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 احليقت االًىل

 الوالدة
 

القدرٌَعظََّمٌاهللٌأجوركمٌُبٌليايلٌسيدٌاألوصياءٌوىذهٌليايلٌ،ٌُمػَحمَّدٌآؿٌمنٌالقائمٌأولياءٌعليكمٌسبلـٌٌ
وأفضلٌأعماؽباٌطلُبٌالعلمٌواؼبعرفةٌوأفضلٌاؼبعرفِةٌمعرفُةٌُمػَحمٍَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌ
ةٌأصبعُت،ٌاغبلقةٌاألوىلٌمنٌالػَمَلّفٌالػَمهَدوّيٌوىوٌاؼبلفٌالثامنٌبعدٌؾبموعٍةٌمنٌاؼبلفاتٌبثتهاٌقناةٌاؼبودٌّ

ٌ ٌأخرى ٌمرًة ٌوبثها ٌعرضها ٌوستعيد ٌبالصوتٌالفضائية ٌاؼبلفاتٌموجودٌة ٌتلكم ٌوكل ٌتعاىل، ٌاهلل ٌشاء إف
ٌاؼبودٌّ ٌقناة ٌموقع ٌعلى ٌاالنًتنيتوالصورة ٌشبكة ٌعلى ٌالفضائية ٌزىرائيوف(ٌة ٌموقع ٌعلى ٌ)اآلف ٌالػَمَلفُّ ،

ٌ ٌَمَلفُّ ٌالثالثة، ٌالشهادة ٌَمَلفُّ ٌاغبسينية، ٌالشعائر ٌَمَلفُّ ٌالعاشورائي، ٌالػَمَلفُّ ٌالعلوي، ٌالػَمَلفُّ الفاطمي،
ٌكلٌتلكمٌاؼبلفاتٌسبثُلٌخبلصًةٌلثقافٍةٌشيعيةٌأصيلةٌتستقيٌمفاىيمهاٌمنٌ ٌالظهوِرٌواعبفر، العصمة،ٌَمَلفُّ
ٌالثامنٌ ٌالػَمَلفُّ ٌىو ٌعليهمٌأصبعُت،ٌوىذا ٌوآؿٌعلّيٌصلواتٌاهللٌوسبلمو الكتابٌوالعًتةٌُبٌأجواءٌعليٍّ

ٌاغبجة ٌالػمٌَبنٌٌَمَلفُّ ٌإماـٌزمانناٌالػَمَلفُّ ٌكلٌماٌاغبسن،ٌَمَلفُّ هَدوّي،ٌلنٌأطيَلٌُبٌالكبلـٌولنٌأختصرٌُب
ٌسأبينوٌمنٌخبلؿٌالعناوينٌاليتٌسأتناوؽباٌُبٌحلقاِتٌىذاٌالػَمَلّف..ٌ

 العنواف األوؿ: الوالدة.
 العنواف الثاني: الغيبة.

 العنواف الثالث: الظهور.
 العنواف الرابع: الُظالمة.

 العنواف الػخامس: الػمعرفة.
 الوصاؿ.العنواف السادس: 

 العنواف السابع: التكليُف الشرعي.
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 ن: الػخاتػمة.ػامػثػالعنواف ال
ىذهٌىيٌالعناوينٌالرئيسةٌالتػيٌسيدورٌكبلميٌوحديثيٌعنهاٌوحولػها،ٌالٌأدريٌكمٌىوٌعددٌالػحلقاتٌوالٌ

ٌُكلٌَّعنواٍفٌسيكوفٌُبٌحلقةٌأوٌأكثر وربػماٌُبٌالػحلقةٌالواحدةٌأكثرٌمنٌعنوافٌذلكٌاألمرٌٌ،أدريٌىلٌأف
مًتوٌؾٌللحديِثٌولػحيثياتٌالػموضوعٌللحدٌالذيٌتتضحٌفيوٌالصورة،ٌالػَمَعاِرُؼٌمنٌدوفٌالوضوحٌالٌقيمةٌ
ٌكثرةٌالػمعلوماتٌُبٌبعضٌاألحيافٌالٌ ٌكثرةٌالػمعلوماتٌوالٌُبٌقلتها،ٌربػما لػها،ٌليستٌقيمةٌالػمعرفةٌُب

وربػماٌقلةٌالػمعلوماتٌُبٌبعضٌاألحيافٌتؤديٌإىلٌالوضوحٌوالعكُسٌبالعكِسٌُبٌأحيافٌٌ،تؤديٌللوضوح
ٌالعناوينٌبػحسبٌماٌ ٌيرتبطٌبػهذه ٌأتناوؿٌما ٌلعرضٌالػمعلوماتٌوإنػما ٌساحًة ٌليسٌالربنامجٌىذا أخرى،

ٌصلواتٌ ٌزماننا ٌإماـ ٌُبٌفناء ٌجولٌة ٌإنػها ٌيؤديٌالغرضٌُبٌالوصوؿٌإىلٌالوضوح، ٌأنَُّو اهللٌوسبلموٌأعتقد
عليو،ٌحديٌثٌُبٌمعرفتوٌوحديٌثٌُبٌشؤوناتوٌوحديٌثٌُبٌُظبلمتِوٌالتػيٌالٌتشبههاٌُظبلمةٌُبٌعصرناٌىذاٌ

ٌإنػهاٌخبلصةٌالُظبلماتٌىوٌَمػجَمعٌُظبلماتٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّد.ٌ،وُبٌالعصورٌالتػيٌمرت
ٌ.حديث الوالدةأبدأٌحديثيٌمنٌالعنوافٌاألوؿٌُبٌىذهٌالػحلقة7ٌ

ٌىذاٌلكن ٌيتابعوف ٌمػمن ٌوبناٌب ٌوأبنائي ٌوأخواٌب ٌإخواين ٌمن ٌرجائي ٌُكلُّ ٌأشرعٌُبٌمقصودي ٌأف ٌقبل نػي
فشيئاًٌ ٌشيئاًٌ وأناٌأِعُدىمٌبأنػنػيٌسأضُعٌُبٌأيديػهمٌحقائقٌُبٌغايةٌاألىػميةٌلربػماٌٌ،الربنامجٌأفٌيصربواٌَعَليَّ

أضعٌُبٌأيديهمٌحقائقٌيػمكنهمٌأفٌينتفعواٌتُػَغَّتٌمػجرىٌحياةٌاإلنسافٌلوٌأرادٌأفٌيتبصرٌفيها،ٌأعدىمٌأفٌ
ٌالذيٌأذكرىاٌُبٌ ٌالوصفٌالٌألنػيٌأنا ٌُبٌحياتػهم،ٌوحُتٌأصُفٌىذهٌالػحقائقٌبػهذا منهاٌإىلٌآخرٌيـو
ٌُمػَحمَّدٌ ٌوآؿ ٌحديثٌُمػَحمٍَّد ٌَمػحِض ٌمن ٌتلكٌالػحقائق ٌألف ٌبل ٌالتلفزيوف، ٌشاشة ٌعلى ٌأقدمُو برنامج

،ٌمنٌأرادٌأفٌيرتويٌمنٌعُتٌالػحياةٌحياةٌالدنياٌوحياةٌاآلخرة،ٌمنٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُت
أرادٌأفٌيرتويٌمنٌعُتٌالػحياةٌعليوٌأفٌيتمسكٌبػَِمهدّيٌآؿٌُمػَحمَّد،ٌومنٌأرادٌأفٌيركبٌسفينةٌالنجاةٌ

ٌعليِوٌأفٌيتمسكٌبػمهديٌآؿٌُمػَحمَّدٌصلواتٌاهللٌعليوٌوعليهمٌأجػمعُت.
أبدأٌحديثيٌمنٌالوالدة،ٌوحُتٌيكوفٌالػحديثٌعنٌالوالدةٌأناٌالٌأريدٌٌألجلٌأفٌتتكاملٌأوراؽٌالػَمَلفٌّ

أفٌأدخلٌُبٌجدٍؿٌالٌمعٌقريٍبٌوالٌمعٌبعيد،ٌوالٌأريُدٌاالحتجاجٌعلىٌُمػخالفيٌأىلٌالبيتٌأولئكٌقوـٌٌ
تابٌيسَتوفٌُبٌطريقٌونػحُنٌنسَُتٌُبٌطريٍقٌآخر،ٌأولئكٌأُمٌَّةٌَضلَّتٌطريقهاٌوذىبتٌبعيداًٌبعيداًٌعنٌالك

ٌليسٌ ٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلم،ٌلذا ٌوبعًتة ٌَندَّعيٌالتمسكٌبكتاِبٌُمػَحمٍَّد ٌأُمٌَّة والعًتة،ٌونػحُن
ٌعلىٌأيٌمػخالٍفٌمنٌمػخالفيٌأىلٌالبيت،ٌوليسٌحديثيٌعرٌضٌ ٌالػػحلقاتٌاحتجاجًا حديثيٌُبٌىذه
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عيٌالذيٌيقعٌعلىٌعاتقناٌُبٌللمعلوماتٌمنٌدوفٌالوصوؿٌإىلٌَىَدؼٌالوضوحٌلتشخيصٌالتكليفٌالشٌر
ٌتقودناٌ ٌالػمطالبٌالتػيٌسأتناولػها ٌُكلُّ اللحظةٌالػحاضرةٌبُتٌيديٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،

ٌ.بالنهايةٌإىلٌمعرفةٌالتكليفٌالشرعي
ٌإماـٌ ٌبوالدة ٌلبلعتقاد ٌاليتٌتقودنا ٌباألدلة ٌاليتٌقدٌنسميها ٌحديثيٌُبٌاألجواء ٌأبدأ حديثيٌعنٌالوالدة،

وإالٌروايٌةٌواحدةٌعنٌالنيبٌاألعظمٌزبربناٌبأفٌاألئمةٌمنٌبعدِهٌاثناٌٌ،زمانناٌوىذاٌمنٌقبيلٌؾباراةٌاغبديث
عشرٌوأفٌالثاينٌعشرٌىوٌالغائبٌالذيٌيغيبٌغيبتُتٌتكفيناٌوالٌكبتاُجٌإىلٌأيٌدليٍلٌآخر،ٌلكنناٌُبٌجوٌ

ٌإمب ٌالقضية ٌُبٌىذه ٌكثَتًا ٌاػبوَض ٌوالٌأريد ٌاألدلة ٌالقرائنٌومنٌالبحثٌُبٌدائرة ٌمن ٌعنٌحزمٍة ٌأربدُث ا
الشواىدٌبلٌمنٌاألدلةٌاليتٌتدورٌمضامينهاٌُبٌىذهٌاألجواءٌُبٌجوٌالوالدةٌاؼبهدويةٌالشريفة،ٌأحاديُثٌ
النيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌاليتٌأخربناٌهباٌعنٌاألئمةٌمنٌبعدهٌعنٌعددىمٌعنٌأظبائهمٌعنٌأوصافهمٌعنٌ

ٌمنٌاألئمةٌبنحوٌٍخصائصهمٌوفضائلهمٌبلٌحىتٌعنٌؾبرياتٌ ٌكلٌإماـٍ ٌكلٌٌ،األحداِثٌُبٌزماف ُمػجمل،
ٌوفاطمةٌحدَّثوناٌعنٌالعًتةٌوعنٌ ىذهٌاؼبعاينٌبينتهاٌلناٌأحاديُثٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوأحاديُثٌعليٍّ
ٌىيٌمباذجٌأسوقهاٌ ٌوإمبا ٌاالستقصاء ٌُبٌؾباؿ ٌىنا ٌلسُت ٌزماهنم، ٌوأبناء ٌُمػجرياتٌأزماهنم ٌوعن أظبائهم

ٌتكتملٌالورقةٌاألوىلٌمنٌورقاتٌىذاٌالػملفٌالتػيٌعنونتهاٌحديُثٌالوالدة..ألجلٌأفٌ
(ٌ ٌالػمكتبةٌكفاية األثر في النصوص على األئمة االثنػي عشركتاُب ٌُب ٌالػمهمة ٌكتبنا ٌمن ٌكتاٌب )

ٌالقميٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌ ٌللمحدثٌالػخزاز ٌاالثنػيٌعشر ٌاألثرٌُبٌالنصوصٌعلىٌاألئمة ٌكفاية الشيعية،
ٌم ٌمنٌاألحاديثٌالتػيٌَوَرَدتٌعنٌالنبػيٌعليو ٌكبَتة ٌمػجموعة ٌفيو ٌَجػَمَع ٌالقرفٌالرابعٌالػهجري، نٌعلماء

صلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌُبٌالنصٌعلىٌاألئمةٌاالثنػيٌعشر،ٌىذاٌالكتاُبٌبلغتٌأحاديثوٌبػحسبٌىذهٌ
مدينةٌقمٌوىذهٌىيٌالطبعةٌٌالطبعةٌالتػيٌىيٌطبعةٌمركزٌنورٌاألنوارٌُبٌإحياءٌبػحارٌاألنوار،ٌالػمطبعةٌُب

ٌُب0341ٌٌاألوىلٌ ٌاألثرٌللخزازٌالقميٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌآخرٌحديٍثٌرُقَِّم ٌكفاية ىجريٌقمري،
ٌمنٌاألحاديثٌالػمعصوميةٌالشريفة056ٌٌىذهٌالطبعةٌ ٌالػخزازٌالقميٌنقلٌلنا حديث،056ٌٌحديث،

يعنػيٌىناؾٌأحاديثٌٌ-ٌوردتٌأكثرٌمنٌىذاولوالٌكراىيةٌالتطويلٌألوبعدٌأفٌُيكملٌىذاٌالػحديثٌيقوؿ7ٌ
ٌكثَتةٌأكثرٌمنٌىذاٌالعدد،ٌ حديثٌتنُصٌعلىٌاألئمةٌاالثنػيٌعشر،ٌعنٌالنبػيٌوآؿٌالنبػي،056ٌٌأخرى

ٌكراىيةٌالتطويلٌألوردتٌأكثرٌمنٌىذاٌوىذاٌالَقَدرٌ-حديٌثٌواحدٌمنٌىذهٌاألحاديثٌيكفيناٌ ٌ-ٌولوال
ٌكافٌىناؾٌإنصاؼٌوكافٌىناؾٌدينٌٌ-ٌٌعٌللمنصفٌالػمتدينُمقنٌٌِ-ىذهٌالكميةٌالكبَتةٌمنٌاألحاديثٌ إذا
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ٌكفاية056ٌٌىذاٌالعددٌالػهائلٌمنٌاألحاديثٌيُقِنعٌبلٌيػجعلٌاإلنسافٌموقنًاٌبػهذهٌالػحقيقة،ٌ حديثٌُب
ٌاألثرٌللخزازٌالقميٌمنٌعلماءٌالقرفٌالرابعٌالػهجري.ٌ

ٌكتابُوٌ)منٌعلمائناٌالػمعاصرينٌالػمرجعٌالدينػيٌالشيخٌلطفٌاهللٌالص منتخُب األثر في اإلماـ الثاني اُب،
(ٌبػحسبٌىذهٌالطبعةٌالػمتوفرةٌلديٌىوٌُبٌثبلثةٌأجزاء،ٌُبٌالػجزءٌاألوؿٌمنٌأجزاءٌىذاٌالكتابٌعشر

منٌاألحاديثٌالناصةٌعلىٌاالثنػيٌعشرٌعلىٌاألئمةٌاالثنػيٌعشر،401ٌٌأوردٌالشيخٌلطفٌاهللٌالصاُبٌ
ٌكتبٌالشيعةٌومن401ٌٌٌبلغٌعددٌىذهٌاألحاديثٌإىلٌٌاألحاديثٌالناصةٌعلىٌاالثنػيٌعشر، نقلهاٌمن

ٌ 401ٌٌكتبٌالػمخالفُت، ٌاألثر ٌكفاية ٌُب ٌعلينا ٌمرَّ ٌالشيخٌلطفٌاهللٌالصاُب056ٌٌحديث، حديث،
أحاديثٌناصة401ٌٌإضافةٌإىلٌتلكٌاألحاديثٌأضاؼٌأحاديثٌأخرىٌحتػىٌوصلٌعددٌاألحاديثٌإىلٌ

ٌكاٍؼٌعلىٌالوالدةٌوعلىٌاإلمامةٌوعلىٌعلىٌاألئمةٌاالثنػيٌعشرٌصلواتٌاهللٌعل يهم،ٌىوٌىذاٌوحدُهٌدليٌل
ٌالػحجة ٌُرزِؽٌالورىٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌبنٌٌوجودٌإمامنا ٌوبُيمنِو الػحسنٌالذيٌببقائوٌبقيتٌالدنيا

ىوٌأماٌفٌألىلٌاألرِضٌوألىلٌالسماءٌوالذيٌىوٌالػحجةٌالتػيٌالٌتػخفىٌوالنورٌالذيٌالٌيُطفاٌٌ،والذي
ٌآؿٌُمػَحمَّدٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌبنٌٌالػحجة ٌكتبٌالشيعة401ٌٌالػحسنٌقائُم منٌاألحاديثٌُب

ٌكلهاٌتػجمُعٌعلىٌأفٌاألئمةٌمنٌبعدٌرسوؿٌاهللٌاثناٌعشر. ٌوغَتٌالشيعة
ٌمػجموعٌ ٌلنرى ٌالصاُب ٌلطفٌاهلل ٌللشيخ ٌمنتخبٌاألثر ٌأجزاء ٌالثالثٌمن ٌالػجزء ٌآخر ٌنذىبٌإىل إذا

ٌ ٌالذيٌيتعلقٌاألحاديثٌالتػيٌأوردىا ٌاألوؿ ٌالقسم ٌاألحاديثٌإىلٌقسمُت7 ٌَقسََّم ٌىو ٌالكتاب، ُبٌىذا
ٌمػجموعٌاألحاديثٌ ٌوشؤوناتو، ٌاالثنػيٌعشرٌوالقسمٌالثاينٌالذيٌيتعلقٌبإماـٌزماننا بالنصٌعلىٌاألئمة

ٌكتبٌغَتىم،ٌمنها0854ٌٌآخرٌحديثٌ ٌكتبٌالشيعةٌومن ناصةٌعلىٌاألئمةٌاالثنػي401ٌٌحديثٌمن
اٌتكفيٌالٌنػحتاجٌإىلٌبقيةٌاألحاديث،ٌمعٌذلكٌمػجموعٌاألحاديثٌُبٌىذاٌالكتابٌعشرٌوتلكٌوحدى

ٌالػمهدي0854ٌٌ ٌعن ٌيتحدُث ٌمنها ٌكبٌَت ٌوقسٌم ٌعشر ٌاالثنػي ٌاألئمة ٌعلى ٌداٌؿ ٌىو ٌما حديثٌمنها
ٌمػختلفٌالػمطالبٌ ٌإىل ٌرآه ٌومن ٌوظهورِه ٌوغيبتِو ٌوالدتِو ٌمن ٌشؤوناتو ٌوسائر ٌعليو صلواتٌاهللٌوسبلمو

ٌنػماذجٌمن0854ٌٌالتػيٌتدوُرٌُبٌىذهٌاألجواء،ٌاألخرىٌ حديثٌوالػحقيقةٌالوقتٌالٌيكفيٌحتػىٌأقرأ
ٌُكتبٌُبٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو. ٌىذهٌاألحاديثٌإنػماٌىوٌعرٌضٌُمػجملٌلبعضٌما

(ٌٌميةالمهدي الموعود المنتظر عند علماء أىل الُسنَِّة واإلماكتاٌبٌآخرٌللشيخٌقبمٌالدينٌالعسكريٌ)
ٌإىلٌذلكٌاغبد،ٌإالٌأنَّوٌَجػَمَعٌُبٌىذينٌ ٌكبَتًا ٌرغمٌأنَّوٌليس ٌكتاٌبٌصبيٌلٌجدًا كتاٌبٌيتألفٌمنٌجزأين،
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ٌكبَتاًٌمنٌالنصوصٌاؼبهمةٌواختارىاٌاختياراًٌذكياً،ٌُبٌاعبزءٌاألوؿٌحبسبٌماٌأحصيتهاٌ 248ٌاعبزأينٌعددًا
ٌكلهاٌحديثٌمن668ٌٌحديث،ٌاجملموع381ٌٌحديث،ٌوُبٌاعبزءٌالثاينٌ أىمٌاؼبصادرٌالشيعيةٌوالسنية

ٌ.اغبسنٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌأحاديُثٌالشيعةٌوالسنةبنٌٌتدوُرٌحوؿٌاغبجة
ٌالكتابٌللمحدثٌالنوريٌيتحدثٌكشُف األستار عن وجو الغائب عن األبصاركتاٌبٌآخرٌ) (ٌىذا

ٌع ٌواضحٌ)كشفٌاألستار ٌوالعنواف ٌعليو ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌزماننا ٌإماـ ٌعن ٌالغائبٌعنٌفيو نٌوجو
وماٌبعدىاٌذكرٌالػمحدثٌالنوري62ٌٌوماٌبعدىا،ٌصفحة62ٌٌ7إىلٌصفحة31ٌٌ7األبصار(ٌمنٌصفحة7ٌ

أربعُتٌَعَلمٌمنٌُعلماءٌالسنةٌمػمنٌيعتقدٌبأفٌاإلماـٌالػمهديٌىوٌابنٌاإلماـٌالعسكريٌوبأنوٌُوِلَدٌوغاب،ٌ
ٌعٌمنهمٌيقوؿٌبأنوٌمنٌأوالدٌاإلماـٌالػحسنٌألفٌالسنةٌيػخالفوفٌالشيعةٌُبٌىذهٌالعقيدةٌبأنوٌماٌولدٌوجػم

ولكنٌىناؾٌالعديدٌمنهمٌوالكثَتٌمنهمٌمػمنٌيوافقٌالعقيدةٌٌ،الػمجتبػىٌالػحسنٌالسبطٌصلواتٌاهللٌعليو
الشيعية،ٌالػمحدثٌالنوريٌذكرٌأربعُتٌمنهم،ٌإذاٌنذىبٌإىلٌالفهرستٌابتدأٌبابنٌطلحةٌواختتمٌبالشيخٌ

ٌرقمٌوا ٌورقمٌمػحمدٌالصباينٌالػمصري، ٌذكر31ٌٌحدٌابنٌطلحة ٌالشيخٌمػحمدٌالصباينٌالػمصري، ىو
ٌكتبهمٌوذكرٌأقوالػهمأس ،ٌأربعوف،ٌالتواترٌيػحصلٌبأقلٌمنٌذلك،ٌالتواترٌىناٌالٌأتػحدثٌعنٌػمائهمٌوذكر

ٌومنٌ ٌالعلماء ٌمن ٌالعدد ٌىذا ٌيتفق ٌحينما ٌعلمية، ٌكحقيقة ٌالتواتر ٌعن ٌالػحديثٌوإنػما ٌعلم ٌُب التواتر
ذهٌالػحقيقةٌماذاٌيكشفٌذلك؟ٌيكشفٌذلكٌأفٌىذهٌحقيقةٌثابتة،ٌىؤالءٌالػُمشككوفٌالباحثُتٌعلىٌى

ٌىذاٌ ٌالعقيدة ٌالذينٌُيشككوفٌُبٌىذه ٌىؤالء ٌُيشككوفٌُبٌعقولػهم، ٌُيشككوفٌُبٌأنفسهم، ٌإنػما فيها
ٌالتشكيكٌيػجعلناٌنشكٌُبٌعقولػهمٌونشُكٌُبٌمدىٌقدرتػهمٌعلىٌالوصوؿٌإىلٌالػحقيقة.

ٌكتاٌبٌنافٌعٌالػمهديمن ىو كتاٌبٌآخرٌ) (ٌلعالِػمٌمعاصرٌأبوٌطالبٌالتجليلٌالتربيزيٌمنٌعلماءٌإيراف،
ٌكتابِوٌ جداً،ٌىذاٌالكتابٌَجػَمَعٌفيو،ٌبػحسبٌماٌذكرٌىوٌمنٌأرقاـٌاألحاديثٌوبػحسبٌماٌأحصيتوٌُب

ٌكلٌىذه0844ٌٌ ٌجػميبًل، ٌترتيبًا ٌبالعناوينٌوالػمصادرٌورتبها األحاديثٌحديث،ٌلكنوٌذكرٌالكثَتٌمنها
تدورٌحوؿٌاإلمامِةٌوحوؿٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌمنٌأولػهاٌإىلٌآخرىا،ٌابتداًءٌمنٌأسػماءٌ
ٌمنٌ ٌبالتوقيعاتٌالصادرة ٌيتعلق ٌالكتابٌفيما ٌىذا ٌفصوؿ ٌمن ٌفصل ٌبآخر ٌوانتهاًء ٌعشر ٌاالثنػي األئمة

ٌمنٌأسػماِءٌعلماءٌحديثٌومنٌجػملةٌالفص0844ٌالناحيةٌالػمقدسةٌأياـٌالغيبةٌالصغرى،ٌ وؿٌماٌذكرُه
السنةٌالذينٌيعتقدوفٌبوالدةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌذكرٌمنهمٌُبٌكتابِوٌماٌيصلٌالعددٌإىلٌ

ٌبالشيخٌشػمسٌالدينٌمػحمد23ٌ ٌمبتدءًا ٌالعلماءٌمعٌالكتبٌوالػمصادر، طولوفٌالدمشقيٌبنٌٌأسػماء
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ٌبالب ٌومنتهيًا ٌكبَتٌمنٌالػحنفيٌُبٌالشذوراتٌالذىبية ٌعدٌد ٌبينهما يهقيٌالشافعيٌُبٌشعبٌاإليػمافٌوما
علماءٌالسنةٌمػمنٌيعتقدٌبوالدةٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوىناؾٌباٌبٌفيمنٌتشرؼٌبرؤيةٌ
اإلماـٌُبٌحياةٌاإلماـٌالعسكري،ٌمنٌتشرؼٌبرؤيةٌإماـٌزمانناٌُبٌزمنٌأبيوٌاإلماـٌالعسكري،ٌوىناؾٌفصٌلٌ

ُبٌجػملة44ٌٌحديث،ٌالفصل84ٌٌفيمنٌتشرؼٌبفيضٌحضورِهٌُبٌحياةٌأبيوٌوفيو43ٌٌٌىذاٌىوٌالفصل
ٌُبٌالغيبةٌالصغرىٌوفيوٌ ٌوباألحاديث80ٌٌمػمنٌفازٌبرؤيتِو ٌبالػمطالبٌالػمهمة ٌكتاٌبٌمشحوٌف حديث،

ٌالكثَتةٌالتػيٌتدورٌحوؿٌاألئمةٌاالثنػيٌعشرٌوحوؿٌإماـٌزمانناٌوشؤوناتوٌالشريفة.ٌ
ٌقبلٌقليلٌأنا ٌاؼبصاديقٌٌقلُت ٌىذه ٌأوردُت ٌوالتقصيٌحوؿٌالكتبٌاليتٌأُلِّفتٌإمبا ٌالبحِث لستٌبصدد

ٌوىذهٌالنماذجٌمنٌالكتبٌاليتٌربدثتٌعنٌإماـٌزمانناٌاخًتتٌمنهاٌالكتبٌاؼبشبعةٌباألحاديِثٌوباألدلة.
ٌكتاٌبٌمنٌجلدينٌ) ٌكتاٌبٌللشيخٌمهديٌالفقيوٌإيػماينٌوىو ذاٌ(ٌىاإلماـ الػمهدي عند أىل السنةعندنا

ٌالكتبٌالتػيٌتػحدثتٌعنٌاإلماـ ٌإيػماينٌصور ٌالػمؤلفٌالفقيو ٌفيو ٌصلواتٌاهللٌٌالكتابٌَجػَمَع الػحجة
ٌعليو ٌاألوؿٌوسبلمو ٌُبٌالػجزء ٌالرزاؽ44ٌٌ، ٌبالػمصنفٌلعبد ٌوالُسننٌالبنٌماجوٌبنٌٌكتابٌابتدأ ُىػماـ

ٌ ٌكتابٌفتحٌالػمناف ٌإىلٌآخر ٌوالسننٌللًتمذيٌإىلٌآخره، ٌوالسننٌأليبٌداوود ٌواألماف، 44ٌٌشرحٌالفوِز
ٌكتبٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيتٌومنٌالكتبٌالػمعروفةٌوالػمعروفةٌج داً،ٌماذاٌصنع؟ٌيأٌبٌإىلٌأيٌٌكتابٌمن

ٌمنٌىذهٌالكتبٌفيصورٌصفحاتٌمنٌىذاٌالكتاب،ٌيعرؼٌبالكتابٌوبػمؤلفِو،ٌمثبلًٌاآلف7ٌكتاب
الصفحةٌاألوىلٌوبعدٌأفٌيصورٌالصفحةٌسننٌابنٌماجوٌىناٌتعريفٌبالكتاِبٌوبػمؤلفِوٌوبعدٌذلكٌُيصورٌ

ٌالػمهديٌ ٌاإلماـ ٌتػحدثتٌعن ٌالكتابٌالتػي ٌُب ٌنفسٌالصفحاتٌالػموجودة ٌالصفحات، ٌُيصور األوىل
صلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌنفسٌالصفحاتٌنفسٌالطبعة،ٌُبٌىذاٌالػجزءٌالشيخٌمهديٌالفقيوٌإيػماينٌنقلٌ

األوىلٌتصويراًٌٍُبٌَّينقلٌنفسٌالصفحاتٌوالطبعاتٌٌكتاب،ٌيُعرِّؼٌبالكتابٌوالػمؤلفٌوينقلٌالصفحة44ٌٌ
ٌلػمٌيطبعهاٌ ٌمػختلفةٌحروؼٌالطباعةٌألنو ٌقلبتمٌالكتابٌتػجدوفٌالطباعة ٌلذلكٌتبلحظوفٌإذا مػختلفة،

ٌ.كتاب44ٌٌوإنػماٌصورىاٌتصويراً،ٌىذاٌىوٌالػجزءٌاألوؿٌ)اإلماـٌالػمهديٌعندٌأىلٌالسنة(ٌ
ٌ ٌفيو ٌالثاينٌَصوََّر ٌوُبٌكتابٌل05ٌٌالػجزء ٌالسفارينػي، ٌالكتابٌاألوؿٌلشمسٌالدين ٌاإللػهية وائحٌاألنوار

ٌكتبوٌ ٌكتبُوٌعالِػمٌوىايبٌمعاصرٌىوٌالشيخٌعبدٌالػمحسنٌالعبادٌالػمعاصر،ٌوذكرٌأيضًاٌما األخَتٌذكرٌما
ٌتعريٌفٌبكتابٌبنٌٌشيُخٌالوىابيةٌعبدٌالعزيز ٌعلىٌسبيلٌالػمثاؿ7ٌىذا ٌ(لوائحٌاألنوارٌاإللػهية)باز،ٌأيضًا

ٌعنوافٌالكتابٌوبعدٌ ٌاألوىلٌالتػيٌعليها ٌالصفحة ٌصفحة ٌكتبٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيتٌوىذه وىوٌمن
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ٌالكتابٌعبارةٌعنٌ ٌألفٌىذا ٌذكيةٌجدًا ٌوينقلها،ٌفكرة ٌالصفحاتٌنفسٌالصفحاتٌيصورىا ذلكٌىذه
ٌالكتابٌ ٌُبٌىذا ٌالكتبٌالػموجودة ٌعدد ٌالوثائق، ٌمن ٌكبَتة ٌُب22ٌٌٌمػجموعة ٌكتبٌالسنة، كتابٌمن

ٌيعرِّؼٌبػمؤلفو،ٌٍبٌُيصورٌالكتابٌنفسٌالكتاب44ٌٌٌالػجزءٌاألوؿٌ كتابٌيذكرٌأسمٌالكتابٌيُعرِّؼٌبو
ٌُبٌالػجزءٌ ٌعليو، ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌزماننا ٌإماـ ٌتػحدثتٌعن ٌالصفحاتٌالتػي ٌويصور ٌالعنواف يصور

ٌكتاب.22ٌٌكتابٌالػمجموع05ٌٌٌكتابٌُبٌالػجزءٌالثاين44ٌٌٌاألوؿٌ
ٌكتبٌالػمخالفُت،ٌىذاٌالكتابٌىوٌ)لنٌأطيلٌعليكمٌفقطٌأ وفيات األعياف وأنباء أبناء أخذٌمثاؿٌمن

ٌكتابٌمعروؼ،ٌىذاٌىوٌالػجزءٌالسابع،ٌالػمؤلفٌَجػَمَعٌفيوٌتراجمٌألحياءٌوليسٌالزماف (ٌالبنٌخلكاف،
ألموات،ٌحُتٌأقوؿٌألحياءٌوليسٌألمواتٌأقصدٌألُناٍسٌموجودينٌعلىٌاألرض،ٌمراديٌمنٌذلكٌأنػهمٌ

ٌك ٌوُدِفنواٌُبٌالًتابٌليسوا ماٌيقولوفٌعلىٌسبيلٌالػخرافةٌوإنػماٌىمٌحقائق،ٌحقائقٌحيةٌحتػىٌوإفٌماتوا
ٌُمراديٌمنٌاألحياءٌىنا،ٌ ٌأسػمائهمٌشواىدىمٌأحداثهمٌأبنائهمٌىذا ترجػمة،ٌيونس522ٌٌآثارىمٌباقية

ٌكتابٌُبٌنػهايةٌالػجزء522ٌٌالػمخارقيٌىذاٌآخرٌترجػمةٌترجػمهاٌابنٌخلكافٌرقمٌالًتجػمةٌ السابعٌمن
ٌ ٌيعنػي ٌكتابا522ًٌٌوفياتٌاألعياف، ٌليس ٌىذا ٌالكتابٌشخصياتٌحقيقية، ٌُبٌىذا ٌموجودة شخصية

أسطورياً،ٌقدٌيقوؿٌالبعضٌبأفٌىذاٌالكتابٌكتابٌتأريخٌوكتابٌتراجمٌيػجمعٌفيوٌأيٌَّشيء،ٌفهلٌيُعقلٌ
ٌ.ـٌزمانناشخصيةٌحقيقيةٌفقطٌشخصيةٌواحدةٌأسطوريةٌوىيٌشخصيةٌإما522ٌ،523ٌأفٌَّمنٌ

ٌ ٌإحسافٌعباسٌصفحة7 ٌبَتوتٌبتحقيقٌالدكتور ٌالرابعٌدارٌصادر ٌالػجزء ٌىو رقمٌالًتجػمة043ٌٌ7ىذا
ٌالػهاديبنٌٌتػحتٌعنواف7ٌأبوٌالقاسمٌالػمنتظر،ٌأبوٌالقاسمٌُمػَحمَّد238ٌ بنٌٌالػحسنٌالعسكريٌبنٌعليِّ

ٌ ٌالػمذكورٌقبلو ٌالتػيٌٌ-ُمػَحمَّدٌالػجواد ٌالػمذكورٌقبلوٌُبٌالصفحة ٌأبو230ٌٌقبلو ٌُمػَحمَّدٌالػجواد ترجػمة
ٌالػهاديبنٌٌأبوٌالقاسمٌُمػَحمَّدٌ-علّيٌالرضاٌإىلٌآخرِهٌبنٌٌجعفرٌُمػَحمَّد بنٌٌالػحسنٌالعسكريٌابنٌعليٍّ

ُمػَحمٍَّدٌالػجوادٌالػمذكورٌقبلو،ٌُمػَحمَّدٌالػجوادٌالذيٌذُِكرٌقبلو،ٌثاينٌعشرٌاألئمةٌاالثنػيٌعشرٌعلىٌاعتقادٌ
وىوٌالذيٌتزعمٌالشيعٌأنُوٌالػمنتظرٌوالقائُمٌوالػمهديٌوىوٌصاحبٌالسردابٌٌ،الػمعروؼٌبالػحجةاإلماميةٌ

ٌرأىٌ ٌمن ٌالسردابٌبسر ٌمن ٌالزماف ٌُبٌآخر ٌينتظروفٌظهورُه ٌوىم ٌكثَتة ٌفيو ٌوأقاويلػهم ليسٌٌ-عندىم
ٌكانتٌوالدتوٌُ ٌالشخصية ٌيثبتٌىذه ٌىو ٌبغَتىا ٌأو ٌالصورة ٌبػهذه ٌالشيعة ٌعقيدة ٌأف ٌٌالػحديثٌىل يـو

للهجرة،ٌيعنػيٌأفٌعلماءٌالتأريخٌوأفٌعلماء350ٌٌالػجمعةٌيعنػيٌحقيقةٌثابتة،ٌمؤلفٌالكتابٌتوُبٌسنة7ٌ
ٌالػموجودةٌفيوٌأسػماءٌحقيقية،ٌ ٌكلٌاألسػماء ٌالكتاب ٌالػحقيقة،ٌىذا الرجاؿٌعلماءٌالًتاجمٌيعرفوفٌىذه
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مةٌليستٌصحيحةٌيػمكنٌأفٌترجػمة،ٌفقطٌيػمكنٌأفٌيقوؿٌالػمخالفوفٌألىلٌالبيتٌىذهٌالًتجػ522ٌ
ٌكلٌاألشخاصٌ ٌكثَت، ٌكتابٌومثلٌىذاٌالكتابٌشيء يقولواٌىذا،ٌولكنةٌىذهٌقضيةٌواقعيةٌحقيقية،ٌىذا
ٌالػجمعةٌمنتصفٌشعبافٌ ٌكانتٌوالدتُوٌيـو الذينٌتُرجػمواٌىمٌموجودوفٌعلىٌأرضٌالواقعٌولذلكٌيقوؿ7

ألنَّوٌقدٌترجمٌلئلماـٌالعسكريٌوذلكٌُبٌالػجزءٌاألوؿٌمنٌٌ-وَلمَّاٌتوُبٌأبوهٌوقدٌسبقٌذكرُه822ٌٌسنةٌ
ٌالكتاب،ٌيعنػيٌىوٌعارؼٌالقضيةٌوعارؼٌسلسلةٌاآلباءٌواألجداد،ٌىناٌترجمٌلئلماـٌالػجوادٌ أجزاءٌىذا

ٌ ٌالباقر، ٌاألئمة231ٌٌُمػَحمَّدٌالػجواد،230ٌٌوقبلوٌاإلماـ ُمػَحمَّدٌالباقرٌوترجمٌلكلٌاألئمةٌومنٌجػملة
ٌالػحجةٌالذينٌترجم ٌمنتصفٌشعبافٌسنةٌٌٌ-الػحسنٌبنٌٌلػهمٌترجمٌلئلماـ ٌالػجمعة ٌيـو كانتٌوالدتُو

ٌكافٌعمرُهٌطبسٌسنُتٌوأسمٌأمٍوٌطبطٌوقيلٌنرجس822ٌ إىلٌآخرٌٌ...وَلمَّاٌتوُبٌأبوهٌوقدٌسبقٌذكرُه
7ٌلكنٌىناؾٌحقيقتافٌثبتهماٌ،الكبلـ،ٌسواءٌاتفقناٌمعوٌأـٌلػمٌنتفقٌُبٌكلٌالتفاصيلٌالتػيٌذكرىا

ٌُمػَحمَّد ٌبنٌٌالػحقيقةٌاألوىلٌأفٌىناؾٌشخصٌأسػمو ٌُبٌاليـو الػحسنٌالعسكريٌأبوٌالقاسمٌوأفٌوالدتُو
ٌكما822ٌٌٌالػخامسٌعشرٌمنٌشهرٌشعبافٌسنة7 للهجرةٌوىذاٌىوٌالذيٌنعتقدُهٌُبٌوالدةٌإماـٌزماننا،

لػماذا؟!!ٌأناٌٌصحيحةٌفقطٌىذهٌالًتجػمة523ٌترجػمةٌأعداءٌأىلٌالبيتٌيقولوف522ٌٌقلتٌقبلٌقليلٌ
ٌنػماذجٌمنٌٌ ٌكتبٌشيعية، ٌمنٌالكتبٌنػماذجٌمن ٌجئتكمٌبأمثلة ٌوإنػما قلتٌالٌأريدٌاالحتجاجٌعليهم

ٌكتبٌغَتٌشيعيةٌتتحدثٌعنٌوالدةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.ٌ
بلمية،ٌمؤسسةٌالػمعارؼٌاإلسٌ(معجم أحاديُث اإلماـ الػمهدي)أمَّاٌىذهٌالػموسوعةٌىذاٌالػمعجمٌالكبَتٌ

ٌكتبٌغَتىمٌمعٌذكرٌالػمصادرٌالكثَتةٌ ٌومن ٌكتبٌالشيعِة ٌعبارةٌعنٌثػمانيةٌمػجلداتٌُجػِمَعتٌمن ىذا
ٌالسابعٌألفٌالػجزءٌ ٌىوٌالػجزء ٌالروعة،ٌعددٌاألحاديثٌآخرٌحديثٌىذا ٌكتاٌبٌُبٌغاية والكثَتةٌجداً،

ٌ ٌالػحديث ٌرقم ٌحديث ٌآخر ٌالسابع ٌالػجزء ٌنػهاية ٌفهارس، ٌىو ٌبا0530الثامن ،ٌ ٌعليكم 0530ٌهلل
ٌكامبلفٌفيهماٌأحاديثٌالنبػيٌصلىٌ ٌكتبٌالشيعةٌوالسنةٌعنٌالنبػيٌوآؿٌالنبػي،ٌجزءاف حديثٌموجودٌُب
اهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌوبقيةٌاألحاديثٌىيٌأحاديثٌالنبػي،ٌأحاديثٌاألئمةٌىيٌأحاديثٌالنبػيٌصلىٌاهللٌ

اتوٌوعنٌخصائصِوٌوعنٌظهورِهٌوعنٌحديثٌكلهاٌتػخربناٌعنٌإماـٌزمانناٌوعنٌشؤون0530ٌعليوٌوآلو،ٌ
ٌُكلٌُّىذاٌالكمٌالػهائلٌوكلٌىذهٌالقرائنٌوكلٌىذهٌاألحاديثٌأالٌتوصلناٌ كلٌماٌيتعلُقٌبشخصِوٌالشريف،
إىلٌمعنػًىٌواضحٌمنٌظبلمةٌأىلٌالبيت،ٌأالٌتوصلناٌإىلٌأفٌنُدرؾٌمدىٌالػحقدٌوالعداءٌواالفًتاءٌضدٌأىلٌ

ٌأيٌشيءٌٍ ٌإىل ٌالػهائل ٌالكم ٌىذا ٌإىلٌٌالبيت، ٌويشَت ٌالبشر ٌبنػي ٌعند ٌاإلنصاِؼ ٌعدـ ٌإىل ٌيشَت يشَت؟
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مظلوميةٌُمػَحمٍَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌويشَتٌإىلٌمدىٌخسةٌأعداءٌُمػَحمٍَّدٌوآؿٌُمػَحمَّد،ٌىذهٌالنقطةٌاألوىلٌالتػيٌ
ٌمنٌ ٌالثبلثة ٌالكتبٌاألجزاء ٌمن ٌالػمجموعة ٌأضيفٌإىلٌىذه ٌأف ٌأيضًا ٌويػمكننػي ٌإليها أحببتٌاإلشارة

،20ٌىذهٌاألجزاءٌالثبلثةٌمنٌبػحارٌاألنوارٌوالػمتخصصةٌُبٌموضوعٌإماـٌزماننا،ٌالػجزءٌٌ(ار األنواربػح)
بػحسبٌطبعةٌمؤسسةٌالوفاءٌبَتوتٌلبناف،ٌىذهٌاألجزاءٌالثبلثةٌىيٌبكلهاٌتتناوؿٌُبٌأبػحاثها82ٌ،24ٌٌ

ٌإىلٌعصرٌال رجعةٌوإىلٌسائرٌالػمطالبٌوُبٌموضوعاتػهاٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌمنٌوالدتِو
أعتقدٌأنَُّوٌبعدٌىذاٌالعرضٌالػُمجملٌللكثَتٌمنٌاؼبصادرٌٌاألخرىٌالتػيٌتتفرعٌعلىٌىذهٌالعناوينٌالػمهمة.

ٌبأجواءٌحديثٌالوالدةٌوبأجواءٌسنة7ٌ للهجرةٌحيُثٌولد822ٌٌوللكثَتٌمنٌاألرقاـٌوالوثائقٌاليتٌتربطنا
ـٌُزمانناٌُبٌمنتصفٌشعبافٌاألغر،ٌىذهٌا ٌلنقطةٌاألوىل.إما

أردتٌأفٌأعرضٌبُتٌأيديكمٌطائفًةٌمنٌالنصوصٌواألحاديثٌوالوقائعٌاليتٌتكشفٌٌاليتٌالنقطة الثانية
ٌصلواتٌاهللٌ ٌالعسكرُي ٌإمامنا ٌاليتٌعاشها ٌالقاسبة ٌاألجواء ٌاغبجة، ٌاإلماـ ٌاليتٌرافقتٌوالدة ٌاألجواء لنا

ٌإالٌلقطاتٌوصورٌمنٌىناٌومنٌىناؾ.اٌىوٌوسبلموٌعليو،ٌوقطعاًٌماٌوصلٌإليناٌمنٌاألخبارٌواألحاديثٌم
ٌ ٌالػجزء ٌىو ٌعنٌالػمناقبٌعنٌالػخراٌ(بػحار األنوار)من21ٌٌىذا ٌينقلها ٌالػمناقبٌالرواية ئجٌوالػجرائح،

آشوبٌوالػخرائجٌوالػجرائحٌللمحدثٌالكراجكيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليهما،ٌبعيداًٌعنٌالػمصادرٌالبنٌشهٌر
وفقطٌأذىبٌإىلٌمواطنٌالػحاجةٌُبٌالرواياتٌلئبلٌيطوؿٌالتفاصيل،ٌٌفإفٌالوقتٌالٌيكفيٌلكلٌواألسانيد
ٌكافٌمػحبوسًاٌُبٌسامراءٌٌ-ٌعن أبي ىاشٍم الػجعفري7ٌبناٌالوقت وىوٌمنٌخواصٌاألئمةٌومنٌوكبلئهم،

معٌجػماعةٌمنٌأولياءٌأىلٌالبيتٌوأيضًاٌجيءٌباإلماـٌالعسكريٌوُحِبس،ٌطيلةٌالفًتةٌالتػيٌعاشهاٌاإلماـٌ
ٌكافٌ ٌالفًتة ٌطيلة ٌكافٌيُودعٌُبٌالػحبسٌٍُبٌَّيػخرجٌٍُبٌَّيُرجعٌإىلٌالػحبسٌٍبٌَّيػخرج، العسكريٌُبٌسامراء

ٌتػح ٌيقوؿ7 ٌالػجعفري ٌىاشم ٌأبو ٌالعباسي، ٌالػحكم ٌزنزانات ٌُب ٌالػجواسيسٌوكاف كنُت ِفي تٌأنظار
الػمشرؼٌعلىٌٌ-ٌوكاف الػمتولي حبسوُ 7ٌ-ٌإىلٌأفٌيقوؿٌ-ٌالػحبس مع جػماعة َفُحِبَس أبو ُمػَحمَّد

ٌ ىلٌَجػمحيٌأوٌُجػمحيٌَنَسٌبٌإٌ-ٌصالػح بن وصيف وكاف معنا ِفي الػحبس رجٌل َجػمحيٌ-حبسِو
وقاؿ: لوال ٌ-بعدٌأفٌأُدِخلٌالسجنٌٌ-ٌ:يدَّعي أنَّو علوي فالتفت أبو ُمػَحمَّد وقاؿٌ-قبيلةٌمنٌالقبائلٌ

ٌٌ-ٌأفَّ فيكم من ليَس منكم وأومأ إلى  ،ألعلمتكم متػى يُػَفرُِّج اهلل عنكم -يعنػيٌليسٌمنٌأوليائنا
يس منكم فاحذروه فإف فػي ثيابِو الػَجمحي أو الػُجمحي فَػَخرج فقاؿ أبو ُمػَحمَّد: ىذا الرجل ل
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ٌكانتٌتسمىٌقصةٌاآلفٌتسمىٌتقريرٌٌ-ٌقصة فاحذروه فإف فػي  -قصةٌيعنػيٌتقريرٌميمٌتقرير،ٌقصة
ٌتقولوفٌُبٌالسلطافٌٌ-ٌثيابِو قصة قد َكَتَبها إلى السلطاف ُيخبرُه ِبما تقولوف فيو ـَ ٌ-يعنػيٌبػما فقا

يذكرنا فيها بكل عظيمة  -ٌقوؿٌأبوٌىاشمٌالػجعفريكماٌيٌ- بعضهم ففّتش ثيابُو فوجد فيها القصة
ٌ.ٌننقبٌيعنػيٌنثقب،ٌنػحفرٌونػهرب.ٌأنَّا نريد أف ننقب الػحبس ونػهربٌ-يُعلمٌالسلطافٌٌ-ٌويُعلموُ 

ٌكبلـٌٌآخرٌُبٌنفسٌىذاٌالسياؽٌجاءٌُبٌصفحة7ٌ قاؿ أبو ُمػَحمَّد: ىذا 7ٌمنٌنفسٌاعبزء408ٌوىناؾ
إىلٌٌ.. ِفي ثيابِو قصة قد كتبها إلى السلطاف يُػخبرُه بما تقولوف فيوالرجل ليس منكم فاحذروه فإفَّ 

ٌآخرٌالكبلـ،ٌفاإلماـٌوأصحابُوٌُبٌالسجوفٌواعبواسيسٌداخلٌالسجوفٌكماٌأفٌاعبواسيسٌُبٌكلٌمكاف.
7ٌالػخربٌمنقوؿٌعنٌعيوفٌالػمعجزاتٌالػخربٌطويلٌأشَتٌإىلٌموطنٌالػحاجة413ٌُبٌصفحة7ٌ

ٌوُبٌأيٌمكاٍفٌيذىبٌٌ-وَكاَف الػموكلوف بو  الػموكلوفٌباإلماـٌالعسكري،ٌالػموكلوفٌبوٌوىوٌُبٌَسجنِو
ٌكافٌُبٌالسجنٌأوٌُبٌخارجٌالسجنٌ وكاف الػموكلوف بو ال يفارقوف باَب الػموضع الذي ُحِبَس ٌ-سواء

ٌىمٌموجودوفٌعلىٌالبابٌٌ-فيو بالليل والنهار  وكاف الػموكلوف بو ال يفارقوف باب ٌ-يعنػيٌدائمًا
ٌ-موضع الذي ُحِبَس فيو عليو السالـ بالليل والنهار وكاف يُعزؿ ِفي ُكلِّ خمسة أياـ الموكلوف ال

ٌعليهمٌ ٌفيخافوفٌمنٌتأثَتٌاإلماـ ٌأياـٌحىتٌالٌيبقوفٌمدةٌطويلة ٌكلٌطبسة وكاف  -اؼبوكلوفٌيُعزلوفٌُب
عليهم السلطاف يُعزؿ ِفي ُكلِّ خمسة أياـ الموكلين ويُولى آخروف ويولي آخرين بعد أف ُيجدد 

كلٌطبسةٌأياـٌهبددوفٌاغبرسٌحرسٌُجددٌويؤكدٌعليهمٌأفٌٌٌ.الوصية ِبحفظِو والتوفر على مالزمة بابوِ 
ٌكافٌفيوٌاإلماـٌؿببوس،ٌاإلماـٌؿببوسٌوُبٌداخلٌالزنزاناتٌومدينةٌسامراءٌٌ ٌمبلزمُتٌللمكافٌالذي يبقوا

ٌكانتٌمدينةٌبُنيتٌُبٌبدايتهاٌقصورٌملكيةٌ لذلكٌٌ،ورئاسيةٌوزنزاناتٌومعكسراتكانتٌمدينةٌحكومية
ٌؿببوسٌ ٌأنَّو ٌذلكٌمع ٌومع ٌعسكرية ٌىيٌمنطقة ٌاإلماـ ٌيػُحبسٌفيها ٌكاف ٌاليت ٌاؼبنطقة ظبيتٌبالعسكرة،

ٌاؼبكاف ٌاؼبوكلوفٌاغبرسٌالٌيفارقوف ٌهنار ٌليل ٌعليو ٌويأخذوفٌٌ،واألبوابٌمقفلة ٌيبدلوهنم ٌأياـ وكلٌطبسة
ٌظروؼٌوداخلٌالسجنٌاعبواسيسٌموجودوفٌأيضاً.عليهمٌالعهودٌالقوية،ٌتبلحظوفٌكيفٌتكوفٌال

ٌ 835ٌٌُبٌصفحة ٌعلىٌاإلماـ7 ٌكافٌحاقدًا ٌلسجنٌاإلماـ ٌمتوليًا ٌكافٌمشرفًا امرأتو قالت لو: 7ٌالذي
ٌكانتٌُبٌمنزؿٌىذاٌالػجلوازٌوالذيٌأسػمُوٌنػحريرٌٌ- اتقي اهلل فأنك ال تدري من فػي منزلك  -الزنزانة

فهذا ابن رسوؿ اهلل فقاؿ  ،نزلك وإني أخاُؼ عليك منو لصالحواتقي اهلل فأنك ال تدري من فػي م
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يعنػيٌيريدٌأفٌالسباعٌٌ-ٌفأِذَف لوٌ-استأذفٌالػخليفةٌٌ- عنادًا: ألرمينو بين السباع ثم استأذف ِفي ذلك
ٌكافٌعندىمٌمكافٌبركةٌالسباعٌمكافٌيضعوفٌٌ-ٌفَػَرمي بِو إليهاٌ-تػمزؽٌاإلماـٌ رميٌباإلماـٌإىلٌالسباع

كانواٌمتأكدينٌبأفٌالسباعٌستأكلٌٌٌ-ٌولػم يشكوا فػي أكلها لوٌ-فيوٌالسباعٌالتػيٌيلعبٌبػهاٌالػخليفةٌ
فنظروا إلى الػموضع ليعرفوا الػحاؿ فوجدوه قائػمًا يصلي ٌ-اإلماـ،ٌوىذاٌَضربٌمنٌُضروبٌالتعذيبٌ

ماذاٌنستشفٌأوٌنستفيدٌمنٌىذهٌالرواية؟ٌمعٌالسجنٌومعٌالػجواسيسٌٌالسباعٌتدورٌحولو..ٌ وىي حولو
ٌالسجن ٌالسباعٌأخذتٌٌٌ،خارجٌالسجنٌوداخل ٌالتكوينية ٌبواليتِو ٌاإلماـ ٌكافٌىنا كذلكٌالتعذيبٌوإف

ٌورٌحولوٌوىوٌقائٌمٌيصلي.تد
بالعسكرٌيعنػيٌُبٌسامراءٌٌ-ٌعن علّي بن جعفر عن حلبػي قاؿ: اجتمعنا بالعسكر836ٌٌ7ٌُبٌصفحة

ٌالرسػميةٌُبٌمدينةٌسامراءٌ ٌالعسكريةٌُبٌالػمنطقة ٌيعنػيٌٌ-وترصدنا ألبي ُمػَحمَّدٌ-ُبٌالػمنطقة ترصدنا
ٌسجيناًٌ ٌاإلماـ ٌفيها ٌيكن ٌلػم ٌالتػي ٌالفًتة ٌُب ٌىذه ٌيػخرج، ٌمتػى ٌننتظر ٌبعضٌاألحيافٌٌ،بقينا ٌُب فكاف

ٌيقولوفٌلوٌإفٌالػخليفةٌيريدؾ،ٌصحيحٌيُػخرجونُوٌيذىبوفٌبوٌإىلٌقصرٌالػخليفةٌىكذاٌ ٌليسٌبيدِه مػخفورًا
ٌجواسيس،ٌ ٌكلهم ٌالػموكب ٌموكب، ٌُب ٌويػخرج ٌمثبًل ٌفارىة ٌدابة ٌعلى ٌويػخرج ٌمػحًـت ٌبلباس يػخرج

ٌاإلماـ ٌعلى ٌُيَسلِّموا ٌأف ٌيستطيعوف ٌلعلهم ٌيراقبوف ٌيًتصدوف ٌيأتوف ٌالشيعة ٌمن لعلهمٌٌ،فػمجموعة
ٌكافٌجوٌرعبٌوخوؼٌيستطيعوفٌأفٌيرواٌاإلماـٌأفٌيسأل اجتمعنا بالعسكر وترصدنا ألبي ٌ-وه،ٌالػجو

ٌيركبٌيذىبٌإىلٌالػخليفةٌٌ- ُمػَحمَّد يـو ركوبوِ  أال ٌ-جاءتناٌرسالةٌمنٌاإلماـٌٌ-ٌفػخرج توقيعوُ ٌ-يـو
والٌيومئٌيعنػيٌحتػىٌبعينيو،ٌاإليػماءٌبالعينُت،ٌٌ-ٌال ُيَسلَِّمنَّ َعَليَّ أحد وال ُيشير إليَّ بيده وال يومئ

ٌكافٌيعيشهاٌاإلماـٌالػحسنٌالعسكريٌ الٌيسلمٌٌ- أال ال ُيَسلَِّمنَّ َعَليَّ أحد -تبلحظوفٌاألجواءٌالتػي
حتػىٌالٌيشَت،ٌربػماٌبعضٌاألحيافٌاإلنسافٌيشَتٌويقصدٌالشتيمةٌلكنٌٌ- وال ُيشير إليَّ بيده -أحدٌ

فإنَُّكم ال ٌ-الٌيومئٌحتػىٌبعينيوٌٌ-ٌوال ُيشير إليَّ بيده وال يومئ -ىيٌُمػخيفةٌحتػىٌىذهٌاإلشارةٌ
ٌكافٌُبٌالطريقٌٌ- ُتؤمنوف على أنفسكم، قاؿ: وإلى جانبػي شاب فقلُت: من أين أنت؟ ٌ-واقف

ٌٌ-ٌقاؿ: من الػمدينة ٌالػمنورة قلُت: ما تصنُع ىا ىنا؟ قاؿ: اختلفوا عندنا ِفي أبي ٌ-منٌالػمدينة
فجئت ألراه وأسػمع منو أو ٌ-يعنػيٌىناؾٌمنٌيقوؿٌبأنَّوٌإماـٌوىناؾٌمنٌيقوؿٌبأنوٌليسٌإماـٌٌ-ٌػَحمَّدمُ 

يعنػيٌمنٌسبللةٌٌ-ٌأرى منو داللة ليسكن قلبػي وإني ِلُولد أبي ذٍر الغفاري أو َلَولد أبي ذٍر الِغفاري
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اإلماـ،ٌالشيعةٌالقريبوفٌمنٌاإلماـٌُبٌأيبٌذرٌالغفاري،ٌفهذاٌجاءٌمنٌالػمدينةٌلكنوٌالٌيستطيعٌأفٌيلتقيٌب
ٌالٌ ٌأيضًا ٌداللة ٌيبحثٌعن ٌأف ٌواآلٌبٌيريد ٌاإلماـ ٌعلى ٌُيَسلِّموا ٌأف ٌيستطيعوف ٌال ٌُبٌبغداد ٌأو سامراء

صارٌقريبٌمناٌماٌٌ-فبينما نػحُن كذلك إذ خرج أبو ُمػَحمَّد مع خادـٍ لو فلمَّا حاذانا ٌ-يستطيعٌ
أنتٌَغفَّاريٌأبوٌٌ-إلى الشاب الذي بػجنػبػي فقاؿ: أغفَّارٌي أنت؟ فلمَّا حاذانا نظر ٌ-َسلَّمٌعليهمٌ

فقاؿ: أِغفارٌي أنت؟ قاؿ: نعم، قاؿ: ما فعلت ٌ-ذرٌالِغفاريٌأنتٌِغفاري،ٌىوٌلػمٌيلتقيٌبِوٌمنٌقبلٌ
؟ قاؿ:  أُمك حػمدوية، فقاؿ: صالػحة وَمر، فقلُت للشاب: أُكنَت رأيتُو قط وعرفتُو بوجهِو قبل اليـو

ٌكانواٌيستطيعوفٌأفٌُيَسلِّمواٌٌ-ٌلُت: فينفعك ىذا داللة؟ قاؿ: ودوف ىذاال، ق حتػىٌأقلٌمنٌىذا،ٌفػما
منوٌوَكلََّمُوٌىذهٌالكلمةٌالػموجزة،ٌ ٌىذاٌالشابٌآٍتٌمنٌالػمدينةٌَلَماٌجاءٌاإلماـٌقريباًٌ علىٌاإلماـٌولوالٌأفَّ

ٌظروؼٌمعتمةٌرعبٌوخوؼٌوخطر.
قاؿ: أردُت الػخروج بسر من رأى لبعض األمور وقد طاؿ  عن أبي بكر الفهفكي844ٌٌ7ُبٌصفحةٌ

ٌالػخليفةٌويطلعٌفيوٌرجاؿٌٌ- مقامي بػها فغدوُت يـو الػموكب ٌالذيٌيطلعٌفيو ٌاليـو ٌالػموكبٌىذا يـو
ٌ ٌمعهم ٌأيضًا ٌاإلماـ ٌويُػخرجوف فغدوت يـو الػموكب وجلسُت ِفي شارع أبي قطيعة ابن ٌ-الدولة

يريد دار العامة، فلمَّا رأيتُو قلُت فػي نفسي أقوؿ لو: يا سيدي إف كاف داوود، إذ طلع أبو ُمػَحمَّد 
إف كاف الػخروج  -أرادٌأفٌيسأؿ،ٌاإلماـٌماٌأعطاهٌمػجاؿٌللسؤاؿٌٌ-ٌالػخروج عن سر من رأى خيراً 

ٌ-ُمرادٌأبوٌبكرٌالفهفكيٌأنَّوٌىذاٌالسؤاؿٌفيماٌبينوٌوبُتٌنفسوٌٌ- عن سر من رأى خيرًا فلمَّا دنا منػي
يعنػيٌىذاٌالسؤاؿٌفيماٌٌ- يا سيدي إف كاف الػخروج عن سر من رأى خيرًا فأظهر التبسم فػي وجهي

تَبسََّم تبسُّماً جيدًا فػخرجُت من ٌ-صارٌقريباًٌٌ-ٌفلمَّا دنا منػيٌ-بينُوٌوبُتٌنفسوٌالٌيستطيعٌأفٌيتكلمٌ
ٌالػخربٌ..ٌيومي ٌآخر ٌٌ.إىل ٌاإلماـ ٌيسألوا ٌأف ٌيستطيعوف ٌكانوا ٌما ٌُبٌيعنػي ٌيسألوف ٌوإنػما أيٌسؤاؿ،

داخلهمٌوبعضهمٌيُػَحصِّلٌعلىٌجوابٌوبعضهمٌحتػىٌىذاٌالػجوابٌالٌيُػَحصِّلٌعليِو،ٌفهذاٌسأؿٌالسؤاؿٌ
ٌكافٌاإلماـٌراضيًاٌعنٌخروجِوٌمنٌسامراء،ٌيقوؿ7ٌ فلمَّا دنا ُبٌنفسِوٌوطلبٌمنٌاإلماـٌأفٌيتبسمٌلوٌإف

تَػَبسَّم،ٌمرتٌعليناٌقبلٌقليلٌاإلماـٌيقوؿٌلػهمٌوالٌُتشَتوفٌإيلٌَّمػجردٌتبسمٌٌ-منػي تَبسََّم تبسُّمًا جيدًا 
ٌباليدٌباأليديٌوالٌتومئوفٌحتػىٌبعيونكمٌفإنَّكمٌالٌتُؤَمنوفٌعلىٌأنفسكمٌتُقتلوف.

عن داوود بن األسود قاؿ: دعاني سيدي 7ٌمنٌأجزاِءٌبػحارٌاألنوار21ٌمنٌالػجزء854ٌٌُبٌصفحة7ٌ
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فدفَع إليَّ خشبة كأنها رجل باب مدورة طويلة ملء الكف فقاؿ: ٌ-ريٌاإلماـٌالعسكٌ- أبو ُمػَحمَّد
ٌالنائبٌبنٌٌإىلٌعثمافٌ- ِصر بػهذه الػخشبة إلى الَعمري ٌالَعمريٌوالذيٌيكوفٌبعدٌذلكٌىو سعيد

دعاني سيدي أبو ُمػَحمَّد فدفَع إليَّ خشبة  األسود7ٌبنٌٌاألوؿٌالسفَتٌاألوؿٌمنٌسفراءٌالغيبة،ٌداوود
باب مدورة طويلة ملء الكف فقاؿ: ِصر بػهذه الػخشبة إلى الَعمري فمضيت، فلمَّا كأنػها رجل 

ِصرُت فػي بعض الطريق عرض لي سقَّاء معو بغل فزاحػمنػي البغُل على الطريق فناداني السقَّاء، قاؿ 
فرفعُت الخشبة التي كانت معي فضربُت بها ٌ-ِضحٌعنٌالبغلٌأيٌابتعدٌعنوٌٌ- لو: ضح عن البغل

يعٍتٌاإلماـٌأعطاهٌىذهٌاػبشبةٌوقاؿٌلوٌأذىبٌٌ-ٌغل فانشقت فنظرُت إلى كسرىا فإذا فيها كتبالب
ٌهباٌإىلٌالَعمري،ٌزاضبُوٌُبٌالطريقٌسقَّاءٌعندهٌبغلٌضربٌالبغل،ٌِلماذاٌضربٌالبغلٌباػبشبة؟

ٌقاؿٌلوٌضحٌعنٌالبغل،ٌضحٌعنٌالبغلٌيعنػيٌا ٌ-بتعدٌألنَّوٌتأذىٌمنٌنداءٌصاحبٌالبغلٌالسقاءٌَلمَّا
فإذا فيها كتب،  ،فرفعُت الػخشبة التػي كانت معي فضربُت بػها البغل فانشقت فنظرُت إلى كسرىا

ٌٌ- فبادرُت سريعًا فرددُت الػخشبة إلى ُكمي فجعل السقَّاء يُنادينػي ويشتمنػي ويشتم ٌ-أخفيتها
كأفٌيشتموٌويشتمٌيشتمٌصاحبػيٌيعنػيٌيشتمٌاإلماـٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌٌٌ-ٌصاحبػي

ٌ-رجعٌإىلٌاإلماـٌالعسكريٌٌ- يشتمنػي ويشتم صاحبػي فلمَّا دنوُت من الدار راجعاً  -مثبًلٌسيدهٌ
ٌ- استقبلنػي عيسى الػخادـ عند الباب الثاني فقاؿ: يقوؿ لك موالي أعزه اهلل ِلما ضربت البغل

ٌ-ٌأعلم ما فػي رِجل الباب وكسرت رجل الباب، فقلُت لو: يا سيدي لػمٌ-اإلماـٌموجودٌُبٌالبيتٌ
ٌكتبٌ ٌفيها ٌعنٌخزانة ٌىيٌعبارة ٌالػخشبة ٌأدريٌأفٌىذه فقاؿ: وِلما احتجت أف تعمل عمالً ٌ-لػم

تػحتاج أف تعتذر منو، إياؾ بعدىا أف تعود إلى مثلها وإذا َسمعت لنا شاتِػمًا فامضي لسبيلك التػي 
أنت فإنَّا ببلٍد سوء وِمصر سوء وامضي فػي أمرت بػها وإياؾ أف تػجاوب من يشتمنا أو تُػَعرِّفو من 

فإنناٌببلٍدٌسوءٌوِمصرٌسوءٌاإلماـٌيقوؿٌلوٌحتػىٌٌ- طريقك فإفَّ أخبارؾ وأحوالك َترُِد إلينا فاعلم ذلك
وإفٌشتموناٌشتمواٌأىلٌالبيتٌالٌتلتفتٌإىلٌذلك،ٌتبلحظوفٌالطريقةٌالسريةٌُبٌنقلٌالرسائلٌعبارةٌعنٌ

ٌكانتٌمػحفورةٌمنٌداخلها.خشبةٌعاديةٌولكنٌىذهٌالػخش ٌبة
ٌ 863ٌٌُبٌصفحة7 ٌالػجزء ٌمن ٌاألنوار21ٌأيضًا وافت جػماعة من األىواز من أصحابنا 7ٌُبٌبػحار
وخرج السلطاف إلى صاحب البصرة فػخرجنا ٌ-الػحسنٌيقوؿٌبنٌٌُمػَحمَّدبنٌٌىذاٌعليٌ- وكنت معهم
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وافت جػماعة ٌ-صاحبٌالبصرةٌىؤالءٌقضيةٌالزنجٌوالقرامطةٌُبٌذلكٌالوقتٌٌ- لننظر إلى أبي ُمػَحمَّد
فػخرجنا لننظر إلى أبي  ،من األىواز من أصحابنا وكنت معهم وخرج السلطاف إلى صاحب البصرة

متػىٌيرجعٌإىلٌبيتِوٌٌ- ُمػَحمَّد فنظرنا إليِو ماضيًا معو وقعدنا بين الػحائطين بسر من رأى ننظر رجوعوُ 
وأمسكها بيدِه وأَمرَّ  ،ع فلمَّا حاذانا وقَػُرَب منا وقف ومد يدُه إلى قلنسوتِو فأخذىا عن رأسوفرجٌ-

ٌكمٌىيٌٌ-ٌيدُه األخرى على رأسِو حتػى يػُخفي تبسمُو وضحك فػي وجو رجٍل منا تبلحظوفٌالقضية
ٌكافٌاإلماـٌيستطيعٌأفٌيتبسمٌُبٌوجوىهمٌٌو ٌكانواٌمػختفُتٌُبٌغايةٌمنٌالتكتم،ٌيعنػيٌحتػىٌالتبسمٌما ىم

ٌالػخليفةٌٌ- وقعدنا بين الػحائطين بسر من رأى ننظر رجوعوُ  -بُتٌالػجدرافٌ ٌ-ألنَّوٌذىبٌُبٌتوديِع
فأخذىا  -غطاءٌالرأسٌٌ- وقف ومد يدُه إلى قلنسوتوِ  -صارٌقريباًٌمناٌٌ- فرجع فلمَّا حاذانا وقَػُرَب منا

ٌٌ- سوِ عن رأسو وأمسكها بيدِه وأَمرَّ يدُه األخرى على رأ  -يريدٌأفٌالٌيلتفتٌاآلخروفٌإىلٌتبسمِو
وملٌيلتفتٌإىلٌاعبميعٌوإمباٌتبسمٌُبٌوجوٌواحدٌحىتٌىذاٌالواحدٌيقوؿٌؽبمٌٌ.منا وضحك فػي وجو رجل

ٌكافٌملتفتاًٌإليهم،ٌتبلحظوفٌمدىٌأجواءٌالرعبٌواػبوؼٌوأجواءٌ بأنوٌتبسمٌُبٌوجهيٌفيعرفوفٌبأفٌاإلماـ
ٌاليت ٌىيٌاألجواء ٌىذه ٌاغبجةٌٌالكتماف، ٌاإلماـ ٌُولد ٌاألجواء ٌالعسكريٌوُبٌمثلٌىذه ٌإمامنا عاشٌفيها

ٌكافٌأىلٌالبيتٌينتظروفٌاإلماـٌ ٌمثلٌما ٌالتكتمٌملٌيكنٌجزافاً، ٌلذلكٌىذا ٌعليو، صلواتٌاهللٌوسبلمو
ٌكيٌيقتلوه،ٌوقطعاًٌماٌوصلٌإليناٌمنٌالشواىدٌومنٌاألحداثٌٌ،اغبجة ٌكيٌيذحبوه ٌكانواٌينتظرونو العباسيوف
ٌوقائعٌماٌىوٌإالٌالنزرٌاليسَت،ٌىذهٌالنقطةٌالثانيةٌاليتٌأحببُتٌاإلشارةٌإليها.ٌومنٌال

ٌكتبٌالشيعةٌوغَتىمٌحوؿٌوالدةٌإماـٌزمانناٌ بعدٌتلكمٌالػجولةٌُبٌالكتبٌالتػيٌجػمعتٌاألحاديثٌمن
ىذهٌجولةٌسريعةٌأيضاًٌأخذناٌلقطاتٌصورٌمنٌىناٌومنٌىناؾٌحوؿٌاألوضاعٌٌ،وناتِوٌالػمختلفةٌؤوحوؿٌش

ٌألىلٌ ٌوالػخوؼٌالػمريع ٌوالتعذيب ٌوالزنزانات ٌوالتجسسٌوالػجانبٌاألمنػي ٌالػمخيفة ٌواألوضاع الػمرعبة
ٌالبيتٌوألشياعهم.

وسبلموٌعليوٌوإالٌالتػيٌأريدٌالػحديثٌعنها7ٌىوٌأفٌألتقطٌلقطاتٌمنٌوالدتِوٌصلواتٌاهللٌٌالنقطة الثالثة
منٌبػحارٌاألنوارٌوىوٌُبٌأولِوٌىناؾٌباٌبٌباُب20ٌٌفهذاٌالبابٌباٌبٌوسيعٌيػمكنكمٌأفٌتراجعواٌالػجزءٌ

ٌكبَتةٌمنٌالرواياتٌواألحاديث85ٌٌوالدتِوٌوأحواؿٌأموٌيبدأٌمنٌأوؿٌالكتابٌإىلٌصفحة7ٌ فيوٌمػجموعة
السيدةٌحكيمةٌبنُتٌاإلماـٌالػجوادٌعمةٌاإلماـٌواألخبار،ٌفقطٌأأخذٌىذاٌالػمقطعٌمنٌروايةٌطويلةٌروتػهاٌ
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ٌكانتٌبػمثابةٌ العسكريٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌوىيٌأيضًاٌستكوفٌعمةٌاإلماـٌالػحجة،ٌحكيمةٌالتػي
ٌتكنٌ ٌلػم ٌغيػبػػية، ٌنرجسٌولدتٌبطريقٍة ٌكانتٌالسيدة ٌوإف ٌالػحجة ٌاإلماـ ٌالتػيٌحضرتٌوالدة القابلة

ٌكانتٌشاىدةٌوحاضرةٌٌالسيدةٌحكيمةٌقدٌتولتٌمنٌالسيدة نرجسٌماٌتتوالهٌالقوابلٌمنٌالنساءٌولكنها
ٌأفضُلٌمنٌُيسأؿٌ ٌأفٌنبحثٌعنٌوالدةٌوليٍد ٌأردنا ٌمعروؼٌإذا ومعينةٌومساعدةٌللسيدةٌنرجس،ٌوشيٌء
وأفضُلٌمنٌيتحدثٌعنٌىذاٌالػموضوعٌالقابلةٌالتػيٌَولََّدتٌالػمرأةٌألنػهاٌىيٌالتػيٌشهدتٌبنفسهاٌالوالدةٌ

وماٌبعدىا،ٌقالتٌحكيمةٌوالروايةٌطويلة08ٌٌها،ٌمقطعٌمػماٌقالتوٌالسيدةٌحكيمةٌصفحة7ٌبكلٌتفاصيل
7ٌأناٌأأخذٌمنهاٌىذاٌالػمقطعٌفقط

فمضى أبو  -يعنػيٌاإلماـٌالػهادي،ٌمضىٌيعنػيٌاسُتشهدٌورحلٌعنٌىذهٌالدنياٌٌ-ٌفمضى أبو الػحسن
ٌمنٌبعٌ-الػحسن عليو السالـ وجلس أبو ُمػَحمَّد ٌاإلماـ ٌىو ٌصار وجلس أبو ُمػَحمَّد مكاَف ٌ-دِه

َلمَّاٌجاءتٌلزيارةٌاإلماـٌٌ-ٌوالدِه وكنُت أزورُه كما كنُت أزوُر واِلَدُه فجاءتنػي نرجس يومًا تػخلُع ِخّفي
وقالت: يا موالتي ناولينػي َخفَِّك فقلُت: بل أنِت ٌ-نرجسٌأرادتٌأفٌتػخلعٌِخّفيٌالسيدةٌحكيمةٌ

يعنػيٌٌ-ٌإليِك َخفَّي لتخلعيو وال خدمتينػي بل أخدمك على بصريسيدتي وموالتي واهلِل ال دفعُت 
ٌ فسمع أبو ُمػَحمَّد ذلك فقاؿ: جزاِؾ اهلل خيرًا يا عمة، فجلسُت عندُه إلى وقت ٌ-علىٌعينػي

ٌٌ-ٌغروب الشمس فصحُت بالػجارية وقلُت ناولينػي ثيابي ألنصرؼ، فقاؿ عليو ٌ-بالػخادمة
عندنا فإنَّو سيولد الليلة الػمولود الكريم على اهلل عزَّ وجل الذي  السالـ: يا عمتاه بيتػي الليلة

ٌكافٌاإلماـٌٌ-ٌيػُحيػي اهلل عزَّ وجل بو األرض بعد موتها، قلُت: مػمن يا سيدي؟ منٌأيٌالنساء؟ٌوما
ٌكافٌاإلماـٌمتزوجٌزوجةٌثانيةٌوىيٌالٌتعلمٌ ٌإالٌنرجسٌلكنهاٌقالتٌمػمنٌربػما قلُت: مػمن يا  -عندُه

؟ ولسُت أرى بنرجس شيئًا من أثر الػحمل، فقاؿ: من نرجس ال من غيرىا، قالت: فوثبُت سيدي
 الطباعةٌىناٌخطأٌمكتوبة7ٌ- فَػَقلَّبُتها ظهرًا لَِبطن -يعنػيٌظهراًٌلبطنٌٌ- إلى نرجس فَػَقلَّبُتها ظهر البطن

فلم أرى بػها أثرًا من حبل فُعدُت  فَػَقلَّبُتها ظهرًا لَِبطن وإالٌَّالكبلـٌالصحيح7ٌ- فَػَقلَّبُتها ظهر البطن
إليو فأخبرتُو ِبما فعلت فتبسم ثم قاؿ لي: إذا كاف وقت الفجر يظهر لِك بػها الػحبل ألف ِمثَلها أو 
ألف َمثَػَلها َمَثل أـ موسى لػم يظهر بػها الػَحَبل ولػم يعلم بػها أحد إلى وقت والدتػها ألف فرعوف كاف 

ٌٌوسى وىذا نظيُر موسى عليو السالـ.يشق بطوف الػحبالى فػي طلب م
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ولذلكٌنػحُنٌحُتٌنذىبٌإىلٌسورةٌالقصصٌمثبًل،ٌسورةٌالقصصٌبػحسبٌوجههاٌالظاىرٌاألوؿٌإنػماٌ
ٌفرعوف7ٌ  ٌٍُسََ َّّبَأ ٍِِ عَيَْلَ * َّخيٌُا ادلُبِنيِ اىنِخَبةِ آَّبثُ }طسٌ * حِيلَتتحدثٌعنٌموسىٌوعنٌقـو

 ُّزَبِّحُ ٍِّنيٌُ طَبئِفَتً َّسخَضعِفُ شَِْعبً أَىيَيَب ًَجَعَوَ األَسضِ فِِ عَيَب فِشعٌََُ ٍِنٌَُُ * إَُُِّّؤ ىِقًٌٍَ بِبحلَقِّ ًَفِشعٌََُ

َُِّ أَُ ادلُفسِذَِِّ * ًَُّشِّذُ ٍَِِ مَبَُ إَِّّوُ ِّسَبءىٌُ ًََّسخَحِِْ أَبنَبءىٌُ  األَسضِ فِِ اسخُضعِفٌُا اىَّزَِِّ عَيََ ََّّ

 مَبٌُّا ٍَّب ٍِنيٌُ ًَجُنٌُدَىََُب ًَىَبٍَبَُ فِشعٌََُ ًَُّشُِ األَسضِ فِِ ىَيٌُ * ًَََُّنَِِّ اىٌَاسِثِنيَ ًََّجعَيَيٌُُ أَئََِّتً ًََّجعَيَيٌُ

 إَِّّب حَحزَِِّ ًَىَب حَخَبفِِ ًَىَب اىٌَِّْ فِِ فَأَىقِْوِ عَيَْوِ خِفجِ فَئِرَا أَسضِعِْوِ أَُ ٌٍُسََ أًُِّ إِىََ * ًَأًَحَْنَب َّحزَسًَُُ

ٌكلماتٌأىلٌالبيتٌُبٌوجههاٌٌادلُشسَيِنيَ{ ٍَِِ ًَجَبعِيٌُهُ إِىَْلِ سَادًُّهُ إىلٌآخرٌاآليات،ٌاآلياتٌىذهٌُب

َُِّ أَُ }ًَُّشِّذُاألعمقٌُبٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌ ٌاألَسضِ{ فِِ اسخُضعِفٌُا اىَّزَِِّ عَيََ ََّّ
ٌوالكبلـٌىناٌمًتابٌطٌبُتٌالكتابٌوالعًتة.ٌىذهٌاآليةٌُبٌإماـٌزماننا

قاؿ لي: إذا كاف وقت الفجر يظهر لِك بػها الػحبل ألف َمثَػَلها َمَثل أـ موسى لػم يظهر بػها الػَحَبل 
ولػم يعلم بػها أحد إلى وقت والدتػها ألف فرعوف كاف يشق بطوف الػحبالى فػي طلب موسى وىذا 

مة: فلم أزؿ أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وىي نائمة بين نظيُر موسى عليو السالـ، قالت حكي
يدي ال تُػَقلُِّب جنبًا إلى جنب، حتػى إذا كاف فػي آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت َفزِعًة 
فضممتها إلى صدري وسػميُت عليها فصاح أبو ُمػَحمَّد وقاؿ: اقرئي عليها إنا أنزلناه فػي ليلة 

ا أمرني فأجابنػي الػجنيُن من بطنها يقرأ كما أقرأ وَسلََّم َعَلّي، قالت القدر، فأقبلُت أقرأ عليها كم
حكيمة: ففزعُت َلمَّا سػمعت فصاح بي أبو ُمػَحمَّد ال تعجبػي من أمر اهلل عزَّ وجل إف اهلل تبارؾ 

بت عنػي وتعالى يُنطِقنا بالػحكمة صغارًا ويػجعلنا ُحجًَّة فػي أرضِو كبارا، فلم يستتم الكالـ حتػى ُغيِّ 
نرجس فلم أرىا كأنُو ُضرَب بينػي وبينها حجاب، فعدوت نػحو أبي ُمػَحمَّد وأنا صارخة فقاؿ لي: 
أرجعي يا عمة فإنِك ستجديها فػي مكانها، قالت: فرجعُت فلم ألبث أف ُكِشَف الػحجاُب بينػي 

ساجدًا على وجهِو جاثياً وبينها، وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري وإذا أنا بالصبػي 
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على ركبتيو رافعًا سبابتيو نػحو السماء وىو يقوؿ: أشَهُد أف ال إلَو إالَّ اهلل وحَدُه ال َشريَك لو وأفَّ 
جدي رسوؿ اهلل وأفَّ أبي أميُر الػمؤمنين، ثُمَّ عدَّ إماماً إماماً إلى أف بلَغ إلى نفسو فقاؿ: اللَُّهمَّ أنِجز 

إىلٌآخرٌالرواية،ٌالروايةٌ... أمري وثبت وطأتي وامأل األرض بي عداًل وقسطاِلي وعدي وأتػمم لي 
ٌكثَت. ٌفيهاٌتفصيٌل

ٌكماؿ2ٌٌُبٌصفحة7ٌ ٌكتابوٌ)كماؿٌالدينٌوتػماـٌالنعمة(ٌوبالػمناسبة ٌالصدوؽٌُب والروايةٌينقلهاٌشيخنا
7ٌنأٌبٌعلىٌبيانِوٌُبٌوقتوٌٌِالدينٌوتػماـٌالنعمةٌىذاٌالكتابٌألَّفُوٌالشيخٌالصدوؽٌبأمٍرٌمنٌاإلماـٌالػحجة

سعيدٌبنٌٌسعيدٌالَعمري،ٌعثمافبنٌٌعثمافبنٌٌأبوٌجعفرٌالعمريٌىوٌُمػَحمَّدٌ-عن أبي جعفٍر العمري 
سعيدٌبنٌٌعثمافبنٌٌعثمافٌالنائبٌالثاين،ٌأبوٌجعفرٌالَعمريٌىوٌُمػَحمَّدبنٌٌىوٌالنائبٌاألوؿٌوُمػَحمَّد

قاؿ أبو ُمػَحمَّد: ٌ-يعنػيٌاإلماـٌالػحجةٌٌ-ا ُولد السيد عن أبي جعفٍر الَعمري قاؿ: َلمَّ ٌ-العمريٌ
ٌعثمافٌ-ابعثوا إلى أبي َعمر  ٌوالده ٌىو ٌَعمر ٌابنوٌُبنٌٌأبو ٌفَػُمػَحمَّد ٌأبوٌَعمر، ٌكنيتُو ٌكانت بنٌٌسعيد

ٌقاؿ ٌيقوؿٌأفٌاإلماـ ٌعثماف7ٌعثماف ٌىو ٌَعمر ٌأبو ٌإىلٌأيبٌَعمر، ٌٌابعثوا ٌالَعمريٌبن قاؿ أبو ٌ-سعيد
ابعثوا إلى أبي َعمر فبعَث إليو فصار إليو، فقاؿ: اشتري عشرة أالؼ رطل خبزًا وعشرة ُمػَحمَّد: 

ئنٌتشَتٌإىلٌىذهٌقراٌأالؼ رطل لػحمًا وفَػرِّقُو، أحسبُو قاؿ على بنػي ىاشم وُعقَّ عنو بكذا وكذا شاة.
ٌكٌأفٌالوالدةٌجرتٌبشكلٌمعلـو انواٌيعلموفٌللخواص،ٌالػخواصٌكانواٌيعلموفٌوبنوٌىاشمٌالػخواصٌمنهم

ٌوإالٌَّمثُلٌىذهٌاألمورٌلنٌتكوفٌخفيةٌولنٌتكوفٌغَتٌواضحةٌعلىٌخواصٌاألئمة ولذلكٌىناؾٌٌ،أيضًا
ٌجػملةٌمنٌأصحابٌاألئمةٌاإلماـٌالعسكريٌأراىمٌاإلماـٌالػحجةٌأياـٌصغره.

ٌٌ-ٌُمػَحمَّدعن أبي علّي الػخيزراني عن جاريٍة لو كاف أىداىا ألبي 7ٌأيضاًٌُبٌكماؿٌالدينٌوتػماـٌالنعمة
على ٌ-بعدٌشهادةٌاإلماـٌاغبسنٌالعسكريٌٌ-ٌفلمَّا أغار جعفُر الكذابٌ-كانتٌخادمةٌعندٌاإلماـٌ

ٌٌ-ٌالدار ٌاغبجة ٌاإلماـ ٌعن ٌالعسكريٌحبثًا ٌاإلماـ ٌكانتٌٌ-ٌجاءتُو فارةٌ-علىٌدار ٌاليت ٌاعبارية ىذه
ألنَّوٌٌٌ-ٌمن جعفر فتزوج بهاجاءتُو فارة ٌ-خادمةٌُبٌبيتٌاإلماـٌالعسكريٌرجعتٌإىلٌموالىاٌاألوؿٌ

ٌأبوٌعلّيٌاػبيزراينٌوأىداىاٌلئلماـٌخادمةٌفقدٌاعتقها،ٌفلمَّاٌىاجمٌ ٌكافٌجاريةٌيبلكها كافٌقدٌاعتقها،
فتزوج بها، قاؿ أبو ٌ-جعفرٌوالعباسيوفٌدارٌاإلماـٌالعسكريٌفرتٌفرجعتٌإىلٌموالىاٌاألوؿٌفتزوجهاٌ

كافٌؽباٌأكثرٌمنٌاسم،ٌظبيتٌٌٌ-اسم أـ السيد صقيل علّي: فحدثتني أنَّها حضرت والدة السيد وأف 
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وىذاٌالسببٌأيضًاٌإلخفاءٌمنٌىيٌاليتٌستلدٌاإلماـٌاغبجة،ٌىذهٌٌ،صقيلٌظبيتٌنرجسٌظبيتٌسوسن
َثها ِبما سيجري  -أيضًاٌقضيةٌأمنيةٌحىتٌتضيعٌاألظباءٌ وأف اسم أـ السيد صقيل وأفَّ أبا ُمػَحمَّد َحدَّ

ٌ-لذلكٌتوفيتٌقبلُو،ٌاإلماـٌدفنهاٌٌ- أف يدعو لها بأف يجعل منيتها قبلو على العائلة من بعده فسألتوُ 
ُـّ  ُـّ ُمػَحمَّد أو ىذا قبر أ فماتت قبلُو في حياة أبي ُمػَحمَّد وعلى قبرىا لوٌح عليو مكتوب ىذا أ

ظهر  ُمػَحمَّد، قاؿ أبو علي: وسمعت ىذه الجارية تذكر أنو َلمَّا ُولد السيد رأت لو نورًا ساطعًا قد
منو وبلغ أفق السماء، ورأت طيورًا بيضًا تهبُط من السماء وتمسح أجنحتها على رأسِو ووجهِو 
وسائر جسده ثم تطير، فأخبرنا أبا ُمػَحمٍَّد بذلك فضحك ثُمَّ قاؿ: تلك مالئكة السماء نزلت 

الػُحَسُت،ٌىؤالءٌٌأليسٌىناؾٌأالؼٌمؤلفةٌمنٌاؼببلئكةٌتنتظرٌعندٌقربٌ.لتتبرؾ بِو وىي أنصارُه إذا خرج
ٌالذينٌينتظروفٌأفٌينصرواٌإماـٌزمانناٌويرفعوفٌشعارىمٌياٌمنصوُرٌأَِمتٌياٌلثاراتٌالػُحَسُت.

ٌ-ٌعن أبي غانٍم الػخادـ قاؿ: ُولد ألبي ُمػَحمَّد ولد فسماُه ُمػَحمَّدًا فعرضُو على أصحابِو يـو الثالث
ٌ ٌلػمجموعةٌمنٌأصحابِو ٌأراه صاحبكم من بعدي وخليفتػي عليكم وىو وقاؿ: ىذا ٌ-ُبٌثالثٌيـو

القائم الذي تػمتُد إليِو األعناؽ باالنتظار فإذا امتألت األرض جورًا وظُلما خرج فمألىا قسطاً 
صلواتٌاهللٌعليَكٌياٌمنٌتػمؤُلٌاألرضٌقسطًاٌوعدالٌوعلىٌأبيكٌوعلىٌأجدادؾٌوعلىٌأمكٌٌ-ٌوعدال

ٌع ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌأمكٌالزىراء ٌوعلى ٌجولٌةٌالطاىرة ٌأيضًا ٌىذه ٌالبيت، ٌسادٌبٌأىل ٌجػميعًا ليكم
تفصيلٌسريعةٌُبٌنػماذجٌمنٌنصوصٌورواياتٌالوالدةٌوالرواياتٌبػهذاٌالػخصوصٌكثَتةٌوالػمقاـٌالٌيسعٌلل

ٌوكبَتة.ٌوالٌيسعٌللخوضٌُبٌكلٌصغَتة
ٌكانتٌلناٌجولةٌمػجملةٌوسريعةٌُبٌطائفةٌمنٌالكتبٌالتػيٌجػمعتٌأحاديثٌالوالدةٌوأحا ديَثٌإماـٌإذًا

ٌكتبٌغَتىم ٌكتبٌالشيعةٌومن من21ٌٌوكانتٌلناٌجولةٌُبٌالػجزءٌٌ،زمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌمن
ٌإمامناٌ ٌفيها ٌيعيُش ٌكاف ٌالتػي ٌواألجواء ٌاألوضاع ٌعن ٌصورًا ٌىناؾ ٌومن ٌىنا ٌالتقطتٌمن ٌاألنوار بػحار

ـٌُزماننا،ٌٍُبَّ من20ٌٌأخذتٌلقطاتٌمنٌالػجزءٌٌالػحسنٌالعسكريٌوىيٌنفُسٌاألجواءٌالتػيٌولدٌفيهاٌإما
بػحارٌاألنوارٌىذهٌاللقطاتٌكانتٌترسمٌلناٌصورةٌموجزةٌمػختصرةٌعنٌوالدةٌإماـٌزمانناٌوعنٌمػجموعٍةٌ

ٌبرؤيتو ٌتشرفوا ٌالذين ٌعلىٌٌ،من ٌالشريفة ٌوالدتِو ٌمن ٌالثالث ٌاليـو ٌُب ٌعرضُو ٌقد ٌالعسكري ٌاإلماـ وأفَّ
ٌالػحسنٌ ٌاإلماـ ٌأصحاب ٌعن ٌنُِقلت ٌكتبنا ٌُب ٌمذكورة ٌكثَتة ٌأحداث ٌوىناؾ ٌأصحابِو، ٌمن مػجموعٍة
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ٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.
ٌالذيٌٌالنقطة األخيرة ٌالغيبػي ٌالػجو ٌىذا ٌىو ٌاألخَتة ٌالنقطة ٌإليها، ٌاإلشارة ٌأريُد ٌالتػي ٌالػحلقة ُبٌىذه

ٌبوالدةٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو  ،ىل ىذا الػجو الغيبػي يبعُث على االستغراب7ٌيػحفُّ
ٌأٌ؟أـ أف ىذا الػجو الغيبػي ىو الشيء الطبيعي في مثل ىذه األجواء ٌأردنا ٌإذا ٌإىلٌنػحُن فٌنرجَع

القرآفٌبعيداًٌعنٌالرواياتٌلنرىٌأفٌأجواءٌاألنبياءٌوأجواءٌاألولياءٌاألصُلٌفيهاٌىوٌالػجانُبٌالغيبػي،ٌاألصُلٌ
ٌولكنٌألفٌ ٌاألولياء ٌحياة ٌنذىبٌحتػىٌإىلٌخارجٌإطار ٌأف ٌأردنا ٌإذا ٌنػحُن ٌواألولياء، ٌاألنبياِء ُبٌحياة

ٌيةٌستكوفٌأيضاًٌُبٌعالػمٌالغيب.ٌالقضيةٌمرتبطةٌبػحػياةٌاألولياءٌنػجدٌبأفٌالقض
 وماٌبعدىا،ٌقصةٌابنػيٌآدـ84ٌ7إذاٌأردناٌأفٌنذىبٌإىلٌالقرآفٌمثبلًٌإىلٌسورةٌالػمائدةٌإىلٌاآليةٌ

إىلٌآخرٌاآليات،ٌفلمَّاٌقتلٌقابيُلٌىابيلٌماٌالذيٌجرى؟ٌٌقُشبَبّبً{ قَشَّبَب إِر بِبحلَقِّ آدًََ ابنَِ َّبَأَ عَيَْيٌِ ًَاحوُ}
ٌاألوؿٌمنٌبنػيٌاإلنسافٌقتلٌ ٌاألوؿٌعلىٌوجوٌالكرةٌاألرضية،ٌالػمجـر قابيلٌقتلٌىابيل،ٌقابيلٌىوٌالػمجـر

ٌكماٌيقوؿٌالػمخالفوفٌبأفٌالػخبلؼٌكافٌبينهمٌٌ،ىابيل ٌكافٌوصيٌآدـٌال ِلماذاٌقتلٌىابيل؟ٌألفٌىابيل
وزوجات،ٌالػخبلؼٌكافٌعلىٌالوصية،ٌآدـٌجعلٌوصيتُوٌُبٌىابيلٌفقابيلٌحسدُهٌفقتلو،ٌٌحوؿٌقضيةٌنساء

ٌكرببلءٌالقصةٌىَيٌىي ٌ.القضيةٌىيٌالقضية،ٌقصةٌقابيلٌوىابيلٌىيٌقصةٌالسقيفةٌىيٌقصة
 فَبَعَثَ اخلَبسِشَِِّ * ٍَِِ فَأَصبَحَ فَقَخَيَوُ أَخِْوِ قَخوَ َّفسُوُ ىَوُ فَطٌََّعَج} إذاٌأردناٌأفٌنستمرٌُبٌقراءةٌاآليات7

ٌىذاٌالغرابٌكافٌَمَلكاً،ٌيعنػيٌحتػىٌقابيلٌَلمَّاٌقتلٌىابيلٌٌغُشَاببً{ اىيّوُ ىذهٌقضيةٌغيبيةٌوُبٌالرواياتٌأفَّ

 ٌَُّاسُِ مَْفَ ىُِْشَِّوُ األَسضِ فِِ َّبحَثُ غُشَاببً اىيّوُ }فَبَعَثَتدخلٌالغيبٌىناٌألفٌالقضيةٌمرتبطةٌبأولياءٌاهللٌ

ٌاىنَّبدٍِِنيَ{ ٍَِِ فَأَصبَحَ أَخِِ سٌَءةَ فَأًَُاسَُِ اىغُشَاةِ ىَـزَا ٍِثوَ أَمٌَُُ أَُ أَعَجَزثُ ًَّيَخَب َّب قَبهَ أَخِْوِ سٌَءةَ
ٌوَلطََّخٌيديوٌبدماءٌالوصيٌىابيلٌالغيبٌىناٌتدخلٌ ٌوبعدٌأفٌارتكبٌجريػمتُو يعنػيٌحتػىٌقابيلٌالػمجـر

ٌكيفٌيدفنٌىابيل ٌبعيدينٌعنٌجوٌألفٌاٌ،وأرشدٌقابيل لقضيةٌمرتبطةٌباألولياء،ٌاألنبياءٌواألولياءٌليسوا
ٌاب ٌاألنبياء ٌكل ٌدائػماً، ٌالغيبٌيصاحبهم ٌجو ٌنبػيالغيب، ٌإىلٌآخر ٌآدـ ٌأبينا ٌمن ٌوىوٌٌتداًء ٌاألنبياء من

ٌ.سيدىمٌُمػَحمٌَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوكذلكٌاألوصياءٌوكذلكٌاألولياء
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ٌكيفٌولد،ٌإىلٌقصةٌعيسى،ٌإىلٌقصةٌموسىٌواإلماـٌقاؿٌبنٌٌإذاٌأردناٌأفٌنذىبٌإىلٌقصةٌيػحيػى زكريا
ٌكماٌىيٌوالدةٌموسىٌعليوٌ ٌَمَثلٌوالدةٌاإلماـٌالػحجة ٌمثَلٌالسيدةٌنرجسٌمثلٌأـٌموسىٌوإفَّ لػحكيمةٌإفَّ
ٌكيفٌ السبلـ،ٌالناظرٌإىلٌقصصٌاألنبياءٌوإىلٌتأريخٌاألنبياءٌيػجدٌأفٌاألصلٌىوٌالػجوٌالغيبػي،ٌإبراىيم

ٌكافٌالنمرودٌيفتحٌبطوفٌالػحبالػىٌويقتلٌاألجنةٌُولد، وأـٌإبراىيمٌأخفتٌولدىاٌعنٌالنػمرودٌٌ،إبراىيمٌأيضًا
ٌكانتٌمػحفوفةٌ ٌبالغيب،ٌوالدةٌمريػم ٌكانتٌمػحفوفة ٌإبراىيم ٌغيبية،ٌوالدة وتربػىٌُبٌالػجباؿٌقصتوٌقصٌة

ٌكانتٌمػحفوفةٌبالغيب،ٌوالدةٌعيسى ٌكانتٌوىلٌىناؾٌأقٌ،بالغيب،ٌوالدةٌيػحيػى وىٌمنٌوالدةٌعيسى
ٌإىلٌآخرىاٌ ٌأولػها ٌمن ٌحياتُو ٌيوسفٌالصديق ٌبالغيب، ٌكانتٌمػحفوفة ٌموسى ٌوالدة ٌبالغيب، مػحفوفة

ٌ ٌاألنبياء ٌعدُد ٌاألنبياء، ٌُكلُّ ٌبالغيب، ٌومػحفوفة ٌالرواياتٌمليوف083ٌٌملفوفة ٌمن ٌرواية ٌوُب ألفٌنبػي
ٌُبٌالقرآفٌعددىمٌقليلٌ،ألفٌنبػي083ٌو ٌاألسػماءٌٌلكنٌالذيٌذُِكروا ٌُبٌالقرآف، ٌالذينٌذُِكروا وىؤالء

ٌباهللٌأصحابٌ ٌآمنوا ٌأولئكٌالشبابٌالذين ٌحتػى ٌبالغيب، ٌملفوفة ٌحياتػهم ٌوالصريػحة ٌالواضحة األولػى
ٌكانواٌمنٌ ٌكانواٌأنبياءٌألنػهم الفطرةٌالنظيفةٌوىمٌأصحاُبٌالكهفٌقصتهمٌمػحفوفةٌبالغيبٌمعٌأنػهمٌما

ٌ.ماتٌواحتيا،ٌقصصٌاألنبياءٌمػحفوفٌةٌبالغيباألولياءٌمنٌالصالػحُت،ٌُعزيرٌ
فحينماٌنتحدثٌعنٌقصةٌإماـٌزمانناٌونرىٌأنػهاٌمػحفوفٌةٌبػهذهٌالوقائعٌالغيبيةٌىذاٌىوٌاألصلٌُبٌقصصٌ
ٌكانتٌمػحفوفةٌبالغيبٌمنٌقبلٌزواجٌأبيوٌعبدٌاهللٌ األنبياء،ٌوالدةٌنبيناٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوالدةٌجدِه

ٌللزواجٌمنٌعبدٌاهللصلواتٌاهللٌعليوٌوكانتٌ ٌكانواٌٌ،نساءٌقريشٌتتسابقٌُبٌعرضٌنفسها ألفٌالػجميع
ٌُبٌ ٌنوٍر ٌأحدٌوكانتٌىناؾٌغرة ٌالٌيػملكها يعرفوفٌبأفٌعبدٌاهللٌسيولدٌلوٌولدٌلوٌمنٌالػخصوصياتٌما

عبدٌاهللٌجبُتٌعبدٌاهلل،ٌَلمَّاٌتزوجٌآمنةٌوحػملتٌبِػُمػَحمٍَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌانتقلتٌغرةٌالنورٌمنٌجبُتٌ
ٌبالغيبٌمنٌجػميعٌاالتػجاىاتٌوليسٌ ٌُمػَحمَّدٌمػحفوفة ٌُمػَحمَّد،ٌوكانتٌوالدة ٌُغرَُّة ٌإنَّػها إىلٌجبُتٌآمنة
ٌفتلكٌغيٌبٌُبٌ ٌعلّي ٌأبيو ٌوالدة ٌوأمَّا ٌوآلو، ٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليو ٌللحديثٌعنٌوالدة ٌمػجااًل الػمجاُؿ

والدةٌفاطمةٌجرىٌالغيُبٌُبٌوالدةٌفاطمةٌواعتزؿٌغيب،ٌقصةٌالوالدةٌُبٌالبيتٌقصةٌفاطمةٌبنتٌأسد،ٌ
ٌكافٌمنٌالػجناف وَلمَّاٌولدتٌخديػجةٌمنٌالذيٌحضرٌٌ،النبػيٌخديػجةٌوالقصةٌمعروفةٌوالطعاـٌالذيٌأكلُو

والدةٌفاطمة؟ٌمنٌالذيٌَخَدـٌخديػجةٌُبٌوالدةٌفاطمة؟ٌأليسٌمرًنٌوآسياٌوكلثمٌوالػحورٌالعُتٌوتلكمٌىيٌ
ٌي ٌاألمر ٌوىذا ٌيستغربٌرواياتنا ٌِلماذا ٌحياتػهم، ٌمن ٌجزٌء ٌالغيُب ٌوالػُحسُت، ٌالػحسن ٌوالدة ٌُب ػجري

ٌحُتٌ ٌوالنصارى ٌاليهود ٌكتب ٌاقرءوا ٌِلماذا؟ ٌزماننا ٌإلماـ ٌغيبيٍة ٌوالدٍة ٌعن ٌنتحدث ٌحُت الػمستغربوف
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ٌقرآنناٌووالدةٌاألنبياءٌ ٌكلٌجانب،ٌاقرءوا ٌحياتػهمٌمن تتحدثٌعنٌأنبيائهاٌيتحدثوفٌعنهمٌوالغيبٌيلفُّ
ٌكلٌجانب؟ٌأليسٌالعجائبياتٌوالغرائبياتٌُبٌوالدةٌموسىٌوُبٌوالدةٌعيسىٌف يوٌأليسٌالغيُبٌيلفهاٌمن

ٌالػجوٌ ٌىذا ٌُكلُّ ٌشئت، ٌما ٌسػمي ٌالغيبٌواإلعجاز ٌىذا ٌكل ٌأليس ٌمرًن؟ ٌوالدة ٌوُب ٌيػحيػى ٌوالدة وُب
ٌىذهٌالوالدات ٌلغيبٌ!!الػحسنٌبعيدًةٌعنٌابنٌٌفلماذاٌتكوفٌوالدةٌالػحجةٌ،الػملكوٌبٌيػحفُّ

ىمٌأىلٌالغيبٌوىمٌباُبٌالغيبٌوىمٌحقيقةٌالغيبٌفماٌالغريُبٌُبٌذلكٌوأيَنٌالغرابةٌُبٌذلك؟ٌيتضُحٌ
منٌكلٌذلكٌأفٌَّالغيَبٌُبٌحياِةٌاألنبياءٌواألولياءٌىوٌاألصل،ٌنعمٌىمٌُبٌتعاملهمٌمعٌالناسٌوُبٌحياتػهمٌ

ٌوبُتٌأ ٌبينهم ٌفيما ٌلكن ٌالطبيعية ٌالػحياة ٌىذه ٌالناسٌيعيشوف ٌالغيُبٌمع ٌوبُتٌاهلل ٌبينهم ٌوفيما نفسهم
ٌعندىمٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ ٌالغيُبٌالذيٌىوٌغيبٌىوٌحضوٌر ٌلػهم، ٌإذٌالٌغيبٌبالنسبة ٌأبدًا حاضٌر
ٌكالقتلى،ٌىمٌيقولوفٌىكذا،ٌ ٌكاألمواتٌوالٌقتيلنا ٌكاألحياءٌوالٌميتنا عليهمٌأجػمعُت،ٌىمٌيقولوفٌالٌَحيُّنا

ٌيقوؿٌأمَتٌالػمؤمنُت،ٌىمٌمػختلفوفٌُبٌشؤوناهتمٌُبٌخصوصيا ٌكما تػهم،ٌفبلٌميتهمٌحُتٌيػموتٌبػميت
ٌش ٌمػختلفة ٌمػختلفٌوالدتػهم ٌوموتػهم ٌمػختلفة ٌالغرابةٌٌؤحياتػهم ٌُبٌذلك؟! ٌالغرابة ٌفأين ٌمػختلفة وناتػهم

ٌمشحونةٌ ٌىي ٌالتػي ٌالسابقة ٌالديانات ٌبكتب ٌجهل ٌجهل، ٌىذا ٌلػجهلِو، ٌيستغربٌذلكٌوذلك فيمن
األنبياءٌواألولياء،ٌجهٌلٌبالقرآفٌالذيٌىوٌمشحوٌفٌبالغيبٌوبػمعاينٌالغيبٌُبٌٌبػمعانػيٌالغيبٌُبٌحياة

والداتٌاألنبياءٌواألولياء،ٌجهٌلٌبتأريخٌالنبػيٌوآؿٌالنبػيٌالذيٌىوٌمػحفوٌؼٌبالغيبٌمنٌأولِوٌإىلٌآخرِه،ٌ
لػجاىليةٌإنػماٌىوٌواٌ،وجهٌلٌبإماـٌزمانناٌومنٌلػمٌيعرؼٌإماـٌزمانِوٌماتٌميتًةٌجاىليةٌوتلكٌىيٌالػجاىلية

جهٌلٌوجهالة،ٌماتٌميتًةٌجاىليةٌىذهٌالػميتةٌمعبقةٌبػمعاينٌالػجهِلٌوبػمعاينٌالػجهالة،ٌالػجهلٌالذيٌىوٌ
ٌ.والػجهالةٌالتػيٌىيٌنقيُضٌالػحكمِة،ٌنقيُضٌالػِحلم،ٌنقيُضٌالعقلٌ،نقيُضٌالعلم

صيلٌالذيٌبينتُوٌوشرحتُوٌوأعتقدٌأكثرٌمنٌىذاٌالتفٌباتتٌواضحةٌوالٌتػحتاجٌإىلٌتفصيلأعتقدٌأفٌالصورةٌ
ٌ.أفٌحديثٌالوالدةٌوىوٌالعنوافٌاألوؿٌمنٌالعناوينٌالتػيٌأشرُتٌإليهاٌُبٌأوؿٌالػحلقةٌتَػمٌَّالكبلـٌُفيو

ٌغدٌنفسٌالوقتٌنشرعٌبعنواٍفٌثاٍفٌوأكررٌفأقوؿ7ٌطلبػيٌمنٌإخوانػيٌوأخواتػيٌوأبنائيٌ الػحلقةٌالثانيةٌيـو
ٌا ٌالفائدةٌمنٌوبناتػيٌالذينٌيُتابعوفٌىذا ٌالربنامجٌُبٌجػميعٌحلقاتِو، ٌوأفٌيُتابعوا ٌَعَليَّ لربنامجٌأفٌيصربوا

بػمتابعةٌجػميعٌحلقاتِوٌوُبٌالػحلقةٌاألخَتةٌستتضحٌالصورةٌوتتضحٌالثمرة. ٌىذاٌالربنامجٌالٌتكتملٌإالٌَّ
إماـٌزمانكمٌوأرفُعٌٌأسألكمٌالدعاءٌجػميعًاٌودعائيٌلكمٌأفٌُتوفقواٌُبٌىذهٌالليايلٌُبٌليايلٌالقدرٌلػمعرفة

ٌللحجة ٌعليو ٌزمانػيٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌإلماـ ٌإىلٌاألعتابٌالعالية ٌأرفعها ٌواالستجداء ٌالتوسِل بنٌٌيد
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ٌكافٌلناٌمنٌأملالػحسنٌأفٌينظرٌإليناٌبنظِرٌلطفَوٌوكرامتو،ٌواهلِلٌياٌا ُبٌالنجاحٌوالتوفيقٌٌبنٌرسوؿٌاهللٌإذا
ٌكافٌلناٌمنٌذخَتةٌُبٌىذهٌ ٌكافٌىناؾٌمنٌباٍبٌفهوٌأنت،ٌوإذا الػحياةٌوبعدٌىذهٌالػحياةٌفهوٌأنت،ٌوإذا

نُطيُلٌالوقوَؼٌعندهٌفهوٌأنت،ٌأنَتٌياٌابنٌرسوؿٌاهللٌأنَتٌُمراديٌوالٌغَتؾٌأحٌدٌمرادي،ٌأنتٌُمراديٌ
ٌأُمَِّكٌفاطمةٌصلىٌاهللٌعليك ٌ.صلىٌاهللٌعليكٌبكٌِصلنػيٌعنكٌالٌتقطعنػيٌياٌابنٌُمػَحمَّدٌبػحقِّ

ٌغدٌنفسٌالػموعدٌُبٌأمافٌاهلل.ٌأختمٌالػحديثٌ  وتتمةٌالػحديثٌتأتيناٌإفٌشاءٌاهللٌُبٌالػحلقةٌالثانيةٌيـو
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ٌ

 احليقت اىثبّْت

 ةـبـيـالغ
ٌ

ٌعليكمٌأشياعٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّد،ٌ ٌعليكمٌأحبابٌعلّيٌوآؿٌعلّي،ٌَعظََّمٌاهللٌأجوركمٌُبٌسبلـٌ سبلـٌ
ٌأمسٌبأفٌالعناوينٌالتػيٌ ٌالػمهدوي،ٌبينُتٌُبٌحلقةٌيـو ليايلٌسيدٌاألوصياء،ٌالػحلقةٌالثانيةٌمنٌالػَمَلفِّ
ٌالوصاؿ ٌالػمعرفة، ٌالُظبلمُة، ٌالُظبلمة، ٌوقبلٌالػمعرفة ٌالػمعرفة ٌالظهور، ٌالغيبة، ٌالوالدة، ،ٌسأتػحدثٌعنها7

ٌالكبلـٌُُبٌالورقةٌاألولػىٌمنٌ التكليُفٌالشرعيٌوالػخاتػِمة،ٌىذهٌالعناوينٌيرتبطٌبعضهاٌبالبعضٌاآلخر،ٌَمرَّ
ٌعنوانػها7ٌ ٌ.حديُث الغيبةأوراؽٌىذاٌالػَمَلّفٌتػحتٌعنواف7ٌحديُثٌالوالدة،ٌحلقتناٌاليـو

ٌوكذلكٌليسٌىناؾٌمنٌ ٌوغيبتِو، ٌاإلماـ ٌوظهوره،ٌليسٌىناؾٌمنٌانفصاؿٌبُتٌوالدة انفصاؿٌبُتٌغيبتِو
لكنناٌالبُدٌأفٌنُػَرتَِّبٌالػموضوعاتٌوالػمباحثٌتػحتٌعناوينٌألجلٌتصنيفهاٌوألجلٌأفٌنصلٌإىلٌالصورةٌ

فغيبُةٌاإلماـٌابتدأتٌقبلٌوالدتو. ٌالواضحةٌوإالٌَّ
َلمَّا أصبحُت فػَ 7ٌوُبٌأخبارٌحديِثٌالوالدةٌالشريفٌالسيدةٌحكيمةٌماذاٌتقوؿ20ٌاعبزءٌٌ(حباُرٌاألنوار)ٌ

جئُت أُلَسلَِّم على أبي ُمَحمَّد فكشفت الِستر الفتقد سيدي فلم أرُه، فقلُت لو: ُجِعلُت ِفداؾ ما 
ٌإىلٌٌ-ٌفعل سيدي؟ فقاؿ: يا عمة استودعناه الذي استودعتُو أـ موسى ٌرُِفَع ٌانَُّو واألحاديثٌعندنا

ٌع ٌَمرَّ ٌكما ٌبدأت ٌالقضيُة ٌمنٌىنا، ٌملٌتبدأ ٌالقضية ٌأمس7ٌالسماء، ٌيـو ٌحكيمة ٌُبٌحديثٌالسيدة لينا
ٌاهللٌٌ- قُلُت: ِمّمن يا سيدي قُلُت: ِمّمن يا سيدي وَلسُت أرى بنرجس  -َلمَّاٌأخربىاٌبوالدةٌُحجَِّة

شيئًا من أثر الحمل، فقاؿ: من نرجس ال من غيرىا، قالت: فوثبُت إلى نرجس فَػَقلَّبُتها ظهرًا لبطن 
دُت إليِو فأخبرتُو ِبما فعلت فَتَبسَّم ثُمَّ قاؿ ِلي: إذا كاَف وقُت الَفجر فلم أرى بها أثرًا من َحَبل، فَػعُ 

ِـّ موسى لم َيظهر بها الَحَبل ولم يَعَلم بها أحٌد إلى وقُت  يظهر لِك بها الَحَبل ألف َمثَػَلها َمَثُل أ
إذاًٌٌ- الـوالدتها، ألف فرعوَف كاف يشُق بطوف الُحبالى في طلب موسى وىذا نظيُر موسى عليو الس

ٌكانتٌمعٌاإلماـٌعليوٌ ٌحياةٌاإلماـٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌحىتٌُبٌمرحلةٌاغبمل،ٌوالغيبة ٌتَلفُّ الغيبُة
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ٌمنٌأياـٌوالدتوٌ فَػَلمَّا أصبحُت جئُت أُلَسلَِّم على أبي ُمَحمَّد فكشفت الِستر  -السبلـٌمنُذٌأوؿٌيـو
ا فعل سيدي؟ فقاؿ: يا عمة استودعناه الذي الفتقد سيدي فلم أرُه، فقلُت لو: ُجِعلُت ِفداؾ م

ٌالوقَتٌالٌيكفيٌلتناوؿٌكلٌاؼبطالب.ٌ.استودعتُو أـ موسى إذاًٌالوالدُةٌوالغيبةٌٌُوىناؾٌتفاصيلٌأخرىٌلكنَّ
الٌينفصُلٌأحدنباٌعنٌاآلخرٌوكذلكٌالغيبُةٌوالظهورٌالٌينفصُلٌأحدنباٌعنٌاآلخر،ٌوالدتُوٌغيبتُوٌوظهورهٌ

بُدٌمنٌالتفصيلٌومنٌالتبيُتٌحىتٌتتضحٌالصورةٌُبٌسبيلٌمعرفةٌإماـٌزمانناٌومعرفةٌمعافٌمًتابطةٌلكنٌال
شؤوناتوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌغيبٌةٌُبٌفًتةٌاغبملٌوغيبٌةٌبعدٌالوالدِةٌمباشرًة،ٌوغيبٌةٌبعدٌغيبة،ٌلكنناٌ

ٌاألوىلٌوال ٌالغيبة ٌعن ٌالغيبتُت، ٌعن ٌاغبديُث ٌفهو ٌزماننا ٌإماـ ٌعنٌغيبة ٌالشيعةٌُحُتٌنتحدُث يتٌتسميها
بالغيبُةٌالصغرى،ٌوعنٌالغيبةٌالثانيةٌواليتٌتسميهاٌالشيعةٌبالغيبةٌالكربى،ٌأقوؿٌتسميهاٌالشيعُةٌألنَّوٌملٌتَرِدٌ
روايةٌعنٌأىلٌالبيتٌتسميٌالغيبةٌاألوىلٌبالغيبةٌالصغرىٌوملٌَترِدٌروايةٌعنٌأىلٌالبيتٌتسميٌالغيبةٌالثانيةٌ

تسميةٌالغيبةٌاألوىلٌبالغيبةٌالقصَتةٌوالغيبةٌالثانيةٌبالغيبةٌالطويلة،ٌَوَرَدٌُبٌبعضٌبالغيبةٌالكربى،ٌإمباٌَوَرَدٌ
الرواياتٌتسميُةٌالغيبةٌالثانيةٌبالغيبةٌالتامةٌوَوَرَدٌأيضًاٌتسميتهاٌبالغيبةٌالثانية،ٌوعلىٌأيٌحاؿٌالٌُمشاحةٌ

ٌكلٌىذهٌالتسمياتٌصحيحة،ٌحُتٌنتحدُثٌعنٌغيبةٌإماـٌزمانناٌ فاغبديثٌعنٌالغيبتُتٌُبٌاالصطبلح
ٌكماٌيسميهاٌالشيعةٌالغيبةٌالصغرىٌوالغيبةٌالكربى.ٌ ٌعنٌالغيبةٌالقصَتةٌوالطويلةٌأو

 متػى بدأت الغيبُة الصغرى؟ 
ٌالػحسنٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌُبٌالثامنٌمنٌ ٌالصغرىٌحُتٌاستشهدٌإمامنا بدأتٌالغيبُة

831ٌٌربيعٌاألوؿٌسنة7ٌ ٌكانتٌشهادتُوٌبالسمٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌمنذٌذلكٌاليـو للهجرةٌالشريفة،
ٌبدأتٌغيبُةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.ٌ

 صغرى: أىُم األحداِث في الغيبة ال
ٌكثَتةٌلكنٍتٌأشَتٌإىلٌأىمٌىذهٌاألحداث،ٌأىمٌَحَدثٌوقعٌُبٌبداياتٌالغيبةٌالصغرىٌبعدٌ ىناؾٌأحداٌث

وقعٌالشيعةٌُبٌحَتةٌٌٌ(فتنة الحيرة)شهادةٌإمامناٌالزاكيٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌماٌتسمىٌ
ٌكافٌسجينًاٌُبٌسامراءٌوإفٌقضىٌمسمومًاٌُبٌبي لكنُوٌقضىٌأيامُوٌُبٌسامراءٌٌ،توٌِكبَتة،ٌاإلماـٌالعسكرٌي

ٌبيتوٌُ ٌُبٌبيتو، ٌكافٌحبيسًا ٌُبٌبيتو، ٌوبُتٌؿببسِو ٌالسلطاِف بُتٌزنزاناتٌالسجوفٌوزنزاناتٌقصورٌجبلوزة
ٌكافٌلوٌشيٌءٌمنٌ عبارةٌعنٌسجنٌآخر،ٌالٌيستطيعٌالتواصَلٌمعٌأصحابِو،ٌاعبواسيُسٌوالَرَصدٌوالعيوفٌإذا
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ٌكثَتٌمنٌاألحيافٌتواصلٌُبٌاغبالةٌالضروريةٌفإنوٌيست ٌالتكوينيةٌفيتصُلٌببعضٌأصحابِو،ٌوُب عملٌواليتُو
يستعمُلٌاألساليبٌاللطيفةٌُبٌكتمافٌاألمور،ٌيتلطَُّفٌُبٌكتمافٌأمورِهٌوُبٌإيصاؿٌرسائلِوٌوكتبِوٌإىلٌأوليائوٌٌ

ألوؿٌسعيدٌالَعمريٌالنائُبٌابنٌٌعثمافٌ-كالَعمريٌوولدِهٌوغَتنباٌمنٌخواصٌأصحابو،ٌُمراديٌبالَعمريٌ
وقعتٌاغبَتةٌووقعتٌالفتنة،ٌاإلماـٌحبيٌسٌوُسمٌوىوٌُبٌريعافٌشبابو،ٌالكثَتوفٌالٌٌ-ُبٌالغيبةٌالصغرىٌ

ٌكافٌىناؾٌمنٌالشيعةٌومنٌاؽبامشيُتٌفبنٌرأىٌاإلماـٌاغبجةٌُبٌصغرِهٌولكنٌبشكلٌ ٌلوٌولد، يعرفوفٌبأفَّ
ٌبالسريةٌوالكتماف. ٌكافٌاألمرٌؿبوطًا يُلقَُّبٌبالكذابٌوىوٌأٌخٌلئلماـٌٌالذيٌ(فتنُة جعفر)وجاءتٌٌعاـ

ٌلئلماـٌ ٌيَػُمُت ٌكلٌمن ٌالعباسيٌاؽبائلٌعلى ٌوالضغُط ٌمنٌبعدهِ، ٌالعسكريٌحيثٌاّدعىٌاإلمامة اغبسن
ٌُبٌبيتٌاإلماـٌالعسكري.ٌٌالعسكريٌبصلةٌحىتٌعلىٌخدمِوٌوعلىٌاعبواريٌاللواٌبٌُكنٌَّىبدمنٌّ

ٌكبَتة،ٌوالػحَتُةٌبش كلٌعاـٌإذاٌوقعٌالناُسٌفيهاٌفإفٌَّأحَدٌأسبابػهاٌىمٌالناس،ٌُكلٌُّىذاٌوغَتهٌأدىٌإىلٌحَتة
ٌالبعُضٌالٌيعلمٌبػهذهٌالتعاليمٌفالتقصَُتٌمنوٌألنَّوٌلػمٌيتعلمٌ ٌتعاليمٌأىلٌالبيتٌولربػما ٌالناسٌاتبعوا لوٌأفَّ

ٌالناسٌاتبعواٌتعاليمٌأىلٌالبيتٌَلَماٌوقعواٌُبٌالفتنةٌوالٌُبٌالػحَتة ،ٌولوٌأفٌالناسٌٌتعاليمٌأىلٌالبيت،ٌلوٌأفَّ
كانواٌعلىٌعلمٌبػحديثٌأىلٌالبيتٌعلىٌاألقلٌُبٌالػمواردٌالػمهمِةٌوالرئيسةٌَلَماٌوقعٌالناُسٌُبٌالفتنِةٌوُبٌ
الػحَتة،ٌوقطعًاٌالعلُمٌلوحدِهٌالٌيكفيٌللنجاةٌمنٌالفتنِةٌوالػحَتة،ٌالعلمٌعامٌلٌُمساعد،ٌوإنػماٌسبلمُةٌالنيةٌ

ٌمٌُ ٌوآؿ ٌبِػُمَحمَّد ٌتؤديٌإىلٌوالتمسكٌالشديد ٌالتػي ٌالعوامل ٌىذه ٌإليهم ٌواالنقطاع ٌإليهم ٌواللجوء ػَحمَّد
ٌمنٌ ٌالرباءة ٌإىلٌجناح ٌإىلٌجناحُت، ٌيَػحتاُج ٌُمػَحمَّد ٌآؿ ٌإىل ٌالػحَتاتٌواالنقطاُع ٌوُب ٌالفنِت النجاحٌُب

ٌالفكر ٌىو ٌغَتىم ٌوبُت ٌُمػَحمَّد ٌوآؿ ٌُمػَحمَّد ٌبُت ٌالفارؽ ٌألف ٌالفكرية، ٌالرباءة ٌوبالذات ىوٌٌأعدائهم
العقيدة،ٌإذاٌلػمٌنكنٌنػحملٌالرباءةٌالفكريةٌولػمٌنكنٌنػحملٌالفكرٌالػُمػَحمَّديٌالعلويٌفليستٌىناؾٌمنٌ
ٌالعقائديةٌىيٌاألساسٌوبقيةٌ براءة،ٌالرباءةٌالعاطفيةٌوالرباءةٌالقوليةٌواللسانيةٌمهمةٌولكنٌالرباءةٌالفكريُة

ٌاأل ٌالػجناُح ٌالثانية، ٌتأتػيٌبالدرجة ٌالتػيٌتػمتُدٌمراتبٌالرباءة ٌالوالية ٌوالػجناحٌالثاينٌالوالية، وؿٌىوٌالرباءة
ٌجذورىاٌإىلٌمعرفةٌسليمةٌتستقيٌمياىهاٌمنٌفكرٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّد.ٌ

 ما ىو حاؿ الشيعِة في تلك الػحيرة؟ 
ٌتَفرََّؽٌالناس،ٌبشكلٌموجزٌأشَتٌإىلٌاختبلؼٌالشيعةٌُبٌذلكٌالوقت7ٌ

ٌجمػجموعةٌ  ٌبأف ٌواعتقدت ٌآمنت ٌالشيعةٌٌعفر7 ٌتلقبُو ٌالذي ٌبالكذاب ٌالػُمَلقَّب ٌالػهادي ٌاإلماـ ابن
ٌبالكذابٌىوٌاإلماـٌفقالواٌبإمامتِو.
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ٌاإلماـٌٌمػجموعٌة أخرى ٌوإنػما ٌإمامًا ٌيكن ٌلػم ٌعليو ٌوسبلمو ٌاهلل ٌصلوات ٌالعسكري ٌاإلماـ ٌبأف قالوا7
ٌاألوىلٌواجمل ٌالفارؽٌبُتٌاجملموعة ٌالحظوا ٌالبداية، ٌمن ٌجعفر ٌاألوىلٌالػحقيقيٌىو ٌاجملموعة ٌالثانية، موعة

قالتٌبإمامةٌجعفرٌبعدٌشهادةٌاإلماـٌالعسكري،ٌاجملموعةٌالثانيةٌقالوا7ٌالٌبأفٌاإلماـٌالعسكريٌملٌيكنٌ
ِلماذاٌملٌيُػَخلِّفٌإماماًٌمنٌبعده،ٌاإلماـٌاغبقيقُيٌىوٌجعفرٌوقالوا7ٌبأفٌَّاإلماـٌاؽباديٌقدٌأوصىٌ إماماًٌوإالٌَّ

ٌاإلماـٌ،إليو ٌاغبسنٌالعسكريٌوقالواٌٌوأمَّا ٌبإمامة ٌعنٌاالعتقاد ٌفرجعوا ٌباطلة، العسكريٌفكانتٌإمامتُو
ٌالعسكري،ٌ ٌاغبسن ٌإمامة ٌبعد ٌجعفر ٌاعتقدتٌبإمامة ٌاألوىل ٌاجملموعة ٌيعٍت ٌالبداية، ٌمنُذ ٌجعفر بإمامة

ٌكافٌاعتقاداٌُباطبًلٌفٌر ٌكافٌاعتقادناٌبإمامةٌاغبسنٌالعسكري جعواٌإىلٌالقوؿٌاجملموعةٌالثانيةٌقالواٌالٌأصبًل
ٌبأفٌاإلماـٌاغبقيقيٌحىتٌُبٌزمافٌاإلماـٌالعسكريٌىوٌجعفرٌابنٌاإلماـٌاؽبادي.

اإلماـٌالػهاديٌالػمدفوفٌُبٌمنطقةٌالدجيلٌالذيٌيسميوٌبنٌٌقالت7ٌبأفٌَّاإلماـٌىوٌُمػَحمَّدٌمجموعٌة ثالثة
ٌالعراؽٌ ٌالدجيل)شيعة ٌُبٌإٌ(سبع ٌرواياتٌتتحدثٌعنٌحدوثٌبداء ٌوأفَّ بأف7ٌٌَّفقالواٌ،مامتوٌِخصوصًا

ٌاإلماـٌىوٌُمػَحمَّدٌوبأفٌُمػَحمَّداًٌلػمٌيَػُمتٌوبأنَّوٌقدٌغابٌواإلمامةٌمستمرٌةٌفيو.
ـٌُىوٌالػحسُنٌالعسكريٌوبأفٌُمػَحمَّداًٌقدٌٌموعٌة أخرىمج قالوا7ٌالٌبأفٌاإلماـٌىوٌُمػَحمَّدٌولػمٌيكنٌاإلما

ٌالوصيةٌوالكتبٌوالػمواريثٌ ماتٌوبأنَُّوٌقدٌأوصىٌإىلٌنفيس،ٌنفيسٌأحُدٌغلمافٌاإلماـٌالػهاديٌوأعطاُه
ٌ.(النفيسية)وأوصىٌإىلٌاإلماـٌمنٌبعدِهٌإىلٌجعفرٌوىؤالءٌُسػُمواٌ

ٌقالوا7ٌبأفٌاإلماـٌالعسكريٌملٌيَػُمتٌوبأنَُّوٌىوٌاؼبهدُيٌالذيٌىبرُجٌُبٌآخرٌالزمافٌبأنَُّوٌقدٌغاب.ٌمجموعةٌ 
ٌقالوا7ٌبأنَُّوٌقدٌتوُبٌولكنُوٌقدٌرجعٌإىلٌالػحياةٌبعدٌأياـٌقبلئل.ٌمجموعةٌ 
القائمٌيقوـٌٌُفإفٌٌَّ،قالوا7ٌبأفٌاإلماـٌالعسكرَيٌقدٌتوُبٌولكنوٌسيعودٌإىلٌالدنياٌُبٌآخرٌالزمافٌمجموعةٌ 

ٌبعدٌموتٌذكرِه،ٌَوَرَدٌىذاٌاؼبعٌتٌُبٌبعضٌالرواياتٌفحملوُهٌعلىٌىذاٌاالعتقاد.
قالت7ٌبأفٌزوجةٌاإلماـٌالعسكريٌكانتٌحامبًلٌوكانتٌتػحملٌجنيناًٌُبٌبطنهاٌوكانواٌيعتقدوفٌٌمجموعةٌ 

ٌالعسكري ٌاإلماـ ٌولكنٌألفٌاإلماٌ،بأفٌصقيلٌىيٌزوجة ٌىيٌخادمة ٌالعسكريٌوصقيلٌُبٌالػحقيقة ـ
ٌوَسػمَّاىاٌ ٌنرجس ٌوسػماىا ٌصقيل ٌوسػماىا ٌسوسن ٌفسماىا ٌأسم ٌمن ٌأكثر ٌالػحجة ٌاإلماـ ٌألـ َجَعَل
ٌكانتٌخادمةٌوَلمَّاٌَدَىَمٌ وسػمَّاىاٌفاختلطتٌاألسػماُءٌعلىٌالُسلطةٌالعباسيةٌوعلىٌالناسٌأيضاً،ٌوصقيل

ٌأمر ٌإخفاء ٌحاملٌألجل ٌالعسكريٌاّدعتٌبأنػها ٌبيتٌاإلماـ ٌعليو،ٌٌالعباسيوف ٌوحفاظًا ٌالػُحجَّة اإلماـ
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ٌقامتٌ ٌليسٌحامبلً، ٌتراقبها،ٌولكنٌتبَُتٌبعدٌذلكٌأنػها ٌبػهاٌنساًء وأخذوىاٌووضعوىاٌُبٌبيوتػهمٌووكلوا
ٌُولد،ٌ ٌلػمٌيكنٌقد ٌبأنَّو ٌلػهم ٌوإيػهامًا ٌعليو ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌالػحجة ٌعلىٌاإلماـ ٌحفاظًا ٌاألمر بػهذا

ٌج ٌكانتٌتػحمُل ٌبأفٌصقيل ٌنعرؼٌخربهفقالوا ٌال ٌذلكٌولكننا ٌولدتٌبعد ٌوبأنػها ٌيعتقدوفٌٌ،نينًا فهم
ٌبإمامةٌالػجنُتٌالذيٌولدٌبعدٌذلكٌوالٌطريقٌللوصوؿٌإليوٌوإنػماٌيػخرُجٌُبٌالوقتٌالذيٌيػخرُجٌفيو.

ٌقالت7ٌبأنناٌنعتقدٌبإمامةٌاإلماـٌالعسكريٌولكنناٌالٌنعرؼٌماٌىوٌالتكليفٌبعدٌذلك.ٌومػجموعةٌ 
ٌيعرفوفٌٌٌة ومجموعةومجموعٌة ومجموع ٌكانوا ٌوىناؾٌفبن ٌاليتٌوقعتٌُبٌأوائلٌالغيبة، ٌىيٌاغبَتة ىذه

ٌاليتٌظبيتٌباالثٍتٌ اغبقائقٌوىمٌأصحاُبٌالبصائرٌمنٌأصحابٌاإلماـٌاغبسنٌالعسكريٌفهمٌاجملموعة
ليو،ٌاغبسنٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعبنٌٌعشريةٌأشياُعٌأىلٌالبيتٌاؼبعتقدوفٌبإمامةٌاإلماـٌاغبجة

ٌكانتٌُبٌغايةٌالشدة،ٌبعُضٌىذهٌالِفَرؽٌرجعتٌإىلٌاالعتقادٌالصحيحٌوبعضهاٌبقيتٌعلىٌحاؽباٌ اغبَتُة
ٌبأهنمٌ وانقرضتٌدبرورٌاألياـٌودبرورٌاألزمنة،ٌوَصاَحَبٌذلكٌادعاءاٌتٌجملموعةٌمنٌالشخصياتٌالشيعية

منٌالناحيةٌاؼبقدسةٌمنٌالنوابٌٌأبواٌبٌووكبلءٌلئلماـٌاغبجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌوخرجتٌالتوقيعاتٌُ
ومنٌأرادٌأفٌيطَِّلَعٌعلىٌتفصيلٌىذاٌاؼبطلبٌفلَتاجعٌغيبةٌالشيخٌالطوسيٌٌ،الثقاتٌبلعنهمٌوبالرباءةٌمنهم

ٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌالوقُتٌالٌيكفيٌللتوسعٌُبٌكلٌىذهٌالتفاصيل.
،ٌبقَيٌُبٌالسفارةٌوُبٌد الَعمريبالنائب األوؿ عثماف بن سعيونػحُنٌُبٌأجوائهاٌبدأتٌٌالغيبة الصغرى

بعدٌشهادةٌإمامنا831ٌٌالنيابةٌالػخاصةٌإلماـٌزمانناٌلػمدةٌخػمسٌسنوات،ٌيعنػيٌبدأتٌالغيبةٌمنُذٌسنة7ٌ
ٌُبٌأيٌشهرٌالٌنػملكٌمعلومًةٌعن832ٌٌالزاكيٌالعسكريٌوانتهتٌسفارةٌالسفَتٌاألوؿٌسنة7ٌ ُبٌأيٌيـو
سعيدٌالَعمريٌوىيٌأشدٌالفًتاتٌوأصعبهاٌعلىٌبنٌٌفذلك،ٌلكنٌمدةٌخػمسٌسنواتٌكانتٌسفارةٌعثما

الشيعة،ٌولذلكٌاإلماـٌصلواتٌاهللٌعليوٌانتخبٌىذاٌالرجلٌالذيٌكافٌُبٌغايةٌاللياقةٌوالكفاءةٌأفٌيكوفٌ
سفَتُهٌالػخاصٌُبٌىذهٌالفًتةٌالػحرجةٌوُبٌىذهٌالػمدةٌالزمانيةٌالعسَتةٌجداًٌوكانتٌسفارتُوٌُبٌبغداد،ٌبأمرٌ

ٌالػخاصةٌُبٌبغداد،ٌعاشٌمنٌاإلماـٌالػ ٌمنٌسامراءٌإىلٌبغدادٌوبدأتٌالنيابة ٌالشيعُي ٌانتقلٌالػمركُز حجة
ٌالسفَُتٌاألوؿٌُبٌبغدادٌوتوُبٌوُدِفَنٌُبٌبغدادٌوالٌزاؿٌقربُهٌشاخصاًٌُبٌبغداد.ٌ

إذٌوىوٌأكثرٌالسفراءٌخدمًةٌلئلماـٌالػحجةٌٌالسفير الثاني ىو ولدُه ُمػَحمَّد بن عثماف بن سعيد الَعمري
للهجرة،ٌيعنػيٌبدأتٌسفارتُوٌمن412ٌٌبقَيٌُبٌالسفارةٌأربعُتٌسنة،ٌتوُبٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌسنة7ٌ
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ٌللهجرةٌوكانتٌوفاتُوٌُبٌشهرٌجػمادىٌاألوؿ.412ٌوانتهتٌسنة832ٌٌ7سنة7ٌ
412ٌٌ،ٌمنٌبداياتٌجػمادىٌاألوؿٌسنة7سفارة أبو القاسم الػحسين بن روح النوبػختػيوبعدُهٌبدأتٌ

ٌكانتٌسفارة80ٌٌللهجرة،ٌيعنػيٌحدود483ٌٌفٌتوُبٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌُبٌشعبافٌسنة7ٌإىلٌأ سنة
ٌالنوبػختػيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو.

ٌ ٌسفارة ٌاألخَتة ٌكانتٌالسفارة ٌالسفير الرابع علي بن ُمػَحمَّد الَسَمري بعدُه 483ٌمنٌشعبافٌسنة7
ٌالػخامسٌ توُبٌالسفَتٌالرابع486ٌٌعشرٌمنٌشعبافٌسنة7ٌىجريٌبالضبطٌإىلٌمنتصفٌشعبافٌإىلٌاليـو

ٌٌعلي ٌالثانية،ٌبن ٌالغيبُة ٌأو ٌالتامة ٌوقعتٌالغيبُة ٌوبعدُه ٌثبلثٌسنوات، ٌالَسَمريٌوكانتٌسفارتُو ُمػَحمَّد
7ٌبالضبطٌالػمدةٌالزمانيةٌمنٌشهادةٌاإلماـٌالػحسنٌالعسكري

ٌللهجرة 329 باف سنة:للهجرة إلى الػخامس عشر من شع 260في الثامن من ربيع األوؿ سنة: 
سنةٌوخػمسةٌأشهرٌوسبعةٌأياـ،ٌىذه36ٌٌٌسنة،36ٌٌُمػَحمَّدٌالَسَمريٌالػمدةٌبنٌٌوفاةٌالسفَتٌالرابعٌعليٌّ

ٌحدودٌ ٌأىلٌالبيت،ٌالغيبةٌالصغرىٌإذًا ٌشيعُة ٌيسميها ٌكما ٌأوٌالغيبةٌالصغرى ٌالقصَتة ٌالغيبة كانتٌمدة
ٌكماٌوقعٌُبٌسنةٌوٌخػمسةٌأشهرٌوسبعةٌأياـ،ٌوبعد36ٌسبعُتٌسنة،ٌ ىاٌبدأتٌالغيبةٌالكربىٌالغيبةٌالتامة

ٌبعضٌتوقيعاتٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.
نَػتَػَقلَُّب بيَن الروايات واألحاديث واألخبار حوَؿ غيبة إمامنا صلوات اهلل وسالمو وشؤونات ىذه 

 الغيبة:
غيبةٌإماـٌزمانناٌللشيخٌالصدوؽٌرضوافٌٌوىوٌمنٌأفضلٌالكتبٌاليتٌأُلِّفتٌُبٌ(كماؿٌالدينٌوسباـٌالنعمة)

ثَنا أبو الَحَسن عليُّ بن الحسن بن علّي بن ُمَحمَّد بن علّي بن الُحَسين بن اهللٌتعاىلٌعليو،ٌقاؿ7ٌ َحدَّ
عليِّ بن أبي طالب من رجاالت البيت الهاشمي قاؿ: سػَِمعُت أبا الُحسين الَحَسَن ابن وجناء 

ثنا أبي عن جدِه أنَّ  مىت؟ٌٌ-ٌُو كاَف ِفي دار الحسن بن علّي عليهما السالـ َفَكَبَستنا الَخيليقوؿ: َحدَّ
ٌ ٌالعسكري ٌاغبسن ٌاإلماـ ٌشهادة َفَكَبَستنا الَخيل وفيهم جعفٌر بن علّي الكذاب واشتغلوا ٌ-بعد

ٌكافٌمشًتكًاٌُبٌىذهٌالعمليةٌٌ- بالَنهِب والغارة ِىػمَّةٌىذاٌالرجلٌالذيٌٌ-ٌوكانت ِىػمَّتيٌ-يعٍتٌجعفر
ٌالػَحَسن ٌالبيتٌِمػَمنٌىمٌُبٌخدمةٌاإلماـٌبنٌوجناء،ٌٌىوٌَجدُّ ٌكافٌمنٌَخَدـِ وكانت ِىػمَّتػي ٌ-يبدوٌأنَُّو

ٌكافٌموجوداًٌُبٌالبيتٌٌ-ٌِفي موالي القائم فإذا أنا بِو عليو السالـ قد أقبل وخرج عليهم من  -ألنَُّو
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حبسبٌتقديرهٌابنٌستٌسنُتٌوإالٌاؼبعروؼٌأفٌَّاإلماـٌُولدٌٌ- سنينالباب وأنا أنظر إليو وىو ابن ست 
وىو ابن ٌ-يعٍتٌطبسٌسنُت،ٌماٌبُتٌاألربعةٌإىلٌاػبمسٌسنُت831ٌٌوشهادةٌاإلماـٌسنة822ٌٌ7سنة7ٌ

حىتٌغابٌعنٌاألنظار،ٌحُتٌيقوؿٌحىتٌغابٌالٌيعٍتٌأنَّوٌٌ-ٌست سنين فلم يَػَرُه أحٌد حتى غاب
ٌكافٌالناسٌيروفٌأثرٌٌ،حدغابٌوملٌيَرُهٌبعدٌذلكٌأ ٌكماٌبينُتٌقبلٌقليلٌحىتٌُبٌفًتةٌاغبملٌما وإمباٌاإلماـ

ٌالبداية،ٌوغيبةٌاإلماـٌىيٌعبارةٌعنٌمراحلٌعنٌمراتب،ٌىناؾٌغيباٌتٌ ٌمنُذ اغبملٌُبٌأمو،ٌالغيبةٌربوطُو
تستطيعٌٌوغيبٌةٌلئلماـٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌالٌيستطيعٌأحدٌأفٌىبرؽٌحجاهباٌإالٌىو،ٌوىناؾٌغيبةٌٌ

ولذلكٌكبُنٌنقرأٌُُبٌاألدعيةٌٌ،اؼببلئكةٌأفٌتطلعٌعليهاٌوىناؾٌوىناؾ،ٌىناؾٌدرجاٌتٌوصفحاٌتٌمنٌالغيبة
ٌصلواتٌاهللٌ ٌلئلماـ ٌاألدعية ٌىذه ٌوعنٌمشالِو، ٌيبينو ٌوعن ٌومنٌربتِو ٌفوقِو ٌاهللٌمن ٌبأفٌوبفظُو ٌلو فندعو

ىناؾٌمراتٌبٌل لغيبةٌالٌيصلٌلئلماـٌفيهاٌأيٌُّسوءٌوالٌتستطيعٌوسبلموٌعليوٌُبٌمرتبةٌمنٌمراتبٌالغيبةٌوإالٌَّ
فإذا أنا بِو قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا ٌ-حىتٌاؼببلئكةٌأفٌتطلعٌعلىٌأسرارِهٌوأسرارٌغيبتوٌ

ٌ.ٌفلم يَػَرُه أحٌد حتى غاب -حبسبٌتقديرٌالراويٌٌ- أنظر إليو وىو ابن ست سنين
ـُ الػحسَ  يعنػيٌاإلماـٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌٌ-ٌَن بن عليّ َوَحدََّث أبو األدياف قاؿ: كنُت أخد

ٌوالقرىٌٌ-ٌوأحػمُل كتبُو إلى األمصارٌ-عليوٌ ٌُبٌالػمدِف ٌإىلٌأشياعِو ٌيػحملها الرسائلٌالتػيٌتػخرجٌمنو
وأحػمُل كتبُو إلى األمصار فدخلُت عليِو فػي علتِو التػي توفػي فيها صلوات ٌ-والوالياتٌالػمختلفةٌ

وتدخل  ،أمضي بػها إلى الػمدائن فإنََّك ستغيب خػمسة عشر يوماً  :فكَتَب معي ُكتُباً وقاؿ ،اهلل عليو
ٌٌ-ٌإلى ُسر من رأى يـو الػخامس عشر ٌالػخامسٌعشرٌمنٌسفرِه وتسمع الواعية فػي ٌ-يعنػيٌيـو

سمع الواعية وتٌ-الواعيةٌيعنػيٌالػخربٌالذيٌيُنبػُئٌالناسٌبوفاةٌاإلماـٌبشهادةٌاإلماـٌالعسكريٌٌ-ٌداري
لِػَمنٌٌ-فػي داري وتػجدني على الػُمغَتَسل، قاؿ أبو األدياف: فقلُت: يا سيدي فإذا كاف ذلك َفَمن؟ 

الذيٌيُطالبكٌبػجواباتٌالكتبٌٌ-: من طالبَك بػجوابات كتبػي فهو القائم من بعدي قالٌ-نتوجو؟ٌ
دني، فقاؿ: من ُيَصّلي َعَليَّ فهَو فقلُت: ز ٌ-ألنَُّوٌالٌيعلمٌبػهاٌأحد،ٌىذاٌالرجلٌيتصرؼٌبشكلٌسريٌ

ٌماؿٌٌ- القائُم بعدي، فقلُت: زدني، فقاؿ: من أخبر بػما فػي الػهمياف ٌكيسٌيوضعٌفيو  -الػهمياف
ٌ-فقاؿ: من أخبر بػما فػي الػهمياف فهَو القائُم بعدي، ثُمَّ منعتنػي ىيبتُو أف أسألُو َعمَّا فػي الػهمياف 

ٌمنعتنػيٌىيب ٌيقوؿ ٌاألدياف ٌأبو ٌكثَتة ٌأسئلًة ٌسأؿ ٌألنَُّو ٌُبٌالػهمياف ٌَعمَّا ٌأسألو ٌالعسكريٌأف ٌاإلماـ ٌ-ُة
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ودخلُت سر من رأى ٌ-يعنػيٌعادٌبالػجواباتٌٌ-وخرجُت بالكتب إلى الػمدائن وأخذت جواباتػها 
فإذا أنا بالواعية فػي داره وإذا بو على  ،يـو الػخامس عشر من سفره كما ذكر لي عليو السالـ

يعزونوٌبأيٌٌ-ٌوإذا أنا بػجعفر بن علّي أخيِو بباب الدار والشيعة من حولو يُعزونُو ويُهنونو الػُمغَتَسل
ٌ ٌويُهنوفٌبإمامتِو ٌبرحيلٌاإلماـٌوشهادتو فقلُت فػي نفسي إف يكن ىذا اإلماـ فقد ُبطَُلت ٌ-شيء؟

فػي الػجوسق ويلعب  ويُقامرٌ-النبيذٌنوعٌمنٌأنواعٌالػخمرٌٌ- اإلمامة ألني ُكنُت أعرفُو يشرُب النبيذ
ٌٌ-ٌفتقدمت فعزيت وىنيتٌ-لعبٌِقمارٌٌ- ويُقامر فػي الػجوسقٌ-الطنبورٌآلةٌموسيقيةٌٌ-ٌبالطنبور

ألفٌاإلماـٌقاؿٌلوٌاإلماـٌمنٌبعديٌالذيٌٌ-ٌفلم يسألنػي عن شيءٌ-كماٌىوٌالػحاؿٌتقيًةٌمعٌالناسٌ
عقيدٌأحدٌٌ-ثُمَّ َخَرج عقيدفتقدمت فعزيت وىنيت فلم يسألنػي عن شيء ٌ-يسألكٌعنٌالػجواباتٌ
ٌ-عقيدٌيػخاطبٌجعفرٌٌ- فقاؿ: يا سيدي قد ُكفَِّن أخوؾ فُقم وَصلِّي عليوٌ-خدـٌاإلماـٌالعسكريٌ

ٌالسمَّافٌمنٌىو؟ٌ-ٌفدخل جعفُر بن علّي والشيعة من حولو يقدمهم الَسمَّاف
ٌكافٌيتظاىرٌبأنَّوٌيبيعٌالسمنٌووبملٌمعبنٌٌىذاٌلقٌبٌلعثماف ُوٌأوعيةٌالسمنٌوىوٌيُػخفيٌسعيدٌالَعمري

ٌاػبلٌببيعٌاػبل،ٌ ٌكافٌيتظاىرٌبتجارة ٌألنَّو ٌيُعَرؼٌبالَسمَّافٌويُعَرؼٌبالػَخبلَّؿٌأيضًا ٌرسائلٌاإلماـ، ربتها
ٌالَسمَّافٌيعٍتٌعثماف فدخل جعفُر بن علّي ٌ-سعيدٌالَعمريٌبنٌٌأسمٌمعروؼٌُبٌالرواياتٌحينماٌتقرأ

علّيٌقتيلٌاؼبعتصمٌابنُوٌاغبسنٌٌ-ٌلحسن بن علّي قتيل المعتصموالشيعة من حولو يقدمهم السمَّاف وا
فلمَّا صرنا في الدار إذا نحُن بالحسن بن ٌ-ىؤالءٌمنٌالشخصياتٌالشيعيةٌٌ-ٌالمعروؼ بسلمةٌ-

ٌعلّي صلوات اهلل عليو على نعشِو مكفنًا فتقدـ جعفر بن علّي ليصلي على أخيو فلمَّا َىمَّ بالتكبير
ليسٌأظبرٌوإمباٌىناؾٌشيءٌٌٌ- َخَرج صبٌي بوجهِو ُسمرةٌ-منٌتكبَتاتٌصبلةٌاعبنازةٌالتكبَتةٌاألوىلٌٌ-

ٌ ٌُبٌوجهِو ٌأفٌٌ- َخَرج صبٌي بوجهِو ُسمرة بشعرِه َقَطط بأسنانِو تفليجٌ-منٌظُبرة القططٌُبٌالشعر
يكوفٌالشعرٌالٌىوٌباػبشنٌوالٌىوٌالذيٌيكوفٌُبٌغايةٌالتسريح،ٌشيٌءٌُبٌالوسط،ٌيُقاؿٌشعرُهٌقطط،ٌ
ٌغايةٌ ٌُب ٌَسرِحًا ٌكذلكٌَسِببًل ٌيكوف ٌوال ٌالتجعيد ٌغاية ٌُب ٌؾبعدًا ٌيكوف ٌالذيٌال ٌالشعر ٌالقطط الشعر

بأسنانِوٌتفليجٌيعٍتٌىناؾٌفوارٌؽٌٌ- تفليج َخَرج صبٌي بوجهِو ُسمرة وبشعرِه َقَطط بأسنانوِ ٌ-السراحةٌ
ٌُمَفلَّجة،ٌيعٍتٌأسنانوٌمتساوية،ٌاألسنافٌاؼبفلجةٌاألسنافٌاؼبتساويةٌاليتٌالٌعيبٌفيهاٌ بُتٌأسنانِو،ٌأسنانُو

ٌ ٌمنٌفواصلٌيُقاؿٌأسنافٌمفلجة ٌشيء ٌبينها ٌوفيما ٌوُبٌعرضها ٌُبٌطوؽبا َخَرج ٌ-واليتٌتكوفٌمنتظمة
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ٌٌ- ِه َقَطط بأسنانِو تفليج فَجَبذَ صبٌي بوجهِو ُسمرة بشعر  ٌبقوة ٌالػَجر ٌاعببذ ٌبقوة، َفَجَبذ ٌ-يعٍتٌَجرَُّه
وقاؿ: تأخر يا َعم فأنا  -جعفرٌملٌيكنٌقدٌرآُهٌمنٌقبلٌٌ- برداء جعفر بن علّي وقاؿ: تأخر يا َعم

ٌكادٌأفٌيكوفٌٌ- فتأخر جعفر وقد أربدَّ وجهُو وأصفرّ  ،أَحقُّ بالصالة على أبي أسودٌأغربٌَّاربّدٌيعٍت
ٌ ٌاألملٌواألذية ٌُغربة ٌالُغربة ٌىذه ٌواربّد ٌاػبوؼٌواغبَتة، ٌصفرة ٌالصفرة ٌىذه ٌمتحَتاً، ٌصار ٌواصَفّر ٌ-وجهُو

ـَ الصبي وصلى عليو وُدِفن ٌاإلماـٌالعسكريٌٌ-ٌفتقد إىلٌجانبٌقربٌٌ-ٌإلى جانب قبر أبيوٌ-ُدِفَن
أناٌأحق7ٌٌُّصلىٌعلىٌاإلماـٌالعسكريٌوقاؿمنٌالذيٌقاؿ؟ٌىذاٌالصيبٌالذيٌٌ-ٌثُمَّ قاؿٌ-اإلماـٌاؽباديٌ

يا بصري ىاِت جوابات الكتب التي ٌ-ىباطبٌأباٌاألديافٌٌ- ثُمَّ قاؿ: يا بصري -بالصبلةٌعلىٌأيبٌ
البينةٌاألوىلٌالصبلةٌألفٌاإلماـٌقاؿٌلوٌالقائمٌمنٌٌ- معك فدفعتها إليو فقلُت ِفي نفسي: ىذه بينتاف

فقلُت ِفي نفسي: ىذه بينتاف بقي الهمياف، ثُمَّ  -يطلُبٌاعبواباتٌبعديٌىوٌالذيٌُيصليٌَعَلّيٌوالذيٌ
خرجُت إلى جعفر بن علّي وىو يزفر من الغضب فقاؿ لو حاجُز الوشاء: يا سيدي من الصبي 

 -نريدُهٌأفٌيقوؿٌىوٌولدٌاإلماـٌالعسكريٌحىتٌبعدٌذلكٌالٌيقوؿٌبأنوٌىوٌاإلماـٌٌ- لنقيم الُحجَّة عليو
الوشاء: يا سيدي من الصبي لنقيم الُحجَّة عليو؟ فقاؿ: واهلِل ما رأيتُو قط وال أعرفُو، فقاؿ لو حاجُز 

ـَ نفٌر من ُقم فسألوا عن الحسن بن علّي فعرفوا موتو من نعزي فأشار  :فقالوا ،فنحُن ُجلوس إذ َقِد
إفَّ معنا كتبًا وماالً  وقالوا:ٌ-ىنوهٌباإلمامةٌٌ- الناُس إلى جعفر بن علّي فَسلَّموا عليو وَعّزوُه وىنوه

ٌكافٌيتعاملٌهباٌالقميوفٌمعٌاألئمة،ٌيأتوفٌإىلٌٌ- فتقوؿ ممن الكتب وكم الماؿ ألفٌىذهٌالطريقةٌاليت
ٌكتابٌمنٌفبلفٌمنٌفبلفٌمنٌفبلفٌمنٌ اإلماـٌالعسكريٌوىوٌىبربىمٌقبلٌأفٌيفتحواٌاؼبتاعٌيقوؿٌعندكم

ٌدي ٌيقوؿ ٌكانتٌـبلوطة ٌواألمواؿٌُبٌالكيسٌحىتٌلو ٌفبلف ٌوىكذا ٌمنٌفبلف ٌودينار ٌفبلنة ٌمن ٌ-ناراف
 ويقوؿ:ٌ-جعفرٌٌ- وقالوا: إفَّ معنا كتباً وماالً فتقوؿ ممن الكتب وكم الماؿ، فقاـ ينفض أثوابوُ 

ٌابنٌاإلماـٌاؽباديٌالقضيةٌليسٌٌ-ٌتريدوف منا أف نعلم الغيب ىذهٌقضيةٌالعداءٌمعٌأىلٌالبيتٌوىذا
ٌنفيٌاؼبقاماتٌمٌو ٌقضية ٌأنساب،ٌىذه ٌكلٌمكافٌقضية ٌكلٌزمافٌوُب تريدوف منا أف نعلم  -جودةٌُب

اػبادـٌٌ-ٌقاؿ: فخرج الخادـٌ-يعٍتٌىوٌيريدٌأفٌيقوؿٌبأفٌاغبسنٌالعسكريٌالٌيعلُمٌالغيبٌٌ-ٌالغيب
ـُ فقاؿ: معكم كتب ُفالف وُفالف وفالف وىمياف فيو ألُف ٌ-الذيٌلوٌصلٌةٌبإماـٌزمانناٌ فخرج الخاد

فدفعوا إليِو ٌ-ليستٌذىبًاٌوإمباٌطُليتٌذىباً،ٌمطليةٌيعٍتٌمغشوشةٌٌ- ليةدينار وعشرة دنانير منها مط
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باعتبارٌأهنمٌماٌرأواٌاإلماـٌوإمباٌاػبادـٌٌ-وجََّو ِبَك ألخذ ذلك ىو اإلماـ  الكتب والماؿ وقالوا: الذي
ٌكذاٌوكذا اـٌالعسكريٌواؽبميافٌوأبوٌاألديافٌيسمعٌوىذهٌالعبلمةٌالثالثةٌاليتٌبينهاٌاإلمٌ،قاؿٌؽبمٌعندكم

اؼبعتمدٌاػبليفةٌالعباسيٌالذيٌَسمٌَّاإلماـٌاغبسنٌٌ-فدخل جعفُر بن علّي على الُمعَتِمدٌ-أليبٌاألديافٌ
قاؿٌلوٌبأفٌؾبموعةٌجاءواٌوالقصةٌٌٌ- فدخل جعفُر بن علّي على الُمعَتِمد وَكَشَف لُو ذلكٌ-العسكريٌ

ٌ ٌوكيت ٌاإلماـٌٌ- على صقيل الجاريةفَػَوجََّو الُمعَتِمد ِبَخَدِمِو فَػَقَبضوا ٌ-كيت ٌبيت ٌُب اؼبوجودة
ٌاغبسنٌالعسكريٌٌ-ٌفطالبوىا بالصبي فأنكرتُو واّدعت َحَبالً ٌ-العسكريٌ ٌولدٌلئلماـ ٌما قالتٌبأنُو

ٌ- واّدعت َحَباًل بها لِتُػَغطي حاؿ الصبي َفُسلِّمت إلى أبن أبي الشوارب القاضيٌ-وإمباٌأناٌحاملٌ
ٌدبراقبتها،ٌيعٍتٌاعُتِقلتٌُوِضعتٌمعتقلةٌوضعهاٌُبٌبيتوٌوأمرٌنسائوٌوبنا بَػَغتٌالعباسيُتٌٌ- وبَػَغتَػُهمٌ-تُو

ٌكثَتةٌ ٌمنٌرجاالهتمٌٌ- موت ُعبيد اهلل بن يحيى بن خاقاف ُفجأةً ٌ-أحداثٌصارت وخروج ٌ-وىذا
أحداثٌكثَتةٌغَتٌىذهٌاألحداثٌأيضاًٌوقعتٌُبٌٌ-ٌصاحب الزنج بالبصرة َفُشِغلوا بذلك عن الجارية

هنايةٌاغبديثٌالذيٌرواهٌ.ٌىذهٌوالحمُد هلل ربِّ العالمينٌ-فرتٌٌ- فخرجت عن أيديهمٌ-ًتةٌتلكمٌالف
ٌأبوٌاألديافٌالبصريٌوالذيٌنقلُوٌشيخناٌالصدوؽٌُبٌكماؿٌالدينٌوسباـٌالنعمة.

ٌالروايةٌاليتٌيبكنٌأفٌنقوؿ ٌىذه ٌثانيةٌوىيٌمهمةٌجداً، ٌاألوؿٌالذيٌأعلنٌفيوٌاإلماـ7ٌٌرواية ٌالبياُف بأهنا
ٌ ٌىو ٌىذا ٌالصغرى، ٌالغيبة ٌبداية ٌتفصيل7البياف األوؿ للغيبة الصغرىالػُحجَّة ٌفيها ٌرواية عن أبي ٌ،

قاؿ: َحدَّثَني أبي قاؿ: َلمَّا قُِبَض سيدنا أبو ٌ-بعدٌذكرٌالسندٌٌ-الحسن علّي بن سناف الموصلي 
صلوات اهلل عليهما وفَد من ُقم والجباؿ وفوٌد باألمواؿ التي   ُمَحمَّد الحسن بن علّي العسكري
وفودٌمنٌُقم،ٌُقمٌمعروفة،ٌاعبباؿٌاؼبناطقٌاحمليطةٌهباٌتسمىٌأرُضٌٌ-ٌكانت ُتحَمل على الرسِم والعادة

ٌتسمىٌ ٌتسمى؟ ٌُقمٌماذا ٌاليتٌربيطٌمدينة ٌاؼبنطقة ٌُبٌأرضٌتسمىٌبأرضٌاعببل، ٌتقُع ٌٌقمٌمدينٌة اعببل،
عراؽٌالبصرةٌوعراؽٌبأرضٌاعببلٌ وتسمىٌبعراؽٌالعجم،ٌىناؾٌعراؽٌالعربٌوالذيٌيقاؿٌلوٌالعراقافٌأيضاًٌ

وعراؽٌالعجمٌىوٌأرُضٌاعببلٌوىناؾٌعراٌؽٌآخرٌٌ،الكوفة،ٌعراؽٌالعربٌعراقافٌعراؽٌالبصرةٌوعراؽٌالكوفة
وفوٌد باألمواؿ  -هباٌٌيعٍتٌُقمٌواؼبنطقةٌاحمليطةٌ- وفَد من ُقم والجباؿ -يسمىٌبعراؽٌاؽبندٌُبٌببلدٌاؽبندٌ

التي كانت ُتحَمل على الرسِم والعادة وَلم يكن عندىم خبُر وفاة الحسن فلمَّا أف وصلوا إلى سر 
ٌ-يعٍتٌتوُبٌٌ-من رأى سألوا عن سيدنا الحسن بن علّي عليهما السالـ فقيل لهم إنَُّو قد فُِقد
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و فقيل لهم إنَُّو قد َخَرج متنزىًا وركب فقالوا: ومن وارثُو؟ قالوا: أخوه جعفُر بن علّي، فسألوا عن
قاؿ: فتشاور القـو فقالوا: ىذه ليست من ٌ-يشربٌالنبيذٌٌ- زورقاً في الدجلة يشرب ومعُو المغنوف

ٌبناٌٌ-ٌامضوا بنا حتى نرد ىذه األمواؿ على أصحابها :وقاؿ بعضهم لبعض ،صفة اإلماـ أرجعوا
وىوٌمنٌالشخصياتٌاؼبعروفةٌٌ- بن جعفر الحميري القمي فقاؿ أبو العباس ُمَحمَّدٌ-نرجعٌإىلٌببلدناٌ

لبتربهٌفنرىٌىلٌىوٌٌ-ٌونختبر أمره بالصحةٌ-حينماٌيرجعٌٌ-ٌقفوا بنا حتى ينصرؼ ىذا الرجل7ٌ-
ٌ-َلمَّاٌرجعٌإىلٌبيتوٌٌ-ٌقاؿ: فلمَّا انصرؼ -اإلماـٌأوٌال،ٌوىلٌماٌقيلٌعنوٌبأنوٌيشربٌالنبيذٌأوٌالٌ

عليو وقالوا: يا سيدنا نحُن من أىل ُقم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرىا وُكنا دخلوا عليو فَسلَّموا 
مباشرًةٌسأؿٌعنٌاألمواؿٌٌ-ٌنحمل إلى سيدنا أبي ُمَحمَّد الحسن بن علّي األمواؿ فقاؿ: وأين ىي

ٌكبلمهمٌ ، قالوا: ال، إفَّ لهذه األمواؿ خبرًا طر ٌ-قبلٌأفٌيُِتموا يفاً، قالوا: معنا، قاؿ: احملوىا إليَّ
قالوا: إفَّ ىذه األمواؿ تُػجمع ويكوف فيها من عامة الشيعة الدينار والديناراف ثُمَّ ٌفقاؿ: وما ىو؟

وُكنا إذا وردنا بالػماؿ على سيدنا أبي ُمػَحمَّد  ،ويػختموف عليوٌ-كيسٌواحدٌٌٌ-ٌيػجعلونها فػي كيس
ثُمَّ يقوؿ: من عند فالف كذا ومن ٌ-يعطيناٌمػجموعٌاألمواؿٌٌ-ٌيقوؿ: ُجملة الػماؿ كذا وكذا ديناراً 

األكياسٌٌ-ويقوؿ ما على الػخواتيم من نقش  ،عند فالف كذا حتػى يأتي على أسػماء الناس كلهم
ٌبالعجُتٌأوٌبأيٌمادةٌ ٌبالشمعٌأو ٌيػختموفٌإما ٌعادًة ٌكتابة، ٌمن ٌنقشٌشيء تُػختمٌبػخاًبٌوالػخاًبٌفيو

 عفر:ج ويقوؿ ما على الػخواتيم من نقش فقاؿٌ-أخرىٌ
ٌ-كذبتم تقولوف على أخي ما ال يفعلُو ىذا علم الغيب وال يعلمُو إال اهلل، قاؿ: فلمَّا َسػِمَع القـو 

ٌ ٌوأمثالِو ٌجعفر ٌمثل ٌمن ٌمثلٌىؤالء ٌمن ٌكثٌَت ٌبيننا قاؿ: فلمَّا َسػِمَع القـو كالـ جعفر جعَل  -ىناؾ
قالوا: إنَّا قوـٌ مستأجروف وكالء ألرباب بعضهم ينظُر إلى بعض فقاؿ لػهم: احػملوا ىذا الػماؿ إلّي، 

فإف كنَت اإلماـ  ،الػماؿ وال ُنَسلُِّم الػماؿ إال بالعالمات التػي ُكنَّا نعرفها من سيدنا الػحسن بن عليّ 
فبرىن لنا وإالَّ رددناىا إلى أصحابها يروَف فيها رأيػهم، قاؿ: فدخل جعفر على الػخليفة وكاف بسر 

استعدىٌعليهمٌأيٌاشتكىٌعليهمٌوتػحدََّثٌعنهمٌحديثًاٌطويبًلٌيريدٌأفٌٌ- من رأى فاستعدى عليهم
ٌ ٌيعاقبهم ٌالػخليفة فاستعدى عليهم فلمَّا ُأحِضروا قاؿ الػخليفة: أحػملوا ىذا الػماؿ إلى ٌ-يػجعل

جعفر، قالوا: أصلح اهلل أمير الػمؤمنين إنَّا قوـٌ مستأجروف وكالء ألرباب ىذه األمواؿ وىي وداعة 
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لػجماعِة وأمرونا أف ال ُنَسلِّمها إال بعالمة وداللة وقد جرت بػهذه العادة مع أبي ٌ-ذهٌوديعةٌىٌ-
ٌالذيٌٌ- ُمػَحمَّد الػحسن بن عليّ  ٌىذا ٌىو ٌجعفر ٌبػها، ٌويصدؽ ٌالػحقائق ٌيعرؼٌىذه ٌالػخليفة طبعًا

ٌالعس ٌالػحسن ٌيتجسسٌعلىٌاإلماـ ٌالػحقائقٌوكاف ٌيعرؼٌبػهذه ٌالػخليفة كريٌويعرؼٌعميتٌبصَتتُو،
: كاف ٌ-الكثَتٌمنٌاألمورٌ فقاؿ الػخليفة: فما كانت العالمة التػي كانت مع أبي ُمػَحمَّد؟ قاؿ القـو

فإذا فعل ذلك سلمناىا إليو وقد وفدنا إليو ِمراراً  ،يصُف لنا الدنانير وأصحابػها واألمواؿ وكم ىي
صاحب ىذا األمر فلُيقم لنا ما   وقد مات فإف يكن ىذا الرجل ،فكانت ىذه عالمتنا معو وداللتنا

كاف يُقيمُو لنا أخوه وإال رددناىا إلى أصحابػها، فقاؿ جعفر: يا أمير الػمؤمنين إف ىؤالء قوـٌ  
ٌ:-كذابوف يكذبوف على أخي وىذا علم الغيب، فقاؿ الػخليفة ٌيعرؼٌالػحقيقة فقاؿ ٌ-الػخليفة

ٌمبين، قاؿ:الػخليفة: القـو ُرُسل وما على الرسوؿ إال البالُغ الػ
: يتطوؿ أمير المؤمنين بإخراج أمرِه إلى من يبدرقنا حتى  فبهت جعفر ولَػم يَػُرد جوابا، فقاؿ القـو

حتى نخرج  -يبدرقناٌيعٍتٌىبرجناٌمنٌبُتٌاؼبساحلٌالٌأفٌيُلقىٌالقبضٌعليناٌٌ-نخرج من ىذه البلدة 
جوا من البلد َخَرج إليهم ُغالـ فلمَّا أف خر  ،من ىذه البلدة، قاؿ: فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها

ٌكافٌؽبمٌلباسٌمعينةٌُبٌتلكمٌٌٌ-أحسُن الناِس وجهاً كأنَُّو خادـ  كأنَّوٌخادـٌيلبسٌلباسٌاػبدـٌألفٌاػبدـ
ٌ فنادى يا فالف بن فالف ويا فالف بن فالف أجيبوا موالكم، قالوا: فقالوا: أنَت موالنا، ٌ-األزمنة

ألنَّوٌقاؿٌؽبمٌبأظبائهمٌوىمٌالٌيعرفونوٌٌُ-روا إليو، قالوا: فسرنا إليو قاؿ: معاذ اهلل أنا عبُد موالكم فسي
أنا عبُد موالكم فسيروا إليو، قالوا: فسرنا إليو معو حتى دخلنا دار موالنا  -وىوٌالٌيعرفهمٌمنٌقبلٌ

فٌسريرٌيعٍتٌكرسيٌمكاٌ-فإذا ولدُه القائم سيدنا قاعٌد على سرير كأنَُّو فلقة قمر  ،الحسن بن عليّ 
ألنَّوٌردباٌُبٌزمانناٌىذاٌُتطلقٌلفظةٌالسريرٌعلىٌاؼبكافٌٌ-ٌقاعٌد على سرير كأنَُّو فلقة قمر -يُػجلسٌعليوٌ

فإذا  -الذيٌيُناـٌعليوٌعلىٌالتختٌالذيٌيُناـٌعليو،ٌالسريرٌيُقاؿٌسريرٌالػُملكٌيعٍتٌالعرشٌالُكرسيٌيعٍتٌ
عليو ثياٌب ُخضر فسلمنا عليو فرد علينا السالـ ولدُه القائم سيدنا قاعٌد على سرير كأنَُّو فلقة قمر 

َحَمَل فالف كذا وَحَمل فالف كذا  -كما كاف أبوه يقوؿ   -ثُمَّ قاؿ: ُجملة الماؿ كذا وكذا دينارًا 
ٌٌَ-ٌولم يَػَزؿ يصف حتى وصَف الجميع، ثُمَّ وصف ثيابنا ورحالنا وما كاف معنا من الدواب أكثرٌبَػُتَّ

ٌكافٌيصفُوٌالعسكريٌصلواتٌاهللٌعليوٌوالدُهٌؽبمٌحجًةٌأكثرٌوصفاًٌأكث الثيابٌٌ-ثُمَّ وصف ثيابنا  -رٌفبا
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ٌ ٌمعهمٌُبٌطريقٌالسفر ٌاليتٌضبلوىا ٌالدوابٌمعٌاغبيواناتٌاألغراضٌاألشياء ٌمع ثُمَّ وصف  -اؼبوجودة
وقَػبَّلنا األرَض ثيابنا ورحالنا وما كاف معنا من الدواب فخررنا ُسجَّدًا هلل عزَّ وجل ُشكرًا ِلما َعرَّفَنا 

ٌ-ىذاٌىوٌالقائمٌاغبقيقيٌٌ- بين يديو وسألناه َعمَّا أردنا فأجاب فحملنا إليِو األمواؿ وأمرنا القائم
ىذهٌآخرٌمرةٌتُػحملٌاألمواؿٌإىلٌٌ-وأمرنا القائم أف ال نحمل إلى سر من رأى بعدىا شيئًا من الماؿ 

ٌكماٌيقوؿٌاؼبخ الفوفٌألىلٌالبيتٌبأنناٌنقوؿٌبأفٌاإلماـٌغائٌبٌُبٌسرٌمنٌرأىٌفإفٌاإلماـٌخارٌجٌمنها،ٌال
وأمرنا القائم أف ال نحمل إلى سر من رأى بعدىا شيئًا من الماؿ فإنَُّو ينصب لنا ببغداد ٌ-السردابٌ

فإنَُّو ينصب لنا ببغداد رجالً  -سعيدٌالَعمريٌبعدٌذلكٌتتضحٌصورتُوٌبنٌٌىذاٌالرجلٌىوٌعثمافٌ-رجالً 
إىلٌآخرٌالكبلـٌالذيٌ...ٌاؿ ويخرُج من عندِه التوقيعات، قالوا: فانصرفنا من عنده ُيحَمُل إليِو األمو 

ٌالشريفة ٌالرواية ٌُبٌىذه ٌجاء ٌالػخاصةٌ. ٌالسفارة ٌبغداد، ٌكانتٌُب ٌالبداية ٌأفَّ ٌىنا ٌالشاىد ٌموطن لكن
 تُػحَملٌ-كماٌيقوؿٌالشيخٌالصدوؽٌٌٌ-وكاف بعد ذلك ٌ-سعيدٌالعمريٌبعدٌىذهٌالواقعةٌبنٌٌلعثماف

 .األمواؿ إلى بغداد إلى النواب الػمنصوبين بػها ويػخرج من عندىا التوقيعات
ٌكافٌيعرُؼٌالشيخٌالصدوؽٌلوٌتعليقٌجػميلٌعلىٌىذهٌالروايةٌيقوؿ7ٌ ٌالػخربٌيدؿٌعلىٌأفٌالػخليفة ىذا

ٌكيفٌىوٌوأينٌموضعو ٌعٌٌَ-وىذاٌواضحٌمنٌموقفٌالػخليفةٌٌ- ىذاٌاألمر ٌعنٌالقـو ٌَكفَّ مَّاٌمعهمٌفلهذا
ٌكافٌيػحبٌأفٌيُػخفىٌٌمنٌاألمواؿٌودفَعٌجعفر الكذابٌعنٌمطالبتهمٌولػمٌيأمرىمٌبتسليمهاٌإليوٌإالٌَّأنَّو

ٌوبُتٌجعفرٌوىيأٌلػهمٌٌ-ٌىذاٌاألمرٌوالٌيُنشرٌلئبلٌيهتديٌإليوٌالناسٌفيعرفونو لذلكٌقطعٌالنزاعٌبُتٌالقـو
ٌكافٌجعفرٌالكذابٌضَبََلٌٌ-وؿٌأخرجهمٌمنٌالػمدينةٌٌؤنقيبٌمس ألفٌدينارٌَلمَّا81ٌٌإىلٌالػخليفةٌوقد

الػخليفةٌالعباسيٌٌ-ٌتوُبٌالػحسنٌبنٌعلّيٌوقاؿٌياٌأمَتٌالػمؤمنُتٌتػجعلٌيلٌمرتبةٌأخيٌالػحسنٌومنزلتو
ٌإمامًاٌعلىٌشيعةٌأىلٌالبيتٌ فقاؿٌالػخليفة7ٌأعلمٌأفٌٌَّ-الذيٌقتلٌاإلماـٌالعسكريٌيريدٌمنوٌأفٌيُنصَِّبُو

ٌمنزلتِوٌوالوضعٌمنوٌوكافٌمنزلةٌأخيكٌلػمٌَتُكنٌبِناٌإ ٌُكنَّاٌنػجتهدٌُبٌحطِّ ٌوجلٌونَػحُن ٌكانتٌباهللٌعزَّ نػما
ٌكافٌفيوٌمنٌالصيانةٌوحسنٌالسمتٌوالعلمٌوالعبادة ٌرفعةٌِلما ٌُكلٌَّيـو ٌوجلٌيأىبٌإالٌَّأفٌيزيدُه ٌ- اهللٌعزَّ

ٌكنَتٌعندٌشيعةٌٌ-الصيانةٌوحسنٌالسمتٌيعنػيٌالورعٌوالتقوىٌوُحسنٌالػُخُلقٌ ٌفبلٌفإف أخيَكٌبػمنزلتِو
ٌكافٌُبٌأخيكٌلػمٌتُغنػيٌعنكٌُبٌذلكٌ حاجةٌبَكٌإليناٌوإفٌلػمٌتكنٌعندىمٌبػمنزلتِوٌولػمٌيكنٌفيكٌما

مكتوبةٌلػمٌتُغنػيٌوالكبلـٌصحيحٌلػمٌتُغنػيٌأوٌلػمٌنُغنػيٌعنَكٌُبٌٌ-ٌشيئاًٌأوٌلػمٌنُغنػيٌعنكٌُبٌذلكٌشيئا
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ٌذلكٌشيئا،ٌىذهٌبدايةٌالغيبةٌالصغرى.
7ٌنػهاية الغيبُة الصغرىأمَّاٌ

عن أبي ُمػَحمَّد الػحسن بن أحػمد الػُمَكتَّب قاؿ: كنُت بػمدينة السالـ فػي السنة التػي توفػي فيها 
ٌبغدادٌأسٌمٌمنٌأسػمائػهاٌٌ-ٌالشيخ علي بن مػحمَّد السمري قدس اهلل روحو  -مدينةٌالسبلـٌمدينُة
الشيخ علي بن مػحمَّد السمري قدس اهلل روحو  كنُت بػمدينة السالـ فػي السنة التػي توفػي فيها
ٌ-ٌُنسختوُ  -توقيعٌيعنػيٌكتابٌمنٌاإلماـٌالػُحجَّةٌٌ- فحضرتُو قبل وفاتِو بأياـ فأخرج إلى الناس توقيعاً 

ٌ بسم اهلل الرحػمن الرحيم يا عليَّ بن ُمػَحمَّد الَسَمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنََّك ٌ-نصُو
فاجػمع أمرؾ وال ُتوصي إلى أحد يقوـُ مقامك بعد وفاتك فقد وقعت  ،ستة أياـ ميٌت ما بينَك وبين

ٌمنٌٌٌ-ٌالغيبُة الثانية ٌأقدـ ٌكماؿٌالدينٌىو ٌكتاب ٌقطعًا ٌالشيخٌالطوسي، ٌالتوقيعٌالذيٌرواه ُبٌنسخة
ٌالشيخٌالطوسيٌتوُب450ٌٌكتابٌغيبةٌالشيخٌالطوسيٌألفٌالشيخٌالصدوؽٌتوُبٌسنة7ٌ ٌبينما للهجرة

ٌكماؿٌالدين7ٌٌ-ٌفقد وقعت الغيبُة التامةللهجرة،ٌُبٌنسخةٌالشيخٌالطوسي331ٌٌ7سنة7ٌ وُبٌنسخة
: فقد وقعت الغيبُة الثانية فال ظهوَر إال بعد والػمعنػىٌواحد،ٌيستمرٌالتوقيعٌ-ٌفقد وقعت الغيبة الثانية

ٌ- شيعتػي إذِف اهلل عزَّ وجل وذلك بعد طوؿ األَمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جورًا وسيأتي
وسيأتي شيعتػي ٌ-والػمعنػىٌواحدٌٌ-ٌوسيأٌبٌلشيعتػيسيأٌبٌلشيعتػي،ٌمكتوبٌىناٌُبٌنسخةٌالطوسي7ٌ

أالَّ َفَمن ادَّعى الػمشاىدة قبل خروج ٌ-يعنػيٌيدَّعيٌمشاىدةٌاإلماـٌالػُحجَّةٌٌ-ٌمن يّدعي الػمشاىدة
 .العلي العظيمالسفياني والصيحة فهو كاذٌب مفتري وال حوؿ وال قوة إال باهلل 

ٌوَخرجٌعلىٌيدٌالسفَتٌالرابعٌعليٌّ ٌمنها ٌالػمقدسةٌوصدَر ٌآخرٌتوقيعٌوصلٌمنٌالناحية ُمػَحمَّدٌبنٌٌىذا
ولناٌوقفةٌمعٌىذاٌالتوقيعٌحينماٌنصلٌإىلٌعنوافٌالوصاؿ،ٌبقيٌعندناٌعنوافٌالظهور،ٌالُظبلمة،ٌٌ،الَسَمري

الػمعرفة،ٌالوصاؿ،ٌالتكليفٌالشرعي،ٌالػخاتػمة،ٌحُتٌنصلٌإىلٌعنوافٌالوصاؿٌسنتحدثٌعنٌىذاٌالتوقيعٌ
ري،ٌىذاٌالػُمَكتَّبٌُمػَحمَّدٌالَسمٌَبنٌٌمنٌعليٌٌّ-ٌقاؿ: فنسخنا ىذا التوقيع وخرجنا من عندهِ ،ٌالشريف
باعتبارٌالكتابٌقاؿ7ٌفإنََّكٌميٌتٌماٌبينَكٌوبُتٌستةٌأياـٌٌ-ٌفلمَّا كاف اليـو السادس ُعدنا إليويقوؿ7ٌ

فلمَّا كاف اليـو السادس ُعدنا إليو وىو يػجوُد بنفسو، فقيل لو: من وصيك من بعدؾ؟ فقاؿ: هلِل  -
الشيخٌالصدوؽٌٌ-ٌُسِمع منو رضواف اهلل تعالى عليو فهذا آخُر كالـٌ-وتوُبٌٌ- أمٌر ىو بالغُو ومضى
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لػمٌيذكرٌتأريخٌوفاتِوٌوفاةٌالسفَتٌالرابعٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌالشيخٌالطوسيٌذكرٌذلكٌُبٌكتابِوٌالغيبة7ٌ
وَمَضى أبو الػَحَسن الَسَمري رضي اهلل عنو بعد ذلك فػي النصف من شعباف سنة تسع وعشرين 

رضي اهلل عنو بعد ذلك فػي النصف من شعباف  -ُمػَحمَّدٌالسفَتٌالرابعٌبنٌٌيعنػيٌعليٌ-وثالث مئة 
وانتهتٌالغيبُةٌالصغرىٌوبدأتٌالغيبةٌالكربى486ٌٌفكانتٌوفاتُوٌُبٌمنتصفٌشعبافٌسنة7ٌٌ- 329سنة 

ٌمنُذٌذلكٌالػحُتٌوإىلٌوقتناٌالػحاضر.ٌ
ٌٌو ٌجرى ٌَعمَّا ٌتنبئنا ٌأحاديَث ٌوُب ٌأخبار ٌُب ٌسريعة ٌكانتٌجولة ٌالصغرىٌوعنٌىذه ٌبداياتٌالغيبة عن

وكماٌقلُتٌُبٌأوؿٌالػحلقةٌبأفٌالوالدةٌوالغيبةٌوالظهورٌعناوينٌمًتابطةٌدايةٌالغيبةٌالكربى.ٌنػهاياتػهاٌوعنٌب
ٌوصلٌالػحديثٌإىلٌالعنوافٌ ٌما ٌإذا ٌأكثر ٌوتتضحٌالصورة ٌمتواصٌل ٌالكبلـُ ٌبالبعضٌاآلخر، يرتبطٌبعضها

ٌكبلمناٌإىلٌآخرٌالثالثٌوىوٌعنوافٌالظهورٌحينئذٌيتع انقٌالفهمٌماٌبُتٌالوالدةٌوالغيبةٌوالظهورٌويستمر
ٌالعناوينٌوىوٌالػخاتػمةٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىل.

الكالـُ في الػحكمة ٌ،النقطةٌالتػيٌأتناولػهاٌبعدٌىذهٌالػجولةٌُبٌالرواياتٌواألحاديثٌعنٌالغيبةٌالصغرى
ٌالتػيٌمرتٌمن الغيبة ٌكافٌيبدوٌلػيٌبأفٌاألحداَث ٌوإف ٌيتعلقٌُبٌالػموضوعٌالذيٌ، ٌكافٌفيما ٌإف علينا

ٌكانتٌالغيبةٌواألحداثٌالػمحيطةٌ ٌالغيبةٌوكيف ٌالوالدة، ٌأمسٌالوالدةٌوظروؼٌالوالدةٌوكيفية ٌيـو ذكرتُو
ٌكانتٌالغيبة ٌأفٌنػجدٌالسرٌُبٌالغيبةٌولػماذا ٌكلٌىذهٌاألحداثٌيػمكننا ٌأعتقدٌأفَّ لكنٌقدٌيقوؿٌٌ؟بػها

وأناٌأقوؿٌىذهٌاألحداثٌماٌانتهتٌوالٌمرت،ٌلوٌأفٌَّاإلماـٌيظهرٌٌ،تهتٌومرتقائلٌبأفٌَّىذهٌاألحداثٌان
ٌالكثَتينٌسيبادروفٌإىلٌقتلِوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوإفٌأعدىٌ ٌكبقيةٌالناسٌفإفَّ اآلفٌبنحوٌطبيعي

يو،ٌالعداءٌسيكوفٌإلماـٌزمانناٌومنٌوسطناٌالشيعيٌوىذاٌموضوٌعٌبػحاجةٌإىلٌتفصيلٌوالٌأريُدٌالػخوَضٌف
ٌاألئمةٌعنٌذلك؟ٌالرواياتٌواألحاديُثٌعنٌ ثنا ٌالغيبة،ٌىلٌَحدَّ ٌمنٌالغيبةٌعنٌعلة الكبلـٌعنٌالػحكمِة

ٌاألئمةٌيػمكنٌأفٌأجعلهاٌُبٌمػجموعتُت7
ٌمنٌٌ ٌظهورِهٌٌكبلمهمىناؾ ٌعند ٌإالَّ ٌتتجلى ٌلن ٌالغيبة ٌمن ٌالػحكمَة ٌبأفَّ ٌيُنبئنا ٌما ٌعليهم ٌاهلل صلوات

ٌكانواٌقدٌبينواٌ لناٌالػمعنػىٌالػُمجمل،ٌقالوا7ٌبأفٌالُسننٌالتػيٌجرتٌعلىٌاألنبياءٌُبٌغيباتػهمٌالشريف،ٌوإف
ىذهٌالُسننٌتػجريٌعلىٌاإلماـ،ٌوىذاٌالكتابٌكماؿٌالدينٌوتػماـٌالنعمةٌاألصُلٌُبٌتأليفِوٌىوٌالػحديثٌ

ٌيػجٌر يٌعلىٌعنٌغيباتٌاألنبياءٌومقارنةٌغيباتٌاألنبياءٌوماٌجرىٌعلىٌاألنبياءٌمنٌُسننٌوأحداثٌوما
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ٌعلىٌ ٌالذيٌجرى ٌبُت ٌومقارنة ٌدراسة ٌىذا7 ٌالكتابٌىو ٌأصُل ٌعليو، ٌوسبلمو ٌصلواتٌاهلل ٌزماننا إماـ
األنبياءٌوالذيٌجرىٌعلىٌإماـٌزماننا،ٌوتوسعٌالشيُخٌالصدوؽٌُبٌالػموضوِعٌإىلٌمطالبٌأخرى،ٌفهناؾٌ

اٌىذاٌالػمعنػىٌالػُمػجَملٌوبأفٌمنٌالرواياتٌماٌيػخربناٌوماٌيػحدثناٌبأفٌسننٌغيباتٌاألنبياءٌتػجريٌُبٌإمامن
ٌالػحكمةٌستبقىٌخفيًةٌوإنػماٌستظهرٌلناٌعندٌظهورِهٌالشريف.

ٌكانتٌخوفاًٌمنٌالقتلٌوبأفٌالغيبةٌإنػماٌٌ ٌالغيبَةٌإنػما وىناؾٌمػجموعةٌثانيةٌمنٌالرواياتٌرواياتٌحدثتناٌبأفَّ
ٌىٌأشارتٌإليهاٌالروايات.كانتٌلئبلٌتكوفٌبيعةٌُبٌعنقٌاإلماـٌأليٌطاغوتٌمنٌالطواغيتٌومعافٌأخٌر

ُكلٌُّىذهٌالػمعاينٌإنػماٌتتحدثٌعنٌآثارٌالغيبةٌوتتحدثٌعنٌجوانَبٌمنٌحكمةٌالغيبة،ٌنػماذجٌمنٌىذهٌ
ٌكماؿٌالدينٌوكذلكٌُبٌبػحارٌاألنوارٌ ٌكتابِو ٌكماؿٌالدين،ٌُب ٌكتابِو ٌالصدوؽٌُب الرواياتٌذكرىاٌشيخنا

ةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌىناؾٌباٌبٌوردتٌمػجموعةٌمنٌالرواياتٌالتػيٌتػحدثناٌعنٌغيب
ٌَعنَونُوٌالشيخٌالصدوؽٌعلُةٌالغيبةٌمثبًل7ٌجاءتٌبعضٌالرواياتٌبػهذاٌالنص7

ٌلسانػها.ٌ.لئال يكوف ألحد فػي عنقِو بيعٌة إذا خرج ٌالرواياتٌىذا ٌمن ٌأخرى7ٌٌمػجموعة مػجموعة
ٌُبٌالغيبةٌلكنٌىذهٌآثارٌوفروع.ٌوُكلٌُّىذهٌالػمعاينٌموجودةٌ.يػخاُؼ على نفسِو الذبح

ٌ ٌأخرى7 عن عبد اهلل بن الفضل الػهاشػمي قاؿ: سػمعُت الصادؽ جعفر بن ُمػَحمَّد عليهما رواية
السالـ يقوؿ: إفَّ لصاحب ىذا األمر غيبة البُد منها يرتاُب فيها كل ُمبِطل، فقلُت: وِلما ُجِعلُت 

قلُت: فما وجُو الػحكمة فػي غيبتو؟ قاؿ: وجُو  ِفداؾ؟ قاؿ: ألمر لػم يؤذف لنا فػي كشفِو لكم،
غيباتٌمنٌٌ-ٌالػحكمة فػي غيبتو وجُو الػحكمة فػي غيبات من تقدمُو من ُحجج اهلل تعالى ذكره

ٌغيبات،ٌ ٌأيضًا ٌكانتٌلػهم ٌاألئمة ٌالسابقُتٌوحتػىٌمنٌاألئمة، ٌمنٌحججٌاهللٌيعنػيٌمنٌاألنبياء تقدمُو
ٌكانتٌلوٌغيباتٌوانقطاعاتٌُبٌحراء،ٌوكانتٌغيبٌةٌغيباتٌمػحدودة،ٌحتػىٌالنبػيٌصلىٌا هللٌعليوٌوآلو

ٌلئلماـٌالصادؽٌفًتةٌمنٌالزمنٌانقطعٌعنٌالناسٌوسكنٌُبٌالبادية،ٌوحتػىٌالغيباتٌالقسريةٌلئلماـٌ أيضًا
ٌكانتٌالسجوفٌالرسػميةٌ الػهاديٌواإلماـٌالعسكريٌُبٌسجوفٌسامراءٌوأمثاؿٌذلك،ٌسجوفٌسامراءٌسواء

ٌعنٌعوائلهمٌأوٌُبٌالبيوتٌ ٌعنٌمدينةٌجدىمٌوبعيدًا التػيٌأجربواٌعلىٌالُسكنػىٌفيهاٌوالعيشٌفيهاٌبعيدًا
وجُو الػحكمة فػي غيبتو وجُو الػحكمة فػي غيبات من تقدمُو من ُحجج اهلل تعالى  -وعنٌأشياعهمٌ

فيما  ذكره، إفَّ وجو الػحكمة فػي ذلك ال ينكشُف إالَّ بعد ظهورِه كما لػم ينكشف وجُو الػحكمةِ 
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أتاُه الػخضر من خرؽ السفينة وقتل الغالـ وإقامة الػجدار لػموسى إلى وقت افتراقهما، يا ابن 
الفضل إفَّ ىذا األمر أمٌر من أمر اهلل تعالى وسرٌّ من سر اهلل وغيٌب من غيب اهلل ومتػى َعِلمنا أنَُّو 

 منكشف.  عزَّ وجل حكيم صدقنا بأفَّ أفعالُو كلها حكمة وإف كاف وجهها غير
ٌبيعةٌألحدٌمنٌ ٌلئبلٌأفٌتكوفٌُبٌعنقِو ٌجوانبٌمنٌآثارىا ٌإما ٌمنٌالغيبِة ٌعنٌالػحكمِة ٌتػحدثنا رواياٌت
ٌوعليِوٌ ٌالسابقُتٌُبٌحياتِو ٌوالػُحَججٌواألولياء ٌاألنبياِء ٌكيٌتػجريٌُسنُن ٌالذبػحٌأو ٌمن ٌخوفًا الطواغيت،

ٌمنٌا ٌالػحكمَة ٌفإفَّ ٌوبالػجملة ٌعليو، ٌستتكشُفٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌوإنػما ٌغَتٌمكشوؼٌلنا ٌأمٌر لغيبة
كالػمثاؿٌالذيٌضربُوٌاإلماـٌالصادُؽٌُبٌقضيةٌقصةٌموسىٌوالػخضر،ٌٌٌ،الػحقائُقٌجليًةٌبعدٌظهورِهٌالشريف

ماٌفعلُوٌالػخضُرٌمنٌخرؽٌالسفينِةٌوقتلٌالغبلـٌوبناءٌالػجدارٌوموسىٌلػمٌيستطعٌصرباًٌألنوٌلػمٌيكنٌعالِػماًٌ
ولكنٌاألمرٌتبُتٌوانكشفٌبعدٌذلكٌعندٌافًتاؽٌموسىٌعنٌاػبضرٌٌ،بالػحقائِقٌخلفٌكلٌىذهٌاألفعاؿ

ماٌالسبلـ،ٌولكنٌمنٌخبلؿٌىذهٌالبياناتٌاإلصباليةٌومنٌخبلؿٌالنصوصٌاؼبعرفيةٌاليتٌوصلتناٌعنٌعليه
ٌكماٌبينتٌالرواياتٌأماٌاغبكمةٌالتفصيليةٌفذلكٌأمٌرٌ النيبٌوعنٌاألئمةٌيبكنناٌأفٌنتلمسٌاغبكمةٌاإلصبالية

ٌرِهٌالشريفٌاؼببارؾ.موكوؿٌإليوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌتتبُتٌحقائقوٌوأطرافُوٌوأصولُوٌُبٌظهٌو
 شَيشاً عَشَشَ اثنَب اىيّوِ عِنذَ اىشُّيٌُسِ عِذَّةَ }إ43ٌ7َُِّحينماٌنذىُبٌإىلٌالكتابٌالكرًنٌُبٌسورةٌالتوبةٌاآليةٌ

ٌ- أَّفُسَنٌُ{ فِْيَِِّ حَظيٌَُِا فَالَ اىقٌَُِّْ اىذُِِّّ رَىِلَ حُشًٌُ أَسبَعَتٌ ٍِنيَب ًَاألَسضَ ٌَاثاىسَََّ خَيَقَ ًٌََّ اىيّوِ مِخَبةِ فِِ

ٌتتحدُثٌعنٌأيٌشيء؟ٌ ٌاآلية ٌاآلية،  مِخَبةِ فِِ شَيشاً عَشَشَ اثنَب اىيّوِ عِنذَ اىشُّيٌُسِ عِذَّةَ }إَُِّإىلٌآخر

ٌوتعاىلٌُبٌبرنامػجِوٌٌاىيّوِ{ ٌاهللٌسبحانو ٌكتابٌاهللٌيعنػيٌُبٌبرنامجٌاهلل، ٌُب ٌكتابٌيعنػيٌُبٌنظاـ، ُب
ٌالتكٌو ٌزمالتكوينػيٌُبٌنظامِو ٌالعالػمٌالذيٌنعيُشٌفيوٌجعَلٌنظامًا ٌوقتيًاٌحددُهٌينػيٌلػهذهٌاألرضٌلػهذا انيًا

وعلىٌأساسٌىذاٌالنظاـٌتتحددٌآجاؿٌالعبادٌأعمارىمٌأرزاقهمٌنومهمٌيقظتهمٌوكلٌشيءٌبػهذهٌاألشهر،ٌ
،ٌواجباتنا،ٌيػجريٌُبٌحياتناٌمرتبٌطٌبػهذهٌالتحديداتٌالزمنية،ٌبعثاتٌاألنبياء،ٌصلواتنا،ٌصيامنا،ٌفروضنا

ٌالعلنػي،ٌُبٌ ٌالدنيوي،ٌُبٌجانبِو ٌالدينػي،ٌُبٌجانبِو ٌكلٌشيءٌُبٌالػحياةٌُبٌجانبِو ٌوكلٌشيء، مػحرماتنا
ٌكلٌشيءٌ ٌالسياسي،ٌالعسكري،ٌاالقتصادي،ٌاالجتماعي،ٌالًتبوي،ٌالعلميٌُب جانبِوٌالسري،ٌُبٌجانبِو

اإلنساف،ٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌِلماذاٌجعَلٌٌمنٌشؤوناتٌحياتناٌىناؾٌترابطٌبُتٌالوقِتٌوبُتٌالػمكاِفٌوبُت
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ٌالعددٌ ٌالعدد؟ٌحكمتُوٌتقتضيٌذلك،ٌطبيعةٌالنظاـٌوطبيعةٌالػخلقٌلنٌتنتظمٌإالٌبػهذا عددٌالشهورٌىذا
،ٌوألنناٌ ـٌٌتكوينػيٌألنناٌنعتقدٌبالواليةٌالتكوينيةٌللمعصـو ٌكذلكٌالنظاـٌالتشريعيٌبلٌىوٌنظا منٌالشهور،

ٌبوجودِه،ٌالقضيةٌفيهاٌبُعدٌأكثرٌمنٌالُبعدٌالتشريعيٌبلٌالبعدٌنعتقدٌبأفٌثباتٌالتكوينٌب ثباتٌالػمعصـو
األصلٌىوٌالُبعدٌالتكوينػي،ٌمثلٌماٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌجعلٌىذاٌالنظاـٌُبٌاثنػيٌعشرٌشهراًٌجعلٌنظاـٌ

ٌ.التشريعٌونظاـٌالدينٌبلٌجعلٌنظاـٌالتكوينٌُبٌاثنػيٌعشرٌإماماً،ٌالقضيةٌىَيٌىي
اٌالنظاـٌُبٌالتوقيتاتٌوضعٌىذاٌالنظاـٌُبٌاإلمامةٌُبٌالتشريعٌوُبٌالتكوين،ٌىلٌنستطيعٌالذيٌوضعٌىذ

أفٌنضيفٌشهراً؟ٌسَتتبكٌالنظاـ،ٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌَنظََّمٌحركةٌاألرضٌوحركةٌالقمرٌوحركةٌالشمس،ٌ
ٌىذهٌ ٌنُظمت ٌاألرض ٌوحوؿ ٌنفسِو ٌحوؿ ٌالقمر ٌوحركة ٌالشمس ٌوحوؿ ٌنفسها ٌحوؿ ٌاألرض حركة

ٌكافٌُبٌالػمخل ٌولو ٌاإللػهي، ٌالتقويػم ٌوىذا ٌالنظاـ ٌىذا ٌنُظَِّمتٌعلىٌأساِس ٌالشمسية ٌالػمجموعة وقات،
ٌكافٌلكاف،ٌلكنٌالذيٌ ٌكافٌُبٌاإلمكافٌأفٌيكوفٌماٌىوٌأحسنٌمػما اإلمكافٌلكافٌأحسنٌمنٌىذا،ٌلو

لشرائطٌىذاٌالعالػم،ٌفذلكٌ الٌإذاٌزادتٌتػحققٌُبٌعالػمٌاإلمكافٌىوٌأحسنٌماٌيػمكنٌأفٌيكوفٌمناسباًٌ
ٌكماٌىيٌمنتظمةٌاآلفٌوالٌإذاٌنقصتٌسيكوفٌىناؾٌاضطراب،ٌالقضيةٌليسٌ األشهرٌشهراًٌستنتظمٌالػحياة
ٌالػهواءٌ ٌوالضغطٌحركة ٌوالرطوبة ٌالػحرارة ٌبػموقعٌاألرضٌودرجة ٌمرتبطة قضيةٌحسابٌعلىٌالورؽٌمسألة

ٌ.تدرجٌالػهبلؿٌإىلٌالبدرٌوإىلٌغَتٌذلكٌوالػجاذبيةٌوالػمدٌوالػجزر،ٌالػمدٌوالػجزرٌحركةٌالقمرٌخروجٌالػهبلؿ
ٌكلٌ ٌوُب ٌومنامِو ٌاليوميةٌوُبٌيقظتِو وىذهٌاألشياءٌمًتابطةٌمعٌحياةٌاإلنسافٌالفسلجيةٌوالنفسيةٌوالػحياة
جانبٌمنٌجوانبٌالػحياة،ٌمثلٌماٌىذاٌالعددٌمنٌاألشهرٌينظمٌحياةٌالناسٌىذاٌالعددٌمنٌاألئمةٌينظمٌ

لكٌليسٌىناؾٌمنٌمػجاؿٌأفٌيزدادٌالعدد،ٌفاإلماـٌالثاينٌعشرٌبػماٌأفٌَّحياةٌالكوفٌبػماٌفيهمٌالناسٌلذ
الظروؼٌالدنيويةٌوالظروؼٌالسياسيةٌوصلتٌإىلٌبابٌمغلقٌليسٌىناؾٌمنٌحلٌإالٌَّأفٌيغيب،ٌولذلكٌٌ
كانتٌالغيبة،ٌالغيبةٌجزٌءٌمنٌبرنامػجٌتشريعيٌوبرنامػجٌتكوينػي،ٌوالغيبةٌُبٌحقيقتهاٌىيٌجزٌءٌمنٌخطةٌ

ٌغدٌالػحديثٌعنٌالظهورٌوحينئذٌتتضحٌومنٌبرنا مػجٌوضعُوٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلم،ٌيأتيناٌيـو
الصورةٌأكثرٌعنٌمعنػىٌالًتابطٌبُتٌالغيبِةٌوبُتٌالظهور،ٌالغيبةٌُبٌحقيقتهاٌبرنامٌجٌوضعُوٌنبيناٌوآُؿٌالنبػيٌ

7ٌىوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُت،ٌبرنامجٌالغيبةٌيػمكنٌأفٌأصطلحٌعليو
ٌالػُمَحمَّديٌالعلوي) ٌآؿٌأيبٌطالبٌالطاىرةٌٌ(برنامجٌالقرباف ٌبٍتٌىاشمٌحوراء ٌعقيلة ٌلنا والذيٌػبصتو

ٌإىلٌخيامهمٌمنشغلُتٌ اؼبطهرةٌزينب،ٌػبصتٌالربنامجٌلناٌمىت؟ٌُبٌليلٌاغباديٌعشر،ٌَلمَّاٌانسحبٌالقـو
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همٌبانتصارىمٌعلىٌُمػَحمَّدٌصلىٌبالغنائمٌاليتٌغنموىاٌمنٌمعسكرٌاغبسُتٌيضربوفٌدفوفهمٌويُظهروفٌفرح
ٌكافٌاؼبصطفىٌ ٌعلىٌالرماؿ ٌكافٌفبدودًا ٌالذي ٌإالٌُمػَحمَّد، ٌذحبوا ٌفإنَّػهمٌقبلٌساعاتٌما ٌوآلو، اهللٌعليو
ٌ ٌوفرَّ ٌُحرِقتٌاػبياـ ٌأف ٌبعد ٌالطفوؼ، ٌُذبػِحتٌُب ٌاليت ٌىي ٌُمػَحمَّد ٌنفُس ٌوسلم، ٌوآلو ٌعليو ٌاهلل صلى

يوُؿٌصبعًاٌمنٌاألطفاؿ،ٌداستٌاػبيوُؿٌحبوافرىاٌعلىٌرؤوسٌأطفاؿٌاألطفاُؿٌُبٌىذهٌالصحراءٌوداستٌاػب
ٌاػبيوؿٌ ٌداستٌحوافر ٌالصغَتة، ٌالناعمة ٌأبداهنم ٌأعضاء ٌوعلى ٌوعلىٌظهورىم اغبسُتٌوعلىٌصدورىم
ٌاغبيوانات،ٌ ٌمن ٌوحشيًة ٌأكثر ٌكانوا ٌعلىٌأرجلهم ٌيأتوفٌركضًا ٌالوحوشٌأولئكٌالذين ٌالوحوش، وحوافر

ٌشبث ٌالشريف،ٌشبثربعيٌبنٌٌرجَّالُة ٌكافٌعمرُه،ٌىكذاٌبنٌٌفقيوٌالعراؽٌقدسٌسره ربعيٌالفقيوٌالذي
ٌكافٌعمره65ٌٌيسمونوٌلعنةٌاهللٌعليوٌالذيٌناىزٌعمرُهٌ ،63ٌعلىٌأقلٌالرواياتٌاليتٌوجدهتاٌُبٌالكتب

ربعيٌوىمٌيدوسوفٌأطفاؿٌاغبسُتٌبأقدامهمٌوأرجلهمٌبعدٌأفٌأحرقواٌاػبياـٌوبعدٌالذيٌٌبنٌٌوحوشٌشبث
ٌإىلٌذلكٌاعبسدٌالذيٌتطوؼٌحولُوٌمبلئكةٌ كاَفٌوكاف،ٌوعندٌالليلٌخرجتٌعقيلةٌبٍتٌىاشمٌمتوجهًة
ٌكانتٌأنواٌرٌتصعدٌوتنزؿٌمنٌعلىٌذلكٌاعبسدٌاؼبدمى،ٌجسٌدٌ ٌكافٌقريبًاٌمنٌاعبسدٌيقولوف الرضبن،ٌمن

ٌكلٌجانبٌمنٌجوانبِوٌدماء،ٌسيوٌؼ،ٌرماٌح،ٌنباٌؿ،ٌحراٌبٌوحجرٌوكلٌم ٌالسيوؼٌشققتوٌالرماحٌُب زقتُو
ٌالػُمَقّطعٌ ٌذلكٌاعبسد ٌوصلتٌإىل ٌاػبيوؿ، ٌوحوافُر ٌفعلوا ٌاغبسُتٌفقد ٌجسد ٌبِو ٌيرموا ٌأف ٌسبكنوا شيء

وبعثواٌبوٌإىلٌوضعتٌيديهاٌربتٌظهرِهٌالشريفٌمنٌدوفٌرأسٌفقدٌقطعواٌرأسٌاغبسُت،ٌنصبوهٌعلىٌرمحٌ
ٌورمقتٌ ٌإىلٌالسماء ٌالكرًنٌرفعتُو ٌربتٌظهرِه ٌوصلتٌإىلٌاعبسدٌالشريفٌوضعتٌيديها ٌَلمَّا ابنٌزياد،
السماءٌبعينها7ٌاللَُّهمٌَّتَػَقبَّلٌمنٌآِؿٌُمػَحمَّدٌىذاٌالُقرباف،ٌبرنامجٌالغيبِةٌبرنامجٌالقربافٌالػُمَحمَّدّيٌالعلوي،ٌ

ػَحمَّدٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌتتضحٌالصورةٌأكثرٌإذاٌماٌتوغلناٌىوٌىذاٌبرنامجٌغيبةٌالقائمٌمنٌآؿٌمٌُ
ٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىلٌُبٌاغبلقةٌالقادمة،ٌبرنامجٌ ٌالكبلـٌتباعًا ُبٌمعٌتٌالظهورٌوُبٌبرنامجٌالظهورٌوسيأتينا

شاراتٌُبٌحملاتٌوإالقربافٌالػُمَحمَّديٌالعلويٌىوٌىذاٌمشروعٌالغيبةٌاػبطُةٌالثانية،ٌنفسٌالربنامجٌقبدٌلوٌ
ٌالكتابٌالكرًن.

 ُّخَقَبَّو ًَىٌَ أَحَذِىََِب ٍِِ فَخُقُبِّوَ قُشبَبّبً قَشَّبَب إِر بِبحلَقِّ آدًََ ابنَِ َّبَأَ عَيَْيٌِ ًَاحوُ} حُتٌنذىبٌإىلٌسورةٌاؼبائدة7

َب قَبهَ ىَأَقخُيَنَّلَ قَبهَ آخَشِ ٍَِِ  َّذَُِ بِبَبسِط أََّب ٍَب ىِخَقخُيَنِِ َّذَكَ إِىََِّ بَسَطجَ ىَئِِ ادلُخَّقنِيَ * ٍَِِ اىيّوُ َّخَقَبَّوُ إََِّّ
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 اىنَّبسِ أَصحَبةِ ٍِِ فَخَنٌَُُ ًَإِمثِلَ بِئِمثِِ حَبٌُءَ أَُ أُسِّذُ إِِِّّ اىعَبىََِنيَ * سَةَّ اىيّوَ أَخَبفُ إِِِّّ ىَأَقخُيَلَ إِىَْلَ

قصةٌاػببلفة،ٌقصةٌٌاخلَبسِشَِِّ{ ٍَِِ فَأَصبَحَ فَقَخَيَوُ أَخِْوِ قَخوَ َّفسُوُ ىَوُ فَطٌََّعَج اىظَّبىَِِنيَ * جَزَاء ًَرَىِلَ
ٌوكانتٌالعبلمةٌأفٌوبًتؽٌأفٌتنزؿٌ ـَ ٌُقدِّ ٌىوٌما الوصية،ٌقابيُلٌقتلٌىابيل،ٌالقربافٌاغبسيٌُبٌأدىنٌمراتبِو
ٌكافٌ ٌألنَّو ٌىابيلٌحنطًة ـَ ٌكافٌيبلكٌاػبراؼٌوَقدَّ ٌألنَّو ٌقابيلٌخروفًا ـَ ٌفَػَقدَّ ٌفتحرقو، ٌمنٌالسماء ٌناٌر عليو

ٌكانت؟ٌُبٌالوصية،ٌآدـٌجاءُهٌاألمرٌمنٌيبلُكٌالزراعةٌواغبقل،ٌفوقعتٌالن اُرٌُبٌقرباِفٌىابيل،ٌاؼبشكلةٌأين
اهللٌأفٌاجعلٌالوصيةٌُبٌىابيل،ٌقابيلٌقتلُوٌاغبَسد،ٌفهذهٌالعمليةٌعمليةٌتقدًنٌالقرابُتٌكانتٌمباىلةٌفثبتٌ

ٌىِخَقخُيَنِِ{ َّذَكَ إِىََِّ بَسَطجَ }ىَئِِ اغبقٌؽبابيلٌفسعىٌقابيلٌلقتلِوٌوقتلوٌبعدٌذلك،ٌىابيلٌماذاٌقاؿ؟ٌقاؿ7
ٌىوٌ ٌىذا ٌقربانًا ٌنفسو ٌبالقتلٌفقدـ ٌوالرضبة ٌومشروعٌالعدالة ٌمشروعٌالوصيِة ٌيبدأ ٌأف ٌأراد ٌىابيلٌما ألفَّ

ـٌَنفسوٌقرباناًٌلتستمرٌاؼبسَتةٌوضاءًةٌبرغمٌالظلم ٌ.القربافٌاألوؿٌُبٌبرنامجٌاػببلفةٌاإلؽبية،ٌَقدَّ
ظُِلمٌوانتصرٌبعدٌأفٌقُػِتلٌوظُِلم،ٌانتصرٌالػحسُتٌبػمظلوميتِوٌوىذاٌالػُحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌقُِتلٌٌو

ٌيعرؼٌالقصة ٌفآدـ ٌمنٌأبيو، ٌعرؼٌالقصَة ٌىابيلٌوىابيلٌإنػما ٌُبٌقصة ٌالػحسُِتٌٌ،الػمعنػىٌواضٌح قصة
ٌباسمٌ ٌالػحسُتٌوحُتٌنزؿٌإىلٌاألرضٌوكانتٌالتوبُة ٌالػحسُتٌوآؿ ٌيعرؼٌمنزلة ٌكافٌُبٌالػجناف حينما

ٌكافٌاالنكسارٌيهيمنٌعليوٌ،الػحسُت ٌكافٌيُقِسُمٌعلىٌاهللٌباسمٌالػحسُت ولذلكٌسأؿٌجربئيلٌٌ،وحينما
ٌكافٌقدٌأطلعٌ ٌبتفاصيلٌما ِلماٌحُتٌأذكرٌاالسمٌالػخامسٌيصيبنػيٌالػحزفٌوالػهمٌوَحدَّثُوٌجربئيلٌوذَكََّرُه

ٌكانتٌُبٌسورةٌالبقرةٌعليوٌمنٌالػحقائقٌُبٌعالػمٌالػجناف،ٌوىابيلٌوصيُوٌقطعًاٌيػحملٌعلمُو،ٌألفٌا لبداية
 قَبىٌُا}وآدـٌيعرؼٌىذهٌالقصةٌٌخَيِْفَتً{ األَسضِ فِِ جَبعِوٌ إِِِّّ ىِيََالَئِنَتِ سَبُّلَ قَبهَ ًَإِر} 417ُبٌاآليةٌ

ٌٌفِْيَب{ أَحَجعَوُ ٌُخلق ٌأف ٌبعد َبء{ ًََّسفِلُ فِْيَب ُّفسِذُ ٍَِ فِْيَب أَحَجعَوُ }قَبىٌُاعرفها ٌدماءٌٌاىذٍِّ أيُّ
ٌتػحتُجٌ ٌدـ ٌوإالٌَّأيُّ ٌُبٌرواياتنا، ٌوارٌد ٌالػُحسُتٌوىذا ٌدماُء ٌإنػها ٌاإلنساين؟ ٌالػخليفة ٌالػخليفة يسفكٌىذا
ٌالػمبلئكة؟ٌ ٌكيفٌتتجرأ الػمبلئكةٌعلىٌاهللٌسبحانوٌوتعاىل،ٌالػمبلئكةٌىناٌُبٌمقاـٌاالحتجاجٌعلىٌاهلل،

ٌالدـٌوتعرؼٌأفٌسا ٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌألفٌالػمبلئكةٌتعرؼٌقدسيةٌىذا ئرٌالناسٌالٌقيمةٌلػهم،ٌفلماذا
 أَحَجعَوُ قَبىٌُا}يػجعلٌاإلنسافٌخليفًةٌعلىٌاألرضٌوسيكوفٌسببًاٌلسفكٌىذاٌالدـٌالذيٌىوٌأقدسٌالدـٌ
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ٌبدايٌىَلَ{ ًَُّقَذِّسُ بِحََذِكَ ُّسَبِّحُ ًََّحُِ اىذٍَِّبء ًََّسفِلُ فِْيَب ُّفسِذُ ٍَِ فِْيَب ٌمن ٌمعروفة ةٌالقصة

 بِئمِثِِ حَبٌُءَ أَُ أُسِّذُ }إِِِّّالػخبلفة،ٌوىابيُلٌيُقتلٌليجعلٌمنٌالػمظلوميةٌعنوافٌانتصار،ٌىوٌيقوؿٌىكذا7ٌ

ٌليستمرٌٌاىظَّبىَِِنيَ{ جَزَاء ًَرَىِلَ اىنَّبسِ أَصحَبةِ ٍِِ فَخَنٌَُُ ًَإِمثِلَ ٌأُظَلم ٌأنا ٌيعنػي ، ٌمظلـو ٌأنا يعنػي
الطريق،ٌوىذاٌىوٌالقرباف،ٌوُمػَحمٌَّدٌُقطِّعتٌأحشائُوٌبالسمٌقربانًاٌُبٌىذاٌالطريق،ٌوفاطمةٌقُِتلتٌقربانًاٌُبٌ

ُبٌىذاٌالطريق،ٌوُحسٌُتٌَقطَّعتُوٌالسي ُبٌىذاٌالطريق،ٌوَحَسٌنٌقُِتلٌقرباناًٌ ٌقُِتلٌقرباناًٌ وؼٌىذاٌالطريق،ٌوعليٌّ
ٌالقرابُت ٌلثاراتٌالػحسُت،ٌٌ،ىوٌخبلصة ٌالقربافٌالػمدمىٌيا ولذلكٌالربنامجٌالػمهدويٌيتكئٌعلىٌىذا

 القصةٌالٌتقفٌعندٌابنػيٌآدـ،ٌالقصةٌتستمر..
ٌوإسػماعيل7 ٌإبراىيم ٌنذىبٌإىلٌقصة ٌأف ٌأردنا سورةٌٌأَربَحُلَ{ أَِِّّ ادلَنَبًِ فِِ أَسٍَ إِِِّّ بُنََِّ َّب} إذا

ٌىِيجَبِنيِ{ ًَحَيَّوُ أَسيَََب فَيَََّب ...أَربَحُلَ  أَِِّّ ادلَنَبًِ فِِ أَسٍَ إِِِّّ بُنََِّ }َّبوماٌبعدىا018ٌٌالصافاتٌاآليةٌ

ٌ ٌالقصة؟ ٌتقوؿ ٌالػجنةٌٌعَظٌِْ{ بِزِبح ًَفَذَّنَبهُ}ٍُبٌَّماذا ٌمن ٌالػخروؼٌالذيٌنزؿ ٌأفَّ ٌىل بذبحٌعظيم
ٌالوصفٌبالقياسٌ ٌأفٌالفداءٌبشيءٌأعظمٌيستحقٌىذا ٌاآلياتٌالواضحٌمنها إىلٌإسػماعيل؟!ٌالذيٌيقرأ

ىوٌلػمٌيُفدىٌبالػحسُت،ٌالرواياتٌتقوؿٌالػمقصودٌوفديناهٌبذبحٌٌعَظٌِْ{ بِزِبح ًَفَذَّنَبهُ}منٌإسػماعيلٌ
ٌإبراىيمٌعليوٌالسبلـٌنزؿٌعليوٌالوحيٌبأنَّكٌتتألػمٌأكثرٌلذبحٌإسػماعيلٌأوٌلذبحٌ عظيمٌالفداءٌباألجرٌفإفَّ

فلذلكٌاهللٌسبحانوٌٌ،ُمػَحمَّد،ٌقاؿ7ٌإفٌألػميٌبذبحٌالػحسُتٌأشدٌمنٌألػميٌبذبحٌإسػماعيلبنٌٌالػحسُت
ٌذبػحكٌإلسػماعيلٌ ٌبسببٌعدـ ٌبأنَّكٌفقدتو ٌتعتقد ٌالذي ٌاألجر ٌبأنكٌستعوضٌىذا ٌلو ٌقاؿ وتعاىل
ٌُبٌ ٌجاء ٌكما ٌبذبػحٌعظيم ٌوفديناه ٌالػمراد ٌىذا ٌالسبلـ، ٌالػحسُتٌعليو ٌأحزانكٌعلى ٌبأجر تُعوَّضٌعنو

ٌإبراىيمٌُعوَِّضٌبسببٌأذيتِوٌعلىٌعدـٌذبػ حوٌإلسػماعيلٌَلمَّاٌرواياتٌأىلٌالبيت،ٌالفداءٌفداءٌباألجرٌأفَّ
نزؿٌاألمرٌأفٌالٌتذبحٌإسػماعيلٌأفٌصدقتٌالرؤياٌالٌتذبحٌإسػماعيلٌوأذبػحٌذلكٌالكبش،ٌأصابُوٌالػحزفٌ
بأنَّوٌماٌذبحٌولده،ٌفناؿٌاألجرٌفؤلجلٌىذاٌالػحزفٌواإلخبلصٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌقاؿٌلوٌسأعطيكٌأجرٌ

ٌفػٌَ ٌعلىٌإسػماعيلٌعلىٌالذيٌُيصابٌبالػحسُتٌألفٌأذاؾٌعلىٌالػحسُتٌأكثر، ٌبسببٌحزنِو ُفديٌأجرُه
عدـٌذبػحِوٌإلسػماعيلٌُفديٌبأجرهٌعلىٌحزنِوٌومصابِوٌعلىٌذبػحٌالػحسُتٌوإالٌَّالٌيعنػيٌالكبلـٌُبٌاآليةٌ
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بأفٌإسػماعيلٌُفديٌبالػحسُتٌالفداءٌُبٌقضيةٌاألجرٌوإالٌالػموضوعٌموضوعٌالذبحٌالػحسينػيٌموضوعٌ
ٌعالػموٌإفٌشاءٌاهللٌُبٌطواياٌىذاٌالػملفٌأيضاًٌ.واسعٌوكبَتٌوتتضحٌلناٌبعُضٌم
ٌُبٌسورةٌمرًن7ٌ ٌكرببلءٌوالروايةٌعنٌاإلماـٌظَمَطَِّّب{ عَجسَهُ ضَثِّلَ ضَمحَخِ }ميْعص * شِمطُوليسٌبعيدًا كاؼ

ٌالػحسُت ٌقاتل ٌيزيد ٌياء ٌالعًتة، ٌىبلؾ ٌىاء ٌكرببلء، ٌكاؼ ٌاآلية، ٌىذه ٌُبٌتفسَت وعُتٌعطشٌٌ،الػحجة
ٌصٌ،الػحسُت ٌاآلياتٌتقوؿ7وصاد ٌكانت؟ ٌالػمعاينٌماذا ٌىذه ٌكلُّ ٌالػحسُت،  عَجسَهُ ضَثِّلَ ضَمحَخِ }شِمطُ رُب

ٌكماٌيُذبحٌالػحسُتٌمؤاساًةٌلرسوؿٌاهللٌٌظَمَطَِّّب{ ويُذبح وكانتٌوالدةٌيػحيػىٌرغبًةٌمنٌزكرياٌأفٌيُرزؽٌولداًٌ
ٌرأسُوٌُبٌطشتٌمثلٌماٌُذِبحٌالػحسُتٌوُقدِّـٌرأسُوٌُبٌ ـَ ٌكذلكٌُذِبحٌذبػحُوٌطاغيةٌزمانِوٌوُقدِّ وكافٌيػحيػى

ٌالقربافٌالػحسينػيٌالقربافٌالػ ٌلػمحاُت ٌإذًا ٌكهيعص، محمديٌالعلويٌواضحةٌُبٌإشاراتٌطشتٌليزيد،
ٌالوقتٌالٌ ٌوإشاراتٌأخرى ٌرموز ٌالبيتٌوىناؾ ٌأىل ثنا ٌحدَّ ٌىكذا ٌالقرآنية، ٌوالػحروؼٌالػمقطعة ورموز
يكفيٌللتوغلٌُبٌكلٌىذهٌالتفصيبلتٌوكلٌىذهٌالػمطالب.ٌالقربافٌالػُمػَحمَّدُيٌالعلويٌىوٌالربنامجٌالذيٌ

ٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌألجِلٌ أفٌتستمرٌالرسالةٌُبٌأزىىٌثيابػهاٌوُبٌأحلىٌصورىا،ٌقدٌتسأؿٌٌَخطَُّو
ٌالظهور،ٌ ٌغدٌعنوافٌالػحلقة ٌيـو ٌغد، ٌُبٌيـو ٌالقوؿٌإفٌشاءٌاهللٌيأتينا ٌىذا كيفٌيكوفٌذلك؟ٌتفصيُل

ٌغدٌالظهور.ٌ ٌالغيبةٌوُبٌيـو ٌأمسٌالوالدة،ٌُبٌىذاٌاليـو ٌالػحديثٌكافٌُبٌيـو
 : علة الغيبة كما بينُت بنحوىا اإلجػمالي

ٌالظروؼٌ ٌعشر، ٌاثنػي ٌاألئمة ٌجعل ٌوتعاىل ٌسبحانو ٌاهلل ٌالػموضوع، ٌتػحكم ٌتكوينية ٌقضيٌة ٌىناؾ أواًل7
ٌلػمٌيَِغبٌفإفٌاألمورٌستجريٌعلىٌغَتٌماٌ السياسيةٌواإلنسانيةٌحكمتٌعلىٌأفٌاإلماـٌالثاينٌعشرٌإذا

ٌيػ ٌال ٌألنَّو ٌالغيبة، ٌمن ٌالػُمَخططٌالبُد ٌيكتمل ٌأف ٌولذلكٌألجل ٌلو، ٌآخرٌُخطَِّط ٌإمامًا ٌيكوف ٌأف مكن
يضاؼٌعلىٌىذاٌالعددٌالثاينٌعشر،ٌوالٌيػمكنٌأفٌينتهيٌوجودٌىذاٌاإلماـٌُبٌالعالػمٌالدنيويٌالبُدٌمنٌ
ٌأفٌالنظاـٌُبٌعددٌ ٌكما ٌأفٌالشهورٌاثنػيٌعشرٌاألئمةٌاثناٌعشرٌأيضاً، ٌكما ٌكانتٌالغيبة، ٌولذلك بقائِو

ـٌٌثابت،ٌوالقضيةٌتػمتُدٌجذورىاٌإىلٌبرنامجٌالقربافٌالشهورٌنظاـٌثابتٌكذلكٌالنظاـٌُبٌعددٌاألئمةٌنظ ا
ٌسفينةٌ ٌولوصوؿ ٌالػحقيقِة ٌالنكشاؼ ٌطريقًا ٌالػمظلومية ٌمن ٌجعل ٌالذي ٌالربنامج ٌالَعَلوّي، الػُمَحمَّدي
الػمؤمنُتٌوسفينةٌاإليػمافٌإىلٌشاطئٌاألماف،ٌنػحنٌإذاٌجػمعناٌبُتٌمعطياتٌالوالدِةٌوبُتٌمعطياتٌالغيبةٌ
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ٌلظهورٌستتجلىٌلناٌالصورةٌواضحًةٌجلية.وبُتٌمعطياتٌا
ٌأحاديثٌأىلٌ الروايةٌُبٌتفسَتٌفراتٌالكوُب،ٌتفسَتٌفراتٌالكوُبٌمنٌالتفاسَتٌالػمهمةٌالتػيٌنقلتٌلنا

ٌ ٌدارٌالكتابٌاإلسبلميٌبَتوتٌلبناف،ٌصفحة7 ٌالطبعةٌطبعة ُب040ٌٌالبيتٌصلواتٌاهللٌعليهم،ٌىذه
 ؼَجِْوِ فِِ ُّقَبرِيٌَُُ اجلَنَّخَ ىَيٌُُ ثِإََُّ ًَؤٌٍََاىَيٌُ ؤَّفُؽَيٌُ ادلُؤٍِنِنيَ ٍَِِ اشزَطٍَ يّوَاى }إَُِّمنٌسورةٌالتوبة000ٌٌ7ذيلٌاآليةٌ

ٌالػموجودةٌُبٌتفسَتٌفراتٌٌ{ًَاىقُطآُِ ًَاإلِجنِْوِ اىزٌَّضَاحِ فِِ حَقّبً عَيَْوِ ًَعساً ًَُّقزَيٌَُُ فََْقزُيٌَُُ اىيّوِ الروايةٌىذه
ٌكتبٌالػحديث،ٌموجودةٌالروايةٌُبٌصفحة7ٌ منٌطبعةٌطهراف34ٌٌالكوُبٌموجودةٌُبٌكاملٌالزياراتٌأوثق

ٌكاملٌالزياراتٌبنٌٌالروايةٌالثانيةٌروايةٌمسمع88ٌمكتبةٌالصدوؽٌالبابٌ عبدٌالػملك،ٌلكنٌالػموجودٌُب
ٌالنصفٌاألٌو ٌوإنػما ٌالرواية ٌلذلكٌأناٌجئتٌبتفسَتٌفراتٌالػمشتملٌعلىٌالروايةٌليسٌتػماـ ؿٌمنٌالرواية

ٌكاملٌالزيارات،ٌومنٌيرجعٌإىلٌتفسَتٌالربىافٌوىذاٌىوٌ بكاملهاٌوإالٌَّالنصفٌاألوؿٌمنٌالروايةٌموجودٌُب
وإنػماٌأناٌذكرتٌىذه000ٌٌالػجزءٌالثالثٌفسوؼٌلنٌيػجدٌىذهٌالروايةٌُبٌتفسَتٌالربىافٌُبٌذيلٌاآليةٌ

ٌ ٌمنٌالقضية ٌمثاؿ ٌوىذا ٌرواياتٌالتفسَت ٌلكل ٌليسٌجامعًا ٌالربىاف ٌتفسَت ٌبأف ٌالربنامج ٌيتابع ٌمن ألنبو
ٌلػمٌيذكرىاٌصاحبٌتفسَتٌالربىافٌُبٌذيلٌاآليةٌ ٌالرواية ،ٌتفسَتٌالربىافٌيػمكنٌأف000ٌاألمثلة،ٌىذه

ٌيش ٌلئبل ٌالكبلـ ٌىذا ٌأقوؿ ٌالكتبٌالتػيٌجػمعتٌرواياتٌالتفسَت، ٌأكثر ٌمن ٌبأنو ٌعنو ٌالبعضٌأقوؿ تبو
ٌكلٌالرواياتٌالتفسَتيةٌ ٌليس ٌكلٌالروايات، ٌفيو ٌبأنو ٌأنقلٌعنو ٌبأفٌتفسَتٌالربىافٌوالذيٌدائمًا فيتصور
ٌكتبٌالػحديثٌجػمعهاٌ موجودةٌُبٌتفسَتٌالربىافٌلكنٌيػمكنٌأفٌأقوؿٌبأفٌأكثرٌالرواياتٌالتفسَتيةٌُب

ٌعلين ٌكنُتٌماٌنبهتٌعلىٌالسيدٌىاشمٌالبحراينٌُبٌتفسَتٌالربىاف،ٌولذلكٌربػماٌمرَّ اٌُبٌأياـٌسابقةٌوإف
ىذهٌالقضيةٌأننػيٌأذكرٌرواياتٌُبٌتفسَتٌاآلياتٌوىيٌغَتٌموجودةٌُبٌتفسَتٌالربىاف،ٌالروايةٌُبٌتفسَتٌ

ٌفراتٌالكوُبٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌالروايةٌعنٌاإلماـٌالصادؽ7
كاَف   -الروايةٌجػميلةٌجداًٌٌ-وسلم  كاَف الػُحسيُن مع أمِو تػحملُو فأخذُه النبػي صلى اهلل عليو وآلو

الػُحسيُن مع أمِو تػحملُو فأخذُه النبػي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقاؿ: َلَعَن اهلل قَاتَِلك وَلَعَن اهلل 
ٌٌ-سالَِبك وأىَلَك اهلل الػُمتوازريَن عليك  ٌقتلك ٌعلى ٌالػمتعاونُت ٌيعنػي وأىَلَك اهلل ٌ-الػمتوازرين

النبػي7ٌٌ-َكَم اهلل بينػي وبين من أَعاَف عليك الػُمتوازريَن عليك وحَ  ياٌحسُتٌٌَلَعَن اهلل قَاتَِلكىذاٌدعاءٌُ
النبػيٌصلىٌٌ-وَلَعَن اهلل سالَِبك وأىَلَك اهلل الػُمتوازريَن عليك وَحكَم اهلل بينػي وبين من أعاَف عليك 
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ٌكافٌالػحسُتٌيػجلسٌعلىٌصدرٌالنبػ يٌوأرادٌأمَتٌالػمؤمنُتٌأفٌيرفعٌاهللٌعليوٌوآلوٌُبٌآخِرٌساعاتٌحياتِو
ٌكافٌينظرٌللحسُتٌويقوؿ7ٌماٌلػيٌوليزيدٌالٌبارؾٌاهللٌُبٌيزيد،ٌ الػحسُتٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌماٌقَِبل،

 ىذهٌآخرٌلػحظاتٌحياةٌالنبػي،ٌالػحسُتٌعلىٌصدرٌالنبػيٌوىوٌيرددٌىذهٌالكلماتٌخاًبٌاألنبياء7
َلَعَن اهلل قَاتَِلك وَلَعَن اهلل سالَِبك وأىَلَك اهلل الػُمتوازريَن عليك  -ماٌلػيٌوليزيدٌالٌبارؾٌاهللٌُبٌيزيدٌ

ٌكافٌعلىٌوجوٌٌ.وَحكَم اهلل بينػي وبين من أعاَف عليك ٌكافٌعلىٌصدرٌالػمصطفىٌويوـٌ الػحسُتٌيوـٌ
ٌالناحية ٌُبٌزيارة ٌزماننا ٌإماـ ٌيقوؿ ٌكما ٌببواترىا ٌالطُغاة ٌوتعلوه ٌبػحوافرىا ٌالػخيوؿ ٌ:الػمقدسةٌالثرىٌتطؤه

قالت فاطمة: يا أبا أيُّ شيء تقوؿ؟ قاؿ: يا بنتاه ذكرت ما يصيُب بعدي وبعدِؾ من األذى والظُلم 
والغدر والبغي وىو يومئذ فػي عصبة كأنػهم نػجـو السماء يتػهادوف إلى القتل وكأني أنظر إلى 

ٌوصفٌيصفهمٌرسوؿٌ-معسكرىم وإلى موضع رحالػهم وتربتهم  يا  اهلل،ٌفاطمةٌتقوؿ7ٌىنيئًاٌلػهمٌأيُّ
بعدي وبعدِؾ من األذى ٌ-ماٌيصيبٌالػحسُتٌٌ-أبا أيُّ شيء تقوؿ؟ قاؿ: يا بنتاه ذكرت ما يصيب 

النبػيٌيصفهمٌٌ-كأنػَّهم نػجـو السماء   -ُبٌمػجموعةٌٌ-والظُلم والغدر والبغي وىو يومئذ فػي عصبة 
ٌالسماءٌ ٌػيٌيػمشوفٌإرساالًٌالٌيصيبهمٌالذعر..ٌيتهادوفٌيعنٌ-يتػهادوف إلى القتل  -بأنػهمٌنػجـو

ٌ..كماٌيصفهمٌالشاعر7ٌلبسواٌالقلوبٌعلىٌالدروعٌماٌلبسواٌالدروعٌعلىٌالقلوب
 يػػػتػهػافػػتػػوف على ذىػػػػػاب األنػفسِ  لبسوا القلوَب على الدروع وأقبلوا  
وإلى موضع رحالػهم وكأني أنظر إلى معسكرىم  ،فػي عصبة كأنػهم نػجـو السماء يتػهادوف إلى القتل

ٌكرببلءٌٌ-وتربتهم  قالت: يا أبا وأنى ىذا الػموضع الذي تصف؟ قاؿ: موضٌع يُقاؿ لو كربالء ٌ-إىل
وىي داُر كرب وبالء علينا وعلى األُمَّة، يػخرج عليهم ِشراُر أُمَّتػي ولو أف أحدىم َشَفَع لػو من فػي 

ا أبا فُيقتل؟ قاؿ: نعم يا وف فػي النار، قالت: يالسماوات واألرضين ما ُشفِّعوا فيو وىم الػَمَخلَّد
وما قُِتَل  -النبػيٌيقوؿ،ٌيقوؿٌبأفٌقتلةٌالػحسُتٌالٌتشبههاٌقتلةٌٌ-ٌ، وما قُِتَل قتلتُو أحٌد كاف قبلوبنتاه

قتلتُو أحٌد كاف قبلو، وتبكيو السماوات واألرضوف والػمالئكة والوحش والنباتاُت والبحاُر والػجباؿ 
بعدٌذلكٌالذينٌيرفعوفٌشعارٌٌ-ولو يؤذف لػها ما بقي على األرِض متنفس ويأتيو قوـٌ من ُمحبػينا 

ملٌشهادةٌوأجػملٌىديةٌوأجػملٌوساـٌىذهٌأجػٌ-ٌويأتيو قوـٌ من ُمػحبِّيناٌ-الػحسُتٌوراياتٌالػحسُتٌ
ٌوآلوٌ ٌصلىٌاهللٌعليو ٌيقوؿٌُمػَحمٌَّد ٌماذا ٌالػحسُتٌاسػمعوا ٌَخَدَمة ٌيا ٌالػحسُت، ٌ-منٌالػمصطفىٌلػَِخَدَمة
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بػهذهٌالػمعاينٌالػحسينيةٌٌ-ويأتيو قوـٌ من ُمػحبِّينا ليس ِفي األرِض، أعلُم باهلِل وال أقـو بػحقنا منهم 
ٌألنك ٌواهلل ٌأيُّهاٌالفطرية، ٌأنتم ٌوألقاب ٌومسميات ٌأسػماء ٌمن ٌأعلم ٌألنكم ٌواهلل ٌكثَتين، ٌمن ٌأعلم م

ويأتيو قوـٌ من ُمػحبِّينا ليس ِفي األرِض أعلُم باهلِل وال أقـو بػحقنا منهم، وليس على ٌ-الػحسينيوفٌ
سُت،ٌىؤالءٌفقطٌىمٌالػملتفتوفٌللػحسُتٌىمٌالػمنشغلوفٌبالػحٌ-ظهر األرض أحٌد يلتفُت إليو غيرىم 

ٌالَعَلوّيٌمنٌبرنامجٌالقربافٌالػمدمىٌُبٌٌ ٌالربنامجٌمنٌبرنامجٌالقربافٌالػُمَحمَّدّي ىؤالءٌىمٌجزءٌمنٌىذا
ٌتَػَقبَّلٌمنٌآِؿٌُمػَحمَّدٌىذاٌالقربافٌ كرببلء،ٌمنٌىذاٌالربنامجٌالذيٌأعلنتٌشعارهٌعقيلةٌبنػيٌىاشمٌاللَُّهمَّ

 ماذاٌيقوؿٌُمػَحمَُّدٌالػمصطفى؟ٌ-غيرىم ٌ-ػحسُتٌإىلٌالٌ-ليس على ظهر األرض أحٌد يلتفُت إليو ٌ-
ىؤالءٌشفعاء،ٌىؤالءٌليسٌُيشفعٌلػهم،ٌوإفٌٌٌ-ٌأولئك مصابيح فػي ظلمات الػجور وىم الشفعاءٌ-

ٌُكلٌُّأحدٌبػحاجةٌإىلٌشفاعةٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌحتػىٌاألنبياء،ٌولكنٌىؤالءٌبعدٌأفٌيشفعٌ كاف
ٌالػحسُت،ٌمنٌالذيٌيلتفتٌإىلٌالػحسُتٌغَتٌلػهمٌُمػَحمَّدٌيكونوفٌىمٌا ٌَخَدَمة ٌأولئك،ٌىؤالء لشفعاء،

َخَدَمةٌالػحسُت؟ٌَخَدَمةٌالػحسُتٌفقطٌىمٌالذينٌيػملكوفٌىذاٌالتصورٌوىذهٌالنيةٌوىذاٌاإلحساسٌأنػهمٌ
ٌيقدموفٌلػحسُتٌوآؿٌُحسُتٌُكلٌَّشيء.

السنُتٌحدثت،ٌأحدٌالذينٌينصبوفٌُبٌمدينةٌمنٌمدفٌاعبنوبٌُبٌجنوبٌالعراؽ،ٌىذهٌاغبادثةٌُبٌىذهٌ
ٌعلىٌالطريقٌػبدمةٌالزائرينٌالقادمُتٌمنٌالبصرةٌنفذٌماٌعندىم،ٌنفذٌالوقودٌاؼبوجودٌوكانتٌآخرٌ خيامًا
ؾبموعةٌمنٌالزوارٌتكادٌأفٌتصلٌإىلٌىذاٌاؼبكاف،ٌالذينٌمعوٌقالوا7ٌلوٌماذاٌنصنعٌالوقودٌنفذ؟ٌوماٌموجودٌ

ٌأفٌنذ ٌأردنا ٌُبٌمكافٌقريبٌإذا ٌوبالتايلٌعندنا ٌالزوار ٌؽبؤالء ىبٌعبلبٌالوقودٌسوؼٌلنٌيُطبخٌالطعاـ
سيعربوفٌويذىبوفٌقاؿٌؽبم7ٌأناٌصاحبٌاؼبضيفٌوأناٌأدبرٌأمري،ٌماذاٌصنعٌىذاٌالرجل؟ٌدخلٌإىلٌبيتوٌٌِ
كافٌقدٌىيأٌغرفةٌلعرسوٌأخرجٌأثاثٌعرسِوٌوكسرهٌَحّولُوٌإىلٌحطبٌإىلٌوقودٌلقدوِرٌحسُتٌوآؿٌحسُت،ٌ

ٌب ٌالقضية ٌتكوف ٌإلنسافٌيعيشٌُبٌجنوبٌقد ٌكانتٌليستٌبسيطة ٌوإف ٌالثمنٌوالقيمة ٌُبٌجهة سيطة
وليس على ظهر األرض أحٌد يلتفُت إليو غيرىم  -العراؽ،ٌولكنٌالقضيةٌعميقٌةٌُبٌمعناىاٌوؿبتواىاٌ

أولئك مصابيح في ظلمات الجور وىم الشفعاء وىم واردوف حوضي غدًا أعرفهم إذا وردوا َعَليَّ 
ٌبالسٌ-بسيماىم  ٌتظهر ٌاغبسينية ٌللحسينيُتٌسيماءٌوالسيماء ٌاغبسينية، وىم واردوف حوضي  -يماء

ٌ-كلٌأىلٌدينٌعندىمٌأئمةٌٌٌ-غدًا أعرفهم إذا وردوا َعَليَّ بسيماىم وُكلُّ أىل دين يطلبوف أئمتهم 
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وُكلُّ أىل دين يطلبوف أئمتهم وىم  -ىؤالءٌيطلبوناٌالٌيطلبوفٌغَتناٌٌ-ٌوىم يطلبونا ال يطلبوف غيرنا
ـُ األرض وِبهم ينزُؿ الغيث  وماٌعجٌبٌذلكٌاألحاديثٌالقدسيةٌٌ-يطلبونا ال يطلبوف غيرنا وىم ِقوا

 تقوؿ7
ىٌال هببئٌ ضُرَّع،، ىٌال شٌْخٌ ضُمَّع ًشجبةٌ ذُضَّع ًؤعفبهٌ ضَضَّع ًهببئٌ ضُرَّع ىصججذ عيْنٌ اىجالء صجَّب ؤً اىعصاةَ 

ٌكافٌالبهائمٌالرُتَّعٌواألطفاؿٌالُرضَّعٌؽبمٌمنزلةٌوؽبمٌشأفٌفكيفٌهبؤالءٌاغبسينيوفٌإٌ-صجَّب ـُ  -ذا وىم ِقوا
ٌاألرضٌٌ-األرض  ٌِقواـ ٌعليهم، ٌاهلل ٌصلوات ٌاؼبعصوموف ٌاألرضٌىم ٌقُػوَّاـ ٌقُػوَّاـ، وِبهم ينزُؿ  -ليس

إف أىل الجناف ىم الشهداء الغيث، فقالت فاطمة عليها السالـ: يا أبا إنا هلل، فقاؿ لها: يا بنتاه 
في الدنيا بذلوا أنفسهم وأموالهم بأفَّ لهم الجنة يقاتلوف في سبيل اهلل فيقتلوف ويُقَتلوف وعدًا عليِو 
حقَّا فما عند اهلل خيٌر من الدنيا وما فيها، وما فيها قتلٌة أىوُف من ميتتو أو من ميتة، وما فيها قتلٌة 

لَقتل خرج إلى مضجعو ومن لم يُقَتل فسوؼ يموت، يا فاطمة بنِت أىوُف من ميتتو من ُكِتَب عليو ا
ىوٌىذاٌالربنامج،ٌىذهٌالدماءٌاغبسينيةٌوىذهٌالقرابُتٌمنٌٌٌ-ُمَحمَّد: أما ُتحبيَن أف تأمرين غداً فُتطاعين 

ٌإىلٌأضبلعٌُحسُتٌاليتٌتكسرتٌربتٌحوافرٌاػبيوؿٌإىلٌرضيعٌُحسُتٌالذيٌُذِبحٌ كبِدٌُمػَحمَّدٌاؼبسمـو
ٌجزءٌمنٌالربنامجٌوالربنامجٌلوٌذبلياتٌواألئمةٌحُتٌٌمن الوريدٌإىلٌالوريدٌعلىٌصدرٌاغبسُت،ٌىوٌىذا

ٌكيٌ ٌاألحاديث ٌهبذه ٌيتحدثوف ٌإمبا ٌالناسٌوىم ٌاليتٌربملها ٌيُقاربٌاألذىاف ٌبلساف ٌيَتَحّدثوَف يَتَحّدثوف
ٌ ٌإلينا ن في ىذا الخلِق عند يا فاطمة بنِت ُمَحمَّد: أما ُتحبيَن أف تأمرين غدًا فُتطاعي -تصل
أما ترضين أف يكوف ابنِك من َحػَملة العرش، أما ٌ-وإياُبٌاػبلِقٌإليكمٌوحساهبمٌعليكمٌٌ-الحساب 

ترضين أف يكوف أبوِؾ يأتونُو يسألونُو الشفاعة، أما ترضيَن أف يكوف بعلك يذود الخلق يـو العطش 
أف يكوف بعلِك قسيم النار والجنة  عن الحوض فيسقي منو أوليائو ويذود عنو أعدائو، أما ترضين

يأمر النار فتطيعُو ُيخِرُج منها من يشاء ويترُؾ من يشاء، أما ترضين أف تنظرين إلى المالئكة على 
ينظروف إليِك وإلى ما تأمرين بِو وينظروف ٌ-علىٌأرجاءٌيعٍتٌعلىٌنواحيٌوجهاتٌٌ-ٌأرجاء السماء

فما تريَن اهلل صاِنٌع ٌ-يعٍتٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌٌ-ٌاهلل إلى بعلِك وقد حضر الخالئُق وىو يخاصمهم عند
ٌنصٌمنٌالنصوصٌاليتٌٌ-بقاتلي ولدِؾ وقاتليِك  ٌأيضًا ٌىذا ٌمقتولة، ٌتتحدثٌعنٌأهنا ٌواضحة الرواية
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تشَتٌإىلٌأفٌفاطمةٌقُِتلت،ٌقُِتلت،ٌقُِتلت،ٌقُِتلتٌفاطمة،ٌالقربافٌاألوؿٌبعدٌُمػَحمَّدٌفاطمة،ٌوقُِتلتٌقتلةٌ
ٌ ٌفاطمة ٌٌ-فما تريَن اهلل صاِنٌع بقاتَلي َوَلدِؾ وقاتليِك ٌ-شنيعة ٌاؼبعٌتٌواحد ٌِولدِؾ ٌَوَلِدؾ ٌ-بقاتلي

وقاتليِك إذا أفلحت ُحجَّتُو على الخالئق وأُِمرت النار أف ُتطيعو، أما ترضيَن أف تكوف المالئكُة 
، ويكوف من تبكي البنِك ويأسُف عليو كل شيء، أما ترضين أف يكوف من أتاه زائرًا في ضماف اهلل
ٌزائرٌٌ-ٌأتاه بمنزلِة من حجَّ إلى بيت اهلل الحراـ واعتمر، ولم يخلو من الرحمة طرفة عين ىذا

ولم يخلو من الرحمة طرفة عين وإذا مات ماَت شهيدًا وإف بقَي َلم تَػَزؿ  -اغبسُتٌالرضبةٌُتصاحبِوٌ
 الدنيا، قالت: الحَفظَة تدعو لو ما بقي وَلم يَػَزؿ في حفظ اهلل وأمنِو حتى يفارؽ

يا أبا َسلَّمُت ورضيُت وتوكلُت على اهلل فمسح على قلبها ومسح على عينيها فقاؿ: إني وبعُلِك، 
 .: أنا و وبَعُلِك وأنتي وإبناِؾ فػي مكاف تقرُّ عيناِؾ ويفرُح قلبكِ وفػيٌنسخةفقاؿ: إني 

ٌوىي ٌعليو ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌالعًتة ٌعنٌصادؽ ٌالشريفة ٌىذاٌٌتَػمَّتٌالرواية ٌجوانبٌمن ٌعن تػحدثنا
ٌغدٌالػحلقةٌ الػمشروعٌمشروعٌالقربافٌالػُمػَحمَّديٌالَعَلوّي،ٌوتػماـٌالػحديثٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىلٌيأتيناٌُبٌيـو

ٌالثالثةٌوالػحديثٌفيهاٌحديُثٌالظهور،ٌحديُثٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.
ٌأ ٌالٌتقطعنػي ٌَصلنػيٌعنَك ٌاهللٌِبَك ٌبقية ٌأََمتكٌوابنٌسيديٌيا ٌعبيدؾٌوابن ٌعبدؾٌوابنٌعبدؾٌوابن نا

ٌبالرؽٌوالتارُِؾٌللخبلؼٌعليكمٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليكمٌأجػمعُتٌورحػمةٌاهللٌوبركاتو.ٌ ٌإمائكٌالػُمِقرُّ
وأتػمنػىٌلكمٌالتوفيَقٌُبٌ أمَّاٌأنتمٌياٌأشياعٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌصلواتٌاهللٌعليوٌأسألكمٌالدعاءٌجػميعاًٌ

ٌةٌإماـٌزمانكمٌُبٌىذهٌالليايلٌالشريفةٌُبٌأمافٌاهلل.معرف
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 احليقت اىثبىثت
 اجلزء االول/ الـظـهــور 

 

َعظََّمٌاهللٌأجوركمٌُبٌىذهٌالليايلٌُمصاُبٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌٌ،أمَّاٌأنتمٌياٌأشياعٌالقائمٌوياٌمنتظريوٌسبلـٌٌعليكم
ٌالػمهدوي. ٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌيُػَخيُِّمٌعلىٌأجوائها،ٌبُتٌأيديكمٌاغبلقةٌالثالثةٌمنٌالػَمَلفِّ

ٌعنوانػهاٌحديُثٌالظهور،ٌ ٌالكبلـٌُبٌالػحلقتُتٌالػماضيتُتٌحديُثٌالوالدة،ٌحديُثٌالغيبةٌوحلقتناٌاليـو َمرَّ
ٌالفضائيةٌوتشاىدوَفٌ ٌالػمودة ٌإىلٌموقعٌقناة ٌالػحديَثٌعنٌعبلماتٌالظهورٌيػمكنكمٌأفٌتعودوا الٌأريُد

ٌالػحجة ٌٌبرنامج ٌتػجاوزتٌالثبلثُتٌُمشبعٌةٌبن ٌحلقاٌت ٌصلواتٌاهللٌعليو ٌزماننا ٌالعسكريٌإماـ الػحسن
ٌالػمحاضرا ٌمن ٌعشراٌت ٌىناؾ ٌواحسيناه ٌموقع ٌوُب ٌالظهور، ٌعبلمات ٌعن ٌوالػمجالسٌبالػحديِث ت

تتحدُثٌعنٌىذاٌالػموضوعٌيػمكنكمٌالوصوؿٌإليوٌعربٌالصفحةٌالرئيسةٌلػموقعٌقناةٌالػمودةٌالفضائيةٌعلىٌ
،ٌوالٌأريُدٌالػحديثٌعنٌالػجفِرٌوعنٌتنبؤاتٌالػمتنبئُتٌفلقدٌتػحدثُتٌعنٌذلكٌيػمكنكمٌٌشبكةٌاالنًتنيت

ٌلػموق ٌالرئيسة ٌالصفحة ٌعلى ٌوالػجفر ٌالظهور ٌَمَلّف ٌالفضائيةمشاىدة ٌالػمودة ٌقناة ٌموقعٌٌع ٌعلى )اآلف
ٌ،ٌِلذاٌالٌأريدٌالػحديَثٌىناٌعنٌعبلئمٌالظهور،ٌسأجعُلٌحديثيٌُبٌعدةٌنقاط7زىرائيوف(

 النقطة األولى:
ٌالربنامجٌ ٌبػحسب ٌالبشرية ٌلػمسَتة ٌالعاـ ٌالػمخطط ٌُب ٌنػجدىا ٌالتػي ٌالسيناريوىات ٌعن ٌفيها أتػحدُث

ٌالػَمهَدوّي7َحمَّدّيٌالَعَلوّيٌالػمٌُ
7ٌالذيٌأرادٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌلوٌأفٌيتحققٌوأفٌتنفذُهٌاألُمَّةٌولكنٌالسيناريو األوؿىناؾٌ

ٌببلٌ ٌالػخبلفةٌبعدٌخاًبٌاألنبياءٌتأٌبٌمباشرًة األُمَّةٌخانتٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلو،ٌالسيناريوٌاألوؿٌأفَّ
وبعدُهٌتًتاٌسلسلةٌالػخبلفةٌالذىبيةٌُبٌالػمعصومُتٌٌ،اهللٌوسبلموٌعليوٌفصلٌفيكوفٌالػخليفُةٌعليًَّاٌصلوات

منٌولدِهٌاألطهار،ٌووفقاًٌلػهذاٌالسيناريوٌفإفٌبرنامجٌالبشريةٌسيكوفٌمتناسباًٌومتسقاًٌمعٌىذهٌالصيغةٌاليتٌ
بنٌٌمامناٌاغبجةأرادٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌأفٌتتحققٌويظهُرٌديُنٌاهللٌعلىٌكلٌالبسيطةٌُبٌزمافٌإمامةٌإ
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ٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ ٌكلٌإماـٌمنٌأئمتنا اغبسنٌولكنٌمنٌدوفٌغيبةٌوحبسبٌالتسلسلٌالزماينٌإلمامة
ٌكانتٌُبٌبيعةٌالغديرٌولكنٌاألُمَّةٌغدرتٌبنبيهاٌاألعظمٌصلىٌاهللٌٌ،عليهمٌأصبعُت ٌالسيناريو وخطُةٌىذا

ٌسيناريوٌأكثرٌمنٌـبطط.ٌولذلكٌكافٌىناؾٌأكثرٌمنٌ،عليوٌوآلوٌوكافٌىذاٌاالحتماؿٌوارد
ٌآخرٌقاؿٌلو ٌبرناؾبًا ٌسيدٌاألوصياءٌسيبدأ ٌغدرتٌاألُمَّةٌفإفَّ ستقاتلهمٌعلىٌالتأويل7ٌٌٌالسيناريوٌالثاينٌإذا

والتأويُلٌىوٌاؼبعٌتٌاغبقيقُيٌللقرآف،ٌواؼبعٌتٌاغبقيقُيٌللقرآفٌالٌيبكنٌأفٌيكوَفٌٌ،كماٌقاتلتهمٌعلىٌالتنزيل
ٌكماٌقاتلتهمٌعلىٌدبعزؿٌعنٌالعًتة،ٌوصيةٌالنيبٌ األعظمٌالكتاُبٌوالعًتة،ٌياٌعلّيٌستقاتلهمٌعلىٌالتأويل

ٌوبالعًتةٌ ٌالعًتة ٌوعند ٌالعًتة ٌكتابٌاهللٌمع ٌُب ٌواغبقيقُة ٌاغبقيقة ٌعلى ٌقتاٌؿ ٌالتأويل ٌعلى ٌوالقتاُؿ التنزيل،
ٌال ٌُبٌالػحلقة ٌإليِو ٌالربنامجٌالعلويٌالػحسينػيٌالذيٌأشرُت ٌالربنامجٌالثانػيٌىو ٌالطاىرة، برنامجٌ)ػماضية

ٌالَعَلويٌّ ٌالػُمػَحمَّدّي ٌعليٌٌّ(القرباف ٌحوراُء ٌالتأريخ ٌيافطة ٌُب ٌٌالذيٌوضعتٌعنوانُو ٌطالبٌزينبٌبن أيب
ٌُمػَحمَّدٌىذاٌ ٌتَػَقبَّلٌمنٌآِؿ ٌاللَُّهمَّ ٌبنظرىا العقيلةٌحُتٌرفعتٌجسدٌاغبسُتٌإىلٌالسماءٌورمقتٌالسماء

لَتتفعٌولَتفعٌشأفٌاإلنسافٌإىلٌاؼبستوىٌالذيٌيتعانقٌفيوٌالقرباف،ٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌجاءٌ
عاملٌالشهادةٌمعٌعاملٌالغيب،ٌوتلكٌىيٌرسالةٌالقرآفٌأفٌيػُخرَِجٌاإلنسافٌمنٌسجنٌالطبيعِةٌومنٌسجنٌ
ٌالقرآفٌوتلكٌىيٌرسالةٌ ٌتلكٌىيٌرسالة ٌالغيبٌالفسيح، ٌإىلٌساحة عاملٌاإلضافاتٌوالعبلئقٌاحملدودة

ٌليوٌوآلِوٌوسلم،ٌولكنٌالبشرٌىمٌالبشرٌفكافٌالربنامجٌالثاين،ٌالسؤاُؿٌىنا7ُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌع
اعبواُبٌيأتيناٌمنٌخبلؿٌتصفحٌالنصوصٌاليتٌتكشفٌلناٌجوانَبٌمنٌٌما الذي حدث وِلماذا حدث؟

منٌبػحارٌاألنوارٌلشيخناٌالػمجلسي،ٌالػجزءٌالثبلثوفٌمنٌمػجموعةٌأجزاءٌما41ٌٌٌاغبقيقة7ٌىذاٌىوٌالػجزءٌ
كانتٌقدٌطُبعتٌُبٌالطبعاتٌالػحروفيةٌالػحديثةٌلبحارٌاألنوارٌوبقيتٌحبيسًةٌُبٌطبعةٌالبحارٌالػحجريةٌ
ولكنٌبعدٌذلكٌبسنُتٌخرجتٌإىلٌالفضاء،ٌخرجتٌمنٌمػحبسهاٌُبٌالطبعةٌالػحجريةٌإىلٌطبعةٌحروفيةٌٌ

الػخطابٌإىلٌمعاويةٌبنٌٌفيوٌرسالةٌىيٌُبٌغايةٌالػخطورة،ٌرسالةٌبعثهاٌعمر41ٌتػيٌبُتٌيدي،ٌالػجزءٌكال
ٌكافٌالوايلٌالػمدللٌعندٌعمر ٌعلىٌالشاـٌومعاوية ٌلػمٌبنٌٌحُتٌوالُه الػخطابٌلػمٌيػَُحاَسبٌعلىٌشيء

ٌأ ٌِىَرقلّية ٌيشاء،ٌحتػىٌجعلها ٌكاملٌيفعلٌما ٌبشكل وٌِىَرقلي،ٌأيٌجعلٌُيسأؿٌعنٌشيءٌوأُطلقتٌيدُه
واليةٌالشاـٌأوٌالشاماتٌواليًةٌرومانيةٌنسخةٌعنٌالػحكمٌالروماين،ٌالرسالةٌطويلةٌوأناٌالٌأريدٌأفٌاقرأىاٌ

منٌحبارٌاألنوارٌأحدٌاألجزاءٌاليت41ٌٌبكاملهاٌفذلكٌوبتاُجٌإىلٌوقتٌطويل،ٌأرشدكمٌإىلٌموضعهاٌاعبزءٌ
حارٌُبٌطبعاهتاٌاألوىلٌالٌيبلكوفٌىذهٌاألجزاءٌألهناٌماٌٌأُلػِحقتٌبعدٌذلك،ٌردباٌالذينٌيبلكوفٌنسخةٌالب
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كانتٌقدٌطُِبعت،ٌبعدٌذلكٌطُِبعت،ٌسآٌبٌعلىٌقصتهاٌردباٌِلماذاٌطُِبعتٌِلماذاٌملٌُتطبعٌآٌبٌعلىٌقصتهاٌ
ٌكثَت،ٌقلُتٌاعبزءٌ ٌكبلـٌ ٌالػَمَلّفٌوأمامنا ٌالػَمَلّف،ٌاغبديُثٌطويٌلٌُبٌىذا إفٌشاءٌاهللٌتعاىلٌُبٌطواياٌىذا

41ٌٌ ٌصفحة7 ٌاألنوار ٌحبار 801ٌٌمن 020ٌٌحديث7 ٌصفحة7 ٌاغبديثٌمن ٌىذا إىل020ٌٌويستمُر
7ٌٌعمرٌيقوؿٌؼبعاوية8087ٌةٌُبٌصفحة،ٌمنٌصبلةٌماٌجاءٌُبٌىذهٌالرسال888صفحة7ٌ

عمرٌوأظهرٌلوٌرسالًةٌبنٌٌمعاويةٌلعبدٌاهللبنٌٌُبٌىذهٌالرسالةٌوىذهٌالرسالةٌأظهرىاٌيزيدٌ-فَِبُهَبلٌأُقِسمٌ
ٌعمربنٌٌثمافثانيةٌمنٌع ٌإىلٌمعاوية،ٌسطورٌمنٌىذهٌبنٌٌعفافٌإىلٌمعاويةٌأيضاً، الػخطابٌُبٌرسالتِو

ٌواألوثاِفٌوالبلتٌوالُعزىٌماٌجحدىاٌعمرٌُمذٌَعَبدىاٌ ىذاٌليسٌكبلمي،ٌٌ-الرسالة7ٌفَِبُهَبلٌأُقِسمٌواألصناـِ
ٌكبلـٌالنصوص،ٌيقبلُوٌالبعضٌيكذبوٌالبعضٌىذهٌالقضيةٌراجعةٌلكلٌإنسافٌوما ٌ-يعتقدٌوماٌيرىٌٌىذا

ٌواألوثاِفٌوالبلتٌوالُعزىٌماٌجحدىاٌعمرٌُمذٌَعَبدىاٌوالٌَعَبدٌللكعبةٌربَّاًٌوالٌَصدََّؽٌ فَِبُهَبلٌأُقِسمٌواألصناـِ
إىلٌآخرٌٌٌ-لػُمػَحمَّدٌقواًلٌوالٌألقىٌالسبلـٌإالٌللحيلِةٌعليِوٌوإيقاعٌالبطشٌبوٌفإنَّوٌقدٌأتاناٌبسحرٌعظيمٌ

ٌة.ٌكبلمِو،ٌسطورٌمنٌالرسال
ٌوأخذُتٌسوطٌقنفذٌفضربتٌ ٌأخرى7 ٌٌ-وسطوٌر ٌالزىراء ٌلػخالدٌ-ضرَبٌمن؟ٌضرَب الوليدٌبنٌٌوقلُت

أنتٌورجالناٌىلمواٌُبٌصبعٌالػحطب،ٌفقلُتٌإينٌُمضرمها،ٌفقالت7ٌياٌعدوٌاهللٌوعدوٌرسولِوٌوعدوٌأمَتٌ
ٌكفيهاٌبالسوطٌٌَفَضَرَبتٌفاطمةٌيديهاٌمنٌالبابٌسبنعٍتٌمنٌفتحِوٌفُرمتوٌفَتَصعَّبٌٌَ،الػمؤمنُت َعَلّيٌفضربُت
ٌفِكدُتٌأفٌألُتٌوأنقلَبٌعنٌالبابٌ،فآلػمها ٌوبكاُء ٌزفَتًا ٌُبٌٌ،فسمعتٌؽبا ٌوولوغُو فذكرُتٌأحقادٌعلّي

ذبعلُوٌٌ-فركلتٌالبابٌوقدٌألصقتٌأحشائهاٌبالباِبٌتُػتَػرُِّسوٌٌ،دماءٌصناديدٌالعربٌوكيدٌُمػَحمَّدٌوسحره
ياٌأبتاهٌياٌرسوؿ7ٌٌوقالتٌ،تهاٌقدٌجعلتٌأعلىٌاؼبدينةٌأسفلهاوظبعتهاٌوقدٌصرختٌصرخًةٌحسبٌ-َترساًٌ

ٌكافٌيُفعلٌحببيبتكٌوابنتكٌآهٌياٌفضةٌإليِكٌفخذيٍت فقدٌواهللٌقتَلٌماٌُبٌأحشائيٌمنٌضبل،ٌٌ،اهللٌىكذا
وظبعتهاٌتَػمُخضٌأوٌتُػَمخِّضٌوىيٌمستندٌةٌإىلٌاعبدارٌفدفعُتٌالباَبٌودخلتٌفأقبلتٌإيلٌَّبوجوٌأغشىٌ

ىذهٌسطوٌرٌٌ-قتٌصفقًةٌعلىٌخديهاٌمنٌظاىرٌاػبمارٌفانقطعٌقرطهاٌوتناثرتٌإىلٌاألرضٌفصفٌ،بصري
ٌالثانيةٌ ٌالسطور ٌعقيدتِو، ٌعن ٌفيها ٌيتحدُث ٌاألوىل ٌالسطور ٌمعاوية، ٌواليو ٌإىل ٌعمر ٌكتابٌالػخليفة من

ٌيتحدثٌفيهاٌعنٌجريػمتِوٌمعٌالزىراءٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليها.
ٌبوٌوعلىٌمعاويةٌأفٌيعملٌبو،ٌُخبلصةٌ ىذهٌسطورٌمنٌالرسالةٌيتحدثٌفيهاٌعنٌالربنامجٌالذيٌَعِملوا
الربنامجٌأفٌيتظاىرواٌأنَّػهمٌعلىٌحرصٌوعلىٌعقيدةٌبدينٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌوىمٌيبغونوٌ
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وأناٌمعٌتذكَتيٌإياَؾٌياٌٌ-ويبغوفٌأىلٌبيتِوٌبكلٌماٌيتمكنوفٌمنٌأذًىٌومنٌظلمٌومنٌإجحاؼٌٌ،الغوائل
ناِصٌحٌَلَكٌوُمشِفٌقٌعليكٌمنٌضيِقٌَعطَِنَكٌوحرجٌصدرؾٌٌ-ِلماذا؟ٌٌ-معاويةٌوشرحيٌلكٌماٌقدٌشرحتُوٌ

وصيتُو؟ٌمنٌالقضاءٌعلىٌديِنٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌماٌىيٌٌ-وقلةٌِحلمكٌأفٌتُػَعجَِّلٌفيماٌوصيُتَكٌبوٌ
ٌكافٌيقوؿٌ،وآلو ا،ٌماذاٌيقصدٌىدمًاٌىدما؟ٌحُتٌيسمعٌالػمؤذفٌيُناديٌباسمٌىدمًاٌىدم7ٌولذلكٌمعاوية

ولذلكٌىوٌماٌَلَعنٌعليًَّاٌألمرٌشخصي،ٌىدفوٌٌُ،،ٌىدفُوٌأفٌيهدـٌىذاٌالدينىدمًاٌىدما7ٌرسوؿٌاهللٌيقوؿ
األصليٌىوٌالقضاءٌعلىٌىذاٌالدين،ٌمعاويةٌيعرؼٌبأفٌَّعليَّاًٌىوٌالدين،ٌمعاويةٌوغَتُهٌيعرفوفٌبأفٌُمػَحمَّداًٌ

ٌالػخندؽص ٌُكلو،ٌمعاويةٌيعرؼٌبأفٌَّالقرآف7ٌٌقاؿٌ،لىٌاهللٌعليوٌوآلوٌُبٌيـو ٌُكلُّوٌإىلٌالشرؾ لقدٌبَػَرَزٌاإليػماُف
ٌالغدير ٌ.ىذهٌالػحقائقٌيعرفونػها،ٌلعنواٌعليَّاًٌٌ}اىًٌْ ؤمَيذ ىنٌ زّننٌ{قاؿٌُبٌيـو

ٌالػمحاول ٌعليو، ٌبيتُو ٌحُتٌأحرقوا ٌلقتلِو ٌاألوىل ٌالػمحاولة ٌقتلو، ٌالػمسجدٌحاولوا ٌإىل ٌحُتٌَجّروه ٌالثانية ة
الوليدٌأفٌيقتلُوٌماٌإفٌُيَسلِّمٌوىوٌُبٌبنٌٌبالػحباؿٌوأرادواٌقتلو،ٌالػمحاولةٌالثالثةٌحُتٌأَمَرٌأبوٌبكرٌخالد

ياٌخالد7ٌٌوبقيٌأبوٌبكرٌحائراًٌىلٌُيسلمٌأوٌال،ٌألنَّوٌترددٌُبٌىذاٌاألمرٌوخاَؼٌمنٌعواقبِو،ٌفقاؿٌ،الصبلة
ثُػمٌََّسلَّم،ٌوماٌقاـٌبِوٌُعمرٌُبٌقضيةٌالشورىٌحُتٌأمرٌبقتلٌالذينٌالٌيكونوفٌٌ،الٌتفعلٌأترؾٌماٌأمرتكٌبو
ٌكافٌعلىٌيقُتٌبأفٌعبدٌالرحػمنبنٌٌمعٌعبدٌالرحػمن ٌ،عوؼٌلنٌيكوفٌُبٌجانبٌعليٌّبنٌٌعوؼٌألنو

ُبٌمسجدٌالكوفةٌٌوأمَتٌالػمؤمنُتٌيقوؿ7ٌماٌفعلٌعمرٌذلكٌإالٌإرادةٌقتلي،ٌإىلٌأفٌقُِتل،ٌالذينٌقتلواٌعليَّاًٌ
العاصٌومعاويةٌبنٌٌالػخوارج،ٌلكنٌمنٌالذيٌأسسٌحركةٌالػخوارج؟ٌومنٌالذيٌَحرََّؾٌالػخوارج؟ٌإنَُّوٌَعمرٌُ

ٌُيسلطوفٌالدوؿٌالػمجاورةٌُتسلطٌ ٌكما ٌنشاىدٌىذا ٌنػحُن وإفٌبعدٌذلكٌانقلبٌالػخوارجٌعلىٌاألمويُت،
ٌالعراؽٌوبعدٌذلكٌاإلرىابيوفٌيرج ٌالقضيةٌىيٌالقضية،ٌاإلرىابيُتٌعلىٌشيعة عوفٌينقلبوفٌعليهم،ٌىذه

ٌالدواىي،ٌىذهٌاألبياتٌيػمكنٌأفٌتكشفٌلناٌٌ،حركةٌالػخوارجٌبدأتٌمنٌصفُت ٌكانتٌَمػجَمُع وصفُت
ٌمنٌالصورة،ٌاألبياتٌالتػيٌقالػهاٌعمر ٌكافٌقدٌاتفقٌمعٌمعاويةٌبنٌٌجانبًا ٌالػُجلجلية، العاصٌُبٌقصيدتِو

ٌكامبًلٌُمكٌَ ولكنٌمعاويةٌبعدٌأفٌاستتبٌلوٌاألمرٌأرادٌأفٌٌ،مَّبًلٌالبنٌالعاصعلىٌأفٌيكوفٌخراجٌمصر
ٌالعاصٌكتبٌلوٌىذهٌالقصيدة7بنٌٌمرواف،ٌفلمَّاٌبلَغٌىذاٌاألمرٌإىلٌعمربنٌٌيػمنحٌمصرٌلعبدٌالػملك

 ػدؿػػػوعن منهج الػحػق ال تػع  مػعػاويػة الفضل ال تنسى لػي 
ٌإىلٌأفٌقاؿ7
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ػ ـُ الػػػػاَؾ إمػػػػػا أتػػػولَػمَّ  حػفػلِ ػػجػػالػػػار بػػػػد سػعػليٌّ وق  دى ػػػػهػػػػا
ٌبنٌالعاصٌيػخاطبٌعمر

 لِ ػحػػفػػػسػتػوفػي جػيػشػِو ُكػلُّ مػ  ػُو ػػػي بػأسػػػقػػػن أتػَمػػَت بػػػلػػوقُ 
 ػلِ ػػػهَّ ػػػػجُ ػالػػػِل بػػضَّػػػفَ ػػمُ ػػاؿ الػػػتػق  ػي أرى ػػإنِّ ػم فػػػلُت: إذاً قُػػػقػف

ٌكانواٌمعٌسيدٌاألوصياء،ٌخيارٌأىلٌالبيتٌكانواٌمعٌسيدٌاألوصياء.. ٌألنَّػهمٌيعلموفٌخيارٌالصحابة
 ألىل الُتقى والػِحجى أئت لػي   من البقر البُػكِم أىل الشئاـ 

ٌمعروفةٌالٌأريدٌالدخوؿٌفيهاٌاآلف.أولئكٌالذينٌالٌيبيزوفٌبُتٌالناقةٌواعبملٌواألحداثٌالتارىبيةٌواضحةٌٌو
ٌالعاصٌيقوؿ7ٌفَػبػيٌحػاربػواٌبػمخططاٌببنٌٌعمر

 ػصلِ ػػنػػعػدـ الػػػذوا بػػػػػي خػولػػقػػب  ػيد األوصياءػػػفَػبػي حػاربػوا س
 لِ ػػفَّ ػجُ ػِم الػعَ ػػنِ ػالػرب كػػػحػػػن الػع  وُكػدُت لػهم قصػد أف ينػثػنػوا
 إلػى الػموصلِ روف عػسفػاً ػػيػػػػسػي  وَصػيَّػػرُت أىػػَل نِػفػاِؽ الػعػراؽ
ٌالعاصٌومعو.بنٌٌىؤالءٌالػخوارج،ٌاتفاؽٌفيماٌبُتٌمعاويةٌوعمر

 لِ ػػبػػػػقػػػمػػرِة الػػػػػفػػػػػنػػػػضػػغػػػَردِّ الػػػػلػ  َف سوءاِتُكمػػػػوَعلَّمتُكم َكػشػ
ٌالعاصٌألبطاؿٌالشاـ..بنٌٌأيٌُُّسنَّةٌَحَسنةٌَعلََّمهاٌعمر

 عليها الػمصاحُف في القسطلِ   احػػوف الرمػوقُػلػُت لكػم تػرفع
ٌإىلٌآخرٌماٌقالُوٌُبٌقصيدتِوٌالػُجلجليةٌوىيٌقصيدٌةٌطويلة.،ٌالقسطلٌيعٍتٌساحةٌاغبربٌحُتٌيثورٌالغبار

ٌمنٌالربنامجٌالُعَمريٌوىذاٌواضح،ٌنقرأٌىذهٌالسطورٌمنٌ ٌكافٌجزءًا قتُلٌعلّيٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو
ٌكافٌخائفاًٌعليو7ٌأفٌتُػَعجِّلٌفيماٌوصيتكٌبوٌومكنتكٌمنوٌمنٌشريعةٌُمػَحمَّدٌوأُمَّتوٌ ىوٌٌ-الرسالةٌالُعَمرية،

ٌٌو ٌعلىٌالشاـ ٌَنصََّبُو ٌُمػَحمَّد، ٌمنٌشريعة ٌالعاملٌَمكَّنٌُمعاوية ٌكافٌىو ٌوالٌحاسبُو، ٌعاتبو ٌوما ٌيدُه أطلَق
ألنَّوٌَنَصَبٌٌ-أفٌتُػَعجِّلٌفيماٌوصيتكٌبوٌومكنتكٌمنوٌمنٌشريعةٌُمػَحمَّدٌوأُمَّتوٌٌ-والوايلٌواألمَتٌالػمدللٌ

معاويةٌُبٌالشاـٌأفٌيػجعلٌمنٌالشاـٌقاعدةٌحكمٌوىذاٌالذيٌفعلُوٌمعاويةٌولذلكٌأمَتٌالػمؤمنُتٌصلواتٌ
ٌموٌعليوٌماٌأفٌبُويعٌجاءٌإىلٌالعراؽٌليكوفٌقريبًاٌمنٌقاعدةٌالػحكمٌالػجديدةٌالتػيٌأسسهاٌعمراهللٌوسبل

ومكنتكٌٌ-كافٌيػخاؼٌمنوٌأفٌيُػَعجِّلٌٌ-أفٌتُػَعجِّلٌفيماٌوصيتكٌبوٌٌ-الػخطابٌعلىٌيدٌمعاويةٌبنٌ
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ٌبػموتٌُمطالبتُوٌبطٌ-أفٌُتظهرٌلػهمٌٌ-منوٌمنٌشريعةٌُمػَحمَّدٌوأُمَّتوٌأفٌتُبديٌلػهمٌ أفٌٌ-عنٌأوٌشػماتًة
صلىٌاهللٌٌ-تُبديٌلػهمٌمطالبًةٌبطعنٌأوٌمطالبتُوٌبطعنٌأوٌمشاتًةٌبػموتٌأوٌرداًٌعليِوٌفيماٌأتىٌبِوٌُمػَحمَّدٌ

أوٌاستصغاراًٌِلماٌأتػىٌبِوٌفتكوفٌمنٌالػهالكُتٌفتخفُضٌماٌرفعتٌأناٌوهتدـٌماٌبنيتٌوأحذرٌٌٌ-عليوٌوآلوٌ
إذاٌدخلتٌعلىٌمسجدٌُمػَحمَّدٌومنربٌُمػَحمَّدٌٌ-مَّدٌمسجدُهٌومنربهٌكلٌالػحذرٌحيُثٌدخلَتٌعلىٌُمػحٌَ

ٌبدينوٌِ ٌكلٌالػحذرٌأفٌتقعٌُبٌاشتباِهٌعدـٌتقديسٌُمػَحمَّدٌوعدـٌااللتزاـِ ٌ.أحذر
ٌكافٌيُظهرٌللناسٌقراءةٌالقرآفٌويُظهرٌللناسٌالتعبدٌُبٌالػمسجد ٌ،لذلكٌالػمؤرخوفٌيعرفوفٌسَتةٌمعاوية

ٌٌو ٌكافٌواضحٌالػمفاسدٌٌوالػمفاسدٌيػخفيها ٌيزيدٌمنٌدمشقٌألفٌيزيد ٌعلىٌابنوٌيزيدٌوإبعادٌابنِو كافٌلومُو
كافٌيػجهرٌبالػمفاسدٌوبالػموبقاتٌلذلكٌأخرجُوٌمنٌدمشقٌوقاؿٌلوٌبأنكٌإذاٌأردتٌالػخبلفةٌوالسلطافٌ
ُبٌعليكٌأفٌتُػخفيٌمفاسدؾ،ٌولذلكٌأحدٌأسبابٌإخفاءٌيزيدٌلػمفاسدِهٌأحدٌاألساليبٌىوٌقضاءٌوقتِوٌ
ٌ ٌكتبٌالقـو ٌكتبهمٌُب ٌ-األديرةٌدائمًاٌيذىبٌإىلٌاألديرةٌيقضيٌوقتُوٌوأوقاتٌمتعتِوٌوالتأريخٌموجودٌوُب

ٌكلٌماٌأتىٌبِوٌوأوردُهٌ ٌكلٌالػحذرٌحيُثٌدخلَتٌعلىٌُمػَحمَّدٌمسجدُهٌومنربهٌوَصدِّؽٌُمػَحمَّدًاٌُب وأحذر
ٌ ٌٌ-ظاىرًا ٌظاىرًا ٌٌوٌ-صدقُو ٌرعيتك ٌُب ٌوالواقعة ٌالتحرز ٌالعطاياٌوأظهر ٌبروائح ٌوأعمَّهُم ٌحلمًا أوسعهم

لسبِبٌُمػَحمَّدٌٌ-إذاٌأحدٌجنػىٌجنايةٌأفٌتعاقبُوٌٌ-وعليكٌبإقامةٌالػحدودٌفيهمٌوتضعيفٌالػجنايةٌمنهمٌ
فإنَّكٌبسببٌإظهارؾٌإليػمانكٌبِػُمَحمَّدٌتُػحاِفظٌعلىٌمالكٌورزقكٌوعلىٌالربنامجٌٌ-منٌماِلَكٌورزقكٌ

ٌ ٌاألُمَّةٌبلٌوالٌتُرِىمٌأنٌَّ-الػمرسـو ٌفَػُتفِسدٌعلينا ٌوالٌتنقضٌفرضاٌوالٌتغَتٌلِػُمػَحمَّدٌُسنَّة َكٌَتدَُعٌهللٌحقَّا
عريب7ٌبأفٌالػحسُتٌقُِتلٌبنٌٌكماٌيقوؿٌالقاضيٌ-خذىمٌمنٌمأمنهمٌواقتلهمٌبأيديهمٌوأَبدُىمٌبسيوفهمٌ

ٌل ٌأصداء ٌىو ٌالرسالة ٌلػهذه ٌأصداء ٌىو ٌالكبلـ ٌىذا ٌجّده، ٌقُِتلٌبشرِع ٌالػمنهجٌالُعَمريٌبسيفٌجّده ػهذا
ٌتُناجزىمٌٌ-األمويٌ ٌوال ٌوتطاولػهم ٌبسيوفهم ٌبأيديهمٌوأَبدُىم ٌواقتلهم ٌمنٌمأمنهم أصربٌٌ-بلٌخذىم
تطاولػهمٌأصربٌعليهمٌوأعطهمٌوالٌتناجزىمٌبشكلٌمباشرٌوإنػماٌٌ-َوِلنٌلػهمٌوالٌتبخسٌعليهمٌٌ-عليهمٌ

ديهمٌوأَِبدُىمٌبسيوفهمٌوتطاولػهمٌوالٌبلٌخذىمٌمنٌمأمنهمٌواقتلهمٌبأيٌ-أقضيٌعليهمٌبشكلٌخفيٌ
وأفسحٌلػهمٌُبٌمػجلسكٌوَشرِّفهمٌُبٌمقعدؾٌوتوصلٌإىلٌقتلهمٌٌ،تُناجزىمٌَوِلنٌلػهمٌوالٌتبخسٌعليهم

ٌوالػحسنٌوالػُحسُت،ٌومعاويةٌىوٌالذيٌٌ-برئيسهمٌ اقتلٌالرؤساءٌسينتهوفٌمنٌىمٌالرؤساء؟ٌيعنػيٌعليًَّا
ٌكافٌمعاويةٌباقيًاٌلقتلٌالػحسُتٌأيضاًٌٌقتلٌعليًَّاٌوىوٌالذيٌقتَلٌالػحسن ويزيدٌىوٌالذيٌقتلٌالػحسُتٌولو

ٌوالبشاشةٌ- بلٌاكظمٌغيظكٌوأعفوٌعنهمٌوُببوؾٌويطيعوؾٌٌ،وتوصلٌإىلٌقتلهمٌبرئيسهمٌوأظهرٌالِبشَر
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ٌعليناٌوعليكٌثورةٌعلّيٌوشبليوٌالػحسنٌوالػحسُتٌ ٌآمنوا ثورةٌيعنػيٌطلبٌالثأر،ٌٌ-عنٌعامةٌالناسٌفما
ٌوماٌبعدىاٌالثأرٌ ٌعليناٌوعليكٌثورةٌعلّيٌوشبليوٌالػحسنٌٌ-للذيٌجرىٌوماٌفعلواٌُبٌالسقيفِة فماٌآمنوا

ٌ ٌبعظيمها ٌواقصد ٌاألمور ٌبصغار ٌتقنع ٌوال ٌفبادر ٌاألُمَّة ٌمن ٌعدة ٌأمكنكٌُب ٌفإف ٌىوٌٌ-والػحسُت ما
ٌأفٌأقتلٌعليَّاًٌ ٌمعاويةٌٌ،عظيمها؟ٌأفٌحاربٌعليًَّا فإفٌأمكنكٌُبٌعدةٌمنٌاألُمَّةٌٌ-وىذاٌىوٌالذيٌفعلُو

ٌوامتثلٌ ٌتُبِده ٌوال ٌوأحفظٌوصيتػيٌإليكٌوعهديٌواخفِو ٌبعظيمها ٌواقصد ٌاألمور ٌوالٌتقنعٌبصغار فبادر
بثاراتٌبدرٌٌ-أمريٌونػهييٌواهنضٌبطاعتػيٌوإياَؾٌوالػخبلؼٌَعَلّيٌواسُلكٌطريقٌأسبلفكٌواطلُبٌبثارؾٌ

يذكرٌٌ-جُتٌإليَكٌبسريٌوجهريٌوشفَّعُتٌىذاٌبقويلٌواطلُبٌبثارؾٌواقتصٌآثارىمٌفقدٌأخٌرٌ-وُحنُتٌ
ٌأبياتاًٌمنٌالشعرٌيقوؿٌفيها7

 فاقتل بسيف القـو جيد بني َعمرُ    فلػسػت تػنػاؿ الػثأر إال بدينهم
ٌإذاٌأردتٌأفٌتثأرٌآلبائكٌوأجدادؾٌفإنََّكٌلنٌتناَؿٌالثأرٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌإالٌبدينهم.

 رِ ػؤوؿ إلى صخػػػٌر أف تػػػديػػوأنػت ج  لػهػذا لػقػد ولػيػتك الشاـ راجياً 
ٌالرسالةٌطويلةٌوتكشفٌعنٌـبططٌوبرنامجٌمفصل،ٌوُبٌهنايةٌاغبديثٌكبلـٌٌعنٌأفٌيزيدٌأخرجٌلعبدٌاهلل

ٌفيوٌعهدٌعثمافبنٌ ٌكتابًا ٌعمرٌبنٌٌعمر ٌكتبُو ٌوأدىىٌوأعظمٌمنٌالعهدٌالذي عفافٌفيوٌأغلظٌمنٌىذا
قدٌيكوفٌىذاٌ ؼبعاوية،ٌقدٌيقوؿٌالبعضٌىذهٌرسالةٌموضوعةٌمكذوبة،ٌقدٌيكوفٌىذاٌاالحتماؿٌصحيحاًٌ
االحتماؿٌخاطئاًٌلكنٌالقضيةٌالٌتقفٌعندٌىذهٌالرسالة،ٌإذاٌأردناٌأفٌنبحَثٌُبٌطواياٌالكتبٌوُبٌبطوفٌ

ُدٌماٌيشَتٌإىلٌىذهٌاغبقيقةٌفضبًلٌعنٌالواقعٌالذيٌحدَثٌعلىٌاألرض،ٌعلىٌسبيلٌاألسفارٌفإنناٌسنج
ٌأفٌنذىبٌإىلٌ ٌأردنا ٌالػجزءٌالثاينٌمنٌٌٌ(كتاب سليم بن قيس)اؼبثاؿ7ٌإذا رضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌىذا

ٌٌكتابٌسليم ٌبن ٌاألنصاريٌصفحة7 ٌباقر ٌُمػَحمَّد ٌالشيخ الػحديثٌعنٌأصحاب256ٌٌقيسٌبتحقيق
ٌكتبواٌصحيفةٌوتعاىدواٌعلىٌأفٌيزوواٌالػخبلفةٌعنٌعلّيٌالصحيفة،ٌ مػجموعةٌمنٌالصحابةٌُبٌزمافٌالنبػي

7ٌوآؿٌعلّي،ٌالكبلـٌطويلٌُبٌضمنٌالػمناقشاتٌماٌبُتٌسيدٌاألوصياءٌوبُتٌأيبٌبكرٌوعمر
فقاؿ لػهم عليٌّ عليو السالـ: لقد وفيتم بصحيفتكم الػملعونة التػي تعاقدتم عليها فػي الكعبة إف 

نفسٌالقضيةٌالػخوارجٌتعاقدواٌعلىٌقتلٌعلّيٌُبٌالكعبة،ٌالربنامجٌىَوٌىو،ٌالػخوارجٌٌ-قَػَتَل اهلل ُمػَحمَّدًا 
ٌكافٌمعوٌتعاقدواٌعلىٌقتلٌعليٌّبنٌٌعبدٌالرحػمن وكماٌيذكرٌالػمؤرخوفٌوقتلٌمعاويةٌوقتلٌٌ،ملجمٌومن
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ٌكافٌيُػحرِّؾٌىذهٌاألحداثٌكلها،ٌولذلٌ،العاصبنٌٌَعمر العاصٌقُِتلٌوالٌمعاويةٌبنٌٌكٌالٌعمرلكنٌمعاوية
ٌكافٌالػحديثٌعنٌقتلٌسيدٌاألوصياءٌلػجئُتٌبالكتبٌ ٌفقطٌألفٌىذاٌبرنامجٌُمرتِّب،ٌولو قُِتل،ٌقُِتلٌعليٌّ

ٌ ٌالنتيجة ٌىذه ٌإىل ٌووصلنا ٌالقرائن ٌوجػمعنا فقاؿ لػهم عليٌّ عليو السالـ: لقد وفيتم ٌ-والػمصادر
ٌالػمٌ-بصحيفتكم  ٌصحيفة ٌقاطعتٌقريشٌبنػيٌونفسٌالصحيفة ٌحينما ٌُكِتبتٌُبٌالكعبة ٌأيضًا قاطعة

ٌُكِتبتٌُبٌالكعبةٌعندٌالكعبة،ٌالربنامجٌىوٌ ٌُكتبت؟ ىاشمٌومنٌمعهمٌُبٌقضيةٌشعبٌأيبٌطالبٌأيضاًٌأين
ٌوبػحضورٌ ٌفيها ٌواجتمعوا ٌللكعبة ٌُمبلصقة ٌالكعبة ٌمن ٌقريبٌة ٌوىي ٌالندوة ٌإىلٌدار ٌوحُتٌذىبوا الربنامج،

ٌعلىٌ ٌإبليسٌواتفقوا ٌىَو ٌالربنامجٌُىَو ٌبػجوارٌالكعبة، فقاؿ لػهم ٌ-قتلٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌأيضًا
عليٌّ عليو السالـ: لقد وفيتم بصحيفتكم الػملعونة التػي تعاقدتم عليها فػي الكعبة إف قَػَتَل اهلل 

ف قَػَتَل اهلل ُمػَحمَّداً إٌ-كيفٌيقتلُو؟ٌىمٌخططواٌلقتلِوٌأكثرٌمنٌمرةٌإىلٌأفٌَسػّموُهٌبعدٌذلكٌٌ-ُمػَحمَّدًا 
ماٌأطلعناَؾٌعليهاٌٌٌ-ٌأو مات لتزووفَّ ىذا األمر عنا أىل البيت، فقاؿ أبو بكر: فما ِعلُمَك بذلك؟

7ٌ-يلتفتٌإىلٌالزبَتٌوإىلٌسلمافٌٌ- فقاؿ عليو السالـٌ-كيفٌعرفتٌبػهذهٌالصحيفةٌ
أسألكم باهلِل وباإلسالـ أما َسمعتم أنَت يا زبػير وأنت يا سلماف وأنَت يا أبا ذر وأنت يا مقداد 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يقوؿ ذلك وأنػتم تسمعوف إفَّ فالنًا وفالنًا حتػى عدَّ ىؤالء الػخمسة 
أو ُمتُّ ٌ-النبػيٌيقوؿٌٌ-ٌقد كتبوا بينهم كتابًا وتعاىدوا فيو وتعاقدوا أيػمانًا على ما صنعوا إف قُِتلتُ 

ٌإٌ-ٌأف يفعلوا ما يفعلوا قد َسمعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ،اللَُّهمَّ نعم :فقالواٌ–فٌقُِتلُتٌأوٌُمتُّ
وآلو يقوؿ ذلك لك إنػهم قد تعاىدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابًا أف يتظاىروا 

بأبي أنت وأمي يا رسوؿ اهلل فما تأمرني إذا كاف ذلك  :وأف يزووا عنك ىذا يا علّي، قلتُ  ،عليك
وإف أنت لػم تػجد أعوانًا فبايع  ،أف أفعل؟ فقاؿ لك: إف وجدت عليهم أعوانًا فجاىدىم ونابذىم

ٌوىذاٌىوٌجزٌءٌمنٌالربنامجٌالثاينٌوىوٌبرنامجٌالقربافٌالػُمػَحمَّدّيٌالَعَلوّي..ٌواحقن دمك
ٌ ٌيعدد264ٌٌلذلكٌحُتٌنذىبٌإىلٌصفحة7 ٌالذينٌسيكونوفٌُبٌتابوتٌجهنم ٌيتحدثٌعن واإلماـ

ُبٌتابوتٌجهنمٌوىوٌأكثرٌٌ-ٌاثنا عشر رجاًل ستة من األولين وستة من اآلخرينػمائهم،ٌيقوؿ7ٌأس
ٌعنٌالنبػي،ٌالػحديثٌطويلٌبشكلٌسريعٌأشَتٌإىلٌأسػماءٌأىلٌ ٌالػحديثٌينقلُو مكافٌُبٌجهنمٌعذاباً،

الذي حاجَّ و ٌ-وىوٌالنمرودٌٌ-أمَّا األولوف فابُن آدـ الذي قتل أخاه وفرعوف الفراعنة ٌ-التابوتٌ
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ٌ-يعنػيٌقابيلٌٌ-ٌفابُن آدـٌ-ىؤالءٌستةٌٌ-ٌوإبليس سادسهمٌ-ٌإبراىيم ورجالف من بنػي إسرائيل
ومن اآلخرين ستة ٌ-ىؤالءٌستةٌٌ-ٌوالذي حاجَّ إبراىيم ورجالف من بنػي إسرائيل وفرعوف وإبليس

يػمكنكمٌأفٌتراجعوهٌوالدجاؿٌٌ(ملفٌالظهورٌوالػجفر)والربنامجٌالدجالػيٌتػحدثُتٌعنوٌُبٌٌ-الدجاؿ 
ٌكافٌٌ-ٌوىؤالء الػخمسة أصحاُب الصفة والكتابٌ-وىوٌالػمظهرٌاإلبليسيٌ وىمٌأبوٌبكرٌوعمرٌومن

ٌالكبلـٌ،معهم ٌسلمافٌالفارسيٌعلىٌىذا ٌَشهوقدٌأشهَد ٌوسلماُف ٌأفٌتراجعواٌ، ٌعلىٌذلكٌيػمكنكم َد
ٌكلٌىذهٌالنصوص،ٌىذهٌال ٌكتابٌُسليمالتفاصيلٌالوقتٌالٌيكفينػيٌأفٌاقرأ قيسٌبنٌٌنصوصٌموجودةٌُب

ليجيئنَّ قوـٌ من أصحابي من أىل العلية والػمكانة منػي إىلٌأفٌيقوؿٌأمَتٌالػمؤمنُتٌنقبًلٌعنٌالنبػي7ٌ
أي ربي  :فإذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني، فأقوؿ ،ليمروا على الصراط

إنػهم ارتدوا على أدبارىم حيُث فارقتهم  ،ما تدري ما أحدثوا بعدؾ :أصحابي أصحابي فُيقاؿ
ٌفأقوؿ بُعدًا وُسحقا ٌكتبٌالقـو. ٌُب ٌاألحاديثٌموجودة ٌأصحابٌىذاٌٌ،نفسٌىذه وىيٌتعنػيٌىؤالء

ٌالػمخططٌوأصحابٌالصحيفة.
ٌا ٌالشريفٌإىل ٌالكاُب ٌنذىبٌإىل ٌإذا ٌالثامن، ٌالتعارؼٌللمطبوعاتٌبَتوتٌلبنافٌلػجزء ٌدار ٌطبعة ىذه

ٌ 024ٌصفحة7 ٌحديث7 ،818ٌ ٌالرواية7 عن أبي بصير عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو ،
 شَىِلَ ٍِِ ؤَزََّ }ًَىَباآليةٌالشريفةٌ{ؼَبزِؼُيٌُ ىٌَُ إِىَّب ذََؽَخ ًَىَب ضَاثِعُيٌُ ىٌَُ إِىَّب ثَيَبثَخ َّّدٌٍَ ٍِِ َّنٌُُُ }ٍَبعليو: 

اإلماـٌالصادؽٌيقوؿ7ٌٌعَيٌٌِْ{ شَِء ثِنُوِّ اىيَّوَ إَُِّ اىقَِْبٍَخِ ًٌََّ عََِيٌُا ثََِب ُّنَجِّئُيٌُ ثٌَُّ مَبٌُّا ٍَب ؤََِّ ٍَعَيٌُ ىٌَُ إِىَّب ؤَمثَطَ ًَىَب
نزلت ىذه اآلية فػي فالف ٌ-فبلفٌوفبلفٌيعنػيٌأباٌبكرٌوُعمرٌٌ-ٌنزلت ىذه اآلية فػي فالف وفالف

الػخطابٌقاؿ7ٌاقتلواٌمنٌلػمٌبنٌٌولذلكٌعمرٌ-عوؼ بن  وفالف وأبي عبيدة الػجراح وعبد الرحػمن
قاؿ: نزلت ىذه ٌ-عوؼ،ٌالربنامجٌواضحٌىؤالءٌىمٌأصحابٌالصحيفةٌبنٌٌيكنٌمعهمٌعبدٌالرحػمن
عوؼ وسالػم بن  وأبي عبيدة الػجراح وعبد الرحػمنٌ-ُبٌأيبٌبكرٌوعمرٌٌ-اآلية فػي فالف وفالف 

دوا وتوافقوا لئن مضى ُمػَحمَّد شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاىبن  مولى أبي حذيفة والمغيرة
فأنزؿ اهلل عزَّ وجلَّ فيهم ىذه اآلية، قاؿ: قلُت:  ،ال تكوف الػخالفة فػي بنػي ىاشم وال النبوة أبداً 

 ىَسَّيٌِ ًَضُؼُيُنَب ثَيََ ًََّدٌَاىٌُ ؼِطَّىٌُ َّؽََعُ ىَب ؤََّّب َّحؽَجٌَُُ ؤًَ ٍُربٌٍَُُِ* فَئَِّّب ؤٍَطاً ؤَثطٌٍَُا }ؤًَ قولُو عزَّ وجل:



 3ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

63 

 

، قاؿ أبو عبد اهلل: لعلك ترى أنو كاف يوـٌ  َّنزُجٌَُُ{ قاؿ: وىاتاف اآليتاف نزلتا فيهم ذلك اليـو
ٌالكتابٌٌ-يشبو يـو كتب الكتاب  ٌمصيبتُوٌمثلٌمصيبةٌيـو إالَّ يـو قتل ٌ-لعلكٌتعتقدٌبأفٌىناؾٌيـو

ٌالصحيفةٌمصيٌ-ٌالػُحَسين ٌكتبوا ٌكتبٌالكتابٌحينما ٌوكانتٌخفية،ٌالٌيشابوٌذلكٌيـو بةٌذلكٌاليـو
ٌكتابةٌالصحيفةٌ ٌبِوٌاإلسبلـٌابتدأٌمنٌيـو ـَ ٌالذيٌقُتلٌفيوٌالػحسُت،ٌألفٌالربنامجٌالذيٌُىِد ٌإالٌاليـو اليـو

وىكذا كاف فػي سابق علم اهلل عزَّ وجل الذي أعلمو رسوؿ اهلل أف إذا ُكِتَب الكتاب قُِتَل ٌ-
خرجٌالػُملكٌمنٌبنػيٌىاشمٌأيٌُملك؟ٌ.ٌبنػي ىاشم فقد كاف ذلك كلوالػُحسين وخرَج الػُملُك من 

ٌالػُملكٌ ىلٌىوٌالػُملكٌالذيٌيقوؿٌعنُوٌيزيد7ٌلعبتٌىاشمٌبالػُملكٌفبلٌخرٌبٌجاءٌوالٌوحٌيٌنزؿ،ٌأبداً،
 بٍَ عَيََ اىنَّبغَ َّحؽُسًَُُ }ؤ23ٌ7ًَالذيٌيتحدثٌعنوٌإمامناٌالصادؽٌالذيٌجاءٌُبٌسورةٌالنساءٌُبٌاآليةٌ

ٌ.عَظَِْبً{ ٍُّينبً ًَآرَْنَبىٌُ ًَاحلِنََخَ اىنِزَبةَ إِثطَاىٌَِْ آهَ آرَْنَب فَقَس فَضيِوِ ٍِِ اىيّوُ آرَبىٌُُ
وإالٌٌَّ،الػُملكٌالعظيمٌلوٌمظاىرٌأسفلٌمظاىرٌىذاٌالػُملكٌالعظيمٌىوٌالػُملكٌالدنيويٌوالػخبلفةٌالدنيوية

الػُملكٌالعظيمٌإشارةٌإىلٌإمامةٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌعلىٌالكوف،ٌلكنٌىذاٌالػُملكٌىوٌمظهرٌمنٌمظاىرٌ
ٌالػخبلفةٌبعدٌٌ،تلكمٌاإلمامة ٌالػُملكٌالذيٌيتحققٌفيوٌالسيناريوٌاألوؿٌأفَّ واإلماـٌىناٌيتحدثٌعنٌىذا

ٌ ٌإىلٌأىدافها ٌالرسالة ٌوبذلكٌتصل ٌوىكذا ٌلعلّي الػهدؼٌالعمليٌمنٌ مُيِّوِ{ اىسِِِّّ عَيََ ظيِطَهُ}ىُِْالنبػي

لوٌٌ مُيِّوِ{ اىسِِِّّ عَيََ ىُِْظيِطَهُ احلَقِّ ًَزِِِّ ثِبذلُسٍَ ضَؼٌُىَوُ ؤَضؼَوَ اىَّصُِ }ىٌَُرسالةٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌ
ٌالػُمػَحمَّديٌ ٌلكافٌالديُن ٌاألُمَّة ٌنُػفِّذٌونفذتُو ٌاألوؿٌقد ٌُكلوكافٌالسيناريو ٌعلىٌالدين ولكافٌٌ،قدٌظهَر

ولكنٌٌ،األمرٌيظهُرٌواضحاًٌُبٌزمنٌاإلماـٌالثاينٌعشرٌبػحسبٌالتسلسلٌالذيٌوضعُوٌاهللٌسبحانوٌوتعاىل
ٌالنبػيٌوآُؿٌالنبػيٌالقرابُتٌ األُمَّةٌرفضتٌذلكٌفانتقلناٌإىلٌالسيناريوٌالثاين،ٌالسيناريوٌالثاينٌالذيٌقدـٌفيِو

ٌالقرابُت ٌتلو ٌبشكلٌٌ.الِكتاب قُِتَل الػُحَسين إذا ُكِتبَ 7 ٌالبداية ٌمن ٌمرسومة ٌمرسومة، ولذلكٌالقضية
ٌأسلوباًٌ ٌاستعملوا ٌىؤالء ٌالػحقيقة، ٌتشَتٌإىلٌىذه ٌُبٌخطبتها ٌعليها ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌالزىراء سري،

ٌمنٌمكةٌألفٌعمر ٌُبٌغايةٌالػخفاء،ٌوالػمخططٌبدأ ٌكافٌيًتددٌعلىٌعلماءٌاليهودبنٌٌخفيًا ٌ،الػخطاب
ٌمنٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليووق ٌسيكوُف ٌوبػما ٌبأحداثٌالػمدينة ٌاليهود ٌعلماء ٌ،وباتساعٌدينوٌٌِوآلوٌدٌأخربه
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ٌعمر ٌعند ٌكانتٌواضحة ٌٌوالصورة ٌصلواتٌاهللٌبن ٌالزىراء ٌخطبة ٌتنبؤاتٌاليهود، الػخطابٌمنٌخبلؿ
ٌوسبلموٌعليهاٌماذاٌتقوؿ؟ٌتػخاطبٌالػمهاجرينٌواألنصار7

ٌكافٌُبٌالسقيفةٌٌ-ٌالغويوتستجيبوف لػهتاؼ الشيطاف  ٌالشيطاف ٌوتػجلىٌفيهم، ٌكافٌمعم الشيطاف
ٌكافٌإبليسٌ وتستجيبوف لػهتاؼ الشيطاف الغوي وإطفاء ٌ-وأوؿٌشخصٌبػحسبٌرواياتناٌبايعٌأباٌبكر

ىناٌالكلمةٌالواضحةٌللزىراء،ٌُبٌكلماتٌأىلٌالبيتٌٌ-أنوار الدين الػَجلّي وإىػماؿ ُسنن النبػي الصفّي 
ٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌمفاتيح،ٌمثلٌ ٌالقرآفٌالكريػمٌيُػحدُِّثٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌُبٌسورة ما
ٌ  فَيَعَطَفزَيٌُ ىَإَضَّنَبمَيٌُ َّشَبء ؤَضغَبَّيٌُ * ًَىٌَ اىيَّوُ ُّرطِجَ ىَِّ ؤَُ ٍَّطَضٌ قُيٌُثِيٌِ فِِ اىَّصَِِّ حَؽِتَ ؤًَ}يقوؿٌللنبػي7

مثلٌماٌىناؾٌلػحنٌقوؿٌألعداءٌأىلٌالبيتٌىناؾٌلػحُنٌقوؿٌألىلٌٌ{اىقٌَهِ ىَحِِ فِِ ًَىَزَعطِفَنَّيٌُ ثِؽََِْبىٌُ
ٌاإلشارة ٌتكفيو ٌوالػحرُّ ٌورائو ٌيُػخفي ٌما ٌالذيٌيُػخفي ٌاإلشارة ٌكبلـُ ٌىو ٌالقوؿ ٌلػحُن ٌالذيٌٌ،البيت، أمَّا

ٌأل ٌتغنيو ٌفلن ٌوعميتٌبصَتتُو ٌتقوؿأظلمتٌدروبُو ٌماذا ٌألفٌعبارة، تشربوف حسوًا فػي ٌ-ٌالزىراءٌُف
ماٌالػمقصودٌتشربوفٌحسوًاٌُبٌارتغاء؟ٌتعبَتٌُبٌٌ-ٌارتغاء وتػمشوف ألىلِو وولدِه فػي الػخمرة والضراء

ٌارتغاء ٌُب ٌحسوًا ٌتشربوف ٌالدقة، ٌيُػجمعٌٌ،غاية ٌالػحليبٌحينما ٌاللنب، ٌُشرب ٌتتحدثٌعن ٌىنا الزىراء
ػحَلبٌالناقةٌتكوفٌىناؾٌرغوةٌفوؽٌالػحليب،ٌالرغوةٌعبارةٌوخصوصًاٌحليُبٌاإلبل،ٌحليُبٌالنياؽٌَلمَّاٌتٌُ

ٌانتفاخاتٌوفقاعاتٌ ٌىناؾ ٌالناقة ٌضرع ٌيُػحَلبٌالػحليبٌمن ٌَلمَّا ٌالػحليب، ٌرغوة ٌالفقاعات، ٌىذه عن
تسمىٌبرغوةٌالػحليبٌفيهاٌشيٌءٌمنٌحليب،ٌبعضٌالناسٌماٌيريدٌأفٌتذىبٌىذهٌىدراًٌمثبلًٌالذيٌَحَلبٌ

يحاوؿٌأفٌيتناوؿٌأفٌيشربٌفقطٌىذهٌالرغوةٌألنَُّوٌالٌيريدٌأفٌيُنقصٌالػحليب،ٌالزىراءٌالناقةٌرجلٌأوٌمرأةٌف
ٌتريدوفٌشربٌ ٌولكنكم ٌالرغوة ٌتريدوفٌأفٌتشربوا ٌبأنكم ٌلنا ٌُتظهروف ٌأنتم ٌتقوؿٌلػهم صلواتٌاهللٌعليها

ٌالػ ٌيشربٌاللنبٌبطريقة ٌيشربٌالػماء ٌاإلنساف ٌالشربٌأف ٌىو ٌالػحسو ٌحسواً، ٌتشربوف مصٌالػحليب،
ٌيعنػيٌ ٌمصاً، ٌومصوه ٌالػماء ٌالٌتعبَّوا ٌمصاً، ٌيشربو ٌىوٌمستحبٌأفٌاإلنسافٌيشربٌالػماء ٌمصاً، يػمصو

تشربوف حسواً ٌ-ُيشربٌقليبًلٌقليبًلٌُيسحبٌسحبًاٌبواسطةٌالشفتُتٌىذاٌيقاؿٌلوٌحسوٌُبٌلغةٌالعربٌ
ارتغاءٌىيٌالرغوة،ٌشربٌالػحسوٌىوٌشربٌاللنبٌشربٌالػحليب،ٌاالرتغاء7ٌىوٌفقطٌتناوؿٌٌ-فػي ارتغاء 

ٌَمَثلٌ ٌوىذا ٌالػحليبٌبالػُخفية ٌتشربوف ٌلكنكم ٌالرغوة ٌتناوؿ ٌلنا ٌُتظهروف ٌإنكم ٌلػهم ٌتقوؿ ٌالزىراء الرغوة،
أفٌينفعكٌوقصدُهٌأفٌينتفعٌٌُيضربٌلػمن؟ٌِلمنٌيُظهُرٌشيئاًٌويُبِطُنٌشيئاًٌأوٌلِػمنٌُيصاحُبكٌيُظهرٌبأنَّوٌيريد
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ىوٌولوٌعلىٌحسابٌضررؾ،ٌىذاٌخطابٌمنٌالزىراءٌتوجهُوٌإىلٌالػمهاجرينٌواألنصارٌوىيٌتتحدثٌعنٌ
ٌ.شيءٌخفي،ٌىناؾٌشيٌءٌمػخفيٌوشيءٌُتظِهرونوٌُ

النبػيٌأمَرٌأباٌبكرٌوعمرٌأفٌيػخرجواٌُبٌجيشٌأسامةٌفرجعواٌوقالواٌبأنػهمٌالٌيستطيعوفٌأفٌيفارقواٌالنبػيٌ
وٌُبٌمرضِو،ٌىوٌأرادٌأفٌيػخرجهمٌمنٌالػمدينةٌىمٌرجعواٌلػُمػخططهم،ٌعندىمٌمػخططٌعندىمٌبرنامجٌوى

ٌالنبػيٌوىوٌبػهذهٌالػحالة،ٌولقدٌَلَعَنٌ ٌبأنػهمٌالٌيستطيعوفٌأفٌيفارقوا ٌقالوا لكنٌبأيٌحيلةٌرجعوا؟ٌرجعوا
ٌتػخلَّفٌوٌ،النبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌمنٌتػخلََّفٌعنٌجيشٌأسامة اٌعنٌجيشٌأسامة،ٌبعدٌذلكٌَلمَّاٌوالقـو

7ٌالػخطابٌُبٌالشارعٌيناديبنٌٌتوُبٌالنبػيٌاألعظمٌوىمٌالذينٌَسػّموهٌوالرواياتٌموجودةٌعندناٌخرجٌعمر
ٌُمػَحمَّداًٌماٌمات،ٌ ٌكذاٌوكذاٌإفَّ ٌُمػَحمَّدٌماتٌأوٌقُِتلٌبأنَّوٌسيفعل ٌُمػَحمَّداًٌماٌقُِتلٌوبأفٌمنٌيقوؿٌبأفَّ بأفَّ

ٌبنػيٌساعدةٌٍُبٌَّيأٌبٌأب ٌيذىبوفٌإىلٌسقيفة ٌالتمثيلية ٌوبعدٌىذه ٌتػمثيلية ٌالػمعروفة ٌوالقصة ٌفُيحدثُو وٌبكر
تػحتٌأيٌشعار؟ٌتػحتٌشعارٌبأنػهمٌيريدوفٌأفٌيُبعدواٌالناسٌعنٌالفتنةٌوىمٌقدٌسقطواٌُبٌالفتنةٌوجاءواٌ

بٌوىيٌصاحبُةٌالػحق،ٌياٌبكلٌالفتنةٌللناس،ٌوَلمَّاٌدخلواٌُبٌجداؿٌمعٌاألنصارٌقالواٌبأفٌقريشٌىيٌالقٌر
ٌخطابٌألنَّوٌمعدودٌُبٌِعدادٌقريش7الػبنٌٌتُرىٌمنٌىوٌاألقربٌعليٌٌّوبنوٌىاشمٌأـٌعمر

ٌاؼبناقشةٌُبٌقضيةٌفدؾٌبُتٌأيبٌبكرٌ ٌنستمعٌأوٌنقرأ ٌىذهٌاألالعيبٌبقيتٌُبٌاػبفاء،ٌحىتٌحينما ُكلُّ
ٌالتوددٌُبٌال ٌؽبا ٌيُظِهُر ٌإنَّو ٌعليها ٌبإحراؽٌٌ،كبلـوفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌىوٌالذيٌأَمَر ٌفعبًل ولكنُو

ٌالذيٌَغَصبٌفدؾٌ،بيتها ٌىو ٌاللَُتٌُبٌٌٌ،وفعبًل ٌيُظِهُر ٌالذيٌخططٌلقتلٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌولكنو ٌىو وفعبًل
ٌ-ألىلٌالنيبٌوولدِهٌٌ-تشربوف حسوًا في ارتغاء وتمشوف ألىلِو وولدِه ٌ-كبلمِو،ٌىوٌمقصودٌالزىراءٌ

ٌاٌ-ٌفي الخمرة والضراء ٌبالشجرةاػبمرة يعٍتٌأنتمٌتريدوفٌقتلهمٌولكنٌُبٌٌ،ؼبكافٌالذيٌيكوفٌمليئًا
وتمشوف ألىلِو وولدِه في ٌ-والضراءٌاألماكنٌاؼبنخفضةٌاحملفورةٌٌ،اػبفاء،ٌاػبمرةٌاؼبكافٌاؼبلتفٌبالشجر

ٌملتويةٌٌ-ٌالخمرة والَضَراء ٌبأساليبٌوبطرؽ ٌقتلهم ٌرباولوف ٌيعٍتٌأنكم ٌاألرضٌاؼبنخفضة ٌىي الَضراء
ٌكافٌيقوؿ؟وـبتلف ٌكافٌُبٌالكوفةٌماذا ٌة،ٌولذلكٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌحىتٌحينما

ثُمَّ أقبَل بوجهِو وحولُو ناٌس 7ٌىذاٌىوٌالػجزءٌالثامنٌمنٌالكاُبٌالشريفٌماذاٌيقوؿٌُبٌخطبةٌمنٌُخطبو
رسوؿ اهلل متعمدين  من أىل بيتو وخاصتِو وشيعتو فقاؿ: قد َعَملت الوالة قبلي أعمااًل خالفوا فيها

ولو حػملُت الناَس على تركها وَحوَّلتها إلى مواضعها وإلى  ،ُمَغيِّرين لسنتو ،ناقضين لعهده ،لػخالفو
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ما كانت فػي عهد رسوؿ اهلل لتفرؽ عنػي جندي حتػى أبقى وحدي أو قليٌل من شيعتػي الذين عرفوا 
 .هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلمفضلي وفرض إمامتػي من كتاب اهلل عزَّ وجل وُسنة رسوؿ ا

منٌالػجزءٌالثامنٌمنٌالكاُبٌالشريف22ٌ،23ٌ،24ٌٌوالػخطبُةٌطويلةٌيػمكنكمٌأفٌتراجعوىاٌُبٌصفحة7ٌ
ٌطبعةٌدارٌالتعارؼٌللمطبوعات.

الػخطابٌإىلٌمعاويةٌأنَّوٌيطلُبٌثارات،ٌثاراتٌبنٌٌىناؾٌأمٌرٌيػجريٌُبٌالػخفاءٌوتبلحظوفٌُبٌرسالةٌعمر
ٌوخيربيةٌثاراتٌقديػمة،ٌوىذاٌالػمعنػىٌإذاٌأردناٌأفٌنبحَثٌُبٌكتبٌالػمخالفُتٌمثبًل7ٌبدريةٌوُحنينة

ٌ ٌكتاب ٌُب ٌمستظرؼ)جاء ٌفن ٌكل ٌمن ٌُعمرٌ(الػمستطرؼ ٌحادثة؟ ٌأيَُّة ٌالػحادثة ٌىذه بنٌٌلؤلبشيهي
ىل7ٌقدٌأنزؿٌاهللٌُبٌالػخمرٌثبلثٌآياتٌاألوىلٌُبٌقولِوٌتعاٌ-الػخطابٌيشرُبٌالػخمرٌبعدٌنزوؿٌاآلياتٌ

فكافٌمنٌالػمسلمَُتٌمنٌشاربٌومنٌتارؾٌىِينَّبغِ{  ًٍََنَبفِعُ مَجِريٌ إِثٌٌ فِْيََِب قُو ًَادلَْؽِطِ اخلََطِ عَِِ }َّؽإَىٌَُّلَ
ٌكافٌٌ-إىلٌأفٌشربٌرجٌلٌفدخلٌُبٌالصبلةٌفهجرٌ ٌُمػَحمَّداًٌيػهجر، ٌكماٌقاؿٌعمرٌإفَّ َىَجرٌيعنػيٌىذى،

ٌكماٌقاؿٌعمريػهجرٌعندٌموتِوٌصلىٌاهللٌعليوٌوآ ٌ-ىذاٌالرجلٌٌ-فدخلٌُبٌالصبلةٌٌ-الػخطابٌبنٌٌلو
ٌتعاىل ٌالرجلٌىوٌعبدٌٌ-ؼُنَبضٍَ{  ًَؤَّزٌُ اىصَّالَحَ رَقطَثٌُا الَ آٍَنٌُا اىَّصَِِّ ؤَُّّيَب 0}َّبفهجرٌفنزؿٌقولُو ٌىذا طبعًا

 ٍَب رَعيٌََُا حَزَََّ ؼُنَبضٍَ ًَؤَّزٌُ اىصَّالَحَ رَقطَثٌُا الَ آٍَنٌُا اىَّصَِِّ ؤَُّّيَب }َّبٌ-عوؼٌلَػمٌُيَصرَّحٌباسػمِوٌىناٌبنٌٌالرحػمن

منٌشربػهاٌمنٌالػمسلمُتٌوتركهاٌمنٌتركهاٌٌ-حتػىٌبعدٌنزوؿٌىذهٌاآليةٌٌ-فشربػهاٌبعدٌذلكٌٌرَقٌُىٌَُُ{
ٌبعَتٌ ٌبوٌرأسٌعبدٌالرضبنٌ-عظمٌبعَتٌٌ-حتػىٌشربػهاٌعمرٌفأخذٌبلحا ٍُبٌَّقعدٌينوحٌٌ،عوؼبنٌٌوَشجَّ

ٌيعفرٌيقوؿ7بنٌٌقتلىٌبدرٌبشعرٌاألسودعلىٌ
ـِ   وكػػائػػن بػالػػقػلػػيػػب قػلػيػب بدر   مػن الػفػتػيػاف والعرب الكرا
ـِ   أيػوعػدني بن كبشة أف سنػحيا  ٌوكػػيػػف حػيػػاة أصػػػداء وىػا

ٌأبنٌكبشةٌىذاٌاالسمٌالذيٌكافٌيُطلقُوٌالػمشركوفٌعلىٌالنبػيٌُمػَحمَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلو
 ويػنػشرنػي إذا بػلػيػت عظامي  أيعػجز أف يػرد الػمػوت عنػي 
ـِ   إال مػن ُمػػبػلػغ الرحػمػن عػنػي   بػػأني تػػػارٌؾ شػػػػهػػػر الػصػػيػػا

ٌألنوٌشربػهاٌُبٌشهرٌرمضافٌشربٌالػخمرٌ
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 وقُػػل هلل يػػمػػنػػعػػػنػػي طػػعػػامػي  ػػي شػػػرابػػػي ػػل هلِل يػمػػنػػعػػنػفَػقُ 
مكتوب7ٌصلىٌاهللٌعليوٌوسلمٌُبٌروايةٌاألبشيهيٌفػخرجٌٌ-صلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌٌ-فبلغٌذلكٌرسوؿٌاهللٌ

ٌكافٌُبٌيدِهٌفضربُوٌ ٌردائُوٌفرفعٌشيئًا ٌيػجرُّ فقاؿ7ٌأعوُذٌباهللٌمنٌغضبِوٌوغضبٌٌ-ضربٌُعمرٌٌ-ُمغِضبًا
َبرسوؿٌاهللٌفأنزؿٌاهللٌتعاىل  ًََّصُسَّمٌُ ًَادلَْؽِطِ اخلََطِ فِِ ًَاىجَغضَبء اىعَسَاًَحَ ثَْنَنٌُُ ٌُّقِعَ ؤَُ اىشَّْغَبُُ ُّطِّسُ 0}إََِّّ

أناٌليسٌحديثيٌىناٌعنٌأفٌعمرٌٌ-قاؿٌعمر7ٌانتهيناٌانتهيناٌٌٍُّنزَيٌَُُ{ ؤَّزٌُ فَيَو اىصَّالَحِ ًَعَِِ اىيّوِ شِمطِ عَِ
ٌُكلٌُّعبل ٌقتػيٌبالػموضوعٌكماٌيقوؿٌالشاعر7شربٌالػخمرٌُبٌشهرٌالصياـٌالٌعبلقةٌيلٌبػهذاٌالػموضوع،

 ػبُ ػضَ ػغَ ػػكُر والػػػاف السُ ػذتػر نػافػػللػس أغِضب صػديقك تػستطلع سريرتُو 
 من راسب الطين إالَّ وىو مضطربُ  َح الػحػوض َعمَّا فػي قرارتوِ رَّ ػما صَ 

ٌحُتٌَشِرَبٌُعمرٌوَسَكرٌأخذٌيقوؿٌىذهٌاألبيات7
ـِ   وكػػائػػن بػالػػقػلػػيػػب قػلػيػب بدر   مػن الػفػتػيػاف والعرب الكرا

ٌالذينٌقُِتلواٌُبٌبدرٌٌ
ـِ   أيػوعػدني بن كبشة أف سنػحيا  ٌوكػػيػػف حػيػػاة أصػػػداء وىػا

ٌإىلٌأفٌيقوؿ7
ـِ   إال مػن ُمػػبػلػغ الرحػمػن عػنػي   بػػأني تػػػارٌؾ شػػػػهػػػر الػصػػيػػا

 وقُػػل هلل يػػمػػنػػعػػػنػػي طػػعػػامػي  ػػنػػي شػػػرابػػػي ػػػػنػػعػمػيػ فَػُقػل هللِ 
ٌالػجزءٌ ٌالػمنورة ٌالػمدينة ٌفنٌمستظرؼٌلؤلبشيهيٌوُبٌتاريخ ٌكل ٌُبٌالػمستطرؼٌمن ٌالػخربٌموجود ىذا

ومصادرٌأخرى534ٌٌوُبٌتاريخٌالػمدينةٌالػمنورةٌالبنٌشبةٌالػجزءٌالثالثٌصفحة831ٌٌ7الثاينٌصفحة7ٌ
ٌ.موجودة،ٌطبعاًٌإذاٌأردناٌأفٌنبحثٌعنٌىذهٌالواقعةٌُبٌالكتبٌالقديػمة

ٌالثاينٌبتعليقٌمػحمودٌشاكرٌصفحة7ٌ ٌالػجزء ٌىذا ٌالبياف، ٌموجودةٌُبٌتفسَتٌالطربيٌجامع ٌالواقعة ىذه
ٌلكنوٌالٌيستطيعٌأفٌيػخفيٌالقضية،ٌيقوؿ7ٌشربػهاٌرجلٌفجعلٌ،ينقلٌالػحادثةٌإالٌَّأنَّوٌيُػَحرِّؼٌفيها342ٌ

يُػَحرِّؼٌاألبياتٌماٌيذكرٌاألسمٌلكنٌُبٌاألخَتٌيقوؿ7ٌفقاؿٌعمرٌ-ينوحٌعلىٌقتلىٌبدرٌ الػخطابٌبنٌٌٍُبٌَّ
ٌانتهينا ٌانتهينا ٌغريبٌعلىٌالطربيٌالػُمػَحرِّؼٌ.ٌرضيٌاهلل7 ٌىوٌبشيء ٌما ٌوىذا ٌَحرََّفها ٌلكنو نفسٌالقصة

ٌكتبِوٌفنجدٌبأفٌالطرٌب يٌمنٌأكثرٌالػمحرفُتٌومنٌأكثرٌالػمدلسُتٌالػمػَُدلِّسٌألنناٌإذاٌأردناٌأفٌنذىبٌإىل
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ٌلذلكٌىوٌيُػَعّدٌمنٌالػموثوقُتٌعندىم،ٌعلىٌسبيلٌالػمثاؿ7
ىذاٌتاريُخٌالطربيٌبتحقيقٌنواؼٌالػجراح،ٌىذاٌىوٌتاريخٌالطربيٌالػجزءٌاألوؿٌطبعةٌدارٌصادر،ٌصفحة7ٌ

فقاؿٌلػهمٌٌ-إىلٌموطنٌالػحاجةٌفقطٌأذىبٌٌ{األَقطَثِنيَ عَشِريَرَلَ }ًَؤَّصِضٌُبٌقضيةٌنزوؿٌاآلية444ٌ7
ٌٌ-النبػيٌ ٌاألمرٌعلىٌأفٌيكوفٌٌ-بعدٌأفٌجػمعٌبنػيٌىاشمٌوصنعٌلػهمٌطعامًا فأيكمٌيؤازرينٌعلىٌىذا

ٌىذاٌأخيٌٌ-أخيٌووصييٌوخليفتػيٌفيكمٌ إىلٌأفٌيقوؿٌبعدٌأفٌيأخذٌبعلّي7ٌفأخذٌبرقبتػيٌٍبٌقاؿ7ٌإفَّ
ىذاٌالوصفٌمرتُتٌأخيٌووصييٌوخليفتػيٌفيكم،ٌىذاٌيعنػيٌترددٌٌ-ووصييٌوخليفتػيٌفيكمٌفاسػمعواٌلوٌ

ٌُبٌتاريخٌالطربي.
ىوٌنفسُوٌىذاٌالػمدلسٌالطربيٌُبٌنفسٌتفسَتٌالطربيٌجامعٌالبيافٌوىذاٌىوٌالػجزءٌالتاسعٌعشرٌوالػجزءٌ

يكمٌُبٌسورةٌالشعراءٌيذكرٌنفسٌالػحادثةٌلكن7ٌفأ {األَقطَثِنيَ عَشِريَرَلَ }ًَؤَّصِضٌالعشروف،ٌُبٌذيلٌاآلية7
يعنػيٌووصييٌوخليفتػيٌجعلهاٌوكذاٌوكذا،ٌٍُبٌٌَّ-يؤازرينٌعلىٌىذاٌاألمرٌعلىٌأفٌيكوفٌأخيٌوكذاٌوكذاٌ

يعنػيٌوخليفتػيٌووصيي،ٌحذؼٌالػخليفةٌٌ-أمَُتٌالػمؤمنُت7ٌفأخذٌبرقبتػيٌٍُبٌَّقاؿ7ٌإفٌىذاٌأخيٌوكذاٌوكذاٌ
اهللٌأنساهٌذلكٌحتػىٌتبقىٌىذهٌٌوالوصيٌوىذاٌىوٌعُتٌالتدليس،ٌنسيٌأفٌيػحذفهاٌُبٌتاريخٌالطربي،

ٌكذبٌأكثرٌمنٌىذا؟ٌأفٌ الفضائحٌموجودة،ٌىذاٌىوٌتاريخٌالطربيٌالػمفسرٌالعظيمٌالكذاب،ٌىلٌىناؾ
ٌوَحرَّؼٌ ٌالواقعة ٌمن ٌعمر ٌحذؼٌأسم ٌَلمَّا ٌىنا ٌفنفسٌالقضية ٌوكذا، تُػحذؼٌالكلماتٌوُيكتبٌوكذا

الػخطاب7ٌبنٌٌفقاؿٌعمرٌ-ءٌمنٌالروايةٌاألبياتٌلكنٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌأنساهٌأفٌيػحذؼٌآخرٌشي
الػموجودةٌُبٌنفسٌالواقعةٌالتػيٌقرأتػهاٌعليكمٌالتػيٌذكرىاٌاألبشيهيٌُبٌالػمستطرؼٌمنٌٌٌ-انتهيناٌانتهيناٌ

ٌأفٌعمر ٌموطنٌالشاىدٌىنا ٌنفسٌبنٌٌكلٌفنٌمستظرؼ، ٌوىو ٌالكبلـ ٌيظهر ٌبدأ ٌَسَكر الػخطابٌَلمَّا
ٌالكبلـٌالذيٌقالُوٌيزيد7

 فال خبٌر جاء وال وحٌي نزؿ  كػذبػت ىػاشػم بالػمػلك 
ٌنفسٌالػمضامُتٌونفسٌالكبلـ..

بوٌتلكمٌالصحيفةٌىذهٌصورٌةٌموجزةٌعنٌاؼبخططٌالذيٌوقعٌُبٌاؼبدينةٌاؼبنورةٌوعنٌاؼبخططٌالذيٌجاءتٌ
ٌاؼبشٌؤ ٌسقيفُة ٌتلتها ٌمشؤومة ٌتبلحظوفٌصحيفة ٌالشورىٌاؼبشؤومة، ٌٍب ٌاؼبشؤومة ٌالسقيفة ٌٍب مشؤومةٌومة

ٌوالشجرةٌاؼبلعونة،ٌالشجرةٌاؼبلعونةٌُبٌالقرآفٌٌؤجاءتٌبعدىاٌشورىٌمشؤومةٌوجاءٌبعدىاٌمعاويةٌاؼبش ـو
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الكرًنٌىيٌشجرةٌالسقيفةٌاليتٌأشبرتٌلناٌبٍتٌأميةٌُبٌالشاـ،ٌىذاٌىوٌاؼبخططٌالذيٌأرادواٌالقضاءٌبِوٌعلىٌ
ٌأصبعُت ٌعليهم ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌُمػَحمَّد ٌوآؿ ٌُمػَحمَّد ٌاألوؿٌفجاءتٌٌ،دين وبذلكٌانتهىٌالسيناريو

ٌالثانيةٌالسيناريوٌالثاين،ٌفجاءٌالسيناريوٌالثاين،ٌالسيناريوٌالثاينٌجاءٌليتعاملٌمعٌالقضيةٌبأسلوبٌ اػبطة
بأسلوبٌخفي.ٌإذاٌأردناٌأفٌنرجعٌ خفي،ٌمثلٌماٌىمٌتعاملواٌمعٌالقضيةٌبأسلوبٌخفيٌىوٌتعاملٌأيضاًٌ

ٌيوسف،ٌماذاٌنقرأٌُبٌقصةٌيوسف؟ٌأشَتٌإىلٌصورتُتٌمنٌقصةٌيوسف7ٌإىلٌالقرآفٌونقرأٌُبٌالقرآفٌقصة
ٌكافٌفعلُو؟ٌأفٌٌقََِْصَوُ{ ًَقَسَّد اىجَبةَ }ًَاؼُزَجَقَبالصورةٌاألوىل7ٌ يعنػيٌَلمَّاٌَغلَّقتٌاألبوابٌوراودتُوٌماذا

ٌ ٌمنها ٌأفٌٌاىجَبةِ{ ىَسٍَ ؼَِّْسَىَب ًَؤَىفََْب زُثُط ٍِِ قََِْصَوُ ًَقَسَّد اىجَبةَ }ًَاؼُزَجَقَبفرَّ ٌمع ٌالقصة، إىلٌآخر
ٌكانتٌسبعة ٌاألبوابٌالػمقفلة ٌوبػحسبٌالرواياتٌعدد ٌكافٌحبيسًا ٌكلماٌٌ،يوسف ٌوكاف ٌمنها ٌفرَّ لكنو

ٌمنهاٌوىيٌ ٌفرَّ ٌتقوؿٌالروايات،ٌَغلَّقتٌسبعةٌأبوابٌفلمَّاٌراودتُو اقًتبٌمنٌبابٌذلكٌالبابٌيُفتحٌىكذا
ٌبالػخطورةٌوبسوءٌذلكٌالػموقفٌفّر.ٌركضتٌخلفو،ٌُمراديٌأفٌيوسفٌعليوٌالس ٌبلـٌحينماٌأحسَّ

ٌالعزيزٌالنساءٌُبٌقصرىا7  إِىَْيَِِّ ؤَضؼَيَذ ثََِنطِىَِِّ ؼََِعَذ فَيَََّب} لكنٌُبٌموقفٌآخرٌَلمَّاٌجػمعتٌامرأة

ٌأفٌيلبسٌأحسنٌثيابِوٌٌعَيَْيَِِّ{ اذطُج ًَقَبىَذِ ؼِنِّْنبً ٍِّنيَُِّ ًَاحِسَح مُوَّ ًَآرَذ ٍُزَّنَإً ىَيَُِّ ًَؤَعزَسَد وقدٌأمرتُو

إىلٌ...ٌٌمَطٌٌِّ{ ٍَيَلٌ إِالَّ ىَـصَا إُِ ثَشَطاً ىَـصَا ٍَب ىِيّوِ حَبؾَ ًَقُيَِ ؤَّسَِّيَُِّ ًَقَغَّعَِ ؤَمجَطَّوُ ضَؤَّنَوُ }فَيَََّبٌوأفٌيتزين
يذىبٌإىلٌالسجنٌآخرٌالقصة،ٌماذاٌيقوؿٌيوسف؟ٌيوسفٌماذاٌخططٌلينجو،ٌيوسفٌبدأٌيػخططٌأفٌ

ٌكقوسٌببلٌوتر،7ٌٌولذلكٌقاؿ ربػيٌالسجُنٌأحبٌإيّل،ٌطلَبٌمنٌاهللٌأفٌيسجنوٌوالدعاءٌمنٌدوفٌعمل
ٌكافٌبدعائوٌودعاءٌاألنبياءٌىوٌعمل،ٌدعاءٌاألنبياءٌليسٌٌ ٌكافٌيذىبٌباتػجاهٌالسجنٌإف ٌيوسف قطعًا

وفعبًلٌذىبٌيوسفٌإىلٌكدعائنا،ٌالذيٌيظهرٌمنٌاآلياتٌأفٌيوسفٌكافٌيػخططٌللذىابٌإىلٌالسجنٌ
ٌالػمخططٌلنٌينتصرٌإالٌبالػمظلومية،ٌ السجنٌوبقيٌمدة،ٌيوسفٌعندهٌبرنامجٌعندهٌمػخططٌلكنٌىذا
ُسِجنٌوجرىٌالذيٌجرىٌعليوٌوبسببٌمظلوميتِوٌانتصرٌيوسفٌعليوٌالسبلـ،ٌىذهٌصورٌملخصةٌلربنامجٌ

قتٌالٌيكفيٌللحديثٌعنها،ٌلكنٌالػمظلوميةٌُبٌسَتةٌاألنبياء،ٌىناؾٌصورٌأخرىٌموجودةٌُبٌالقرآفٌالٌو
يوسفٌأرادٌأفٌيصلٌإىلٌحكمٌمصرٌوأرادٌأفٌيصلٌإىلٌإنقاذٌالػمصريُتٌمنٌالكفرٌومنٌعبادةٌاألصناـٌ
ووصلٌيوسفٌإىلٌذلك،ٌأنقذٌالػمصريُتٌمنٌمػجاعةٌوأنقذٌالػمصريُتٌمنٌالكفرٌوَخلَّصٌالناسٌمنٌالظُلمٌ
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ٌأصنامهم ٌومن ٌالديِن ٌمنٌرجاؿ ٌعليهم ٌيقُع ٌكاف ٌمنٌٌالذي ٌيأخذونػها ٌكانوا ٌالتػي ٌالكثَتة ٌاألمواؿ ومن
ٌالناسٌلكنٌبأيٌطريقة؟ٌعنٌطريقٌالظلمٌوىوٌخططٌلذلكٌأفٌيذىبٌبرجلِوٌإىلٌالسجن،ٌىوٌيقوؿ7

اجلَبىِيِنيَ *  ٍَِِّ ًَؤَمُِ إِىَْيَِِّ ؤَصتُ مَْسَىَُِّ عَنِِّ رَصطِف ًَإِالَّ إِىَْوِ َّسعٌَُّنِِ ٍََِّب إِىََِّ ؤَحَتُّ اىؽِّدُِ ضَةِّ }قَبهَ

مػخططٌيوسفٌأفٌٌإِىََِّ{ ؤَحَتُّ اىؽِّدُِ }ضَةِّماذاٌاستجابٌلو؟ٌأفٌأدخلوٌالسجنٌٌضَثُّوُ{ ىَوُ فَبؼزَدَبةَ
ٌاهللٌَخَتنػيٌنفسيٌوشيعتػيٌفاإلماـٌٌ،يذىبٌإىلٌالسجن ٌالكاظمٌإفَّ ٌإمامنا ٌنفسٌالشيءٌُبٌحياة وىذا

ٌالربنامجٌبرنامجٌالػمظلوميةٌأليٌشيء؟ٌألفٌَّ اختارٌالببلءٌلنفسِوٌوذىبٌإىلٌالسجن،ٌنفسٌالعمليةٌىذا
ٌُبٌقضيةٌحربٌعشائريةٌينتهيٌالدين،ٌاألمَتٌأرادٌ أفٌيػحفظٌأمَتٌالػمؤمنُتٌلوٌأرادٌأفٌيدخلٌمعٌالقـو

ويػحافظٌعلىٌالعناوينٌالعامة،ٌمثلٌماٌحافظٌالػحسُتٌعلىٌالكعبة،ٌماٌأرادٌأفٌيُقتلٌُبٌالكعبة،ٌمعٌأفٌَّ
أيٌإنسافٌإذاٌأرادٌأفٌيفكرٌُبٌعمليةٌالػحفاظٌعلىٌنفسِوٌلربػماٌتكوفٌالكعبةٌمكاناًٌيستطيعٌأفٌيػحافظٌ

ٌاألخرى ٌاألماكن ٌمن ٌأكثر ٌنفسِو ٌأرسٌ،على ٌاألمويوف ٌكاف ٌالػُحسُتٌلكنٌوإف ٌيغتاؿ ٌمن ٌإىلٌمكة لوا
ٌالعناوينٌ ٌليحافظٌعلى ٌليحافظٌعلىٌمكة ٌخرجٌمنٌمكة ٌالسبلـ ٌالػحسُتٌعليو ٌوأعمق، ٌأبعد القضية

ٌكماٌقاؿٌللصديقةٌالكربى7 ٌالعامة،ٌأمَتٌالػمؤمنُتٌأرادٌأفٌيػحافظٌعلىٌالعناوينٌالعامة
عيٌىذاٌالصوتٌمرةٌثانيةٌحُتٌارتفعٌلوٌأننػيٌخرجتٌألبسٌقبائيٌاألصفرٌوأسلٌسيفػيٌفإنِكٌلنٌتسم

ٌُمػَحمَّداًٌرسوُؿٌاهلل،ٌسيُدٌاألوصياءٌأرادٌأفٌيػحافظٌعلىٌوعاء،ٌىذاٌالوعاءٌفيوٌ صوتٌالػمؤذف7ٌأشَهُدٌأفَّ
ٌسيُدٌ ٌبرنامج ٌكاف ٌوفعبًل ٌالعلوّي ٌالػُمػَحمَّدّي ٌالربنامج ٌالربنامج، ٌتنفيذ ٌمن ٌيتمكن ٌكي ٌالعامة العناوين

القربافٌاألوؿٌُبٌبرنامجٌسيدٌاألوصياءٌالزىراء،ٌالزىراءٌقُِتلت،ٌالزىراءٌُعذِّبت،ٌٌاألوصياءٌىوٌىذا،ٌوكاف
ٌالزىراءٌ ٌاألوىل ٌالضحية ٌالػمحسن، ٌجنينها ٌالػمحسن ٌوليدىا ٌوقتلوا ٌعليها ٌجرى ٌالذي ٌجرى الزىراء

أفٌواستمرتٌالقضيةٌألجلٌأفٌتُػخلقٌحافظةٌووعاءٌُبٌىذهٌالػحافظةٌوُبٌىذاٌالوعاءٌيػمكنٌٌ،والػمحسن
يُػحفظٌمنهجٌالكتابٌوالعًتة،ٌىذاٌالػمنهجٌالذيٌعلىٌأساسِوٌستًتبػىٌمػجاميع،ٌىذهٌالػمجاميعٌىيٌالتػيٌ
تكوفٌقاعدةٌتنصرٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌلتطبيقٌالربنامجٌالػُمػَحمَّدّيٌالعلوّيٌفكانتٌ

ٌ.فاطمةٌقربافٌوالػمحسنٌقربافٌوكافٌعليٌٌّقربافٌأيضاًٌ
ٌكماٌخططٌأبوهٌوأمَّاٌا لػحسنٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌفقصتُوٌأكثُرٌألػماً،ٌاإلماـٌالػحسنٌخططٌلظبلمتِو

وجدهٌوأمو،ٌخططٌلظبلمتِوٌوخططٌأفٌيدفنٌظبلمتو،ٌليوفرٌالػجوٌلسيدٌالشهداء،ٌلوالٌالربنامجٌالػحسنػيٌ
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ٌىو ٌكلٌالذيٌجرىٌعليِو ٌالسبط ٌاإلماـ ٌكرببلء، ٌكانت ٌوَلَما ٌكانتٌعاشوراء ٌمنٌبرنامجٌٌٌَلَما كافٌجزء
للتمهيِدٌللنهضةٌالػحسينية،ٌاإلماـٌالػحسنٌيقاؿٌبأنوٌصالَػحٌمعاوية،ٌاإلماـٌماٌَصالَػحٌمعاويةٌاإلماـٌىادفٌ
معاوية،ٌىناؾٌفارٌؽٌعلىٌمستوىٌالػمصطلح،ٌقدٌيقاؿٌصلحٌالػحسنٌمصالػحةٌالػحسنٌلكنٌإذاٌأردناٌأفٌ

ٌكافراً،ٌندققٌُبٌاالصطبلحاتٌالصلحٌيكوفٌبُتٌالػمؤمنُتٌ ٌكاف الٌيكوفٌبُتٌالػمػؤمنٌوالكافرٌومعاوية
ٌالشروطٌأفٌاإلماـٌ ٌُبٌىذا ٌأردتٌأفٌتسميوٌصلحًا ٌأوٌُبٌشروطٌالصلحٌإذا ولذلكٌُبٌشروطٌالػهدنة
ٌكفرِه،ٌأنوٌالٌيػخاطبوٌبأمَتٌالػمؤمنُتٌ الػحسنٌالٌيسميٌمعاويةٌأمََتٌالػمؤمنُتٌالٌيػخاطبوٌوىذهٌداللةٌعلى

َرُهٌعلىٌالػمؤمنُت؟!ٌالكافرٌالٌيؤمَّرٌعلىٌالػمؤمنُت،ٌومنٌشروطِوٌأيضاًٌأفٌالٌيشهدٌعندُهٌألنَّوٌمنٌالذيٌأمٌَّ
شهادةٌِلماذا؟ٌألنَّوٌظالػمٌوجائرٌوفاسق،ٌألفٌالشهادةٌتػجُبٌعلىٌاإلنسافٌوتػجبٌإقامتهاٌعندٌالػحاكمٌ

حيافٌألفٌالػحاكمٌالظالػمٌالعادؿ،ٌعندٌالػحاكمٌالظالػمٌالٌيػجبٌإقامةٌالشهادةٌبلٌالٌيػجوزٌُبٌبعضٌاأل
ٌكتبٌالتأريخٌبأنوٌمنٌشروطٌاإلماـٌالػحسنٌأفٌالٌ ٌُبٌالشروطٌمكتوبٌُب قدٌينتفعٌمنها،ٌلذلكٌىذا
ٌشهادةٌُبٌأيٌقضيةٌمنٌالقضايا،ٌوىذافٌالشرطافٌ ٌالػمؤمنُتٌوأفٌالٌيقيمٌعندُه ٌبإمرة يػخاطبٌمعاوية

واآلياتٌالقرآنيةٌمنٌلػمٌيػحكمٌبػماٌأنزؿٌاهللٌٌ،فاسقٌيشَتافٌإىلٌأفٌمعاويةٌليسٌمؤمناًٌوبأنوٌظالػمٌوالظالػم
ٌ.أولئكٌىمٌالكافروفٌالفاسقوفٌالػمشركوفٌالظالػموف

ُكلٌُّىذهٌاألوصاؼٌتػجتمعٌفيهم،ٌفإمامناٌالسبطٌالػمجتبػىٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌحينماٌيأتيوٌمثبلًٌٌٌٌ
ٌكافٌِحجرٌيقوؿٌلو،ٌالسبلـٌُعليكٌياٌُمذ7ٌٌِعديٌويقوؿٌلوبنٌٌكبارٌالصحابةٌمثلٌِحجر ٌالػمؤمنُت،ٌإذا ؿَّ

ٌكبارٌرجاالتٌالتشيعٌٌبنٌٌجابر ٌالصحابة، ٌكبار ٌويعذلُو، ٌاإلماـ ٌيلـو عبدٌاهللٌاألنصاريٌنفسٌالشيء،
ٌوخّططٌُبٌنفسٌ ٌخّططٌلظبلمتِو ٌاإلماـ ٌاألمر، ٌويوضحٌلػهم ٌإليهم ٌيعتذر ٌواإلماـ ٌاإلماـ ٌيلوموف كانوا

ٌيدفنٌظبلمتو ٌالػٌ،الوقتٌأف ٌالنبػيٌالػمصطفىٌألفٌاإلماـ ٌالذيٌقدمُو ٌالػمفصلٌبُتٌالقرباف ٌكاف حسن
القرابُتٌاكتملت،ٌالنبػيٌالػمصطفى،ٌسيُدٌاألوصياء،ٌالزىراءٌومػحسنها،ٌنػحُنٌبػحاجةٌإىلٌالقربافٌاألكربٌ

ٌالػحسينػي ٌالقرباف ٌعندٌٌ،وىو ٌوال ٌفاطمة ٌعند ٌوال ٌعلّي ٌعند ٌوال ٌُمػَحمَّد ٌعند ٌال ٌأحٌد ٌقاؿ لذلكٌما
ٌكلهمٌقرابُتٌىذهٌالقرابُتٌاجتمعت7ٌٌٌعندٌالػحسنٌالسبطالػمحسنٌوال اللَُّهمٌَّتَػَقبَّلٌمنَّاٌىذاٌالقرباف،ٌىم

ٌ ٌالػمشروعٌألنَّوٌمنٌيـو ُبٌالقربافٌالػحسينػيٌحُتٌُذِبحٌالػحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌتػحققٌىذا
ٌعلىٌ أعمدتػها،ٌأرادٌأفٌيػحافظٌعلىٌشهادةٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌبنػىٌخيمةٌاإلسبلـٌوحافظٌعليٌّ

ُمػَحمٌَّدٌرسوؿٌاهلل،ٌأرادٌأفٌيػحافظٌعلىٌأفٌالقرآفٌىو7ٌٌٌالٌإلوٌإالٌاهلل،ٌأرادٌأفٌيػحافظٌعلىٌقولة7ٌقولة
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كتاُبٌاإلسبلـ،ٌأرادٌأفٌيػحافظٌعلىٌأفٌالكعبَةٌىيٌقبلُةٌاإلسبلـٌىذهٌالعناوينٌالعامة،ٌأرادٌأفٌيػحافظٌ
ٌيعي ٌالتػي ٌالببلد ٌىذه ٌأف ٌالربنامجٌعلى ٌينفذ ٌأف ٌيتمكن ٌكي ٌاإلسبلـ ٌببلد ٌىي ٌالػمسلموف ٌفيها ُش

ٌ.الػمهدوّي،ٌوبدأٌأمَتٌالػمؤمنُتٌيرسمٌلػهذاٌالربنامج
ٌالثانيةٌدخلٌُبٌحربٌمعٌعائشةٌوقومها،ٌمعٌالػخوارج،ٌمعٌ ٌالػخطوة الػخطوةٌاألوىلٌانتقلٌإىلٌالكوفة،

العلويٌىوٌالػخطٌالػمخالفٌلعائشةٌومنٌمعاوية،ٌأليٌشيء؟ٌألجلٌأفٌيشخصٌالػخطٌالعلوي،ٌالػخطٌ
ٌولذلكٌسيدٌ ٌوعثماف، ٌوعمر ٌأليبٌبكِر ٌىيٌامتداد ٌعائشة ٌوعمر، ٌبكر ٌأبو ٌمنٌمعها؟ ٌوعائشة معها،
األوصياءٌرفَضٌحتػىٌالػموافقةٌاللسانيةٌُبٌقضيةٌالشورىٌحُتٌعرضواٌعليوٌبأفٌيعملٌبكتابٌاهللٌوسنةٌ

ٌحاربٌُبٌالػجملٌالٌلشيءٌٌرفضهمٌمطلقًاٌألنوٌ،ُمػَحمَّدٌوسَتةٌالشيخُت يرفضهمٌُجػملًةٌوتفصيبل،ٌعليٌّ
العاصٌليُثبتٌبنٌٌإالٌألجلٌأفٌيبُتٌبأفٌالػخطٌالعلويٌمػخالٌفٌلعائشةٌوقومها،ٌوحاَربٌمعاويةٌوعمر

ٌىذهٌالفئاتٌفئاتٌخارجةٌعنٌدينٌاهلل ٌكافر،ٌوحارَبٌالػخوارجٌليُثبتٌبأفَّ أرادٌأفٌٌ،بأفٌىذاٌالػخطٌخٌط
ٌفقطٌىذهٌُيشخصٌالػخطٌال ٌعليو ٌالػحسنٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌإمامنا علويٌوَتَشخََّصٌالػخطٌالعلوي،

ٌلوٌمنٌالبدايةٌ ٌالربنامجٌبرنامجٌُخطَِّط ٌوالتمهيدٌلعاشوراءٌوىذا ٌانتقالية ٌانتقالية،ٌمرحلة الفًتةٌىيٌمرحلة
ٌكاف ٌالنبػيٌمنٌالبدايةٌألفٌاالحتماؿٌأفٌاألُمَّةٌترفضٌالربنامجٌاألوؿ ٌبػحسبٌٌ،وارداًٌٌوتػحدَّثٌعنو وأمَّا

ٌكائنٌفالقضيةٌواضحةٌلديهم.ٌ ٌكافٌوماٌيكوفٌوماٌىو ٌعلمهمٌبِػما
ٌالطبعةٌطبعةٌدارٌ ٌقبدٌُبٌالكاُبٌالشريف؟ٌىذه لذلكٌكبنٌحُتٌنذىبٌمثبًلٌإىلٌالكاُبٌالشريفٌماذا

ٌباب؟416ٌاألسوةٌللطباعةٌوالنشرٌإيرافٌىذاٌاعبزءٌاألوؿٌصفحة7ٌ السبلـٌبابٌأفٌاألئمةٌعليهمٌ)،ٌأيُّ
ٌوجلٌوأمرٌمنوٌالٌيتجاوزونو كثير بن   عن معاذٌ،ٌبسنده7(ملٌيفعلواٌشيئاًٌوالٌيفعلوَفٌإالٌبعهدٌمنٌاهللٌعزَّ
لم يُنَزؿ على ٌ-مكتوبةٌٌ-ٌعن أبي عبد اهلل قاؿ: إفَّ الوصيَة نزلت من السماء على ُمػَحمَّد كتاباً 

ربنامجٌالثاينٌالذيٌنتحدثٌعنو،ٌاظبعواٌالروايةٌأيٌوصية؟ٌىوٌىذاٌالٌ-ٌُمػَحمَّد كتاٌب مختـو إال الوصية
لم يُنَزؿ على ُمػَحمَّد كتاٌب مختـو إال ٌإفَّ الوصيَة نزلت من السماء على ُمػَحمَّد كتاباً ٌ-ماذاٌتقوؿٌ

فقاؿ جبرئيل: يا ُمػَحمَّد ىذه وصيتك في أُمَِّتَك عند أىل بيتك، فقاؿ رسوؿ اهلل: أيُّ أىل  ،الوصية
وذريتو ليرثك علم النبوة كما ورثو ٌ-قبيبٌاهللٌيعٍتٌعليًَّاٌٌ-؟ قاؿ: َنجيُب اهلل منهم بيتي يا جبرئيل

قاؿ: ففتَح عليٌّ ٌ-يعٍتٌـبتومةٌٌ-إبراىيم وميراثو لعلّي وذريتك من صلبو، قاؿ: وكاف عليها خواتيم 
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مضى ِلما أُِمَر بو ثُمَّ فَتح الحسن الخاتم الثاني و ٌ-نَفذٌالربنامجٌٌ-ٌالخاتم األوؿ ومضى ِلما فيها
فلمَّا توفي الحسن ومضى فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها أف قاتل فاقتل وتُقتل  ،فيها

بن  فلمَّا مضى دفعها إلى عليِّ  ،واخرج بأقواـ للشهادة وال شهادة لهم إال معك، قاؿ: ففعل
ٌٌَب العلمالحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها إف اصمت وأطرؽ ِلما ُحجِ  وإىلٌ...

ٌآخرٌالكبلـ.
ثم دفعُو 7ٌإىلٌروايةٌأخرى،ٌاإلماـٌيتحدثٌعنٌاإلماـٌالصادؽٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌإمامناٌالصادؽ

ٌٌ-إلى ابنِو موسى  ٌالكاظم ثم كذلك إلى قياـ  ،وكذلك يدفعُو موسى إلى الذي بعدهٌ-اإلماـ
مػجاؿٌلقراءتػهاٌلكنٌخبلصةٌىذهٌالرواياتٌُبٌىذاٌالرواياتٌكثَتةٌوطويلةٌالٌ.ٌالػمهدي صلى اهلل عليو

ٌوجلٌوأمرٌمنوٌالٌيتجاوزونو. ٌالبابٌبابٌأفٌاألئمةٌلػمٌيفعلواٌشيئاًٌوالٌيفعلوفٌإالٌبعهدٌمنٌاهللٌعزَّ
ٌكيفٌيريدٌ قطعاًٌالقضيةٌالٌتُفهمٌبػهذهٌالسذاجةٌعلىٌأنػهاٌمنٌقبيلٌالػجرب،ٌىذهٌرواياتٌبلسافٌالػمداراة،

لكنٌَلمَّاٌيصوغوفٌلػهمٌاألمرٌبأفٌالقضيةٌٌ،لناٌبرنامػجهم،ٌسيجدوفٌُبٌالشيعةٌمنٌيعًتضاألئمةٌيبينوفٌ
جاءتٌبكتبٌمػختومةٌوبػهذهٌالطريقةٌُتصاغٌتكوفٌالقضيةٌمقبولةٌألفٌالناسٌالٌيتعاملوفٌمعٌأىلٌالبيتٌ

ٌكانواٌيػملكوفٌىذهٌالػمعرفة،ٌيتعام لوفٌمعهمٌعلىٌأنػهمٌعلىٌأنػهمٌوجُوٌاهلل،ٌحتػىٌأشياعهمٌُبٌزمانػهمٌما
ٌالػمعرفةٌ ٌتلكٌىي ٌُمػَحمَّد، ٌوآؿ ٌالربوبػيٌُبٌُمػَحمَّد ٌإىلٌالوجو ٌينظروف ٌال ٌفضبلء، ٌعلماء أُناسٌأجبلء

ٌكانواٌيعرفوفٌاألئمةٌبػهذهٌالػمعرفة،ٌولذلكٌىمٌيقولوف إنناٌالٌنكلمٌالناس7ٌٌالنورانيةٌوقليٌلٌأولئكٌالذين
ٌعلىٌقدرٌعقولػهم، ٌوإنػما ٌالػمعاينٌوالرواياتٌبصياغاتٌتتناسبٌوعقلٌٌعلىٌقدرٌعقولنا فلذلكٌُتصاُغ

الػمستمعٌوعقلٌالػمتلقي،ٌوالػمطالبٌىيٌىذهٌُبٌالػحقيقةٌبػحاجةٌإىلٌتفصيلٌأكثرٌوإىلٌقراءةٌعددٌأكربٌ
منٌالنصوصٌكيٌتتضحٌالصورةٌلكنٌالربنامجٌبرنامجٌتلفزيوينٌمػحدودٌوالوقتٌمػحدودٌوالػمطالبٌكثَتةٌ

ٌإىلٌغايتػيٌلذلكٌأختصرٌوأختصرٌُبٌكثَتٌمنٌىذهٌالػمطالب.وأناٌأريدٌأفٌأصلٌ
ٌأمسٌبأفٌ ٌقلتٌُبٌيـو ٌإىلٌالربنامجٌالثاينٌوأنا ٌأجػمعُتٌانتقلوا ٌعليهم ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌاألئمة إذًا
الوالدةٌمرتبطةٌبالغيبةٌوبأفٌالغيبةٌمرتبطةٌبالظهورٌولربػماٌمنٌخبلؿٌالػخوضٌُبٌىذهٌالنصوصٌتتضحٌلناٌ

ٌالػحجةاألسبابٌوا بنٌٌلظروؼٌوالػحقائقٌوالػمعطياتٌالػموضوعيةٌالتػيٌوصلتٌبناٌإىلٌغيبةٌإماـٌزماننا
ٌالػحسنٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.
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ٌتػحقيقٌ ٌقم، ٌِمهرٌُبٌمدينة ٌطبعة ٌالنعماينٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌىذه الروايةٌموجودةٌُبٌغيبةٌشيخنا
ٌكريػمٌصفحة7 وٌموطنٌالػحاجة،ٌأمَتٌالػمؤمنُتٌيػَُحدِّثٌحديثٌطويلٌفقطٌأخذٌمن032ٌٌفارسٌحسوف

ٌالنبػيٌبنٌٌحذيفة ٌكبلـ ٌكبلـٌأمَت،ٌينقلٌلػحذيفة اليمافٌعنٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلو،ٌفينقلٌلػحذيفة
يا علّي كم فػي ُولِدَؾ من ولد فاضل يُقتل والناس قياـ صلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌأمَتٌالػمؤمنُتٌينقلٌالكبلـ7ٌ

فقبحت أُمٌَّة ترى أوالد نبيها يُقتلوف ظُلمًا وىم ال يُغّيروف، إفَّ القاتل واآلِمَر  ينظروف ال يُغّيروف،
ٌالصورةٌالٌأعتقدٌأفٌٌ-ٌوالشاىد الذي ال يغير ُكلُّهم فػي اإلثم واللعاف سواٌء مشتركوف صورةٌىذه

ٌكرببلءٌإنسانًاٌيػمرٌعليهاٌوالٌيفكرٌملياً،ٌحُتٌخرجٌالػحسُُتٌعلىٌجيوشٌالسقيفةٌوجيوشٌبنػيٌأٌُ ميةٌُب
ٌالصغَتٌخذوهٌفاسقوهٌماًء،ٌ ٌكافٌللكبارٌذنبٌفػماٌذنبٌىذا ٌالرضيعٌوقاؿٌلػهم7ٌإذا وىوٌيػحملٌطفلُو

ٌقاؿٌلػهم ٌمنٌالوريدٌإىلٌالوريد، ٌأفٌذبػحوه ٌىو؟ ٌكاف7ٌٌالػجوابٌما ٌولذلك ٌأنتمٌخذوه، ٌفاسقوه خذوه
ٌكرببلءٌالذيٌتػمتدٌجذورُهٌإىلٌالسقيفةٌأصداءٌالسقيفة ٌُكِتَبٌٌالشعارٌُب ٌالذي أفٌالػحسُتٌقُِتَلٌمنُذٌاليـو

فيوٌالكتابٌكماٌقاؿٌإمامناٌالصادؽٌُبٌالروايةٌالتػيٌتلوتػهاٌعلىٌمسامعكمٌقبلٌقليلٌمنٌالكاُبٌالشريف،ٌ
ٌقُِتَلٌ ٌومنٌمعهم ٌوعمر ٌبكر ٌأبو ٌكتبها ٌالتػي ٌاؼبشؤومة ٌالسوداء ٌُكتبتٌالصحيفة ٌيـو ٌُكِتبٌالكتاب، يـو

ٌ، حتػىٌبعدٌأفٌقتلواٌالػحسُت،ٌقتلواٌأصحابٌالػحسُت،ٌٌ،الشعارٌماٌىو؟ٌاقتلوىمالػُحسُتٌُبٌذلكٌاليـو
قتلواٌأخوةٌالػحسُت،ٌقتلواٌبنػيٌىاشم،ٌقتلواٌأوالدٌالػحسنٌوالػحسُت،ٌقتلواٌحتػىٌالرضيع،ٌقتلواٌالػحسُتٌ

ٌا ٌواألطفاؿٌوالػمناديٌينادي7 ٌعلىٌالنساء ٌٍُبٌَّىجموا ٌالػخيوؿ، ٌبػحوافر ٌوداسوه ٌرأسو قتلوىمٌوالٌوقطعوا
ٌالبيتٌمنٌباقية ،ٌقرأتٌعلىٌمسامعكمٌالروايةٌمنٌتفسَتٌفراتٌالكوُبٌعنٌالنبػيٌصلىٌتُبقواٌألىلٌىذا

ٌ،ٌيقوؿ7تحّدثٌعنٌالػحسُتٌيػخاطبٌالزىراءاهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌوىوٌي
ٌقُِتلٌاغبسُتٌصلواٌ-ٌنعم يا بنتاه وما قُِتل قتلتُو أحٌد كاف قبلو وال بعده ٌكما ٌيُقتلٌأحد تٌاهللٌمل

ٌالرضيعٌالسؤاؿٌِلماذا؟ٌأليسٌىناؾٌبرنامجٌٌ.وما قُِتل قتلتُو أحد كاف قبلوٌ-وسبلموٌعليوٌ فحُتٌذحبوا
ٌالستئصاؿٌشأفةٌالبيتٌالنبويٌالستئصاؿٌشأفةٌالربنامجٌاإلؽبيٌواليُدٌاإلبليسيةٌواضحةٌاؼبعالػمٌُبٌذلك.

ا وال تػجري ألسنتها ببيعة علّي ومواالتو اليماف إفَّ قريشًا ال تنشرُح صدورىا وال ترضى قلوبػهبن  يا
ٌفػخرجتٌعائشةٌومنٌمعهاٌمنٌالناكثُتٌٌ-ٌإال على الكره والعمى والصغار بن  ياٌ-بايعوهٌٍُبٌَّنكثوا

وبعد علّي يلي الػحسن  ،اليماف ستبايع قريٌش عليًَّا ثم تنكث عليو وتػحاربو وتناضلو وترميو بالعظائم
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 ،بنت نبيها وال تُػَعزُّ من أُمَّةبن  ثم يلي الػحسين فتقتلو أُمَُّة جده فُلِعنت أُمٌَّة تقتل ،وسيُنَكُث عليو
منٌالذيٌقادٌاألمورٌوأوصلهاٌإىلٌمعاوية؟ٌومنٌالذيٌرتََّبٌليزيد؟ٌٌ-وَلَعَن القائد لػها والػمرتب لفاسقها 

ئد لػها والػمرتب لفاسقها، والذي ولُِعَن القاٌ-الػخطابٌبنٌٌيزيدٌرتبٌلوٌمعاويةٌومعاويةٌرتبٌلوٌعمر
 ،وجور ،عسفو  ،وظُلَمة ،الػحسين ابني فػي ضالؿنفُس علّي بيده ال تزاؿ ىذه األُمَّة بعد قتل 

واختالؿ  ،وإبطاؿ الُسنن ،وإظهار الِبدَع ،وتغيير تبديل ِلما أنزؿ اهلل فػي كتابوِ  ،واختالؼ فػي الدين
ٌمنٌاإلسبلـٌوىلٌٌ-خ من اإلسالـ وقياس مشتبهات وترؾ ُمحَكَمات حتػى تنسل وانسلختٌاألُمَّة

الروايةٌٌ-حتػى تنسلخ من اإلسالـ وتدخل فػي العمى والتلدد والَتَسكُّع ٌ-بقيٌمنٌاإلسبلـٌشيء؟ٌ
ٌ-أيٌُّقوؿ؟ٌٌ-ٌحتػى إذا بقيت األُمَّة حيارى وتدلػهت وأكثرت فػي قولػهاطويلة،ٌإىلٌأفٌيقوؿٌاألمَت7ٌ

فوربِّ علّي إفَّ حجتها عليها قائمٌة ماشيٌة فػي طرقها داخلٌة فػي  ،واإلمامة باطلة ،إفَّ الػُحجَّة ىاِلكة
ىذاٌىوٌالربنامجٌالػمهدوي،ٌىذهٌحركةٌإماـٌٌ-ٌدورىا وقصورىا جوالٌة فػي شرؽ ىذه األرض وغربػها

دي من تسمع الكالـ وُتسلُِّم على الػجماعة ترى وال ُترى إلى الوقت والوعد ونداُء الػمناٌ-زمانناٌ
ٌ.السماء أال ذلك يوـٌ فيو سرور ولد علّي وشيعتو

ٌيُقتل،ٌ ىذهٌصورٌموجزةٌومػختصرةٌعنٌحدودٌالربنامجٌالػُمَحمَّدّيٌالَعَلوّيٌالػَمهَدوّي،ٌالنبػيٌيُقتل،ٌعليٌّ
ٌكافٌُبٌالػحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ ٌقتلهم ٌمػجَمُع ٌالػحسُتٌيُقتلٌوىو ٌيُقتل، ٌالػحسن ٌتُقتل، فاطمة

فالويُل لِلُعصاِة الُفسَّاؽ َلَقد قَػَتلوا ِبَقتِلَك رةٌالناحيةٌالػمقدسة،ٌماذاٌنقرأ7ٌولذلكٌنػحُنٌنقرأٌُبٌزياعليو،ٌ
ٌونَػَقضوا الُسَنَن واألحَكاـ وَىَدموا قواِعَد اإليَماف ،،وَعطَّلوا الصَّالَة والّصياـ ،اإلسالـ ٌىناٌ. ومن

عليوٌهنضٌألجِلٌأفٌُيصلحٌالنظاـٌالسياسيٌىذاٌيشتبوٌالذيٌيتصورٌبأفٌاغبسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ
ٌقناةٌ ٌعلىٌموقع ٌؾبالسٌموجودة ٌسبعة ٌاؼبوضوعٌبشكلٌمفصلٌُبٌسبعٌؾبالس، ٌبينتٌىذا ٌأنا اشتباه،

ٌاغبسُتٌكانتٌلوٌأىداؼٌثبلثة7ٌ(الػَمَلّفٌالعاشورائي)ربتٌعنوافٌٌ)زىرائيوف(ٌاؼبودةٌالفضائيةٌاإللكًتوين
ٌقائمالػهدؼ األوؿ: ىو فضح الوضع ال ،ٌفضحٌنظاـٌالسقيفةٌفضحٌاالنػحراؼٌالذيٌحدثٌمنٌيـو

ٌيانعةٌ ٌالثمرة ٌأصبحتٌىذه ٌساعدة، ٌبنػي ٌلسقيفة ٌاليانعة ٌالشرعية ٌالثمرة ٌكاف ٌيزيد ٌيزيد، ٌإىل السقيفة
ٌكاملة،ٌلذلكٌالػحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌُسِفَكٌدموٌألجلٌىذهٌالقضيةٌحتػىٌتتضحٌ وناضجة

ػمناسبٌكافٌىوٌىذاٌالوقتٌحُتٌتُػثمرٌشجرةٌالسقيفةٌالشجرةٌالػملعونةٌفأثػمرتٌثػمػرةٌالسقيفة،ٌالوقتٌال
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معاوية،ٌالػحسُتٌُسفكٌدموٌألجلٌأفٌتتضحٌالػحقائقٌوحقائقٌبنٌٌىذهٌالثمرة،ٌىذهٌالثمرةٌالنجسةٌيزيد
ٌاالنػحراؼ،ٌىذاٌالػهدؼٌاألوؿٌوىوٌالػهدؼٌالقريب.

ٌالذيٌٌكتاب والعترةفكاف الػحفاظ على منهج الٌأما الػهدؼ الػمتوسط ٌوالوعاء ٌالػحاوية ُبٌضمن
ٌالوعاءٌوالػحافظةٌالتػيٌُأسستٌبدماءٌأىلٌالبيت.ٌوصلٌالوقتٌإىلٌ ٌوفاطمةٌوالػحسن،ٌىذا أسسُوٌعليٌّ

ٌ.أفٌتتشكلٌحافظةٌجديدةٌووعاءٌجديدٌبدـٌالػحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو
ٌُبٌنفسٌولذلكٌٌالهدؼ الثالث البعيد الستراتيجي البرنامج المهدوي ٌساروا ٌبعدٌاغبسُتٌما األئمة

ٌالشهداء ٌسيد ٌفيو ٌالذيٌسار ٌاغبسيٍتٌمشروعٌٌ،االذباه ٌالقرباف ٌتعميق ٌوباولوف ٌكلهم ٌاألئمة ٌبقي وإمبا
ٌ.القربافٌاغبسيٍت

ٌعليٌّ،ٌ ٌأعمدتػها ٌٍُبٌَّركَّز ٌوآلو ٌاهللٌعليو ٌصلى ٌُمػَحمَّد ٌونصبها ٌبناىا ٌالتػي ٌاإلسبلـ ٌبػخيمة ٌبدأ الػمشروع
األعمدةٌبشكلٌعاـ،ٌتػحتٌىذهٌالػخيمةٌوبُتٌىذهٌاألعمدةٌالػحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌحافظٌعلىٌ

ٌالػحديثٌٌ،عليوٌأنشأٌالػحافظةٌالػحسينيةٌالػمهدويةٌوالتػيٌتنشأٌُفيهاٌأجياؿٌوأجياؿ ىذهٌاألجياؿٌالتػيٌمرَّ
ٌأمس،ٌالروايةٌالتػيٌنقلتهاٌمنٌتفسَتٌفراتٌالكوُبٌوىيٌتتحدثٌع نٌأنصارٌالػحسُتٌعنهاٌُبٌروايةٌيـو

وعنٌَخَدَمةٌالػحسُتٌعربٌالتػأريخٌوأنػهمٌالػُخبلصةٌعلىٌوجوٌاألرض،ٌُخبلصةٌأليٌشيء؟ٌلُنصرةٌاإلماـٌ
وف؟ٌُبٌالػحافظةٌالػحسينية،ٌولذلكٌشعارٌياٌلثاراتٌالػحسُتٌالذيٌيرفعُوٌاإلماـٌٌؤالػحجة،ٌىؤالءٌأينٌينش

ٌمثبًلٌُبٌالٌو سطٌالعلماينٌأوٌُبٌالوسطٌالشيوعيٌأوٌُبٌالوسطٌالػحجةٌىذاٌالٌيػمكنٌأفٌيكوفٌمرفوعًا
ٌالشيعي ٌالوسط ٌكل ٌليسٌُب ٌوحتػى ٌالسنػي ٌالوسط ٌُب ٌأو ٌالقومي ٌالوسط ٌُب ٌأو ٌىناؾٌٌ،الليربايل ألف

ٌالشعارٌ ٌبػهذا ٌترغب ٌالتػي ٌالوحيدة ٌالػمجموعة ٌالشعار، ٌبػهذا ٌترغب ٌال ٌالشيعي ٌالوسط ٌُب َقطّاعات
ٌتري ٌحينما ٌقطعًا ٌالػحسينية، ٌالشعار،ٌالػمجموعة ٌبػهذا ٌالناسٌيعتقدوف ٌيكوف ٌأف ٌالبُد ٌشعارًا ٌترفع ٌأف د

ٌلوالٌالظروؼٌوالػمقدماتٌ ٌالػحافظة ٌيُنشئٌىذه ٌاستطاعٌأف ٌوالػحسُتٌما ٌالػحافظة ٌىذه الػحسُتٌأنشأ
ٌالػحسنٌالسبطٌىوٌالسببٌاألوؿٌالذيٌمهدٌالظروؼٌلنهضةٌ ٌأبوٌُمػَحمَّدٌالػحسن،ٌإمامنا التػيٌمهدىا

ٌ ٌاإلماـ ٌغَتٌالػحسُت، ٌمػخفية ٌالػحسن ٌُظبلمة ٌولذلك ٌُظبلمتو، ٌأخفى ٌٍب ٌُظبلمتو ٌخّطط ٌوبيدِه ظُِلم
ٌالػحلقاتٌ ٌينقل ٌالذي ٌالػمفصل ٌيكوف ٌالذي ٌالػحسن ٌاإلماـ ٌأف ٌالربنامج ٌىذا ٌمن ٌجزء ٌألف واضحة،
ٌالػمفصلٌ ٌعرب ٌالػمفصل ٌىذا ٌعرب ٌتػمر ٌالػحلقات ٌىذه ٌالفاطمية ٌالَعَلويّة ٌالػُمَحمَّديّة ٌالػحلقة السابقة
ٌ،الػحسنػي،ٌوبعدٌذلكٌنصلٌإىلٌالقربافٌالػمدمىٌإىلٌالقربافٌالػحسينػيٌوالقربافٌالػحسينػيٌيبقىٌاألئمة



 3ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

77 

 

ٌبػهذاٌ ٌعقيدتنا ٌلتأكيد ٌاألئمة ٌالنصوصٌمن ٌمئاتٌمئاتٌمئاتٌومئاتٌمن ٌالنصوصٌتػجد ٌإىل أرجع
ٌٌالقربافٌوانشدادناٌلػهذاٌالقربافٌوارتباطناٌبػهذاٌالقربافٌويبقىٌاألمرٌمتواصبلًٌ ٌإىلٌيـو متصبًلٌإىلٌىذاٌاليـو

ٌياٌلثاراتٌ ،ٌشعارُه ٌعاشوراءٌُبٌالعاشرٌمنٌُمػحرَـّ إماـٌزماننا،ٌمتػىٌيػخرجٌاإلماـ؟ٌالرواياتٌتقوؿٌُبٌيـو
ٌىذهٌٌ ٌيغيب، ٌالربنامجٌأفٌاإلماـ ٌمنٌىذا ٌالعناوين؟ٌألفٌالربنامجٌواحد،ٌجزء ٌكلٌىذه ٌِلماذا الػحسُت،

ٌال ٌأف ٌالتػيٌتتحدثٌعن ٌإلصبلحٌكلماتٌاإلماـ ٌكانتٌالقضية ٌما ٌكلٌشيء ٌانتهى ػحسُتٌحُتٌقُتل
الفسادٌالػموجود،ٌاإلماـٌرفعٌالشعار7ٌإنِّػماٌخرجتٌلطلبٌاإلصبلحٌُبٌأُمَّةٌجدي،ٌوأفٌأسَتٌبأيٌشيء؟ٌ

أيبٌطالبٌالٌأفٌأسَتٌبسَتةٌالشيخُتٌألفٌبنٌٌأيبٌطالب،ٌجديٌوأيبٌعليٌّبنٌٌوأفٌأسَتٌبسَتةٌأيبٌعليٌّ
ٌثورةٌضدٌ ٌالثورة ٌثورةٌضدٌأصحابٌىذه ٌالناكثُتٌوالقاسطُتٌوالػمارقُت، ٌاؼبشؤومة،ٌوثورةٌضِد الصحيفة

7ٌالػجملٌوضدٌالذينٌخرجواٌُبٌالنهروافٌوضدٌالطامةٌالكربىٌالتػيٌكانتٌُبٌالشاـ
اإلماـٌالػحسُتٌأرادٌأفٌيقوؿٌبأفٌىذهٌاألُمَّةٌماٌٌ-فالويُل لِلُعصاِة الُفسَّاؽ َلَقد قَػَتلوا ِبَقتِلَك اإلسالـ 

عندىاٌشيءٌمنٌاإلسبلـ،ٌاإلسبلـٌفقطٌعندٌأىلٌالبيتٌفصنعٌىذهٌالػحافظة،ٌىوٌسفينةٌالنجاة،ٌىوٌ
مصباحٌالػهدى،ٌالذيٌيريدٌأفٌيذىبٌإىلٌالػهدىٌأالٌيػحتاجٌمصباح؟ٌمصباحٌالػهدىٌالػحسُت،ٌالػحسُتٌ

ٌالػخ ٌالسقيفة،ٌالػحسُتٌيريدٌأفٌيقوؿٌبأنوٌالٌمنٌالذيٌقتلُو؟ٌأليسٌقتلُو طٌالػمعارضٌألىلٌالبيتٌقتلتُو
ٌالػمعنػىٌتبينوٌزيارةٌالناحيةٌالػمقدسةٌ ٌكرببلء،ٌوىذا فالويُل لِلُعصاِة ٌ-إسبلـٌىنا،ٌاإلسبلـٌفقطٌىناٌُب

وَىَدموا  ،َن واألحَكاـونَػَقضوا الُسنَ  ،وَعطَّلوا الصَّالَة والّصياـ ،الُفسَّاؽ َلَقد قَػَتلوا ِبَقتِلَك اإلسالـ
الػهملجةٌحركةٌالفرسٌالسريعةٌٌ-ٌَوَىمَلُجوا فػي الَبغِي والُعدواف ،َوَحرَّفوا آياِت الُقرآف ،قواِعَد اإليَماف

 ،َوَعاَد ِكتاُب اهلل َعزَّ َوَجّل َمهُجورا ،َوَىمَلُجوا فػي الَبغِي والُعدواف، َلَقد أصَبَح َرُسوُؿ اهلل َموُتوراٌ-
َوالَتنّزيُل  ،والَتحريُم والَتحليل ،َوفُِقَد ِبَفقِدَؾ الَتكبيُر والَتهليل ،الػَحّق إذ ُقِهرَت َمقُهوراوُغوِدَر 
ٌكلهاٌٌ-ٌَواإللػَحاُد والَتعطيل ،َوَظهَر بَعَدؾ الَتغييُر والَتبديل ،والَتأويل أيَنٌاإلصبلحٌإذاًٌإذاٌىذهٌاألشياء

ٌالربنامجٌالذ ٌاإلصبلحٌىوٌُبٌىذا ٌالػهدؼٌاألوؿٌفضحٌالسقيفة،ٌظهرتٌبعده؟ ٌاألىداؼ، ٌىذه يٌلو
الػهدؼٌالثاينٌالػحفاظٌعلىٌوعاءٌالكتابٌوالعًتة،ٌالػهدؼٌالثالثٌإنشاءٌالوعاءٌالذيٌتنشأٌفيوٌالػمجاميعٌ
التػيٌسيخرجٌمنهاٌأنصاُرٌاإلماـٌالػحجة،ٌأنتمٌياٌَخَدَمةٌالػحسُت،ٌأنتمٌُبٌىذاٌالوعاءٌوأمسٌقرءناٌالروايةٌ

ٌكيفٌَتِصُفٌَخَدَمةٌالػحسُتٌوالروايةٌواض َواإللػَحاُد  ،َوَظهَر بَعَدؾ الَتغييُر والَتبديلٌ-حة،ٌواضحةٌجدًا
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ٌوالِفَتُن َواألَبَاِطيل ،واألىواُء واألَضاليل ،والَتعطيل ٌاهللٌ. ٌصلوات ٌالػحسُت ٌقتل ٌبعد ٌظهر ٌكلو ىذا
ٌطوطٌالعامةٌللسيناريوٌالثاين.ٌوسبلموٌعليو،ٌأعتقدٌأنَّوٌبعدٌىذهٌالػجولةٌصارتٌالصورةٌواضحةٌعنٌالػخ

والسيناريوٌالثالثٌفقطٌأشَتٌإليِوٌبشكلٌُمػجملٌألنناٌفعبًلٌنػحُنٌنعيشٌُبٌالسيناريوٌٌىناؾ سيناريو ثالث
ٌبعدٌ ٌالػخبلفة ٌأف ٌاألوؿ ٌالسيناريو ٌتبلحظوف ٌبوظيفتهم، ٌالشيعة ٌيقم ٌلػم ٌإذا ٌالثالث ٌالسيناريو الثاين،

ٌقامتٌب وظيفتهاٌفانتقلٌاألئمةٌإىلٌالسيناريوٌالثاينٌحيُثٌتكوفٌالوظيفةٌعليناٌالػمصطفىٌلعلّيٌاألُمَّةٌما
علىٌالشيعة،ٌإذاٌلػمٌنقمٌبوظيفتناٌسيأٌبٌالسيناريوٌالثالث،ٌإفٌشاءٌاهللٌحينماٌيصلٌالكبلـٌإىلٌالتكليفٌ
الشرعيٌأتػحدُثٌومنٌخبلؿٌآياتٌالكتابٌالكريػمٌورواياتٌأىلٌالبيتٌأتػحدُثٌعنٌتكليفناٌالشرعي،ٌ

أنَّوٌلوٌلػم7ٌٌاٌلػمٌنقمٌبوظيفتناٌيأتػيٌالسيناريوٌالثالث،ٌالسيناريوٌالثالثٌالذيٌتشَتٌإليوٌالرواياتٌالشريفةإذ
ٌوحينئذٌيظهرٌإماـٌزمانناٌمنٌدوفٌ ٌلطوَّؿٌاهللٌذلكٌاليـو ٌواحدٌإالٌيـو يبقىٌمنٌعمرٌىذهٌالدنياٌإالٌيـو

ٌكافٌاألمرٌىكذا،ٌأيٌُّخيانةٌٌ،كريػمةالػحاجةٌإليناٌومنٌدوفٌالػحاجةٌإىلٌخدماتناٌالػجليلةٌال والويُلٌلناٌإذا
نكوفٌقدٌُخنَّاٌمػُحمَّداًٌوآَؿٌُمػَحمَّد،ٌىذاٌالسيناريوٌالثالثٌيأٌبٌإذاٌماٌخانتٌالشيعةٌإمامها،ٌفهلٌتػخوفٌ
ٌبأنفسهمٌويػحكموفٌ ٌالذينٌيػحكموفٌعلىٌأنفسهم ٌىم ٌإىلٌالشيعة ٌراجعٌة ٌقضيٌة ٌىذه ٌإمامها؟ الشيعة

ٌبأعمالػهم.ٌعلىٌعواقبهمٌ
ٌتصلٌ ٌحتػى ٌوىكذا ٌَفُحسُت ٌلػحسن ٌوبعدُه ٌلعلّي ٌُمػَحمَّد ٌبعد ٌالػخبلفة ٌأفَّ ٌاألوؿ ٌالسيناريو ٌىناؾ إذًا

ىذاٌٌ،الػخبلفةٌإىلٌإماـٌزمانناٌوىوٌالثاينٌعشرٌفتمتلُئٌاألرضٌقسطاًٌوعدالٌويُظِهُرٌاهللٌدينُوٌعلىٌكلٌدين
ٌكانتٌالسقيفةٌالربنامجٌالذيٌطعنٌىذهٌالربنامجٌاألوؿٌالسيناريوٌاألوؿٌفػخانتُوٌاألُمٌَّ ةٌبػهذهٌالػمخططات،

ٌكافٌ ٌومن ٌوعمر ٌبكر ٌأبو ٌكتبها ٌالتػي ٌاؼبشؤومة ٌالصحيفة ٌمن ٌوكانتٌالبداية ٌالػخطة ٌىذه ٌودمَّر الػخطة
ٌمعهمٌمنٌالصحابة.ٌ

ـٌَ انتقلٌاألئمةٌإىلٌالسيناريوٌالثانػيٌوَقدَّمواٌأنفسهمٌودمائهمٌألجلٌأفٌيُوجدواٌحافظة،ٌأمَتٌالػمؤمنُتٌَقدَّ
نفسوٌإىلٌآخرٌلػحظةٌحتػىٌوقعٌالسيُفٌعلىٌرأسِوٌُبٌمثلٌىذهٌالليالػيٌوُبٌكلٌبدنِوٌىناؾٌضربةٌلسيفٌ

ٌالشريفٌإالٌَّ ٌبدنِو ٌمنٌخبليا ٌخلية ٌقضىٌوُكلُّ ٌلرمػح، ٌُبٌوطعنة ٌالكبَتة ٌالُظبلمة وتعرضتٌأللػمٌوأذى،
ٌالػحسُتٌ ٌاإلنسانػيٌُظبلمة ٌالُظبلماتٌعلىٌمسرحٌالػحياة ٌصحيحٌأشد ٌعلّي، ٌىيٌُظبلمة تاريخٌاألئمة
ٌالػحسنٌ ٌاإلماـ ٌبنفسِو، ٌكتمها ٌوىو ٌمكتومة ٌُظبلمة ٌالػحسن ٌُظبلمة ٌمكتومة، ٌُظبلمة ٌعلّي ٌُظبلمة لكن

ٌاإلنسافٌَخّططٌِلُظبلمتِوٌبيدِهٌوىذاٌىوٌىذاٌى وٌالصرُبٌاإللػهي،ٌالصرُبٌاإللػهيٌوالتسليمٌِلماٌيريدُهٌاهللٌأفَّ
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عندُهٌأكثرٌمنٌخيارٌفيذىبٌُبٌالػخيارٌالػمؤلػمٌويًتؾٌالػخياراتٌاألخرىٌوالتػيٌيػجوزٌلوٌأفٌيذىبٌفيها،ٌ
جٌخياراً،ٌالػخيارٌلكنوٌيذىبٌإىلٌالػخيارٌاألفضل،ٌالػخيارٌاألفضلٌلػمن؟ٌلنفسِو؟!ٌأبداً،ٌهلل؟!ٌاهللٌالٌيػحتٌا

خيمًةٌجديدةٌلكنهاٌتُنسجٌمنٌ األفضلٌلنا،ٌبعدٌأفٌغدرتٌاألُمَّةٌوخانتٌاألُمَّةٌبدأٌاألئمةٌيبنوفٌلناٌبيتاًٌ
ٌدمائهمٌومنٌلػحومهم،ٌالنبػيٌاألعظمٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌحُتٌجػمعهمٌتػحتٌالكساءٌفقاؿ7

ٌلػحمٌُ ٌقاؿ7 ٌقاؿ؟ ٌماذا ٌبيتػي، ٌأىُل ٌَىؤالء ٌإفَّ ٌالػخطابٌدائماًٌاللَُّهمَّ ٌىذا ٌِلماذا ٌلػحميٌودمهمٌدمي، ُهم
ٌيقوؿٌ ٌِلماذا ٌوأفٌدمائهمٌَسُتسَفك، ٌيعلمٌأفٌلػحومهمٌسُتفَرـ ٌألنَّو ٌلػحمكٌلػحميٌودمكٌدمي، لعلّي7
ٌمراتٌ ٌالػحسنٌسُتسقىٌالسمٌعدة ٌَكِبَد ٌأفَّ ٌيعلم ٌألنَّو ٌلػحميٌدمهمٌدمي؟ للحسنٌوللحسُتٌلػحمهم

ٌكافٌعندناٌوجدا ٌعلىٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌفهلٌننسىٌذلكٌالطشتٌالذيٌوتتقطع،ٌإذا ٌَغَتَة فٌوعندنا
ٌجيشٌالسقيفةٌ ٌكبدُهٌقطعًةٌبعدٌقطعة،ٌىلٌننسىٌىجـو ألقىٌفيوٌإمامناٌالػحسنٌولفظٌفيوٌإمامناٌالػحسن

ٌينادوف ٌوىم ٌكرببلء ٌالػحسُتٌُب ٌوكافٌالػحسُتٌعليو7ٌٌعلىٌخياـ ٌالبيتٌمنٌباقية، ٌألىلٌىذا الٌتبقوا
ٌجاءٌالسبل ٌىو ٌبرجلِو، ٌجاء ٌبنفسِو، ٌجاء ٌالػخيار ٌىذا ٌأختار ٌخياراتٌأخرىٌلكنو ٌيػجد ٌأف ٌبإمكانِو ـ

ٌقاؿ ٌيتحركوا ٌأف ٌصحبُو ٌأراد ٌَلمَّا ٌوحتػى ٌكرببلء، ٌإىلٌأرض ٌحتػىٌوصل ٌىنا7ٌٌبنفسِو ٌُىنا ٌىنا، ٌُىنا قفوا
شريةٌسعادةٌاإلنسانية،ٌىذهٌموعدنا،ٌىناٌالػموعد،ٌىناٌالػحلقةٌاألىمٌُبٌىذاٌالربنامجٌُبٌبرنامجٌسعادةٌالب

أفٌأىلٌالبيتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُتٌقدَّمواٌدمائهمٌوأبدانػهمٌٌ،ظبلمةٌأخرىٌألىلٌالبيت
ٌالعالػمٌالدنيوي وإالٌفهمٌأسػمىٌٌ،وأرواحهمٌوأموالػهمٌوكلٌماٌعندىمٌوعانواٌماٌعانواٌمنٌاآلالـٌُبٌىذا

لدنيويٌقدمواٌماٌقدمواٌألجلٌسعادةٌالبشريةٌألجلٌأفٌيكتملٌمنٌىذاٌالعالػمٌالدنيوي،ٌُبٌىذاٌالعالػمٌا
ومنٌلػمٌيشكرٌالػمخلوؽٌلػمٌيشكرٌٌ،ىذاٌالربنامجٌاإللػهيٌوالٌأحدٌيشعرٌبذلكٌوالٌأحدٌيػحُسٌبذلك

ٌوبعظمٌ ٌبفضلهمٌلكنٌىلٌنػحسٌبعظمٌالنعمة ٌنعمٌنشعر ٌأىلٌالبيت، ٌالٌنشكر ٌحتػىٌنػحُن الػخالق،
ٌالبيتٌن ٌألىل ٌالوالء ٌىذهٌالػحق؟ ٌمن ٌوأعظم ٌأعظم ٌالبيتٌعلينا ٌأىل ٌولكنٌحق ٌلػها، ٌالٌحدود عمة

فهلٌنعرؼٌقدرىمٌونعرؼٌسعتهم؟ٌألىلٌالبيتٌحقٌعليناٌٌ،النعمة،ٌحقٌأىلٌالبيتٌبقدرىمٌوبسعتهم
ٌُبٌىذاٌ ٌالػحافظة ٌُبٌىذه ٌالبيتٌوضعونا ٌأىل ٌوأبعاده، ٌنُدرؾٌحدوده ٌال ٌنػحن ٌأعناقنا ٌُب ٌالػحق ىذا

ذيٌُنِسَجٌمنٌدماءٌالػحسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌإذاٌوفيناٌألىلٌالبيتٌىذاٌالوعاء،ٌىذاٌالوعاءٌال
السيناريوٌالثاينٌىوٌالسيناريوٌالناجحٌلكنناٌإذاٌماٌوفيناٌوبقيتٌاألُمَّةٌتًتددٌبعيدًاٌعنٌمنهجٌأىلٌالبيت،ٌ

ٌكانتٌبقيتٌاألُمَّةٌتعتاشٌعلىٌىذهٌالػمياهٌاآلسنةٌالتػيٌتأتيناٌمنٌمػجاريٌالػمخالفُتٌأل ىلٌالبيت،ٌإذا
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ٌعيوفٌ ٌمن ٌويشربوف ٌويعتاشوف ٌيقتاتوف ٌوسطنا ٌُب ٌوالػمفكروف ٌوالكتب ٌوالػخطباء ٌوالػمنابر الفضائيات
ٌالبيت ٌالػمخالفُتٌألىل ٌعيوف ٌمن ٌالكدرة ٌتلكٌالعيوف ٌمن ٌتػأتينا ٌالتػي ٌالػخيانةٌٌ،الػمجاري فتلكٌىي

ٌكلمةٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلم ٌوٌعليو7العظمىٌألىلٌالبيت،
ٌالػَحَسنبن  وأنَا الػُحجَّةُ 7ٌ-ٌىوٌيقوؿٌ-ٌطلُب الػمعارِؼ من غير طريقنا أىل البيت مساوٌؽ إلنكارنا

مساوؽٌٌ-ٌطلُب الػمعارِؼ من غير طريقنا أىل البيت مساوٌؽ إلنكارناٌ-كيٌيُػمضيٌىذهٌالكلمةٌٌ-
ٌفإنكٌت ٌالػمعارؼٌمنٌغَتٌطريقهم ٌتطلُب ٌأف ٌأنكىٌيعنػيٌمساويٌبنفسٌالدرجة، ٌالقضية ٌبل نكرىم،

وأشدٌإنَّكٌُتسيءٌاألدبٌإليهم،ٌربػماٌىناؾٌاآلفٌالكثَتٌُبٌالعالػمٌمنٌينكرٌاألئمةٌلػجهلِوٌبػهمٌلكنٌأفٌ
ٌاهللٌوتذىبٌإىلٌغَتىم ٌُحَجُج ٌأئمتكٌوبأنػهم ٌبأفٌٌ،تعرؼٌبأنػهم ٌلػهم ٌألنكٌتقوؿ ٌكبَتة ٌأدب إساءة

ٌبأنك ٌلػهم ٌألنكٌتقوؿ ٌأفهمٌأولئكٌاألنػجاسٌأفضلٌمنكم، ٌأنا مٌالٌتفهموفٌوالٌتعرفوفٌوالٌتعلموف،
ٌأُىناؾٌإساءةٌٌ،منكمٌألننػيٌأعرؼٌالطريقٌالصحيح ٌأىلٌالبيت، ٌأفهمٌمنكمٌيا وتقوؿٌلػهمٌبأفٌىؤالء

أكربٌمنٌىذهٌاإلساءة؟!ٌأفٌنًتؾٌحديثٌأىلٌالبيتٌوفكرٌأىلٌالبيتٌومنهجٌأىلٌالبيتٌونتعلقٌبتلكمٌ
ٌكماٌيقوؿٌأئمتناٌونًتؾٌالعيوفٌالصافية،ٌىذهٌالػحباؿٌالقذرة،ٌحباؿٌقذرةٌُصنعتٌم ٌَكِدرة نٌالقمامة،ٌعيوف

ىيٌالػخيانةٌالكبَتةٌِلمػَُحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّد،ٌإذاٌخانتٌالشيعةٌإماـٌزمانػها،ٌىوٌيقوؿ7ٌطلُبٌالػمعارؼٌمنٌ
ٌكافٌىذاٌاألمرٌمساوقًاٌإلنكارىمٌأليسٌىيٌىذهٌالػ خيانة؟ٌغَتٌطريقناٌأىلٌالبيتٌمساوٌؽٌإلنكارنا،ٌإذا

خيانةٌأىلٌالبيتٌتؤديٌإىلٌأفٌىذاٌالسيناريوٌيتعطلٌويشتغلٌالسيناريوٌالثالثٌوحينئذٌالٌتوفيقٌوالٌُنصرةٌ
ٌلعلناٌ حقيقيةٌوالٌوفاءٌإلماـٌزماننا،ٌلوٌبقيٌمنٌعمرٌىذهٌالدنيا،ٌيبقىٌاإلماـٌينتظر،ٌينتظرناٌإىلٌآخرٌيـو

ٌكماٌيقوؿٌبعضٌعلمائناٌنستفيق،ٌلسناٌنػحُنٌالذينٌننتظُرٌاإلماـٌىوٌالذيٌينت ٌكاملٌُمَكمَّلٌال ظرناٌىو
ٌكبلـٌمنٌيػجهلٌبػمقاـٌإماـٌزمانِو،ٌأنَّوٌينتظرٌ ٌكبلـٌرخيص،ٌىذا بأنَّوٌينتظرٌحتػىٌتتكاملٌتػجاربُو،ٌىذا

ٌينتظرنا ٌالناقصوفٌىو ٌنػحُن ٌكاملٌالٌينتظرٌشيئاً، ٌإمامنا ولذلكٌسينتظرٌحتػىٌٌ،حتػىٌتتكاملٌتػجربتُو،
ٌ ٌعمر ٌمن ٌيـو ٌويشتغلٌآخر ٌيًتكنا ٌحينئذ ٌنومتنا ٌوُب ٌنومنا ٌعلى ٌبقينا ٌفإذا ٌنستفيق، ٌلعلنا ٌالدنيا ىذه

ٌ ٌلطولوٌاهللٌسبحانوٌوتعاىل،ٌلطّوؿٌاهللٌذلكٌاليـو السيناريوٌالثالثٌلوٌلػمٌيبقىٌمنٌعمرٌىذهٌالدنياٌإالٌيـو
ٌوليلة،ٌُبٌرواياتٌوُيصِلحٌلوٌأمرُهٌُبٌلي لة،ٌُيصِلحٌلوٌأمرُهٌُبٌلػحظةٌٌويػخرجٌاإلماـٌوُيصِلحٌلوٌأمرُهٌُبٌيـو

ٌكذبنا،ٌ ٌكل ٌُكلٌُّىذاٌالكذبٌالذيٌنكذبُوٌوُكلٌُّىذهٌاالدعاءاتٌالفارغةٌيظهر ُكنٌفيكوف،ٌوحينئذٌيظهر
ٌالثاين،ٌ ٌُبٌالسيناريو ٌنػحُن ٌالٌزلنا ٌزمانِو، ٌإماـ ٌتوفيقٌخدمة ٌاإلنسافٌُيسلبٌمنو ٌكربىٌأفَّ وتلكٌطامٌة
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ٌما ٌإذا ٌيكوف ٌالثالثٌإنػما ٌيأتػيٌالسيناريوٌٌالسيناريو ٌحينئذ ٌالسيناريو ٌوفشلٌىذا ٌإمامػها خانتٌالشيعة
ٌكافٌبوديٌأفٌأضيفٌإضافاتٌأخرىٌلكننػيٌ الثالثٌحينئذٌيبادرٌاألمرٌبنفسِوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،

ٌنقاط ٌعلىٌعدة ٌأفٌأسلطٌالضوء ٌبأننػيٌأريد ٌالػحلقة ٌوقلتٌُبٌبداية فقطٌٌ،أرىٌالوقتٌيػجريٌسريعًا
ٌغد،ٌُبٌحلقةٌٌ،ةٌواحدةٌوىيٌالسيناريوىاتتػحدثتٌعنٌنقط بقيةٌالنقاطٌإفٌشاءٌاهللٌتأتيناٌُبٌحلقةٌيـو

ٌكافٌىناؾٌوقتٌأبدأٌُبٌالعنوافٌالرابعٌوىوٌالػمعرفة،ٌوكماٌقلُتٌ ٌغدٌُأكِملٌالػحديثٌُبٌالظهورٌوإذا يـو
ٌكلهاٌتدورٌُبٌمعرفةٌإماـٌزم ونوٌٌؤانناٌومعرفةٌشُبٌالػحلقاتٌالػماضيةٌبأفٌىذهٌالػمباحثٌوىذهٌالعناوين

ٌوأفضُلٌ ٌوالػمعرفة ٌالعلم ٌطلُب ٌعباداتٌليالػيٌالقدر ٌأفضل ٌالليالػي، ٌالعباداتٌُبٌمثلٌىذه وىيٌأفضل
ٌالػمعرفةٌمعرفُةٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌوأخصُّهاٌمعرفُةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.

ٌلػمعرفةٌإماـٌزمانػيٌوأمنياتػيٌل كمٌودعائيٌلكمٌبالتوفيقٌُبٌمعرفةٌُمػَحمَّدٌوآؿٌأسألكمٌالدعاءٌأفٌأوفَق
ٌ ُمػَحمَّدٌوبالتوفيقٌلػخدمِةٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌأسألوٌتعالػىٌأفٌيػجمعنػيٌوإياكمٌأيُّهاٌالػُمخِلصوفٌُبٌُحبِّ

تقطعنػيٌٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌتػحتٌرايةٌالزىراءٌُبٌالدنياٌواآلخرة،ٌسيديٌياٌبقيةٌاهللٌَبَكٌِصلنػيٌعنَكٌال
رسوؿٌاهللٌفأنَتٌأنَتٌالٌغَتؾٌُمراديٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليَكٌوعلىٌآبائكٌوأجدادؾٌبنٌٌأغثنػيٌيا

ٌاألطيبُتٌاألطهرين،ٌُبٌأمافٌاهلل.
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 احليقت اىشابعت

 اجلزء الثاني/ الـظـهــور 

اجلزء االول /الـظـالمة   

 

ٌوتروحٌصلواتٌاهللٌعليكٌوعلىٌأمكٌ ٌصلواتٌاهللٌعليكٌتغدو ٌاألولياء ٌيتوجُو ٌاهللٌالذيٌإليو ٌوجو يا
الزىراء،ٌأمَّاٌأنتمٌياٌأشياعٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌسبلـٌٌعليكمٌَعظََّمٌاهللٌأجوركمٌُبٌسيدٌاألوصياء،ٌوفقنػيٌ

ٌ ٌإماـ ٌلػمعرفة ٌالػحجةاهللٌتعاىلٌوإياكم ٌزماننا ٌإماـ ٌأمر ٌوإلحياء ٌزماننا ٌإماـ ٌولػخدمة ٌٌزماننا الػحسنٌبن
ٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.

ٌبقيةٌ ٌوبقيتٌلػحديثٌالظهور ٌوُبٌالظهور ٌوُبٌالغيبِة ٌُبٌالوالدِة ٌُبٌالػحلقاتٌالػماضية ٌالػَحديُث ـَ تَػَقدَّ
ٌمٌُبٌالػحلقاتٌالػماضية.سُأجػِمُلهاٌوانتقُلٌإىلٌعنوافٌرابعٌمنٌالعناوينٌالتػيٌذكرتػهاٌلك

ٌالػمهدويٌوصلناٌ كاَفٌالػحديُثٌُبٌالػحلقةٌالػمتقدمةٌوىيٌالثالثةٌوىذهٌالػحلقةٌالرابعةٌمنٌحلقاتٌالػَمَلفِّ
ٌىناؾٌثبلثةٌسيناريوىات7ٌ،ُبٌحديثناٌإىلٌالسيناريوٌالثالث

ٌ.واألُمَّةٌغدرتٌبرسوؿٌاهللٌ(بيعةٌالغدير)األوؿٌوكانتٌخطتُوٌالرئيسةٌطُرحتٌُبٌ
ٌالثاين ٌالسيناريو ٌإىل ٌالعمل ٌفانتقَل ،ٌ ٌسيناريو ٌوىو ٌالثاين ٌالَعلويٌّ)السيناريو ٌالػُمػَحمَّديُّ حيُثٌٌ(القرباف

ٌتعيُشٌبُتٌ ٌالػحسُِت ٌوالٌزالتٌأآلـُ ٌكرببلء ٌاألضاحيٌُب ٌجزر ٌُجزروا ٌآؿٌُمػَحمَّدٌوحيُث ُسِفكتٌدماُء
ُعٌعندٌذكرِهٌالشريفٌولوعٌةٌالٌتػماثلهاٌلوعةٌُبٌوالٌزالتٌعيوفٌالطاىرينٌمنٌأوليائوٌتدمٌ،جوانِحٌُمػحّبيو

ٌالغائبٌالشاىدٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوتػحدثُتٌعنٌمبلبساتٌالسيناريوٌالثاينٌوأشرُتٌ قلبٌولدِه
ٌالثالثٌألفٌالذيٌيهمناٌ ٌالػحديثٌعنٌالسيناريو ٌأفٌأطيَل ٌُمػجملٌوالٌأريُد ٌالثالثٌبنحو إىلٌالسيناريو

ٌالثاينٌالذيٌنعيُشٌصفحاتِوٌونعيُشٌأيامُو.ٌبشكلٌعمليٌىوٌالسيناريو
ٌإمامناٌ ٌوظهر ٌذلكٌاليـو ٌاهلل ٌلطوَّؿ ٌواحد ٌيوـٌ ٌإال ٌالدنيا ٌىذه ٌعمر ٌمن ٌيبقى ٌلػم ٌالثالثٌلو السيناريو
صلواتٌاهللٌعليوٌوتَػمٌَّلوٌاألمر،ٌإنػماٌيُذَىُبٌإىلٌالسيناريوٌالثالثٌإذاٌغدرتٌالشيعةٌبإماـٌزمانػها،ٌإذاٌلػمٌ
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ٌالػمستوىٌالػمطلوبٌولػمٌتكنٌُبٌمقاـٌالوفاءٌواألداءٌوالقضاءٌعلىٌاألقلٌلتكليفهاٌالشرعيٌبُتٌتصلٌإىل
الػهدُؼٌمنٌكلٌٌ-ٌوسيأتيناٌالػحديُثٌعنٌالتكليفٌالشرعيٌ-يديٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌ

ٌالشٌر ٌتكليفنا ٌىو ٌنعرؼٌما ٌإىلٌأف ٌنصل ٌأف ٌالػحلقاتٌىو ٌىذه ٌكل ٌاألحاديثٌومن ٌمعرفةٌىذه عي،
ٌكثَتٌ ٌكثَتٌمنٌالػمبلبساتٌومنٌالػمقدماتٌوإىل التكليفٌالشرعيٌليستٌباألمرٌالػهُتٌتػحتاجٌإىلٌمعرفة
ٌمنٌ ـَ ٌتَػَقدَّ ٌما ٌُكلُّ ، ٌوبَػُتِّ ٌوواضح ٌجلّي ٌبشكل ٌالشرعي ٌالتكليف ٌصورة ٌتتضح ٌحتػى ٌالػمعطيات من

طًةٌمتكاملةٌمنٌخبللػهاٌنصلٌإىلٌالػحديثٌوماٌنػحُنٌفيوٌاآلفٌوماٌسيأٌبٌإنػماٌىوٌألجلٌأفٌنصنعٌخري
ٌكثَتاًٌحتػىٌأتناوؿٌمطالبٌأخرى. ٌتكليفناٌالشرعي،ٌنػحنٌُبٌالسيناريوٌالثاينٌوالٌأريُدٌأفٌأطيَل

ٌاغبديثٌُبٌٌالنقطة الثانية ٌمكنٍتٌالوقُتٌمنٌذلكٌأُتِػُم ٌوما ٌاؼباضية ٌُبٌاغبلقة ٌإليها اليتٌأردُتٌاإلشارة
ٌبعدىا ٌوما ٌالثانية ٌ. النقطة ٌأفٌالنقطة ٌيبكننا ٌالواقِع ٌمنٌخبلؿ ٌأننا ٌىو ٌعنها ٌاغبديَث ٌاليتٌأردُت الثانية

نتلمسٌبأنناٌُبٌعصرٌالظهور،ٌوحُتٌأقوؿٌبأنناٌُبٌعصرٌالظهورٌليسٌبذلكٌالفهمٌالساذجٌأينٌأريدٌأفٌ
ٌاؼبعطياتٌ ٌالذيٌتتكاملٌفيو ٌالعصر ٌالظهور ٌُمراديٌمنٌعصر ٌيوماً، ٌأو ٌأوٌشهرًا ٌسنًة ٌمعينًا ٌوقتًا أحدد

ٌالواقعٌوالػمٌُ ٌأبداً، ٌمعينًا ٌالٌأحددٌوقتًا ٌجدًا ٌوحُتٌأقوؿٌقريبًا قدماتٌالتػيٌتػجعُلٌظهورٌاإلماـٌقريبًاٌجدًا
يشهُدٌعلىٌذلك،ٌالٌأريدٌأفٌاستدؿٌبروايات،ٌوالٌأريدٌأفٌأتػحدثٌعنٌمستخرجاتٌجفريةٌوالٌأريُدٌأفٌ

عيُشٌفيو،ٌواقعٌالعالػم،ٌالعالػُمٌوصَلٌإىلٌأتػحدثٌعنٌتنبؤاتٌالػمتنبئُتٌوالٌأريُدٌوالٌأريدٌأنوٌالواقعٌالذيٌن
ٌفإنناٌعلىٌحافةٌمنٌاألزماتٌالػهائلة،ٌقبلٌ زاويةٌحرجةٌجداًٌجداًٌجدا،ٌمنٌأرادٌأفٌينظرٌإىلٌعالػمناٌاليـو
ٌالرابعٌبالضبطٌ أفٌأسًتسلٌُبٌحديثيٌىناؾٌمقطٌعٌمنٌفلمٌأمريكيٌُبَثٌعلىٌشاشاتٌالتلفزيوفٌُبٌاليـو

تابعةHistory Channelٌٌٌميبلدي،ٌعلىٌقناةٌأمريكيةٌمعروفة8116ٌمنٌالشهرٌاألوؿٌسنة7ٌ
ٌ ٌيتحدثٌعنDISNEY ABC NBC UNIVERSALٌٌلػمجموعة ٌمنٌفلم ٌمقطع ٌمعروفة، قناة

ٌوعنٌالػمستقبلٌمقطعٌصغَتٌنشاىدُهٌمعاًٌعلىٌشاشةٌالتلفزيوفٌوأسًتسُلٌُبٌكبلمي. ٌواقعٌاليـو
ٌكثَتةٌالٌيػملُكٌأحٌدٌجوابػها،ٌالعالػمٌأزماٌتٌُتولُِّدٌأزمات،ٌالعالَػُمٌعلىٌبوابةٌىذ هٌالبوابةٌتُفَتُحٌعلىٌأسئلة

ٌكافٌذلكٌُبٌمستوىٌالصحةٌ ٌالبشرٌالعاديٌعلىٌجػميعٌالػمستوياتٌإف بػحاجةٌإىلٌقدرةٌالٌيػمتلكها
ٌواألمراض،ٌاألمراضٌالفتاكةٌوالغربيةٌالتػيٌتفتُكٌباإلنسافٌُبٌيومناٌىذاٌواألمراضٌالتػيٌيُتوقُعٌلػها،ٌوىذا

وإنػماٌمنٌاستنتاجاتٌعلميةٌتستنُدٌإىلٌتػجاربٌوإىلٌحقائقٌعلىٌأرضٌٌ،التوقعٌليسٌناشئاًٌمنٌقوؿٌفواؿ
الواقع،ٌالػمناخٌوىذاٌالتبدؿٌالػهائلٌُبٌمناخٌالكرةٌاألرضية،ٌالعواصفٌبكلٌأشكالػها،ٌالعواصفٌالثلجية،ٌ
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ٌالعواصفٌا ٌالعواصفٌالنارية، ٌالعواصفٌالػهوائية، ٌأشكالػهاٌالعواصفٌالًتابية، ٌالطوفاناتٌبكل لبحرية،
ٌوالعسكريةٌ ٌاألزماتٌالسياسية ٌواالقتصادية، ٌواألخبلقية ٌاالجتماعية ٌأزماتٌالػحياة ٌطوفاف، ٌبعد طوفاٌف

ٌأزماتٌوأزماٌتٌتولدٌأزمات ٌكلٌذلك،ٌىناؾٌٌ.والػحروب،ٌأزماٌتٌبعدىا ٌىناٌالٌأريدٌالػحديثٌعن وأنا
ٌُبٌعا ٌالػمشاكِل ٌىيٌسبُبٌأكثر ٌخانقٌة ٌالطاقةٌأزمٌة ٌالعاـ، ٌبعنوانػها ٌالطاقة ٌالطاقة، ٌأزمُة ٌإنػها ٌاليـو لػمنا

ٌ.التػيٌيػحتاجػهاٌاإلنسافٌمنهاٌماٌيكوُفٌمػجالػهاٌُبٌالطبيعةٌومنهاٌماٌيكوفٌمػجالػهاٌُبٌالصناعة
ٌالتػيٌتػحٌ،الػماء ٌالطبيعية ٌوالنفطتالطاقة ٌالػحياة، ٌطبيعة ٌمنٌالطبيعةٌٌ،اجها ٌىيٌمتولدٌة ٌالصناعية الطاقة

أيضًاٌولكنٌمػجاؿٌعملهاٌُبٌالصناعة،ٌمػجاؿٌالصناعةٌيػحتاجٌإىلٌطاقةٌالنفطٌومػجاؿٌالطبيعةٌوالػحياةٌ
ٌاألزماتٌُبٌعنصريٌالطاقةٌالذينٌذكرتػهما،ٌوكلٌأصحابٌٌ،يػحتاجٌإىلٌطاقةٌالػماء والعالػمٌيعيُشٌأشدَّ

ٌوالنفطٌسوؼٌتكربٌٌو ٌيتوقعوفٌبلٌيقطعوفٌبأفٌأزماتٌالػمياه ٌوالنظر ٌبعدٌالفكر ٌالثلجٌيومًا ٌككرة تكرب
،ٌليسٌلػهاٌمنٌحّلٌإالٌََّحلٌٌّمثالػي وىوٌأفٌتكوفٌىناؾٌدولةٌواحدةٌتػحكمٌالعالػمٌحتػىٌتستطيعٌأفٌٌ،يـو

تُقنِنٌالطاقةٌالػمائيةٌوالطاقةٌالنفطيةٌوحتػىٌتكوفٌىناؾٌعدالةٌُبٌالتوزيعٌبػحسبٌالػحاجةٌوبػحسبٌماٌ
ٌبػحاجة ٌالعالػم ٌوالشعوب، ٌالدوؿ ٌالػحروب،ٌٌتقتضيو ٌبعد ٌالػحروب ٌستتفجُر ٌوإال ٌواحدة ٌحكومة إىل

وستكوفٌىناؾٌاألزماتٌبعدٌاألزمات،ٌومنٌأرادٌأفٌينظرٌإىلٌخريطةٌالعالػمٌإىلٌخريطةٌاألزماتٌالسياسيةٌ
فإنوٌسيضعٌالكثَتٌمنٌالنقاطٌالػحمراءٌعلىٌخريطةٌالعالػمٌوعلىٌمػجسمٌالكرةٌٌ،واالقتصاديةٌوالعسكرية

ماتٌالسياسيةٌواالقتصاديةٌوالعسكريةٌتعصُفٌُبٌجػميعٌأنػحاءٌالعالػم،ٌومػخاطرىاٌتزداُدٌاألرضيةٌألفٌاألٌز
،ٌىناؾٌمنٌحاوؿٌأوٌأرادٌأفٌيػحاوؿٌأفٌيضعٌقانونًاٌلػهذاٌالعالػمٌوىذاٌالقانوفٌعلىٌأساسِوٌ يومًاٌبعدٌيـو

ٌتُقننٌطاقةٌالػمياِهٌوطاقةٌالنفطٌولكنٌعلىٌأيٌذوؽٌوفقاًٌأليٌمدرسة؟
ُبٌالعالػمٌمػختلفة،ٌىناؾٌالقانوفٌالدولػيٌالعاـٌوىوٌالقانوفٌالذيٌينظمٌالعبلقاتٌبُتٌالدوؿٌوبُتٌالقوانُتٌ

الشعوب،ٌوىناؾٌالقانوفٌالدولػيٌالػخاصٌوىوٌالقانوفٌالذيٌينظمٌعبلئقٌالدوؿٌمعٌالػجالياتٌاألجنبيةٌ
ٌكانتٌىناؾٌاستثماراتٌتػ جاريةٌوأمبلؾٌعلىٌمػختلفٌسواءٌالتػيٌتقطنٌُبٌالبلدافٌالػمشارٌإليهاٌأوٌإذا

األصعدةٌألجانبٌيػمتلكونػهاٌُبٌدوؿٌأخرى،ٌوىناؾٌالػمعاىداتٌواالتفاقياتٌالدوليةٌولػهاٌخصائصهاٌ
ٌكيفٌيػمكنناٌأفٌنُوحدٌبُتٌىذهٌالقوانُتٌ القانونيةٌوىناؾٌالقوانُتٌوالدساتَتٌالوطنيةٌلكلٌبلدٌمنٌالبلداف،

انُتٌُبٌالعالػمٌمنهاٌماٌيستندٌإىلٌنظريةٌالعقدٌاالجتماعي،ٌولكلٌقانوفٌفقهوٌولكلٌقانوفٌمدرستُو؟ٌالقٌو
ٌلقانوفٌ ىناؾٌتعاقدٌاجتماعيٌبُتٌالػحكوماتٌوالشعوبٌبُتٌالدوؿٌوالدوؿٌبُتٌاألطراؼٌالتػيٌتػخضُع
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ٌالقوانُت،ٌوىناؾٌمدارسٌقانونيةٌتعتمدٌالتوازفٌالدولػيٌ ٌتنشأ ٌاجتماعيٌعلىٌأساسِو واحد،ٌفهناؾٌتعاقٌد
ٌُبٌالتق ٌربػماٌأساسًا ٌقانونيٌة ٌوىناؾٌمدرسٌة ٌللتقنُت، ٌالػمصالػحٌأساسًا ٌتعتمد ٌوىناؾٌمدارسٌقانونية نُت،

تكوفٌأقربٌإىلٌالوجدافٌاإلنساينٌالػمدرسةٌالتػيٌتعتمدٌأساسٌالتضامنٌاالجتماعيٌوىيٌمدرسٌةٌفرنسيةٌ
لػمٌماٌلػمٌيكنٌنشأتٌُبٌبداياتٌالقرفٌالعشرين،ٌوىناؾٌوىناؾ،ٌالٌيػمكنٌأفٌتقننٌالطاقةٌُبٌىذاٌالعا

ىناؾٌتوافقٌبُتٌالقانوفٌالدولػيٌالعاـٌوالقانوفٌالدولػيٌالػخاصٌوالػمعاىداتٌواالتفاقياتٌالدوليةٌوالقوانُتٌ
وىذهٌمسألٌةٌتكاُدٌأفٌتكوفٌمستحيلةٌألفٌالقوانُتٌالوطنيةٌللبلدافٌتػختلفٌعنٌالقوانُتٌٌ،الوطنيةٌللبلداف

ٌُبٌبلد افٌالعالػمٌالثالث،ٌُبٌالكثَتٌمنٌالبلدافٌىناؾٌاختبلؼٌبُتٌالدوليةٌالعامةٌأوٌالػخاصةٌخصوصًا
ٌبػحسبٌ ٌقانونًا ٌيضع ٌأف ٌاإلنساف ٌيستطيع ٌلن ٌوالػمعاىداتٌالدولية، ٌاالتفاقياتٌالدولية القوانُتٌوبُت

وبالتالػيٌالباُبٌٌ،الػمعطياتٌالػموجودةٌعلىٌأرضٌالواقعٌليقننٌالطاقةٌالػمائيةٌأوٌالنفطيةٌعلىٌوجوٌاألرض
العالػُمٌعلىٌحافةٌخطرةٌواألزماُتٌتتػراٌوٌتتػراٌبعدىاٌاألزمات،ٌلذلكٌالواقعٌيقوؿٌبأنوٌالبُدٌمنٌمسدود،ٌ

ٌتدخلٌإلػهيٌُبٌالقضية،ٌاهللٌالذيٌخلقٌىذاٌالعالػمٌالبُدٌأفٌيتدخلٌوكيفٌيتدخل؟
ٌالػمطل ٌاألرضٌالذيٌيػمتلكٌالقدرة ٌعلى ٌاألنػموذجٌاإللػهي ٌمن ٌالبَُد ٌاإللػهي، ٌالرجل ٌمن ٌعلىٌالبَُد قة

ُمطلقاًٌ العدؿٌألنوٌالٌيستطيعٌأحدٌأفٌيػمتلكٌالقدرةٌالػمطلقةٌعلىٌالعدؿٌماٌلػمٌيكنٌىوٌُبٌنفسِوٌعادالًٌ
ٌالباطلٌ ٌيستخلص ٌوأف ٌاستخبلصًا ٌالػحقَّ ٌيستخلص ٌأف ٌيستطيع ٌحتػى ٌوكبَتة ٌصغَتة ٌبكل وعاِلمًا

ٌوب ٌاألمور ٌبػحسبٌظواىر ٌدقيقًا ٌكامبًل ٌتشخيصًا ٌفيشخصٌالباطل ٌوُيشخِّصٌالػحقٌاستخبلصًا واطنها
ٌعاداًلٌ ٌلػمٌيكنٌُبٌنفسِو ٌاألسلوب،ٌالٌيػمكنٌأليٌإنسافٌأفٌيػمتلكٌىذهٌالقدرةٌما ٌبنفسٌىذا أيضًا
ٌكافٌىناؾٌ مطلقًاٌويػملكٌعلمًاٌمطلقًاٌويػملكٌواليًةٌمطلقةٌُبٌحدىاٌالشرعيٌوُبٌحدىاٌالتكوينػي،ٌإف

ٌبػها، ٌللتصرؼٌُبٌالتكوينياتٌيتصرُؼ ٌتكوينية ٌالػمتفائلٌللقضيةٌمنٌحاجة ٌالوجو ٌىو ٌالوجوٌٌ،ىذا أمَّا
ٌالػحروبٌ ٌإىلٌحروبٌبعدٌحروبٌوىذه ٌالدوؿٌوإفٌالشعوبٌستدخلٌُبٌأزماتٌتقودىا الػمتشائمٌفإفَّ
ٌكثَتاًٌُبٌوسائلٌ تقودٌالناسٌإىلٌالبؤسٌوإىلٌالشقاء،ٌوالٌأريُدٌأفٌأطرحٌاالحتماؿٌاآلخرٌالذيٌيُطرحٌاآلف

ٌاألرضٌوفنا ٌدمار ٌوىو ٌَقُصر،ٌاإلعبلـ ٌأـ ٌالزماُف ٌأطاؿ ٌالػُمنِقذ ٌبانتظار ٌنػحُن ٌيكوف، ٌذلكٌلن ٌفإف ئها
ٌاالعتقادٌ ٌنعتقد ٌيػجعلنا ٌالبشرية ٌواقُع ٌالناجع، ٌالعبلج ٌيػحمُل ٌالنجاة ٌوسائُل ٌُكلُّ ٌبيدِه ٌاآلتػي والػُمنِقُذ

ٌ.ٌذلكالواضحٌبأفٌالػمنقَذٌعلىٌاألبواب،ٌألفٌُحسنٌظنناٌباهللٌسبحانوٌوتعاىلٌىوٌالذيٌيقودناٌإىل
وحُتٌأقوؿٌبأفٌاؼبنقذٌعلىٌاألبوابٌىذاٌالكبلـٌليسٌمنٌقبيلٌالتمٍتٌالساذجٌأنٍتٌأَُمنِّػيٌنفسيٌأفٌأدرؾٌ
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ٌأـٌملٌنُدرؾٌزمانُو،ٌ ٌزمانُو ٌأدركنا ٌاإلنسانيةٌبشكلٌعاـٌسواء ٌالنظرٌإىلٌالقضية ٌالتصور، ٌليسٌهبذا زمانو
ٌ ٌواؼبيوؿٌالعاطفية ٌالتصوراتٌالشخصية ٌأعمقٌمنٌىذه ٌبزمافٌمعُتٌأوٌدبكافٌالقضية والنزعاتٌاحملدودة

معُت،ٌاألزمُةٌأزمُةٌاإلنسانيةٌبشكلٌعاـ،ٌوأزمُةٌاإلنسانيِةٌىيٌأزمُةٌالكوفٌألفٌاهللٌسبحانوٌوتعاىلٌجعلٌ
ٌعلىٌأفٌ ٌواألدلة ٌوالقرائِن ٌوىناؾٌمنٌالشواىِد ٌىكذا، ٌالعاملٌفبلٌيبكنٌأفٌُيًتََؾ ٌُبٌىذا ٌخليفًة اإلنساَف

ٌاألسئلةٌٌاألوضاَعٌقدٌنضجتٌمن ٌكماٌأفَّ ٌحاجةٌاإلنساِفٌقدٌَعظُمتٌمنٌجانبٌآخر، جانبٌكماٌأفَّ
ٌيبتلكٌاآلخروفٌ ٌردبا ٌنعتقدُه، ٌحبسبٌما ٌىذا ٌزماننا ـُ ٌإالٌإما ٌأفٌيُػجيبٌعليها ٌلنٌيستطيعٌأحٌد الكبَتة
ٌوعنٌفهمنا،ٌحُتٌ ٌنتحدُثٌعنٌرؤيتنا ٌنػحُن ٌنتحدُثٌعنٌعقيدتنا، ٌهبمٌنػحُن ٌآخرٌوالٌشأفٌلنا تصورًا

ٌفكرٌُبٌالذيٌيدوُرٌحولناٌوحُتٌنتبصُرٌعمَّاٌُبٌأيديناٌمنٌاغبقائقٌفإنناٌنصُلٌإىلٌىذهٌالنتيجة7ن
ٌالظهورٌ ٌُبٌعصر ٌالػمطلبنػحُن ٌإىلٌٌالشريفٌوسأتػحدُثٌعنٌىذا ٌوصلنا ٌاهللٌإذا ٌإفٌشاء بنحوٌأكثر

ٌالشرعي،ٌحُتٌيصلٌالػحديثٌإىلٌالتكليفٌالش رعيٌسأتػحدثٌالسابعٌمنٌعناوينٌىذاٌالػملفٌالتكليفُّ
ٌالعصرٌىوٌعصرٌظهورٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌ ٌمنٌجهةٌأخرىٌمنٌحيثيةٌأخرىٌعنٌأفٌىذا ٌما شيئًا

ٌوسبلموٌعليو،ٌىذهٌالنقطةٌالثانيةٌالتػيٌأردُتٌالػحديثٌعنهاٌتػحتٌعنوافٌحديثٌالظهور.
أتػحدُثٌعنهاٌبشكلٌُمػجَملٌألننػيٌأحاوؿٌأفٌأتناوؿٌالػمطالبٌالتػيٌتػمسٌحياتناٌٌأما النقطة الثالثة:

ٌأتػحدُثٌعنهاٌُبٌبرنامجٌالػحجةٌ-ٌعملياًٌ الػحسنٌالعسكريٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌعليوٌُبٌبنٌٌربػما
ٌاهللٌتعا ٌإفٌشاء ٌبأسبابػها ٌلذلكٌوإفٌجرتٌاألمور ٌبعدٌشهرٌرمضافٌإفٌوفقنا ٌ-ٌىلالػحلقاتٌالقادمة

ٌ ٌبرنامػجُو ٌىو ٌصلواتٌاهللٌعليو ٌزماننا ٌإماـ ٌمنٌشؤوناتٌظهور ٌالتػيٌىيٌأيضًا ٌالثالثة الػخطوط النقطة
7ٌٌالعامة لبرنامج إماـ زماننا

 فَقَس فَضيِوِ ٍِِ اىيّوُ آرَبىٌُُ ٍَب عَيََ اىنَّبغَ َّحؽُسًَُُ ؤًَ}منٌسورةٌالنساء23ٌ7ُبٌالكتابٌالكرًنٌوفػيٌاآليةٌ

ٌعلىٌالتكوينٌٌ{عَظَِْبً ٍُّينبً ًَآرَْنَبىٌُ ًَاحلِنََخَ اىنِزَبةَ إِثطَاىٌَِْ آهَ آرَْنَب ٌالػُمطلقة الػُملكٌالعظيمٌاإلمامة
ىوٌتفسَتٌىذاٌالعنوافٌالذيٌٌ..َوَذؿَّ ُكلُّ َشيء َلُكمتػختصرىاٌالزيارةٌالػجامعةٌالكبَتةٌُبٌىذهٌالػجملة7ٌ

ٌ{عَظَِْبً ٍُّينبً ًَآرَْنَبىٌُ ًَاحلِنََخَ اىنِزَبةَ إِثطَاىٌَِْ آهَ آرَْنَب فَقَس}جاءٌُبٌاآليةٌالكريػمةٌمنٌسورةٌالنساءٌ
وآؿٌإبراىيمٌُبٌالقرآفٌالكرًنٌىوٌعنواٌفٌآلؿٌُمػَحمَّد،ٌىكذاٌأخربناٌأئػمتناٌلػمٌيػخربناٌأحٌدٌغَتىمٌصلواتٌ
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ٌآؿٌإبراىيمٌُبٌىذهٌاآليةٌوُبٌمواطنٌأخرىٌىمٌآُؿٌُمػَحمَّد،ٌيعنػيٌأف7ٌٌَّاهللٌعليهمٌىمٌأخربونا،ٌقالوا بأفَّ
ٌعظيما،ٌوحُتٌأقوؿٌآؿٌ ٌوآتيَناُىمٌُملَكًا اآليةٌىكذاٌُبٌمعناىا7ٌفقدٌآتيناٌآَؿٌُمػَحمَّدٌالِكَتاَبٌوالػِحكَمَة

آؿٌُمػَحمَّدٌفإنناٌالٌنتحدثٌعنٌٌنػحُنٌحُتٌُنطلقٌىذاٌالعنوافٌ(لِػُمَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّد)ُمػَحمَّدٌىوٌعنوافٌ
آِؿٌُمػَحمَّدٌبػمعزؿٌعنٌُمػَحمَّد،ٌقيمُةٌآُؿٌُمػَحمَّدٌىوٌُمػَحمَّد،ٌجوىُرٌآؿٌُمػَحمَّدٌىوٌُمػَحمَّد،ٌُمػَحمٌَّدٌىوٌ
ٌآؿٌ ٌنقوؿ ٌفحُت ٌالطُهر، ٌحقيقُة ٌوىو ٌاألنوار ٌَمػجَمُع ٌىو ٌُمػَحمٌَّد ٌوالباطن، ٌالظاىُر ٌوىو ٌواآلخر األوؿ

ٌعنوافُمػَحمَّدٌى ٌُمػَحمَّداًٌٌ،ذا ٌنعلمٌبأفَّ ٌإننا ٌواهلِل ٌذلك، ٌيػُِحبُّ ٌنعلمٌبأفٌُمػَحمَّدًا ٌألننا ٌنؤكدٌعليو وإنػما
ٌأفٌنؤكدٌدائمًاٌعلىٌذكرٌآؿٌُمػَحمَّدٌعلىٌذكِرٌعلّيٌوعلىٌذكِرٌآؿٌعلّي،ٌحديُثٌأىلٌالبيتٌكلوٌ يُػِحبُّ

دٌالِكَتاَبٌوالػِحكَمَةٌوآتيَناُىمٌُملَكًاٌعظيما،ٌالػُملكٌيُػَعلُِّمناٌأفٌنتحدثٌبػهذاٌاللساف،ٌفقدٌآتيناٌآَؿٌُمػَحمٌَّ
ٌالػُملكٌ ٌأحدٌمظاىرٌىذا ٌمظاىر، ٌالػُمطلقة ٌالكونية ٌاإلمامة ٌولػهذه ٌالػُمطلقة ٌالكونية العظيمٌىوٌاإلمامة

ٌوصور ٌمظاىِر ٌمنٌأبرز ٌالربنامجٌالػمهدويٌىو ٌالػُمَحمَّدّي، ٌالَعَلويُّ ٌالربنامجٌالػَمهَدويُّ ىذاٌٌالعظيمٌىو
ٌ ٌُبٌالكتابٌوالػحكمة ٌمكتوبًا ٌالربنامجٌالذيٌجاء ٌىذا  اىنِزَبةَ إِثطَاىٌَِْ آهَ آرَْنَب فَقَس}الػُملكٌالعظيم،

ٌ.الكتابٌوالػحكمةٌىوٌالوجُوٌالنظريٌُّأوٌقلٌالػخريطةٌلػهذاٌالربنامجٌالعمليٌ{ًَاحلِنََخَ
ٌنػماذجٌمنٌىذهٌإذاٌأردناٌأفٌنذىبٌإىلٌرواياتٌأىلٌالبيتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعل يهمٌأجػمعُتٌمثبل7ً

ٌالرواياتٌالتػيٌتتحدثٌعنٌجوانبٌعنٌجهاتٌمنٌىذاٌالربنامجٌالػمهدويٌالػمتكامل7
ٌالباقر،ٌاختصرٌاألسانيد ٌالصدوؽٌعنٌابنٌأبػيٌيعفور،ٌعنٌإمامنا إذا قاـ قائمنا 7ٌالروايةٌيرويهاٌشيخنا

ليسٌىناؾٌمنٌٌ.ػها عقولػهم وَكُملت بػها أحالمهمعليو السالـ َوَضَع َيَدُه على رؤوس العباد َفَجَمَع بِ 
ٌكيٌترتسمٌعندناٌصورةٌولوٌإجػمالية. ٌوقتٌكثَتٌأفٌأقفٌعندٌكلٌرواية،ٌأمرٌعلىٌالرواياتٌمروراًٌسريعًا

إذا قاـ قائمنا وضَع َيَدُه على رؤوس العباد فجمع وأيضاًٌروايٌةٌعنٌأيبٌخالدٌالكابليٌعنٌإمامناٌالباقر7ٌ
ٌٌ-كمل بػها أخالقهم بػها عقولػهم وأ ٌاألوىلٌقالت7 ٌ-ٌَجػَمع عقولػهم وَكُملت بػها أحالمهمالرواية

ٌ.َجَمع بػها عقولػهم وأكَمَل بػها أخالقهمٌ-األحبلـٌمرتبةٌأعلىٌمنٌمرتبةٌالعقوؿٌ
ٌ ٌالصادؽ7 ٌعنٌإمامنا ٌاػبرائجٌواعبرائح، ٌكتابِو ٌاحملدثٌالكراجكيٌُب ٌينقلها الِعلُم سبعٌة وعشروف رواية

ٌظهورِهٌٌٌ-جزءًا فجميُع ما جاءت بِو الرسل جزءاف  ٌيـو ٌإىل ٌآدـ ٌزماف ٌمن ٌالعلم ٌخرجٌمن ٌما ُكلُّ
فجميُع ما جاءت بِو الرسل جزءاف فلم يعرؼ الناُس حتى اليوـَ غير الجزأين فإذا قاـ  -الشريفٌ
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ٌالٌ-القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءًا فبثها في الناس  ٌُمراد ٌالعلم ٌالذي84ٌٌرواية ٌالعلم جزءًا
ٌالعاملٌوإالٌالعلمٌالٌحدودٌلو،ٌوالرواياتٌربدثناٌعنٌعلمٌاالسمٌاألعظمٌ حرؼ،44ٌٌيتناسبٌمعٌىذا

جزءًاٌالعلمٌالذيٌيتناسبٌوىذاٌالعامَلٌحبيثٌيصلٌىذاٌالعالَػمٌإىلٌأكملٌالكماؿٌالذي84ٌٌلكنٌالعلمٌ
ٌ ميُع ما جاءت بِو الرسل جزءاف فلم يعرؼ الناُس الِعلم سبعٌة وعشروف جزءًا فج -يتناسبٌمعُو

حتى اليوـَ غير الجزأين فإذا قاـ القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءًا فبثها في الناس وَضمَّ إليها 
وقطعاًٌحُتٌيضُمٌإليهاٌاعبزأينٌسينقيٌىذينٌاعبزأينٌِمػمَّاٌَعِلَقٌهبماٌمنٌالشوائب،ٌاآلفٌالعلمٌٌ-الجزأين 

ٌالدنيوية،ٌىبتلُطٌفيِوٌاعب ٌالدينيةٌوُبٌالعلـو هلٌبالعلمٌوالشبهاتٌباغبقائقٌعلىٌصبيعٌاؼبستوياتٌُبٌالعلـو
ٌاإلنسانيةٌ ٌالعقليةٌوالتجريبيةٌوُبٌالعلـو وَضمَّ إليها الجزأين حتى يبثها سبعًة وعشرين جزءا  -ُبٌالعلـو

ٌللعقوؿٌواألٌ- ٌالعاملٌإىلٌأرقىٌدرجاتٌالكماؿٌوتكميٌل ٌهبذا ٌيصُل ٌعلٌم ٌلؤلخبلؽ،ٌٌإذًا ٌوتكميٌل حبلـ
ىوٌىذاٌالػُملُكٌالعظيم،ٌىذاٌالذيٌيبتلكٌالقدرةٌٌعَظَِْبً{ ٍُّينبً }ًَآرَْنَبىٌُكماٌؿٌُبٌصبيعٌاالذباىاتٌ

ٌعلىٌأفٌيُػجيبٌعلىٌأسئلةٌىذاٌالعاملٌاغبائرة،ٌالرواياتٌكثَتٌةٌُبٌىذاٌاؼبضمارٌلكنٍتٌأأخذٌمباذجٌمنها7
اغبسنٌبنٌٌالذيٌشرحُتٌالكثَتٌمنٌرواياتِوٌُبٌحلقاتٌبرنامجٌاغبجةٌو28ٌاعبزءٌٌ(حباُرٌاألنوار)ىذاٌىوٌ

ٌعلىٌ ٌالفضائية ٌاؼبودة ٌقناة ٌؼبوقع ٌالرئيسة ٌالصفحة ٌعلى ٌاغبلقاتٌبالصوتٌوالصورة ٌوذبدوف العسكري،
ٌ،ٌالروايةٌعنٌإمامناٌالسجادٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو7)موقعٌزىرائيوف(ٌشبكةٌاالنًتنيت

وجعل قوة  ،وجعل قلوبػهم َكُزبَر الػحديد ،عزَّ وجلَّ عن شيعتنا العاىة إذا قاـ قائمنا أذىَب اهلل
ـَ األرض وِسنامها ،الرجل منهم قوة أربعين رجالً  ٌالِسناـٌىوٌأعلىٌشيءٌفيها.ٌ.ويكونوف ُحكَّا

ٌالروايةٌأيضاًٌينقلهاٌعنٌغيبةٌالشيخٌالنعماينٌعنٌإمامناٌالصادؽٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو7
ٌ-يقوؿٌلػهذاٌالرجلٌالذيٌيبعثوٌٌ-بعَث فػي أقاليم األرض فػي كل إقليم رجاًل يقوؿ: إذا قاـ القائم

عهدؾ فػي كفك فإذا ورَد عليك ما ال تفهمُو و ال تعرؼ القضاء فيو فانظر إلى كفك واعمل بػما 
ٌكافٌالقسطنطينيةٌُبٌزمافٌاألئمٌ-فيها، قاؿ: ويبعُث جنداً إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الػخليج  ة

اسػماًٌلعاصمةٌمنٌأقوىٌعواصمٌالدنيا،ٌالقسطنطينيةٌىيٌمدينةٌاسطنبوؿٌُبٌيومناٌىذا،ٌىيٌىذهٌالػمدينةٌ
ٌكانتٌتسمىٌالقسطنطينية،ٌالقسطنطينيةٌعنواف،ٌعنوافٌللعواصمٌالكربىٌُبٌالعالػمٌ قاؿ: ويبعُث  -التػي

ٌىذهٌٌ-جندًا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الػخليج  العاصمةٌتقُعٌعلىٌساحلٌخليجٌعلىٌيبدوٌأفَّ
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فإذا نظَر إليهم الرـو  ،فإذا بلغوا إلى الػخليج كتبوا على أقدامهم شيئًا وَمشوا على الماء -البحرٌ
قالوا: ىؤالء أصحابُو يػمشوف على الػماء فكيف ىو، فعند ذلك يفتحوف لػهم  ،يػمشوف على الػماء

ٌيريدوف.باب الػمدينة فيدخلونػها فيحكموف فيها ِبما 
ٌعنٌجانبٌعنٌجهاتٌعنٌصورٌمنٌوقتٌ ٌمنٌرواياتٌوكلماتٌأىلٌالبيتٌتػحدثنا نػماذجٌاقتطفتها
ظهورٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوبػهذاٌيتُمٌالػحديثٌُبٌالعنوافٌالثالث،ٌىناؾٌمطالبٌكثَتةٌ

ٌالكبلـٌُُبٌعنوافٌالوالدةٌالعنوافٌ الثاينٌالغيبةٌالعنوافٌالثالثٌالظهورٌتتعلقٌبػهذهٌالعناوينٌالتػيٌمرت،ٌمرَّ
ألننػيٌأريدٌ ىناؾٌمطالبٌكثَتةٌلكننػيٌأحاوؿٌأفٌأوجزٌالكبلـٌبالقدرٌالذيٌالٌيكوفٌىذاٌاإليػجازٌُمػخبلًٌ
أفٌأجػمَعٌلػمنٌيريدٌأفٌيستفيَدٌأوٌأفٌينتفعٌمنٌىذاٌالػَمَلّفٌأىمٌَّالػمطالبٌبنحوٌالٌىوٌبالطويلٌالػمملٌ

ٌلٌالذيٌيُػِخلٌُّبالػمعاينٌوبالػمضامُتٌوٌبالػمطالبٌالػمهمة.ٌوالٌىوٌبالقصَتٌالػُمخٌِ
  اجلزء  االولالظالمة / 

الذيٌأريُدٌأفٌأتناولُوٌُبٌىذهٌالػحلقةٌوالٌأعتقُدٌأنػيٌسأتػمكنٌمنٌإتػماـٌالكبلـٌفيوٌوإنػماٌٌالعنواف الرابع
ٌغد. ٌأتػحدثٌبػحسبٌماٌيسنُحٌبِوٌالوقتٌوبقيةٌالػحديثٌتأتيناٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىلٌُبٌيـو

 عنواف الُظالمة. :العنواف الرابع ىو
ٌال ٌاؼبلف7 ٌُب ٌالثمانية ٌالعناوين ٌعلىٌمسامعكم ٌالوصاؿ،ٌأُعيد ٌاؼبعرفة، ٌالظبلمة، ٌالظهور، ٌالغيبة، والدة،

التكليفٌالشرعيٌواػباتػمة،ٌىذهٌىيٌالعناوينٌاليتٌسأربدثٌفيهاٌوربدثتٌُبٌقسمٌمنها،ٌالعنوافٌالرابعٌ
ىوٌالُظبلمة،ٌُظبلمةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌحديثناٌُبٌىذاٌالػَمَلّفٌىوٌأفٌنصلٌإىلٌمعرفةٌ

يٌبُتٌيديٌإماـٌزمانناٌُبٌاللحظةٌاغباضرة،ٌىذاٌىوٌالذيٌظبعتموهٌمٍتٌُبٌاإلعبلفٌالذيٌتكليفناٌالشرع
ٌكثَتًاٌعلىٌشاشةٌقناةٌاؼبودٌّ ة،ٌاؽبدُؼٌمنٌىذاٌالػَمَلّفٌىوٌالوصوؿٌإىلٌمعرفةٌتكليفناٌالشرعيٌبُتٌُعِرَض

ٌكماٌقلُتٌُبٌاإلعبلفٌبأفٌالذيٌمضىٌمضىٌولنٌيعود،ٌوبأفٌالذيٌ يديٌإماـٌزمانناٌُبٌاللحظةٌاغباضرة،
ٌالشرعيٌُبٌ ٌتكليفنا ٌأفٌكبدد ٌعلينا ٌسندركُو، ٌبأننا ٌاؼبستقبلٌمنٌيضمنٌلنا ٌرىُُت ٌأتػىٌإىلٌاآلفٌفهو ما

ٌإىلٌربديدٌالل ٌتقودنا ٌوىيٌمعطياٌت ٌوُبٌالظهور ٌوُبٌالغيبة ٌُبٌالوالدِة ٌاغبديُث ٌمرَّ ٌكما ٌاغباضرة، حظة
التكليفٌالشرعي،ٌىناؾٌمعطًىٌآخرٌُبٌغايةٌاألنبيةٌوىوٌمعطىٌالُظبلمةٌأفٌنتحدثٌعنٌظبلمةٌإماـٌ

ٌُبٌساحة ٌزماننا ٌإماـ ٌأفٌأربدََّثٌعنٌظبلمة ٌالٌأريُد النواصبٌوُبٌساحةٌٌزماننا،ٌوحُتٌأقوؿٌالظبلمة
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اؼبخالفُتٌألىلٌالبيتٌأولئكٌأعداٌءٌوشأفٌالعدوٌواضٌحٌومعروؼ،ٌالٌأريُدٌاغبديَثٌعنٌُظبلمِةٌإماـٌزمانناٌ
ُبٌساحةٌالنواصبٌوُبٌساحةٌاؼبخالفُتٌوالٌُبٌساحةٌغَتىمٌمنٌأىلٌالدياناتٌاألخرىٌالذينٌردباٌماٌ

ٌبقصةٌوحبديثٌإماـٌزماننا،ٌإمباٌأربدثٌعنٌظبلم ةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌعليوٌُبٌوسطناٌكبُن،ٌظبعوا
ٌمضاضًة،ٌاغبديثٌعنٌظُلِمٌذويٌالقرىب،ٌعنٌ نَػحُنٌشيعتو،ٌنَػحنٌخدمُوٌوعبيدُه،ٌوظُلُمٌذويٌالقربػىٌأشدُّ
ٌزماننا،ٌ ٌإماـ ٌوعنٌتقصَتؾٌأنتٌُبٌساحة ٌعنٌتقصَتيٌأنا ٌزماننا، ٌوعنٌظلمكٌأنتٌإلماـ ظُلميٌأنا

ٌ.زمانناٌىوٌظلمناٌإلماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوعنوافٌالظبلمةٌظبلمةٌإماـٌ
ٌكبَتٌمنٌخطباءٌشيعةٌأىلٌالبيت7ٌٌأبدأٌحديثيٌبلقطتُتٌبصورتُت،ٌاللقطةٌاألوىل منٌحديثٌلػخطيب

ٌلػخطيبٌنُػِجلُُّوٌونػحًتمُوٌولصورةٌأخرىٌآلػَمتٌقلوبنا،ٌنشاىدٌذلكٌعلىٌشاشةٌالتلفزيوفٌونستمع.
ٌىاألمورٌتنقيةٌالواقعٌيتوىلٌيعٍتٌمركزٌوٌفدعندنٌأكوٌماٌوشويٌىمٌأحناٌؿحاٌأيةٌعلىصوتٌالوائلي7ٌ]

ٌدنوعٌماٌشنو،ٌوجودٌٌَوعدـٌاسدهٌواطموٌترابٌوفيماالٌأيٌشنوٌعليمنٌىاؽبوسوٌىايٌوجودٌٌَسردابالٌو
ٌكافٌدارٌأوٌعليوٌٌَيبشيٌكافٌأرضٌأوٌدارٌأوٌسردابٌعندٌٌَعليوٌاهللٌسبلـٌاإلماـٌيعٍتٌمقدس،ٌشيء

ٌوإالٌووللُشبٌَهمللتػٌٌُؾباؿٌأوجدٌليشٌىالشكلٌموٌألٌ،ُكلوٌٌَاألرضٌأوٌُكلوٌٌَالدارٌنقدسٌيلـزٌيعٍتٌبيوٌٌَعدكي
ٌغايةٌومبلحقوٌمراقبوٌوالدارٌيراقبٌكافٌىذاٌمنٌأكثرٌموٌىايٌلكٌذكرتٌماٌمثلٌالشبوٌٌَىاي

ٌ[.اؼببلحقة
ٌكيفٌَفجَّرواٌسردابٌالغيبةٌالشريفٌواهلِلٌ أوؿٌشيءٌخطرٌُبٌذىنػيٌحُتٌرأيُتٌعلىٌشاشاتٌالتلفزيوف

ٌمنٌالشيخٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعالػىٌعليو،ٌوىوٌيتمنػىٌأفٌيدفنٌسردابٌ ٌِمرارًا ٌكنُتٌقدٌسػمعتُو ىوٌما
لقلُتٌلوٌشيخناٌياٌأباٌسػمَت7ٌإفٌسردابٌ ٌكافٌالشيخٌالوائليٌحاضراًٌ الغيبِةٌبالًتاب،ٌوقلُتٌُبٌنفسيٌلو

ٌقدٌُدِفنٌبالػ ٌىاتافٌاللقطتافٌمنٌصوتTNTٌٌالغيبة ٌزبتصرىا ٌإماـٌزماننا ٌأيديٌالنواصب،ٌُظبلمة دفنتُو
ٌبعدىاٌ ٌوُظبلمٌة ٌطويل ٌتأريٌخ ٌاللقطتُت ٌبُتٌىاتُت ٌوما ٌوالنذالة، ٌالقسوة ٌغاية ٌُب ٌجريبة ٌإىل ٌكبَت شيعي

7ٌٌُظبلمة،ٌمنٌىناٌأفتُحٌحديَثٌظبلمةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌسأجعُلٌحديثيٌُبٌعنوانُت
أضعُوٌربتٌعنوافٌاؼبهمٌواألىم،ٌوالعنوافٌالثاينٌيأتيكمٌتِباعًاٌوالٌأعتقدٌأنٍتٌسأسبكنٌمنٌٌالعنواف األوؿ

ٌغدٌإفٌشاءٌاهللٌأتناوؿٌالعنوافٌالثاينٌمنٌُظبلمةٌإماـٌزماننا،ٌالعنوافٌاألوؿ7 ٌتناولِوٌُبٌىذهٌالليلة،ٌيـو
ٌ.ٌما بين الػمهِم واألىم

 ديننا؟ ىل ىناؾ شيٌء أىم من إماـ زماننا؟!سؤاٌؿ: ما ىو األىم في 
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ٌبػجوابٌ ٌأجابوا ٌإذا ٌشيءٌعندىاٌُبٌدينهاٌىوٌإماـٌزمانػهاٌفهذاٌشيٌء،ٌأمَّا ٌأىمَّ ٌأجابتٌالشيعةٌبأفَّ إذا
آخرٌفذلكٌشيٌءٌآخر،ٌحديثيٌمعٌأولئكٌالذينٌيعتقدوفٌبأفٌَّأىمٌشيءٌُبٌدينناٌىوٌإماـٌزماننا،ٌبديهٌةٌ

ـٌُُبٌخانةٌاألصوِؿٌأـٌُبٌخانةٌالفروع؟ٌاإلماـٌُبٌواضحةٌالػجميُعٌيقولوفٌ الدينٌأصوٌؿٌوفروعٌفهلٌاإلما
ٌخانةٌاألصوؿٌبلٌإفٌَّاإلماـٌىوٌأصلٌاألصوؿ،ٌإذاًٌاألىمٌُّىوٌاإلماـ.

لنلقيٌنظرةٌإصباليةٌعلىٌالتأريخٌالشيعيٌمنُذٌزمافٌالغيبةٌالكربى،ٌالغيبةٌالصغرىٌؽباٌخصوصيتهاٌوربدثتٌ
ٌُبٌاغبلقاتٌاؼب ٌمنتصفٌشعبافٌسنة7ٌعنها ٌالكربىٌاليتٌبدأتٌمنُذ ٌالغيبة للهجرةٌوالٌزلنا486ٌٌاضية،

سنة،0011ٌٌ،ٌيعٍتٌأكثرٌمن0348ٌكبنٌاآلف486ٌٌ7نعيُشٌأيامها،ٌعربٌىذاٌالتأريخٌالطويلٌمنٌسنة7ٌ
ٌكافٌفيهاٌاإلماـٌاغبجةٌىوٌالعنوا فٌأجياؿٌوأجياؿ،ٌبشكلٌسريعٌأريدٌأفٌأنظرٌإىلٌاؼبقاطعٌالتأرىبيةٌاليت

األىمٌُبٌحياةٌالشيعةٌلنرىٌكمٌىيٌىذهٌاؼبقاطعٌالزمانية،ٌإذاٌقلناٌبأفٌإماـٌزمانناٌىوٌالعنوافٌاألىمٌوىوٌ
ٌاإلماـٌصلواتٌ األصُلٌاألوؿٌُبٌدينناٌوعقيدتناٌوحياتناٌاؼبفروضٌعلىٌطوؿٌالتأريخٌوعلىٌطوؿٌالعمرٌأفَّ

ٌاألىم ٌالعنوافٌاألوؿٌىو ٌيكوفٌىو ٌعليو ٌقبلٌاؼبهمٌوبكمٌبذلكٌالعقلٌوالوجدافٌٌ،اهللٌوسبلمو واألىمُّ
ـٌَاؼبهمٌ والفطرةٌوالشرعٌوالُعرؼٌواآلدابٌوالذوؽٌوالتجربةٌوالواقعٌالعملي،ٌاألىمٌيُػَقدَّـٌعلىٌاؼبهمٌوإذاٌُقدَّ
ٌكانتٌالنتائجٌفاسدة،ٌمنٌخبلؿٌتصفحٌالتأريخ،ٌالتأريخٌ علىٌاألىمٌاختّلتٌاؼبوازينٌوإذاٌاختّلتٌاؼبوازين

ٌكيَفٌنعرُؼٌحقائقٌبنٌٌالٌقبُدٌأفٌالشيعَةٌقدٌجعلتٌاغبجةالشيعيٌ اغبسنٌالعنوافٌاألىمٌُبٌحياهتا،ٌكبُن
األمورٌفيماٌمضىٌمنٌاألياـ؟ٌمنٌخبلؿٌاؼبعطياتٌالعلميةٌومنٌخبلؿٌالقرائنٌواغبوادث،ٌالفًتةٌاألوىلٌمنٌ

ـٌٌبشأفٌإماـٌزماننا،ٌالٌأربدثٌعنٌالشيخٌالكل يٍتٌفإفٌالشيخٌالكليٍتٌتوُبٌالغيبةٌالكربىٌكافٌىناؾٌاىتما
ُبٌزمافٌالغيبةٌالصغرىٌوتوُبٌقبلٌوفاةٌالنائبٌالرابع،ٌلذلكٌالشيخٌالكليٍتٌلنٌيكوفٌداخبًلٌُبٌاجملموعةٌ

ٌ.486ٌوالَسمريٌالنائبٌالرابعٌتوُبٌسنة485ٌٌ7اليتٌأربدثٌعنها،ٌتوُبٌسنة7ٌ
ويو،ٌابنٌأيبٌزينبٌالنعماين،ٌالشيخٌمنٌعلمائنا7ٌأمثاؿٌالشيخٌالصدوؽ،ٌأمثاؿٌابنٌقولٌالمجموعة األولى

ٌُبٌإماـٌ ٌواضحة ٌكانتٌاىتماماهتا ٌالعلماء ٌمن ٌاجملموعة ٌىذه ٌالطوسي، ٌالشيخ ٌاؼبرتضى، ٌالسيد اؼبفيد،
ٌُكِتَبٌعنٌاإلماـٌاغبجة،ٌالشيخٌالصدوؽٌمثبلًٌ زماهناٌوالكتبٌواألسفارٌاليتٌَخلَّفوىاٌلناٌىيٌمنٌأىمٌما

الغيبة(ٌوٌ)غيبةٌالصدوؽ(ٌوٌ)كماؿٌالدينٌوسباـٌالنعمة(ٌوىوٌمنٌٌعندُهٌؾبموعةٌمنٌالكتب7ٌ)اؼبقنعٌُب
ٌُكِتبتٌعنٌإماـٌزماننا،ٌالشيخٌاؼبفيدٌأيضًاٌعندُه7ٌ)غيبةٌاؼبفيد(ٌوعندُهٌمسائلٌأخرىٌ أفضلٌالكتبٌاليت
ٌمعروفة،ٌابنٌأيبٌزينبٌ ورسائلٌأخرىٌعنٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌالشيخٌالطوسيٌغيبتُو
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ٌُكِتبتٌىيٌغيبةٌالنعماينٌوكماؿٌالدينٌوسباـٌالنعمةٌالنعماين ٌ)غيبةٌالنعماين(،ٌلردباٌمنٌأفضلٌالكتبٌاليت
ٌكافٌإماـٌزمانناٌ للشيخٌالصدوؽٌوغيبةٌالشيخٌالطوسيٌتأٌبٌبعدنبا،ٌلكنٌالفًتةٌالواضحةٌاألوضحٌاليت

ٌالعنوافٌاألوؿٌىيٌفًتةٌالشيخٌاؼبفيد،ٌولعلوٌمنٌأبرزٌوأوضحٌالقرائنٌاؼب شَتةٌإىلٌذلكٌالرسائلٌاليتٌفيها
ٌُبٌ ٌموجودة ٌاألنوار ٌُبٌحبار ٌموجودة ٌالرسائل ٌالكربى، ٌالغيبة ٌُبٌعصر ٌوىو ٌاؼبفيد ٌالشيخ خرجتٌإىل
ٌبَتوتٌ ٌاألعلمي ٌمؤسسة ٌطبعة ٌالطبعة ٌىذه ٌالطربسي، ٌلشيخنا ٌكتابٌاالحتجاج ٌىو ٌىذا االحتجاج،

ٌ ٌاألوىلٌاليتٌوردتٌإىلٌالشيخٌاؼبفيدٌُبٌش362صفحة7 ٌالرسالة ،ٌ ٌسنة7 ٌأواخرٌصفر ،301ٌهرٌصفر
يعٍتٌىذهٌالرسائلٌوردتٌُبٌآخرٌأيامِو،ٌاإلماـٌىباطبُوٌُبٌالرسالةٌاألوىل304ٌٌ7الشيخٌاؼبفيدٌتوُبٌسنة7ٌ

النعماف أداـ اهلل بن  ُمَحمَّدبن  لألخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد اهلل ُمَحمَّد
ويستمُرٌُبٌكبلمِوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوىناؾٌٌ-ٌعبادإعزازه من مستودع العهد المأخوذ على ال

ُبٌإيرافٌوُبٌاؼبناطقٌالشيعيةٌىيٌمأخوذةٌمنٌ صبلةٌمشهورةٌُتكتبٌعلىٌاعبدرافٌعلىٌاللوحاتٌخصوصاًٌ
ٌالؤلواءٌ- الألواءولوال ذلك لنزؿ بكم  ،إنَّا غيُر ُمهمليَن ِلُمراعاِتُكم وال ناسيَن لذكركمىذهٌالرسالة7ٌ

ٌكبلمِو،ٌردباٌنأٌبٌعلىٌرسائلٌالشيخٌاؼبفيدٌُبٌطواياٌٌ...ٌواصطلمكم األعداءٌ-الشديدةٌٌالببليا إىلٌآخر
اغبلقاتٌالقادمةٌنقُفٌعندىاٌبعضٌالشيء،ٌأناٌاآلفٌبصددٌأفٌأمرٌمروراًٌسريعاًٌعلىٌاؼبقاطعٌالتأرىبيةٌاليتٌٌ

ٌكافٌفيهاٌذكُرٌاإلماـٌواضحاًٌعندٌالشيعة،ٌىذهٌالرسالةٌاألوىل.
ٌيعنػيٌُبٌبدايةٌ ٌاإلماـٌُبٌغرةٌشواؿ، ٌَكتبها ٌُكتبت ٌالثانيةٌوردتٌعلىٌالشيخٌالػمفيدٌوكانتٌقد الرسالة

ٌ ٌشواؿٌسنة ٌكانت308ٌشهر ٌالشيخ ٌوفاة ٌوقلتٌبأفَّ ٌاألوىل304ٌ، ٌالرسالة ٌالثانية301ٌ، ٌوالرسالة ،
ٌالرسالةٌالثان308ٌ من عبد 7ٌية،ٌمقدمةٌالرسالةيعنػيٌُبٌأواخرٌأياـٌحياتِوٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌأيضًا

الػخطابٌىناٌمنٌاإلماـٌالػحجةٌإىلٌالشيخٌالػمفيدٌٌ-ٌاهلل الػمرابط فػي سبيلِو إلى ُملَهم الػحقِّ ودليلوِ 
ٌ ٌُملَهم ٌبأنَّو إلى ُملَهم الػحقِّ ودليلِو سالـٌ عليَك أيُّها الناِصُر للحّق الداعي إليِو بكلمة  -يصفُو

7ٌنٌجػملةٌماٌجاءٌُبٌىذهٌالرسالةإىلٌآخرٌالكبلـٌوم...ٌٌالصدؽ
ٌكانتٌالشيعةٌؾبتمعة،ٌٌ-ٌولو أفَّ أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتِو على اجتماع من القلوب قلوهبمٌؾبتمعةٌلو

ٌإماـٌزمانكمٌ ولو أفَّ أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتِو على اجتماع من القلوب في الوفاِء ٌ-أظبعواٌإىلٌكبلـِ
َلَما تأخََّر عنهم الُيمُن بلقائنا ولَتَعجَّلت لهم السعادُة بمشاىدتنا ٌ-بعهدٌاإلمامةٌٌ-بالعهِد عليهم 
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ٌ.على حقِّ المعرفِة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إالَّ ما يتصُل بنا ِمػمَّا نكرىُو وال نؤثرُه منهم
ٌىذاٌمقطعٌمنٌالرسالةٌالثانيةٌاليتٌوردتٌإىلٌالشيخٌاؼبفيدٌمنٌالناحيةٌاؼبقدسة.ٌ

ٌكتابٌاالحتجاجٌوىذهٌالرسائلٌموجودةٌأيضاًٌُبٌالػجزءٌكماٌقلتٌ منٌبػحار24ٌٌأناٌقرأتٌالرسالتُتٌمن
ٌاإلماـٌ ٌتوُبٌرثاُه ٌالشيخٌحينما ٌأفَّ ٌللشيخٌالػمفيد ٌالذينٌترجػموا ٌمعروؼٌبُتٌعلمائنا ٌىو ٌِمػما األنوار،

ٌوالشيعةٌعرفتٌذلك،ٌاإلماـٌالػحجةٌرثاهٌبأبيات7
 ظيػمُ ػػػوؿ عػػػرسػػػى آؿ الػلػوـٌ عػيػ ُو ػػػػػػدِؾ إنَّػػػػقػػػفػػػي بػػػاعػػػػنػػػوََّت الػػَ ال ص

 َك ُمػقػيمُ ػػػيػُد فػػيػوحػتػدؿ والػػعػفػال   إف ُكنت قد ُغيِّبَت في جدِث الثرى
 تُليػت عليػك مػن الدروس علوـُ   ػا ػػػػػمػػػلػػػػرُح كػػفػػديُّ يػػهػػػمػػم الػائػقػوال

ٌىذهٌاألبياتٌوجدتٌعلىٌقربِه،ٌىوٌمدفوفٌُبٌالكاظميةٌوإىلٌمعروؼٌبُتٌالذينٌ ترصبواٌللشيخٌاؼبفيدٌأفَّ
ٌليسٌيعٍتٌالكتابةٌاليتٌوجدوىاٌُبٌذلكٌ ٌاألبياتٌعلىٌقربِه،ٌمكتوبةٌعلىٌلوحةٌوإاّل ٌمكتوبةٌىذه اليـو

ٌح ٌاؼبفيد، ٌللشيخ ٌزماننا ٌإماـ ٌمن ٌاألبياتٌوىيٌرثاٌء ٌىذه ٌُكِتبتٌعليها ٌرقعة ٌوجدوا ٌصبيلةٌالوقت، ادثٌة
جعفرٌوإمامناٌاعبوادٌوأفٌبنٌٌالشيخٌاؼبفيدٌوصىٌُبٌوصيتوٌأفٌيُدفنٌعندٌبابٌاعبوادين،ٌعندٌبابٌموسى

ٌىذهٌاؼبنزلةٌاليتٌىباطبوٌاإلماـٌ {ثِبىٌَصِْس شِضَاعَْوِ ثَبؼِظٌ }ًَمَيجُيٌُ ُيكتبٌعلىٌقربِه7 الشيخٌاؼبفيدٌاستحقَّ
اغبجةٌألنَّوٌالٌهبُدٌلنفسِوٌقيمًةٌبُتٌيديٌإماـٌزمانِوٌبُتٌيديٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّد،ٌوصيتوٌأفٌُيكتبٌعلىٌ

ٌ.ْس{صِثِبىٌَ شِضَاعَْوِ ثَبؼِظٌ ًَمَيجُيٌُ}قربهٌوىذهٌالقضيةٌمعروفةٌُبٌكلٌكتبٌالًتاجمٌراجعوىاٌواقرءوىاٌ
ٌأناٌ ٌواضحًا ٌذكرًا ٌحُتٌأقوؿٌالٌنػجد ٌزماننا، ٌإلماـ ٌواضحًا ٌالتأريخٌذكرًا ٌُبٌمقاطع ٌذلكٌالٌنػجُد بعد
ٌالشيعَةٌالٌتػهتمٌبإماـٌزمانػهاٌ بينت،ٌعنونتٌىذاٌالقسمٌمنٌحديثيٌماٌبُتٌالػمهمٌواألىم،ٌالٌأعنػيٌأفَّ

ٌىوٌاألىم،ٌمنٌخبل ـَ ٌوإنػماٌأقوؿ7ٌإنػهاٌالٌتػجعلٌاإلما ٌكاَفٌأبدًا ؿٌالتتبعٌوجدُتٌأفٌفًتةٌالشيخٌالػمفيد
اإلماـٌالػحجةٌعنوانًاٌيػمكنٌأفٌأقوؿٌعنوٌبأنَّوٌالعنوافٌاألىمٌُبٌحياةٌالشيعةٌعلىٌاألقلٌُبٌحياةٌزعماءٌ

ٌالشيعةٌُبٌحياةٌمرجعٌالشيعةٌالشيخٌالػمفيد.
ةٌزمنيةٌطويلةٌمتػى؟ٌُبٌزمنٌالذيٌألػمُحٌفيِوٌىذهٌالػحقيقةٌمنٌخبلؿٌتتبعٌالتأريخٌبعدٌفًٌتٌالػمقطع الثاني

ٌُبٌبنٌٌموسىبنٌٌالسيدٌابنٌطاووس،ٌُبٌزمنٌالسيدٌابنٌطاووسٌعليٌّ ٌاألمرٌواضحًا جعفرٌنلمحٌىذا
ٌحياةٌالسيد،ٌأشَتٌإىلٌقرائنٌمنٌىذهٌالقرائن7
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ٌىذهٌ ٌكتبٌاألدعية، ٌأشهر ٌوىو ٌ)إقباؿٌاألعماؿ( ٌكتابُو ٌىذا ٌابنٌطاووسٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو السيد
،ٌموجودٌىذاٌالكبلـٌالذيٌسأقرأٌجزءاًٌمنوٌألفٌالوقت311ٌٌغبجريةٌاؼبكتوبةٌباليد،ٌُبٌصفحة7النسخةٌا

ٌ ٌالرواية7 ٌىذه ٌابنٌطاووسٌيورد ٌالسيد عن أبي بصير عن إمامنا الصادؽ قاؿ: اهلل أَجلُّ الٌيكفي،
ا أستريُح وأكرـُ وأعظم من أف يترؾ األرض بال إماـ عادؿ، قاؿ: قلُت لو: ُجِعلُت فداؾ فأخبرني بم

يا أبا ُمَحمَّد ليَس يرى أُمَُّة ٌ-أبوٌبصَتٌُيكٌتٌبأيبٌبصَتٌوُيكٌتٌبأيبٌُمػَحمَّدٌٌ-إليو، قاؿ: يا أبا ُمَحمَّد 
ليَس يرى أُمَُّة ُمَحمَّد  -ليسٌيرىٌليسٌترىٌالقراءتافٌصحيحتافٌٌ-ٌُمَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو فَػَرجاً 

ٌيأٌبٌذكرٌبٍتٌٌ-ٌصلى اهلل عليو وآلو فَػَرجًا أبدًا ما داـ ِلولِد بني ُفالف ُملك وُشرَّاحٌاغبديثٌحينما
ٌىوٌاؼبعروؼٌ فإذا  ،ما داـ ِلولِد بني ُفالف ُملك حتى ينقرَض ُملُكهم -فبلفٌاؼبرادٌبٍتٌالعباسٌىذا

َحمَّد رجاًل منا أىل البيت ُيشيُر بالُتقى ويعمُل بالهدى وال يأخُذ في انقرض ُملُكهم أتاَح اهلل ألُمَِّة مُ 
الَقَصرةٌيعٍتٌالرقبةٌوىيٌٌ-واهلِل إني ألعرفُو باسمِو وأسم أبيو، ثُمَّ يأتينا الغليُظ الَقَصَرة  ،حكمِو الُرشى

ثُمَّ يأتينا الغليُظ  -ةٌمنٌصفاتٌاإلماـٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌمنٌصفاتِوٌاعبسديةٌأنَُّوٌالغليظٌالَقَصٌر
ذو الخاِؿ والشاَمتين القائُم  -اإلماـٌمعروؼٌُبٌخدِهٌاأليبنٌخاؿٌٌ-الَقَصَرة ذو الخاِؿ والشاَمتين 

 ا مألىا الُفجَّاُر جوراً وظُلما.العادؿ الحافُظ ِلما اسُتودِع يمألىا قسطاً وعدال كم
الكبلـٌطويلٌٌ-كورٌهبذهٌاألوصاؼٌىوٌأناٌالسيدٌابنٌطاووسٌيفسرٌىذاٌاغبديثٌُبٌنفسِو،ٌيقوؿ7ٌاؼبٌذ

ٌىذاٌاغبديثٌيذكرين،ٌىذاٌالشخصٌالذيٌ الوقتٌالٌيكفيٌلقراءتِوٌولكنٌُخبلصةٌالكبلـٌىوٌيقوؿٌبأفَّ
ٌيأٌبٌقبلٌاإلماـٌاغبجةٌبأنَّوٌُيشَُتٌبالتقىٌويعمُلٌباؽبدىٌوالٌيأخذٌُبٌحكمِوٌالُرشىٌيقوؿٌاإلشارُةٌإيّل.

إلقباؿٌاألعماؿ،ٌىذهٌطبعةٌمؤسسةٌاألعلميٌصفحة7ٌنفسٌالكبلـٌىوٌمذكورٌُبٌالط بعةٌالػحروفيةٌأيضاًٌ
ٌذلك46ٌوصفحة45ٌٌ7 يعنػيٌىذاٌالػموجودٌٌ-،ٌىوٌيقوؿٌمنٌخبلؿٌقرائنٌوإشاراتٌيقوؿ7ٌوعرفُتٌأفَّ

ٌإليناٌوإنعاـٌٌ-ُبٌالػحديثٌ ٌذلكٌإشارٌة ٌأنتفعٌمنٌىذهٌالقرينةٌٌ...أفَّ إىلٌآخرٌالكبلـٌالذيٌذكرُه،ٌأنا
ٌالعلويُتٌاألجوا ٌاألشراؼٌزعيَم ٌكافٌزعيَم ٌوالسيدٌابنٌطاووس ٌالسيدٌابنٌطاووس، ٌكافٌيعيشها ٌالتػي ء

ٌكبَتاًٌلػمجموعةٌمنٌكبارٌعلماءٌالشيعة. ٌوكافٌمرجعاًٌمنٌمراجعٌالشيعِةٌُبٌعصرِهٌوأستاذًا
ٌكتبهاٌلولدِهٌُبٌآخرٌالكتابٌماذ ٌالكتابٌوصية ٌكتابِوٌ)كشُفٌالػمحجةٌلثمرةٌالػمهجة(ٌىذا ٌيقوؿٌُب ا

ٌإيراف،ٌ ٌُب ٌإيرانية ٌكتابٌطبعة ٌبوستاف ٌمؤسسة ٌطبعة ٌالطبعة ٌىذه ٌالكتاب، ٌآخر ٌطاووس، ٌابن السيد
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ٌكتابٌوىذهٌالطبعةٌالثالثةٌ ٌكتابٌالسيدٌابنٌطاووسٌ)كشفٌالػمحجة0341ٌٌبوستاف ىجري،ٌُبٌآخر
عرضناٌىذهٌٌ-ةٌٍُبٌَّعرضناهٌلثمرةٌالػمهجة(ٌماذاٌيقوؿ؟ٌيقوؿ7ًٌَبٌَّماٌأردناٌباهللٌَجلٌَّجبللُوٌمنٌىذهٌالرسال

ٌٌ-الرسالةٌ ٌ-نائبِوٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌٌ-منٌىو؟ٌٌ-صاحبٌاعببللةٌٌ-منٌىو؟ٌٌ-علىٌقبوؿٌواىبِو
ورودٌالػجوابٌُبٌالػمناـٌبػماٌيقتضيٌحصوؿٌالقبوؿٌٌوٌ-نائبٌالنبػيٌمنٌىو؟ٌصاحبٌالزمافٌعليوٌالسبلـٌ
ٌوارتفاعٌأمرؾ ٌبربؾ ٌوالوعد ٌبأمرؾ ٌوالوصية ٌلعرضٌىذاٌٌ-ٌواإلنعاـ ٌطريق ٌعندُه ٌكاف ٌبأنَُّو يُػخاطبٌأبنو

ٌالكتابٌعلىٌاإلماـٌالػحجةٌوجاءُهٌالػجوابٌبالقبوؿٌواإلنعاـ.
ٌنذىبٌإىلٌمواضعٌأخرىٌوىوٌيػخاطبٌَوَلَدهٌُ ٌمػَحمَّدٌيقوؿ7ٌواعلمٌياٌولديٌُمػَحمَّدٌَزيََّنٌاهللٌٌ،إذا ولدُه
ٌٌو ٌأوليائِو ٌبػمواالة ٌوظواىرؾ ٌسرائرؾ ٌجبللُو ٌبػمشهدٌَجلَّ ٌوالدتك ٌبلغنػي ٌَلمَّا ٌكنُت ٌأننػي ٌأعدائِو معاداة

ٌالسبلـٌُبٌزيارةٌعاشوراءٌ ٌعبدٌموالناٌ-ٌإىلٌأفٌيقوؿٌ-الػحسُتٌعليو ٌجبللُو 7ٌوجعلتكٌبأمرٌاهللٌَجلَّ
ٌعليو ٌكمٌمرةٌعندٌحوادثٌحدثتٌلكٌإليوٌورأيناهٌُبٌعدةٌٌ،الػمهديٌعليوٌالسبلـٌومتعلقًا وقدٌاحتجنا

ىذاٌٌٌ.وقدٌتوىلٌقضاءٌحوائجكٌبإنعاـٌعظيمٌُبٌحقناٌوحقكٌالٌيبلغٌوصفيٌإليوٌ،مقاماتٌُبٌمنامات
ٌكافٌ كتابٌوصيةٌلولدِه،ٌحديثٌوجداينٌفيماٌبينُوٌوبُتٌولدهٌليسٌكتاباًٌمكتوباًٌلعامةٌالناس،ٌىذاٌالكبلـ

ٌ.816و815ٌٌُبٌصفحة7ٌ
ٌجػميلٌيتحدثٌفيوٌالسيدٌابنٌطاووسٌعنٌاألسلوبٌُبٌا800ٌٌصفحة7ٌ لتعاملٌمعٌاألئمةٌكبلـٌجدًا

ٌكبلـٌخاصٌفيماٌبينوٌوبُتٌولدهٌوىوٌقدٌجربوٌعملياًٌ وقاؿٌبأفٌىذهٌالوصيةٌٌ،وىذهٌىيٌرواياتػهم،ٌوىذا
ٌكبلـٌيقوؿٌلوٌبأنو7ٌُقلٌوأذكرٌلوٌٌٌ،قدٌعرضهاٌعلىٌاإلماـٌووافقٌعليها كماٌقرأتٌعليكمٌقبلٌقليل،ٌبعد

ٌأباؾٌقدٌذكرٌلكٌأنَّوٌأوصىٌبَكٌإليوٌ ٌأباؾٌقدٌذكرٌٌ-لقيتٌاإلماـٌالػحجةٌيعنػيٌإذاٌٌ-أفَّ واذكرٌلوٌأفَّ
فإنَّوٌيأتيكٌجوابُوٌصلواتٌٌ،لكٌأنَّوٌأوصىٌبَكٌإليوٌوجعلكٌبإذفٌاهللٌجلٌَّجبللوٌعبدُهٌوأنٍتٌعلقتكٌعليو

ٌ ٌعليو ٌسيأتيكٌالػجوابٌٌ-اهللٌوسبلمو ٌولديٌُمػَحمَّدٌمؤلٌاهللٌَجلٌٌَّ-قلٌلوٌىكذا ٌيا ٌأقوؿٌلَك وِمػما
ٌعقلكٌٌو ٌالػحقجبللُو ٌألىلٌالصدؽٌوالتوفيقٌُبٌمعرفة ٌالتصديِق أفٌطريقٌتعريفٌاهللٌجلٌٌَّ،قلبكٌمن

فمنٌذلكٌماٌٌ،جبللُوٌلكٌبػجوابٌموالناٌالػمهديٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعلىٌقدرتِوٌجلٌجبللوٌورحػمتوٌُ
ٌُمػَحمَّد ٌكتاٌ-يعقوبٌالكلينػيٌبنٌٌرواه ٌكتبٌللشيخٌالكلينػيٌُب ٌكتابٌالكاُبٌىناؾٌعدة بٌليسٌُب

7ٌ-ٌالرسائل،ٌماذاٌروىٌالشيخٌالكلينػيٌُبٌكتابٌالرسائل؟ٌعنٌالراويٌالذيٌروىٌعنوٌٌيقوؿ
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أفٌَّالرجلٌيُػِحبٌأفٌيُفضيٌإىلٌإماموٌماٌوببٌٌ-إىلٌاإلماـٌالكاظمٌٌ-كتبتٌإىلٌأيبٌاغبسنٌعليوٌالسبلـٌ
ٌكماٌٌ-أفٌيفضيٌبوٌإىلٌربوٌ يتحدثٌمعٌاهللٌأفٌالرجلٌمنٌالشيعةٌوببٌأفٌيتحدثٌمعٌاإلماـٌاؼبعصـو

ٌكماٌ ٌإمامو ٌإىل ٌيفضي ٌُمراده ٌُب، ٌالقضية ٌتكوف ٌأف ٌدوف ٌمن ٌأسرارُه ٌيعٍتٌيكشفٌلو ٌوتعاىل، سبحانو
ٌيعٍتٌمنٌدوفٌأفٌيكوفٌتقاربٌمكاينٌأوٌتقاربٌزماين ٌالرجلٌالشيعيٌُبٌمكافٌٌ،يفضيٌإىلٌربو وإمبا
ٌُنَسلِّ ٌكبُن ٌعقيدتنا، ٌوىذه ٌيريدٌأفٌوبادثٌإمامو ٌكلٌواإلماـٌُبٌمكافٌوىو ٌومن ٌمنٌىنا مٌعلىٌاألئمة

ٌالرجل7ٌٌمكافٌونقوؿ ٌأفَّ ٌالسائلٌيسأؿ7 ٌفهذا ٌكبلميٌوتردٌسبلميٌوتشهدٌمقامي، ٌأنََّكٌتسمُع أشَهُد
ٌكماٌنقرأٌُبٌالدعاء7ٌٌ-ماٌوببٌأفٌيفضيٌبوٌإىلٌربوٌٌ-يفضيٌبأسرارهٌٌ-يُػِحبٌأفٌيُفضيٌإىلٌإماموٌ

نقرأٌُبٌدعاءٌأيبٌضبزةٌالثمايلٌوالذيٌيُقرأٌُبٌأسحارٌشهرٌٌ-ٌوأخلو بو حيُث شئت لسري وحاجتي
ٌ ٌاألياـ7 ٌىذه والَحمُد هلل الذي أُناديِو ُكلمَّا ِشئُت لحاجتي وأخلو بِو حيُث ِشئُت رمضافٌُبٌمثل

ٌإماميٌ..ٌٌِلسّري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي ٌاؼبعٌتٌأنٍتٌأريدٌأفٌأُفضيٌإليَكٌيا ُمرادٌالسائلٌىذا
ٌالرجلٌيُػِحبٌأفٌيُفضيٌإىلٌإماموٌماٌوببٌأفٌيفضيٌبوٌإىلٌربوٌقاؿ7ٌفكتَبٌٌ-لُبعدٌبأسراريٌعلىٌا أفَّ

فكتبٌإفٌكانتٌلكٌحاجةٌَفَحرِّؾٌشفتيكٌٌ-اإلماـٌالكاظمٌكتبٌإليِوٌبروايةٌالكليٍتٌُبٌكتابِوٌالرسائلٌٌ-
ٌاعبواَبٌيأتيكٌ ٌكافٌبعضٌٌ،اعبوابٌيأتيكٌ-فإفَّ الرواياتٌتقوؿٌيعٍتٌيأتيكٌاعبوابٌبعدةٌوسائلٌوإف

ماٌمنٌمؤمنٌمنٌشيعتناٌأحبَّناٌوزاَدٌُبٌُحبِّناٌوأخلَصٌُبٌحبناٌوأخلصٌُبٌمعرفتناٌماٌسأؿٌعنٌمسألة7ٌٌبأنَّوٌُ
سعيدٌالراونديٌُبٌٌبنٌٌومنٌذلكٌماٌرواُهٌىبةٌاهللٌ-موجودةٌىذهٌُبٌالرواياتٌٌ.إالٌونكتناٌُبٌروحِوٌجواهبا
إذاٌٌ-اإلماـٌاؽباديٌٌ-ُمػَحمَّدٌعليهماٌالسبلـٌبنٌٌؿٌيلٌعليٌُّالفرجٌقاؿ7ٌقابنٌٌكتابٌاػبرائجٌعنٌؿُبمَّد
ٌ ودعُوٌساعةٌٍُبٌَّأخرجوٌٌ،فاكتبهاٌوضعٌالكتاَبٌربتٌُمصبلؾٌ-تسأؿٌاإلماـٌٌ-أردتٌأفٌتسأؿٌمسألًة

ٌفيو ٌالتنبيوٌٌ،وانظرٌفيو،ٌقاؿ7ٌففعلُتٌفوجدُتٌجوابٌماٌسألُتٌعنوٌموقعًا وقدٌاقتصرُتٌلكٌعلىٌىذا
ٌمفتوح ٌإليوٌوالطريُق ٌبوٌوسباـٌإحسانو ٌعنايتو ٌشأنُو ٌالسبلـٌؼبنٌيريدٌاهللٌجلَّ ٌإىلٌإمامكٌعليو إمامناٌٌ-ٌة

قريٌبٌمناٌوقضيةٌالرقاعٌموجودةٌُبٌكتبٌاألدعيةٌوكتبٌالرقاع،ٌالرسائلٌاليتٌيبعثهاٌالشيعةٌإىلٌإماـٌزماهنمٌ
ٌكثَتةٌتأٌبٌهباٌاألجوبةٌوتُقضىٌ ٌكافٌاؼبقاـٌٌ،هباٌاغباجاتوتأتيهمٌاألجوبةٌبطريقٌوطريق،ٌىناؾٌطرؽ ولو
ٌكثَتةٌوكتبٌكثَتة ٌكثَتةٌوشواىد وحقائقٌعلىٌأرضٌالواقعٌحىتٌٌ،للحديثٌعنٌىذهٌالقضيةٌعبئتٌدبصادر

ٌالسيدٌابنٌ ٌكبلـ ٌىذا ٌوكبَتة، ٌكلٌصغَتة ٌلكنٍتٌالٌأريدٌاغبديثٌعن ٌاللحظة، ٌوإىلٌىذه ٌىذا ُبٌزماننا
ٌالكبلـٌليسٌألجلٌالشهرةٌوصيةٌخاصةٌطاووسٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌُبٌوصيةٌوجدانيةٌلول دِه،ٌىذا
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ٌَكمَّلٌاهللٌجلٌَّجبللوٌبلقائِوٌسعادتكٌَوَشرَّؼٌ فيماٌبينوٌوبُتٌولده،ٌٍُبٌَّيقوؿٌلو7ٌواعلمٌياٌولديٌُمػحمَّد
ٌكتابٌاهللٌاؼبقدسٌٌ-ببقائِوٌوُحسنٌإرادتِوٌمنزلتكٌوخاسبتكٌ  اىيّوُ }ََّحٌُىوٌيقوؿٌألبنِو7ٌأنٍتٌلوالٌآيةٌُب

ٌٌ{اىنِزَبةِ ؤًُُّ ًَعِنسَهُ ًَُّثجِذُ َّشَبءُ ٍَب ٌالكامل ٌظهورِه ٌأياـ ٌأُدرؾ ٌووثقُتكٌأنٍت ٌَعرَّفُتَك ٌقد ىوٌٌ-لكنُت
أنٍتٌلوالٌٌ-يتحدثٌعنٌنفسِوٌحديثٌخاصٌفيماٌبينوٌوبُتٌأبنِو،ٌىذهٌأحاديثٌالٌتقاؿٌُبٌالشارعٌالعاـٌ

ٌكتابٌاهللٌاؼبقدسٌ لكنُتٌقدٌَعرَّفُتَكٌووثقُتكٌأنٍتٌٌ{اىنِزَبةِ ؤًُُّ ًَعِنسَهُ ًَُّثجِذُ َّشَبءُ ٍَب اىيّوُ }ََّحٌُآيةٌُب
قدٌيقوؿٌقائلٌمثلٌٌ-أُدرؾٌأياـٌظهورِهٌالكاملٌوأدخلٌربتٌظلِوٌالشاملٌفهذاٌأوافٌظهورٌتلكٌالشموسٌ

ٌالضَُتٌُبٌ ٌالعصرٌعصرٌالظهورٌفلتكنٌأمنياتٌوما ٌقاؿٌالسيدٌابنٌطاووسٌأنتٌوغَتؾٌتقولوفٌىذا ما
ٌىلٌىناؾٌضٌَتٌُبٌاألمنيات؟ٌوإمامناٌالصادؽٌيقوؿ7ذلك؟!ٌ

ٌٌ.ال زالت الشيعة ُتربى باألماني ٌنُرىبٌبأماينٌُمػَحمَّد ٌأف ٌنريد ٌُبٌذلكوكبُن ٌالضَُت ٌوما ٌُمػَحمَّد !ٌوآؿ
القضيةٌأعمقٌوأبعدٌمنٌذلكٌلكنٌوماٌالضَُتٌُبٌذلكٌفلتكنٌأمنيات،ٌكبُنٌىكذاٌلباطبٌاإلماـٌاغبجةٌ

ٌاذاٌنقوؿٌإلماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو؟ٌنقوؿٌلو7ُبٌدعاءٌالُندبة،ٌم
بَِنفسي أَنَت ِمن ُمَغيَّب لَػم َيخلو ِمنَّا، بَِنفسي أنَت من نازِح ما نَػَزَح َعنَّا، بَِنفسي أَنَت أُّمنيَُّة َشاِئق 

ٌالسيدٌابنٌطاٌوٌ..ِمن مؤمن وُمؤِمَنة ذََكرا َفَحنَّا ٌيَػَتَمنى ٌكبلـ ٌوما ٌىناؾٌفلتكنٌأمنيات، وسٌأمنيات،
ٌإىلٌ ٌنصل ٌأف ٌبعد ٌفشيئًا ٌشيئًا ٌالصورة ٌاؼبهدويٌوستتضح ٌباؼبشروع ٌتتعلق ٌكثَتة ٌمطالب ٌوىناؾ حقائق

ٌ ٌأيضًا ٌاليتٌسنمرٌعليها ٌالقضايا ٌالقضيةٌمنٌصبلة لكنُتٌقدٌَعرَّفُتَكٌٌ-اػباسبةٌوإىلٌهنايةٌاغبديثٌوىذه
فهذاٌأوافٌظهورٌتلكٌالشموسٌوزواؿٌٌ،الشاملووثقُتكٌأنٍتٌأُدرؾٌأياـٌظهورِهٌالكاملٌوأدخلٌربتٌظلِوٌ

ٌَكمََّلٌيلٌرُبََفٌالشرؼٌ الضرٌوالبؤسٌإفٌشاءٌاهللٌفإفٌسبمٌاهللٌجلٌَّجبللُوٌيلٌماٌأؤملُوٌمنٌىذهٌاآلماؿٌفقد
فاألمُرٌإليوٌجلٌَّجبللوٌولوٌجلٌَّجبللُوٌُبٌتدبَتٌآمايل،ٌفإفٌُدعيُتٌأناٌإىلٌلقاءٌٌ،واإلقباؿٌوإفٌأرادٌانتقايل

ٌ ٌالظهور ٌقبل ٌوتقدمُت ٌجبللو ٌٌ-اهللٌجلَّ ٌِمُت ٌوماٌٌ-أي ٌوالػحضور ٌالرجعة ٌأىل ٌعناية ٌتشملنػي ولػم
ديٌوُأشِهُدٌٍُبٌَّأوصيَكٌٍُبٌَّأوصيٌمنٌيلقاُهٌمنٌذريتػيٌوولديٌوولدٌولٌ-يقوؿٌلولدِهٌٌ-رجعتٌفأوصيكٌ

اهللٌجلٌَّجبللوٌعليكمٌومبلئكتُوٌبػهذهٌالوصيةٌأنَّكمٌإذاٌرأيتموهٌوتشرفتمٌبتلكٌالسعادةٌالربانيةٌوأُِذَفٌلكمٌ
ٌتقولوا ٌأف ٌالنبوية ٌبُتٌيديٌمنزلتِو ٌالكبلـ ٌما7ٌٌُب ٌيقبل ٌالضراعة ٌومػملوؾ ٌالطاعة ٌعبُد ٌوالديٌعليًَّا إف
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اإلذفٌُبٌإببلغٌالتسليِمٌوالصبلةٌعليكٌويضرعٌبُتٌيديكٌيرضيكٌأفٌتقبلُوٌبُتٌيديكٌويسأؿٌتشريفُوٌب
ٌكلٌماٌأنَتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليكٌأىٌلٌأفٌتُبلِّغُوٌمنٌ ٌكلٌماٌىوٌيػحتاجٌأفٌيضرعٌُبٌسؤالوٌوُب ُب
ٌالعبدٌالػمبلغٌعنوٌالقائمٌبُتٌيديكٌ ٌوإقبالوٌويسأُؿٌمنٌمراضبكٌومكارمكٌقبوؿٌوصيتِوٌُبٌىذا ٌ-آمالِو

ٌعليكٌويبلُغٌماٌىوٌمػحتاٌجٌمنٌاهللٌجلٌَّجبللوٌومنكٌإليِوٌوإليكٌٌ-ٌيشَتٌإىلٌولدهٌِ وأفٌيكوفٌفبنٌيعزُّ
إىلٌمطالبٌأخرى،ٌىذهٌنػماذجٌمنٌٌٌ..صلواتٌاهللٌوبركاتوٌوتػحياتوٌوإقبالوٌعلىٌآبائكٌالطاىرينٌوعليكٌ

ٌكافٌالعنوافٌاألوؿٌُبٌح ٌالػحجة ٌعنٌأفٌاإلماـ ٌالسيدٌابنٌكلماتٌالسيدٌابنٌطاووسٌوالتػيٌتنبئنا ياة
ٌكافٌىوٌالعنوافٌاألىمٌلربػماٌُبٌحياةٌالشيعِةٌالٌأقوؿٌبنحوٌعاـٌ طاووسٌوىذاٌيشَتٌإىلٌأفٌاإلماـٌالػحجة

ٌكبَتةٌمػمنٌيعرفوفٌتوجوٌالسيدٌابنٌطاووس. ٌكتابِوٌجنةٌٌولكنٌُبٌمػجموعة لذلكٌالػمحدثٌالنوريٌُب
ُبٌالغيبةٌالكربى،ٌجنةٌالػمأوىٌُبٌذكرٌمنٌالػمأوىٌُبٌمنٌفازٌبلقاءٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌ

ٌُبٌالغيبةٌالكربى،ٌموجودةٌمػجموعةٌمنٌالػحوادثٌوحوادثٌ فازٌبلقاءٌالػحجةٌعليوٌالسبلـٌأوٌمعجزتِو
ٌجػميلةٌُبٌىذاٌالكتابٌلكننػيٌالٌأستطيعٌقراءتػهاٌلضيقٌالوقت،ٌفقطٌأشَتٌإليها7

منٌحبارٌاألنوار24ٌٌٌأحدٌطبعاتِوٌُملحقٌباعبزءٌاؼبرقمة،ٌألفٌىذاٌالكتابٌلوٌعدةٌطبعاتٌٌو22ٌاغبادثةٌ
يذكرٌفيهاٌاحملدث22ٌٌكالذيٌبُتٌيدي،ٌلكنٌىذهٌاألحاديثٌواغبوادثٌمرقمة،ٌاغبادثةٌاؼبرقمةٌبرقم7ٌ

ٌُبٌالسردابٌالشريف،ٌىناؾٌ ٌويقرأُه ٌكافٌاإلماـٌيتلوُه ٌلدعاء النوري7ٌلقاءٌالسيدٌابنٌطاووسٌواستماعِو
ٌكماٌيعتقدٌاؼبخالفوفٌبأنناٌنقوؿٌبأفٌاإلماـٌحبيٌسٌُبٌالسرداب،ٌبعضٌاللقاءاتٌحدثتٌُبٌالسردا بٌال

ٌىذاٌالسردابٌالٌقيمةٌلوٌويتمٌتٌأفٌيدفنُوٌُبٌالًتاب،ٌالسردابٌمقدسٌ ٌكماٌقاؿٌالشيُخٌالوائليٌبأفَّ وال
تٌوىذاٌالكبلـٌالذيٌذكرُهٌالشيُخٌالوائليٌظبعُوٌعددٌمنٌاػبطباءٌوكرروه،ٌأناٌعنديٌؾبموعةٌمنٌاحملاضرا

ٌكبلـٌالشيخٌالوائليٌماٌيقربٌمنٌ سنةٌىناؾٌؿباضراتٌوموجودة81ٌٌرددتٌفيهاٌعلىٌىذاٌالكبلـٌعلى
وقدٌجلبُتٌمعيٌإىلٌىيئةٌقمرٌبٍتٌىاشمٌحيُثٌألقيُتٌاجملالسٌواحملاضراتٌؾبموعةٌٌ،صوتيةٌوستسمعوهنا

ثبلثٌؾبالسٌربتٌىناؾٌٌ،منٌالكتبٌكماٌأصنُعٌاآلفٌوخرائطٌوصورٌوربليبلتٌلآلثارٌووثائقٌمهمةٌجداًٌ
اعبزءٌاألوؿٌاعبزءٌالثاينٌاعبزءٌالثالثٌُبٌؾبالسٌشهرٌٌسرداب الغيبة الشريف تأريخو عقيدتنا فيوعنواف7ٌ

للهجرةٌأيضًاٌُبٌشهرٌرمضاف،ٌيعٍتٌُبٌمثل0348ٌٌللهجرة،ٌكبنٌاآلفٌُبٌسنة0302ٌٌ7رمضافٌسنة7ٌ
ٌ ٌالوقتٌسنة7 0302ٌٌٌىذا ٌاحملاضراتٌوىيٌموجودة ٌألقيتٌىذه ٌقد ٌكنُت ٌإذاٌ)زىرائيوف(علىٌموقع ،

ٌ ٌسنة7 ٌرمضاف ٌشهر ٌوؾبالس ٌاألوديو ٌواجملالس ٌاحملاضرات ٌإىل ٌثبلث0302ٌٌنذىب ٌىناؾ ىجري
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ؿباضراتٌعنٌسردابٌالغيبةٌاؼبقدسٌعنٌتأرىبوٌوعنٌقدسيتِوٌوعنٌالنصوصٌوالزياراتٌالواردةٌُبٌتقديسٌ
ٌا ٌإىلٌىذه ٌاؼبوقعٌوتستمعوا ٌعلىٌىذا ٌاؼبكاف،ٌيبكنكمٌأفٌتدخلوا ٌأريدٌأفٌىذا ٌقلتُو ٌىذا ٌُكلُّ حملاضرات،

أقوؿٌبأنٍتٌإذاٌربدثتٌعنٌالشيخٌالوائليٌأوٌعنٌغَتِهٌفهذهٌليستٌىيٌاؼبرةٌاألوىلٌوإمباٌسنوفٌطويلةٌوأناٌ
ٌ.أربدثٌُبٌىذهٌاؼبوضوعاتٌليسٌىذاٌاألمرٌجديداًٌاآلف

ٌ ٌاؼبرقمة7 ٌابنٌطاووسٌاغبادثة ٌال22ٌٌالسيد ٌاغبجة ٌعنٌاإلماـ ٌدعاًء ٌلنا ٌينقل يوجدٌؾباؿٌلقراءهتاٌوىو
ٌُكلٌُّىذاٌأردُتٌأفٌأشَتٌإىلٌالفًتةٌاليتٌعاشهاٌالسيدٌابنٌطاووس،ٌالسيدٌابنٌ يبكنكمٌأفٌتراجعواٌاغبادثة،

ٌاإلماـ304ٌٌتبلحظوفٌالفارؽٌالكبَت،ٌالشيخٌاؼبفيدٌتوُبٌسنة335ٌٌ7طاووسٌتوُبٌسنة7ٌ وأنقطعٌذكُر
ىل،ٌباَفٌذكُرٌاإلماـٌبالدرجةٌاألىمٌُبٌزمافٌالسيدٌبالدرجةٌاألىم،ٌملٌيكنٌبالدرجةٌاألىمٌبالدرجةٌاألٌو

يعٍتٌهناياتٌالقرفٌالسابعٌاؽبجري،ٌوبعدٌذلكٌإذاٌأردناٌأفٌنذىبٌتأرىبيًاٌفإننا335ٌٌابنٌطاووسٌسنة7ٌ
الٌقبُدٌذكرًاٌواضحًاٌلئلماـٌبالدرجةٌاألىم،ٌفَػرِّقواٌبُتٌاؼبهِمٌواألىم،ٌبالدرجةٌاألىمٌالٌقبدٌذكرًاٌواضحاًٌ

فٌىوٌالعنوافٌاألوؿٌىوٌالعنوافٌاألىمٌُبٌحياةٌالشيعةٌوُبٌحياةٌعلمائنا،ٌقدٌنتلمسٌذلكٌُبٌحبيثٌيكٌو
من335ٌٌزمافٌالدولةٌالصفوية،ٌالدولةٌالصفويةٌاليتٌنشأتٌُبٌالقرفٌالعاشر،ٌيعٍتٌالسيدٌابنٌطاووسٌ

ٌ.0000أواخرٌعلماءٌالدولةٌالصفويةٌالشيخٌاجمللسيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌالذيٌتوُبٌسنة7ٌ
ٌكأني بقـو قد خرجوا بالمشرؽمنٌحبارٌاألنوارٌحُتٌتأٌبٌىذهٌالروايةٌعنٌاإلماـٌالباقر28ٌٌ7ُبٌاعبزءٌ

ٌيقوؿٌ- ٌالباقر ٌاإلماـ ٌالرواية ٌوُبٌآخر ٌالرواية ٌ-ٌإىلٌآخر أما إني لو أدركُت ذلك ألبقيُت نفسي 7
 لؾدلؾة لؾفووقة ذودفا ال قبعد أن قكون إذارة إىلالشيخٌاجمللسيٌيعلقٌيقوؿ7ٌٌ-ٌلصاحب ىذا األمر

ٌكانتٌٌ-لهلل تعاىل للصلها بدلؾة لؾقائم  ٌموجوداً، ٌكاف ٌاالعتقاد ٌوىذا ٌالتصور ٌالتفكَتٌوىذا ٌىذا ألف
ٌكبَتٌُبٌ ٌالصفويةٌفضٌل ٌكافٌللدولة ٌوفعبًل ٌالػُمػَمهِّدة ٌالصفويةٌىيٌالدولة ٌتتمٌتٌأفٌتكوفٌالدولة الشيعة

ٌالناسٌإىل ٌتشُد ٌكانتٌىناؾٌأجواء ٌالتشيع، ٌاألجواءٌنشر ٌىذه ٌعليو، ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌزماننا ٌإماـ
ٌَكثُرٌعددٌعلماءٌالشيعةٌُبٌذلكٌالعصرٌوتوفرتٌ منشأىاٌمنٌاعبوٌالسياسيٌللدولةٌومنٌاعبوٌالُعلَمائي،
ؽبمٌاإلمكانات،ٌأىمٌالكتبٌالشيعيةٌُجػِمَعتٌوُحققتٌوُكتبت،ٌأىمٌالتفاسَتٌُجػِمعتٌوُحققتٌوُكِتبتٌ

ٌ.تجلىٌُبٌزمنٌالسيدٌحبرٌالعلـوبعدٌذلكٌقبُدٌانقطاعاًٌؽبذاٌالذكرٌقبدُهٌيٌُبٌذلكٌالعصر،ٌثُػمٌَّ
لذلكٌإذاٌأردناٌأفٌنذىبٌإىلٌاحملدثٌالنوريٌُبٌجنةٌاؼبأوىٌيذكرٌؾبموعةٌمنٌاغبوادثٌزبربناٌعنٌلقاءٌ
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ٌباإلماـٌاغبجة7ٌمن يٌىذهٌحوادثٌووقائعٌذكرىاٌاحملدثٌالنوٌر03ٌإىل6ٌٌرقمٌٌاغبادثة السيدٌحبرٌالعلـو
ٌ ٌاؼبرقمة7 ٌاغبادثة ٌوىناؾٌأيضًا ٌاغبجة، ٌاإلماـ ٌمع ٌالعلـو وىناؾٌحوادثٌأخرى23ٌٌللقاءاتٌالسيدٌحبر

ٌكافٌىناؾٌذكرٌقويٌوواضحٌ مذكورةٌُبٌكتبٌأخرىٌملٌيذكرىاٌاحملدثٌالنوري،ٌُبٌزمافٌالسيدٌحبرٌالعلـو
ٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعل ٌكانتٌمفعمةٌوإحياءٌلذكرٌاإلماـٌاغبجةٌبسببٌالسيدٌمهديٌحبرٌالعلـو يو،ٌحياتُو

بذكرٌاإلماـٌاغبجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌحىتٌأنَّوٌحينماٌرجعٌمنٌاغبجٌبقيٌعدةٌسنواتٌُبٌمكةٌٍُبٌَّ
ٌوّدعوٌ ٌعليو ٌاؼبهديٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌاإلماـ ٌأجواء ٌحولو ٌكانتٌتدوُر ٌاليت ٌلؤلجواء ٌرجع ٌَلمَّا رجع،

ٌكانتٌلوٌص ٌكافٌىبفيٌتشيعوٌُبٌمكة،ٌوقصةٌؾبموعةٌمنٌعلماءٌاؼبخالفُتٌُبٌمكة، داقةٌمعٌبعضهمٌألنو
ٌنتوغلٌُبٌ ٌكافٌاغبديثٌعنٌحياةٌالسيدٌحبرٌالعلـو طويلةٌتفاصيلٌموجودةٌُبٌالكتبٌالٌؾباؿٌلذكرىا،ٌلو

ٌالتفاصيل ٌٌ.ىذه ٌالعلـو ٌحبر ٌسيد ٌرجاؿ ٌمقدمة ٌٌ-ىذه ٌلتوديعِو ٌازدلفوا ٌوقد ٌبعضهم ٌلو منٌٌ-وقاؿ
ٌكافٌللشيعةٌمهديٌٌٌ-اؼبخالفُتٌ ٌاؼبنتظرٌببلٌريبٌٌإف ٌدخلٌٌ-يُنتظرٌفأنتٌذلكٌاؼبهدُي وحىتٌحينما

ٌتُػحسبٌالتواريخٌ ٌأف ٌاألدبػي ٌالتعبَت ٌأنواع ٌمن ٌنوع ٌوىو ٌاؼبهدي، ٌظهر ٌقدومِو ٌتأريخ ٌُب النجفٌقالوا
ٌالنجف ٌإىل ٌدخولو ٌتأريخ ٌفكاف ٌشعرية ٌأو ٌنثرية ٌبصياغة ٌوُتصاغ ٌأخرياتٌبػحسابٌاألبػجد سنة7ٌٌُب

ٌأرَّخٌو0062ٌ ٌبعضٌالػمقاطعٌالشعراء ٌكافٌُبٌبالػيٌأفٌأقرأ ٌكلٌذلك، ٌمراديٌمن ٌالػمهدي، ٌظهر ٌلو ا
ٌ.واللقطاتٌمنٌحياتِوٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌلكننػيٌأجدٌالوقتٌيػجريٌسريعاًٌلذلكٌسأختصر

ٌداُرٌ ٌطبعة ٌالطبعة ٌىذه ٌللمحدثٌالنوري، ٌواؼبناـ( ٌبالرؤيا ٌيتعلق ٌفيما ٌالسبلـ ٌ)دار ٌالرابع ٌاعبزء ٌىو ىذا
،ٌىوٌيتحدثٌعنٌالسيدٌحبرٌٌ-ومػِمَّاٌاشُتِهَرٌعنٌالسيد3467ٌٌٌُبٌصفحةٌالببلغة عنٌالسيدٌحبرٌالعلـو

ٌُبٌأكثرٌمنٌصفحةٌ ٌكبارٌالعلماءٌٌ-ومػِمَّاٌاشُتِهَرٌعنٌالسيدٌأفٌَّصباعةٌمنٌاألعيافٌوالعلماءٌٌ-العلـو من
ٌكبارٌأظباءٌمع ٌكانواٌُبٌعصرهٌفبنٌيسموهنمٌأصفياءٌالسيد،ٌوىمٌعلماء ٌعنٌٌ-روفةٌالذين ٌاشُتِهَر ومػِمَّا

ٌصباعةٌمنٌاألعيافٌوالعلماءٌظنواٌأنَُّوٌصاحُبٌالزمافٌُمػَحمَّدٌُ اغبسنٌعليوٌالسبلـٌبَػَرَزٌهبذهٌبنٌٌالسيدٌأفَّ
لعصمتِوٌ ٌُبٌالصبلةٌبُتٌالسجدةٌوالسجدتُتٌفَػَعِلمواٌأنَُّوٌليسٌإماماًٌ الكيفيةٌلبعضٌاغِبَكمٌحىتٌرأوهٌَشكَّ

اٌالكبلـٌوأمثالِوٌأريدٌأفٌأصبعٌىذهٌالقرائن،ٌوىناؾٌقرائنٌأخرىٌلكنٌالوقتٌالٌجئُتٌهبذٌ-منٌالسهوٌ
ٌالفًتةٌُبٌزمافٌالسيدٌمهديٌحبرٌ ٌالقرائنٌتشَتٌإىلٌأفَّ ٌاؼبطالبٌأكثر،ٌىذه ٌكلٌىذه يكفيٌللتوغلٌُب

ٌكافٌذكُرٌاإلماـٌاغبجةٌواضحاًٌوصروباًٌوجليَّاًٌوبيَّناً. ٌرضوافٌالعلـو اهللٌتعاىلٌعليوٌٌالسيدٌمهديٌحبرٌالعلـو
ٌماٌيقابلهاٌبالتأري0808وفاتوٌسنة7ٌ منٌذلكٌالتأريخٌٌميبلدي،0464ٌخٌاؼبيبلديٌىوٌسنة7،ٌأعتقدٌأفَّ
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ٌكتبٌمراجعناٌفإنناٌالٌقبدٌذكرًاٌواضحًاٌإلماـٌزمانناٌصلواتٌ إذاٌأردناٌأفٌنبحثٌُبٌمؤلفاتٌالعلماءٌُب
ٌ.رافٌوكانتٌسبباًٌُبٌانتشارٌذكرٌاإلماـٌاغبجةاهللٌوسبلموٌعليوٌإىلٌأفٌصارتٌالثورةٌاإلسبلميةٌُبٌإي

ٌكتابُوٌ)اؼبوسوعة(ٌوىوٌ نعمٌُبٌبدايةٌالسبعيناتٌكتبٌالسيدٌُمػحمَّدٌالصدرٌالشهيدٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو
ٌكتبٌ ٌكتابٌألَّفُوٌعلماُءٌالنجفٌعنٌاإلماـٌاغبجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌألنوٌبعدٌذلكٌأُلِّفت أكرب

ٌكتابٌأُلِّفٌعنٌاإلماـٌاغبجةٌىوٌاؼبوسوعة،ٌموسوعةٌاإلماـٌاؼبهديٌصلواتٌأكرب،ٌُبٌتلكمٌالفًٌت ةٌأكرب
ٌلوٌالسيدٌُمػحمَّدٌباقرٌالصدرٌالبحثٌاؼبطبوعٌعلىٌِحداٌحبثٌحوؿٌاؼبهديٌٌ ـَ اهللٌوسبلموٌعليوٌوالذيٌَقدَّ

ٌالكتابٌُبٌأواخر ٌالسبعيناتٌوطُِبعٌىذا ٌالكبلـٌُبٌبداية ٌىذا ٌاؼبوسوعة، ٌؽبذه السبعيناتٌٌكافٌمقدمًة
لكنٌاألوضاعٌالسياسيةٌوأوضاعٌالبعثيُتٌواآلالـٌاليتٌعاىنٌمنهاٌالشيعةٌملٌيأخذٌىذاٌالكتابٌحقُوٌوكافٌ
ٌانتشرٌداخلٌالعراؽ،ٌلكنٌالسيدٌُمػَحمَّدٌ ٌانتشرٌخارجٌالعراؽٌأكثرٌفبا ٌردبا ٌواسعاً، ٌليسٌانتشارًا انتشارُه

ذكرٌاإلماـٌاغبجة،ٌىذاٌاألمرٌالٌنغفلٌعنوٌوالبُدٌأفٌٌالصدرٌلوٌالفضلٌالكبَتٌُبٌأياـٌمرجعيتِوٌعلىٌإحياء
ٌإىلٌزمافٌمرجعيةٌالسيدٌُمػَحمَّدٌالصدرٌُبٌالعراؽٌالٌيوجدٌىناؾٌ نشَتٌإليو،ٌمنذٌزمافٌالسيدٌحبرٌالعلـو
ٌالسيدٌالشهيدٌالسيدٌُمػحمَّدٌالصدر،ٌالسيدٌُمػحمَّدٌالصدرٌ ذكرٌواضحٌلئلماـٌاغبجةٌإالٌعلىٌيدٌىذا

ـٌاغبجةٌُبٌالعراؽ،ٌلكنوٌملٌيستطعٌأفٌيصلٌإىلٌخارجٌالعراؽٌألسبابٌمعروفةٌمنٌىذهٌأحياٌذكرٌاإلما
ٌوكذلكٌاؼبؤسساتٌواؼبرجعياتٌواألطراؼٌ ٌكبَتا، ٌالعراؽٌسجنًا ٌمن ٌالذيٌصنع ٌالبعثي األسبابٌالنظاـ
ودٌواألحزابٌالشيعيةٌاؼبوجودةٌخارجٌالعراؽٌاتفقتٌعلىٌأفٌسبنعٌالسيدٌُمػحمَّدٌالصدرٌأفٌيكوفٌلوٌوج

يكوفٌلوٌانتشارٌخارجٌالعراؽ،ٌوىذهٌقضيةٌأناٌعلىٌُمػماسةٌعمليةٌوقريبةٌمنا،ٌىذهٌالقضيةٌكبُنٌعشناىا،ٌٌ
ٌكافٌاتفاؽٌصريحٌأوٌاتفاؽٌعملي،ٌاتفاؽٌزبادميٌبعضهمٌىبدـٌالبعضٌاآلخر،ٌ كيفٌحدثٌاتفاؽٌسواء

ٌالسيدٌُمػحمَّدٌالصدرٌويبقىٌُبٌالعراؽ،ٌعلىٌأيةٌحاؿٌ ىذاٌموضوعٌآخر،ٌفبلبُدٌاتفقواٌعلىٌأفٌوبجبوا
ٌ.منٌأفٌأشَتٌإىلٌفضلٌالسيدٌُمػحمَّدٌالصدرٌُبٌإحياءٌذكرٌاإلماـٌاغبجةٌُبٌالعراؽ

ٌالعصورٌ ٌُب ٌيُعهد ٌلػم ٌوبشكل ٌالواسع ٌالشيء ٌوبػهذا ٌالػحجة ٌاإلماـ ٌذكر ٌاألكربٌُبٌنشر ٌالفضل لكن
ٌواالنًٌت ٌوالفضائيات ٌالػمعاصرة ٌالتكنولوجيا ٌذلك ٌعلى ٌساعدت ٌوقطعًا ٌالػحديثةٌالسابقة ٌوالطباعة نيت

ٌالفضلٌالكبَتٌُبٌإحياءٌذكرٌاإلماـٌ ٌالسيدٌالػخمينػيٌلو ٌالػحاضر، ٌالوسائلٌالػموجودةٌُبٌعصرنا وسائر
ٌزمافٌ الػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌقبلٌالسيدٌالػخمينػيٌُبٌإيرافٌلػمٌيكنٌىناؾٌذكرٌواضحٌمنُذ

و،ٌالبعضٌقدٌيسمعٌمنػيٌأننػيٌأمدُحٌالسيدٌالػخمينػيٌالدولةٌالصفويةٌإالٌَّماٌقامتٌبوٌالػمنظمةٌالػحجتي
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ٌ.مثبلٌُلتوجوٌسياسيٌمعُت،ٌأناٌالٌأعبأٌبالتوجهاتٌالسياسيةٌوالٌأعبأٌبالقضاياٌالشخصية
ٌالسيدٌاػبميٍتٌموقفُوٌسليٌبٌاذباهٌاغبجتيو،ٌأناٌالٌأبايلٌباؼبواقفٌ أناٌىناٌأيضًاٌأشَتٌدبوقفٌاغبجتيوٌمعٌأفَّ

سياسيةٌوإمباٌأحبُثٌعنٌاغبقائقٌاليتٌؽباٌمساٌسٌبأىلٌالبيت،ٌردباٌقيلٌعٍتٌبأنٍتٌمنٌالشخصيةٌواؼبواقفٌال
ُبٌأفٌأكوفٌمنٌاغبجتيو،ٌأناٌُحجتػٌيٌ اغبجتيوٌوواهلِلٌالٌأعرؼٌشخصًاٌواحدًاٌمنٌاغبجتيوٌوالٌأجدٌضَتاًٌ

ٌأنتسُبٌإىلٌإماـٌزماين،ٌلكنٍتٌمل ٌمنٌاألياـٌٌأناٌأنتسُبٌإىلٌإماـٌزماين،ٌأناٌُحجَّتػٌيٌمهدويٌّ أكنٌُبٌيـو
ٌكثَتاًٌ ٌلكنٍتٌقرأتٌعنها ٌمنها، ٌواحدًا ٌأعرؼٌشخصًا ٌال ٌوواهلِل ٌإليها، ٌأنتمي ٌأو ٌاؼبنظمة ٌُبٌىذه أعمل
وظبعُتٌأحاديثهمٌعربٌاألشرطة،ٌأعرُؼٌعنٌتأرىبها،ٌأعرؼٌعنٌشخصياهتا،ٌىذهٌاؼبنظمةٌاليتٌُأِسستٌُبٌ

ٌاجملموعاتٌالبهائ ٌبِو ٌكانتٌتقـو ٌالذي ٌالنشاط ٌدينٌمقابل ٌىو ٌجديد ٌبدين ٌيعتقدوف ٌىم ٌالبهائية ية،
ٌاإلماـٌاغبجةٌبأفٌاؼبهدويةٌفكرةٌيبكنٌأفٌتنطبَقٌ البهائيةٌوىمٌيُنكروفٌوجودٌاإلماـٌاغبجةٌويعتقدوفٌبأفَّ
ٌكثَتًاٌعلىٌاعتقادناٌبإمامناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ علىٌأيٌشخصٌُبٌأيٌزمافٌوُبٌأيٌمكاف،ٌويشنعوف

ٌكانتٌاغبكومةٌالشاىنشاىيةٌتدعمها،ٌاؼبؤسساتٌالبهائيةٌانتشرتٌعليوٌالغائبٌالشاىد،ٌوىذهٌا ؼبنظمة
فلذلكٌؾبموعةٌمنٌالعلماءٌمنٌؿبيبٌأىلٌالبيتٌأسسواٌاؼبنظمةٌاغبجتيوٌأقبمنٌُحجتيو،ٌيعٍتٌاؼبنظمةٌأوٌ
ٌكبَتٌُبٌإنشاءٌاؼبهدياتٌوىيٌحسينياتٌلكنٌتسمىٌباؼبهدياتٌ ٌكافٌؽبمٌفضل اعبمعيةٌاغبجتيو،ٌوىؤالء

ٌ ٌبقضيةٌمتخصصة ٌاىتموا ٌالتوسل، ٌالندبةٌؾبالسٌدعاء ٌؾبالسٌدعاء ٌنشروا ُبٌإحياءٌأمرٌاألماـٌاغبجة،
مسجدٌصبكرافٌطبعواٌالكثَتٌمنٌالكتبٌاليتٌتدورٌموضوعاهتاٌحوؿٌاإلماـٌاغبجة،ٌقدَّمواٌخدمات،ٌىذاٌ

ٌُىم،ٌٌالكرنفاؿٌالكبَتٌالذيٌوبدثٌُبٌإيرافٌُبٌمنتصفٌشعبافٌُبٌوالدةٌاإلماـٌاغبجةٌأوؿٌمنٌبدأ بِو
حدثتٌاختبلفاتٌسياسيةٌبُتٌاؼبنظمةٌوبُتٌأتباعٌالسيدٌاػبميٍتٌبعدٌأحداثٌخردادٌىذهٌقضاياٌسياسيةٌ
الٌصلةٌيلٌهبا،ٌلكنٌأيضاًٌللمنظمةٌاغبجتيوٌفضٌلٌُبٌإحياءٌأمرٌاإلماـٌاغبجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌ

ٌالشيخٌؿبمودٌحليبٌاػبراساينٌوىوٌم ٌومؤسسها ٌكبَتىا ٌكاف ٌمهديٌاألصفهاينٌاؼبنظمة ٌاؼبَتزا نٌتبلمذة
ٌوسيأٌبٌذكرُهٌألفٌَّللمَتزاٌمهديٌاألصفهاينٌشأٌفٌمهمٌمعٌإماـٌزمانناٌسنتحدثٌعنو.

ٌ ٌأمس7 ٌيـو ٌذكرتػها ٌالتػي طلُب الػمعارِؼ من غير طريقنا أىل البيت ُمساوٌؽ إلنكارنا وأنا الكلمة
ىذهٌالكلمةٌنقلهاٌالػمَتزاٌمهديٌاألصفهاينٌعنٌاإلماـٌالػحجة،ٌوسآتػيٌعلىٌذكرٌٌ.الػحسنبن  الػحجة

قصتِوٌوتفاصيلٌىذهٌالػحادثةٌألنػهاٌمهمةٌفيماٌيأٌبٌمنٌحلقاتٌىذاٌالػملف،ٌلكنٌيبقىٌالفضلٌاألكربٌ
وكانتٌٌوالفضلٌاألىمٌللسيدٌالػخمينػيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌحَُتٌنػهضٌىذهٌالنهضةٌالعلويةٌالػمباركة
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ٌأناٌ ٌوالتياراتٌالػمختلفة، ٌاإلسبلمية ٌُبٌالػجمهورية ٌعنٌاألوضاعٌالسياسية ٌبغضٌالنظر ٌاإلسبلمية الثورة
ٌكبَتٌوأربدثٌعنٌظاىرةٌوعبلمةٌحقيقيةٌوسببٌأدىٌ أتػحدثٌعنٌجوٌإنساينٌعاـٌوأربدثٌعنٌمشروع

الدولةٌالفبلنيةٌاذباهٌالقضيةٌٌإىلٌانتشارٌذكرٌاإلماـٌاغبجةٌمنٌدوفٌالنظرٌإىلٌموقفٌإيرافٌالسياسيٌاذباه
ٌوالٌالسيدٌ ٌوالٌاؼبَتزاٌمهديٌاألصفهاينٌمعصـو ٌكلناٌلسناٌمعصومُتٌوالٌالسيدٌاػبميٍتٌمعصـو الفبلنية،

ٌواحدٌىوٌاغبجة ٌكلناٌلناٌنقائصنا،ٌاؼبعصـو ٌمعصـو اغبسن،ٌلكنناٌنسبُحٌُبٌىذهٌاألجواءٌبنٌٌحبرٌالعلـو
اهللٌوسبلموٌعليو،ٌىناؾٌحقيقةٌقدٌيرفضهاٌالبعضٌنتيجًةٌػببلؼٌاليتٌتكوفٌقريبةٌمنٌإماـٌزمانناٌصلواتٌ

ٌاغبجةٌ ٌاإلماـ ٌالسببٌاألكربٌُبٌنشرٌذكر ٌالسيدٌاػبميٍتٌىو ٌمنٌأفَّ ٌاغبقيقة ٌىذه معٌالسيدٌاػبميٍت،
ٌحةٌؼبنٌأرادٌأفٌيتتبعٌاغبقائق.صلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوىذهٌحقيقةٌواض
ٌالػخمينػيٌإىل ٌالسيد ٌأفٌوصل ٌبعد ٌالػمهديٌُبٌوسائلٌٌمباشرًة ٌاإلماـ ٌالػحديثٌعن ٌبدأ ٌمباشرًة إيراف

ٌيػحملٌآخروفٌُبٌالوسطٌالشيعيٌ ٌكما ٌأوٌحسدًا ٌِلماذا؟ٌألفٌىؤالءٌالٌيػحملوفٌحقدًا ٌالغربية اإلعبلـ
علىٌالسيدٌالػخمينػيٌوإنػماٌيدرسوفٌاألمورٌدراسةٌمػجردة،ٌولذلكٌأوؿٌاألفبلـٌالتػيٌظهرتٌمباشرًةٌبعدٌ

ٌكبَتةٌمنٌاألفبلـٌالػمماثلة،ٌمػجيءٌالسيدٌال ػخمينػيٌىوٌالفلمٌالػمعروؼٌتنبؤاتٌنوسًتدامسٌوتلتوٌسلسلة
يػمكنٌأفٌنشاىدٌمقاطعٌمنٌىذاٌالفلمٌالذيٌأُنِتجٌُبٌتلكمٌالفًتةٌبعدٌرجوعٌالسيدٌالػخمينػيٌإىلٌإيرافٌ

ٌالفلمٌعلىٌشاشةٌا ٌالفلمٌُبٌفرنسا،ٌيػمكنٌأفٌنشاىدٌبعضٌاللقطاتٌمنٌىذا لتلفزيوف،ٌىذاٌأُنِتجٌىذا
ٌبعدٌرجوعٌالسيدٌالػخمينػيٌمنٌفرنساٌإىلٌإيرافٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌوىوٌيتحدثٌ الفلمٌأُنِتجٌمباشرًة
عنٌنبوءاتٌنوسًتدامس،ٌوالسببٌالذيٌدفعهمٌإىلٌذلكٌىوٌالثورةٌاإلسبلميةٌُبٌإيراف،ٌوىناؾٌتنبؤاتٌ

بداياتٌالفلم..ٌنػحُنٌنعرضٌبُتٌأيديكمٌٌىذهٌلنوسًتدامسٌيتحدثٌفيهاٌعنٌالثورةٌاإلسبلميةٌُبٌإيراف،
ٌيتحدثٌالػمتحدثوفٌالػمختصوفٌبفكرٌنوسًتدامسٌوبالدراساتٌ ٌمنٌبداياتٌالفلمٌوىنا مقاطع..ٌىذه
الػمستقبليةٌعنٌتنبؤاتِوٌويوردوفٌالكثَتٌمنهاٌإىلٌأفٌيصلٌالكبلـٌإىلٌثورةٌالسيدٌالػخمينػي..ٌىذهٌالصحافةٌ

ٌالسي ٌاليتٌتتحدثٌعنٌثورة دٌاػبميٍت،ٌوىذهٌصورٌللسيدٌاػبميٍتٌُبٌباريسٌُبٌضواحيٌباريسٌالغربية
ٌكماٌىمٌأنوٌاإلماـٌاغبجةٌصلواتٌ ٌُبٌنوفليٌشاتو،ٌوىذهٌصورٌؼبظاىراتٌالثورة،ٌوىذاٌسبثيل حيثٌاستقرَّ
ٌنوسًتدامسٌُبٌتنبؤاتو..ٌ ٌالذيٌذكرُه ٌاإلظباعيلي ٌىو ٌىذا ٌاإليرانية، ٌالثور ٌبعد ٌمباشرًة ٌعليو اهللٌوسبلمو

ٌمٌيعتقدوَفٌبأفٌاإلماـٌالػحجةٌبػهذهٌالػهيئةٌوبأنوٌسيعملٌبػهذهٌالطريقة.ىكذاٌى
ٌوالتكنولوجياٌالػمصورةٌالػجزءٌاألوؿٌصفحة7ٌ َلفتٌنظري50ٌٌُبٌتلكمٌالفًتةٌوأناٌأُقَػلِّبٌموسوعةٌالعلـو
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رةٌصورةٌلػمجموعةٌمنٌروادٌالفضاءٌاألمريكافٌيتدربوفٌعلىٌالػهبوطٌاالضطراريٌُبٌالصحراء،ٌىذهٌالصٌو
ٌ ٌصفحة7 ٌاألوؿ ٌالػجزء ٌالػمصورة ٌوالتكنولوجيا ٌالعلـو ٌموسوعة ٌمن ٌأخذتػها ٌتػحت50ٌٌأنا ومكتوب

ٌإذاٌ ٌالصحراء، ٌُب ٌاالضطراري ٌالػهبوط ٌعلى ٌيتدربوف ٌاألمريكاف ٌالفضاء ٌرواد ٌمن ٌمػجموعة الصورة7
ٌ ٌالعقاؿ ٌبُت ٌما ٌالقديػمة ٌبالػمبلبس ٌأشبو ٌعربية ٌمبلبس ٌيلبسوف ٌأنػهم ٌالصورة ٌُب والكوفيةٌتبلحظوف

علىCopyٌٌٌوالػجلبابٌوالقباءٌويتسلحوفٌبالػخناجرٌوالسيوؼ،ٌربػماٌالصورةٌغَتٌواضحةٌألنػهاٌمأخوذة
،ٌُب00ٌإىلٌأفٌوصلتٌإىلٌجػهازٌالػكمبيوتر،ٌأناٌحسبتٌعددىمCopyٌٌعلىCopyٌٌالكتابٌوٌ

اثناٌعشرٌأحدىمٌالوزيرٌ،ٌالنقباءٌعددىم00ٌرواياتناٌأفٌالفرقةٌالػخاصةٌالقريبةٌمنٌاإلماـٌالػحجةٌعددىمٌ
ٌعليو،ٌ ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌالػحجة ٌالػخاصٌلئلماـ ٌالػجهاز ٌجدًا ٌالقريبة ٌالػمجموعة ٌىو وإحدىٌعشر
ٌيلبسوفٌلباساًٌ ٌالعددٌالٌأدريٌىلٌىناؾٌرابطةٌأوٌغَتٌرابطة،ٌلكنٌالسؤاؿٌىوٌلػماذا تعجبتٌمنٌىذا

وفٌعلىٌالػهبوطٌاالضطراريٌُبٌالصحراءٌوىمٌروادٌفضاءٌيتدربٌ؟ويتسلحوفٌبسبلحٌعربػيٌقديػمٌ؟عربياًٌ
ٌمركباتٌالفضاءٌالتػيٌتطلقهاٌوكالةٌناساٌللفضاءٌإذاٌنزلتٌأوٌىبطتٌ ٌصحراءٌىذه؟ٌنػحنٌنعلمٌبأفَّ أيُّ
ىبوطاًٌاضطرارياًٌالشيءٌاالعتياديٌأنػهاٌتػهبطٌُبٌالػمحيط،ٌلكنٌإذاٌىبطتٌىبوطاًٌاضطرارياًٌُبٌالصحراءٌ

ٌتػهبطٌُبٌصحراءٌنيفادا ٌُبٌأمريكا،ٌفهلٌىناؾٌُبٌتلكمٌالصحراءٌرجاؿٌيلبسوفٌٌفإنػها ٌنيفادا وصحراء
ٌسؤاؿٌ ٌوالسيوؼٌالػمعوجة؟! ٌالعربية ٌبالػخناجر ٌويتسلحوف ٌوالػجلبابٌوالقباء ٌوالعمامة ٌوالعقاؿ الكوفية
ٌأفبلـٌ ٌاألفبلـ ٌىذه ٌفيو ٌظهرت ٌالذي ٌالوقت ٌُب ٌالوقت، ٌذلك ٌُب ٌالصورة ٌىذه ٌالكبلـ ٌىذا واضح،

ٌال ٌُب ٌالػمهديٌنوسًتدامس، ٌاإلماـ ٌتتحدثٌعن ٌالغربػي ٌاإلعبلـ ٌوالدوائر ٌالصحافة ٌبدأت ٌالذي وقت
ٌ.صلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌبعدٌنػجاحٌالثورةٌاإليرانية

ٌكتاب7ٌ ٌآخر ٌىو ٌىذا ٌالثاينٌعشر ٌاإلماـ ٌاألمريكية ٌكتابٌعلىٌحدٌعلميٌُبٌالػمكتبة ٌآخر ٌىو وىذا
THE TWELFTH IMAM،ٌٌ ٌالكتابٌماذاJOEL ROSENBERGٌٌٌٌلػ ٌاألوىلٌمنٌىذا ُبٌالصفحة

ٌكتب؟ٌيعنػيٌالكتابٌيبدأٌمنٌىنا،ٌالفكرةٌاألساسيةٌلػهذاٌالكتابٌمنٌىنا7
THE GOVERNMENTS OF THE WORLD SHOULD KNOW THAT.. ISLAM WILL 

BE VICTORIOUS IN ALL THE COUNTRIES OF THE WORLD، AND ISLAM 

AND THE TEACHINGS OF THE QURAN WILL PREVAIL ALL OVER THE 

WORLD.ٌٌٌ
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ٌمنٌقاؿٌىذهٌالكلمة؟ٌ
AYATOLLAH RUHOLLAH KHOMEINIٌ
January 1979ٌ

ٌكانوفٌالثاينٌ ،ٌماذاٌيقوؿٌالسيدٌالػخمينػيٌُبٌىذهٌالكلمةٌالتػيٌترجػمػها0646ٌالكبلـٌللسيدٌالػخمينػي
ٌالكبلـٌىوٌمضموفٌاآلية7إىلٌاإلنػجليزية؟ٌيقوؿ ٌكلو،ٌىذا ٌعلىٌالدين  اىَّصُِ }ىٌَُ 7ٌمعنػىٌاآليةٌويظهرُه

َنصٌالكبلـٌأنَّوٌعلىٌجػميعٌحكوماتٌالعالػمٌأفٌٌمُيِّوِ{ اىسِِِّّ عَيََ ىُِْظيِطَهُ احلَقِّ ًَزِِِّ ثِبذلُسٍَ ضَؼٌُىَوُ ؤَضؼَوَ
ٌكلٌبلدافٌ ٌقادـٌوتعليماتٌالقرآفٌقادمةٌتعلمٌبأفٌاإلسبلـٌآتٌوسينتصرٌوسيظهرٌُب ٌاإلسبلـُ العالػم،

ٌالػخمينػيٌ ٌالسيد ٌىوٌنصٌالكلماتٌالتػيٌتلفظٌبػها ٌىذا ٌللقرآف، ٌسيكوفٌخاضعًا ٌبأجػمعِو ٌالعالَػم وإفَّ
ٌوىذاٌالػحديثٌقبلٌانتصارٌالثورة،ٌمكتوبٌىنا7

ٌAYATOLLAH RUHOLLAH KHOMEINIٌ
January 1979ٌ

ٌكانوفٌالثاينٌ ٌمراديٌأفٌالثورة0646ٌٌيعنػي ٌللثورة، ٌالػحاسػمة انتصرتٌُبٌشهرٌشباطٌيعنػيٌُبٌاألياـ
ٌ ىؤالءٌالغربيُتٌأناٌجئتٌبصورٌوبكتبٌوبأفبلـ،ٌجئتٌبفلمٌنوسًتدامسٌبػهذهٌالصورةٌمنٌموسوعةٌالعلـو

ىذاٌمنٌالعالػمٌالغربػيTHE TWELFTH IMAMٌٌوالتكنولوجياٌأوٌبػهذاٌالكتابٌاإلماـٌالثاينٌعشرٌ
ٌنتحدث ٌحُت ٌُبٌٌألننا ٌأمراضٌموجودة ٌىناؾ ٌالػمريضة، ٌالشيعية ٌاإلفرازات ٌستبدأ ٌالشيعي ٌالوسط ُب

وسطناٌنػحنٌنعرفها،ٌُبٌوسطناٌالػحوزويٌُبٌوسطٌالػمؤسسةٌالدينيةٌُبٌوسطناٌالسياسيٌأمراضٌموجودةٌ
مردىاٌٌنػحُنٌنعرفها،ٌوأكثرٌالتقييماتٌوأكثرٌالنتائجٌحتػىٌالتػيٌتُلبَّسٌباللباسٌالعلميٌوباللباسٌالفكري

ٌإىلٌقضاياٌشخصيةٌصغَتةٌوتوافو.
ٌبػحسبٌ ٌلكن ٌآخر ٌغابٌعنػيٌشيٌء ٌالتأريخٌالشيعيٌوربػما ٌمن ٌأخذتػها ٌاللقطاتٌوالصور ٌىذه تقريبًا
ٌأوٌ ٌيـو ٌليسٌُبٌمدة ٌالتتبع ٌبػحسبٌعلميٌوبػحسبٌتتبعيٌىذا ٌوحُتٌأقوؿ علميٌوبػحسبٌتتبعي،

اتٌالكتبٌالشيعيةٌوعنٌأمهاتٌالًتاجم،ٌيومُتٌأتػحدثٌعنٌأكثرٌمنٌثبلثُتٌسنةٌوأتػحدثٌعنٌأمه
ٌ ٌكتبٌالرجاؿٌوكتبٌالطبقاتٌالػمهمة،ٌالقضيةٌليستٌليـو أتػحدثٌعنٌالػمصادرٌالشيعيةٌالػمهمةٌوعن
ٌكثَتةٌلكننػيٌالٌأجُدٌالوقتٌٌ أوٌيومُتٌأوٌثبلثة،ٌمنٌخبلؿٌتتبعيٌوىذاٌموضوعٌواسعٌبػحاجةٌإىلٌتفاصيل
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ٌمن خالؿ ىذا العرض إلى أي نتيجة نصل؟ ت.ٌكافياًٌلبسطٌالكبلـٌُبٌكلٌىذهٌالػجزئيا
ٌمشكلةٌ ٌالعنوافٌاألىمٌوىذه ٌىو ٌلػمٌيكنٌعندىمٌاإلماـ ٌنصلٌإىلٌأفٌالشيعة ٌالنتيجة، نصلٌإىلٌىذه
الشيعة،ٌمشكلةٌالشيعةٌُبٌقضيةٌالػمهمٌواألىمٌالشيعةٌدائػماٌتُػَقدِّـٌالػمهمٌعلىٌاألىم،ٌقبلٌقليلٌاستمعناٌ

ٌ ٌالشيخٌالوائليٌوىو ٌكبلـ ٌبالًتابٌِلماذا؟ٌالٌألفٌالشيخٌالوائليٌالٌإىل يتمنػىٌأفٌيدفنٌسردابٌاإلماـ
يعتقدٌباإلماـٌالػحجةٌأبداً،ٌالشيخٌالوائليٌرمزٌمنٌرموزٌالشيعةٌألنوٌيريدٌأفٌيراعيٌمزاجٌالػمخالفُتٌألىلٌ
ٌاإلشكالية ٌىذه ٌنقدسٌمقدساتنا، ٌأف ٌاألىم ٌلكن ٌمهم ٌأمر ٌيكوف ٌمزاجٌالػمخالفُتٌقد ٌمراعاة ٌالبيت،
ٌالشيخٌ ٌوسنتحدثٌعن ٌوأوضح، ٌأكثر ٌالصورة ٌستتضح ٌغد ٌويـو ٌاألىم، ٌعلى ٌالػمهم ٌتقديػم إشكالية
ٌغدٌألنوٌماٌبقيٌعندناٌوقتٌحىتٌنتحدثٌعنٌمدرسةٌالشيخٌالوائليٌاليتٌ ٌمطواًلٌُبٌيـو الوائليٌحديثًا

ٌ ٌىذه ٌالوائلي ٌالشيخ ٌوليسٌفقط ٌاألىم، ٌعلى ٌاؼبهم ٌتقدًن ٌؼبصداؽ ٌالواضحة ٌاؼبصاديق ٌمن قضيةٌىي
ٌالعلمية،ٌ ٌنذىبٌإىلٌحوزتنا ٌإذا ٌالدينية ٌنذىبٌإىلٌمؤسستنا ٌاآلفٌإذا واضحةٌُبٌالوسطٌالشيعي،ٌكبُن
ٌكماٌيُهتمٌبالفروع،ٌ يقولوف7ٌعندناٌأصوؿٌوفروعٌلكنٌاألصوؿٌالٌترىبٌالناسٌعليهاٌوالٌُتَدرَّسٌويُهَتمٌهبا

ٌبالفروع،ٌاالىتماـٌبالتقليدٌوالرسالةٌالعمليةٌوا ٌكلُو العتقاداتٌمًتوكةٌعلىٌجانب،ٌبلٌإنناٌقبدٌاالىتماـ
ٌكبارٌالٌعلمٌؽبمٌباالعتقاداتٌكعلمهمٌبالفروعٌواألحكاـٌوالدليلٌلوٌتسأؿ7 ٌمراجع

ٌكتابًاٌعنٌأىلٌالبيت؟ٌيكتبوفٌُبٌاؼبطالبٌالشرعيةٌلكنهمٌالٌيكتبوفٌعنٌأىلٌ ٌكتبوا ٌمراجعناٌقد ىلٌأفَّ
ٌكتاباًٌ ٌكتَبٌالسيدٌالػخوئي ٌاآلفٌلوٌتسأؿٌىل ٌكتبٌالسيدٌُمػحسنٌٌالبيت، ٌىل ٌأبداً، عنٌأىلٌالبيت؟

ٌكتاباًٌعنٌأىلٌالبيت؟ٌأبداً،ٌىلٌكتبٌالسيدٌأبوٌالػحسنٌاألصفهاينٌكتاباًٌعنٌأىلٌالبيت؟ٌأبداً،ٌ الػحكيم
ٌعنٌ ٌكتبوا ٌوسائرٌالػمراجع،ٌالقليلٌمنٌمراجعنا ٌعنٌأىلٌالبيت؟ٌأبداً، ٌكتابًا ٌكتبٌالسيدٌالكلبيكاين ىل

ٌكتبواٌُبٌالفقوٌوالفقوٌىوٌمنٌأىلٌالبيت،ٌأفأنػيٌالٌأعرؼٌٌأىلٌالبيت،ٌسيخرجٌلػي متفيقوٌفيقوؿ7ٌإنػهم
ىذا؟!ٌالفقوٌحديثوٌمنٌأىلٌالبيت،ٌلكنٌالفقوٌماذاٌيػمثُلٌمنٌمعرفةٌأىلٌالبيت؟ٌالٌيػمثُلٌإالٌالػحاشية،ٌ

ٌيُقدَّـ ٌاألصوؿ ٌعلى ٌالفروع ٌتُػَقدَّـ ٌأين؟ ٌاألصوؿ ٌالفروعٌحاشية، ٌفروع، ٌنقوؿ ٌونػحُن ٌعلىٌٌأنتم الػمهم
ٌكتبٌ ٌالرأيٌالذيٌُيكتبٌُب ٌالبيتٌىو ٌأىل ٌعن ٌالرأيٌالبعيد ٌبأف ٌفنجد ٌالتفسَت ٌنذىبٌإىل األىم،
ٌلكنٌ ٌىوٌخطأ، ٌالرأيٌالػمخالفٌألىلٌالبيتٌليسٌمهمًا ٌىو ٌأىلٌالبيتٌثانوياً، التفسَتٌويُػجَعلٌرأُي

ٌعلىٌالػَمحَملٌالػَحَسنٌفنقوؿٌىو مهمٌوإالٌىوٌليسٌمهمٌىوٌٌلنحملٌُمػحبػيٌأىلٌالبيتٌمنٌعلمائنا
خطأ،ٌفلماذاٌتُقدموفٌالػمهمٌعلىٌاألىم؟ٌوىذاٌىوٌالذيٌيػجريٌُبٌمدرسةٌالشيخٌالوائلي،ٌالطرحٌالذيٌ
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ٌماٌينقلٌولوٌنقلٌ يطرحُوٌدائمًاٌيطرحٌالرأيٌالػمخالفٌألىلٌالبيتٌالٌينقلٌمنٌتفاسَتٌأىلٌالبيتٌنادرًا
ٌالرأيٌالػمتقدـٌدائماًٌ ٌالرأيٌالػمتخلف، ىوٌالرأيٌالذيٌينقلوٌمنٌتفسَتٌالفخرٌالرازي،ٌومنٌلوٌٌفيجعلُو

ٌغدٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىل،ٌإذاٌنذىبٌ خربةٌبػهذهٌاألمورٌيعرؼٌىذهٌالقضية،ٌوسيأٌبٌتفصيلٌالكبلـٌُبٌيـو
ٌانُتِقصٌمنٌ ٌإذا ٌلكن ٌيثوروف ٌالبيتٌال ٌأىل ٌانُتِقصٌمن ٌإذا ٌاالتػجاىاتٌالناسٌرُبّوا ٌمن ٌاتػجاه ٌكل ُب

ٌنوٌيثوروفٌِلماذا؟ٌىلٌالػمراجعٌأىمٌمنٌاإلماـ؟!مرجعهمٌالذيٌيقلدٌو
ٌالٌيبكنٌأفٌيُنتَػَقصٌمنو،ٌاؼبرجعٌيبكنٌأفٌيُنتَػَقصٌمنوٌألنَّوٌليسٌمعصوماً،ٌىذهٌاإلشكاليةٌ اإلماـٌمعصـو
إشكاليةٌتقدًنٌاؼبهمٌعلىٌاألىمٌىذهٌاإلشكاليةٌىيٌاليتٌستقودناٌإىلٌحفرةٌمظلمة،ٌىذهٌإساءةٌأدبٌٌ

ٌالشيعة،ٌعلىٌكبَتةٌحبقٌاإلماـٌاغب ٌكبَتةٌُبٌحياة ٌمصاديق جة،ٌىذهٌُظبلمةٌلئلماـٌاغبجة،ٌوالقضيةٌؽبا
ٌمهمةٌ ٌعنٌأىلٌالبيتٌلكنٌلنقلٌبأهنا ٌىيٌبعيدة ٌاؼبوضوعاتٌاليتٌيؤلفوفٌفيها مستوىٌالتأليفٌدائمًا
ٌكثَتٌمنٌاؼبؤلفُتٌيؤلفوفٌُبٌموضوعاتٌتُبِعدٌالناسٌعنٌأىلٌ ٌليستٌمهمةٌىيٌفاسدة،ٌُب والواقعٌأهنا

ٌكماٌَعلَّمناٌأىلٌالبيتٌأنناٌالٌنستعجلٌعلىٌُمػحيبٌأىلٌا لبيتٌولكنٌلنحملٌالناسٌعلىٌَمػحَملٌَحَسن
ـٌٌإالٌَّوثبتتٌؽبمٌقدـٌٌأخرىٌوأناٌالٌأبرئٌنفسيٌمنٌذلكٌالٌواهلل،ٌوالٌأقوؿٌ البيتٌفإهنمٌماٌزلتٌؽبمٌَقَد

ٌكلناٌقدٌأ خطأناٌحبقٌأىلٌالبيتٌولبطئٌحبقٌأىلٌىذاٌعلىٌسبيلٌاجملاملةٌأوٌالًتائيٌأوٌالتظاىرٌبالتواضع،
البيتٌألنناٌمنٌنفسٌىذاٌاجملتمعٌمنٌنفسٌىذاٌالواقع،ٌلبطأٌُبٌقضيةٌاؼبهمٌواألىمٌألنناٌورثناٌالًتبيةٌمنٌ
األجياؿٌاليتٌسبقتناٌوىذهٌتأثَتاهتاٌتبقى،ٌقضيةٌتقدًنٌاؼبهمٌعلىٌاألىمٌىذهٌىيٌالقضيةٌالقاصمةٌلظهرٌ

هبذاٌاػبطأ،ٌوإالٌتبلحظوفٌىذهٌالفًتةٌالتأرىبيةٌالكبَتةٌمنٌسنة7ٌالتشيع،ٌملٌيقصمٌظهرٌالتشيعٌإ 486ٌالٌَّ
ماٌذبدوفٌإالٌَّىذهٌاإلضاءاتٌالقليلةٌُبٌتأريخٌالشيعةٌاليتٌجعلتٌمنٌاإلماـٌاغبجةٌالعنواف0348ٌٌإىلٌ

ٌالشيعةٌتػٌُ ٌكبَت!!ٌاإلشكاؿٌأين؟ٌاإلشكاؿٌىناٌأفَّ َقدَّـٌاألبرزٌواألىم،ٌأليسٌىذهٌقضيةٌربتاجٌإىلٌتوقف
ٌالشيعةٌالٌ اؼبهمٌعلىٌاألىم،ٌالٌيعٍتٌأفٌالشيعةٌالٌتعتقدٌبإماـٌزماهناٌأبدًاٌالٌأقصدٌذلك،ٌوالٌيعٍتٌأفَّ
ٌالٌأقصدٌ ٌواهلِل ٌزماهنا ٌإماـ ٌبقضية ٌلنٌتعبأ ٌالشيعة ٌوالٌيعٍتٌأفَّ ٌالٌأقصدٌذلك، ٌواهلِل ٌزماهنا ٌإماـ تُػَقدُِّس

ٌالتعاملٌم ٌقدٌأخطأتٌُبٌطريقة ٌالشيعة ٌلكنَّ عٌاإلماـٌاغبجة،ٌجعلتٌاؼبهمٌقبلٌاألىمٌفقدمتٌذلك،
اؼبهمٌعلىٌاألىم،ٌكبُنٌعشناٌُبٌأوساطناٌالعلميةٌيُنتقصٌمنٌاألئمةٌفبلٌيتكلمٌأحدٌلكنٌإذاٌانُتِقَصٌمنٌ
ٌأمٌرٌعجيب،ٌيُنتقصٌمنٌاألئمةٌفبلٌيقوؿٌ عاملٌمنٌالعلماءٌتثورٌالثائرةٌأليسٌذلكٌأمٌرٌعجيبٌ!!ٌىذا

ٌالعل ٌُبٌبعضٌاألحياف ٌتشهَتٌأحد، ٌىذا ٌاالنتقاصٌيقولوف ٌىذا ٌفحُتٌننتقد ٌاألئمة ٌمن ٌينتقصوف ماء
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بالعلماء،ٌوانتقاصُوٌألىلٌالبيت!!!ٌأليسٌانتقاصاً؟!!ٌانتقاصُوٌألىلٌالبيتٌكبنٌكبملُوٌعلىٌاحململٌاغبسنٌ
ٌعلىٌاحمل ٌكناٌكبملُو ٌإذا ٌوقبسًا ٌكافرًا ٌالرجلٌيكوف ٌكفر،ٌىذا ٌعلىٌاحململٌالسيئٌفهذا ٌكبملُو ملٌوإالٌإذا

السيئٌحُتٌينتقصٌمنٌأىلٌالبيت،ٌلكنناٌنػحملُوٌعلىٌالػمحملٌالػحسنٌحُتٌينتقصٌعالِػمٌمنٌعلمائناٌ
منٌأىلٌالبيت،ٌنقوؿٌشطحةٌفكرية،ٌشطحةٌقلم،ٌغفلة،ٌنسياف،ٌاشتباه،ٌوكلناٌُمَعّرضوفٌلذلك،ٌشبهة،ٌ

ٌ.مُبٌبعضٌاألحيافٌتكوفٌالشبهةٌقويةٌوتقودُهٌإىلٌشبهةٌأخرىٌفنجُدٌأعذاراًٌلػه
ولكنٌِلماذاٌتثورٌثائرتكمٌأيهاٌالشيعةٌألجلٌعلمائكمٌوالٌتثورٌثائرتكمٌألجلٌأئمتكمٌِلماذا؟ٌفلتثُرٌثائرتناٌ
ألجلٌعلمائنا،ٌعلمائناٌىمٌرموزناٌىمٌالذينٌنقلواٌإليناٌىذهٌاألمانةٌولكنٌالٌوجوٌللمقايسة،ٌأينٌالثرىٌ

ٌالػ ٌللمقايسةٌبُتٌالعلماءٌوبُتٌاإلماـ ٌمنٌمنٌالثريا،ٌالٌوجو ٌأبدًا ٌللمقايسةٌوالٌللنسبة ،ٌالٌوجو معصـو
ٌوانقطاعٌ ٌوتوسل ٌوقُربٌوتوجو ٌصلة ٌلػهم ٌكاف ٌإذا ٌالعلماء ٌقيمة ٌالعلماء؟ ٌقيمة ٌما ٌاالتػجاىات، جػميع
ٌإىلٌىذهٌ ٌاألصلٌىوٌاإلماـٌالػحجة،ٌأيُّهاٌالشيعةٌالتفتوا وعقيدةٌبإماـٌزماننا،ٌقيمتهمٌمنٌىناٌتنشأ،ٌإذًا

ىم،ٌَقدِّمواٌاألىمٌَّعلىٌالػمهم،ٌالٌتػهملواٌالػمهم،ٌإىػماؿٌالػمهمٌىوٌأيضًاٌطامةٌالقضيةٌقضيةٌالػمهمٌواأل
ٌاألىمٌعلىٌ ـَ أخرى،ٌعليناٌأفٌنضعٌاألمورٌُبٌنصابػها،ٌأفٌنعبأٌباألىمٌوأفٌنعبأٌبالػمهمٌولكنٌأفٌنُػَقدَّ

ٌالػمهمٌوإالٌإذاٌقدمناٌالػمهمٌعلىٌاألىمٌانقلبتٌاألمور.
ٌغد،ٌحديثٌالُظبلمةٌحديٌثٌمهٌمٌوقاسٌُبٌنفسٌالوقتٌولكنناٌتتمةٌالػحديثٌإفٌشاءٌاهلل ٌتعاىلٌُبٌيـو

ٌلوٌتبصرناٌفيوٌسنصلٌإىلٌنتيجةٌواضحةٌسليمةٌُبٌالتعاملٌمعٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.
ٌكلٌقطرةٌدـٌسالتٌمنٌرأسٌعلّيٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ دعائيٌأفٌنوفقٌأفٌنقدـٌاألىمٌعلىٌالػمهمٌبػحقِّ

ٌُبٌمػحرابوٌأفٌتوفقٌٌعليو ٌالسيفٌوىوٌينزُؼٌدمًا ُمُو ٌيُػَيمِّ ٌأُقِسُمٌعليَكٌبرأسٌعلّي ٌإينِّ ُبٌمػحرابو،ٌاللَُّهمَّ
أشياعٌأىلٌالبيتٌأفٌيقدمواٌاألىمٌعلىٌالػمهم،ٌأسألكمٌالدعاءٌجػميعاً،ٌسيديٌياٌبقيةٌاهلل7ٌِبَكٌِصلنػيٌ

ٌعنكٌالٌتقطعنػيٌبػحقٌِّضلعٌفاطمةٌعليك،ٌُبٌأمافٌاهلل.
ٌ
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 احليقت اخلبٍست

  اجلزء الثاني/ الـظـالمة 
  

ياٌأشياَعٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌسبلـٌٌعليكمٌتَػَقبَّلٌاهللٌطاعاتكمٌوفقٍتٌوإياكمٌؼبعرفةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌ
ٌالػَمهَدوّي،ٌُبٌاغبلقةٌاؼباضيةٌشرعُتٌ اهللٌوسبلموٌعليو،ٌحلقتناٌىيٌاغبلقُةٌاػبامسُةٌمنٌحلقاتٌالػَمَلفِّ

ٌالػَمَلّفٌوىوٌعنوافٌالُظبلمة،ٌوقلُتٌبأينٌسأجعلٌُبٌالعنوافٌالرابعٌمنٌالعناوينٌالثمانيةٌمنٌعناوينٌ ىذا
ٌالكبلـٌفيهاٌُبٌعنوانُت،ٌشرعُتٌُبٌالعنوافٌاألوؿٌوماٌأسبمتٌكبلميٌأُتػُِمٌمنٌحيُثٌانتهيت.ٌ

ٌمشكلتناٌُبٌالوسطٌالشيعيٌىوٌاغبَتُةٌبُتٌماٌبَُتٌاؼبهمٌواألىمىوٌ 7العنواف األوؿ ،ٌحيُثٌذكرُتٌبأفَّ
اؼبهمٌواألىم،ٌمعٌأنناٌنعلُمٌاألىمٌونعلمٌاؼبهم،ٌنقوؿٌأصوٌؿٌوفروعٌفنقدـٌالفروَعٌعلىٌاألصوؿٌوالٌقبدٌ
اىتمامًاٌباألصوؿ،ٌنقوُؿٌإماـٌٌىوٌاغبجةٌالكربىٌوعلماءٌوفقهاءٌأخذواٌُحجًَّةٌَعَرَضَيًةٌمنٌاغبجةٌالكربىٌ
ٌكلٌماٌيقوؿ،ٌ فنًتؾٌاغبجةٌالكربىٌونتمسكٌدباٌدوفٌذلك،ٌإياؾٌأفٌتنصبٌرجبًلٌدوفٌاغبجةٌفتتبعُوٌُب
ٌيذىبٌ ٌالدراسية،ٌحينما ٌيقوؿ،ٌحىتٌُبٌمناىجنا ٌكلٌما ٌفتتابعوٌُب ٌدوفٌاغبجة ٌأفٌتنصبٌرجبًل إياَؾ

ٌكتبٌليستٌبليغةٌالطالُبٌالدارُسٌُبٌحوزاتناٌالعلميةٌيدرسٌالنحوٌوُيكثرٌمنٌدراستِوٌويدرسٌالببلغ ةٌُب
ٌالتفتازاينٌالكتبٌ ٌوُبٌاؼبطوؿ ٌاؼبعاينٌمثبًل ٌُبٌـبتصر ٌالببلغة ٌيدرسوف ٌىمٌبعرب، ٌما ٌألَّفوىا ٌالذين ألفَّ
نفسهاٌليستٌبليغةٌوىيٌُتَدرِّسٌالببلغة،ٌويدرسوفٌالنحوٌُبٌكتبٌأمثلتهاٌُبٌغايةٌالضعفٌوالكثَُتٌمنهاٌ

ُسٌاألدبٌألفٌَّالذيٌيعُُتٌالطالبٌعلىٌفهمٌالعربيةٌوعلىٌموضوعٌعبلماتٌالوضعٌواضحةٌعليِو،ٌوالٌيُدرٌَ
فهمٌالقرآفٌىوٌاألدبٌوليسٌالنحوٌوليسٌالصرؼ،ٌاغباجةٌإىلٌالنحوٌوالصرؼٌؿبدودةٌإالٌللمتخصصٌ
ٌتلكٌمسألٌةٌأخرى،ٌأمَّاٌاغباجةٌالعمليةٌفإهناٌؿبدودةٌ ذلكٌأمٌرٌآخرٌؼبنٌيريدٌأفٌيتخصصٌُبٌىذهٌالعلـو

ٌكيفٌنتوقُعٌمنهاٌأفٌتعلمناٌالبُدٌأفٌتؤخذٌبنسبةٌ ٌُكتبتٌبلغةٌغَتٌبليغة معينة،ٌوكذلكٌىذهٌالكتبٌاليت
ٌكلٌلغةٌىوٌاألساسٌ ٌكلٌُّأدبٌُب الببلغةٌبينماٌيُهَمُلٌاألدبٌالذيٌىوٌاألساسٌُبٌفهمٌالعربية،ٌوىكذا

ٌقولُوٌفعلُوٌتقريرُهٌولي الٌوجودٌللدراساتٌاألدبية،ٌنتحدُثٌعنٌسنةٌاؼبعصـو سٌىناؾٌمنٌُبٌفهمها،ٌأصبلًٌ
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ٌولدراسةٌحياتِو،ٌوىذاٌىوٌاألىمٌالذيٌعلىٌأساسوٌتنتظمٌرواياتٌأىلٌالبيتٌنأخذٌ دراسةٌلتأريخٌاؼبعصـو
ٌكثَتٌمنٌاألحيافٌ ٌُب ٌالنتائجٌالفقهية ٌولذلكٌتكوف ٌوىناؾ، ٌىنا ٌرواياتٌمتناثرة ٌعلىٌأساسٌأهنا السنة

اٌُبٌسائرٌاؼبطالبٌاألخرى،ٌيدرسٌمتضاربةٌيضربٌبعضهاٌبعضاً،ٌمتشتتةٌالٌهبمعهاٌناظٌمٌواحد،ٌوىكذ
الطالبٌالدرايةٌوالرجاؿٌوىوٌليسٌلوٌمنٌعلمٌحبديثٌأىلٌالبيتٌليسٌلوٌمنٌإطبلع،ٌيدرسٌالقواعدٌ
ٌكتابٌغبديثٌأىلٌالبيت،ٌىذاٌ ٌكتبٌاغبديث،ٌألنَّوٌالٌيوجدٌُبٌاؼبنهجٌالدراسيٌأيُّ والقوانُتٌوماٌقدٌقرأ

ٌ ٌمنهجنا ٌوُب ٌطويل ٌوالكبلـ ٌالعلمي ٌمنهجنا ٌمنهجناٌُب ٌوُب ٌاألصوؿ ٌعلى ٌالفروع ٌحيثٌتُػَقدَّـ الديٍت
ٌالواقعٌ ٌأفٌتكوفٌُبٌخدمةٌالدين،ٌأما ٌفيها ٌعلىٌالتدين،ٌالسياسيةٌاألصُل اغبياٌبٌحيُثٌتُػَقدَّـٌالسياسُة
فإفٌالدينٌصارٌُبٌخدمةٌالسياسة،ٌالسياسةٌأمٌرٌمهمٌولكنٌالدينٌأىمٌواألىمٌيُػَقدَّـٌعلىٌاؼبهمٌلكنٌ

ٌكلٌجانبٌمنٌجوانبٌحياتناٌيتقدـٌاؼبهمٌعلىٌاألىم،ٌولذاٌالٌنلحُظٌتوفيقاًٌالقضيةٌمقلوبة،ٌٌو ىكذاٌُب
ُبٌحياتنا،ٌالتوفيقٌىوٌخَُتٌرفيقٌُبٌالطريقٌولكنٌللتوفيقٌأسبابٌولوٌسياقاتٌوموارد،ٌعلىٌأيٌحاؿٌالٌ

ٌأريدٌأفٌأطيلٌُبٌىذهٌاؼبقدمة،ٌالكبلـٌُبٌمسألةٌاؼبهمٌواألىم.
األنبيةٌأنناٌنقدـٌالوحدةٌاإلسبلميةٌعلىٌالرباءة،ٌالوحدةٌاإلسبلميةٌأمٌرٌمهمٌٌمنٌاألمثلةٌاليتٌىيٌُبٌغاية

ٌالرباءةٌأىمٌألفٌالرباءةٌىيٌصماـٌالعقيدةٌصماـٌأمافٌالعقيدةٌمنٌدوفٌالرباءةٌليسٌمنٌعقيدة،ٌإذاٌ لكنَّ
ٌأىلٌالبيت،ٌإذٌليسٌ ٌتُػَقدَّـٌوىذهٌسَتُة ٌاإلسبلميةٌمعٌالرباءة،ٌالرباءُة ىناؾٌمنٌتعارضٌتعارضتٌالوحدُة

فحينئذٌكبنٌنعملٌعلىٌأساسٌالوحدةٌاإلسبلمية،ٌالوحدةٌاإلسبلميةٌأمٌرٌمهمٌولكنٌعقيدةٌالرباءةٌأىم،ٌ
ٌنعملٌعلىٌأساسٌ ٌاليتٌالٌتعارضٌفيها ٌُبٌاؼبواطن ٌاإلسبلمية ٌعلىٌالوحدة ٌىيٌاليتٌتُػَقدَّـ ٌفالرباءة لذا

ٌ قبدٌاجملالسٌوالفضائياتٌتشحنٌأذىافٌالوحدةٌاإلسبلمية،ٌاألىمٌأفٌنعرؼٌحديثٌأىلٌالبيت،ٌبينما
الناسٌحبديثٌاؼبخالفُتٌحبجةٌإقامةٌاغبجةٌعليهمٌوإبطاؿٌماٌيّدعونوٌعنٌالشيعة،ٌوماٌقيمةٌماٌيّدعوف؟!!ٌ
ٌماٌشأنوٌبعوراتٌ ٌماٌشأنُوٌباعبَتاف،ٌإذاٌملٌيكنٌاإلنسافٌقدٌسًتٌعورتُو إذاٌملٌيكنٌبيتٌاإلنسافٌعامرًا

حبديثٌأىلٌالبيتٌماٌشأنناٌحبديثٌالبخاريٌوغَتٌالبخاري،ٌؿباججةٌٌاآلخرين،ٌإذاٌملٌيكنٌعندناٌعلم
اؼبخالفُتٌوالعلمٌحبديثٌاؼبخالفُتٌأمٌرٌمهمٌولكنٌاألىمٌأفٌنعرؼٌحديثٌأىلٌالبيت،ٌىذهٌاإلشكاليةٌ
ٌالفضائياتٌ ٌوقعتٌفيها ٌخطبائنا ٌفيها ٌوقع ٌالعلمية ٌاغبوزة ٌوقعتٌفيها ٌاغبسيٍت ٌاؼبنرب ٌفيها ٌوقع الكبَتة

ٌيقولوٌاؼبخالفوف،ٌقالواٌملٌالشيعيةٌوٌو قعٌفيهاٌاعبهازٌاإلعبلميٌوالعلميٌُبٌالوسطٌالشيعي،ٌاالىتماـٌدبا
يقولواٌفليذىبواٌإىلٌاعبحيم،ٌالقضيةٌاألصلٌأفٌنعرؼٌماذاٌيقوؿٌأىلٌالبيتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌ
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ٌأمسٌعنٌالُظبلمةٌبلقطتُت7 ٌأصبعُت،ٌبدأتٌحديثيٌيـو
ٌللشيخٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌاللقطةٌاألوىلٌمقطعٌمنٌحديثٌ

ٌوصورٌلسردابٌالغيبةٌوللحضرةٌالعسكرية،ٌإذاٌالفيديوٌجاىزٌفلنبدأٌاغبديثٌمنٌىذهٌالنقطةٌ.
ٌ]الوائليٌصوت ٌىاألمورٌتنقيةٌالواقعٌيتوىلٌيعٍتٌمركزٌعندنوٌأكوٌماٌشويوٌىمٌأحناٌحاؿٌأيةٌعلى7

ٌعندٌٌَعليوٌاهللٌسبلـٌاإلماـٌيعٍتٌمقدس،ٌشيءٌعدنوٌماٌشنو،ٌوجودهٌوعدـٌوجودهٌالغيبةٌوسرداب
ٌاألرضٌأوٌكلوٌٌَالدارٌنقدسٌيلـزٌيعٍتٌبيوٌٌَيقعدٌكافٌدارٌأوٌعليوٌٌَيبشيٌكافٌأرضٌأوٌدارٌأوٌسرداب
ٌأكثرٌموٌىايٌلكٌذكرتٌماٌمثلٌالشبوٌٌَىايٌوإالٌوللُشبوٌٌَللتُػَهمٌؾباؿٌأوجدٌليشٌىالشكلٌموٌألٌكلَو،
ٌ..[.ٌاؼببلحقةٌغايةٌومبلحقوٌمراقبوٌوالدارٌيراقبٌكافٌىذاٌمن

ٌالػحاضر،ٌ ٌُبٌعصرنا ٌمنٌرموزٌالشيعِة ٌالكثَتوف،ٌرمٌز ٌيسميو ٌكما ٌالػمنربٌالػحسينػي الشيخٌالوائليٌعميُد
ٌكماٌىوٌمعروٌؼٌوشائعٌبأنَُّوٌلساُفٌالشيعةٌخطيٌبٌُمَفوٌَّهٌُمصَقعٌمنٌالطرازٌاألٌو ؿ،ٌَوَصَفُوٌمراجعٌالشيعِة

ٌكذلكٌعنٌ ٌويُنَقل ٌالصدر ٌباقر ٌمػحمَّد ٌالشهيد ٌالسيد ٌعن ٌيُنقُل ٌىكذا ٌالػمتنقلة، ٌالشيعية ٌالػمدرسة أو
ٌالػمدرسةٌ ٌبػهذه ٌالػَحريُّ ٌعليهم، ٌتعاىل ٌاهلل ٌرضواف ٌاألجبلء ٌمراجعنا ٌمن ٌغَتىػما ٌوعن ٌالػخوئي السيد

لشيعيةٌوبػهذاٌالعمبلؽٌمنٌعػمالقةٌالػمنربٌالػحسينػيٌأفٌيكوفٌاألىمٌُّعندُهٌىوٌالػُمَقدَّـٌعلىٌالػمهمٌألفٌَّا
ٌوالبحثٌ ٌوالوجداف ٌوالذوؽ ٌوالُعرؼ ٌوالشرع ٌوالفطرة ٌوالػمنطق ٌالعقل ٌيقتضيو ٌالذي ٌىو ٌالشيء ىذا

ٌالػمنربٌالػحسينػ ٌُبٌمدرسة ٌونقلة ٌالشيخٌالوائليٌيػمثلٌمدرسة ٌالػمنربٌالػحسينػيٌقبلٌالشيخٌالعلمي، ي،
ٌكافٌبنحوٌوبطريقةٌتػختلفٌعنٌالنحوٌوعنٌالطريقةٌالتػيٌجاءٌبػهاٌالشيُخٌالوائلي،ٌإنػماٌأتػحُدثٌ الوائلي
ٌُبٌَمَلّفٌالِعصَمةٌحُتٌتػحدثُتٌعنٌالسيدٌالػخوئيٌ ٌعلينا ٌمرَّ ٌكما ٌالرمزٌاألوؿ عنٌالشيخٌالوائليٌألنو

الػمدرسةٌاألصوليةٌُبٌالوقتٌالػحاضرٌولربػماٌللشيخٌالوائليٌتأثَتٌعلىٌقدسٌسرهٌألنوٌالعمبلؽٌاألوؿٌُبٌ
الناسٌأكثرٌمنٌالسيدٌالػخوئيٌوأكثرٌمنٌبقيةٌالػمراجع،ٌألفٌالػمراجعٌالٌيتكلموفٌمعٌالناسٌحديثهمٌُبٌ
ٌالدوائرٌالعلميةٌُبٌمكاتبهمٌُبٌمدارسهمٌُبٌأجوائػهمٌالػخاصة،ٌبينماٌالػحديثٌالذيٌينتشرٌُبٌكلٌمكاف

ٌوالٌزالتٌفضائياتناٌتبثُوٌدائػماًٌبلٌيومياًٌىوٌحديُثٌالشيخٌالوائلي.ٌ
 جولة في ىذه الػمدرسة في مدرسة الشيخ الوائلي:

ٌنشَتٌإىلٌ ٌأفٌتراجعوا، ٌوقتٌيػمكنكم ٌعندنا ٌالػمجلسٌوإالٌما ٌالػمجلسٌاألوؿٌفقطٌبداية ٌمثبًل نأخذ
َحصِّلواٌعلىٌالػمجلس،ٌالػمجلسٌاألوؿٌمػجلسٌالػمجلسٌاألوؿٌونشَتٌإىلٌاألماكنٌالتػيٌيػمكنكمٌأفٌتُػ



 5ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

112 

 

يتناوؿٌاآلياتٌالتػيٌُعرِفتٌبػحديثٌاإلفك،ٌاآلياتٌالتػيٌيدورٌموضوعهاٌحوؿٌحديثٌاإلفك،ٌنستمعٌ
ٌإىلٌبدايةٌالػمجلس..

ىَب رَحْؽَجٌُهُ شَطًّا ىَنٌُْ ثَوْ  إَُِّ اىَّصَِِّ خَبءًُا ثِبىْئِفْلِ عُصْجَخٌ ٍِنْنٌُْ}ثؽٌ اهلل اىطمحِ اىطحٌْ * 7ٌ]ٌصوتٌالوائلي

 [{عَظٌٌِْ ٍَِِ اىْئِثٌِْ ًَاىَّصُِ رٌََىََّ مِجْطَهُ ٍِنْيٌُْ ىَوُ عَصَاةٌ ٍَب امْزَؽَتَ ىٌَُ ذَْْطٌ ىَنٌُْ ىِنُوِّ اٍْطِاٍ ٍِنْيٌُْ
ٌ ٌنت7 ٌدوت ٌالوائلي ٌموقع ٌعلى ٌتػجدوىا ٌأف ٌيػمكنكم ٌالػمجالس ٌوبقية ٌالػمجلس www.al-ىذا

waeli.net.ٌ
ٌ7 waeli.com-www.alٌٌوعلىٌموقعٌالوائليٌدوتٌكـو

www.rafed.netٌٌٌوعلىٌموقعٌشبكةٌالرافد.ٌ
 www.shiavoice.comٌوعلىٌموقعٌصوتٌالشيعة.ٌ

  www.yahosein.comوعلىٌموقعٌياٌحسُت.ٌ
ٌ www.dhulfikar.8k.comوعلىٌموقعٌذوٌالفقار.ٌ

ٌُكلٌَّالػمجالسٌوستخرجٌعلىٌالشاشةٌالعناوينٌعناوينٌالػمواقع،ٌعناوينٌالػمواقعٌىذهٌيػمكنكمٌأ فٌتػجدوا
التػيٌسأتػحدُثٌعنهاٌُبٌىذهٌالػحلقةٌمنٌبرنامجٌالػَمَلّفٌالػَمهَدوّي،ٌقبلٌقليلٌسػمعتمٌإىلٌبدايةٌالػمجلسٌ

دقيقةٌمن35ٌٌالذيٌيتحدُثٌفيوٌشيخناٌالوائليٌعنٌواقعةٌاإلفكٌأوٌعنٌحديثٌاإلفك،ٌالػمجلسٌطولوٌ
%ٌالٌيوجدٌفيوٌشيٌءٌيوافقٌماٌجاء011ٌىلٌالبيت،ٌ%ٌُمػخالفٌللذيٌجاءٌعنٌأ011أولِوٌإىلٌآخرِهٌ

ٌالبيتٌ ٌأىل ٌبكل011ٌعن ٌآتػي ٌأف ٌأستطيع ٌال ٌأنا ٌمثاؿ ٌوىذا ٌالػمجلس، ٌتراجعوا ٌأف ٌيػمكنكم %
ٌإىلٌ ٌالنوعٌمنٌأولػها مػجالسٌالشيخٌالوائلي،ٌىناؾٌالعديدٌوالكثَتٌمنٌمػجالسٌالشيخٌالوائليٌمنٌىذا

ُمػخالفةٌِلماٌقالُوٌأىلٌالبيت،ٌواقعةٌاإلفكٌُبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌٌآخرىاٌمبنيةٌعلىٌأفكارٌومفاىيمٌووقائع
وُبٌمصادرناٌالػمعتربةٌأفٌالسيدةٌعائشةٌقذفتٌالسيدةٌمارياٌالقبطيةٌواتػهمتهاٌبالزنا،ٌوقالتٌلرسوؿٌاهللٌ

ٌإبراىيمٌولُدٌالنبػيٌمنٌالسيدةٌمارياٌالقبطيةٌبأنوٌمنٌابنٌعمهاٌوليسٌمنٌالنبػي،ٌوالقصةٌلػه اٌتفصيلٌبأفَّ
ٌكافٌالػحديثٌ ومذكورةٌُبٌمصادرٌعديدةٌوىذاٌىوٌنظرٌأىلٌالبيتٌوكرروهٌأىلٌالبيتٌُبٌحديثهم،ٌولو
ٌكلٌالػمجلسٌأعتمدٌفيوٌ ُبٌىذاٌالػموضوعٌأناٌآتػيٌبالػمصادرٌوبالنصوصٌلتتضحٌالصورة،ٌالشيخٌالوائلي

ٌكلٌمػجالسِو،ٌأقوؿٌ ٌكتبٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيتٌوىذاٌىوٌديدنُوٌُب ٌكلٌمػجالسِوٌيعتمدٌعلىٌٌعلى ُب

http://www.al-waeli.net/
http://www.al-waeli.net/
http://www.al-waeli.net/
http://www.al-waeli.com/
http://www.rafed.net/
http://www.shiavoice.com/
http://www.yahosein.com/
http://www.dhulfikar.8k.com/
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ٌالػمجلسٌبالذاتٌ ٌلكنٌىذا ٌأىلٌالبيتٌيػمكنكمٌأف011ٌكتبٌالػمخالفُت، %ٌمبنػيٌعلىٌمػخالفة
ٌىيٌالتػيٌُقِذفتٌونزلتٌىذهٌ ٌعائشة ٌالػمخالفوفٌبأفَّ ٌيقولػها ٌكما ٌبأفٌالقصة ٌالػمجلسٌلتجدوا تراجعوا

ٌعلىٌذلكٌمػخالفاًٌلكلٌالذي ٌجاءٌعنٌأىلٌبيتٌالعصمة.ٌاآلياتٌُبٌتربئتهاٌوىوٌُيصرُّ
ٌالوحدةٌ ٌلرعاية ٌمػجاملًة ٌالكبلـ ٌىذا ٌقاؿ ٌبأنو ٌفأقوؿ ٌالػَحَسن ٌالػمحمل ٌعلى ٌاألمر ٌأحػمل ٌأف ٌأريد أنا
اإلسبلميةٌوىذاٌأمٌرٌمػهم،ٌلكنوٌترؾٌاألىمٌترَؾٌقوؿٌأىلٌالبيتٌوإالٌالقضيةٌليستٌكذلك،ٌالقضيةٌىوٌ

ةٌمنٌثقافتِوٌىيٌثقافةٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيتٌوسيتضُحٌيتكلمٌباعتقادٌألفٌالشيخٌالوائليٌالنسبةٌالغالب
ٌكثَت. ٌىذاٌاآلف،ٌىذاٌنػموذجٌحديُثٌاإلفكٌومثلُو

ٌيبتدئٌباآليةٌ ٌعنٌمعنػىٌبقية، ٌالػمجالسٌالػمجلسٌالذيٌيتحدثٌفيو ٌمن ٌمػجلسٌآخر نػموذجٌثاين،
ٌإىلٌالػمقدمة..نستمعٌٍُّؤٍِنِنيَ{  مُنزٌُ إُِ ىَّنٌُ ذَريٌ اىيّوِ ثَقَِّْخُ} الكريػمة7

 [.{ثَقَِّْخُ اىيَّوِ ذَْْطٌ ىَنٌُْ إُِْ مُنْزٌُْ ٍُؤٍِْنِنيَ ًٍََب ؤََّب عَيَْْنٌُْ ثِحَفِْظٌٍ* ثِؽٌِْ اىيَّوِ اىطَّحََِِْ اىطَّحٌِِْ}0 ] صوتٌالوائلي
ٌطولوٌ ٌالػمجلس0380ٌٌدقيقةٌُبٌشهرٌرمضاف28ٌٌالػمجلسٌىذا ىجريٌُبٌمعنػىٌبقيةٌاهلل،ٌُبٌىذا

ٌالطعاـٌ ٌاهللٌمثبًل ٌمنٌبقية ٌالػمراد ٌبأف ٌذكر ٌكتبٌالػمخالفُت، ٌاهللٌواعتمدٌعلى تػحدثٌعنٌمعنػىٌبقية
ػمعاينٌموجودةٌُبٌحديثٌأىلٌالبيت،ٌالػحبلؿ،ٌذكرٌبأفٌالػمرادٌمنٌبقيةٌاهللٌمثبًلٌالثواب،ٌومثلٌىذهٌال

،ٌصحيحٌإفٌَّ ٌالػمرادٌمنٌبقيةٌاهللٌىوٌاإلماـٌالػمعصـو لكنٌىذاٌىوٌمنٌالنحوٌالػمهم،ٌالػحديثٌاألىمٌأفَّ
ٌشعيب،ٌولكنٌالقرآفٌلوٌوجوه،ٌوالػمعنػىٌاألىمٌُبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌأفٌَّ اآليةٌوردتٌُبٌسياؽٌقصةٌقـو

بنٌالػحسن،ٌإينٌألعجبٌمنٌالشيخٌالوائلي،ٌأماٌقرأٌالزيارةٌالػجامعةٌوُبٌٌالػمرادٌمنٌبقيةٌاهللٌىوٌالػحجة
ٌ ٌنػخاطبٌاألئمة7 ٌالػجامعة ٌبنحوٌىَّنٌُ ..  ذَريٌ اىيّوِ ثَقَِّْخُالزيارة ٌالػحجة ٌولئلماـ ٌعاـ ٌبػنحو ٌلػهم خطاٌب

ٌبقيةٌاهللٌُب ٌوأنا ٌيقوؿ7 ٌواإلماـ ٌالػمقدسة ٌمنٌالناحية ٌالتوقيعاتٌالصادرة ٌقرأ ٌأما ٌقرأٌخاص، ٌأما ٌأرضو،
ٌكيفٌ ٌالسبلـ ٌعليو ٌالباقر ٌحُتٌيسألوف ٌزماننا ٌإماـ ٌعنٌظهور ٌتػحدثنا الرواياتٌالتػيٌوردتٌعنٌأئمتنا
ٌكثَتةٌاألحاديثٌكثَتة،ٌ ُنَسلُِّمٌعليو؟ٌقاؿ7ٌَسلِّمواٌعليو7ٌالسبلـٌعليكٌياٌبقيةٌاهلل،ٌأما،ٌأما،ٌأما،ٌالػمصادر

موٌعليوٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيد،ٌمػجلٌسٌيُػخفىٌفيوٌذكُرٌماٌأشارٌإىلٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبل
أنَّوٌُبٌالػمجلسٌاألوؿٌُبٌمػجلسٌحديثٌاإلفكٌُبٌآخرٌالػمجلسٌتػحدََّثٌوَمَدَحٌ اإلماـٌالػحجة،ٌعلماًٌ
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وجاءٌبػمنقبةٌلعمرٌبنٌعبدٌالعزيز،ٌعمرٌبنٌعبدٌالعزيزٌالذيٌَتِصُفُوٌرواياتٌأىلٌالبيتٌبأنَّوٌمػمدوٌحٌُبٌ
ضٌملعوٌفٌُبٌالسماءٌىوٌأحدٌبنػيٌأميةٌوأحُدٌطُغاتػها،ٌوحينماٌنقرأٌزيارةٌعاشوراءٌاللهمٌالعنٌبنػيٌاألٌر

ٌعمرٌبنٌعبدٌالعزيزٌوسائرٌطغاتػهم،ٌمنهجٌأىلٌالبيتٌأنَّوٌمػمدوٌحٌُبٌاألرضٌ أميةٌقاطبةٌفيدخلٌفيها
رٌالػمجلسٌأيضاًٌيتحدثٌعنٌالناسٌتػمدحُوٌملعوٌفٌُبٌالسماء،ٌُبٌىذاٌالػمجلسٌمػجلسٌبقيُةٌاهللٌُبٌآخ

ٌمنقبةٌلعمرٌبنٌالػخطاب،ٌىوٌماٌذكرٌشيئاًٌعنٌاإلماـٌالػحجةٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيد.
ٌذكرٌلئلماـٌاغبجة،31ٌٌبالذاتٌُبٌالدقيقةٌ منٌىذاٌاجمللسٌذكَرٌمنقبًةٌلعمرٌبنٌاػبطابٌوماٌجاءٌأيُّ

ٌكتبُوٌُب ٌالكتاب ٌكتابُو،ٌوىذا ٌالشيخٌالوائليٌوىذا ٌأفَّ آخرٌأياـٌعمرهٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌىذاٌٌعلمًا
الكتابٌ)ذباريبٌمعٌاؼبنرب(ٌللشيخٌالوائلي،ٌىذهٌالطبعةٌطبعةٌدارٌالزىراء،ٌالكتابٌكتبُوٌُبٌآخرٌأياـٌحياتِوٌ
ٌتأليفٌ ٌكيفية ٌعن ٌعنواف ٌالعناوين ٌأحُد ٌللخطباء، ٌنصائح ٌيُػَقدِّـ ٌىو ٌعنواف ٌأيضاً، ٌحياتِو ٌأياـ ٌُب وطُِبَع

ٌكيفٌ ٌكيفيةٌتأليفٌالػمحاضرةٌصفحة7احملاضرة، ٌىوٌيقوؿ024ٌ7يؤلفٌاػبطيبٌاحملاضرة،
ٌماٌيُوجَّوٌإيلٌَّالسؤاؿٌمنٌبعضٌإخواينٌمنٌالػخطباءٌأوٌمػمنٌىمٌخارجٌدائرةٌالػخطابةٌ إىلٌآخرٌٌ-كثَتًا

7ٌ-األمر،ٌعنٌكيفيةٌبناءٌالػمجلسٌأوٌبناءٌالػمحاضرةٌفيذكرٌنقاط،ٌمنٌجػملةٌىذهٌالنقاطٌماذاٌيقوؿٌ
اختيارٌالنصٌنتوجوٌللتأملٌُبٌمفادهٌوجوهٌالعاـٌٍبٌنػجزئوٌإىلٌمفرداتِوٌالػُمكوَّنةٌلوٌلنرىٌماٌترتبطٌبوٌبعدٌ

أخبلقياًٌفنشَتٌ أوٌقاعدةٌعلميةٌأوٌنكتةٌأدبيةٌأوٌتوجيهاًٌ شرعياًٌ ىذهٌالػمفرداتٌمنٌمعنػًىٌيتضمنٌحكماًٌ
يعنػيٌحينماٌيأخذٌالنصٌٌ-لػهاٌأوٌغَتٌذلكٌلذلكٌوندعمٌبوٌالػمفردةٌمنٌبابٌالتأييدٌلػمعناىاٌأوٌالتنظَتٌ

ٌالٌأدريٌ ٌأخبلقي، ٌتوجيو ٌأدبية، ٌنكتة ٌعلمية، ٌقاعدة ٌعنٌحكمٌشرعي، ٌالقضايا ٌكلٌىذه يبحثٌعن
ٌكلمة،ٌ ٌكلمةٌُبٌاآليةٌالتػيٌأوردىا،ٌىيٌأوؿ ٌكلمةٌبقيةٌاهللٌوىيٌأوؿ ٌعلى حينماٌأخذٌىذهٌاآليةٌأماٌمرَّ

ٌأ ٌمن ٌاالسم ٌىذا ٌأفَّ ٌذىنِو ٌُب ٌخطر ٌالػمضامُتٌأما ٌىذه ٌنستدعي ٌيقوؿ7 ٌٍب ٌالػحجة؟! ٌاإلماـ سػماء
ىيٌليستٌمنٌأصلٌالػمفردةٌمشابػهػةٌٌ-لضمهاٌإىلٌالػمفردةٌٌ-حتػىٌاألشياءٌالػمشابػهةٌٌ-الػمشابػهةٌ

ٌلػها،ٌبقيةٌاهللٌأالٌيكوفٌىذاٌالػمعنػىٌعلىٌاألقلٌمشابوٌأفٌبقيةٌاهللٌىوٌالػحجة؟
ٌيقرأٌُبٌدعاءٌالُندبة7ٌأينٌبقي نستدعيٌىذهٌالػمضامُتٌٌ-ةٌاهللٌالتػيٌالٌتػخلوٌمنٌالعًتةٌالػهادية؟!!ٌأما

ٌ ٌالػموضوع ٌصلب ٌُب ٌودؾبها ٌالػمفردة ٌإىل ٌلضمها ٌبُتٌٌ-الػمشابػهة ٌالرابط ٌوجود ٌمبلحظة ٌيقوؿ7 ٍُبَّ
ٌ ٌعنو ٌالغفلة ٌالنصٌوعدـ ٌمعٌٌ-مفرداتٌىذا ٌمنسجمة ٌعضوية ٌالػموضوعٌبصورة ٌنػختتمٌىذا ٍبٌيقوؿ7

أليسٌحينماٌيذكرٌاإلماـٌالػحجةٌوبعدٌذلكٌيُػَعرَّجٌعلىٌواقعةٌالطفٌيكوفٌٌ-الطفٌجانبٌمنٌجوانبٌ
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ٌالػمجلسٌوُبٌغَتِهٌ ٌالٌيذكرٌاإلماـٌالػحجةٌُبٌىذا ٌعلىٌأحسنٌصورة؟ٌلػماذا الػموضوعٌجاءٌمنسجمًا
ليسٌفقطٌُبٌىذاٌالػمجلس،ٌأناٌأسألكمٌسؤاؿ،ٌأناٌالٌأقوؿٌبأننػيٌسػمعتٌكلٌمػجالسٌالشيخٌالوائلي،ٌ
ٌلكنٌالػمجالسٌ ٌسػمعتُو ٌىناؾٌمنٌالػمجالسٌما ٌربػما ٌأسػمعٌمػجالسٌالشيخٌالوائلي، ٌطفولتػيٌوأنا منُذ
ٌلئلماـٌ ٌالفرج ٌبتعجيل ٌالػمجلسٌيدعو ٌآخر ٌُب ٌالوائلي ٌالشيخ ٌمن ٌسػمعُت ٌمرة ٌوال ٌسػمعتها الػمتوفرة

والٌمرةٌواحدةٌسػمعُتٌٌالػحجة،ٌربػماٌَسػِمَعٌبعضكمٌالٌأدري،ٌولكننػيٌوقدٌسػمعُتٌالكثَتٌمنٌمػجالسوٌِ
الشيَخٌالوائليٌُبٌآخرٌالػمجلسٌيدعوٌلئلماـٌالػحجة،ٌأوٌيُوصيٌالناسٌبأفٌتدعوٌلئلماـٌالػحجةٌوالٌمرةٌ
واحدة،ٌربػماٌأنتمٌسػمعتمٌإذاٌسػمعتمٌأرشدوناٌإىلٌذلكٌجزاكمٌاهللٌخَتا،ٌاآليةٌواضحةٌُبٌاإلماـٌالػحجةٌ

ةٌويذىبٌإىلٌمفرداتػهاٌٍبٌيستدعيٌكلٌشيءٌوأنتمٌتبلحظوفٌومنهجٌالشيخٌالوائليٌىوٌىذاٌأفٌيأخذٌاآلي
ُبٌالػمجلسٌيأٌبٌبأبياتٌشعرٌوبأمثلةٌوبقصصٌعنٌالػخلفاءٌوغالبًاٌعنٌالػخلفاءٌوليسٌعنٌأىلٌالبيت،ٌ

القصصٌعنٌالشعراءٌعنٌالػخلفاءٌ نػختتمٌىذاٌالػموضوعٌبصورةٌعضويةٌمنسجمةٌمعٌجانبٌمنٌٌ-غالباًٌ
ٌالع ٌيُذكرٌاإلماـٌٌ-مليةٌاألخَتةٌأصعبٌماٌُبٌتأليفٌالػموضوعٌجوانبٌالطفٌولعلٌىذه أليسٌحينما

الػحجةٌتكوفٌالعمليةٌأسهلٌوتُرَبطٌبالطفوؼ؟ٌِلماذاٌالٌيُذكرٌإماـٌزمانناٌُبٌمثلٌىذهٌالػمجالس؟ٌِلماذاٌ
ٌيطلبٌاألمافٌ ٌللحاضرين ٌلنفسِو ٌيدعو ٌالوائلي ٌالشيخ ٌالػمجالس؟ ٌىذه ٌُبٌمثل ٌزماننا ٌيُدعىٌإلماـ ال

ُبٌالدعاءٌللمؤسسُتٌللمأتػمٌوألمواتػهمٌىناؾٌتأكيدٌواضحٌىذاٌدعاٌءٌمهم،ٌولكنٌلؤل وطافٌويؤكدٌدائماًٌ
األىمٌىوٌإماـٌزماننا،ٌِلماذاٌُيًتؾٌاألىم؟ٌوىذهٌقضيةٌيعنػيٌليستٌُبٌمػجلسٌواحدٌعلىٌطوؿٌالػخطٌ

ماـٌالػحجةٌحتػىٌىناؾٌإصرارٌعلىٌعدـٌالدعاءٌلئلماـٌالػحجة،ٌمثلٌماٌىناؾٌإصرارٌعلىٌعدـٌذكرٌاإل
ٌالشيخٌالوائليٌيستمرٌُبٌ ٌذكرُه،ٌعلمًاٌأفَّ ٌكهذهٌاآليةٌُبٌىذاٌالػمجلسٌالذيٌمرَّ ُبٌاآلياتٌالتػيٌتػخصُو

ٌماذاٌيقوؿ؟045ٌحديثِوٌعنٌقضيةٌترتيبٌالػمجالسٌوالػمحاضراتٌُبٌصفحة7ٌ
حىتٌخارجةٌعنٌالنص،ٌٌالٌاقتصرٌوإمباٌأأٌبٌبأشياءٌ-يقوؿ7ٌالٌاقتصُرٌعلىٌاالستنتاجٌمنٌمفرداتٌالنصٌ

ٌتأٌبٌبأشياءٌخارجةٌعنٌالنصٌفجئٌ فلنفًتضٌأفٌبقيةٌاهللٌُبٌاآليةٌالٌتشَتٌإىلٌاإلماـٌاغبجة،ٌمثلٌما
الٌاقتصُرٌعلىٌاالستنتاجٌمنٌمفرداتٌالنصٌألنوٌقدٌتتوالدٌاستطراداتٌمنٌٌ-بذكرِهٌأيهاٌالشيُخٌاعبليلٌ

ٌ ٌاؼبوضوع ٌهبا ٌوأوشح ٌبسرعة ٌفأغتنمها ٌذىنية ٌَلَماٌلٌ-ومضات ٌذىنِو ٌُب ٌيعيش ٌاغبجة ٌاإلماـ ٌكاف و
ألنوٌقدٌتتوالدٌاستطراداتٌمنٌومضاتٌذىنيةٌفأغتنمهاٌبسرعةٌٌ-استطردتٌُبٌذىنِوٌىذهٌاالستطراداتٌ

وأوشحٌهباٌاؼبوضوعٌولكٍتٌأحَرُص،ٌولكٍتٌأحُرصٌعلىٌأفٌتكوفٌىذهٌاالستطراداتٌملتحمةٌسنخيًاٌمعٌ
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ٌعنوٌوذلكٌُبٌسبرينٌلل ٌدوفٌاالقتصارٌعلىٌالطريقٌاألصلٌوليسٌغريبًة ٌوىاىنا ذىنٌعلىٌالتجوؿٌىاىنا
ٍُبٌَّيقوؿ7ٌوقدٌتكوفٌٌ-فباٌيساعدٌعلىٌخلقٌمهارةٌذىنيةٌٌ-يعٍتٌالطريقٌالعموديٌللموضوعٌٌ-العمودي

ٌ ٌأىمٌمنٌاؼبوضوعٌنفسو ٌاالستطراداتٌأحيانًا ٌمنٌٌ-بعُضٌىذه ٌاغبجة ٌاإلماـ ٌأفٌقضية حىتٌلوٌفرضنا
منٌتفسَتٌاآليةٌبقيةٌاهللٌفقطٌبالطعاـٌاغببلؿ؟!ٌفقطٌدبعٌتٌالثواب؟!ٌِلماذاٌاالستطراداتٌأليسٌىيٌأىمٌ

ٌكماٌيريدٌأىلٌالبيتٌذلك؟ٌىذهٌالقضيةٌليسٌـبصوصةٌُبٌؾبلسٌواحدٌأوٌؾبلسُتٌوأناٌ الٌنفسرٌاآلية
أربدثٌعنٌالشيخٌالوائليٌألفٌالكثَتٌمنٌخطبائناٌيقلدونُو،ٌيقلدونُوٌبالصوتٌوباغبركةٌوُبٌبعضٌاألحيافٌ
ٌوبفظوفٌ ٌىؤالء ٌشاعرىا، ٌلغَت ٌخطًأ ٌينسبها ٌأبياتًا ٌيذكر ٌالوائلي ٌالشيخ ٌبعضٌاألحياف حىتٌباألخطاء،
ٌبعضٌاألحيافٌيذكرٌ ٌالشيخٌالوائليٌاألبياتٌخطًأ، ٌإليو ٌالذيٌَنَسَب ٌلنفسٌالشاعر األبياتٌوينسبوهنا

ٌكلناٌنقعٌُبٌىذاٌاػبطأ،ٌاؼبتكلموفٌاػبطباءٌاؼبت ٌكلناٌنقعٌُبٌىذهٌنصوصًاٌناقصةٌوذلكٌليسٌعيبًا حدثوف
ٌكلناٌنشتبوٌنتلعثمٌُبٌالكبلـٌنقعٌُبٌاػبطأ،ٌنقعٌُبٌ واحد، ٌإالٌَّ األخطاءٌلكٍتٌأقوؿٌالٌيوجدٌىناَؾٌمعصـو
اػبطأٌالنحويٌواإلعرايب،ٌنشتبوٌُبٌقراءةٌاآليةٌُبٌقراءةٌاغبديث،ٌىذهٌمسألةٌطبيعيةٌلكلٌاؼبتحدثُت،ٌإذاٌٌ

ٌالقضيةٌوىذهٌقضيةٌطبيعيةٌألنناٌٌكافٌمثبًلٌغَتٌاؼبتخصصُتٌالٌيعرفوفٌذلك اؼبتخصصوفٌيعرفوفٌىذه
بشر،ٌاإلشكاؿٌليسٌىنا،ٌاإلشكاؿٌعلىٌىؤالءٌالذينٌينقلوفٌاػبطأٌوأناٌالٌُأشِكلٌعلىٌتقليدىمٌللشيخٌ
ٌكافٌيعجبُوٌاألسلوبٌالذيٌ الوائليٌوإمباٌُأشِكلٌعلىٌاؼبنهج،ٌالٌضَتٌأفٌيأٌبٌأحدٌفيقلدٌخطيبًاٌآخرٌإذا

طيبٌأوٌذلكٌاؼبتكلم،ٌلكنٌالقضيةٌاػبطأٌُبٌاؼبنهج،ٌاػبطأٌُبٌاؼبنهجٌالذيٌيسَتٌعليوٌيطرحٌبوٌذلكٌاػب
الشيخٌالوائليٌُبٌبُنيةٌاجمللسٌوُبٌبُنيةٌاحملاضرة،ٌاؼبعلومات،ٌليسٌحديثيٌعنٌاألداءٌالفٍتٌأوٌعنٌاإللقاءٌ

ٌإىلٌطعام ٌاإلنساف ٌفلينظر ٌالػمنهج، ٌالػمعلوماتٌعن ٌحديثيٌعن ٌالػحروؼ، ٌـبارج ٌعن ٌيقوؿٌأو ٌكما ِو
أئمتناٌإىلٌعلمِوٌىذاٌَعمَّنٌيأخذه،ٌالعلمٌالذيٌيُطرح،ٌلنذىبٌإىلٌاؼبقطعٌالذيٌربدثٌفيوٌالشيُخٌالوائليٌ

ـٌَقبلٌقليلٌلنستمعٌمرةٌثانية.. ٌعنٌسردابٌالغيبةٌاؼبقطعٌالذيٌتَػَقدَّ
دقيقة،35ٌٌالػمجلسٌاألوؿٌالذيٌتػحدَّثٌفيوٌالشيخٌالوائليٌُبٌموضوعٌحديثٌاإلفكٌأناٌقلتٌطولوٌ

والػمجلسٌمنٌأولِوٌإىلٌآخرِهٌُمػخالفٌلرؤيةٌأىلٌالبيتٌوُبٌالدقيقةٌاألربعُتٌيذكرٌمنقبًةٌويػمدحٌعمرٌبنٌ
دقيقة،ٌُبٌالدقيقةٌاألربعُتٌيذكرٌالشيخ28ٌٌعبدٌالعزيز،ٌالػمجلسٌالذيٌتػحدثٌفيوٌعنٌمعنػىٌبقيةٌاهللٌ
تمٌإليوٌقبلٌقليلٌعنٌأمنيةٌالشيخٌالوائليٌأفٌالوائليٌمنقبةٌلعمرٌبنٌالػخطاب،ٌىذاٌالػمقطعٌالذيٌاستمع

ٌالػحسنٌ ٌاإلماـ ٌعن ٌالوائلي ٌالشيخ ٌالػمجلسٌيتحدثٌفيو ٌىذا ٌالشريفٌبالًتاب، ٌسردابٌالغيبة يدفن
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دقيقة،ٌُبٌالدقيقةٌالرابعةٌوالثبلثُتٌيبدأٌيتحدثٌعنٌالسرداب،ٌأقوؿٌىذه33ٌٌالعسكريٌطوؿٌالػمجلسٌ
43ٌػمواقعٌويريدٌأفٌيشخصهاٌحتػىٌالٌيتعبٌبسهولةٌُبٌالدقيقةٌالػمعلوماتٌلػمنٌأرادٌأفٌيدخلٌعلىٌال

ٌالػحجةٌ ٌالسردابٌسردابٌاإلماـ ٌيدفن ٌيتمنػىٌأف ٌأنَّو ٌالشيخٌالوائليٌتكلم ٌالشيخٌالوائليٌيتكلم، يبدأ
ٌىذاٌالكبلـٌرددُهٌخلفوٌعديدٌمنٌالػخطباء،ٌأناٌسػمعتٌأحدٌالػخطباءٌاآلفٌخطيبٌ بالًتابٌوالقضيةٌأفَّ

ٌكبَتٌُبٌالسنٌالٌأريدٌأفٌأذكرٌأسػمو،ٌأناٌسػمعتُوٌُبٌالػحسينيةٌمعروؼٌيرددٌ وىوٌرجل ىذاٌالكبلـٌأيضاًٌ
النجفيةٌُبٌقم،ٌالٌأريدٌأفٌأقطعٌرزقوٌوىوٌاآلفٌيقرأٌمػجالسٌُبٌالعراؽٌوُبٌإيراف،ٌوأعتقدٌأنَّوٌرددٌالكبلـٌ

ٌوآخروف ٌالكبلـ ٌىذا ٌردد ٌَلَما ٌفيو ٌتبصر ٌللشيخٌالوائليٌوإالٌَّلو ٌأفٌىذهٌٌتقليدًا ٌالػمشكلة ٌرددوا، أيضًا
ٌكررٌ ٌىذاٌمبدأٌاتػخذُهٌالشيخٌالوائلي،ٌالشيخٌالوائليٌُبٌمػجالسٌعديدة القضيةٌليستٌقضيةٌعارضةٌأفَّ
ىذاٌالكبلـ،ٌاسػمعواٌالػمقطعٌالثاينٌُبٌمػجلسٌثاينٌوىوٌيقوؿٌفيِوٌأناٌدائماًٌأكررٌبأفٌىذاٌالسردابٌالبُدٌ

ٌ،ٌىذاٌغَتٌىذاٌالكبلـٌمقطعٌآخر..أفٌيُدفن،ٌاسػمعواٌالػمجلسٌالثاين
ٌ]الوائليٌصوت ٌبالصيفٌحارةٌالدنيوٌالعراؽٌُبٌكانتٌالعسكريٌاإلماـٌبدارٌكافٌالليٌاؼبكافٌىذا7
ٌطبٌاإلماـٌافٌمعناهٌموٌوإالٌَّيبٌيسكنوفٌسردابٌيسووفٌسردابٌيبٌيصَتٌاؼبكافٌسردابٌيسووفٌكانوا
ٌوأسدهٌترابٌضبلٌجمٌاجيبٌافٌٌَبيديٌلوٌواهلل7ٌكايلٌاؼبنربٌعلىٌمرةٌمنٌاكثرٌوأناٌىجي،ٌموٌالٌاىناؾ
ٌ...[.ٌموىالشكلٌمنو،ٌالناسٌوأريح

دقيقة،ٌىذاٌالكبلـٌالذيٌذكرُهٌعنٌالسرداب45ٌٌللهجرة،ٌطوؿٌالػمجلس0465ٌٌالػمجلسٌىذاٌسنة7ٌ
ٌبدايةٌالػمجلسٌلنستمعٌإىل86ٌُبٌالدقيقةٌ ٌلػهاٌحتػىٌيػمكنكمٌأفٌتشخصوا ،ٌبدايةٌالػمجلسٌاستمعوا

ٌكلٌىذاٌألجلٌتوثيقٌالقضية ٌ..بدايةٌالػمجلس،ٌأناٌأذكر
 اىَّصَِِّ اؼْزَرْيَفَ مَََب األَضْضِ فِِ ىََْؽْزَرْيِفَنَّيٌُ اىصَّبىِحَبدِ ًَعََِيٌُا ٍِننٌُْ آٍَنٌُا اىَّصَِِّ اىيَّوُ }ًَعَسَ] اىٌائي0ِصٌد 

 .[ؤٍَْنًب{ ذٌَْفِيٌِْ ثَعْسِ ٍِِّ ًَىَُْجَسِّىَنَّيٌُ ىَيٌُْ اضْرَضََ اىَّصُِ زِّنَيٌُُ ىَيٌُْ ًَىَََُْنِّنََِّ قَجْيِيٌِْ ٍِِ
ٌىذاٌالسرداب86ٌٌنفسٌىذاٌالػمجلسٌُبٌالدقيقةٌ يبدأٌبػحديثوٌعنٌالسردابٌويقوؿٌبأننػيٌمراراًٌأقوؿٌأفَّ

اسػمعواٌماذاٌيقوؿ85ٌٌالبُدٌأفٌيُدفن،ٌيُدفنٌبالًتاب،ٌُبٌنفسٌالػمجلسٌاألنكىٌمنٌىذاٌاألمرٌُبٌدقيقةٌ
ٌعنٌالدرباشةٌوىوٌيعطيٌرأياًٌإيػجابياًٌُبٌالدرباشة..

ٌعنٌىذاٌوجودهٌيثبتٌاهللٌاألولياءٌبعضٌلؤلولياءٌمعجزةٌىذهٌيكوؿٌ؟ٌىذاٌشنوٌيكوؿ7ٌ]الوائليٌصوت
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ٌتكوؿٌأنتٌأماٌأنقدؾ،ٌماٌأبداًٌٌأبداً،ٌىذاٌُبٌأنقدؾٌماٌأناٌطيب،ٌالػمعجزة،ٌطريق ٌالقضاياٌىذٌأف7
ٌماتضرةٌاألشياءٌأفٌبدليلٌباهللٌمتصلٌانوٌعلىٌيربىنٌوجوده،ٌيظهرٌايريدٌوالويلٌالويل،ٌبدعاءٌيستعملها

ٌ[.مقبوؿٌوجوٌالوٌفبكنٌأكوؿٌوماتضرٌٌَغَتٌٌَاتضر
ٌكانتٌالقضيةٌىكذاٌفأناٌالٌأعًتضٌعلىٌىذاٌتبلحظوف،ٌ يعنػيٌيعطيٌرأياًٌإيػجابياًٌُبٌالدرباشةٌويقوؿٌإذا

ٌبيُتٌإماـٌزماننا،ٌ ٌالبدعٌيػمكنٌأفٌتُقبلٌعلىٌأساسٌأنػهاٌمعجزاتٌألولياءٌوسردابٌالغيبة األمر،ٌىذه
أفٌأسيئٌالظنٌبالشيخٌٌبيتٌاإلماـٌالػهاديٌواإلماـٌالعسكريٌيُدفنٌبالًتابٌِلماذا؟!ٌأليٌشيء؟ٌالٌأريد

ٌمهمٌ ٌالػمخالفُتٌأمٌر ٌألسنة ٌقطع ٌالػمخالفُت، ٌألسنة ٌلقطع ٌاألمر ٌبػهذا ٌيقـو ٌأف ٌيريد ٌىو الوائليٌوإنػما
ولكنٌاألىمٌأنناٌنػحافظٌعلىٌمقدساتناٌأنناٌنتمسكٌبػماٌيريدُهٌأىُلٌالبيت،ٌىناؾٌعندناٌزياراتٌوطقوسٌ

ٌ ٌىذا ٌُدِفن ٌإذا ٌوأعماؿ، ٌالسرداب ٌىذا ٌُب ٌوالطقوسٌوأدعية ٌاألعماؿ ٌلػهذه ٌدفن ٌىو ٌأليس السرداب
لكننػيٌفؤلسَتٌُبٌخطٌ ٌكافٌىوٌُبٌالػحقيقةٌليسٌمهماًٌ والزيارات؟!ٌِلماذاٌيتقدـٌالػمهمٌعلىٌاألىم؟ٌوإف
الػمجاملةٌوإالٌالٌأعتقدٌبأىػميتِوٌأنا،ٌلكنٌألجلٌالػمجاملةٌفلنقلٌمهم،ٌالػمنطقٌيقوؿٌنقدـٌاألىمٌعلىٌ

ٌُبٌالدرباشةٌويقوؿٌوبتكرارٌوبإصرارٌبأنَّوٌيريدٌأفٌيدفنٌسردابٌالغيبة،ٌٌالػمهم،ٌىوٌيُعطيٌرأياًٌ إيػجابيًا
ٌكيفٌيتحدثٌعنٌَخَدَمةٌالػحسُت،ٌعنٌَخَدَمةٌالػحسُتٌيتحدثٌعنٌ ِلماذاٌىناٌوِلماذاٌىنا؟ٌلنستمعٌإليِو

ٌمراسيمٌىوٌيقوؿٌأرادواٌأفٌيقيموىاٌُبٌلندفٌلنستمعٌإليو..
ٌعليلٌيسووهٌواحدٌعليهاٌويركبوفٌبعَتةٌؽبمٌيشًتوفٌأفٌومصرينٌالسنةٌعـزٌعدىمٌكانوا7ٌ]الوئليٌصوت

ٌاحجيلكٌال،ٌأناٌقصةٌاحجيلكٌموٌانوٌالٌالعليل،ٌيطلعوفٌزين،ٌتنبهليٌبلندف،ٌبارؾٌهبايدٌويبشووف
ٌعلىٌذوؿٌتتصورٌانتٌىذولوٌزين،ٌشويوٌتنبهليٌىذا،ٌواقعٌالٌلطيفةٌاحجيلكٌكاعدٌموٌتنبهلي،ٌواقع،

ٌمسخرةٌإىلٌاغبسُتٌوبولليٌاغبسُتٌوبولليٌيريدٌالليٌىذاٌكبلـ،ٌببلٌرسلهمٌعلىٌموٌال،ٌالٌأبداًٌٌرسلهم،
ٌأنتوٌنعاجٌولكٌملبس،ٌايذبنٌوأربعةٌهتلهلٌمرهٌشنوٌماادريٌملبسُتٌقاتلٌفردٌاغبسُت،ٌوبولليٌيريدٌمهزلة
ٌاآلف،ٌبياحالوٌوينٌأحنٌٌَجراحنٌٌَعلىٌتلعبوفٌجراحنٌٌَعلىٌترقصوفٌدهٌليشٌأنتوٌتأريخٌبأيٌعصرٌبأي

ٌ[.أحياءٌوىمٌابلوعوٌأدفنهمٌهبؤالءٌاظفرٌلوٌأناٌواهلل7ٌكتلوٌأنتو،ٌورائكمٌمنٌىذاٌالوضعٌوشنوه
ٌَخَدمٌَ ٌيػخاطب ٌالوائلي ٌكيفٌالشيخ ٌالػُحسُت، ٌَخَدَمة ٌأحد ٌىو ٌىذا ٌوغريٌب ٌنِعاج ٌبأنػهم ٌالػحسُت ة

يػخاطبٌَخَدَمةٌالػحسُتٌبأنػهمٌنِعاج؟!ٌىذهٌقضاياٌالٌمػجاملةٌفيها،ٌأناٌأعلمٌبأفٌالكثَتينٌالٌيعجبهمٌ
ٌكيفٌيػخاطبٌَخَدَمةٌالػحسُتٌبأنػهمٌنعاج؟!ٌ ٌقولػيٌوأناٌأيضاًٌالٌيعجبنػيٌماٌيريدوفٌأفٌيقولوا،
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أقرأٌُبٌوسائلٌالشيعةٌالكتبٌكثَتةٌأمامي،ٌىذاٌىوٌالػجزءٌالعاشرٌمنٌوسائلٌالشيعةٌأقرأٌحديثٌيرويوٌأناٌ
ٌ ٌلو7 ٌيقوؿ ٌالػمؤمنُت ٌأمَت ٌيػخاطُب ٌالنبػي ٌعن ٌمنقوؿ ٌالػحديث ٌىذا ٌالطوسي، َوَبشِّر أوليائك الشيخ

ر أوليائك وُمػِحبِّيك من النعيِم فابِشر َوَبشِّ يقوؿ7ٌٌ-وُمػِحبِّيك من النعيِم وقرة العين بػِما ال عيٌن رأت 
ولكن النبػيٌيقوؿ7ٌٌ-وقرة العين بػِما ال عيٌن رأت وال أذٌف َسػِمَعت وال َخَطَر على َقلِب بشر ولكن 

ٌوأعلىٌرُتبًةٌولكنٌىذاٌٌ-ٌُحثالة من الناس أناٌالٌأريدٌأفٌأصفٌالشيخٌبػهذاٌالوصف،ٌالشيخٌأجلٌوأكـر
يُتابعوفٌالشيخٌالوائلي،ٌنػحُنٌنػحملٌالشيخٌالوائليٌُبٌىذهٌالقضيةٌعلىٌالكبلـٌأقولُوٌألولئكٌالذينٌقدٌ

ٌالبعضٌُبٌذلكٌ ٌيقلدُه ٌلئبل ٌعليها ٌأنبو ٌلكننػي ٌشطحة ولكن ُحثالة من الناس يُػَعيِّروف زوار ٌ-أنػها
َيِردوَف حوضي قبوركم بزيارتكم كما تُػَعيَّر الزانية بزناىا أولئك ِشراٌر أُمَّتػي ال أنالػهم اهلل بشفاعتػي وال 

ال أنالػهم ٌ-الذيٌيػهاجػموفٌَخَدَمةٌالػُحسُتٌالنبػيٌيصفهمٌبأنػهمٌُحثالةٌويصفهمٌبأنػهمٌِشرارٌأُمَّتػيٌٌ-
ٌىوٌوسائلٌالشيعةٌوىوٌمنٌأىمٌالكتبٌالػحديثيةٌٌاهلل بشفاعتػي وال يَِردوَف حوضي. ٌالروايةٌىذا ىذه

ٌبأٌبالرواياتٌكثَتاًٌوىوٌُيَضعُِّفها.عندٌعلمائنا،ٌومعٌذلكٌلربػماٌالشيخٌالوائليٌالٌيع
ٌأتباعٌىذهٌ ٌمن ٌالوائلي ٌوالشيخ ٌاألصولية ٌالػمدرسة ٌُب ٌاألوؿ ٌالفقهي ٌالكتاُب ٌوىو ٌالكبلـ ٌجواىُر ىذا
الػمدرسة،ٌىذاٌالػجزءٌالسابعٌمنٌجواىرٌالكبلـٌمؤسسةٌالػمرتضىٌالعالػميةٌودارٌالػمؤرخٌالعريبٌصفحة7ٌ

يُػَعيِّروف زوار قبوركم بزيارتكم كما ٌ-نفسٌالروايةٌٌ-ٌة من الناسوَلكن ُحثالنفسٌىذهٌالرواية856ٌٌ7
ٌالفهمٌٌ-تُػَعيَّر الزانية بزناىا أولئك ِشراٌر أُمَّتػي  ٌوىذا ٌالثقافة ٌىذه ٌمقصوديٌأفَّ ٌالػحديث، إىلٌآخر

ٌكتبناٌالػحديثيةٌالوسائلٌومنقوؿٌعنٌأىمٌرجاالتٌالػحديثٌعنٌالشيخٌالطوسيٌوموجوٌدٌ موجوٌدٌُبٌأىم
ٌكتبناٌالفقهيةٌجواىرٌالكبلـ.ٌُب ٌأىم

ٌكافٌُبٌمػجلسٌُبٌالبحرينٌسنة7ٌ ٌالكبلـ يبدأ48ٌٌدقيقةٌُبٌالدقيقة33ٌٌطوؿٌالػمجلس0316ٌٌىذا
الشيخٌالوائليٌبالتهجمٌعلىٌَخَدَمةٌالػحسُتٌفيصفهمٌبالنعاجٌٍبٌيتهمهمٌبالعمالة،ٌيقوؿٌىناؾٌجهاتٌ

ةٌالٌيوجدٌشكٌحولػهمٌولكنٌالذيٌيػحشرٌأحاديثٌتدفعكم،ٌالػحقيقةٌالذينٌيقيموفٌالشعائرٌالػحسيني
ٌىذاٌ ٌأقوؿ ٌأنا ٌالشك، ٌعليو ٌيُثار ٌأف ٌالذيٌيػمكن ٌىذا ٌالبيتٌىو الػمخالفُتٌويػحجبٌأحاديثٌأىل
للمحاججةٌوإالٌفالشيخٌالوائليٌمنزلتُوٌمعروفةٌوالٌحاجةٌللدفاعٌعنوٌمنٌىذهٌالػجهةٌأوٌمنٌىذهٌالناحية،ٌ

ٌال ذيٌيُقيمٌبعضٌالشعائرٌوخصوصًاٌُبٌالغرب،ٌالػمشكلةٌأفٌالشيخٌلكنٌللمحاججةٌأقوؿ،ٌأقوؿٌىذا
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الوائليٌوغَتٌالشيخٌالوائليٌالٌيعرفوفٌثقافةٌالػمجتمعٌُبٌالغربٌيسافروفٌيأتوفٌإىلٌىناٌلكنهمٌالٌيعرفوفٌ
ٌكماٌيريدٌالبعضٌأفٌُيصوِّرٌبأ فٌثقافةٌالػمجتمعٌُبٌالغرب،ٌالغربيوفٌالٌيعبؤوفٌبإقامةٌالشعائرٌالػحسينيةٌال

ٌالكامَتاتٌ ٌجاءت ٌلو ٌوحتػى ٌبذلك، ٌلػهم ٌعبلقة ٌال ٌأبدًا ٌالػخارج ٌُب ٌالػمذىب ٌستشوه ٌالقضية ىذه
وصورتٌينقلونػهاٌعلىٌأساسٌأنػهاٌتراثٌعلىٌأساسٌأنػهاٌفلكلورٌعلىٌأساسٌأنػهاٌنوعٌمنٌالكرنفاالت،ٌ

ٌكانتٌفإنػهاٌستُنقلٌبػهذهٌالصورةٌأوٌبػهذهٌالصيغة ،ٌربػماٌيتحدثٌوىيٌماٌحدثت،ٌماٌصارت،ٌلكنٌلو
ٌالوىابية،ٌ ٌعند ٌالػمشكلة ٌالغربيُت، ٌليستٌعند ٌالػمشكلة ٌىذا، ٌيكوف ٌقد ٌربػما البعضٌبأسلوبٌسيئ
الػمشكلةٌعندٌالػمخالفُت،ٌوىؤالءٌالٌيعتقدوفٌالٌبالػحسُتٌوالٌبدينٌالػحسُتٌوالٌبالتشيعٌوالٌبصبلتناٌ

ٌيا أباٌسػمَتٌأيػهاٌالشيخٌالوائليٌأىَيٌمقابرٌجػماعيةٌٌوالٌبصيامنا،ٌِلماذاٌنعبأٌبػهم؟ٌِلماذاٌنػهتمٌلػهم؟ٌثُػمَّ
ٌكافٌاألمرٌ ٌكافٌيدفنٌزوارٌالػحسُتٌأحياءٌوأنتٌزدتٌُبٌذلك،ٌتريدٌلو ُتطالبٌبدفنهمٌأحياءٌ!!ٌصداـ
بيدؾٌأفٌتدفنهمٌُبٌالبالوعات،ٌالػمقابرٌالػجماعيةٌلػحدٌاآلفٌالتػيٌاكتشفتٌإىلٌاآلفٌلػمٌُتكتشفٌمقربةٌ

يهاٌزوارٌالػحسُتٌوَخَدَمةٌالػحسُتٌُبٌالبالوعات،ٌربػماٌيوجدٌولكنٌإىلٌاآلفٌلػمٌجػماعيةٌصداـٌدفنٌف
ٌُتكَتَشفٌمقربةٌجػماعيةٌبػحسبٌعلميٌلزوارٌالػحسُتٌُدِفنواٌُبٌالبالوعات.

ٌكافٌاألمرٌ أمَّاٌأنتٌياٌشيخيٌالفاضلٌياٌأباٌسػمَتٌتريدٌأفٌتدفنٌىؤالءٌأحياءٌُبٌالبالوعاتٌوتقوؿٌلو
ٌجػ ٌمقابر ٌأفٌىذاٌبيدي، ٌالػمشكلة ٌيتمنػىٌذلك، ٌاألمنياتٌىو ٌبػحسبٌأفق ٌالوائلي ٌالشيخ ٌبيد ماعية

الػحديثٌوىذاٌالػمنهجٌىوٌعلىٌطوؿٌالػخط،ٌليسٌُبٌمػجلسٌواحدٌأوٌُبٌمػجلسُت،ٌوردتٌلػيٌرسائلٌ
كثَتةٌمنُذٌأفٌافتُِتحتٌالقناةٌيطلبٌفيهاٌالكثَتٌمنٌمػحبػيٌأىلٌالبيتٌأفٌنضعٌمػجالسٌالشيخٌالوائليٌ
ٌ يـو علىٌالقناة،ٌأناٌأعرؼٌمنهجٌالشيخٌالوائليٌوأرُدٌعلىٌالشيخٌالوائليٌمنُذٌسنُتٌكماٌذكرُتٌلكمٌمثاالًٌ
ٌمػجلساًٌ ٌأردُت ٌالوائلي ٌالبيتٌتصفحتٌمػجالسٌالشيخ ٌمػحبػيٌأىل ٌرغبة ٌعند ٌقلتٌنزواًل أمسٌلكن

ٌخليًاٌمنٌالفكرٌالػمخالفٌألىلٌالبيتٌماٌوجدت،ٌتصفحتٌالػمواقعٌعلىٌا النًتنيت،ٌليسٌكلٌواحدًا
ٌكثَتة،ٌ مػجالسٌالشيخٌالوائليٌموجودةٌعلىٌاالنًتنيتٌولكنٌىوٌىذاٌالذيٌتصُلٌإليِوٌيدي،ٌىناؾٌمواقع
أردُتٌمػجلسًاٌواحدًاٌخليًاٌمنٌالفكرٌالػمخالفٌوالػمعاديٌألىلٌالبيتٌأصبًلٌإذاٌيبدأٌفهوٌيبدأٌبتفسَتٌ

أٌويػجعلٌالرأيٌالػمهمٌالذيٌعليوٌمدارٌالػحديثٌالفخرٌالرازيٌسواءٌذكرٌذلكٌأـٌلػمٌيذكر،ٌأوؿٌماٌيبد
ٌالرأيٌالػمنقوؿٌعنٌتفسَتٌالرازيٌالتفسَتٌالكبَت،ٌثػمٌيأٌبٌإىلٌبقيةٌالتفاسَتٌاألخرى.

ٌأجراىاٌ ٌالوائلي ٌالشيخ ٌمع ٌُأجريت ٌمقابلة ٌمن ٌالػمقطع ٌىذا ٌالكبلـ، ٌوأُتَػمِّم ٌإليو ٌنستمع ٌمقطع ىناؾ
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قبلٌوفاةٌالشيخٌالوائليٌبفًتةٌليستٌبعيدةٌنستمعANNٌٌائيةٌاإلعبلميٌىشاـٌالديوافٌُبٌالقناةٌالفض
ٌإىلٌىذاٌالػمقطع..
ٌكتابٌكلٌوليسٌاؼبعتربة،ٌكتبناٌمنٌكتابٌيلٌتوجدٌأفٌاستطعتٌإذاٌيديكٌبُتٌكتبناصوتٌالوائلي7ٌ]

ٌعلىٌكبملٌالٌولكنٌالبيتٌأىلٌتسبٌكتبٌالسنةٌأىلٌعندٌإليها،ٌتلتفتواٌأفٌهببٌنقطةٌىذهٌمعترب،
ٌأىلٌمنزلةٌيعلموفٌالسنةٌأىلٌألفٌأبداً،ٌالسنةٌاىلٌإىلٌمنسوبةٌأهناٌنقوؿٌوالٌالكتب،ٌتلكٌنسبةٌالسنة
ٌتعًتؼٌالٌباألحرىٌأوٌقاعدتناٌهباٌتعًتؼٌالٌالتػيٌالكتبٌبعضٌأيضاًٌٌوعندناٌوجل،ٌعزٌاهللٌعندٌالبيت
ٌاهللٌرسوؿٌصحابةٌعندناٌاحنوٌالشيعة،ٌبُتٌعليوٌمتفقٌىوٌماٌأكوٌعندناٌاؼبفروضٌيعٍتٌصباعتنا،ٌهبا

ٌشعبةٌابنٌاؼبغَتةٌأجعلٌأفٌعنديٌمنٌتريدٌماٌأنتٌقطعاًٌٌصحيح،ٌهبمٌنقيمٌنعمٌوتكريبنا،ٌتقديرناٌموضع
ٌاوقيمٌأبداً،ٌشعبةٌابنٌاؼبغَتةٌحاؿٌحالوٌأجيٌماٌأناٌاقبازٌلوٌدباٌاػبطابٌبنٌعمرٌاػبطاب،ٌبنٌعمرٌمثل
ٌمنٌغَتهٌوبُتٌعمرٌبُتٌأيضاًٌٌأقيمٌاؼبغَتةٌوبُتٌعمرٌبُتٌأقيمٌوكماٌال،ٌأشتمٌأينٌأماٌىذا،ٌمنزلةٌىذاٌمنزلة

ٌمثلٌُبٌالسبٌمنٌشيءٌعندناٌماٌأحناٌالسبٌأمَّاٌبعضاً،ٌبعضهمٌيقيمٌكافٌالصحابةٌوىمٌالصحابة،
ٌ.[اعبهاؿٌبعضٌمنٌفعلٌردودٌعمليةٌإالٌىذا

ٌالػمسلكٌوإالٌ ٌأباٌسػمَت،ٌىوٌقاؿٌوأناٌجوايبٌىناٌموجوٌللذينٌيسَتوفٌُبٌنفسٌىذا أناٌأجيبٌشيخنا
ٌكتابًاٌمعتربًاٌيدورٌُبٌىذهٌالدائرةٌُب ٌدائرةٌالشيخٌرحلٌعنٌالدنياٌورضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌىوٌيقوؿٌيريد

ٌكتبٌالػحديثٌ ٌكانت ٌأناٌسوؼٌلنٌآتػيٌلوٌبكتابٌحديثيٌوإف ٌمعترباً، ٌكتابًا الرباءةٌمنٌالصحابةٌيريد
ٌمفعمةٌبػهذاٌالػمعنػى،ٌأناٌسآتيوٌبأىمٌالكتبٌُبٌالوسطٌالػحوزويٌالشيعيٌواآلفٌآتيوٌبالػمصادر..

الشيعي،ٌاؼبدرسةٌاإلخباريةٌٌىناؾٌمدرستافٌشيعيتافٌُبٌالوسطٌالعلميٌوُبٌالوسطٌالفقهيٌعربٌالتأريخ
ٌىوٌٌ ٌىذا ٌكتابٌاغبدائق، ٌوىو ٌاإلخبارية ٌالفقهيٌُبٌاؼبدرسة ٌالكتابٌاألوؿ ٌلنأخذ ٌاألصولية، واؼبدرسة
كتابٌاغبدائق،ٌمؤسسةٌالنشرٌاإلسبلميٌُقمٌعبماعةٌاؼبدرسُتٌبقمٌاؼبشرفة،ٌىذاٌاعبزءٌاػبامسٌماذاٌيقوؿٌ

ٌالشيخٌيوسفٌالبحراينٌالفقيوٌاإلخباريٌاألوؿ؟
ٌكلٌشيءٌوأجلىٌأفٌ ٌالُبطبلفٌالذيٌىوٌأظهُرٌمن ٌمنٌالعجبٌالذيٌُيضِحُكٌالثكلى،ٌوالبُتِّ يقوؿ7ٌإفَّ
يػُحَكمٌبنجاسِةٌمنٌأنكرٌضروريًاٌمنٌسائرٌضرورياتٌالدينٌوإفٌملٌيُعَلمٌذلكٌمنوٌعنٌاعتقادٌويقُتٌوالٌ

ٌمنٌالعجبٌٌ-ءٌآخرينٌىوٌيناقشٌىذهٌاؼبسألةٌمعٌعلماٌ-يُػحَكمٌبنجاسِةٌمنٌيسُبٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌ إفَّ
ٌكلٌشيءٌوأجلىٌأفٌيػُحَكمٌ ٌالُبطبلفٌالذيٌىوٌأظهُرٌمن ىذاٌالفقيوٌأوٌٌ-الذيٌُيضِحُكٌالثكلىٌوالبُتِّ
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ٌ-بنجاسِةٌمنٌأنكرٌضرورياًٌمنٌسائرٌضرورياتٌالدينٌوإفٌلػمٌيُعَلمٌذلكٌمنوٌعنٌاعتقادٌويقُتٌٌ-العالِػمٌ
ىوٌيُنكرٌذلكٌبقلبِوٌأوٌالٌفُيحَكمٌبنجاستِوٌألنوٌيُػحَكمٌبنجاستوٌألنوٌأنكرُهٌبلسانِوٌونػ حنٌالٌنعلمٌيقيناًٌ

ٌ ٌالدين ٌضروريات ٌمن ٌضروريًا ٌأنكر ٌالسبلـٌٌ-قد ٌعليو ٌالػمؤمنُت ٌأمَت ٌيسُب ٌمن ٌبنجاسِة ٌيُػحَكم وال
حينماٌيػُحَكمٌبنجاسةٌأحدٌوتقوؿٌعنٌفبلفٌنػجسٌىذهٌمدائحٌأـٌُسبابٌوشتائم؟ٌٌ-وأخرجُوٌقهراًٌُمقاداًٌ

يُػحَكمٌبنجاسِةٌمنٌيسُبٌأمَتٌالػمؤمنُتٌعليوٌالسبلـٌوأخرجُوٌقهراًٌُمقاداًٌُيساُؽٌبُتٌصبلةٌالعالػمُتٌٌوالٌ-
وأدارٌالػحطَبٌعلىٌبيتِوٌلُيحرقُوٌعليِوٌوعلىٌمنٌفيو،ٌوضربٌالزىراءٌعليهاٌالسبلـٌحتػىٌأسقطهاٌجنينها،ٌ

اًٌإىلٌغصبٌالػخبلفةٌالذيٌىوٌأصُلٌولطمهاٌحتػىٌخّرتٌلوجههاٌوجبينهاٌوخرجتٌلوعتهاٌوحنينهاٌُمضاف
ىذهٌالػمصائبٌوبيُتٌىذهٌالفجائعٌوالنوائبٌماٌىذاٌإالٌسهٌوٌزائدٌمنٌىذاٌالنحريرٌوغفلةٌواضحةٌعنٌ

يعنػيٌارتدادٌٌ-ىذاٌالتحريرٌفياٌسبحافٌاهللٌكأنوٌلػمٌيُراجعٌاألخبارٌالواردةٌُبٌالػمقاـٌالدالةٌعلىٌارتدادىمٌ
الدالةٌعلىٌارتدادىمٌعنٌاإلسبلـٌواستحقاقهمٌالقتلٌمنوٌٌ-حديثٌعنٌىؤالءٌالػخليفةٌاألوؿٌوالثاين،ٌالػ

ٌ ٌالسبلـ ٌالػمؤمنُتٌٌ-عليو ٌأمَت ٌعليوٌٌ-من ٌمنو ٌالقتل ٌواستحقاقهم ٌعنٌاإلسبلـ ٌارتدادىم ٌعلى الدالة
السبلـٌلوالٌالوحدةٌوعدـٌالػُمساِعدٌمنٌأولئكٌاألناـٌوىلٌيػجوزٌياٌذويٌالعقوؿٌواألحبلـٌأفٌيستوجبواٌ

ٌعلىٌنػجاسةٌابنٌزيادٌويزيدٌوكلٌمنٌتابعهمٌُبٌذلكٌالفعلٌا أيٌُّدليلٌدؿَّ لقتلٌوىمٌطاىرواٌاألجساـ،ٌٍُبٌَّ
ٌَكَفَرةٌبنػيٌالعباسٌ ٌعلىٌقباسةٌبنػيٌأميةٌاألرجاسٌوكلٌمنٌحذاٌحذوىمٌمن ٌدليلٌدؿَّ الشنيعٌالشديدٌوأيُّ

ٌكؤوسٌالغصصٌوالػمنية، ٌوجرعوىم ٌالعلوية ٌالذرية ٌحديثٌَصرَّحٌبنجاستهمٌحتػىٌٌالذينٌقدٌأبادوا وأيُّ
ٌناظرٌوسامعٌَخفَيٌعليِوٌماٌبلَغٌهبمٌمنٌأئمةٌالضبلؿٌحتػىٌالٌُيصارٌإليِوٌإالٌ ُيَصرَّحٌبنجاسةٌأئمتهم،ٌوأيُّ
معٌالداللةٌولعلوٌُقدِّسٌسرهٌأيضًاٌيبنعٌمنٌنػجاسةٌيزيدٌوأمثالِوٌمنٌخنازيرٌبنػيٌأميةٌوكبلبٌبنػيٌالعباسٌ

ٌكٌو كبلـٌٌفقهيٌالٌأريدٌالدخوَؿٌُبٌٌٌ-فٌالتقيةٌىيٌالػمانعةٌمنٌاجتنابٌأولئكٌاألرجاسٌلعدـٌالدليلٌعلى
ٌكتابٌالػحدائقٌوالكبلـٌواضح. ٌتفاصيلِوٌومنٌقالوٌواالستدالؿ،ٌخبلصةٌالكبلـٌىذا

ٌصفحة7 ٌُب ٌيستمر 050ٌٌثػم ٌالػمستضعفُت ٌعدا ٌالػمخالفُت ٌكفر ٌعلى ٌالدالة ٌاألخبار ٌوأمَّا ٌ-يقوؿ7
ٌالػمستضعفُتٌىمٌال وأمَّاٌاألخبارٌالدالةٌٌ-ذينٌالٌيػملكوفٌالقدرةٌعلىٌالتمييزٌبُتٌالػحقٌوالباطل،ٌىذا

إفَّ  علىٌكفرٌالػمخالفُتٌعداٌالػمستضعفُتٌفمنهاٌماٌرواهٌُبٌالكاُبٌبسندِهٌعنٌموالناٌالباقرٌعليوٌالسبلـ7
كاف مؤمنًا ومن أنكرُه كاف  اهلل عزَّ وجل َنَصَب عليًَّا عليو السالـ َعَلمًا بينو وبين خلقو فمن عرفُو  

الٌمػجاؿٌلقراءتػها،ٌإىلٌأفٌينقلٌىذهٌالروايةٌٌ- كافرًا ومن َجِهَلُو كاف ضاالً  ثُػمٌَّيُوردٌرواياتٌكثَتةٌجداًٌ
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عن أبي مسروؽ قاؿ: سألنػي أبو عبد اهلل عليو السالـ عن أىل البصرة ما أيضاًٌعنٌالكاُبٌالشريف7ٌ
قدريةٌالذينٌسارواٌُبٌالػمسلكٌاألمويٌأمثاؿٌٌ-وقدرية ٌ-مػخالفُتٌٌمرجئةٌيعنػيٌ-ىم؟ فقلُت: ُمرِجئة 

: لعن اهلل تعالى تلك الػملل الكافرة الػمشركة التػي ال تعبد اهلل - قاؿخوارجٌٌٌ-ٌوَحروريةٌ-الوىابيةٌ
إىل غري ذؾك ؿن لألخبار لؾتـي قضوُق عن ـشرفا لؾـمقام لؿن .ٌويُعلقٌالشيخٌيوسفٌالبحراين7ٌعلى شيء

.ٌوالكبلـٌبَّ لؾوؼوف علوها ػلريجع إىل لؾكايف لال دوما يف توسري لؾكور يف جـملة ؿن لآلقات لؾقرآـوةأح
ٌطويلٌىوٌىذاٌالعنوافٌعنوافٌالػموضوعٌحكمٌالػمخالفُت،ٌىذاٌالػجزءٌىوٌالػخامس.

 من الػحدائق الناظرة، الػحدائق الناظرة فقط أقرأ العناوين: 18وىذا الػجزء 
ٌعلىٌكفرٌالػمخالفُت،ٌالػموضوعٌطويل.ٌاألخبارٌالدالة

ٌُبٌوجوبٌالتربيٌمنٌالػمخالفُت.
ٌُبٌأفٌالػمخالفٌليسٌمسلماًٌعلىٌالػحقيقة.

ٌكافٌرٌُبٌنفسٌاألمر،ٌُبٌنفسٌاألمرٌيعنػيٌُبٌالواقعٌبػحسبٌالواقع،ٌبػحسبٌالباطنٌ ُبٌأفٌالػمخالف
ٌوالػحقيقة،ٌُبٌأفٌالػمخالفٌكافٌرٌُبٌنفسٌاألمر.

ٌالػ ٌغَت ٌأف ٌاإلماـٌُب ٌعن ٌالػمنقولة ٌالرواية ٌويورد ٌالػمخالفُتٌنواصب، ٌجػميع ٌيعنػي مستضعفٌناصبػي،
ٌ ٌالػهادي7 ٌمػحمدٌبنٌعليٌبنٌعيسىٌيكتبٌإىلٌاإلماـ أسألُو عن الناصب ىل أحتاج فػي الػهادي7

امتحانِو إلى أكثر من تقديػمو الػجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الػجواب: من كاف على 
الػجوابٌمنٌاإلماـٌالػهاديٌمنٌاعتقدٌإمامةٌالرجلُتٌفهوٌناصب،ٌىذاٌىوٌالػحدائقٌٌ-ٌفهو ناصبىذا 

ٌالناظرةٌالكتابٌاألوؿٌالفقهيٌُبٌالػمدرسةٌاإلخباريةٌالشيعية.
ٌلنقرأٌ ٌالثامن، ٌالػجزء ٌالشيعيةٌاألصوليةٌىذا ٌالكبلـٌالكتابٌالفقهيٌاألوؿٌُبٌالػمدرسة ٌىوٌجواىُر وىذا

ٌذكرٌصاحُبٌ ٌإلػحاُؽٌالػمخالفُتٌبالػمشركُت42ٌو43ٌٌالػجواىرٌُبٌصفحة7ٌماذا ٌ-،ٌيقوؿ7ٌفالظاىُر
ٌ ٌالػمخالفُتٌمشركوف ٌاإلسبلميٌٌ-ألف ٌالكفر ٌذلكٌالرباد ٌبالػمشركُتٌُب ٌالػمخالفُت ٌإلػحاُؽ فالظاىُر

ٌ ٌٌ-واإليػماينٌفيو ٌوإيػمانًا ٌإسبلمًا ٌكافر ٌىجائهمٌعلىٌرؤوسٌاألشهادٌمنٌأفضلٌعبٌ-ألنو ادةٌبلٌلعلَّ
ٌلػمٌتػمنعٌالتقيةٌ ٌكتابٌمنٌالكتبٌالتػيٌيػمكنٌأفٌُتوصفٌٌ-العبادٌما ٌليس ٌالكبلـ،ٌىذا ٌجواىر ىذا

ٌاستنباطاتٌشرعيةٌوأحكاـٌفقهيةٌفقهاءٌ ٌىجائهمٌعلىٌرؤوسٌاألشهادٌمنٌٌ-بالضعف،ٌىذه بلٌلعلَّ
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ٌالشي ٌوأوىلٌمنٌذلكٌغيبتهمٌالتػيٌجرتٌسَتة ٌلػمٌتػمنعٌالتقية ٌالعبادٌما عةٌعليهاٌُبٌصبيعٌأفضلٌعبادة
األعصارٌواألمصارٌعلمائهمٌوأعوامهمٌحتػىٌملئواٌالقراطيسٌمنها،ٌبلٌىيٌعندىمٌمنٌأفضلٌالطاعاتٌ
ٌكوفٌذلكٌمنٌ ٌكماٌعنٌبعضهم،ٌبلٌيبكنٌدعوى وأكملٌالقرباتٌفبلٌغرابةٌُبٌدعوىٌتػحصيلٌاإلصباع

إىلٌأفٌيقوؿ7ٌالٌيػخفىٌعلىٌٌىذهٌقضيةٌضروريةٌأصبلًٌالٌتقليدٌفيها،ٌ-الضرورياتٌفضبلًٌعنٌالقطعياتٌ
منٌماذا؟ٌماذاٌيقوؿ؟ٌالٌيػخفىٌعلىٌٌ-الػخبَتٌالػماىرٌالواقفٌعلىٌماٌتظافرتٌبوٌالنصوصٌبلٌتواترتٌ
منٌلعنهمٌوسبهمٌٌ-علىٌأيٌشيء؟ٌٌ-الػخبَتٌالػماىرٌالواقفٌعلىٌماٌتظافرتٌبوٌالنصوصٌبلٌتواترتٌ

ٌيقوؿٌالشيخٌوشتمهمٌوكفرىمٌوأهنمٌمػجوسٌىذهٌاألُمَّةٌوأَشرٌمنٌا لنصارىٌوأنػجسٌمنٌالكبلب.ٌماذا
ٌكتابٌجواىرٌالكبلـ،ٌىذاٌالػجزءٌالثامن. ٌالوائلي؟ٌىذاٌىو

ٌكتابٌجواىرٌالكبلـ،ٌالكتاُبٌالشيعيٌاألوؿٌُبٌاغبوزةٌالشيعيةٌاألصوليةٌصفحة7ٌ ىذاٌاعبزءٌالسابعٌمن
ٌكتابٌاعبهادٌيتحدثٌعنٌواقعةٌاعبمل336ٌ ٌعليًَّاٌعليوٌوىبطُرٌُبٌٌ-،ٌيقوؿٌوىوٌيتحدثٌُب الباؿٌأفَّ

ٌ ٌلوٌقتلٌاعبميعٌإالٌخواصٌشيعتِو ٌكافٌهبوُز ٌقتلٌأىلٌٌ-السبلـ يتحدثٌعنٌقضيةٌأفٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌما
ٌعليوٌٌ-اعبملٌبكاملهم،ٌيقوؿٌىوٌهبوزٌلو،ٌلكنوٌلِػِحَكمٌماٌفعلٌذلكٌاألمرٌ ٌعليًَّا وىبطُرٌُبٌالباؿٌأفَّ

ٌكافٌهبوُزٌلوٌقتلٌالػجميعٌإالٌخواصٌش يعتِوٌألفٌالناسٌصبيعًاٌقدٌارتدواٌبعدٌالنبػيٌصلىٌاهللٌعليوٌالسبلـ
ٌالسقيفةٌإالٌَّأربعةٌسلمافٌوأبوٌذرٌوالػمقدادٌوعمارٌٍبٌرجعٌبعدٌذلكٌأشخاصٌوالباقوفٌاستمرواٌ وآلوٌيـو
ٌكفرىمٌحتػىٌمضتٌمدةٌأيبٌبكرٌوعمرٌوعثماف،ٌفاستوىلٌالكفرٌعليهمٌأجػمعٌحتػىٌآَؿٌاألمُرٌإليِوٌ على

ٌكافٌُبٌمػحلِوٌعليوٌالسبل ـٌوملٌيكنٌلوٌطريقٌإىلٌإقامةٌالػحقٌفيهمٌإالٌبضربٌبعضهمٌبعضاٌوأيُّػهمٌقَػَتل
ٌىوٌالػجزءٌ ٌجواىرٌالكبلـٌوىذا ٌالػحقٌبػهمٌخاصة.ٌىذا ٌالذينٌلػمٌيتمكنٌمنٌإقامة إالٌَّخواصٌالشيعة

ٌيقوؿٌالذينٌيس ٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌوماذا ٌيقوؿٌشيخنا ٌالػمسلكٌالسابع،ٌفػماذا َتوفٌُبٌىذا
ٌيقوؿٌأفٌالػحدائقٌٌ ٌأـ ٌكتابٌليسٌمعتربٌعندٌالشيعة؟ ٌالكبلـ ٌالػمنهج؟ٌىلٌيقوؿٌبأفٌجواىر وُبٌىذا

ٌكتابٌليسٌمعتربٌعندٌالشيعة؟ٌ
ٌىوٌالتنقيحٌُبٌشرحٌالعروةٌ ٌيقوؿٌالسيدٌالػخوئي؟ٌوالشيخٌالوائليٌمنٌمدرسةٌالسيدٌالػخوئيٌوىذا ماذا

ماذاٌيقوؿ53ٌٌفٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌىذاٌىوٌالػجزءٌالثاينٌمنٌالتنقيحٌصفحة7ٌالوثقىٌلسيدناٌالػخوئيٌرضوا
السيدٌالػخوئي؟ٌتػحتٌعنوافٌنػجاسةٌالنواصب7ٌوىمٌالفرقةٌالػملعونةٌالتػيٌتنصبٌالعداوةٌوُتظهرٌالبغضاءٌ

ٌلؤلخ ٌوىذا ٌُبٌنػجاستهمٌوكفرىم، ٌاهللٌوالٌُشبهة ٌلعنهما ٌويزيد ٌكمعاوية ٌالسبلـ بارٌألىلٌالبيتٌعليهم
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ٌكماٌتأٌبٌجػملةٌمنهاٌعنٌقريب،ٌألفٌالكفرٌفيهاٌإنػماٌىوٌُبٌمقابلٌاإليػمافٌ ٌكفرٌالػمخالفُت الواردةٌُب
7ٌفإفٌاهللٌتبارؾٌ-يُػحَكمٌبإسبلمهمٌظاىراًٌُبٌزمنٌالغيبة،ٌإىلٌأفٌيقوؿٌٌ-ولػمٌيَرِدٌمنوٌماٌيقابلٌاإلسبلـٌ

ٌالناصبٌلناٌأىلٌالبيتٌألنػجسٌمنوٌٌأنػجسٌمنٌالكلبٌ-وىذهٌروايةٌٌ-وتعاىلٌلػمٌيػخلقٌخلقًاٌ ٌ-وإفَّ
ٌالناصبٌنػجٌسٌ ٌكوفٌالناصبٌأنػجسٌمنٌالكلبٌلعلَّوٌمنٌجهةٌأفَّ والسيدٌالػخوئيٌيعلقٌيقوؿ7ٌٍُبٌَّإف
ٌأنَّوٌنػِجٌسٌ ٌكما ٌبالنجاسةٌالظاىريةٌلنصبِو ٌوباطنو،ٌألفٌالناصبٌمػحكوـٌ منٌجهتُتٌوىػماٌجهتاٌظاىرِه

ٌبػخبلؼٌالكلبٌألفٌَّالنجاسةٌفيوٌمنٌناحيةٌظاىرهٌفحسب.ٌمنٌحيثٌباطنِوٌوروحِوٌوىذاٌ
ٌ ٌُبٌصفحة7 ٌأيضًا ٌجػميع011ٌٌويقوؿ ٌبطهارة ٌفالصحيحٌالػحكم ٌالتنقيحٌيقوؿ7 ٌالثاينٌمن ٌالػجزء من

ٌ ٌٌ-الػمخالفُت ٌالظاىرية ٌالطهارة ٌاالثنػيٌٌ-ىاي ٌللشيعة ٌالػمخالفُت ٌجػميع ٌبطهارة ٌالػحكم فالصحيح
فرؽٌُبٌذلكٌبُتٌأىلٌالػخبلؼٌوبُتٌغَتىم،ٌوإفٌكافٌجػميعهمٌُبٌالػحقيقةٌٌعشريةٌوإسبلمهمٌظاىراًٌببلٌ

ٌكبلموٌقبلٌ كافرينٌوىمٌالذينٌسػميناىمٌبػمسلمٌالدنياٌوكافرٌاآلخر.ٌىذاٌىوٌرأيٌالسيدٌالػخوئي،ٌتقدـ
ٌوال ٌالرأيٌالنهائيٌأنَّوٌيسميهمٌبػمسلمٌالدنياٌوكافرٌاآلخرة،ٌىذاٌمرجعٌالطائفةٌُبٌزمانِو شيخٌقليلٌوىذا

ٌالوائليٌىوٌمنٌأبناءٌىذهٌالػمدرسة.
السيدٌاػبميٍتٌاؼبرجعٌالثاينٌصاحبٌاؼبرجعيةٌالواسعةٌوىذهٌىيٌوصيةٌالسيدٌ)الوصيةٌالسياسيةٌاإلؽبية(ٌ
ٌكتبُوٌالسيدٌوتوُبٌوقُرِأتٌبعدٌوفاتِوٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌماذاٌيقوؿٌُبٌالوصية؟ٌيقوؿ7ٌمنٌ آخرٌشيء

منٌذلكٌٌ-عوبٌاإلسبلمية،ٌيوصيٌشيعةٌأىلٌالبيتٌالشعوبٌالشيعيةٌيوصيٌالشٌ-ذلكٌأفٌالٌتغفلٌ
ٌ ٌتغفل ٌال ٌالشعوبٌٌ-أف ٌاؼبظلومُتٌوالشهداءٌٌ-ىذه ٌسيد ٌوخباصة ٌاألطهار ٌاألئمة ٌعزاء ٌمراسيم عن

ٌاهللٌوالصاغبُتٌعلىٌروحِوٌ ٌومبلئكة ٌوصلواتٌاألنبياء حضرتٌأيبٌعبدٌاهللٌاغبسُتٌصلواتٌاهللٌالوافرة
ولتعلمٌىذهٌالشعوبٌأفٌٌ-قطعاًٌىذهٌترصبةٌعربيةٌوإالٌالوصيةٌمكتوبةٌباللغةٌالفارسيةٌٌ-اغبماسيةٌالكبَتةٌ

ٌمنٌلعنٌعلىٌظاؼبيٌأىلٌ تعاليمٌاألئمةٌعليهمٌالسبلـٌإلحياءٌىذهٌاؼبلحمةٌالتارىبيةٌاإلسبلميةٌوماٌيَنَصبُّ
ٌمنٌلعنٌعلٌ-مطلقاً،ٌظاؼبيٌأىلٌالبيتٌمنٌأوؽبمٌإىلٌآخرىمٌٌ-البيتٌ ىٌظاؼبيٌأىلٌالبيتٌوماٌيَنَصبُّ

ٌالتأريخٌوإىلٌاألبد،ٌوتعلموفٌ إمباٌىوٌبأصبعِوٌيبثلٌصرخةٌالشعوبٌالبطوليةٌبوجوٌالػُحكَّاـٌالظََلَمةٌعلىٌَمرِّ
ٌإىلٌجهنم،ٌإمباٌىوٌ ٌوراحوا أفٌلعنٌبٍتٌأميةٌلعنةٌاهللٌعليهمٌواغبديثٌعنٌظلمهمٌمعٌأهنمٌقدٌانقرضوا

ٌأفٌُتذكرٌُبٌصرخةٌبوجوٌظََلَمةٌالعالػمٌوىوٌإحياٌءٌلػ هذهٌالصرخةٌالػحسينيةٌالػمبيدةٌللظالػمُت،ٌومنٌالبلـز
النياحةٌوأشعارٌالرثاءٌوقصائدٌالثناءٌعلىٌأئمةٌالػحقٌعليهمٌالسبلـٌبشكلٌقارعٌفجائعٌظلمٌالظالػمُتٌُبٌٌ
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ٌويستمرٌُبٌكبلمِوٌإىلٌأفٌيقوؿ7ٌ-كلٌعصرٌومصرٌوُبٌىذاٌالعصرٌ
ٌيبعثٌعلىٌالوحدة ٌما ٌأفَّ ٌٌولنعلمٌصبيعًا ٌالسياسية ٌالشعائر ٌىذه ٌيريدٌٌ-بُتٌاؼبسلمُتٌىو يعٍتٌاإلماـ

ٌماٌيبعثٌعلىٌالوحدةٌبُتٌاؼبسلمُتٌٌ-الوحدةٌعلىٌأساسٌىذاٌاللحنٌ ألفٌالوحدةٌٌ-ولنعلمٌصبيعًاٌأفَّ
ٌأباطيلٌ ولنعلمٌصبيعاًٌٌ-إماٌأفٌتُبٌتٌعلىٌاغبقائقٌوإماٌأفٌتُبٌتٌعلىٌاألباطيلٌواؼببٍتٌعلىٌاألباطيلٌأيضًا

ٌ ٌاؼبسلمُتٌوخاصًةٌأفَّ ٌاليتٌربفظٌىوية ٌالسياسية ٌالشعائر ٌبُتٌاؼبسلمُتٌىوٌىذه ٌيبعثٌعلىٌالوحدة ما
ٌكبلـٌُمرجعٌآخرٌمنٌمراجعٌعصرناٌوىوٌٌ-شيعةٌاألئمةٌاالثٍتٌعشرٌعليهمٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ ىذاٌىو

ٌكتبِوٌ ٌكتبِوٌالفقهيةٌوُب ٌكتبِو،ٌُب ٌكبلـٌٌأقسىٌمنٌىذاٌبكثَتٌُب العرفانية.ٌإذاًٌماذاٌيقوؿٌالسيدٌاػبميٍتٌولو
ٌشيخناٌالوائلي؟ٌإذاٌفبكنٌُبٌالكنًتوؿٌأفٌيُعادٌالنصٌالذيٌُعرضٌقبلٌقليل،ٌنصٌكبلـٌالشيخٌالوائلي..

ٌكبلـٌفقهاءٌالشيعة؟!ٌىلٌ ٌكبلمُوٌمن ٌكبلـٌفقهاءٌالشيعة،ٌفأين ٌكافٌالشيخٌالوائليٌلسافٌالشيعةٌفهذا إذا
ٌاألجواءٌىيٌأجواءٌتقية؟ٌالتقيةٌالٌوج ودٌؽباٌُبٌزماننا،ٌالكتبٌموجودةٌواؼبعلوماتٌموجودة،ٌوليكنٌأفَّ

ٌُكلٌىذهٌ واستخرجوا سطراًٌ ٌالوىابيةٌقدٌفتشتٌكتبناٌسطراًٌ معلومًاٌعندكمٌادخلواٌعلىٌمواقعٌالوىابيةٌفإفَّ
ٌقضيةٌُبٌأحسنٌ ٌالقضية ٌوالٌعلىٌغَتىم، ٌعلىٌالوىابية ٌليستٌخافية ٌالقضايا ٌىذه ٌويعرفوهنا، األشياء

ٌالشيخٌاألحواؿٌحٌَت ٌأف ٌمػجالسٌالشيخٌالوائلي، ٌتتبع ٌمنٌخبلؿ ٌيبدو ٌكاف ٌوإف ٌواألىم، ٌبُتٌالػمهم ٌة
ٌإطبلعٌعلىٌحديثٌأىلٌ ٌليسٌعنده ٌالوائلي ٌالشيخ ٌأف ٌالػمشكلة ٌألف ٌاآلراء، ٌإىلٌىذه ٌيػميل الوائلي

ٌالف ٌكلية ٌُب ٌدراستُو ٌالػمخالفٌألىلٌالبيت، ٌالشيخٌالوائليٌُبٌالغالبٌىيٌُبٌالفكر قو،ٌٌالبيت،ٌدراسة
كليةٌالفقوٌالدراسةٌالػموجودةٌفيهاٌمػخلوطة،ٌىناؾٌالكثَتٌمنٌالفكرٌالػمخالفٌألىلٌالبيتٌكافٌيَُدرَّسٌ
ٌكليةٌالفقو،ٌٍبٌبعدٌذلكٌانتقلٌإىلٌجامعةٌبغدادٌأخذٌالػماجستَتٌالشيخٌالوائليٌٍبٌانتقلٌإىلٌ والٌزاؿٌُب

ىٌالػمنهجٌالػحوزويٌنقوؿٌبأفٌالػمنهجٌمصرٌمنٌجامعةٌالقاىرةٌأخذٌشهادةٌالدكتوراه،ٌنػحُنٌُنشِكلٌعل
%ٌمنٌحديثٌأىلٌالبيتٌوىي81ٌالػحوزويٌالٌيدرسٌمنٌحديثٌأىلٌالبيتٌإالٌنسبةٌربػماٌأقلٌمنٌ

األحاديثٌالفقهيةٌولذلكٌالطالبٌيػخرجٌبعدٌسنُتٌطويلةٌوالٌعلمٌلوٌبػحديثٌأىلٌالبيتٌإالٌَُّبٌدائرةٌ
ٌالػمنهج ٌعلى ٌمعتمدًا ٌكاف ٌإذا ٌالشرعية ٌعندىمٌٌاألحكاـ ٌيكوف ٌعلماء ٌىناؾ ٌكاف ٌإذا ٌفقط، الدراسي

إطبلعٌعلىٌحديثٌأىلٌالبيتٌفذلكٌىوٌجهدىمٌالشخصي،ٌالشيخٌالوائليٌىوٌيتحدثٌعنٌنفسوٌ
ٌكتابُوٌتػجاريبٌمعٌالػمنربٌحديثٌ ٌكتابُوٌىذا يقوؿٌبأنَّوٌليسٌمتعمقًاٌحتػىٌُبٌالػمنهجٌالػحوزوي،ٌىوٌىذا

ٌالوائليٌيقوؿ،ٌماذاٌيقوؿ؟ٌوجدانوٌفيوٌلػخََّصٌحياتُو،ٌىوٌالشيخ
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ٌ ٌصفحة7 ٌالػمنرب ٌمع ٌتػجاريب ٌحصيلة ٌعنواف7 032ٌٌتػحت ٌوسأشَُت ٌٌ-يقوؿ7 ٌتػجاربِو ٌحصيلة ٌ-ُب
وسأشَُتٌإفٌشاءٌاهللٌىناٌإىلٌنوعُتٌمنٌاألمور7ٌالنوعٌاألوؿ7ٌأمورٌلػمٌأعملهاٌوندمُتٌعلىٌذلكٌوأمورٌ

ٌوكافٌ ٌعلىٌذلكٌيقوؿٌإىلٌآخرِه،ٌلنقفٌعندٌىذهٌاألمورٌالتػيٌلٌ-عملتها ٌوندـَ 7ٌوسأبدأٌُ-ػمٌيعملها
7ٌ-يعددٌٌ-بالقسمٌاألوؿٌالذيٌندمُتٌعلىٌعدـٌفعلِوٌ

ٌالفقوٌوأصوؿٌالفقوٌوالفلسفةٌوكلٌ ٌاإلسبلمية ٌبالعلـو ٌاؼبتعلقة األوؿٌىوٌأينٌملٌُأكِملٌالدوراتٌالدراسية
،ٌأوؿٌأمرٌمن033ٌ،ٌصفحة7ٌىوٌيقوؿٌإىلٌآخرِه،ٌىذاٌنصٌكبلمِوٌأناٌأنقلوٌٌُ-مشتقاتٌالعربيةٌإىلٌآخرِهٌ

ٌعلىٌأنوٌملٌيكنٌقدٌَعملهاٌىوٌقاؿ،ٌقاؿٌ ٌبالقسمٌاألوؿٌالذيٌندمُتٌعلىٌ-األمورٌاليتٌَندـَ 7ٌوسأبدُأ
ٌاإلسبلميةٌالفقوٌوأصوؿٌٌ-ماٌىو؟ٌٌ-عدـٌفعلِوٌ األوؿٌىوٌأينٌملٌُأكِملٌالدوراتٌالدراسيةٌاؼبتعلقةٌبالعلـو

ٌكافٌينبغيٌعدـٌُاالكتفاءٌبدوراتٌعاديةٌغَتٌمكثفةٌالفقوٌوالفلسفةٌوكلٌمشتقاتٌالعربيةٌإىلٌ آخرِه،ٌفقد
ٌاليتٌتعتربٌأساسًاٌضروريًاٌللمنربٌخصوصًاٌوأناٌيومهاٌُبٌدورٌالصباٌ بلٌالبَُدٌمنٌإحاطةٌتامةٌبتلكٌالعلـو
ٌبعدٌذلك،ٌلقدٌبرىنتٌ ومعوٌتسهلٌالصعابٌويستوعبٌالذىنٌوترتفعٌاؽبمةٌوليسٌىناؾٌشواغلٌفباٌجدَّ

ٌلصيقٌبأفقٌاؼبعرفةٌيلٌذباريبٌ ٌىو ٌوما ٌبالعقائدٌواألحكاـ ٌتامة ٌاػبطيبٌينبغيٌأفٌيكوفٌعلىٌدراية أفَّ
ٌكافٌقدٌتعمقٌُبٌىذهٌاألمور،ٌىوٌقاؿ،ٌىوٌيستمرٌفيقوؿٌٌ-اإلسبلميةٌ 7ٌوباعبملةٌ-ولكنٌالشيخٌما

ٌاإلسبلميةٌ ٌأساسيًاٌوىوٌالعلـو اٌأكملٌدوراتوٌٌِالذيٌمٌ-البَُدٌمنٌاغبصوؿٌعلىٌموسوعيةٌقسٌمٌمنهاٌيُػَعدُّ
والقسُمٌالثاينٌيُعتربٌتكميلياً،ٌأمَّاٌإذاٌحصَلٌاػبطيبٌعلىٌماٌدوفٌذلكٌفكأنوٌملٌوبصلٌعلىٌٌٌ-كماٌقاؿٌ

شيءٌمطلقاًٌألفٌالناقص،ٌألفٌالناقصٌكبلٌشيءٌيقعدٌبصاحبِوٌعنٌأعماؿٌمضمونوٌالعملٌُبٌاؼبمارسة،ٌ
ٌعنٌالطوؽ.ويبقىٌيشعرٌباألسفٌُبٌوقتٌالٌيفيدُهٌاألسفٌوالٌيسعُوٌال ٌتدارؾٌألنوٌيكوفٌقدٌشبَّ

ٌكثَتٌمنٌوقتٌكافٌمنٌالػممكنٌأفٌالٌيضيعٌوالٌنػخسرٌ ٌالندـٌتضييع وىوٌيقوؿ7ٌمػماٌندمُتٌعليِوٌأشدَّ
ٌأىػميةٌ ٌبػمكاف ٌالبداىة ٌللوقتٌومن ٌمضيعة ٌكلها ٌوأعماؿ ٌاجتماعاتٌوصداقات ٌكانتٌىناؾ ثػماره،

ٌتأكلٌمعٌ ٌألنػها ٌالقضية ٌىذه ٌقطعك. ٌقيلٌإفٌلػمٌتقطعُو ٌكما ٌمػحدودٌوىو الشيخٌالوائليٌالوقتٌألنَّو
وتشرب،ٌقضيةٌعدـٌإكمالوٌللدوراتٌالدراسيةٌبشكلٌمكثفٌيذكرىاٌىناٌويذكرىاٌُبٌمكافٌثاين،ٌلوٌلػمٌ

ٌتكنٌالقضيةٌمهمةٌحتػىٌالٌيقوؿٌأحدٌبأنوٌقاؿٌىناٌشيئاًٌربػماٌنسي،ٌمرةٌثانيةٌيذكرٌىذهٌالقضية.ٌ
ىوٌىذاٌُبٌآخرٌأياـٌعمره،ٌىذاٌٌاآلفٌمىت؟ٌ-يقوؿ7ٌوقدٌعانيتٌكثَتاًٌفباٌأسعىٌاآلف088ٌٌُبٌصفحة7ٌ

ٌكتبوٌُبٌآخرٌأياـٌعمرهٌ وقدٌعانيتٌكثَتًاٌفباٌأسعىٌاآلفٌإىلٌتبلفيوٌوىوٌعدـٌإكماؿٌدوراتٌٌٌ-الكتاب
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وىذهٌليسٌفيهاٌمعارؼٌأىلٌالبيتٌىذهٌٌ-كاملةٌُبٌالفلسفةٌوأصوؿٌالفقوٌوقواعدٌالفقوٌوذلكٌلتعذرٌ
ت،ٌلذلكٌأنتمٌتابعواٌؾبالسٌالشيخٌالوائلي،ٌصحيحٌأحكاـٌفماٌبالكٌبفكرٌأىلٌالبيتٌوحديثٌأىلٌالبي

ٌكثَتٌمنهاٌ ٌمنٌحديثٌأىلٌالبيتٌوُب ٌخلية ٌلكنها ٌأسلوبوٌُبٌاإللقاءٌحلوٌقصصٌصبيلة ؾبالسٌصبيلة
ـبالفةٌألىلٌالبيت،ٌوبعضٌاجملالسٌمغلقةٌمنٌاألوؿٌإىلٌاألخَتٌبعيدةٌعنٌأىلٌالبيت،ٌىلٌظبعتمٌمرةٌ

ٌمقاماتٌأ ٌالوائليٌعن ٌأىلٌربدَّثٌالشيخ ٌمعرفة ٌالوائليٌعن ٌربدَّثٌالشيخ ٌمرة ٌىلٌظبعتم ٌالبيت؟ ىل
ٌيصنعٌالناسٌبآياتٌ ٌماذا ٌجاىلية، ٌماتٌميتًة ٌزمانو ٌزماننا؟ٌومنٌملٌيعرؼٌإماـ ٌإماـ ٌعنٌمعرفة البيت،
ٌينتفعٌ ٌينتفعوفٌمنٌذلك؟!ٌماذا ٌأبوٌحنيفةٌوابنٌحنبلٌوفبلفٌوفبلفٌماذا اؼبَتاثٌويذكرٌاآلراءٌاليتٌقاؽبا

اٌوبدثهمٌعنٌأحكاـٌاعباىلية؟!ٌماذاٌينتفعٌالناسٌحينماٌيكوفٌاغبديثٌعنٌقصصٌالشعراءٌالناسٌحينم
ٌشيءٌينتفعٌالناسٌمنٌذلك؟!ٌ ٌأسعػىٌاآلفٌإلػىٌتبلفيوٌٌ-واػبلفاء؟!ٌأيُّ ٌمػما ٌكثَتًا ىذهٌٌ-وقدٌعانيت

ٌ ٌحياتو ٌمن ٌاألخَتة ٌٌ-أيامو ٌكاملة ٌدورات ٌإكماؿ ٌعدـ ٌأيٌ-وىو ٌإىل ٌاغباؿ ٌىذه ٌعلى ٌبقي اموٌيعنػي
ٌكتبوٌُبٌآخرٌأياموٌ ٌكتابو فباٌأسعىٌاآلف7ٌٌ-088ٌىذهٌصفحةٌٌ-وقدٌعانيتٌكثَتاًٌٌ-األخَتة،ٌىوٌىذا

إىلٌتبلفيوٌوىوٌعدـٌإكماؿٌدوراتٌكاملةٌُبٌالفلسفةٌوأصوؿٌالفقوٌوقواعدٌالفقوٌوذلكٌلتعذرٌالتوفرٌعلىٌ
ٌٌٌإكماؽباٌمعٌاإليفاءٌدبتطلباتٌاػبطابةٌاألخرى،ٌولكٍتٌأعًتؼٌأفٌىذاٌخطأ كبَتٌسيتعبٌاػبطيبٌاحملًـت

ٌكثَتاًٌ ٌاألساسيةٌالٌيساوي ٌاػبطيبٌمنٌمعلوماتٌعلىٌحسابٌالعلـو ٌيرحبو ٌفإفٌما ُبٌمستقبلٌأيامو،
ٌاألساسية،ٌفبوسعوٌبعدٌذلكٌأفٌوبصلٌعلىٌماٌيريدٌمنٌالػُمَكمِّبلت،ٌإفٌىذهٌ بعكسٌماٌلوٌأتقنٌالعلـو

ٌنصيحةٌأوجههاٌإىلٌكلٌمنٌيريدٌسلوؾٌدربٌاػبطابة.
ذاٌىوٌشأفٌشيخناٌالوائلي،ٌالثقافةٌاليتٌوبملهاٌثقافةٌـبالفةٌألىلٌالبيت،ٌمراتٌعديدةٌوكثَتةٌولوٌأريدٌى

أثبتٌذلكٌأستطيعٌأفٌآٌبٌباجملالسٌلكنٌىذاٌوبتاجٌإىلٌأياـٌوليايل،ٌمراتٌعديدةٌالشيخٌالوائليٌيقوؿٌ
ٌكثَتةٌعنٌاألئمة،ٌبأفٌىذاٌالشيءٌليسٌموجودًاٌُبٌالكتبٌالشيعيةٌوىوٌموجوٌدٌوبكثرةٌووردٌ ُبٌروايات

ٌكتبناٌويقبلوٌعلمائنا.ٌ ٌينقلوٌاؼبخالفوفٌىوٌموجودٌُب ٌكبلمًا ينكرٌيقوؿٌىؤالءٌيفًتوفٌعلينا،ٌواغباؿٌينقل
ومثاؿٌعلىٌذلكٌالكبلـٌالذيٌقالوٌقبلٌقليلٌوىذهٌمصادره،ٌالٌأريدٌأفٌأضبلٌىذهٌاألمورٌؿبمبًلٌسيئاًٌ

أقوؿٌبأفٌماٌيذكرهٌالشيخٌالوائليٌىوٌشيءٌمهمٌولكنٌأينٌأقوؿٌبأفٌماٌيذكرهٌالوائليٌىوٌشيءٌمهمٌ
ٌاألىم؟ٌؼباذاٌيًتؾٌاألىم؟ٌؼباذاٌتًتؾٌثقافةٌأىلٌالبيتٌوفكرٌأىلٌالبيت؟ٌ

القضيةٌاألعجبٌأفٌمػجالسٌالوائليٌمشحونةٌبػحديثٌالػمخالفُتٌدائماًٌليسٌفػيٌمػجالسٌالوائليٌشيءٌ
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ٌكبلـٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيتٌإالٌالػمصي ٌكافٌيقرأٌخليٌمن ٌكتابوٌىناٌيندـٌعلػىٌأنو بةٌومعٌذلكٌىوٌفػي
ٌالػمصيبةٌبالطريقةٌالػمتعارفة.

لقدٌٌ-أيٌموضوع؟ٌقراءةٌاؼبصيبةٌٌ-يقوؿ7ٌوأختمٌىذاٌالفصلٌدبوقفيٌمنٌىذاٌاؼبوضوع805ٌٌُبٌصفحةٌ
ظبينها،ٌدرجتٌُبٌبدايةٌقراءٌبٌُبٌاجملالسٌعلىٌاألسلوبٌالسائرٌوالنمطٌالدارجٌُبٌذكرٌاؼبصيبةٌبغثهاٌٌو

بلٌردباٌأكدتٌبعضٌالقضاياٌُبٌذلكٌوىيٌفباٌإذاٌذكرتوٌاآلفٌاشعرٌبعدـٌالرضاٌمنوٌوسببٌذلكٌأوالًٌ
7ٌوحُتٌوصلتٌ-إىلٌآخرٌالكبلـٌإىلٌأفٌيقوؿٌٌ-غلبةٌالتيارٌالسائدٌوعدـٌوجودٌالنقدٌُبٌىذاٌاؼبضمارٌ

ربةٌبدأٌوباوؿٌأفٌيتجردٌمنٌذكرٌيعٍتٌبعدٌماٌبلغٌاؼببلغٌالكبَتٌمنٌالعمرٌوصارتٌعندهٌذبٌ-إىلٌىذاٌاغبدٌ
ٌالطفرةٌ-اؼبصيبةٌيقوؿٌ ٌاغبدٌوقفتٌأماميٌعقبة أيٌطفرة؟ٌيعٍتٌأفٌيكوفٌٌ-7ٌوحُتٌوصلتٌإىلٌىذا

فليسٌمنٌاؼبمكنٌتقليصٌموضوعٌاؼبصيبةٌبطفرةٌبلٌوحىتٌبالتدريجٌفضبًلٌعنٌٌ-اجمللسٌمنٌدوفٌمصيبةٌ
7ٌ-806ٌالناسٌالٌتقبلٌذلك،ٌفيقوؿٌُبٌصفحةٌٌ-الطفرةٌ

ٌف ٌذلكٌاألمرٌحيثٌأقللٌمنٌطوؿٌالػمدة ٌالشيخٌٌ-شرعتٌأجسدٌنسبيًا تبلحظوفٌالػمجالسٌاألخَتة
فشرعتٌأجسدٌنسبيًاٌذلكٌاألمرٌحيثٌأقللٌمنٌطوؿٌٌ-الوائليٌأخذٌيقرأٌشيءٌبسيطٌالٌيقرأٌمصيبةٌ

7ٌوتعرضتٌمنٌأجلٌذلكٌإلػىٌٌ-يقوؿٌٌ-الػمدةٌبذلكٌكماٌأختارٌللػمصيبةٌوالػمصابٌماٌالٌيهبطٌبػهماٌ
كثَتٌمنٌالػحثٌومنٌالطلباتٌبتطويلٌالػمدةٌوتكثيفٌالكمية،ٌحتػىٌمنٌجػماعةٌمنٌالػمثقفُتٌالذينٌ

وأعتقدٌأفٌٌ-وكأفٌالذينٌيدرسوفٌفػيٌأورباٌلػهمٌشأٌفٌآخرٌيػختلفٌعنٌشأفٌالشيعةٌٌ-درسواٌفػيٌأورباٌ
وماٌتتعرضٌلوٌمنٌضغوطٌمػماٌيدفعٌعلػىٌطلبٌالتنفيسٌٌلذلكٌعبلقةٌبالواقعٌاالجتماعيٌلػهذهٌالطائفة

يعنػيٌأفٌالشيعةٌيػحبوفٌالبكاءٌوذكرٌالػمصيبةٌالٌلقضيةٌالػحسُتٌوإنػماٌلآلالـٌالتػيٌتعرضٌلػهاٌالناسٌٌ-
وأعتقدٌأفٌلذلكٌعبلقةٌبالواقعٌاالجتماعيٌلػهذهٌالطائفةٌوماٌتتعرضٌلوٌمنٌضغوطٌمػماٌيدفعٌعلػىٌٌ-

ٌأفٌيبكيٌطلبٌالتنفيسٌالذيٌ ٌوحيثٌأفٌالبعضٌقدٌيرىٌأفٌمنٌالضعفٌوالركة ٌالػحزفٌوالبكاء، ىو
ٌكلٌ فينتقلٌإلػىٌغطاءٌالبكاءٌعلػىٌالػحسُتٌففيوٌباإلضافةٌللتنفيسٌوعٌدٌبالثوابٌوالػجزاءٌالكريػم،ٌوعلػى

ٌكبًلٌمنٌالزمنٌومستوىٌالذىنيةٌالعامةٌوالعواملٌاالجتماعيةٌاألخرىٌىػيٌالتػيٌستعطيٌالف صلٌحاؿٌفإف
ٌكبلموٌتػم. ٌفػيٌذلك،ٌنسأؿٌاهللٌأفٌهبعلٌمقاصدناٌسليمةٌواذباىناٌلػخدمةٌمقاـٌآؿٌمػَُحمَّد.ٌىوٌىذا

يعنػيٌالشيخٌالوائليٌالػجزءٌالذيٌيػخلواٌمنٌالتأثرٌبػحديثٌالػمخالفُتٌىوٌالػمصيبة،ٌفهوٌنادـٌٌعلػىٌماٌقرأٌ
ائلٌتقتضيٌالتساؤؿ،ٌإلػىٌآخرٌأياموٌمنٌالػمصيبةٌوبدأٌيقللها،ٌىذهٌمسائلٌتقتضيٌالتوقفٌعندىا،ٌمس
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ٌماٌسػمعتوٌمرًةٌيدعوٌفػيٌمػجلسٌمنٌالػمجالسٌلئلماـٌالػحجةٌلػماذا؟
ٌأفٌ ٌمع ٌالسردابٌبالًتاب، ٌيطالبٌبدفن ٌمنػهجٌمثلٌما ٌقضية ٌقضية، ٌكبَتٌوىذه ٌسؤاؿ ٌىذا الٌأدري،

الرومانسيةٌشعرٌالشيخٌالوائليٌيعنػيٌصاحبٌإحساسٌوشعورٌمرىفٌألنوٌشاعرٌوأديبٌوشعرهٌيػمتازٌب
الشيخٌالوائلي،ٌإذاٌاآلفٌفػيٌزمانناٌيقولوفٌفبلفٌرومانتكٌأوٌرومانسيٌبالتعبَتٌالعربػيٌبُتٌاألدباءٌيقولوفٌ
ٌيػحنٌإلػىٌ عنوٌبأنوٌرقيقٌالػحاشية،ٌالشيخٌالوائليٌرقيقٌالػحاشيةٌلوٌتقرءوفٌأشعاره،ٌأشعارهٌرقيقةٌجدًا

ٌأطفالو ٌومبلعبٌصبا ٌمبلعبٌصباه ٌيػجدٌمبلعبٌالصبا، ٌفلماذا ٌفػيٌالعراؽ، ٌيػحنٌإلػىٌترابٌببلده ،
حنينًاٌلًتابٌببلدهٌفػيٌالعراؽٌولػمبلعبٌصباهٌفػيٌأشعارهٌويػحنٌإلػىٌأصدقائوٌلكنٌحُتٌيصلٌالكبلـٌ

ٌإلػىٌآثارٌاإلماـٌالػحجةٌوىػيٌآثارٌشرعيةٌوقدسيةٌوفيهاٌأعماؿٌوعباداتٌتدفنٌبالًتابٌلػماذا؟
أفٌأصفوٌبأكثرٌمنٌأفٌىذاٌالػمنهجٌيقدـٌالػمهمٌعلػىٌاألىم،ٌالٌأريدٌأفٌىذاٌمنهج،ٌوىذاٌمنهجٌالٌأريدٌ

ٌالػمنهجٌأقوؿٌمنهجٌيقدـٌالػمهمٌعلػىٌاألىمٌوتلكٌىػيٌالطامةٌالكربى،ٌالػمنهجٌالذيٌ أقسوٌعلػىٌىذا
ٌيقدـٌالػمهمٌعلػىٌاألىمٌمنهٌجٌفاسدٌليسٌمنهجاًٌسليماًٌالٌبػحكمٌالعقلٌوالٌبػحكمٌالشرع.

اٌأردناٌأفٌنذىبٌإلػىٌديوافٌالشيخٌالوائلي،ٌىذاٌىوٌديوافٌالشيخٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعالػىٌنػحنٌمثبًلٌإذ
عليوٌنظرةٌسريعةٌإلػىٌديوافٌالشيخٌالوائلي،ٌىػيٌالطبعةٌالتػيٌطُِبعتٌبعدٌوفاتوٌىناؾٌطبعةٌطبعتٌأياـٌ

ٌمنٌالديواف ٌىػيٌالػمقدمة ٌىذه ٌألننػيٌأحتاجػها، ٌمنها ٌأناٌصورتٌالػمقدمة األوؿٌللشيخٌالوائليٌٌحياتو
ٌالػمقدمةٌ الذيٌطُِبعٌأياـٌحياتو،ٌأماٌىذهٌالطبعةٌطبعتٌبعدٌوفاتوٌرضوافٌاهللٌتعالػىٌعليوٌُحِذفتٌمنها
ألفٌىذاٌالذيٌجػمعٌالكتابٌوأعادٌطباعتوٌوجعلٌلوٌمقدمةٌسػمَتٌشيخٌاألرضٌرفعٌالػمقدمةٌاألصليةٌ

ٌمنٌالكتابٌالتػيٌكتبهاٌالشيخٌالوائلي.ٌ
دٌمنٌأفٌأسجلٌىذهٌاؼببلحظةٌأفٌاألدبٌاغبسيٍتٌإىلٌزمافٌقصيدةٌاعبواىريٌعينيةٌاعبواىري،ٌابتداًءٌالب

إىلٌزمافٌعينيةٌاعبواىريٌىذاٌبرأييٌردباٌىبتلفٌاآلخروفٌمعي،ٌاألدبٌاغبسيٍتٌإىلٌزمافٌعينيةٌاعبواىريٌ
ٌكافٌىذاٌالتأريخٌصحيحٌعلى0634ٌواعبواىريٌنظمٌىذهٌالقصيدةٌعلىٌماٌأتذكرٌسنة7ٌ ماٌأتذكرٌٌإذا

ٌكرببلءٌُبٌمهرجافٌأديبٌباسمٌاغبسُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،0634ٌٌىوٌنظمهاٌسنة7ٌ وألقاىاٌُب
ٌكانتٌلوٌفبيزاتوٌاػباصةٌبوٌوكافٌأبرزٌالشعراءٌشاعرافٌُبٌساحةٌ األدبٌاغبسيٍتٌماٌقبلٌعينيةٌاعبواىري

الذينٌبرزواٌُبٌتلكمٌالفًتةٌوردباٌاألدبٌاغبسيٍتٌالسيدٌحيدرٌاغبليٌوالسيدٌجعفرٌاغبلي،ٌأبرزٌالشعراءٌ
ٌولكنٌ ٌالشعراء، ٌمن ٌاؽبامشيٌؾبموعة ٌاؽبنديٌوالسيد ٌباقر ٌاؽبنديٌوالسيد ٌرضا ٌذلكٌالسيد ٌبعد تبعهم
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قصيدةٌاعبواىريٌالعينيةٌأحدثتٌنقلةٌُبٌطريقةٌالتعبَتٌالشعري،ٌولذلكٌالكثَتٌمنٌالشعراءٌبعدٌقصيدةٌ
ىري،ٌصحيحٌىػيٌيعنػيٌجاوزتٌالستُتٌبيتاًٌبشيءٌقليل،ٌأقوؿٌٌاعبواىريٌوأناٌدائماًٌأقوؿٌبأفٌقصيدةٌاعبوا

ٌكلٌبيتٌفيهاٌقصيدة،ٌبعدٌالػجواىريٌنشأٌجيلٌ كلٌبيتٌمنهاٌقصيدة،ٌعينيةٌالػجواىريٌالقصيدةٌالتػي
منٌاألدباءٌومنهمٌالشيخٌالوائلي،ٌالشيخٌالوائليٌفػيٌأشعارهٌالػحسينيةٌواضحٌتأثرٌالشيخٌالوائليٌبػمدرسةٌ

شعريةٌوخصوصًاٌىذهٌالعينية،ٌىذهٌالعينيةٌمنهجٌجديدٌفػيٌالتعبَتٌالشعريٌالػحسينػي،ٌلكنٌالػجواىريٌال
ٌبشعرٌحسينػّيٌجديدٌبعدٌ بػحسبٌتقييمػيٌالشخصيٌأقوؿٌبأفٌأبرزٌالشعراءٌالػحسينيُتٌوالذينٌجاءوا

ٌكافٌأيضًاٌللشيخٌمهديٌمطرٌوىوٌمنٌأساتذةٌالشيخٌالٌو ائليٌوىوٌالػجواىريٌىوٌالشيخٌالوائلي،ٌولربػما
ٌرقيقٌالػحاشيةٌالشيخٌمهديٌُمطرٌلوٌتأثَتٌفػيٌأدبٌالشيخٌالوائلي،ٌلكنٌيبقىٌالشيخٌالوائليٌىوٌ أيضًا
الرقمٌاألوؿٌفػيٌساحةٌاألدبٌالػحسينػيٌبعدٌقصيدةٌالػجواىري،ٌوإفٌشاءٌاهللٌإذاٌسنػحتٌفرصةٌنتػحدثٌ

لوائليٌرضوافٌاهللٌتعالػىٌعليو،ٌالبدٌعنٌاألدبٌالػحسينػيٌسأتناوؿٌاألدبٌالػحسينػيٌفػيٌديوافٌالشيخٌا
ٌأفٌأسجلٌىذهٌالنقطةٌوىذهٌالنقطٌفػيٌغايةٌاألىػمية.ٌ

ٌفػيٌىذهٌ ٌاألولػىٌالتػيٌىيٌغَتٌموجودة ٌفػيٌالطبعة ٌالػمقدمة ٌفػيٌمقدمتو، ٌالكبلـ ٌقاؿٌىذا ٌأصبًل وىو
ٌكافٌمنٌأىمٌاألمورٌالتػيٌدفعت نػيٌللتعجيلٌبطبعٌالطبعةٌالتػيٌبُتٌيديٌىوٌقاؿ،ٌماذاٌقاؿ؟ٌقاؿٌىكذا7

ٌكانتٌفػيٌأياـٌحياتوٌٌ-ىذاٌالديوافٌ كافٌمنٌأىمٌاألمورٌالتػيٌدفعتنػيٌللتعجيلٌٌٌ-قلتٌالطبعةٌاألولػى
ٌفػيٌ ٌالديوافٌالتعجيلٌبإبرازٌمسارٌجديدٌفػيٌأدب،ٌالطفٌوذلكٌأفٌأدبٌالطفٌوخصوصًا بطبعٌىذا

لػمضموف.ٌإلػىٌآخرٌالكبلـ،ٌمراديٌأفٌالقروفٌالثبلثةٌاألخَتةٌسارٌعلػىٌوتَتةٌواحدةٌمنٌحيثٌالشكلٌوا
منٌأىدافوٌفػيٌنشرٌديوانوٌىوٌالػمساىػمةٌالواضحةٌفػيٌتػجديدٌاألدبٌالػحسينػيٌوقدٌنػجحٌفػيٌذلكٌٌ

ٌكثَتاًٌالشيخٌالوائليٌلػمنٌأرادٌأفٌيدرسٌمبلمحٌاألدبٌالػحسينػيٌفػيٌشعرٌالشيخٌالوائلي.
صائدٌفػيٌالنبػيٌفػيٌأمَتٌالػمؤمنُتٌفػيٌالزىراءٌفػيٌسائرٌنػحنٌوديوافٌالشيخٌالوائلي،ٌالشيخٌالوائليٌنظمٌق

األئمةٌلكنٌالشيءٌالغريبٌأفٌىذاٌالديوافٌيػخلوٌمنٌقصيدةٌتذكرٌاإلماـٌالػحجةٌولوٌببيتٌواحد،ٌشيءٌٌ
غريبٌجداً،ٌربػماٌعندٌالشيخٌالوائليٌقصائدٌماٌنشرتٌوىذاٌالشيءٌموجودٌعندٌالشعراءٌوىوٌأشارٌإلػىٌ

رٌإلػىٌقصائدٌتتعلقٌبػأىلٌالبيت،ٌقاؿٌبأفٌىناؾٌقصائدٌلظروؼٌما،ٌمثبًلٌمثلٌقصيدةٌذلكٌلكنوٌماٌأشا
ٌكافٌقدٌنشرىاٌالشيخٌالوائليٌفػيٌسالفٌاألياـٌعنٌالسيدٌ مثبًلٌعنٌالسيدٌالصدرٌىذهٌالقصيدةٌمثبًلٌما

ٌالشاعرٌلظرؼ،ٌلكن ٌبعضٌالقصائدٌربػماٌالٌينشرىا قصيدةٌٌمػَحمَّدٌباقرٌالصدرٌلقضاياٌسياسيةٌمثبلً،
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ٌاإلماـٌ ٌعن ٌقصائد ٌالوائلي ٌالشيخ ٌعند ٌيكوف ٌقد ٌربػما ٌنشرىا، ٌمن ٌمانع ٌيوجد ٌال ٌالػحجة ٌاإلماـ عن
الػحجة،ٌوأناٌأشكٌفػيٌذلكٌالٌدليلٌعلػىٌذلكٌولكنٌأقوؿٌربػماٌنػجعلٌىذهٌاالحتماالتٌمفتوحةٌلكنٌ

اإلماـٌالػحجة؟ٌالػمفروضٌحُتٌطبعٌالديوافٌأالٌيػجدٌالشيخٌالوائليٌبػأفٌىذاٌالديوافٌتنقصوٌقصيدةٌعنٌ
ٌحُتٌالطبعٌينظمٌقصيدةٌولوٌأبياتٌقليلةٌعنٌاإلماـٌالػحجة.ٌ

ليسٌفيهاٌذكرٌلئلماـ0305ٌٌشعباف02ٌٌمؤرخو024ٌٌىناؾٌقصيدةٌعنوانػهاٌ)صبلةٌالػحب(ٌصفحة7ٌ
ٌوألػحقهاٌ ٌالػجواد ٌعنٌاإلماـ ٌبعدٌقصيدتو ٌوأوردىا ٌيتػحدثٌعنٌنعمٌأىلٌالبيتٌعليو ٌىو ٌأبداً، الػحجة

02ٌقصيدةٌعنٌاإلماـٌالػهاديٌوالعسكري،ٌلذلكٌالٌتدؿٌىذهٌالقصيدة،ٌقدٌيشتبوٌالبعضٌيرىٌالتاريخٌب
ٌلػمٌأجدٌأيٌذكرٌ ٌإلػىٌآخره ٌقلبتٌالديوافٌمنٌأولو ٌأنا ٌالػحجة، ٌأيٌذكرٌلئلماـ شعبافٌالٌيوجدٌفيها

ٌلئلماـٌالػحجةٌفػيٌىذاٌالديواف.ٌ
ونيسٌوالٌعنٌنزارٌالقبانػيٌوالٌأتػحدثٌعنٌبدرٌشاكرٌاألنكػىٌمنٌذلكٌيعنػيٌأناٌالٌأتػحدثٌىناٌعنٌأد

السيابٌوالٌعنٌأحػمدٌشوقي،ٌأناٌأتػحدثٌعنٌالشيخٌالوائليٌعنٌعمبلؽٌالػمنربٌالػحسينػيٌعنٌرمزٌمنٌ
رموزٌالثورةٌالػحسينيةٌوعنٌرمزٌمنٌرموزٌالتشيع،ٌلذلكٌحُتٌأثَتٌىذهٌاألمورٌىذهٌالٌتثارٌعلػىٌأحػمدٌ

نزارٌقبانػي،ٌقلناٌفلربػماٌأفٌالشيخٌماٌصارٌعندهٌمػجاؿٌأفٌيكتبٌعنٌاإلماـٌٌشوقي،ٌىذهٌالٌتثارٌعلػى
ٌكتابو،ٌ الػحجة،ٌفلربػماٌىوٌيُهديٌالكتابٌإلػىٌاإلماـٌالػحجةٌإىداء،ٌفلنذىبٌإلػىٌاإلىداءٌلػمنٌأىدى

الطبعةٌٌانتمٌاقرءواٌاإلىداءٌبنفسكمٌاإلىداءٌموجودٌفػيٌبدايةٌالكتابٌطبعًاٌموجودٌفػيٌىذهٌالطبعةٌوفػي
ٌاألولػىٌالتػيٌطبعتٌأياـٌحياتوٌالتػيٌطبعهاٌىوٌبنفسوٌاإلىداء7

ٌبالػحبٌ ٌالنابضة ٌالػمشاعر ٌأىديٌىذه ٌالػحبٌالكبَت ٌألػهمونػي ٌفػيٌٌ-إلػىٌصغاريٌالذين ٌإشكاؿ ال
ذلك،ٌوأناٌقلتٌبأفٌالشيخٌرقيقٌالػحاشية،ٌأدبوٌيػمتازٌبالرومانسية،ٌالٌإشكاؿٌفػيٌذلك،ٌولكنٌىلٌىوٌ

ٌمنا ٌالػمهمٌواألىمٌىلٌاإلىداءٌإلػىٌصغاريٌىوٌاألىمٌأـٌاإلىداءٌإلػىٌإماـٌىذا سب؟ٌنرجعٌإلػىٌدائرة
ٌزمانػيٌالذيٌماٌنظمتٌلوٌوالٌبيتٌشعرٌفػيٌىذاٌالديواف.

ٌالديوافٌ ٌكمٌبيتٌشعرٌنظمٌفػيٌأطفالو؟ٌالػمطبوعٌفػيٌىذا وحُتٌأقلبٌعناوينٌالقصائدٌمثبًل،ٌأتعلموف
ٌمنٌ ٌحسبته311ٌأكثر ٌأنا ٌبيت، ٌمن ٌأكثر ٌمثبل311ًٌٌا ٌفػيٌأطفالو، ٌالوائلي ٌالشيخ ٌنظم بيتٌشعر

ٌعناوينٌقصائدٌمنٌالقصائدٌالتػيٌنظمها7ٌ
ٌإلػىٌطفلتػيٌجػمانو.801ٌٌقصيدةٌصفحة7ٌ
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ٌإلػىٌزوجتوٌإلػىٌأـٌمػحمد.854ٌٌقصيدةٌصفحة7ٌ
ٌ.414قصيدةٌإلػىٌولديٌعليٌصفحة7ٌ

ٌىلٌولديٌحسوفٌىناٌمكتوبةٌإىلٌولديٌاغبسن.ٌإىلٌولديٌاغبسن،ٌىيٌكانتٌمكتوبةٌُبٌالطبعةٌاألوىلٌإ
ٌقصيدةٌالطيفٌالعاتبٌجػمانوٌوخولوٌرسالةٌإلػىٌصغاري.ٌ

ٌآىةٌفػيٌرثاءٌرفيقةٌالعمر.ٌ
ٌبيتٌكتبٌىذهٌالقصيدة.31ٌٌإلػىٌطفلتػيٌجػمانو801ٌٌوىذهٌقصائدٌطويلة،ٌصفحة7ٌ

ٌبيت.26ٌٌإلػىٌأـٌمػحمدٌإلػىٌزوجتو854ٌٌنروحٌإلػىٌصفحة7ٌ
ٌبيت.863ٌ،30ٌقصيدتوٌتػحيةٌعيدٌإلػىٌأوالديٌصفحة7ٌنذىبٌإلػىٌ

ٌىذهٌقصيدتوٌإلػىٌالنػجفٌاألشرؼٌوىوٌيػحنٌإلػىٌرملهاٌ..
 يػما اشتاقُو فػي غدوتػي ومسائ وادي الػغػري وحػق رملِك وىو      

 ػمراءِ ػػػػػػِك السػػالػاِؾ ال ورمػأنػسػ تبد بػمقلتػي      ػػِك يسػرى وطػيفػأتػ
مرابعوٌاألولػىٌوإلػىٌمبلعبٌالصباٌلكنٌحُتٌيكوفٌالػحديثٌعنٌسردابٌالغيبةٌيدفنٌبالًتاب،ٌيػحنٌإلػىٌ

إلػىٌمبلعبٌصباٌاإلماـٌالػحجةٌُتدفنٌبالًتاب،ٌوىوٌىناٌالٌيػحنٌإلػىٌأرضٌالغريٌفػيٌخطابوٌألنػهاٌأرُضٌ
ٌعلّيٌيتػحدثٌفػيٌقضيةٌوجدانيةٌإنسانية.

ٌبيت.34ٌٌديٌعليٌقصيدةٌإلػىٌول414ٌإذاٌنذىبٌإلػىٌصفحة7ٌ
ٌبيت.24ٌٌإلػىٌولديٌالػحسن،ٌوقلتٌفػيٌالطبعةٌاألولػىٌإلػىٌولديٌحسوفٌ

ٌبيت.38ٌٌالطيفٌالعاتبٌلولدهٌمػحمدٌحسُتٌ
ٌبيت.25ٌٌجػمانوٌوخولوٌابنتاهٌ
ٌبيت.43ٌرسالةٌإلػىٌصغاريٌ

ٌبيت.315ٌ،40ٌوآىٌةٌفػيٌرثاءٌرفيقةٌالعمرٌ
 إذا نلقي نظرة علػى مػختلف القصائد مثاًل:

ٌللًتحيبٌبعبدٌالفتاح042ٌٌقصيدتوٌوافدٌمصرٌصفحة7ٌ ٌالقصيدةٌقصيدةٌطويلةٌألفها وافدٌمصرٌىذه
ٌعبدٌالػمقصودٌالكاتبٌالػمصريٌالػمعروؼٌحُتٌجاءٌلزيارةٌالنجف.ٌ

ٌمثبلًٌعندهٌقصيدةٌعنٌفلسطُتٌحديثٌفلسطُت.ٌ
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ٌقصيدةٌعنٌالعملٌفدائي.ٌ
ٌقصيدةٌعنٌنػهرٌالتايػمز.ٌ

ٌثبلثٌقصائد ٌكتبها ٌكاتبٌالٌديٍتٌمعروؼ،ٌٌقصائد ٌالكاتبٌالعراقيٌاؼبعروؼٌوىو ٌاػبليلي، إىلٌجعفر
ٌأمثاؿٌ ٌالدين ٌورفضوا ٌخرجوا ٌجيل ٌالنجفٌمن ٌُب ٌاػبليلي ٌآؿ ٌالعلمية ٌالعائلة ٌمن ٌىو ٌاػبليلي جعفر
،ٌجعفرٌاػبليلي،ٌىؤالءٌأبناءٌعوائلٌعلميةٌُبٌماٌبُتٌالثبلثيناتٌوالعشريناتٌ اعبواىريٌوصاحلٌحبرٌالعلـو

ٌمنٌجوٌالنجفٌمنٌصبلتهمٌجعفرٌاػبليليٌوىوٌرجلٌالٌديٍتٌالٌعبلقةٌلوٌبالدين،ٌواألرب عيناتٌخرجوا
ثبلثٌقصائد،ٌأناٌالٌأشكلٌعلىٌىذهٌاؼبعانػيٌىذهٌقضاياٌوجدانيةٌوعبلقاتٌوصداقاتٌوعواطفٌعائليةٌ

ٌأبداً،ٌلكنٌأقوؿٌىذهٌقضاياٌمهمةٌفأينٌاألىم،ٌأينٌإماـٌزماننا؟ٌالػمشكلة..ٌ
وىيٌتػجيبو352ٌٌصيدةٌيكتبهاٌإلػىٌالشاعرةٌالعراقيةٌنازؾٌالػمبلئكةٌأسرارٌالػحجٌصفحة7ٌمثبًلٌىناؾٌق

ٌبقصيدةٌأيضاً،ٌقلتٌالػمشكلةٌليسٌالػمشكلةٌفػيٌكتابتوٌلنازؾٌالػمبلئكةٌالػمشكلةٌفػيٌكلٌىذاٌالػجو.ٌ
ٌكاف831ٌىناؾٌقصيدةٌيكتبهاٌمثبًلٌألستاذهٌطردٌالػمرارةٌصفحة7ٌ يدرسوٌبدارٌٌاألستاذٌالػمصريٌالذي

ٌالدكتورٌأحػمدٌالػحوفػيٌقصيدةٌبعنوافٌطردٌالػمرارةٌيهنئوٌعلػىٌإجراءٌعمليةٌجراحية.ٌ ٌالعلـو
ٌكلٌالعناوين،ٌقصيدةٌمثبًلٌعنٌ)جنوفٌ ٌكثَتةٌالديوافٌمليءٌأناٌآتػيٌبأمثلةٌالوقتٌماٌيكفيٌلقراءة قصائد

ٌكتبٌقصيدةٌعنٌجنوفٌالبقرٌصفحة7ٌ ٌكافٌفػيٌلندفٌوشاعٌالػخربٌعنٌجنوفٌالبقر 834ٌٌالبقر(ٌحينما
 قد أرعب الناس حين انتشر  س دوى خبر   ػػػػػػبػلنػدف بػاألم

ٌعنوانػهاٌنبػيٌالسبلـٌبػمناسبةٌوالدةٌالػمسيح825ٌ7اؼبسيحٌصفحة7ٌقصيدةٌعنٌالسيدٌ
 أنػػو الػكػوف كػلػو فػي صػغػيػرهِ   كتب الكوف عنو فػي تقريره   

ٌبيت.28ٌٌإلػىٌآخرٌالقصيدةٌوىػيٌقصيدةٌتصلٌأبياتػهاٌإلػىٌ
ٌمنٌقصائدهٌالقديبة.0622ٌٌقصيدةٌعنواهناٌاػبوؼٌمنٌاجملهوؿٌنظمتٌبلبنافٌسنة845ٌٌ7ُبٌصفحة7ٌ

 تػحت جانػحها الوجيب      سهرى أصاخ الليل يسػمع 
 فػػي تػػرائػػبػػهػػػػػا الػػلػهػػيػػػب  مػحمومة النػهػدات يػػلػػفػػح 
 رؼ الػػوضػػػع الػػرتػيػب  تػعػػػ  نػػظػػػػراتػػػهػػػا مػػشػػػػػػدوىػػػػػٌة ال 

ٌكافٌىذاٌمػهمٌفأينٌ الٌأشكلٌعلػىٌالشعرٌالغزلػي،ٌالشعرٌالغزلػيٌقرئٌفػيٌمػحضرٌالنبػي،ٌلكنٌأقوؿٌإذا
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ٌبيافٌ ٌفػيٌصدد ٌلكننا ٌمكروىة ٌرمضاف ٌشػهر ٌفػي ٌالشعر ٌقراءة ٌكاف ٌوإف ٌالػجدية ٌىذه ٌنكسر األىم؟!
ٌاتٌأأخذٌمنهاٌحقائق،ٌىناؾٌأيضاًٌصراٌعٌبُتٌالػمهمٌواألىمٌٌ.ٌأبي

 يػشػػػتػاؽ مػعػرفة النصيب   وبػػػػهػػػا شػػػػػػػػعػػػػػوٌر مػػػػػبػػػػهػػػٌم 
 ُترضي البػعيد أو القػريب   وىػػػل الػػػمػػػفػػاتػػن عػػػنػػدىػػا 
 سيقانها الروب القػشيب  فػػػػتػػكػػػورت وانػػػػػػػػزاح عػػػػػن 
ٌاألولػىٌللديوافٌالتػيٌكانتٌبإشرافو..ٌىذهٌالقصيدةٌأيضاًٌموجودةٌفػيٌالطبعة

 سيقانها الروب القػشػيب  فػػػػتػػكػػػورت وانػػػػػػػػزاح عػػػػػن 
 فػي صػدرىا فيو صػػلػػيػب   ومػضت تشػػػد مسػػػػلسػػػػالً 
 بػمػن تػػحػػب وال تػػخػػػيػب   وتسػػػػػػػائػلػػت أتػػػػرى تػػفػػػوز 

 قُػبَػل الػهػوى لو تستجيب   ػػػػػػوٌع إلػػػػػى وبػػػػػثػػػػػغػػػػرىػػػػا جػ
 الخدر المحبُب والدبيب   فػػتػػهػالػػكػت وبػػجسػػػػمػهػا 
ٌ الػػوردي تػػحػػلم بالػحبيب   واسػتػسػػلمػت للػمػػخػػػدع 

ٌمتبوُؿ،ٌوالقصيدةٌمعرٌو فةٌالٌأشكلٌعلػىٌنظمٌالشعرٌالغزلػيٌوإالٌقصيدةٌالربدة7ٌبانتٌسعادٌفقلبػيٌاليـو
قرأتٌوأرادٌالصحابةٌأفٌيػمنعواٌناظمٌالقصيدةٌلكنٌالنبػيٌصلػىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلمٌنػهرىمٌومنعهمٌمنٌ
ذلكٌقاؿ7ٌدعوهٌفليكملٌوأكملٌالقصيدةٌوالقصيدةٌفيهاٌمعانػيٌتشابوٌىذهٌالػمعانػيٌوربػماٌفيهاٌشيءٌ

ٌكان تٌىذهٌالقضاياٌمهمةٌفهناؾٌماٌمنٌالتغنجٌأكثر،ٌأناٌالٌأشكلٌعلػىٌالػجانبٌاألدبػيٌلكنٌأقوؿٌإذا
ٌكانتٌ ٌالقصيدة ٌيقوؿٌفػيٌالػمقدمة؟ٌوىذه ٌالقصيدةٌمعٌذلكٌالشيخٌالوائليٌماذا ىوٌاألىم،ٌومعٌىذه

ٌمنشورةٌفػيٌالطبعةٌاألولػىٌماذاٌيقوؿٌفػيٌالػمقدمة؟ٌالشيخٌالوائليٌيقوؿ7
تٌفيهاٌاتػجاىًاٌسائداًٌوحيثٌأفٌىناؾٌقصائدٌلػمٌأعانػيٌمضامينهاٌفػيٌتػجربةٌوإنػماٌعانيتػهاٌخيااًلٌوقلد

مضامُتٌبعضهاٌالٌتنسجمٌمعٌوضعيةٌدينيةٌواجتماعيةٌأعيشهاٌوابتعادًاٌعنٌسوءٌفهمٌقدٌيػحصلٌعندٌ
ٌأخرىٌ ٌلفرصة ٌنشرىا ٌأؤخر ٌفإذاًٌٌ-البعضٌآثرتٌأف ٌالفهم، ٌتثَتٌسوء ٌمػمكنٌأف ٌالقصيدة يعنػيٌىذه

ٌكانتٌأكثرٌإثارةٌمنٌىذهٌال قصيدةٌىوٌفػيٌالػمقدمةٌيقوؿٌأعيدٌماٌقاؿ7ٌىناؾٌالقصائدٌالتػيٌلػمٌينشرىا
ٌوحيثٌأفٌ ٌسائدًا ٌاتػجاىًا ٌفيها ٌوقلدت ٌخيااًل ٌعانيتػها ٌوإنػما ٌتػجربة ٌفػي ٌمضامينها ٌأعانػي ٌلػم قصائد
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مضامُتٌبعضهاٌالٌتنسجمٌمعٌوضعيةٌدينيةٌواجتماعيةٌأعيشها،ٌوابتعاداًٌعنٌسوءٌفهمٌقدٌيػحصلٌعندٌ
رصةٌأخرى.ٌيعنػيٌىناؾٌقصائدٌأكثرٌإثارةٌمنٌىذهٌالقصيدةٌالتػيٌتلوتػهاٌالبعضٌآثرتٌأفٌأؤخرٌنشرىاٌلف

ٌعلػىٌمسامعكم.ٌ
ٌكثَتةٌمثبًلٌعندهٌقصيدةٌتػحتٌعنوافٌ)رثاءٌضرس(ٌصفحةٌ 7ٌالشيخٌالوائليٌقصيدةٌطويلة053ٌالقصائد

ٌبيتاًٌيقوؿ31ٌٌٌ7بيت،ٌقُلعٌضرسوٌفرثاهٌبقصيدة31ٌٌوبديعةٌ
 ولػػُػهػاث نػبػض بالػفػؤاِد خػػفػػوؽِ  فػػي مػػوقػػػي    لػرحػيػػل بػعػػضػػي دمػػػعػػػةٌ 

 الػػبػاقي ويػػػؤذنػػو بػقػػػرب لػػحػػوؽِ  ورحيػػل بعض الػمرء يػحػػػزف بػعػضػػػو   
 من أبيػض حلو السمات رشيقِ  يػا لػثػة الػثػكػلػػى خػػػػال بػك مػػػػقػػػػعػػػٌد   
 بػالػػػػقػػػػطػػع والػػتػػمػػزيػػقِ  متػمػػرس صلب الشكيمة من رماحك طاعن  

ٌقصيدةٌجػميلةٌفػيٌرثاءٌالضرس.
ٌكافٌعندهٌاستكافٌيشربٌفيوٌشايٌقدحٌلػمدةٌعشرٌسنواتٌوُكِسرٌ قصيدةٌأخرىٌيرثػيٌفيهاٌاستكاف،

ٌكأسٌاستكافٌقدحٌٌگعنوافٌالقصيدةٌمصرعٌكوبايةٌأو830ٌٌٌفرثاهٌبقصيدةٌقويةٌجداًٌصفحة7ٌ بلص،ٌىذا
ٌبيت42ٌٌ7كافٌعندهٌمدةٌعشرٌسنواتٌوانكسرٌفرثاهٌبقصيدةٌ

 وال الػمػرء يدرؾ ما يػأمػلُ   اسػػػػػػاقػيػػتػػي ال الػػمػنػى َتكػػمػُل    
 ُدنػَى قُػلَّػٌب ُحوَّلػواػػوطبع ال  وال الليُل داـ وال الصبح داـ   

 ا زمػػػػٌن مػػهػػمػػػػػلُ ػػػوبػيػنػػهػػمػػػ  سػػػػػػػػػروٌر ويػػومػػاً ىػػموـٌ    فػػيػوماً 
ٌإلػىٌأفٌيقوؿ7

 ػػػػػمػػاعػػنػػا مػػحػفػلُ ػولػػذ بػأسػ  اسػػػػاقػػيػتػػي كم شػػػػػػػػػربنػا مػعػاً   
 المقبلُ  وال سأمنا وال أدبر  فػػػمػػػا مػػػػػػلَّ ثػػػػػغػػػػرؾ ثػػػػػغػػػػري     

ٌكوباية(ٌأو830ٌ،42ٌقصيدةٌطويلةٌجداًٌصفحة7ٌ بلص(ٌالٌاعًتضٌعلػىٌىذاٌاألدبٌگ)ٌبيتٌ)مصرع
األديبٌحرٌفػيماٌيقوؿٌيعربٌعنٌوجدانو،ٌوأصفٌىذاٌاألدبٌبأنوٌمهمٌولكنٌأينٌاألىم،ٌأينٌمػحلٌإماـٌ

صائدٌالتػيٌقالػهاٌمثبًلٌعنٌزماننا؟!ٌوإذاٌأردناٌأفٌنػجريٌمقارنةٌبُتٌىذهٌالقصائدٌالطويلةٌوحتػىٌبُتٌالق
ٌاإلماـٌالرضاٌعنٌاإلماـٌالػحسنٌالعسكريٌوالػهاديٌقصائدٌقصَتةٌبالقياسٌإلػىٌىذهٌالقصائد.ٌ



 5ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

137 

 

ٌمػحيدلػيٌلبنانيةٌشابةٌمنٌالػحزبٌالقومػيٌالسوريٌاالجتماعػيٌ ٌمػحيدلػي،ٌسناء ٌمثبًلٌسناء ٌمثبًل، أيضًا
،434ٌجوٌعمليةٌانتػحاريةٌضدٌالػجيشٌاإلسرئيلي،ٌقادتٌسيارةٌبي0652ٌقامتٌبػعمليةٌانتػحاريةٌسنة7ٌ

ٌبيت30ٌٌ7سناءٌمػحيدلػيٌقصيدة434ٌٌ،ٌصفحة434ٌ7صفحة7ٌ
 تػػمجد ثػػوبػاً مػنػػِك بػػالػػػػدـ يُػخَضبُ  سػناء رأيت الشمس رغػم سناءىا   
 بػما ينػزؼ الجسػػػػػم الػممزؽ ُتكَتبُ  ويػحضنِك التأريخ سػػػفراً وصفحًة   

 ألفراح عػػػػػرس بالػشػػػػػػػػػموخ مػػطػيػػبُ  وب الػحػر ألُف تػحية   عروس الػجن
 بها الدىر من فرط الجالؿ ويُعَجبُ  وأيُّ عػػروس مثػُل يػػػػومػِك يػحتفػي   

ٌأدٌبٌجػميلٌوأدبٌالشيخٌ ٌفػيٌسناءٌمػحيدلػيٌالٌاعًتضٌعلػىٌذلكٌأبداً، إلػىٌأخرٌالقصيدة،ٌقصيدة
ٌزمانػيٌفػيٌالوائليٌأدٌبٌجػميلٌوكلٌى ٌيبقػىٌالسؤاؿٌإنػيٌأبػحُثٌعنٌإماـ ٌمهمٌولكنٌأينٌاألىم؟! ذا

ٌديوافٌالوائليٌفبلٌأجُدٌلوٌذكراً.
ٌمنٌقصائدٌالوائلي،ٌأتدريٌماٌاسمٌىذهٌالقصيدة؟ٌ)الذبابةٌالػمسافرة(ٌ ٌأخرىٌأيضًا بيت،23ٌٌوقصيدٌة

ٌصعدٌإلػىٌالطائرةٌوكافٌعلػىٌكتفوٌذبابةٌصعدتٌمعوٌونزؿٌونزلتٌالذبابةٌمعوٌيقوؿ7ٌ
ٌالقصيدةٌجػميلةٌجداًٌأناٌالٌاعًتضٌعلىٌىذاٌاألدب،ٌأناٌمنٌالػمولعُتٌبالشعرٌواألدب..

 طوعاً ولم يعصف بها تهجػػػػػيػرُ  ػة طػػارت مػػعػػػي مػػن أرضػهػا   وذبػابػ
 كػتػفػػاي كػػرسػػػػػػػيٌّ لػهػا وسػػػػػريػػرُ  صػػعػػدت مػعػػي طيػػػػارًة فػػػي رحػػلػػة    
 بل حيث تشتاؽ المسير تسػيرُ  لػػػم تػػلػػقػى أي مػػوانػػع فػي دربػػػهػػػا    

 لػػمػزاجػهػػا مػػن أجػػلػػػػو تػعػػكػيػػػػرُ  ػواز ولػم يػصػػل      لم يطلبوا منهػػا الػج
 فػي حيُث ال مػػنػػٌع وال تػحجػيػرُ  فػػتػنػقػلػػت عػبػػر الػػػحػػػدودػ طػلػيػقػػػػػًة       
 فػػمػهػا ولػػػم يػعػبػث بػػػهػػا شػػػريػػرُ  ونجت فال رعب المباحث سد من     

 إذ ال رقػػػيػػػػب حػولػػهػػػا وخػػفػػيػرُ  وتػصػػػرفػت مػػخػػػتػػػػػارًة فػػػػي فػػعػػلػػهػػػػا   
ٌقطعاًٌىوٌعندهٌمقاصدٌبػهذهٌالقصيدة7ٌ

 وضػػيػػاعػػنػػػػػا والػػبػػػاقػػيػػات كػػػثػيػرُ  أذبػػابػػتػي أشػػػػػػػػكو إلػػػػػيػػػػػِك ىػػوانػػػػػنػػا    
 أـ أننػا للػسػػػػػػػػائػمػات نػػػػػصػػػػيػػػػرُ  ػػػػػنػػػػا أنػػػػػا مػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػاللػػػػة آدـ   أتػػػػػػػري
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 ىػػمػػػٌل يػػػقػػػػاُد كػػمػػػا يػػػقػػػاُد بػعيػرُ  أنػػػحػػػى علػيػنػػا الػػقػسػػػػػػػػػػػر حػتػػى أننػػا   
ٌبيت.23ٌقصيدةٌطويلةٌ

ٌسناءٌمػحيدلػي،ٌمصرعٌكوباية،ٌرثاءٌضرسٌوغَتٌذلكٌكثٌَتٌجداً،ٌوأكثرٌمنٌذلك7الذبابةٌالػمسافرة،ٌ
فػي345ٌٌحُتٌنذىبٌمثبًلٌإلػىٌقصيدتوٌمثبًلٌفػيٌذكرىٌالشيخٌالػمفيد،ٌوعندهٌقصيدةٌأيضًاٌصفحة7ٌ

فػيٌرثاءٌحافظٌاألسدٌفدا25ٌٌ،ٌعددٌأبياتػها345ٌرثاءٌحافظٌاألسدٌالرئيسٌالسوريٌالراحلٌصفحة7ٌ
ٌة.ٌالػمأسا

 وحافٌظ ماثٌل في وعي من حضروا ال تقل مات فاألموات من قُِبروا    
ٌإلػىٌآخرٌالقصيدة،ٌإلػىٌأفٌيقوؿ7

 غػػػػػػػداً يػغػػرد فػي أبػػػػػػعػػػػػػاده الػػػػوتػػػػػرُ  بشػػػػػار واألمػػػل الػػمػػرجػو موعػده   
ػمستنصريةٌوالػمدرسةٌالػمستنصريةٌمدرسةٌالغريبٌأنوٌيػمدحٌالػمدرسةٌال304ٌفػيٌذكرىٌالشيخٌالػمفيدٌ

ٌالػمخالفةٌ ٌللثقافة ٌلكن ٌالبيت ٌأىل ٌلػحرب ٌأُنِشئت ٌمدارس ٌىذه ٌالبيت، ٌألىل ٌمعاديًا ٌنتاجًا أنتجت
ٌالػموجودةٌفػيٌفكرٌالشيخٌالوائليٌتظهرٌمثلٌىذهٌالكلماتٌيقوؿ7

ٌمػجُدٌبغداد،ٌىوٌيقوؿ7ٌ
 ػقات وغػػػيدُ يشػػدو ودنػاُف معػت   ليػس بغػداد لػحن إسػػحػاؽ

ٌإسحاؽٌىذاٌالػموسيقػي..
 يسرؼ الوعد والهوى والوعيدُ   وقػصػوٌر على الػرصافػة فيها     

 الػمنصور فػي كل مػالو والرشيدُ   مػػػػجػػػػُد بػػػغػػػػداد مػػا تػََحضَّػَنو 
 دار سػػػػػابػور والػنػجػػـو شػػػػػهػػودُ   بل بنتػو الػمسػتػنصريػُة وأذكر    
 ظػلػمػػاٌت بػػهػػا الػضػػيػاع أكػػيػػػػػدُ   كػػػل تػػاريػػخ أُمَّػػػة دوف عػلػم    

ٌنذىبٌإلػىٌ ٌإذا ٌمعاىدٌأسستٌلػحربٌأىلٌالبيت، ٌبنتٌالػمستنصرية؟ٌىذه ٌماذا ٌالػمستنصرية بلٌبنتو
قصيدتوٌبغدادٌسنة432ٌٌ7،ٌفػيٌصفحة432ٌ7قصيدتوٌبغدادٌوىوٌلػوٌعدةٌقصائدٌفػيٌبغدادٌصفحة7ٌ

06317ٌ
 سػيضل وجهػك رائعػاً جػػػذابػا بػػغػداد سػػػاء بِك الػهوى أـ طابػا   
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 وسػمات غانيػة تفيض شػػػبابػا قسػػػػػمػػات شػػػيػخ بالػجالؿ متوج    
 فلكل ما طلب الخياؿ أصابا وحضارٌة تعطي المؤمل ما اشتهى   

ٌرابعةٌالعدويةٌعنوافٌللتصوؼ..ٌ
 وعريُب عن جسد تميط ثيابا  يػػجػلػلػػػهػا الػتػقػػىوبػػحػيػث رابػعػػػػػٌة 

ٌىذهٌراقصةٌسكسية،ٌراقصةٌُعريٌعريبٌمنٌراقصاتٌالػخليفةٌالعباسيٌ
ٌ..435إلػىٌأفٌنصلٌإلػىٌالداىيةٌالعظمىٌوىوٌمدحوٌلقتلةٌاألئمةٌفػيٌصفحة7ٌ

ٌىذاٌىوٌقاتلٌاإلماـٌالكاظم7
 ه جلبابايضفي عليِك بسحر   سيضل من مجد الرشيد ُمؤثٌَّل   

ٌوىذاٌقاتلٌاإلماـٌالرضا7
 يبنػي العلػـو ويػغػرس األدابػػػا  ويضل للمػأموف عدؾ مػجلػٌس    

ٌوىذاٌقاتلٌاإلماـٌالػجواد7
 لنػداء مػسػلمة دعت فػأجابػػا  وَصػػداً لػمعػتػصػػم يُػعػدُّ كػتػائػبػػػاً    

ٌ ٌتبلحظوف ٌليستٌشطحة ٌالقضية ٌىذه ٌإذًا !!ٌ ٌاألئمة ٌقتلة ٌالشيخٌىؤالء ٌشعر ٌفيو ٌالذيٌيتػحرؾ الػجو
ٌلئلماـٌ ٌوجود ٌوال ٌرُثوا ٌىؤالء ٌكل ٌمدحوا، ٌىؤالء ٌكل ٌذُِكروا، ٌىؤالء ٌكل ٌمنهج ٌقضية ٌالقضية الوائلي،
الػحجة،ٌقلتٌأناٌالٌأنكرٌربػماٌالشيخٌعندهٌأشعارٌوماٌنشرىاٌلكنٌأليسٌمنٌالػمناسبٌأفٌيكتبٌولوٌ

لكنٌىوٌىذاٌالػمنهجٌَدفٌنٌللسردابٌبالًتاب،ٌعدـٌذكرٌٌأبياتٌقليلةٌباسمٌاإلماـٌالػحجةٌوىوٌإمامنا؟!
ٌىذاٌٌ ٌلكننػيٌأذكر ٌالػمجلسٌعلػىٌطوؿٌمػجالسو، ٌليسٌفقطٌفػيٌىذا ٌوىذا ٌاهللٌفػيٌمعنػىٌاآلية، بقية
كمثاؿٌأنتمٌسػمعتمٌالشواىدٌواألدلةٌنػحنٌفػيٌىذاٌالػجو،ٌوإالٌإذاٌأريدٌأفٌآتػيٌبػمجالسٌالشيخٌالوائليٌ

ٌآتػي ٌأف ٌيقتضي ٌوحتػىٌٌىذا ٌالوائلي، ٌمػجالسٌالشيخ ٌآتػيٌبكل ٌأف بعشراتٌوعشراتٌوعشراتٌالبد
 .ديوانوٌإنػماٌمررتٌعليوٌمروراًٌسريعاًٌإذاٌأريدٌأفٌأتفحصٌأكثرٌستظهرٌحقائقٌأكثر

كلٌىذاٌبينتوٌأناٌماٌعنديٌمشكلةٌمعٌالشيخٌالوائليٌأبداً،ٌوليسٌمعٌالشيخٌالوائليٌفقطٌحتػىٌمعٌأيٌ
ٌفػيٌ ٌعنديٌمشكلةٌشخصيةٌوالٌأحػملٌشيئًا ٌما ٌأنا ٌعنديٌمشكلة،ٌمشكلةٌشخصية شخصٌآخرٌما

وائليٌأناٌأعلمٌقلبػيٌاتػجاهٌالشيخٌالوائلي،ٌالقضيةٌقضيةٌأىلٌالبيت،ٌأناٌإذاٌأريدٌأفٌأتػحدثٌعنٌالشيخٌال
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ٌكبلمهم،ٌالٌأتأثرٌبالكبلـٌالذيٌيُقاؿ،ٌألنوٌ سيقوؿٌالكثَتوفٌوالٌشأفٌلػيٌبػهمٌوالٌيػحرؾٌمنػيٌشعرهٌمن
ٌكماٌفػيٌاألمثاؿٌأناٌأغوص،ٌأناٌاآلفٌ ٌكافٌالػمبللٌماٌيػخاؼٌمنٌالػمطر، قدٌقيلٌوقيلٌعنػيٌالكثَت،ٌإذا

خاؼٌمنٌماءٌالػمطر،ٌىلٌيصلٌإليوٌماءٌالػمطر؟ٌفػيٌمرحلةٌالغوص،ٌىلٌالذيٌيغوصٌفػيٌمياهٌالبػحرٌيػ
ٌكافٌالػمبللٌماٌيػخاؼٌمنٌالػمطرٌالغائصٌفػيٌالبحرٌىلٌيػخاؼٌمنٌماءٌالػمطر؟!ٌأناٌذكرتٌالشيخٌ إذا
الوائليٌألنوٌعمبلؽٌالػمنربٌالػحسينػيٌىذاٌأواًلٌفإنػيٌالٌأتػحدثٌعنٌالصغارٌألنػيٌالٌأجدٌلػهمٌقيمة،ٌالٌ

القيمةٌالذاتيةٌوإنػماٌالٌأجدٌلػهمٌتأثَتاًٌبُتٌالناسٌوإالٌلكلٌإنسافٌقيمتو،ٌأناٌالٌٌأجدٌلػهمٌقيمةٌالٌأقصد
ٌماٌ ٌمثل ٌالصغار ٌأتػحدثٌعن ٌال ٌفإنػي ٌالتػأثَت، ٌفػي ٌالقيمة ٌأتػحدثٌعن ٌاإلنساف ٌكرامة أتػحدثٌعن

ٌالعصمةٌعنٌالسيدٌالػخوئػيٌوماٌتػحدثتٌعنٌصغَت،ٌعنٌعمبلؽٌالػمدرسةٌاألص ولية،ٌتػحدثتٌفػيٌَمَلفِّ
أتػحدثٌىناٌعنٌالشيخٌالوائليٌعنٌعمبلؽٌالػمنربٌالػحسينػي،ٌفإنػيٌالٌأتػحدثٌعنٌالصغارٌليسٌذلكٌ
منٌشأين،ٌوأقوؿٌذلكٌالٌتكرباًٌأبداًٌواهللٌلكنٌألفٌالفائدةٌالٌتتحققٌُبٌاغبديثٌعنٌصغائرٌاألمورٌوعنٌ

ٌعن ٌاألمور ٌكبائر ٌيكوفٌاغبديثٌعن ٌتتحققٌحينما ٌالفائدة ٌاألشخاص، ٌواألىمٌعنٌإماـٌٌصغار اؼبهم
ٌرأسهاٌ ٌعلى ٌيكوف ٌومدرسة ٌمنهج ٌاغبديثٌعن ٌيكوف ٌوحُت ٌاؼبهدوي ٌالػَمَلفُّ ٌكبَت ٌعنواف ٌعن زماننا
الوائلي،ٌأناٌلوٌأريدٌأفٌأربدثٌأحاديثٌألجلٌاالنتقاصٌمنٌالشيخٌالوائليٌأستطيع،ٌيبكنٌأفٌأثَتٌقضيةٌ

ٌ ٌاجمللة ٌعنها،ٌىذه ٌلكنٍتٌلنٌأربدثٌشيئًا ٌ)الػموسم( ٌُجػمعتٌوحرِقتٌحبسبٌعلميٌؾبلة اليتٌُبٌوقتها
ٌأربدثٌوأثَتٌ ٌأردتٌأف ٌلو ٌاجمللة، ٌُب ٌوردتٌأظبائهم ٌاألشخاصٌالذين ٌاؼبكتباتٌصبعها جػُِمعتٌمن
موضوعاتٌأثَتٌىذاٌاؼبوضوعٌاؼبوجودٌُبٌىذهٌاجمللةٌلكنٍتٌلنٌأثَتهٌولنٌأشَتٌإليو،ٌولوٌأردتٌأفٌأنتقصٌ

ء(ٌىذاٌالكتابٌأُلِّفٌُبٌزمافٌالشيخٌالوائليٌومؤلِّفوٌموجودٌوىوٌمنٌالشيخٌالوائليٌآٌبٌبػٌ)معجمٌاػبطبا
ٌالعائليٌ ٌالوضع ٌعن ٌتتحدث ٌصحيحة ٌالكتاب ٌُب ٌاؼبوجودة ٌواؼبعلومات ٌالوائلي ٌالشيخ ٌأقرباء من
والشخصيٌللشيخٌالوائليٌلكنٍتٌلنٌآٌبٌهبذاٌوالٌبغَته،ٌيبكنٍتٌأفٌآٌبٌبػػٌ)ؾبلةٌالنور(ٌالصادرةٌمنٌمؤسسةٌ

ٌاػبوئي ٌوقضيةٌٌالسيد ٌوخلفياتٌذلكٌاؼبقاؿ ٌاػبوئي، ٌبالسيد ٌالوائليٌسبجيدًا ٌالشيخ ٌكتبو ٌالذي واؼبقاؿ
ٌكثَتةٌأخرىٌ اػببلؼٌمعٌالسيدٌاػبوئيٌوأوالدٌالسيدٌاػبوئي،ٌومسألةٌاغبقوؽٌالشرعيةٌالكويتيةٌومطالب

ٌكثَتٌ ٌبإمكاينٌأفٌأوردٌعندي ٌالٌأريدٌأفٌأربدثٌوانتقصٌمنٌالشيخٌالوائليٌبشكلٌشخصي، منٌأنا
ٌاؼبعلوماتٌلكنٍتٌواهللٌالٌأقصدٌاالنتقاصٌالشخصي.

ٌاالنتقاصٌمنٌ ٌالٌأريد ٌأنا ٌالشيخٌالوائلي، ٌاالنتقاصٌمن ٌالقائلٌبأينٌأريد ٌحىتٌالٌيقوؿ ٌأقوؿٌىذا إمبا
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الشيخٌالوائليٌأناٌأريدٌالدفاعٌعنٌأىلٌالبيت،ٌولذلكٌأربدثٌعنٌالشيخٌالوائليٌبالقدرٌالذيٌأثبتٌبوٌ
ثباهتاٌوىيٌظبلمةٌإماـٌزماين،ٌالٌأريدٌاالنتقاصٌىذهٌقضاياٌعائليةٌيبكنٌأفٌربدثٌُبٌاغبقيقةٌاليتٌأريدٌإ

عائليتٌوُبٌعائلتكٌكبنٌلسناٌمعصومُت،ٌأناٌالٌأنتقصٌمنٌالشيخٌالوائليٌألنوٌقاؿٌشعراًٌُبٌرجلٌثري،ٌأوٌ
ٌكذا،ٌأوٌعبلقةٌبول ٌكذاٌأو ٌكافٌلوٌخبلؼٌمعٌمرجعٌمنٌاؼبراجعٌخبصوصٌقضاياٌشرعيةٌأو دٌأوٌوالدٌألنو

ٌأخطاءٌوىفواتٌواشتباىاتٌ ٌلنا ٌاإلنسافٌوكلنا ٌتوجدٌُبٌحياة ٌقضايا ٌأوٌفبلفٌأوٌفبلف،ٌىذه أوٌزوجة
ٌأفٌنُػَقيِّمٌ ٌأردنا ٌاألساسٌوإالٌإذا ٌالبشرٌمليئةٌباألشياءٌاؼبختلفة،ٌوكبنٌالٌنُػَقيِّمٌاإلنسافٌعلىٌىذا وحياة

يٌنُػَقيِّمٌفيوٌالناسٌىوٌمقياسٌأىلٌالبيتٌالناسٌعلىٌىذاٌاألساسٌسيسقطٌاعبميع،ٌاؼبقياسٌالوحيدٌالذ
ٌعلّيٌحسنةٌالٌتضرٌمعهاٌسيئةٌوبغضٌعلّيٌسيئةٌالٌ منٌأىلٌالبيت،ٌُحبُّ بقدرٌماٌيكوفٌاإلنسافٌقريباًٌ
ٌكافٌاإلنسافٌبعيداًٌعنٌإماـٌزمانو؟ٌالسيئاتٌالٌتضرهٌىذاٌالٌ تنفعٌمعهاٌحسنة،ٌماذاٌتنفعٌاغبسناتٌإذا

ٌالسيئاتٌ ٌتشجيعٌعبمع ٌيقوؿٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌدينكمٌيعٍتٌأنو ٌكما ٌدينكمٌدينكم لكنٌالسيئاتٌتذوب،
دينكم،ٌوصيتوٌاػبالدةٌدينكمٌدينكمٌفإفٌالسيئةٌفيوٌخٌَتٌمنٌاغبسنةٌُبٌغَته،ٌأناٌالٌأريدٌاالنتقاصٌمنٌ
ٌاهللٌشآبيبٌنورهٌعلىٌمثواه،ٌالقضيةٌقضيةٌمدرسةٌوقضيةٌ ٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌوَصبَّ شيخنا

ٌالسيئةٌلكنٌثقافةٌمنهجٌوق ٌالٌأعتقدٌواهللٌأفٌالشيخٌالوائليٌوبملٌالنية ٌأنا ٌعلىٌأىلٌالبيت، ضيةٌَغَتَة
ٌكافٌ ٌألنوٌما ٌاؼبعلوماتٌاليتٌعندهٌىيٌىذه،ٌىوٌيتصورٌأفٌاؼبنهجٌالصحيحٌىوٌىذا الرجلٌىيٌىذه،

ًاٌحبديثٌأىلٌيبلكٌعلمًاٌحبديثٌأىلٌالبيتٌوالٌبفكرٌأىلٌالبيت،ٌاعبوٌاغبوزويٌالٌيعطيٌاإلنسافٌعلم
ٌكافٌالعاملٌيبحثٌُبٌأجواءٌ البيت،ٌاعبوٌاغبوزويٌيعلمٌاإلنسافٌآليات،ٌالعالِػمٌىوٌيبحثٌبنفسو،ٌأماٌإذا
أخرىٌُبٌحديثٌاؼبخالفُتٌفمىتٌيستطيعٌىذاٌالعالِػمٌأفٌيػحيطٌعلمًاٌبػحديثٌأىلٌالبيت؟ٌالقضيةٌىناٌ

واألىم،ٌىذهٌالػحَتةٌالتػيٌوقعتٌفيهاٌالشيعةٌوجئتٌبالشيخٌالوائليٌمثااًلٌعلىٌقضيةٌاغبَتةٌبُتٌالػمهمٌ
وبسببهاٌيُظلمٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوالقضيةٌليستٌمقتصرةٌعلىٌالشيخٌالوائليٌالقضيةٌ
ٌكلٌمكافٌ ٌاإلعبلمػيٌفػي ٌالدراسيةٌفػيٌفكرنا ٌالتفسَتيةٌفػيٌمناىجنا ٌالقضيةٌفػيٌمناىجنا أوسعٌوأكرب،

ٌضيةٌبػحاجةٌإلػىٌدراسةٌوإلػىٌتتبعٌوإلػىٌعبلج.ىذهٌالقضية،ٌلذلكٌىذهٌالق
ٌأردناٌأفٌنذىبٌإلػىٌ)تفسَتٌالػميزاف(ٌوىذاٌىوٌتفسَتٌالػميزافٌلسيدناٌالطباطبائيٌالسيدٌ مثبًلٌنػحنٌإذا
ٌأوائلٌ ٌالتسعيناتٌفػي ٌفػي ٌبدء ٌوبادئٌذي ٌالػميزاف، ٌتفسَت ٌنذىبٌإلػى ٌأف ٌأردنا ٌإذا ٌحسُت، مػحمد

منٌأحدٌاألخوةٌالػمؤمنُتٌمنٌأساتذةٌإحدىٌالػجامعاتٌفػيٌطهرافٌوىوٌٌالتسعيناتٌكتبتٌدراسةٌبطلب
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متخصصٌُبٌتفسَتٌالػميزاف،ٌأستاذٌجامعيٌمتخصصٌُبٌدراسةٌتفسَتٌالػميزافٌوطلبٌمنػيٌأفٌأكتبٌ
ٌالشيعيةٌ ٌالػمصادر ٌالػمصادر، ٌعشراتٌوعشراتٌوعشراتٌمن ٌوىي ٌالػميزاف ٌتفسَت ٌمصادر ٌُب دراسة

ٌٌو ٌوأجريتٌدراسة كتبتٌتعريفٌلكلٌمصادرٌتفسَتٌالػميزافٌتعريفٌللػمؤلفُتٌوتعريفٌللكتبٌوالسنية،
وطبعاتػهاٌوتػحقيقٌُبٌىذاٌالباب،ٌفحُتٌأقوؿٌوأتػحدثٌعنٌمصادرٌالػميزافٌوعنٌتفسَتٌالػميزافٌأتػحدثٌ
عنٌتػجربةٌوعنٌمػمارسةٌعملية،ٌوأعرؼٌالسيدٌالطباطبائيٌأينٌنقلٌوأينٌلػمٌينقل،ٌألننػيٌتتبعتٌمصادرٌ

ٌالسيدٌتفس ٌوالنماذجٌطريقة ٌباألمثلة ٌآتػي ٌأف ٌونػماذجٌقبل ٌجئتٌبأمثلة ٌأنا ٌمصدراً، ٌمصدرًا ٌالػميزاف َت
الطباطبائيٌيأخذٌقسماًٌمنٌاآلياتٌفيتبعوٌببيافٌبيافٌتفسَتي،ٌىذاٌالبيافٌالتفسَتيٌأناٌأقولػهاٌبػملءٌفميٌ

ي،ٌتفسَتٌابنٌجريرٌالطربي،ٌتفسَتٌالسيدٌالطباطبائيٌيعتمدٌفيوٌعلىٌتفسَتٌالفخرٌالرازي،ٌتفسَتٌالقرطبػ
ٌللشيخٌ ٌالتبياف ٌتفسَت ٌعلى ٌويعتمد ٌالكشاؼٌللزمػخشري، ٌتفسَت ٌعلى ٌيعتمد ٌما ٌوكثَتًا ٌالػمعاين روح
ٌالبيافٌ ٌجامع ٌتفسَت ٌعلى ٌغالبو ٌُب ٌمعتمد ٌىو ٌالػحقيقة ٌُب ٌالطوسي ٌللشيخ ٌالتبياف ٌوتفسَت الطوسي

معٌالبيافٌلوٌقصةٌتأتينا،ٌفأكثرٌالكبلـٌالػموجودٌُبٌللطربي،ٌويعتمدٌعلىٌتفسَتٌمػجمعٌالبيافٌأيضاًٌومػج
ٌكافٌالػحديثٌعنٌتفسَتٌالػميزافٌبشكلٌخاصٌوقدٌتأتػيٌاألياـٌوتسنحٌيلٌفرصةٌوآتػيٌ مقطعٌالبيافٌلو
بالػمصادرٌوعلىٌالتلفزيوفٌونستخرجٌتفسَتٌالػميزافٌونأٌبٌبالتفاسَتٌالػمخالفةٌألىلٌالبيتٌونػجريٌمقارنةٌ

منٌىناٌومنٌىناٌالتطابقٌُبٌالعبارات،ٌومنٌدوفٌأفٌيشَتٌالسيدٌالطباطبائيٌإلػىٌىذهٌٌوعلىٌالشاشةٌنقرأ
ٌالسيدٌ ٌالروائي ٌالتفسَت ٌُب ٌالبياف، ٌقسم ٌُب ٌىذا ٌإليها، ٌيشَت ٌأف ٌدوف ٌمن ٌمنها ٌيأخذ ٌىو التفاسَت
ٌيعلق ٌاألحياف ٌمن ٌكثَت ٌوُب ٌالبيت، ٌألىل ٌالكتبٌالػمخالفة ٌوعن ٌالشيعية ٌكتبنا ٌعن ٌينقل ٌالطباطبائي
ٌكثَتٌمنٌاألحيافٌالٌيذكرٌ ٌيُػَعلِّقٌبالنقضٌعلىٌالرواياتٌالسنية،ٌوُب بالنقضٌعلىٌالرواياتٌالشيعيةٌوما
الرواياتٌالػمهمةٌعنٌأىلٌالبيتٌُبٌتفسَتٌالقرآف،ٌأناٌجئتٌبػنماذجٌأخذتٌجزءٌاألوؿٌوأخذتٌالػجزءٌ

ٌاألخَتٌوجزءٌمنٌالوسطٌحتػىٌأكوفٌُمنِصفاًٌُبٌإعطاءٌالػمثاؿ7
ٌالػجٌز ٌىذا ٌالػميزافٌصفحة7 ٌتفسَت ٌاألوؿٌمن ٌُبٌسورة30ٌء ٌإيراف، ٌانديشو ٌجوىر ٌطبعة ٌالطبعة ٌىذه ،
ُبٌقسمٌالبيافٌأصبًلٌلػمٌُيِشرٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيدٌإىلٌٌفِْوِ{ ضَّتَ الَ اىنِزَبةُ شَىِلَ }اىـٌ *البقرة7ٌ

ٌَدَخلٌوقولوٌتعاىلٌىدًىٌللمتقُتٌمنٌدوفٌأفٌيشَتٌإىلٌ الكتاب،ٌألنوٌمعهودٌعلىٌمعنػىٌالكتاب،ٌرأسًا
ٌالكتابٌىوٌالقرآف،ٌمباشرةٌلػمٌيقلٌحتػىٌأفٌالكتابٌىوٌالقرآف،ٌالكتابٌبالػمرةٌلػمٌُيِشرٌإليوٌ أساسٌأفَّ
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ٌويبدأٌمنٌىنا،ٌذلكٌالكتابٌالٌريبٌفيوٌلػمٌُيِشرٌإليو.ٌ-وقولُوٌتعاىلٌىدًىٌللمتقُتٌٌ-
منٌبعيدٌإىلٌالرواياتٌالتػيٌتقوؿٌُبٌتفسَتٌعلّيٌإذاٌنذىبٌإىلٌالبحثٌالروائيٌلػمٌُيِشرٌالٌمنٌقريبٌوالٌ

ٌأصبلً،ٌىذاٌالبحثٌالروائيٌخايلٌالٌيوجدٌفيِوٌأيٌذكرٌلػهذهٌ ٌالكتابٌىوٌعليٌّ بنٌإبراىيمٌوُبٌغَتِهٌبأفَّ
ٌصلواتٌاهللٌعليوٌِلماذا؟!ٌىذاٌمثاؿٌولوٌأردتٌأفٌأتتبعٌمعٌالكتابٌسأخرجٌ ٌالكتابٌىوٌعليٌّ الروايةٌأفَّ

ٌلػجزءٌاألوؿٌمنٌتفسَتٌالػميزاف.ٌالعجائب،ٌىذاٌا
ٌ ٌالػجزء ٌىذا ٌالوسطٌوىو 02ٌٌالػجزء ٌوسطٌالكتابٌصفحة7 ٌعنٌحديثٌاإلفكٌنفس63ٌٌمن أيضًا

ٌالشيخٌالوائليٌتػحدَّثٌعنٌ ٌتعمدتٌألف ٌالشيخٌالوائليٌوأنا ٌعنو ٌقليلٌوتَػَحدََّث ٌقبل ٌالذيٌمرَّ الكبلـ
وؿٌبأفٌالػمنهج،ٌليسٌمقصودٌىناٌالػحديثٌعنٌاإلفكٌبطريقةٌمػخالفةٌألىلٌالبيتٌوجئتٌبالػميزافٌألق

َلمَّاٌيأٌبٌإىلٌآياتٌحديثٌاإلفكٌفيقوؿ7ٌالسنةٌقالت63ٌٌٌالوائليٌفقط،ٌالسيدٌالطباطبائيٌُبٌصفحة7ٌ
ٌكذاٌوالرواياتٌأيضًاٌالٌأقبلها،ٌىكذاٌيقوؿ7ٌاآلياتٌ ٌكذا ٌكذاٌورواياهتاٌأناٌالٌأقبلها،ٌوالشيعةٌقالت كذا

ٌاؼبقذوفةٌُبٌقصةٌاإلفكٌىيٌأـٌاؼبؤمنُتٌعائشة،ٌوروتٌٌتشَُتٌإىلٌحديثٌاإلفكٌوقد روىٌأىلٌالسنةٌأفَّ
ماٌقاؿٌوروىٌٌ-وروتٌالشيعةٌٌ-الشيعةٌماذاٌروواٌ!!ٌىمٌأىلٌالبيتٌقالواٌٌ-الشيعةٌأهناٌمارياٌالقبطيةٌ

ٌوروتٌالشيعةٌأهناٌمارياٌالقبطيةٌأـٌإبراىيمٌاليتٌأىداىاٌمقوقسٌملكٌ-أىلٌالبيتٌأوٌذكرٌأىلٌالبيتٌ
الٌىبلوٌٌ-يعٍتٌحديثٌاؼبخالفُتٌوحديثٌأىلٌالبيتٌٌ-ٍبٌيقوؿ7ٌوكلٌٌّمنٌاغبديثُتٌٌ-مصرٌإىلٌالنيبٌ

ٌالذيٌىبالفٌٌ-عنٌشيءٌعلىٌماٌسيجيءٌُبٌالبحثٌالروائيٌ ٌماذاٌحدث؟ٌالحظوا ألنوٌسَتفض،ٌإذًا
ُبٌمعزؿٌمنٌأىلٌالبيتٌيَقعٌيقعٌُبٌُحَفر،ٌإذاًٌماذاٌحدث؟ٌيقوؿ7ٌفاألحرىٌأفٌنبحثٌعنٌمنتٌاآلياتٌ
ٌإىلٌبعضٌأىلٌالنيبٌ ٌكافٌراجعًا ٌمنٌالػُمَسلَّمٌأفٌاإلفكٌاؼبذكورٌفيها لكنٌمنٌٌ-الروايتُتٌصبيعًاٌغَتٌأفَّ

ىم؟ٌالٌندري،ٌىذاٌتفسَتٌأوٌربيَتٌىذاٌ!!ٌالتفسَتٌأليسٌىوٌتوضيح،ٌأوٌىوٌربيَت،ٌِلماذاٌنرفضٌرواياتٌ
ٌاحتجاجاتٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌمذكورةٌاألمَتٌوبتجٌأىلٌالبيت،ٌرواياتٌأىلٌالبيتٌكثَتةٌُبٌىذهٌالقضية،ٌُب

ُبٌقضيةٌمارياٌالقبطية،ٌُبٌرواياتٌاإلماـٌالصادؽٌاليتٌوبدثناٌعنٌظهورٌاإلماـٌاؼبهديٌأنوٌيُػخرجٌعائشةٌ
ٌاإلماـٌ ٌالقبطية،ٌُبٌحياة ٌماريا ٌاغبدٌُبٌقضية ٌاغبد، ٌكافٌقدٌأقاـٌعليها ٌالنيبٌما ٌاغبدٌألفَّ ويُقيمٌعليها

ِذفتٌأـٌاإلماـٌاعبوادٌاإلماـٌالرضاٌيقوؿٌوىيٌمنٌأقرباءٌمنٌأسرةٌمارياٌالقبطيةٌاليتٌُقِذفت،ٌالرضاٌَلمَّاٌقٌُ
ٌالسيدٌ ٌيرفضها ٌِلماذا ٌالبيت ٌأىل ٌعن ٌعندنا ٌجدًا ٌكثَتة ٌروايات ٌالقبطية، ٌماريا ٌُقِذفت ٌكما ُقِذفت

ٌالسيدٌالطباطبائي،ٌالٌتتصوٌر ٌأفٌُيسأؿٌبِو ٌالسؤاؿٌالبُد ٌبأفٌالقضيةٌاألمثلةٌالطباطبائيٌالٌأدري،ٌىذا وا
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ٌكلٌالكتابٌىكذاٌعلىٌطوؿٌاػبطٌولكنٌأناٌجئتٌبنماذجٌأناٌالٌأستطيعٌأفٌآٌبٌبكلٌ فقطٌىيٌىذه،
ٌماٌُبٌالكتاب،ٌأناٌأعطيكمٌمباذجٌوأنتمٌاذىبواٌاحبثواٌمنٌأرادٌأفٌيبحث.ٌ

كر،ٌذكرٌالبحثٌالروائيٌملٌيٌذ444ٌمنٌتفسَتٌاؼبيزاف،ٌنذىبٌإىلٌسورةٌالقدرٌصفحة81ٌٌ7ىذاٌاعبزءٌ
رواياتٌشيعيةٌوُسنية،ٌملٌيذكرٌوالٌأيٌروايةٌوالٌأيٌروايةٌعنٌأفٌليلةٌالقدرٌمفسرةٌبالزىراء،ٌوالٌأيٌروايةٌ
عنٌالرواياتٌاليتٌتتحدثٌُبٌأفٌليلةٌالقدرٌمفسرةٌُبٌأىلٌالبيتٌماٌذكر،ٌماٌذكرٌشيئاًٌمنٌىذاٌالقبيل،ٌ

ٌا ٌليلة ٌذكرٌأيٌشيءٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيدٌعنٌعبلقة ٌوبػُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌُبٌما ٌبالزىراء لقدر
ٌالبحثٌالروائي.

ٌالتُتٌوالزيتوف،ٌعلىٌسبيلٌالػمثاؿٌوإالٌالػموضوعٌيتكرر،ٌُبٌ واألنكىٌمنٌذلكٌحُتٌيذىبٌإىلٌسورة
ٌاألٍَِنيِ{ اىجَيَسِ ًَىَصَا *  ؼِْنِنيَ ًَاىعَّّزٌُُِ * ًَعٌُضِ }ًَاىزِّنيُِبٌتفسَتٌالقميٌٌ-البحثٌالروائيٌماذاٌيقوؿ؟ٌ

ىوٌيعلقٌأقوؿ7ٌوقدٌوردٌٌ-التُتٌاؼبدينةٌوالزيتوفٌبيتٌاؼبقدسٌوطورٌسينُتٌالكوفةٌوىذاٌالبلدٌاألمُتٌمكةٌ
ىذاٌاؼبعٌتٌُبٌبعضٌالرواياتٌعنٌموسىٌبنٌجعفرٌعنٌآبائِوٌعليهمٌالسبلـٌعنٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌ

ُبٌبعضٌٌ-وُبٌبعضهاٌٌ-ىبلوٌمنٌشيءٌٌيعٍتٌىذاٌتفسَتٌغَتٌصحيحٌغَتٌدقيقٌالٌ-والٌىبلوٌمنٌشيءٌ
ٌالتُتٌوالزيتوفٌاغبسنٌواغبسُتٌوالطورٌعلّيٌوالبلدٌاألمُتٌالنيبٌٌ-الرواياتٌ ماذاٌيُعلق؟ٌيقوؿ7ٌوليسٌٌ-أفَّ

وىذاٌليسٌفيوٌأيٌتفسَت،ٌمعٌالعلمٌأنناٌمبلكٌرواياتٌكثَتةٌجداًٌردباٌتتجاوزٌسبعٌٌ-منٌالتفسَتٌُبٌشيءٌ
ٌرواياتٌوا ٌإىلٌعشر ٌومنٌشبانية ٌالتُتٌوالزيتوف ٌُبٌتفسَتٌأف ٌتكفينا ٌواحدة ٌورواية ٌالبيت، ٌأىل ٌعن ردة

مصادرناٌاؼبعتربةٌوموجودةٌحىتٌُبٌمصادرٌاؼبخالفُتٌأناٌرأيتهاٌوقرأهتاٌأفٌالتُتٌوالزيتوفٌاغبسنٌواغبسُت،ٌ
ٌالتُتٌاؼبدينةٌوالزيتوفٌ-والسيدٌيقوؿ7ٌوليسٌمنٌالتفسَتٌُبٌشيءٌ بيتٌاؼبقدسٌٌوقبلٌقليلٌَلمَّاٌذكرٌبأفَّ

ٌالتفسَت،ٌلكنٌَلمَّاٌيذكرٌروايةٌالدرٌاؼبنثورٌبأفٌُخزيبةٌبنٌ والبلدٌاألمُتٌمكةٌقاؿٌالٌىبلوٌمنٌشيءٌىذا
ٌيعٍتٌعلىٌالروايةٌ ٌالرواية، ٌعلىٌىذه ٌملٌيُعلقٌأيٌشيء ٌمكة، ثابتٌسأؿٌالنيبٌعنٌالبلدٌاألمُتٌفقاؿ7

ؿٌالبلدٌاألمُتٌمكةٌوبقيةٌاألظباءٌيقوؿ7ٌوالٌىبلوٌاؼبنقولةٌُبٌتفسَتٌالقميٌتفسَتٌاإلماـٌالصادؽٌَلمَّاٌقا
وتفسَتىاٌبالتُتٌوالزيتوفٌوليَسٌمنٌالتفسَتٌُبٌشيء،ٌوحينماٌينقلٌروايةٌالدرٌاؼبنثورٌالٌيعلقٌٌ-منٌشيءٌ

ٌكثَتاًٌُبٌتفسَتٌاؼبيزاف. ٌعليهاٌشيئاًٌوىيٌنفسٌالتفسَتٌالذيٌذكرُهٌالقمي،ٌىذهٌالقضيةٌتًتدد
ٌ ٌسيأتيكمٌأالٌتبلحظوفٌأفٌالقضية ٌوما ٌالسهولة ٌليستٌبػهذه ٌمعقدة ٌقضية ٌإىلٌتوقفٌوتأمل، بػحاجة
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ٌغدٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىل،ٌالػحلقةٌالقادمةٌفيهاٌالغرائبٌوالعجائب. ٌأغربٌوأعجبٌانتظروينٌيـو
ٌلػيٌ ٌالليلة ٌالليلةٌوأسألكمٌالدعاءٌُبٌىذه ٌأمنياتػيٌلكمٌقبوؿٌالطاعاتٌُبٌىذه أسألكمٌالدعاءٌجػميعًا
وإلخوتػيٌىناٌأفٌنوفقٌلػخدمةٌإماـٌزماننا،ٌسيديٌياٌبقيةٌاهللٌِبَكٌِصلنػيٌَعنَكٌالٌتقطعنػيٌتوسليٌمراديٌ

ٌوغايتػيٌأنتٌياٌابنٌرسوؿٌاهللٌصلواتٌاهللٌعليكٌُبٌأمافٌاهلل.ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

 الثالثاء      
  1432رمضاف  22
23  /8  /2011 

 

 

 

 



 

146 

 

 

 احليقت اىسبدست

  اجلزء الثالث /الظـالمة 
  

ٌعليكمٌتَػَقبَّلٌاهللٌطاعاتكمٌوأعمالكمٌووفقنػيٌ ياٌشيعةٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌصلواتٌاهللٌعليهمٌسبلـٌ
ٌوسبلموٌعليو.ٌوإياكمٌلػمعرفةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهلل

اغبسن،ٌبنٌٌحلقٌةٌأخرىٌمنٌحلقاتٌالػَمَلّفٌالػَمهَدوّيٌوالٌزاَؿٌالكبلـٌُمتواصبلًٌُبٌفناءٌإماـٌزمانناٌاغبجة
عناوينٌىذاٌالػَمَلّف7ٌالوالدُة،ٌالغيبُة،ٌالظهور،ٌالُظبلمة،ٌاؼبعرفة،ٌالوصاؿ،ٌالتكليُفٌالشرعيٌواػباسبة،ٌتقدـٌ

ٌوال ٌوالغيبة ٌربتٌعنوافٌٌ،ظهوراغبديُثٌُبٌالوالدِة ٌوىيٌالرابعة ٌاؼباضية ٌُبٌاغبلقة ٌالكبلـ ٌمن ٌشطٌر ومرَّ
ٌ،ٌعنوافٌالظبلمةٌُبٌىذاٌالػَمَلّفٌجعلتُوٌربتٌعنوانُتٌفرعيُت7ٌالسادسةالظبلمةٌوىذهٌاغبلقةٌ

العنوافٌاألوؿٌماٌبُتٌالػمهمٌواألىمٌوىيٌمشكلتناٌالكبَتةٌُبٌالوسطٌالشيعيٌُبٌالتعاملٌمعٌُمػَحمَّدٌوآؿٌ
ٌالػحسنٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.ٌبنٌٌػَحمَّدٌوبنحوٌخاصٌمعٌإماـٌزمانناٌالػحجةمٌُ

ٌمنٌالضوءٌعلىٌمدرسةٌالشيخٌالوائليٌالػمدرسةٌ تقدـٌالػحديُثٌُبٌالػحلقةٌالػماضيةٌحيُثٌألقيُتٌشيئًا
وعنٌٌالػخطابيةٌاألوىلٌُبٌوسطناٌالشيعيٌوبالذاتٌُبٌوسطناٌالشيعيٌالعريب،ٌوتػحدثُتٌأيضًاٌعنٌجانب

صورٌمنٌتفسَتٌالػميزافٌالذيٌيعتربُهٌالكثَتوفٌوأناٌواحٌدٌمنهمٌأفضُلٌتفاسَتٌعلمائناٌُبٌوسطناٌالشيعي،ٌ
كافٌبوديٌأفٌأتناوؿٌمطالبٌأخرىٌتػحتٌىذاٌالعنواف،ٌتػحتٌعنوافٌماٌبُتٌالػمهمٌواألىمٌولكنٌضيُقٌ

ٌأتناوؿٌتلكٌالػمطالبٌُبٌ ٌبينػيٌوبُتٌذلك،ٌربػما ٌفيما ٌأختمٌحديثيٌٌ،أوقاتٌأخرىالوقتٌيػحوُؿ إنػما
ٌكلماتٌأىلٌبيتٌالعصمةٌعلىٌأساسهاٌنستطيعٌأفٌنػميزٌبُتٌالػمهمٌواألىم وأنتقُلٌبعدٌٌ،بػمجموعةٌمن

ٌذلكٌإىلٌالعنوافٌالثاينٌمنٌعناوينٌالُظبلمة،ٌألننػيٌأحاوؿٌأفٌأختصرٌالػحديثٌبقدرٌماٌأتػمكن.
بن  عن عليّ الوفاء،ٌروايةٌينقلهاٌعنٌرجاؿٌالكشي،ٌبسندِه7ٌالػجزءٌالثانػيٌطبعةٌمؤسسةٌٌ(بػحاُر األنوار)

وأمَّا ما ذكرت يا علّي ِمػمن ٌ:سويد السائي قاؿ: َكَتَب إليَّ أبو الػحسن األوؿ وىو فػي السجن
ومعاملٌٌ-ٌِمػمن تأخذ معالم دينك -يسأؿٌاإلماـٌالكاظمٌَعمَّنٌيأخذٌمعاملٌدينوٌٌ-ٌتأخذ معالم دينك
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حُتٌيقوؿٌعنٌٌ-ٌال تأخذفَّ معالم دينَك عن غير شيعتناالدينٌىيٌأصولُوٌقبلٌفروعو،ٌاإلماـٌيقوؿٌلو7ٌ
ٌكبلمًاٌإالٌعنٌأىلٌالبيتٌ ال تأخذفَّ معالم  -غَتٌشيعتناٌَعمَّنٌنقطُعٌبأهنمٌشيعُةٌأىلٌالبيتٌوالٌينقلوف

ٌٌ-ٌدينَك عن غير شيعتنا ٌيُبُت7 ٌاإلماـ ٌوذىبتٌإىلٌٌ-ٌفإنََّك إف تعديتهمِلماذا؟ ٌتعديتٌالشيعة إذا
أخذت دينَك عن الخائنين الذين خانوا اهلل ورسولو وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على  ٌ-غَتىمٌ

ٌكيفٌبدلوه؟ٌىلٌَحرَّفواٌألفاظو؟ٌأبداً،ٌحرَّفواٌمعانيوٌٌٌ-ٌكتاب اهلل جلَّ وعال فحرَّفوُه وبدلوه كيفٌحرَّفوه
ٌإىلٌالذيٌيبُتٌحقائقٌالأوملٌيلج ٌوبدلوهٌحُتٌقالواوا ٌَحرَّفوه ٌكتاُبٌاهللٌفعزلوا7ٌٌقرآفٌوىمٌالعًتة حسبنا

ال تأخذفَّ معالم دينَك عن غير شيعتنا فإنََّك إف تعديتهم أخذت دينَك عن  -الكتاَبٌعنٌالعًتةٌ
الخائنين الذين خانوا اهلل ورسولو وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب اهلل جلَّ وعال فحرَّفوُه 

دلوه فعليهم لعنة اهلل ولعنة رسولِو ومالئكتو ولعنة آبائي الكراـ البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يـو وب
ٌالروايةٌٌ-القيامة  ٌواألىم، ٌتشخصٌالػمهم ٌأف ٌمن ٌأكثر ٌوالباطل ٌالػحق ٌتشخصٌلنا ٌواضحة الرواية

ٌتعليق.ٌشخصتٌَعمَّنٌنأخُذٌمعالػمٌدينناٌوبشكلٌواضحٌوالٌأعتقدٌأفٌالروايةٌبػحاجةٌإىل
ٌاألوؿالكافي)نذىُبٌإىلٌ ٌالشريفٌاعبزء ٌإمامناٌ( ٌعليو؟ ٌاؼبؤمنُتٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌأمَُت ٌيقوُؿ ٌماذا ،

فال يدخل 7ٌالصادؽٌوبدثناٌعنٌسيدٌاألوصياءٌعنٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌالروايةٌطويلةٌأأخذٌمنهاٌموطنٌاغباجة
ا وأنكرناه، إفَّ اهلل تبارؾ وتعالى لو شاَء الجنة إالَّ من عرفنا وعرفناه وال يدخل الناَر إالَّ من أنكرن

ولكن جعلنا أبوابُو وصراطُو وسبيلُو ٌ-َجَعَلٌُمػَحمَّدًاٌوآَؿٌُمػَحمَّدٌٌ-ٌَلَعرََّؼ العباد نفسو ولكن جعلنا
، َفَمن َعَدَؿ عن َواليتنا أو َفضَّل علينا َدَؿ عن ِواليتنا أو عن َواليتنافمن عَ  ،والوجو الذي يؤتى منو

ٌويًتؾٌٌٌ-ٌفإنهم عن الصراط لناكبوف غيرنا ٌغَتىم ٌحديث ٌيأخذ ٌأف ٌغَتىم؟ ٌعليهم ٌيُػَفضُِّل كيف
َفَمن َعَدَؿ عن َواليتنا أو َفضَّل  -حديثهم،ٌطلُبٌاؼبعارِؼٌمنٌغَتٌطريقناٌأىلٌالبيتٌُمساوٌؽٌإلنكارناٌ

وال سواٌء حيُث ذىَب الناُس إلى  ،فال سواٌء من اعتصَم الناُس بوِ  ،علينا فإنهم عن الصراط لناكبوف
عيوف كدرة يفرُغ بعضها في بعض، وذىب من ذىب إلينا إلى عيوف صافية تجري بأمر ربِّػها ال نفاذ 

ٌَكِدرةٌوىناؾٌعيوفٌصافية،ٌىناؾٌصفاٌءٌوىدىٌوىناؾٌضبلٌؿٌوخبط.ٌ.لها وال انقطاع ٌىناؾٌعيوف
ٌُكلٌَّ أيضاًٌُبٌالكاُبٌٌ-ٌعن زرارة عن ابي جعفر عليو السالـ: ذروُة األمر ِ الػمعنػى7ٌٌروايٌةٌقصَتٌةٌتػجمُع

ٌىوٌىذاٌٌ-ٌذروُة األمر وِسنامُو ومفتاحُو وباُب األشياء ورضا الرحػمِن تبارؾ وتعالى -الشريفٌ ما
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ٌ ٌاألىم ٌالشيء ٌىذا ٌأليسٌىو ٌاألوصاؼ؟ ٌىذه ٌبكل ٌيوصُف ٌالذي  ،وِسناموُ  ،ذروُة األمرٌ-الشيء
وكيفٌتكوفٌٌ-ورضا الرحػمِن تبارؾ وتعالى الطاعة لإلماـ بعد معرفتو  ،وباُب األشياء ،ومفتاحوُ 

ٌمنٌحديثهمٌالٌمنٌأوساخٌ ٌنأخذىا ٌأىلٌالبيتٌإنػما ٌمعرفة ٌونػحنٌنشرُبٌمنٌعيوفٌالػمجاري، معرفتُو
رة،ٌاإلماـٌقاؿٌلناٌىوٌالػمخالفُتٌومنٌُقماماتٌأعداءٌأىلٌالبيت،ٌمنٌالعيوفٌالصافيةٌالٌمنٌالعيوفٌالَكدٌِ

مػجاريٌيعنػيٌمػجاري،ٌالػمجاريٌٌ-ٌحيُث ذىَب الناس إلى عيوف َكِدرَة يفرغ بعضها فػي بعضيقوؿ7ٌ
تػجري ٌ-عيوفٌصافيةٌجاريةٌٌ-ٌوذىب من ذىب إلينا إلى عيوف صافيةٌ-ىوٌىذاٌوصفٌالػمجاريٌ

ٌالَكِدرةٌ.بأمر ربػها ال نفاذ لػها وال انقطاع ٌالعيوف ٌراكدة، ٌمػجاريٌٌغَت ٌعيوف ٌىي ٌالػمتعفنة الراكدة
ٌالػمخالفُتٌالتػيٌيكرُعٌمنٌيكرُعٌمنهاٌمنٌرموزناٌالشيعيةٌوالٌأدريٌِلماذا.

َوَأقُوُؿ َحسبػَي اهللُ وََكفى ٌوُبٌدعاءٌعلقمةٌالذيٌيُقرأٌُبعدٌزيارةٌعاشوراء،ٌماذاٌنقرأ7ٌ(مفاتيح الػجناف)ُبٌ
الػخطابٌىناٌألمَتٌالػمؤمنُتٌولسيدٌالشهداءٌألفٌدعاءٌعلقمةٌٌ-ٌَسِمَع اهللُ ِلَمن َدَعا لَيَس لي وراء اهلل

أنتمٌالرقُمٌاألعلىٌٌ،وآؿٌُمػَحمَّدٌيُقرأٌبعدٌزيارةٌأمَتٌالػمؤمنُتٌوبعدٌزيارةٌسيدٌالشهداءٌالػخطابٌلِػُمػَحمَّد
الٌُبٌالفقِو،ٌالٌُبٌالعلِم،ٌالٌُبٌٌ-لَيَس ِلي وراء اهلل َووراَئُكم يا سادتي ُمنتهى ٌ-الٌيوجدٌشيءٌآخرٌ

العقيدِة،ٌالٌُبٌالػحياة،ٌالٌُبٌالوالية،ٌالٌُبٌالرباءِة،ٌالٌُبٌالسياسة،ٌوالٌُبٌاالقتصاِدٌوالٌُبٌكلٌبابٌمنٌ
ٌمنتهًىٌوراءٌُمػَحمَّدٌوآؿٌٌ-لَيَس ِلي وراء اهلل َووراَئُكم يا سادتي ُمنتهى ٌ-أبوابٌحياتػيٌ الذيٌيػجُد
ٌوتُعساًٌلوٌُبٌتلكٌالػحياة.لوٌُبٌىذهٌالػحياةٌٌُمػَحمَّدٌتُعساًٌ

ىؤالءٌالذينٌيكرعوفٌمنٌحديثٌاؼبخالفُتٌٌ(الزيارة الجامعة الكبيرة)ماٌمعٌتٌأفٌنقرأٌىذهٌالكلماتٌُبٌ
ويشحنوفٌاجملالسٌوالفضائياتٌبفكرٌأعداءٌأىلٌالبيتٌأالٌيقرءوفٌالزيارةٌاعبامعة،ٌأالٌيقفوفٌعندٌىذهٌ

ٌاؽباد ٌواإلماـ ٌنقوؿٌؽبم؟ٌالعبائر ٌماذا ٌالكامل، ٌالبليُغ ٌالقوُؿ ٌالنصٌالكامل ٌوىذا ٌالدستور ٌىذا يٌيعطينا
وىذاٌاالستشفاعٌُبٌالدنياٌوُبٌاآلخرة،ٌشفاعُةٌأىلٌٌ-ُمسَتشِفٌع إلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبُكم لباطبٌاألئمة7ٌ

ٌكلٌنَػَفَسٌ ٌمع ٌاٌ-ٌُمسَتشِفٌع إلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبُكم -البيتٌتصاحبنا ٌالزائر؟ٌىذه ٌمىتٌيقوؽبا لكلمة
ُمُكم يقوؿ7ٌ ٌ-زائٌر َلُكم الئٌذ عائٌذ بقبوركم ُمسَتشِفٌع إلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبُكم َوُمتَػَقرٌِّب ِبُكم إليو وُمَقدِّ

أنتمٌُبٌاؼبقدمةٌُبٌطلبيتٌوحوائجيٌالدينيةٌٌ-ٌوُمَقدُِّمكم أماـ طَِلبتي وحوائجيٌ-أنتمٌدائمًاٌُبٌاؼبقدمةٌ
ٌ-ٌوُمَقدُِّمكم أماـ طَِلبتي وحوائجي وإرادتي فػي ُكلِّ أحوالي وأموريٌ-الخرويةٌأنتمٌاؼبقدمةٌالدنيويةٌا
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ٌ ٌوالػمناجاة ٌليسٌفقطٌُبٌالدعاء ُبٌيقظتػي،ٌُبٌٌ-ٌوإرادتي فػي ُكلِّ أحوالي وأموري -أنتمٌالػمقدمة
ٌ ٌقاؿ7 ٌأريدُه ٌما ٌكل ٌُب ٌشرايب، ٌُب ٌطعامي، ٌُب ٌأفٌ-ٌوإرادتينومي، ٌتريد ٌيكوفٌٌالزيارة ٌحينما تشَت

ـٌُأىلٌالبيتٌوردباٌ اإلنسافٌُبٌحالةٌقصدٌُبٌحالةٌنيةٌالٌُبٌحالةٌغفلة،ٌُبٌحالةٌالغفلةٌاإلنسافٌالٌيُقدِّ
ٌكافٌقاصداًٌوملتفتاًٌومنتبهاًٌاإلنسافٌاؼبؤمنٌالبُدٌأفٌتكوفٌ يفعلٌأموراًٌُبٌحالةٌالغفلةٌوالنسياف،ٌولكنٌإذا

ٌ ٌيتصفٌهبا ٌاألوصاؼٌاليت ٌىي دُِّمكم أماـ طَِلبػتػي وحوائجي وإرادتي فػي ُكلِّ أحوالي وُمقَ ٌ-ىذه
ٌض ِفي ذلك ُكلِِّو إليُكم  وأموري، مؤمٌن ِبسرُِّكم وعالنيِتُكم وشاِىدُكم وغائبُكم وأولكم وآخركم َوُمَفوِّ

ٌالزيٌ.وُمَسلٌِّم فيِو معكم وقلبػي َلُكم ُمَسلِّم ورأيي لكم تَػَبع وُنصرتي َلُكم ُمَعدَّة ٌىذهٌإىلٌآخر ارة،
ٌ ٌُبٌحياتناٌىوٌالرقُمٌاألىمٌىوٌالرقُمٌاألوؿ،ٌأالٌتعٍتٌأفَّ ٌاإلماـٌاؼبعصـو العباراتٌماذاٌتعٍت؟ٌأالٌتعٍتٌأفَّ
ٌُبٌ ٌنبحث ٌونذىب ٌنًتكهم ٌِلماذا ٌإذًا ٌاألوؿ، ٌالرقم ٌىم ٌوأوليائنا ٌوسادتنا ٌأئمتنا ٌُمػَحمَّد ٌوآَؿ ُمػَحمَّدًا

لبارتٌالِسَلع،ٌوشبيُوٌالشيءٌمنجذٌبٌإليِوٌوُكلٌُّجنسٌالحٌقٌالقمامات؟!ٌولكنٌماذاٌنقوؿ؟ٌلوالٌاألذواؽٌ
ٌبػجنسِو،ٌوشيعتناٌُخِلقواٌمنٌفاضلٌطينتناٌيفرحوفٌلفرحناٌويػحزنوفٌلػحزننا.ٌ

ٌُبٌ ٌونذىبٌبعيدًا ٌويطوؿ ٌيطوؿ ٌأف ٌالػحديثٌيػمكن ٌذلكٌألف ٌمن ٌالػحديثٌأكثر ٌأطيل ٌأف ٌأريد ال
ٌالعنوافٌالفرعيٌالثاينٌمنٌعنواينٌالُظبلمة7تفاريعِوٌإنػماٌأنتقلٌإىلٌالعنوافٌالثاينٌ

 العنواف الثاني أنقُل كلمًة من إماـ زماننا فأجعلها عنواناً لػحديثي، ما ىي ىذه الكلمة؟ 
ٌالػمقدسة ٌمنٌتوقيعاتٌالناحية ٌالػمقدسةٌوىيٌالرسائلٌٌ،توقيٌع ٌالبعضٌيسأؿٌعنٌتوقيعاتٌالناحية ربػما

ٌكتابٌكماؿٌالدينٌالتػيٌخرجتٌُبٌزمافٌالغيبةٌالصغرى،ٌق دٌيسأؿٌأينٌيػجدىا؟ٌيػمكنٌأفٌيػجدىاٌُب
ٌلشيخناٌ ٌاالحتجاج ٌكتاب ٌمن ٌالثاين ٌالػجزء ٌُب ٌيػجدىا ٌأف ٌويػمكن ٌالصدوؽ، ٌللشيخ ٌالنعمة وتػماـ

،ٌرسالةٌصدرتٌمنٌمنٌبػحارٌاألنوار24ٌالطربسيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌويػمكنٌأفٌيػجدىاٌُبٌالػجزءٌ
طويلةٌوأناٌالٌأريدٌأفٌاقرأٌالرسالةٌعليكمٌلضيقٌالوقتٌوإنػماٌأذىبٌمباشرًةٌإىلٌٌالناحيةٌالػمقدسة،ٌرسالة

ىذهٌالعبارةٌالتػيٌأريُدٌأفٌأجعلهاٌعنوانًاٌلػحديثيٌُبٌالشطرٌالثاينٌمنٌعنوافٌالظبلمةٌمنٌعناوينٌالػملفٌ
ٌالػحجةٌصلواتٌاهلل ٌإمامنا ٌكتبها وسبلموٌعليوٌوىوٌٌالػمهدويٌالذيٌبُتٌأيدينا،ٌالرسالةٌطويلةٌوالرسالة

ٌاهللٌ ٌصلوات ٌظبلمتِو ٌيتحدثٌعن ٌوظلموه، ٌفيو ٌوشكوا ٌفيو ٌارتابوا ٌالذين ٌأولئك ٌعن ٌأشياعُو يػحدث
ٌكافٌُبٌالوقتٌالذيٌصدرٌفيِوٌىذاٌالتوقيعٌ ٌكلهاٌإف وسبلموٌعليوٌويعطيناٌعنوانًاٌموجزًاٌيػختصرٌالظبلمة
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ٌوإىلٌيومناٌىذا،ٌماذاٌيقوؿٌصلواتٌاهللٌوسبل ٌيقوؿ7ٌموٌعليو؟ومنذٌذلكٌاليـو
ىذاٌىوٌعنوافٌحديثي،ٌاإلماـٌصلواتٌاهللٌٌ-ٌوفي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ِلي أسوٌة حسنة

فاطمُةٌىيٌاألسوةٌٌ-ٌوفي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ِلي أسوٌة حسنة وسبلموٌعليوٌيقوؿ7
اغبسنةٌإلماـٌزمانناٌوىذهٌالكلمةٌجاءتٌُبٌرسالةٌيتحدثٌفيهاٌعنٌظبلمتِوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌ
ٌلوٌبفاطمةٌأسوًةٌحسنةٌاإلماـٌيشَتٌإىلٌُظبلمِةٌفاطمة،ٌىناؾٌارتباٌطٌ اإلماـٌىناٌإىلٌأيٌمعٌتٌيشَت؟ٌأفَّ

كيفٌىوٌىذا7ٌٌٌالصديقةٌالطاىرة،ٌقدٌتسأؿٌفتقوؿٌمفصلٌيٌوأساسٌيٌبُتٌظبلمةٌإماـٌزمانناٌوبُتٌظبلمة
ٌكلهاٌ االرتباط؟ٌإماـٌزمانناٌلوٌخصوصيٌةٌولوٌعبلقٌةٌتتميُزٌعنٌسائرٌعبلئقٌاألئمةٌبالصديقةٌالطاىرة،ٌىم

ٌواحدة ٌوكلهمٌطينٌة ولكنٌىناؾٌحيثياتٌوىناؾٌغباظاتٌومقامات،ٌحُتٌنصليٌعلىٌٌ،وكلهمٌأوالدىا
السُرٌاؼبستودعٌ، لِّي على فاِطَمَة وأَبيها وبَعِلها وبنيها والسر المستودع فيهااللَُّهمَّ صَ الصديقةٌالطاىرة7ٌ

ٌيقوؿٌ ٌكما ٌاعبامعة ُبٌفاطمةٌالزىراءٌىوٌإماـٌزمانناٌألفٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهاٌىيٌاغبقيقُة
ٌ ٌفاطمة ٌالناس، ٌسائر ٌعلى ٌُحجٌج ٌوىم ٌعليهم ٌُحجٌَّة ٌبأهنا ٌعليو ٌالعسكريٌصلواتٌاهلل اغبقيقةٌُولدىا

لوٌأدركتُوٌػبدمتُوٌأياـ7ٌٌاعبامعةٌقلُبٌىذهٌاغبقيقةٌاعبامعةٌإماـٌزمانناٌالذيٌيتمٌتٌإمامناٌالصادؽٌأفٌىبدمو
ىكذاٌيقوؿٌإمامناٌالصادُؽٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌلوٌأدركتُوٌػبدمتُوٌأياـٌحياٌبٌوىوٌيناجيوٌٌ،حياٌب

ٌاؼبستودعٌُبٌالصدي قةٌالطاىرةٌىوٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌسيديٌغيبتكٌنفتٌرقادي،ٌالسرُّ
ٌالتاسعٌمنٌربيعٌاألوؿٌاؼبعروؼٌعندناٌ وإماـٌزمانناٌىوٌفرحةٌفاطمةٌوىذاٌىوٌعنوافٌالسرٌاؼبستودع،ٌاليـو

ٌألكثرٌمنٌ ٌاألوؿٌمنٌأياـٌإمامةٌ، داللةٌوأىمٌُّداللةٌُبٌىذاٌاليـوبعيدٌالَبقرٌإمباٌنفرُحٌُبٌىذاٌاليـو ىوٌاليـو
اغبسن،ٌنعمٌىوٌيوـٌٌؽببلؾٌأعداءٌأىلٌالبيتٌذلكٌعنواٌفٌآخرٌلكنٌالعنوافٌاألوؿٌبنٌٌإماـٌزمانناٌاغبجة

ٌالتاسعٌىوٌ ٌاليـو ٌالثامن، ٌالعسكريٌاستشهدٌُبٌاليـو ٌالتاسعٌمنٌشهرٌربيعٌاألوؿٌألفٌاإلماـ ُبٌاليـو
ٌاغبجة ٌزماننا ٌإماـ ٌإمامة ٌاألوؿٌمنٌأياـ ٌٌ،اغبسنبنٌٌاليـو ٌإماـٌلذلكٌنسميٌىذا ٌالزىراء، ٌبفرحة اليـو

زمانناٌىوٌفرحةٌالزىراءٌوىوٌالسرٌاؼبستودُعٌفيها،ٌظبلمتُوٌُظبلمتهاٌوظبلمتهاٌظبلمتوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌ
ٌعليو،ٌىناؾٌارتباٌطٌمفصلٌيٌبُتٌإماـٌزمانناٌوبُتٌالصديقةٌالكربى،ٌيأٌبٌسؤاٌؿٌىنا7ٌ

 ؟  ما ىي ظالمة فاطمة
ىاٌوحبدودىاٌإالٌىو،ٌإالٌىوٌالذيٌهبعلٌمنٌفاطمةٌأسوًةٌيتأسىٌهباٌظبلمةٌفاطمةٌالٌيعرفهاٌعلىٌحدود
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ٌاآلثار،ٌ ٌنتلمسٌاؼبعاينٌمن ٌلكننا ٌعليو، ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌلظبلمتِو ٌعنوانًا ٌفاطمة ٌظبلمة ٌمن وهبعل
ٌالكربىٌظبلمةٌسيدٌ ٌوالظبلمة ٌكلهمٌظُِلموا ٌأىلٌالبيت ٌكظبلمتها، فاطمةٌظُِلمتٌُظبلمةٌملٌيُظلمٌأحٌد

،ٌوُظبلمةٌاغبسُِتٌماذاٌأقوُؿٌعنها؟ٌلكلٌمنهمٌظبلمةٌىيٌأعظمٌالظبلماتٌولكلٌمنهمٌُظبلمٌةٌاألوصياء
ٌعنواناًٌ ٌلنا ٌتركت ٌولذلك ٌاالذباىات، ٌصبيع ٌُب ٌظلمها ٌظُِلمتٌوكاف ٌفاطمة ٌوفبيزاهتا، ٌخصوصياهتا ؽبا

ٌالع ٌإىلٌيومَكٌىذا،ٌتركتٌلناٌىذا ٌوقربًا نوافٌوىذهٌاإلشارةٌولكنٌيُػَحدُِّثٌعنٌظبلمتهاٌأهناٌاجملهولةٌقدرًا
أينٌمنٌيعقلوف؟ٌولكنٌأينٌمنٌيُبصروف؟ٌىذاٌالعنوافٌالكبَتٌوىذهٌاإلشارةٌالعميقةٌذاتٌالداللةٌالبعيدةٌ

ٌتتحدثٌعنٌمظلوميةٌالٌتشاهبهاٌمظلومية،ٌكبُنٌنتلمُسٌآثارٌىذهٌاؼبظلوميةٌفماذاٌقبد؟
ٌمنٌاهلل ٌىديٌة ٌأمواؿ؟ ٌوأيُّ ٌاستُِلَبتٌأموالػها، ٌفاطمة ٌأف ٌوبكتابٌمكتوبٌوُمػمضىٌمنٌنػجد ٌوبإمضاء

ٌإنسافٌلوٌ رسوؿٌاهلل،ٌاستُِلبتٌأموالػهاٌالػمهداةٌمنٌاهللٌوالػُمَقدَّمةٌبواسطةٌرسوؿٌاهللٌإىلٌفاطمة،ٌاآلفٌأيُّ
ٌالظروؼٌوُبٌأشدٌ ٌوُبٌأقسى ٌُسِلبتٌأموالػها ٌفاطمة ٌويػحن، ٌويشتكي ٌيئن ٌيبقى ٌمالِو ٌمن ٌجزٌء ُسِلَب

واٌدارىاٌوأرعبواٌأطفالػها،ٌفاطمةٌقتلوىا،ٌالنصوصٌتقوؿٌبأنػهاٌقُِتلت،ٌفاطمةٌالظروؼٌحزناً،ٌفاطمةٌأحرق
ٌكسرواٌضلعها،ٌضربوىاٌعلىٌوجهها،ٌاحػمّرتٌعينها،ٌاسودٌَّمتنهاٌمنٌالسياط،ٌنَػَبَتٌالػمسماُرٌ َعذَّبوىا،

حتػىٌُبٌصدرىا،ٌاسقطواٌجنيهاٌوقتلوهٌوجرىٌالذيٌجرىٌعليها،ٌيعنػيٌاآلالـٌعلىٌظاىرىاٌالػجسديٌٌو
ٌالنساءٌمعٌاألوضاعٌالنفسيةٌ ٌسائر ٌكانتٌبطريقةٌقدٌتتعرضٌلػها ٌاإلسقاطٌما ُبٌأحشائها،ٌألفٌعملية
ٌكسرٌالضلعٌومعٌالػمسمارٌومعٌالسطرٌوالضربٌ ومعٌالضغطٌالشديدٌوالعصرٌبُتٌالبابٌوالػجدارٌومع

ىاٌحتػىٌمنٌالبكاءٌبنعلٌالسيفٌوكلٌالذيٌجرىٌعليهاٌوبعدٌذلكٌقُِتلت،ٌداـٌمرضهاٌحتػىٌقُِتلت،ٌمنعٌو
ٌحتػىٌ ٌأراكتها، ٌقطعوا ٌبأراكة ٌإىلٌمكافٌبعيدٌتستظلٌبشجرة ٌإىلٌالفضاء ٌخرجتٌإىلٌخارجٌبيتها وَلمَّا
ٌبيتٌ ٌعنٌالناسٌىو ٌبعيدًا ٌبيتًا ٌأفٌيبنػيٌلػها ٌسيدٌاألوصياء ٌفاضطر ٌقطعوىا، ٌبػها ٌالتػيٌتستظلُّ األراكة

ٌكانتٌتعيُشٌُبٌ ٌبيُتٌاألحزاف،ٌيعنػي بيتٌسقفُوٌجدرانُوٌمنٌالػحزفٌوأماـٌعينيهاٌيُهَتُكٌاألحزافٌأسػمُو
ٌإىلٌالسقيفة،ٌوأكثرٌأآلـٌ ٌىرولوا ٌعلىٌالفراشٌوالقـو ٌُمسجًى ٌأبيها ٌتُػهَتُكٌُحرمُة ٌأماـٌعينيها دينٌأبيها،
ٌحتػىٌحُتٌسقطتٌبعدٌأفٌأسقطتٌالػجنُتٌووقعتٌ فاطمةٌىيٌأآلـٌعلّي،ٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌعليها

ٌوىيٌتقوؿٌالن ٌبعدٌأفٌالتفتٌعلىٌوجهها ٌأوؿٌسؤاؿٌسألػتٌفضة ٌفضة ٌجاءتػها ٌَلمَّا ٌوجهي، ارٌتسفُع
ٌعلّيٌوٌأآلـٌأآلـٌُ ٌكانتٌأآلـَ ٌاأللػمٌأيَنٌعليٌّ؟ٌالسؤاؿٌعنٌأمَتٌالػمؤمنُت،ٌأآلـٌفاطمة وانتبهتٌمنٌىذا

وإىلٌيومكٌىذاٌقربىاٌمػجهوؿ، ٌكانتٌأآلـٌُفاطمة،ٌإىلٌأفٌقضتٌشهيدًةٌُشيِّعتٌوُدِفنتٌِسراًٌ ومعٌٌعلّي
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ٌوَجرَّدٌ ٌاألصفر ٌحُتٌلبسٌقبائُو ٌجادًا ٌوالذيٌرأوه ٌعلّي ٌلوالٌتػهديُد ٌقربىا، ٌأفٌينبشوا ذلكٌحاوؿٌالقـو
ٌعليًَّاٌجاٌدٌُبٌىذهٌالقضيةٌفًتكواٌاألمرٌوإالٌجاءتٌاألوامرٌمنٌالػخليفةٌأيبٌبكرٌبنبشٌ سيفة،ٌفعرفواٌبأفَّ

ٌكافٌيُتوقعٌأفٌتكوفٌفاطمةٌقدٌدفنتٌفيها،ٌ وىلٌانتهىٌاألمُرٌعندٌىذا؟ٌُذِبحٌأوالدىاٌجػميعاًٌالقبورٌالتػي
وجرىٌماٌجرىٌعلىٌكلٌمنٌينتميٌإىلٌىذهٌالػجوىرةٌالنبويةٌإىلٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهاٌواألُمَُّةٌ
ٌتذىبٌإىلٌبنػيٌأميةٌوتتصفحٌالتأريخٌتػجدٌأفٌفاطمةٌٌ ٌعنٌقَػتَػَلتها،ٌإذا ٌوُتدافُع ٌوتوايلٌمنٌقتلوىا تُػِحبُّ

ٌكلٌالتفاصيلٌولكنٌأليٌسببٌثارٌزيدٌُكانتٌُتسٌَ ؟ٌثارٌبنٌعليٌٌّبٌُبٌمػجالسهم،ٌلػمٌيذكرٌلناٌالتأريخ
علّيٌصلواتٌاهللٌعليهماٌألفٌفاطمةٌقدٌُسبَّتٌوانُتِهكتٌحرمتهاٌُبٌمػجلسٌالػخليفةٌاألمويٌُبٌبنٌٌزيدٌُ

ٌزيداًٌ ٌقاتل ٌالذي ٌاألموي ٌالػجيَش ٌأف ٌالطالبيُتٌنػجد ٌمقاتل ٌُب ٌوحتػىٌحُتٌنقرأ ٌيسبوفٌٌٌدمشق، كانوا
ٌكتبٌالتأريخٌ ٌُب ٌمذكوٌر ٌوىذا ٌُكِتبتٌُبٌقذؼٌفاطمة، ٌكتبًا ٌأف ٌإىلٌالعباسيُتٌنػجد ٌذىبنا ٌإذا فاطمة،
ٌبقتلوٌ ٌالسببٌأفتػىٌبعُضٌالفقهاِء ٌولػهذا ٌكافٌيسُبٌفاطمة ٌنػجدٌأفٌالػمتوكل ٌمقاتلٌالطالبيُت، راجعوا

ٌكافٌيسُبٌفاطمةٌوينسُبٌإليهاٌالفاحشة،ٌف ٌ.اطمةٌعنوافٌُظبلمةٌعربٌالتأريخوقَػتَػَلُوٌولده،
والٌأريدٌأفٌُأسِهَبٌأكثرٌألنٍتٌأريدٌأفٌأربدثٌعنٌظبلمةٌفاطمةٌُبٌوسطناٌالشيعي،ٌأولئكٌعادواٌفاطمةٌ

منٌىوٌشانئٌالنيب؟ٌٌاألَثزَطُ{ ىٌَُ شَبِّئَلَ }إَُِّحىتٌُبٌحياةٌالنيب،ٌكبُنٌإذاٌقرءناٌسورةٌالكوثرٌماذاٌنقرأ؟ٌ

ٌعنوافٌبنٌٌعمر ٌوىذا ٌالعاصٌالسهمي، ٌيقولوفٌبأفٌٌاألَثزَطُ{ ىٌَُ شَبِّئَلَ }إَُِّالعاصٌوأبوه ٌكانوا ألهنم
ُمػَحمَّداًٌليسٌعندُهٌإالٌفاطمةٌفهوٌأبًتٌليسٌعندُهٌأوالد،ٌماٌعندُهٌإالٌفاطمةٌفهوٌأبًت،ٌىوٌعداٌءٌلفاطمةٌ

العداءٌُبٌأصلِوٌلفاطمةٌلكنوٌُعنوفٌلرسوؿٌاهلل،ٌٌ{األَثزَطُ ىٌَُ شَبِّئَلَ }إَُِّلذلكٌالكوثرٌىوٌعنواٌفٌلفاطمةٌ
ٌفاطمةٌُظبلمةٌطويلة،ٌ ٌالعداءٌوُظبلمة ٌالبدايةٌحىتٌُبٌزمافٌرسوؿٌاهللٌويستمر ٌكافٌمنُذ ٌلفاطمة العداء
لذلكٌأمَُتٌاؼبؤمنُتٌُبٌهنجٌالببلغةٌماذاٌيقوؿ؟ٌماذاٌيقوؿٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌبعدٌأفٌ

ٌلكربىٌووقفٌعلىٌقربىاٌالشريفٌيناجيٌرسوؿٌاهللٌىباطبٌالنيبٌاألعظم7دفنٌالصديقةٌا
سرمدٌيعنػيٌالٌنػهايةٌلوٌوىذاٌىوٌحزُفٌآؿٌُمػَحمَّدٌعلىٌأمهمٌفاطمةٌوىذاٌىوٌحزُفٌٌ-ٌأمَّا ُحزني فسرَمد

ٌحزفٌ ٌىو ٌعلّي ٌحزف ٌأبداً، ٌزماننا؟ ٌإماـ ٌوبُتٌحزف ٌعلّي ٌبُتٌحزف ٌفارقًا ٌأف ٌتعتقدوف ٌىل ٌزماننا، إماـ
أمَّا ُحزني فسرَمد وأمَّا ليلي َفُمَسهَّد إلى أف َيختاَر اهلل ِلي دارَؾ التػي أنَت بػها  -الػحسنٌبنٌٌلػحجةا
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افرةٌعلىٌظاألُمَّةٌمتٌ-ٌبِتظاُفر أُمَِّتَك على َىضِمهاٌ-بػماذاٌتنبئكٌياٌرسوؿٌاهللٌٌ-ُمقيم َوَستُػَنبُِّئك ابَنُتَك 
ٌكافٌالنواصبٌوالػمخالف ٌ،افروفٌعلىٌإيذاءٌفاطمةٌوعلىٌظلمٌفاطمةظوفٌألىلٌالبيتٌيتىضمٌفاطمة،ٌإذا

فذلكٌأمٌرٌنػحُنٌالٌنناقشُوٌوالٌنُػجادلُوٌوالٌنتعرُضٌلو،ٌالقضيةٌواضحةٌالعدوٌوىذاٌشأنُو،ٌأنػجاٌسٌأرجاسٌ
وىذاٌشأنػهم،ٌلكنٌحُتٌتكوفٌالُظبلمةٌلفاطمةٌُبٌالوسطٌالشيعي،ٌلنستمعٌإىلٌىذهٌالروايةٌولنرىٌىلٌ

ٌتطبيقاًٌُبٌحياتنا7ٌنػجدٌلػها
ٌٌ ٌالكشيٌُبٌرجالو7 ٌيرويها عن َسدير أو ُسدير الصيرفػي قاؿ: دخلُت على أبي جعفر عليو الرواية

أبي حفصة وُكثير النواء بن  كهيل وأبو الػمقداـ ثابُت الػحداد وسالػمبن   السالـ ومعي سلمة
ٌقبلٌقليلٌوأفٌثورتوٌٌُ-ٌعليّ بن  وعند أبي جعفر عليو السالـ أخوُه زيدُ  ،وجػماعة معهم ٌزيدًا ذكرنا

ٌكانتٌألجلٌفاطمةٌ وكافٌىناؾٌنقاٌشٌٌ-علّي بن  وعند أبي جعفر عليو السالـ أخوُه زيدُ  -ونػهضتو
ٌزيد ٌبايعوا ٌالذين ٌٌُب ٌكتبٌٌ،عليٌّبن ٌُب ٌُمػحرَّفة ٌاآلف ٌالقضية ٌوعمر ٌبكر ٌأبا ٌيوالوف ٌكانوا ٌمنهم قسٌم

ٌزيداًٌ ٌبأفَّ ٌالبيتٌيقولوف ٌوعمرٌٌالػمخالفُتٌألىل ٌمنٌأيبٌبكر ٌتربءوا ٌألنػهم ٌبعضٌأصحابِو اختلفٌمع
القضيةٌبالعكس،ٌالقضيةٌالػحقيقيةٌىيٌبالعكس،ٌلذلكٌعندناٌُبٌالرواياتٌحُتٌوقعٌالسهمٌُبٌجبهةٌ

ٌكافٌيقوؿٌزيد ٌكافٌيرددٌٌ،ُىػماٌقتبلنػي7ٌزيدٌفػماذا يشَتٌإىلٌاألوؿٌوالثاين،ٌُىػماٌقتبلنػي،ٌُىػماٌضربانػي،
ٌالسهمٌبنٌٌيدٌُىذهٌالعبارةٌٌز ٌُىػَماٌيشَتٌإىلٌاألوؿٌوالثاينٌُىػماٌقتبلين،ٌىذا علّيٌصلواتٌاهللٌعليو،ٌُىػما

ٌكانتٌالرميةٌمنٌالسقيفةٌ وعند أبي جعفر عليو ٌ-الذيٌوقعٌفػيٌجبهتِوٌوأرداُهٌقتيبًلٌمنهما،ٌمنٌىناؾ
ٌالػمجموعةٌ-علّي عليهم السالـ فقالوا ألبي جعفر بن  السالـ أخوُه زيدُ  نػتولى عليَّاً 7ٌ-ٌىؤالء

قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ٌ-يعنػيٌىذاٌأمٌرٌَحَسنٌٌ-وَحَسنًا وُحسينًا ونتبرأ من أعدائػهم قاؿ: نعم 
تقولوفٌنتوىلٌأباٌٌ-ٌعلّي قاؿ لػهم: أتتبرءوف من فاطمة؟!بن  فالتفت إليهم زيد ،ونػتبرأ من أعدائهم

يشَتٌإىلٌاألبًت،ٌٌ-ٌتبرءوف من فاطمة؟! بترتم أمرناأت -بكرٌوعمرٌونتربأٌمنٌأعدائهم،ٌفاطمةٌعدوتػهمٌ
ىذاٌاالسمٌلفرقةٌمنٌالفرؽٌتسمىٌٌ-ٌفيومئذ ُسػموا البترية .بتركم اهلل ،بترتم أمرناٌ-القضيةٌمتواصلةٌ

ٌأعدائهم ٌمن ٌويتربءوف ٌوُحسينًا ٌوحسنًا ٌعليًَّا ٌيوالوف ٌالعقيدة ٌىذه ٌيػحملوف ٌالذين ٌوىم ٌالبًتية ٌ،بالفرقة
كرٌوعمرٌويتربءوفٌمنٌأعدائهم،ٌأالٌتوجدٌمصاديقٌُبٌوسطناٌالشيعيٌلػمثلٌىذهٌالعقيدة؟ٌويوالوفٌأباٌب

ٌالػجهة ٌلكننػيٌالٌأريدٌأفٌأذىبٌإىلٌىذه ٌبالدقة ٌيػمكننػيٌأفٌأشخصهم ٌعنها، وبالوثائقٌمنٌٌ،ابػحثوا
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ويسيُر إلى  7خبلؿٌالكتبٌومنٌخبلؿٌالػمصادر،ٌىذهٌالػمجموعاتٌىيٌالتػيٌستخرجٌعلىٌإماـٌزماننا
ٌستة عشر ألفًا من البتريةٌ-يػخرجٌمنٌالكوفةٌٌ-ٌويسيُر إلى الكوفة فيخرج منهاٌ-اإلماـٌٌ-ٌالكوفة

-ٌٌ ٌالػحقة ٌالعلوية ٌالذينٌيبًتوفٌالعقيدة يعنػيٌغارقُتٌغاطُتٌُبٌٌ-ٌشاكين فػي السالحٌ-منٌىؤالء
قرعواٌجباىهمٌإماٌىيٌآثارٌٌ-ٌىهمقُػرَّاُء القرآف فقهاُء فػي الدين قد قرعوا جباٌ-السبلح،ٌمنٌىم؟ٌ

ٌرؤوسهمٌ ٌأوٌأنػهمٌقدٌحلقوا وَعمَُّهم النفاؽ وُكلُّهم  ،وَشػمػَّروا ثيابػهم ،قد قرعوا جباىهمٌ-السجود
ٌإىلٌآخرٌالرواية.ٌ...فاطمة أرجع ال حاجة لنا فيك فيضُع السيف فيهم بن  يا :يقوؿ

ٌالثانيةٌُبٌ ٌالروايةٌمٌوٌ(دالئلٌاإلمامة)والرواية جودةٌُبٌالكتابٌالػمبُتٌوُبٌبيافٌاألئمةٌوُبٌمصادرٌىذه
ويسيُر إلى الكوفة 7ٌأخرى،ٌالروايةٌالثانيةٌعنٌإمامناٌالباقرٌُبٌدالئلٌاإلمامةٌللمحدثٌالطربيٌاإلمامي

ىؤالءٌٌ-فيخرج منها ستة عشر ألفًا من البُترية شاكين فػي السالح قُػرَّاُء القرآف فقهاٌء فػي الدين 
ٌكماٌقاؿٌلػهمٌزيٌدٌالُبًتيةٌالذينٌ يبًتوفٌالعقيدةٌالعلوية،ٌالذينٌيوالوفٌأباٌبكرٌوعمرٌويتربءوفٌمنٌأعدائهم

ٌ.بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئذ ُسػموا البتريةصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو7ٌ
 أحاوؿ أف ألقي الضوء على لقطات من التأريخ الشيعي وأبداً من فترات مػختلفة:

ٌكثَتةٌلكنٌعشرةٌىوٌعددٌالكثرة،ٌالكثرةٌمتػىٌتبدأ؟ٌيقولوفٌجػمُعٌسألتقُطٌعشرٌلقطاتٌوإالٌ اللقطات
القلةٌيبدأٌمنٌالثبلثةٌإىلٌالتسعةٌوجػمُعٌالكثرةٌيبدأٌمنٌالعشرةٌفػماٌفوؽ،ٌأناٌأكتفيٌبالعشرةٌوإالٌالوقتٌ

ٌالٌيكفيٌونػحتاجٌإىلٌحلقاتٌطويلة،ٌلكنٌأخذٌنػماذجٌمػختلفة7
ٌكافٌمنٌبنٌٌألجبلءٌاحملققٌالثاينٌوىوٌعليٌّمبوذجٌمنٌالنماذجٌمنٌعلمائناٌا عبدٌالعايلٌالكركيٌالعاملي،

7ٌمراجعٌالنجفٌٍُبٌَّذىبٌإىلٌزيارةٌاإلماـٌالرضا،ٌالصفويوفٌالشاهٌطهماسبٌالصفويٌسبسكٌبِوٌوقاؿٌلو
ٌكافٌمعروفًاٌبشدةٌٌ،أبقىٌأنتٌىناٌوأدرٌاألمورٌفأنتٌنائبٌإماـٌالزماف ٌالعالػِم والقصةٌؽباٌتفصيل،ٌىذا

ٌكافٌيُدًنٌلعنٌأعداءٌالزىراء،ٌؾبالسُوٌمشحونةٌبلعنٌوذكرٌمطاعنٌأعداءٌالزىراء،ٌ براءتوٌمنٌأعداءٌالزىراء،
ٌكتابوٌ)نفحاتٌالبلىوتٌُبٌلعنٌ ٌكتبِوٌالباقيةٌُبٌىذاٌالباب منٌقرأٌتأرىبوٌيعرؼٌىذهٌاغبقيقة،ٌومنٌأبرز

ٌا ٌىذا ٌمن ٌالوقتٌلقرأتٌلكم ٌمن ٌىناؾٌؾباؿ ٌكاف ٌلو ٌتراجعواٌاعببتٌوالطاغوت( ٌأف لكتابٌيبكنكم
ٌكماٌيقاؿٌبأفٌاؼبكتوبٌيقرأٌمنٌ الكتابٌ)نفحاتٌالبلىوتٌُبٌلعنٌاعببتٌوالطاغوت(ٌالعنوافٌواضح،
ٌكافٌجزاءُهٌ ٌالرجلٌما عنوانو،ٌفعنوافٌالكتابٌواضحٌ)نفحاتٌالبلىوتٌُبٌلعنٌاعببتٌوالطاغوت(ٌىذا



 6ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

155 

 

ىلٌالنجفٌللزيارةٌوإالٌىوٌقدٌصارٌُبٌوُبٌالوسطٌالشيعي؟ٌبعدٌمدةٌمنٌالزمنٌقضاىاٌُبٌإيرافٌرجعٌإ
منصبٌشيخٌاإلسبلـٌُبٌإيرافٌوكافٌىوٌالفقيوٌاألوؿٌُبٌالدولةٌالصفويةٌُبٌأيامِو،ٌجاءٌإىلٌالنجفٌللزيارةٌ
ٌاحملققٌالكركيٌوُبٌ ٌكافٌجزاء ٌماذا ٌمنٌأوضاعٌالنجف، ٌوأصلحٌشيئًا ٌاألمواؿٌواؽبدايا ٌوبملٌمعُو وجاء

ٌىوٌٌالوسطٌالشيعيٌوُبٌالنجف؟ٌوتعلموف ٌمنٌأياـٌحياتِو مىتٌلوٌقرأًبٌالتأريخٌستجدوفٌبأفٌآخرٌيـو
ٌ منٌشهرٌذيٌاغبجةٌيعٍتٌُبٌعيدٌالغدير،ٌَسػمَّوُهٌوقضىٌمسموماً،ٌالٌأريدٌالدخوؿٌُبٌتفاصيل05ٌٌاليـو

ٌكثَتٌوـبتلف،ٌلكنٌىذاٌالرجلٌلشدِةٌعدائوٌألعداءٌالزىراءٌقضىٌمسمومًاٌأين؟ٌ قصةٌَسػّمِوٌالكبلـٌفيها
؟ٌُبٌُبٌالنجف ٌيـو عشرٌمنٌشهرٌذيٌاغبجةٌُبٌعيدٌالغدير،ٌوقدٌقرأُتٌُبٌبعضٌالكتب05ٌٌ،ٌوُبٌأيِّ

ٌواستشهدٌ ٌالَسم ٌإليو ٌُدَس ٌالوليمة ٌوُبٌىذه ٌالعلماء ٌوبضرىا ٌوليمة ٌُبٌالنجف، ٌُدعيٌإىلٌوليمة ٌقد أنَُّو
ٌهٌصورٌة.عبدٌالعايلٌاؼبيسيٌالكركيٌالعاملي،ٌىذبنٌٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌاحملققٌالثاينٌعليٌّ

ٌاألعداءٌ ٌينفيها ٌالزىراء ٌظبلمة ٌوخفيتٌظبلمتها، ٌقربىا ٌَخفَي ٌالزىراء ٌما ٌمثل ٌالزىراء ٌُظبلمة تبلحظوف
وُيشكُِّكٌفيهاٌاألصدقاء،ٌقتُلٌعلّيٌبالسيفٌالٌُيشككٌفيوٌأحدٌالٌمنٌاألعداءٌوالٌمنٌاألصدقاء،ٌقتُلٌ

ٌوحىتٌَسمٌُّ ٌأحد، ٌيشككٌفيو ٌال ٌعليو ٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌماَتٌٌاغبسُِت ٌأنَُّو ٌعلى ٌاعبميع ٌيتفُق النيب
صلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌلكنٌمنٌالذيٌَسػّموٌيقعٌاالختبلؼٌىنا،ٌوإالٌتتفقٌرواياتٌالشيعةٌوغَتىمٌ مسموماًٌ
ٌلكنٌاالختبلؼٌُبٌمنٌالذيٌسػمَُّو،ٌكبُنٌنقوؿٌحبسبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌ منٌأفٌالنيبٌقضىٌمسمومًا

ٌعلّي،ٌأعداءٌُ أىلٌالبيت،ٌاؼبخالفوفٌألىلٌالبيتٌيقولوفٌبأفٌاليهودٌىمٌالذينٌٌالذينٌَسػمَّوهٌىمٌأعداُء
ٌكلٌ ٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوسلم،ٌلكنٌفاطمةٌأعدائهاٌينفوفٌالقضيةٌمنٌاألصلٌوأشياعهاٌُب َسػمَّوا

متها،ٌزمافٌزبرُجٌأصواٌتٌُتَشكُِّكٌُبٌُظبلمتهاٌوُتَشكُِّكٌُبٌمظلوميتهاٌووُبارُبٌأوليائهاٌواؼبدافعوفٌعنٌُظبل
ٌعبدٌالعايلٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو.بنٌٌىذهٌالصورةٌاألوىلٌاحملققٌالَكركيٌأوٌالَكرَكيٌالعامليٌعليٌّ

الصورةٌالثانيةٌالشيخٌأحػمدٌاإلحسائيٌالذيٌيُنَسُبٌإليِوٌالشيخية،ٌالٌأسػميهمٌفرقةٌوإنػماٌأقوؿٌالػمدرسةٌ
خٌاإلحسائي،ٌالشيخٌأحػمدٌاإلحسائيٌلقَيٌماٌالشيخية،ٌشيعةٌأىلٌالبيتٌُمػحبُّواٌأىلٌالبيتٌأتباعٌالشي

ٌكافٌطاعنًاٌُبٌ ٌكبَتاًٌومريضًا لقي،ٌقصتُوٌطويلة،ٌاللقطةٌالتػيٌأريدٌأفٌاقتطعهاٌآخرٌأياـٌحياتِوٌوكافٌُمسنًا
األياـٌاألخَتةٌمنٌحياتِوٌُبٌجوارٌسيدٌالشهداءٌُبٌكرببلء،ٌمنٌعائلةٌعلميةٌعريقةٌمعروفةٌٌ،السنٌومريضاًٌ

ٌكرببلءٌأحد ٌالكتابٌإىلٌالوايلٌالعثماينٌُبٌبغدادٌالوايلٌالناصبػي،ٌٌُب ٌيػحملٌىذا ٌأحدٌعلمائها أبنائها
ٌليسٌبػهذاٌ ٌالكبَتة،ٌقطعًا ٌالػجامعة ٌالكتابٌوىوٌشرحٌالزيارة العثمانيوفٌنواصب،ٌنواصبٌبػامتياز،ٌىذا
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ايلٌالناصبػيٌالعثماينٌالشكلٌىذهٌالطبعةٌحديثةٌلكننػيٌجئُتٌباألجزاءٌالتػيٌحػملهاٌذلكٌالعالػِمٌإىلٌالٌو
ٌالثاين،ٌ ٌالػجزء ٌالطبعة ٌىذه ٌبػحسب ٌاستخرجتها ٌأنا ٌأيضًا ٌالػموضوعات ٌالػموضوعات، ٌلو واستخرج

ٌالػجامعة ٌجاءٌُبٌالزيارة ٌللوايلٌالعثماينٌما ٌاإلماـٌٌ-وَمن َجَحدَُكم َكاِفر 7ٌالػموضوعٌالذيٌأراُه ٌقالُو ما
ٌ.ُكم ُمشِرؾ َوَمن َردَّ َعَليُكم ِفي أسفِل َدَرؾ من الػَجحيموَمن َجَحدَُكم َكاِفر َوَمن َحارَبَ ٌ-الػهاديٌ

ٌاألوراؽٌالتػيٌشرحهاٌ ٌالػهاديٌللوايلٌالعثماينٌالناصبػيٌويتصفحٌلو ٌاإلماـ ٌكبلـ ٌالػمقطعٌمن يُػخرجٌىذا
وكتبهاٌالشيخٌاإلحسائيٌليبُتٌلوٌبأنَُّوٌُيَكفِّرٌمنٌيُعاديٌُمػَحمَّداًٌوآؿٌُمػَحمَّد،ٌأماٌأنَتٌشيعٌيٌ!!ٌأماٌأنتٌ

ٌالكتابٌىا ٌالذيٌحػََمل ٌىذا !!ٌ ٌاهلل ٌرسوؿ ٌأوالد ٌالسادات،ٌمن ٌمن ٌعلمية ٌعائلة ٌومن ٌوشيعي شػمي
ٌاإلماـٌ ٌقالُو ٌما ٌالػجامعة، ٌالثالثٌمنٌشرحٌالزيارة ٌعلىٌالػجزء ٌصفحاتٌأخرىٌىيٌموجودة ويػُخرجٌلو

ومن الػِجبِت والطاغوت والشياطين وِحزبػِهم الظالػمين  ،َوَبرِئُت إلى اهلل تَػَعاَلى من أعدائكمالػهادي7ٌ
إىلٌآخرٌماٌجاءٌُبٌالزيارةٌٌ.. والغاصبيَن إلرثكم ،الػمارقين من واليتكمو  ،والػجاحدين لػحقكم ،لكم

ٌكتبهاٌالشيُخٌاإلحسائيٌُبٌشرحٌىذهٌالعبارات،ٌٌ ُكلٌُّىذهٌالػجامعةٌالكبَتة،ٌثُػمٌَّيُػخرجٌلوٌالصفحاتٌالتػي
ٌ...ٌالػمنحرفين عنكم ،الشاكين فيكم ،والغاصبيَن إلرِثُكمٌالعباراتٌىيٌُبٌأيٌجو؟

ٌالشيخٌاإلحسائيٌىوٌُبٌىذهٌاألجواء،ٌُبٌجوٌأع ٌكتبُو ٌالكبلـٌالذي داءٌفاطمةٌُبٌىذهٌاألجواء،ٌوُكلُّ
ٌالشيخٌاإلحسائيٌ ٌكتبُو ٌالػجوٌالذي الػحديثٌعنٌظبلمةٌفاطمةٌوعنٌالذينٌظلموىا،ٌالػحديثٌُبٌىذا

ٌالرجلٌيأخ ٌالرجلٌالذيٌيُقاؿٌعنوٌعالػِمٌوليسٌِبعالػِم،ٌىذا ٌكتابٌالشيخٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌىذا ذ
ٌالػحسدٌ ٌىو ٌالسبب ٌاإلحسائي، ٌالشيخ ٌقتل ٌعلى ٌالناصبػي ٌالوايل ٌيُػَحرِّضٌىذا ٌأف ٌألجل اإلحسائي
ٌعلىٌ ٌوصلٌالػخربٌإىلٌالشيخٌاإلحسائيٌفػخرجٌفارًا ٌاألمر ٌوبسببٌىذا والػحقدٌالٌيوجدٌسببٌآخر،

ٌكافٌيػحبٌ ٌكربٌسنِو، أفٌيُػجاورٌالػحسُتٌوأفٌوجهِوٌمعٌعائلتِوٌُبٌظروؼٌقاسية،ٌخرجٌمنٌالعراؽٌعلى
ٌكرببلءٌوخرجٌإىلٌالػمدينةٌوقدٌُدِفَنٌعندٌالقبورٌاألربعةٌلكنٌبعدٌماٌُىدِّمتٌالقبورٌ يُدفنٌىناؾ،ٌخرجٌمن
ٌصلواتٌاهللٌ ٌأئمتنا ٌعند ٌالػمدينة ٌبقيع ٌُب ٌاألربعة ٌالقبور ٌعند ٌاإلحسائي ٌالشيخ ٌُدفن ٌوضاع، ٌقربُه ُىدـَ

ٌُكلٌُّىذهٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُت.ٌىناؾٌَسمٌّ،ٌىنا ؾٌمػحاولةٌللقتلٌوتشريد،ٌىذاٌىوٌتأريخٌأولياءٌفاطمة،
ٌالظبلماتٌألجلٌفاطمة،ٌأناٌأأخذٌشواىدٌوإالٌفتأريػخناٌمليء.

ٌالػمرجعٌ ٌعليو ٌتعاىل ٌاهلل ٌرضواف ٌالربوجردي ٌالسيد ٌزماف ٌإىل ٌأعود ٌتأريػخنا، ٌعن ٌبعيدة ٌليست صورٌة
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،ٌأناٌالٌأشُكٌُبٌقدسيةٌالسيدٌالربوجرديٌوالٌُبٌالػمعروؼ،ٌمرجعٌمنٌمراجعٌالطائفةٌومنٌالطرازٌاألوؿ
ٌكثَتينٌمػمنٌقدٌ ٌكتبِوٌوعلىٌتأريخٌحياتِوٌوأعرؼٌالتفاصيلٌربػماٌأكثرٌمن فضلِوٌوالٌُبٌعلمِو،ٌُمطَِّلٌعٌعلى

ٌكبلميٌىوٌالػحقيقة،ٌالسيدٌالربوجرديٌَمَنَعٌطباعةٌىذ ٌكبلميٌلكن ٌكتابٌسيعًتضوفٌعلى هٌاألجزاءٌمن
ٌ ٌاألنوار، ٌوالسيدٌاألبػحار ٌاألنوار ٌكتابٌبػحار ٌتطبع ٌُبٌطهراف ٌاإلسبلمية ٌكانتٌالػمكتبة ٌالستة، جزاء

ٌوفاتوٌِ ٌوحتػىٌبعد ٌُتطبعٌُبٌحياتِو ٌولػم ٌاألجزاء ٌىذه ٌطباعة ٌحياةٌٌ،الربوجرديٌَمَنَع ٌأياـ طُبعتٌُبٌآخر
ٌالػحج ٌوالطبعة ٌحجرية ٌطبعة ٌلو ٌاألنوار ٌبػحاُر ٌالثمانينات ٌآخر ٌُب ٌيعنػي ٌالػخمينػي ٌيصعبٌالسيد رية

ٌكنُتٌُبٌإيرافٌقبلٌأفٌُتطبعٌىذهٌاألجزاءٌوأناٌُبٌريعافٌشبايبٌوكافٌعنديٌالػجزءٌالػحجريٌ قراءتػها،ٌحَُت
ٌالكتبٌ ٌمع ٌوأعرؼٌالتعامل ٌالقراءة ٌىو ٌشابٌوشغلي ٌوأنا ٌبطباعتو ٌالربوجردي ٌالسيد ٌيأذف ٌلػم الذي

قراءةٌالػمعلوماتٌالػموجودةٌُبٌٌالػحجريةٌوالكتبٌالػمخطوطةٌوأستعملٌالعدسةٌوكنتٌأعانػيٌصعوبةٌُب
الطبعةٌالػحجرية،ٌخصوصاًٌوأفٌالطبعاتٌاألصليةٌنفذتٌوبعدٌذلكٌبعضٌالُتجَّارٌطبعواٌالػمجلدٌالثامن،ٌ
ٌوبشكلٌمػخفيٌمنٌدوفٌ ٌطبعوه ٌبعضٌالتجار ٌالػحجرية، ٌالثامنٌمنٌالطبعة ٌىيٌالػمجلد ٌاألجزاء ىذه

لػمنٌيريدٌأفٌيشًتيوٌبسعرٌمناسبٌوأناٌحصلتٌٌعنوافٌالٌعلىٌالغبلؼٌوالٌُبٌداخلٌالكتابٌووفروه
ٌعلىٌنسخةٌمنٌىذهٌالُنَسخٌوكانتٌالُنَسخٌمػحدودةٌإىلٌىذاٌالػحد.ٌ

  ماذا في ىذه الكتب؟
ٌإنػهاٌُظبلمةٌفاطمة...ٌ

الػخطابٌإىلٌمعاويةٌُبٌبنٌٌُبٌالػحلقاتٌالػمتقدمةٌقرأتٌعلىٌمسامعكمٌُبٌالػحلقةٌالثاينٌرسالةٌعمر
الػخطابٌإىلٌمعاويةٌالتػيٌتػحدثُتٌعنهاٌُبٌالػحلقةٌالثانيةٌمنٌحلقاتٌىذاٌبنٌٌعمرٌىذاٌالػجزء،ٌرسالة

ٌطباعةٌ ٌمنٌأفٌيُطَبع،ٌوقطعًا ٌالػمصدرٌُمِنَع ٌالػمصدرٌوىذا ٌالرسالةٌإالٌُبٌىذا ٌموجودةٌىذه الػملف،ٌما
ٌ ٌالبحار ٌاشًتوا ٌولذلكٌالذين ٌحروفية، ٌصارتٌالطباعة ٌألنو ٌبكاملِو ٌالبحار ٌيُطبع ٌال ُبٌطبعاتِوٌحجرية

ٌماٌقرأواٌىذهٌاألجزاء،ٌوليسٌكلٌالناسٌ األوىلٌالٌيػملكوفٌىذهٌاألجزاءٌوحينماٌقرأواٌالبحارٌالذينٌقرأوا
ٌلػحقائقٌ ٌإخفاء ٌوالػحجرية، ٌالػمخطوطة ٌالطبعات ٌحتػى ٌلػمتابعة ٌوشوؽ ٌوجهد ٌورغبة ٌإمكانية عندىم

ٌُظبلمةٌالزىراءٌوُظبلمةٌأمَتٌالػمؤمنُتٌُبٌىذهٌاألجزاء.ٌ
 ا منعها السيد البروجردي؟ ِلماذ

قطعًاٌىناؾٌمنٌُيشَتٌعليو،ٌأناٌالٌأقوؿٌبأفٌالسيدٌالربوجرديٌمنعهاٌبنيةٌسيئةٌأبداًٌالٌواهللٌالٌأعتقدٌىذاٌ
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ٌاهللٌوكبُنٌ ٌيعلمها ٌالنوايا ٌالنوايا، ٌالٌنتحدثٌعن ٌكبُن ٌالنية، ٌالٌأربدثٌعن ٌأنا ٌأربدثٌعنٌاألثر، وإمبا
ٌولكنٌُبٌ ٌالظنٌبعلمائنا ٌولذلكٌاآلفٌطباعةٌنُػحِسُن ٌللحقيقة، ٌجرى؟ٌجرىٌإخفاء الواقعٌالعمليٌماذا

ىذهٌاألجزاءٌزبتلفٌعنٌطباعةٌالبحار،ٌشكلٌاغبرؼٌحجمٌاغبرؼٌألفٌىذهٌطبعتٌبعدٌذلكٌبفًتة،ٌ
ىجريٌيعٍت0631ٌ،0451ٌٌيعٍتٌالسيدٌالربوجرديٌتوُبٌُبٌبدايةٌالستينات،ٌتوُبٌُبٌبدايةٌالستيناتٌ

السيدٌمنعٌالطباعةٌُبٌحياتِوٌالٌُبٌوفاتِوٌلكنٌلنأخذٌمنٌتأريخٌوفاتوٌمنٌسنة7ٌٌماٌبُتٌوفاةٌالسيدٌوقطعاًٌ
إىلٌهنايةٌالثمانيناتٌيعٍتٌأكثرٌمنٌثبلثُتٌسنة،ٌُظبلمةٌالزىراءٌوظبلمةٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌتُػحَجبٌعن0631ٌٌ
فسَتٌؾبَمعٌالبيافٌالثمنٌأهنمٌأقنعواٌالسيدٌالربوجرديٌأفٌاألزىرٌسيجعلٌتٌما ىو الَثَمن؟ ِلماذا؟!الطباعةٌ

وإالٌمثبلًٌٌ،للطربسيٌمنٌصبلةٌالتفاسَتٌاؼبعتمدةٌاؼبوجودةٌاؼبعًتؼٌهبا،ٌمعتمدةٌيعٍتٌيعًتفوفٌبوٌأنوٌتفسَت
ٌوأمسٌالحظناٌوسنبلحظٌبعدٌذلك،ٌأناٌ ٌكثَتًا تفسَُتٌاؼبيزافٌالٌيعًتفوفٌبوٌرغمٌأفٌالسيدٌاؼبيزافٌوبابيهم

وراهٌعندهٌُبٌتفسَتٌاؼبيزافٌوقدمهاٌُبٌجامعٌاألزىرٌضايقوهٌٌأعرؼٌأحدٌاألساتذةٌفبنٌكانتٌأطروحةٌالدكت
ٌقريبٌمنٌ ٌىو ٌالرسالة ٌُب ٌاؼبوجود ٌطرحُو ٌأف ٌمع ٌمشروعو، ٌيبدلوا ٌأف ٌوحاولوا ٌالقضية ٌىذه ٌعلى كثَتًا

وسواءٌاعًتفواٌأـٌٌ،أطروحاهتمٌفهمٌالٌيعًتفوفٌبتفاسَتناٌولكنهمٌوعدواٌبأهنمٌيعًتفوفٌبتفسَتٌؾبمعٌالبياف
ٌماذاٌسيحدث؟ٌومعٌذلكٌأناٌسأحدثكمٌعنٌتفسَتٌؾبمعٌالبياف7ملٌيعًتفواٌ

تفسَتٌؾبمعٌالبيافٌلشيخناٌالطربسيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌىذاٌالتفسَتٌىوٌمنٌأشهرٌتفاسَتٌالشيعةٌفقدٌ
يكوفٌىوٌالتفسَتٌالرظبيٌغبوزةٌالنجف،ٌيعٍتٌالتفسَتٌاألوؿٌالذيٌيُذكرٌُبٌحوزتناٌُبٌالنجفٌىوٌؾبمُعٌ

ٌؾبمعٌُ ٌأوالًٌٌالبياف، ٌإليو، ٌألنو7ٌٌالبيافٌأرجعوا ٌمنٌحديثٌأىلٌالبيت، ٌأكثر نسبةٌحديثٌاؼبخالفُتٌفيو
ٌكرأسٌ ٌكلٌاآلراءٌومنٌصبلةٌاآلراءٌيأٌبٌذكرٌأىلٌالبيتٌويذكرٌقوؿٌاإلماـٌالصادؽٌوقوؿٌاإلماـٌالباقر يذكر

اقر،ٌالرؤوسٌمتساويةٌفبلفٌوقاؿٌالبياف،ٌقاؿٌفبلفٌوفبلفٌٌومنٌالرؤوس،ٌيعٍتٌالرؤوسٌمتساويةٌُبٌؾبمعٌالب
ٌالتفسَتٌٌ.التفسَتٌموجودٌوراجعوه ٌكتبٌالطربسيٌىذا ىناؾٌعلمٌالكثَتوفٌهبهلوفٌبوٌىوٌالعلمٌٌ؟كيف

ٌكتابٌولكنٌ ٌكيفٌأُلِّفت،ٌمصادرٌالكتب،ٌصحيحٌىذاٌالعلمٌليسٌمكتوبًاٌُب بالكتب،ٌتأريخٌالكتب،
ٌالعل ٌمن ٌعلٌم ٌوىو ٌوالتدقيق ٌواؼبتابعة ٌالتحقيق ٌفًتة ٌطوؿ ٌمن ٌوالتحقيقٌيأٌب ٌالبحث ٌُب ٌاألساسية ـو

ٌالشيعيةٌ ٌالتفاسَت ٌعصرِه، ٌُب ٌالتفاسَت ٌكل ٌَجػَمع ٌالطربسي؟ ٌالشيخ ٌألََّفُو ٌكيف ٌالبياف ٌؾبمع والدراسة،
ٌكانتٌأكثرٌعدداً،ٌالتفاسَتٌ التفاسَتٌالسنية ٌكلٌالتفاسَتٌوػبصهاٌُبٌىذاٌالتفسَت،ٌقطعاًٌ والتفاسَتٌالسنية

ٌوقدٌجعلٌرأيٌالباق ٌأقل، ٌاؼبخالفُتٌألىلٌالشيعية ٌاؼبفسرين ٌينقلٌآراء ٌمثلٌما ٌوحديثٌالصادؽٌرأيًا ِر
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ٌاآلخرينٌىذهٌ ٌاؼبفسرين ٌكآراء ٌرأي ٌأنو ٌورأيٌالصادؽٌعلى ٌرأيٌالباقر ٌينقل ٌقيمة ٌلرأيهم البيتٌوهبعل
ٌكانواٌأذكياءٌحينماٌقَِبلواٌوعرضواٌىذاٌالعرضٌيسمونوٌبتفسَتٌالوحدةٌاإلسبلمية،ٌ القضيةٌواضحةٌواألزىر

سَتٌاؼبخالفُتٌوإالٌَلَماٌَسػمَّوُهٌُبٌاألزىرٌبتفسَتٌالوحدةٌاإلسبلميةٌوطبعاًٌىمٌالٌيُدرِّسونوٌوإمباٌفقطٌىوٌتف
ٌالشيعةٌ ٌرأي ٌإىل ٌيرجعوا ٌأف ٌيريدوف ٌوحينما ٌاؼبسلمُت، ٌتفاسَت ٌمن ٌالتفسَت ٌىذا ٌبأف ٌقالوا ٌبِو، اعًتفوا

ٌ ٌالتفسَتٌإىلٌتفسَتٌؾبمعٌالبياف،ٌأتدروفٌحينما ٌالطربسيٌبأفٌىناؾٌتفسَتٌوىوٌيرجعوفٌإىلٌىذا َسػِمَع
ٌأطلعٌعلىٌتفسَتٌالكشاؼٌوماٌ ٌما ٌبأنو ٌكثَتًا ٌتأذى تفسَتٌالكشاؼٌللزـبشريٌملٌيكنٌقدٌأطلعٌعليو

ٌَضمَّنوٌُبٌتفسَتِهٌؾبمعٌالبيافٌوىوٌمنٌالتفاسَتٌاؼبخالفةٌألىلٌالبيتٌفماذاٌصنعٌالشيخٌالطربسي؟
ٌكتبٌلو ٌ)الكاُبٌالشاؼٌُبٌتلخيصٌالكشاؼ(ٌٌَحصَّلٌعلىٌتفسَتٌالكشاؼٌولػخََّصُو تلخيصٌأسػمو

ٌكتابٌسػماُهٌ ٌلػخصٌتفسَتٌالكشاؼٌُب ٌالقضية، ٌبالكتبٌوفهارسٌالكتبٌيعرفوفٌىذه ٌالػخربة وأىل
ٌلوٌباؿ،ٌقاـٌفلخصٌمػجمعٌالبيافٌوأضاؼٌ )الكاُبٌالشاؼٌُبٌتلخيصٌالكشاؼ(ٌوبعدٌذلكٌماٌىدأ

ٌالكاُبٌالشاؼٌفجعلهماٌُبٌتفسَتٌواحدٌسػم وىذاٌيكادٌيكوفٌاآلفٌيعنػيٌىوٌٌ(جوامعٌالػجامع)اهٌإليِو
ٌالتفسَتٌوالٌٌ،التفسَتٌالرسػميٌُبٌحوزةٌقم ألنوٌىناؾٌجهاتٌعلياٌُبٌإيرافٌىيٌطلبتٌأفٌيَُدرَّسٌىذا

ٌجػمٌعٌ ٌالذيٌىو ٌالبياف ٌمػجمع ٌلتفسَت ٌخبلصة ٌىو ٌالػجامع ٌتفسَتٌجوامع ٌقصتو، ٌيعرفوف ٌأنػهم أعتقد
ٌَكِدرة،ٌجػمعٌللعيوفٌالَكِدرةٌمعٌالعيوفٌالصافية،ٌٌلتفسَتٌالػمخالفُتٌيُػخلطٌمع تفسَتٌأىلٌالبيت،ٌعيوف

مرتٌالروايةٌقبلٌقليلٌعلينا،ٌجػمعٌالعيوفٌالَكِدرةٌمياهٌمنٌالػمجاريٌمعٌالػمياهٌالصافية،ٌستتحوؿٌالػمياهٌ
جوامعٌالصافيةٌحينئذٌإىلٌمياهٌآسنة،ٌفلػخَّصٌمػجمعٌالبيافٌوأضاؼٌإىلٌخبلصةٌالكشاؼٌوكافٌتفسَتٌ

ٌالتفسَتٌأفٌيعًتؼٌبوٌ ٌالتفسَتٌُبٌمقابلٌىذا ٌىذا ٌالطربسي، ٌلشيخنا ٌالثاينٌالػمشهور ٌالتفسَت الػجامع
األزىرٌتُػمنعٌىذهٌالكتبٌالتػيٌفيهاٌأىمٌالوثائقٌعلىٌظبلمةٌالصديقةٌالكربىٌوعلىٌظبلمةٌسيدٌاألوصياءٌ

ٌكلٌىذهٌالكتبٌىيٌحديُثٌ ٌأىلٌالبيت..ٌوظبلمةٌأىلٌالبيتٌوكلهاٌحديثٌأىلٌالبيت،
 ِلماذا يُػمَنُع حديُث أىل البيت وبأمر من الػمرجعية الشيعية؟! ِلماذا؟!! 

 ىل أف الػمرجعية أوعى وأكثر فهماً من األئمة !! ِلماذا قالُو األئمة؟ 
 ِلماذا؟ ! ! !  ِلماذا َجػَمَعُو العلماء السابقوف؟ ِلماذا وِلماذا و

 التػي تسبنا والتػي تنتقص من أىل البيت؟ ! ! !ِلماذا أعدائنا ال يػحجبوف كتبهم 
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 حديث أىل البيت يُػحَجب ! ! ِلماذا؟ 
وأيٌُّحديث؟ٌحديثٌيكشفٌلناٌُظبلمةٌفاطمة،ٌىذهٌظبلمةٌلئلماـٌالػحجة،ٌحُتٌيقوؿٌإماـٌزمانناٌبأفٌ

قيمةٌحديثٌلػيٌأسوةٌبفاطمةٌألفٌُظبلمةٌاإلماـٌالػحجةٌىيٌُظبلمةٌفاطمة،ٌوالغريبٌأفٌعلمائناٌيعرفوفٌ
أىلٌالبيت،ٌالسيدٌالربوجرديٌمنٌأكثرٌالناسٌعلماًٌبػحديثٌأىلٌالبيت،ٌأناٌقلتٌالٌأسيئٌالظنٌبالسيدٌ

ٌواشتباىاتٌوعثرات ٌعندىمٌأخطاء ٌعلمائنا ٌأخطاءٌٌ،الربوجرديٌلكننػيٌالٌأعتقدٌعصمتو، ٌعندنا وكلنا
ٌب ٌويعترب ٌالذيٌيلتفتٌإىلٌأخطائو ٌالػموفق ٌاإلنساف ٌغَتِه،ٌواشتباىاتٌوعثرات، ٌبأخطاء ٌويعترب أخطائِو

ٌكلناٌخطاؤوف.ٌ ٌاإلنسافٌالػموفقٌالذيٌُيصححٌخطأهٌوإالٌالٌيوجدٌعندناٌإنسافٌالٌيػخطأ
ىذاٌالكتابٌللسيدٌالربوجرديٌولػمٌتكملٌطباعتُوٌُبٌحياتِو،ٌٌ)أحاديثٌالشيعة(ىذاٌالكتابٌوىوٌجامُعٌ

ٌت ٌاهلل ٌرضواف ٌالربوجردي ٌالسيد ٌحياة ٌُب ٌاألجزاء ٌبعض ٌفيوٌطُبعت ٌَجػَمَع ٌالكتاب ٌىذا ٌعليو، عاىل
األحاديثٌالفقهيةٌفقط،ٌىناؾٌحادثةٌموجودةٌمذكورةٌُبٌصفحة،ٌالصفحاتٌاألوىلٌرُقِػمتٌباغبروؼٌُبٌ
صفحة7ٌفٌوصفحة7ٌس،ٌبشكلٌسريعٌأنقلٌاغبادثة،ٌاغبادثةٌمنٌينقلها؟ٌينقلهاٌالسيدٌالكلبيكاينٌاؼبرجعٌ

يكاينٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌىوٌمنٌتبلمذةٌالسيدٌالربوجرديٌالشيعيٌاؼبعروؼ،ٌالسيدٌُمػحمَّدٌرضاٌالكلب
ٌكافٌُبٌ ٌكافٌىوٌمنٌاألعبلـٌالبارزينٌردباٌاؼبرجعٌاألوؿ ٌكناٌُبٌمدينةٌقم ٌليستٌبالبعيدة،ٌحينما ووفاتُو
مدينةٌقم،ٌالسيدٌالكلبيكاينٌىوٌالذيٌينقلٌىذهٌاغبادثةٌيقوؿٌبأفٌالسيدٌالربوجرديٌُبٌآخرٌأياـٌحياتوٌ

ٌكماٌيقوؿ7ٌدخلناٌع أنوٌقدسٌسرهٌقبلٌارربالِوٌبأياـٌتذكرٌليوٌُبٌبعضٌاألياـٌفكافٌمنقلبٌاؼبزاجٌوأظهر
ٌالسفر، ٌوبُعد ٌالزاد ٌوالتأسفٌعلىٌقلة ٌالتأثر ٌالكرًنٌوأظهر ٌعلىٌربو ٌيقولوفٌلوٌٌوفودُه ٌالذينٌحولو فبدأ

نٌالورودٌعلىٌسيدناٌأنتٌتتخوؼٌفماذاٌنصنعٌكبُن،ٌأنتٌتتخوؼٌوأنتٌالسيدٌالربوجردي،ٌتتخوؼٌم
ٌتربيتكٌ ٌسيدناٌخدماتكٌالعلمية، ٌيا ٌيقولوفٌلو7 ٌفعلت، ٌكذا ٌوأنت اهللٌوتقوؿٌبأينٌليسٌيلٌمنٌعمل،
ٌاليتٌ ٌجهودؾ ٌالدين، ٌُبٌخدمة ٌبذلتها ٌاليت ٌجهودؾ ٌاؼبدارسٌالعالية، ٌالعظيمة، ٌاؼبساجد ٌبناء للعلماء،

ٌكلٌىذاٌالٌيكوفٌسببًاٌهبعلكٌآمن،ٌيقوؿٌؽبم7 الٌىذاٌليسٌبشيء،ٌىذاٌشيءٌٌبذلتهاٌُبٌخدمةٌالدين
ٌأحاديثٌ ٌكتابٌجامع ٌأنتٌصاحب ٌسيدنا ٌلو ٌيقوؿ ٌالكلبيكاينٌيُذكرُه ٌالسيد ٌلو، ٌقيمة ٌال ٌىذا قليل،
الشيعةٌوىوٌملٌيطبعٌمنوٌإالٌالشيءٌالقليل،ٌأعتقدٌإىلٌاآلفٌملٌتكملٌطباعةٌاألجزاءٌألفٌالكتابٌكبَت،ٌ

ٌقبلٌسنوات ٌكلٌاألجزاءٌإىلٌما ٌكانتٌاألجزاءٌمطبوعةٌبكاملها،ٌالٌٌعلىٌحدٌعلميٌملٌُتطبع قليلةٌما
ٌكافٌأجزاءٌ أدريٌخبلؿٌىذهٌالسنةٌأوٌالسنتُتٌطُبعتٌالبقيةٌأوٌال،ٌوالٌأعتقدٌذلك،ٌيعٍتٌُبٌأياـٌحياتو
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قليلةٌطُبعتٌاعبزءٌاألوؿٌالثاين،ٌفالسيدٌالكلبيكاينٌذكرُهٌهبذاٌالكتاب،ٌقاؿٌنعمٌنعمٌأرجواٌهبذاٌالكتابٌ
،ٌغفرافٌاهللٌالصمدٌورضوانُوٌاألكرب،ٌِلماذا؟ٌألفٌالكتابٌفيوٌحديثٌأىلٌالبيتٌفقط،ٌهبذاٌالكتابٌفقط

ٌىذهٌالقضية،ٌالعلماءٌيعرفوفٌقيمةٌحديثٌأىلٌالبيتٌىوٌنفسُوٌالسيدٌالربوجردي.ٌ
ٌ ٌاعبزء ٌىو ٌفقطٌللتذكَتٌىذا ٌإىلٌمعاوية ٌعمر ٌكتبها ٌاليت 41ٌٌالرسالة ٌاألنوارٌصفحة7 ،801ٌمنٌحبار

اػبطابٌإىلٌمعاويةٌاؼبوجودةٌُبٌىذهٌاألجزاءٌالستةٌاليتٌمنعٌالسيدٌبنٌٌلةٌعمر،ٌوماٌبعدىا،ٌرسا800
ٌكلهاٌ الربوجرديٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌطباعتهاٌاألجزاءٌاؼبشتملةٌعلىٌظبلمةٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌوىي

ٌاغب ٌاللحظة ٌُب ٌولكن ٌعليو، ٌاؼبؤمنُتٌصلواتٌاهللٌوسبلمو ٌالبيتٌوكلماتٌأمَت ٌأحاديثٌأىل اظبةٌمن
ٌُبٌأياموٌِ ٌكتابٌملٌتكتملٌطباعتُو ٌُب ٌالربوجرديٌيرىٌبأفٌقباتُو ٌملٌٌ،نبلحظٌبأفٌالسيد ٌإىلٌاليـو وردبا

تكتملٌالطباعةٌلكنٌألفٌالكتابٌيرتبُطٌحبديثٌأىلٌالبيتٌوفقطٌُبٌاعبانبٌالفقهيٌواعبانبٌالفقهيٌ
ٌاعب ٌاعبانبٌاؼبعرُب، ٌىو ٌاعبانبٌاألىم ٌالبيت، ٌاألىمٌُبٌحديثٌأىل ٌعلىٌليسٌىو ٌيقع انبٌالفقهي

ٌحاشيةٌاؼبوضوعٌولكنٌالعلماءٌيهتموفٌبالفروعٌأكثرٌمنٌاألصوؿٌوتلكٌىيٌحَتٌةٌبُتٌاؼبهمٌواألىم.ٌ
ٌالنجاَةٌ وىذهٌالقضيةٌالعلماءٌيعرفونػها،ٌىذهٌقضيةٌاالىتماـٌبالشيءٌالذيٌيرتبطٌبأىلٌالبيتٌيعرفوفٌبأفَّ

ٌكث ٌىناؾٌحوادث ٌالقضية، ٌالػموضوعٌيعرفوفٌىذه ٌكافٌُبٌبالػيٌأفٌبػهذا ٌلكنٌالوقتٌيػجريٌبسرعة َتة
ٌالػحوادث ٌمن ٌمػجموعة ٌالػحادثة ٌىذه ٌقبيل ٌمن ٌإليها ٌوعنديٌٌ،أشَت ٌالوقتٌيػجريٌسريعًا ٌأرى لكنػي

ىناؾٌمطالبٌوأحداثٌُبٌحياةٌالكثَتٌمنٌعلمائناٌومراجعناٌتتشابوٌ مطالبٌأخرىٌأريدٌأفٌأتناولػها،ٌوإالٌَّ
ٌالربوجٌر ٌالسيد ٌحديث ٌمع ٌوغفرافٌوتتعانق ٌالنجاة ٌيرجو ٌوبأنو ٌالشيعة ٌأحاديث ٌكتابٌجامع ٌعن دي

ٌإىلٌأىلٌالبيتٌبصلةٌمباشرة.ٌأذىُبٌإىلٌصورةٌأخرى،ٌ ٌالكتابٌيَػُمتُّ ٌالكتابٌألفٌىذا الذنوبٌبػهذا
ٌأليسٌىذهٌظبلمةٌلفاطمة؟!ٌ

ػُمٌالػجليل،ٌُبٌأذىبٌإىلٌصورةٌأخرى،ٌإىلٌسيدناٌالطباطبائيٌُمػَحمَّدٌحسُتٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌالعالٌِ
ُبٌليالػيٌشهرٌرمضافٌوأياـٌشهرٌرمضافٌُبٌالػحلقاتٌاؼبوّدةٌتفسَتٌالػميزافٌوربػماٌُبٌبرنامجٌمػجالسٌ

ٌكنُتٌأشارؾٌُبٌىذاٌالربنامجٌُبٌشرحيٌوتفسَتيٌلسورةٌآؿٌعمرافٌذكرتٌىذاٌالػمطلبٌ الػماضيةٌحينما
ٌالػجزءٌالثالثٌمنٌتفسَتٌ ٌكثَتاً،ٌىذا الػميزافٌلسيدناٌالطباطبائيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌلكننػيٌماٌتوسعتٌفيو

 ًَعَيَّطَكِ اصغَفَبكِ اىيّوَ إَُِّ ٍَطٌَُّ }َّبٌعليو،ٌحُتٌنذىبٌإىلٌسورةٌآؿٌعمرافٌوالػخطابٌمعٌالسيدةٌالعذراء
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ٌيأٌبٌإىلٌتفسَتٌىذهٌٌاىعَبىََِنيَ{ ِّؽَبء عَيََ ًَاصغَفَبكِ ٌحينما ٌالطباطبائيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو السيد

ٌ-ٌمػعنٌالسيدةٌمريٌ-يقوؿ7ٌوأمَّاٌماٌقيل812ٌٌُبٌصفحة7ٌٌاىعَبىََِنيَ{ ِّؽَبء عَيََ }ًَاصغَفَبكِ اآلية7
ىلٌالبيتٌمنٌالذينٌقالوا؟ٌأٌ-ٌوأمَّاٌماٌقيلٌ-أهناٌُمصطفاٌةٌعلىٌنساءٌعالَػمٌعصرىاٌفإطبلُؽٌاآليةٌيدفعوٌ

7ٌوأمَّاٌماٌقيلٌأهناٌُمصطفاٌةٌ-ٌقالواٌبأفٌمرًنٌسيدةٌنساءٌعصرىا،ٌسيدةٌنساءٌعالَػمها،ٌالسيدٌىكذاٌيقوؿ
ٌفإطبلُؽٌاآليةٌيدفعوٌ ٌاىعَبىََِنيَ{ ِّؽَبء عَيََ }ًَاصغَفَبكِ يقوؿٌاآليةٌمطلقة7ٌ-علىٌنساءٌعالَػمٌعصرىا

اآليةٌمطلقةٌأليسٌاألئمةٌىمٌالذينٌيعرفوفٌىذهٌاآليةٌمطلقةٌأوٌمقيدة،ٌأليسٌاألئمةٌىمٌالذينٌيعرفوفٌ
العاـٌواػباصٌواؼبطلقٌواؼبقيدٌواحملكمٌواؼبتشابو،ٌحينماٌيذىبٌإىلٌالتفسَتٌالروائيٌينقلٌسبعٌرواياتٌمنٌٌ

ٌثالثة ٌروايتُتٌورواية ٌينقل ٌكتبنا، ٌروايتُتٌمن ٌليسٌهبذاٌٌكتبٌاؼبخالفُتٌوينقل ٌلكن ٌالقمي ٌتفسَت من
ٌاػبصوصٌتتعلقٌهبذاٌاؼبوضوع،ٌالرواياتٌالسبعةٌاليتٌنقلهاٌمنٌكتبٌاؼبخالفُتٌأذكرٌمباذجٌمنها7

مرًنٌبنُتٌعمرافٌٍُبٌَّفاطمةٌٍبٌخدهبةٌٍبٌٌ-من؟ٌٌ-ىذاٌالنموذج7ٌقاؿٌرسوؿٌاهلل7ٌسيدةٌنساءٌأىلٌاعبنةٌ
ٌثانية7ٌقاؿٌرسوؿٌاهللٌآسيةٌامرأةٌفرعوف. 7ٌفاطمةٌسيدةٌنساءٌالعاؼبُتٌبعدٌمرًنٌابنةٌعمرافٌوآسيةٌرواية

يعنػيٌمريػمٌأفضلٌوآسيةٌأفضلٌوخديػجةٌأفضلٌثُػمٌَّتأٌبٌفاطمة،ٌومريػمٌٌامرأةٌفرعوفٌوخدهبةٌابنةٌخويلد.
ستكوفٌأفضلٌمنٌآسيةٌومنٌخديػجةٌوآسيةٌأفضلٌمنٌخديػجةٌبػحسبٌالًتتيبٌالػموجودٌُبٌالرواية،ٌ

علقٌىناؾٌُبٌالبيافٌبأفٌاآليةٌتدفعٌاألحاديثٌالتػيٌتقوؿٌبأفٌفاطمةٌىيٌسيدةٌنساءٌالسيدٌالطباطبائيٌي
ٌكتبٌ ٌيأٌبٌبسبعٌرواياتٌمن ٌالػمعنػى،ٌوىنا ٌتػمنعٌىذا العالػمُتٌومريػمٌسيدةٌنساءٌعالػمها،ٌيقوؿٌاآلية

ٌكتابٌالػخصاؿٌلشيخناٌالصدوؽٌروايتُت7ٌخَُتٌنس اءٌالػجنةٌالػمخالفُتٌتتضمنٌىذهٌالػمعاين،ٌوينقلٌمن
ٌمرًنٌبنتٌعمرافٌوخديػجةٌوفاطمةٌوآسية.ٌ

ٌوجلٌأختارٌمنٌالنساءٌأربعاًٌمرًنٌوآسيةٌوخدهبةٌوفاطمة. الٌيوجدٌإشارةٌٌوالروايةٌالثانيةٌأيضا7ًٌأفٌاهللٌعزَّ
بأفٌفاطمةٌىيٌسيدةٌنساءٌالعاؼبُت7ٌٌإىلٌتفضيلٌفاطمةٌعلىٌاعبميع،ٌملٌيذىبٌإىلٌالرواياتٌاليتٌتقوؿ

ٌِلماذا؟ٌأليسٌىذهٌُظبلمةٌلفاطمة؟ٌوىذاٌىوٌالتفسَتٌُبٌبيانِوٌوُبٌتفسَتِهٌالروائي.علىٌاإلطبلؽٌ
لوٌأردناٌأفٌنذىبٌونبحثٌخلفٌىذهٌالقضيةٌمنٌأينٌجاءت؟ٌمنٌأينٌجاءتٌىذهٌالقضية؟ٌإذاٌأردناٌ

ٌكالذيٌجاء7ٌأفٌنذىب،ٌالسيدٌالطباطبائيٌىوٌيقوؿ بوٌٌبأنَُّوٌملٌيكتبٌأوٌملٌيأٌبٌأحٌدٌُبٌاإلسبلـٌبسطر
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ٌكلٌ ابنٌعريبٌؿبييٌالدينٌابنٌعريب،ٌملٌيكتبٌملٌيأٌبٌأحٌدٌُبٌاإلسبلـٌبسطرٌواحدٌُبٌتاريخٌاإلسبلـ
ٌوسنأٌبٌ ٌاؼبطهري ٌالشيخ ٌينقلها ٌالكلمة ٌىذه ٌيأٌب، ٌمل ٌالعلماء، ٌوإمبا ٌاألئمة ٌيقصد ٌال ٌقطعًا اإلسبلـ،

ٌُبٌا ؼبوضوعٌالذيٌبُتٌيدي،ٌملٌيأٌبٌللحديثٌعنٌابنٌعريب،ٌردباٌُبٌاغبلقةٌالقادمةٌإذاًٌبٌاغبديثٌاليـو
ٌكتابُوٌاألـ،ٌىذاٌأساسٌاؼبدرسةٌ ٌكتابُوٌىذا أحٌدٌُبٌاإلسبلـٌبسطرٌفباٌجاءٌبوٌابنٌعريب،ٌابنٌعريبٌوىذا
ٌلوٌنواؼٌاعبراح،ٌ ـَ العرفانيةٌ)الفتوحاتٌاؼبكية(ٌىذاٌىوٌاعبزءٌالسابعٌحبسبٌطبعةٌدارٌصادر،ٌقرأهٌوَقدَّ

ٌتحدثٌعنٌمراتبٌاػبلقٌيقوؿٌابنٌعريب7وىوٌي865ٌىذاٌاعبزءٌالسابعٌصفحة7ٌ
ٌكثَتوفٌ ٌَكُمَلٌمنٌالرجاِؿ ٌكماؿٌالعبدٌونقصو،ٌقاؿٌصلىٌاهللٌعليوٌوسلم7 ٌكلهاٌمراتبٌيكوفٌفيها وىذه

نػيٌولػمٌيكملٌمنٌالنساءٌإالٌمرًنٌبنتٌعمرافٌوآسيةٌامرأةٌفرعوف.ٌنقطةٌرأسٌسطرٌانتهىٌالػحديث،ٌيع
ٌتنتبهوفٌللحديث، ٌناقصة، ٌيٌفاطمة ٌىؤالءٌٍبٌىو ٌعدا ٌوكلٌشخصٌما علقٌابنٌعربػيٌعلىٌالػحديث7

يعنػيٌفاطمةٌوغَتٌفاطمةٌعلىٌحدٌسواء،ٌولذلكٌٌ-مستعٌدٌبإنسانيتِوٌلقبوؿٌماٌيكوفٌلوٌبوٌىذاٌالكماؿٌ
ٌكبلـٌلوٌأصوؿ،ٌ ىذاٌالكبلـٌالذيٌيطلقُوٌالبعضٌمنٌأفٌفاطمةٌوعائشةٌوبقيةٌالنساءٌعلىٌحدٌسواءٌىذا

ٌ ٌجذورُه ٌىذه ٌأصولو، ٌىذاٌٌ-ىذه ٌبو ٌيكوفٌلو ٌلقبوؿٌما ٌبإنسانيتِو ٌمستعٌد ٌىؤالء ٌعدا وكلٌشخصٌما
يعنػيٌفاطمةٌالٌىيٌحوراءٌإنسيةٌوالٌىيٌتفاحةٌالفردوسٌوالػُخلدٌوالٌىيٌُحجَّةٌعلىٌالػحججٌٌ-الكماؿٌ

ٌيقولوفٌىذاٌ ٌالشيعة ٌىوٌصحيحٌيقوؿٌوالعرفاءٌحتػىٌالعرفاء ٌابنٌعريبٌمنٌأينٌيػأخذ، والىمٌيػحزنوف،
ٌكشفٌوىذاٌجزٌءٌمنٌالكشف،ٌابنٌعربػيٌمنٌأينٌأخذُه؟ٌالٌٌالكتابٌك ٌكلو تبُوٌابنٌعربػيٌمنٌالكشف،

ٌٌابنٌعريبٌأخذُهٌمنٌصحيحٌالبخاري.كشفٌوالٌىمٌيػحزنوف،ٌ
ٌالبيتٌصحيحٌ ٌألىل ٌاللدود ٌاألوؿ ٌالعدو ٌالبيت، ٌألىل ٌالكتبٌعداًء ٌالبخاريٌأكثر ٌصحيح ٌىو ىذا

،ٌباب300ٌ7ميبلدي،ٌأيضًاٌنواؼٌالػجراحٌصفحة8113ٌٌ7البخاري،ٌطبعةٌدارٌصادر،ٌالطبعةٌاألوىلٌ
ٌكتابٌأحاديثٌاألنبياءٌباب34ٌٌ7 ٌكافٌأحدٌالٌيػملكٌىذهٌالطبعة، 34ٌمنٌكتابٌأحاديثٌاألنبياء،ٌإذا

يعنػيٌالػحديثٌيُنقلٌعنٌأمَتٌالػمؤمنُتٌبسندِه،ٌأمَتٌٌ-7ٌسػمعُتٌعليَّا4348ًٌٌمنٌدوفٌعنواف،ٌحديث7
يعنػيٌخَُتٌنساءٌاألرض،ٌخَُتٌنساءٌالػجنة،ٌٌ-ُتٌالنػبػيٌيقوؿ7ٌخَُتٌنسائهاٌالػمؤمنُتٌينقلٌيقوؿ7ٌسػمع

وانتهىٌالػحديث،ٌالٌوجودٌٌ-خَُتٌنسائهاٌمرًنٌابنةٌعمرافٌوخَُتٌنسائهاٌخديػجةٌٌ-خَتٌنساءٌالوجودٌ
ٌىذاٌالكتابٌكلوٌأكاذيب ٌكذب،ٌنػحُنٌنعلمٌبأفَّ ٌكماٌيقولوفٌعليٌٌّوىو ٌ-ٌلفاطمةٌىنا،ٌوالػحديثٌينقلُو

ٌخَُتٌنسائهاٌمرًنٌابنةٌعمرافٌوخَُتٌنسائهاٌخديػجة.
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ٌكفضلٌالثريدٌعلىٌسائر35ٌٌُبٌباب7ٌ ٌعائشةٌعلىٌالنساء عنٌأيبٌموسىٌاألشعريٌعنٌالنبػي7ٌفضُل
ٌ ٌالػحديثٌٌ-الطعاـ ٌيستمر ٌكثَتٌٌٌ-ثػم ٌالرجاؿ ٌمن ٌترابطٌُبٌٌ-َكَمَل ٌالػحديثٌواضحٌالٌيوجد طبعًا

ٌالػحديثٌ ٌنقرأ ٌولكن ٌمنٌٌفضلٌٌُ-الكبلـ ٌَكَمَل ٌالطعاـ، ٌعلىٌسائر ٌالثريد ٌكفضل ٌالنساء ٌعلى عائشة
ٌكثَتٌولػمٌَيكُملٌمنٌالنساءٌإالٌَّمرًنٌبنُتٌعمرافٌوآسيةٌامرأةٌفرعوفٌ نفسٌالػحديثٌالذيٌنقلُوٌٌ-الرجاؿ

ٌبلُوٌقصَتٌوالػحقائقٌتظهرٌتظهر.ابنٌعربػي،ٌمعٌالعلمٌأفٌالبخاري،ٌوألفٌالكذبٌح
يعنػيٌىيٌٌ.فاطمةٌسيدُةٌنساءٌأىلٌالػجنةٌ-ُبٌكتابٌفضائلٌأصحابٌالنبػيٌبابٌعنوانو7ٌمناقبٌفاطمةٌ

يعنػيٌٌ.السيدةٌاألوىلٌوليسٌمريػم،ٌىذاٌحديثٌوحديثٌآخر7ٌفاطمةٌبضعٌةٌمنػيٌفمنٌأغضبهاٌأغضبنػي
،ٌيعنػيٌغضبٌٌىيٌبػمنزلةٌُمػَحمَّد،ٌالذيٌيُغضبٌفاطمةٌيُغضبٌُمػَحمَّد،ٌوُمػَحمَّدٌغضبُوٌغضب معصـو

ٌيعنػيٌىيٌبػمنزلةٌُمػَحمَّدٌوىلٌىناؾٌمنٌأحدٌيُداينٌُمػَحمَّدًاٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلو،ٌ فاطمةٌغضبٌمعصـو
ٌىذاٌىوٌالبخاري،ٌوىذاٌىوٌابنٌعريبٌوكشفِو،ٌوىذاٌسيدناٌالطباطبائيٌينقلٌىذهٌالروايات.ٌ

ٌسيدن ٌنقلها ٌما ٌالتػي ٌاألخرى ٌتقوؿ ٌالبيتٌماذا ٌرواياتٌأىل ٌعليو،ٌأما ٌتعاىل ٌاهلل ٌرضواف ٌالطباطبائي ا
ٌمثبًل7ياتٌصريػحةٌأشَتٌإىلٌنػماذجٌمنها،ٌموجودةٌىذهٌالروا

عن الػُمَفضَّل قاؿ: قلُت ألبي عبد اهلل عليو السالـ: أخبرني عن قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ٌقاؿ؟ٌٌاإلماـٌ-ٌوآلو فػي فاطمة إنػها سيدة نساء العالػمين، أىي سيدة نساء عاَلمػها؟ قاؿ: ٌ-ماذا

وراياتٌ.ٌذاَؾ لػمريم كانت سيدة نساء عالَػمها وفاطمة سيدة نساء العالػمين من األولين واآلخرين
ٌ ٌُبٌجزء7 ٌتراجعوىا ٌأف ٌلكن34ٌٌأخرىٌيػمكنكم ٌمنٌرواية ٌأكثر ٌكافٌُبٌبايلٌأقرأ ٌاألنوار، ٌبػحار من

ٌُبٌعنوافٌجديد.ٌالقادمةلػحلقةٌالوقتٌيػمضيٌسريعاًٌوأريدٌأفٌأكِملٌالػموضوعٌلعّليٌأشرعٌُبٌا
ٌالٌأتػحدثٌعنٌرجلٌ ٌأنا ٌاألوؿٌلعالِػمٌجليل؟!! ٌظُلمٌلفاطمةٌُبٌتفسَتٌشيعيٌوىوٌالتفسَُت أليسٌىذا
ٌأيٌ ٌعن ٌالعماؿ، ٌمن ٌعامل ٌعن ٌالثياب، ٌيعملٌُبٌخياطة ٌرجل ٌعن ٌاألرضٌأو ٌزراعة ٌُب ٌمثبًل يعمل

الطباطبائيٌىذاٌالرمُزٌالكبَت،ٌىذهٌٌتػخصصٌمنٌالتخصصاتٌعنٌإنسافٌساذج،ٌأناٌأتػحدثٌعنٌالسيد
ٌالعقليةٌوالنقلية،ٌبُتٌالػحديثٌ الػموسوعيةٌالواسعةٌوالعلميةٌالشاسعةٌالسيدٌالطباطبائيٌَجػَمعٌبُتٌالعلـو
والفقوٌواألصوؿٌوالفلسفةٌوالتفسَتٌوالعرفاف،ٌىذاٌالعالِػمٌالػجامع،ٌِلماذاٌحُتٌيصلٌالػحديثٌإىلٌفاطمةٌ

كل؟ٌ!ٌ!ٌأليسٌىذاٌظلمٌلفاطمة،ٌولذلكٌاإلماـٌالػحجةٌماٌقاؿٌىذهٌالكلمةٌيكوفٌالػحديثٌبػهذاٌالش
ٌتكوفٌأعمقٌ ٌمعٌتفسَتٌالػميزافٌالقضية ٌأفٌنذىبٌبعيدًا ٌأردنا ٌإذا ٌأعمقٌوأوسعٌونػحُن ٌالقضية ىكذا،
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ٌوأعمقٌوأعمق،ٌأأخذٌأمثلةٌأخرى7
ية،ٌنذىبٌإىلٌسورةٌالنور،ٌمنٌأجزاءٌالػميزافٌنفسٌالطبعةٌطبعةٌدارٌالكتبٌاإلسبلم02ٌىذاٌىوٌالػجزءٌ

ٌ ٌالنور7 ٌٌٍِصجَبذٌ{ فِْيَب مََِشنَبح ٌُّضِهِ ٍَثَوُ ًَاألَضضِ اىؽٌََََّادِ ٌُّضُ }اىيَّوُآية ٌالنور42ٌٌوىيٌاآلية منٌسورة
الٌيوجدٌُبٌىذاٌالتفسَت043ٌٌإىل040ٌٌالػمباركة،ٌحُتٌيبدأٌالسيدٌبتفسَتىاٌوالتفسَتٌيبدأٌمنٌصفحة7ٌ

الٌيوجد043ٌٌإىل040ٌٌبكاملِوٌشيءٌمنٌذكرٌألىلٌالبيتٌعلىٌاإلطبلؽ،ٌاقرءواٌالتفسَتٌمنٌصفحة7ٌ
القسمٌمنٌالتفسَتٌالذيٌيعنونُوٌٌأيٌشيءٌمنٌذكرٌألىلٌالبيت،ٌأناٌقلتٌُبٌالػحلقةٌالػماضيةٌبأفٌىذا

السيدٌبيافٌينقلُوٌمنٌتفسَتٌالفخرٌالرازيٌيعتمدٌعلىٌتفسَتٌالفخرٌالرازي،ٌتفسَتٌالقرطبػي،ٌروحٌالػمعاينٌ
لآللوسي،ٌتفسَتٌالبيضاويٌوتفاسَتٌأخرىٌالطربيٌابنٌجريرٌالطربيٌمعٌتفسَتٌالتبيافٌللشيخٌالطوسيٌ

ٌالكشاؼٌللزمػخشري، ٌمع ٌالبياف ٌمػجمع ٌالسيدٌٌمع ٌويستخرج ٌيستنتج ٌالتفاسَت ٌىذه ٌكل ٌخبلؿ من
ٌالطباطبائيٌالبيافٌالذيٌيكتبُوٌبعدٌاآليات،ٌبعدٌذلكٌيضعٌبػحوثا7ً

البحثٌالروائيٌبعدٌأفٌيوردٌالرواياتٌُبٌتفسَتٌىذهٌاآليةٌويُوردٌمن020ٌٌالبحثٌالروائيٌُبٌصفحة7ٌ
ٌسأشَت ٌكثَتةٌجدًا إليهاٌُبٌتفسَتٌالربىافٌوغَتِه،ٌيذكرٌروايةٌٌصبلةٌالرواياتٌمعٌالعلمٌأنناٌمبلكٌروايات

ٌكتابٌالتوحيد،ٌعنٌاإلماـٌالصادؽٌيقوؿٌبأفٌىذهٌاآليةٌىيٌُبٌ ٌكتابٌالشيخٌالصدوؽٌعن ينقلهاٌعن
ٌالروايةٌمنٌقبيلٌاإلشارةٌإىلٌبعضٌاؼبصاديقٌ يعٍتٌٌ-النيبٌوآؿٌالنيب،ٌخبلصةٌالكبلـ،ٌىوٌيُعلقٌيقوؿ7

الروايةٌمنٌقبيلٌٌ-إمباٌأىلٌالبيتٌىمٌمصاديق،ٌمصاديقٌمنٌنورٌاهللٌليسٌالروايةٌحقيقةٌُبٌأىلٌالبيتٌٌو
اإلشارةٌإىلٌبعضٌاؼبصاديقٌوىوٌمنٌأفضلٌاؼبصاديقٌوىوٌالنيبٌوالطاىروفٌمنٌأىلٌبيتو،ٌٍُبٌَّيقوؿ7ٌوإالٌَّ

ٌكٌ-فاآليةٌتعُمٌبظاىرىاٌغَتىمٌمنٌاألنبياءٌواألوصياءٌواألولياءٌ افٌمعٌذلكٌكبُنٌفلنقبلٌىذاٌالكبلـٌوإف
ىذاٌالكبلـٌركيك،ٌنستمرٌيقوؿ7ٌوقدٌوردتٌعدٌةٌمنٌاألخبارٌمنٌطرؽٌالشيعةٌُبٌتطبيقٌمفرداتٌاآليةٌ

ٌأفٌٌ- ٌمقصودة ٌمصباحٌاؼبصباحٌُبٌزجاجة، ٌفيها ٌكمشكاة ٌالسماواتٌواألرضٌمثلٌنورِه يعٍتٌاهللٌنور
ٌ ٌاؼبصباحٌإىلٌآخرِه ٌبالنيبٌالزجاجة ٌُفسِّرتٌُبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌمثبًل ٌمنٌٌ-اؼبشكاة وقدٌوردتٌعدٌة

األخبارٌمنٌطرؽٌالشيعةٌُبٌتطبيقٌمفرداتٌاآليةٌعلىٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌوأىلٌبيتوٌعليهمٌالسبلـٌ
يعٍتٌاآليةٌالٌتُفسَّرٌىكذاٌٌ-ماذاٌيقوؿٌعنهاٌالسيدٌالطباطبائي؟ٌيقوؿ7ٌوىيٌمنٌالتطبيقٌدوفٌالتفسَتٌٌ-

ٌلي ٌيعٍت ٌيعٍت، ٌمناسبة ٌوجو ٌطُبِّقت، ٌىكذا ٌوجوٌوإمبا ٌتطبيق، ٌىو ٌوإمبا ٌىذا ٌىو ٌاغبقيقة ٌاآلية سٌداللة
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ٌفاطمةٌُبٌرواياتٌأىلٌ ٌالزيتونة ٌالشجرة ٌفاطمة،ٌىذه ٌآية ٌىيٌىذه،ٌىذه ٌأساسًا ٌاآلية ٌللتطبيق، مناسبة
ٌالبيت،ٌيعٍتٌمثُلٌىذاٌالكبلـٌأليسٌىوٌواقعاًٌُبٌدائرِةٌظلمٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهاٌ!!!ٌ

ٌىو ٌٌالسيدٌالطباطبائيٌىذا أكثر464ٌٌإىلٌصفحة452ٌٌ7تفسَتٌالربىافٌاعبزءٌاػبامس،ٌمنٌصفحة7
الرواياتٌاؼبوجودةٌوأنبهاٌتفسرٌاآليةٌُبٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهاٌُبٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌوفاطمةٌ

ٌكافٌعندناٌوقتٌلقرئناٌؾبموعةٌمنٌىذهٌالرواياتٌلكنٌيب كنكمٌىيٌعنواهنمٌوالرواياتٌُتَصرِّحٌبفاطمة،ٌولو
ٌالروايات،ٌ ٌالٌُتذكرٌىذه ٌُبٌفاطمة،ٌفلماذا ٌاآليةٌمفسرةٌحقيقًة أفٌتراجعوىا،ٌولسافٌالروايةٌواضحٌبأفَّ
السيدٌأصبًلٌماٌذكرٌىذهٌالرواياتٌوإمباٌفقطٌقاؿٌبأنوٌىناؾٌرواياتٌيطبقهاٌالشيعةٌتطبيقٌوىيٌليستٌ

ٌاآليةٌمعناىاٌىكذاٌُبٌفاطمةٌِلماذاٌليستٌمنٌالتفسَت؟ٌاألئمةٌيفسروفٌالقرآفٌويقولٌ،منٌالتفسَت وفٌبأفَّ
ٌ.ويأٌبٌعالِػٌمٌشيعٌيٌُمَفسِّرٌمنٌأجلةٌالػمفسرينٌيقوؿٌبأفٌىذاٌتطبيقٌوليسٌتفسَت

ٌرأيي،ٌىوٌلوٌرأيٌوأناٌلػيٌرأي،ٌىلٌىوٌنازٌؿٌمنٌالسماء؟ٌىوٌ ٌوأناٌأقوؿٌىذا ٌرأيُو يقوؿٌقائلٌبأفٌىذا
ٌ ٌعنديٌرجبلف ٌوأنا ٌوأذناف ٌوعيناف ٌويداف ٌرجبلف ٌاهللٌعندُه ٌبنصٌمن ٌىلٌجاء ٌوأذناف، ٌوعيناف ويداف

ٌقوؿٌآؿٌُمػَحمَّد،ٌلذلكٌ ٌىوٌمنٌجيبػيٌىذا ٌرأييٌورأييٌما ٌأقوؿٌىذا ٌأنا ٌُبٌالقرآفٌىكذا، فيكوفٌرأيُو
ٌيُبعدوفٌالناسٌعنٌأىلٌ ٌكانوا ٌأفٌنقدسٌالعلماءٌوإف ٌالػخطأ ٌقدسية، األسػماءٌوالػمسمياتٌليستٌلػها

ٌفادحٌواٌ،البيت ٌكبَتٌخطأ ٌخطأ ٌنصلٌإىلٌعنوافٌالػمعرفةٌوحُتٌنتناوؿٌابنٌىذا لصورةٌستتجلىٌحينما
ٌالعرفانية ٌالػمدرسة ٌأقطاب ٌمن ٌمعروؼ ٌالطباطبائي ٌالسيد ٌألف ٌوأكثر ٌأكثر ٌالصورة ٌستتضح ٌ،عربػي

والػمدرسةٌالعرفانيةٌالػمعروؼٌعنهاٌىيٌأقرُبٌالػمدارسٌإىلٌأىلٌالبيت،ٌلكنٌحُتٌسنقرأٌابنٌعريبٌومنٌ
يكمٌباللنبٌمنٌالسوؽٌآتيكمٌباللنبٌمنٌضرعٌأمو،ٌحُتٌتتضحٌالصورةٌتتكشفٌالكثَتٌمصادرِهٌوأناٌالٌآت

ٌمنٌالػحقائقٌوالقضيةٌالٌتقفٌعندٌىذاٌالػحد،ٌالقضيةٌأبعدٌوأبعدٌمنٌىذاٌالػحد.
ٌ ٌأمسٌذكرتٌُبٌالػجزء81ٌحُتٌنذىبٌإىلٌالػجزء ٌوصلٌإىلٌسورة81ٌٌ، ٌالطباطبائيٌَلمَّا ٌالسيد بأفَّ
ٌكث َتةٌلكنٌلػمٌيذكرٌأيٌروايةٌتتحدثٌعنٌأفٌليلةٌالقدرٌىيٌفاطمة،ٌالٌأشارٌإىلٌالقدرٌذكرٌروايات

ٌبفاطمة ٌأخرىٌٌ،ذلكٌالٌُبٌالبيافٌوالٌُبٌالبحثٌالروائيٌوكأفٌىذهٌالسورةٌالٌعبلقةٌلػها وىذهٌظبلمٌة
ٌكمٌُتظلمٌفاطمة،ٌفاطمةٌمظلومة،ٌظُلمتٌفاطمة،ٌنػحنٌحينماٌنرفعٌشعارٌياٌزىراءٌ لفاطمة،ٌتبلحظوف
ٌِلماٌوجدتوٌُ ٌُجزافاً، أتضنوفٌأنَّػيٌحُتٌأرفعٌشعارٌياٌزىراءٌأبتدئٌبوٌحديثيٌوابتدئٌبوٌمػجالسيٌىكذا

لشيعيٌالٌُبٌالوسطٌالػمخالفٌألىلٌالبيت،ٌمنٌظلمٌلفاطمة،ٌِلماٌوجدتُوٌمنٌإيذاءٌلفاطمةٌُبٌالوسطٌا



 6ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

167 

 

ٌالذيٌَفجَّرٌ أناٌالٌأعتنػيٌكثَتاًٌبالوسطٌالػمخالفٌألىلٌالبيت،ٌأولئكٌأعداءٌوالعدوٌىذاٌشأنو،ٌأناٌالٌألـو
ٌالذيٌيستهُتٌبػمقدساتناٌوىوٌمنٌ ٌالذيٌلػمٌيػحميٌالقبةٌالعسكرية،ٌأناٌالٌألـو القبةٌالعسكريةٌأناٌألـو

ٌا ٌلذيٌيستهُتٌبػمقدساتناٌوىوٌمنا؟أعدائناٌأناٌألـو
ٌ ٌالػجزء ٌالتكوير ٌسورة ٌالػميزاف، ٌتفسَت ٌُب ٌفاطمة ٌظلم ٌعلى ٌصريح ٌواضٌح ٌمثاٌؿ ٌالتكوير، ،41ٌسورة

،ٌُبٌقسمٌالبياف65ٌاآليةٌٌقُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ }ًَإِشَاٌحُتٌتصلٌاآليات480ٌصفحة7ٌ
وإىلٌآخرِه،ٌٌ-ٌلؾـموءلدة لؾبنُت لؾتـي ُتدػن حوةٌ-الػجاىليةٌالسيدٌيتحدثٌعنٌقضيةٌوأدٌالبناتٌُبٌ

ٌالػموضوعٌالػمعروؼٌتعرفونو.
وىيٌاآليةٌاألوىلٌبعدٌٌمٌُِّضَد{ اىشََّػُ }إِشَاٌُبٌالبحثٌالروائيٌالسيدٌينقلٌمنٌتفسَتٌالقميٌمنٌاآلية

وىيٌاآليةٌالسابعةٌوتفسَتٌالقميٌموجودةٌفيوٌتفسَتٌالسورةٌٌٌظًُِّخَذ{ اىنُّفٌُغُ }ًَإِشَاٌالبسملةٌإىلٌاآلية
 ،ٌٍبٌينتقلٌإىلٌاآلية47إىل0ٌٌكامل،ٌالسيدٌيأخذٌمقطع،ٌمنٌتفسَتٌالقميٌالذيٌفيِوٌتفسَتٌاآلياتٌمنٌ

الدرٌالػمنثورٌينقطعٌلينقلٌروايةٌمنٌٌ-ٌقُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ ظًُِّخَذ * ًَإِشَا اىنُّفٌُغُ }ًَإِشَا

معٌأفٌتفسَتىاٌموجودٌُبٌتفسَتٌعلّيٌابنٌإبراىيم،ٌ{ قُزِيَذ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ ًَإِشَا}ٌويًتؾ

يرجعٌإىلٌتفسَتٌعليٌابنٌإبراىيمٌِلماذا؟ٌ!ٌ!ٌتبلحظوفٌأناٌ{ ُّشِطَد اىصُّحُفُ ًَإِشَا}ٌليذىبٌإىلٌاآلية
إبراىيم،ٌقطعٌذىبٌبنٌٌأخذُهٌالسيدٌالطباطبائيٌمنٌتفسَتٌعليٌّحددتٌباللوفٌالفسفوريٌىذاٌالػمكافٌ
 ًَإِشَا}ٌإبراىيم،ٌخبلؿٌىذاٌالتقطيعٌلػمٌيذكرٌتفسَتٌاآليةبنٌٌإىلٌالدرٌالػمنثورٌٍبٌرجعٌإىلٌتفسَتٌعليٌّ

ٌالتػيٌبعدىا{ ؼُئِيَذ ادلٌَءًُزَحُ ٌِلماذا؟!!ٌأتبل{ قُزِيَذ شَّت ثِإَُِّ}ٌواآلية ٌسؤاؿ7 حظوفٌِلماذا؟ٌ!ٌ!ٌىذا

ٌالسابعة7 ٌاآلية ٌالتكوير ٌسورة ٌوتػخرجوف ٌالػمصحف ٌعندكم ٌكاف ٌلو ٌكيف،  اىنُّفٌُغُ }ًَإِشَا القصة

ٌٌظًُِّخَذ{ ٌمن7 ٌمقطع ٌينقل ٌمنٌ ظًُِّخَذ{ اىنُّفٌُغُ }ًَإِشَا إىل7مٌُِّضَد{ اىشََّػُ }إِشَاالسيد وينقل
إبراىيم،ٌٍبٌيقطعٌفيأتيناٌبرواياتٌمنٌالدرٌالػمنثورٌٍبٌيقطعٌينتهيٌرواياتٌالدرٌالػمنثورٌبنٌٌتفسَتٌعلي
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 اىصُّحُفُ ًَإِشَا}ٌيقفزٌإىلٌقُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ }ًَإِشَا التفسَتٌالػمخالفٌفيقفزٌيًتؾٌآية7

ٌالػمعنػىٌٌ{ ُّشِطَد ٌنػحُنٌالٌننفيٌىذا ِلماذا؟ٌ!ٌىناٌُبٌالبيافٌتػحدثٌعنٌوأدٌالبناتٌالٌبأسٌبذلك،
ٌكافٌإذاٌأردناٌنتبصرٌُبٌآياتٌسورةٌالتكويرٌالػحديثٌعنٌ بػحسبٌقراءةٌالػمصحفٌالػموجودةٌاآلف،ٌوإف

ٌانكدرت،ٌالػجباؿٌسَتت،ٌالبحارٌسجرتٌبعدٌ ٌالقيامةٌإذاٌالشمسٌكورت،ٌالنجـو أفٌحدثتٌٌعبلئمٌيـو
 ادلٌَءًُزَحُ ًَإِشَا -يعنػيٌزوجتٌاألرواحٌباألبدافٌٌ-ٌظًُِّخَذ اىنُّفٌُغُ ًَإِشَا -ؼُئِيَذ  ادلٌَءًُزَحُ ًَإِشَا -كلٌذلكٌ

ٌقتلٌالػموءودةٌىوٌأكربٌجريػمةٌُبٌتأريخٌالبشرية؟ٌأينٌقتُلٌالػحسُت؟ٌأينٌقتلٌاألنبياء؟ٌٌ-ؼُئِيَذ  ىلٌأفَّ
كبَتةٌولكنٌليسٌىوٌالػجريػمةٌاألكرب،ٌالعدالةٌتقتضيٌأفٌالسؤاؿٌيكوفٌصحيحٌأفٌوأدٌالبناتٌجريػمةٌٌ

عنٌالػجريػمةٌاألكرب،ٌىذاٌىوٌالػمنطق،ٌالعدالةٌاإللػهيةٌالبُدٌأفٌيكوفٌالسؤاؿٌعنٌالػجريػمةٌاألكرب،ٌىلٌ
ٌاآليةٌ ٌمن ٌيقفز ٌالطباطبائي ٌالسيد ٌِلماذا ٌالػحسُت؟!! ٌقتل ٌالػحسُتٌمن ٌجريػمة ٌمن ٌأكرب ٌجريػمة ىناؾ

لسابعةٌوىوٌشيٌءٌغريبٌإىلٌاآليةٌالعاشرةٌفُتعَلسٌاآليةٌالثامنةٌوالتاسعةٌُبٌالتفسَتٌالروائي؟ٌىلٌأنوٌماٌا
ٌإبراىيم،ٌىلٌأنَّوٌماٌتوجدٌروايات؟ٌبنٌٌتوجدٌرواياتٌُبٌالتفسَتٌوىوٌنقلٌمنٌتفسَتٌعلي

ٌاث ٌالرواياتٌالواردة ٌكتبٌالتفسَتٌلنرىٌعدد ٌُب ٌكتبٌالتفسَتٌلنرى، ٌنرجعٌإىل ٌرٌوإذا ٌعشر ٌذكرىاٌنا اية
ٌاقرأٌلكمٌالػمصادر7{ ؼُئِيَذ ادلٌَءًُزَحُ ًَإِشَا}ٌصاحبٌالربىافٌُبٌتفسَت

ٌالػمصدرٌاألوؿٌمػجمعٌالبيافٌوىوٌمنٌمصادرٌتفسَتٌالػميزافٌِلماذاٌلػمٌينقلٌمنوٌالسيدٌالطباطبائي؟
ٌعباسٌوىوٌأيضاًٌمنٌالذينٌينقلٌعنهمٌُبٌالتفسَت.بنٌٌىناؾٌنقلٌعن

ٌالكاُبٌوىوٌينقلٌعنٌالكاُبٌأيضاً.روايةٌعنٌ
إبراىيمٌوىوٌالقسمٌالذيٌقطعُوٌالسيدٌلنقرأٌماٌىوٌالقسمٌالذيٌلػمٌيذكرُهٌالسيدٌبنٌٌروايةٌعنٌتفسَتٌعليٌّ

ٌإبراىيمٌاقرأٌلكم7بنٌٌمنٌتفسَتٌعليٌّ
ليسٌالػُموءودةٌألفٌىذهٌىيٌ{ ؼُئِيَذ ادلٌَءًُزَحُ ًَإِشَا}عنٌجابرٌعنٌأيبٌجعفرٌعليوٌالسبلـٌُبٌقولِو7ٌ

قراءةٌأىلٌالبيتٌالػمودَّة،ٌالػمودَّةٌالتػيٌُيسأؿٌعنها،ٌأعظمٌمػخلوؽٌىوٌُمػَحمَّدٌوأجرٌُمػَحمَّدٌىوٌالػمودَّةٌ
الػمودَّةٌمتػىٌقُتلت؟ٌفاطمةٌالػمودَّة،ٌأوؿٌ قُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ادلٌََزَّحُ }ًَإِشَاوأوؿٌسؤاؿٌعنٌالػموّدةٌ
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ةٌىيٌفاطمة،ٌعنوافٌقُِتلٌُبٌطريقٌُمػَحمَّدٌعلىٌطريقٌالػمودَّةٌفاطمة،ٌفاطمةٌىيٌالتػيٌقُتلت،ٌالػمودٌٌّقتيل
ٌالروايةٌُبٌتفسَتٌعليٌّالػمودٌّ ٌالطباطبائيٌىذه ٌسيدنا ٌيا ٌِلماذا ٌيػجتمعٌُبٌفاطمة، إبراىيمٌنقلتٌماٌبنٌٌة

قاؿٌمنٌ قُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ دلٌََزَّحُا }ًَإِشَاٌ-قبلهاٌونقلتٌماٌبعدىاٌىذاٌالػمقطعٌلػمٌتنقلُوٌ!ٌ!ٌ

ىذهٌالروايةٌُبٌٌ{اىقُطثََ فِِ ادلٌََزَّحَ إِىَّب ؤَخطاً عَيَْوِ ؤَؼإَىُنٌُ ىَّب }قُو 0تناٌوالدليلٌعلىٌذلكٌقولوٌُقُِتلٌفػيٌمودٌّ
ٌٌتفسَتٌاألئمةٌوينقلهاٌصاحبٌكاملٌالزياراتٌأوثقٌكتبٌالطائفة.

ٌ ٌقراءةٌٌ-ٌؼُئِيَذ{ ادلٌَءًُزَحُ 0}ًَإِشَاالصادؽ فػي قوؿ اهلل عزَّ وجلعن اإلماـ الرواية7 بػحسب

قاؿ نزلت فػي ٌ-قُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ادلٌََزَّحُ }ًَإِشَا الػمصحفٌوإالٌبػحسبٌقراءةٌأىلٌالبيت7
ٌةٌىيٌواليةٌأىلٌالبيت.نزلتٌُبٌأىلٌالبيت،ٌىذاٌعنواف،ٌالػمودٌٌّ.عليّ بن  الػحسين

الطربسيٌأيضًاٌينقلها،ٌقبلٌقليلٌنػحُنٌقلناٌبأفٌالطربسيٌَجػَمعٌأراءٌالػمخالفُتٌولكنٌىوٌينقلٌعنٌأىلٌ
البيتٌأيضاً،ٌإشكالناٌعلىٌالطربسيٌأنوٌَجػَمعٌاآلراءٌالكدرةٌمعٌاآلراءٌالصافيةٌالٌيعنػيٌأنوٌالٌينقلٌعنٌ

ٌيقوؿ ٌوالصادؽ ٌالباقر ٌاإلماـ ٌعن ٌينقلها ٌالرواية ٌىذه ٌالبيت، ٌأىل  شَّت ؼُئِيَذ * ثِإَُِّ ٌَََزَّحُـاى }ًَإِشَا7

وكذلك عن ابن عباس رحمو اهلل وىي ٌ-يعنػيٌليستٌالػموءودةٌٌ-ٌبفتحٌالػميمٌوالواوٌوالداؿقُزِيَذ{ 
وىذاٌىوٌالذيٌيتناسبٌمعٌسياؽٌالقرآفٌٌ-الػَمَودَُّة فػي القربى وإف قاطعها ُيسئل بأي ذنب قطعتها 

ٌةٌواليةٌعليٌعناوينٌواحدة..ٌاٌبأفٌاألمرٌاألوؿٌالػمهمٌىوٌفاطمةٌىوٌالػمودٌّومعٌسياؽٌاآلياتٌومعٌفهمن
 عباراتنا شتػى وُحسُنَك واحٌد...يا ُمػَحمَّد... وُكلٌّ إلى ذاؾ الػجماؿ ُيشيرُ 

ٌإنوٌيشَتٌإىلٌُمػَحمَّدٌوإفٌقلناٌُحسٌُتٌإنوٌيشَتٌإىلٌ إفٌقلناٌفاطمةٌإهناٌتشَتٌإىلٌُمػَحمَّد،ٌوإفٌقلناٌعليٌّ
ُمػَحمَّدٌوإفٌقلناٌاؼبهدُيٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌإنوٌيشَُتٌإىلٌُمػَحمَّد،ٌكبُنٌماٌعندناٌغَتٌُمػَحمَّد،ٌُمػَحمَّدٌ
ىوٌاألوؿٌُمػَحمَّدٌىوٌاآلخرٌُمػَحمَّدٌىوٌالظاىرٌوُمػَحمَّدٌىوٌالباطنٌوُكلٌُّىذهٌاؼبعاينٌُتشَُتٌإىلٌُمػَحمَّد،ٌ

ٌيك ٌأف ٌالذيٌالبُد ٌُمػَحمَّد ٌأجرهوأجُر ٌندفع ٌأف ٌاألوؿ ٌاؽبم ٌىو ٌ-ٌملعوٌف من منع األجير أجره7ٌوف
ٌكافٌيرددىاٌيقوؿ7ٌ 7ٌأناٌأجَتكمٌأنتمٌاستأجرسبوين،ٌأناٌأطلبكمٌاألجرٌأينٌأجريٌ-ٌوأنا أجيركمملعوف،
إذاٌتتذكروفٌُبٌٌادلٌََزَّحَ{ إِىَّب ؤَخطاً عَيَْوِ ؤَؼإَىُنٌُ ىَّب }قُوةٌواألجرٌىوٌالػمودٌٌّ-ٌَملعوٌف من منع األجير أجره
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أوؿٌلقاءٌُأجريٌيلٌعلىٌقناةٌالػَمَوّدةٌقلتٌالػَمَوّدةٌىيٌفاطمةٌأناٌأشَتٌإىلٌىذهٌالروايات،ٌوموجودٌىذاٌ
اللقاءٌموجودٌعلىٌالصفحةٌاألوىلٌؼبوقعٌالقناةٌعلىٌاالنًتنيت،ٌقلُتٌىذهٌالقناةٌفُِتحتٌربتٌىذاٌالعنوافٌ

 ادلٌََزَّحَ }ًَإِشَااؼبوّدةٌتساويٌفاطمةٌوفاطمةٌتساويٌاؼبوّدةٌفاطمة،ٌةٌتعٍتٌةٌوالػمودٌّوفاًءٌلرسوؿٌاهلل،ٌالػمودٌّ

ٌكافٌبوديٌأفٌاقرأىاٌوأناٌأشرهتاٌإذاٌتبلحظوفٌٌؼُئِيَذ{ ىكذاٌيقرأٌالباقرٌوالصادؽ،ٌوالرواياتٌكثَتةٌىنا
ٌالصفحةٌولكنٌالوقتٌالٌ ٌىذهٌوىذهٌوىذه ٌالصفحاتٌأيضاً، ٌلقراءهتا،ٌُبٌىذه الرواياتٌأشرهتاٌربضَتًا

ُبٌكاملٌالزياراتٌُبٌ،ٌرواياتٌُبٌأوثقٌاؼبصادر،ٌُبٌالكاُب5ٌيكفيٌيبكنكمٌأفٌتراجعوىا،ٌىذاٌىوٌاعبزءٌ
ٌياٌسيدناٌبنٌٌتفسَتٌعليٌّ ٌِلماذا ٌالروائيةٌاألخرىٌُبٌتفسَتٌؾبمعٌالبيافٌوغَتٌذلك، إبراىيمٌُبٌمصادرنا

ٌالطباطبائيٌالٌتشَتٌإىلٌىذهٌالقضيةٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيد؟ٌأليسٌىيٌظبلمةٌلفاطمة؟ٌ!ٌ
ٌا ٌىو ٌىذا ٌالقراءاتٌالقرآنية ٌمعجم ٌىذا ٌكتبٌالقراءات، ٌُب ٌمعاجمٌحتػى ٌأىم ٌمن ٌىذا ٌاألوؿ، لػجزء

القراءاتٌالقرآنيةٌأصدرتُوٌوأشرفتٌعليوٌجامعةٌالكويت،ٌوىذهٌىناٌىذاٌالكتابٌصادرٌمنٌاألزىرٌلتوثيقِوٌ
لتوثيقٌىذاٌالكتاب،ٌىذاٌمعجمٌالقراءاتٌالقرآنيةٌإعدادٌالدكتورٌأحػمدٌمػختارٌعمرٌمنٌجامعةٌالقاىرةٌ

ٌمنٌجامعةٌالكويت،ٌىذهٌالطبعةٌطبعةٌعالػمٌالكتبٌالػمجلدٌوالدكتورٌعبدٌالعاؿ،ٌعبدٌالعاؿٌسالػمٌ مكـر
،ٌىوٌعلىٌشكلٌجداوؿٌويضعٌفيهاٌالقراءاتٌوأسػماءٌالقراء488ٌ،ٌصفحة0664ٌ7الطبعةٌالثالثة2ٌٌ

ٌكافٌمنٌتعليقاتٌيعلقٌُبٌالػحاشيةٌىوٌىذاٌالكتاب7 ٌوإذا
ٌكلمةٌالػموءودٌّالػموءودٌّ ةٌلنذىبٌإىلٌالنصٌالػمصحفيٌىيٌالػموءودٌّةٌُبٌة،ٌالػموءودٌّةٌسورةٌالتكويرٌقراءة

ٌالقراءات،ٌالتفتواٌإىلٌالقراءات7
 ة.الػَمؤودَّ ةٌالقراءةٌاألوىل7ٌالقراءةٌاألوىلٌوىيٌقراءٌالُبزي،ٌالػموءودٌّ

الػمودَّةٌانتبهوا،ٌانتبهواٌإىلٌىذهٌالسخرية7 ٌكلٌقراءةٌإالٌَّ ٌالحظواٌسيقرأونػها
ٌىذهٌالقراءةٌاألوىل.ٌٌةالػَمؤودَّ ة،ٌالقراءةٌاألوىلٌقراءةٌالُبزي7ٌالنصٌالػمصحفيٌىوٌالػموءودٌّ

 ة.الػَمودَّ قراءةٌاألعمش7ٌ
 ة.الػَموودَّ قراءةٌثالثة7ٌ

 ة.مئوودّ قراءةٌرابعةٌتُنسبٌإىلٌحػمزة،ٌقراءةٌحػمزة7ٌ
ٌكلٌاالحتماالتٌإالٌاحتماؿٌالػَمَودَّةٌاالحتماؿٌالػَمَودَّةٌذكروهٌوعلقٌعليو7ٌالػَموٌَ دَّةٌقراءةٌأبوٌجعفرٌيعنػي
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ٌىذهٌ ٌباهللٌعليكم ٌاهللٌوابنٌعباس، ٌعبد ٌأبو ٌالباقر ٌجعفر ٌأبو ٌالصادؽ، ٌابنٌعباسٌوقراءة ٌوقراءة الباقر
ٌاألسػماءٌأرقىٌأـٌأسػماءٌالُبزيٌواألعمشٌوحػمػزةٌ!!ٌأيٌُّاألسػماءٌأرقى،ٌأنتمٌَحكِّمواٌبإنصاؼ7

 ة.مئوودّ  - ةالػَموودَّ  - ةالػَمودَّ ٌ-يقرءونػهاٌالػَمَودَّةٌٌحتػىٌالٌ- ةالػَمودَّ ٌ-ة الػَمؤودَّ القراءةٌاألوىل7ٌ
ٌ ٌسنة7 ٌأتذكر ٌطريفة ٌبقصة ٌتذكرين ٌالػمسألة ٌىذه ٌالػحقيقة ٌآخر، ٌاحتماؿ ٌيبقى ٌىناؾ0650ٌٌٌلػم كاف

ٌكنتٌمشرؼٌُبٌىذهٌالػمدرسة50ٌٌٌمدرسةٌالػهيئةٌالعلميةٌالعراقيةٌأسستٌمدرسةٌسنة7ٌ كنتٌأَُدرِّسٌفيها
ٌكافٌ ٌكلمةٌأناٌماٌعرفتٌمعناىا، وأَُدرِّسٌالطلبةٌالػموجودين،ٌأحدٌالطلبةٌجاءٌوسألنػيٌقاؿٌشيخناٌىذه

ٌكتابٌطبعةٌحجرية،ٌقلتٌأينٌىيٌالكلمة،ٌأرانػيٌالكلمةٌَلمٌَّ اٌرأيتٌالكلمة،ٌالكلمةٌواضحةٌجداً،ٌبيده
ٌكيفٌأنتٌقرأتٌالكلمة؟ٌقاؿ 7ٌقلتٌلوٌ،َفقي7ٌٌَقاؿٌ،احتماؿٌآخرٌموجود7ٌقلتٌ،قرأتػهاٌفُقي7ٌٌَقلتٌلو

ٌقلتٌلو7ٌقاؿٌ،احتماؿٌثالثٌموجود ٌفقيو7ٌِفقَّي، ٌالٌتقرأىا ٌتوجدٌٌ؟ِلماذا ٌوما ٌواضحة ٌفقيو ٌكلمة ىي
ٌبالقراءاتٌالسبعة ٌالقضية،ٌفقيوٌٌ،عليهاٌحركات،ٌقلتٌلوٌأنتٌتقرأ القراءاتٌالسبعةٌبالضبطٌمثلٌىذه

ٌقرأىا،ٌ ٌولكنٌفقيوٌما ٌوفَػقَّّيٌوفَقيَّ ٌَفقَي ٌيقرأىا ٌفُقَيٌومرة ٌمرة ٌكافٌيقرأىا ٌالطالب الكلمةٌواضحة،ٌىذا
ٌال ٌواضحة ٌالكلمة ٌنفسٌالشيء، ٌالػمؤودٌّالػجماعة ٌيقرأىا ٌىذا ٌالػَمودٌَّػَمَودَّة ٌيقرأىا ٌوذاؾ ٌيقرأىاٌة ٌوىذا ة

ٌمئٌوالػَموودٌَّ ٌيقراىا ٌوالرابع ٌتتناسبٌمعٌمعاينٌاآلياتٌولكنٌىيٌدٌٌّوة ٌوىذه ٌالػَمَودَّة ٌأنتٌألفظٌالكلمة ة،
ٌُظبلمةٌفاطمةٌىذهٌصورةٌمنٌظبلمةٌفاطمةٌأيضاً،ٌتبلحظوفٌأفٌفاطمةٌُتظلمٌُبٌجػميعٌاالتػجاىات،ٌُب

ٌالقراءاتٌُبٌالتفسَتٌعندٌالػمخالفُتٌعندٌعلماءٌالشيعةٌُبٌكلٌاتػجاهٌمػحاوالتٌلظلمٌفاطمة.
أناٌقبلٌقليلٌحينماٌأشرتٌإىلٌالػجزءٌالثالثٌمنٌتفسَتٌالػميزاف،ٌىذاٌتفسَتٌالػميزافٌالػجزءٌالثالثٌحينماٌٌ

وقلتٌٌاىعَبىََِنيَ{ ِّؽَبء يََعَ }ًَاصغَفَبكِكافٌالػحديثٌعنٌسيدةٌنساءٌالعالػمُت،ٌالػخطابٌإىلٌمريػم7ٌ
ٌكتابٌالػخصاؿٌللشيخٌالصدوؽٌوىاتُت،ٌىذهٌ بأفٌالسيدٌالطباطبائيٌنقلٌروايتُتٌمنٌالكتبٌالشيعيةٌمن
ٌكتابٌالػخصاؿٌالتػيٌتشَتٌإىلٌأفٌفاطمةٌليستٌىيٌالسيدةٌ الرواياتٌالتػيٌنقلهاٌالسيدٌالطباطبائيٌمن

ٌ،تشَتٌإىلٌىذاٌالػمعنػىٌِلماذاٌلػمٌينقلهاٌالسيدٌالطباطبائياألولػى،ٌموجودٌُبٌنفسٌكتابٌالػخصاؿٌروايةٌ
ٌكتابٌالػخصاؿ ٌُب ٌموجودة ٌالرواية فيما أوصى بو النبػي صلى اهلل عليو وآلو إلى علّي عليو 7ٌىذه

ثم اطلع  ،السالـ: يا علّي إف اهلل عزَّ وجل أشرؼ على الدنيا فاختارني منها على رجاؿ العالمين
ثم أطلع الثالثة فاختار األئمة من ولدؾ على رجاؿ  ،رجاؿ العالمين بعدي الثانية فاختارؾ على
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النيبٌأفضلٌالكائناتٌفالعاؼبُتٌاؼبوجودةٌالبقيةٌٌ،بقرينةٌأفٌاهللٌاختارٌالنيبٌعلىٌرجاؿٌالعاؼبُتٌ-ٌالعالمين
ٌكلٌالعاؼبُت،ٌإىلٌأفٌيقوؿ7ٌ ٌ-ٌلعالمينثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء اُبٌالروايةٌتشَتٌإىل

ٌ ٌقالتٌالرواية7 منها على  النيبٌيقوؿ7ٌ-إف اهلل عزَّ وجل أشرؼ على الدنيا فاختارني يعٍتٌمثلٌما
ٌُبٌٌٌ-ٌطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين قاؿ7ٌ-رجاؿ العالمين  ٌموجودة ٌالرواية ىذه

خرُي ـساء لجلنة كتابٌاػبصاؿٌنفسٌالكتابٌالذيٌنقلٌمنوٌالسيدٌالطباطبائيٌىوٌيقوؿٌوُبٌاػبصاؿ7ٌ

والروايةٌالثانيةٌأيضاًٌمنٌاػبصاؿٌبنفسٌاؼبضموف،ٌِلماذاٌملٌينقلٌالروايةٌاليتٌٌ.ؿرقم لخدجية لػارمة لآدوة
ٌكتابٌالشيخٌالصدوؽٌاػبصا ٌؿٌاليتٌتتحدثٌعنٌىذاٌاؼبعنػى.ٌوردتٌُبٌنفسٌالكتاب،

أالٌتنبئناٌىذهٌالػمعانػيٌوىذهٌالصورٌبظبلمةٌالصديقةٌالكربىٌوتكشفٌلناٌعنٌجانبٌمنٌظبلمةٌإماـٌ
زمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌالػموضوعٌطويلٌوفيوٌتفاصيلٌأتوقفٌعندٌىذاٌالػحدٌألنناٌبدأناٌنقاربٌ

وىناؾٌبقيةٌطويلةٌلوٌاستمرٌبػيٌالػحديثٌإىلٌدقائقٌٌ،يطانياوقتٌاإلفطارٌووقتٌاألذافٌىناٌُبٌلندفٌُبٌبٌر
ٌغدٌأترككمٌُبٌحراسةٌفاطمة،ٌأترككمٌُبٌداعةٌ ٌالػموضوعٌإفٌشاءٌاهللٌُبٌيـو ٌالػموضوع،ٌبقية سينخـر
ٌكذلكٌوعلىٌ ٌوأنتمٌمعي ٌالدنيا ٌوأفٌأخرجٌمنٌىذه ٌفاطمة ٌلػخدمة ٌأفٌأوفَق ٌالدعاء ٌوألتمسكم فاطمة

ياٌزىراءٌُبٌأمافٌاهلل.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌشفاىناٌنرددٌياٌزىراءٌي ٌاٌزىراءٌُ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
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 احليقت اىسببعت

  الرابعاجلزء /  الظــالمة
 

ٌمنٌ ٌعليكمٌأسعدٌاهللٌأوقاتكمٌتَػَقبَّلٌاهللٌطاعاتكم،ٌالػحلقةٌالسابعُة أشياعٌالقائمٌمنٌآؿٌُمػَحمَّدٌسبلـٌ
ٌالػَمهَدوّي. ٌالػَمَلفِّ

معٌحديثٌالػحلقةٌالسابقةٌسؤاٌؿٌمنٌجػمعٌمنٌمػحبػيٌأىلٌالبيتٌعنٌ قبلٌأفٌأواصلٌالػحديثٌمتػرابطاًٌ
ٌ ٌنصوصٌتتحدثٌتشَت ٌوعن ٌسردابٌالغيبةٌمصادر ٌالسردابٌالشريف، ٌقدسية ٌحوؿ ٌمضامينها تدور

ٌكبلمِوٌوربػماٌ الذيٌأشارٌإليِوٌالشيخٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌُبٌأفٌيُدَفنٌبالًتابٌوقدٌسػمعتمٌإىل
ٌ.ستستمعوفٌأيضاًٌإىلٌكبلمِوٌبػهذاٌالػخصوص،ٌبشكلٌسريعٌوموجزٌأشَتٌإىلٌبعضٌمنٌالػمصادر

ٌعلىٌسبيلٌٌو ٌالعلمية،ٌٌٌالػمثاؿٌواألنػموذجىذا ٌالكتابٌالفقهيٌاألوؿٌُبٌحوزتنا ٌالكبلـ( كتاُبٌ)جواىر
ٌاآلراءٌ ٌمن ٌَقدر ٌأكثر ٌَجػَمَع ٌقد ٌألنَّو ٌوذلك ٌفقهائنا ٌمن ٌفقيو ٌأيُّ ٌعنُو ٌيستغنػي ٌال ٌالذي الكتاب

ٌيستغٍتٌعنوٌواالستدالالتٌوالنصوصٌواالصباعاتٌوالشهرةٌاليتٌوبتاجهاٌالفقيوٌُبٌاستنباطاتِوٌالشرعية،ٌال
ٌُكلٌَّىذهٌاؼبصادرٌالكثَتةٌاليتٌَجػَمعهاٌصاحبٌاعبواىرٌُبٌكتابٌواحد،ٌفقطٌ أفٌيكوفٌقدٌَجػَمَع أحدٌإالٌَّ
ٌعلمائناٌفعبًلٌالٌيستغنوفٌعنٌ ٌكتابٌالػجواىر،ٌوالواقعٌالعمليٌأفَّ ُبٌىذهٌاغبالةٌيستطيعٌأفٌيستغنػيٌعن

7ٌةٌالػمرتضىٌالعالػميةٌوداُرٌالػمؤرِّخٌالعريب،ٌصفحةىذاٌالكتاب،ٌىذاٌىوٌالػجزءٌالسابعٌمنٌطبعةٌمؤسس
ٌالصفحة864ٌ ٌالقاسم7ٌٌأخر ٌأيب ٌصاحبٌالزماف ٌالػمهديٌالػحجة ٌاإلماـ ٌزيارُة ٌمؤكدًا ٌُيسَتَحبُّ وكذا

ٌبسرٌمنٌرأىٌليلةٌاعبمعةٌوقيلٌ ٌُوِلَد ُمػَحمَّدٌابنٌاغبسنٌعليوٌالسبلـٌَعجَّلٌاهللٌفرجوٌوَسهَّلٌاهللٌـبرجو
7ٌأسأُؿٌاهللٌ-ٌويستمرٌُبٌكبلمِوٌإىلٌأفٌيقوؿٌ-رٌشعبافٌسنةٌطبسٌوطبسُتٌومئتُتٌضحىٌخامسٌعش

ىذاٌٌٌ-تعاىلٌبِوٌوبآبائِوٌالطاىرينٌأفٌُيصليٌعلىٌُمػَحمَّدٌوآؿٌُمػَحمَّدٌوأفٌيرزقنػيٌرضاهٌويُػَعرَِّؼٌبينػيٌوبينوٌ
ُبٌأوليائِوٌوشيعتِوٌوأنصارهٌفإنوٌٌوأفٌيرزقنػيٌرضاهٌويُػَعرَِّؼٌبينػيٌوبينوٌويَػُعّدينٌ-كبلـٌصاحبٌالػجواىرٌ

ٌوالدعاءٌُ ٌُبٌزيارتِو،، ٌالفرِج ٌبتعجيل ٌوالدعاُء ٌزماف ٌوكل ٌمكاف ٌكل ٌُب ٌزيارتُو ٌوُيستحبُّ ٌالراضبُت، أرحُم
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ٌزيارتُوٌُبٌالسردابٌالػمعروؼٌبسرٌمنٌرأىٌٌ-العبارةٌىناٌٌ-بتعجيلٌالفرجٌُبٌزيارتوٌوتتأكُدٌ ٌ-وتتأكدُّ
ٌالسردابٌالذيٌيتمٌتٌال ٌبالًتابٌىذا ٌزيارتُوٌُبٌالسردابٌاؼبعروؼٌبسرٌٌ-شيخٌالوائليٌأفٌيدفنُو وتتأكدُّ

والٌىبتلُفٌفقيٌوٌمنٌفقهاءٌالشيعةٌُبٌىذاٌاالستحباب،ٌلوٌرجعتمٌإىلٌكلٌالكتبٌالفقهيةٌاليتٌٌ-منٌرأىٌ
ٌزيارتُوٌٌ-تتناوؿٌىذهٌاؼبسألةٌالكبلـٌنفسٌالكبلـٌ بسرٌُبٌالسردابٌاؼبعروؼٌٌ-حكٌمٌشرعيٌٌ-وتتأكدُّ

وجهلُوٌبالكتبٌٌ،ىوٌيقوؿٌبأنَّوٌالٌقدسيةٌؽبذاٌالسرداب،ٌالسببٌىوٌجهلُوٌبفقوٌأىلٌالبيتٌ-منٌرأىٌ
ٌكانتٌ األصليةٌللفكرٌالشيعيٌألفٌالرجلٌمشحوفٌبالفكرٌاؼبخالفٌألىلٌالبيت،ٌىذهٌىيٌاغبقيقةٌوإف

ٌكتبنا ٌبُت ٌالكتابٌاألـ ٌىو ٌاألصل ٌالكتاُب ٌالكتابٌىو ٌىذا ٌوإالَّ ٌمؤؼبة، وتبلحظوفٌٌ،الفقهيةٌحقيقة
ٌالكبلـٌموجودٌُبٌسائرٌالكتبٌالفقهيةٌاألخرىٌاليتٌتتناوؿٌىذهٌاؼبسألة،ٌوالٌأقوُؿٌ الكبلـٌواضحٌوىذا

ٌىذاٌالكبلـٌُجزافاًٌإمباٌأقولُوٌعنٌربقيقٌومتابعةٌُبٌالكتبٌالفقهيةٌاألخرى.
بنٌُمػحمَّدٌعليو،ٌمشسٌالدينٌىذاٌالكتابٌللشهيدٌاألوؿٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌٌ(الػَمزار)إذاٌنذىبٌإىلٌكتابٌ

ٌاؼبعارؼٌاإلسبلميةٌ ٌمؤسسة ٌالطبعة ٌىذه ٌاألوؿ، ٌالشهيد ٌالطائفة ٌفقهاء ٌأجلة ٌمن ٌالعاملي، ٌمكي بن
0303ٌٌ ٌصفحة ٌالقاسم883ٌللهجرة، ٌأيب ٌاػبلفٌالصاحل ٌاهلل ٌحجة ٌوموالنا ٌسيدنا ٌزيارة ٌُب ٌتتمة 7

إىلٌٌ-بسرٌمنٌرأىٌفإذاٌوصلتٌإىلٌحرمِوٌُمػَحمَّدٌاؼبهديٌصاحبٌالزمافٌصلواتٌاهللٌعليوٌوعلىٌآبائِوٌ
ٌ ٌمعٌالسردابٌواغبـر ٌالعسكرية ٌاألكربٌالروضة ٌصاحبٌالزمافٌىناؾٌمعنيافٌاغبـر ٌاؼبرادٌمنٌحـر حرمِو،

ٌاإلماـٌاغبجةٌاألصغرٌىوٌالسردابٌ فإذاٌوصلتٌإىلٌحرمِوٌبسرٌمنٌٌ-األصغرٌحُتٌيتحدثوفٌعنٌحـر
وقبلٌأفٌتنزؿٌٌ-أين؟ٌعلىٌبابٌالسردابٌٌ-رموٌرأىٌفاغتسلٌوألبسٌأطهرٌثيابكٌوقفٌعلىٌبابٌح

ٌاإلماـٌاغبجةٌالذيٌيريدٌٌ-السردابٌ ٌىوٌحـر ٌبالًتاب،ألفٌىذا ٌالوائليٌأفٌيدفنُو لكنٍتٌأعذرٌٌشيخنا
فإذاٌوصلتٌإىلٌحرمِوٌبسرٌمنٌٌ-الشيخٌالوائليٌألنوٌالٌيبلكٌإطبلعًاٌعلىٌمثلٌىذهٌاؼبصادرٌاألصليةٌ

وقبلٌأفٌتنزؿٌالسردابٌٌ-علىٌبابٌالسردابٌٌ-رأىٌفاغتسلٌوألبسٌأطهرٌثيابكٌوقفٌعلىٌبابٌحرموٌ
ٌفقل ٌالزيارة، ٌهبذه ٌالزيارةٌٌ- السَّالـُ عليَك يا خليفة اهلل وخليفة آبائِو المهديين..: وُزر ٌآخر إىل

يعٍتٌىذهٌالزيارةٌٌ-ٌالسَّالـُ على الحق الجديد دابٌفقل7الشريفة،ٌٍبٌُبٌمراسيمٌالزيارة7ٌفإذاٌنزلتٌالسٌر
 :فقل841ٌٌصفحةٌٌ- فإذا نزلت السرداب -ىناؾٌمراسمٌقبلٌالدخوؿٌعندٌالبابٌٌ،ىناؾٌاستئذاف

ٌاغبجةٌٌ...ٌالَعاِلِم الذي ِعلُمُو ال يَبيدالسَّالـُ على الحّق الجديد وَ  ٌاإلماـ ٌعن ٌزياراتٌمنقولة ىذه
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ٍُبٌَّتصليٌصبلةٌٌ-زياراتٌمنقولةٌعنٌصاحبٌالزمافٌصلواتٌاهللٌعليو،ٌزياراتٌعنٌاؼبعصومُتٌمنقولةٌ
ٌكلٌركعةٌبتسليمةٌ ىذاٌُبٌالسردابٌليسٌخارجٌالسردابٌُبٌحاؿٌإذاٌماٌُدِفنٌٌ-الزيارةٌاثنيتٌعشرةٌركعة
ٌالسردابٌ ٌداخل ٌاؼبراسيم ٌىذه ٌاثنيتٌعشرةٌ-بالًتاب، ٌالزيارة ٌبتسليمةٌٌٍُبٌَّتصليٌصبلة ٌركعة ٌكل ركعة

ٌ ٌعنو ٌمروٌي ٌفهو ٌالزيارة ٌصبلة ٌبعد ٌالدعاء ٌهبذا ٌتدعو ٌالذيٌيشككٌفيوٌٌ-وُيستحبٌأف ٌالدعاء ىذا
ٌ-ٌإَلهي َعُظَم الَبالء وبَػَرح الَخَفاء7ٌالبعض،ٌىذاٌشيخناٌالشهيدٌاألوؿٌوغَتُهٌيروونُوٌعنٌاإلماـٌاغبجة

ىذاٌشيخناٌٌ-ٌيا ُمَحمَّد انصراني فإنكما ناصراف يا ُمَحمَّد يا علّي يا عليُّ الذينٌيشككوفٌُبٌقوؿ7ٌ
ٌالزيارةٌٌ-استحبابٌحكمٌشرعيٌٌ-الشهيدٌاألوؿٌيقوؿ7ٌويستحبٌ ٌبعدٌصبلة ٌالدعاء أفٌتدعوٌهبذا

7ٌ-ٌإىلٌأفٌتقوؿٌ-َعُظَم الَبالء وبَػَرح الَخَفاء إَلهي فهوٌمروٌيٌعنوٌعليوٌالسبلـ7ٌ
واهلِلٌمنٌالٌيعتقدٌهبذهٌالعقيدةٌبأفٌاألسبابٌوبأفٌالِنَعمٌوبأفٌٌ.. يا ُمَحمَّد يا علّي يا عليُّ يا ُمَحمَّد

فليعطيٌغبالِوٌأيٌعنوافٌمنٌالعناوين،ٌٌ،الدعاءٌالٌُيستجابٌإالٌعنٌىذاٌالطريقٌفهوٌبعيدٌعنٌأىلٌالبيت
ٌيسميهاٌ ٌُغُلو، ٌيسميها ٌبأيٌاسم، ٌأفٌيسميٌىذه ٌيريد ٌأىلٌالبيتٌىيٌىذه، ٌأىلٌالبيتٌعقيدة فكر

ية،ٌعرفانية،ٌصوفية،ٌأيٌاسمٌيسميهاٌىذاٌىوٌفكرٌأىلٌالبيت،ٌوالفكرٌالذيٌىبالفٌىذاٌإخبارية،ٌشيخ
ٌالفكرٌالنيةٌللنصبٌلكنوٌقريب،ٌ الفكرٌىوٌفكرٌقريبٌمنٌدائرةٌالنصبٌوإفٌملٌتكنٌعندٌَحػَمَلةٌىذا

فإنكما ناصراف يا ُمػَحمَّد يا علّي يا عليُّ يا ُمػَحمَّد انُصراني  7قريبٌمنٌتلكٌاجملاريٌوتلكٌالقاذورات
ويستمرٌشيخناٌالشهيدٌاألوؿٌيقوؿٌتػحتٌعنواف7ٌزيارةٌأـٌالػحجةٌالقائم،ٌٌ-واكفياني فإنػكما كافياف 

ٌالعسكريُتٌٌ-يعنػيٌُبٌالسردابٌٌ-فإذاٌفرغتٌمنٌالػمناسكٌالػمتعلقةٌبزيارةٌالقائمٌ يعنػيٌٌ-فَػُعدٌإىلٌحـر
منٌالػمناسكٌالػمتعلقةٌبزيارةٌالقائمٌعليوٌالسبلـٌٌفإذاٌفرغتٌ-أفٌتزورٌاإلماـٌالػحجةٌقبلٌأفٌتزورٌأمُوٌ

ٌالعسكريُتٌوقفٌعلىٌقربٌأـٌالػحجةٌوقل7 إىلٌآخرٌالزيارة،ٌٌ.. السَّالـُ على رسوؿ اهلل فَػُعدٌإىلٌحـر
ىذاٌمصدرٌمنٌمصادرٌالزياراتٌالػمهمةٌوالػمعروفةٌبُتٌعلمائناٌمزارٌشيخناٌالشهيدٌاألوؿ،ٌالشهيدٌاألوؿٌ
ٌالفكرٌىذهٌٌ ٌقتلةٌبعدٌتعذيبٌَعذَّبوهٌوسجنوهٌوقتلوهٌشرٌقتلة،ٌقُِتلٌألجلٌىذا ٌالنواصب،ٌقتلوهٌشرَّ قتلُو

علمائناٌأوصلتٌلناٌىذاٌالفكر،ٌدماءٌُتسفكٌألجلٌكتبٌالشهيدٌاألوؿٌىذهٌالدماءٌالتػيٌُسِفكتٌمنٌ
تقديسٌالسردابٌالشريفٌوأصواتٌشيعيةٌترتفعٌتريدٌأفٌتدفنٌالسردابٌالشريفٌبالًتاب،ٌأليسٌىذاٌمنٌ

 العجب!!ٌفكيفٌيُقاؿٌعنٌأفٌالشيخٌىوٌلسافٌالشيعةٌىلٌأفٌلسافٌالشيعةٌىكذاٌيتكلم؟!ٌ
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اؼبلفٌعنٌالسيدٌابنٌطاووسٌوعلقتوٌباإلماـٌاغبجةٌالسيدٌابنٌطاووسٌوقدٌربدثُتٌبعضٌالشيءٌُبٌىذاٌ
ٌكتبٌاؼبزاراتٌبُتٌعلمائناٌمصباُحٌ ٌكتابوٌاؼبشهورٌ)مصباحٌالزائر(ٌمنٌأىم صلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌوىذا

04ٌالفصل305ٌٌالزائرٌللسيدٌابنٌطاووسٌىذهٌالطبعةٌطبعةٌمؤسسةٌآؿٌالبيتٌإلحياءٌالًتاث،ٌصفحةٌ
ماٌيُلحقٌبذلكٌمنٌأدعيةٌومناجياتٌٌ-صلواتٌاهللٌعليوٌوماٌيُلحقٌبذلكٌُبٌزيارةٌموالناٌصاحبٌاألمرٌ

إذاٌأردتٌزيارتُوٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌفليكنٌذلكٌبعدٌزيارةٌالعسكريُتٌعليهماٌٌ-معٌاإلماـٌاغبجةٌ
بلغتٌمرادؾٌٌ-وبلغتٌمنٌزيارهتماٌىناؾٌٌ-منٌزيارةٌالعسكريُتٌٌ-السبلـٌفإذاٌفرغتٌمنٌالعملٌىناؾٌ

7ٌ-ىذاٌعلىٌبابٌالسردابٌٌ،يٌإىلٌالسردابٌاؼبقدسٌوقفٌعلىٌبابِوٌوُقلفامضٌ-
َتٌكيفٌفكيفٌيُدفنٌبالًتاب؟ٌشيخناٌأباٌظبٌ-إلهي إني وقفُت على باب بيت من بيوت نبيك ُمَحمَّد 

ٌبالًتاب،ٌ ٌجارة،ٌألولئكٌيُدفُن ٌأعٍتٌواظبعيٌيا ٌإياِؾ ٌأكررٌالكبلـٌاغبديثٌليسٌمعٌالشيخٌالوائلي، أنا
نهجوفٌنفسٌالنهجٌالذيٌينهجُوٌالشيخٌالوائليٌوإالٌالشيخٌانتقلٌإىلٌجوارٌربو،ٌلكنٌإىلٌأولئكٌالذينٌي

إلهي إني قد وقفُت ٌ-الذيٌينهجوفٌنفسٌالنهجٌوإىلٌأولئكٌالذينٌوباولوفٌتأكيدٌهنجٌالشيخٌالوائليٌ
ٌوتستمرٌ-على باب بيت من بيوت نبيك  ٌبالًتاب؟ ٌوندفنُو ٌأنردمُو ٌسردابٌالغيبة ٌىو الزيارة،ٌٌىذا

إىلٌآخرٌماٌٌ-ٌِبسِم اهلِل وباهللُمَقدِّمًاٌرجلَكٌاليمٌتٌوتقوؿ7ٌٌ-تنزؿٌإىلٌالسردابٌٌ-ٌثم تنزلٌ-306ٌ7
إىلٌآخرٌٌ..ٌسالـُ اهلل وبركاتوُ فقفٌمستقبلٌالقبلةٌوُقل7ٌٌ-ُبٌالسردابٌٌ-ٌػإذل لدتقررت ػوهٌ-تقوؿٌ

ٌباإلماـٌ ٌبعلقتهمٌاػباصة ٌالذينٌُعرفوا ٌكتبٌعلمائنا ٌوىذه ٌاغبجة ٌمناسكٌزياراتٌاإلماـ ٌىذه ٌتقوؿ، ما
ٌاغبجةٌوىذهٌمصادرناٌوىذهٌزياراتٌمنقولةٌعنٌاؼبعصومُت.

7ٌفإذاٌفرغتٌمنٌالصبلةٌفأدعوٌهبذاٌالدعاءٌوىوٌدعاٌءٌمشهورٌيُدعىٌبِوٌُبٌغيبةٌالقائم382ٌُبٌصفحةٌ
7ٌٌولكنٌالعلماءٌيؤكدوفٌأفٌأفضلٌمكافٌيُدعىٌفيوٌىوٌسرداُبٌالغيبة،ٌماٌىوٌىذاٌالدعاءٌ-ٌعليوٌالسبلـ

اللَُّهمَّ َعرِّفنػي نَفَسك فإنََّك إف لَػم تُػَعرِّفنػي نَفَسك لَػم أعرؼ َرُسوَلك، اللَُّهمَّ َعرِّفنػي َرُسوَلك فإنَّك 
لَُّهمَّ َعرِّفنػي ُحجََّتك فإنََّك إف لَػم تُػَعرِّفنػي ُحجََّتك إف لَػم تُػَعرِّفنػي َرُسوَلك لَػم َأعِرؼ ُحجََّتك، ال

يعنػيٌىذاٌالدعاءٌنقرئوٌُبٌالسردابٌحتػىٌنستطيعٌأفٌنتوصلٌإىلٌمعرفةٌإماـٌزمانناٌٌ-ٌَضللُت عن دينػي
ال ُتِمػتنػي ِميَتًة  اللَُّهمَّ َعرِّفنػي ُحجََّتك فإنََّك إف لَػم تُػَعرِّفنػي ُحجََّتك َضللُت عن دينػي، اللَُّهمَّ  -

ٌإىلٌآخرٌالدعاءٌالشريفٌالدعاءٌطويل.ٌ...َجاىليَّة َوال ُتزِغ قَلبػي بَعَد إذ َىديتنػي 
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فودعُوٌبػماٌنذكرُهٌآخرٌىذاٌٌ-يعنػيٌوداعٌالسردابٌٌ-7ٌفإذاٌأردتٌوداعٌحرمِوٌالشريف386ٌُبٌصفحةٌ
ٌاهللٌتعاىلٌ ٌمنٌالزياراتٌىٌ-الفصلٌإفٌشاء ٌمػجموعة ٌسيذكر ٌاالستئذافألنو ٌ،وٌُبٌأوؿٌالفصلٌذكر
فإذاٌأردتٌوداعٌحرمِوٌالشريفٌفودعُوٌٌ-ثػمٌيذكرٌمػجموعةٌمنٌالزياراتٌٌ،والوداعٌذكرُهٌُبٌآخرٌالفصل

ٌبػماٌنذكرُهٌآخرٌىذاٌالفصلٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىل.
ٌبالُندبة،ٌىذهٌغَتٌدعاءٌا ٌلػموالناٌصاحبٌالزمافٌصلواتٌاهللٌعليوٌوىيٌالػمعروفة لُندبةٌزيارةٌزيارةٌثانية

يعنػيٌٌ-خرجتٌمنٌالناحيةٌالػمحفوفةٌبالقدس7ٌٌ-ٌدبة،ٌماذاٌيقوؿٌالسيدٌابنٌطاووسمعروفةٌبزيارةٌالنٌُ
ٌ-اإلماـٌأمرٌٌ-عبدٌاهللٌالػحمَتيٌرضبُوٌاهللٌوأمَرٌبنٌٌإىلٌأيبٌجعفرٌؿبمدٌ-منٌاإلماـٌالػحجةٌىذهٌالزيارةٌ

ٌالسردابٌالػمقدسٌ ٌتُتلىٌُب ٌأف ٌيأمٌ-وأََمَر ٌالسردابٌبالًتاباإلماـ ٌيدفن ٌأف ٌيريد ٌالوائلي ٌوالشيخ ٌ،ر
ٌكررُتٌىذاٌاألمرٌقضيةٌالػمطالبةٌبدفنٌالسردابٌالػمقدسٌ اإلماـٌٌ-وأََمَرٌٌ-والغريبٌيقوؿٌبأننػيٌلطالػما

بسم اهلل الرحمن الرحيم ال ألمر اهلل تعقلوف وال من أوليائِو  أفٌتُتلىٌُبٌالسردابٌالػمقدسٌوىي7ٌ-
ٌإىلٌآخرٌالزيارةٌالشريفة.ٌ...تقبلوف 

ٌٌ ٌموالناٌصاحُبٌالزمافٌصلواتٌاهللٌعليوٌتصليٌركعتُتٌوتقوؿ342ٌٌ7ٌُبٌصفحة ٌبػها ٌيُزار ٌثالثة زيارة
ٌكلهاٌُبٌالسردابٌ-بعدنباٌ إىلٌآخرٌالزيارةٌٍبٌُبٌآخرِهٌٌ-ٌسالـُ اهلل الكامل التاـ الشامل العاـ7ٌىذه

يعنػيٌتػخرجٌمنٌالسردابٌٌ-ٌوتنصرؼ -فٌتنصرؼ؟ٌكيٌٌ-ٌوأدعوٌبػماٌأحببتٌوتنصرؼٌ-ماذاٌيقوؿ؟ٌ
يعنػيٌترجعٌللوراءٌىذهٌآداُبٌأىلٌالبيتٌمعٌالسردابٌٌ-ٌوالٌتُػَحوِّؿٌوجهكٌحتػىٌتػخرجٌمنٌالبابٌ-

ٌ ٌالوائليٌمنٌىذا؟! ٌالشيُخ ٌأيَن ٌآداُبٌعلمائنا، ٌأحببتٌوتنصرؼٌ-الشريفٌوىذه وىذهٌٌ-ٌوأدعوٌبػما
ٌالكفعميٌُبٌ ٌالػمجلسيٌُبٌٌ(األمُتٌالبلد)الزياراتٌذكرىا ٌالشيُخ ٌاألنوار)ذكرىا ٌُبٌٌ(بػحار وموجودة

يقينًاٌالشيخٌٌ-ٌوأدعوٌبػماٌأحببتٌوتنصرؼٌوالٌتُػَحوِّؿٌوجهكٌحتػىٌتػخرجٌمنٌالبابٌ-مصادرٌأخرىٌ
الوائليٌماٌاطلعٌعلىٌىذهٌالزياراتٌوالٌزارٌبػهاٌاإلماـٌالػحجةٌوإالٌلوٌأطلعٌعلىٌىذهٌالزياراتٌوزارٌبػهاٌ

ردباٌيزورٌاإلماـٌاغبجةٌبزياراتٌـبتصرةٌبزيارةٌىوٌيؤلفهاٌلكنٌليسٌٌاإلماـٌالػحجةٌَلَماٌقاؿٌىذاٌالكبلـ.
ٌكيفٌيقوؿٌعنٌالسردابٌىذاٌالقوؿٌالشنيعهبذهٌالزيارات،ٌالذيٌيقرأٌىذهٌالزياراتٌويعتق ٌ.دٌهبا

ٌاالستئذافٌُبٌأوؿٌزيارتو3447ٌٌِصحفةٌ ٌ- زيارةٌرابعةٌيُزارٌهباٌصلواتٌاهللٌعليوٌوسبلموٌقدٌتقدـٌذكُر
ٌكيفٌتستأذف؟ٌ فامضيٌإىلٌالسردابٌاؼبقدسٌٌ-أوؿٌزيارةٌمنٌىذهٌالزياراتٌاليتٌجاءٌفيهاٌاالستئذاف،
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قدٌتقدـٌذكُرٌاالستئذافٌُبٌأوؿٌزيارتوٌفأغٌتٌذلكٌعنٌاإلعادةٌُبٌٌٌ-ٌتستأذفٌ-ٌ:وقفٌعلىٌبابِوٌوقل
ٌكلٌزيارةٌمنٌالزياراتٌالبُدٌتستأذفٌعندٌبابٌالسردابٌٌ- كلٌزيارة فإذاٌدخلتٌإىلٌالسردابٌٌ-يعٍت

السالـ عليك يا إىلٌآخرٌالكبلـٌويأٌب7ٌٌ-ٌالسالـ عليَك يا خليفة اهلل في أرضوٌ:بعدٌاإلذفٌفقل

ٌكافٌيفسرٌاآليةٌٌوٌ-بقية اهلل  ماٌذكرٌأيٌٌَّ}ثقْخ اهلل ذري ىنٌ{ذكرناٌُبٌؾبلسٌالشيخٌالوائليٌحينما
ٌتقوؿ7ٌ ٌالزيارة ٌىذه ٌاإلماـ، ٌاهللٌىو ٌبقية ٌبأفَّ ٌالزياراتٌَلَعِلم ٌىذه ٌيقرأ ٌكاف ٌلو ٌاغبجة ٌاإلماـ ٌعن شيء

ٌالسالـ عليك يا بقية اهلل من الصفوة المنتجبين.
ٌ 346ٌ7ٌُبٌصفحة ٌاألوىلٌفإذاٌٌ-داخلٌالسردابٌٌ-ٌالزيارةٍُبٌَّصليٌصبلة ٌُبٌالزيارة ٌبيانػها وقدٌتقدـ

ٍب331ٌ7ٌإىلٌآخرٌماٌجاءٌُبٌالدعاء،ٌصفحةٌٌ- فرغتٌمنهاٌفقل7ٌاللَُّهمٌَّصليٌعلىٌُمػَحمَّدٌوأىلٌبيتوٌِ
ٌأحببت ٌبػما ٌبػحارهٌٌِ-ٌأدعو ٌالػمجلسيٌُب ٌالشيُخ ٌونقلها ٌُبٌمزارِه ٌالػمفيد ٌالشيُخ ٌأوردىا ٌالزيارة ٌوىذه

ٌوموجودةٌُبٌمصادرٌأخرى.
السَّالـُ على الػحّق تقوؿ330ٌٌ7،ٌصفحةٌمستحسنةٌيُزارٌبػهاٌصلواتٌاهللٌعليوٌوسبلمو7ٌزيارةٌخامسة

ىذهٌالزيارةٌأيضًاٌأوردىاٌالشيخٌالػمفيدٌُبٌمزارِهٌوابنٌالػمشهديٌُبٌٌ...ٌالػجديد والعامل الذي ال يبيد
ٌنقلهاٌُبٌبػحارٌاألنوارٌوىذاٌىوٌالػمزارٌالكبَتٌوىوٌأكربٌالػمزاراتٌعندٌال شيعةٌوالشيخٌالػمجلسيٌأيضًا

ٌكمٌمصدرٌَترِدٌمثلٌىذهٌالزياراتٌ يعنػيٌُبٌٌ- ٍبٌصليٌصبلةٌالزيارةٌبػماٌقدمناه -مصباُحٌالزائر،ٌففي
ٌوىناؾٌأدعيةٌومناجاةٌمعٌاإلماـ.ٌ-ٌفإذاٌفرغتٌفقلٌ-داخلٌالسردابٌ

ٌ ٌصا3337ٌصفحة ٌموالنا ٌهبا ٌيُزار ٌسادسة ٌالعسكريُتٌزيارة ٌُزرت ٌإذا ٌعليو، ٌاهلل ٌصلوات ٌاألمر حب
أوٌبغَتىاٌٌ-يعٍتٌمنٌنفسٌالكتابٌٌ-ٌمنٌالكتاب06ٌٌصلواتٌاهللٌعليهماٌبالزيارةٌالثالثةٌمنٌالفصلٌ

ىذاٌأدبٌآخرٌمنٌآدابٌالزيارةٌٌ- منٌالزياراتٌفأٌبٌإىلٌالسردابٌوقفٌماسكاًٌجانبٌالبابٌكاؼبستأذف
جانبٌالبابٌكاؼبستأذفٌوَسػمِّيٌوأنزؿٌوعليَكٌالسكينةٌوالوقارٌوصليٌٌفأٌبٌإىلٌالسردابٌوقفٌماسكاًٌٌ-

وتأٌبٌالزيارةٌبتفاصيلها،ٌمنٌصبلةٌماٌجاءٌُبٌٌ- وقلٌ-داخلٌالسردابٌٌ-ٌركعتُتٌُبٌعرصةٌالسرداب
بٌالٌالعهدٌبزيارةٌاإلماـٌُبٌالسرداٌ-اللَُّهمَّ ال َتجَعلُو آخر الَعهِد بِو وال بزيارتِِو 332ٌ7الزيارةٌصفحةٌ

ٌالسردابٌ بزيارةٌاإلماـٌٌ-اللَُّهمَّ ال َتجَعلُو آخر الَعهِد بِو وال بزيارتِِو  -ذبعلوٌآخرٌالعهدٌبزيارٌبٌؽبذا
ٌمتواصلٌالزيارةٌؼبشهدِهٌىذا،ٌبشرطٌأفٌالٌٌ-ٌوال تقطع أثري من مشهدهِ ٌ-اغبجةٌ يعٍتٌاجعلٍتٌدائمًا
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ُهمَّ ال َتجَعلُو آخر الَعهِد بِو وال بزيارتِِو وال تقطع اللَّ  -TNTٌيُدفنٌبالًتابٌوبشرطٌأفٌالٌيُػَفجَّرٌبالػٌ
ٌوإىلٌآخرٌالكبلـ.ٌ-ٌاللَُّهمَّ اخلف َعَليَّ نفقتيٌ-العسكريُتٌٌ-أثري من مشهدِه وزيارة أبيِو وجدِه 

333ٌ7ٌصفحةٌ ٌُكلٌيـو ٌيُزارٌبوٌموالناٌصاحُبٌاألمر ٌالُندبةٌوما ٌالفصلٌالػُمشارٌإليوٌدعاُء ويُلحقٌهبذا
ٌالكتابٌوالعهدٌاؼبأمورٌبتبلوتِوٌُبٌحاؿٌالغيبةٌوكبُنٌنذكرٌ بعدٌصبلةٌالفجرٌوىيٌسابعٌزيارةٌلوٌُبٌىذا

ٌكلهاٌتُقرأٌُبٌالسردابٌدعاءٌالُندبةٌوالزيارةٌودعاءٌالعهدٌيقوؿٌ-بعدٌذلكٌ  7ىذه

يعٍتٌمنٌالسردابٌصلواتٌاهللٌعليوٌٌ-ٌوكبُنٌنذكرٌبعدٌذلكٌماٌيُعتمدٌعندٌاالنصراؼٌمنٌحرمِوٌالشريف
ٌوسبلمو،ٌىذاٌدعاءٌالُندبة.

الػمأمورٌبِوٌُبٌزمافٌالغيبة،ٌعنٌإمامناٌٌ-،ٌوىذاٌمرويٌعنٌاإلماـٌالصادؽٌدعاء العهد322ٌ7صفحةٌ
فإف مات  ،باحًا بػهذا العهد كاف من أنصار قائمنامن دعا إلى اهلل تعالى أربعين صٌ:الصادؽٌأنوٌقاؿ

وىو ىذا:  ،ومػحا عنو ألف سيئة ،قبلُو أخرجُو اهلل تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة
ٌزماننا،ٌٌ-اللَُّهمَّ ربَّ الُنوِر العظيم  ٌالكثَتٌمنٌمػحبػيٌإماـ ٌالػمعروؼٌالذيٌيواظبٌعليو ٌالعهد دعاء
ٌالدعاءٌُبٌالسردابٌداخلٌالسردابٌأربعوفٌصباح،ٌىوٌبعدٌذلكٌأفضلٌالػمواضعٌالتػيٌيُق ٌىذا ٌفيها رأ

ٌ.يعنػيٌبعدٌقراءةٌدعاءٌالعهدٌ-ٌفإذاٌأردَتٌاالنصراؼٌمنٌحرمِوٌالشريف7ٌ-ٌيقوؿ
ٌ:وتقوؿٌ-ىذاٌىوٌآخرٌدعاءٌالعهدٌٌ-ٌٍبٌتضربٌعلىٌفخذؾٌاأليػمنٌبيدؾٌثبلثٌمرات323ٌ7صفحةٌ

يعنػيٌٌ-ٌفإذاٌأردَتٌاالنصراَؼٌمنٌحرمِوٌالشريف،ٌموالَي يا صاحب الزمافالَعَجَل الَعَجل الػَعَجل يا 
ٌفإذاٌأردتٌاالنصراؼٌمنٌحرمِوٌالشريفٌفَػُعدٌإىلٌالسردابٌالػمنيفٌوصليٌفيوٌماٌشئتٌ-منٌالسردابٌ

ٌنفسٌٌ- ٌإىل ٌاإلشارة ٌأو ٌالعسكريُت ٌحـر ٌإىل ٌاإلشارة ٌإما ٌالشريف ٌحرمِو ٌمن ٌاالنصراؼ ٌأردت فإذا
ٌأ ٌأي ٌالسرداب ٌالسرداب ٌُب ٌصبلًة ٌصلي ٌإىلٌٌ-نك ٌفَػُعد ٌالشريف ٌحرمِو ٌمن ٌاالنصراؼ ٌأردت فإذا

ٌ...ٌاللَُّهمَّ ادفع عن وليك وخليفتك: ٍبٌقمٌمستقبلٌالقبلةٌوقلٌ،السردابٌالػمنيفٌوصليٌفيوٌماٌشئت
ٌوانصرؼٌمسعوداًٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىل.ٌ-داخلٌالسردابٌٌ-ٌٍبٌأدعوٌاهللٌكثَتا326ٌ7ًٌصفحةٌ

ٌكتبناٌماٌبُتٌكتابٌاعبواىرٌاؼبوسوعةٌالفقهيةٌاألوىلٌعندٌعلماءٌالشيعةٌماٌبُتٌمزارٌالشهيدٌىذهٌمباذجٌ من
األوؿٌماٌبُتٌمصباحٌالزائرٌوالذيٌأوردٌالزياراتٌاؼبوجودةٌفيوٌمنٌمزارٌالشيخٌاؼبفيدٌومنٌاؼبزارٌالكبَتٌالبنٌ

طريقٌرواةٌاغبديثٌعنٌأئمةٌأىلٌٌىيٌىذهٌاؼبصادرٌاألصليةٌلزياراتناٌوألدعيتناٌاليتٌجاءتٌعنٌ،اؼبشهدي
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البيتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأصبعُت،ٌالقضيةٌواضحةٌوأناٌلوٌأريدٌأفٌآٌبٌدبصادرٌأكثرٌبإمكاينٌأفٌ
بعدٌأفٌظبعناٌماٌقالوٌأئمتناٌوعلمائناٌوظبعناٌأمرٌٌآٌبٌدبصادرٌأكثرٌلكنٌوقتٌالربنامجٌالٌيسمحٌبذلك.ٌ

بقراءةٌزيارةٌالُندبةٌأوٌاليتٌيسميهاٌعلماءٌالزياراتٌبزيارةٌآؿٌياسُتٌاإلماـٌاغبجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌ
غَتٌاؼبشهورة،ٌُبٌبعضٌكتبٌاؼبزاراتٌيكتبوفٌاسمٌىذهٌالزيارةٌزيارةٌآؿٌياسُتٌغَتٌاؼبشهورة،ٌاإلماـٌأَمرٌ

ٌفيهاٌحبسبٌالتوقيعٌالذيٌوصلٌإىلٌاغبمَتيٌبأفٌىذهٌالزيارةٌيُزارٌهباٌُبٌالسردابٌاؼبقدس.ٌ
ٌ...ٌإىلٌالػمجلسٌاألوؿٌالذيٌتكلمٌفيوٌالشيُخٌالوائليٌعنٌالسردابنستمعٌ
ٌىاألمورٌتنقيةٌالواقعٌيتوىلٌيعٍتٌمركزٌفدٌعندنوٌأكوٌماٌشويوٌىمٌأحناٌحاؿٌأيةٌعلى7ٌ]الوائليٌصوت

ٌعدنوٌماٌشنو،ٌوجودٌٌَوعدـٌوجودٌٌَىايٌىاؽبوسوٌعليمنٌشنوٌأيٌوفيماالٌترابٌواطموٌاسدهٌوالسرداب
ٌكافٌدارٌأوٌعليوٌٌَيبشيٌكافٌأرضٌأوٌدارٌأوٌسردابٌعندٌٌَعليوٌاهللٌسبلـٌاإلماـٌيعٍتٌمقدس،ٌشيء
ٌوإالٌوللُشبوٌللتُػَهمٌؾباؿٌأوجدٌليشٌىالشكلٌموٌألٌُكلَو،ٌاألرضٌأوٌُكلوٌٌَالدارٌنقدسٌيلـزٌيعٍتٌبيوٌٌَيكعد
ٌغايةٌومبلحقوٌمراقبوٌوالدارٌيراقبٌكافٌىذاٌمنٌأكثرٌموٌىايٌلكٌذكرتٌماٌمثلٌالشبوٌٌَىاي

ٌ..[.اؼببلحقة
ٌزمانناٌ ٌإماـ ٌوأوامر ٌوعلمائنا ٌكلماتٌفقهائنا ٌمقدسٌوسػمعتمٌإىل ٌشيء ٌعندنا ٌما ٌيقوؿٌالشيخٌأنو كما

ٌوالكلماتٌكلهاٌتقوؿٌالسردابٌالػمقدس،ٌالسردابٌالشريف.
ٌكافٌيلحٌعلىٌ ٌوتكرارًا لنستمعٌإىلٌمػجلسٌآخرٌُيكررٌفيوٌالشيُخٌالوائليٌنفسٌالكبلـٌويؤكدٌبأنَّوٌِمرارًا

ٌ...ٌىذاٌاألمرٌعلىٌقضيةٌدفنٌالسردابٌلنستمعٌإىلٌالػحديثٌالثاين
ٌ]الوائليٌصوت ٌحارةٌالدنيوٌالعراؽٌُبٌكانتٌالعسكريٌاإلماـٌبدارٌكافٌالليٌاؼبكافٌالسردابٌىذا7

ٌافٌمعناهٌموٌوإالٌَّيبٌيسكنوفٌسردابٌيسووفٌسردابٌيبٌيصَتٌاؼبكافٌسردابٌيسووفٌكانواٌبالصيف
ٌضبلٌجمٌاجيبٌافٌٌَبيديٌلوٌواهلل7ٌكايلٌاؼبنربٌعلىٌمرةٌمنٌاكثرٌوأناٌىجي،ٌموٌالٌاىناؾٌطبٌاإلماـ
ٌ...[.ٌموىالشكلٌمنو،ٌالناسٌوأريحٌوأسدهٌتراب

قدٌيسأؿٌسائلٌِلماذاٌيتكلُمٌالشيخٌالوائليٌىذاٌالكبلـ؟ٌالقضيةٌواضحةٌالشيخٌالوائليٌيعيشٌُبٌأجواءٌ
ٌُبٌأجواء ٌأفكارُه ٌدراساتُو ٌمطالعاتُو ٌالػمخالفٌألىلٌالبيتٌوىذهٌٌ،الػمخالفُتٌالػمخالفُت، ٌبالفكر تأثرُه

قضيةٌواضحةٌلكلٌمنٌتتبعٌأحاديثٌالشيخٌالوائلي،ٌقدٌالٌيكوفٌملتفتاًٌإىلٌذلكٌوقدٌيتعاملٌمعٌاألمورٌ
منٌمياهٌآسنةٌرائػحتهاٌٌ بػحسنٌنية،ٌأناٌالٌأسيئٌالظنٌبالشيخٌالوائليٌولكنٌاإلنسافٌحينماٌيػجلسٌقريباًٌ



 7ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

181 

 

ٌإفٌلػمٌيتبللٌبتلكٌالػمياهٌاآلسنةكريهةٌستتنقلٌى ىذاٌٌ،ذهٌالرائحةٌالكريهةٌإىلٌذلكٌاإلنسافٌإىلٌثيابِو
ٌبالقربٌمنٌحوضٌيُػمؤلٌبػماءٌالوردٌستنتقلٌإليوٌرائحةٌماءٌ شيءٌطبيعيٌواإلنسافٌحينماٌيكوفٌجالسًا
ٌكلهاٌمنٌأجواءٌالػمخالفُت،ٌأكثرٌحديثِوٌ الوردٌشاءٌأـٌأبػى،ٌالشيخٌالوائليٌدراستُوٌفكرهٌأحاديثوٌمصادرُه

ٌ.مأخوٌذٌمنٌتلكمٌاألجواء
ٌسنة7ٌوإالٌفلنستمعٌإىلٌحديثٌلوٌُبٌحسينيةٌ 0316ٌاألربش،ٌمػجلسٌُبٌالليلةٌالثالثةٌمنٌشهرٌمػحـر

يتحدثٌالشيخٌالوائليٌعنٌالػمذاىبٌالػمنحرفةٌعن84ٌٌدقيقة،ٌفػيٌالدقيقة44ٌٌللهجرةٌطوؿٌالػمجلسٌ
أىلٌالبيتٌيتحدثٌبػحديثٌواضحٌوجليٌستستمعوفٌإليوٌوىوٌدليٌلٌواضحٌعلىٌالفكرٌالذيٌيعيُشٌُبٌ

ذاٌالكبلـٌليسٌُبٌمػجلسٌواحدٌيتكررٌُبٌعشراتٌوعشراتٌالػمجالس،ٌوإذاٌوىٌ،أجوائِوٌالشيُخٌالوائلي
ٌمجلسٌكعنوافٌلتسهيلٌاألمرٌعليكم.أردتػمٌأفٌتذىبواٌإىلٌىذاٌالػمجلسٌلنستمعٌإىلٌأوؿٌالػ

ٌ.{فَبعْجُسًُُِ نٌُْضَثُّ ًَؤََّب ًَاحِسَحً ؤٍَُّخً ؤٍَُّزُنٌُْ ىَصِهِ إَُِّ*  اىطَّحٌِِْ اىطَّحََِِْ اىيَّوِ ثِؽٌِْ}7ٌالوائليٌصوت
ٌالػمواقعٌُبٌالػحلقاتٌ ٌإليوٌُبٌالػمواقعٌُبٌصوتٌالشيعةٌوُبٌغَتىاٌنػحُنٌبينا الػمجلسٌيػمكنٌأفٌتصلوا
ٌعلىٌىذهٌالػمجالسٌوعلىٌ الػماضية،ٌُبٌالػحلقةٌالػخامسةٌأشرناٌإىلٌالػمصادرٌالتػيٌيػمكنكمٌأفٌتعثروا

ٌالوائليٌُبٌىذاٌالػمجلس.الشيخٌٌىذهٌالػمحاضرات،ٌلنستمعٌإىلٌماٌذكرهٌُ
ٌاحنوٌيعٍتٌمسلمٌفقيوٌفقيو،ٌعنٌيفرؽٌفقيوٌماكوٌترىٌاؼبذاىب،ٌمشكلةٌىايٌولبلقتنو7ٌ]الوائليٌصوت

ٌحنبلٌبنٌاضبدٌفقيوٌمالكٌاالماـٌفقيوٌحنيفوٌابوٌيعٍتٌ،ٌالٌالسمو،ٌمنٌعليوٌمنصوصٌمذىبٌعدنوٌما
ٌطريقوٌعنٌتوصلٌطريقٌيعٍتٌلبلسبلـ،ٌيوصلكٌعدىمٌمنٌواحدٌكلٌيعٍتٌوىكذاٌزين،ٌؿبدثٌنعم

ٌ[.االسبلميٌاغبكمٌاىلٌتوصلكٌوسائطٌغايات،ٌموٌاؼبذاىبٌموغايو،ٌماعدنوٌواالٌلبلسبلـ،
ٌكافٌُبٌمثلٌىذاٌ الٌأقوؿٌأكثرٌمنٌأفٌالشيخٌالوائليٌاألمورٌـبتلطةٌعندهٌوقدٌاشتبهتٌعليوٌاألمورٌومن

ٌأوٌيػُجعلٌ ٌأوٌمنهجًا ٌاآلخروفٌالقضيةٌواضحة،ٌوىذاٌاغباؿٌالٌيصحٌأفٌيُتخذٌأسوًة ٌيقلدُه منوٌمدرسة
األمرٌليسٌموجوداًٌُبٌؾبلسٌواحدٌمنٌؾبالسِوٌُبٌكلٌؾبالسِوٌىذهٌالقضيةٌمتكررة،ٌاؼبباينٌاليتٌيبٍتٌعليهاٌ
ٌكلهاٌمنٌىذاٌالقبيل،ٌماٌمنٌؾبلسٌإالٌَّ ٌكلهاٌمنٌىذاٌالقبيل،ٌأفكارٌالوائليٌوثقافةٌالوائلي فكرهٌواعتقاداتِو

ٌكبلمهمٌألجلٌٌوىوٌـبلوطٌٌ حبديثٌاؼبخالفُتٌالٌعلىٌسبيلٌاالحتجاجٌعليهمٌُبٌبعضٌاألحيافٌيذكر
وهبعلٌتفسَتٌالفخرٌالرازيٌىوٌاألساسٌٌ،مناقشتِوٌولكنٌُبٌأكثرٌاألحايُتٌيأٌبٌبكبلمهمٌوىوٌمتأثٌرٌهبم
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منٌتفسَتٌالفخرٌالرازيٌسواءٌذكرٌىذاٌالتفسَتٌأ ٌ،ـٌملٌيذكرهٌُُبٌتفسَتٌآياتٌالقرآفٌواجمللسٌيبدأٌأساساًٌ
ٌالذينٌ ٌالرازي، ٌالفخر ٌتفسَت ٌىو ٌمكتباهتم ٌُب ٌكتابٌيعتمدونو ٌأوؿ ٌالوائلي ٌالشيخ ٌمقلدي ٌكل لذلك
ٌتفسَتٌالفخرٌالرازيٌاؼبخالفٌألىلٌ يعرفوفٌسرٌتأليفٌاحملاضرةٌواجمللسٌعندٌالشيخٌالوائليٌيعلموفٌبأفَّ

َفرِّعٌعليوٌوُبٌأكثرٌاألحايُتٌالٌيشَتٌىوٌالتفسَُتٌاألوؿٌوالتفسَُتٌاألساسٌالذيٌيضعُوٌويػٌٌُ%011البيتٌ
ٌأوٌ ٌالباقر ٌيقوؿٌرأيٌفبلفٌورأيٌفبلفٌورأيٌاإلماـ ٌألنو ٌيريدٌأفٌيسميو، ٌىو ٌكما إىلٌرأيٌأىلٌالبيت
اإلماـٌالصادؽ،ٌمثلٌماٌُبٌؾبمعٌالبيافٌلشيخناٌالطربسيٌتتساوىٌالرؤوس،ٌيذكرٌأىلٌالبيتٌويذكرٌالبقيةٌ

ٌك ٌكربىٌقضية ٌعليناٌُبٌتفسَتٌالسيدٌالطباطبائيٌاؼبيزافٌحُتٌيتناوؿٌرأٌسٌبرأسٌوىذهٌطامٌة بَتة،ٌأوٌماٌمرَّ
وىذاٌالٌٌ،وىذاٌمنٌقبيلٌاعبريٌ،الرواياتٌويبدأٌمرًةٌيقوؿٌىذاٌمنٌقبيلٌاؼبصاديق،ٌوذلكٌمنٌقبيلٌالتطبيق

ٌكتاِبٌتفسَتٌاؼبيزافٌمعٌرواياتٌٌ،ىبلوٌمنٌشيء وىذاٌليسٌمنٌالتفسَتٌُبٌشيء،ٌوأمثاؿٌذلكٌعلىٌطوؿ
بينماٌحينماٌيوردٌرواياتٌاؼبخالفُتٌنادراًٌماٌيُػَعلِّقٌعليهاٌمنٌدوفٌتعليقٌيًتكها،ٌأناٌالٌٌ،ىلٌبيتٌالعصمةأ

أقوؿٌبأنوٌيقبلٌرواياهتمٌولكنٌالذيٌيقرأٌالكتابٌتصلٌإليِوٌىذهٌالصورة7ٌِلماذاٌيعلقٌعلىٌرواياتٌأىلٌ
وحُتٌيعلقٌعلىٌرواياتٌأىلٌالبيتٌُبٌالبيتٌويًتؾٌرواياتٌاؼبخالفُتٌُبٌأغلبٌاألحيافٌمنٌدوفٌتعليق؟ٌ

الغالبٌيقوؿٌىوٌجرٌي،ٌتطبيق،ٌمصداؽ،ٌالٌىبلوٌمنٌشيء،ٌليسٌمنٌالتفسَتٌُبٌشيء،ٌالقضيةٌىَيٌ
ٌالٌأضبلٌ ٌىنا ٌأنا ٌعنٌمنهج، ٌتتعلقٌدبنهجٌوحديثنا ٌالقضية ٌبالشيخٌالوائلي، ٌليستٌخاصة ٌالقضية ىي،

ثٌعنٌاؼبنهج،ٌاغبديثٌعنٌظاىرةٌوىذهٌرموزٌاذباهٌأيٌاسمٌمنٌىذهٌاألظباءٌأيٌقضيةٌشخصية،ٌاغبدي
ٌىذهٌالرموزٌولكنٌ يقلدىاٌالكثَتوف،ٌأىلٌالبيتٌُيًتكوفٌجانباًٌوالناسٌتركضٌخلفٌىذهٌالرموز،ٌأناٌأحًـت
ٌالٌ ٌفإنػي ٌالبيت ٌأىل ٌمع ٌيػختلفوف ٌحُت ٌالبيت، ٌأىل ٌمع ٌيتوافقوف ٌالذي ٌاغبد ٌُب ٌالرموز ٌىذه أحًـت

ٌبػأخسٌاأل ٌوالٌأشًتيٌآرائهم ٌاإلماـٌأحًتمهم ٌىو ٌالػميزاف ٌألف ٌاألثػمافٌالٌأشًتيٌآرائػهم ٌوأتفو ثػماف،
ٌكافٌمنٌعندِهٌوكبلـٌ ٌالوائليٌإذا ٌكبلـُ ٌكبلـٌُأىلٌالبيتٌنور، ،ٌالػميزافٌىوٌحديُثٌأىلٌالبيت، الػمعصـو
ٌكافٌمنٌعندِهٌأوٌمنٌعندٌالػمخالفُتٌفكبلمهمٌظُلمة،ٌٌ ٌكافٌمنٌعندِهٌوكبلـٌالطربسيٌإذا الطباطبائيٌإذا

ٌكافٌمنٌعندىمٌإنوٌظُلمٌةٌُبٌظُلمةٌوإذاٌٌك ٌكبلـٌىؤالءٌاألعبلـٌإذا ٌكبلـٌأىلٌالبيتٌنور، بلمناٌظُلمة،
ٌُبٌالػمنهجٌ ٌالقضيُة ٌيراىا، ٌيكد ٌلػم ٌأخرجٌيدُه ٌلو ٌظلمات، ٌفوقها ٌالػمخالفُتٌفتلكٌظلماٌت ٌمن كاف

ٌ ٌاألسػماء ٌىذه ٌألف ٌاألسػماء ٌبػهذه ٌجئُت ٌاألشخاصٌوأنا ٌُبٌشخصٌمن ٌكبَتةٌوليسٌالقضية أسػماء
ٌونػحًتمها ٌالربنامجٌٌ،نُػجلها ٌوقت ٌبػحسب ٌىنا ٌأذكرُه ٌما ٌجداً، ٌجدًا ٌأخرى ٌكثَتة ٌأسػماء ٌىناؾ وإال
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ٌوبػحسبٌالعناوينٌالكثَتةٌوضيقٌالوقتٌوطبيعةٌالربنامجٌالتلفزيونػيٌيقتضيٌاالختصار.ٌ
ٌمػجموع ٌكافيةٌللسؤاؿٌالذيٌوجهُو ٌأعتقدٌأفٌىذهٌاإلجابة ٌكثَتًا ٌالػمؤمنُتٌالٌأطيلٌعليكم ةٌمنٌإخواننا

ٌمنٌمػحبػيٌأىلٌبيتٌالعصمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُت.
ٌأعوُدٌإىلٌكبلمي،ٌالٌزاؿٌالكبلـٌُتػحتٌعنوافٌالظبلمةٌوالظبلمةٌوضعتهاٌتػحتٌعنوانُتٌفرعيُت7

ٌماٌبُتٌالػمهمٌواألىم.ٌالعنوافٌاألوؿ7
ٌكماٌقاؿٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌالػحجةظبلمةٌفاطمةٌالتػيٌىيٌظبلمةٌإماـٌٌزٌوالعنوافٌالثاين7 بنٌٌماننا،

وفػي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو لػي أسوٌة الػحسنٌُبٌالتوقيعٌالصادرٌمنٌالناحيةٌالػمقدسة7ٌ
ٌكلمةٌإماـٌزمانناٌوىيٌعنوافٌبػحثنا7ٌ-ٌحسنة وفػي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو لػي أسوٌة  ىذه
ٌُظبلمةٌفاطمةٌُظبلمةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.ٌ-ٌحسنة

ٌالشيخٌعلي ٌالكركي، ٌالػمحقق ٌتػحدثتٌعن ٌعديدة، ٌٌذكرتٌشواىد ٌالعامليٌبن ٌالػميسي ٌالعالػي عبد
الػمعروؼٌبالػمحققٌالثانػيٌوكيفٌقُِتلٌمسموماًٌُبٌالنجفٌُبٌعيدٌالغديرٌوذكرتٌالسبب،ٌوتػحدثُتٌعنٌ

ٌشٌُ ٌوكيف ٌاإلحسائي ٌالسيدٌالشيخ ٌعن ٌوتػحدثُت ٌالسبب، ٌوذكرت ٌكرببلء ٌُب ٌبيتِو ٌومن ٌدارِه ٌمن رَِّد
ٌتفسَتٌ ٌللحديثٌعن ٌانتقلت ٌثػم ٌالبحار، ٌبػمطاعن ٌتسمى ٌالتػي ٌاألجزاء ٌلطبع ٌمنعو ٌوعن الربوجردي
ٌكافٌالػحديثٌعنُوٌُبٌسورةٌالتكويرٌُبٌاآليتُتٌ الػميزافٌوتػجولتٌىناٌوىناؾٌُبٌتفسَتٌالػميزافٌوآخرٌشيء

وأفٌالسيدٌالطباطبائيٌٌ،بػحسبٌقراءةٌالػمصحفٌقُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ* ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ }ًَإِشَاٌػمتُت7الكري
لػمٌُيشرٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيدٌإىلٌقراءةٌأىلٌالبيتٌوإىلٌالػمعنػىٌالذيٌوردٌُبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌبلٌ

ٌثػمٌقطعُوٌونقلٌمنٌ ٌكبلـٌالػمفسرٌالقميٌفنقلٌقسمًا الدرٌالػمنثورٌمنٌتفاسَتٌالػمخالفُتٌثػمٌرجعٌَقطََّع
إىلٌاآلياتٌالتػيٌبعدىاٌوُبٌطواياٌحديثٌٌقُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ* ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ }ًَإِشَا وقفزٌعلىٌاآلية7

ٌأشرتٌإىلٌقراءاتٌالػمخالفُت.ٌ
ٌمعجمٌالقراءاتٌال ٌبػخصوصٌقراءاتٌالػمخالفُت،ٌىذا ٌلػمٌيسعٌالوقتٌلذكرىا قرآنيةٌالذيٌبقيتٌنقطة

ٌأمسٌبُتٌأيديكم،ٌعرضت ٌالقراءات7وٌعلىٌالشاشةٌيـو
 ة.الػَمؤودَّ قراءةٌالُبزي7ٌ

 ة.الػَمودَّ وقراءةٌاألعمش7ٌ
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 ة.الػَمَوُودَّ وقراءةٌأخرى7ٌ
 ة. ُموُّودَّ وقراءةٌرابعة7ٌ

 الػَمَودَّة.ُكلٌُّىذهٌالقراءاتٌتبلحظوفٌوىناؾٌقراءةٌىيٌقراءةٌالباقرٌوالصادؽٌوابنٌعباس7ٌ
حبسبٌالذوؽٌاالعتياديٌللناسٌبعيداًٌعنٌذوؽٌالُقرَّاء،ٌظاىراًٌالٌيبلكوفٌذوقاًٌىؤالءٌالُقرَّاء،ٌحبسبٌالذوؽٌ
ٌأيػهاٌ ٌإىلٌالبقالُتٌنقوؿ ٌاػبيار ٌإىلٌباعة ٌالطماطة ٌنذىبٌإىلٌالسوؽٌإىلٌباعة ٌالناس، االعتياديٌلعامة

ةٌأوٌالػَمَودَّة؟!ٌةٌوٌُموُّودٌَّة،ٌالػَمَوُودٌَّة،ٌالػَمودٌَّالناسٌأيهماٌأذوؽ،ٌأيٌقراءةٌأذوؽٌتتناسبٌمعٌاللساف7ٌالػَمؤودٌَّ
ٌالكويتٌيعلقٌعلىٌالقراءةٌ ٌمنٌجامعة ٌفقطٌيعلقٌالكتابٌالصادر الغريبٌمنٌدوفٌالقراءاتٌاؼبوجودة

ٌ-يقوؿٌنقبلًٌعنٌاآللوسي7ٌعلىٌأفٌَّىذهٌالقراءةٌانفردٌهباٌؾبَمُعٌالبيافٌٌ،األخَتةٌجعلوىاٌأخرٌقراءةٌالػَمَودَّة
بقيةٌالقراءاتٌماٌبػهاٌعهدة،ٌفقطٌىذهٌٌ-ؾبمعٌالبيافٌالتفسَتٌالشيعيٌللطربسي،ٌٍبٌقاؿ7ٌوالعهدةٌعليِوٌ

ٌبأفٌَّ ٌُيشعر ٌُيشعر؟ ٌبأيٌشيء ٌالكبلـ ٌىذا ٌعليو، ٌوالعهدة ٌفيها ٌوالصادؽٌصار ٌالباقر ٌقراءة ٌألنػها القراءة
علىٌأفٌَّىذهٌٌ-ٌ%011ودقيقةٌىذهٌالقراءةٌليسٌصحيحة،ٌالقراءاتٌالسابقةٌُمسلَّمةٌصحيحةٌوصادقةٌ

ٌالبيافٌ ٌوالػمرادٌهباٌالرحمٌوالقرابةٌوعنٌأيبٌجعفرٌقرابةٌٌ-القراءةٌانفردٌبػهاٌمػجَمُع ٍبٌقاؿ7ٌوالعهدةٌعليِو
ٌكلمةٌالقتل،ٌيريدٌأفٌيقوؿٌبأفٌٌ-الرسوؿٌويُرادٌبقتلهاٌقطعهاٌ قطعها،ٌحتػىٌىذاٌالقوؿٌذكرُهٌيريدٌأفٌيُبعد

ٌقُِتلٌوالػحسنٌقُِتلٌوالػُحسُتٌلػَمَودَّة،ٌالٌالػمرادٌىوٌقتلٌالػمودٌّقتلٌالػَمَودَّةٌىوٌقطعٌا ة،ٌالزىراءٌقُتلتٌوعليٌّ
ٌبأساليبٌ ٌكيفٌيعرضونػها ٌتبلحظوفٌحتػىٌالػمعاين ٌقَِتلٌقَتل، ٌالػمراد ٌورسوؿٌاهللٌقُِتل، ٌقُتلوا قُِتلٌوالبقية

ػعهدةٌعليِو،ٌالعهدةٌعلىٌالطربسي،ٌثُػمٌَّوال7ٌخبيثةٌُبٌغايةٌالػُخبث،ٌالقراءةٌالوحيدةٌالتػيٌشككٌفيهاٌقاؿ
لكنٌألفٌٌ،ذىبٌليشرحٌاآلية،ٌبقيةٌاآلياتٌيشرحهاٌالٌيشرحها،ٌىذاٌىوٌأمامكٌالكتابٌوقلِّبُوٌالٌيشرح

ىوٌىذاٌمنٌجػملةٌالػمعاينٌوىذاٌمذكورٌٌ-ىذهٌاآليةٌتػخصٌأىلٌالبيتٌفقاؿ7ٌويُرادٌبقتلهاٌىوٌقطعهاٌ
ِلماذاٌلػمٌيػخًتٌالروايةٌالتػيٌٌ،ةٌلكنٌىوٌيػختارٌىذاٌالػمعنػىةٌقطعٌالػمودٌُّبٌرواياتناٌالػمرادٌمنٌقتلٌالػمودٌّ

ٌالػمودٌّ ٌقُتلتتقوؿٌأف ٌالػُحسُتٌوأنػها ٌقتلٌٌ؟ة ٌىلٌأفَّ ٌىلٌىناؾٌشكٌُبٌقتلٌالػحسُت؟ الػحسُتٌقُِتل،
ٌللمودٌٌّالػحسُتٌالٌيُػَعدٌّ ٌقتبًل وحتػىٌإذاٌٌقُزِيَذ{ شَّت ؼُئِيَذ* ثِإَُِّ ادلٌَءًُزَحُ }ًَإِشَاة؟ٌأىلٌالبيتٌقُتلوا

ٌالػمصحفٌالػموءودٌٌّادلٌَءًُزَحُ{ ًَإِشَا} قلنا7 ٌيعنػيٌالتػيٌُدِفنتٌُبٌالًتابٌالتػيٌقُتلت،ٌبػحسبٌقراءة ة
بيتهاٌعليهاٌأكثرٌمنٌعمليةٌالدفنٌبالًتاب،ٌىذاٌةٌليسٌفقطٌأرادواٌدفنهاٌبالًتابٌأرادواٌأفٌيػحرقواٌالػموءودٌّ



 7ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

185 

 

ةٌفاطمةٌفإنػهمٌأرادواٌالشيخٌالوائليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌيريدٌأفٌيدفنٌالسردابٌبالًتاب،ٌأمَّاٌالػَموءودٌّ
أفٌيُػحرقواٌبيتهاٌعليها،ٌىذهٌظبلمةٌفاطمةٌوىيٌظبلمةٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو،ٌوالػمشكلةٌ

الطباطبائيٌالٌيذكرٌىذاٌاألمرٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيدٌوالقضيةٌليسٌفقطٌُبٌىذاٌاألمرٌُبٌٌأين؟ٌالسيد
ٌسائرٌالػمواردٌاألخرىٌالتػيٌتتعلُقٌبأىلٌالبيتٌِلماذا؟

ٌكبَتة،ٌِلماذاٌنراعيٌ ـٌُاؼبهمٌعلىٌاألىمٌمراعاًةٌؼبخالفيٌأىلٌالبيتٌوىذهٌطامة علىٌأحسنٌاحملاملٌإنوٌيُقدِّ
ونشوهٌأفكارٌشيعةٌأىلٌالبيت،ٌأىلٌالبيتٌيقولوفٌَحّببواٌالناسٌإلينا،ٌشددواٌاغبديثٌٌـبالفيٌأىلٌالبيت

ُبٌقلوبٌشيعتنا،ٌأيهماٌأفضلٌياٌابنٌرسوؿٌاهللٌفقيوٌوراويةٌللحديثٌيشددٌحديثكمٌُبٌقلوبٌأشياعكمٌ
بيتٌأفضلٌأـٌعابٌدٌلوٌعبادة؟ٌالفقيوٌواحملدثٌوراويةٌاغبديثٌالذيٌيشددٌاغبديثٌُبٌقلوبٌأشياعٌأىلٌال

ىكذاٌُبٌالروايات،ٌحديُثٌأىلٌالبيتٌوفكرٌأىلٌٌ،منٌسبعُتٌألفٌألفٌعابدٌوسبعُتٌألفٌألفٌعابدة
البيتٌىوٌوسيلٌةٌالنجاةٌلكنناٌماذاٌنصنع؟ٌابتُليناٌُغزيناٌُبٌمنابرناٌاغبسينية،ٌُغزيناٌُبٌفضائياتنا،ٌُغزيناٌُبٌ

ٌتفاسَتنا ٌشيعية، ٌرموز ٌواألسباب ٌُغزينا ٌالعلمية ٌحبديثٌٌحوزاتنا ٌمشحونة ٌالعلماء ٌكتبها ٌاليت الشيعية
ٌوغَتٌالشيخٌالوائليٌمنٌٌ،اؼبخالفُت ٌاؼبخالفُتٌُبٌمنابرِه ٌكبلـ ٌالشيخٌالوائليٌحُتٌينقل ولذلكٌالٌألـو

ٌاػبطباءٌواؼبتحدثُتٌالٌيلومُوٌأحدٌحينماٌيرىٌجهابذةٌعلماءٌالشيعةٌينقلوفٌكبلـٌاؼبخالفُت.
ٌ ٌىو ٌالصاُب)ىذا ٌشيخناٌٌ(تفسَت ٌيقوؿ ٌماذا ٌالػخمسة، ٌبأجزائِو ٌالكاشاين ٌللفيض ٌالػخمسة بأجزائِو

الػمحسنٌالكاشاين؟ٌُبٌالػجزءٌاألوؿٌعنٌسبِبٌتأليفِوٌلػهذاٌالتفسَتٌوعنٌسببٌتسميتِوٌبالتفسَتٌالصاُب،ٌ
ٌلنقرأٌُبٌالػمقدمة7ٌ

ٌكبلـٌالفيضٌالكاشاينٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعل01صفحةٌ ٌكلٌرجائيٌأفٌتلتفتواٌإىل يو،ٌالفيضٌالكاشاينٌ،
ٌالثالثة0160ٌٌمتوَبٌسنة7ٌ ٌالطبعةٌاليتٌبُتٌيديٌىيٌالطبعة للهجرةٌمنٌعلماءٌالعصرٌالصفوي،ٌىذه

ٌكذلك01ٌٌمطبعةٌخورشيدٌإيراف،ٌصفحةٌ الكبلـٌٌ-يقوؿٌشيخناٌاحملسنٌالكاشاين7ٌوَلمَّاٌأصبَحٌاألمر
ٌ ٌُىنالكٌٌ-متعلقٌويأٌبٌواضحًا ٌىنالكٌعندٌأىلٌالبيتٌٌبقيٌالعلمٌ-وبقيٌالعلُمٌـبزونًا صاَرٌٌ-ـبزونًا

ٌكأهنمٌأئمةٌالكتابٌوليسٌالكتابٌبإمامهمٌفضربواٌبعضُوٌببعضٌ ٌ-ىذاٌحديثٌعنٌاؼبخالفُتٌٌ-الناُس
يعنػيٌٌ-لًتويجٌمرامهمٌوحػملوهٌعلىٌأىوائهمٌُبٌتفاسَتىمٌوكبلمهمٌوالتفاسَتٌالتػيٌصنفهاٌعلماءٌالعامةٌ

ٌالقبيلٌفكيفٌ-منٌالػمخالفُتٌ ٌالتعويلٌٌمنٌىذا ٌٌأيٌقبيل؟ٌ-يصحٌعليها ٌذكرُه فكيفٌٌ-الذيٌمرَّ
ٌالتعويلٌ ٌأصحابناٌٌ-ىوٌيقوؿٌٌ-يصحٌعليها ٌالتعويلٌوكذلكٌالتػيٌصنفهاٌمتأخروا فكيفٌيصحٌعليها
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ٌ ٌالعامة ٌرؤساء ٌإىل ٌمستندة ٌأيضًا ٌٌ-فإهنا ٌاليـو ٌإىل ٌالقضية ٌوىذه ٌكذلك ٌالشيعة ٌتفاسَت ٌحتػى يعنػي
ٌالػحديثٌيتحدثٌ ٌىذا ٌموجودة، ٌالػمتوَبٌسنة7 ٌالفيضٌالكاشاين وكذلكٌالتػيٌصنفهاٌٌٌ-0160ٌبو

ٌٌ-يعنػيٌمنٌعلماءٌالشيعةٌٌ-متأخرواٌأصحابناٌ تبلحظوفٌٌ-فإهناٌأيضًاٌمستندةٌإىلٌرؤساءٌالعامةٌَوَشذَّ
ٌماٌنُِقلٌفيوٌحديٌثٌعنٌأىلٌالعصمةٌٌ-ماذاٌيقوؿٌ نفسٌالقضيةٌُبٌتفسَتٌالػميزاف،ٌنفسٌالقضيةٌٌ-وَشذَّ
ٌماٌنُِقلٌفيوٌحديٌثٌعنٌأىلٌالعصمةٌوذلكٌألهنمٌٌ-ٌمػجمعٌالبيافٌنفسٌالقضيةٌُبٌتفسَت أيٌٌ-وَشذَّ

واقتصرواٌُبٌاألكثرٌعلىٌأقوالػهمٌٌ-علىٌمنواؿٌالػمخالفُتٌٌ-إنػماٌنسجواٌعلىٌمنوالػهمٌٌ-علماءٌالشيعةٌ
ٌالػمنهجٌالػموجودٌٌ- ٌكافٌىوٌىذا ٌإذا ٌالشيخٌالوائليٌإذاً، ٌألـو ٌعلىٌوذلكٌألٌ-فلماذا هنمٌإنػماٌنسجوا

ٌُبٌاألكثرٌعلىٌأقوالػهمٌ ٌآخرٌالكبلـ7ٌمعٌأفٌٌ-منوالػهمٌواقتصروا ٌإىلٌما ٌيقوؿٌلنقرأ إىلٌآخرٌالكبلـ،
ٌىؤالءٌوىؤالءٌ معٌأفٌأكثرٌماٌتكلمٌبِوٌٌ-يعنػيٌعلماءٌالػمخالفُتٌوعلماءٌالشيعةٌٌ-أكثرٌماٌتكلمٌبِو

ٌوالصرؼٌواال ٌُبٌالنحِو ٌتكلموا ٌفإنػما ٌوىؤالء ٌىؤالء ٌوالقراءة ٌواللغة ٌالقراءاتٌالتػيٌٌ-شتقاِؽ مثلٌىذه
ٌقبلٌقليلٌالػَمودٌَّ ٌوالػَمُوودٌَّقرءناىا ٌالقراءاتٌة ٌمثلٌىذه ٌوالصرؼٌواالشتقاِؽٌٌ-ة ٌُبٌالنحِو ٌتكلموا فإنػما

الػمقصودٌمنٌٌ-واللغةٌوالقراءةٌوأمثاؽباٌفباٌيدورٌعلىٌالقشِرٌدوفٌاللبابٌفأينٌىمٌوالػمقصودٌمنٌالكتابٌ
ٌعندٌأىلٌالبيتٌلكنٌماذاٌنصنعٌلعلماءٌالشيعة؟!ٌٌالكتاب
ٌكتبٌالتفسَتٌيعرفوفٌىذهٌٌ-وباعبملة7ٌٌماذاٌيقوؿ؟00ٌصفحةٌ ٌكبلـٌحقيقي،ٌأصحابٌاػبربةٌُب وىذا

ٌ ٌأحدٌأفٌيقوؽبا ٌولكنٌالٌهبروء الفيضٌالكاشاينٌاآلفٌالقضيةٌٌ-وباعبملةٌملٌنرىٌإىلٌاآلفٌٌ-اغبقيقة
صارتٌأسوأ،ٌىذاٌُبٌزمافٌالفيضٌالكاشاينٌاآلفٌالقضيةٌأسوأٌوأسوأٌبكثَت،ٌيعٍتٌاآلفٌإذاٌنذىبٌمثبلًٌ

وباعبملةٌملٌٌ-إىلٌتفسَتٌالسيدٌفضلٌاهللٌمنٌوحيٌالقرآفٌالقضيةٌأسوأٌوأسوأٌوأسوأٌوأسوأٌإىلٌمليوفٌمرةٌ
ٌكثرهت مٌوكثرةٌتفاسَتىمٌمنٌأتىٌبتصنيِفٌتفسَتٌمهذبٌصاؼٌواؼٌٌنرىٌإىلٌاآلفٌُبٌصبلةٌاؼبفسرينٌمع

كاؼٌشاؼٌُيشفيٌالعليلٌويُرويٌالغليلٌيكوفٌمنزىًاٌعنٌآراءٌالعواـٌمستنبطًاٌمنٌأحاديثٌأىلٌالبيتٌ
ٌ ٌالسبلـ ٌموسوعي،ٌٌ-عليهم ٌالفيضٌالكاشاينٌعالػِم ٌأف ٌالعلم ٌالنوعٌمع ٌىذا يقوؿٌملٌأرىٌتفسَتٌمن

ٌُمػحٌَ ٌباؼبوسوعيةٌالفيضٌالكاشاينٌعالػِم ٌالذينٌامتازوا ٌمنٌالعلماء ٌوعرفاينٌوفيلسوؼٌومفسر دِّثٌوفقيو
ٌكتابُوٌالواُبٌىوٌيُػَعّدٌمنٌأىمٌاؼبصادرٌاغبديثيةٌعندٌعلماءٌاإلمامية،ٌيقوؿ7ٌوباعبملةٌملٌنرىٌإىلٌ الواسعة،

ٌكثرهتمٌ منٌأتىٌٌ-ملٌنرىٌٌ-وكثرةٌتفاسَتىمٌٌ-منٌمفسريٌالشيعةٌيتحدثٌٌ-اآلفٌُبٌصبلةٌاؼبفسرينٌمع
ٌإىلٌأفٌيقوؿ7ٌيكوفٌمنزىاًٌعنٌآراءٌالعواـٌمستنبطاًٌمنٌأحاديثٌأىلٌالبيت.ٌٌ-بتصنيِفٌتفسَتٌ
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ٌيقوؿ؟04ٌإىلٌأفٌيقوؿٌُبٌصفحةٌ ٌالتفسَتٌبالصاُب7ٌٌماذا لذلكٌىوٌماذاٌٌ-وباغبريٌأفٌيسمىٌىذا
ٌالتفسَتٌبالصاٌ-ظباه؟ٌظباهٌ)الصاُب(ٌأظبوٌالصاُبٌِلماذا؟ٌ أليٌشيءٌياٌٌ-ُبٌوباغبريٌأفٌيسمىٌىذا

ٌ ٌالعامة ٌكدوراتٌآراء ٌعن ٌلصفائِو ٌيقوؿ7 ٌالػُمحسن؟ ٌٌ-شيخنا ٌبالصاُبٌلصفائِو وباغبريٌأفٌٌ-يسمى
ٌكدوراتٌآراءٌالعامةٌ ٌعن ٌالتفسَتٌبالصاُبٌلصفائِو ٌكلٌىذهٌاغبملةٌالقويةٌعلىٌٌ-يسمىٌىذا يعٍتٌبعد

راءٌاؼبخالفُتٌألىلٌالبيتٌبلٌقاؿ7ٌوقاؿٌبأنوٌالٌيوجدٌتفسَتٌشيعيٌىبلوٌمنٌآٌ،اؼبفسرينٌوكتبٌالتفسَت
ٌ ٌنقلوا ٌما ٌيقوؿٌعنٌمفسريٌٌ-وَشذَّ الداىيةٌالكربىٌىنا،ٌىذهٌحقيقةٌىوٌالٌيفًتيٌىذهٌحقائقٌينقلها

ٌماٌنُِقلٌفيوٌحديٌثٌعنٌأىلٌالعصمةٌ ُبٌتفاسَتىم،ٌوإمباٌسارواٌمسارٌاؼبخالفُتٌألىلٌٌ-الشيعة7ٌوشذَّ
ٌيرجعٌواللطٌ،البيتٌويتحدثوفٌاآلفٌعلىٌاؼبنابر ٌالتفاسَتٌالٌيرجعٌإليها ٌأفٌالشيخٌالوائليٌحىتٌىذه يفة

مباشرًةٌإىلٌالعُتٌالصافيةٌإىلٌالفخرٌالرازي،ٌوحينماٌأذكرٌالشيخٌالوائليٌالشيخٌالوائليٌمبوذج،ٌالبقيةٌمثلٌ
ٌالتفسَتٌىوٌ الشيخٌالوائلي،ٌلكنٌالشيخٌالوائليٌىوٌالرمزٌاألكربٌُبٌىذهٌاؼبدرسة،ٌومعٌذلكٌاآلفٌىذا

ٌاآلفٌلوٌنريدٌأفٌالتف ٌكدوراتٌآراءٌالعامة، ٌقاؿٌمن ٌكما ٌبالصاُبٌأليٌشيء؟ٌلصفائِو سَتٌالصاُبٌظباُه
ٌأفٌ ٌالقضيةٌألنوٌمنٌأينٌيأٌبٌبالتفسَت؟ٌالبُد ٌمنٌآراءٌالعامة، ٌكثَتًا ٌالتفسَتٌفنجدٌأفٌفيو ننظرٌُبٌىذا

وتركتٌحديثٌأىلٌالبيتٌٌيرجعٌإىلٌبقيةٌالتفاسَتٌاألخرى،ٌالتفاسَتٌاألخرىٌمشحونةٌبآراءٌاؼبخالفُت
ٌرواياتٌ ٌوُأخرِج ٌاجمللدات ٌىذه ٌأفتح ٌأف ٌوبإمكاين ٌاؼبخالفُت ٌبآراء ٌمشحوف ٌالتفسَت ٌىذا ٌحىت جانباً،
اؼبخالفُتٌوُأخرِجٌرواياتٌأىلٌالبيتٌحىتٌىذاٌالتفسَتٌوالٌحاجةٌإىلٌذلكٌىوٌنفسُوٌسيثبتٌذلكٌبنفسِوٌ

ٌال ٌاؼبخالفُت، ٌبآراء ٌأيضًا ٌمشحوف ٌىو ٌالتفسَت ٌىذا ٌكبقيةٌبأف ٌاؼبتكاثرة ٌالكثرة ٌبتلك ٌمشحوف ٌأقوؿ
ٌفاتوٌُ ٌأراد، ٌكما ٌالتفسَتٌصافيًا ٌصار ٌاستطاعٌما ٌما ٌينقيٌولكنو ٌأف ٌاإلمكاف ٌحاوؿٌقدر التفاسَتٌوإمبا
ٌكافٌاؼباءٌنظيفٌستكوفٌثيابُوٌنظيفةٌ ٌكافٌُبٌوسطٌاؼباءٌإذا الكثَتٌمنٌدوفٌتعمدٌوذلكٌألفٌاإلنسافٌإذا

ٌكافٌاؼباءٌقذرٌحىتٌلوٌوب اوؿٌأفٌيتخلصٌمنٌقذارةٌالػماء،ٌالقذارةٌستلحقٌبثيابِوٌشاءٌأـٌأبػى،ٌلذلكٌإذا
ٌكررٌالنظرٌُبٌتفسَتٌالصاُبٌووجدُهٌالٌيػخلوٌمنٌآراءٌالػمخالفُتٌماذاٌ ماذاٌفعلٌالفيضٌالكاشاينٌبعدٌأف

ينٌيعنػيٌصنع؟ٌألََّفٌتفسَتاًٌجديداًٌىذاٌىوٌالتفسَت،ٌسػماُهٌ)األصفى(،ٌىذاٌتفسَتٌآخرٌعبارةٌعنٌمػجلد
ٌاألصفى، ٌالتفسَُت ٌوىو ٌآخر ٌبتفسَت ٌالصافػي ٌالتفسَت ٌٌلػخص ٌالػمقدمة، ٌنقرأ ٌمػجلدين ٌعن ُبٌعبارة

ٌالػمقدمةٌماذاٌيقوؿٌشيخناٌالفيضٌالكاشاينٌيقوؿ7
اصطفاء،ٌاؼبفروضٌأفٌيسميوٌاؼبصطفى،ٌاؼبفروضٌىكذا،ٌىوٌظباهٌاألصفىٌألفٌىوٌٌ-ٌىذاٌماٌاصطفيتٌُ
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ٌ ٌاصطفيُت ٌما ٌىذا ٌواالٌ-يقوؿ7 ٌالتصفية ٌمن ٌأكثر ٌللقرآفٌٌ-صطفاء ٌتفسَتي ٌمن ٌاصطفيُت ٌما ىذا
راعيُتٌٌ-غايةٌاإلهبازٌمعٌالتنقيحٌوهنايةٌٌ-ماذاٌراعىٌُبٌىذاٌالكتاب؟ٌٌ-اؼبسمىٌبالصاُبٌراعيُتٌفيِوٌ

ٌمنٌ ٌالبياِف ٌإىل ٌوبتاُج ٌما ٌبياِف ٌعلى ٌمقتصرًا ٌالتوضيح ٌمع ٌالتلخيِص ٌالتنقيحٌوهناية ٌمع ٌاإلهباز ٌغاية فيو
اآلياتٌدوفٌماٌُيستغٌتٌعنوٌمنٌاحملكماتٌالواضحاتٌفباغبريٌأفٌيسمىٌباألصفىٌوعسىٌأفٌيفيٌببياِفٌ

باعتبارٌٌ-ىوٌاألوَبٌٌ-تفسَتٌالصاُبٌٌ-ٌأكثرٌماٌالٌيُفهمٌظاىرُهٌبدوفٌالبيافٌمنٌالقرآفٌوإفٌكافٌالصاُب
ٌمنٌٌ-ُبٌىذاٌالكتابٌٌ-وإمباٌمعويلٌفيوٌٌ-أكربٌوأوسعٌلكنٌىناٌماذاٌيقوؿ؟ٌ علىٌكبلـٌاإلماـٌاؼبعصـو

ٌكدوراتٌٌ-آؿٌالرسوؿٌ ٌكافٌأوَبٌأكربٌولكنٌفيوٌمن يشَتٌإىلٌأيٌشيء؟ٌيشَتٌإىلٌأفٌذلكٌالكتاب
ٌالتٌ،العامة ٌمنٌآؿٌٌ-فسَتٌلذلكٌىوٌىناٌأرادٌأفٌيصفيٌىذا ٌكبلـٌاإلماـٌاؼبعصـو وإمباٌمعويلٌفيوٌعلى

ـٌٌ عندٌقو ٌوماٌإىلٌالقشِرٌيؤوؿٌإذٌالٌيوجدٌمعالِػمٌالتنزيلٌإالٌَّ فيماٌيشرحٌاللغةٌواؼبفهـو الرسوؿٌإالٌَّفيما،ٌإالٌَّ
ٌ ٌالكتابٌمنٌحديثٌآؿٌٌ-كافٌينزؿٌُبٌبيوهتمٌجربئيل ٌالسببٌالذيٌأريدٌأفٌأجعلٌىذا يقوؿٌىذا

ٌكشاؼٌعنٌٌُمػَحمَّد ٌكافٌينزؿٌُبٌبيوهتمٌجربئيلٌوال ِلماذا؟ٌيقوؿ7ٌإذٌالٌيوجدٌمعالِػمٌالتنزيلٌإالٌَّعندٌقـو
فبنٌلديِوٌؾبمعٌ منٌخوطبٌبأنوارٌالتنزيلٌوالٌيتأتىٌتيسَتٌتفسَتٌالقرآفٌإالٌَّ وجوهٌعرائسٌأسرارٌالتأويلٌإالٌَّ

ٌإىلٌتفسَتٌؾبمعٌالبيافٌ-البيافٌوالتبيافٌ وتفسَتٌالتبيافٌللشيخٌالطوسيٌشيءٌمنٌٌوىوٌىناٌيشَتٌأيضًا
والٌيتأتىٌتيسَتٌتفسَتٌالقرآفٌإالٌَّفبنٌلديِوٌؾبمعٌالبيافٌوالتبيافٌفعلىٌمنٌنعوؿٌإالٌٌَّ-التوريةٌُبٌالكبلـٌ

وإىلٌمنٌنصَتٌإالٌَّإليهمٌالٌواهللٌالٌنتبُعٌإالٌَّأخبارىمٌوالٌنقتفيٌإالٌٌَّ-يعٍتٌإالٌَّعلىٌأىلٌالبيتٌٌ-عليهمٌ
يعٍتٌُبٌىذاٌالتفسَت،ٌٌ-ىوٌيقوؿٌىكذا،ٌُبٌنفسٌالصفحةٌيقوؿ7ٌوماٌرويتٌمنٌطريقٌالعامةٌٌ-آثارىمٌ

ٌكلٌىذهٌ ٌكبَتةٌلكنٌالٌأظبُعٌأحداًٌيتحدثٌعنها،ٌىوٌبعد ٌكبَتةٌحقيقة،ٌاؼبشكلة اؼبشكلةٌمشكلةٌمشكلة
صدرتوٌٌُ-ٌيعٍتٌُبٌىذاٌالتفسَتٌ-القضيةٌىوٌنفسُوٌُبٌنفسٌالصفحةٌيقوؿ7ٌوماٌرويتٌمنٌطريقٌالعامةٌ

إني أعجب قيسٌيُظِهُرٌعجبوٌيقوؿ7ٌبنٌٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌُبٌكتابٌُسليمٌ-ِبُروَيٌ
القضيةٌقضيةٌتدورٌتدورٌتدورٌتبتعدٌعنٌٌمن أمر ىذه األُمَّة كيف ُأشرِبت ُحب ىذا الرجل وصاحبِو،
نفسٌالصفحةٌىوٌيقوؿٌالفيضٌالكاشاين،ٌٌأىلٌالبيتٌوتعودٌإىلٌاؼبخالفُت،ٌِلماذاٌياٌعلماءٌالشيعة؟!!ٌُب

ٌالكبلـٌ ٌكافٌىذا أناٌأعذرُه،ٌالفيضٌالكاشاينٌتأثرٌبالفكرٌالصوفػيٌالػمخالفٌألىلٌالبيت،ٌأتدريٌوإف
ٌكتبٌ ٌكتبٌاألخبلؽٌاآلفٌإذاٌأحدٌيسأؿٌفيقوؿٌماٌىي سيدخلنػيٌُبٌزاويةٌأخرى،ٌقبلٌأفٌأتػمٌالكبلـ،

ٌاألخبلؽٌعندكمٌُبٌالػمكتبةٌالشيعية؟ٌ
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ٌكتابٌيسمىٌبػع ٌكتبٌاألخبلؽٌُبٌالػمكتبةٌالشيعيةٌسأذكرىاٌلكم،ٌعندنا ٌ)ندناٌمػجموعةٌمن ؾبموعةٌػ
أيبٌفراسٌالنخعيٌوىوٌمنٌأحفادٌمالكٌاألشًتٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌوىوٌجدٌبنٌٌلشيخناٌوراـٌ(وراـ

ٌاب ٌوراـ ٌمصباحٌالزائر ٌكتابِو ٌقبلٌقليلٌُب ٌابنٌطاووسٌالذيٌقرءنا ٌسيدنا ٌعندهٌٌمنٌأجداد نٌأيبٌفراس،
كتابٌمعروؼٌمنٌأقدـٌالكتبٌاألخبلقيةٌُبٌالوسطٌالشيعيٌمػجموعةٌوراـ،ٌإذاٌأردناٌأفٌنذىبٌإىلٌىذاٌ
ٌكتابٌمنٌكتبٌاألخبلؽٌ الكتابٌىذاٌالكتابٌمشحوفٌبأحاديثٌالػمخالفُت،ٌاآلفٌلوٌيسأؿٌسائلٌأريد

ٌيأٌب ٌأنتٌتقرأ ٌوراـ، ٌمػجموعة ٌالػمشهور ٌالكتابٌالقدًن ٌالشيعة، ٌالػحسنٌقاؿٌٌعند ٌوعن ٌالشيعيٌفيقرأ
ٌالػحسنٌ ٌالػحسنٌليسٌاإلماـٌالػحسنٌالٌىوٌالػحسنٌالسبطٌوالٌىوٌالػحسنٌالعسكريٌىذا كذا،ٌىذا
ٌوىوٌ ٌكتبٌاألخبلؽ ٌُب ٌكتبٌالػحديثٌويػحشر ٌُب ٌالتفسَت ٌكتب ٌُب ٌيُػحشر ٌما ٌكثَتًا ٌوىذا البصري

واٌأىلٌالبيتٌشديدٌالػمخالفة،ٌومنٌوالػحسنٌالبصريٌمعروؼٌمنٌالناسٌالذينٌخالفٌ،الػحسنٌالبصري
ٌكانتٌ الناسٌالذينٌوقفواٌُبٌوجوٌأمَتٌالػمؤمنُت،ٌأنتٌماذاٌتتوقع؟ٌىذاٌإنسافٌتربػىٌُبٌبيتٌعائشة،ٌأمو
ٌكافٌمقرٌمركز،ٌمركزٌلئلعبلـٌالسياسيٌ خادمةٌُبٌبيتٌعائشةٌونشأٌطفولتُوٌُبٌبيتٌعائشةٌوبيتٌعائشة

ٌتتوقعٌمنٌشخصٌنػ ٌالػحسنٌُبٌذلكٌالوقت،ٌفػماذا ٌُبٌبيتٌعائشة،ٌىوٌىذا ٌوعظامُو ٌودمُو ٌلػحمُو ما
البصري،ٌإذاٌتذىبٌإىلٌمػجموعةٌوراـٌقاؿٌالػحسن،ٌقاؿٌالػحسن،ٌمنٌىوٌالػحسن؟ٌبعضٌالناسٌالذينٌ
ٌىوٌ ٌىذا ٌال ٌالعسكري، ٌالػحسن ٌأو ٌعليو ٌالسبطٌصلواتٌاهلل ٌالػحسن ٌمثبًل ٌالكتابٌيتصوروف يقرءوف

ٌكثَت،ٌالك ٌتابٌمشحوفٌبأحاديثٌالػمخالفُت.ٌالػحسنٌالبصريٌوغَتُه
ٌكتبٌاألخبلؽٌعندناٌ)جامُعٌالسعادات(ٌللشيخٌالنراقيٌولربػماٌىوٌالكتاُبٌاألوؿٌُبٌ الكتابٌالثاينٌمن
الػمكتبةٌالشيعيةٌُبٌعلمٌاألخبلؽ،ٌىوٌاآلخرٌمشحوفٌبأحاديثٌاليونانيُتٌوأحاديثٌالػمخالفُتٌألىلٌ

ٌإ ٌكناٌالٌنريدٌالبيت،ٌوأحاديثٌاليونانيُتٌالٌضََتٌفيها ذاٌقيستٌبأحاديثٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيتٌوإف
ٌأحاديثٌاليونانيُتٌأفضلٌبكثَتٌمنٌ ٌمقايسة ٌبعملية ٌنريدٌأفٌنقـو ٌلكنٌإذا ٌإالٌمنٌأىلٌالبيت، حديثًا
ٌأحاديثٌ ٌُب ٌىي ٌالقاتلة ٌالسمـو ٌسػموماً، ٌتًتؾ ٌلن ٌاليونانيُت ٌأحاديث ٌألف ٌالػمخالفُت أحاديث

ٌأمسٌعنٌعيوفٌكدرةٌالٌيتحدثٌالػمخالفُت،ٌاإلماـٌحُتٌيت حدثٌالروايةٌالتػيٌقرأتػهاٌعلىٌمسامعكمٌيـو
7ٌعنٌاليونانيُتٌيتحدثٌعنٌالػمخالفُت،ٌالعيوفٌالكدرةٌوالقذرةٌعيوفٌالقاذوراتٌىيٌأحاديُثٌالػمخالفُت

ضارٌىوٌَعجَّلواٌعلىٌأوالدكمٌقبلٌأفٌتُػَعجِّلٌعليهمٌالػُمَرجِّئة،ٌعلموىمٌعلموىمٌحديثنا،ٌألفٌالػحديثٌال
ٌ.(جامُعٌالسعادات)حديثٌالػمرجئةٌأوٌالػُمرجئة،ٌىذاٌالكتابٌالثاينٌ
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الكتابٌالثالثٌوىوٌأكربٌالكتبٌاألخبلقيةٌوالكثَتٌمنٌطلبةٌالعلمٌيشًتوفٌالكتابٌويقرءونوٌوينقلوفٌمنوٌ
منوٌٌوىمٌالٌيعرفوفٌقصةٌىذاٌالكتابٌألنػهمٌالٌيقرءونوٌمنٌأولِوٌإىلٌآخرِهٌيأخذوفٌ،مػجالسٌوموضوعات

ٌلصاحبٌتفسَتٌ ٌالتفسَت، ٌللفيضٌالكاشاينٌلصاحبٌىذا ٌالبيضاء( ٌكتابٌ)الػمحجة ٌالػحاجة، موضع
ياٌشيعةٌأىلٌالبيتٌالػمحجةٌالبيضاءٌليسٌبكتابٌشيعيٌىذاٌٌ،ٌالصافػيٌواألصفىٌ)الػمحجةٌالبيضاء(

ٌالدين)ىوٌنفسُوٌ للغزالػي،ٌتعرفوفٌالغزالػيٌأبوٌحامدٌالغزايلٌإماـٌالػمخالفُتٌالذيٌيستشكلٌٌ(إحياءٌعلـو
ٌالدينٌبوابًةٌحتػىٌيستشكلٌمنٌلعنٌيزيد،ٌ منٌلعنٌإبليسٌحتػىٌيػجعلُوٌبوابًةٌُبٌنفسٌكتابٌإحياءٌعلـو

طلقاًٌيستشكلٌمنٌلعنٌإبليسٌالذيٌلعنُوٌاهللٌُبٌالقرآفٌليجعلٌمنٌذلكٌبوابًةٌوطريقًاٌبأنناٌضدٌاللعنٌم
ٌالكتابٌ ٌأبوٌحامدٌالغزالػيٌىذا حتػىٌالٌنلعنٌإبليس،ٌحتػىٌالٌيُعلنٌيزيدٌوالٌيُعلنٌأعداءٌأىلٌالبيت،
الذيٌيقوؿٌعنوٌالػمخالفوفٌألىلٌالبيتٌلوٌلػمٌيكنٌُبٌاإلسبلـٌُبٌإسبلمهمٌإالٌكتاُبٌاألحياءٌلغنػىٌعنٌٌ

ٌكتاب،ٌىناؾٌمنٌيقوؿٌبأفٌأبوٌحامدٌالغزالػيٌاىتدىٌإىلٌأىلٌا ٌكتابٌكل ٌوألَّف لبيتٌُبٌآخرٌعمرِه
ٌالػمخالفوفٌ ٌالكتابٌأليبٌحامدٌالغزالػيٌطبعًا ٌىذا ٌيُقاؿٌبأفَّ ٌالعالػمُت، ٌكتابٌموجود،ٌعنوانوٌسرُّ ىناؾ
ٌالفيضٌ ٌألف ٌلتصوفِو ٌالغزالػي ٌحامد ٌأبا ٌيُػحب ٌىو ٌالكاشاين ٌالفيض ٌلكن ٌذلك ٌينفوف ٌالبيت ألىل

ٌا ٌوبالفكر ٌالصوُب ٌبالفكر ٌتأثر ٌعنده ٌصدرٌالكاشاين ٌتلميذ ٌىو ٌالفيضٌالكاشاين ٌبالػمناسبة لعرفانػي،
ٌالػمدرسةٌ ٌُب ٌاألوؿ ٌالرقم ٌالػمتػألػهُت، ٌصدر ٌصهر ٌىو ٌالػمتألػهُت ٌصدر ٌبنت ٌمن ٌومتزوج الػمتألػهُت
ٌوإالٌيعنػيٌالفيضٌالكاشاينٌٌ ٌالفيضٌالكاشاين، العرفانية،ٌعلىٌأيٌحاؿٌليسٌالػحديثٌاآلفٌعنٌحياة

ٌم ٌرجل ٌبأنو ٌقليل ٌقبل ٌقلت ٌعلىٌكما ٌيػحسب ٌجهة ٌمن ٌاإلخباريُت ٌعلى ٌيُػحسب ٌلذلك وسوعة
الػمحدثُتٌمنٌجهة،ٌيُػحسبٌعلىٌالػمفسرينٌمنٌجهةٌيػحسبٌعلىٌالفبلسفةٌمنٌجهة،ٌيُػحسبٌعلىٌ

أفٌأباٌحامدٌقدٌاستشيعٌواستبصر7ٌٌالعرفاءٌوالػمتصوفةٌمنٌجهةٌوىكذا،ٌيُػحبٌأباٌحامدٌالغزالػيٌفقاؿ
ٌالدينٌمنٌٌ،واىتدىٌوسارٌُبٌمنهجٌأىلٌالبيت فأناٌأريدٌأفٌأخدموٌأريدٌأفٌأغَتٌماٌُبٌكتابٌإحياءٌعلـو

ٌالفيضٌ ٌأيػها ٌُتصلحٌمنو ٌمػخالفٌألىلٌالبيتٌماذا ٌكلو ٌالكتاب ٌألىلٌالبيت، حديثٌالنصبٌوالعداء
يعٍتٌٌٌ(احملجةٌالبيضاءٌُبٌإحياءٌاإلحياء)الكاشاين؟!!ٌفأصلحٌماٌاستطاعٌإصبلحوٌُبٌمواردٌمعينةٌوظباُهٌ

ٌكتابناٌياٌشيعةٌأىلٌكأفٌإحيا ٌكافٌميتًاٌوىوٌأحياهٌهبذهٌالتصروبات،ٌفهذاٌالكتابٌماٌىو ٌالدين ءٌعلـو
ٌالدينٌأخذُهٌالفيضٌالكاشاينٌ ٌكتابٌالغزايلٌىوٌإحياءٌعلـو ٌكتابٌىو ٌالدينية،ٌىذا البيتٌياٌطلبةٌالعلـو

وأنتمٌياٌخطباءٌاؼبنربٌٌفصححٌبعضاًٌمنوٌوالنسبةٌالغالبةٌتركهاٌعلىٌماٌىيٌعليو،ٌماٌىوٌبفكرٌأىلٌالبيت،
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وىذاٌىوٌالفيُضٌالكاشاينٌألََّفٌالصاُبٌوظباهٌ.ٌتذىبوفٌإىلٌىذاٌالكتابٌوتأخذوفٌمنوٌوالٌتعرفوفٌقصتو
بالصاُب،ٌأناٌىناٌالٌأريدٌأفٌأضبَلٌضبلةٌشعواءٌعلىٌالفيضٌالكاشاين،ٌالفيضٌالكاشاينٌرجلٌلوٌالفضلٌ

عها،ٌىذاٌاألصفىٌالذيٌقاؿٌىنا7ٌفعلىٌمنٌنُػَعوِّؿٌإالٌَّالكبَتٌلكنٌىذهٌاغبقائقٌبُتٌأيديناٌماذاٌنصنعٌم
وإىلٌمنٌنصَتٌإالٌَّإليهمٌالٌواهللٌالٌنتبُعٌإالٌَّأخبارىمٌوالٌٌ-إالٌَّعلىٌأىلٌالبيتٌوىذهٌحقيقةٌٌ-عليهمٌ

ماذاٌتصنعٌهبذاٌأيهاٌالفيُضٌالكاشاين؟!!ٌٌ-نقتفيٌإالٌَّآثارىمٌ ٌوماٌرويُتٌمنٌطريقٌالعامةٌصدَّرتُوٌٌُ-إذاًٌ
ٌ ٌاػباصة ٌطريق ٌمن ٌرويُت ٌَعمَّا ٌيعٍتٌالشيعةٌٌ-برويٌليمتاز ٌحديثٌاػباصة ٌخالطٌاغبديث، يعٍتٌىو

ٌإليو؟ٌوأنتٌتريدٌأفٌتأٌبٌبتفسَتٌـبتصرٌوقلَتٌُبٌأوؿٌ ٌكلمةٌُروَيٌليميز،ٌماٌاغباجُة والعامةٌلكنٌوضع
ٌ ٌكبلـٌاإلماـٌاؼبعصـو اذاٌاغباجةٌإىلٌاؼبخالفُت؟ٌفلمٌ-الكبلـٌىوٌقاؿ،ٌقاؿ7ٌبأنٍت،ٌوإمباٌُمعويلٌفيوٌعلى

ٌكربىٌماذاٌنفعلٌأينٌنعطيٌوجوىنا!!ٌىذاٌىوٌتفسَتٌالصاُب. ٌطامة
أتعلمٌالقصةٌماٌانتهتٌبعدٌذلكٌىوٌرجعٌإىلٌتفسَتٌاألصفىٌفوجدٌكبلـٌاؼبخالفُتٌفكتبٌتفسَتاًٌثالث،ٌ

ٌكافٌالبعضٌأناٌىناٌالٌأملكٌنسختُو،ٌالتفسَتٌالثالثٌأناٌرأيتُو،ٌرأيتُوٌُبٌأحدٌاؼبكتباتٌواطلع ُتٌعليوٌوإف
ٌتلخيصٌ ٌُب ٌ)اؼبصفى ٌأظبو ٌالثالث ٌالتفسَت ٌالػُمصفى، ٌأظبُو ٌثالث ٌتفسَت ٌللفيضٌالكاشاين ٌبأف يُنكر
األصفى(ٌىذاٌأظبوٌاألصفى،ٌىذاٌالصاُبٌالبعضٌمنٌاحملققُتٌينكروفٌوجودهٌأناٌىذاٌالكتابٌرأيتُوٌقريتوٌ

ذاٌالكتاب،ٌردباٌيصلٌإىلٌنصفوٌأوٌأكثرٌمنٌنصفٌوقرأتوٌوفيِوٌأيضاًٌمنٌآراءٌاؼبخالفُتٌوىوٌأصغرٌمنٌى
ٌبأفٌ ٌيعرفوف ٌالتحقيق ٌعلماء ٌالكتابٌولكن ٌىذا ٌالبعضٌيُنكر ٌللمصفى، ٌحجرية الكتابٌرأيتٌطبعة
الفيضٌالكاشاينٌلوٌالتفسَتٌاؼبصفى،ٌعندناٌمنٌأكثرٌالعلماءٌخربًةٌُبٌالكتبٌوفهارسٌالكتبٌالشيخٌأغاٌ

ٌكتابِوٌ)الذريعة( ٌكتابٌاؼبصفىٌُبٌمؤلفاتٌالفيضٌالكاشاينٌوكذلكٌاػبونساري،ٌٌبُزرؾٌالطهراينٌُب يذكر
ٌللفيضٌ ٌحُتٌيًتجم ٌوالسادات( ٌالعلماء ٌ)روضاتٌاعبناتٌُبٌأحواؿ ٌكتابِو ٌاػبونساريٌُب ٌباقر مػحمَّد
ٌكتابٌاؼبصفىٌوُبٌمواطنٌأخرىٌأناٌوجدُتٌأسمٌىذاٌالكتاب،ٌأناٌعثرُتٌ ٌكتبِو الكاشاينٌيذكرٌُبٌصبلة

ٌب ٌالكتابٌُب ٌىذاٌعلى ٌيبدو ٌولكن ٌللفيضٌالكاشاين ٌالكتاب ٌىذا ٌبأف ٌالبعضٌيُنكر عضٌاؼبكتبات
ٌكذلكٌُبٌروضاتٌاعبناتٌ)اؼبصفىٌ الكتابٌللفيضٌالكاشاينٌوىوٌاؼبصفىٌاؼبذكورٌُبٌالذريعةٌواؼبذكور
ٌحديَثٌ ٌأفَّ ٌكم ٌيعٍت ٌمثاؿ ٌهبذا ٌجئت ٌأنا ٌاؼبخالفُت، ٌحديث ٌمن ٌفيو ٌوأيضًا ٌتلخيصٌاألصفى( ُب

خلٌُبٌأوساطنا،ٌولذلكٌكبُنٌحباجةٌإىلٌعمليةٌتصفيةٌوتنقية،ٌوالٌيوجدٌحصنٌوبميناٌإالٌاؼبخالفُتٌقدٌد
باللجوءٌإىلٌحديثٌأىلٌالبيتٌأفٌنتمسكٌبالكاُبٌوالكتبٌاألربعةٌوكتبٌالشيخٌالصدوؽٌنتمسكٌهبذهٌ
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ىذهٌالقذاراتٌوراءناٌوراءناٌوالذيٌهبلبهاٌإىلٌبيوتنا ىمٌعلمائناٌٌالكتبٌحىتٌننجوٌمنٌىذهٌالقذاراتٌوإالٌَّ
ٌوتبلحظوفٌىذهٌالكتبٌوىذهٌاؼبصادرٌوالقضيةٌواسعةٌوكبَت.

ٌكتابٌ)آداُبٌالنفس(ٌللسيدٌُمػحمَّدٌالعيناثيٌ ٌكتبٌاألخبلؽٌماٌأشرتٌإليوٌوىو ٌكتابٌآخرٌمن ىناؾ
ٌكتابًاٌآخرٌغَتٌىذهٌالكتبٌُبٌاؼبكتبةٌالشيعية،ٌ ىذاٌالكتابٌأيضًاٌمشحوفٌحبديثٌاؼبخالفُتٌالٌأعرؼ

ٌكتيبا تٌصغَتةٌلكنٌىذهٌالكتبٌاؼبهمةٌُبٌعلمٌاألخبلؽ،ٌىناؾٌرسائلٌصغَتةٌلبعضٌالعلماءٌأمَّاٌىناؾ
ٌإِماٌمثلٌاحملجةٌالبيضاءٌوىوٌ الكتبٌالرئيسةٌُبٌعلمٌاألخبلؽٌىيٌىذهٌالكتبٌاليتٌأشرُتٌإليهاٌوكلها

ٌكتابٌالغزايلٌأبوٌحامدٌالغزايلٌبنفسوٌِ ٌىو ٌكتابٌمطبوعٌُبٌشبافٌؾبلداتٌأوٌأكثر،ٌىذا والكتبٌٌأكرب
ٌكبَتةٌونافذٌُبٌكتبٌ البقيةٌربدثُتٌعنها،ٌالقضيةٌأفٌحديثٌاؼبخالفُتٌنافذٌُبٌكتبٌالتفسَتٌوىذهٌطامة

ٌاألخبلؽٌونافذٌحىتٌُبٌبقيةٌالكتبٌوستتضحٌكثَتٌمنٌاألمورٌوكثَتٌمنٌاغبقائقٌُبٌطواياٌاغبديث.
نٌكتابٌ)جنةٌالػمأوى(ٌللشيخٌٌصورٌةٌأخرىٌمنٌالصورٌالتػيٌوعدتكمٌأفٌألتقطها،ٌىذهٌالصورةٌألتقطهاٌم

ٌالعصمة)كاشفٌالغطاء،ٌالشيخٌُمػحمَّدٌحسُتٌكاشفٌالغطاء،ٌربػماٌأشرُتٌإليهاٌُبٌ ىذهٌالطبعةٌٌ(َمَلفِّ
،ٌالٌزلناٌُبٌحديثٌالظبلمة،ٌُظبلمةٌفاطمةٌىيٌظبلمة0383ٌالػمصححةٌمطبعةٌظهورٌالطبعةٌالثانيةٌ

وإفَّ ِلي ِفي أبنة َرُسوِؿ اهلل صلى اهلل عليو ىوٌقاؿ7ٌٌإماـٌزمانناٌوظبلمةٌإماـٌزمانناٌىيٌظبلمةٌفاطمة،
ٌكاشُفٌالغطاء7ٌوكلماتػهاٌمع034ٌٌصفحةٌٌ-ٌُأسَوًة َحَسنة -ُبٌالتوقيعٌالشريفٌٌ-ٌوآلو يقوؿٌشيخنا

أمَتٌاؼبؤمنُتٌعليوٌالسبلـٌألقتهاٌبعدٌرجوعهاٌمنٌاؼبسجدٌوكانتٌثائرًةٌمتأثرًةٌأشدٌالتأثرٌحىتٌخرجتٌعنٌ
اليتٌملٌزبرجٌمنٌحضَتهتاٌمدةٌعمرىاٌفقالتٌلو7ٌٌ-فاطمةٌخرجتٌعنٌحدودٌاآلدابٌٌ-حدودٌاآلدابٌ

فاطمةٌٌ-إىلٌآخرٌالكبلـ،ٌموطنٌالشاىدٌىنا7ٌحىتٌخرجتٌعنٌحدودٌاآلدابٌٌ...ياٌابنٌأيبٌطالبٌ
ٌألنَّوٌ ٌكاشفٌالغطاء؟! ٌالشيخ ٌالكبلـ ٌقاؿٌىذا ٌِلماذا ٌىذه؟! ٌظبلمة ٌأيُّ ٌاآلداب!! خرجتٌعنٌحدود

أفٌيُػجيبٌعلىٌإشكاؿ،ٌفَػُقلٌإينٌعاجز،ٌىناؾٌأمٌرٌمهمٌوأىم،ٌاألىمٌأفٌربفظٌقدسيةٌفاطمةٌٌَعَجَزٌعن
ٌاإلشكاؿٌُبٌ ٌأجبتٌعلىٌىذا ٌأنا ٌأفٌربافظٌعلىٌشأنكٌالعلمي؟! ٌاألىم ٌواؼبودٌّ)أـ ةٌبرنامجٌيسألوف

ويلٌجوابٌطويلٌجداً،ٌيبكنكمٌأفٌتدخلواٌعلىٌموقعٌالقناةٌوتستمعوفٌإىلٌاعبواب،ٌاعبوابٌطٌ(ذبيب
ٌاعبوابٌعلىٌشاشةٌالتلفزيوف،ٌ مفصلٌوردباٌسأطلبٌمنٌاإلخوافٌأفٌينشرواٌىذاٌاعبواب،ٌأفٌيعٍتٌيبثوا

ٌغداًٌيبثونوٌوأنتمٌشاىدوه ٌأوٌيـو ٌكافٌىناؾٌمتسعٌمنٌالوقتٌاليـو ٌ.إذا
ىذهٌقضيةٌاؼبهمٌواألىمٌُبٌكلٌىذهٌاألمور،ٌىناؾٌحَتٌةٌعندٌالشيعةٌومشكلةٌُبٌتشخيصٌاؼبهمٌواألىم،ٌ
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ٌماٌمعٌتٌأفٌيقوؿٌالشيخٌكاشفٌالغطاءٌعنٌالزىراءٌبأهناٌخرجتٌعنٌحدودٌاآلدابٌألجلٌأفٌهبيبٌوإال
ٌأىمٌأفٌربافظٌعلىٌشأنكٌالعلميٌأوٌأفٌربافظٌعلىٌقدسيةٌ ٌأيهما ٌُقلٌإينٌالٌأعرؼ، علىٌإشكاؿ،

شكاؿٌالزىراء،ٌماٌقيمتناٌكبُن؟!ٌماٌقيمتكٌأنت؟ٌألجلٌأفٌوبافظٌعلىٌشأنِوٌالعلميٌحىتٌيكوفٌلكلٌإ
ٌعالػِمٌىذاٌيعرؼٌجوابًاٌلكلٌسؤاؿ،ٌ عندُهٌجوابٌليسٌبالضرورةٌأفٌالعالػِمٌيعرؼٌجوابًاٌلكلٌسؤاؿ،ٌأيُّ
أصبًلٌاألسئلةٌاليتٌالٌنعرؼٌأجوبتهاٌأكثرٌمنٌاألسئلةٌاليتٌنعرؼٌأجوبتهاٌوأضعاؼٌأضعاؼٌمضاعفة،ٌ

،ٌاإلنسافٌىوٌىذاٌاإلنساف،ٌاإلنسافٌالٌيبلُكٌأجوبًةٌإالٌعلىٌأسئلةٌؿبد ودةٌولذلكٌكبُنٌكبتاُجٌاؼبعصـو
ٌكلٌ ٌوحدُهٌىوٌالذيٌيبلكٌجوابًاٌعلى ٌكلٌسؤاؿ،ٌاؼبعصـو ٌألنناٌالٌمبلكٌجوابًاٌعلى كبُنٌكبتاُجٌاؼبعصـو
ٌكلٌ ٌعلى ٌشئتٌمنٌاألوصاؼٌالٌيبلكٌجوابًا ٌاحملققٌاؼبؤرخٌالفيلسوؼٌقلٌما ٌالعالػِم ٌالفقيو ٌأمَّا سؤاؿ،

نصفٌالعلمٌقوؿٌالٌأعلم،7ٌٌُقلٌإينٌالٌأعلم،ٌأليسٌأئمتناٌيقولوفسؤاؿ،ٌيبلكٌأجوبًةٌعلىٌأسئلةٌؿبدودة،ٌ
ٌتتعدىٌاآلدابٌوأنتٌالذيٌزبرجٌعنٌاآلدابٌياٌشيخٌٌ ٌالسؤاؿ،ٌِلماذا قلٌإينٌالٌأعلمٌجوابٌعلىٌىذا
كاشفٌالغطاءٌوليسٌالزىراءٌخرجتٌعنٌحدودٌاآلداب،ٌلكنٌماذاٌنصنعٌىؤالءٌعلمائناٌىكذاٌيفعلوف،ٌ

ٌاؼبٌو ٌربدثتٌعنٌىذا ٌمنٌأنا ٌيقولوفٌبأفٌىذا ٌالكبلـ، ٌكثَتينٌملٌيعجبهمٌىذا ٌووصلٍتٌأف ضوعٌسابقًا
علمائناٌومنٌمراجعنا،ٌنعمٌىوٌمنٌعلمائناٌومنٌمراجعناٌولكنٌماذاٌنفعلٌلوٌإذاٌَعَثرٌبوٌحظُوٌالعاثرٌمعٌ
ٌحدودٌ ٌعن ٌاػبارُج ٌوىو ٌوأساء ٌوأساء ٌأساء ٌواهلل ٌال ٌأحسنت، ٌلو ٌأنقوؿ ٌلو؟! ٌنصنع ٌماذا ٌىنا، الزىراء

آلدابٌحُتٌيقوؿٌعنٌبنتٌُمػَحمَّدٌبأهناٌخرجتٌعنٌحدودٌاآلداب،ٌىوٌوغَتُهٌومنٌىوٌأكربٌمنو،ٌمنٌا
ٌكاشفٌ ٌالشيخ ٌأحًـت ٌأنا ٌُبٌىذهٌاعبهة، ٌالٌيستحقٌأيٌشأفٌمنٌاالحًتاـ،ٌقطعًا يقوؿٌلفاطمةٌىكذا

ٌكافٌمعٌأىلٌالبيت،ٌكبُنٌحُتٌلباطبٌأىلٌالبيت7ٌ معٌٌ...ٌَغيرُِكم َمَعُكم َمَعُكم ال َمعَ الغطاءٌحيثما
ٌالبيتٌدائماًٌ ٌأناٌٌ،أىل ٌالبيت، ٌأىل ٌمع ٌكانوا ٌما ٌالشيعة ٌعلماء ٌمع ٌليسٌدائماً، ٌالشيعة ٌعلماء ٌمع أمَّا
ٌوأقوؿٌؽبمٌأناٌبنٌٌأخاطبٌاغبجة ٌالشيعة ٌَمَعكٌالٌمعٌغَتؾٌوأخاطبٌعلماء ٌَمَعَك اغبسنٌفأقوؿٌلو7

ٌكنتمٌمعٌأىلٌالبيت،ٌأمَّاٌحينماٌتكٌو نوفٌُبٌخطٌبعيدٌعنٌأىلٌالبيتٌفبلٌخادمكمٌومعكمٌمعكمٌما
ٌُبٌ ٌىذا ٌعلمائنا، ٌعند ٌتتكرر ٌمشكلة ٌاؼبشكلة ٌتتكرر، ٌقضية ٌالقضية ٌىذه ٌحىتٌبفلسٌمزور، أشًتيكم
الكتب،ٌأناٌأعرؼٌمنٌاألرقاـٌوالشواىدٌُبٌاجملالسٌاألحاديثٌالٌأستطيعٌأفٌأذكرىاٌُسأطالبٌبالدليل،ٌ

ٌ ٌوالٌفيديو ٌيدورٌُبٌاجملالسٌأنكىٌألنٍتٌالٌأملكٌالٌتسجيلٌعلىٌاألشرطة ٌوإالٌَّما ٌعنديٌدليل، فما
وأنكىٌمنٌىذاٌالكبلـ،ٌأناٌأشَتٌإىلٌالكبلـٌاؼبوجودٌُبٌالكتب،ٌأمَّاٌالذيٌيدورٌُبٌاجملالسٌىناؾٌأنكىٌ
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ٌماٌ ٌمثل ٌوالتفاصيل، ٌواغبوادثٌوالتواريخ ٌقربٌوأعرؼٌاألظباء ٌوعن ٌأعرفُو ٌوأنا ٌالكبلـ ٌىذا ٌمن وأنكى
ٌهاٌلكنٍتٌالٌأملُكٌدليبلًٌعليهاٌلذلكٌالٌأشَتٌإليها.أعرؼٌىذهٌالتفاصيل،ٌأعرف

ٌلفقيوٌمنٌ ٌاإلسبلـ( ٌالكتابٌ)شرائُع ٌكتابٌىذا ٌأوؿ ٌالعلمية ٌكتابٌيدرسوٌطالبٌالعلمٌُبٌحوزتنا أوُؿ
الػحسنٌالػحلي،ٌأستاذٌبنٌٌأكربٌفقهاءٌالطائفةٌالػمحققٌالػحلي،ٌالػمحققٌاألوؿٌالشيخٌنػجمٌالدينٌجعفر

ٌالعبل ٌالػحلي ٌجعفرالعبلمة ٌالشيخ ٌوخالُو، ٌالعبلمة ٌأستاذ ٌأيضاً، ٌخالُو ٌوىو ٌالػمشهور ٌٌمة الػحسنٌبن
ٌكافٌُبٌحوزاتناٌُبٌالعراؽٌ ٌكتابٌيدرسُوٌطالبٌالػحوزةٌإف الػحلي،ٌىذاٌالكتابٌشرائعٌاإلسبلـٌىوٌأوؿ

ٌيبدء ٌكتابٌ)شرائُعٌاإلسبلـ(ٌربػماٌبعضٌالطلبةٌالػمبتدئُتٌجدًا ٌالكتاب وفٌوخارجٌالعراؽ،ٌمعروؼٌىذا
ٌأوؿٌٌ ٌعندنا ٌالعلمية ٌالػحوزة ٌُب ٌالرسػمي ٌالػمنهج ٌالرسػمي ٌالعنواف ٌالرسػمي ٌالشكل ٌولكن ٌعملية برسالة
ٌالرسالةٌالعمليةٌللمحققٌالػحليٌ ٌاإلسبلـ( ٌكتاب؟ٌ)شرائُع ٌالنجفٌأي ٌُبٌحوزة كتابٌيُدَرسٌخصوصًا

ٌكتابٌللهجرة،ٌُبٌا343ٌالػمحققٌاألوؿ،ٌشرائعٌاإلسبلـ،ٌالػمحققٌالػحليٌتوُبٌسنة7ٌ لػجزءٌاألوؿٌُب
ٌ ٌبَتوت054ٌٌ7الػخمسٌصفحة ٌاألضواء ٌداُر ٌالػحبلؿٌوالػحراـ ٌُبٌمسائل ٌاإلسبلـ ٌاألوؿٌشرائُع الػجزء

ويُلَحُقٌبذلكٌمقصدافٌاألوؿٌُبٌاألنفاؿٌوىيٌماٌيستحقُوٌاإلماـٌمنٌاألمواؿٌعلىٌجهةٌالػخصوصٌكماٌٌ
ٌكماٌيقولوفٌُبٌالكتبٌالفقهيةٌيػختلفٌالُشرٌَّ-كافٌللنبػيٌعليوٌالسبلـٌ ٌكلمةٌاإلماـ،ٌىلٌىو احٌحوؿ

ٌواإلماـٌالفرعٌيعنػيٌالفقيو،ٌويػختلفوفٌ اإلماـٌاألصلٌأوٌاإلماـٌالفرع،ٌاإلماـٌاألصلٌيعنػيٌاإلماـٌالػمعصـو
ٌكلمةٌاإلماـٌ ألنػهمٌالٌيػميزوفٌُبٌالكتبٌالفقهيةٌبُتٌاإلماـٌالفرعٌواإلماـٌاألصلٌفتأٌبٌبعضٌاألحياف

ٌكافٌٌ-ةٌعلىٌذاؾٌدالةٌعلىٌىذاٌأوٌدال وىيٌماٌيستحقُوٌاإلماـٌمنٌاألمواؿٌعلىٌجهةٌالػخصوصٌكما
ٌكافٌبقرينةٌالنبػيٌيُرادٌمنهاٌاإلماـٌاألصلٌلكنٌٌ-للنبػيٌعليوٌالسبلـٌ ربػماٌالكلمةٌىناٌغَتٌواضحةٌوإف

،ٌأناٌيعنػيٌلئلماـ،ٌبعدٌذلكٌيعقبُوٌبعليوٌالسبلـٌيتحدثٌعنٌاإلماـٌالػمعصـوٌ-ٌلؽذل ؾُهيستمرٌيقوؿ7ٌ
ٌفيقوؿٌأفٌالػمرادٌمنٌاإلماـٌىناٌالفقيو،ٌىذهٌالػمقدمةٌٌ ٌمتفيقوٌالٌيعرؼٌشيئًا ٌلئبلٌيػخرجٌَعَليَّ أقوؿٌىذا
كلهاٌلسُتٌبػحاجةٌإليهاٌولكنٌلئبلٌيظهرٌمتفيقوٌفيقوؿٌبأفٌالػمرادٌىناٌليسٌاإلماـٌاألصل،ٌسًتوفٌبأنوٌُ

الػحديثٌٌ-أفٌيصطفيٌمنٌالغنيمةٌٌ-لئلماـٌٌ-لُوٌوكذاٌٌ-ىوٌاإلماـٌاألصلٌألنَُّوٌسيلحقُوٌبعليوٌالسبلـٌ
ٌأفٌيصطفيٌمنٌالغنيمةٌٌ-عنٌاألنفاؿٌوالغنائمٌ ٌلُو ماٌشاءٌمنٌفرسٌأوٌٌ-منٌغنائمٌالػحروبٌٌ-وكذا

وكذاٌٌ-ىذاٌمنٌشؤوفٌاإلماـ،ٌحكمٌشرعيٌمعروؼٌُبٌالكتبٌالفقهيةٌٌ-ثوبٌأوٌجاريةٌأوٌغَتٌذلكٌ
ٌلػمٌهُبِحفٌ ٌأفٌيصطفيٌمنٌالغنيمةٌماٌشاءٌمنٌفرسٌأوٌثوبٌأوٌجاريةٌأوٌغَتٌذلكٌما ىلٌأفٌٌَّ-لُو
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ٌكلمةٌيُػجِحفٌ ٌيُػجِحف؟!ٌسنأٌبٌعلىٌمعنػى ٌفهوٌلوٌٌُ-اإلماـٌالػمعصـو ٌالػمقاتلوفٌبغَتٌإذنِو وماٌيغنمُو
ٌالػمتفيقوٌالذيٌٌ-عليوٌالسبلـٌ ،ٌفهذا يريدٌأفٌيقوؿٌلناٌبأنَّوٌيتحدثٌىوٌيتحدثٌعنٌاإلماـٌالػمعصـو

ٌكبلموٌىواءٌُبٌشبك،ٌىوٌىناٌيتحدثٌيقوؿٌعليوٌالسبلـ،ٌليسٌمعروفًاٌأفٌيقاؿٌ عنٌاإلماـٌالفقيوٌىذا
ٌلُوٌأفٌيصطفيٌمنٌالغنيمةٌماٌشاءٌمنٌفرسٌأوٌثوبٌأوٌجاريةٌأوٌغَتٌٌ-عنٌالفقيوٌعليوٌالسبلـٌ وكذا

ماٌلػمٌيُػجِحف،ٌماٌالػمرادٌماٌٌ-إذنِوٌفهوٌلُوٌعليوٌالسبلـٌذلكٌماٌلػمٌهُبِحفٌوماٌيغنمُوٌالػمقاتلوفٌبغَتٌ
ٌلػمٌيُػجِحف؟ٌلنقرأٌماذاٌتقوؿٌكتبٌاللغة،ٌماٌمعنػىٌاإلجحاؼ؟

ٌكتابٌشيعيٌوىوٌ ٌكتبٌالػمخالفُت،ٌىذا لشيخناٌفخرٌالدينٌٌ(مػجمُعٌالبحرين)ماٌجئُتٌبكتابٌلغةٌمن
ٌكتبٌاللغةٌالػمهمة،ٌىذاٌىوٌالػجزء ٌكتاٌبٌمن ٌَكلََّفُوٌٌ-40ٌالػخامسٌصفحةٌٌالطريػحي، وأجَحَفٌبعبدِه7

ٌكلٌشيءٌبػحيثٌتؤذيٌالطرؼٌالذيٌتأخذٌمنوٌذلكٌٌ-ماٌالٌيُطيقٌ اإلجحاؼٌُبٌاللغةٌىوٌأفٌتأخذ
ٌكتبٌاللغةٌراجعواٌلسافٌ الشيء،ٌواإلجحاؼٌُبٌاللغةٌىوٌالقتلٌالشديدٌسفكٌالدماء،ٌوىذاٌمذكورٌُب

ٌَكلََّفُوٌماٌالٌيُطيقٌٌ-موسوعةٌلغويةٌعندناٌٌالعربٌوغَتٌلسافٌالعرب،ٌلسافٌالعربٌأكرب وأجَحَفٌبعبدِه7
ٌ ٌاإلجحاؼ ٌأستعَت ٌٌ-ٍب ٌشيء؟ ٌأي ٌٌ-ُب ٌالفاحش ٌالنقص ٌٌ-ُب ٌنقصٌمضاعف ٌيعنػي ٌ-نقص

ٌوأجحفتٌبػهمٌالفاقةٌأيٌأفقرتٌبػهمٌالػحاجةٌوأذىبتٌأموالػهمٌمنٌاآلخرٌوالػَمجَحفةٌالػمنقصة.
ٌلػمٌيُػجِحفٌ ٌمنٌالغنيمةٌٌيعنػيٌَيِصفٌاإلماـٌ-ما ٌ-بالنقصٌالفاحشٌوبالظلم،ٌأفٌلوٌأفٌيأخذٌشيئًا

باهلِلٌٌ-وكذاٌلوٌأفٌيصطفيٌمنٌالغنيمةٌماٌشاءٌمنٌفرسٌأوٌثوبٌأوٌجاريةٌأوٌغَتٌذلكٌماٌلػمٌيُػجِحفٌ
ٌكافٌىذاٌيتعلمُوٌويدرسُوٌوطبعًاٌاألساتذةٌحُتٌيشرحوفٌالعبارةٌالٌيعلقوفٌشيئاً،ٌ عليكمٌطالُبٌالعلمٌإذا

ٌ ٌما ٌالعبارةٌأكثر ٌالػحليٌويعرب ٌالػمحقق ٌمن ٌىذا ٌوغريٌب ٌيقوؿ7 ٌبعضهم ٌىذا ٌغريٌب ٌيقولوا، ٌأف يريدوف
ٌُبٌزمنٌ ٌىذا ٌألف ٌالػحجة؟! ٌاإلماـ ٌوبالذاتٌبػحق ٌالػمعصـو ٌاإلماـ ٌبػحقِّ ٌإساءة ٌأليسٌىذه ويذىب،

ٌ ٌسنة7 ٌالػحلي343ٌٌالغيبة ٌالذيٌيقوؿٌ-ٌؿا ؾـم ُقـجِحف -توُبٌالػمحقق ٌالػحجة عنوٌٌيعنػيٌاإلماـ
ُمػَحمٌَّدٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلوٌيػمؤلٌاألرضٌقسطًاٌوعدالٌبعدماٌُملئتٌظلمًاٌوجورا،ٌالػمحققٌالػحليٌيقوؿٌ

ٌكبلـٌىذا؟!!ٌأيٌُّأدبٌمعٌأىلٌالبيت!!ٌ ٌعنوٌماٌلػمٌيُػجِحف؟!!ٌأيُّ
ٌاألوؿٌُبٌ ٌالكتاُب ٌالكبلـ ٌالشيعيةواألنكىٌمنٌذلكٌحُتٌنذىبٌإىلٌجواىُر ٌالكبلـٌحوزتنا ٌجواىر ،

اقرءواٌعنوانو7ٌ)جواىرٌالكبلـٌُبٌشرحٌشرائعٌاإلسبلـ(ٌوىذاٌىوٌشرائُعٌاإلسبلـٌىوٌىذاٌالكتابٌالذيٌ
ٌطبعةٌ ٌالكبلـ ٌالسادسٌمنٌجواىر ٌالػجزء ٌىذا ٌالكتاب، ٌلػهذا ٌالكتابٌشرٌح ٌىذا ٌقليل، ٌقبل قرأتٌمنو
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لٌإىلٌىذهٌالعبارة7ٌماٌلَػمٌيُػجِحف،ٌ،ٌحُتٌيص48مؤسسةٌالػمرتضىٌالعالػميةٌودارٌالػمؤرخٌالعريبٌصفحةٌ
الػمتوقعٌمنٌصاحبٌالػجواىرٌأفٌينتقدُهٌأفٌيقوؿٌشيئاًٌعنو،ٌلػمٌيذكرٌأيٌَّشيءٌسوىٌأنَّوٌقاؿٌُبٌصفحةٌ

ٌكبلمِوٌُبٌصفحةٌٌ-ماٌلػمٌيُػجِحفٌٌ-48ٌلكلمةٌمذكورةٌصفحة44ٌٌ يقوؿ7ٌلكن44ٌٌوىوٌُبٌسياؽ
ٌُبٌشرحٌ-ُبٌالػمدارِؾٌ ٌكتابٌأيضًا الشرائعٌأسػموٌ)مدارُؾٌاألحكاـٌُبٌشرحٌشرائعٌاإلسبلـ(ٌٌٌالػمدارؾ

ٌٌ-كتابٌمعروؼٌ ٌٌ-لكنٌُبٌالػمدارِؾ ٌقاؿ؟ ٌٌ-ُبٌالػمدارؾٌماذا ٌقيدٌاإلجػحاؼٌمستغنػىٌعنو ٌ-أفَّ
ٌُكلٌَُّشروحٌالشرائعٌألفٌىذاٌالكتابٌمنٌأكثرٌالكتبٌالتػيٌُشرِحت،ٌ للعلمٌأفٌصاحبٌالػجواىرٌقدٌَجػَمع

ٌكبلـٌُبٌالشروحٌصاحبٌالػجواىرٌَجػمٌَ ٌكافٌىناؾ ٌكبلـٌجػميعٌالشروح،ٌيعنػيٌلو ٌكلٌالشروحٌوينقل ع
يعنػيٌلػمٌٌ-األخرىٌاعًتاضٌمنٌالعلماءٌلذكرُه،ٌيقوؿ7ٌلكنٌُبٌالػمدارِؾٌأفٌَّقيدٌاإلجػحاؼٌمستغنػىٌعنوٌ

ٌيعًتضٌيقوؿٌالٌداعيٌألفٌيُذكر،ٌمستغنػىٌعنوٌمنٌجهةٌعلميةٌفقهية،ٌيعنػيٌىوٌلػمٌيعًتضٌعليوٌمن
ٌالػخطأٌ ٌمنُو ٌيتوقع ٌال ٌفالػمعصـو ٌمعصـو ٌعن ٌحديث ٌباعتبار ٌعنو ٌمستغنػى ٌأدبية، ٌأو ٌعقائدية جهة

ٌ ٌالزائدة ٌالقيود ٌُبٌالبحثٌالعلميٌعنٌىذه ٌاستغناء ٌعلمية ٌقضية ٌالقيد، لكنٌُبٌٌ-فُيستغنػىٌعنٌىذا
ٌكافٌاألوىلٌ-الػمدارؾٌأفٌقيدٌاإلجحاؼٌمستغنػىٌعنوٌ ٌ-ٌتركوٌىوٌيعلقٌصاحبٌالػجواىرٌيقوؿ7ٌبل

األوىلٌيعنػيٌاألحسنٌأفٌُيًتؾ،ٌيعنػيٌاألحسنٌأفٌيًتؾٌىذاٌالكبلـ،ٌمنٌجهةٌفقهيةٌُيًتؾٌليسٌالػحديثٌ
ٌكافٌاألوىلٌتركوٌأفٌُيًتؾٌمنٌجهةٌعلميةٌ لػمٌيلتفتواٌإليهاٌبل منٌجهةٌعقائديةٌأوٌأدبيةٌىذهٌالػجهةٌأصبلًٌ

ٌالقيدٌزائدٌأوٌقيدٌىوٌداخلٌُبٌالػمٌو ٌىايٌباعتبارٌىلٌأفٌىذا ٌالفقيو، ٌيراعيها ٌالقضية ضوعٌألفٌىذه
ٌالقيدٌداخلٌأوٌخارج،ٌ مسألةٌيعنػيٌالدقةٌُبٌالتعبَتٌالفقهاءٌيراعونػهاٌواألصوليوفٌيراعونػهاٌىلٌأفٌىذا
ىوٌيبلحظٌبأفٌىذاٌالقيدٌيعنػيٌالٌضرورةٌلذكرِهٌبلٌاألوىلٌأفٌُيًتؾٌاألحسن،ٌيعنػيٌليسٌالواجبٌاألوىلٌ

ٌىو ٌىذا ٌُيًتؾ، ٌأف ٌاإلسبلـٌاألحسن ٌشرائع ٌكبلـ ٌعلى ٌالطائفة ٌفقهاء ٌمن ٌالفعل ٌيتعاملٌٌ،ردة وىكذا
علمائناٌمعٌأىلٌالبيت،ٌأناٌالٌأقوؿٌبأنػهمٌيتعاملوفٌعلىٌطوؿٌالػخطٌىكذاٌولكنٌِلماذاٌىذهٌالػهفواتٌ
الواضحة؟!ٌفلذلكٌالٌنستغربٌأفٌيػخرجٌجيلٌمنٌالػخطباءٌمثلٌالشيخٌالوائليٌومنٌيقلدٌالشيخٌالوائليٌ

عاملواٌمعٌحديثٌأىلٌالبيتٌمعٌفكرٌأىلٌالبيتٌبػهذهٌالطريقة،ٌىؤالءٌىمٌجهابذُةٌاألُمَّة،ٌجهابذةٌأفٌيت
ٌالتشيع،ٌيعنػيٌىذاٌالكبلـٌلوٌيقولُوٌشخصٌلػمرجعٌمنٌالػمراجعٌمثبلًٌيقوؿٌلو7

أناٌأعطيكٌىذهٌاغبقوؽٌالشرعيةٌبشرطٌأفٌتقسمهاٌتقسيمٌصحيحٌأالٌيقاؿٌلوٌبأنكٌتسيءٌاألدب،ٌمعٌ
ٌ ٌيأٌبٌإنسافٌويقوؿٌأفَّ ٌلو ٌوِشػماالً، ٌيبينًا ٌيُعبثٌفيها ٌأفٌاغبقوؽٌالشرعية ٌاؼبوجود ٌوالواقع ٌمنٌحقِو ىذا
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للمرجعٌليسٌأصبلًٌلوكيلٌاؼبرجع،ٌلوكيلٌاؼبرجعٌالذيٌملٌيدرسٌشيئاًٌسوىٌرسالةٌعمليةٌوأعطيتٌلوٌوكالةٌ
ٌ ٌمرتُت، ٌمرة ٌعنٌطريقٌدفعٌحقوؽٌشرعية ٌعنٌطريقٌاؼبعرفة ٌدفعٌاغبقوؽٌعنٌطريقٌالوساطة بسببٌأنو

الشرعيةٌمرةٌمرتُتٌجاءىمٌبأشخاصٌيدفعوفٌحقوؽٌشرعيةٌوتُعطىٌلوٌالوكالةٌويكوفٌوكيلٌُبٌمنطقةٌمنٌ
ٌأناٌ ٌسيدنا ٌيا ٌشيخنا ٌيا ٌالبيتٌوناسٌجلوسٌويأٌبٌشخصٌيقوؿ ٌُب ٌاؼبسجد ٌُب ٌؾبلسِو ٌوُب اؼبناطق،

ٌأال ٌصحيحًا ٌشرعيًا ٌتصرفًا ٌتتصرؼٌفيها ٌاغبقوؽٌبشرطٌأف ٌالناسٌبأنكٌتسيءٌٌأعطيكٌىذه ٌلو يقوؿ
ٌكتابٌمهم،ٌِلماذاٌ األدب،ٌإذاًٌِلماذاٌإساءاتٌاألدبٌىذهٌمعٌأئمتنا،ٌوىذاٌالكتابٌكتابٌشرائعٌاإلسبلـ
ٌكافٌاألمرٌبيديٌأناٌأرفعٌىذهٌالكلمةٌواهلل،ٌلوٌ ملٌترفعواٌىذهٌالكلمةٌالسيئة؟ٌإكرامًاٌللمحققٌاغبلي،ٌلو

ٌك ٌالكلماتٌتُرفعٌمن تبنا،ٌالٌىيٌنصوص،ٌالٌىيٌعقائدٌضرورية،ٌالٌىيٌأمورٌاألمرٌبيديٌمثلٌىذه
ٌكتبنا،ٌىذاٌليسٌتشويوٌللحقائقٌىذاٌاحًتاـٌللمحققٌاغبليٌأفٌ مهمة،ٌِلماذاٌالٌنرفعٌىذهٌاإلساءاتٌمن
نرفعٌإساءتُوٌاألدبيةٌأفٌنسًتٌعليِوٌبدؿٌأفٌتبقىٌىذهٌاإلساءةٌويتعلمٌمنوٌمنٌيتعلم،ٌىذاٌشرائعٌاإلسبلـٌ

وفٌبأفٌىذاٌالكتابٌلردباٌىوٌأفضلٌالرسائلٌالعمليةٌعلىٌطوؿٌتأريخٌالشيعة،ٌأتعلموفٌىذاٌالكتابٌأتعلم
ٌتعتربافٌ ٌعمليتاف ٌرسالتاف ٌعندنا ٌاآلف ٌكبُن ٌالكتاب، ٌأساسٌىذا ٌأُلِّفتٌعلى ٌكلها ٌالعملية ٌالرسائل بأف

ٌالثا ٌوالرسالة ٌاإلسبلـ ٌاألوىلٌشرائُع ٌالرسالة ٌللفقهاء، ٌالوثقى،ٌأمبوذجٌُبٌتأريخٌالرسائلٌالعملية ٌالعروة نية
خبلؿٌىذهٌالقروفٌعلماءٌالشيعةٌيكتبوفٌرسائلهمٌالعمليةٌوفقًاٌلشرائعٌاإلسبلـٌولذلكٌليسٌمستغربًاٌأفٌ
صاحبٌاعبواىرٌيقضيٌثبلثُتٌسنةٌُبٌتأليفٌجواىرٌالكبلـٌُبٌشرحٌالشرائع،ٌوكثَتٌمنٌالعلماءٌهبعلوفٌ

ٌحوؿٌكتابٌشرائعٌاإلسبلـ.حبثهمٌاػبارجٌُبٌالقروفٌاؼباضيةٌوالدروسٌاالستدالليةٌ
 بشكل سريع كيف كتب الػمحقق الػحلي شرائع اإلسالـ؟ 

ٌكرسيوٌ ٌكيفٌىاجػموٌالسبلجقةٌوأحرقواٌمكتبتوٌوكسروا الشيخٌالطوسيٌبعدٌأفٌخرجٌمنٌبغدادٌولوٌقصة
وإىلٌآخرِهٌوخرج،ٌخرجٌبػمبلبسوٌالداخليةٌفاراً،ٌوذىبٌإىلٌالنجفٌوىذاٌمسجدٌالطوسيٌالػمعروؼٌُبٌ

ٌيُوقفٌالنج ٌثػم ٌيُدفن ٌأف ٌوفاتِو ٌبعد ٌأوصى ٌولكنو ٌيسكن ٌىنا ٌكاف ٌالشيخ ٌبيتٌالشيخ، ٌىو فٌىذا
مسجد،ٌىذاٌمسجُدٌالطوسيٌىذاٌىوٌبيُتٌالشيخٌالطوسيٌوكافٌيَُدرِّسٌتبلميذُهٌُبٌىذاٌالبيت،ٌيعنػيٌ

الشيخٌٌىوٌبيتُوٌوىوٌَمدَرسُو،ٌالشيخٌالطوسيٌىوٌشيخٌالطائفةٌوىوٌمؤسسٌالػحوزةٌالعلميةٌُبٌالنجف،
ٌكانواٌيتبعوفٌمنهجٌالشيخٌالطوسي331ٌ،30ٌٌالطوسيٌتوُبٌسنة7ٌ للهجرة،ٌبعدٌالشيخٌالطوسيٌالعلماء

ٌالشيخٌالطوسي ٌيػخالفٌفيو ٌيقولوفٌالعلماءٌٌ،بػحيثٌالٌيػجروءٌأحدٌعلىٌأفٌيقوؿٌشيئًا ٌكانوا ولذلك
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ٌكلهمٌيقلدوفٌالشيخٌالطوسي،ٌالشيخٌا ٌكافٌالعلماء ٌ.لطوسيالػمحققوفٌبأفٌتلكٌالفًتة
بالػمناسبةٌىوٌأوؿٌمنٌأدخلٌأفكارٌالػمخالفُتٌإىلٌكتبناٌمعٌفضلِوٌالعظيمٌلكنٌلنذىبٌإىلٌتفسَتٌالشيخٌ

ونرىٌكمٌأدخلٌمنٌآراءٌالػمخالفُتٌُبٌتفسَتِهٌالتبيافٌوكمٌتأثرٌبػمنهجٌالػمفسرٌالطربيٌٌ(التبياف)الطوسيٌ
ٌجامعٌالبياف،ٌالعارفوفبنٌٌمػحمَّد ٌكتبٌالتفسَتٌوُبٌالتحقيقٌيعرفوفٌمدىٌٌجريرٌالطربيٌُبٌتفسَتِه ُب

ٌنذىبٌإىلٌالكتبٌالفقهيةٌللشيخٌالطوسي،ٌالشيخٌالطوسيٌ تأثَتٌتفسَتٌالطربيٌُبٌتفسَتٌالتبياف،ٌإذا
ٌكيفٌ ٌكتابٌ)النهايةٌُبٌمػجردٌالفقوٌوالفتوى(ٌىذاٌالكتابٌىوٌالرسالةٌالعملية ٌكتب،ٌعنده عندهٌثبلثة

ٌ ٌالشيخٌالطوسيٌألَّفٌىذا الكتابٌَجػَمعٌالرواياتٌحذؼٌاألسانيدٌمنٌالرواياتٌوبَػّوبٌالرواياتٌألََّفُو؟
ٌكتابٌ ٌالتهذيب، ٌمثبًل ٌكتابُو ٌكتبٌالػحديثٌوالذيٌبَػّوبٌبػها ٌُب ٌمعروفًا ٌكاف بػحسبٌالتبويبٌالذي
ٌكتبِوٌالتهذيبٌواالستبصارٌوىػماٌأصبلفٌمنٌاألصوؿٌاألربعةٌعندٌاإلمامية،ٌٌ التهذيبٌالشيخٌالطوسيٌمن

ٌربػماٌٌ(الػمقنعة)ذيبٌللشيخٌالطوسيٌىوٌُبٌالػحقيقةٌشرٌحٌلرسالةٌكتابٌالته ٌأمٌر للشيخٌالػمفيدٌوىذا
ٌكتاب؟ٌتػهذيبٌ ٌبأي ٌالػمقنعة،ٌالشيخٌالطوسيٌشرحها ٌكثَت،ٌالشيخٌالػمفيدٌعندُهٌرسالةٌاسػمها يػجهلُو

ٌكافٌذلكٌأياـٌحياةٌالشيخٌالػمفيد،ٌُبٌحياةٌالشيخٌالػ ٌكافٌُبٌشرحٌالػمقنعة مفيدٌشرَحٌالػمقنعةٌاألحكاـ
ٌفيماٌ ٌربطها ٌومػحاولة ٌأسانيد ٌللرواياتٌمنٌدوف ٌىيٌجػمٌع ٌالنهاية ٌاألحكاـ، ٌالتهذيبٌتػهذيُب بكتابِو
ٌكتبهاٌالشيخٌالطوسيٌىيٌعبارةٌعنٌأحاديثٌربطٌمػجردٌبػجػملٌفيماٌ بينها،ٌيعنػيٌالرسالةٌالعمليةٌالتػي

ٌا ٌالرسائل ٌفكانت ٌومستوسقة، ٌمتناسقة ٌتكوف ٌحتػى ٌزمافٌبينها ٌإىل ٌالطوسي ٌالشيخ ٌزماف ٌمن لعملية
الػمحققٌالػحليٌعلىٌىذهٌالطريقة،ٌحتػىٌصاحبٌالسرائرٌالذيٌكافٌيعًتضٌعلىٌالشيخٌالطوسيٌشديدٌ

إدريسٌالػحليٌوىوٌأوؿٌمنٌفتحٌبابٌاالعًتاضٌعلىٌالشيخٌالطوسيٌوكسرٌىذاٌبنٌٌاالعًتاضٌمػحمَّد
ٌكافٌخطأً،ٌالػمقدسٌألفٌالناسٌكانتٌتػخاؼٌأفٌتعًتضٌعلىٌأيٌ شيءٌيقولُوٌالشيخٌالطوسيٌحتػىٌلو

ٌيتناقضٌُبٌنقلٌ ٌعالػِم ٌأكثر ٌبأف ٌيعرفوف ٌالعلماء ٌاآلف ٌيتناقضٌُبٌأقوالِو، ٌكاف ٌالشيخٌالطوسي ٌأف مع
ٌوُبٌالكتابٌالثاينٌ ٌالقضية ٌالكتابٌإجػماعٌعلىٌىذه ٌينقلٌُبٌىذا ٌالشيخٌالطوسي، اإلجػماعاتٌىو

ٌكتبٌُبٌالفقوٌينقلٌإجػماعٌمناقضٌلذلكٌاإلجػماع،ٌال ٌمػختلفة،ٌعندهٌثبلث ٌآرائُو شيخٌالطوسيٌدائمًا
)النهاية(ٌوٌ)الػمبسوط(ٌوٌ)الػخبلؼ(ٌنفسٌالػمسألةٌيعطيٌرأياًٌُبٌالنهاية،ٌيعطيٌرأياًٌثاينٌُبٌالػمبسوط،ٌ
ٌنفسٌالرأيٌُبٌالكتبٌ ٌالشيخٌالطوسيٌيذكر ٌولذلكٌبعضٌاألحيافٌإذا ٌُبٌالػخبلؼ، ٌثالثًا يعطيٌرأيًا

ولوفٌوقدٌأكدىاٌالشيخٌُبٌالثبلثة،ٌذكرىاٌالشيخٌُبٌالثبلثةٌلتأكيدٌالقضيةٌبأنػهاٌواضحةٌوقويةٌالثبلثةٌيق
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ٌكتابٌالنهاية،ٌ ٌكبلميٌعن ٌكثَتاًٌماٌيذكرٌآراءٌمػختلفة، ٌكتبِوٌالثبلثةٌألنو جداًٌبػحيثٌأفٌالشيخٌذكرىاٌُب
ٌكماٌقلتٌحت ٌكتابِوٌالسرائرٌالنهايةٌىوٌالرسالةٌالعمليةٌوكافٌالعلماءٌيكتبوفٌعلىٌنػهجو ػىٌابنٌإدريسٌُب

ٌ.ٌ(النهاية)سارٌمسارٌالشيخٌالطوسيٌُبٌ
،ٌاػببلؼٌكتابٌُبٌالفقوٌالػُمقارفٌبُتٌالفقوٌاعبعفريٌوفقوٌ(اػببلؼ)ٌوٌ(اؼببسوط)أمَّاٌالكتابافٌالباقيافٌ

ٌطريقةٌ ٌعلى ٌلكن ٌاالستداليل ٌالفقو ٌكتابٌُب ٌىو ٌاؼببسوط ٌأمَّا ٌاػببلؼ، ٌاظبو ٌمن اؼبذاىبٌاألخرى،
اؼبخالفُتٌألىلٌالبيتٌوىوٌأوؿٌمنٌأسسٌطريقةٌاالستدالؿٌالفقهيٌاؼبعروفةٌاآلفٌبينناٌواؼبشاهبةٌلطريقةٌ

ٌكتابٌاألـٌللشافعيٌوىوٌمنٌالكتبٌالفقهيةٌاؼبهمةٌاؼبخالفُت،ٌالٌأخ ٌأرادٌاحملققٌأفٌوبققٌُب فيكمٌإذا
ٌكتابٌاألـٌ ٌُب ٌالنظر ٌندقق ٌأف ٌأردنا ٌإذا ٌعلمائنا، ٌقبل ٌالشافعي ٌاؼبخالفُتٌوكتابٌقدًن، ٌعند والكبَتة

ٌكبَتاًٌُبٌاؼبنهجٌُبٌاألسلوبٌُب االستدالؿٌُبٌٌللشافعيٌوندققٌالنظرٌُبٌكتبناٌالفقهيةٌسنجدٌىناؾٌتشاهبًا
ٌرواياتٌ ٌعلى ٌيعتمد ٌالشافعي ٌنعم ٌغَتىا، ٌوُب ٌالعملية ٌاألصوؿ ٌُب ٌالفقهية ٌالقواعد ٌُب اؼبصطلحات
ٌلكنٍتٌالٌ ٌستًتؾٌآثارىا، ٌأيضًا ٌالقضايا ٌيعتمدوفٌعلىٌرواياتٌأىلٌالبيتٌولكنٌىذه اؼبخالفُتٌفقهائنا

ٌفيوٌؾباؿٌللتقيةٌوؾباؿٌل ٌالقضيةٌألفٌبابٌالفقو ٌهبذه ٌكثَتًا لمداراةٌوكثَتٌمنٌاألحكاـٌىيٌأساساًٌأىتُم
ٌؼبنهجٌاؼبخالفُتٌعمبًلٌبالتقيةٌوكبُنٌنعملٌهباٌعلىٌىذاٌاألساس،ٌولذلكٌذبدٌىناؾٌتشاهباًٌٌ جاءتٌوفقًا
ٌالذىبية7ٌ ٌاألئمةٌوىيٌالقاعدة ٌاليتٌثبتها ٌوبينهمٌمعٌأفٌالقاعدة ٌبيننا ٌكثَتٌمنٌاؼبسائلٌالفقهية ٌُب كبَتًا

ٌكافٌٌولكنٌبابٌٌُ.الصواب في خالفهم العلمٌبالنسبةٌلناٌمسدود،ٌالقضيةٌُبٌاعبانبٌالفقهيٌأىوفٌوإف
ىناٌتأثرٌواضح،ٌيعٍتٌكبُنٌإذاٌأردناٌأفٌنسربٌمثبًلٌغورٌعلمٌالرجاؿٌوغورٌعلمٌالدرايةٌوغورٌعلمٌاألصوؿٌ

ٌمقارنات ٌالفقوٌٌ،وأجرينا ٌاالستداليل، ٌالفقو ٌُب ٌوحىت ٌواألصوؿ ٌوالرجاؿ ٌالدراية ٌُب ٌكتبوا ٌقبلنا ألهنم
ٌكتابٌا ٌكتبوهٌقبلناٌمثل ٌكتبٌأخرىٌلكنٌٌ(األـ)الستداليلٌاؼبخالفوف ٌكتابٌاألـٌىمٌعندىم وأناٌأذكر

ٌكتبناٌالفقهيةٌوُبٌأحباثناٌالفقهية،ٌموضوعٌواسع،ٌالقضيةٌ ٌكتابٌاألـٌؼبساتُوٌواضحةٌُب حبسبٌتتبعيٌأف
عنٌالفقوٌونتحدثٌُبٌىذهٌواسعةٌتبلحظوفٌوأناٌىناٌالٌأريدٌاغبديثٌعنٌالفقو،ٌردباٌأفتحٌملفًاٌواسعًاٌ

ٌكبَتةٌ القضيةٌلنرىٌمدىٌتطابقٌالفقوٌمعٌحديثٌأىلٌالبيتٌوأينٌيبتعدٌالفقيوٌعنٌأىلٌالبيت،ٌالقضايا
ٌالوائليٌ ٌالشيخ ٌخطيبٌمثل ٌقضية ٌليستٌالقضية ٌاؼبخالفُت، ٌبفكر ٌالتأثر ٌقضية ٌجداً، ٌواسعة واؼبسألة

ٌ.التفسَتٌودخلتٌُبٌالعقائديصعدٌعلىٌاؼبنرب،ٌالقضيةٌأكربٌمنٌذلك،ٌالقضيةٌدخلتٌُبٌ
اآلفٌىذهٌالعقائدٌالسطحيةٌاليتٌُتَدرَّسٌُبٌحوزاتناٌالعلميةٌعقائدٌسطحيةٌيعٍتٌاآلفٌالكتبٌاليتٌُتَدرَّسٌ
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ُبٌاغبوزاتٌالعلميةٌعقائدىاٌسطحيةٌمثلٌالبابٌاغباديٌعشرٌوىذاٌليسٌكتابٌعقائدي،ٌأناٌأقوؿٌلطلبةٌ
ألػحقُوٌالعبلمةٌالػحليٌبكتابٌمصباحٌٌلقبٌأصبًلٌفصلٌمػحىذاٌالكتاٌ(البابٌالػحاديٌعشر)العلمٌىذاٌ

ٌكتابٌالشيخٌالطوسيٌُبٌالدعاءٌ مصباحٌالػمتهجدٌوسبلحٌ)الػمتهجدٌوسبلحٌالػمتعبدٌللشيخٌالطوسي،
ٌلػخصٌىذاٌٌ(الػمتعبد ٌالػحلي ٌالعبلمة ٌوسنن، ٌومستحبات ٌوأعماؿ ٌأدعية ٌكتاب ٌالػجناف ٌمفاتيح مثل

ٌكتابٌالكتابٌُبٌعشرةٌأبوابٌفأضاؼٌإل ٌليس ٌبابٌُبٌالعقائدٌسػماهٌالبابٌالػحاديٌعشر،ٌأساسًا يِو
ٌشيخٌعباسٌ ٌمثبًل ٌألػحقها ٌملحقاتٌموجودة ٌأكو ٌاآلف ٌما ٌمثل ٌملحق ٌللعواـ، ٌكتابٌمػختصر درسي،
القميٌمثلٌحديثٌالكساءٌبػمفاتيحٌالػجناف،ٌشيءٌمػلحقٌبكتابٌمصباحٌالػمتهجدٌوسبلحٌالػمتعبدٌأوٌ

وٌحتػىٌشرحٌالتجريد،ٌعقائدٌسطحيةٌالٌتلتقيٌمعٌفكرٌأىلٌالبيتٌالعميق،ٌالٌعقائدٌاإلماميةٌللمظفرٌأ
تلتقيٌمعٌالػمقاماتٌالعميقةٌألىلٌالبيت،ٌأالٌُيشكِّلٌىذاٌإساءةٌألىلٌالبيت،ٌحديثٌبالػمستوىٌالذيٌ
ٌالػُمخاِلفٌالٌيقبلٌالػُمخاِلفٌالعصمةٌلكنهاٌُبٌمستٌو ٌالذوؽٌالػُمخاِلف،ٌصحيحٌىوٌالٌيقبلُو ىٌيتقبلُو

األدلةٌوالرباىُتٌالتػيٌيقبلهاٌالػمخالفٌالٌوفقًاٌلذوؽٌأىلٌالبيت،ٌالٌوفقًاٌلػمنهجٌالزيارةٌالػجامعةٌالكبَتةٌ
ٌكبَت،ٌليسٌىذهٌالكلماتٌالقصَتةٌ ٌكبَت ٌكبَت ٌكاملٌُبٌمعرفةٌأىلٌالبيتٌوالػموضوع التػيٌىيٌقوٌؿٌبليٌغ

ٌىيٌالتػيٌتػختصرُهٌوتوجزُه،ٌيعنػيٌبعبارةٌأخرى7ٌ
 ػعِ ػػاخػنػلػػرَِّب لػػور إذ قُ ػػػػثػػػالػكػ  ػُم مػن أمػرنػا ػػتػػكػػا نػػومػا ػإنَّ 

ٌيعلوٌصوتُوٌ ٌإىلٌالقصابٌيريدٌأفٌيذبػحوٌوالثورٌيرىٌالسكُتٌفيبدأ ٌأصحابِو ٌكبَتٌويػجرُه يعنػيٌثور،ٌثور
ٌويفرٌمنٌأيديهمٌفهلٌيُػخفىٌىذاٌاألمرٌعلىٌالػجَتاف؟

 عذراء بكػراً وىػي فػي التاسع  أو كػالػتػي يػحسػبػهػا أىلهػا 
 عِ ػػرُؽ على الراقػػخػع الػػػػػواتػسػ   ػقػد ُمػزِقَػت ػػا فػػهػػيػػرفػػا نػػُكنَّ 

ٌكوٌر ٌكوٌرٌ،ػعةٌصغَتةگػعةٌموٌالرگقضيةٌيعٍتٌالشكٌجبَتٌوما ػعة،ٌنسأؿٌاهللٌأفٌيسدٌگالشكٌجبَتٌوما
ٌ-ىذاٌالفتقٌٌ-ٌَوأرَتق بِِو فَتَقَناٌ-كبُنٌنقرأٌُبٌدعاءٌالُندبةٌبأيٌشيء؟ٌٌ-َوأرَتق ِبِو فَتَقَناٌ-ىذاٌالفتقٌ

ٌكوٌٌ-ٌواغني بو عائلناٌ-بإماـٌزمانناٌٌ-ٌَوأرَتق بِِو فَتَقَنا الشكٌجبَتٌوما بإماـٌزمانناٌيُرتقٌىذاٌالفتقٌوإالٌَّ
ٌٌػعة..گر

ٌكبَتةٌجداً،ٌظبلمةٌإماـٌزمانناٌىيٌظبلمةٌفاطمةٌوىذهٌصور،ٌص ورٌُبٌالطريقٌوصورٌُبٌالسياؽٌالقضية
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الػحسن،ٌإينٌأقوُؿٌىذاٌالكبلـٌالٌبنٌٌُبٌسياؽٌالظبلمة،ٌظبلمةٌأىلٌالبيتٌظبلمةٌفاطمةٌظبلمةٌالػحجة
إنَُّوٌالتكليُفٌٌ،أريدٌإيذاءٌأحدٌوالٌأريُدٌالتأثََتٌعلىٌأحدٌوالٌأريُدٌإثارةٌالغبارٌُبٌأيٌوسطٌمنٌاألوساط

ٌكيانػيٌالبٌُ ٌعنٌىذهٌالػحقائقٌوإنػيٌلوٌأعلمٌبأفٌشخصًاٌواحداًٌالشرعيٌالذيٌأحسوٌبكل َدٌأفٌأتػحدثَّ
ٌمنٌ ٌواحدًة ٌالبيتٌأو ٌأبنائيٌمنٌمػحبػيٌأىل ٌمن ٌواحدًا ٌالبيتٌأو ٌمنٌإخوتػيٌمنٌمػحبػيٌأىل واحدًا
أخواتػيٌمنٌمػحباتٌأىلٌالبيتٌأوٌواحدةٌفقطٌمنٌبناتػيٌمنٌمػحباتٌأىلٌالبيتٌلوٌواحدٌأوٌواحدةٌ

ٌالك ٌىذا ٌمن ٌبػهذاٌينتفع ٌاآلخروف ٌرضي ٌسواء ٌاآلخروف، ٌيقوؿ ٌبػما ٌأعبأ ٌلػيٌحقيٌوال ٌوصَل ٌفقد بلـ
الكبلـٌأـٌلػمٌيرضىٌبِوٌفإنػيٌالٌأعبُأٌبػهمٌوالٌأعبُأٌبأقوالػهمٌوتبلحظوفٌىذهٌحقائقٌوىذاٌدفاٌعٌعنٌإماـٌ

سسةٌوالٌعنٌمٌؤٌ،والٌعنٌحكومةٌمعينةٌ،والٌعنٌمرجعيةٌمعينةٌ،ليسٌدفاعًاٌعنٌحزبٌسياسيٌ،زماننا
دفاعٌفقطٌعنٌاإلماـٌالػحجة،ٌدفاعٌعنٌالزىراءٌوآؿٌالزىراءٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُت،ٌٌ،معينة

ٌالػحديُثٌطويلٌومتشعب،ٌحديٌثٌمؤلػم،ٌحديٌثٌتتخللوٌالقسوة.
صورٌةٌأخرىٌمنٌصورٌالُظبلمةٌالٌأملكٌالكتابٌلكنٌالقضيةٌمعروفةٌلذلكٌالٌتػحتاُجٌإىلٌكتاب،ٌالشيخٌ

ٌإىلٌلغاتٌٌريحسين منتظ ٌالسعودية ٌالفارسيةٌوقدٌترجػمتُو ٌباللغة ٌكتابٌدروسٌمنٌنػهجٌالببلغة عنده
ٌكافٌعلىٌحّقٌُب7ٌٌعديدةٌيعطيٌالػحقٌفيوٌألبػيٌبكرٌويقوؿ بأفٌفاطمةٌالٌتستحُقٌفدكًاٌوإفٌأباٌبكر

ٌالشرعي ٌالػحاكُم ٌفإنَُّو ٌلفدؾٌمنٌفاطمة والػحاكمٌالشرعيٌأحقٌوأولػىٌبأفٌيستولػيٌعلىٌأمواؿٌٌ،أخذِه
ٌلػهاٌُبٌفدؾٌ،الػمسلمُت والقضيةٌالٌتقُفٌعندٌىذاٌالػحد،ٌُبٌٌ،فقيٌوٌشيعيٌوزعيٌمٌشيعيٌ.وفاطمةٌالٌحقَّ

ٌأمسٌاألجزاءٌالستةٌ ٌكتابٌالػمطاعنٌالذيٌتػحدثناٌعنوٌيـو ٌكناٌُبٌإيرافٌحُتٌاشًتيتٌنسخًةٌمن أيامِو
ولذلكٌقلٌبأنػهاٌمتػىٌطُِبعتٌإذاٌٌ،التػيٌمنعٌالسيدٌالربوجرديٌرحػمةٌاهللٌعليوٌطباعتهاٌمنٌبػحارٌاألنوار

ُبٌزمافٌ ٌأمسٌقلتٌُبٌآخرٌسنُتٌحياةٌالسيدٌالػخمينػيٌألفٌمنتظريٌقدٌولػىٌوُحِذؼ،ٌوإالٌَّ تتذكروفٌيـو
ادٌالطباعةٌالػحجريةٌمنتظريٌكانواٌيتابعوفٌالػمكتباتٌألنوٌقدٌوصلٌإىلٌمسامعهمٌبأفٌأحدٌاألثرياءٌقدٌأع

ٌبائسٌمنٌدوفٌ ٌبػجلد ٌوبورؽٌأزرؽٌوثخُتٌومػجلدة ٌرديئة ٌوبطباعة ٌالناسٌأفٌيقرءوىا التػيٌالٌيستطيع
ٌمنٌ ٌالػمؤلفٌولقدٌاشًتيتُو ٌىوٌومنٌىو ٌالكتابٌما ٌبػحيثٌالذيٌيأخذٌالكتابٌالٌيدريٌىذا عنواف،

ٌ ٌتػحت ٌالكتاب ٌأخفي ٌأف ٌالػمكتبة ٌصاحب ٌمنػي ٌطلب ٌبالػخفاء، ٌثػمناًٌمكتبة ٌمنػي ٌوطلب عبائتػي
مضاعفٌيعنػيٌالكتابٌالػمشابوٌلوٌثػمنٌالثمنٌالذيٌطلبُوٌمنػيٌصاحبٌالػمكتبةٌربػماٌخػمسٌأوٌستٌ
ٌكيسًاٌمنٌالػمخدرات،ٌواهلِلٌىكذاٌٌ أضعاؼٌوأخرجتٌالكتابٌمنٌالػمكتبةٌتػحتٌعبائتػيٌوكأننػيٌأحػمل
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ٌيػخافوفٌأفٌيب ٌكانوا ٌالكتابٌبفضلٌالشيخٌالػمنتظري،ٌكانتٌالصورةٌألفٌأصحابٌالػمكتبات ٌىذا يعوا
ٌ.بعدٌأفٌخططٌلذلكٌوسنٌَّلذلكٌالسيدٌالربوجرديٌىذهٌقضيةٌعمليةٌأناٌعشتهاٌبنفسي

ٌالكثَتوف ٌويعرفُو ٌمكتبة ٌيػملك ٌكاف ٌالُفضبلء ٌاألشخاص ٌأحد ٌبأسػماءٌٌ،كاف ٌآتػي ٌأف ٌأريد ٌال أنا
ٌكافٌيُظهرٌالرباءةٌمنٌأعدا ءٌأىلٌالبيتٌبأمرٌمنٌالشيخٌالػمنتظري،ٌاألشخاصٌالػحديثٌعنٌظواىر،ٌألنو

قطعاًٌأناٌلػمٌأكنٌقدٌرأيتٌاألمرٌقدٌصدرٌمباشرًةٌمنٌالشيخٌالػمنتظريٌولكنٌأتباعٌالشيخٌالػمنتظريٌىمٌ
جاءواٌوسحبواٌالرجلٌوأخذوهٌوَجَلدوهٌوُجِلدٌألنَُّوٌلعنٌاألوؿٌوالثاين،ٌاهللٌُيكَفرٌبِوٌيوميًاٌوالٌأحدٌيتكلمٌ

ٌكبَتٌالسنٌألنوٌلعنٌاألوؿٌوالثاينٌبفضلٌٌوكبُنٌُبٌمدينةٌقم اؼبقدسةٌوإنسافٌصاحلٌومتقيٌوورعٌورجل
الشيخٌاؼبنتظريٌُيسحبٌىذاٌالرجلٌويُػجلد،ٌوقضيةٌالشيخٌاؼبنتظريٌطويلة،ٌىناؾٌفتنةٌمعروفةٌُبٌتأريخٌ

ٌكتابٌكتبُوٌأحدٌأعوافٌوأتباعٌومٌر يديٌالشيخٌالثورةٌاإلسبلميةٌمعروفةٌبفتنةٌشهيدٌجاويدٌالشهيدٌاػبالد،
ٌكبَتةٌلسيدٌالشهداءٌوأناٌالٌأريدٌاػبوضٌىناٌ اؼبنتظريٌالشيخٌصاغبيٌقبفٌآباديٌوُبٌىذاٌالكتابٌإساءة
ٌالكتابٌمنٌ ٌمقدماتٌبأفٌىذا ٌلو والشيخٌاؼبنتظريٌوغَتٌالشيخٌاؼبنتظريٌحىتٌالشيخٌاؼبشكيٍتٌقدموا

ٌكتُبت ءة،ٌأحدٌاؼبؤلفُتٌالعراقيُتٌفبنٌوصارتٌفتنةٌُبٌوقتهاٌوالكتابٌواضحٌفيوٌإساٌ،أفضلٌالكتبٌاليت
ٌإىلٌ ٌيشَت ٌأف ٌدوف ٌمن ٌباظبِو ٌوكتبُو ٌالعربية ٌاللغة ٌالكتابٌإىل ٌترجم ٌاؼبنتظري ٌدبكتبٌالشيخ ٌعبلقة لو

ٌالكتابٌٌ،األصل ٌُبٌىذا ٌموجودة ٌللكتابٌبكاملها ٌالروحٌاألصلية ٌبعضٌالتغيَتاتٌولكن أحدثٌفيو
ٌالشخصٌباظبوٌِ ٌىذا ٌالعربيةٌوكتبُو ٌكتابٌٌوتُرجمٌإىلٌاللغة دوفٌأفٌيشَتٌالٌمنٌقريبٌوالٌمنٌبعيدٌإىل

ٌالسيدٌٌ،شهيدٌجاويد ٌأصفهاف، ٌأحدٌالعلماءٌُبٌمدينة ٌأتباعٌالشيخٌمنتظريٌقتلوا ٌالقضية بسببٌىذه
ٌالصبلة،ٌ ٌإىل ٌُبٌطريقِو ٌوىو ٌقتلوه ٌقُِتل، ٌجاويد، ٌكتابٌشهيد ٌيعًتضٌعلى ٌكاف الشمسٌآباديٌألنو

ٌكلهاٌُتَسجَّلٌُبٌخ انةٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهاٌوىيٌُتَسجَّلٌإلماـٌزماننا،ٌُظبلمات،ٌُظبلمات
بنٌٌحُتٌيُظلمٌاغبسُتٌُيظلُمٌإماـٌزمانناٌوحُتٌيُظُلُمٌاغبسُتٌُتظلمٌفاطمةٌوحُتٌُتظلمٌفاطمةٌيُظلُمٌاغبجة

ٌواغببلٌعلىٌاعبرارٌالقضيةٌطويلةٌوالتفاصيلٌكثَتة.ٌ،اغبسنٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو
ٌكتا (ٌللشيخٌمطهريٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو،ٌالشيخٌاؼبطهريٌمنٌالملحمة الحسينيةبٌ)إذاٌنذىبٌإىل

أجلةٌعلمائناٌعالػِمٌفيلسوؼٌعارؼٌفقيوٌلكنٌعجبًاٌماذاٌيقوؿٌُبٌاؼبلحمةٌاغبسينية،ٌواؼبلحمةٌاغبسينيةٌ
ٌكافٌيلقيهاٌعلىٌالناسٌوىيٌموجودةٌالكاسيتاتٌموجودة،ٌوالكاسيتاتٌأقوىٌوأشدٌمنٌالكبلـٌ ؾبالس
ٌكأنوٌـبففٌىذاٌالكبلـ،ٌأناٌظبعتٌبعضٌىذهٌاألشرطة،ٌالكبلـٌاؼبوجودٌُبٌاألشرطةٌ اؼبًتجمٌإىلٌالعربية



 7ذ     اىـَيف اىـَيسًُ

203 

 

ٌالكتابٌفُػرِّغٌمنٌأشرطةٌمنٌلسافٌالشيخٌمطهريٌليسٌشطحةٌقلمٌىوٌ ٌالفارسيةٌأشدٌألفٌىذا باللغة
ةٌالعربية،ٌاؼبلحمةٌاغبسينيةٌواظبوٌُبلسانِوٌيتكلمٌوبإصرارٌوُجػِمعٌُبٌكتابٌباللغةٌالفارسيةٌثُػمٌَّتُرجمٌإىلٌاللغ

ٌ ٌُبٌصفحة ٌحسيٍت، ٌالنور،011ٌٌبالفارسيٌضباسو ٌطليعة ٌالناشر ٌالثالثة، ٌالطبعة ٌاغبسينية ٌاؼبلحمة من
وىوٌيتحدثٌعنٌبكاءٌالشيعةٌعلى011ٌٌللهجرةٌُبٌاعبزءٌاألوؿٌصفحة0341ٌٌاؼبطبعةٌسليمافٌزادةٌ

ٌاغبسُت7ٌاإلماـٌاغبسُت ٌالباكُتٌوالذينٌٌ-ٌعليٌّبنٌٌفهلٌتتصوروفٌأفَّ ٌيلـو ٌالباكُتٌعلىٌاغبسُت، يلـو
ٌجالٌسٌ ٌاغبسُتٌبنٌعلّي ٌفهلٌتتصوروفٌأفَّ ٌيقوؿ7 ٌأوٌبأكاذيب، يصفهمٌبأهنمٌيقوموفٌبأعماؿٌخرافية

أوٌالعياُذٌباهللٌأفٌفاطمةٌالزىراءٌٌ-أنتمٌتبكوفٌىكذاٌمؤاساًةٌللحسُتٌٌ-بانتظارٌمنٌيأٌبٌليشفقٌعليوٌ
الرواياتٌٌ-رضبةٌرهباٌتنتظرٌمنٌيأتيهاٌمنٌأمثالناٌكبُنٌصغارٌالبشرٌليواسيهاٌٌوىيٌاليتٌتسكُنٌإىلٌجوارٌِ

ٌكاملٌالزياراتٌمنٌ ٌكاملٌالزياراتٌوُبٌغَت ٌالشيخٌاؼبطهري،ٌرواياتٌُب ٌنصنعٌأيها ٌماذا موجودةٌعندنا
اٌفاطمة،ٌأوثقٌكتبٌالطائفةٌبأسانيدٌعاليةٌمعتربةٌماذاٌنصنعٌهبذهٌالرواياتٌاليتٌتقوؿٌأسعدواٌفاطمةٌواسٌو

ٌكاملٌٌ(َمَلّفٌالعصمة)أناٌقرأتٌىذاٌالكبلـٌوقرأتٌغَتُهٌُبٌ يبكنكمٌأفٌترجعواٌإليوٌوقرأتٌالرواياتٌمن
ٌالزىراءٌ ٌلنا ٌيقولوف ٌأئمتنا ٌاؼبوثوقة، ٌاؼبعتربة ٌوباألسانيد ٌكتبنا ٌأوثق ٌُب ٌعندنا ٌموجودة ٌروايات الزيارات،

ٌكبلمكٌأيها ٌنأخذ ٌنصنع؟! ٌفماذا ٌبالبكاء ٌالصادؽٌٌتسمعكمٌأسعدوىا ٌكبلـ ٌنأخذ الشيخٌاؼبطهريٌأـ
ٌحزنا7ًٌٌوكبلـٌالباقر،ٌىذهٌظبلمةٌأخرىٌمنٌظبلماتٌفاطمة،ٌالرواياتٌتقوؿ بأفٌفاطمةٌتشهقٌُبٌكلٌيـو

7ٌأوٌالعياُذٌباهللٌأفٌفاطمةٌالزىراءٌوىيٌاليتٌتسكُنٌ-ٌوالشيخٌاؼبطهريٌالٌيقبلٌبذلكٌيقوؿٌ،علىٌاغبسُت
ٌيأت ٌمن ٌتنتظر ٌرهبا ٌرضبة ٌبعزاءٌإىلٌجواِر ٌمعاناهتا ٌوىبففٌمن ٌليواسيها ٌالبشر ٌصغار ٌكبُن ٌأمثالنا ٌمن يها

وكأفٌالقضيةٌتُقاسٌبالتواريخ،ٌشيٌءٌغريبٌٌ-عاـٌعلىٌتلكٌالفاجعة0411ٌاغبسُتٌبعدٌمرورٌأكثرٌمنٌ
ىذا،ٌشيءٌغريبٌكأفٌالقضيةٌتقاسٌبالسنُت،ٌقضيةٌاغبسُتٌالٌتُقاسٌبالسنُت،ٌأيهاٌالشيخٌاؼبطهري،ٌأناٌ

ٌاهللٌأخاطبٌحُتٌأخاطبٌ ٌالشيخٌاستشهدٌوتوُبٌوانتقلٌإىلٌرضبة ٌبنفسِو، الشيخٌاؼبطهريٌالٌأخاطبُو
ٌكتابُوٌواغبديثٌحديثُوٌوإالٌَّماٌنفعٌاغبديثٌمعٌالذينٌ الذينٌوبملوفٌىذهٌاألفكارٌلكنٌألفٌالكتابٌىو

ٌماتواٌورحلوا،ٌالقضيةٌمعٌاألحياءٌولكنٌخوُبٌأفٌيكوفٌوالٌحياةٌؼبنٌتنادي.
ٌ فتلكٌالطامةٌالكربى،ٌالػحديثٌعنٌالسيدٌفضلٌاهللٌيػحتاجٌإىلٌملفٌلذلكٌلنٌٌفضُل اهللالسيد أمَّا

مأساةٌالزىراءٌ)أطيلٌالكبلـٌُبٌكلماتِوٌفقطٌأشَتٌإىلٌماٌألّفُوٌالسيدٌجعفرٌمرتضىٌالعاملي،ٌىذاٌالكتابٌ
ٌكلُوٌعنٌالسيدٌمػحمٌ(شبهاتٌوردود ٌالكبلـ دٌحسُتٌىذهٌشبهاتٌفضلٌاهللٌوردودٌعليهاٌجزءافٌىذا
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ٌفضلٌاهللٌُبٌموقفِوٌمنٌالزىراء،ٌموقفٌالسيدٌمػحمدٌحسُتٌفضلٌاهللٌمنٌالزىراءٌيشتملٌعلىٌأمرين7
ٌإنكارٌمظلوميتها.7ٌاألمرٌاألوؿ
ٌوىذاٌواضحٌُبٌكتبِوٌوُبٌأحاديثِوٌالػمسجلةٌوالػمصورة.ٌٌ،إنكارٌمقاماتػهاٌالغيبية7ٌواألمرٌالثاين

ٌعلىٌ ٌَشنَّعوا ٌما ٌشنَّعوا ٌالزىراء ٌالكتابٌمأساة ٌىذا ٌالعاملي ٌمرتضى ٌجعفر ٌكتبٌالسيد ٌأف لذلكٌبعد
السيد،ٌىوٌالسيدٌفضلٌاهللٌوأتباعُوٌلذلكٌأجاهبمٌالسيدٌجعفرٌمرتضىٌهبذاٌالكتابٌمنٌستةٌأجزاء،ٌىيٌ

نقلٌكبلـٌالسيدٌفضلٌِلماذاٌألَّفٌالسيدٌجعفرٌمرتضىٌالعامليٌالكتاب،ٌٌ(خلفياتٌكتابٌمأساةٌالزىراء)
ٌكتبِوٌومنٌأشرطتِوٌومنٌؾببلتِوٌومنٌبراؾبِوٌالٌأطيلٌالكبلـٌعليكمٌألنٍتٌإذاٌأريدٌأفٌأربدثٌالبُدٌ اهللٌمن
ٌكتابِوٌ ٌكلٌىذهٌحىتٌتتضحٌالصورة،ٌفقطٌأنقلٌكلمةٌنقلهاٌالسيدٌجعفرٌمرتضىٌُبٌاعبزءٌاألوؿٌمن أفٌأقرأ

بالضبطٌمثلٌماٌنقلهاٌالسيدٌجعفرٌمرتضىٌالعامليٌمنٌٌخلفياتٌوأناٌرجعُتٌإىلٌاؼبصدرٌالكلمةٌموجودة
اؼبصدر،ٌواؼبصدرٌأيضًاٌيبكنكمٌأفٌذبدوهٌموجودٌعلىٌاالنًتنيتٌ)تأمبلتٌإسبلميةٌحوؿٌاؼبرأة(ٌىذاٌىوٌ

0304ٌطبعةٌسنة6ٌٌ7إىل4ٌٌالكتابٌلفضلٌاهللٌ)تأمبلتٌإسبلميةٌحوؿٌاؼبرأة(ٌنقلٌالكبلـٌمنٌصفحةٌ
ثناٌاهللٌعنُوٌُبٌشخصيةٌمرًنٌوامرأةٌفرعوفٌوماٌٌللهجرة،ٌُبٌتأمبلتِوٌعنٌأفضل نساءٌالعامل7ٌوىذاٌماٌحدَّ

ثناٌالتاريخٌعنوٌ ثناٌاهللٌعنُوٌُبٌشخصيةٌمرًنٌوامرأةٌفرعوفٌٌ-الحظواٌالتفريقٌبالكبلـٌٌ-حدَّ ٌ-وىذاٌماٌحدَّ
ثناٌالتأريخٌٌ-اهللٌحدثناٌعنٌمرًنٌوامرأةٌفرعوفٌُبٌالقرآفٌ ناٌالنيبٌواألئمةٌألنوٌالٌيقوؿٌوماٌحدَّثٌ-وماٌحدَّ

ٌ ٌكلٌأحاديثهم ٌحبديثهمٌىوٌيشككٌُب ٌالكربىٌٌ-الٌيعبأ ٌخدهبة ٌُبٌشخصية ٌالتأريخٌعنو ثنا ٌحدَّ وما
ٌيقوؿٌالسيدٌفضلٌاهلل؟ٌٌ-وفاطمةٌالزىراءٌوالسيدةٌزينبٌبنتٌعلّيٌ والٌنستطيعٌٌ-إىلٌأفٌيقوؿ،ٌماذا

وؿٌالقائلٌٌؤٌنستطيعٌإطبلؽٌاغبديثٌاؼبسوالٌ-دباذاٌيقوؿٌىذاٌاغبديثٌٌ-وؿٌالقائلٌٌؤإطبلؽٌاغبديثٌاؼبس
ٌالعاديٌألفٌذلكٌالٌىبضعٌأليٌإثباتٌقطعيٌ ٌ-بوجودٌعناصرٌغيبيةٌفبيزةٌزبرجهنٌعنٌمستوىٌاؼبرأة

ٌلذلكٌقلتٌىوٌينفيٌاعبانبٌ ٌالسيدٌفضلٌاهلل، ٌالنساء،ٌىذهٌىيٌعقيدة ٌحاؿٌبقية يعٍتٌالزىراءٌحاؽبا
ٌف ٌالسيد ٌومسألة ٌاؼبظلومية ٌالغيبػيٌوينفيٌقضية ٌمعروفة ٌاهللٌمسألة ٌإطبلؽٌاغبديثٌٌ-ضل والٌنستطيع

واًلٌإذاٌقلناٌبأفٌالزىراءٌُبٌشخصيتهاٌأبعادٌغيبيةٌٌؤيعٍتٌالٌيبكنٌأفٌيكوفٌحديثناٌحديثًاٌمسٌ-وؿٌٌؤاؼبس
ٌ-وؿٌيعٍتٌىوٌاغبديثٌالقيمٌاؼبعتربٌٌؤوؿٌحديثٌتافوٌيعٍت،ٌاغبديثٌاؼبسٌؤىذاٌاغبديثٌحديثٌغَتٌمس
عنٌٌ-زبرجٌفاطمةٌٌ-وؿٌالقائلٌبوجودٌعناصرٌغيبيةٌفبيزةٌزبرجهنٌٌؤاؼبسوالٌنستطيعٌإطبلؽٌاغبديثٌ

ٌالعاديٌألفٌذلكٌالٌىبضعٌأليٌإثباتٌقطعيٌ ٌيعٍتٌىذهٌٌ-مستوىٌاؼبرأة ٌإثباتاتٌقطعية، ٌموجودة ما
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النصوصٌالكثَتةٌعنٌالنيبٌواألئمةٌليستٌقطعية،ٌألنوٌينسفٌكلٌماٌجاءٌعنٌالنيبٌواألئمة،ٌيبكنكمٌأفٌ
ٌغبقائقٌُبٌىذهٌالكتبٌُبٌمأساةٌالزىراءٌوُبٌخلفياتٌكتابٌمأساةٌالزىراء.ٌتراجعواٌىذهٌا

ٌحديثٌ ٌىذا ٌُبٌحديثي، ٌأقحمُو ٌيرغبٌأف ٌال ٌردبا ٌأظبو ٌأذكر ٌال ٌالفضبلء ٌالسادة ٌأحد ٌاعبو وُبٌىذا
مشاكلٌالٌأقحمُوٌُبٌجوٌاؼبشاكل،ٌأحدٌالسادةٌالفضبلءٌألَّفٌكتاباًٌؼبناقشةٌالسيدٌفضلٌاهللٌُبٌمظلوميةٌ

ٌوالٌالٌز ٌالكتابٌلكنٌالٌأخرجُو ٌىو ٌىذا ٌموجودٌعندي، ٌوالكتابٌىذا ٌعليها ىراءٌصلواتٌاهللٌوسبلمو
ٌكتبتٌُبٌ ٌكتاٌبٌصبيلٌمنٌأفضلٌالكتبٌاليت أذكرٌاالسمٌردباٌوىوٌموجوٌدٌحيٌيعيُشٌُبٌالعراؽٌوكتابُو

ًاٌُبٌمدينةٌقمٌَلمَّاٌطُِبعٌباهباٌعلىٌرغمٌقصرِه،ٌلكنٌَلمَّاٌطُِبعٌىذاٌالكتابٌُكنَّاٌُبٌمدينةٌقمٌوكافٌىوٌأيض
ٌكتابٌجديدٌينزؿٌألوؿٌمرةٌيُباعٌعلىٌعرباتٌ ٌالكتابٌملٌيُػَبعٌُبٌاؼبكتباتٌأوؿٌمرةٌُبٌحياٌبٌأرى ىذا

أوؿٌمرةٌُبٌحياٌبٌٌ-ٌالكزرخافٌسوؽٌشعيبٌُبٌمدينةٌقمٌاؼبقدسةٌ-ٌالباعةٌاؼبتجولُتٌقريبًاٌمنٌالكزرخاف
ٌعربات ٌعلى ٌيُباع ٌجديدة ٌحبلة ٌجديد ٌكتاب ٌفاطمةٌٌأرى ٌعن ٌكتاب ٌألنو ٌِلماذا؟! ٌاؼبتجولُت الباعة

وأصحابٌاؼبكتباتٌُىدِّدواٌبأنوٌزُبطفٌنسائهمٌوبناهتم،ٌأناٌظبعتٌمنٌأحدىم،ٌأحدٌأصحابٌاؼبكتباتٌ
ٌقاؿٌيل7ٌُىدِّدتٌمنٌاعبهةٌالفبلنيةٌبأنوٌزوجيتٌوابنيتٌ وعنديٌاستعدادٌأذكرٌاظبوٌىوٌقاؿٌيلٌشخصياً،

ماٌبعناٌىذاٌالكتاب،ٌىذاٌالكتابٌىلٌىوٌآياتٌشيطانيةٌلسلمافٌرشديٌتُػختطفٌويُعتدىٌعليهنٌإذاٌ
ٌكتابٌعنٌفاطمة،ٌواهللٌماٌفيوٌشيءٌإالٌعنٌفاطمة،ٌِلماذا؟! ٌأوٌماٌىو؟

ٌكتابُو،ٌردباٌالٌيعجبُوٌأوٌ معاصرٌموجودٌردباٌيعيشٌاآلفٌُبٌالكويت،ٌأناٌالٌأشَت،ٌىذا ومؤلٌفٌآخرٌأيضاًٌ
ىلٌكتابِو،ٌأيضاًٌعنٌفاطمةٌُمِنعٌبشكلٌرظبيٌمنٌجهاتٌرظبيةٌأفٌيواصلٌهبدٌضرراًٌأفٌأشَتٌإىلٌاظبوٌأوٌإ

ٌكتابٌُبٌبيافٌظبلمةٌفاطمة،ٌواهللٌماٌ صبعٌالرسائلٌاليتٌكافٌيرسلهاٌإىلٌالعلماءٌيسأؽبمٌعنٌقضيةٌالزىراء،
مظلوميةٌفاطمة،ٌمنٌأولِوٌإىلٌآخرِهٌىذاٌىوٌالكتابٌيُػمنعٌبشكلٌرظبي،ٌأليسٌىذاٌىوٌ ظلمٌفيوٌشيءٌإالٌَّ

لفاطمة؟ٌِلماذاٌتُػحجبٌظبلمةٌفاطمة؟ٌأيهاٌالناسٌياٌأشياعٌأىلٌالبيتٌِلماذاٌُتظلمٌفاطمة؟ٌِلماذاٌيُظلمٌ
أىلٌالبيتٌِلماذا؟ٌِلماذاٌهبريٌىذا؟ٌوكافٌىذاٌهبريٌُبٌقمٌوُبٌاغبوزةٌالعلميةٌُبٌقم،ٌىذاٌملٌيكنٌهبريٌ

ٌكافٌهبريٌُبٌواشنطن،ٌىذاٌملٌيكنٌهبريٌُبٌالقاىرةٌُبٌجامعٌاألزىرٌوالٌ عندٌالوىابيةٌُبٌالسعودية،ٌىذا
ُبٌقم،ٌأمَّاٌأناٌقصيتٌفقصيتٌطويلةٌوالٌأريدٌأفٌأربدثٌعنٌأمورٌشخصية،ٌقصيتٌطويلةٌاصبعواٌلكمٌسبعٌ
ٌكبَتةٌوواسعةٌ ٌكبَتةٌوالقضية أفبلـٌىنديةٌقصةٌطويلة،ٌوالٌأريدٌاغبديثٌىناٌعنٌقضاياٌشخصية،ٌمشكلتنا

ٌبالسيدٌفضلٌاهللٌأوٌمتعلقةٌبالشيخٌالوائليٌالقضيةٌأكربٌوأبعد.ٌٌاألطراؼٌوالقضيةٌليسٌمتعلقةٌفقط
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ٌاغبديثٌُبٌ ٌبقية ٌأيضًا ٌاهلل ٌشاء ٌإف ٌغد ٌيـو ٌاألعجبٌواألعجب، ٌانتظروينٌستسمعوف للحديثٌبقية
ٌالظبلمة،ٌيطوؿٌاغبديثٌُبٌالُظبلمةٌلعلناٌنتحسُسٌشيئاًٌمنٌأآلـٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو.

ُبٌأفٌأوفقٌلتكملةٌىذاٌالػَمَلّفٌألجلٌأفٌتتمٌالفائدةٌمنٌىذاٌالػَمَلّفٌوأسألكمٌالدعاءٌٌأسألكمٌالدعاء
أفٌأوفقٌػبدمةٌإماـٌزماينٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌودعائيٌلكمٌبالتوفيقٌُبٌمعرفةٌإماـٌزمانكم،ٌأسألوٌ

الزىراءٌُبٌالدنياٌواآلخرةٌٌتعاىلٌُبٌىذهٌالليايلٌالشريفةٌأفٌوبشرينٌوإياكمٌأنتمٌياٌأحبابٌالقائمٌربتٌراية
ٌابنٌرسوؿٌاهللٌياٌ ٌبقيةٌاهللٌَبَكٌِصلٍتٌعنَكٌالٌتقطعٍتٌأغثٍتٌيا ٌالطاىرة،ٌسيديٌيا ٌُمػَحمَّدٌوعًتتِو حبقِّ

ٌكافيافٌوانصراينٌفإنكماٌناصراف،ٌُبٌأمافٌاهلل. ٌياٌُمػَحمَُّدٌاكفياينٌفإنكما ٌياٌعليُّ ٌُمػَحمَُّدٌياٌعليُّ
ٌ
ٌ 
ٌ
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ٌ

 اىثبٍنتاحليقت 

 اخلامس اجلزء /  الظــالمة
ٌ

أشياعٌالقائمٌمنٌآؿٌمػَُحمَّدٌأنصارهٌأولياءهٌأحبابوٌسبلـٌٌعليكمٌتَػَقبَّلٌاهللٌطاعاتكم،ٌالػحلقةٌالثامنةٌمنٌ
ٌالػَمَلّفٌالػَمهَدوّي.ٌ

والزاؿٌحديثيٌُبٌأجواءٌٌ(الظبلمة)الزاؿٌالكبلـٌيتػراٌتػحتٌالعنوافٌالرابعٌمنٌعناوينٌىذاٌالػَمَلّفٌعنوافٌ
ٌكماٌيقوؿٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليو7ٌ التوقيعٌالػمهدويٌالشريفٌالصادرٌمنٌالناحيةٌالػمقدسة

لناٌُبٌأجواءٌظبلمةٌفاطمةٌالتػيٌىيٌالٌز،ٌوفػي ابنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو لػي أسوءٌة حسنة
هاٌُبٌظبلمةٌمهدّيٌآؿٌُمػَحمَّد،ٌالػجانبٌالذيٌأخذتوٌُبٌحديثيٌعنٌظبلمةٌفاطمةٌىوٌالتقصَتٌُبٌحقٌّ

ٌأخرى،ٌ ٌالبيتٌتلكٌقضيٌة ٌأىل ٌالػمخالفُتٌوبُتٌالنواصبٌوأعداء ٌبُت ٌفظبلمتها ٌوإال ٌالشيعي الوسط
واءناٌالشيعيةٌوُبٌوسطناٌالشيعي،ٌَتَشعُُّبٌالػمطالبٌحديثيٌعنٌظبلمتهاٌوعنٌالتقصَتٌُبٌحقهاٌُبٌأج

ٌكثَتة ٌ.فالوقُتٌُحكُمُوٌقاسٌوَجارٌُبٌنفسٌالوقتٌ،ُبٌبعضٌاألحيافٌيػجعلنػيٌأطويٌكشحاًٌعنٌمسائل
ٌكافٌالػحديُثٌ بقيتٌعنديٌبقيةٌمنٌحديثٌماٌاستطعتٌأفٌأكملوٌومررتٌعلىٌَعَجلٌُبٌفناءِه،ٌحينما

ٌكتابٌ ٌاإلسبلـ)عن ٌالدينٌجعفرٌ(شرائع ٌالػحليٌنػجم ٌٌللػمحقق ٌالػحليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌبن الػحسن
ٌلئلماـٌأفٌيأخذٌمنٌالغنيمةٌماٌيريدٌماٌلػمٌيُػجحفٌمرٌ عليو،ٌوذكرُتٌماٌقالُوٌُبٌحديثوٌعنٌاألنفاؿٌوأفَّ
ٌرسالتافٌ ٌعندنا ٌنػموذجية، ٌعملية ٌرسالة ٌاإلسبلـ ٌشرائع ٌالكتاب ٌىذا ٌبأف ٌوقلت ٌىذا، ٌُب ـٌُ الكبل

ٌشرائعٌاإلسبلـٌنػم ٌكاظمٌاليزديٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو، ٌالوثقىٌللسيد ٌوالعروة وذجيتافٌشرائعٌاإلسبلـ
ٌكثَتةٌوببحثٌ رسالةٌعمليةٌنػموذجيةٌُبٌالوسطٌالفقهيٌالشيعي،ٌمنتٌمنٌالػمتوفٌالتػيٌحظيتٌبشروح

العلػميةٌخصوصًاٌُبٌٌوبدرسٌُبٌأوسطاناٌالعلػميةٌوىيٌالكتابٌاألوؿٌالذيٌيتناولوٌالدارسوفٌُبٌحوزاتنا
النجفٌاألشرؼٌوالػمدارسٌاألخرىٌالتػيٌتنهجٌنفسٌالنهج،ٌماٌىيٌميزةٌىذاٌالكتاب؟ٌميزةٌىذاٌالكتابٌ
ٌكماٌيقوؿٌالعلػماءٌبُتٌمنهجٌالشيخٌالطوسيٌُبٌرسالتوٌ)النهايةٌُبٌمػجردٌالفقوٌوالفتوى(ٌوبُتٌ أنوٌَجػَمَع
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ٌكتابوٌ)الػمبسوط(،ٌمنهجٌالشيخٌالطوسي ٌكتابوٌالػمبسوطٌٌٌمنهجوٌُب كماٌأسلفُتٌُبٌالػحلقةٌالػماضيةٌُب
ٌالػمخالفُتٌُبٌ ٌمنهج ٌأدخل ٌمن ٌأوؿ ٌالطوسي ٌالشيخ ٌبأف ٌوقلُت ٌالبيت، ٌالػمخالفُتٌألىل ٌمنهج ىو
الوسطٌالعلػميٌالشيعيٌوىذهٌقضيةٌمعروفةٌلدىٌالػمحققُتٌولدىٌالعلػماء،ٌمنٌجػملةٌمنٌأشارٌإىلٌىذهٌ

ٌا ٌالقضية الشيخٌجعفرٌٌ،لشيخٌمػحمدٌتقيٌالُتسًَتيٌحفيدٌالشيخٌجعفرٌالُتسًتيالػحقيقةٌأوٌإلػىٌىذه
ٌكاشفٌالغطاءٌالكبَتٌُبٌمػجاؿٌاختصاصوٌويقولوفٌعنٌشيخٌ الكبَتٌالُتسًتي،ٌيقولوفٌعنٌشيخٌجعفر

ٌجعفرٌالُتسًتيٌأيضاًٌالكبَتٌُبٌمػجاؿٌاختصاصو.ٌ
ىذهٌطبعةٌمؤسسةٌالنشرٌاإلسبلميٌمػحمدٌتقيٌالُتسًتيٌأوٌالُششًتي،ٌٌللشيخٌ(قاموسٌالرجاؿ)ىذاٌىوٌ

دعود أبو لؾقادم بن  حيوىبن  لؾـحسنبن  جعورٌ-0342ٌرقمٌالًتجػمة303ٌٌقمٌالػمقدسة،ٌصفحةٌ

ٌٌ-ٌلؾـحلي ٌالػمعروؼ7 ٌالُتسًتيٌالرجالػي ٌتقي ٌمػحمد ٌالشيخ ٌيقوؿ ٌالػحلي فو ألل ؿن جعل الػمحقق

ػيٌأفٌالػمتأخرينٌرتبواٌعلىٌترتيبوٌالعبارةٌفيهاٌبًتتيبٌالػمتأخرينٌيعنٌ-لؾكتب لؾوقهوة برتتوب لؾـمتأخرقن 
الػمتأخروفٌىمٌالذينٌتأثرواٌٌ-ٌفو ألل ؿن جعل لؾكتب لؾوقهوة برتتوب لؾـمتأخرقنٌ-شيءٌمنٌقصورٌ

ٌكتابوٌالشرائعٌ ؾبَّ ؿا يف ـهاقة ٌ-ُبٌشرائعٌاإلسبلـٌٌ-ٌػجمع يف ذرلئعهٌ-بػماٌرتبوٌالػمحققٌالػحليٌُب

ٌقلتٌالشيخٌالطوسيٌجػمعٌاألخبارٌوربطٌٌ-ألخبار لؾشوخ لؾذي ؽان ؿضاؿني ل ٌكما مضامُتٌاألخبار
كتابٌالػمبسوطٌُبٌالفقوٌاالستداللػيٌللشيخٌالطوسيٌٌ-لؿا يف ؿبسوره لخالػه ٌ-فيماٌبينهاٌبػجملٌ

ٌ ٌالػُمَقاَرف ٌالفقو ٌالشيخٌٌ-لؾذقن ؽاـا على حذل ؽتب لؾعاؿة يف مجع لؾورلع ٌ-والػخبلؼٌُب يعنػي
لػمبسوطٌوالػخبلؼٌعلىٌطريقةٌالػمخالفُت،ٌُبٌاالستدالؿ،ٌُبٌالتفريع،ٌُبٌالعناوينٌوُبٌالطوسيٌأّلفٌا

ٌكتابٌ ٌكتابوٌشرائعٌاإلسبلـ،ٌيعنػيٌماٌبُت التفصيل،ٌالػمحققٌالػحليٌجػمعٌماٌبُتٌىاتُتٌالطريقتُتٌُب
ٌكتابٌالػمبسوطٌوالػخبلؼ ٌبُت ٌوما ٌغٌ،النهاية ٌالطوسيٌعلى ٌالشيخ ٌكتبهما ٌاللذاف ٌكتبٌالكتاباف رار

ٌالعمليةٌ ٌالرسائل ٌجػميع ٌوبآخر، ٌبشكل ٌكتبنا ٌُب ٌموجودة ٌالػمخالفُت ٌلػمسات ٌأف ٌيعنػي الػمخالفُت،
ٌكتبوٌصاحبٌالشرائع ٌُكِتبتٌعلىٌنفسٌالنهجٌونفسٌالذوؽٌالذي وىذهٌٌ،الػمتأخرةٌعنٌصاحبٌالشرائع

ٌأفٌننتفعٌمنٌاآلخرينٌُبٌقضيةٌيعرفهاٌالػمحققوفٌوالػمتتبعوفٌللػمنهجٌالفقهيٌُبٌالوسطٌالشيعي،ٌالٌَضَتٌَ
ٌكافٌىناؾٌشيءٌمفيدٌالٌَضََتٌُبٌذلكٌفالػحكمةٌضالةٌ ٌأفٌننتفعٌمنٌاآلخرينٌإذا األساليب،ٌالٌَضََت
ٌكانتٌتتقربٌإىلٌالفكرةٌإلػىٌ ٌبػهاٌأينٌماٌوجدىاٌأخذىاٌىوٌأىلها،ٌولكنٌالقضيةٌإذا الػمؤمنٌىوٌأحقُّ
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ٌليس ٌالقضية ٌىنا، ٌالػمشكلة ٌالػمضموف ٌإىل ٌاألمور،ٌالعقيدة ٌظواىر ٌليستٌُب ٌوالقضية ٌالشكل تٌُب
الػخطرٌأفٌتتسربٌالقضيةٌإىلٌالػمضموف،ٌىناؾٌقضيةٌحاكمةٌُبٌالػمجتمعٌوىيٌقضيةٌسطوةٌالغالب،ٌ
ٌعلىٌ ٌتؤثر ٌسطوة ٌلو ٌاألمواؿ ٌبيده ٌالسلطاف ٌبيده ٌالػحكم ٌبيده ٌالناسٌيكوف الغالبٌالذيٌيغلبٌعلى

لىٌاللذينٌيعادونػوٌوىذهٌقضيةٌواضحة،ٌنػحنٌاآلفٌإذاٌأردناٌالطبقةٌالبلشعوريةٌُبٌالنفسٌالبشريةٌحتػىٌع
أفٌندرسٌالػحالةٌالنفسيةٌللػمعارضاتٌالسياسيةٌعربٌالتأريخٌالسياسيٌالػمعاصرٌالتػيٌوقفتٌُبٌوجوٌطُغاةٌ
ٌالببلدٌلػمددٌزمنيةٌطويلةٌمنٌحيثٌالٌتشعرٌالػمعارضةٌالسياسيةٌتتأثرٌبطباعٌوخصاؿٌ متجربينٌَحَكموا

ٌالػجمعيٌُبٌطبقتوٌالبلشعورية،ٌىذهٌقضيةٌطبيعيةٌسطوةٌذلكٌالطاغي ةٌُبٌحالةٌالٌشعورىاٌوُبٌعقلها
ٌيتغلبٌفيوٌعلىٌالناسٌ ٌبأيٌشيء ٌبسلطتوٌبسبلحو ٌبسمعتو ٌالغالبٌالذيٌيغلبٌالناسٌبػمالو الغالب،
ٌالشيعيٌباعتبارٌأفٌ ٌنَػَفذتٌُبٌوسطنا ٌالسطوة ٌوفعبًلٌىذه ٌالسطوة ٌنػحنٌنػخاُؼٌىذه تكوفٌلوٌسطوة،
ٌوىوٌ ٌنعيش، ٌما ٌوحيُث ٌبلداننا ٌالناسٌُب ٌأغلبية ٌالػخطٌالذيٌتتبعو ٌالبيتٌىو الػخطٌالػمخالفٌألىل
الػخُطٌالذيٌبيدهٌالسوطٌوبيدهٌالسيف،ٌوىوٌالػخُطٌالذيٌيًتبعٌعلىٌعروشٌالػحكم،ٌوىوٌالػخُطٌالذيٌ

ٌُبٌالػ ٌعلىٌبيدهٌمصائرٌالناسٌوبيدهٌاألمواؿ،ٌوىوٌالػخُطٌالذيٌيستطيعٌأفٌيصنعٌالنجـو مجتمع،ٌالنجـو
ٌ ٌالفقو،ٌنػجـو ٌاألدب،ٌنػجـو ٌالفن،ٌنػجـو ٌالسياسة،ٌنػجـو جػميعٌالػمستويات،ٌيستطيعٌأفٌيصنعٌنػجـو

ٌاالقتصادٌوىذاٌالػخطٌالػمخالفٌألىلٌالبيتٌعلىٌطوؿٌالتأريخ ٌ.الرياضة،ٌنػجـو
ٌالغالبٌعلىٌاؼبغلوب ٌكافٌاؼبغلوبٌٌفهناؾٌمسألةٌطبيعيةٌُبٌاغبياةٌوُبٌحياةٌاجملتمعاتٌىيٌسطوة وإف

ٌُبٌٌ،وباوؿٌأفٌيفرٌمنٌسطوتوٌلكنٌُبٌعاملٌالبلشعورٌيبقىٌىناؾٌتأثَت وىذهٌقضيةٌنفسيةٌلسُتٌواردًا
ٌمنٌ ٌالفقهية،ٌبدايًة ٌاؼبلف،ٌلكنٌتبلحظوفٌالتأثَتٌاؼبخالفٌدخلٌُبٌبنيتنا ربليلٌاألمورٌالنفسيةٌُبٌىذا

ٌكتابٌاؼببسوطٌوكتابٌاػببلؼٌلينتقل بآثارهٌوتأثَتاتوٌُبٌأىمٌرسالةٌعمليةٌُبٌٌزمنٌالشيخٌالطوسيٌُب
ٌكافٌيُفيتٌوفقًاٌللذوؽٌ التأريخٌالفقهيٌالشيعيٌوىيٌرسالةٌشرائعٌاإلسبلـ،ٌأناٌالٌأقصدٌبأفٌاحملققٌاغبلي
اؼبخالفٌأبداًٌالٌأقصدٌىذاٌاؼبعٌت،ٌاحملققٌاغبليٌمنٌفقهاءٌالشيعةٌلكنٌأقصدٌبأنوٌألَّفٌىذهٌالرسالةٌناظراًٌ

ٌبُتٌإىلٌاألساليبٌاليت ٌفهوٌصبع ٌاستدالالهتم، ٌوُبٌطريقة ٌالفقهية ٌكتبهم ٌاؼبخالفوفٌُبٌَنظِم ٌاستعملها
لذلكٌإذاٌأردناٌأفٌنتصفحٌىذهٌالرسالةٌشرائعٌاإلسبلـٌيبكنٌأفٌقبدٌُبٌطواياىاٌٌ،طريقةٌالشيخٌُبٌالنهاية

ٌاحملققٌ نصوصٌروائيةٌىوٌالٌيشَتٌإليهاٌبأهناٌنصوصٌولكنهاٌتأٌبٌعلىٌسبيلٌالنص،ٌوللعلمٌحينماٌألـو
ٌكلمةٌاإلجحاؼٌاحملققٌاغبليٌمنٌعلماءٌالشيعةٌالذينٌعرفواٌبطوؿٌالباعٌوبسعةٌاإلط بلعٌاغبليٌُبٌإيراد
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ٌُكتبٌ ٌُدرَِست ٌلغويٌحتػىٌحينما ٌالػمحققٌالػحليٌأديبٌمنٌالطرازٌاألوؿٌوعالػِم ُبٌاللغةٌوُبٌاألدب،
ٌكلػمةٌَوَلدٌالتػيٌ الػمحققٌوكافٌمػجموعةٌمنٌالعلػماءٌيػحققوفٌىذهٌالكتبٌواعًتضٌبعضٌالعلػماءٌعلى

ٌكتبوٌُبٌالشرائعٌوُبٌغَتٌالشرائعٌفيقوؿ7ٌ َوَلدٌالبقرة،ٌالبعضٌاعًتضواٌعلىٌيستعملهاٌالػمحققٌالػحليٌُب
ٌكتبٌاللغةٌ ىذاٌالتعبَتٌبأفٌالولدٌلئلنسافٌوالبقرةٌيقاؿٌلولدىاٌالِعجل،ٌلكنٌحُتٌذىبواٌوبػحثواٌُبٌطوايا
ٌكماٌتستعملٌلئلنسافٌتستعملٌللبقرةٌمنٌدوفٌالػحيوانات،ٌيقاؿ7ٌَوَلُدٌ وجدواٌأفٌىذهٌالكلػمةٌُبٌأصلها

تػيٌتشَتٌإىلٌِسعةٌإطبلعوٌُبٌاللغةٌوتعمقوٌُبٌاألدبٌالعريب،ٌوىناؾٌمنٌالبقرة،ٌوغَتٌذلكٌمنٌالشواىدٌال
ٌأشعارهٌالرائقةٌالتػيٌذكرىاٌالرجاليوفٌوأصحابٌالًتاجم.ٌ

ٌكلػمةٌ ٌُبٌنفسٌالسياؽ ٌكلػمةٌٌ(االجتهاد)قضيةٌأخرىٌأيضًا ُبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌجاءتٌُبٌحقلُت،
هٌالكلػمةٌمػمدوحة؟ٌجاءتٌىذهٌالكلػمةٌُبٌاالجتهادٌجاءتٌمػمدوحةٌوجاءتٌمذمومة،ٌأينٌجاءتٌىذ

رواياتٌأىلٌالبيتٌمػمدوحةٌفػيٌأيٌحقل؟ٌُبٌحقلٌالعبادة،ٌاالجتهادٌُبٌرواياتٌأىلٌالبيتٌتعنػيٌشدةٌ
ٌالػمجتهدٌىوٌ ٌيقاؿٌعنوٌمػجتهد، ٌالعبادة ٌالعبادةٌومواصلة ٌيكوفٌاإلنسافٌُبٌمقاـٌشدة العبادة،ٌحينما

ٌاال ٌالعبادة، ٌشديد ٌيكوف ٌالذي ٌالرجل ٌااللتزاـِ ٌشدُة ٌالعبادة، ٌشدة ٌالبيتٌىو ٌأىل ٌروايات ٌُب جتهاُد
بأحكاـٌالشريعة،ٌشدةٌالورع،ٌشدةٌالعبادة،ٌشدةٌاالحتياطٌُبٌالدينٌىوٌىذاٌاالجتهادٌالػممدوح،ٌأماٌ
ٌالػُمَخاِلفٌلػمنهجٌ ٌالفقهي ٌالػمنهج ٌالبيتٌىو ٌرواياتٌأىل ٌُب ٌالػملعوف ٌواالجتهاد ٌالػمذمـو االجتهاد

صلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌالذيٌيدخلٌتػحتٌىذاٌالعنواف7ٌالقياس،ٌاالستحساف،ٌالرأيٌٌجعفرٌالصادؽ
ٌالػمذمومةٌ ٌاالجتهاد ٌكلػمة ٌحنيفة، ٌوأضرابٌأبػي ٌحنيفة ٌأبو ٌبػها ٌالبدعٌاألخرىٌالتػيٌجاء ٌأنواع وسائر

ٌألّف ٌالشيعة ٌعلػماء ٌأيبٌحنيفة، ٌإلػى ٌالذيٌيُقرف ٌالبيتٌاالجتهاد ٌُبٌرواياتٌأىل ٌضدٌوالػملعونة ٌكتبًا وا
ٌكتبوٌفإنناٌنػجدٌءاالجتهادٌوضدٌالػمجتهدينٌوترٌب واٌمنٌاالجتهادٌوالػمجتهدين،ٌالشيخٌالطوسيٌمثبًلٌُب

ٌكتباًٌ ٌكثَتوفٌمػمنٌألّفوا ٌالشيخٌالػمفيد،ٌالسيدٌالػمرتضى،ٌالشيخٌالصدوؽٌوغَتىم ٌالػمعنػىٌواضحاً، ىذا
وكافٌعلػماءٌالشيعةٌإلػىٌزمافٌالػمحققٌالػحليٌٌترفضٌاالجتهادٌوترفضٌالػمجتهدينٌرفضاًٌقاطعاًٌوشديداً،

ٌوالػمعنػىٌ ٌالعبادة، ٌشدة ٌالػممدوحٌوىو ٌالػمعػنػى ٌالػمعنيُت7 ٌُبٌىذين ٌإال ٌالػمصطلح ٌىذا ٌيستعملوف ال
ٌوىوٌاستنباطٌاألحكاـٌالشرعيةٌبطريقةٌالقياسٌواالستحسافٌوالرأيٌوأمثاؿٌذلك،ٌىذهٌالكلػمةٌ الػمذمـو

بػمعنػًىٌآخرٌُبٌزمنٌالػمحققٌالػحلي،ٌوىذاٌىوٌأيضًاٌنوٌعٌمنٌالتأثرٌبالػمصطلحٌتَػَبدَّؿٌمعناىاٌواستعملٌ
ٌكماٌيعرؼٌالعلػماءٌاسُتعِملتٌ ٌكتاب الػُمخاِلفٌألىلٌالبيتٌوإالٌىذهٌالكلػمةٌلػمٌتكنٌمستعملة،ٌأقدـ
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ٌالوسعٌُبٌاستنباطٌاألحكاـٌالشرعيةٌىيٌُب ٌكلػمةٌاالجتهادٌبنحوٌمػمدوحٌوالػمرادٌمنوٌبذُؿ كتابٌٌٌفيو
ٌأساليبٌ ٌمن ٌانتفع ٌما ٌمثل ٌالػحلي ٌالػمحقق ٌأف ٌيعنػي ٌالشرائع، ٌصاحب ٌالػحلي ٌللػمحقق الػمعارج
ٌأدخلٌلناٌمصطلحٌمنٌأىمٌالػمصطلحاتٌالتػيٌنستعملهاٌاآلفٌ الػمخالفُتٌُبٌبناءٌرسالتوٌالعمليةٌأيضًا

ٌاست ٌكما ٌالػمصطلح ٌىذا ٌيستعمل ٌلػم ٌالػحلي ٌالػمحقق ٌقطعًا ٌاالجتهاد، ٌمصطلح ٌحنيفةٌوىو ٌأبو عملو
ٌكتبٌالػمدرسةٌاإلخباريةٌ ٌالسببٌحُتٌنقرأٌُب والػمخالفوفٌىذهٌالقضيةٌالبدٌأفٌتكوفٌواضحة،ٌولػهذا
حينماٌيػحملوفٌحػملةٌشعواءٌعلىٌالػمدرسةٌاألصوليةٌيعتربوفٌبأفٌالػمدرسةٌاألصوليةٌقدٌنػهجتٌالػمنهجٌ

ٌاألحيا ٌبعض ٌوُب ٌاالجتهاد ٌباستعمالػهم ٌالبيت ٌألىل ٌالذيٌالػمخالف ٌاالجتهاد ٌىذا ٌبأف ٌيقولوف ف
ٌأبػيٌحنيفة ٌالػمدرسةٌاألصوليةٌىوٌاجتهاد وتلكٌىيٌصراعاتٌالػمدارسٌالفكريةٌُبٌالوسطٌٌ،تستعملو

ٌالػمحققٌالػحليٌلػمٌ ٌالػحقيقةٌأفَّ ٌالقضية، الشيعيٌأوٌُبٌغَته،ٌوأناٌالٌأريدٌأفٌأسلطٌالضوءٌعلىٌىذه
ٌ ٌالػمخالف ٌالػمعنػى ٌُب ٌالػمصطلح ٌىذا ٌىذاٌيستعمل ٌاألصولية ٌالػمدرسة ٌتستعمل ٌولػم ٌالبيت ألىل

ٌىذاٌ ٌاستعمالػها ٌاألصولية ٌكافٌيؤخذٌعلىٌالػمدرسة ٌإذا الػمصطلحٌُبٌالػمعنػىٌالػمخالفٌألىلٌالبيت،
ٌالعلػماءٌ ٌالبيتٌومصطلحٌمذمـو ٌألىل ٌالػمخالفة ٌالػمدرسة ٌبػمصطلحٌمن ٌجاءتنا ٌأنػها االصطبلحٌىو

ذمتوٌلكنهاٌأدخلتٌىذاٌالػمصطلحٌونػحتتوٌنػحتاًٌمعنوياًٌجديداًٌأعطتوٌالسابقوفٌذموهٌرواياتٌأىلٌالبيتٌ
معنػًىٌآخر،ٌأعطتوٌمعنػًىٌيتناسبٌمعٌفقوٌاإلماـٌالصادؽ،ٌقدٌيػختلفٌاإلخباريوفٌواألصوليوفٌُبٌىذهٌ
القضيةٌأوٌُبٌتلكٌالقضيةٌلكنٌالػمسلكٌاإلخباريٌىوٌمسلٌكٌجعفريٌوالػمسلكٌاألصولػيٌىوٌمسلٌكٌ

والعلػماءٌماٌبُتٌالػخطأٌٌ،لنتيجةٌىذهٌالػمسالكٌوىذهٌالػمدارسٌمردىاٌإىلٌاجتهاداتٌالعلػماءجعفري،ٌوبا
ٌ.والصوابٌيًتددوفٌماٌبُتٌاالجتهادٌالصائبٌوماٌبُتٌاالجتهادٌالػخاطئ

ٌالػمصطلحٌوترفضٌأفٌيقاؿٌلعلػمائهاٌمػجتهدوف،ٌ ٌكافٌذلكٌُبٌالػمدرسةٌاإلخباريةٌالتػيٌترفضٌىذا إف
بالفقهاءٌبالػمحدثُتٌبالػمفتُتٌوترفضٌأفٌتسميٌعلػمائهاٌبالػمجتهدين،ٌوالقضيةٌقضيةٌٌتسميٌعلػماءىا

ٌاستعارتٌٌ ٌأفٌالٌتستعَتٌالػمصطلحاتٌلكنها ٌكافٌاألوىلٌبالػمدرسةٌاألصولية ٌوإف شكليةٌُبٌالػحقيقة،
يتناسبٌوالػمسلكٌالشيعي،ٌىذ قرائنٌٌهكثَتاًٌمنٌالػمصطلحات،ٌوحتػىٌمنٌالقواعدٌوإفٌوجهتهاٌتوجيهاًٌ

ٌٌو ٌإشارات ٌعلىٌوىذه ٌسطوة ٌمن ٌللغالب ٌوكيف ٌالػمغلوب ٌعلى ٌالغالب ٌتأثَت ٌبػمدى ٌتنبئنا ومضات
ٌذلكٌتتشرب،ٌ ٌبعد ٌثػم ٌتتسرب ٌالبداية ٌُب ٌفشيئاً، ٌشيئًا ٌأيضًا ٌوتتشرُب ٌفشيئًا الػمغلوبٌتتسربٌشيئًا

ٌيرف ٌالػجميع ٌفإف ٌأحد ٌاعًتضٌعليها ٌالثابتٌبػحيثٌلو ٌمكانػها ٌتأخذ ٌأنػها ٌأفٌتتشربٌأي ٌمع ضوف،
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حقائقٌاألمورٌإذاٌأردناٌأفٌنرجعٌإىلٌأصولػهاٌفإنػهاٌمػختلفٌةٌجداً،ٌومنٌجػملةٌأسبابٌالػخبلؼٌبُتٌىذهٌ
ومنٌأينٌجاءواٌٌ،الػمدارسٌبُتٌالػمدرسةٌاألصوليةٌواإلخباريةٌوالعرفانيةٌوالشيخيةٌىوٌقضيةٌالػمصطلحات

ٌلوٌوفقُتٌأفٌأبسطٌٌ،حلباتٌالعلػمبالػمصطلحاتٌومنٌأينٌاستوردوىا،ٌوالصراُعٌعلىٌأشدهٌُبٌ وربػما
ٌىذهٌ ٌوجػميع ٌالػمدارس ٌىذه ٌعن ٌأوسع ٌبشكل ٌالػحديث ٌيكوف ٌالشيعية ٌالػمدارس ٌَمَلفِّ ٌُب الكبلـ

ٌليستٌمعصومةٌىذهٌٌ،الػمدارسٌىيٌمدارٌسٌتدعوٌألىلٌالبيت ٌقطعًا وىيٌُبٌخطٌأىلٌالبيتٌلكنها
ليهاٌوقاـٌبػهاٌوالزاؿٌالقائموفٌفيهاٌوعليهاٌماٌىمٌقضيةٌالبدٌأفٌنعرفهاٌفإفٌىذهٌالػمدارسٌأسسهاٌوقاـٌع

ٌكلهاٌتسعىٌُبٌمنهجٌأىلٌالبيتٌوكلهاٌ علىٌحدٌالعصمة،ٌمدارسٌيػختلطٌفيهاٌالػخطأٌبالصوابٌلكنها
تؤديٌإىلٌإماـٌزمانناٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌرغمٌاختبلؼٌاألساليبٌوالػمناىج،ٌالػحاكُمٌالذيٌيػحكُمٌ

ـٌزماننا،ٌنػحنٌُبٌرواياتناٌنػجدٌبأفٌاإلماـٌالػحجةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌعلىٌىذهٌالػمدارسٌىوٌإما
ٌالفبلسفةٌ ٌاألفكار، ٌعلػماء ٌاألدياف، ٌعلػماء ٌاألرض، ٌعلػماء ٌفيو ٌيػجمع ٌعظيم ٌيوـٌ ٌلُو ٌعظيم، ٌيوـٌ لو

ٌيػحكمٌاإلماـٌالػحجةٌل ٌأخربتنا،ٌُبٌذلكٌاليـو ػهذهٌويػحكُمٌعليهمٌويػحكُمٌُبٌآرائهم،ٌالرواياتٌىكذا
ٌعنو ٌالػمدارسٌأبعد ٌىذه ٌوأيُّ ٌالػمدارسٌأقربٌإليو ٌىذه ٌالٌٌ،الػمدارسٌأيُّ ٌالغيبة ٌُبٌعصر ٌنػحُن وإال

ٌالػمدارسٌتدعوٌإىلٌأىلٌ ٌىذه ٌكلُّ ٌاألقرب ٌالوحيدة ٌالػمدرسةٌىيٌالػمدرسة نستطيعٌأفٌنقوؿٌبأفٌىذه
اإلنسافٌعلىٌقدرٌمعرفتوٌٌالبيتٌويػختلفٌفيهاٌالػخطأٌمنٌالصوابٌمنٌمدرسةٌإىلٌأخرى،ٌوإنػماٌُيكلف

7ٌوالنتائجٌالتػيٌيصُلٌإليهاٌعلىٌقدرٌبػحثوٌوسعيوٌوالرواياتٌتقوؿٌإفٌاهللٌسبحانوٌوتعاىل
ٌكإدخاؿٌ ٌاإلشارات ٌلكنٌىذه ٌالقضية ٌُبٌىذه ٌكثَتًا ٌالػخوض ٌالٌأريد ٌعقولػهم، ٌعلىٌقدر يّداؽٌالعباد

ٌكًتتيبٌالرسالةٌالعمليةٌوفقاًٌللنهجٌالػمخالف ألىلٌالبيتٌتأثراًٌُبٌجانبٌمنهاٌبالنهجٌٌمصطلحٌاالجتهاد
ٌتسربٌالفكرٌ ٌالتسربٌوالتشرب، ٌكثَتٌتنبئٌإىلٌقضية ٌوغَتىا ٌاألمور ٌكلٌىذه ٌالبيت الػمخالفٌألىل

ولذلكٌنػحُنٌبػحاجةٌإىلٌنػهضةٌوبػحاجةٌإىلٌوعّيٌإفٌلػمٌيكنٌإىلٌنػهضةٌعلىٌٌ،الػمخالفٌُبٌأوساطنا
لساحةٌالشيعيةٌمنٌالفكرٌالػمخالف،ٌبػحاجةٌإىلٌمدارسٌجديدة،ٌاألقل،ٌنػحُنٌبػحاجةٌإىلٌنػهضةٌلتنقيةٌا

ٌإىلٌمدارسٌتنتجٌمبلغُتٌ ٌبػحاجة ٌإىلٌفضائيات، ٌبػحاجة ٌكبَتة، ٌعلىٌاألقلٌجامعة ٌإىلٌجامعة بػحاجة
ٌالتسربٌوالتشربٌالذيٌوصلٌإلينا،ٌإمامناٌ يبلغوفٌفكرٌأىلٌالبيتٌيػخلِّصوفٌفكرٌأىلٌالبيتٌمنٌىذا

،ٌىذاٌالتشرَّبٌعجبُت من أمر ىذه األُمَّة كيف أشربت حب ىذا الرجل وصاحبوٌأمَتٌالػمؤمنُتٌيقوؿ7
بدأٌمنٌالسقيفةٌوينتقلٌإليناٌشيئًاٌفشيئًاٌتارًةٌبطريِقٌجليٌوأخرىٌبطريقٌخفي،ٌتارًةٌبطريقٌيدخلوٌأُناسٌ
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وٌمنٌوسطناٌعلىٌنػحوٌالتعمدٌوأخرىٌيدخلٌإليناٌبطريقٌبطريقٌالتلصصٌمنٌدوفٌأفٌنستشعرٌبوٌويدخل
أناسٌبػحسنٌنيةٌمنٌدوفٌأفٌيلتفتواٌإىلٌأضراره،ٌىذاٌالفكرٌمثلٌالغدةٌالسرطانية،ٌألنناٌنػجدٌأصواتٌىناٌ
وىناؾٌمػخالفةٌألىلٌالبيتٌُبٌالوسطٌالشيعيٌلوٌبػحثناٌعنٌأصلهاٌلوجدناٌأنػهاٌقدٌَتَسرَّبٌإليهاٌوتشرَّبٌ

ٌالفكرٌالػمخالفٌمنٌدوفٌأفٌيشعرٌىؤالءٌٌو ٌعندىمٌرغبةٌُبٌداخلهاٌوُبٌذاتػها ُبٌبعضٌاألحيافٌربػما
ونزعةٌباتػجاهٌالػمخالفُتٌألىلٌالبيت،ٌنػحنٌنلػمسٌظاىرةٌُبٌجوانبٌمنٌمػجتمعناٌُبٌكثَتٌمنٌاألحيافٌ
ٌكافٌُبٌالفضائيات،ٌُبٌالػمجالس،ٌُبٌالدروسٌنػجدٌمنٌالناسٌ حينماٌيكوفٌالػحديثٌعنٌأىلٌالبيت

ٌكلٌالناسٌمنٌبعضٌالناسٌإ عراضاً،ٌوحينماٌيكوفٌالػحديثٌُبٌأيٌشيءٌنػجدٌمنٌإعراضاً،ٌالٌأقوؿٌمن
ٌكافٌالػحديثٌعنٌأىلٌالبيتٌنػجدٌىناؾٌ الناسٌانبساطًاٌوىذهٌقضيةٌواضحةٌُبٌالبيوتٌُبٌالعوائلٌإذا
ٌعندٌالبعض،ٌحُتٌأقوؿٌعندٌالبعض،ٌعندٌالبعضٌمػمنٌيدعيٌأنوٌمنٌشيعةٌأىلٌالبيتٌومػمنٌ إعراضًا

الٌنعتبٌعلىٌأولئكٌالذينٌالٌعبلقةٌلػهمٌبأىلٌالبيت،ٌأولئكٌالذينٌٌنػحنٌ،يدعيٌأنوٌُبٌدائرةٌااللتزاـ
ٌالػُملتزمُتٌ ٌومن ٌأتباعهم ٌمن ٌبأننا ٌيقولوف ٌالذين ٌأولئك ٌمع ٌالكبلـ ٌآخر، ٌشيء ٌُب ٌالػمتعة يػجدوف
ٌبػحقائقٌوبوقائعٌموجودةٌُبٌ ٌأمسٌبأفٌلػيٌعلػمًا ٌكبلميٌيـو بػمنهجهمٌالػحديثٌمعٌىؤالء،ٌذكرُتٌُب

ٌالعلػمي ٌالذيٌقرأتوٌمنٌالكتبٌوتلكٌحقيقة،ٌٌوسطنا ربػماٌقدٌتكوفٌُبٌبعضٌاألحيافٌأنكىٌمنٌىذا
بعضٌالػمؤمنُتٌطلبٌمنػيٌأفٌأشَتٌإىلٌبعضٌىذهٌالػحوادث،ٌأناٌقلتٌبأننػيٌالٌأملكٌدليبلًٌعليهاٌلذلكٌ

ٌالػمؤمنُتٌأشَتٌإىلٌ حادثةٌماٌتطرقُتٌإليهاٌوسوؼٌلنٌأتطرؽٌإليها،ٌلكنٌنزواًلٌعندٌرغبةٌبعضٌإخواننا
ٌكنُتٌ أعرضُوٌبُتٌأيديكمٌلو واحدةٌومنٌدوفٌأسػماءٌمنٌدوفٌتفاصيل،ٌألننػيٌالٌأملُكٌسنداًٌمػحسوساًٌ

ٌمنٌىذهٌالواقعة.ٌ%011أملُكٌسنداًٌمػحسوساًٌأعرضُوٌبُتٌأيديكمٌإالٌأننػيٌمتأكٌدٌ
فيماٌبُتٌمنٌيؤيدٌٌُبٌالوقتٌالذيٌثارتٌفتنُةٌالسيدٌفضُلٌاهلل،ٌثارتٌالفتنُةٌُبٌمدينةٌقم،ٌوحدثٌالًتاشق

ٌالتفاصيل،ٌُبٌتلكمٌاألجواءٌ ٌكبلـٌطويلٌوالٌأريدٌالػخوضٌُبٌىذه السيدٌفضلٌاهللٌوبُتٌمنٌيعارضو،
ألننػيٌالٌأريُدٌأفٌأذكرٌشيئاًٌمنٌٌ،مرجٌعٌمنٌالػمراجع،ٌلنٌأذكرٌأسػماءٌلنٌأذكرٌأوصاؼٌلنٌأذكرٌتواريخ

ٌاألشخاص، ٌوليس ٌالظاىرة ٌىي ٌالػمهمة ٌوالقضية ٌمستند، ٌالػمراجعٌٌدوف ٌومن ٌالػمراجع ٌمن مرجٌع
الػمعروفُتٌجداًٌذىبٌجػمٌعٌمنٌطلبةٌالػحوزةٌإىلٌمكتبو،ٌلنٌأذكرٌُبٌحديثيٌىلٌىوٌمنٌالسادةٌأـٌمنٌ
الػمشايخ،ٌذىبواٌإىلٌمكتبِوٌفالتقواٌبولدهٌفقالواٌلو7ٌبأنناٌجئناٌنريدٌمنٌسػماحةٌالػمرجعٌأفٌيتدخلٌُبٌىذاٌ

ٌطٌر ٌُبٌما ٌموقفو ٌيبديَّ ٌأف ٌالػمشرؼٌعلىٌشؤوفٌاألمر ٌوىو ٌولدُه ٌأجابػهم ٌفماذا ٌاهلل، ٌفضُل ٌالسيد حو
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ٌالوالدٌالٌيتدخلٌُبٌىذهٌاألشياءٌالتافهة،ٌأيٌأشياءٌتافهة؟ٌىمٌجاءواٌ ٌأبيو؟ٌقاؿ7ٌإفٌسػماحة مرجعية
ٌإنكاِرٌ ٌمن ٌالزىراء ٌفضلٌاهللٌُبٌخصوصٌقضية ٌالسيد ٌقالُو ٌمػما ٌموقفو ٌيػحدد ٌأف ٌالػمرجع يطلبوفٌمن

ٌعليهاٌمظلوميتهاٌوا ٌمنٌأنػهاٌتصالػحتٌمعٌالذينٌاعتدوا ٌكلٌأجواءٌالػمظلومية،ٌومػماٌذكرُه لتشكيكٌُب
معٌأيبٌبكرٌوعمرٌوكذلكٌمنٌإنكارهٌلشؤوناتػهاٌالغيبية،ٌىذهٌالعقيدةٌالشيعيةٌاألصلية،ٌالسيدٌفضلٌاهللٌ

ٌسّخفٌالبعض ٌأو ٌأوٌشككٌُبٌالبعضٌاآلخر ٌمنها ٌبعضًا ٌأنكر ٌفائ7ٌفقاؿٌ،إما ٌال ٌأمور ٌمنٌىذه دة
ٌكانواٌيتوقعوفٌأفٌ البحثٌفيها،ٌفكانواٌىؤالءٌالطلبةٌيطلبوفٌمنٌالػمرجعٌأفٌيُبديٌموقفوٌُبٌىذهٌالقضية
ٌكبلـٌُالولدٌىوٌٌ ٌكبلـٌُالولد، يبادرٌإىلٌُنصَرةٌالزىراءٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليها،ٌالٌتقلٌيلٌبأفٌىذاٌالكبلـ

ٌالذيٌيُطلقٌُبٌبعضٌاألحيافٌ ٌالكبلـ ٌىذا ٌالوالد، ٌكبلـٌُكبلـُ ٌأو ٌاألوالد ٌكبلـُ ٌالكبلـ فيقاؿٌبأفٌىذا
ٌكبلـٌُالػحاشية،ٌىذاٌالكبلـٌيعنػيٌيقاؿٌللػمغفلُتٌالٌيقاؿٌلػمثليٌولػمثلٌغَتيٌمػمنٌيػخربوفٌ األصهارٌأو
الساحةٌويعرفوفٌاألمرٌومػمنٌىمٌجزءٌمنٌىذاٌالواقع،ٌقاؿ7ٌإفٌسػماحةٌالوالدٌسػماحةٌالػمرجعٌالٌيعبأٌ

ٌوليسٌ ٌالتوافو ٌالٌينشغلٌإالٌبعوالػيٌبػهذه ٌَحَسنٌفإفٌمرجعنا ٌشيٌء ٌالتوافو، ٌبػهذه ٌينشغل ٌأف منٌشأنو
ٌ ٌالكراـِ ٌالػمتنبػيٌوتأٌبٌعلىٌقدر ٌيقوؿ ٌكما ٌتأتػيٌالعزائُم، ٌالعـز ٌأىل ٌعلىٌقدر ٌاألمور، ٌوبعظائم األمور

ٌالػمستوى،ٌوقضيةٌالزىراءٌفلنغضٌ ٌبػهذا ٌَحَسنٌأفٌيكوفٌساداتناٌومراجعنا ٌعنٌأفٌالػمكارـُ،ٌشيٌء طرفًا
ٌكما قاؿٌولدُهٌبأفٌىذهٌٌقضيةٌالزىراءٌمنٌالتوافوٌفنغضٌطرفاًٌعنٌىذاٌاألمرٌونعتربٌقضيةٌالزىراءٌمنٌالتوافو

،ٌالػموجودوفٌُبٌالساحةٌالعلػميةٌيعرفوفٌىذاٌالنَػَفسٌمنٌالتعبَت،ٌىذاٌأفٌالػمرجعٌالٌيشتغلٌصغائرٌاألمور
ٌالقضي ٌالنحوٌالتػيٌترتبطٌبأىلٌأوٌالٌيهتمٌبصغائرٌاألمورٌليسٌفقطٌلػهذه ٌبػهذا ٌالقضايا ةٌجػميعٌىذه

ٌالبيتٌيعربٌعنهاٌبػهذاٌالتعبَت،ٌالػموجودوفٌُبٌالساحةٌيعرفوفٌىذهٌالقضية.ٌ
ٌلوٌُ ٌكقضيةٌجحاٌىذهٌالػحادثةٌالطريفةٌالتػيٌتُنقلٌعنٌجحاٌحُتٌقالوا ياٌجحاٌالػمعروؼ7ٌٌنػحُنٌقضيتنا

الدينٌأنتٌقاضيٌالػمدينةٌوماٌمنٌأحدٌيعظٌالناسٌأنتٌتعاؿٌٌياٌمبلٌناصر7ٌبالػمبلٌناصرٌالدينٌقالواٌلوٌُ
ٌكثَتاًٌ ٌالػجمعةٌالناسٌيػجتمعوفٌُبٌالػمسجدٌوأرشدٌالناسٌقدـٌلػهمٌالػموعظةٌألػحواٌعليو ٌٌ،يـو فجاءٌيـو

الػجمعةٌإىلٌالػمسجدٌوصعدٌعلىٌالػمنربٌقاؿ7ٌأيهاٌالناسٌىلٌتعرفوفٌماذاٌأقوؿٌلكم؟ٌقالوا7ٌال،ٌقاؿ7ٌإذاًٌ
عيٌللكبلـٌفأنتمٌالٌتعرفوف،ٌنزؿ،ٌُبٌالػجمعةٌالثانيةٌألػحواٌعليوٌوقالواٌقولواٌلُوٌإذاٌسأؿٌبأنناٌنعلػم،ٌالٌدا

ٌكنتمٌ ٌإذا ٌقاؿ7 ٌنعلػم، ٌنعم ٌقالوا7 ٌلكم؟ ٌأقوؿ ٌالناسٌماذا ٌأيها ٌأتعلػموف ٌقاؿ7 ٌالثانية ٌالػجمعة ٌُب صعد
الػحواٌعليوٌأيضًاٌصعدٌعلىٌالػمنربٌاتفقواٌتعلػموفٌفبلٌداعيٌللكبلـٌونزؿٌمنٌالػمنرب،ٌُبٌالػجمعةٌالثالثةٌ
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صعدٌعلىٌالػمنربٌوقاؿ7ٌأيهاٌالناسٌأتعلػموفٌ أفٌمػجموعةٌتقوؿ7ٌنعلػم،ٌومػجموعةٌتقوؿ7ٌالٌنعلػم،ٌأيضاًٌ
ماذاٌأريدٌأفٌأقوؿٌلكم؟ٌمػجموعةٌقالتٌنػحُنٌنعلػم،ٌمػجموعةٌقالت7ٌالٌنعلػم،ٌقاؿ7ٌإذاًٌالذينٌيعلػموفٌ

موف،ٌىذهٌالقضيةٌأناٌأعلػمٌىناؾٌمػجموعةٌيعلػموفٌبػهاٌلذلكٌأقوؿٌالذينٌيعلػموفٌيػحدثوفٌالذينٌالٌيعلػ
ٌالذينٌالٌيعلػموفٌألنوٌتفاصيلٌُبٌالقضيةٌموجودةٌأكثرٌسوءاًٌ أناٌالٌأريدٌأفٌأشَتٌإليهاٌلئبلٌٌ،فليحدثوا

ٌيشخصٌمنٌىوٌالشخصٌالذيٌأتػحدثٌعنو.ٌ
ٌٌو ٌاألمورٌوبعظائمها ٌبكبائر ٌىوٌمنشغٌل ٌمرجعنا ٌفلنضعهاٌإذًا ٌمنٌالتوافو، ٌتافهة ٌالزىراء ٌجيدٌوقضية ىذا

مرتٌاألياـٌنفسٌالسيدٌفضُلٌاهللٌُبٌتصريحٌلُوٌوىذاٌالتصريحٌلُوٌخلفياتٌوأناٌالٌأريدٌُبٌخلفياتوٌ جانباًٌ
أيضاً،ٌُبٌندوةٌوىذاٌالتصريحٌُمَسجَّلٌعلىٌالفيديوٌلَػمَّاٌسألوهٌعنٌمسألةٌالتقليدٌقاؿ7ٌبأينٌاألعلمٌاآلفٌ

طٌالفقهيٌأنا،ٌىوٌالسيدٌفضُلٌاهللٌوالسيدٌالسيستاينٌوىوٌالٌيعتقدٌبأعلميةٌالسيدٌالسيستاينٌُبٌالوس
ٌبعدٌذلكٌُبٌجلساتوٌاػباصةٌوىذهٌقضيةٌيعرفهاٌالذينٌيعرفوفٌالسيدٌفضُلٌاهللٌلَػمَّاٌقالواٌلوٌ علماً،ٌوبُتَّ

ٌ ٌالسيستاينٌقاؿ7 ٌالسيد ٌأنتٌأشرتٌإىلٌأعلمية ،ٌأف أخسر النجف أنا خسرت قم فما أريدسيدنا
ٌكافٌ ومواقفٌالسيدٌفضُلٌاهللٌوموازناتوٌالسياسيةٌمعروفةٌىذهٌُتسجلٌللسيدٌفضُلٌاهلل،ٌالسيدٌفضُلٌاهلل
يعرؼٌكيفٌيعملٌُبٌوسطٌاؼبوازناتٌالسياسية،ٌعلىٌ وكافٌسياسياًٌأيضاًٌ ٌكاتباً،ٌأديباً،ٌمثقفاًٌ ٌكاف شاعراً،

ىوٌأناٌوىذهٌمشكلةٌاألعلمٌمشكلةٌعويصة،ٌقطعاًٌالعلماءٌٌٌأيٌحاؿٌلَػمَّاٌقاؿٌالسيدٌفضُلٌاهللٌبأفٌاألعلم
ٌفيصرحٌعلناًٌ ٌاألمر ٌأفٌيكتمٌىذا ٌالٌيستطيع ٌبعضٌالعلماء ٌاألعلم، ٌىو ٌيعتقد ٌمنهم ٌكلٌواحد كلهم

ٌاألعلم،ٌبعضهمٌيستعملٌأساليبٌاإلوباء،ٌبعضهمٌيستعملٌأساليبٌاالنتقاصٌمنٌاآلخرين7ٌٌيقوؿ أنا
يتبُتٌعلمو،ٌبعضهمٌينتفعٌمنٌأحزابٌتؤيدُهٌمنٌأشخاصٌيؤيدونوٌُبٌينتقصٌاآلخرينٌيبُتٌجهلهمٌحىتٌ

ٌكلٌواحدٌمنهمٌيعتقدٌىوٌاألعلمٌوىذهٌقضيةٌراجعةٌللنفسٌالبشريةٌٌ ٌكلهم نشرٌىذهٌالفكرة،ٌوإالٌالعلماء
ٌيتصدىٌسٌللمرجعيةٌوصٌوٌبٌوٌجٌ ٌوإالٌَّؼباذا ٌىوٌاألعلم، ٌفَتىٌنفسُو ٌعنده كلٌإنسافٌمقتنعٌدبا

ٌكلٌالعلماءٌيعٍتٌىذاٌليسٌٌ،فٌبأنوٌهببٌالرجوعٌإىلٌاألعلموىكذا،ٌوىمٌيقولٌو ىذهٌقضيةٌموجودةٌبُت
كلٌالعلماءٌيقولوفٌىذاٌالكبلـٌولكنٌلكلٌواحدٌأسلوبو،ٌٌٌ،عيباًٌعلىٌالسيدٌفضُلٌاهللٌأفٌيقوؿٌأناٌاألعلم

التصريحٌٌبعضٌالعلماءٌيستعجلٌاألمرٌفيصرحٌفيقوؿٌأناٌىوٌاألعلم،ٌفبعدٌأفٌصرّحٌالسيدٌفضُلٌاهللٌهبذا
ٌكناٌُبٌقمٌُبٌوقتهاٌورأيناٌشريطٌالفيديوٌوظبعناٌ ووصلٌاػبربٌإىلٌىذاٌاؼبرجعٌانتشرٌجاءناٌالفيديوٌإىلٌقم،

ٌاألعلمٌٌ،الكبلـ ٌاؼبرجعٌوعلمٌبأفٌالسيدٌفضُلٌاهللٌقاؿٌبأنوٌأنا انتشرٌاؼبوضوعٌلَػمَّاٌوصلٌاػبربٌإىلٌىذا
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ىذاٌاؼبرجعٌمباشرًةٌأرسلٌولدُهٌإىلٌلبنافٌطبعٌرسالتوٌوالسيدٌالسيستاينٌىوٌاألعلمٌىذاٌالكبلـٌُبٌبَتوتٌ
ٌكراس،ٌأناٌ العملية،ٌوليسٌاؽبدؼٌاألصليٌىوٌالرسالةٌالعمليةٌاؽبدؼٌاألصليٌأفٌطبعٌمعٌالرسالةٌالعملية
الٌأربدثٌأكثرٌلكن،ٌألنوٌلوٌأريدٌأفٌأبُتٌتفاصيلٌالكراسٌسُيعرؼٌمنٌىوٌالشخصٌوالٌأريدٌأفٌيُعرؼٌ

إىلٌاعبهةٌاليتٌأريدٌأفٌأذىبٌإليها،ٌخبلصةٌىذاٌالكراسٌىوٌالطعنٌبالسيدٌفضُلٌألنٍتٌأريدٌأفٌأذىبٌ
ٌأعظم،ٌ ٌأيهما ٌالقضيةٌمنٌالكبائرٌأـٌمنٌالصغائر، ٌأقوؿٌىذه ٌأنا ٌاهلل، ٌالسيدٌفضُل اهللٌوالطعنٌدبرجعية

ٌأيهماٌأعظمٌقضيةٌمسألةٌاألعلميةٌوالتقليدٌأـٌقضيةٌالزىراءٌعليهاٌالسبلـ؟!ٌ
ىذهٌالقضيةٌاألعظمٌولذلكٌبادرٌإىلٌإرساؿٌولدهٌوإىلٌطبعٌالرسالةٌالعمليةٌوإىلٌطبعٌٌٌقطعًاٌُبٌنظرهٌىي

كراسٌوٌوٌإىلٌآخرهٌواتصاؿٌبأشخاصٌحينماٌذىبٌولدهٌإىلٌلبنافٌأتصلٌبأشخاصٌوأجرىٌاتصاالتٌ
ٌإنػيٌأحفُظٌالكثَت،ٌالكثَت،ٌأناٌجئتٌبػمثاؿٌومثلٌىذاٌ ٌمثاؿٌومثلٌىذا ٌالػموضوع،ٌىذا بػخصوصٌىذا

الكثَت،ٌالكثَتٌمػماٌأحفظُوٌوىناؾٌالكثَت،ٌالكثَتٌمػماٌالٌأحفظُوٌيعلػمٌبوٌاآلخروفٌوالٌأعلػمٌبوٌأنا،ٌٌىناؾ
ٌكثَتٌمػماٌيدورٌُبٌالساحةٌومػماٌيػجريٌُبٌ ٌبكلٌماٌيدورٌُبٌالساحةٌلكننػيٌأعلػمٌبشيء لسُتٌعالػمًا

عاتٌَعلٌَّأحداًٌيلتفتٌويراجعٌواقعناٌالشيعي،ٌوىذاٌىوٌالذيٌيدفعنػيٌللحديثٌولطرحٌمثلٌىذهٌالػموضٌو
ٌوَعلٌَّأحداًٌيسعىٌلرفعٌىذاٌالتقصَتٌإزاءٌأىلٌالبيتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليهمٌأجػمعُت.ٌ

الػحديثٌعنٌالسيدٌفضُلٌاهللٌوُبٌأجواءٌالسيدٌفضُلٌاهللٌقدٌيعتقدٌالكثَتوفٌبأفٌماٌطرحوٌالسيدٌفضُلٌ
اهللٌىوٌوليُدٌفكرِه،ٌأبداً،ٌالسيدٌفضُلٌاهللٌوىوٌيصرحٌُبٌأكثرٌمنٌمرةٌوالزلتٌأتذكرٌالػمقابلةٌالتػيٌأجراىاٌ

مٌربػماٌحسنٌالبحراينٌمراسلٌمػجلةٌالعالػمٌمراسلٌمػجلةٌالعالػمٌعلىٌماٌأتذكرٌاسػمو،ٌمراسلٌمػجلةٌالعالػ
التػيٌتصدرٌُبٌلندفٌمراسلهاٌُبٌطهرافٌأجرىٌمقابلةٌمعٌالسيدٌفضُلٌاهللٌحينماٌجاءٌإىلٌطهرافٌبعدٌأفٌ
طرحٌماٌطرحٌفيماٌيتعلقٌُبٌقضيةٌالزىراءٌصلواتٌاهللٌوسبلمُوٌعليهاٌمنٌإنكاراتوٌوٌتشكيكاتِو،ٌفالبحراينٌ

تطرحٌشيءٌيثَتٌالكبلـٌُبٌوسطٌالناسٌُبٌوسطٌالعلػماءٌوربػماٌتػختلفٌفيوٌيقوؿٌلوٌقاؿ7ٌسيدناٌأنتٌ
ٌكثَتٌمنٌالعلػماءٌيوافقونػيٌالٌيػختلفوفٌ معٌالعلػماء،ٌىوٌأجابٌجوابٌوىذاٌالػجوابٌحقيقيٌقاؿ7ٌىناؾ

ٌكماٌقالواٌُبٌوقتهاٌبأفٌ%011معيٌُبٌىذهٌاألطروحات،ٌوأناٌأصدؽٌىذاٌالكبلـٌ ،ٌالسيدٌصادؽٌال
ٌكثَتوفٌيوافقوفٌالسيدٌالسيدٌلي ٌكبلمو،ٌأناٌأقوؿٌالسيدٌصادؽٌُبٌىذاٌالكبلـٌىناؾٌعلػماء سٌصادقًاٌُب

فضُلٌاهلل،ٌالفارؽٌأفٌالسيدٌيتكلػمٌىوٌقاؿ،ٌقاؿٌالعلػماءٌأكثرىمٌيلومونػيٌعلىٌطرحٌالكبلـٌُبٌوسطٌ
ٌكبل مكٌصحيحٌولكنٌعامةٌالناس،ٌيقوؿٌوأناٌأختلُفٌمعهم،ٌقاؿٌىناؾٌالكثَتٌمنٌالعلػماءٌيقولوفٌبأف
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العواـٌالٌيقبلوفٌبو،ٌيقوؿٌأناٌأختلفٌمعهمٌفأقوؿٌإفٌاألُمَّةٌبػحاجةٌإىلٌصدمةٌوأناٌأؤمنٌبصدمةٌاألُمَّة،ٌ
البدٌأفٌُتصدـٌاألُمَّةٌحتػىٌُبٌاألشياءٌالتػيٌالٌيرتضيهاٌالذوؽٌالعاـ،ٌالذوؽٌالشعبػيٌالعقائديٌالعاـٌالبدٌ

حقائقٌحتػىٌتواجوٌالػحقيقةٌوبعدٌذلكٌتتغَتٌأفكارىا،ٌىذاٌىوٌأفٌنصدمهمٌبالػحقائقٌالتػيٌيعتقدٌبأنػهاٌ
منهجٌالسيدٌفضُلٌاهلل،ٌفبلٌيعتقدٌمعتقدٌبأفٌالسيدٌفضُلٌاهللٌجاءٌبػهذهٌاألشياءٌمنٌذاتوٌفقط،ٌالسيدٌ

7ٌفضُلٌاهللٌبعبارةٌمػختصرةٌربػماٌاآلفٌيتعجبٌالكثَتوفٌمػمنٌيسمعنػي
ٌاػبوئيٌوضعٌيق العملي لمنهج السيد الخوئيىو التطب :السيد فضُل اهلل بعبارة مختصرة ٌالسيد ،

منهجًاٌلكنٌالناسٌالٌتعرؼٌمنهجٌالسيدٌاػبوئيٌُبٌالبحث،ٌمنهجٌالسيدٌاػبوئيٌحبيسٌالكتبٌوحىتٌ
ٌطبلبٌ ٌاحملققوف، ٌالكبار ٌإالٌَّالعلماء ٌتفاصيلٌاألمور ٌالٌيعرفوف اؼبشتغلوفٌُبٌالوسطٌاغبوزويٌاألكثرية

ٌ ٌمنهم ٌاػبوئيٌالعلماء ٌاهلل،ٌالسيد ٌفضُل ٌالسيد ٌاؼبنهجٌالذيٌاتبعو ٌاغبقيقة، ٌيعرفوفٌىذه ٌمنهم الفضبلء
صحيحٌأفٌالسيدٌاػبوئيٌملٌيشككٌُبٌقضيةٌالزىراءٌألنوٌملٌيكنٌاؼبوضوعٌعلىٌبساطٌالبحث،ٌالسيدٌ
ٌووصلٌإىلٌإنكاراتٌونتائجٌبتطبيقٌ ٌالشكوؾٌحوؽبا ٌعلىٌبساطٌالبحثٌوأثار ٌالقضية ٌاهللٌوضع فضُل

ٌاػبٌو ٌُبٌٌ،ئيمنهجٌالسيد ٌقطعًا ٌأىلٌالبيت، ٌكلٌخربٌمنٌأخبار ألفٌالسيدٌاػبوئيٌيثَتٌالشكوؾٌعلى
حياتوٌاليوميةٌىوٌالٌيثَتٌالشكوؾٌعلىٌأيٌشيءٌلكنٌُبٌؾباؿٌالبحثٌوىذهٌقضيةٌغريبة،ٌيعٍتٌالسيدٌ
ٌ ىلٌيثَتٌالشكوؾٌُبٌأوالده،ٌُبٌماٌيقـو بوٌاػبوئيٌُبٌحياتوٌاليوميةٌالٌيثَتٌالشكوؾٌعلىٌأيٌشيء،ٌمثبلًٌ

أوالده،ٌُبٌالذينٌحولو،ٌُبٌاجملتمعٌالذيٌحولو،ٌأبداًٌحياتوٌطبيعيةٌلكنٌحينماٌيأٌبٌالكبلـٌإىلٌأحاديثٌ
ٌكتابٌ ٌكاف ٌكتبٌالسيدٌاػبوئيٌإف أىلٌالبيتٌفهوٌيثَتٌالشكوؾٌحوؽباٌمنٌصبيعٌاالذباىاتٌومنٌيراجع

ٌكتبٌالسيدٌاػبوئيٌأوٌاألحباثٌالفقهية،ٌمنهجٌالسيدٌ اػبوئيٌىوٌإثارةٌالشكوؾٌُبٌالرجاؿٌوىوٌمنٌأكرب
صبيعٌاالذباىاتٌعلىٌأخبارٌأىلٌالبيت،ٌقطعًاٌىوٌالٌيريدٌإثارةٌالشكوؾٌألجلٌالطعنٌبفكرٌأىلٌالبيتٌ

ٌبأفٌاألصلٌُبٌاألخبارٌأهناٌغَتٌصحيحة البدٌأفٌتثبتٌصحتهاٌألجلٌأفٌٌ،وإمباٌىوٌمبدأهٌىوٌىكذا
وإالٌليسٌعندٌالسيدٌاػبوئيٌمشكلةٌمعٌٌيصححٌىوٌُبٌنظرهٌماٌجاءٌعنٌأىلٌالبيت،ٌىوٌىكذاٌيعتقد،

أىلٌالبيت،ٌالسيدٌاػبوئيٌوباوؿٌأفٌيصلٌإىلٌماٌيعتقدٌبأنوٌصحيحٌلكنٌاألسلوبٌالذيٌجاءٌبوٌىذاٌ
األسلوبٌمنٌعندهٌفلػمَّاٌيكوفٌاألسلوبٌمنٌعندهٌؿبتملٌاػبطأٌوالصواب،ٌنفسٌاؼبنهجٌتأثرٌبوٌالسيدٌ

لكنٌالواقعٌٌ،َصرِّحٌبأنٍتٌاعتمدتٌعلىٌمنهجٌالسيدٌاػبوئيفضُلٌاهلل،ٌصحيحٌبأفٌالسيدٌفضُلٌاهللٌملٌيٌُ
ٌكلٌشيءٌحىتٌُبٌبعضٌاألحيافٌبعُضٌتبلمذتوٌيبلطفونوٌ ٌالسيدٌاػبوئيٌيشككٌُب العمليٌىوٌىذا،
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ٌالسيدٌالػخوئيٌيثَتٌالتشكيكاتٌحوؿٌالكتبٌواألخبارٌ ٌيدخلوفٌُبٌبػحثٌويبدأ ٌلَػمَّا ألجلٌالػُمبلطفة
وف7ٌسيدناٌماٌقولُكٌُبٌسندٌالقرآفٌعنٌمػُحََّمدٌعنٌجربئيلٌعنٌاللوحٌعنٌبعضٌتبلمذتوٌيبلطفونوٌيقول

القلػمٌعنٌاهللٌسبحانوٌوتعاىل،ٌىلٌعندؾٌرأيٌمػمكنٌأفٌتشككٌُبٌىذاٌالسند،ٌعلىٌسبيلٌالػُمبلطفةٌ
ٌألنوٌالٌيًتُؾٌشيئاًٌإالٌويشككٌفيو،ٌىذاٌىوٌمنهجٌالسيدٌقناعتُو.

بنٌٌُسليم2310ٌلتاسعٌمنٌرجاؿٌالسيدٌاػبوئي،ٌرقمٌالًتصبة7ٌاعبزءٌاٌ(معجمٌرجاؿٌاغبديث)مثبًلٌىذاٌ
ٌكبلـ845ٌٌإىل883ٌٌقيس،ٌالسيدٌيًتجمٌلُوٌمنٌصفحةٌ يوردٌصبيعٌاآلراءٌصبيعٌاألقواؿٌيناقشٌاألسانيد

ٌيعرفوف،ٌ ٌاؼبختصوف ٌلكن ٌالبحثٌسيشتتُو ٌألف ٌبنتيجة ٌىبرج ٌاؼبختصٌلن ٌغَُت ٌإليو ٌرجع ٌلو ٌوردبا طويل
بنٌٌيُفصِّلٌبُتٌشخصيةٌُسليمٌ(قيسبنٌٌكتابٌُسليم)يصلٌإليهاٌالسيدٌاػبوئيٌُبٌٌالنتيجةٌالنهائيةٌاليت

ٌيبدحٌُسليمٌ،قيس ٌٌفهو ٌكتابٌُسليمبن ٌٌقيسٌلكن ٌكتابٌضعيفبن ولذلكٌأقوؿٌغَتٌٌ،قيسٌيعتربه
اؼبختصٌإذاٌرجعٌإىلٌالكبلـٌردباٌالٌيبيزُهٌبشكلٌواضحٌحينماٌهبدٌبأفٌالسيدٌاػبوئيٌيصلٌإىلٌنتيجةٌأنوٌ

ٌكتابٌُسليمبنٌٌُسليمٌيبدح قيسٌىوٌاؼبصدرٌالوحيدٌالذيٌبنٌٌقيس،ٌلكنٌبالنسبةٌللكتابٌفهوٌيّضعفو،
ٌمنٌ ٌجوانب ٌتنقل ٌأخرى ٌمصادر ٌقبد ٌقد ٌالزىراء، ٌمظلومية ٌتفاصيل ٌإلينا ٌينقل ٌالذي ٌالشيعة سبلكو

فّصلٌُبٌىذهٌمظلوميتهاٌلكنٌمظلوميةٌالزىراءٌبتفاصيلهاٌوبأجوائهاٌوماٌدارٌحوؽباٌاؼبصدرٌالوحيدٌالذيٌ
ٌكتابٌُسليم قيس،ٌنقلُوٌعنٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌعنٌسلمافٌعنٌاؼبقدادٌعنٌعّمارٌعنٌأيبٌذرٌبنٌٌالقضيةٌىو
7ٌيقولوفٌ(أجبدٌالشيعة)ولذلكٌاألئمةٌيسموفٌىذاٌالكتابٌٌ،عنٌالذينٌعاشواٌالواقعة

ٌكتابٌُسليمٌفليسٌعندهٌشيءٌمنٌأسرارٌآؿٌمػَُحمَّد،ٌى ٌكافٌمنٌملٌيكنٌعندُهٌأجبدٌالشيعة ذاٌالكتاب
ٌاغبجاجٌيبحثٌعنٌُسليم ٌبدأ ٌلَػمَّا ٌيبحثٌعنٌبنٌٌـبفيٌوبقيٌـبفيٌإىلٌزمنٌاغبجاج، ٌبدأ ٌلَػمَّا قيس،

ٌٌُسليم ٌٌُسليمٌ،قيسبن ٌلشخصٌآخربن ٌالكتابٌإلينا،ٌٌ،قيسٌأعطاه ٌالبحثٌووصل ٌموجود والكبلـ
قضية،ٌصحيحٌالسيدٌاػبوئيٌحينماٌمثبلًٌنأٌبٌونضربٌىذاٌالكتابٌفإنناٌنفتحٌالطريقٌللتشكيكٌُبٌكلٌال

ماٌقاؿٌبأفٌماٌجرىٌعلىٌالزىراءٌىذاٌالشيءٌغَتٌمتأكدٌمنوٌغَتٌحقيقيٌتُثارٌحولوٌالشكوؾٌلكنُوٌوصلٌ
إىل ٌ-يعٍتٌطريقٌالشيخٌالطوسيٌٌ-ٌلؽوف ؿا ؽان على أي حال ػطرقُق لؾشوخإىلٌىذهٌالنتيجةٌيقوؿ7ٌ

ىذاٌالكتابٌطريقٌضعيفٌالٌنستطيعٌأفٌٌيعٍتٌالطريقٌإىلٌ-ٌؼوس بكال دندقه ضعوفبن  ؽتاب ُدلوم
نعتمدٌعليو،ٌالتطبيقٌالعمليٌماٌىو؟ٌالتطبيقٌالعمليٌجاءٌبوٌالسيدٌفضُلٌاهلل،ٌقاؿٌبأفٌقضيةٌالزىراءٌغَتٌ
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ثابتة،ٌألفٌاؼبصدرٌالوحيدٌؼبظلوميةٌالزىراء،ٌاآلفٌيأٌبٌمنٌيأتيٍتٌفيقوؿٌبأفٌالقضيةٌمثبًلٌثابتةٌعندٌالسيدٌ
ٌغَتٌموجود ٌثابتةٌعندٌٌاػبوئيٌوىذا ٌيقوؿٌيلٌبأفٌالقضية ٌالٌأقوؿٌبأفٌالقضيةٌغَتٌثابتة، ٌوأنا ٌكتبو، ُب

السيدٌاػبوئيٌمنٌطرؽٌأخرىٌيبكنٌىذا،ٌىذاٌيبكن،ٌلكنٌالطريقٌهبذاٌالشكل،ٌاؼبنهجٌالذيٌيوصلٌإىلٌ
ىذهٌالنتائجٌىوٌالذيٌاتبعوٌالسيدٌفضلٌاهللٌوىوٌإثارةٌالتشكيكٌعلىٌكلٌقضيةٌمنٌصبيعٌاعبهات،ٌاآلفٌ

لسيدٌاػبوئيٌماٌإفٌيتناوؿٌروايةٌوكأفٌىذهٌالروايةٌوجدىاٌُبٌاؽبواءٌالطلقٌليسٌؽباٌمصدرٌليسٌؽباٌأصلٌا
مباشرًةٌيثَتٌالشكوؾٌعليهاٌمنٌصبيعٌاالذباىاتٌوالسيدٌاػبوئيٌفطحلٌعاملٌٌ،ملٌتكنٌمعروفةٌعندٌالشيعة

ٌكافٌ ٌكافٌُبٌالدرايةٌإف ٌكافٌُبٌالرجاؿٌإف ٌكبَتٌمعلوماتوٌواسعةٌإف ُبٌاغبديثٌُبٌآراءٌالعلماءٌُبٌؿبقق
ٌأفٌيثَتٌاإلشكاالتٌمنٌصبيعٌاالذباىاتٌلكنٌالقضيةٌىيٌ ٌبإمكانو الفقوٌوُبٌاألصوؿٌعندهٌموسوعية
ليستٌاؼبهارة،ٌليستٌُبٌإثارةٌاإلشكاالت،ٌكبنٌحينماٌتأتيناٌروايةٌمنٌأىلٌالبيتٌُبٌأسوأٌاغباالتٌأفٌ

ٌراويٌىذهٌالروايةٌفاسقٌكّذابٌالقرآفٌماذاٌيقوؿ؟
ٌكنتٌمتأكدٌمنٌٌ{فَزَجََّْنٌُا ثِنَجَإ فَبؼِقٌ خَبءمٌُ إُِ آٍَنٌُا اىَّصَِِّ ؤَُّّيَب َّب}ىذهٌسورةٌاغبجرات7ٌ القرآفٌيقوؿٌإذا

قيسٌَضعَّفوٌبنٌٌأفٌىذاٌالراويٌفاسقٌيعٍتٌاآلفٌمثبًلٌالسيدٌاػبوئيٌحينماٌَضّعفٌالطريقٌإىلٌكتابٌُسليم
ٌكّذابٌومغايلٌاؼبعروؼٌبأيبٌظبينةٌىذاٌبنٌٌمنٌجهةٌؿبمد ٌكتبٌالرجاؿٌبأنو عليٌالصَتُبٌألنوٌذكرواٌُب

ٌكتابٌُسليم ٌكّذاب،ٌالشكٌيُثارٌحوؿٌصفةٌبنٌٌقيسٌؿبمدبنٌٌواقعٌُبٌسند ٌكّذاب،ٌفلنقل عليٌالصَتُب
ٌالوالي ٌعقيدة ٌوبملوف ٌالذين ٌىم ٌبالغلو ٌيوصفوف ٌالذين ٌبالغلو، ٌيوصفوف ٌبالذين ٌتُلحق ةٌالكّذابٌاليت

ٌالشيعةٌ ٌابنٌالغضائريٌالذيٌَذَبَحٌرواة ٌالرباءةٌبشكلٌقوي،ٌيصفهمٌالرجاليوفٌبالغلوٌوخصوصًا وعقيدة
ٌٌ،بأوصافو ٌكتابوٌوالٌنعرؼٌأينٌىوٌىذاٌالكتاب،ٌؾبردٌأقواؿٌقبدىاٌُبٌالكتبٌوإىلٌاليـو والذيٌالٌمبلك

ٌكاف مصنوعًاٌمنٌخشبٌمنٌٌيذبحٌرواةٌالشيعةٌبسيفٌابنٌالغضائريٌوالٌنعلمٌأفٌسيفٌابنٌالغضائري
ٌىوٌفاسق،ٌبنٌٌحديدٌمنٌطُتٌالكتابٌغَتٌموجود،ٌؿبمد ٌإذًا عليٌالصَتُبٌموصوؼٌبالكذبٌمذمـو

ٌيقوؿ؟ٌالسيدٌاػبوئيٌألغىٌالقضيةٌمنٌأساسهاٌالقرآفٌيقوؿ7ٌ  خَبءمٌُ إُِ آٍَنٌُا اىَّصَِِّ ؤَُّّيَب َّب}القرآفٌماذا

ٌكافٌالقرآفٌقاؿٌأرفضوهٌ%21ٌعطيوٌنسبةٌيعٍتٌالقرآفٌيٌ{فَزَجََّْنٌُا ثِنَجَإ فَبؼِقٌ صحيحٌماٌقاؿٌأرفضوه،ٌلو
%21ٌصحيحٌ%21ٌيعٍتٌاحتماؿٌأفٌخربٌالفاسقٌٌ،فتبينوا7ٌقاؿٌ%011لقلناٌبأفٌخربٌالفاسقٌخطأٌ
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ٌقرائنٌ ٌعن ٌيعٍتٌاحبثوا ٌتبينوا ٌمعٌت ٌالشكوؾ، ٌيعٍتٌأثَتوا ٌفتبينوا ٌقاؿ ٌما ٌقاؿ؟ ٌماذا ٌالقرآف غَتٌصحيح،
عدـٌالصحة،ٌاؼبنهجٌالذيٌعليوٌالسيدٌاػبوئيٌيبحثٌعنٌقرائنٌعدـٌالصحةٌوىذاٌالصحةٌالٌعنٌقرائنٌ

ٌىوٌمنهجٌالسيدٌفضلٌاهلل،ٌوىذهٌنفسٌاؼبشكلةٌاليتٌوقعٌفيهاٌأضبدٌالكاتب.
ٌىذهٌ ٌنفس ٌُب ٌوقع ٌالكاتب ٌبأحػمد ٌالػمعروؼ ٌالبلري ٌالرسوؿ ٌعبد ٌالكاتب ٌأحػمد ٌكتاب ٌىو ىذا

ٌكلٌقضية ٌإىل ٌأيٌمشكلة؟ٌىوٌجاء ٌبوجوده،ٌٌالػمشكلة ٌالػحجة ٌإىلٌالرواياتٌتتعلقٌباإلماـ وخصوصًا
ٌالعقلٌ ٌمن ٌمتَعّقَلة ٌقرائن ٌلػها ٌجػمع ٌثػم ٌأصبًل ٌرفضها ٌالشكوؾ ٌعليها ٌأثار ٌالبداية ٌمن ٌبغيبتو بوالدتو،
ٌالباحثٌيبحثٌوفقٌ ٌتفكر ٌحينما ٌالناسٌعادًة ٌأخرى، التجريبػيٌوإالٌالعقلٌغَتٌالتجريبػيٌتلكٌمسألة

معٌلػهاٌقرائنٌواستحساناتٌعقليةٌووصلٌإىلٌنتيجة،ٌلكنٌبالنتيجةٌىوٌاستعملٌنفسٌالعقلٌالتجريبػي،ٌجػ
ولذلكٌالذينٌٌ،األسلوبٌالذيٌاستعملوٌالسيدٌفضُلٌاهلل،ٌنفسٌاألسلوبٌالذيٌاستعملوٌالسيدٌالػخوئي

ٌمنهجٌالسيدٌالػخوئي،ٌحينماٌ رّدواٌعلىٌأحػمدٌالكاتبٌردودىمٌضعيفةٌألنػهمٌالٌيستطيعوفٌأفٌيرفضوا
تػحدثٌعنٌمنهجٌالسيدٌالػخوئيٌىوٌالػمنهجٌالػموجودٌاآلف،ٌالػمنهجٌالعلػميٌالشائعٌُبٌإثارةٌالشكوؾٌأ

ٌحوؿٌأحاديثٌأىلٌالبيت،ٌلذلكٌالذينٌرّدواٌعلىٌأحػمدٌالكاتبٌبدءواٌيرقعوفٌترقيعٌلػماذا؟
ٌبأفٌألنوٌىوٌأدانػهمٌمنٌفمهمٌاستعملٌنفسٌالػمنهجٌالػُمستعملٌُبٌالػحوزة،ٌفماٌيستطيعوفٌأ فٌيقولوا

ٌكافٌيدركوفٌ الػمنهجٌالػمستعملٌاآلفٌالشائعٌىوٌمنهجٌخاطئ،ٌإذاٌقالواٌبأفٌالػمنهجٌىوٌخاطئٌحتػىٌلو
ٌكلٌشيءٌفماذاٌيقولوف؟ٌيبدءوفٌيرقعوفٌترقيعاتٌُبٌالردودٌعليوٌفجاءتٌ ذلكٌفبالنسبةٌلػهمٌقدٌىدموا

الكاتبٌاستعملٌنفسٌالػمنهجٌٌالردودٌضعيفة،ٌسببٌأفٌالردودٌضعيفةٌعلىٌأحػمدٌالكاتبٌأفٌأحػمد
الػموجودٌُبٌالػحوزةٌوىوٌمنهجٌالسيدٌالػخوئيٌإثارةٌالتشكيكٌعلىٌالرواياتٌوعلىٌالػحقائقٌمنٌجػميعٌ
ٌالعقلٌغَتٌمقيدٌالٌيػمكنٌأفٌ ٌأفٌىذا ٌمنهجٌالعقلٌالػحر ٌيسمىٌبػمنهجٌالعقلٌالػحر، االتػجاىاتٌما

ٌكافٌحرٌمنٌدوفٌقيودٌأيضاًٌسيقعٌُبٌمطبات،ٌٌيكوفٌغَتٌمقيد،ٌالعقلٌصحيحٌلوٌالػحريةٌلكنٌالعقل إذا

ٌ ٌيقوؿ7 ٌلنا ٌعلىٌ {فَزَجََّْنٌُا ثِنَجَإ فَبؼِقٌ خَبءمٌُ إُِ}ولذلكٌاآلفٌالقرآفٌيػحدد ٌالٌتردوا ٌحدود ٌلنا وضع
ٌصحيحٌ%21الفاسق،ٌوضعٌلناٌحدٌبأفٌالفاسقٌ ٌحدٌثاينٌقاؿٌ،خربُه فتبينوا،ٌالٌقاؿ7ٌٌثػمٌوضعٌلنا

ٌعنٌالقرائنٌالتػيٌتثبتٌالػخربٌالٌعنٌالقرائنٌالتػيٌتنفيٌالػخرب،ٌشككوا،ٌقاؿٌتبينوا،ٌت ٌيعنػيٌابػحثوا بينوا
ىناؾٌفارؽٌبُتٌالػمنهجُت،ٌبعضٌاألحيافٌاإلنسافٌيدخلٌُبٌمنهجٌوىوٌالٌيعرؼٌبداياتٌالػمنهجٌمنٌ
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شيعةٌنػهاياتوٌفيعتقدٌبصحتوٌألفٌىوٌالشائع،ٌوىذهٌقضيةٌليستٌفقطٌُبٌزمانناٌىذا،ٌمرتٌفًتةٌعلىٌال
ٌقبلٌقليلٌقلتٌوأمسٌقلتٌبأفٌالشيخٌالطوسيٌأدخلٌُبٌالوسطٌالشيعيٌٌ بعدٌزمافٌالشيخٌالطوسي،
ٌعلىٌ ٌاألصوؿ، ٌمستوى ٌعلى ٌالفقو، ٌمستوى ٌعلى ٌالتفسَت، ٌمستوى ٌعلى ٌالػمخالفُت، ٌفكر ٌمن كثَتًا

ٌكانت،ٌنػحنٌالٌنسيءٌالنيةٌُبٌشيخٌ ٌكثَتاًٌمنٌفكرىمٌبأيٌنية الطائفةٌُبٌمستوىٌالدرايةٌوالرجاؿ،ٌأدخل
ٌكتبوٌوىذهٌمؤلفاتوٌواذىبواٌوابػحثواٌ الشيخٌالطوسيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌلكنٌالػحقيقةٌىيٌىذه،ٌىذه
ٌكانتٌلوٌقدسيةٌبُتٌالناسٌلػمٌيستطعٌأحدٌأفٌيردٌعليوٌوبقيٌالعلػماءٌ فيها،ٌولكنٌألفٌالشيخٌالطوسي

بٌالردٌعلىٌالشيخٌالطوسيٌوىمٌمنٌزمافٌالشيخٌالطوسيٌإىلٌزمافٌابنٌإدريسٌالػحليٌالذيٌفتحٌبا
ٌكافٌ ٌاليـو ٌذلك ٌُب ٌوإال ٌيومنا ٌُب ٌاالصطبلح ٌىو ٌكما ٌمثبًل ٌومػجتهدوف ٌفقهاء ٌعنهم ٌيقاؿ يقلدوف،
ٌمنٌزمافٌالػمحققٌ ٌيعنػيٌمنٌأتباعٌأيبٌحنيفة،ٌمصطلحٌالػمجتهدٌجاء ٌألنو مصطلحٌالػمجتهدٌمذمـو

ٌبعدىػما،ٌيقاؿٌعنهمٌفقهاءٌوع لػماءٌوأصحابٌفتوىٌولكنٌُبٌالػحقيقةٌماٌالػحليٌوالعبلمةٌالػحليٌوما
ٌكذلكٌىمٌمقلدوف،ٌاآلفٌاؼبوجودٌُبٌاعبوٌالعاـٌىوٌتقليدٌؼبنهجٌالسيدٌاػبوئي،ٌالسيدٌاػبوئيٌمدرسةٌ ىم
ٌأصقاعٌ ٌكل ٌُب ٌتنتشر ٌوآراءُه ٌكتبُو ٌتبلمذتُو ٌىم ٌالعلماء ٌمن ٌالكثَت ٌالفقهاء ٌمن ٌالكثَت ٌواسعة، علمية

ٌنهجٌاؼبوجودٌالعاـٌالغالبٌىوٌمنهجٌالسيدٌاػبوئي.ٌاغبوزاتٌالعلميةٌالشيعيةٌلذلكٌاؼب
ٌُبٌ ٌمنو ٌبعضًا ٌعليكم ٌقرأت ٌالذي ٌالكتاب ٌالػمحجة ٌكشف ٌُب ٌنقرأ ٌحينما ٌنستغرب ٌال ٌمثبًل نػحُن
الػحلقاتٌالػماضيةٌوىوٌوصيةٌالسيدٌابنٌطاووسٌلولدهٌمػحمدٌ)كشفٌالػمحجةٌلثمرةٌالػمهجة(ٌماذاٌ

قدسٌاهللٌروحوٌ ٌورّاـٌابنٌأيبٌفراسٌالذيٌمرتٌاإلٌ-يقوؿٌلو؟ٌيقوؿ7ٌواعلػمٌأفٌجدؾٌورّاماًٌ شارةٌإليوٌيـو
واعلػمٌأفٌجدؾٌٌ-أمسٌلَػمَّاٌتػحدثتٌعنٌكتبٌاألخبلؽٌوقلتٌىناؾٌكتابٌمػجموعةٌورّاـٌىوٌىذاٌورّاـٌ

ٌكافٌيقوؿٌيلٌوأناٌصيبٌماٌمعناه7ٌياٌولديٌمهماٌدخلتٌفيوٌمنٌاألعماؿٌ ىوٌٌ-ورّامًاٌقدسٌاهللٌروحو
ٌورّاـٌمنٌأحفادٌ ٌكافٌىاشػمياً، ٌمنٌجهةٌاألـٌألفٌورّاـٌما واعلػمٌأفٌجدؾٌورّاماًٌٌ-مالكٌاألشًتٌجدُه

ٌكافٌيقوؿٌيلٌوأناٌصيبٌماٌمعناه7ٌياٌولديٌمهماٌدخلتٌفيوٌمنٌاألعماؿٌ ألفٌالسيدٌٌ-قدسٌاهللٌروحو
مهماٌدخلتٌفيوٌمنٌاألعماؿٌالػُمتعلقةٌدبصلحتكٌالٌتقنعٌأفٌتكوفٌفيوٌٌ-ابنٌطاووسٌسيٌدٌحسنػيٌ

ٌكٌ-بالدوفٌدوفٌأحِدٌمنٌأىلٌذلكٌالػحاؿٌ نٌأنتٌالػمتقدـ،ٌىوٌيريدٌأفٌيقوؿٌلوٌالٌتكنٌمقلداًٌيعنػي
ياٌولديٌمهماٌدخلتٌفيوٌمنٌاألعماؿٌالػمتعلقةٌدبصلحتكٌالٌتقنعٌأفٌتكوفٌٌ-أنتٌأبػحثٌبنفسكٌ

ٌكافٌعلػماًٌأوٌعمبلًٌوالٌتقنعٌبالدوفٌوذكرٌأفٌالػحمصيٌ فيوٌبالدوفٌدوفٌأحِدٌمنٌأىلٌذلكٌالػحاؿٌسواء
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ٌالدينٌالػحمصيٌوىوٌمنٌفقهاءٌالشيعةٌومنٌعٌ- ٌ-لػماءٌاألصوؿٌالػمعروفُتٌمنٌعلػماءٌالكبلـٌسديُد
ٌ ثُو ٌَحدَّ ٌالػحمصي ٌأف ٌٌ-وذكر ٌحّدثٌورّاـ ٌالػحمصي ثُو ٌَحدَّ ٌعلىٌٌ-ماذا ٌمفيت ٌلئلمامية ٌيبقى ٌلػم أف

ٌبعدٌالشيخٌالطوسيٌٌ-التحقيقٌ أفٌلػمٌيبقىٌلئلماميةٌمفيتٌعلىٌالتحقيقٌبلٌٌٌ-ىذهٌُبٌأيٌفًتة؟ٌما
ٌكتبوٌالشيخٌالطوسي،ٌأيضاًٌىذاٌيدخلٌُبٌسطوةٌالغالبٌألفٌمٌ-كلهمٌحاؾٌ ػجردٌيػحكوف،ٌيػحكوفٌما

ٌكلٌمكاف،ٌولذلكٌحينماٌبدأٌابنٌ ٌكانتٌغلبةٌوىيمنةٌفتكوفٌلوٌالسطوةٌفآراءهٌتنفذٌُب للشيخٌالطوسي
ٌإدريسٌبنقضٌأراءٌالشيخٌالطوسيٌانقلبتٌالدنياٌعلٌرأسٌابنٌإدريسٌالػحلي،ٌويستمرٌيقوؿ7ٌواآلفٌفقد

ٌ ٌابنٌطاووسٌٌ-ظهر ٌالعلػماءٌٌ-السيد ٌكبلـ ٌحفظٌمن ٌما ٌعلىٌسبيل ٌوهبابٌعنُو ٌالذيٌيُفىتٌبو أف
ليسٌتػحقيقٌمػجردٌترديد،ٌيقوؿ7ٌوىذاٌطريٌقٌسهلٌماٌيعجزٌعنُوٌإالٌمسكُتٌومنٌنبتُوٌنبةٌٌُ-الػمتقدمُتٌ

ٌنفسٌالكبلٌ-ضعيفٌمهُتٌ ٌوترديد ٌالتقليد ٌقضية ٌنفسٌالشيء، ٌموجودة ٌاآلف ٌالقضية ٌالسيدٌىذه ـ
ٌكافٌالناسٌيقلدونوٌُبٌالفتاوىٌىذاٌموضوعٌآخر،ٌالبحثٌاآلفٌليسٌُبٌالفتاوى،ٌالبحثٌُبٌ الػخوئيٌإذا
ٌكافٌلُوٌعلػمٌ اآلراءٌالتػيٌعلىٌأساسهاٌيُنتجٌالفتاوىٌوىذهٌآراءٌيػمكنٌأليٌإنسافٌأفٌيُعطيٌرأيُوٌفيها،ٌإذا

ػمكنٌتكوفٌخاطئة،ٌمنهجٌالسيدٌالػخوئيٌودراية،ٌآراءٌالسيدٌالػخوئيٌمػحتملةٌمػمكنٌتكوفٌصحيحةٌم
 أفٌيثَتٌالتشكيكٌعلىٌالػمسائلٌمنٌجػميعٌالػجوانب.

ٌتقوؿٌبأفٌخربٌالفاسقٌٌ{فَزَجََّْنٌُا ثِنَجَإ فَبؼِقٌ خَبءمٌُ إُِ آٍَنٌُا اىَّصَِِّ ؤَُّّيَب َّب} اآلية7 ٌواضحة ٌ%21اآلية
ٌكافٌ أعطتُوٌنسبةٌبالصحةٌوقالتٌتبينوا،ٌالتبُتٌٌ،فتبينوا7ٌغَتٌصحيحٌلَػَماٌقالتٌ%011صحيحٌوإالٌلو
ٌىوٌمنهجٌالقرآف.ٌوحىتٌٌ،ليسٌىوٌالتشكيك ٌالبحثٌعنٌالقرائنٌاليتٌتشَتٌإىلٌصحةٌاػبرب،ٌىذا وإمبا

ٌكافٌىذاٌحبثٌسيدخلناٌُبٌتفصيبلتٌ الرواياتٌالواردةٌعنٌأىلٌالبيتٌباالعتمادٌعلىٌخربٌالثقة،ٌوإف
ٌتأمرنا ٌتريدٌأفٌتقوؿٌىذهٌالروايات؟ٌتقوؿٌىذهٌٌأخرىٌحىتٌىذهٌالرواياتٌلَػمَّا أفٌنتعبدٌخبربٌالثقةٌماذا

ٌبصحتِوٌٌ%21الرواياتٌبأفٌخربٌالثقةٌ الباقيةٌالشرعٌأعطاهٌىذهٌاؼبئونةٌفأعطاهٌاغبجية،ٌٌ%21ؿبكـو
فنحُنٌحباجةٌللبحثٌُبٌالقرائنٌاليتٌتُثبتٌاألخبارٌالٌحباجةٌللبحثٌُبٌالقرائنٌاليتٌتشككٌُبٌاألخبارٌ

ٌكنَّاٌُبٌوتعدـٌاأل خبار،ٌذلكٌىوٌمنهجٌالعقلٌاغبرٌالذيٌالٌيقيدٌبقيد،ٌالعقلٌاغبرٌيبكنٌأفٌنعملٌبوٌإذا
ٌكافٌىناؾٌحقائقٌموجودةٌعلىٌاألرض،ٌيعٍتٌمثبًلٌقضيةٌالزىراءٌصلواتٌاهللٌعليها،ٌٌ،اؽبواءٌالطلق أماٌإذا

ٌكتابٌُسليم اءٌىلٌأفٌالزىراءٌماٌقيسٌعلىٌأرضٌالواقع،ٌقضيةٌالزىٌربنٌٌقضيةٌالزىراءٌبغضٌالنظرٌعن
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ٌماٌحاصرواٌبيتها،ٌوكتبٌ ظُلمت،ٌماٌتعرضتٌألذى؟ٌىلٌأفٌعلّيًاٌملٌتُغتصبٌمنُوٌاػببلفة؟ٌىلٌأفٌالقـو
ٌمشحونةٌهبذهٌاإلخبارات؟ٌىلٌأفٌالزىراءٌماتتٌبنحوٌطبيعي؟ٌإذاًٌأينٌقربىا،ٌؼباذاٌُدفنتٌسراً؟ٌىذاٌ القـو

ٌكتابٌُسليم ٌكافٌواقعٌُبٌطريقٌأبوٌظبينةٌىذاٌٌقيسٌيفسرٌلنابنٌٌواقعٌموجودٌفيأتينا ىذاٌالواقع،ٌحىتٌلو
ٌالواقعٌونؤسسٌ ٌنرفضٌىذا ٌؼباذا ٌعلىٌاألرض، ٌوبالكذبٌلكنٌىناؾٌواقعٌموجود ٌبالغلو الذيٌوصفوه

ٌلشيءٌمنٌاػبياؿٌمنٌالفراغٌفنبديٌنثَتٌالشكوؾٌعلىٌكلٌشيء،ٌوىكذاٌُبٌسائرٌالقضاياٌاألخرى.ٌ
ىوٌمنهجٌالسيدٌالػخوئي،ٌوالػمنهجٌاآلفٌالػموجودٌإلثارةٌالتشكيكٌُبٌالػمنهجٌالذيٌتبعوٌالسيدٌفضُلٌاهللٌ

ٌالػخوئيٌحينماٌ ٌالسيد ٌالػخوئي، ٌمنهجٌالسيد ٌىذا ٌىو ٌضعيفة ٌعنها ٌقيل ٌالبيتٌأيٌرواية رواياتٌأىل
ٌكتابٌُسليم ٌكتابٌُسليمبنٌٌينقضٌالطريقٌإىل قيس،ٌسيقوؿٌلػيٌبنٌٌقيسٌيعنػيٌنقضٌماٌىوٌموجودٌُب

يػمكنٌأفٌتثبتٌمنٌطرؽٌأخرىٌىذهٌمسألةٌثانية،ٌنػحُنٌنتحدثٌعنٌمنهج،ٌىلٌىذاٌالبعضٌأفٌالقضيةٌ
ٌمنٌ ٌونًتكها ٌأىلٌالبيتٌأفٌنأتػيٌللقضية ٌالػموافقٌلسَتة ٌالػمنهجٌالصحيحٌالػموافقٌللقرآف، الػمنهجٌىو
دوفٌأصلٌمنٌدوفٌالبحثٌُبٌواقعهاٌوُبٌنفسٌأمرىاٌونبدأٌبإثارةٌالشكوؾٌعليهاٌمنٌجػميعٌالػجهات،ٌ

ٌأولئكٌالذينٌن ػحنٌبإمكانناٌأفٌنثَتٌالشكوؾٌحتػىٌعلىٌوجودٌاهللٌحتػىٌعلىٌوجودٌالنبػيٌإذاًٌلػماذاٌنلـو
ٌالػمنهجٌ ٌالػحقة؟ٌنفسٌالقضيةٌىوٌالػمنهجٌواحدٌُبٌالتفكَت، ٌالعقائدٌالثابتة يثَتوفٌالشكوؾٌعلىٌىذه

ٌإفٌجاءؾٌفاسقٌبنبأ ٌالقرآفٌحُتٌيؤسسٌلنا ٌيؤسسٌعلىٌىذاٌٌواحدٌُبٌالوصوؿٌإىلٌالػحقائق، فتبينوا
ٌالواقعٌالٌعليناٌأفٌنرفضٌ ٌىناؾٌواقعٌعليناٌأفٌنتأكدٌمنٌىذا ٌالفاسقٌحُتٌنقلٌخربًا األساسٌبأفٌىذا
القضيةٌمنٌاألساسٌونبدأٌبإثارةٌالشكوؾٌعليها،ٌالػمشكلةٌمشكلةٌتػحتاجٌإىلٌوقفةٌطويلةٌالٌيػمكنٌأفٌ

ٌجالة.ألػملػمٌأطراؼٌالػحديثٌُبٌىذهٌالػمشكلةٌُبٌىذهٌالعٌُ
3057ٌترجػمةٌ،021ٌوىذاٌىوٌالػجزءٌالسابعٌلػمػحمدٌباقرٌالػخوانساريٌصفحةٌٌ(روضاتٌالػجنات)ُبٌ

الذيٌنقلٌعنُوٌورّاـ،ٌالشيخٌٌ-الػحسنٌالػحمصيٌالرازيٌبنٌٌعليبنٌٌالشيخٌاإلماـٌسديُدٌالدينٌؿبمود
ٌقبلٌقليلٌقرءنا ٌللسيدٌابنٌطاووس، ٌموجودٌٌورّاـ ٌأيضًا ٌالكبلـ ٌالػمهجة،ٌىذا ٌلثمرة ٌكشفٌالػمحجة ُب

يعنػيٌعنٌسديدٌالدينٌالػحمصي،ٌنفسٌالكبلـٌالذيٌنقلُوٌٌ-ماٌنقلُوٌعنُوٌٌ-ينقلُوٌشيخناٌالشهيُدٌالثاينٌ
ٌ ٌالػحمصي ٌعن ٌالنخعي ٌورّاـ ٌطاووسٌعن ٌابن ٌٌ-السيد ٌالثاين ٌالشهيُد ٌشيخنا ٌعنُو ٌنقلُو شيخناٌٌ-ما

ٌكتابٌاسػمُوٌالدرايةٌٌ-ُبٌكتابوٌُبٌالدرايةٌٌ-زيُنٌالدينٌالعامليٌٌالشهيُدٌالثاينٌىو حيُثٌقاؿٌُبٌٌ-عندُه
ٌقدسٌسرهٌ يعنػيٌالشهيدٌالثاينٌيقوؿٌماٌٌ-مقاـٌالػمنعٌمنٌاالعتدادٌبالشهرةٌالػمتأخرةٌعنٌالشيخٌالػمرحـو
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بأفٌأكثرٌالفقهاءٌالذينٌُمعلبًلٌإياهٌٌ-اشتهرٌبُتٌالعلماءٌبعدٌالشيخٌالطوسيٌىذهٌالشهرةٌالٌيعتُدٌهباٌ
ٌكانواٌيتبعونوٌُبٌالفتوىٌتقليداًٌلُوٌلكثرةٌاعتقادىمٌفيوٌوحسنٌظنهمٌبو وفبنٌاطلعٌعلىٌٌ،نشئواٌبعدٌالشيخ

ويذكرٌبأفٌىذاٌٌ-طاووسٌبنٌٌىذاٌاألمرٌيذكرٌاحملققٌسديدٌالدينٌؿبمودٌاغبمصيٌوالسيدٌرضيٌالدين
(ٌىذاٌالكتابٌلُوٌأكثرٌمنٌاسمٌىوٌقاؿٌ)البهجةٌلثمرةٌالكبلـٌذكرُهٌُبٌكتابوٌ)كشفٌاحملجةٌلثمرةٌاؼبهجة

ٌكشفٌاحملجةٌ اؼبهجة(ٌمكتوبٌُبٌبعضٌالكتبٌىذاٌالكتابٌىوٌالبهجةٌلثمرةٌاؼبهجةٌولكنٌاؼبشهورٌىو
ٌهباٌ ٌالشيخٌالطوسيٌالٌيعتُد ٌبعد ٌالعلماء ٌعند ٌالثاينٌبأفٌالشهرة ٌيقوؿٌالشهيُد ٌيعٍتٌىنا ٌاؼبهجة، لثمرة

ٌكانواٌُبٌاغبقيقةٌمقلدينٌللشيخٌالطوسيٌيقوؿ7ٌبأفٌأكثرٌالفقهاءٌالشهرةٌُبٌآراءىمٌؼباذا الناسٌٌ-؟ٌألهنم
ٌكانواٌيتبعونُوٌُبٌالفتوىٌتقليداًٌلُوٌٌ-تسميهمٌفقهاءٌ وىذهٌىيٌسطوُةٌالغالب،ٌٌ-الذينٌنشئواٌبعدٌالشيخ

ٌيفتوفٌبرأيٌىبالفٌالس ٌكثَتوفٌردبا يدٌاػبوئيٌنفسٌالشيء،ٌالسيدٌاػبوئيٌلسطوتوٌالعلميةٌىناؾٌفقهاء
ٌالعمليةٌلكنٌُبٌاؼبنهجٌالعلميٌنفسٌاؼبنهج،ٌالقضيةٌليسٌُبٌالفتوىٌاؼبوجودةٌُبٌ علىٌمستوىٌالرسالة
ٌالسيدٌاػبوئيٌُبٌالفتوىٌيفتوفٌبفتوىٌـبالفةٌلفتوىٌالسيدٌاػبوئيٌُبٌ الرسالةٌالعملية،ٌردباٌذبدٌتبلمذة

ٌمن ٌوىو ٌاؼبنهجٌنفسٌاؼبنهج، ٌاؼبنهجٌواحد، ٌلكن ٌالعملية ٌحوؿٌرسالتو ٌالشكوؾٌحوؿٌاغبقيقة هجٌإثارة
ٌلذلكٌبػحسبٌمنهجٌ ٌالػجهات، ٌجػميع ٌالراويٌمن ٌحوؿ ٌالشكوؾ ٌإثارة ٌالػجهات، ٌجػميع ٌمن الػخرب
ٌكبلمهمٌوالقليلٌمنٌالرواياتٌتكوفٌموردٌللقبوؿٌ السيدٌالػخوئيٌالقليلٌمنٌالرجاؿٌيكونوفٌموردٌلقبوؿ

التػيٌيقبلهاٌالسيدٌالػخوئيٌويعتقدٌبػهاٌإذاٌأردناٌٌبػحسبٌمنهجٌالسيدٌالػخوئي،ٌوىناؾٌالكثَتٌمنٌاألمور
أفٌنبحثهاٌبػهذهٌالطريقةٌتكوفٌغَتٌصحيحةٌلكنوٌىوٌيقوؿٌبأنػهاٌتثبتٌعندهٌمنٌطريقٌآخرٌمنٌغَتٌ

ٌىذاٌالطريق،ٌفكيفٌثبتتٌمنٌطريقٌآخر؟
ٌكانتٌتلكٌاأل ٌإذا ٌاؼبنهج؟ ٌخطأ ٌذلكٌعلى ٌيدؿُّ ٌأال ٌىبالفها ٌواؼبنهج ٌصحتها ٌعلى شياءٌثبتتٌداللة

ٌالطريقٌأالٌيدؿٌعلىٌأفٌىذاٌ صحيحةٌوالسيدٌاػبوئيٌيعتقدٌهباٌوىيٌثابتةٌمنٌغَتٌطريقٌمنٌغَتٌىذا
ٌاؼبنهجٌتكوفٌغَتٌثابتة،ٌأالٌيدؿٌ ٌكيفٌثبتتٌتلكٌاألشياءٌمنٌطريقٌآخرٌوهبذا اؼبنهجٌليسٌصحيحاً؟

ىوٌالذيٌيعملٌبوٌٌىذاٌعلىٌأفٌىذاٌاؼبنهجٌليسٌصحيحاً؟ٌاؼبنهجٌالصحيحٌىوٌمنهجٌالقرآفٌىذاٌاؼبنهج
ٌأضبدٌ ٌالذيٌيعملٌبو ٌاؼبنهجٌىو ٌىذا ٌاهلل، ٌالسيدٌفضُل ٌالذيٌيعملٌبو ٌاؼبنهجٌىو ٌىذا الشيخٌالوائلي،
الكاتب،ٌىذاٌاؼبنهجٌىوٌالذيٌيعملٌبوٌالكثَتٌمنٌاػبطباءٌوالكثَتٌمنٌالُكّتابٌوىوٌإثارةٌالشكوؾٌمنٌ

ٌإىلٌواقعياتٌ ٌالنظر ٌاعبهاتٌعلىٌاػبربٌعلىٌاغبديثٌدوف ٌُبٌالتأريخٌصبيع ٌاؼبغرِقة ٌاػبربٌومقدماتو ىذا



 8ذ     ًُاىـَيف اىـَيس

225 

 

ٌالطريقٌوإمباٌتثبتٌعنٌٌ(َمَلّف الِعصَمة)والقرائنٌالكثَتة،ٌلذلكٌُبٌ أناٌبينتٌبأفٌاألشياءٌالٌتثبتٌهبذا
ٌعنٌالقرائنٌاليتٌتثبتٌ ٌاحبثوا ٌتبينوا ٌتبينوا، ٌمنٌصبيعٌقرائنٌفتبينوا ٌالبدٌأفٌندرسٌالقضية طريقٌالقرائن،

طريقٌظُلمتٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليها،ٌمنٌىذاٌالطريق،ٌيثارٌالتشكيكٌُبٌاغبقيقة،ٌومنٌىذاٌال
ٌعقائدٌأىلٌالبيت،ٌيثارٌالتشكيكٌُبٌمنزلةٌفاطمةٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليها.
ٌ ٌمصطلح ٌعن ٌأتػحدث ٌكنُت ٌقليل ٌقبل ٌإليها ٌأشرت ٌما ٌأنا ٌقضية ٌىذاٌٌ(االجتهاد)ىناؾ ٌبأف وقلت

ٌُبٌرواياتٌأىلٌال بيت،ٌأناٌىناٌالٌأدعوٌإىلٌتغيَتهٌأناٌفقطٌأجػمعٌلكمٌقرائنٌأقوؿٌلكمٌٌالػمصطلحٌمذمـو
ٌ ٌأمسٌتػحدثتٌعنو ٌالكتابٌيـو ٌىذا ٌالػمخالف، ٌالفكُر ٌأحاديثٌالشيعة)كيفٌتسربٌإلينا ٌ(جامع

ٌكيفٌأفٌالسيدٌحسُتٌالربوجرديٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌالػمرجعٌالكبَتٌُبٌإيرافٌلَػمَّاٌ وذكرتٌلكمٌقصة
ٌالسيدٌ ٌالكتابٌقاؿذكره ٌالكتابٌغفرافٌالذنوبٌوالتوفيق7ٌٌالكلبيكاينٌبػهذا ٌمنٌاهللٌبػهذا بأننػيٌأرجوا

ٌالقيامةٌألفٌفيوٌحديثٌأىلٌالبيت،ٌىذاٌىوٌالػجزءٌاألوؿٌمنٌجامعٌأحاديثٌالشيعةٌإذاٌ والنجاةٌُبٌيـو
جودٌُبٌٌوىذاٌمٌوٌباب عدم حجوة لؾقواس للؾرأي للالجتهادالعنوافٌماٌىو؟8367ٌٌنذىبٌإىلٌصفحةٌ

ٌكتبٌالػحديثٌأفٌمصطلحٌاالجتهادٌمصطلحٌمػخالفٌألىلٌالبيت أناٌىناٌالٌأذموٌوالٌأدعواٌإىلٌٌ،كل
ٌالٌأعتقدٌبأفٌالػمجتهدينٌُبٌ ٌوأنا ٌإلينا، ٌالػمخالفٌنَػَفَذ ٌكيفٌأفٌالفكر ٌفقطٌأريدٌأفٌاستدؿ ٌأنا رفعو

ٌكماٌيقوؿٌاإلخباريٌو ٌبأننػيٌالٌأقلُدٌالػمدرسةٌاألصوليةٌيعملوفٌبػمنهجٌأيبٌحنيفةٌأبدًا ف،ٌأناٌقلُتٌسابقًا
أحداًٌالٌمنٌاإلخباريُتٌوالٌمنٌاألصوليُتٌوإنػماٌأبػحُثٌُبٌاألمور،ٌماٌأجدُهٌيطابقٌأىلٌالبيتٌيتوافقٌمعٌ

ٌالكتابٌللسيدٌالربوجرديٌوىوٌمنٌٌباب عدم حجوة لؾقواس للؾرأي للالجتهادأىلٌالبيتٌأقبلُو،ٌ وىذا
لأـُه  ،قواس للؾرأي للالجتهاد لحرؿة لإلػتاء للؾعمِل بها يف لألحكامباب عدم حجوة لؾأئمةٌاألصوليُت،ٌ

ال جيوز تقلود ؿن قويت بها لجيب ـقض لؾـحكم لؾـمستند إؾوها لؽذل ال جيوز لؾعمل بوتوى ؿن ال قرى 

ٌكمٌخرب483ٌٌإىل836ٌٌ،ٌذكرٌُبٌىذاٌالبابٌمنٌصفحةٌحجوة أؼولل لؾعرتة لال لؾتحاؽم إؾوه تعلػموف
ٌكافٌىذا024ٌٌتهادٌولعنٌاالجتهادٌولعنٌالػمجتهدين؟ٌُبٌذـٌاالج خربٌمنٌأمهاتٌالكتبٌالػمعتربة،ٌإذا

ٌإىلٌ ٌالداعي ٌما ٌالػمصطلح؟ ٌبػهذا ٌالتمسك ٌلػماذا ٌإذًا ٌاالجتهاد ٌذـ ٌالبيتٌُب ٌأىل ٌعن ٌموجود العدد
ٌالفكر ٌإلينا ٌكيفٌدخل ٌأنتمٌالحظوا ٌالقضية، ٌعنٌىذه ٌنغضٌالنظر ٌأف ٌأردنا ٌلو ٌوحتػى ٌالتمسكٌبو،

ٌالسيدٌالربوجرديٌوموجودةٌُبٌالكتب024ٌٌالػُمخالفٌُبٌاصطبلحاتناٌووصلٌإىلٌالقمة،ٌ خربٌينقلها
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موجودةٌُبٌالوسائلٌوُبٌالكاُبٌوُبٌالتهذيبٌوُبٌالفقيوٌوُبٌاالستبصارٌوُبٌالواُبٌوُبٌالػمستدرؾٌوُبٌ
7ٌٌخربٌمنٌجػملةٌىذهٌاألخبارٌمثبل024ًٌٌالبحارٌوُبٌكلٌمكاف،ٌموجودةٌُبٌكلٌالكتب،ٌ

لعن اهلل أصحاب القياس فإنهم غّيروا كالـ اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو عنٌاإلماـٌالصادؽ7ٌ
ٌواتهموا الصادقين فػي دين اهلل.

الروايةٌعنٌاإلماـٌالرضا،ٌعبدٌالسبلـ قلُت صالػحٌالػهرويٌقاؿ7ٌبنٌٌروايةٌأخرى،ٌوىذهٌروايةٌمهمةٌجداًٌ
يا ابن رسوؿ اهلل ما تقوؿ فػي الػحديث الذي يرويو أىل  :موسى الرضا عليو السالـبن  لعليّ 

: فقاؿ عليو السالـ: إف النبي صلى اهلل عليو -ٌإىلٌأفٌقاؿٌ-الػحديث إف الػمؤمنين يزوروف ربهم 
وآلو قاؿ: قاؿ اهلل جل جاللو: ما آمن بي من َفّسر برأيو كالمي وما َعَرفني من شّبهني ِبخلقي وما 

وقاؿ: من ردَّ متشابو القرآف إلى ٌ-القياسٌىوٌاالجتهادٌٌ-على ديني من استعمل القياس فػي ديني 
ثم قاؿ اإلماـ: إفَّ فػي أخبارنا متشابهًا كمتشابو القرآف  ُمحكمو ُىديَّ إلى صراط مستقيم،

وُمحكمًا كمحكم القرآف فُرُدوا متشابهها إلى ُمحكمها وال تتبعوا متشابهها دوف ُمحكمها فتضلوا 
 وقاؿ: من شبَّو اهلل ِبخلقو فهو مشرؾ ومن نسب إليو ما نهى عنُو فهو كافر. 

ٌوآلو ستفترؽ أُمَّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على  7روايةٌعنٌرسوؿٌاهللٌصلىٌاهللٌعليو
وىؤالءٌاآلفٌٌ-ٌقوـٌ يقيسوف األمور برأيهم فسيحرموف الحالؿ ويػُحللوف الحراـٌ-منٌىم؟ٌٌ-ٌأمتي

ٌالنيبٌيقوؿ7ٌ ٌبرأيهم، ٌالعقائد ٌبأُناسٌيقيسوف ٌابتلينا ٌاآلفٌكبن ٌليسٌفقطٌالفقو، ٌبرأيهم ٌالعقائد يقيسوف
ًٌة على أُمَّتي قوـٌ يقيسوف األمور برأيهم فسيحرموف الحالؿ وُيحللوف الحراـ.أعظم ىذه الفرؽ فتن

ٌ ٌالصادؽ7 ٌاإلماـ ٌعن إياكم وتَػَقحُّم المهالك باتباع الهوى والمقاييس قد جعل اهلل تعالى الرواية
عالى قد جعل اهلل تٌ-ؼباذاٌترجعوفٌأيهاٌاؼبفسروفٌلغَتىم؟ٌٌ-ٌللقرآف أىاًل فأغناكم عن َجميِع الخالئق

 اىصِّمطِ ؤَىوَ }فَبؼإَىٌُا للقرآف أىاًل أغناكم عن جميع الخالئق ال علم إال ما أمروا بو قاؿ اهلل تعالى:

الرواياتٌكثَتة،ٌالرواياتٌحباجةٌإىلٌتَػَبصُّرٌوإىلٌدراسةٌىذهٌ.ٌيقوؿ اإلماـ: إيانا عنىرَعيٌََُ{  الَ مُنزٌُ إُِ
أخذوا ىكذا وىكذا فطائفٌة أخذوا بأىوائهم وطائفٌة قالوا إفَّ الناس الروايات.ٌاإلماـٌالصادؽٌيقوؿ7ٌ

طائفةٌأخذواٌبأىوائهمٌماٌيأٌبٌإىلٌأىوائهم،ٌوطائفةٌقالواٌبآرائهمٌعلىٌٌ-ٌبآرائهم وطائفٌة قالوا بالرواية
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ٌبػماٌحدثوا،ٌٍبٌماذاٌيقوؿٌاإلماـ؟ٌ ٌبالروايةٌحدثوا ٌ-ٌواهلُل ىداكم ِلُحبِّوٌ-حسبٌالقياس،ٌوطائفةٌقالوا
ٌواهلُل ىداكم ِلُحبِّوٌفطائفٌة أخذوا بأىوائهم وطائفٌة قالوا بآرائهم وطائفٌة قالوا بالروايةٌ-سكواٌبػهمٌتػم

ٌوُحبُّ من ينفعكم ُحبُّو عنده.
ٌروايةٌأخَتةٌوأعودٌإىلٌكبلمي،ٌالروايةٌينقلهاٌالشيخٌالصدوؽٌُبٌكتابوٌالعيوفٌبسندهٌعمن؟

ٌالعسكريٌٌ-ٌعليّ بن  عن الحسن اقرأٌٌ-ُمػَحمَّد بن  علّي عن أبيو عليبن  الحسنعن ٌ-اإلماـ
 ُمػَحمَّد عن أبيو مػَُحمَّدبن  علّي عن أبيو عليّ بن  عن الحسنٌ-األظباءٌللتربؾٌُبٌىذاٌالسندٌالشريفٌ

ٌٌ-علّي بن  ٌعنٌٌ-ٌجعفربن  موسى عن أبيو موسىبن  عن أبيو الرضا عليّ ٌ-اعبواد روىٌجدنا
مػَُحمَّد الصادؽ عليو السالـ بن  قاؿ: قاؿ جعفرٌ-الذينٌيقولوفٌٌجربئيلٌعنٌالباريٌىؤالءٌىمٌالقـو

قاؿ: يقوؿ أرشدنا إلى الطريق المستقيم أي  اىـَؽزَقٌَِْ{ اىصِّطَاطَ }اىسَِّـبفي قوؿ اهلل عز وجل: 
أرشدنا للزـو الطريق المؤدي إلى َمَحبَِّتك والمبلغ إلى َجَنتِّك ػ أو ػ إلى دينك والمانع من أف نتبع 

ٌالتمسكٌبآؿٌمػَُحمَّدٌىوٌالذيٌيوصلناٌإىلٌالنجاة.ٌ.ٌىواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلكأ
ٌكلهاٌتقوؿٌتػمسكواٌبآؿٌٌرواية024ٌ تذـٌوتلعنٌأصحابٌالقياسٌوأصحابٌالرأيٌوأصحابٌاالجتهاد

ٌمنٌ ٌيكفينا ٌما ٌبأفٌاألئمةٌسيًتكوفٌلنا ٌتػخربناٌعنٌأيٌشيء؟ٌتػخربنا ٌالرواياتٌُبٌنفسها مػَُحمَّد،ٌىذه
ػهمٌاألخبار،ٌىذهٌالرواياتٌالتػيٌتلعنٌأصحابٌالقياسٌوأصحابٌاالجتهادٌوأصحابٌاآلراءٌىمٌيلعنون

ٌالصراطٌ ٌىم ٌأيديهم، ٌعلى ٌىدايتنا ٌحكماء، ٌىم ٌقطعًا ٌسبيلهم، ٌتتخذوا ٌال ٌعنهم ٌابتعدوا ٌلنا ويقولوف
ٌويكفيٌاآلخرين،ٌ ٌويكفينا ٌويكفينا ٌيكفينا ٌحديثًا ٌلنا ٌأنػهمٌسيًتكوف ٌيعنػي ٌيعنػيٌذلك؟ ٌماذا الػمستقيم

ٌالػحديثٌاألساليبٌالتػيٌعلى ٌيعنػيٌأنػهمٌسيبينوفٌلناٌُبٌنفسٌىذا أساسهاٌنستطيعٌأفٌنتعاملٌٌوأيضًا
معٌىذاٌالػحديثٌفنعرؼٌالصحيحٌمنٌغَتٌالصحيحٌونعرؼٌكيفٌنتعاملٌمعٌالػمضامُتٌوالػمعاين،ٌمثلٌ
ٌكالقرآفٌفيوٌُمػحَكمٌومتشابو،ٌ ٌكبلمهم ٌكبلمهمٌُمػحَكمٌومتشابو، ماٌقاؿٌاإلماـٌالرضاٌقبلٌقليلٌبأفٌُب

ٌكيفٌنستطيعٌأفٌنشخصٌفيوٌناسخٌومنسوخ،ٌفيوٌعاـٌوخاص،ٌفيوٌمطلقٌومقيد،ٌف يوٌمػجملٌومبُت،
ٌكبلمكمٌنورٌىناؾٌمصابيحٌىناؾٌإضاءاتٌ ٌكبلمناٌنور، ىذهٌاألمور؟ٌُبٌنفسٌكبلمهمٌألنػهمٌىمٌقالوا
ٌنػحنٌ ٌعلينا ٌاألصوؿ ٌقالوا ٌاألصوؿ، ٌعليكم ٌلنا ٌقالوا ٌما ٌالفروع، ٌوعليكم ٌاألصوؿ ٌعلينا ٌاألئمة وضعها

أخبارٌالكذابُتٌوالغبلةٌٌفَزَجََّْنٌُا{ ثِنَجَإ فَبؼِقٌ خَبءمٌُ }إُِنؤصلٌلكمٌاألصوؿ،ٌأصولػهمٌىذاٌىوٌالقرآف7ٌ
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صحيحةٌاألخبار،ٌنبحثٌعنٌٌ%21الذينٌيسمونػهمٌغبلةٌُبٌعلػمٌالرجاؿٌىؤالءٌعلىٌأقلٌاالحتماؿٌ
القرائنٌاألخرى،ٌلػماذاٌتُرفضٌىذهٌاألخبارٌىكذا،ٌأليسٌىذهٌالرواياتٌالتػيٌتلعنٌالػُمجتهدينٌوأصحابٌ

الٌتكونواٌفقهاء7ٌٌصحابٌالبدعٌوالرأيٌتنبئناٌياٌمنٌتعرفوفٌمعاريضٌالكبلـ،ٌأىلٌالبيتٌقالواالقياسٌوأ
حتػىٌتعرفواٌمعاريضٌكبلمنا،ٌمعاريضٌالكبلـٌالٌتكوفٌفقطٌبالظاىرٌاللفظيٌُبٌالػحدٌالػمطابقٌلؤللفاظ،ٌ

لةٌالتضمنية،ٌأليسٌىناؾٌمعاريضٌالكبلـٌتتجاوزٌالػحدٌالػمطابقيٌوالداللةٌالػمطابقيةٌوحتػىٌتتجاوزٌالدال
عندناٌداللةٌمطابقيةٌوداللةٌتضمنية؟ٌمعاريضٌالكبلـٌتتجاوزٌالدالالتٌالػمطابقيةٌوالدالالتٌالتضمنية،ٌ
ٌإىلٌ ٌتلجئنػي ٌالضرورة ٌبعضٌاألحياف ٌُب ٌالػمصطلحاتٌلكن ٌبػهذه ٌأتعبٌالػمشاىدين ٌأف ٌأريد ٌال أنا

ٌ ٌالػمصطلحاتٌتػخصصية ٌىذه ٌالػمصطلحاتٌألف ٌىذه ٌمطابقيةٌاستعماؿ ٌبػها، ٌلُو ٌعلػم ٌال والػمشاىد
يعنػيٌبػحدودٌاللفظ،ٌىذهٌالرواياتٌوفقًاٌلػمعاريضٌالكبلـٌفيهاٌتنبئناٌبأفٌأىلٌالبيتٌلَػمَّاٌلعنواٌأصحابٌ
القياسٌوأصحابٌاالجتهادٌيعنػيٌوضعواٌلناٌأخبارًاٌوأحاديثٌتكفيناٌونستغنػيٌبػهاٌعنٌتلكمٌاألساليبٌ

ٌيضعوفٌلنا ٌولَػمَّا ٌأليسٌىناؾٌاحتماؿٌللتحريفٌوالتصحيفٌوالنسيافٌٌوالطرؽ، أخبارٌوأحاديثٌتكفينا
واالشتباهٌألفٌىذهٌاألخبارٌسينقلهاٌسيكتبهاٌسيطبعهاٌأناسٌعاديوفٌمثليٌومثلك،ٌنقعٌُبٌالػخطأٌوُبٌ
االشتباهٌوالنسياف،ٌفبلبدٌأفٌيضعواٌلناٌأيضاًٌأصوؿٌوقواعدٌُبٌداخلٌىذهٌاألخبارٌنستعُتٌبػهذهٌاألصوؿٌ

قواعدٌعلىٌتػمييزٌاألخبارٌومعرفةٌمعانيها،ٌوىذهٌاألصوؿٌواألخبارٌموجودة،ٌُبٌالقرآفٌموجودةٌوُبٌوال
حديثٌأىلٌالبيتٌموجودة،ٌوأىمٌىذهٌاألصوؿٌىذاٌاألصلٌإفٌجاءكمٌفاسقٌبنبأٌفتبينوا،ٌحينماٌُيًتؾٌ

ٌ.ىذاٌالػمنهجٌوىذاٌاألصلٌويُؤتىٌبػمنهجٌالعقلٌالػحرٌيعنػيٌأنناٌنػخرجٌمنٌدائرة
صحيحٌلػمٌنفكرٌبطريقةٌأبػيٌحنيفةٌلكنٌجئناٌبطريقةٌجديدةٌأخرى،ٌأيضًاٌاعتمدناٌفيهاٌالرأيٌالػمطلقٌ

ٌلناٌٌ،الكاملٌلنفسٌاإلنساف ٌوتركوا ٌواقعةٌموجودة ٌواؼبعصوموفٌحقيقة ٌواقعةٌموجودة ٌالدينٌحقيقة بينما
ٌومعرفةًٌ ٌوعلمًا ٌمنٌخٌ،حديثًا ٌأتعاملٌمعها ٌؼباذا ٌموجودة، ٌواقعة ٌحقيقة ٌفآٌبٌبالشكوؾٌمنٌوىذه ارجها

ٌواستخرجٌ ٌداخلها ٌمن ٌوالقواعد ٌاألصوؿ ٌفاستخرج ٌداخلها ٌُب ٌأعمل ٌال ٌؼباذا ٌعليها، ٌفأصبها خارجها
اغبقائقٌمنٌداخلها،ٌولذلكٌحينماٌيتحدثٌمثبًلٌالسيدٌفضُلٌاهللٌومنٌيشاطرٌالسيدٌفضلٌاهللٌُبٌآراءهٌ

ٌم ٌعقائدي ٌواقع ٌىناؾ ٌالعقائدي، ٌالواقع ٌخارج ٌمن ٌبآراء ٌالواقعٌيأٌب ٌىذا ٌخارج ٌخرجنا ٌإذا تشكل،
العقائديٌسنأٌبٌبأشياءٌمنٌخارجٌالواقع،ٌالبحثٌالعلميٌلوٌأصوؿٌالٌيستطيعٌاإلنسافٌاآلفٌالذيٌعندهٌ
حبثٌـبتربيٌووبتاجٌإىلٌجوٌمعُتٌدرجةٌحرارةٌمعينةٌدرجةٌمنٌالرطوبةٌمعينةٌوبتاجٌإىلٌجوٌمعُتٌإىلٌ
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جٌىذاٌاعبوٌأفٌهبريٌالتجربةٌُبٌمكافٌآخرٌُبٌدرجةٌحرارةٌأواينٌمعينةٌإىلٌدوارؽٌمعينةٌالٌيستطيعٌخاٌر
البدٌأفٌيكوفٌُبٌاؼبختربٌوتتوفرٌاآللياتٌألفٌىذاٌىوٌالواقعٌالعلميٌؽبذهٌالقضية،ٌٌ،ـبتلفةٌُبٌمكافٌآخر

ٌغبديثٌأىلٌالبيتٌىوٌالواقعٌالعقائدي،ٌىناؾٌعالَػمٌنفسٌأمريٌعقائديٌمثلٌماٌ الواقعٌالعلميٌأيضًا
ٌ ٌالفلسفيٌيصطلحٌالفبلسفة ٌالوعاء ٌتثبتٌوىو ٌال ٌأو ٌاغبقائق ٌالذيٌتثبتٌفيو ٌنفسٌاألمر ىناؾٌعالَػم

ٌالبحثٌُبٌ ٌأفٌيكوف ٌالنفسٌأمريٌالبد ٌالعالَػم ٌىذا ٌنفسٌأمريٌللعقائد، ٌىناؾٌعالَػم األكربٌلؤلشياء،
ٌ.داخلٌىذاٌالعالَػمٌالنفسٌأمري،ٌىذاٌالعالَػمٌتشكلوٌأصوؿٌوقواعدٌمنٌأىلٌالبيت

ٌفنجد ٌنأٌب ٌسيقوؿٌٌٌحينما ٌأعلػم ٌأنا ٌالػجامعة ٌالزيارة ٌدستور ٌوىو ٌقانوف ٌلنا ٌيضع ٌالػمعصـو ٌاإلماـ بأف
كثَتوفٌأنتٌاشخبصتنوٌبالزيارةٌالػجامعةٌأدري،ٌألنػهمٌالٌيعرفوفٌقيمتها،ٌالزيارةٌالػجامعةٌقانوفٌدستورٌ

سٌالدوؿٌاآلفٌميزاف،ٌىذاٌىوٌالػميزافٌالذيٌمنٌداخلٌالواقعٌالعقائديٌنأخذُهٌونقيسٌعليوٌمثلٌماٌتقي
ٌكماٌيقاؿٌ القوانُتٌعلىٌالدساتَت،ٌدوؿٌالعالػمٌاآلفٌعندىاٌدستورٌثابتٌمصوتٌعليوٌومفرغٌمنوٌمػحرز،
ٌقانونيةٌ ٌتعرضٌلػجاف ٌلػجاف ٌىناؾ ٌالتشريعية ٌالػهيئة ٌمن ٌالربلػماف ٌالقوانُتٌمن ٌتأٌب ٌلَػمَّا ٌمػحرزة، أصوؿ

ستورٌأصل،ٌاألئمةٌوضعواٌلناٌدساتَتٌُبٌعالػمٌتعرضٌىذاٌالقانوفٌالػمشرعٌجديداًٌعلىٌالدستورٌألفٌالد
الفقوٌوضعواٌلناٌدساتَتٌربػماٌيغفلٌالكثَتٌعنها،ٌىناؾٌدساتَتٌموجودةٌُبٌعالػمٌالفقوٌودساتَتٌُبٌعالػمٌ
التفسَتٌودساتَتٌُبٌعالػمٌاالعتقادٌودساتَتٌُبٌعلػمٌاألخبلؽٌوضعواٌلناٌأىلٌالبيتٌدساتَتٌُبٌكلٌشيء،ٌ

ٌأفٌنػجمعٌٌ ٌأردنا ٌدساتَتٌوقوانُتٌعلىٌأساسهاٌإذا ٌأىلٌالبيتٌُبٌعلػمٌاألخبلؽٌنػجدٌقدٌوضعوا كبلـ
يػمكنٌأفٌنقيسٌماٌجاءٌُبٌرواياتٌعلػمٌاألخبلؽ،ٌفنفهمٌمعاينٌالػمتشابوٌوالػمحكمٌوالػمطلقٌوالػمقيدٌ

وضعواٌلناٌٌوإىلٌآخره،ٌوُبٌعالػمٌالتفسَتٌأيضاً،ٌوُبٌعالػمٌالفقوٌأيضاً،ٌوُبٌعالػمٌالعقائدٌوىوٌاألىمٌأيضاًٌ
ٌقوالًٌ ٌالقوؿٌالبليغٌالكامل،ٌحينماٌيعطيناٌالػمعصـو دساتَتٌمنٌجػملةٌىذهٌالدساتَتٌالزيارةٌالػجامعةٌىذا
ٌكامبًلٌأليسٌىذاٌدستور؟ٌلػماذاٌنذىبٌنبحثٌُبٌكتبٌالػمخالفُتٌأوٌنذىبٌنبحثٌُبٌعقولناٌعنٌ بليغًا

ًاٌمنٌالعلػماءٌألفٌلوٌاالسمٌالكذائيٌقاعدةٌأوٌعنٌأصلٌأوٌعنٌتشكيكٌأوٌعنٌوساوسٌأوٌنقلدٌعالِػم
،ٌلػماذاٌىذا؟ٌأليسٌىذهٌظبلمةٌلئلماـٌالػحجة؟ ٌونًتؾٌماٌيقولوٌالػمعصـو

ٌبكرٌ ٌأبو ٌبػحديثٌافًتاه ٌوتػمسكوا ٌأحاديثٌالنبػي، ٌالقرآفٌوتركوا ٌحُتٌتركوا ٌلفاطمة ٌظبلمة أليسٌىذه
ٌكتبٌال تأريخ،ٌوىذاٌقالُوٌعثمافٌلعائشةٌحينماٌوصدقتُوٌعائشةٌوإعرايبٌٌّيبوؿٌعلىٌعقبيوٌىذاٌالػموجودٌُب

ٌأبوٌبكرٌوعمرٌلعائشة،ٌعثمافٌقاؿٌلػهاٌبأفٌ ٌكافٌيدفعُو جاءتٌتطالبٌبػحقهاٌمنٌعثمافٌالػحقٌالذي
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ٌالٌأريدٌأفٌأعطيِك،ٌ ٌأنا ٌيعطيانِكٌويعطيافٌحفصةٌعنٌطيبٌنفس، ٌكانا ٌبكرٌوعمر ٌأفٌأبا أبوٌبكر،
ٌقالت7ٌأريدٌحقيٌمنٌمَتاثٌرسوؿٌاهلل.

ٌأنتػيٌالتػيٌجئتػيٌوحرمتػيٌفاطمةٌمنٌمَتاثها،ٌفشهدتػيٌوقلتػيٌبأفٌالنبػيٌقاؿ7ٌبأنناٌقاؿ7ٌياٌ عائشةٌأما
الػحدثافٌبنٌٌمعاشرٌاألنبياءٌالٌنّورثٌأوٌالٌنُػَوَرث،ٌوشهدٌمعكٌذلكٌاإلعرايبٌالبواؿٌعلىٌعقبيو،ٌأوس

ٌمن ٌبأشياء ٌوجيء ٌطُرحٌالقرآفٌجانبًا ٌأيضًا ٌبػحسبٌاختبلؼٌالروايات، خارجٌالواقعٌوظلػمتٌٌأوٌغَته
الزىراءٌبػهذهٌالطريقةٌوُيظلػمٌإماـٌزمانناٌبػهذهٌالطريقةٌويُنكرٌوجوده،ٌواحدٌيُنكرٌوجودهٌواآلخرٌيشككٌ
ٌمػحتاجٌإىلٌ ٌبأنو ٌيقوؿ ٌآخر ٌواحد ٌالغيبية، ٌولكنٌيشككٌُبٌمقاماتو ٌيثبتٌوجوده ٌواآلخر ُبٌوالدتو،

ة،ٌواحدٌيشككٌُبٌأىليةٌاإلماـٌوأكثرٌمنٌواحدٌتػجاربٌحتػىٌيػخرجٌتكملٌالتجربة،ٌواحدٌينكرٌالوالد
بأنوٌمػحتاجٌإىلٌتػجربة،ٌاآلخرٌيشككٌُبٌعلػمو،ٌاآلخرٌيشككٌُبٌمقاماتو،ٌاآلخرٌيشككٌُبٌواليتوٌ
التكوينيةٌوىؤالءٌمنٌالوسطٌالشيعيٌومّرٌالكبلـ،ٌاآلفٌىذاٌأحػمدٌالكاتبٌمنٌالوسطٌالشيعيٌمنٌأينٌ

ٌ.دةٌاإلماـٌالػحجةٌأصبلًٌوينكرٌوجودهٌومعوٌمنٌيؤيدهجاء؟ٌجاءٌمنٌالػمريخ،ٌىذاٌينكرٌوال
ٌويقوؿٌإفٌ ٌمنٌالشرؾٌومنٌالكفر ٌالتكوينية ٌبلٌيقوؿٌإفٌالوالية ٌالتكوينية ٌاهللٌيُنكرٌواليتو السيدٌفضُل
ٌكتبوٌوُبٌكبلموٌوآراءه،ٌبينماٌالقرآفٌ القرآفٌالكرًنٌبكلوٌدليلٌعلىٌنفيٌالواليةٌالتكوينية،ٌوىذاٌموجودٌُب

ٌعلىٌالكرًنٌبك ٌدليٌل ٌالقرآفٌالكرًنٌبكلِو ٌُبٌاألياـٌالقادمة، ٌالتكوينيةٌوسنُثبتٌىذا ٌدليلٌعلىٌالوالية لِو
الواليةٌالتكوينية،ٌىذاٌالذيٌيقوؿٌبأفٌالقرآفٌالكرًنٌبكلِوٌدليلٌعلىٌعدـٌالواليةٌالتكوينيةٌماٌأحكمٌمنٌٌ

ٌسارٌفيوٌعلىٌقواعدٌس ٌعريضًا ٌطويبًل ٌكتبٌتفسَتًا يدٌقطبٌوأمثاؿٌسيدٌقطب،ٌكتابٌاهللٌآيتُتٌوإف
ٌمػحتاجٌإىلٌ ٌبأنو ٌكتبهم ٌالػحائريٌيتحدثوفٌُب ٌكاظم ٌسيد ٌكبلمُو، ٌمرَّ ٌالػحكيم ٌباقر ٌالسيد ٌمثل وآخر
التجربةٌحتػىٌيتكاملٌتتكاملٌتػجربتو،ٌواحدٌينكرٌالػمقامات،ٌواحدٌينكرٌاألىليةٌويتحدثٌعنٌتػجربة،ٌ

ةٌاإلماـٌالػحجة؟ٌأليسٌىذاٌُبٌوسطناٌالشيعيٌواحدٌيُنكرٌوجوده،ٌأليسٌىيٌىذهٌظبلمةٌفاطمة،ٌُظبلم
ٌكلٌُّىذاٌيعودٌإىلٌالػمنهجٌالذيٌوضعُوٌالسيدٌالػخوئيٌمنهجٌالتشكيكٌُبٌ والكبلـٌطويلٌوعريضٌولكن
األشياءٌمنٌأصلها،ٌضربٌاألشياءٌمنٌأصلها،ٌقطعًاٌالسيدٌالػخوئيٌأناٌأقوؿٌالٌيريدٌاإلساءةٌإىلٌاإلماـٌ

ولكنٌىوٌمقتنٌعٌبػمنهجِوٌلػماذاٌنػحُنٌٌ،أىلٌالبيتٌىوٌمقتنعٌبػهذاٌالػمنهجٌالػحجةٌوالٌيريدٌاإلساءةٌإىل
نقتنعٌبػمنهجِو!!ٌىذاٌالػمنهجٌالذيٌجاءٌبِوٌالسيدٌالػخوئيٌىلٌجاءٌبِوٌمنٌاهلل؟!ٌىلٌجاءٌبِوٌمنٌالنبػيٌ

اٌالػمنهجٌصلىٌاهللٌعليوٌوآلو؟ٌمنهجٌىوٌىكذاٌتوصلٌإليِوٌواقتنعٌبِو،ٌوسواءٌفهمٌبعضٌالرواياتٌتؤيدٌىذ
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ٌكتبوٌُ ٌالرجاؿٌالذي ٌوقواعدٌعلػم ٌبالروايات، ٌلػها ٌالٌعبلقة ٌالرجالية ٌكافٌالقواعد ٌيفهمٌذلكٌوإف ٌلػم أو
ٌلػمبانػيٌ ٌوفقًا ٌالرواياتٌبػها، ٌذلكٌيُػحاكم ٌوبعد ٌبُناتٌتفكَته ٌمن ٌيؤسسها ٌىو ٌأساسًا ٌالػخوئي السيد

ٌ ٌوالػمبانػي ٌالعقبلئية ٌالػمبانػي ٌعرفية، ٌمبانػي ٌأو ٌالسيدٌعقبلئية ٌأحد، ٌكل ٌيناقشٌفيها ٌأف ٌيػمكن العرفية
ٌليسٌالقضيةٌ ٌالػخوئي ٌالسيد ٌأتػحدثٌعن ٌوحينما ٌرأيك، ٌوأنتٌترى ٌرأيي ٌأرى ٌأنا ٌرأيو ٌيرى الػخوئي

ٌكافٌٌ،الػمشكلةٌمعٌشخصٌالسيدٌالػخوئي ٌالػمنهجٌوالسيدٌالػخوئي لكنٌالسيدٌالػخوئيٌىوٌعنوافٌىذا
لػمية،ٌلوٌسطوةٌعلػميةٌالسيدٌالػخوئي،ٌسطوةٌالغالب،ٌمثلٌماٌالسببٌُبٌإشاعةٌىذاٌالػمنهجٌلسطوتِوٌالع

ٌالعددٌ ٌكثرة ٌسطوتػهم، ٌالػمخالفُتٌبػحكم ٌوفكر ٌسطوتػها ٌبػحكم ٌُبٌبعضٌاألزمنة ٌالُسلطة ٌفكر انتشر
ٌالشيخٌ ٌزماف ٌُب ٌكاف ٌما ٌمثل ٌسطوة ٌلو ٌتكوف ٌالشيعي ٌكذلكٌالعالِػم ٌعندىم، واإلمكاناتٌالػموجودة

لػماءٌالشهيدٌالثاين،ٌسديدٌالدينٌالػحمصي،ٌالسيدٌابنٌطاووس،ٌورّاـٌالنخعيٌٌالطوسيٌوالحظتمٌكبلـٌالع
كلٌىؤالءٌمنٌعلػماءٌالشيعةٌيقولوفٌبأفٌالعلػماءٌُبٌتلكٌالفًتة،ٌابنٌإدريسٌالػحليٌوغَتىم،ٌيقولوفٌبأفٌ

ٌكانواٌفقهاءٌحقيقيُتٌوإنػماٌىمٌُبٌحقيقتهمٌيقلدوفٌالشيخٌالطوسي ٌ.العلػماءٌما
ٌالسي ٌخالفناٌنفسٌالشيء ٌنُػحاكمٌإذا ٌفصرنا ٌوانتشر، ٌالرأيٌصارتٌلوٌسطوة دٌاػبوئيٌطرحٌرأيٌوىذا

ٌكلٌ ٌالناسٌىبرجوفٌمن ٌاؼبنهجٌوبدأ السيدٌاػبوئيٌُبٌرأيو،ٌوصارتٌعقائدٌأىلٌالبيتٌتُػحاكمٌوفقٌؽبذا
حدبٌوصوبٌيتبنوفٌىذاٌاؼبنهجٌوىذهٌىيٌاغبقيقةٌالٌغَت،ٌاؼبشكلة،ٌاؼبشكلةٌُبٌبعضٌاألحيافٌالكثَتٌ
منٌالعلماءٌالٌأقوؿٌأناٌقدٌاخًتعتٌالعجلة،ٌىذهٌالنتيجةٌاليتٌأناٌأربدثٌعنهاٌلسُتٌأناٌأوؿٌمنٌوصلٌ
ٌاغبقيقة،ٌطبلبٌالعلماءٌالٌالذينٌفقطٌوبضروفٌالدرس،ٌ ٌأكثرٌطبلبٌالسيدٌاػبوئيٌيعرفوفٌىذه إليها

ٌكثَتةٌمنٌالطلبةٌلكنٌالناهب وفٌقبلئلٌيكونوفٌُبٌاغبوزةٌكبُنٌُبٌاغبوزةٌالعلميةٌقدٌوبضرٌعندٌالعاملٌأعداد
ٌأنفارٌقبلئلٌفبنٌىمٌ العلمية،ٌتأٌبٌإىلٌاغبوزةٌالعلميةٌأناسٌأعدادىاٌردباٌباؼبئاتٌأوٌباآلالؼٌىبرجٌمنها
علماءٌحقيقيوف،ٌىذهٌحقيقةٌالبقيةٌفقطٌمظاىرٌوأشكاؿ،ٌالعلماءٌيكونوفٌقبلئلٌُبٌوسطٌىذهٌاؼبئاتٌ

رفوفٌىذهٌاغبقيقة،ٌىذهٌحقيقةٌأفٌالسيدٌاػبوئيٌكلٌشيءٌواآلالؼ،ٌالعلماءٌمنٌتبلمذةٌالسيدٌاػبوئيٌيع
يشككٌفيوٌألجلٌأفٌيصلٌإىلٌاغبقيقة،ٌأناٌالٌأسيئٌُبٌالسيدٌاػبوئيٌأسيئٌالظنٌوالٌأسيئٌالظنٌُبٌ
ٌفليعتقدٌبوٌمنٌيعتقد،ٌ ٌيدافٌطرحٌرأيًا ٌعينافٌلو ٌلو ٌولكنٌالسيدٌرجلٌلوٌعقٌل ٌالسيدٌاػبوئيٌأبدًا فكر

ؽبمٌاغبٌر يةٌُبٌأفٌيعتقدواٌماٌيعتقدواٌوخصوصًاٌُبٌالقضاياٌالعقائدية،ٌؼباذاٌدائماٌُيسلٌىذاٌاآلخروفٌأيضاًٌ
السيفٌسيفٌرجاؿٌالسيدٌاػبوئي،ٌسيفٌالسند،ٌتضعيفٌاألخبار،ٌؼباذاٌُيسلٌىذاٌالسيفٌويُػَعلَّػمٌالناسٌ
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ٌكبلـٌ ٌكبلـٌالشيخٌالوائليٌوكبلـٌغَتِهٌوستسمعوفٌأيضًا آخرٌللشيخٌعلىٌىذهٌالطريقة؟!ٌوبالتايلٌظبعتم
الوائليٌولغَتِهٌُبٌطواياٌىذاٌالػَمَلّف،ٌألفٌىذاٌالػَمَلّفٌاؽبدؼٌمنوٌأفٌنعرؼٌتكليفناٌبُتٌيديٌإماـٌزماننا،ٌٌ
كيفٌنعرؼٌتكليفناٌبُتٌيديٌإماـٌزمانناٌونػحُنٌالٌنعرؼٌالواقعٌالذيٌيػحيطٌبنا،ٌالواقعٌالػمحيطٌبنا،ٌالٌ

ريدٌأفٌأتشعبٌُبٌمطالبٌأخرىٌبقيتٌعنديٌصورةٌنستطيع،ٌعلىٌأيٌحاؿ،ٌالوقتٌطاؿٌبناٌوأناٌالٌأ
ٌشرة،ٌأناٌقلتٌبأفٌىناؾٌصورٌعشرة.منٌالصورٌالع

رضبةٌاهللٌعليوٌعالِػمٌمعروؼٌلوٌأياديٌوفضلٌفيماٌٌٌمرتضى العسكريالصورةٌالعاشرة7ٌأقفٌعندٌالسيدٌ
ٌمعروفةٌوالٌحاجةٌؼبدحِوٌشخصيةٌمعروفةٌلكنٌ ٌكتبُو كتبٌُبٌالدفاعٌعنٌاؼبذىب،ٌالدفاعٌعنٌالتشيع،
ٌكتابٌىوٌ ٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌعندُه ٌاحملققٌاؼبعروؼ، أقفٌألتلمسٌُظبلمةٌلفاطمةٌُبٌمنهجٌىذا

ٌغزيرٌُ ٌحقيقًة ٌلكنُو ٌحجمِو ٌُب ٌأىلٌٌصغَت ٌومدرسة ٌاػبلفاء ٌكتبٌمدرسة ٌُب ٌ)حديثٌالكساء احملتوى
ٌكتبوٌ ٌُيصدر ٌىو ٌاجملمع ٌىذا ٌالعسكري ٌمرتضى ٌللسيد ٌتابع ٌىو ٌاإلسبلمي ٌالعلمي ٌاجملمع البيت(
ٌكتبٌمدرسةٌاػبلفاءٌومدرسةٌأىلٌالبيت،ٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌُبٌ ومطبوعاتو،ٌحديثٌالكساءٌُب

ٌمن ٌنصوصٌحديثٌالكساء ٌالكتابٌصبع ٌصغرٌٌٌىذا ٌرغم ٌواستقصى، ٌاؼبصادر كتبٌاؼبخالفُتٌوذكر
الكتابٌلكنوٌمشحوفٌباؼبعلوماتٌوصبعٌأيضاًٌنصوصٌحديثٌالكساءٌُبٌالكتبٌالشيعيةٌلكنٌوصلٌإىلٌ

ٌ.مكافٌوَعَثرٌالقلمٌعندٌالسيدٌالعسكري،ٌحديثٌالكساءٌواقعةٌالكساءٌؽباٌأكثرٌمنٌصورة
ٌ ٌالكساء ٌحديُث ٌعنوانػها ٌعنديٌمػحاضرة ٌُبٌاحتفاؿٌأنا ٌالسنة ٌىذه ٌالطاىرة ٌالصديقة ٌُبٌوالدة ألقيتها

يػمكنكمٌٌ)موقعٌزىرائيوف(ٌحسينيةٌاإلماـٌالػمهديٌعليوٌالسبلـٌُبٌلندفٌوىيٌموجودةٌعلىٌموقعٌالقناة
ٌإليها ٌترجعوا ٌعنٌمعالػمٌحديثٌالكساءٌ،أف ٌشيئًا ٌالرواياتٌأفٌىذهٌٌ،تػحدثتٌفيها وقلتٌمنٌخبلؿ

ٌمٌر ٌمن ٌحدثتٌأكثر ٌالتػيٌالواقعة ٌالواقعة ٌسلػمة، ٌبيتٌأـ ٌعلى ٌالواقعة ٌىذه ٌالعسكريٌيقصر ٌالسيد ة،
حدثتٌُبٌبيتٌأـٌسلػمةٌماٌفيهاٌتفاصيل،ٌالػحديثٌفقطٌأفٌالنبػيٌجػمعهمٌتػحتٌالكساءٌونزلتٌآيةٌ

وماٌأدخلهاٌتػحتٌالكساء،ٌىذاٌٌ،إنكٌعلىٌخَت7ٌالتطهَتٌحينئذٌفقط،ٌوأـٌسلػمةٌأرادتٌأفٌتدخلٌفقاؿ
ٌالػموجودٌُبٌاألحاديثٌالػمضموفٌبشك ٌالػمضموفٌالعاـ ٌلكنٌىذا ٌكلػمة ٌينقص ٌكلػمة لٌإجػمالػيٌيزيد

ٌالشيعيةٌواقعةٌحديثٌالكساءٌُبٌبيتٌأـٌ ٌكتبنا ٌكتبٌالػمخالفُتٌومن ٌالسيدٌالعسكريٌمن التػيٌنقلها
ٌكافٌاألجدرٌواألجدىٌبالسيدٌالعسكريٌأفٌيكتبٌحديُثٌالكساءٌُبٌبيتٌأـٌسلػمةٌألنوٌأنكرٌ سلػمة،

ٌيقوؿ02ٌ7ضيةٌحديثٌالكساءٌُبٌبيتٌالزىراء،ٌإذاٌنذىبٌإىلٌصفحةٌق
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ٌأخرىٌ ٌُبٌرواية ٌالكساء ٌمنٌالكتابٌٌ-حديُث ٌاألخَتة ٌكتبٌٌ-السطور ٌُب اتفقتٌالرواياتٌالسابقة
وقدٌأجلسٌحولُوٌأىلٌبيتِوٌوَجلَّلٌٌ،الفريقُتٌعلىٌأفٌآيةٌالتطهَتٌنزلتٌعلىٌرسوؿٌاهللٌُبٌبيتٌأـٌسلمة

ىوٌيشَتٌإىلٌاغبديثٌٌ-لكساءٌوعارضتٌتلكمٌالرواياتٌروايةٌواحدٌغَتٌمعروفةٌالسندٌنفسُوٌوإياىمٌبا
ٌُبٌاجملالسٌ ٌأفٌٌوعارضتٌ-اؼبعروؼٌالذيٌنقرأه ٌالسندٌتذكر ٌغَتٌمعروفة ٌواحدة ٌالرواياتٌرواية تلكم

ٌأنوٌلوالىمٌلَػَماٌخلقُتٌظبٌ-القصةٌوقعتٌُبٌدارٌالزىراءٌبكيفيةٌأخرىٌ ٌالكيفية اًءٌبكيفيةٌأخرىٌىذه
غَتٌأفٌَّىذهٌالروايةٌالواحدةٌالٌتناىضٌتلكٌالرواياتٌالكثَتةٌسنداًٌومتناًٌوملٌنرىٌحاجةٌٌ-مبنيةٌإىلٌآخرِهٌ

حىتٌماٌذكرىا،ٌبينماٌىوٌشحنٌالكتابٌبرواياتٌاؼبخالفُت،ٌقدٌيقوؿٌأحدٌ.ٌللتعرضٌلذكرىاٌومناقشتها
اٌالٌتذكرٌىذهٌالروايةٌوُتَضعِّفٌؼباذٌبأفٌىذاٌمنٌبابٌاالحتجاجٌعليهم،ٌالٌبأسٌعلىٌالعُتٌوالرأس،ٌلكن

ٌىذهٌ- ٌأخرىٌغَتٌأفَّ ٌبكيفية ٌالزىراء ٌوقعتٌُبٌدار ٌأفٌالقصة ٌالسندٌتذكر ٌغَتٌمعروفة ٌواحدة ٌرواية 7
ٌومناقشتهاٌ ٌللتعرضٌلذكرىا ٌوملٌنرىٌحاجة ٌومتنًا ٌالواحدةٌالٌتناىضٌتلكٌالرواياتٌالكثَتةٌسندًا الرواية

ٌا ٌكلٌىذهٌ.ٌلعاؼبُت.ٌمرتضىٌالعسكريوآخرٌدعواناٌأفٌاغبمُدٌهللٌربِّ اظبوٌمكتوبٌُبٌآخرٌالكتاب،ٌذكر
ٌ ٌالرواياتٌمنٌصفحة ٌذكر ٌكتبٌاؼبخالفُتٌَلمَّا86ٌٌإىل2ٌٌالرواياتٌاؼبوجود ٌمن ٌرواياتٌومصادر ذكر

ٌغَتٌ ٌؾبهولة ٌالرواية ٌىذه ٌوقاؿ ٌأعرضٌعنها ٌالزىراء ٌتبُتٌفضل ٌورواية ٌالزىراء ٌرواية ٌالػحديثٌإىل وصل
ةٌىناٌأيضًاٌبُتٌاؼبهمٌواألىم،ٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌعندهٌعلمٌبكتبٌاؼبخالفُتٌلكنٌاؼبشكل.ٌمعروفة

ٌعبدٌاهلل ٌ)أسطورة ٌكتابِو ٌُب ٌكبَتًا ٌبذؿٌجهدًا ٌعلمٌبكتبٌأىلٌالبيتٌنفسٌالقضية، ٌعنده سبأ(ٌبنٌٌما
(ٌ ٌكتابِو ٌُب ٌكبَتًا ٌجهدًا ٌاؼبؤمنُتٌعائشة(021ٌوبذؿ ٌ)أحاديثٌأـ ٌوالكتبٌاألخرى، ،ٌصحايبٌـبتلق(

ٌالعسكريٌوكتبٌسبتازٌ ٌمرتضى ٌالسيد ٌالكتبٌاؼبهمة ٌمن ٌؾبموعة ٌعنده ٌوغَتٌذلك، ٌاؼبدرستُت( )معامل
ٌكتبٌاؼبخالفُت،ٌلكنٌىيٌىذهٌالقضيةٌأفٌالكثَتٌمنٌعلمائناٌ بالتحقيقٌواؼبوسوعيةٌوسعةٌاإلطبلعٌعلى

ٌالبيت.ٌيهتموفٌحبديثٌاؼبخالفُتٌوماٌعندىمٌإطبلعٌواسعٌحبديثٌأىلٌالبيتٌومصادرٌحديثٌأىلٌ
ٌ ٌُب ٌتػجدوه ٌأف ٌيػمكنكم ٌعليها ٌوسبلمو ٌصلواتٌاهلل ٌالزىراء ٌبرواية ٌالػجناف)حديثٌالكساء ٌ(مفاتيح

ٌكتابٌالٌقيمةٌلوٌوىذاٌمنٌجهلِو،ٌألنوٌأواًلٌالٌيعرؼٌقيمةٌ موجود،ٌسيقوؿٌالبعضٌبأفٌمفاتيػحٌالػجناف
الػمؤلفٌومنزلةٌالػمؤلفٌبُتٌعلػماءٌالػحديثٌكثَتاًٌماٌيلقبوهٌبػخاتػمةٌالػمحدثُتٌشيخٌعباسٌالقمي،ٌعالػمٌ

ٌالبيت، ٌُبٌحديثٌأىل ٌالواسعة ٌومنٌأصحابٌالػخربة ٌعلػمائنا ٌىذاٌٌمنٌأجلة ٌالٌيعرؼٌمصادر وثانيًا
ٌالكتابٌمنقوؿٌعنٌالكاُب،ٌمنقوؿٌعنٌمصباحٌالػمتهجد،ٌمنقوؿٌعنٌالتهذيب،ٌمنقوؿٌ الكتاب،ٌىذا
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عنٌالفقيو،ٌمنقوؿٌعنٌعيوفٌاألخبار،ٌمنقوؿٌعنٌإقباؿٌاألعماؿٌللسيدٌابنٌطاووس،ٌعنٌمصباحٌالزائر،ٌ
األمُت،ٌمنقوؿٌعنٌمصباحٌالكفعمي،ٌوعن،ٌٌمنقوؿٌعنٌالػمزارٌالكبَتٌالبنٌالػمشهدي،ٌمنقوؿٌعنٌالبلد

ٌكتابٌمهمٌومعتربٌجداً،ٌ ٌكبارٌعلػماءٌالطائفة،ٌىذاٌمفاتيحٌالػجناف وعن،ٌوعن،ٌعنٌأجلةٌعلػمائناٌوعن
ٌالػمنهجٌتضعيفٌاألخبارٌوبعضٌاألحزابٌوالػمجموعاتٌالتػيٌالٌعلػمٌلػهاٌ ٌُبٌىذا ىؤالءٌالذينٌساروا

ٌكٌر اساتٌيقرءونػهاٌمنٌكتبٌالػمخالفُت،ٌالٌيعلػموفٌقيمةٌماٌموجودٌبػحديثٌأىلٌالبيت،ٌغايةٌماٌعندىم
ٌالػجنافُبٌ ٌمفاتيُح ٌىذا ٌالكتاب، ٌشيخٌعباسٌالقميٌحُتٌىذا ٌالػجناف، ٌوُمسمىٌمفاتيح ٌاسػمًا ٌىذا ،

ٌمنٌ ٌمصدر ٌأعتربُه ٌأنا ٌالػحديثٌالكبار ٌعلػماء ٌمن ٌعالِػم ٌمعرفة، ٌعن ٌعنٌخربة يُلِحقٌحديثٌالكساء
ٌكلٌالػمصادرٌلعظمةٌالػم صادرٌالتػيٌينقلٌمنهاٌوىوٌمنٌفضلٌاإلماـٌالػحجةٌأفٌىذاٌالكتابٌمنتشرٌُب

مكافٌوىذهٌحجةٌعليكمٌياٌشيعةٌأىلٌالبيتٌأفٌنصوصٌأىلٌالبيتٌموجودةٌُبٌبيوتكم،ٌلستمٌبػحاجةٌ
ٌأفٌيكوفٌالبحارٌعندكم،ٌىذاٌخبلصةٌلِػَماٌموجودٌُبٌالبحار،ٌالزيارةٌالػجامعةٌىناٌموجودة،ٌزيارةٌعاشوراء
ٌكالتػيٌطبعهاٌالسيدٌمرتضىٌالعسكري،ٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌ ىناٌموجودة،ٌزيارةٌعاشوراءٌأـٌاللعنٌال
ٌكافٌُبٌطهرافٌوقمٌيوزعٌزيارةٌعاشوراءٌالػخاليةٌمنٌاللعن،ٌمعٌأفٌ الٌيطبعٌأدعيةٌوالٌزياراتٌوإفٌكلٌسنة

ٌومػمن ٌنفسو ٌالعسكري ٌمرتضى ٌسيد ٌمن ٌأقوىٌسندًا ٌذاتٌاللعن ٌعاشوراء ٌالسيدٌٌزيارة ٌمن ٌأكرب ىو
مرتضىٌالعسكريٌواردةٌُبٌأوثقٌمصادرنا،ٌمنٌأوثقٌزياراتناٌزيارةٌعاشوراء،ٌأتعلػمٌبأفٌزيارةٌعاشوراءٌىيٌ
ٌنتحدثٌعنٌىذاٌ ٌربػما ٌوتعالػىٌىوٌُبٌالرواياتٌىكذا، ٌالنصٌمنقوؿٌعنٌاهللٌسبحانو حديثٌقدسي،

يثٌالقدسيةٌالتػيٌنقلهاٌلناٌاألئمةٌوإذاٌالػمعنػى،ٌزيارةٌعاشوراءٌذاتٌاللعنٌىيٌحديثٌقدسيٌمنٌاألحاد
ٌكافٌ ٌُبٌبايلٌأتػحدثٌعنٌىذاٌالػموضوع.ماٌتصدؽٌلنذىبٌإىلٌزيارةٌعاشوراء،ٌأناٌما

ٌغدٌ ربػماٌنتناولُوٌُبٌوقتٌآخرٌُبٌالرواياتٌلئبلٌأطيلٌالبحثٌعليكمٌويذىبٌجزءٌمنٌالوقت،ٌُبٌيـو
ٌك ٌثَتاًٌقدٌبقيٌمنٌوقتٌالربنامج.آتيكمٌبالنصٌإفٌشاءٌاهللٌتعاىلٌألننػيٌالٌأجدٌوقتًا

ٌاليمانػيٌ ٌحديثٌالكساء ٌاليمانػي، ٌالكساء ٌاليمنػيٌأو مفاتيحٌالػجنافٌىوٌمنٌمصادرٌحديثٌالكساء
ٌكتابٌ)الػمنتخب(ٌ ٌكتابٌالعوالػم،ٌعندناٌمصدرٌمنٌالػمصادرٌالقديػمةٌوىو ينقلُوٌصاحبٌالػمفاتيحٌمن

ضىٌالعسكريٌيتحدثٌعنٌىذاٌالكتاب،ٌألفٌىذاٌللشيخٌفخرٌالدينٌالطريػحيٌوالذيٌيبدوٌأفٌسيدٌمرت
توجدٌروايةٌواحدةٌغَتٌمعروفةٌالسند،ٌحديث7ٌٌالكتابٌذكرٌحديثٌالكساءٌمنٌدوفٌسند،ٌىوٌقاؿ

ٌكتابٌالػمنتخبٌالػموجودٌُبٌالػمجلسٌ الكساءٌالػموجودٌيبدوٌأنَُّوٌيتحدثٌعنٌروايةٌحديثٌالكساءٌُب



 8ذ     ًُاىـَيف اىـَيس

235 

 

ٌالثاينٌصفحة ٌالػجزء ٌمن ٌُب7ٌ826ٌالتاسع ٌأوٌموجود ٌكتابٌالػمنتخبٌللطريػحي ٌىذا ٌالكتاب، ٌىذا
الفخريٌنسبةٌإىلٌمؤلفِوٌالشيخٌفخرٌالدينٌالطريػحي،ٌالشيخٌٌبالفخريٌويسمىٌبالػمنتخبٌالكبَتٌيسمى

ٌ ٌسنة7 ٌمتوَب ٌالطريػحي ٌالدين ٌكتاب0152ٌٌفخر ٌصاحب ٌالكبار ٌعلػمائنا ٌمن ٌوىو مػجمعٌ)للهجرة
ٌمعٌ(البياف ٌأمسٌاستخرجُتٌمنو ٌنفسٌالػمؤلفٌالذيٌألََّفٌذلكٌالذيٌجئتٌبو ٌكلػمةٌاإلجحاؼ، نػى

ٌكتبٌ ٌأمسٌىوٌمؤلفٌكتابٌالػمنتخبٌىذاٌالػمنتخبٌالكبَت،ٌعندهٌثبلث الكتابٌالذيٌجئُتٌبوٌيـو
الػمنتخبٌالكبَتٌوالػمنتخبٌالوسيطٌأوٌاألوسطٌوالصغَت،ٌىذاٌالػمنتخبٌالكبَت،ٌالػمنتخبٌالكبَتٌعبارةٌ

ٌ ٌيلقيها ٌكاف ٌمػجالس ٌمػجموعة ٌالبيتعن ٌأىل ٌشيعة ٌعلى ٌالػطريػحي ٌالدين ٌفخر ٌللعلػمٌٌ،الشيخ لكن
ٌكتبٌُبٌىذاٌالػمجاؿٌ ٌكبارٌعلػمائناٌومنٌعلػماءٌالدرايةٌوالرجاؿٌوعنده الشيخٌفخرٌالدينٌالطريػحيٌمن
ٌكبَتٌيتلوٌحديثاًٌ معروفة،ٌاألشياءٌالتػيٌذكرىاٌُبٌىذاٌالكتابٌىيٌاألشياءٌالػمعروفة،ٌماذاٌتتوقعٌمنٌعالػم

ٌ ٌالػمعروفةٌعلى ٌاألشياء ٌذكر ٌإنػما ٌىو ٌلكن ٌوالػمصادر؟ ٌباألسانيد ٌيأٌب ٌىل ٌالبيت، ٌأىل ٌشيعة عامة
ٌوالػمتسالػمةٌعندٌالشيعة،ٌلذلكٌىوٌُبٌالػمقدمةٌماذاٌيقوؿ؟ٌُبٌالػمقدمةٌيقوؿ7

إينٌمورٌدٌُبٌالكتابٌماٌاستطرفتُوٌمنٌفضائلٌأىلٌالبيتٌعليهمٌالسبلـٌومراثيهمٌوذكرٌمصائبهمٌوتعازيهمٌ
ٌالشيءٌٌ- ٌملٌيكنٌىذا ٌاعتقادٌما ٌعنٌاالعتقادٌهبا،ٌوالٌيكوفٌعنده أشياءٌيستطرفها،ٌاالستطراؼٌينُم

ٌىوٌ ٌىذا ٌمفاتيحٌاعبناف، ٌالذيٌينقلٌعنو ٌولذلكٌصاحبٌعواملٌالعلـو ٌالشيعة، ٌمعروؼٌعند معروؼ،
ٌبإشراؼٌمؤسسةٌاإلماـٌاؼبهديٌاليتٌُيشرؼٌعليهاٌالسيدٌؿب مَّدٌباقرٌاؼبوحدٌالطبعةٌاعبديدةٌلعواملٌالعلـو

األبطحي،ٌُبٌىذاٌاعبزءٌاؼبطبوعٌموجودٌحديثٌالكساءٌلكنٌالنسخةٌاؼبخطوطةٌاألصليةٌاليتٌنقلواٌمنهاٌ
موجودةٌاآلفٌُبٌمكتبةٌجامعةٌطهرافٌوىذهٌصورةٌمنٌالنسخةٌاؼبخطوطةٌاليتٌجاءتٌمصحوبةٌبالسندٌ

ٌاؼبطبوع،ٌاغبديث اؼبوجودٌُبٌاغباشيةٌىوٌىذاٌحديثٌٌمنٌنفسٌالنسخةٌاليتٌنقلواٌمنهاٌُبٌعواملٌالعلـو
ٌكانتٌموجودةٌُبٌمكتبةٌاؼبَتزاٌ ٌومتناً،ٌىذهٌالنسخةٌنسخةٌالعواملٌاألصليةٌواليتٌيبدوٌأهنا الكساءٌسندًا
سليمافٌُبٌيزد،ٌألنوٌالشيخٌؿبمَّدٌتقيٌالبافقيٌاليزديٌنقلٌعنٌىذهٌالنسخةٌنقلٌاغبديثٌبسندِهٌودبتنِوٌ

ىاشمٌبنٌٌُمػحمَّدٌتقيٌالبافقيٌىبتلفٌعنٌىذهٌالنسخةٌأفٌأسمٌإبراىيمٌوإفٌكافٌاؼبوجودٌُبٌرسالةٌالشيخ
بنٌٌالقميٌغَتٌموجودٌُبٌالسند،ٌُبٌرسالةٌشيخٌؿبمَّدٌتقيٌالبافقيٌاليزيديٌُبٌالسندٌموجودٌاسمٌإبراىيم
بنٌٌىاشمٌلكنٌُبٌالنسخةٌاؼبوجودةٌاآلفٌُبٌمكتبةٌجامعةٌطهرافٌُبٌسندٌاغبديثٌغَتٌموجودٌإبراىيم

ٌ ٌىذهٌىاشم، ٌألف ٌنفسٌالنسخة ٌتكوف ٌوقد ٌالنسخة ٌىذه ٌغَت ٌىي ٌمنها ٌنقل ٌاليت ٌالنسخة ٌتكوف قد



 8ذ     ًُاىـَيف اىـَيس

236 

 

اؼبؤسسةٌبدأتٌتتتبعٌالُنَسخٌفماٌعثرواٌعلىٌالنسخةٌاؼبوجودةٌُبٌمكتبةٌاؼبَتزاٌسليمافٌُبٌيزدٌوإمباٌعثرواٌ
ٌكتابِوٌمؤسسةٌاإلماـٌاؼبهديٌعثرتٌعلىٌالنسخةٌاؼبخطوطةٌُبٌمكتبةٌجامعةٌطهراف،ٌالسيدٌاؼبرعشيٌ ُب

ٌكتابٌ)ملحقاتٌإحقاؽٌاغبق(ٌىذاٌ )إحقاؽٌاغبق(ٌالذيٌىوٌعبدهٌنورٌاهللٌاغبسيٍتٌاؼبرعشيٌمنٌأجدادِه
ٌ ٌالثاينٌمنٌإحقاؽٌاغبقٌوملحقاتٌإحقاؽٌاغبقٌالسيدٌاؼبرعشيٌُبٌصفحة ٌإىل218ٌٌاعبزء ٌبعدىا وما

ٌ ٌإىلٌصفحة ٌالكتابٌتقريبًا ٌمدارؾ234ٌآخر ٌومدارؾٌحديثٌالكساء، ٌأسانيد حديثٌالكساءٌٌأورد
ٌعنٌ ٌفيها ٌنقل ٌاليت ٌاليزدي ٌبافقي ٌتقي ٌؿبمَّد ٌالشيخ ٌرسالة ٌالضمن ٌُب ٌوذكر ٌالتطهَت ٌآية ٌنزوؿ وشأف
النسخةٌاؼبخطوطةٌُبٌمكتبةٌمَتزاٌسليمافٌُبٌيزد،ٌوذكرٌأيضاًٌبأنوٌطلبٌمنٌالشيخٌؿبمَّدٌعليٌالصدوؽٌ

ٌكافٌىوٌإماـٌاعبمعةٌُبٌيزد،ٌٌ كافٌعالِػمٌيزدٌالكبَتٌشيخٌمػحمَّدٌاليزديٌأفٌينقلٌنفسٌالكبلـٌباعتبار
فنقلٌلوٌنفسٌٌ،عليٌالصدوؽٌالشهيدٌالذيٌاستشهدٌمنٌشهداءٌاحملرابٌُبٌإيرافٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو

ٌمنٌالنسخةٌاؼبخطوطةٌألجلٌالتربؾٌبسندٌحديثٌالكساءٌالشريفٌأذكرُهٌ ٌكتابٌعواملٌالعلـو اغبديثٌمن
ٌكتابٌعواملٌ ٌُب ٌاؼبوجود ٌالسند ٌكتابٌالسيدٌشهابٌالدينٌعلىٌمسامعكم، ٌمن ٌننقلها ٌالرواية ، العلـو

ٌاؼبرعشيٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌ ٌتوُبٌالسيد ٌقبلٌسنواتٌقليلة ٌمنٌزماننا ٌيبدأ ٌيعٍتٌالسند اؼبرعشيٌالنجفي،
ٌعليو،ٌحديُثٌالكساءٌسندُهٌىكذاٌمنٌأيامناٌىذه7

ٌلل ٌاؼبخطوطة ٌالرسالة ٌعن ٌنقبًل ٌالنجفي ٌاؼبرعشي ٌأيبٌاؼبعايلٌشهابٌالدين ٌالبافقيٌعن ٌتقي شيخٌؿبمَّد
ٌ ٌكتابٌعواملٌالعلـو ٌمن ٌاؼبخطوطة ٌعنٌالنسخة ٌنقبًل ٌعليٌالصدوقيٌاليزدي، اليزديٌوعنٌالشيخٌأضبد
ٌىوٌ ٌسليمافٌُبٌيزد،ٌصاحبٌعواملٌالعلـو ٌمَتزا ٌاؼبتعلقٌبالزىراءٌصلواتٌاهللٌعليهاٌُبٌمكتبةٌآغا اعبزء

ٌتبل ٌأبرز ٌاهللٌالبحراينٌاحملدثٌالبحراينٌمن ٌالشيخٌاجمللسيٌتوُبٌسنة7ٌالشيخٌعبد ٌالشيخٌاجمللسي، مذة
ٌالشيخٌعبدٌاهللٌالبحراينٌينقلٌعن0000ٌٌ ٌكافٌيعيشٌالشيخٌعبدٌاهللٌالبحراين، يعٍتٌُبٌذلكٌالعصر

ٌللعلمٌالسيدٌىاشمٌ خطٌالسيدٌىاشمٌالبحراينٌصاحبٌتفسَتٌالربىافٌالسيدٌىاشمٌالتوبليٌالبحراين،
ٌاؼبرتضىٌ ٌالسيد ٌموسىٌالكاظمٌمنٌأحفادٌالبحراينٌىوٌمنٌأحفاد ٌاإلماـ ٌمنٌأحفاد يعٍتٌىوٌموسوٌي

السيدٌاؼبرتضىٌَعلمٌاؽبدى،ٌالسيدٌىاشمٌالبحراينٌينقلٌعنٌالسيدٌماجدٌالبحراينٌاحملدثٌردباٌىبتلفٌمنٌ
ٌثانية ٌىوٌشخصية ٌالبحراينٌاحملدثٌاؼبعروؼٌأو ٌماجد ٌالسيد ٌىلٌىو ٌأنوٌٌ،ىبتلفٌُبٌأنو والذيٌيبدو

ٌكافٌيعيشٌاحملدثٌاؼبعروؼٌسيدٌما ٌللفيضٌالكاشاين،ٌالفيضٌالكاشاين ٌكافٌأستاذًا جدٌالبحراينٌالذي
ولذلكٌبعدٌذلكٌأسسٌاؼبدرسةٌالفيضية،ٌنعمٌُبٌآخرٌأياـٌحياتِوٌٌ،ُبٌمدينةٌقمٌُبٌأياـٌشبابِوٌوبقيٌفيها
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ٌكاشاف،ٌعلىٌأيٌحاؿٌالفيضٌالكاشاينٌَسػِمعٌبأفٌالسيدٌماجدٌالبحراينٌجاءٌإىلٌشٌَت ازٌأنتقلٌإىلٌمدينة
ٌالبحراينٌإىلٌشَتاز ٌماجد ٌبالسيد ٌيلتحق ٌالفيضٌالكاشاينٌأف ٌأبيو ٌلوٌ،فطلبٌمن ٌقاؿ استخر،7ٌٌأبوه

ٌكانتٌاالستخارةٌىيٌ ٌاستخارةٌُبٌالقرآفٌعلىٌذىابٌالفيضٌالكاشاينٌإىلٌسيدٌماجدٌالبحراين أخذوا
 ىَِّْزَفَقَّيٌُا عَأئِفَخٌ ٍِّنيٌُ فِطقَخ مُوِّ ٍِِ َّفَطَ فَيٌَالَ مَأفَّخً ىَِْنفِطًُا اىـَؤٍِنٌَُُ مَبَُ }ًٍََب منٌسورةٌالتوبة088ٌ7ىذهٌاآلية7ٌ

اآليةٌواضحة،ٌأناٌأوردٌىذهٌاؼبضامُتٌألجلٌأفٌٌَّحصَضًَُُ{ ىَعَيَّيٌُ إِىَْيٌِ ضَخَعٌُا إِشَا قٌٍََيٌُ ًَىُِْنصِضًُا اىسِِِّّ فِِ
ٌإىل ٌالربنامجٌاعبديةٌمنٌأولِو آخرِه،ٌبعدٌذلكٌوالدٌالفيضٌالكاشاينٌقاؿٌلوٌٌأكسرٌاعبديةٌُبٌالربنامج،

لنتفائلٌٌنتفائلٌٌبديوافٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌصلواتٌاهللٌوسبلموٌعليوٌفجاءواٌبديوافٌأمَتٌاؼبؤمنُتٌليتفائلواٌبو،ٌ
ٌتفائلواٌالديوافٌخرجتٌؽبمٌىذهٌاألبياتٌأبياتٌمشهورةٌُبٌديوافٌأمَتٌاؼبؤمنُت7

 وسافر ففي األسفاِر خمس فوائدِ   تَػَغرَّب عن األوطاف في طلب الُعال  
ٌكانتٌليتفقهواٌُبٌالدينٌلينفرواٌُبٌسورةٌبراءة.. ٌماٌىيٌىذهٌالفوائد؟ٌاالستخارة

 دِ ػػػػػاجػػػُة مػػبػػحػػػُ ػم وصػػػلػػوآداٌب وع  ػةػػػػػػشػػيػػعػػاُب مػػػػػػسػتػّم واكػتَفرُُّج ىَ 
ىاشمٌالبحراينٌعنٌالسيدٌماجدٌالبحراين،ٌالسيدٌوىوٌالسيدٌماجدٌالبحراين،ٌعلىٌأيٌحاؿ،ٌفعنٌالسيدٌ

ٌالشيخٌحسن ٌشيخِو ٌالبحراينٌعن ٌٌماجد ٌالثاينٌشيخٌحسنٌصاحبٌالػمعالػمبن ٌٌالشهيد الشهيدٌبن
ٌوالشيخٌحسنٌيرويٌعنٌ ٌالشاميٌالعامليٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليو ٌزينٌالدين ٌالثاينٌىو ٌالشهيد الثاين،

ٌالػمعروؼٌبالػمقدسٌا ٌالػمبلٌأحػمد ٌعنوٌشيخِو ٌالثاينٌالذيٌتػحدثنا ٌالػمحقق ٌعنٌشيخِو ألردبيليٌوىو
عبدٌالعايلٌالػميسيٌالكركيٌالشهيدٌُبٌبنٌٌصاحبٌنفحاتٌالبلىوتٌُبٌلعنٌالػجبتٌوالطاغوتٌعليٌّ

ٌعلي ٌعليبنٌٌالنجف،ٌوىوٌيرويٌعنٌشيخِو ىبلؿٌبنٌٌىبلؿٌالػجزائريٌوعليٌّبنٌٌالػخازف،ٌعنٌشيخِو
فهدٌالػحليٌالػمدفوفٌُبٌكرببلءٌالذيٌيسميوٌالناسٌأبوٌالفهدٌعالػمٌبنٌٌالػجزائريٌيرويٌعنٌشيخِوٌأحػمد

الػخازفٌالػحائريٌيرويٌعنٌشيخِوٌبنٌٌالػخازفٌالػحائريٌوعليٌّبنٌٌمنٌأجلةٌعلػماءٌالشيعةٌعنٌشيخِوٌعلي
بنٌٌالشهيدٌاألوؿٌوىوٌيرويٌعنٌأبيوٌالشهيدٌاألوؿٌشػمسٌالدينٌمػحمَّدبنٌٌالشيخٌعليٌضياءٌالدين

بنٌٌلعامليٌوىوٌيرويٌعنٌشيخِوٌأبوٌطالبٌالػحليٌفخرٌالػمحققُتٌابنٌالعبلمةٌالػحليٌأبوٌطالبمكيٌا
ٌالػحسنبنٌٌالػحسن ٌىو ٌالعبلمة ٌالػحليٌعنٌأبيو، ٌيرويٌعنٌالعبلمة ٌالػحليٌوىوٌبنٌٌالػمطهر الػمطهر

اغبسنٌبنٌٌريرويٌعنٌخالِوٌصاحبٌالشرائعٌالػمحققٌاألوؿٌشرائعٌاإلسبلـٌأبوٌالقاسمٌنػجمٌالدينٌجعف
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ٌكبارٌعلماءٌالشيعةٌوىوٌيرويٌعنٌشيخوٌؿبمَّدبنٌٌاغبليٌوىوٌيرويٌعنٌشيخِوٌىبةٌاهلل بنٌٌمباٌاغبليٌمن
ٌوقلت ٌقبلٌقليلٌصاحبٌالسرائر ٌذكرُه ٌعلىٌالشيخٌالطوسي7ٌٌإدريسٌاغبليٌالذيٌمرَّ ٌأوؿٌمنٌردَّ ىو

ٌالطوسيٌصاحبٌثاقبٌاؼبناقبٌوالذيٌي ٌعنٌابنٌضبزة ٌاحملدثٌالذيٌيرويٌعنٌشيخِو رويٌعنٌشيخِو
شهرآشوبٌالسرويٌاؼبازندراينٌوىوٌيرويٌبنٌٌاؼبشهورٌاؼبعروؼٌصاحبٌمناقبٌآؿٌأيبٌطالبٌأبوٌجعفر

أيبٌطالبٌالطربسيٌصاحبٌاالحتجاجٌالكتابٌاؼبعروؼٌوالذيٌقرأُتٌمنوٌقبلٌأياـٌبنٌٌعنٌشيخِوٌأضبد
ٌإىلٌالشيخٌاؼبفيدٌوىوٌيرويٌعنٌشيخوٌِ اغبسنٌبنٌٌُمػحمَّدبنٌٌاغبسنٌمقاطعٌمنٌرسائلٌاإلماـٌاغبجة

ٌؿبمَّد ٌجعفر ٌأبو ٌأبيو ٌعن ٌيروي ٌوىو ٌالطائفة، ٌشيخ ٌابن ٌٌالطوسي ٌالطائفةٌبن ٌشيخ ٌالطوسي اغبسن
ٌاهللٌؿبمَّد ٌعبد ٌأبو ٌيرويٌعنٌشيخِو ٌوىو ٌالشيخٌبنٌٌؿبمَّدبنٌٌصاحبٌالتهذيبٌواالستبصار النعماف

ٌأيبٌجعفرٌاب ٌكاملٌالزياراتٌاؼبفيدٌالعكربيٌالبغداديٌوىوٌيرويٌعنٌشيخِو نٌقولويوٌالبغداديٌصاحب
يعقوبٌالكليٍتٌالرازيٌصاحبٌالكاُبٌوىوٌيرويٌعنٌشيخِوٌبنٌٌوىوٌيرويٌعنٌشيخِوٌأيبٌجعفرٌؿبمَّد

ٌػإبراىيمٌالقميٌصاحبٌالتفسَتٌتفسَتٌالقمي،ٌاؼبوجودٌُبٌنسخةٌالعواملٌمباشرةًٌبنٌٌأيبٌاغبسنٌعلي
بنٌٌىيمٌمعروؼٌبُتٌالرجاليُتٌىوٌالٌيرويٌعنٌأحػمدإبرابنٌٌمػحمَّدٌلكنٌعليٌّبنٌٌيرويٌعنٌأحػمد

ٌىوٌالػموجودٌُبٌنسخةٌمػحمَّدٌبنٌٌأيبٌنصرٌالبزنطيٌإالٌعنٌطريقٌأبيوٌإبراىيمبنٌٌمػحمَّد ىاشمٌوىذا
ىاشمٌالقميٌعنٌأبيوٌبنٌٌإبراىيمبنٌٌالشيخٌمػحمَّدٌتقيٌالبافقي،ٌعنٌأيبٌالػحسنٌعليٌ،تقيٌالبافقي

ٌٌإبراىيم ٌالراويبن ٌالػموثوؽٌأحػمدىاشمٌعن ٌالكبَتٌصاحبٌاألئمة ٌالبزنطيٌبنٌٌمػحمَّدبنٌٌة أيبٌنصر
يػحيػىٌحسبٌماٌبنٌٌيػحيػىٌالػجبلءٌالكوُبٌوالقاسمبنٌٌرضوافٌاهللٌتعاىلٌعليوٌوىوٌيرويٌعنٌالقاسم

تغلبٌبنٌٌراشدٌعنٌأيبٌبصَتٌوأبوٌبصَتٌيرويٌعمَّن؟ٌيرويٌعنٌأبافبنٌٌمعروؼٌيرويٌعنٌجدِهٌالػحسن
ٌيزيدٌالػجعفيٌيرويٌعنٌجابربنٌٌيزيدٌالػجعفيٌوجابربنٌٌتغلبٌالبكريٌيرويٌعنٌجابربنٌٌوأبافالبكريٌ

ٌعبدٌاهللٌاألنصاريٌيرويٌعنٌفاطمةٌالزىراءٌقاؿ7بنٌٌعبدٌاهللٌاألنصاريٌوجابربنٌ
ٌقالت ٌأنَّػها ٌفاطمة ٌاألسػماءٌسػمعُت ٌبػهذه ٌالتربؾ ٌألجل ٌالسند ٌالشريفٌذكرتٌىذا ٌحديثٌالكساء ،

الطاىرةٌمنٌأسػماءٌرواةٌالػحديثٌومنٌأسػماءٌعلػمائناٌوفقهائناٌاألجبلء،ٌىذهٌالروايةٌالتػيٌيقوؿٌالشريفةٌ
ٌمرتضىٌالعسكريٌأين؟ٌ ٌمشكلة ٌالسند، ٌغَتٌمعروفة ٌواحدة ٌرواية ٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌبأنػها عنها

العباراتٌفإفٌٌَّمشكلةٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌُبٌالػحقيقةٌليستٌُبٌالسندٌوإنػماٌمشكلةٌالسيدٌُبٌىذه
ٌذوقُوٌالٌيقبلٌىذهٌالعبارات،ٌنفسٌالذوؽٌالذيٌتػحدثتٌعنوٌُبٌالػمنهجٌالسابق7
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فقاؿ اهلل عزَّ وجل يا مالئكتػي ويا ُسكاف سػماواتػي إني ما خلقت سػماًء مبنية وال أرضًا مدحية وال 
إالَّ فػي َمػَحبَِّة ىؤالء  ،كاً يسريقػمراً منيراً و ال شػمساً مضيئة وال فلكاً يدور وال بػحرًا يػجري وال فُل

والػمقطعٌتكررٌٌٌ-ٌىم فاطمة وأبوىا وبعلها وبنوىاٌ-منٌىمٌٌ-الػخمسة الذين ىم تػحت الكساء 
مشكلةٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌوىيٌمشكلةٌأصحابٌنفسٌىذاٌٌ-ٌإالَّ ألجلكم ومػحبتكمكذلك7ٌ

الػمعاينٌالػموجودةٌُبٌىذاٌالػحديثٌمعاينٌٌالػمنهجٌىوٌىذاٌنفسٌالكبلـٌيكررهٌالسيدٌفضلٌاهللٌبأفٌىذه
ٌبُتٌ ٌوالػحَتة ٌالضياع ٌوىو ٌالػمنهج ٌونفسٌىذا ٌاألجواء ٌنفسٌىذه ٌوالػحديثٌضعيفٌألف ٌمقبولة غَت
الػمهمٌواألىم،ٌحينماٌيكوفٌاىتماـٌاإلنسافٌبػحديثٌالػمخالفُتٌفقطٌويكوفٌىوٌالػمهمٌُبٌحياتِوٌيضيعٌ

ٌحينئذٌحديثٌأىلٌالبيت.
ٌكثَتوفٌأناٌلػمٌأشهدىاٌبنفسيٌلكنهاٌمعروفةٌالكثَتوفٌ حادثةٌمعروفةٌعنٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌينقلها
الذيٌيعرفوفٌالسيدٌمرتضىٌالعسكريٌينقلوفٌىذهٌالػحادثةٌوينقلونػهاٌعلىٌسبيلٌالػمنقبةٌبأنَّوٌُبٌنقاشٌ

ٌ ٌبأنكم ٌلو ٌقالوا ٌالذين ٌبعضٌالػمخالفُت ٌمع ٌالنقاشات ٌتربةٌمن ٌتعبدوف ٌالػحجر ٌىذا ٌتعبدوف الشيعة
ٌولكنناٌ ٌالٌنعبدٌالًتبة ٌنػحُن ٌالٌنعبدٌالًتبة، ٌليُثبتٌلػهمٌبأننا ٌتػحتٌحذائِو ٌوداسها الػحسُتٌأخذٌالًتبة
ٌكافٌ نقدسها،ٌالٌيػجوزٌللسيدٌالعسكريٌوالٌلغَتِهٌأفٌيدوسٌعلىٌالًتبة،ٌإذاٌصحتٌىذهٌالػحادثةٌوإف

ٌلكنٌألفٌالكبلـٌاآلفٌعنٌالسيدٌٌ،الكثَتوفٌيعرفوفٌىذهٌالػحادثة وىذهٌالػحادثةٌتكررتٌمنوٌومنٌغَتِه
العسكري،ٌالقضيةٌضياعٌبُتٌالػمهمٌواألىمٌتقديسٌالًتبةٌأىم،ٌإرضاءٌالػمخالفٌقدٌيكوفٌمهمٌألجلٌ
ٌاإليرانيوفٌعلىٌأوؿٌ ٌحُتٌسيطر ٌبينما ٌواألىم، ٌبُتٌالػمهم ٌالػحَتة ٌىذه ٌالػمقدساتٌأىم، ٌلكن إقناعو

ضٌالعراؽٌوىيٌمنطقةٌحاجٌعمراف،ٌأناٌمتأكدٌمنٌىذهٌالقضية،ٌطلبٌالسيدٌالعسكريٌمنطقةٌمنٌأٌر
آنذاؾٌأفٌيُػجلبٌلوٌحفنةٌمنٌترابٌمنطقةٌالػحاجٌعمرافٌباعتبارٌىذهٌأوؿٌمنطقةٌتُػحرَّرٌمنٌأرضٌالعراؽٌ

ٌإىلٌأرضٌالعراؽٌشيٌءٌجػميلٌالٌبأسٌبذلك ٌولكنٌأقوؿٌعجبػيٌيعنػيٌترابٌحاجٌعمرافٌالسيدٌ،شوقًا
ٌالػحسُتٌُتداسٌبالػحذاء ٌوتربة ٌيػجلبوه ٌلػم ٌأـ ٌلو ٌأدريٌجلبوه ٌال ٌالػمهمٌٌ!!!يطلبُو ٌبُت ٌضياٌع ٌىذا ىو

ٌكلٌأحاديثٌالسنةٌوصلٌإىلٌفاطمةٌفبًتٌ ٌكتابٌالسيدٌمرتضىٌنقل ٌكضياعٌحديثٌالكساءٌُب واألىم،
ٌكافٌضعيفٌلػماذاٌلػمٌيٌذ كرُه؟ٌأليسٌىذهٌظبلمةٌالػحديث،ٌىذاٌَبًت،ٌلػماذاٌيُبًَتٌحديثٌفاطمة؟ٌحتػىٌلو

ٌيعنػيٌاآلفٌ ٌاألحاديثٌمثلٌصور ٌىذه ٌظبلمة؟! ٌأليسٌىذه ٌالبيتٌباهللٌعليكم ٌأىل ٌشيعة ٌيا لفاطمة؟
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ٌكلٌمكافٌلػماٌوصلٌإىلٌصورةٌفاطمةٌبَػتَػَرىاٌلػماذا؟ٌوماذاٌُبٌ ٌصور،ٌَجػَمعٌصورٌمن السيدٌَجػَمعٌألبـو
ٌالبيتٌيتطببوف ٌأىل ٌشيعة ٌَعَبق، ٌكلو ٌحديث ٌالػحديث؟ ٌكلٌىذاٌٌىذا ٌلػماذا ٌالػحديث، ٌبػهذا يتداووف

ٌمعٌ ٌالػجفاء ٌىذا ٌلػماذا ٌفاطمة ٌأبناء ٌبأنكم ٌتقولوف ٌأنتم ٌألستم ٌفاطمة ٌأبناء ٌيا ٌفاطمة؟! ٌمع الػجفاء
ٌتفطمٌ ٌفاطمةٌألنػها ٌقيلٌلػها ٌإنػما ٌوأفٌفاطمة ٌشيعتها ٌشيعةٌأىلٌالبيتٌألستمٌتقولوفٌبأننا ٌيا فاطمة؟!

ٌكماٌيلتقطٌالطَتٌالػحبٌٌأبنائهاٌوشيعتهاٌمنٌالنارٌوأنػها ٌالقيامةٌفتلتقطٌشيعتهاٌوذراريهاٌوأبنائها تأٌبٌيـو
الػجيدٌمنٌالػحبٌالرديء،ٌأليسٌآمالناٌُبٌفاطمةٌُبٌالدنياٌوُبٌاآلخرةٌياٌأشياعٌأىلٌالبيتٌلػماذاٌىذاٌ

ٌالػجفاءٌمعٌفاطمة؟ٌتبلحظوفٌكلٌىذهٌالصورٌىيٌجفاءٌلفاطمةٌوجفاءٌمعٌفاطمة.ٌ
ٌيكوفٌللحديث ٌالوقتٌتتمةٌٌربػما ٌألننػيٌأرىٌأفٌالوقتٌقدٌأزفتٌنػهايتو،ٌقدٌحانتٌنػهاية بقيةٌأتػمها

ٌغدٌُبٌالعنوافٌالػخامسٌمنٌ ٌغدٌُبٌالػحلقةٌالتاسعة،ٌوإفٌشاءٌاهللٌنبدأٌيـو الػحديثٌإفٌشاءٌاهللٌُبٌيـو
اولُوٌتػحتٌعناوينٌىذاٌالػملفٌالػمعرفةٌوىوٌمنٌأىمٌعناوينٌىذاٌالػملفٌموضوعٌُبٌغايةٌاألىػميةٌسأتن

ٌىذاٌالعنوافٌعنوافٌالػمعرفة.
ُبٌختاـٌالػحديثٌأتػمنػىٌلكمٌصياماًٌمقبوالًٌودعاًءٌمستجاباًٌوأقوؿٌسيدٌبٌياٌزىراءٌسأبقىٌأرددٌياٌزىراءٌ
ياٌزىراءٌياٌزىراءٌحتػىٌينقطعٌالنَػَفسٌوحتػىٌبعدٌاألنفاِسٌمنٌأحبهاٌفلَتددٌمعيٌياٌزىراءٌياٌزىراءٌياٌزىراءٌ

 ُبٌأمافٌاهلل.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌأسألكمٌالدعاءٌ
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 وفي الختاـ :
وىػذا المطبػوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنػامج كمػا ىػي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنامج  ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.

 
 
 

 مع التحيات
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 التاسعةاحللقة 

 اجلزء السادس /الظـالمة 

 اجلزء االول /املعرفة 
 

أسعد اهلل أوقاتكم وتقبل طاعاتكم  ،وأنصارُه وأولياءه وأحبائو سبلـٌ عليكمأشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد 
ووفقنػي وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا وطاعتِو وخدمتِو والتسليم ألمره صلوات اهلل وسبلمو عليو، الػحلقة 
التاسعة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي، ألجل التذكرة عناوين ىذا الػَمَلّف صحائُف ىذا الػَمَلّف أعنونػها تػحت 

 العناوين التالية: 
 الدة، الغيبة، الظهور، الظالمة، الـمعرفة، الوصال، التكليف الشرعي، الـخاتـمة.الو 

ـَ الكبلـُ ُب الوالدة، الغيبة، الظهور، الظبلمة، وقد طاؿ الػحديُث نوعاً ما ُب ىذا الػموضوع وإال فهو  تقدَّ
 ُب حقيقتِو َطويٌل طويٌل جداً. 

قبل أف أُتػِم حديثي ُب عنواف الظبلمة وأشرُع ُب العنواف الػخامس الػمعرفة مسألٌة أشرُت إليها ولضيق 
الوقت تػجاوزتػها، حْب ذكرُت زيارة عاشوراء ُب معرض حديثي عن العبلمة الػمحقق السيد مرتضى 

رة عاشوراء يظهُر من العسكري رحػمة اهلل عليو وأشرُت إىل موقفِو من زيارة عاشوراء وقلُت بأف زيا
الروايات التػي وردتنا أنػها بػمثابة حديث قدسي وصلتنا من اهلل سبحانو وتعاىل، الرواية موجودٌة ُب كتبنا 

أيضاً، بػحسب الطبعة الػموجودة عندي وىي الطبعة الػمعربة  (مفاتيح الػجناف)الػمعتربة وأوردىا صاحب 
وإذا كاف ىناؾ طبعات أخرى فبعد ذكرِه لزيارة  462 :ةالػمعروفة الشائعة ُب أوساطنا الشيعية صفح

عاشوراء ثُػمَّ يذكر الػمحدث القمي دعاء علقمة الػمروي عن باقر العلـو صلوات اهلل عليو يورد ىذه 
الرواية: الرواية عن صفواف عن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو، الرواية طويلة أشّب إىل موطن 

إىل أف يقوؿ  -صفوان: وردُت مع سيدي الصادق صلوات اهلل وسالمو عليو  فقال ،الػحاجة منها
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زيارة عاشوراء  - فإني ضامٌن على اهلل لكل من زار بـهذه الزيارةاإلماـ عليو أفضُل الصبلة والسبلـ: 
فإني ضامٌن على اهلل لكل من زار بـهذه الزيارة ودعا بـهذا  -ذات اللعن الػمئوي والسبلـ الػمئوي 

وسالمُو واصل غيُر  ،وسعيُو مشكور ،أنَّ زيارتُو مقبولة -دعاء علقمة  - دعاء من قرب أو بُعدال
يعنػي وال يػخيبُو اهلل  - وحاجتُو مقضية من اهلل تعالى بالغًة ما بلغت وال يُـخيِّبُو، يا صفوان ،مـحجوب

وجدُت الصادؽ ىو يقوؿ: يعنػي الزيارة ليس األلفاظ من اإلماـ  - يا صفوان وجدُت ىذه الزيارة -
بن الـحسين عليهما السالم مضموناً ضمان عن أبي وأبي عن أبيِو علّي ىذه الزيارة مضمونة بـهذا ال

والـحسين عليو السالم عن أخيِو الـحسن  -أيضاً يعنػي الزيارة موجودة بػهذا الضماف  - بـهذا الضمان
أمير الـمؤمنين مضمونًا بـهذا الضمان وأميُر  مضمونًا بـهذا الضمان والـحسُن عليو السالم عن أبيو

يعنػي ىم وجدوا ىذه الزيارة مثل ما قاؿ  -الـمؤمنين عليو السالم عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو مضمونًا بـهذا الضمان -وجدتػها مضمونة وبدأ يذكر السند 

وقد  ،وجبرئيل عن اهلل تعالى مضمونَا بـهذا الضمان ،ورسول اهلل عن جبرئيل مضمونًا بـهذا الضمان
يعنػي الزيارة صادرة  -آلـى اهلل على نفسِو عزَّ وجل أنَّ من زار الـُحسيَن عليو السالم بـهذه الزيارة 

السالم بـهذه الزيارة من قرب أو  وقد آلـى اهلل على نفسِو عزَّ وجل أنَّ من زار الـُحسيَن عليو -منو 
إىل آخر الرواية، الرواية واضحة فيها قرائن وإشارات واضحة  ...بُعد ودعا بـهذا الدعاء قُِبلت منو زيارتو

 أفَّ ىذه الزيارة تػختلف عن سائر الزيارات، لػها خصوصية أنػها صدرت من الػمؤل األعلى.
ا أسعفنػي الوقت إلخراج الرواية التػي تتحدث عن ىذا ىذا الذي أحببت أف أشّب إليو ُب يـو أمس وم

الػمضموف وكاف حديثي ُب أجواء السيد مرتضى العسكري وموقفُو من زيارة عاشوراء حيث قلت: بأنو 
ىجري ُب ىذه السنْب كاف  16، 15ىجري  14ىجري  1413ُب السنْب التػي أتذكرىا ما بْب سنة: 
إشراؼ من السيد مرتضى العسكري ُتوزع الزيارة الػخالية من اللعن، سنويًا ُتطبع زيارة عاشوراء بأمر وب

 موجود عندنا زيارات عاشوراء خالية من اللعن، السؤاؿ ىنا: 
ِلماذا ُتطبع ىذه الزيارات وىي غّب مشهورة وتَبؾ الزيارة ا٤بشهورة ا٤بعروفة الٍب وردت فيها روايات كثّبة 

على تركها وإثارة شبهات حو٥با، والقضية ال تقف عند ىذا وىناؾ تشجيع  من ٝبلتها ىذه الرواية؟!!
ا٢بد، مثل ما السيد العسكري ما ذكر حديث الكساء اليماين الذي جرت وقائعُو ُب بيت الزىراء كما 
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ال داع وليس ف الرواية رواية ضعيفة و مرَّ علينا ُب كتابِو ىذا مل يذكر حديث الكساء الشريف، وقاؿ بأ
، آّمع العلمي اإلسبلمي وىو مؤسسة كاف ُيشرؼ عليها السيد مرتضى العسكري ىناؾ من داع لذكرىا

وىذا الكتاب لو َكَتَبُو بقلمِو وبيده، وىذا الػَمجَمع عبارة عن مؤسسة ُتصدر كتب ومؤلفات وأيضاً ُتصدر  
وف تبلحظ ،كتب ومؤلفات للطلبة الدارسْب ُب ا٤بدارس الدينية، من ٝبلة ىذه اإلصدارات ىناؾ كتاب

نفس اللوغو موجود ىنا ُب أعلى الكتاب ىنا ونفس اللوغو موجود ىنا ُب أعلى الكتاب، نفس العنواف 
أو يُقاؿ لو التميمة، نفس العنواف موجود ُب أعلى الكتاب، ىذا الكتاب َصَدر من الػَمجػَمع العلمي 

ـَ لو السيد مرتضى العسكري مقدمة سأقرأ كبلمُو فيها، حْب   صدر ىذا الكتاب سنة:اإلسبلمي وَقدَّ
فما فوؽ بدأوا ينشروف زيارة  1413ىجري، أنا قلت قبل قليل أف السيد العسكري من سنة:  1403

عاشوراء ا٣بالية من اللعن وإالَّ ُب ىذا الكتاب زيارة عاشوراء ا٤بوجودة قد ذُِكَر فيها اللعن، الزيارة الٍب 
 .يس عن زيارة عاشوراءتشتمل على اللعن ا٤بئوي والسبلـ ا٤بئوي، الكبلـ ل

ىذا الكتاب حْب صدر ووصل إىل يدي أنا شخصيًا طلبت من أحد األشخاص لو عبلقة بالسيد 
العسكري أف يسأؿ السيد أف ٱبرب ا٤بركز بأف ىذا الكتاب فيو نقص رٗبا نقص من ِقَبل ا٤بطبعة، ألف ىذا 

صومْب ابتداًء من النيب، وىكذا لكن الكتاب فيو ٦بموعة من األدعية والزيارات ذُِكرت فيو زيارات ا٤بع
الشيء الغريب تصل الزيارات إىل اإلماـ العسكري وتنقطع وال ذكر لئلماـ ا٢بجة مطلقًا ُب الزيارات الٍب 
وردت ُب ىذا الكتاب، أنا تصورت رٗبا ىناؾ خطأ مطبعي من ِقَبل ا٤بطبعة فطلبت من أحد اإلخوة 

٤بوجودين ُب ا٢بكومة العراقية ُب بغداد، طلبت منو ألنو لو وىذا األخ موجود اآلف ىو من ا٤بسؤولْب ا
أف ىناؾ نقص ُب ىذا الكتاب،  ،عبلقة بالسيد مرتضى العسكري أف يسأؿ السيد أف يُبلغ ا٤بكتب

فكاف ا١بواب: ال الكتاب صحيح، والقضية يعِب بإشراؼ السيد العسكري أنَّو ُحِذفت زيارات اإلماـ 
ليو، مباشرًة إذا نذىب إىل ىذا الكتاب آخر زيارة ىي زيارة اإلمامْب ا٢بجة صلوات اهلل وسبلمو ع

تنتهي مباشرًة بعدىا الزيارة ا١بامعة، فيذكر الزيارة ا١بامعة الصغّبة ٍب الزيارة  193العسكريْب صفحة 
 وال ذكر لئلماـ ا٢بجة صلوات اهلل وسبلمو عليو، الكتاب موجود ،ا١بامعة الكبّبة وبعدىا ينتهي الكتاب

 .وأنا تتبعت ا٤بسألة بنفسي ال ذكر لزيارة اإلماـ ا٢بجة، شيء غريب ىذا االستغراب
أنا أسجلُو على ىذا الكتاب وأسجلو أيضًا على مػجالس شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو، ما 
سػمعت مػجلسًا لو ُب آخر الػمجلس يدعو لئلماـ الػحجة، وىناؾ مػجلس سنذكر مقطعًا منو، ىذا 
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من شعباف الدعاء ُب آخر الػمجلس خليّّ مطلقًا من ذكر اإلماـ الػحجة، ىو  15ػمجلس ُب ليلة ال
صحيح ُب داخل الػمجلس يتحدث عن والدة اإلماـ الػحجة لكن كبقية الػمجالس وُب ليلة الػخامس 

 عشر من شعباف نأٌب على ذكر ىذا الػمجلس ُب الػحلقات القادمة.
حذٌؼ ىناؾ تقصٌّب مع اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو، إىػماٌؿ لذكرِه  القضية يعنػي دائػماً ىناؾ

ُب الدعاء، إىػماٌؿ وحذٌؼ لزياراتِو بل إف السيد مرتضى العسكري كاف ملتفتًا غاية االلتفات إىل أنو 
مرتضى  بقصد حذؼ زيارات اإلماـ الػحجة ىو يقوؿ ُب الػمقدمة، الػمقدمة ىو َكَتَبها ومعنونة:

ىو يقوؿ بأف ىذا الكتاب ماذا يقوؿ ُب الصفحة السادسة؟ للهجرة،  1403/ رجب /  16العسكري 
َجػَمعت األدعية والزيارات ١بنة داخل الػَمجَمع ىذا الػَمجَمع العلمي اإلسبلمي الذي ُيشرؼ عليو السيد 

لَّْف ِلمن؟ أُلّْف وىو أشرؼ على الكتاب وقدـ لو ا٤بقدمة، السبب ما ىو؟ السبب أفَّ ىذا الكتاب أُ 
لطلبة العلـو الدينية، تربية َحَسنة أف يُرىب طلبة العلـو الدينية على كتب أدعية وزيارات تُػحذؼ منها 
زيارات اإلماـ ا٢بجة با٤برة، ىو يقوؿ يعَبض على بعض كتب األدعية وكتب الزيارات الٍب ىو ال يؤمن 

ناف فيقوؿ: وكذل  قد ُتذكر آداٌب للزائر مل َترد ُب ّٔا من ٝبلتها مفاتيح ا١بناف يعَبض على مفاتيح ا١ب
رواية عن أحدىم عليهم السبلـ فإنَّا ٪بُد مثبًل ُب آداب زيارة صاحب األمر عليو السبلـ بكتاب مفاتيح 
ا١بناف فاذىب إىل سرداب الغيبة وقف ما بْب البابْب وضع يدي  على طرُب الباب وتنحنح كأن  

أف ىذا مل يَرِد ُب رواية ىذه القضية ٲبكن أف تُناقش بعد ذل ، على  على فرض -تستأذُف للدخوؿ 
فرض أف ىذا مل يَرِد ُب رواية الزيارات األخرى ورادة ُب روايات ِلماذا مل توردىا أيها السيد العسكري؟ 

الزيارات األخرى مل يكن قد  ،الزيارات األخرى واردة لنفَبض أف ىذا النص ما أعجب  ُب كتاب ا٤بفاتيح
 .أنشأىا عباس القمي وحٌب ىذا النص ليس من الشيخ عباس القمي وإ٭با نقلُو من مصادر أخرى

اآلف ال أريد الدخوؿ ُب تفاصيل كل شيء ٲبكن أف نناقش ىذه القضية ُب موطن آخر، ثُػمَّ ىو يُعلّْق 
ولعل السبب ُب كل ذل  ٛبسكهم  -دقيقة أهنم يذكروف أشياء غّب  -يقوؿ: ولعلَّ السبب ُب كل ذل  

قاعدة معروفة عند العلماء، الٍب يقاؿ عنها قاعدة أخبار من بلغ أو قاعدة  -بالتسامح ُب أدلة السنن 
أدلة التسامح، التسامح ُب أدلة السنن، ٦بموعة أخبار الٍب تقوؿ من بلغُو عن النيب بأنو قاؿ بأنو من فعل  

 ،أساس ىذه النية ولكن النيب مل يكن قد قاؿ فإنو يبلُغ إليو ذل  الثوابكذا فلو ثواب كذا وفعلو على 
والقضية فيها نقاش وليس ا٤بوضوع اآلف ا٢بديث ُب ىذه ا٤بسألة، لكن يقوؿ: ولعلَّ السبب ُب كل ذل  
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ثُػمَّ يستمر:  -ٛبسكهم بالتسامح ُب أدلة السنن والتسامح ُب أدلة السنن ال يعِب قبوؿ شيء ببل دليل 
مَّا كاف األمر ُب كتب األدعية والزيارات كما ذكرنا وكاف آّمع العلمي اإلسبلمي بطهراف بصدد هتيئة  لَ 

قامت ١بنة إعداد الكتب الدراسية لطبلب العلـو الدينية  ،كتب للمبتدئْب من طبلب العلـو اإلسبلمية
ت ُب ىذا األمر بأف ٘بد ُب آّمع ٔبمع بعض األدعية والزيارات ذات السند ُب ىذا ا٤بختصر واكتف

الدعاء أو الزيارة ا٤بنتخبة ُب واحد من كتب ا٢بديِث الشهّبة مروية عن أحد ا٤بعصومْب عليهم السبلـ 
يعِب القضية إذا راجعة إىل السيد أيضًا ىذه الزيارات أيضاً  -دوف أف تنظر بعد ذل  ُب سند ا٢بديث 

جتِو من االعتبار ُب علم الدراية فإف ذل  ليس دوف أف تنظر بعد ذل  ُب سند ا٢بديث ودر  -ٰبذفها 
ٗبقدورىا فعبًل وإ٭با ٛبسكت ُب ذل  بالتسامح ُب أدلة السنن و٠بت الكتاب ٗبنتخب األدعية واهلل ىو 

 غريب!! - 1403/ رجب /  16ا٤بوفق للصواب بِػَمنِّْو وكرمو. مرتضى العسكري 
ـَ لو وتصفحو ورآه ال سيد ومل ٯبد زيارة لئلماـ ا٢بجة أليس ىذا من سوء األدب يعِب ىذا الكتاب َلمَّا ُقدّْ

طبعًا الكثّبوف يعَبضوف الذين يدافعوف عن العلماء ويَبكوف أىل البيت سيعَبضوف  مع اإلماـ ا٢بجة؟!
على كبلمي، وال أشَبي اعَباضهم بشيء، ىذا ىو دليل على خطأ ا٤بنهج ودليل على خطأكم يا شيعة 

جل أف أقوؿ كلمة ُب حق عالػِم من علماء الشيعة وىو إنساف عادي غّب أىل البيت أف تعَبضوا أل
، ُب الوقت الذي يُػَقصّْر ىذا العالِػم وىو اإلنساف العادي مع اإلنساف غّب العادي وىو اإلماـ  معصـو
، تثور ثائرتكم ألجل أف أنتقد خطيبًا أو انتقد عالػِمًا من علمائنا دفاعًا عن مظلومية أىل الب يت ا٤بعصـو

وال تثور ثائرتكم ألجل أىل البيت وىذا ىو ا٣بطأ الكبّب وىذه ىي الطامة الٍب وقعنا فيها، أىل البيت 
ما معُب ىذا؟ كتاب يُػَعّد لطبلب العلـو الدينية ا٤ببتدئْب ألجل تربيتهم على العبلقة مع  ،يُػَقصَّر ُب حقهم

مو عليو، أيُّ شيء ىذا وىذا ليس بإشراؼ أىل البيت وال زيارة وال ذكر لئلماـ ا٢بجة صلوات اهلل وسبل
إنساف غّب متخصص ىذا بإشراؼ السيد مرتضى العسكري وىو الذي يكتب ىذه ا٤بقدمة، وقلت قبل 

ال الكتاب ليس ناقص والكتاب كامل  :قالوا ،قليل بأنِب حْب سألت وقلت لرٗبا كاف الكتاب ناقص
 .السيد مرتضى العسكريوا٤بطبعة ما أخطأت ُب ذل  وكل ذل  بإشراؼ وأمر من 

عبلمات استفهاـ كثّبة توضع ىنا، والقضية ال تقف عند ىذا الػحد القضية أكرب من ذل ، ىناؾ 
معلومات موجودة وحقائق أنا ال أستطيع أف أشّب إليها ألننػي ال أمل  مستنداتػها وإال الكبلـ أعمق 

لػموضوع أكثر مػما مرَّ ُب الػحلقات وأكثر من ذل ، وأنا أيضًا ال أريد أف أطيل الػحديث ُب ىذا ا
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الػماضية، إذ أننػي إذا أريد أف ُأسِهب ُب ىذا الػموضوع فهذا الكبلـ يػحتاج إىل شهور بل ربػما إىل أكثر 
من شهور، لو أخذُت مثبًل الزيارة الػجامعة الكبّبة وقسمتها إىل فصوؿ وإىل عناوين ثػم تتبعُت كتب 

أنا أستطيع أف آتػي بالػمصادر وبكلمات العلماء وحتػى من مراجعنا  العلماء وقد فعلُت وىذا األمر
الكبار، من الػمراجع الذين توفوا ومن األحياء، تتبعت الػمسائل واألسئلة مواقع االنَبنيت موجودة 
والكتب موجودة وسائل االتصاؿ موجودة، تتبعت كتب األموات واألحياء أقارف بْب ما يعتقدونو ُب أىل 

 ما جاء ُب الزيارة الػجامعة الكبّبة بػحدىا الظاىر ال بػحدود باطنة ُب معانيها ودالالتػها البيت وبْب
بػحدود الغلو مثبًل الذي يقولوف عنو غلو، بالػحد الظاىر، ىناؾ اختبلؼ كبّب بْب ما جاء ُب الزيارة 

ُب كلمات علمائنا وفقهائنا الػجامعة الكبّبة التػي ىي قوٌؿ بليٌغ كامل عن اإلماـ الػمعصـو وبْب ما جاء 
ومراجعنا، وإذا القضية تػحتاج إىل بسط البساط وفتح البساط فإنػي قادٌر على فتحِو ألننػي أتتبُع ىذه 

وأعرؼ الػمصادر وأعرؼ الػمواضع التػي قيل فيها وما قيل فيها ولذل   ،سنة 30الػمسائل منذ 
ُت وما ىو إال غيض من فيض، وكذل  لو أرد الػموضوع طويل وعريض، ما جئت بِو إال أمثلة ونػماذج

حتاج ذل  إىل وقت طويل، بعض الكتب يػمكن أف أجد فيها موضعًا أو أف أتتبَع الكثَّب من الكتب لػ
 موضعْب ولكن بعض الكتب تػحتاج إىل مناقشتها من أولػها إىل آخرىا.
 فضل اهلل رحػمة اهلل عليو، ىذا على سبيل الػمثاؿ: تفسّب القرآف )من وحي القرآف( للسيد مػحمَّد حسْب

التفسّب بػحاجة إىل مناقشة من أولِو إىل آخرِه، فإنو يسعى بعيدًا بعيدًا عن أىل البيت بقدر ما يتمكن 
أف يبتعد عن أىل البيت يبتعد، وإذا أحد يعَبض أنا أستطيع أف آتػي بالكتاب، الكتاب موجود عندي 

الػمواضع ُب ىذا الكتاب من أولِو إىل آخرِه، بإمكانػي أف آتػي وقد أّشرتُو من أولِو إىل آخرِه، وضعت 
 بالكتاب وأقرأ لكن الوقت ضيق، ربػما تسنح فُػَرص أخرى.

على سبيل الػمثاؿ من ىذه الكتب، قطعاً أنا ال أتػحدث مثبًل عن كتب مثبلً يكتبها أحػمد الكاتب عبد 
يعة كاف شيعياً ثػم أوجد لو مذىباً يػخصُو، الرسوؿ البلري، ىذا رجل لو مذىب، ىذا رجل ليس من الش

أنا ال أقصد الكتب التػي كتبها مثبًل أحػمد الكاتب وىو خارٌج من رحم الػحوزة العلمية، أحػمد الكاتب 
خارٌج من رحم الػحوزة العلمية، والػمنهج الذي ألَّف فيو كتبُو ودراساتِو ىو نفس الػمنهج الػموجود ُب 

ىذا الػمنهج  ،آلليات نفس الوسائل وىذا يدل  على خطأ ىذا الػمنهجحوزتنا العلمية، نفس ا
التشكيكي ُب كل شيء، وال أقصد بالكتب كتب مثبًل موسى الػموسوي وىذا عالِػٌم مػجتهد وآية من 
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آيات اهلل وفقيو من الفقهاء وىو ابن ا٢بوزة العلمية حفيد السيد أيب ا٢بسن األصفهاين ىو ابن أبنو سيد 
ًة، ال أقصد ىذا ألف ىذا الرجل أيضًا أوجد لو مذىبًا خاصًا بِو، وال أٙبدث أيضًا مثبًل عن حسن مباشر 

السيد أٞبد القبنجي وىذا أيضًا ابن النجف وابن ا٢بوزة العلمية ابن السيد حسن القبنجي ا٣بطيب 
جد لو طريقاً ا٢بسيِب ا٤بعروؼ وشقيق السيد صدر الدين القبنجي إماـ ٝبعة النجف أيضًا ىذا الرجل أو 

خاصاً بِو، وال أٙبدث مثبًل عن الدكتور علي شريعٍب دكتور علي شريعٍب وأيضاً ابن ا٢بوزة ىو ابن ُمػَحمَّد 
تقي شريعٍب وىو أستاذ من أساتذة القرآف ُب حوزة مشهد، ال أٙبدث عن الدكتور شريعٍب فهو ليس من 

شيعي وَكَتب ُكتبًا كثّبة، أنا ال أنكر ثقافتُو رموز العقيدة الشيعية وليس من رموز الواقع الشيعي، ىو 
الواسعة وال أنكر أدبُو الراقي وال أنكر قدرتُو ا٣بطابية ىذا ال أنكرُه وألََّف ُكتباً كثّبة لكن الرجل ليس رمزاً 
من رموز التشيع، ىو لو طريقتُو ومنهجُو الػخاص بِو، ما يكتبُو ال أعتربُه أخطاًء وال أعتربُه عيبًا على 
التشيع إذا كاف عنده من خطأ الػخطأ يعود عليو، وإذا كاف ىناؾ من اشتباه االشتباه يعود عليو ألف لو 
منهج خاص بِو، وال أتػحدث عن عبد الكريػم سروج وال عن غّب ىذه األسػماء وبقية األسػماء األخرى، 

ه األسػماء، ىذه األسػماء أسػماء كثّبة، أنا ال أريد أف أذكر فبلف فبلف فبلف، أنا ال أتػحدث عن ىذ
 .لػهم مناىجهم لػهم طرقهم لػهم مذاىبهم الػخاصة بػهم

عن العلماء الذين تصفهم الروايات بأنػهم حصوُف الدين أفَّ  ،أنا أتػحدث عن رموزنا الشيعية عن علمائنا
نػحبهم  العلماء حصوف الدين، الػحصوف التػي يُػحَفُظ فيها الدين أتػحدث عن ىؤالء العلماء الذين

ونػحَبمهم ونقدسهم ونُػِجلُّهم فنجد ىذه الػهفوات وأي ىفوات؟ ليس ىفوات بػحقّْ إنساف عادي، 
ىفوات وتقصّب بػحق أىل البيت، وأنا أعلم أف الكثّبين من الشيعة ماذا سيقولوف؟ يقولوف صحيح ىذا 

ة، ىذه مع ذل  ومع ذل ، ىذه مع ذل  أموية ىذه أموية، ىذه مع ذل  ُعَمرية، ىذه ليس علوي
أنا أعرفها وأعرؼ أصلها يقولوف ىذا صحيح، أنا سػمعت ىذا كثّباً، ىذا  ،موجودة ُب وسطنا الػحوزوي

سنة، ىذا الكبلـ ليس اآلف أطرحُو، اآلف أطرحُو على  30صحيح، ألننػي ىذا الكبلـ أرددُه منُذ 
صوتػي كاف صوتػي يُػخَنق، اآلف الفضائيات ولكننػي كنُت ُأخَنق إىل الػحد الذي يػمكن أف يُػخَنق 

اختلفت األوضاع فضائيات وأقمار صناعية تغّب الوضع، كنت أسػمع ىذه األجوبة، كاف يأتونػي علماء 
إىل بيتػي َلمَّا أواجػهػهم بالػحقائق وأضع أمامهم الػمصادر وأكثر من ىذه، أكثر من ىذه الػمصادر، َلمَّا 

وعندي من الوثائق الكثّب كاف ُب مكتبتػي وثائق منا صوٌب ومنها  يأتوف إىل بيتػي وأدخلهم إىل مكتبتػي
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بالصوت والصورة ومنها مكتوب بػخط اليد وعندي مػخطوطات وثائق كثّبة جداً، مكتبة كبّبة عندي 
فلمَّا أضع الػمصادر بْب أيديهم، ُب البداية يدخلوف َعَليَّ وىم يتصوروف بأننػي حْب أطرح ما أطرح من 

سػمعوه منػي يُقاؿ فبلف يقوؿ كذا وكذا، يػهاجػموننػي ىجومًا قويًا وُب بعض األحياف  حديث وىم ما
يكوف خارجًا عن حدود اآلداب وأنا أسكت ثػم أبدأ أتدرج معهم بالػمصادر واألدلة، يصيبهم الػخرس 

 مع ذل  ىؤالء :صحيح ولكن مع ذل ، ىؤالء علمائنا، أنا أقوؿ :بعد ذل ، ماذا يقولوف؟ يقولوف
فإنػي سأكشف الػحقائق شيئًا فشيئاً، إذا أنتم تقولوف ومع ذل  ىؤالء علمائنا أنا ،أئمتنا أىل البيت 

ومع ذل  ىؤالء أئمتنا، ىذا إماـ زماننا وىذه زىراءنا صلوات اهلل وسبلمو عليهم، إذا لػم نشخص  :أقوؿ
بأف ىذا الكبلـ لن يؤثَر ُب من العيوب ونػصحح العيوب واهلل األمور تنقلب وىذا كبلـ ناصح وأنا أعلم 

يػمل  القرار، أنا أعلم ذل  ألنػي أنا أقولُو بل يُػحَمل على الػمحامل السيئة وال أعبُأ بذل  ولكنو أداء 
لتكليف شرعي معذرًة إىل ربكم، ىناؾ الكثّب من الػحقائق موجودة على أرض الواقع يا علمائنا يا 

 .دري تتلمسونػها أو ال تتلمسونػهامراجعنا ىناؾ الكثّب من الػحقائق ال أ
العدد الغفّب من طلبة العلم منهم من اتصل يب أو أرسل يل رسالة وىو يسأُؿ عن تقليد الشيخ ا٤بفيد ُب 
ىذا الوقت، إذا كانت ىذه بداية قليلة وىذا من داخل النجف، إذا كانت ىذه بداية قليلة ىذه البداية 

وأنا ىنا ال أخطب ود أحد وال أبايل بفبلف رضَي  ،ظاـ ا٤برجعيستتسع، التشيع لو حصانة واحدة ىو الن
إما أف ُيَبؾ فوضى  ،عِب أـ مل يرضى بفبلف غضب أـ مل يغضب ألنو أمامنا قضية واحدة عقد التشيع

بادية بأف األمر سيؤوؿ إىل فوضى، إما أف ُيَبؾ فوضى وال أعتقد أف أحداً يقبل بالفوضى، وإما  والعبلئم
أف تقود الوضع الشيعي األحزاب السياسية وستقودُه ستقودُه إىل دوائر ا٤بخالفْب ألىل البيت ستجعل 

وال بأي شيء،  ألف األحزاب السياسية ال تبايل ال بعقيدة ،من التشيع لقمة سائغة ُب فم النواصب
 ،السياسيوف عملهم يدور مدار ا٤بصلحة، وإما يبقى احتماؿ عندنا وىم مشايخ الطريقة ا٤بريد وا٤براد
وىؤالء لو تسلطوا على الوضع الشيعي حٌب لو كانوا على الصواب فإهنم يقودوف الناس إىل متاىات، ما 

ولكن إذا  ،ين أو أختلف مع ا٤برجع الفبلينعندنا إال النظاـ ا٤برجعي، بغض النظر أين أوافق ا٤برجع الفبل
 ذه الطريقة بعيدة عن أىل البيت.بقيت ا٤بناىج ُب حوزاتنا ّٔذه الطريقة وبقيت مناىج التفكّب ّٔ

نفس الػحالة التػي حدثت ُب مصر مع األزىر، أدرسوا التاريػخ بدقة دعكم من كبلمي ودعكم من 
كن ربػما يصدؽ الػكاذب مرة، أدرسوا تأريخ األزىر من ول ،تػخاريفي إذا كنتم تسموف كبلمي تػخاريف
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السبعينات وإىل اآلف، من الستينات والسبعينات، ىذه الػجماعات اإلسبلمية التػي خرجت ورفضت 
األزىر بالػمرة كيف خرجت؟ ألنػهم وصلوا إىل حالة ما اقتنعوا باألزىر ليس القضايا السياسية فقط أف 

ػجموعة من اإلشكاالت ونفس ىذه اإلشكاالت موجودة ُب وسطنا اآلف، األزىر مع الػحكومة، ىناؾ م
بسبب ىذه اإلشكاالت تأسست الػجماعات اإلسبلمية واآلف زعيم القاعدة الذي يذبػحنا ىو واحد من 
تل  التشكيبلت التػي خرجت من رحم تل  األحداث، نفس القضية اآلف موجودة ُب أوساطنا، وىناؾ 

 .النار ستقضي على ىذا النظاـ الذي نُظم فيو أمر الشيعة ناٌر تػحت الرماد، ىذه
نظاـ ا٤برجعية نظاـ وضعُو أىل البيت، قد يأٌب مرجع ال نتفق معُو، بغض النظر عن تصرفات ا٤برجع 
الفبلين أو تصرفات أوالدِه أو أصهارِه أو أقربائِو أو ا٤بوظفْب ُب مكتبِو أو أي شيء آخر، بغض النظر 

 النظاـ الوحيد الذي ٰبفظ التشيع ىو النظاـ الذي جاء ُب توقيع الناحية ا٤بقدسة: عن كل ىذه األمور
ىو نفس ىذا النظاـ يُرِجع الناس إىل رواة  - وأمَّا في الحواِدث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا

وُب حديث أىل البيت، حديث أىل البيت يا فقهائنا ليس فقط ُب الطهارِة والنجاسة وا٢بيض والنفاس 
ا٣برطات، حديث أىل البيت ُب كل باب، ِلماذا ال يُنشر حديث أىل البيت ُب سائر األبواب ويُػَعلَّم 
شيعة أىل البيت؟ ِلماذا ال يُػَعلَّم ُطبلب ا٢بوزة العلمية حديث أىل البيت ِلماذا؟ بسبب ىذا األمر 

دب ٕبق الزىراء وٕبق أىل وىذه اإلساءات إساءات األ ،نشأت ىذه التصرفات غّب السليمة من علمائنا
والقضية ستبقى على ىذا ا٤بنواؿ وا٢ببل على ا١برار ما مل يكن ىناؾ تغيّب، مرة واحدة، مرة  ،البيت

واحدة ا٠بعوا من ناصح، دعوا كل الكبلـ، الكبلـ كلو أٞبلوه على ٧بامل سيئة ولكن مرة واحدة ا٠بعوا 
 .غّب بطريقة سريعة واألحداث سريعةمن ناصح وأدرسوا الواقع ا٤بوجود حولكم، األمور تت

واًل عن ؤ وعلى أي حاؿ أنا ال أريد ىنا أف ُأصلح العالػم قد ال أتػمكُن من إصبلح نفسي فلسُت مس
وٌؿ عن إصبلح نفسي وقد ال أتػمكن من إصبلح نفسي، ىذا الذي يتمكُن من ؤ إصبلح أحد، أنا مس

ؿ التوفيق األعظم ذل  الذي ُيصِلُح نفسو وقد نا ،إصبلح نفسو قد بلغ إىل أعلى درجات اإليػماف
ولكنو كبلـ، كبلـٌ ينشأ من حرقة وكبلـٌ ينشأ من َغّبَة على آؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسبلمو عليهم 
أجػمعْب، فالػحرقة والػغّبة قد تصدُر من القلوب غّب الصالػحة ومن القلوب غّب السليمة، ىذه طبيعٌة 

كرامتو وتُػهاُف مقدساتُو تصيبُو الػحرقة وتصيبُو الغّبة، ىذه غّبٌة على بشرية أف اإلنساف حْب تُػهاُف  
مقدساِت ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وال أريد أف أطيل الكبلـ أكثر من ذل  والػُحُر تكفيو إشارة وأمَّا الذي 
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تب التػي أظلمت دروبُو فلن تغنيو أالؼ ومليارات العبائر، قلُت إين ال أريد أف أناقش الكثّب من الك
 تػحتاج إىل مناقشة من أولػها إىل آخرىا. 

أنا جئت ٗبثاؿ واحد وبكتاب صغّب، ىذا الكتاب ٰبتاج إىل مناقشة من أولِو إىل آخرِه ومن وسطنا 
ا٢بوزوي الشيعي )ا٤بوضوعات ُب اآلثار واألخبار( للسيد ىاشم معروؼ ا٢بسِب العالِػم اللبناين ا٤بعروؼ، 

النار ُب ٝبيع اال٘باىات على حديث أىل البيت، ُب ٝبيع اال٘باىات، ٕبيث ال ىذا الكتاب يعِب يفتح 
يَبؾ جانبًا ُب عقيدتنا إال ويفتح النار عليو، وىو مصداؽ عملي واضح للمنهج ا٢بوزوي ا٤بوجود اآلف، 

ميبلدي قم ا٤بقدسة ٙبقيق أسامة الساعدي،  2009ىجري،  1429ىذه الطبعة الطبعة األوىل 
 أخرى، أنتم ارجعوا إىل الكتاب. ، الكبلـ طويل وأنا عندي مطالب159فحة لنذىب إىل ص

ىو بعد أف يتحدث عن أف األمويْب وضعوا ما وضعوا من األحاديث، بعد ذل  يقوؿ:  159صفحة 
أو أوشكت على االنفراج ووجدوا  -أي أزمة؟ أزمة األمويْب، تغّبت األوضاع  -وحينما انفرجت األزمة 

ووجدوا سيبًل من  -يعِب خصوصًا ُب الفَبة الزمانية ا٤بتأخرة من العصر األموي  -ات سيبًل من ا٤بروي
وتػجريح علّي  -من؟ الشيعة وجدوا  -ا٤برويات الدخيلة على سنة الرسوؿ ُب فضائل الػخلفاء وغّبىم 

ثوا ليكشفوا زيَف تل   -من الطبيعي للشيعة بعد أف تنفسوا  -و كاف من الطبيعي لػهم ئوأبنا أف يُػَحدّْ
الػمرويات التػي وضعها الػمخالفوف ألىل البيت ُب فضائل  -الػمرويات التػي انتشرت ُب كل مكاف 

ثوا ليكشفوا زيَف تل  الػمرويات التػي انتشرت ُب  -و كما يقوؿ ئالػخلفاء وُب تػجريح علّي وأبنا أف يػحدّْ
ضع ضعفاء اإليػماف من الشيعة بعض الػمرويات ليقابلوا وأف ي -يقوؿ  -كل مكاف ومن الطبيعي 

يعنػي أف الروايات التػي وردت ُب فضائل األئمة وُب مطاعن أعدائهم وضعها ضعفاءُ  -الباطل بػمثلِو 
اإلٲباف من الشيعة، ومن ىم ضعفاء اإلٲباف من الشيعة؟ سيورد أمثلة أولئ  الذين يوردوف روايات 

 -وأف يضع ضعفاء اإلٲباف من الشيعة بعض ا٤برويات ليقابلوا الباطل ٗبثلِو  .الفضائل ُب كتب ا٢بديث
ىو يقوؿ ىنا بعض لكن حينما تقرأ الكتاب فإنو قد نسف أكثر الروايات، أكثر الروايات بل أىم 
الروايات نسفها، ما ترؾ شيئاً أنا ما أستطيع أف اقرأ الكتاب قلت ىناؾ كتب ٙبتاج إىل أف تُقرأ من أو٥با 

ىل آخرىا وىذا جئت بو ٭بوذج مثاؿ وألنو صغّب وإال ىناؾ كتب أكرب من عدة ٦بلدات ٕباجة إىل أف إ
 ُتدرس وتُناقش على ىذا الطراز وأشد من ىذا الطراز، على سبيل الػمثاؿ:

من ىذه الروايات ا٤بوضوعة أنا أخَبت ىذه الرواية، أي رواية؟ ىو ٙبدَّث عن كل  271صفحة 
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اخَبت ىذا النموذج عن فاطمة، ظبلمة فاطمة ُب كل مكاف، مستقيم ذىب إىل  لكن أنا ،الروايات
فاطمة، من مرويات الغبلة عن مولد السيدة فاطمة، ينقل الرواية عن ُسدير الصّبُب أفَّ اإلماـ الصادؽ 

ُب  وىذه الرواية ُب نظرِه موضوعة وليس .خلق اهلل نور فاطمةعليو السبلـ روى عن رسوؿ اهلل أنَّو قاؿ: 
نظرِه فقط ثقوا باهلل ُب نظر األكثر ىذه الرواية موضوعة، إذا كانوا يعتمدوف ا٤بنهج، ا٤بنهج ىو نفس 
ا٤بنهج، نفس ا٤بنهج يؤدي إىل ىذه النتيجة، إال أف يقولوا بأف ا٤بنهج خاطئ إذا كاف ا٤بنهج خاطئ ِلماذا 

وايات أىل البيت، ماذا قاؿ النيب تشهروف ا٤بنهج كالسيف على رؤوس أولياء أىل البيت وعلى تقطيع ر 
 :ُب ىذا ا٢بديث ا٤بوضوع ٕبسب رأي السيد ىاشم معروؼ ا٢بسنػي العالِػم الشيعي الػجليل

خلق اهلل نور فاطمة قبل أن يـخلق األرض والسماء، فقال لو بعض الناس: يا رسول اهلل أليست ىي 
منُو ومن أمثالِو اعتقدنا بأف فاطمة  ىو ىذا ا٢بديث الذي ٫بنُ  .إنسية؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية

حوراء إنسية، يعِب يريد أف يلغي كل شيء، وتبلحظوف نفس العملية نفس القضية موجودة ُب كتب 
السيد فضُل اهلل، القضية ىَي ىي نفس ا٤بوضوع، نفس الشيء ُب كتب أٞبد الكاتب، ُب كتاب أٞبد 

يأٌب إىل روايات الوالدة، العنواف ما ىو؟ نقد  الكاتب حينما يناقش موضوع اإلماـ ا٢بجة كيف يناقش؟
الدليل التأرٱبي ألف الروايات ُب نظره قضية تأرٱبية مؤرخوف نقلوىا، نفس الكبلـ قرأتُو على مسامعكم 
من كتاب السيد فضل اهلل )تأمبلت حوؿ ا٤برأة( كتابو تأمبلت حوؿ ا٤برأة ا٤بسلمة ماذا قاؿ فيو؟ قاؿ: 

ثَنا أخ ثنا التأريخ عن خدٯبة بأفَّ اهلل حدَّ ربنا عن السيدة مرًن وعن السيدة آسية ىذا ُب القرآف، وحدَّ
ثنا ليس النيب واألئمة نفس ا٤بنطق ا٤بوجود عند أٞبد الكاتب، الدليل التأرٱبي  وفاطمة وزينب، التأريخ حدَّ

 على والدة ا٤بهدي نقد الدليل التأرٱبي، نفس ا٢بديث ىنا نفس القضية فقالت:
فقال: فاطمة حوراء إنسية خلقها اهلل من نور  -النبػي يقوؿ  - حوراء إنسية خلقها،، فقالفاطمة 

فلمَّا خلق اهلل آدم ُعِرضت على آدم، قيل لو: يا نبـي اهلل  ،قبل أن يـخلق آدم إذ كانت األرواح
عامها؟ وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت فـي ُحقَّة تـحت ساق العرش، قيل يا رسول اهلل: فـما كان ط

فلمَّا خلق اهلل آدم وأخرجنـي من صلبو أحبَّ اهلل أن يـخرجها من  ،قال: التسبيُح والتهليل والتمجيد
نػحُن ىكذا ُنسلم عليها ُب زياراتػها التػي وردت عنهم: يا تفاحة  -صلبـي جعلها تفاحة فـي الـجنة 

د، ىي ىذه الػمضامْب مضامْب تتعانق ما الفردوس والػُخلد، نػحُن نػخاطبها بأنػها تفاحة الفردوس والػُخل
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فلمَّا خلق اهلل آدم وأخرجنـي من صلبو أحبَّ اهلل أن يـخرجها من صلبـي  -بْب الزيارات والروايات 
جعلها تفاحة فـي الـجنة وأتاني بها جبرئيل فقال لي: السالم عليك ورحـمة اهلل وبركاتو، قلُت: 

م ويقول إنَّ ىذه تفاحة أىداىا اهلل إليَك من الـجنة، وعليك السالم، قال: إن ربك يقرؤك السال
ففلقتها فرأيت فيها نوراً  ،قال: فأخذتها وضممتها إلى صدري، قال: إنَّ ربك يقول لك ُكلها

ساطعًا فزعُت منو، فقال: ُكلها وال تـخف فإن ذلك النور للمنصورة فـي السماء وفـي األرض 
فاطمة؟ قال: ُسميت فـي األرض فاطمة ألنـها فطمت فاطمة، قلُت: وِلما ُسميت فـي األرض 

 شيعتها من النار وُفِطم أعدائها عن حبها، وُسميت فـي السماء الـمنصورة لقولِو تعالى:
باهلل عليكم أيُّ شيء من ىذه الػمعاين  .أي بنصر فاطمة لـمـحبيها }ًٌّيئز ّفشح انـًإينٌٌ ثنصش اهلل{
شيء؟ ماذا يريدوف منا، ىؤالء ماذا يريدوف منا؟ يريدوف أف يػمسحوا ليس ُب معتقداتنا األصلية؟! أيُّ 

عقيدة التشيع!! أيُّ شيء ُب ىذه الرواية يُقاؿ عنُو غلو؟ وبأف ىذه الرواية وضعها كذابوف والكتاب كلُو 
 من ىذا القبيل، الكتاب من أولِو إىل آخرِه. 

احب تفسّب الربىاف؟ عقدهتم سيد ىاشم ماذا يقوؿ السيد ىاشم البحراين عن ص 273مثبًل ُب صفحة 
البحراين ال أدري ِلماذا! ىناؾ عقدة عند ىؤالء العلماء، عندىم ىاشم البحراين وا٢بافظ رجب الربسي، 

وروى السيد  -ا١بميع يتفقوف ىؤالء الذين ٙبدثنا عنهم ا١بميع يتفقوف على مهاٝبة ىذين الَعَلَمْب 
مثل ىذه  -ٝبلة من األساطّب حوؿ مولد النيب  -ماذا روى؟  -ار( ىاشم البحراين ُب كتابِو )نزىة األبص
حوؿ مولد النيب وعلّي والزىراء واألئمة الكراـ كلها من صنع الغبلة  -الروايات الٍب جاءت ُب فضل النيب 

بدافع  -كيف التشنيع؟ إذا ىم يذكروف فضائلهم   -وأعداء األئمة واإلسبلـ بدافع التشنيع عليهم 
ة حٌب تدافع عن آثارىم ا٣بّبة؟! ىو  -يهم والتشويو آلثارىم ا٣بّبة التشنيع عل ىو أنت أبقيت آثار َخّبّْ

 أنت مزقت اآلثار ا٣بّبة من أو٥با إىل آخرىا، ماذا أبقيت من اآلثار ا٣بّبة؟! 
، يشدد النكّب على ا٢بافظ رجب الربسي ألنو يقوؿ، ماذا يقوؿ ا٢بافظ رجب الربسي؟ 352ُب صفحة 
ي معاف عميقة للصبلة، معاف باطنية للصبلة يقوؿ ا٢بافظ رجب الربسي، ىو ُب البداية ماذا حْب يعط

كيف أف الشيخ األميِب ُب    -يقوؿ؟ يقوؿ: بأف الربسي مؤل الكتاب باألساطّب ويلـو على الشيخ األميِب 
وأعتقد أف ىذا  كتاب الغدير يلـو على السيد ٧بسن األميِب العاملي بأنو قد انتقد ا٢بافظ رجب الربسي
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ماذا يقوؿ ا٢بافظ رجب الربسي الذي يشدد عليو السيد  (ملفُّ العصمة)الكبلـ مرَّ علينا ُب برنامج 
ُب قضية الصلوات ا٣بمس حافظوا  -وأما الباطن والرمز  -ىاشم معروؼ ا٢بسِب النكّب على كبلمِو 

لزىراء ألف الصلوات ا٣بمس ُب وأمَّا الباطن والرمز فهي فاطمة ا -على الصلوات والصبلة الوسطى 
ىو يتأذى من مثل ىذا الكبلـ،  -ا٢بقيقة ىم السادة ا٣بمسة الذين إذا مل يُعرفوا ومل يُذكروا فبل صبلة 

وأمَّا الباطن والرمز  -ىذا الكبلـ يؤذي ىؤالء الناس، يؤذيهم، ال أدري ِلماذا يؤذيهم مثُل ىذا الكبلـ 
مس ُب ا٢بقيقة ىم السادة ا٣بمسة الذين إذا مل يُعرفوا ومل يُذكروا فهي فاطمة الزىراء ألف الصلوات ا٣ب

فبل صبلة فالظهُر ىي رسوؿ اهلل ومن ٍُبَّ بدا النور، أوؿ ما خلق اهلل نورُه وأوؿ ما خلق اهلل اللوح وأوؿ ما 
 ًَيَب ًَانمَهَىِ }ٌخلق اهلل القلم فالعقل نور ٧ُبَمَّد واللوح والقلم عليّّ وفاطمة وإليو اإلشارة بقولِو: 

وفريضة العصر أمّب ا٤بؤمنْب وا٤بغرب الزىراء أَمَر اهلل بالػمحافظة على حبها وتعظيمها وحب  َّغطُشًٌَُ{
عَبهتا فصغَّروا قدرىا وَحقَّروا عظيم أمرىا َلمَّا غربت عنها مشس النبوة وحبُّها الفرض وٛباـ الفرض وقبوؿ 

يا فاطمة ال يرضى اهلل حتػى ترضي، ومعنػى ىذا الرمز  :فقاؿ ،الفرض ألف النبػي حصَر رضاه ُب رضاىا
 .أف فاطمة ينبوع األسرار ومشُس العصمة ألهنا بضعة النبػي

الغريب ىناؾ تفاسّب عندنا موجودة، الػمفسر ينقل حتػى من الػمجبلت والػجرائد وما سػمعُت أحداً 
يعية اآلف ال أأٌب بػأسػمائها، ينقل من انتقده بل سػمعت الكثّبين يػمدحوف ىذه التفاسّب، تفاسّب ش

الصحف والػمجبلت والػجرائد وإذا أرادوا أف يتحدثوا عنو يعتربوف بأف ىذا التفسّب تفسّب يتناسب وىذا 
العصر وىذا من التدبر، أليس ىذا من التدبر ُب القرآف وإف كانت الروايات أيضًا تؤيد ىذا الػمعنػى، 

 التػي أشار إليها الػحافظ رجب الربسي، ال أدري ماذا أقوؿ، أقوؿ كقوؿ عندنا روايات تؤيد ىذه الػمعاين
ذل  القائل أحدىم كاف يدعو فرفع يديو بالدعاء أيضًا واحد من بيننا، أنا واهلل سػمعتُو يدعو بػهذا 

وف ال أدري ىل أدعو بػهذا الدعاء حتػى نك .الدعاء: اللهم ارزقنا سَباتيجية الدعاء وسايكولوجية الصبلة
حينئذ قد واكبنا العصر ونَبؾ ىذه الػحقائق التػي جاءت عن أئمتنا، ماذا يقوؿ بعد ذل ؟ بعد أف يقوؿ 
الػحافظ الحظوا الفارؽ بْب الػحافظ رجب الربسي وبْب ىذا السيد ىاشم معروؼ الػحسنػي يقوؿ: 

 :- اذا يقوؿ ىذا السيدم -ومعنػى ىذا الرمز أف فاطمة ينبوع األسرار ومشس العصمة ألهنا بضعة النبػي 
ىذا سخف يعتربه، والكتاب كلُو من أولِو  -إىل غّب ذل  من الُسخف الذي أشتمل عليو ىذا الفصل 



 1ح    ًيذًُ ـف انـهـًـان

18 
 

إىل آخرِه من ىذا القبيل، ىذا الكتاب نفسُو ربػما البعض لػم يرى صورة ىذا الكتاب فيتشرؼ برؤية 
ا أريد يعنػي الـز أجيب تريلة ماؿ كتب، إذا صورة ىذا الكتاب، ىذا مثاؿ ونػموذج أنا جئت بِو وإالَّ إذ

 أريد أف أناقش كل الكتب بػحاجة إىل تريلة من الكتب فأين نضعها وأين ىو الوقت.
أنا لن أجيب سيد ىاشم معروؼ ا٢بسِب ّٔجومِو على ا٢بافظ رجب الربسي، وكذل  ىجـو مرتضى 

سيد مرتضى العسكري من أىم العسكري ُب كتبِو، أنا ما جئت بكتب السيد مرتضى العسكري، ال
األمور الٍب يؤكد عليها دائمًا ُب كتبِو مهاٝبة ا٢بافظ رجب الربسي ِلماذا؟ ألف ا٢بافظ رجب الربسي 
جاءنا بروايات وبأحاديث ُب فضل علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، أنا ال أجيب السيد مرتضى 

لشيعة وال أجيب السيد ىاشم معروؼ العسكري وال أجيب السيد ٧بسن األميِب العاملي ُب أعياف ا
ا٢بسِب إالَّ ٗبا جاء ُب ا١بزء السابع من كتاب الغدير لشيخنا األميِب رضواف اهلل تعاىل عليو، ماذا يقوؿ؟ 

ُمِب ّٔا كثّبوف من أىل ا٢بقائق والعرفاف ومنهم  -مثل ىذا الكبلـ ىذه بليٌة  -يقوؿ: وىذه بليُة 
على طرُب نقيض ما ىو  -ومل تَػَزؿ الفئتاف على طرُب نقيض  -لربسي يعِب ا٢بافظ رجب ا -الػُمََبَجم 

ومل تَػَزؿ الفئتاف على طرُب  -الشيء الذي اختلفوا عليو؟ اختلفوا على علّي وآؿ علّي، تل  طامٌة كربى 
: أال إفَّ الناس لَػَمعاِدف  - إىل أف يقوؿ -نقيض وقد تقـو ا٢برب بينهما على أشدىا والُصلُح خّب 

ىناؾ ذىب وىناؾ فضة وىناؾ تنكة أيضاً كلمة ٝبيلة أال إف الناس لَػمعادف   -ف الذىب والفضة كمعاد
كمعادف الذىب والفضة والتن  وا٣بشب ومعادف كثّبة موجودة على وجو األرض وأخشاب وأنواع  

 كثّبة، زجاج يتكسر بسرعة، حجارة ما إف ٲبر عليها ا٤باء حٌب تذوب وىناؾ ذىب وىناؾ فضة.
القضية قضية ليست جديدة حتػى ُب زماف األئمة موجودة، العلة أين؟ العلة ُب الػميِل إىل وىذه 

ىي ىذه الطامة الكربى، حينما تػميل القلوب إىل الػمخالفْب يبدأ الفايروس األموي  ،الػمخالفْب
فايروس  وباألحرى الفايروس األخطر من الفايروس األموي الفايروس الذي َولَّد الفايروس األموي وىو

الشجرة الػملعونة يعنػي فايروس السقيفة، الشجرة الػملعونة ُب القرآف جاء ُب روايات أىل البيت بأنػها 
السقيفة وإف كاف الػمشهور ُب أكثر التفاسّب حتػى ُب تفاسّب الػمخالفْب بأف الشجرة الػملعونة ىم بنو 

 السقيفة. أمية لكن ُب رواياتنا الػمعنػى األدؽ الشجرة الػملعونة ىي
ىذا ىو كتاب الشيخ الكشي رضواف اهلل تعاىل عليو ا٤بعروؼ برجاؿ  (اختيار معرفة الرجاؿ)ىذا ىو 

أنصتوا بتدبر ٥بذه الرواية، ىذه الرواية أختم ّٔا حديثي  1105رقم ا٢بديث:  590الكشي، صفحة 
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لظبلمة جوىر الظبلمة ىنا بالُظبلمة وجوىر الظبلمة ىنا، من أين بدأت الظبلمة؟ إذا أردنا أف نتجنب ا
بن شاذان: سأل أبي رضي اهلل عنو ضل بن محمَّد القتيبي قال: قال أبو ُمَحمَّد الفعلي تبينو الرواية، 

٧بمد ابن أيب عمّب الصحايب ا١بليل الذي َصاَحَب اإلماـ الصادؽ، َصاَحَب  - ُمَحمَّد ابن أبي عمير
كاف من   -سأل أبي ُمَحمَّد ابن أبي عمير فقال لو: إنََّك قد لقيت مشايخ العامة  -اإلماـ الكاظم 

إنََّك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم  -العلماء الكبار ٧بمَّد ابن أيب عمّب رضواف اهلل تعاىل عليو 
ا٤بخالفْب  ِلماذا يسألو ىذا السؤاؿ؟ ألنو ال يرى ابن أيب عمّب ينقل حديثًا واحدًا عن -تسمع منهم؟ 

فهو يتعجب يقوؿ إنََّ  لقيتهم وتعرفهم وجلست معهم وخالطتهم وتعرؼ علمهم فلماذا ال تنقل شيئاً 
 إنََّك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: -من حديثهم 

مة غير أنَّي رأيُت كثيرًا من أصحابنا قد َسِمعوا علَم العا -أنا أحفظ ا٢بديث  -قد َسِمعُت منهم 
فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامِة عن الخاصة وحديث الخاصة عن  ،وعلم الخاصة

أقبلُت على ىذا يعنػي على حديث  .العامة فكرىُت أن يختلط َعَليَّ فتركت ذلك وأقبلُت على ىذا
ىشاـ  عمّب حتػى كاف يػختلف مع أىل البيت ولذل  لو كاف مػجاؿ لفصلُت الكبلـ ُب عقيدة ابن أيب

بن الػحكم الذي كاف يقوؿ عنو اإلماـ الصادؽ عقيدتُو أدؽ وأعمق حتػى من ىشاـ بن الػحكم، كانت 
الػحكم نابغة التشيع ُب عصرِه، نابغة من نوابغ بن  إنو ناصرنا بقلبِو ولسانِو ويده، ىشاـ :عليو السبلـ

الػحكم، الروايات تقوؿ بن  شاـأصحاب األئمة ولكن ابن أيب عمّب كاف أدؽ وأكثر بصّبًة وُعمقاً من ى
ىكذا، لو كاف ىناؾ مػجاؿ لفصلت، ِلماذا؟ ىو َعِرؼ الػمرض وَعِرؼ العبلج، َشخَّص الػمرض مع أنَّو 
كاف عالػِم بعلـو الػمخالفْب، أف نطلع على علـو الػمخالفْب أف نطلع على كتبهم شيء، أعلم الناس من 

ناىج الػحكماء أعرؼ عدوؾ، أوؿ خطوة ُب طريق اإليػماف َجػَمع علم الناس إىل علمو، أوؿ خطوة ُب م
كيف تكفر بالطاغوت إذا لػم تعرؼ الطاغوت، معرفة   ثِبنهّوِ{ ًَُّإيٍِ ثِبنطَّبغٌُدِ َّكفُش }فًٍََالرباءة 

ا٤بخالفْب والنواصب من الضرورات ولكن أف توضع األشياء ُب نصأّا وإالَّ من َٝبع علم الناس إىل علمو 
ىو أعلم الناس، و٫بن ُمطالبوف أف نعرؼ ما يقولوف لكن ال أف نتأثر بو وأف نَبؾ حديث أىل البيت من 

أف نأكل  طَعَبيِوِ{ ئِنََ اإلَِغَبٌُ }فَهَْنظُشِرفة ٕبديث أىل البيت ونذىب إليهم دوف أف تكوف عندنا مع
من طعامنا ا٢ببلؿ، أمَّا الطعاـ الذي ليس حبلاًل نأخذه نتفحصُو ثُػمَّ نرميو ُب الػمزابل، ال يػجوز لنا أف 
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نا ونعلّْم الناس ونطرح ىذا نُدخل الطعاـ ا٢براـ إىل أجوافنا، ال ٯبوز لنا أف نُدِخل ىذا الفكر ُب عقائد
الكبلـ على ا٤بنابر وُب الفضائيات ال ٯبوز، ولذل  ابن أيب عمّب َشخَّص ىذه القضية ولذل  كاف ىذا 
الرجل على عقيدة عميقة بأىل البيت، سنتحدث عنو ُب مكاف آخر إف شاء اهلل تعاىل، رٗبا ُب ا٢بلقات 

 :سأٙبدث عن ابن أيب عمّب ،ن ابن أيب عمّبالقادمة إذا وجدُت ٦باالً ألف أُقِحم ا٢بديث ع
إنََّك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد َسِمعُت منهم غير أنَّي رأيُت كثيراً 

واآلف كثّبًا من أصحابنا أيضاً، ىذه القضية ىَي ىي، تبلحظ ابن أيب عمّب يقوؿ كثّباً  -من أصحابنا 
ما قاؿ  - ثيرًا من أصحابنا قد َسِمعوا علَم العامة وعلم الـخاصةغير أنَّي رأيُت ك -من أصحابنا 

فاختلط عليهم حتـى كانوا يروون حديث العامِة عن الـخاصة  -واحد أو اثنْب كثّبًا واآلف كثّبًا أيضًا 
وأمس الحظتم الػمصاديق كيف أف  -وحديث الـخاصة عن العامة فكرىُت أن يـختلط َعَليَّ 

ل فينا حتػى وصل إىل القمة مصطلح االجتهاد، وكيف أف الرسائل العملية التػي الػمصطلح العامي دخ
تصنف على طريقة صاحب الشرائع أساساً أُلّْفت وفقاً للمنهج الذي كاف يكتب عليو الػمخالفوف، وىذا 
ىو الػموجود ُب الواقع وىناؾ قضايا أقوى وأقوى من ىذا، لكننػي ال أريد أف أضع يدي على كل 

فكرىُت  -ح، ىناؾ جراح واهلِل أعمق من كل ىذا لكننػي ال أريد أف أضع يدي على كل الػجراح الػجرا 
أقبلُت على ىذا يعنػي على حديِث ُمػَحمَّد وآؿ  - أن يـختلط َعَليَّ فتركت ذلك وأقبلُت على ىذا

ػَحمَّد فيما بلغنػي ُمػَحمَّد ومن أراد أف يستكمل اإليػماف كل اإليػماف فليقل القوؿ منػي ما قالو آُؿ مُ 
عنهم وفيما لػم يبلغنػي فيما أسروا وفيما أعلنوا، القوؿ منػي يا بقية اهلل ىو قوؿ آبائ  وأجدادؾ وقول  
ما بلغنػي وما لػم يبلغنػي ما أسررتػم وما أعلنتم فػما نػحُن إالَّ عبيدكم وعبيد عبيدكم يا ابن رسوؿ اهلل، 

 بع وىو عنواف الظبلمة.بػهذا ينتهي حديثي ُب العنواف الرا
 *  *  * 

 الـنـعـرفــة

 العنوان الـخامس
 من لم يعرف إمام زمانِو مات ميتًة جاىلية" العنواف ا٣بامس ىو عنواف ا٤بعرفة وا٤بعرفة ىي عُْب القبلدة 

وإف كاف كل ىذا ا٢بديث حديُث الوالدة، حديُث الغيبة، حديث الظهور، حديث الظبلمة ىو  "
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حديُث ا٤بعرفة لكن ىناؾ فارؽ بْب ا٤بعرفة ا٤بعرفة وبْب معرفة الشؤونات، حديثنا ُب الوالدة، حديثنا ُب 
الغيبة، حديثنا ُب الظهور، حديثنا الذي طاؿ بعض الشيء ُب الظبلمة ىو حديٌث ُب شؤوف إماـ زماننا، 

األوىل وا٤بظهر األوؿ للحديث أمَّا حديُث ا٤بعرفة فذل  حديٌث آخر، ذل  ىو ا٤بصداؽ األوؿ والدرجة 
والذي ُيَضعُّْف أسانيدُه ُٝبلٌة من الذين مرَّ ذكرىم  .من مل يعرؼ إماـ زمانِو مات ميتًة جاىلية :الشريف

من علمائنا ومشاٱبنا ورموزنا، األ٠باء الٍب مرت بعضهم ُيَضعّْف ىذا ا٢بديث الذي ىو أساُس ديننا، 
ل صغّبة وكل كبّبة، إ٭با ا٢بديُث على سبيل األمثلة والنماذج وعلى أي حاؿ أنا ال أريد أف أناقش ك

ٕبسب ما يسنُح بو الوقت وٕبسب طبيعة الربنامج التلفزيوين، إذًا ىذا ىو العنواف ا٣بامس ا٤بعرفة وبعد 
ا٤بعرفة يأتينا حديُث الوصاؿ وحديُث الوصاؿ ىو أيضًا جزٌء من ا٤بعرفة، ٍُبَّ يأتينا حديث التكليف 

 عرفة. تأتينا ا٣باٛبة ؤّذا يتم ا٤بلفُّ ا٤بهدوي، إذاً ٫بُن اآلف مع العنواف ا٣بامس ا٤بالشرعي ٍُبَّ 
الػمعرفة ىذه الكلمة أو ُقل ىذا الػمصطلح أو ُقل ىذا العنواف ىو أىمُّ عنواف تػحدََّث عنو أىل البيت، 

مًا دعاًء زيارًة عن ُمػَحمَّد تتبعُت حديث أىل البيت ُب كل كتاب عرفت بأف مؤلفو َجػَمع فيو حديثًا كبل
وآؿ ُمػَحمَّد بقدِر ما أتػمكن، تتبعت حديَث أىل البيت ُب كل جهة أستطيع أف أصل إليها عرب ىذه 

 السنْب الطواؿ.
 الـخالصة التـي وصلُت إليها:

ػمعرفة، الػمعرفُة ما وجدُت شيئاً أىتمَّ بِو أىُل البيت وما وجدُت شيئاً أَمَرنا أىل البيت بِو مثل ما أمرونا بال
الػَمعرَِفُة الػَمعرفة، ىي أساُس ديننا والػحديُث عن الػمعرفة ُب الدرجة األوىل ُب الػمعنػى األوؿ معرفُة 

بن  وبنحو الػخصوص بل بنحو األخص معرفة إماـ زماننا الػحجة ،ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد ىذا بنحو العمـو
البطبلف، ميزاُف الػحق والباطل، الفاروُؽ ُب كل جػميل وقبيح، الػحسن، ميزاُف األعماؿ، أساُس القبوؿ و 

ميزاُف ا٢بقائق، حقيقُة ا٢بقائق، الصدُؽ بكل معناه، النور بكل معناه، حقيقُة الدين، القرآُف بأعمق 
ا٢بسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، وجو اهلل الذي يتقلُب بيننا، الوجُو اإل٥بي بن  حقائق حقائقو ا٢بجة

" والسبُب الذي ٯبُب علينا أف أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء علينا أف نتوجو إليو "  الذي ٯببُ 
نتمس  بِو بعقولنا بضمائرنا بفطرنا بوجداننا ٗبشاعرنا بأحاسيسنا وحٌب بأيدينا وأبداننا بكل وسيلة 
للتمس  بِو إنَُّو السبُب ا٤بتصُل بْب األرض والسماء، ومن مل يتمس  بو بكل أسباب التمس  ال يأمُن 
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ىذا ىو السبب الذي ٯبُب أف نتمس  بِو، حديُث ا٤بعرفِة  على نفسِو من أف يقع وأف يهوي ُب الظبلـ،
حديٌث عنُو إذاً ال عن غّبِه، ومن غّبُه حٌب يستأىل أف ٪بعَل كلَّ ىذا ا٢بديِث وكلَّ ىذا الوقِت لو، من 
غّبُه يستأىُل ذل ، من غّبُه يستأىل أف ٪بعلُو قبلة العقوؿ وقبلة القلوب واألفئدة وقبلة البصائر 

ا٢بسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، إنَُّو السرُّ ا٤بستودُع ُب فاطمة بن  ن غّبُه؟ إنَّو ُىو، إنَُّو ا٢بجةواألبصار م
وإنَّو فرحة فاطمة وإنَّو خبلصة األنبياء وا٤برسلْب، إنَّو زبدُة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، إنَُّو بقية اهلل التػي ال ٚبلو 

ُب الشاىد، إنَُّو إمامنا ا٤بطلع على كل ذرة من ذرات ىذا الوجود، إنَُّو من العَبة ا٥بادية، إنَُّو إمامنا الغائ
 الظاىر الباطن وإنَُّو األوُؿ اآلخر، كما قاؿ جدَُّه عليّّ برواية الشيخ ا٤بفيد:

إنَُّو مػجَمُع األسػماء الػحسنػى كما َعربَّ إمامنا الصادؽ ُب  .أنا األول أنا اآلخر وأنا الظاىُر وأنا الباطن
لكاُب الشريف بأنػهم ىم األسػماء الػحسنػى، إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو إنَُّو أبػهى البهاء ا

ـٌ بػهذه الصورة أيػحقُّ لنا أف نَػَقصَّْر معو؟ أيػحقُّ  ـٌ بػهذه الػمنزلِة، إما وأجػمُل الػجماؿ وأجلُّ الػجبلؿ، إما
قائدِه وبفكرِه وبِػما يريد؟ وحديُث أىل البيت حديثو لنا أف نسيء األدب معو؟ أيػجوز لنا أف نستخفَّ بع

وُمراد أىل البيت مرادُه، وسأحاوؿ ُب حديثي عن معرفتو أف أعرفُو من خبلؿ حديثِو ُىَو، أريُد أف أسألُو 
ثنػي عن نفسِو ُىَو ُىَو، قد أعود إىل كلمات آبائِو وأجدادِه لكن  ُىَو، أريُد أف أسأؿ إماـ زمانػي ليػحدّْ

ولكنػنػي قبل أف أصل إىل  ،األصل ُب معرفة إماـ زمانػي ما قالُو ُىَو ُىَو صلوات اهلل وسبلمو عليو أجعل
ىذه النقطة والتػي ستكوف النقطة األخّبة ُب حديثي تػحت ىذا العنواف وربػما ال أجُد وقتًا ُب ىذه 

 شاء اهلل تعاىل.  الػحلقة أف أتػحدث عن ىذا الػمطلب فأدعُو للحلقة القادمة إىل يـو غد إف
الػمسألة التػي أريد أف أشّب إليها بأف ىذا العنواف عنواف الػمعرفة من الذين يتلبسوف بِو ُب وسطنا 
الشيعي؟ العنواف الػمتبادر األوؿ العرفاء، العرفاء ىم الذين يتلبسوف بػهذا اللباس وىم الذين لػهم ىذه 

 فانية، عند العرفاف والعرفاء.الػمنزلة، إذاً سنحُط الرحاؿ عند الػمدرسة العر 
أتػمنػى أف أجد الوقَت ُب قادـ األياـ فأفتح ملفًا للمدارس الشيعية، للمدرسة األصولية واإلخبارية 
والعرفانية والشيخية وكلها مدارٌس شيعيٌة على الػهدى، ألننػي أعتقد أف أكثر الػمشاىدين ال علم لػهم 

زىا فكرىا كتبها، العقائد التػي طُرحت، األفكار التػي ُنِشرت وما بػهذه الػمدارس ال يعرفوا تأريػخها رمو 
قيل عنهم وما يدور ُب أجواء ىذه الػمدارس، أتػمنػى أف أجد ىذا الوقت ُب قادـ األياـ فأتناوؿ ىذه 

الػَمَلّف )الػموضوعات ومن جػملتها أتناوؿ الػمدرسة العرفانية الشيعية، ولكننػي تػحت عنواف الػمعرفة ُب 
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 البُد أف أقَف بعض الشيء عند الػمدرسة العرفانية الشيعية. (الػَمهَدويّ 
ىناؾ عقدٌة كبّبة للذين يعرفوف شيئًا عن الػمدرسة العرفانية أو عن العرفاف الشيعي، ىناؾ عقدٌة كبّبة 

ىذا عقدة كبّبة جدًا وحقيقة إنػها عقدة كبّبة جداً، ُب  (مـحيي الدين ابن عربي)ىذه العقدة اسػمها 
الػملف سأتناوؿ الشيخ األكرب كما يسمونُو عرفائنا الشيخ األكرب أو كما يسميو آخروف أيضاً من عرفائنا 

 خاًب الوالية، يقارنوف بْب النبػي الذي ىو خاًب النبوة وبْب ابن عريب الذي ىو خاًب الوالية. 
بن عريب ٍُبَّ أتناوؿ أقواؿ عرفائنا ٧بيي الدين ابن عريب ُب البداية أعطيكم صورة ٨بتصرة عن ٧بيي الدين ا

أأخذ ٭باذج ال على سبيل االستقصاء من أقواؿ علمائنا وأقُف بعض الشيء عند السيد ا٣بميِب، ما ىو 
 موقف السيد ا٣بميِب من ابن عريب، قد تسأؿ ِلماذا أنا أطيل الوقوؼ عند السيد ا٣بميِب؟ لسببْب:

: أف كثّبين يسألوف ىذا السؤاؿ ولطالػما ُسئلت وأريد أف أجيب على ىذا السؤاؿ: ما ىو السبب األول
 موقف السيد الػخمينػي من ابن عريب؟ ىذا السبب األوؿ.

: أين ِمرارًا وتكرارًا أقوؿ بأنِب ما وجدُت ُب كتب علمائنا ٕبسب إطبلعي وأقوؿ دائماً والسبُب الثاني
وأٙبدث عن العلماء الذين كتبوا رٗبا ىناؾ علماء ما كتبوا ولكن  ،الوجود عدـ الوجداف ال يدُؿ على عدـ

ٰبملوف ُب قلؤّم معرفة أعظم وأعظم من معرفة السيد ا٣بميِب، لكن ٕبسب تتبعي مل أجد ُب تأريخ 
علمائنا الشيعة عالِػم كتب بعمق ودقة وموسوعية عن أىل البيت كما كتب السيد ا٣بميِب ُب ا٤بدرسة 

ية، وكما كتب الشيخ أٞبد اإلحسائي ُب ا٤بدرسة الشيخية، ىؤالء العَلَماف وإف اختلفت أمزجُة العرفان
 فال أنا عرفانٌي وال أنا شيخٌي أنا شيعيٌ ا٤بدرسة العرفانية مع الشيخية ال عبلقة يل باختبلؼ األمزجة 

فانية أصبحُت خادماً فيها إٔبُث عن أىل البيت ُب كل زاوية، إف وجدُت أىل البيت ُب زوايا ا٤بدرسة العر 
وإف وجدُت أىل البيت ُب زوايا ا٤بدرسة الشيخية أصبحُت خادمًا فيها وىكذا ُب األصولية وىكذا ُب 

 اإلخبارية إٔبُث عن أىل البيت ُب كل زاوية ُب كل مكاف وأين ما تولوا فَثمَّ وجُو اهلل.
ألتػحدث عن موقفو من ابن عريب وبعد ذل  انتقل إىل جولة ُب كتب ابن  الـخمينـيأقُف عند السيد 

عريب، ابن عريب عنده مػجموعة كبّبة من الكتب، لكننػي اخَبُت ثبلثة كتب من كتبِو وىي أىم كتبِو 
)الفتوحات الػمكية( سأتػجوؿ ُب الفتوحات الػمكية وأعرض الكتاب وأعرض كبلـ ابن عريب إذا تػمكنت 

ـُ اليـو أتن اوؿ بعضًا منو أتناوؿ فإف لػم يكن ُب يـو غد، سأتناوؿ الفتوحات الػمكية والذي ىو إما
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الػمدرسة العرفانية ىذا الكتاب، إماـ الكتب ُب الػمدرسة العرفانية يُنقل عن السيد علي القاضي رحػمة 
قُلي الػهمداين ترجع إىل  اهلل عليو وىو أستاذ العرفاء اآلف، سلسلة العرفاء الػمرتبطة بػمدرسة الشيخ حسْب

السيد علي القاضي، أجلة العرفاء اآلف التابعوف لػهذه الػمدرسة تعود سلسلتهم إىل السيد علي القاضي، 
السيد علي القاضي كاف يُقرأ لو يوميًا ُب ىذا الكتاب، يوميًا يُقرأ لو، من ىنا تتجلى ل  أىػمية ىذا 

الػمكية وىاجػموه أو مدحوه وىم ال رأوا الكتاب وال قرأوه، الكتاب، ربػما الكثّب سػمعوا عن الفتوحات 
سنة وقد نقبتُو تنقيباً وستبلحظوف تنقيبػي ُب  20أنا سأحدثكم عن الكتاب ولػي معُو خربة طويلة، منُذ 

ىذا الكتاب، نقبتُو سطرًا سطراً، سآتػي بالكتاب وسنقرأ ىذا الكتاب فنرى من ىو ابن عريب، لكن ُب 
 دَّ أف يسبق ىذا الكبلـ الػخطوات التػي أشرُت إليها:البداية البُ 

 الـخطوة األولى:
 خطوط سريعة حتػى ال ينساىا الػُمشاِىد: تعريف ُمػجَمل بابن عريب،

ابن عريب ىو الػمعروؼ بػمحيي الدين ابن عريب األندلسي الطائي، َنَسُبو إىل قبيلة طي وأصلُو من 
للهجرة يعنػي من رموز ومن  638ا ىو الػمعروؼ وتوُب سنة: للهجرة كم 560األندلس، والدتُو سنة: 

 . 638الوالدة والوفاة  560شخصيات القرف السابع الػهجري، 
مػحيي الدين ابن عريب اختلف فيِو السنة، طائفة كفََّرتُو وحكمت بكفرِه وىناؾ كتب موجودة لتكفّب ابن 

السنػي، وأيضًا كتب تػمدحُو، وأنا ىنا ال أريد  عريب، وطائفة رفعتُو إىل مصاؼ األنبياء، ىذا ُب الػجو
الػحديث عن كل شيء فقد أطلعُت على الكتب التػي ذمتُو وعلى الكتب التػي مدحتُو وإذا كاف ىناؾ 

 ضرورة نأٌب بػهذه الكتب ونقرأُ منها.
، العدو األوؿ ُب الػجو الشيعي ىناؾ أيضًا من ُيَكفّْرُُه ويلعنُو خصوصًا الػمدرسة الشيخية عدوىا األوؿ

للشيخ أحػمد اإلحسائي ىو ُمػميت الدين األعرايب يعنػي مػحيي الدين ابن عريب، إذا نقرأ كتب الشيخ 
اإلحسائي وكتب وريث الشيخ اإلحسائي السيد كاظم الرشتػي وىػما أبرز أعبلـ الػمدرسة الشيخية، ماذا 

بل إفَّ الشيخ اإلحسائي يسمي الفيض  يسمى ابن عريب ُب الػمدرسة الشيخية؟ ُمػميت الدين ابن عريب
الكاشاين الذي مرَّ الػحديث عنو ُب الػحلقات الػماضية صاحب تفسّب الصاُب واألصفى والػمصفى 
والذي تػحدثت عنو بػخصوص كتاب الػمحجة البيضاء وغّب ذل  من الكبلـ، حْب يذكره الشيخ 
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اين يسميو بالػمسيء الكاشاين ِلماذا؟ ألنَُّو اإلحسائي يسميو بالػمسيء الكاشاين واسػمو الػمحسن الكاش
يدافع عن ابن عريب، فأبن عريب ُب الػمدرسة الشيخية ىو ُمػميت الدين ابن عريب والػمحسن الكاشاين 
ىو الػمسيء الكاشاين لدفاعِو عن ابن عريب، ففي الػجو الشيعي من يلعنُو ويعدُه ُب دائرة النواصب وُب 

عرفانو وعن علمِو وعن حكمتِو، وىناَؾ من يدافع عن تشيعِو دفاعاً مستميتاً  الػجو الشيعي من يدافع عن
وخصوصًا العرفاء، ومنهم من يقوؿ بأف تشيعو ثبَت عندنا من طريق الكشف ومنهم ومنهم، فأيضًا ابن 

 عريب إشكالية ُب الوسط الشيعي وإشكالية ُب الوسط السنػي. 
ُو سنػي، نشأتُو سنية، أساتذتُو ُسنة، أنا تتبعت كتب ابن عريب، ابن عريب تأريػخًا من عائلة ُسنية، مذىب

وأكرب ىذه الكتب الفتوحات والفصوص ىذا الػمًب العرفاين الػمشهور والوصايا والتفسّب وعنده ديواناف 
كتاب، ىناؾ كتب أخرى اآلف   200من الشعر وعندُه كتب كثّبة، البعض يعد كتب ابن عريب أكثر من 

ال تسعفنػي الذاكرة ُب ذكر أسػمائها، كتب كثّبة رأيتها البن عريب تتبعتها فما وجدُت  ال تستحضرين أو
فيها ذكرًا لػمصدر شيعي واحد، وال ذكرًا السم راوية أو عالِػم أو كاتب أو مؤلف شيعي، وما وجدُت 

ُة لنا بعد فيها روايًة شيعيًة واحدة ىذا بػحسب علمي القاصر وبػحثي الػمحدود، وتتجلى ىذه الػحقيق
 ذل  حْب نغوص ُب كتب ابن عريب.

كتب ابن عريب تشتمل على مضامْب عميقة جدًا ىذا ال يػمكن ألحد أف يُنكره، لكل عالِػم ومطلع 
ال يػمكن أف يُنكر الػمعاين العميقة الػموجودة ُب كتب ابن عريب والتػي يػمكن أف  ،على كتب ابن عريب

العرفاء، ولذل  ُب الػحقيقة ابن عريب ىو أبو العرفاف وىو مؤسس يُقاؿ بأنػو تفرََّد بطرحها ُب جو 
العرفاف، قد يكوف قبل ابن عريب ىناؾ من تػحدَّث ُب العرفاف والتصوؼ واإلشارات والرموز وأمثاؿ ذل  
، ابن عريب نقل العرفاف نقلة لػم  لكن ابن عريب ىو الػمؤسس الػحقيقي لعلم العرفاف منُذ زمانِو وإىل اليـو

قلها أحٌد بعده، والػجميع كما يقولوف جػميع العرفاء وإىل يومنا ىذا ُجبلٌَّس على مائدة ابن عريب ومن ين
ىنا جاء تقديس ابن عريب ُب الػمدرسة العرفانية الشيعية، أوؿ من أدخل فكر ابن عريب إىل الوسط 

بعي ُب كتب التأريخ الشيعي ىو السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو بػحسب علمي، بػحسب تت
وُب كتب العرفاء الشيعة القدماء أوؿ من أدخل فكر ابن عريب كفكر منهجي منهج ومصطلحات وذوؽ 
ونظريات ومعارؼ ىو السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو ويػمكن أف أقوؿ بأنو ىو أوؿ العرفاء 

ملي ىذا الكتاب من أىم كتبِو )جامُع الشيعة الذين رسػموا الػمنهج العرفاين الشيعي. السيد حيدر اآل
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األسرار ومنبُع األنوار( ومن لو خربة بػهذا الكتاب أو يُراجع الكتاب فإنَّو سيجد تأثّبات ابن عريب 
 واضحة جداً جداً ُب فكر السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو.

نية الػمعاصرة التػي نعيُش ُب أجواءىا أو أنا ىنا ال أريد أف أأرخ للمدرسة العرفانية لكن الػمدرسة العرفا
تعيُش ُب أجواءنا ُب عصرنا، الػمدرسة العرفانية الػمعاصرة إذا أردنا أف نػحذؼ منها ابن عريب فإنػها 
ستصبح خاوية ىذه حقيقة ألف ابن عريب ُيشكُّْل فيها عمودًا قويًا من األعمدة، الػجانب النظري ُب 

اً على فكر الفيلسوؼ والعارؼ الشيعي الػمعروؼ بصدر الػمتألػهْب صاحب الػمدرسة العرفانية يعتمد كثّب 
األسفار والكتب العرفانية والفلسفية الػمعروفة مثل الشواىد الربوبية وغّب الشواىد الربوبية، عنده مػجموعة 
ه كبّبة ما بْب التفسّب وما بْب الفلسفة وما بْب شرح الػحديث من شرحو ألصوؿ الكاُب، من تفسّب 
للقرآف، من شواىده الربوبية، من معارضتو للصوفية ُب كسر األصناـ، إىل أسفاره األربعة، إىل الػمبدأ 
والػمعاد، إىل قائمة طويلة من الكتب من كتب صدر الػمتألػهْب، وصدر الػمتألػهْب من أعمدة خيمتو 

، نػحُن اآلف عندنا مدرستاف الرئيسة ابن عريب، وسلسلة العرفاء الػموجودة اآلف متأثرة بفكر ابن عريب
مدرسة تنتمي إىل الشيخ حسْب قُلي الػهمداين ومدرسة تنتمي إىل الشيخ مػحمد رضا اإللػهي القمشري، 
مدرستاف قد تكوف مدرسة أكثر من األخرى متأثرة بابن عريب وسآتػي ربػما بالػحديث عن ىاتْب 

د الػخمينػي أو حْب نصل ُب الػحديِث إىل الػمدرستْب ولو بنحو ُمػجَمل حْب يصُل الكبلـ إىل السي
العنواف السادس وىو الوصاؿ، ألننا ُب الوصاؿ نبحُث عن الطريق الذي نتواصُل فيو أو نتصُل من خبللو 

 بإماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمُو عليو.
تاب، كتاب  لندخل ُب أجواء ا٤بدرسة العرفانية الشيعية وماذا يقولوف وماذا قالوا عن ابن عريب، ىناؾ ك

كبّب ىذا ىو ا١بزء األوؿ القسُم األوؿ، وا١بزُء األوؿ القسُم الثاين، ىذا الكتاب ا٠بُو )القوُؿ ا٤بتْب ُب 
تشيع الشيخ األكرب( الشيخ قاسم الطهراين، ويبدو أف الكتاب لُو تتمة، ا٤بوجود اآلف من ىذا الكتاب 

، ىذا الكتاب ٯبمع فيو ا٤بؤلف ما يدور حوؿ ابن ا١بزء األوؿ القسُم األوؿ وا١بزُء األوؿ القسُم الثاين
 عريب، أنا أأخذ ٭باذج ٩با قالو عرفاء ا٤بدرسة العرفانية ُب وقتنا ا٢باضر، ٭باذج من أقوا٥بم: 

مثبًل: صدر الػمتألػهْب والذي تنتمي إليو الػمدرسة العرفانية الػمعاصرة ُب فكرىا النظري، ماذا يقوؿ صدر 
كلمات ىو جػمعها باختصار وىذه الكلمات موجودة ُب األسفار يعنػي أنا شاىدتػها الػمتألػهْب؟ وىذه ال

سابقًا وقرأتػها فيما مضى من السنْب وراجعتها اليـو أيضًا للتأكد منها ألنُو كتب أرقاـ األجزاء وأرقاـ 
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، ولذل  سوؼ لن أذكر أرقاـ األجزاء وأرقاـ الصفحات ألجل اإلسراع ُب عرض الػمطلب ،الصفحات
صدر الػمتألػهْب ماذا يصف ابن عريب؟ تارًة بالشيخ العارؼ الػمتألو وأخرى بالعارؼ الػمحقق وثالثة 
بالشيخ الػجليل ورابعة بقدوة الػُمَكاَشفْب وخامسة بالشيخ العارؼ الصمداين الرباين، أعيد عليكم 

لو، العارؼ احملقق، األوصاؼ ىذه أوصاؼ ابن عريب بلساف صدر الػمتألػهْب: الشيخ العارؼ الػمتأ
 ىذا ُب األسفار. -الشيُخ ا١بليل، قدوة الػُمَكاَشفْب، الشيخ العارؼ الصمداين الرباين 

ُب كتابو )مفاتيُح الغيب( وصفُو: بالشيخ الكامل احملقق وبالشيخ الكبّب ٧بيي الدين العريب قدس سره  
ماذا وصفُو ُب  -َكمل ٧بيي الدين العريب وبالعارؼ النوراين والػُمَكاَشف الصمداين، الشيُخ الكامل الػمُ 

بالشيخ الكامل احملقق وبالشيخ الكبّب ٧بيي الدين العريب قدس سره وبالعارؼ النوراين  -مفاتيح الغيب؟ 
والػُمَكاَشف الصمداين الشيُخ الكامل الػُمَكمل ٧بيي الدين العريب، وقاؿ ُب الفاٙبة ا٢بادي عشر ُب 

قاؿ ُب الفاٙبة ا٢بادي عشر ُب انقطاع النبوة والرسالة عن  -ُب الفاٙبة يعنػي ُب تفسّبه  -انقطاع النبوة 
وقاؿ  -ُب الفاتػحة يقصد ُب الفاتػحة من كتابو )مفاتيح الغيب( وليس يعنػي من تفسّبه  -وجو األرض 

ر كبلـ الشيخ ابن فيذك ،ُب الفاٙبة ا٢بادي عشر ُب انقطاع النبوة والرسالة عن وجو األرض بأي وجو كاف
ىذا خبلصُة ما أفادُه بعض العرفاء  -عريب ٍب يقوؿ: ىذا خبلصُة ما أفادُه بعض العرفاء قدس سرىم 

تبلحظوف كم ىي  -قدس سرىم فاحتفظ بو فأنُو من لباب الػمعرفة صِدَر عن معدف الػمكاشفة ا٤بعنوية 
ىم فاحتفظ بو فأنُو من لباب الػمعرفة ىذا خبلصُة ما أفادُه بعض العرفاء قدس سر  -األوصاؼ الراقية 

إىل كبلـ كثّب، ىذه نػماذج أنا أقتطفها وإال صاحب الكتاب  -صدَر عن معدف الػُمكاشفة ا٤بعنوية 
 جػمع كبلماً كثّباً من صدر الػمتألػهْب عن ابن عريب. 

 انتقل إلى موضع آخر:
مًا معروفًا ُب لبناف وأخُتَطف، غيّبُو السيد صدُر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر الذي كاف عالػِ 

وىو يعدد أسػماء العلماء من مػخالفي  (الػمهدي)القذاُب ُب ليبيا، السيد صدُر الدين الصدر ُب كتابو 
أىل البيت الذين ذكروا الػمهدي ُب كتبهم فيذكر الفتوحات الػمكية: للعالِػم العارؼ احملقق الشيخ أيب 

علي الػمعروؼ بابن العريب ا٢باٛبي الطائي وا٢بق أنُو كتاٌب مفيٌد ُب بابو بن  عبد اهلل ٧بيي الدين مػحمد
وىذا الكبلـ يقولُو تقريبًا كل العرفاء ُب مدرستنا العرفانية  -ال أظن أف يصدر لُو ثاف ُب عالػم الػمؤلفات 

 الشيعية بأنُو ليس ىناؾ من كتاب ثاف يأٌب بعد الفتوحات الػمكية.
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لطباطبائي رضواف اهلل تعاىل عليو صاحب الػميزاف وىو من أجلة عرفاء الطائفة وأستاذ لنذىب إىل السيد ا
العرفاء الػمتبقْب اآلف، اآلف من أبرز أساتذة العرفاف مثبًل ُب حوزة قم الشيخ عبد اهلل الػجوادي اآلملي 

علي  حسن زادة اآلملي وىم من تبلمذة السيد الطباطبائي الذي ىو تلميذ للسيد حسن والشيخ
القاضي الطباطبائي، وىو أيضًا من سلسلة مدرسة الشيخ حسْب قُلي الػهمداين، ماذا يقوؿ السيد 

والشيخ مرتضى الػُمطهري ىو من أخص تبلمذة السيد  ،الطباطبائي، وىذا الكبلـ ينقلُو الشيخ الػُمطهري
ُح الػمنظومة الػمبسوط( مػحمد حسْب الطباطبائي صاحب الػميزاف، ينقل ىذا الكبلـ عنُو ُب كتابو )شر 

يعنػي  -للشيخ الػمطهري، ماذا ينقل عن السيد الطباطبائي يقوؿ: العبلمة الطباطبائي الذي يعتقد بأنُو 
وغالبًا ما يقصدوف الفتوحات  -مل يستطع أحٌد ُب اإلسبلـ أف يأٌب بسطر كمحيي الدين  -ابن عريب 

الدنيوي، قرآنػهم قطعًا ىو قرآف اهلل، لكن القرآف والفصوص ألف قرآف الػمدرسة العرفانية ُب العالػم 
العرفاين الكتاب العرفاين األوؿ ُب الػمدرسة العرفانية الشيعية الكبّب ىو الفتوحات الػمكية والصغّب ىو 
فصوص الػِحكم، والسيد الطباطبائي يتحدث قطعًا عن ىذين الكتابْب وعن بقية الكتب لكن بالدرجة 

مل يستطع  -طباطبائي عن الفتوحات الػمكية وعن فصوص الػحكم فماذا يقوؿ؟ األوىل يتحدث السيد ال
 أحٌد ُب اإلسبلـ أف يأٌب بسطر كمحيي الدين.

أما الشيخ حسن حسن زادة آملي وىو عارؼ معروؼ وأستاذ العرفاف ُب حوزة قم ينقل عن أستاذه 
يعنػي ُب  -أتى ُب الفصوص  - عريببن حيي الدين اػي مػيعن -السيد الطباطبائي يقوؿ: إف الشيخ 

 ،تبلحظوف الَبكيز دائمًا على ىذين الكتابْب -كّفًا كّفا وُب الفتوحات جيبًا جيبا   -فصوص الػِحكم 
 -إف الشيخ  -ولذل  أنا سأركز ُب حديثي حينما أصل إىل مؤلفات ابن عريب على ىذين الكتابْب 

أي أف كبلمُو ُب  -ّفا وُب الفتوحات جيبًا جيبا أتى ُب الفصوص كّفًا ك - عريبابن حيي الدين ػي مػيعن
الفصوص موجز مػختصر وُب الفتوحات مبسوط وكأف الفتوحات وكأنػها ىي شرح لفصوص الػِحَكم،  

ولذل  الذين شرحوا  ،كأف فصوص الػِحَكم ىو مًب وكأف الفتوحات ىي شرح لفصوص الػِحَكم
كثّبة، الذين شرحوا فصوص الػِحكم أو الذين    فصوص الػِحكم، بالػمناسبة فصوص الػِحكم لػها شروح

 كتبوا تعليقات على فصوص الػِحكم ُمعَتَمُدىم األوؿ واألخّب الفتوحات الػمكية.
نذىب إىل الشيخ مرتضى الػُمطهري والشيخ مرتضى الػُمطهري فيلسوؼ وعارؼ وعالِػم جليل فاضل 

ي؟ ُب كتابو )شرح الػمنظومة( ُب الػجزء وصاحب ثقافة واسعة جداً، ماذا يقوؿ الشيخ مرتضى الػُمطهر 
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وقاؿ ُب شرح الػمنظومة: فكُل من جاء ُب  -ماذا يقوؿ؟ والصفحات التػي بعدىا  238األوؿ صفحة 
كل من جاء تبلحظوف حتػى كبلـ السيد الطباطبائي لػم   -العامل اإلسبلمي بعد ٧بيي الدين تأثر بو 

فكُل من جاء ُب العامل اإلسبلمي  -طر كمحيي الدين يستطع أحد ُب اإلسبلـ نفس الذوؽ أف يأٌب بس
بعد ٧بيي الدين تأثر بو أساسًا فينبغي أف يُعدَّ ٧بيي الدين أبًَا للعرفاف اإلسبلمي، وقاؿ أيضاً: و٧بيي 
الدين كباقي العباقرة ال ٲبكن توصيفُو إال بأنُو أعجوبة، وقاؿ أيضاً: و٧بيي الدين الذي قد يعربَّ عنُو بابن 

لػم يصل ُب الػماضي ولن يصل  -يب ىو أكرب عارؼ ُب التأريخ اإلسبلمي حّقاً فلم يصل ولن يصل العر 
ُب الػمستقبل أيضاً، ما ىو السر ُب ابن عريب؟ لػم يصل مػمكن لكن لن يصل من أين جاء الشيخ 

لػهائل البن الػُمطهري بػهذا العلم لن يصل ُب الػمستقبل أحد إىل درجة ابن عريب، غريب ىذا التقديس ا
و٧بيي الدين الذي قد يُعربَّ عنُو بابن العريب ىو أكرب عارؼ ُب التأريخ اإلسبلمي حّقاً فلم يصل  -عريب 

ولن يصل أحٌد إىل مستواه ودرجتو ومن ىنا لقبوه بالشيخ األكرب، وقد تكامل العرفاف اإلسبلمي منُذ 
ُو قد قفز على يد ٧بيي الدين فوصل إىل هناية كمالو ظهورِه قرناً بعد قرف وكاف ىذا التكامل تدرٯبياً إال أن

٧بيي الدين ُب مرحلة حديثة مل يسبق ٥با نظّب، والقسُم الثاين من  -يعنػي أورد العرفاف  -وقد أوردُه 
العرفاف وىو العرفاف العلمي والنظري والفلسفي قد تأسس بيد ٧بيي الدين فكل العرفاء البلحقْب كانوا 

فهو إضافة إىل تقدٲبو للعرفاف إىل مرحلة حديثة كاف من أعاجيب الدىر وقد بَاَلغ  ،جالسْب على مائدتو
ُب تكرٲبِو صدُر الػمتأ٥بْب ذاؾ الفيلسوؼ الكبّب والعبقريُّ اإلسبلميُّ العظيم فكاف عندُه أكرب بكثّب من 

و، أصبًل صدر يعنػي إف ابن عريب عند صدر الػمتألػهْب أصبًل ال يقايس -أيب علي سينا والفارايب 
وقاؿ ُب كتابو )منتزه السر( وىو شرٌح على أشعار حافظ  -الػمتألػهْب ال يقايس أحدًا بابن عريب 

أال إف الذي صاغ العرفاف بصياغة علم مستقل وجعلُو متفلسفاً  -يعنػي الشيخ الػُمطهري  -الشّبازي 
طبع وأثر ُب الفلسفة فلم يكن بُد وبشكل مدرسة مستقلة وعرضُو ا٘باه الفبلسفة واستصغر الفبلسفة بال

للفبلسفة البلحقْب من االعتناء بأفكاره ىو ٧بيي الدين العريب، فأعجوبة الدىر ٧بيي الدين العريب ىو 
أبو العرفاف النظري ُب اإلسبلـ يقينًا وكاف لُو قدـٌ راسخ ُب العرفاف العملي أي كاف من بداية عمرِه أىبلً 

 أنُو عدًُن النظّب ُب عرضِو للعرفاف النظري. للرياضة وآّاىدة إضافة إىل
طبعًا الشيخ الػُمطهري عنده كبلـ آخر ذكرُه ُب كتابو )العرفاف( ىذا الشيخ الػُمطهري عنده مػجموعة  
كتب تػحت عنواف آشنايي با علومي اسبلمي، آشنايي با علومي اسبلمي كتب، مػجموعة كتب باللغة 
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ين الػمجلد الثاين ُب بػخش دـو فـو الفصل الثاين عرفاف، ماذا يقوؿ الفارسية جلد دـو فـو الػجلد الثا
ىو يتحدث  - مهمترين كتابهای او يكی " فتوحات مكيو "يقوؿ:  132الشيخ الػُمطهري؟ صفحة 

مهمترين كتابهای او  -عن أىم كتب الػُمطهري يقوؿ أىم كتب الػُمطهري األوؿ ىو الفتوحات الػمكية 
حقيقت يك دائره المعارف  كتابی است بسيار بزرگ و در  كو " فتوحات مكيو " است يكی

يعنػي أكرب كتاب من كتب ابن عريب ىو الفتوحات الػمكية وىذا ىو الػجلُد األوؿ من  - عرفانی است
ب الفتوحات الػمكية، ىو موسوعة سنأٌب بػهذه الػموسوعة إف شاء اهلل تعاىل ُب يـو غد، يقوؿ أكرب كتا

حقيقت يك دائره المعارف عرفانی  و در -ىو الفتوحات الػمكية وىو عبارة عن دائرة الػمعارؼ 
الكتاب  - ديگر كتاب فصوص الحكم است -دائرة الػمعارؼ ُب العرفاف ىو ىذا الكتاب  - است

ولى دقيقترين  -اآلخر كتاب فصوص الػحكم، ماذا يقوؿ؟ يقوؿ وإف كاف ىو صغّب ىذا الكتاب 
ىذا الكتاب وإف كاف صغّب فصوص الػحكم لكنُو ىو أدؽ وأعمق  - است ىوعميقترين متن عرفان

 -ىناؾ شروح كثّبة ُكتبت  - شروح زياد بر آن نوشتو شده است -مًب موجود ُب الػمدرسة العرفانية 

ُب   - در ىر عصری -شروح كثّبة كتبت حوؿ ىذا الكتاب  - شروح زياد بر آن نوشتو شده است
يقوؿ  - شايد دوسو نفر بيشتر پيدا نشده باشند كو قادر بو فهم اين متن عميق باشند -كل زماف 

وُب كل عصر ربػما ال يوجد أكثر من اثنْب أو ثبلثة يفهموف ىذا الػمًب، ىذه الكلمة شائعة ُب الػمدرسة 
 ؟العرفانية ال أدري كتبُو بأية لغة ابن عريب

عندنا ُب الػمدرسة العرفانية بأف ىذا الػمًب عميق بػحيث ُب كل عصر ال ىذه الكلمة يرددىا العرفاء 
يعرفُو إال اثنْب أو ثبلثة، ال أدري أف ابن عريب َكَتبُو بأي لغة لػماذا حينما نقوؿ بأف القرآف ال يفهمُو إال 

ومنهم نػجد ُب نفس الػمدرسة العرفانية من يقوؿ بأف القرآف يػمكن أف يفهمو الناس  ؟من خوطب بو
وىذا ىو كبلـُ  ؟السيد الطباطبائي ُب الػميزاف، لػماذا حْب نقوؿ بأف القرآف ال يفهمُو إال من ُخوِطب بو

أىل البيت وليس الكبلـ منػي أو من غّبي، يقوؿ العرفاء ُب الػمدرسة العرفانية بأف القرآف يُفهم ويقوؿ 
ال يفهمُو ُب كل عصر إال اثنْب أو ثبلثة؟ العرفاء بأف حديث أىل البيت يُفهم، لػماذا مًب ابن عريب 

ولكن سنرى  ،طبعاً سيقولوف بأننػي قشري وبأننػي شيخي وبأننػي إخباري وبأننػي ال أفهم الػمعاين العميقة
وتروف من ىو القشري ومن ىو غّب القشري، سنأٌب بفصوص الػحكم ونقرأ فنرى أف ىذا الكبلـ 
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هم أو يػمكن أف ال يُفهم، وماذا قاؿ ابن عريب ُب فصوص الػموجود ُب فصوص الػحكم يػمكن أف يُف
 الػِحكم سنأٌب بفصوص الػِحكم ونأٌب بالفتوحات الػمكية ونقرأ ونرى وتروف.

نذىب إىل الشيخ ا١بوادي اآلملي وىو من أساتذة العرفاف ا٤بعاصرين، أيضًا ينقل صاحب الكتاب شيئاً 
صالة الوجود وبساطتِو ووحدتِو ا٢بقيقية الٍب ىي مشهودٌة ُب وقد بُنيت ا٢بكمة ا٤بتعالية على أ -من قولو 

 -العارؼ الكبّب الشهّب ٧بيي الدين وتبلمذتو  -كتب العارؼ الكبّب الشهّب ٧بيي الدين وتبلمذتو 
صدر ا٤بتأ٥بْب ىو إماـ ا٤بدرسة  -ويقوؿ أيضاً: فلو كاف ىناؾ لكلمات صدر ا٤بتأ٥بْب معاف سامية 

 ،لشيخ جوادي آملي يقوؿ: فلو كاف ىناؾ لكلمات صدر ا٤بتأ٥بْب معاف ساميةالعرفانية الشيعية ا
القيصري ىذا ىو  -فالسبب يرجع إىل أنُو ضيُف للعرفاف والعرفاء األجبلء كمحيي الدين والقيصري 

أيضًا ُب سلسلة ابن عريب وىو صاحب شرح القيصري على فصوص ا٢بكم معروؼ، من أشهر شروح 
فاء شرح القيصري لفصوص ا٢بكم البن عريب، تبلحظوف الشيخ جوادي آملي فصوص ا٢بكم بْب العر 

فلو كاف ىناؾ معاف لكلمات صدر  -ماذا يقوؿ صدر ا٤بتأ٥بْب وىو إماـ ا٤بدرسة العرفانية الشيعية 
 -ا٤بتأ٥بْب سامية فالسبب يرجع إىل أنُو ضيُف للعرفاف والعرفاء األجبلء كمحيي الدين والقيصري 

فتبلحظوف العرفاء على طوؿ ا٣بط ٲبدحوف ابن عريب ويعتربونو ىو القمة ويعتربوف ىذه الكتب ال ٲباثلها 
كتاب بل إف فصوص ا٢بكم ال يستطيع أف يفهمُو كل أحد وإ٭با ىناؾ قبلئل يفهموف ىذا الكتاب، 

ها ُب العامل إال ثبلثة أو وىذه قضية تتكرر ُب كل ٦باؿ كما يقولوف مثبًل اآلف أف النظرية النسبية ال يفهم
أربعة أو عشرة ىذه قضايا هتويلية للحقائق، ا٢بقائق ليست ىكذا، ىذه قضايا هتويلية، عقوؿ البشر 
متساوية وليس عدد األذكياء أو النوابغ ُب العامل اثنْب أو ثبلثة، األذكياء كثّبوف ُب العامل والعقوؿ 

القرآف كما يقولوف ٲبكن أف يُفهم، إذا كاف حديث أىل  البشرية قادرة على االستيعاب والفهم، إذا كاف
، ال يفهمُو إال  البيت كما أقوؿ أنا ٲبكن أف يُفهم فمن ىو ابن عريب حٌب يبقى كبلمُو غّب مفهـو

 القبلئل؟! ستتضح الصورة عندنا حينما نتناوؿ كتب ابن عريب.
 النقطة الثالثة 

 كتب عرفائنا وإف كاف بقيت بقية البد أف أشّب إليها بعد أف بينت َخبلصة عن ابن عريب ومرور سريع ُب
الروح  )الروح الػمجرد(،قبل أف أذىب إىل موقف السيد الػخمينػي من ابن عريب، ىذا الكتاب ىو كتاب 



 1ح    ًيذًُ ـف انـهـًـان

32 
 

الػمػجرد ىو كتاب باللغة الفارسية ألحد أقطاب ورموز الػمدرسة العرفانية سيد مػحمد حسْب الطهراين 
وكذل  من تبلمذة السيد ىاشم الػحداد، السيد ىاشم الػحداد من عرفاء  ،اطبائيمن تبلمذة السيد الطب

الػمدرسة العرفانية الػمنتمية إىل الشيخ حسْب قلي الػهمداين وىو من تبلمذة العارؼ الػمشهور السيد 
 .أحػمد الكرببلئي، السيد مػحمد حسْب الطهراين

نُو وبْب الفارسي نفس الشيء ال يوجد اختبلؼ ُب ، ىذا ىو الروح آّرد وأنا طبقُت بي327ُب صفحة 
الَبٝبة، ألف بعض األحياف الَبٝبات ٚبتلف، النسخة الفارسية أيضًا موجودة عندي، طابقت بْب 

ىو السيد ينقل عن  327النسخة العريب والنسخة الفارسي نفس الشيء أقرأ من النسخة العريب صفحة 
ب مؤلف عن السيد ىاشم ا٢بداد الروح آّرد يقصد بو السيد أستاذه سيد ىاشم ا٢بداد أصبًل ىو الكتا

ىاشم ا٢بداد، اسم الكتاب )الروح آّرد( ىو السيد ٧بمد حسْب الطهراين يصف العارؼ السيد ىاشم 
يقوؿ: لقد كاف حضرة ا٢باج السيد ىاشم ا٢بداد قدس اهلل روحو  327ا٢بداد بالروح آّرد، صفحة 
كاف للمرحـو السيد القاضي   -السيد علي القاضي العارؼ ا٤بشهور  -يقوؿ كاف للمرحـو القاضي 

قُلت ُب أوؿ كبلمي الفتوحات ا٤بكية ىو  -اىتماـ كبّب ٗبحيي الدين ابن عريب وكتابو الفتوحات ا٤بكية 
كاف للمرحـو السيد علي القاضي اىتماـ    -ولذل  سنطيل الوقوؼ عندُه بعض الشيء  ،الرقُم األوؿ

إف ٧بيي الدين من  -السيد القاضي  -عريب وكتابو الفتوحات ا٤بكية وكاف يقوؿ بن  دينكبّب ٗبحيي ال
يعِب ليس الكتاب يدؿ على أنُو  -الكاملْب وىناؾ ُب فتوحاتو شواىد وأدلة ٝبّو على كونِو من الشيعة 

شيعياً وإ٭با ىو شيعي ابن عريب وإ٭با ىناؾ شواىد منتشرة ُب الكتاب، يعِب ىم متأكدوف من أنُو مل يكن 
وىناؾ ُب فتوحاتو شواىد وأدلة ٝبّو  -تشيع بعد ذل  واألدلة ٧بتملة ىناؾ بعض الشواىد ُب الكتاب 

 ُب أي كتاب؟ -على كونِو من الشيعة وىناؾ مطالب كثّبة فيو 
لكن الكتاب بكلو كتاب سنػي، ىو ما  -تناقض األصوؿ الػُمسلمة ألىل السنة  -ُب كتاب الشواىد 

يقوؿ السيد القاضي بأف الكتاب من أولِو إىل آخره مػخالف للسنة، وال يستطيع أف يقوؿ  يستطيع أف
بأف الكتاب من أولو إىل آخره موافق للشيعة مستحيل ال يػمكن، ألف الواقع سوؼ ُيكذّْب ذل  فيقوؿ 

ة لكن السيد علي القاضي بأنو توجد أدلة ُب الكتاب على أنُو شيعي وتوجد بعض األشياء تناقض السن
األصل ُب الكتاب ما ىو؟ ىو كتاب سنػي، بينما العرفاء ماذا يعتقدوف؟ يعتقدوف بأف ىذا الكتاب ىو 
وحيّّ من اهلل سبحانو وتعاىل حتػى ُب الػمدرسة الشيعية، ويقولوف بأنُو حْب كتب الكتاب كتبُو من دوف 
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بُو يقولوف نشرُه على سطح الكعبة وتركُو وإنػما ىكذا وحيًا وإلػهامًا َكَتبُو وبعد أف كت ،الرجوع إىل مصدر
سنة كاملة تػمطر عليو السماء لػماذا؟ قاؿ أتركُو تػمطر عليو السماء ما فيو من باطل لربػما الشيطاف 
أوحى لػي، ما فيو من باطل سوؼ يػمحوه الػمطر، يقولوف وبقي تػحت الشمس والػمطر والػهواء على 

عريب فوجدُه كما ىو لػم يتغّب منُو شيء، ولذل  فهذا الكتاب وبعد سنة رجع إليو ابن  ،سطح الكعبة
ىو من اهلل سبحانُو وتعاىل، ونػحُن سنقرأ الكتاب على ىذا األساس، على أساس أف ىذا الكتاب من 

إف  -السيد القاضي  -وكاف يقوؿ  -اهلل نتصفحُو ونقرأه فسنجد فيو العجب العجاب والػموعد يـو غد 
 .لْب وىناؾ ُب فتوحاتو شواىد٧بيي الدين من الكام

أنا ما عندي قصد أف أسيء إىل ابن عريب أو إىل غّبه، أنا أريد أف أدافع عن آؿ ُمػَحمَّد، أدافع عن فكر 
آؿ مػَُحمَّد، سواء كاف ىذا الفكر ُب الػمدرسة األصولية ُب الػمدرسة اإلخبارية ُب الػمدرسة العرفانية ُب 

لدفاع عن آؿ مػَُحمَّد، ال عبلقة لػي ال بالػمصطلحات وال بالػمدارس الػمدرسة الشيخية، كلُّ قصدي ا
وال باألسػماء وال بالػمسميات أبداً ال من قريب وال من بعيد وال أعبأ بكل ىذه األسػماء، الشيء الوحيد 

 الػحسن ىوبن  الػحسن، والشيء الوحيد الذي أعبأ بو بْب يدي الػحجةبن  الذي أعبأ بو اسػمُو الػحجةُ 
فكُر أىل البيت وغّب ىذا ال أعبُأ بأي شيء آخر، يستمر ُب كبلمِو: لقد كتب ٧بيي الدين كتاب 

لقد كتب  -ىذا السيد القاضي يقوؿ وىو موجود ُب الكتب، موجود ُب كتب العرفاء  -الفتوحات 
أنا  -٧بيي الدين كتاب الفتوحات ُب مكة الػمكرمة ٍب بسط ٝبيع أوراقِو على سقف الكعبة وتركها سنة 

ما أدري وضع عليها أحجار وطابوؽ أو ال، أو أف الػهواء لػم يطّبىا لَػمَّا بسط األوراؽ على سطح 
ط ٝبيع أوراقِو على سقف لقد كتب ٧بيي الدين كتاب الفتوحات ُب مكة الػمكرمة ٍب بس -الكعبة 

كيف تػمحى يعنػي ىل ىناؾ دليل، نصيحة، النبػي   -الكعبة وتركها سنة لتمحى الػمطالب الباطلة منها 
أخربنا بأننا نضع الكتاب تػحت الػمطر والػمطر يػمحو القضايا الباطلة، لربػما كتبها بػحرب ال يؤثر فيو 

ف ىذه الواقعة حقيقة، ىذه واقعة أشبو بالػخرافة وستثبت الػماء لو كانت ىذه الواقعة حقيقة، من قاؿ بأ
أنػها خرافة حْب نقرأ الكتاب، حْب نقرأ الكتاب ونػجد الَبىات الكثّبة الػموجودة ُب ىذا الكتاب 
ستكوف ىذه القضية يعنػي قضية خرافة، وإال إذاً ما جاء عن أىل البيت خرافة، واحد من اثنْب، إما إف 

بيت حقيقة فالذي ُب الفتوحات الػمكية خرافة، وإما أف الذي جاء ُب الفتوحات الذي جاء عن أىل ال
الػمكية حقيقة فالذي جاء عن أىل البيت خرافة، فإذا كاف ىنا خرافة ىذه القضية خرافة أيضاً، أحاديث 
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 -وىذه ا٣برافات تُقبل ويؤسس عليها، أليس ىذا شيء غريب؟!  ،أىل البيت ُتوسم با٣برافات وال تُقبل
لقد كتب ٧بيي الدين كتاب الفتوحات ُب مكة ا٤بكرمة ٍب بسط ٝبيع أوراقِو على سقف الكعبة وتركها 

قد البعض يستغرب يقولوف أنت يقاؿ عن : عرفاين،  -سنة لتمحى ا٤بطالب الباطلة منها إف وجدت 
صحيح أنا َدرَّسُت  أنا ال عرفاين وال ىم ٰبزنوف، ال كنُت عرفانيًا ولن أصبح عرفانياً، أنا رجل شيعي،

ولكن ىدُب ىو أنِب أذكر اآلراء العرفانية الٍب تتحدث  ،العرفاف وألقيت ٧باضرات ُب العرفاف ُب حوزة قم
عن ا٤بقامات وا٤براتب العالية ألىل البيت وسأبقى أتػحدث أيضاً بػحديث العرفاف العميق ُب مراتب أىل 

أجُد أىل البيت فإننػي ىناؾ أواظُب وأقف وىناؾ  البيت، لن أترؾ ىذا الػحديث، منهجي أننػي أينما
أطوؼ، أطوُؼ ببابكم ُب كل حْب ال كما يقوؿ الشاعر: كأف ببابكم ُجعل الطواُؼ، ال ألف ببابكم 
ُجعل الطواُؼ، أطوُؼ ببابكم ُب كل حْب آؿ مػَُحمَّد ألف ببابكم ُجعل الطواُؼ، أينما كنتم فإنػي 

 يذًة، أال يقوؿ الشاعر الصوُب ىكذا؟أطوؼ، أجُد الػمبلمة ُب ىواؾ لذ
أجُد الػمبلمة ُب ىواؾ لذيذًة، لػماذا؟ ىل الػمبلمة لذيذة؟ الػمبلمة ليست لذيذة لػماذا يػجدىا، أجُد 

ىواؾ لذيذًة لػماذا؟ لكن الذي يلـو أال يذكُر اسم الػحبيب حّبًا لذكرؾ فليلمنػي اللوـُ، أجُد  الػمبلمة ُب
لقد كتب ٧بيي الدين كتاب الفتوحات  -الػمبلمة ُب ىواكم آؿ مػَُحمَّد لذيذًة حبّاً لذكركم فليلمنػي اللوـُ 

ٍب بسط ٝبيع أوراقِو على  -يو كما يقوؿ السيد علي القاضي رضواف اهلل تعاىل عل  -ُب مكة الػمكرمة 
إف وجدت يعنػي ىو متأكد ما  -سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى الػمطالب الباطلة منها إف وجدت 

يتشخص الػحق منها عن الباطل  -ّٔطوؿ األمطار فيتشخص ا٢بقُّ منها عن الباطل  -موجودة مطالب 
مػَُحمَّد؟!! أيها الناس أنصفونا، يتشخص بنزوؿ الػمطر أـ يتشخص الػحق عن الباطل بػُمػَحمَّد وآؿ 

فيتشخص  -الباطل عن الػحق بػُمَحمَّد وآؿ مػَُحمَّد بػمن نقوؿ لػهم كبلمكم نور أـ بنزوؿ الػمطر؟! 
واللطيفة أف السيد القاضي يذكرىا باىتماـ ويرويها السيد ىاشم الػحداد  -ا٢بقُّ منها عن الباطل 

سيد مػحمد حسْب والسيد مػحمد حسْب العالِػم والفقيو والعارؼ العارؼ الػجليل يرويها لتلميذه ال
فيتشخص ا٢بقُّ منها عن الباطل وبعد سنة من ىطوؿ األمطار الػمتعاقبة ٝبع  -الػجليل ينقلها ُب كتابو 

كتاب وحي، كلُو حق من أولو   -تل  األوراؽ الػمنشورة فشاىد أف كلمة واحدة منها مل ٛبحى ومل تُغسل 
من الذي يّدعي بأنو يكتب كتاباً، كتاب الكاُب الذي ىو أوثق كتب األئمة بْب أيدينا ونػحُن إىل آخره، 

ال نعتقد بصحة كل كلمة فيو، ليس الػحديث عن األسانيد الػحديث عن التصحيف عن التحريف عن 
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ة الػخلط ُب الروايات عن نقل الرواية بالػمضموف وُب بعض األحياف يشتبو الراوي ُب نقل الرواي
ولكن ىذه  ،بالػمضموف عن حوادث أخرى عن التقية عن الػمداراة ىذه مضامْب األئمة ال يريدونػها

الػمضامْب تأتينا ُب كتب الػحديث فهل تكوف ىي ىذه الػحقيقة؟ فابن عريب لَػمَّا فَػَرش الكتاب على 
كلمة، لػماذا يقوؿ   سطح الكعبة بقي الكتاب على حالو ما ُمػحيت وال كلمة، ماء الػمطر ما مػحى وال

 السيد القاضي بأف ابن عريب من أشياع أىل البيت؟ ىذا الكبلـ يأتينا ُب حلقة يـو غد. 
واهلِل يا َخدمة الػحسْب أنتم الناجوف أنتم الذين ربطتم قلوبكم وأنفسكم وأموالكم وبيوتكم وعوائلكم مع 

َدَمة الػحسْب، يا ليتنا كنّا معكم إي واهلل الػحسْب واهلِل أنتم الناجوف، وأقوؿ يا ليتنا كنّا معكم مع خَ 
فنفوز فوزًا عظيما، الػحسْب ىو سبيُل النجاة، الػحسْب ىو باُب النجاة ال ابن عريب وال غّب ابن عريب، 

الػحسن بن  لكن ماذا نقوؿ؟ الػحديُث ذو شجوف والكبلـُ طويٌل طويٌل طويل والػُمشَتَكى للحجة
 ي  باألنباء من لػم تزوِد. صلوات اهلل وسبلمو عليو، ويأت

أسألكم الدعاء جػميعًا دعائي لكم بالتوفيق ُب معرفة إماـ زمانكم، أسألكم الدعاء أف أوفق لػخدمتكم 
ولػخدمة الػُمخِلصْب من َخَدَمة الػحسْب صلوات اهلل وسبلمو عليو، سيدي يا بقية اهلل ِبَ  صلنػي عن  

ء قريب، يـو غد الػحلقة العاشرة إف شاء اهلل تعاىل، أودعكم ال تقطعنػي يا ابن فاطمة، أودعكم إىل لقا
 على قولِة يا زىراء، يا زىراُء، يا زىراء، ُب أماف اهلل.

 
 

 السبت       
 1432رمضان  26
27  /8  /2011 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 العاشرةاحللقة 

 / اجلزء الثانياملعرفة 
 

ُمػَحمَّد أنصارُه أوليائو منتظريو سبلـٌ عليكم أسعد اهلل أوقاتكم تَػَقبََّل اهلل طاعاتكم، أشياع القائم من آؿ 
 الػحلقة العاشرة من الػَمَلفّْ الػَمهَدوّي.

 ،وصَل الكبلـُ بنا ُب ا٢بلقة ا٤باضية إىل عنواف ا٤بعرفة، وحطَّ البحث رِحالُو عند ا٤بدرسة العرفانية الشيعية
والكبلـُ وصَل إىل الشيخ األكرب خاًب الوالية كما يسميو العرفاء ٧بيي الدين ابن عريب، وصلُت ُب 
حديثي ُب ا٢بلقة ا٤باضية وأنا أ٘بوُؿ ُب كلماِت عرفائنا ُب ا٤بدرسة العرفانية الشيعية وىم يتحدثوف عن 

ف اهلل تعاىل عليو والذي نقلُو وكاف آخر الكبلـ كبلـُ السيد علّي القاضي الطباطبائي رضوا ،ابن عريب
عند السيد ىاشم ا٢بداد الكرببلئي والذي نقلُو عن السيد ىاشم ا٢بداد السيد ُمػَحمَّد ُحسْب الطهراين 
ُب كتابِو )الروح آّرد( الػُمَبجم عن كتابِو باللغة الفارسية روح ٦برد ُب حياة العارؼ الكرببلئي السيد 

ل الكبلـ من حيُث انتهيت، لكنو بدا يل أف أؤجل ىذا الكبلـ بعد أف ىاشم ا٢بداد، وقلُت بأين سأواص
أعرض بْب أيديكم ما قالو ابن عريب فأعود ألٛبم حديثي فيما قالو عرفائنا وأقف عند السيد ا٣بميِب 
بشكل خاص ألعرَض موقفُو ٕبسب ما جاء ُب كتبو رضواف اهلل تعاىل عليو، وبينُت السبب ُب ا٢بلقة 

 صصت أف خصصُت السيد ا٣بميِب بنحو خاص ألمور بينتها.ا٤باضية أف خ
 ي:ـأشرُع في تناول ما قالُو ابن عرب

ربػما يُتعبكم بعض الشيء ولكن القضية ُب غاية األىػمية، قد يكوف بعض الػمشاىدين ال يػمل  
ع الربنامج اىتمامًا بابن عريب ولكنػي أعلم بأف ىناؾ من يتابع الربنامج من الػمتخصصْب وىناؾ من يتاب

من طلبة الدراسات العليا وىناؾ وىناؾ، فضبًل عن أفَّ َجػمعًا ليس بالقليل من أولياء أىل البيت من 
شبابنا من مػحبػي ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد مػمن يتأثروف بفكر ابن عريب بسبب تأثرىم بأفكار الػمدرسة 

 لى ىذا الربنامج.العرفانية، سأتناوؿ ىذه الػمسألة شيئاً فشيئا لكن صربكم ع
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أوؿ كتاب أشّب إليِو كتاب ابن عريب تفسّب القرآف )تفسّب ابن عريب( تفسّب القرآف وىو من كتبِو ا٤بهمة، 
قلُت ُب ا٢بلقة ا٤باضية ابن عريب عندُه كتب كثّبة لكنِب سأسلط الضوء على جوىر كتب ابن عريب، 

العريب وىذا ىو ا١بزء الثاين الطبعة األوىل سنة: تفسّب القرآف )تفسّب ابن عريب( دار إحياء الَباث 
ميبلدي طبعة جديدة مصححة إعداد ٠بّب مصطفى رباب، ىذا ا١بزء الثاين من تفسّب ابن  2001

عريب وىو يتألف من جزأين ٕبسب ىذه الطبعة، أنا لن أطيل الوقوؼ عند تفسّب ابن عريب وإ٭با أأخذه 
بِو األىم )الفتوحات ا٤بكية( ىذه ىي موسوعة الفتوحات ا٤بكية مثااًل ٭بوذجاً، سأطيل الوقوؼ عند كتا

 البن عريب، الكتاب األىم عند ابن عريب وعند عرفاء السنة عند متصوفة السنة وعند عرفاء الشيعة.
من كتاب تفسّب ابن عريب، أنا اخَبت سورة األحزاب ِلماذا؟ ألنَُّو ُب سورة األحزاب  151صفحة 

نستطيع أف نستكشف ا٤بفسر ونستطيع أف نستكشف اىتمامات ا٤بفسر، ُب ىناؾ آيات من خبل٥با 
سورة األحزاب مثبًل ٦بموعة اآليات الٍب تتحدث عن واقعة ا٣بندؽ عن واقعة األحزاب بل إف السورة 

 ٠بيت ّٔذا االسم ألجل ىذه الواقعة، اآلية العاشرة وما بعدىا:
التفسّب ىو تفسّب عرفاين والػمفروض  األَثصَبسُ{ صَاغَذ ًَئِر يِنكُى أَعفَمَ ًَيٍِ فٌَلِكُى يٍِّ جَبؤًُكُى }ئِر

الػحاالت النفسانية والػحاالت الػمعنوية تكوف من أوؿ اىتمامات الػمفسر العرفاين، ىذه اآليات تتحدث 
 ثِبنهَّوِ ًَرَظُنٌٌَُّ شَاحلَنَبجِ انمُهٌُةُ ًَثَهَغَذِ األَثصَبسُ صَاغَذ }ًَئِرعن االضطراب الذي وقَع فيو أصحاُب النبػي 

إىل آخر اآليات التػي تػحدثت عن الذي جرى ُب شَذِّذاً{ صِنضَاالً ًَصُنضِنٌُا املُإيِنٌٌَُ اثزُهَِِ انظُّنٌََُب * ىُنَبنِكَ

 كَ{ًَيِن يِْثَبلَيُى اننَّجِِّْنيَ يٍَِ أَخَزََب }ًَئِر: 7واقعة األحزاب، ابن عريب يتناوؿ مػجموعة اآليات من اآلية 
ال يعلق شيئًا أبداً، يأخذ  20إىل نػهاية اآلية  7، ىو يبدأ من اآلية 10إىل آخر اآلية واآليات تبدأ من 

يتحدُث شيئًا مػختصرًا عن ىذا األمر وبعد ذل  ال  يِْثَبلَيُى{ اننَّجِِّْنيَ يٍَِ أَخَزََب } ًَئِرفقط أوؿ اآلية
يعلُق أيَّ شيء عن كل ىذا الذي جرى ُب اآليات، إنَّو يقفز بعد كل ىذه اآليات ينتقل ُب نػهاية 

وىذه اآلية  عَهَْوِ{ انهَّوَ عَبىَذًُا يَب صَذَلٌُا سِجَبلٌ املُإيِنِنيَ }يٍَِالسطور وىي سطور قليلة إىل اآلية: 
جودة ُب اآليات التػي ىو بصدد تفسّبىا وإنػما ىي موجودة ُب مػجموعة اآليات التػي ستأٌب ليست مو 
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من سورة األحزاب بينما الػمجموعة السابقة من اآليات التػي كاف من  23بعد ذل  ألف ىذه اآلية ىي 
 اننَّجِِّْنيَ يٍَِ أَخَزََب ًَئِر} ، بعد أف يتحدث سطرين ثبلثة عن:20الػمفَبض أف يفسرىا تنتهي باآلية 

والتػي سيأٌب ذكرىا وبقيُة األمور التػي وردت ُب ىذه اآليات ما تػحدث  23يقفز إىل اآلية  {يِْثَبلَيُى
عنها أبدًا ال من قريب وال من بعيد، واضح ألف اآليات بصدد بياف حقيقة أصحاب النبػي، الصحابة، 

زَُع ما فعل كما تبْب اآليات ولسُت أنا الذي أقوؿ اهلل الصحابُة الذيَن فعل فيهم الػُجنُب والػَهَلُع والفَ 
 لَبنَذ ًَئِر} –انظُّنٌََُب{ ثِبنهَّوِ ًَرَظُنٌٌَُّ احلَنَبجِشَ انمُهٌُةُ ًَثَهَغَذِ األَثصَبسُ صَاغَذ }ًَئِرسبحانو وتعاىل يقوؿ: 

 عَيذُ ًَكَبٌَ األَدثَبسَ ٌَُّنٌٌَُّ نَب لَجمُ يٍِ انهَّوَ عَبىَذًُا كَبٌَُا ًَنَمَذ} – فَبسجِعٌُا{ نَكُى يُمَبوَ نَب َّثشِةَ أَىمَ َّب يِّنيُى طَّبئِفَخٌ

اآليات تتحدث عن الوضع الذي عاشُو  انمَزمِ{ أًَِ املٌَدِ يٍَِّ فَشَسرُى ئٌِ انفِشَاسُ َّنفَعَكُىُ نٍَّ لُم يَغإًُالً * انهَّوِ
 الصحابة لػم ُيشر إىل ىذا األمر ال من قريب وال من بعيد. 

من اآلية  نِّأَصًَاجِكَ{ لُم اننَّجُِِّ أَُّّيَب }َّب حْب نذىب ُب نفس السورة حينما يأٌب إىل مػجموعة اآليات

َبُب ضمنها:  35إىل اآلية  28 لَػم ُيِشر رَطيِرياً{ ًَُّطَيِّشَكُى انجَْذِ أَىمَ انشِّجظَ عَنكُىُ نُِْزىِتَ انهَّوُ ُّشِّذُ }ئًََِّ

 لُم اننَّجُِِّ أَُّّيَب }َّبإىل ىذا الػموضوع ال من قريب وال من بعيد، إنَّو تػحدََّث عن نساء النبػي فقط 

عن النساء فقط، لػم اخترب النساء ىو إحدى خصاؿ التػجريد وإىل آخر الكبلـ، الػحديث  نِّأَصًَاجِكَ{
ىذا مثاؿ، أنا ال . يأٌب ذكٌر ألىل البيت مطلقًا وال إىل اآلية وىذه القضية موجودة على طوؿ التفسّب

أستطيع أف أتناوؿ التفسّب من أولِو إىل آخرِه، لكن ىذه السورة سورة األحزاب أنا اخَبهتا ألهنا ٛبثل عينة 
الصحابة وىذه آية التطهّب ال ٙبتاج إىل بياف أكثر واضحة، آيات ُب نفس السورة تتحدث عن أوضاع 

من ذل ، ىذا مثاؿ من تفسّب ابن عريب وٲبكن لعرفائنا أف يدافعوا عن ذل  وأنا أستطيع أف ُأَخرَّج لو 
ٚبرٯبات، لكن ا٢بقيقة شيء والتخرٯبات والدفاع الذي ليس ُب ٧بلِو شيء آخر، وسأتناوؿ األساليب 

 ابن عريب بعد أف نستعرض ما قالو ابن عريب، ىذا تفسّب ابن عريب. الٍب دافع ّٔا العرفاء عن
ا٤بًب العرفاين األعمق كما يقوؿ عرفائنا وكما قاؿ الشيُخ ا٤بطهري، وىذا الكبلـ  (فصوص الػِحَكم)ىذا 
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ليس خاصًا بالشيخ ا٤بطهري من أنو ُب كل عصر ال يستطيع أف يفهم ىذا الكتاب إالَّ اثنْب أو ثبلثة، 
لكبلـ يرددُه اآلف أساتذة العرفاف ا٤بوجودوف ُب قم وُب غّب قم يرددوف ىذا الكبلـ، ىذا ىو ىذا ا

فصوص الػِحَكم البن عريب، أيضاً لن أطيل الوقوؼ عند فصوص الػِحَكم ألفَّ كل الصيد ُب جوؼ الفرا 
الفتوحات ا٤بكية  ُب الفتوحات ا٤بكية، ألف فصوص الػِحَكم ىو ٘بلي ٨بتصر ٩با ىو ُب الفتوحات ا٤بكية،

ىو الكتاُب ا٤بركزي عند ابن عريب وعند العرفانيْب، فصوص الػَحَكم ىذه الطبعة ىذه، الطبعة الثانية 
بتحقيق الدكتور أبو العبل عفيفي دكتوراه ُب الفلسفة من جامعة كامربيدج وا٤بدرس ٔبامعة فاروؽ الناشر 

 فة لفصوص الػِحَكم. ، وىذه نسخة معرو 2008الشعاع للنشر، الطبعة الثانية 
ُب أوؿ صفحة من الكتاب، ليكن معلومًا بأف العرفانيْب يتعاملوف مع ىذا الكتاب وكأنَّو نصّّ سػماوي، 

وىناؾ من عرفائنا ُب الػمدرسة العرفانية الشيعية من  ،ال أقوؿ كل العرفانيْب ولكن متصوفة الػمخالفْب
؟ بسبب الػمقدمة، نقرأ مقدمة ابن عريب ولنرى ىل أف يتعامل مع ىذا الكتاب وكأنو نصّّ سػماوي ِلماذا

ىذه الػمقدمة تُفهم أو ال تُفهم، أنا ال أنفي بأف الكتاب يشتمل على مطالب حقة ىذا ال أنفيو، أنا 
أعطي رأيي الشخصي كما يعطي اآلخروف آرائهم، من حقّْ كل أحد أف يُبدي رأيو، بالنسبِة لفصوص 

د آراء حقة ُب ىذا الكتاب وال أنفي وجود آراء عميقة جداً ُب ىذا الكتاب الػِحَكم أنا ال أنفي من وجو 
ولكن ىذا الكتاب ليس نصًا سػماويًا كتاب َكَتَبُو ابن عريب، وىذا الكتاب َكَتَبُو ابن عريب وفقًا للمذاؽ 

 ى وتروف، ُب الػمقدمة ماذا يقوؿ؟الػمخالف ألىل البيت وسنر 
ىو ُب كل كتبِو يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم ىذه  -صلى اهلل عليو وسلم  أمَّا بعد فإين رأيُت رسوؿ اهلل

يعِب ُب مناـ أو ُب  -أمَّا بعد فإين رأيُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب مبشرة  -قضية واضحة 
ُب مبشرة أُريُتها ُب العشر اآلخر  -ا٤ببشرة قد تكوف منامًا قد تكوف مكاشفة  -ُب مبشرة  -مكاشفة 
 - 627ىذه سنة:  638يعِب ُب أخريات أياـ حياتِو ألنو ىو توُب سنة:  - 627ـر سنة من ٧ب

ىو عاش الفَبة األخّبة من عمرِه ُب دمشق وقربُه اآلف موجود معروؼ ُب دمشق ُب  -ٗبحروسة دمشق 
فإين رأيُت  -أطراؼ دمشق، فماذا رأى؟ رأى ُب ىذه ا٤ببشرة والٍب قد تكوف رؤيا أو قد تكوف مكاشفة 

ٗبحروسة دمشق  627رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب مبشرة أُريُتها ُب العشر اآلخر من ٧بـر سنة 
 -يعِب حٌب االسم من النيب  -وبيدِه صلى اهلل عليو وسلم كتاب فقاؿ يل: ىذا كتاب فصوُص الػِحَكم 

الطاعة هلِل ولرسولِو فقلُت: السمُع و ناس ينتفعوف بو، ىذا كتاب فصوُص الػِحَكم خذُه واخرج بِو إىل ال
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فحققت األمنية وأخلصُت النية وجرَّدُت القصد وا٥بمة إىل إبراز ىذا الكتاب   ،وأويل األمر منا كما أمرنا
يعِب النيب أعطاه الكتاب وىو  -كما َحدَُّه يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من غّب زيادة وال نقصاف 

فحققت األمنية وأخلصُت النية وجرَّدُت القصد وا٥بمة إىل  -وال نقصاف أخرج الكتاب من غّب زيادة 
وسألُت اهلل  ،إبراز ىذا الكتاب كما َحدَُّه يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من غّب زيادة وال نقصاف

ع تعاىل أف ٯبعلِب فيِو وُب ٝبيع أحوايل من عبادِه الذين ليس للشيطاف عليهم سلطاف وأف ٱبصِب ُب ٝبي
يعِب ما   -وينطق بِو لساين وينطوي عليو َجناين باإللقاء السبوحي  -ما يكتبُو القلم  -ما يرقمو بناين 

والنفث الروحي ُب الروع النفسي  -كاف يدور ُب ُخلده من أفكار وما نطق وما كتب كلو إلقاء سبوحي 
 -كشف قل ما شئت بالنتيجة درجة من درجات الوحي درجة من درجات ال -بالتأييد االعتصامي 
ليس ىو  -: وال متحكمًا - ، يقوؿريب ُب ىذا الكتاب كاف ُمَبٝباً يعِب إفَّ ابن ع -حٌب أكوَف ُمَبٝبًا 

الذي يتحكم با٤بعاين واأللفاظ وإ٭با ا٤بعاين وا٢بقائق ا٤بوجودة ىو ٦برد يصبها ُب صيغة ترٝبة يَبجم ما 
أكوَف ُمَبٝباً ال متحكماً ليتحقق من يقف عليِو من أىل  حٌب -أرادُه النيب فهذا الكتاب ىو كتاُب النيب 

من مقاـ التقديس ا٤بنزه عن  -ىذا الكتاب  -أنَُّو  -يقفوف على ىذا الكتاب  -اهلل أصحاب القلوب 
األغراض النفسية الٍب يدخلها التلبيس وأرجوا أف يكوف ا٢بق َلمَّا َسػِمَع دعائي قد أجاب ندائي فما أُلقي 

يعِب ىو يبدو يتحدث بشكل عاـ ٫بُن ال نريد أف ٫بمل كبلمو على ٝبيع حاالتِو  -لقى إيّل إالَّ ما يُ 
فما أُلقي إال ما يُلقى إيّل وال أُنزُِؿ ُب  -٫بملُو على الكتاب أنَُّو ما ألقاُه ُب ىذا الكتاب ىو ما أُلقَي إليِو 

وارٌث ألي  -ولسُت بنيب وال رسوؿ ولكِب وارث  إالَّ ما يُػنَػزََّؿ بِو َعَليّ  -ُب ىذا الكتاب  -ىذا ا٤بسطور 
ليس نبياً ولكنُو ىو وارث الرسالة  -ولكِب وارث  -شيء؟ ىو سيبْب بعد ذل  ىو وارث الرسالة والنبوة 

ولكِب وارث وآلخرٌب  -والنبوة، ىو وارث الوالية باعتبار ىو ختم الوالية كما يقوؿ عن نفسِو ُب كتبو 
يعِب ىذا  -أُيَّْد  -ومن اهلل أرجو أف يكوَف أُيَّْد فتأيَّد  -ت من الشعر ٍب يقوؿ بعد أبيا -حارث 
ٍب  -فتأيَّد وقُػيّْد بالشرع الػُمػَحمَّدي ا٤بطهر فتقيد وقُػيّْد وَحَشرنا ُب زمرتِو كما جعلنا من أُمَّتِو  -الكتاب 
فأوؿ ما ألقاُه ا٤باِلُ   -يعِب من ىنا يبدأ اإللقاء  -: فأوؿ ما ألقاُه ا٤باِلُ  على العبد من ذل  - يقوؿ
فأوؿ ما ألقاُه ا٤باِلُ  على العبد  -يعِب اآلٌب من ا١بهة العليا، اآلٌب من رسوؿ اهلل، اآلٌب من ا٤ببلئكة  -

 ويبدأ بعد ذل ، ىذا ىو الفص اآلدمي.  -من ذل  فُص حكمة إ٥بية ُب كلمة آدمية 
و يقسمو على أ٠باء األنبياء، أليس ىو فصوص الػَحَكم كما يقوؿ قاؿ لو وبعدُه يأٌب الفُص الشيثي ى
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رسوؿ اهلل، فيقسم الفصوص على أ٠باء األنبياء، كلمة آدمية شيثية نوحية إدريسية إىل آخر كلمة وىي 
الكلمة الػُمػَحمَّدية، فُص حكمة نفثية ُب كلمة شيثية ُب ىذا الفص ُب الفص الشيثي، ُب الفصل 

الكبلـ طويل أنا ا٢بقيقة وضعت عليِو ا٣بطوط باللوف الفسفوري ُب ىذه  64، 63، 62حة الشيثي صف
الصفحات لكن الكبلـ طويل ال أستطيع أف اقرأه ٰبتاج إىل وقت ملخص الكبلـ بأف النيب صلى اهلل 

 لذل  ىو يتحدث عن قضية ا٢بائط الذي ،عليو وآلو ىو خاًب النبوات وأف ابن عريب ىو خاًب الوالية
والكبلـ فيو تفاصيل رٗبا يأتينا بعُض  ،فيو لَِبنة ناقصة وا٢بائط الذي فيو لَِبنتاف وعن رؤيا رآىا ابن عريب

ىذا الكبلـ بنحو موجز و٨بتصر ُب الفتوحات ا٤بكية، ىناؾ من العرفاء من يقولوف بأنو حْب ٙبّدَث عن 
مو عليو، طبعًا ىذا غّب واضح ختم الوالية فإ٭با ىو يقصد بذل  اإلماـ ا٤بهدي صلوات اهلل وسبل

وا٤بعروؼ عند العارفْب بكبلـ ابن عريب حينما يتحدث عن ختم الوالية ىو ُب غالب األحياف يتحدث 
عن نفسِو، وحينما يتحدث عن خاتِػم الوالية الذي ىو أعلى رتبة منو كما يبدو ُب بعض كلماتِو فإ٭با 

ماـ ا٤بهدي ُب بعض كلماتِو لكن ُب الغالب حينما يتحدُث عن عيسى عليو السبلـ، رٗبا أشار إىل اإل
يتحدث عن مقاـ ختم الوالية فهو إما يتحدث عن نفسِو وإما يتحدث عن عيسى عليو السبلـ، وجعل 

 مدار الوالية ُب عيسى على طوؿ كتبِو، ومع ذل  لنَبؾ ىذا الكبلـ.
ذا قد نزؿ بِو الوحي عليو، لنذىب إىل الفص اإلسحاقي، فُص حكمة حقية ُب كلمة إسحاقية لنرى ما

أال ترى رسوؿ  :من ٝبلة ما ألقَي إليو وحياً، ىو قاؿ بأف الكتاب بتمامِو من أولِو إىل آخرهِ  86صفحة 
: فشربتُو حٌب خرَج - وىو ُب ا٤بناـ النيب يرى  قاؿ -اهلل صلى اهلل عليو وسلم أُتػَي ُب ا٤بناـ بقدح لنب 

وابن عريب على  -ُعمر، قيل: ما أوَّلتُو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: العلم ٍب أعطيت فضلي  ،الريُّ من أظافّبي
أساس ىذا يستنتج، ىو حٌب ا٤بتصوفة من ا٤بخالفْب يستنتجوف بأف أعلم الصحابة ىو ُعَمر، ألنَُّو ىو 

أال ترى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -الذي َشِرَب فضل اللنب من قدح ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو 
تػَي ُب ا٤بناـ بقدح لنب قاؿ: فشربتُو حٌب خرَج الريُّ من أظافّبي، ٍب أعطيت فضلي ُعمر، قيل: ما أُ 

أنا ىنا ال أريد أف أناقش ا٢بديث ولكن ٕبسب ما قاؿ ابن عريب ىذا  -أوَّلتُو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: العلم 
ىل يقولوف بأف ىذا من وحي  الكتاب كلو جاء من اهلل، يعِب ىذا ىو من الوحي، فماذا يقوؿ العرفاء؟

اهلل البن عريب، من الكشف، يعِب ىل أفَّ ابن عريب ىنا ُب حالة كشف أو بعبارة عراقية يعِب كاف 
مكشف ناًن ومكشف ُب أي ٫بو يعِب، ابن عريب ُب ىذا ا٤بوقف كاف ُمكاَشفًا ُب دائرة ا٤بكاشفات 
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ا سػمَّاه باإللقاء السبوحي مثل ما ىو قاؿ ُب اإل٥بية، ُب دائرة ا٤بكاشفات وا٤بشاىدات وا٤بعاينات وم
ُه لو رسوؿ اهلل من غّب  مقدمة كتابِو، قاؿ بأنُو ىو ُمََبِجم ال متحكم، قاؿ بأنو ىو َكَتَب الكتاب كما َحدَّ
زيادة وال نقصاف، كَتَبُو باإللقاء السبوحي والنفث الروحي ُب الروع النفسي بالتأييد االعتصامي، ىذا 

 ىذه الدائرة أو ىو خارج الدائرة؟!! إذا كاف الكبلـ ُب ىذه الدائرة إذًا أيَن أىُل البيت الكبلـ يقع ُب
وأيَن عقيدُة أىل البيت، وإذا كاف ىذا كشف شيطاين فعبًل كانت مكاشفة ولكن مكاشفة شيطانية 

؟ ىل أنَُّو كاف ُب إلقاء شيطاين فإذًا البقية ِلماذا ال تكوف من اإللقاءات الشيطانية، ما معُب ىذا الكبلـ
حاؿ مكاشفة أو كما قلت رٗبا كاف ناًن ومكشف كما يقوؿ العراقيوف، القضية فقط ىنا ُب ىذه 

 ُب ىذا الفص اإلسحاقي؟ أبداً. 86الصفحة 
كما   -نفس الشيء  159لنذىب إىل الفص السليماين فص حكمة رٞبانية ُب كلمة سليمانية صفحة 

ليو وسلم قل ريب زدين علما فامتثل أمر ربِو فكاف يطلب الزيادة من العلم قاؿ لنبيِو ُمػَحمَّد صلى اهلل ع
حٌب كاف إذا سيق لو لنب يتأولُو علمًا كما تأوؿ رؤياه َلمَّا رأى ُب النـو أنَّو أوٌب بقدح لنب َفَشرِبَُو وأعطى 

ات يتحدث كثّباً عن وطبعاً ابن عريب ُب الفتوح -ا٣بطاب، قالوا: فما أولتُو؟ قاؿ: العلم بن  فضلُو عمر
 ىذا ا٤بوضوع ورٗبا يأتينا أثناء تصفح الفتوحات، ىذا وحي مكاشفة ماذا تسمونُو؟! أنا ىنا أختار ٭باذج.
 163لنذىب إىل مكاف آخر: ُب الفص الداوودي فص حكمة وجودية ُب كلمة داوودية، ُب صفحة 

و٥بذا مات رسوؿ اهلل  اإللقاء السبوحي:في ا٤بستند إىل ماذا يقوؿ عارفنا ابن عريب ُب ىذا الكتاب الكش
طبعًا ماذا يقوؿ عرفاء الشيعة؟ ماذا يقوؿ؟ يقولوف  -صلى اهلل عليو وسلم وما نصَّ ٖببلفة عنُو إىل أحد 

ىو يتحدث عن ا٣ببلفة ا٤بعنوية وليست ا٣ببلفة الدنيوية ومن الذين يقولوف ىذا الكبلـ أيضًا السيد 
ينِو ولكن الكبلـ واضح، مع أفَّ ا٣ببلفة ا٤بعنوية وا٣ببلفة الدنيوية ال ٲبكن ا٣بميِب ونأٌب على كبلمِو ُب ح

أف يفَبقا ونتحدث عن ىذه النقطة حينما نصل إىل تعليق السيد ا٣بميِب قدس سره حوؿ كبلـ ابن عريب 
فة و٥بذا مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وما نصَّ ٖببل -ُب فصوص الػَحَكم، ماذا يقوؿ ابن عريب 

وسيتضح معُب ىذا الكبلـ ال كما يقوؿ عرفاء الشيعة سيتضح من خبلؿ  -عنُو إىل أحد وال َعيػََّنُو 
الفتوحات ا٤بكية أفَّ ا٣بليفة ا٢بقيقي اإل٥بي ىو أبو بكر، وأبو بكر ناؿ ىذه ا٣ببلفة ٗبنزلة ذاتية كما 

اهلل صلى اهلل عليو وسلم و٥بذا مات رسوؿ  -سيتضح من كبلـ ابن عريب من خبلؿ الفتوحات ا٤بكية 
ىناؾ من ىو يأخذ  -وما نصَّ ٖببلفة عنُو إىل أحد وال َعيػََّنُو لعلمِو أفَّ ُب أُمَّتِو من يأخذ ا٣ببلفة عن ربو 
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يعِب أبا بكر خليفة عن اهلل، قطعًا العرفاء  -فيكوف خليفة عن اهلل  -ا٣ببلفة عن ربو من لو ىذه ا٤بنزلة 
عنوية ُب جو األ٠باء والصفات وىذه ا٤بعاين، ىذه معاين تأويلية با٤بعُب التأويلي يقولوف ا٤بقصود ا٣ببلفة ا٤ب

 -ا٤بخالف للمعُب التأويلي ألىل البيت، ىذه معاين يصطنعها العرفاء ألجل تربير كلمات ابن عريب 
وز الكبلـ واضح وما ٰبتاج إىل عمق وإىل اصطبلحات ورم -و٥بذا مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

وكل الكبلـ ا٤بوجود ُب الكتاب من ىذا القبيل من ىذا النوع، فأين ىو كبلـ الشيخ ا٤بطهري وغّب 
الشيخ ا٤بطهري من أفَّ ىذا الكتاب ال يفهمُو ُب كل عصر إال اثنْب أو ثبلثة أو أربعة أو غّب ذل ، ىذه 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و٥بذا مات  -هتويبلت، هتويبلت غّب حقيقية وبقية الكتاب على ىذا الوزف 
وسلم وما نصَّ ٖببلفة عنُو إىل أحد وال َعيػََّنُو لعلمِو أفَّ ُب أُمَّتِو من يأخذ ا٣ببلفة عن ربو فيكوف خليفًة 

مل ٯبعل  -عن اهلل مع ا٤بوافقة ُب ا٢بكم ا٤بشروع فلمَّا َعِلَم ذل  صلى اهلل عليو وسلم مل ٰبجر األمر 
ىذا ىو االنكشاؼ  -ء ُب خلقو يأخذوف من معدف الرسوؿ والرسل فللو خلفا -ا٣ببلفة ُب شخص 

وىذا ىو اإللقاء السبوحي يا معاشر شيعة أىل البيت، أنا ال أنفي كما قلت أف ُب ىذا الكتاب شيئاً 
من حق وال أنفي أف ُب ىذا الكتاب شيئًا من عمق ولكن أين ىذا العمق من عمق حديث أىل 

ية، ىذا ىو فصوص الػِحَكم الذي يعترب ا٤بًب األوؿ وا٤بًب األعمق وسأٙبدث عن ىذه القض البيت!!
واألدؽ ُب ا٤بدرسة العرفانية الشيعية ورُبػما يُدَرس ُب سنوات، يُدرس ُب ثبلث أربع سنوات ُب حلقات 
الدارسات العرفانية ويُػَحمَّل الكثّب من الكبلـ، قضية التحميل والشرح قضية بسيطة ليست صعبة، من  

ده معلومات وعنده ثقافة واسعة يستطيع أف يأخذ أي كلمة ويبدأ يشرح على ىذه الكلمة كاف عن
ويُػَحمّْل الكلمة ما يريد، ىذه القضية يعرفها أىُل الفن ويعرفها أىل ا٣بربة ُب شرح النصوص، ىذا ىو 

 فصوص الػِحَكم، لكننا نلقي عصانا أين؟ نلقيها عند الفتوحات ا٤بكية.
 كمـا قَـرَّ عيناً باإلياب الـمساِفرُ  ألقت عصاىا واستقرَّ بـها النوى 

ىذا ىو الفتوحات ا٤بكية، ىذه آّموعة ىي الفتوحات ا٤بكية، ىذه الطبعة طبعة دار صادر، الفتوحات 
ـَ لو نواؼ ا١براح، الطبعة األوىل سنة:  ا٤بكية ٥با طبعات كثّبة، ىذه طبعة دار صادر بّبوت قرأه وقدَّ

ميبلدي، وٕبسب تتبعي ُب الطبعات ىذه من الطبعات ا١بيدة جداً، قلت قبل قليل أنو اصربوا  2004
َعَليَّ ألف ابن عريب إشكالية كبّبة، وأنا ال أٙبدث عن إشكالية ابن عريب ُب ا١بو األكادٲبي ال عبلقة يل 

ا٤بلف )يق والكتابة، ىذا با١بو األكادٲبي وال أٙبدث عن ابن عريب إشكالية ُب عامل البحِث والتحق
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خارج ىذه األطر، خارج اإلطار األكادٲبي، خارج اإلطار البحثي، ىذا ملفّّ شيعي، ىذا  (ا٤بهدوي
ملفّّ وجداين، للبحث عن ا٢بقيقة ٤بعرفة تكليفنا الشرعي بْب يدي إماـ زماننا بعيداً عن دائرة األكادٲبية 

والتحقيق الٍب ُب بعض األحياف تُػَقيّْد ا٢بقائق وال  وبعيدًا عن دائرة البحث والتحقيق ومناىج البحث
تفسح ٦بااًل لوصوؿ ا٢بقيقة بسبب االلتزاـ ُب أعراؼ معينة ُب قواعد منهجية معينة، وال الكبلـ ىنا ُب 

 درس عرفاين أبداً، الكبلـ ىنا كبلـ ُب ميداف أىل البيت، الكبلـ ىنا ٙبت ىذه اليافطة:
 .ا أىل البيت مساوٌق إلنكارناطلُب الـمعارِف من غير طريقن

قد يقوؿ البعض بأف ىذا الشعار ىو شعار ا٤بدرسة التفكيكية، أنا لسُت من ا٤بدرسة التفكيكية، 
سأٙبُدث عن ا٤بدرسة التفكيكية، أنا لسُت من ا٤بدرسة التفكيكية، ا٤بدرسة التفكيكية ىي مدرسة ا٤بّبزا 

عنها، أنا لسُت من ىذه ا٤بدرسة، أنا من مدرسِة  مهدي األصفهاين رضواف اهلل تعاىل عليو، سأٙبدث
عامِل أستاذ أ٠بو جعفُر الصادؽ أنا من ىذه ا٤بدرسة وال أنفي أف ا٤بدارس األخرى ُب جو مدرسة جعفر 

لكنِب إٔبُث ُب ضمن ىذه األجواء، أنا شيعٌي جعفرٌي ال أنتمي إىل أي مدرسة أخرى، لكن  ،الصادؽ
ا مهدي األصفهاين عن اإلماـ ا٢بجة كلمُة حق وىذه الكلمة تلخص ا٤بئات ىذه الكلمة الٍب نقلها ا٤بّبز 

طلُب المعارِف من غير طريقنا أىل البيت  :من النصوص ا٤بوجودة ُب كتب ا٢بديث ا٤بعتربة عندنا
فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد َعَبَد  ،من استمع إلى ناطق فقد َعَبَده -.مساوٌق إلنكارنا

باهلل عليكم ىذا كبلمو كبلـ ابن عريب ُب  .كان الناطق ينطُق عن اهلل فقد َعَبد اهلل  وإن ،الشيطان
فضل عمر وكبلـ ابن عريب ُب قضية أف النيب مل يُعْب أحدًا بعده ألفَّ األُمَّة فيها ما فيها من رجاؿ 

ن الشيطاف؟!! يكونوف خلفاء هلل وليس لرسوؿ اهلل، ىذا الكبلـ الناطق بو ينطُق عن اهلل أـ ينطُق ع
الكبلـ واضح ال ٰبتاج إىل دليل وإىل برىاف، أنا قلت اصربوا َعَليَّ ألف ىذا الكتاب كتاب كبّب وقطعاً أنا 
سوؼ لن أتتبع ا٤بواطن بأٝبعها ُب الكتاب، ىذا ٰبتاج إىل أف نبقى حلقات وحلقات حٌب نقرأ الكتاب 

ختار ٭باذج وىذه النماذج كثّبة جدًا ولكنها بكلِو، أنا سأختار ٭باذج من كل جزء من ىذه األجزاء سأ
، أنا قلت ُب ا٢بلقة األوىل بأنِب أِعدكم سأضُع ُب  قليلة بالنسبة ِلما ىو موجود ُب الكتاب فصربكم َعَليَّ
أيديكم حقائق والوصوؿ إىل ا٢بقائق ٰبتاج إىل صرب ٰبتاج إىل تتبع إىل دقة، ىذا الكتاب أنا تتبعتُو قبل 

ر سطرًا سطرًا لكن تل  النسخة الٍب أّشرُت فيها ما أّشرت ووضعت عبلمات غّب سنة رٗبا أكث 20
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موجودة عندي اآلف، ىذه النسخة نسخة جديدة وما كاف عندي وقت وٕبسب ما يعلق ُب الذاكرة 
تصفحت الكتاب ووضعت عبلمات ٕبسب ما يعلق ُب ذاكرٌب الٍب بدأ النسياف يتسرب إليها شيئاً 

وف العمر حينما يتقدـ اإلنساف ُب العمر يسحب العمر أذيالُو على ذاكرة اإلنساف فشيئًا وىذا ىو قان
وعلى قدرات اإلنساف، أنا َأَشرت وَأّشرت ُب ىذا الكتاب على ٦بموعة وٕبسب الوقت ا٤بناسب ولكن 

 اصربوا َعَليَّ شيئاً قليبل، ىذا ىو ا١بزء األوؿ من كتاب الفتوحات ا٤بكية الكتاب ا٤بركزي.
تأمبلت )، تقريباً ىذه الصفحة ىي الصفحة الثانية ٩با كتبُو ابن عريب ٙبت عنواف 16إىل صفحة  نذىب

مقدمة الكتاب ىذه، ماذا يقوؿ؟ بعد أف يقوؿ: والصبلة على سر العامل ونكتتو  (ُب ا٢بقيقة الػُمُحمَّديَّة
تبلحظوف كل كتب  -ؿ إىل أف يقوؿ: الذي شاىدتُو عند إنشائي ىذه ا٣بطبة ُب عامل حقائق ا٤بثا -

ابن عريب ىذه الكتب كلها جاء ّٔا من النيب، فصوص الػِحَكم النيب أعطاه الكتاب، ىذا الكتاب أيضاً 
عند إنشائي ىذه  -شاىد النيب  -الذي شاىدتُو  -ىو يأخذُه من النيب ا٢بقائق حقائق ىذا الكتاب 

ا٣بطبة ُب عامل حقائق ا٤بثاؿ ُب حضرة ا١ببلؿ مكاشفًة قلبية ُب حضرة غيبية وَلمَّا َشِهدتُو صلى اهلل عليو 
ىو يشاىد النيب ُب  -وسلم ُب ذل  العامل سيدًا معصـو ا٤بقاصد ٧بفوظ ا٤بشاىد منصورًا مؤيدا 

ىي خُّب أُمَّة عليو ملتفوف ومبلئكة التسخّب من  وٝبيُع الرسل بْب يديو مصطفوف وأمتُو الٍب -ا٤بكاشفة 
ٍب ماذا ُب ىذا ا٤بشهد  -حوؿ عرِش مقامِو حافوف وا٤ببلئكة ا٤بولَّدة من األعماؿ بْب يديِو صافوف 

يعِب أبا بكر وتبلحظوف القرائن فبل يأتيِب عارؼ شيعي ويقوؿ  -والصديق  -النوراين ُب ىذه ا٤بكاشفة 
والصديق على ٲبينِو األنفس والفاروؽ على يسارِه  -عليَّاً، نستمر ُب الكبلـ يعِب بو الصديق األكرب 

وحٌب لو  -وا٣بتُم بْب يديِو قد حُب  -ا٤براد من ا٣بتم ىو عيسى  -األقدس وا٣بتُم بْب يديِو قد حُب 
ـ؟ من ولكن ا٤براد ىو عيسى، كيف نفهم الكبل ،يريد العرفاء أف يفسروه باإلماـ ا٤بهدي نقبل ذل  منهم

حديث األنثى ىل يعِب  -وا٣بتُم بْب يديِو قد حُب ٱبربُه ٕبديث األنثى  -خبلؿ أسلوبِو ُب كل الكتاب 
وطبعاً للعرفاء تأويبلت ٥بذا الكبلـ أنا لست  -وا٣بتُم بْب يديِو قد حُب  -بو مرًن أو غّب ذل  ال أدري 

بْب يديِو قد حُب ٱبربُه ٕبديث األنثى  وا٣بتمُ  -بصدد شرح كبلمهم وتأويبلهتم، أنا عارؼ بتأويبلهتم 
فالتفت السيُد األعلى  ،وذو النورين مشتمل برداء حيائِو مقبٌل على شانو ،وعليّّ يَبجم عن ا٣بتِم بلسانو

أي ختم؟ يعِب وراء  -فرآين وراء ا٣بتم  -يعِب النيب  -وا٤بورد الَعِذُب األحلى والنور األكشف األجلى 
 -باعتبار عيسى خاًب الوالية وأيضًا ابن عريب خاًب الوالية  -بينو ُب ا٢بكم الشَباؾ بيِب و  -عيسى 
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ىذا عديل  وابن  وخليل  انصب لو منرب الطرفاء بْب يديو  -يعِب النيب يقوؿ لعيسى  -فقاؿ لو السيد 
ابن عريب يعِب  -ٍُبَّ أشار إيلَّ أف ُقم يا ُمػَحمَّد  -ىذا نوع من أنواع الشجر نوع من أنواع ا٣بشب  -

أف ُقم يا ُمػَحمَّد عليو فاثِب على من أرسلِب وَعَلّي فإف في  شعرٌة مِب ال  -ا٠بُو ُمػحمَّد لقبُو ٧بيي الدين 
طبعاً ىناؾ تأويبلت عند العرفاء على  -صرب ٥با عِب ىي السلطانة ُب ذاتيت  فبل ترجع إيلَّ إال ِبُكلّْيَِّت  

فسِو وأفَّ ا٢بقائق الٍب تأٌب على لسانِو ىي كانت من ذاؾ ا٤بقاـ، ىذا الكبلـ، إىل أف يبدأ فيتحدث عن ن
 :- ألنَُّو أين صار؟ صار ُب ا٤بقاـ الػُمَحمَّدي األطهر يقوؿ

فنصب ا٣بتُم ا٤بنرب ُب ذل  ا٤بشهد األخطر وعلى جبهة ا٤بنرب مكتوب بالنور األزىر ىذا ىو ا٤بقاـ 
كن ماذا يقوؿ لئبل يقوؿ الناس بأن  صرت ُب مقاـ وىو صعد على ا٤بنرب ل -الػُمَحمَّدّي األطهر 

 -الٍب أنا فيها كُم قميص أبيض  -النيب بسط  -ُمػَحمَّد، ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: وَبَسَط يل على الدرجة 
حٌب كأين أوتيُت جوامع الَكِلم  -ىو ابن عريب  -يقوؿ: فشكرُت اهلل حٌب كأين أوتيُت جوامع الَكِلم 

على ىذا ا٤بنرب ا٤بكتوب عليو ىذا ىو ا٤بقاـ الػُمػَحمَّدي األطهر  -فشكرت اهلل عزَّ وجل وصعدُت أعبله 
وَبَسَط يل أو وُبِسَط يل  -وقف ُب نفس موقف النيب ومستواه  -وحصلُت ُب موضع وقوفِو ومستواه  -

ص أبيض فوقفت عليو حٌب ال أباشر ا٤بوضع الذي باشرُه بقدميو تنزيهاً على الَدرَجِة الٍب أنا فيها ُكُم قمي
ىو  -لو وتشريفًا وتنبيهًا لنا وتعريفًا أفَّ ا٤بقاـ الذي شاىدُه من ربو ال يشاىدُه الَوَرثَة إال من وراء ثوبو 
 وارث قاؿ ىنا ُب مقدمة فصوص الػِحَكم ماذا قاؿ؟ قاؿ: ولكِب وارث،، ولسُت بنيب وال رسوؿ ولكِب

أنا قلت ىذا الكتاب ىو عبارة عن شرح لكتاب فصوص الػِحَكم، يقوؿ فوضع يل  -وآلخرٌب حارث 
قميص: حٌب ال أباشر ا٤بوضع الذي باشرُه بقدميو تنزيهًا لو وتشريفًا وتنبيهًا لنا وتعريفًا أفَّ ا٤بقاـ الذي 

وأصبًل ٕبسب   -إال من وراء ثوبو  -عريب  يعِب ابن عريب وأمثاؿ ابن -شاىدُه من ربو ال يشاىدُه الَوَرثَة 
كبلـ الشيخ ا٤بطهري أنو مل يأٌب ولن يأٌب ليس لو مثيل، يـو أمس قرأنا كبلـ الشيخ ا٤بطهري وىذا 
الكبلـ ليس خاص بالشيخ ا٤بطهري ىذا كبلـ كل العرفاء، مرَّ علينا كبلـ السيد الطباطبائي بأنو ُب 

 ىي ىذه سطور ابن عريب الٍب مل يأٌب أحد ٗبثلها ُب اإلسبلـ. اإلسبلـ مل يأٌب بسطر مثل ابن عريب،
، ماذا يقوؿ؟ وىو يتحدث عن ا٤بقامات العالية، أنا فقط أذىب إىل العبارات 50نذىب إىل صفحة 

مباشرة وإال قبلها كبلـ كثّب وبعدىا كبلـ كثّب وىذا يقتضي أنِب أقرأ ٛباـ الصفحات، يقوؿ: وال تُناؿ 
إالَّ  -ىذه ا٤براتب  -تحدث عن مراتب عالية ُب القرب من اهلل، يقوؿ: وال تُناؿ أبدًا بعد أف ي -أبدًا 
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وال تُناؿ أبداً إال با٤بشاىدة واإل٥باـ وما شاكل ىذه الطرؽ  -ا٤بشاىدة أعلى من ا٤بكاشفة  -با٤بشاىدة 
يعِب أفَّ ُعَمر وصل  -ُعَمر  ومن ىنا تكوف الفائدة بقولِو عليو السبلـ: إف يكُن ُب أمٍَّب ُمػَحدَّثوف فمنهم

وال تُناؿ أبدًا إال با٤بشاىدة واإل٥باـ وما شاكل ىذه الطرؽ ومن ىنا تكوف الفائدة  -إىل ىذه ا٤براتب 
بقولِو عليو السبلـ: إف يكُن ُب أمٍَّب ُمػَحدَّثوف فمنهم ُعَمر وقولُو ُب أيب بكر ُب فضلِو بالسِر،، وقولُو ُب 

غّبه ولو مل يقع اإلنكار ٥بذه العلـو ُب الوجود مل يفت قوؿ أيب ىريرة حفظت  أيب بكر ُب فضلِو بالسر
يعِب أبو ىريرة  -من رسوؿ اهلل وعائْب فأمَّا أحدٮبا فبثثتُو وأمَّا اآلخر فلو بثثتُو ُقِطع مِب ىذا البلعـو 

مٍب ٧بدثوف إف يكن ُب أ -أيضاً من أصحاب السر وأبو بكر أيضاً من أصحاب السر وعمر كاف ٧بدثاً 
وىذا كلو من الوحي ومن ا٤بكاشفة، حينما يتحدث عرفائنا بأف ما جاء ُب الفتوحات كلو   -فمنهم عمر 

كشف وحقائق، وبعد أف يعدد أ٠باء الكثّب من ٨بالفي أىل البيت يقوؿ: فهوالء كلهم سادات أبرار 
رتبتُو ومنزلة أكثر العامل منو وأف و  -ىذا علُم األسرار  -فيما أحسب واشُتِهَر عنهم قد عرفوا ىذا العلم 

ال يعرفوف منازؿ ىؤالء الذين تقدـ ذكر بعضهم مثل عمر وأيب بكر وأيب ىريرة  -األكثر منكروف لو 
 ، ما عندي وقت اقرأ كل الكبلـ.50و٦بموعة من مشايخ الصوفية من الصحابة ذكرىم ُب صفحة 

٢باؿ ىذا مصطلح صوُب، يعِب بعبارة ٨بتصرة ا -يقوؿ: فالعاِرُؼ يألُف ا٢باؿ ويأنس بِو  109صفحة 
فالعاِرُؼ يألُف ا٢باؿ ويأنس بِو نودي عليو  -يعِب ا٤براد منها ىي نفحة التواصل مع اهلل سبحانو وتعاىل 

فكيف يستوحش، ىو يقوؿ: العارؼ يألف ا٢باؿ ويأنس بِو  -السبلـ ُب ليلة إسراءه ُب إستيحاشو 
أف أناقش كبلمو، نقرأ ماذا جاء فيِو من الوحي ومن ا٤بكاشفات ا١بليلة أنا ال أريد  -نودي عليو السبلـ 

فالعاِرُؼ يألُف ا٢باؿ ويأنس بِو نودي عليو السبلـ ُب ليلة إسراءه ُب إستيحاشو بلغة أيب بكر فأِنَس  -
نودي عليو  -يعِب ىو عند اهلل وأصابتو الوحشة فلم يستأنس إال بصوت أيب بكر  -بصوت أيب بكر 

يستمر ُب  -ـ ُب ليلة إسراءه ُب إستيحاشو بلغة أيب بكر فأِنَس بصوت أيب بكر، ُخِلق رسوؿ اهلل السبل
ِلماذا ىو يستأنس؟ ِلماذا استأنس ٕبديث أيب بكر؟ ألف النيب  -وأبو بكر من طينة واحدة  -ا٢بديث 

بكر من طينة واحدة فسبق ُخِلق رسوؿ اهلل وأبو  -وأبا بكر خلقوا من طينة واحدة!! ىنيئاً لعرفاء الشيعة 
 فِِ ىًَُب ئِر اثنَنيِ }ثَبََِِ -يعِب ُمػَحمَّد ىو السابق وأبو بكر تَِبَعُو بعد ذل   -ُمػَحمَّد وصلى أبو بكر 

 -يعِب كاف كبلـ النيب وأيب بكر كبلـ اهلل  -فكاف كبلمهما يَعَنَب{  انهّوَ ئٌَِّ رَذضٌَ الَ نِصَبدِجِوِ َّمٌُلُ ئِر انغَبسِ
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فكاف كبلمهما كبلمو سبحانو فلم يعدو مرتبة وُعدَّي ا٣بطاب إىل ا٤برتبة األخرى فقاؿ كأنو مبتدئ وىو 
يعِب ىذه اآلية رُبطت مع ثاين اثنْب إذ  -عاطٌف على الكبلـ ما يكوف من ٪بوى ثبلثة إال ىو رابعهم 

ضع أليب بكر منازؿ عالية ُب ُىػما ُب الغار، بالنتيجة ال أريد أف أناقش ىذه ا١بزئيات، قضية واضحة ي
الذوؽ العرفاين ولكن لنقف عند ىذه القضية قضية أف النيب استوحش فكلمُو اهلل بلغة أيب بكر ولنَبؾ 

 ىذه القضية، ما معُب أف رسوؿ اهلل وأبا بكر ُخلقا من طينة واحدة؟!! 
نكى وأنكى وأنكى من وواهلل لو أريد أف أتتبع السطور سطرًا سطرًا القضية أ 122لنذىب إىل صفحة 

طبعاً ىذه الكلمة الكتاب من  -ولذل  قاؿ الصديق  :122ولكن ىذه ٭باذج وأمثلة، ُب صفحة  ،ذل 
يعِب  -ولذل  قاؿ الصديق  -أولِو إىل آخرِه تَبدد فيو ىذه الكلمة وىذه الكلمة نقرأىا ونقف عندىا 

إىل آخر الكبلـ، واهلِل ىذه  ... تبتاف فافهمالعجُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ و٥بذا الكبلـ مر  -أبا بكر 
الكلمة ال معُب ٥با ُب لغة العرب وال حٌب ُب لغة العرفاء، والغريب أف ابن عريب من أوؿ الكتاب إىل 
آخره يضع ىذه الكلمة قانونًا وستبلحظوف كم مرة سنمر عليها، من ٝبلة القوانْب الٍب بُب عليها عرفانُو 

وواهلِل ىذه الكلمة ال معُب ٥با ُب لغة العرب، أنتم اآلف  -َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ  ىذا القانوف: العجُز عن
حللوا ىذه الكلمة، ٫بُن نعرؼ بأف حقيقة العرفاف ىو العجز عن ا٤بعرفة، العجز عن ا٤بعرفة ىو ىذا 

ا٣بميِب ُب  أمَّا العجز عن درؾ اإلدراؾ إدراُؾ أصبًل ال معُب ٥با، ىو كما يقوؿ السيد ،حقيقة العرفاف
تعليقِو على ىذه الكلمة يقوؿ: إذا كانت ىذه الكلمة يعِب صادرة من أيب بكر فيبدو أنَُّو ٠بََِع كبلماً 

العجُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ  -ونسيُو وما عرؼ معناه فنقلُو ّٔذا الشكل ا٣باطئ ألنو ال معُب ٥بذه الكلمة 
شيٌء ُب داخل اإلنساف، اإلنساف كائن ُمدرؾ يعِب كيف تعجز عن درؾ اإلدراؾ؟! اإلدراؾ  -إدراُؾ 

فهو يُدرؾ األشياء بنفسِو وإدراكُو لنفسِو ىو من درجة العلم ا٢بضوري، اإلنساف العلم ا٢بضوري ما ىو؟ 
وا٤بعلـو بعبارة أخرى كما  ،ىو أف ٰبضر ا٤بعلـو بنفسِو عند العالػِم، يكوف ىناؾ اٙباد أصبًل بْب العالػِم

ما أشعُر بفرحي الفرح موجود ُب داخلي، يعِب الفرح بنفسِو حاضٌر عندي، حينما يقوؿ الفبلسفة، حين
العجُز عن  -أعلُم بدواخل نفسي دواخل نفسي موجودة عندي حاضرة عندي، ماذا يقوؿ الصديق؟ 

كيف يعجز إالَّ أف يكوف ميتاً أو أف يكوف ٦بنوف، حٌب آّنوف ال يعجز عن درؾ اإلدراؾ   -َدَرِؾ اإلدراؾ 
ال معُب ٥بذا الكبلـ مطلقًا ال ُب سوؽ األدب وال ُب  ،آّنوف عنده إدراؾ فكيف يعجز عن درؾ إدراكوِ 

معُب ٥بذا سوؽ الفلسفة وال ُب سوؽ ا٤بنطق وال ُب سوؽ الرياضيات وال ُب سوؽ ا٣بضرة أبدًا ال 
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الكبلـ، ُب أي سوؽ إذا تأٌب ّٔذا الكبلـ فإن  لن تصل إىل معُب، طبعًا العرفاء يأتوف بتلفيقات ٲبيناً 
ومشااًل ألجل تزيْب ىذا الكبلـ والصوفية كذل  ولكن ىذا الكبلـ ال معُب لو، يبدو إف ىذا الكبلـ ىو 

ما معناه؟   -ُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ العج -الذي يقولوف عنو بأنو ال يوجد أحد يفهم ىذا الكبلـ 
كيف يعجز اإلنساف أف يُدرؾ إدراكو، حٌب ا٤بيت روحُو ُتدرِؾ بل إدراؾ الروح أشد من إدراؾ الروح وىي 
ُب ا١بسد، رٗبا ا١بسد يعجز عن َدَرؾ اإلدراؾ إذا انفصلت الروح عنو وحٌب ا١بمادات عندىا إدراؾ  

وٯبعلُو  -العجُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ  -معُب ىذا الكبلـ؟ كيف تسبح ولكن إدراؾ ٕبسبها، ما 
ولذا قاؿ  -قاعدة مهمة ُب شرحِو لكثّب من ا٤بطالب، نقرأ، أنا ىنا لست بصدد مناقشة ابن عريب 

 وواهلِل ال يفهمها أحد، أيُّ مرتبتْب؟  -الصديق العجز عن َدَرؾ اإلدراؾ إدراُؾ و٥بذا الكبلـ مرتبتاف فافهم 
ٙبت عنواف: ذكر داللة نقط البسملة، أليس عليّّ ىو النقطة، فهنا ماذا  140ب إىل صفحة نذى

يتحدث؟ يتحدث عن نقط البسملة بسم اهلل الرٞبن الرحيم، مثبلً، كبلـ طويل موجود على صفحة 
وا٤بيم ، فماذا يقوؿ؟ إىل أف يقوؿ: وترتيب النقطتْب الواحدة ٩با تلي ا٤بيم والثانية ٩با تلي األلف 141

ليس مهمًا أف يُفهم كبلمو ُب بعض األحياف ىناؾ طبلسم غّب واضحة ىي ىذه  -وجود العامل 
الطبلسم الٍب يُقاؿ عنها بأهنا ال يفهمها كل أحد، طبلسم وفيها أخطاء، ليس مهمًا ىذا، ا٤بهم ماذا 

تلي األلف وا٤بيم وجود وترتيب النقطتْب الواحدة ٩با تلي ا٤بيم والثانية ٩با  -يقوؿ عن نقاط البسملة 
العامل الذي بُِعَث إليهم والنقطة الٍب تليو أبو بكر رضي اهلل عنو والنقطة الٍب تلي األلف ُمػَحمَّد وقد 

 -أبو بكر  -تقببت الياء عليهما كالغار إذ يقوؿ لصاحبِو ال ٙبزف إفَّ اهلل معنا فإنو واقٌف مع صدقِو 
ق ُب ا٢باؿ الذي ىو عليو ُب ذل  الوقت فهو ا٢بكيم كفعلو يـو بدر وُمػَحمٌَّد عليو السبلـ واقٌف مع ا٢ب

ُب الدعاء واإل٢باح وأبو بكر عن ذل  صاح فإف ا٢بكيم يوُب ا٤بواطن حقها وَلمَّا مل يصح اجتماع 
لذل  مل يقم أبو بكر ُب حاؿ النيب وثبَت مع صدقِو بِو فلو فُِقد النيب ُب ذل  ا٤بوطن  ،صادقِْب معاً 
يعِب أف أبا بكر ىو ُب مقاـ النيب لكن ألف النيب موجود أبو بكر  -بو بكر لقاـ ُب ذل  ا٤بقاـ وحضرُه أ

فلو فُِقد النيب ُب ذل  ا٤بوطن وحضرُه أبو بكر لقاـ ُب ذل  ا٤بقاـ الذي أقيم فيو رسوؿ  -لو مقاـ آخر 
ألنو ليس ٍَبَّ  -إال النيب  ال يوجد أعلى من أيب بكر شيء ٰبجبوُ  -اهلل ألنو ليس ٍَبَّ أعلى منو ٰبجبوُ 

ما سوى أيب بكر  -أعلى منو ٰبجبُو عن ذل  فهو صادُؽ ذل  الوقت وحكيمُو وما سواه ٙبَت حكمِو 
فلمَّا نظرت نقطة أيب بكر إىل الطالبْب أسف عليو فأظهر الشدة وغلب  -فهو ٙبت حكم أيب بكر 
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قَِلب لآليات والوقائع واألحداث  -ربتنا الصدؽ وقاؿ ال ٙبزف ألثر ذل  األسف إف اهلل معنا كما أخ
بكل معانيها، ىذا ىو الكشف ا٢بقيقي، أنا قلت قبل قليل ىو ىذا إما ىو فعبًل مكاشفة أو واحد 
مكشف وناًن ما يدري يعِب، إىل أف يعِب يستمر فيقوؿ: وىذا أشرؼ مقاـ ينتهي إليو تقدـ اهلل علي  

ا رأيُت شيئًا إالَّ رأيُت اهلل قبلو شهوٌد بكرٌي وراثٌة ُمػَحمَّديَّة ماذا يقوؿ؟ ىو يقوؿ إف أبا بكر يقوؿ: م -
وخاطب الناس ٗبن عرؼ نفسو عرؼ ربو رضي اهلل عنو وىو قولو تعاىل ٱبرب عن ربِو تعاىل كبل إف معي 
بلً ريب سيهديِب وا٤بقالة عندنا إ٭با كانت أليب بكر رضي اهلل عنو ويؤيدنا قوؿ النيب: لو كنُت متخذاً خلي

الٚبذُت أبا بكر خليبل فالنيب ليس بػُمصاحب وبعضهم أصحاب بعض وىم لو أنصار وأعواف فافهم 
 .141، 140ونِعَم اإلشارات، ىذا ُب صفحة  -إشارتنا هُتدى إىل سواء السبيل 

وىو يتحدث عن أصحاب األسرار وعن مقاـ عن حقيقة تسمى ا٥بباء،  152نذىب إىل صفحة 
عبد اهلل بن  وقد ذكرُه عليُّ ابن أيب طالب رضي اهلل عنو وسهل -ا ىذه ا٢بقيقة فيقوؿ: من الذين عرفو 

وقد ذكرُه عليُّ ابن أيب طالب  -ىذا من الصوفية يعِب يساوي بْب علّي وبْب أحد الصوفية  -رٞبُو اهلل 
لظاىر ا -عبد اهلل رٞبُو اهلل وغّبٮبا من أىل التحقيق أىل الكشف والوجود بن  رضي اهلل عنو وسهل

عنده مؤسسة ٙبقيق وعلّي ابن أيب طالب يعمل ُب ىذه ا٤بؤسسة فأعطاه ىذه الدرجة من درجات 
عبد اهلل رٞبُو اهلل وغّبٮبا من أىل بن  وقد ذكرُه عليُّ ابن أيب طالب رضي اهلل عنو وسهل -التحقيق 

 التحقيق أىل الكشف والوجود.
ى اهلل عليو وسلم أفَّ علماء ىذه األُمَّة أنبياء بِب : وقد ورد ا٣برُب عن النيب صل188نذىب إىل صفحة 

طبعًا ىو الكبلـ طويل أنا فقط أذىب إىل السطور وإالَّ كبلـ قبل  -إسرائيل يعِب ا٤بنزلة الٍب أشرنا إليها 
وقد ورد ا٣برُب عن النيب صلى اهلل  -ىذا وبعد ىذا كثّب، ٲبكنكم أف تراجعوه أنا أذكر أرقاـ الصفحات 

 -ُب السابق من الكبلـ  -عليو وسلم أفَّ علماء ىذه األُمَّة أنبياء بِب إسرائيل يعِب ا٤بنزلة الٍب أشرنا إليها 
فإف أنبياء بِب إسرائيل كانت تُػحفُظ عليهم شرائع رسلهم وتقـو ّٔا فيهم وكذل  علماء ىذه األُمَّة 

أحكاـ رسوؿ اهلل، ٰبفظوف عليها أحكاـ رسو٥با صلى اهلل عليو وسلم كعلماء وأئمتها ٰبفظوف عليها 
كالثوري وابن ُعيينة وابن   -سفياف الثوري  -الصحابة ومن نزؿ عنهم من التابعْب وأتباع التابعْب كالثوري 

بًا راقياً، ىذا الثوري ا٢بادثة ا٤بشهورة الذي التقى باإلماـ الصادؽ وكاف اإلماـ الصادؽ يلبس ثو  -سّبين 
فقاؿ لو: يا أبا عبد اهلل أيَن زُىد جدؾ أمّب ا٤بؤمنْب؟ أنت تلبس ىذا الثوب وكاف سفياف الثوري يلبس 
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فوجد ٙبت ثوب اإلماـ  ،ثوبًا خشناً، اإلماـ الصادؽ أمس  بِو أخذ يده فأدخل يده ٙبت الثوب
ا سفياف أدخل يدُه ُب داخل ىذا يل وىذا للناس، أمَّا أنت ي :الصادؽ ثوب خشن مدرعة من شعر قاؿ
 :وإذا بو يلبس ثوب ناعم أنعم من ا٢برير قاؿ

وىذا ل  يا سفياف وىذا الثوب ا٣بشن، ىذا ىؤالء ىم علماء األُمَّة رضواف اهلل تعاىل عليهم أعلى اهلل 
وابن  كعلماء الصحابة ومن نزؿ عنهم من التابعْب وأتباع التابعْب كالثوري وابن ُعيينة  -تعاىل مقاماهتم 

 -ومال  وابن أيب رُباح  -ا٢بسن البصري  -وا٢بسن  -ىذا العالِػم األموي الشديد ُب أمويتِو  -سّبين 
أنس، ىذا كاف ُب بداياتو كاف يرغب يصّب مغِب ىذا مكتوب ُب كتب التأريخ، بن  مال  يعِب مال 

غِب البُد أف يكوف شكلو إن  ال تصلح أف تكوف مغنياً، ا٤ب :فقالت لو أمو ،لكن أمو كاف شكلو قبيح
مثل ما اآلف تُراعى الوسامة ُب الفنانْب ُب ا٤بمثلْب وُب ٪بـو السينما ىذه قضية قدٲبة، قالت لو شكل  

وأتباع التابعْب   -ال يصلح للغناء فلجأ إىل الفقو وىذه قضايا مكتوبة ُب كتبهم ىذه ليست ُب كتبنا 
ٙبدث عنهم بالتفصيل ىناؾ كبلـ كثّب عنهم ُب الكتب وىؤالء لو أقف عندىم أ -كالثوري وابن ُعيينة 

كالثوري وابن ُعيينة وابن سّبين وا٢بسن   -ىؤالء ىم الذين كأنبياء بِب إسرائيل  -وأتباع التابعْب  -
أيُّ  -ومال  وابن أيب رباح وأيب حنيفة ومن نزؿ عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى ٦برى ىؤالء 

ن عريب يتقي، ىل ىو ٦ببور على ذكر ىذه األ٠باء؟! التقية ٥با حدود، الرجل تقية حينما يقولوف بأف اب
 -ىو ُب دائرة ا٤بخالفْب ألىل البيت ىذه قضية واضحة ُب كل كتبِو، أيُّ تقية؟ سنتحدث عن التقية 

ُب حفظ األحكاـ، إىل  -ومن نزؿ عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى ٦برى ىؤالء إىل ىلم جرا 
وطائفة أخرى من علماء ىذه األُمَّة ٰبفظوف عليها أحواؿ الرسوؿ وأسرار علومو كعلّي وابن  -يومنا ىذا 

دينار وبناف ا٢بمَّاؿ وأيوب بن  عباس وسلماف وأيب ىريرة وحذيفة ومن التابعْب كا٢بسن البصري ومال 
؟ من ىذا بناف ا٢بمَّاؿ؟ و  -السختياين  أيوب السختياين ىل فيهم جعفر الصادؽ؟ ىل فيهم باقر العلـو
ومن نزؿ عنهم بالزماف كشيباف  -ىؤالء من الدراويش من الصوفية  -ومن نزؿ عنهم بالزماف  -من ىو؟ 

كشيباف الراعي وفرج   -واإلماـ الصادؽ أين؟ واإلماـ الباقر أين؟ بقية األئمة أين؟  -الراعي وفرج األسود 
كشيباف الراعي وفرج األسود   -ن مثل ىذه الكتب ىنيئاً، ىنيئاً ٥بؤالء الذين يأخذوف دينهم م -األسود 

أليس ىذه ظبلمة  -عياض وذي النوف ا٤بصري ومن نزؿ عنهم كا١بنيد والتسَبي بن  ا٤بعمر والفضيل
ألىل البيت؟ وندوخ ُب أف ابن عريب يكوف مصدر للعقائد أو ال، من ىو ابن عريب؟ حٌب لو صار شيعياً 
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وحْب انتقد  د ٰبتاج ابن عريب أيها الشيعُة؟!! ما لكم كيف ٙبكموف.ىو ينفع نفسو، من عنده آؿ ُمػَحمَّ 
الوائلي أو مرتضى العسكري أو انتقد فضل اهلل وآٌب باألدلة ُأَسب وُأشَتم وال أعبُأ بذل ، وحْب انتقد 
ابن عريب سُيقاؿ عِب ىذا جاىل وىذا قشري وحشوي ويقولوف ما يقولوف، من ىم القشريوف؟ أنا قشري 

 ثل ىذه القشرية والسخافة.ىؤالء الذين يقدسوف كتاباً ٗبأـ 
الكبلـ  }ئرا جبء َصش اهلل ًانفزخ{يا سورة؟ سورة  -: وَلمَّا تبل رسوؿ اهلل ىذه السورة 224صفحة 

بكى أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو وحدُه دوَف من كاف ُب ذل  آّلس  -طويل، النيب حْب تبل السورة 
 -أعلم الناس كاف أبو بكر  -تعاىل قد نعى إىل رسوؿ اهلل نفسو وىو كاف أعلُم الناس بِو وَعِلَم أفَّ اهلل 

باعتبار السورة تتحدث عن نصر وفتح  -وف من بكائِو وال يعرفوف سبب ذل  بوأخذ ا٢باضروف يتعج
بًل ألهنم إذا تُرِكوا وأنفسهم مل ٱبَب أحٌد منهم الظهور أص -مثل أيب بكر  -يقوؿ: واألولياء األكابر 

 -َعِلموا أفَّ اهلل ما خلقهم ٥بم وال ألحد من خلقِو بالتعلق من القصد األوؿ وإ٭با خلقهم لو سبحانو 
 -إذا ا٢بق أظهرىم  -َفَشَغلوا أنفسهم ٗبا ُخِلقوا لو فإف أظهرىم ا٢بق  -يعِب أف أبا بكر اهلل خلقُو لو 

ليس  -فذل  إليو سبحانو ما ٥بم فيو تعمُّل عن غّب اختيار منهم بأف ٯبعل ُب قلوب ا٣بلق تعظيمهم 
ىم الذين أبرزوا أنفسهم، ليس ىم الذين كتبوا الصحيفة مثبًل وليس ىم الذين أنشئوا السقيفة مثبًل، 

نويرة وزنا قائدىم بزوجتِو وليس وليس ىؤالء وليس ىم الذين قتلوا بن  وليس ىم الذين مثبًل قتلوا مال 
 ذه األشياء ظهرت منهم تعمُّل ألف اهلل خلقهم لو.الزىراء، ىذا كلو تعمُّل، ى

ألهنم صانوا قلؤّم أف  -ِلماذا؟  -: ٍُبَّ إف ىذه الطائفة ىؤالء إ٭با نالوا ىذه ا٤برتبة عند اهلل 225صفحة 
أو تتعلق بكوف من األكواف سوى  -ىذه الطائفة صانت قلؤّا أف يدخلها غّب اهلل  -يدخلها غّب اهلل 
من ىم؟ أبو  -جلوٌس إالَّ مع اهلل وال حديث إالَّ مع اهلل فهم باهلل قائموف وُب اهلل ناظروف اهلل فليس ٥بم 

وإىل اهلل راحلوف ومنقلبوف وعن اهلل ناطقوف ومن اهلل آخذوف وعلى اهلل متوكلوف  -بكر وعمر وأمثا٥بم 
عن نفوسهم فبل تعرفهم  وعند اهلل قاطنوف، فما ٥بم معروٌؼ سواه وال مشهوٌد إالَّ إياه صانوا نفوسهم

نفوسهم فهم ُب غيابات الغيب ٧بجوبوف ىم ضغائن ا٢بق ا٤بستخلصوف يأكلوف الطعاـ وٲبشوف ُب 
٫بُن إذا نقوؿ ىذا  -األسواؽ مشي سَب وأكل حجاب فهذه حالة ىذه الطائفة ا٤بذكورة ُب ىذا الباب 

لباب قلنا ومن ىذه ا٢بضرة بُعثت الرسل الكبلـ عن أىل البيت يُقاؿ بأننا ُمغالوف، ويستمر يقوؿ: ٥بذا ا
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تابعْب ٥بم قائمْب بأمرىم من عْب واحدة أخذ عنها األنبياء  -مثل أيب بكر وعمر  -ووجد معهم ىؤالء 
والرسل ما شرعوا وأخذ عنها األولياء ما اتبعوىم فيو فهم التابعوف على بصّبة والعا٤بوف ٗبن اتبعوه وفيما 

الرسل ومناىج السبل من اهلل ومقاديرىم عند اهلل تعاىل واهلل يقوؿ ا٢بق وىو  اتبعوه وىم العارفوف ٗبنازؿ
 ، ىذه ا٤بنازؿ العالية كلها أليب بكر وعمر.225ىذا ُب صفحة  -يهدي السبيل 

 -بعد أف يذكر ُب كبلمِو عيسى عليو السبلـ  -، يقوؿ: وقد نَػبََّو عليو الَبمذي 228نذىب إىل صفحة 
وقد  -يعِب الَبمذي َشِهد ِلمن؟  -َبمذي ا٢بكيم ُب كتاب ختم األولياء لو وَشِهَد لو وقد نَػبََّو عليو ال

 -نَػبََّو عليو الَبمذي ا٢بكيم ُب كتاب ختم األولياء لو وَشِهَد لو بالفضيلة على أيب بكر الصديق وغّبه 
والية األوؿ ىو أفضل يعِب أف عيسى وىو ختم الوالية األوؿ، ابن عريب ختم الوالية الثاين، عيسى ختم ال

أحد ُب ىذه األُمَّة بعد النيب ٕبيث أنَّو حٌب أفضل من أيب بكر، يعِب داللة على أفضلية عيسى أنَّو 
يعِب حٌب على أيب  -وَشِهَد لو بالفضيلة  -أفضل من أيب بكر ألف أبا بكر ليس من أحد فوقو إالَّ النيب 

 بكر الصديق وغّبِه، إىل آخر الكبلـ الذي ذكرُه.
وىو يتحدث عن آية التطهّب الٍب علسها ُب تفسّبِه، أليس ُعلست آية التطهّب مل  242صفحة 

 أَىمَ انشِّجظَ عَنكُىُ }نُِْزىِتَ، يذكر اآلية: 242يتحدث عنها؟ ىنا يتحدث عن آية التطهّب صفحة 

كل أوالد فاطمة دخلوا ُب ىذه   -يقوؿ: فدخَل الُشرفاء أوالد فاطمة كلهم  رَطيِرياً{ شَكُىًَُّطَيِّ انجَْذِ
فدخَل الُشرفاء أوالد فاطمة   -اآلية، لرٗبا يقوؿ قائل أفَّ ا٤براد أوالد فاطمة من علّي قبوؿ نقبل بذل  

ىل يـو القيامة ُب إ -أيضًا دخل ُب ىذه اآلية  -كلهم ومن ىو من أىل البيت مثل سلماف الفارسي 
ىذه اآلية ماذا يفهم منها ابن عريب؟ يقوؿ ىذه اآلية آية غفراف ليس تطهّب، يقوؿ  -حكم ىذه اآلية 

ألف ىم يرتكبوف الذنوب، يرتكبوف ا٤بعاصي يفعلوف الكبائر لكن ىذه اآلية أشارت إىل أف اهلل يغفر 
ومن ىو من أىل البيت مثل سلماف الفارسي  ذنؤّم، نقرأ ماذا يقوؿ: فدخَل الُشرفاء أوالد فاطمة كلهم

إىل يـو القيامة ُب حكم ىذه اآلية من الغفراف، فهم ا٤بطهروف اختصاصًا من اهلل وعنايًة ّٔم لشرؼ 
ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وسلم وعناية اهلل بو وال يظهر حكُم ىذا الشرؼ ألىل البيت إال ُب الدار اآلخرة 

وال يظهر  -هرين، بس بالنسبة أليب بكر ال ا٤بنازؿ ظاىرة ُب الدنيا واآلخرة يعِب ُب الدنيا ىم غّب مط -
أمَّا ُب الدنيا يلعبوف ما  -حكُم ىذا الشرؼ ألىل البيت إال ُب الدار اآلخرة فإهنم ُٰبشروف مغفورًا ٥بم 
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ال يتكلم إالَّ مع اهلل، كل يلعبوف، أمَّا أبو بكر كما مرَّ علينا ال ينطُق إال عن اهلل، ال يُػحدّْث إال مع اهلل، 
أفعالِو مع اهلل، وما يصدر منو من أمور ُتظِهر منزلتُو العالية أيضًا ليست من فعلِو وإ٭با اهلل يفعل بو ذل  

ا٢بد ِلمن؟ للزاين، لكبلـ، انتبهوا ل -فإهنم ُٰبشروف مغفورًا ٥بم وأمَّا ُب الدنيا فمن أتى منهم حدًا  -
حداً أُقيَم  -يعِب من أوالد فاطمة  -وأمَّا ُب الدنيا فمن أتى منهم  -لوط لشارب ا٣بمر، لبلئط الذي ي

عليو كالتائب إذا بلغ ا٢باكم أمره وقد زىن أو سرؽ أو شرب أُقيَم عليو ا٢بد مع ٙبقق ا٤بغفرة كماعز 
مع ٙبقق  -مال  األنصاري لو قصة أُقيم عليِو ا٢بد، جاء ُمقراً وأُقيم عليو ا٢بد بن  ىذا ماعز -وأمثالو 

وال ٯبوز ذمُّو وينبغي لكل مسلم مؤمن باهلل ٗبا أنزلو أف يصدؽ  -ُب زماف النيب  -ا٤بغفرة كماعز وأمثالو 
فيعتقد ُب ٝبيع ما يصدر من  {رَطيِرياً ًَُّطَيِّشَكُى انجَْذِ أَىمَ انشِّجظَ عَنكُىُ }نُِْزىِتَاهلل تعاىل ُب قولِو: 

فبل ينبغي  -حٌب يعِب األمور الٍب مر وقد زنا وقد سرؽ أو شرب  -أىل البيت أف اهلل قد عفا عنهم فيو 
٤بسلم أف يُلحق الػَمَذمَّة ّٔم وال ما يشنأ أعراض من قد َشِهَد اهلل بتطهّبِه وذىاب الرجس عنو ال بعمل 

ية من اهلل ّٔم ذل  فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم عملوه وال ٖبّب قدَّموه بل سابق عنا
 وىنيئاً ٤بن يدافع عن ابن عريب ّٔذه العقائد ا٢بقة ا٤بنّبة، ىذا ُب أىل البيت، أمَّا ُب عمر ماذا يقوؿ؟  -

بعد أف يتحدث عن أعلى ا٤بقامات وىي ا٤بقامات ا٤بعصومة عن ا٣بطأ،  246لنذىب إىل صفحة 
ومن  - 247، 246صفحة  -ا٣بطاب بن  الية جداً، يقوؿ: ومن أقطاب ىذا ا٤بقاـ عمرمقامات ع

ا٣بطاب يذكر ما أعطاه اهلل بن  و٥بذا قاؿ ُب عمر ،حنبلبن  ا٣بطاب وأٞبدُ بن  أقطاب ىذا ا٤بقاـ عمر
يا عمر ما  -فج يعِب طريق  -من القوة يا عمر ما لقيَ  الشيطاف ُب فج إال سل  فجًا غّب فج  

 :- 247ماذا يقوؿ ابن عريب؟ ُب صفحة  -يَ  الشيطاف ُب فج إال سل  فجاً غّب فج  لق
وقد علمنا  -ألف ىذا الكبلـ كبلـ النيب  -بشهادة ا٤بعصـو  -على عصمة عمر  -فدؿَّ على عصمتِو 

ا٣بطاب فما كاف عمر يسل  إال بن  أف الشيطاف ما يسل  قط بنا إالَّ إىل الباطل وىو غّب فج عمر
ألف النيب قاؿ لو: يا عمر ما لقي  الشيطاف ُب فج إال سل  فجًا غّب فج ،  -اج ا٢بق بالنص فج

فكاف ٩بن ال تأخذُه ُب اهلل لومة الئم ُب ٝبيع مسالكِو وللحق صولة وَلمَّا كاف ا٢بق صعب ا٤براـ قوياً 
لُو على النفوس ال ٙبملُو وال ٞبلُو على النفوس وَلمَّا كاف ا٢بق، وَلمَّا كاف ا٢بق صعب ا٤براـ قويًا َحػم

ما ترؾ ا٢بقُّ لعمر من  -النيب يقوؿ  -تقبلُو بل ٛبجُو وترده ٥بذا قاؿ: ما ترؾ ا٢بقُّ لعمر من صديق 
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يعِب فاطمة َلمَّا غضبت على عمر فإهنا كانت على حد الباطل ألنو ما ترؾ لعمر من  -صديق وَصَدؽ 
ما ترؾ ا٢بقُّ لعمر من صديق يعِب ُب الظاىر والباطن، أمَّا ُب الظاىر فلعدـ اإلنصاؼ وحب  -صديق 

الرئاسة وخروج اإلنساف عن عبوديتِو واشتغالِو ٗبا ال يعنيو وعدـ تفرغِو ِلما دعا إليِو من شغلِو بنفسِو 
فما كاف لو  -ِلماذا؟  -يق وعيبِو عن عيوب الناس وأمَّا ُب الباطن فما ترؾ ا٢بق لعمر ُب قلبِو من صد

ا٣بطاب، أمَّا أوالد فاطمة فّبتكبوف الزنا وا٣بمر ولكن ٫بُن ال نعيبهم، بن  ىذا ىو عمر -تعلق إال باهلل 
َباهلل قد غفر ٥بم ُب أي آية   .رَطيِرياً{ ًَُّطَيِّشَكُى انجَْذِ أَىمَ انشِّجظَ عَنكُىُ نُِْزىِتَ انهَّوُ ُّشِّذُ }ئًََِّ

بلـ الذي ال يُفهم ال يفهمُو إال اثناف أو ثبلثة كما يقوؿ الشهيد ا٤بطهري رضواف اهلل تعاىل ىو ىذا الك
عليو وكما يقوؿ عرفائنا األجبلء والسيد القاضي الطباطبائي يوميًا يقرأ ُب ىذا الكتاب، ال أدري ماذا 

ٌب ّٔا أحٌد ُب اإلسبلـ  يقرأ السيد القاضي الطباطبائي ُب ىذا الكتاب، وىل ىي ىذه السطور الٍب مل يأ
كما يقوؿ السيد ُمػحمَّد حسْب الطباطبائي، مل يأٌب أحٌد ُب اإلسبلـ بسطر كمحيي الدين ابن العريب، 
أنا ال أجيب على ىذه األسئلة ولكن ابن عريب ىو يُػجيب، ىذا كتابُو وللعلم ىذه النسخة الٍب كتبها 

تْب وأضاؼ عليها، ىذا ا٤بوضوع نأٌب عليو إف شاء ابن عريب وأشرؼ عليها ُب آخر عمره قبل وفاتو بسن
اهلل بعد أف نُِتم الكبلـ ُب كتاب الفتوحات نتحدث عن ُنسخ الفتوحات وعن التربيرات الٍب يذكرىا 

 العرفاء ُب ا٤بدرسة العرفانية الشيعية ال عبلقة يل بالنواصب وا٤بخالفْب لعنة اهلل عليهم.
طائفة ذات مقامات عالية يقوؿ: وىذه الطائفة ُب الرجاؿ أيضًا يتحدث عن  260نذىب إىل صفحة 

من ىي ىذه الطائفة؟ الطائفة الٍب ىو يصفها: شغلوا نفوسهم بتمحيص النيات والقصد ُب  -قليلوف 
 ،حركاهتم كلها حٌب ال ينووف إال ما أمرىم اهلل بو أف ينووه ويقصدوه وىذه غاية ما يقدر عليو رجاُؿ اهلل

لرجاؿ قليلوف فإنو مقاـٌ ضيٌق جدًا ٰبتاج صاحبُو إىل حضور دائم وأكرُب من كاف فيو وىذه الطائفة ُب ا
يعِب  -ا٣بطاب رضي اهلل عنو فيو ُب حرب اليمامة بن  أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو و٥بذا قاؿ عمر

ُو ا٢بق فما ىو إال أف رأيت أفَّ اهلل عزَّ وجل قد شرح صدر أيب بكر للقتاؿ فعرفُت أنَّ  -ُب أيب بكر 
يقوؿ َلمَّا انشرح صدر أيب بكر للقتاؿ وأف القتاؿ ىو ا٢بق ُب  -٤بعرفة عمر باشتغاؿ أيب بكر بباطنِو 

٤بعرفة عمر باشتغاؿ أيب بكر  -ىذه ا١بهة عمر قاؿ علمت بأف ذل  ىو ا٢بق، ِلماذا يقوؿ ابن عريب؟
حركة ُب ظاىرِه فما تصدر إالَّ من إؿ فإذا صدرت منو  -أبو بكر ما يشتغل إالَّ على الباطن  -بباطنِو 
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وىو عزيز و٥بذا كاف من يفهم ا٤بقامات من ا٤بتقدمْب من أىل الكتاب إذا ٠بعوا أو يُقاؿ ٥بم أف رسوؿ 
فهذا الكبلـ كاف ٱبرُج من  -اهلل يقوؿ كذا وكذا يقولوف ىذا كبلـ ما خرج إال من إؿ أي ىو كبلـٌ إ٥بي 

ما ىو كبلـ ٨بلوؽ فانظر ما أحسن العلم وُب أي مقاـ  -ابن عريب إؿ، ترتيبات ىذه موجودة ُب كتب 
ىذه الطائفة مثل أيب بكر  -ثبتت ىذه الطائفة وبأي قائمة استمسكت جعلنا اهلل منهم، َفُجلُّ أعما٥بم 

 -َفُجلُّ أعما٥بم ُب الباطن مساكن السائحْب منهم الغّباف والكهوؼ ُب ا١بباؿ  -وعمر ُب الباطن 
مساكن السائحْب منهم  -الغّباف والكهوؼ ا٢بفور ا٤بوجودة ُب ا١بباؿ دائمًا يذىبوف إىل ىذه األماكن 

الغّباف والكهوؼ وُب األمصار ما بناه غّبىم من عباد اهلل تعاىل ال يضعوف لَِبنة على لَِبَنة وال قصبة على 
وىذا ىو شأف أيب بكر وعمر  -لنفسِو  قصبة وىكذا كاف رسوؿ اهلل إىل انتقل إىل ربو ما بُب قط مسكناً 

أمَّا عليّّ فغّب معدود ُب ىذه الطائفة ألنو لو كاف لو شأف عايل َلذُِكر، يبدو ىو من ىذه الطائفة لكن 
ليس ىو صاحب شأف عايل ٕبسبِو ألنو كاف صغّباً، وكاف منشغل با٢بروب، ىذا الذي ينشغل با٢بروب 

باطنِو لكن الذي يفروف من ساحة ا٤بعركة عندىم ٦باؿ حينما ويقلع باب خيرب ال يستطيع أف يشتغل ب
يفروف من ساحة ا٤بعركة يُػجنبّْ بعضهم بعضًا وحينما تبلغ القلوب إىل ا٢بناجر ىؤالء عندىم ٦باؿ 

 لبلشتغاؿ بالباطن.
ألجزاء أنتم تعلموف أنا ال زلت ُب ا١بزء األوؿ، القصة طويلة اصربوا َعَليَّ فإين لن أترؾ جزًء من ىذه ا

اليـو وغدًا وحٌب ُب العيد، ىذه قضية مهمة جداً، ىذا كشف ٢بقائق من خبل٥با يستطيع اإلنساف أف 
أيب وقاص وىو بالقادسية بن  ا٣بطاب إىل سعدبن  : كتب عمر272يضع أقدامُو ُب أي طريق، صفحة 

انفلق ا١ببل  -ال وقت لقراءهتا أذىب إىل موطن الشاىد  273ُب أثناء ا٢برب قصة طويلة صفحة  -
فسلم عليهم فقلنا وعلي  السبلـ ورٞبة اهلل  -من داخل ا١ببل رجل كبّب السن  -وخرج عليهم رجل 

برٜببل يبدو أنو من األمم ا٤باضية، بن  ىذا زريب -برٜببل بن  وبركاتو من أنت يرٞب  اهلل؟ قاؿ: أنا زريب
ا١ببل ماذا يصنع ال أدري ولكن انفلق كاف موجود ُب   -مرًن بن  ىو يقوؿ: وصُي العبد الصاحل عيسى
برٜببل وبعد كبلـ ىو يسأ٥بم: ما فعَل النيب؟ قلنا قُِبض فبكى بكاًء بن  ا١ببل ٥بم وخرج زريب أو ُزريب

طويبًل حٌب َخضَّب ٢بيتُو بالدموع، ٍُبَّ قاؿ: فمن قاـ فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر، قاؿ: فما فعل؟ قلنا: 
بعده؟ قلنا: عمر، قاؿ: إذا فاتِب لقاء ُمػَحمَّد فاقرءوا عمر مِب السبلـ وقولوا قُِبض، قاؿ: فمن قاـ فيكم 

إىل آخر الكبلـ، يعِب أف  -يا عمر سدد وقارب فقد دنا األمر واخربوه ّٔذه ا٣بصاؿ الٍب أخربكم ّٔا 
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 عمر كاف معروفاً عند األوصياء السابقْب.
 يسل  ُب فج يسل  فيو الشيطاف والشيطاف ، قبل قليل مرَّ علينا أف عمر ال283نذىب إىل صفحة 

يقوؿ  رَأَخَّشَ{ ًَيَب رََجِكَ يٍِ رَمَذَّوَ يَب انهَّوُ نَكَ }نَِْغفِشَ يفر من عمر، اآلف يأٌب إىل النيب يقوؿ: ىذه اآلية:
 النيب يذنب ولكن بتقدير من اهلل، ا٢بقيقة ما افتهمنو شنو القضية ما أدري؟! 

أف تكوف زالت األكابر غالبًا نزو٥بم إىل ا٤بباحات ال غّب وُب حكم وكذل  ينبغي  - 283صفحة 
ىذا من كبار  -قيل أليب يزيد البسطامي رضي اهلل عنو  -يعِب زالت وكبائر  -النادر تقع منهم الكبائر 

أيعصي العارؼ؟ فقاؿ وكاف أمر اهلل قدرًا مقدورا يريد أف معصيتهم ٕبكم القدر النافذ فيهم  -الصوفية 
ىم ٕبمد اهلل إذا كانوا  -يعِب ىو ٦ببور على ا٤بعصية العارؼ  -ال أهنم يقصدوف انتهاؾ حرمات اهلل 

ية أصبًل انتهاكاً فبل تصدر منهم معص -العرفاء  -أولياء عند اهلل تعاىل وجل معصوموف ُب ىذا ا٤بقاـ 
٢برمة اهلل كمعاصي الغّب فإف اإلٲباف ا٤بكتوب ُب القلوب ٲبنع من ذل  فمنهم من يعصي غفلًة ومنهم 
من ٱبالف على حضور عن كشف إ٥بي قد َعرََّفُو اهلل فيو ما قدره عليو قبل وقوعِو فهو على بصّبة من 

 - رَأَخَّشَ{ ًَيَب رََجِكَ يٍِ رَمَذَّوَ يَب انهَّوُ نَكَ }نَِْغفِشَ أمره وبينة من ربو وىذه ا٢بالة ٗبنزلة البشرى ُب قولِو:
بالذنوب الواقعة ا٤بغفورة فبل حكم ٥با وال لسلطاهنا فيو فإنو إذا  -يعِب أعَلَم النيب  -يعلق: فقد أعلمُو 
جُب يكوف ُب صحبتها االسم الغفار فتنزُؿ بالعبد وٰب -وقت ظهور ىذه الذنوب  -جاء وقُت ظهورىا 

الغفار حكمها فتكوف ٗبنزلة من يُلقى ُب النار وال ٰبَبؽ كإبراىيم عليو السبلـ فكاف ُب النار وال حكم 
٥با فيو با٢بجاب الذي ىو ا٤بانع كذل  زلُة العارؼ صاحُب مقاـ الكشف لؤلقدار ٘بلُّ بِو النازلة أو ٙبلُّ 

َر بِو النازلة وحكمها ٗبعزؿ عنها فبل تؤثر ٗبقامِو ٖببلؼ م ن ٙبُل فيو وىو على غّب بينة وال بصّبة ٗبا ُقدّْ
كبلـ   -عليو فهذا يستلزمُو ا٢بياء والندـ والذلة وذل  ليس كذل  وىنا أسرار إ٥بية ال يسعنا التعبّب عنها 

 .283فيو خبط وخلط ولكنُو بالنتيجة عرفاٌف عميق، صفحة 
ما نذكرُه إف شاء اهلل وذل  أنو ، يقوؿ: ولقد جرى لنا ُب حديث األنصار 322نذىب إىل صفحة 

 -ىو  -األخفش من أىل مراكش بن  عندنا بدمشق رجٌل من أىل الفضل واألدب والدين يقاؿ لو ٰبٓب
فكتَب إيلَّ يوماً من منزلو بدمشق وأنا ّٔا يقوؿ يل ُب كتابو: يا ويل رأيُت رسوؿ اهلل البارحة ٔبامع دمشق 
وقد نزؿ ٗبقصورة ا٣بطابة إىل جانب خزانة ا٤بصحف ا٤بنسوب إىل عثماف رضي اهلل عنو والناس يهرعوف 
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ىو ابن عريب  -عليو وأخذَت يده  إليو ويدخلوف عليو يبايعونو، فبقيَت واقفًا حٌب خفَّ الناس فدخلتَ 
صاحب الرؤيا يقوؿ، صاحب الرؤيا: فبقيُت  -فقاؿ يل: ىل تعرؼ ُمػَحمَّداً؟ قلُت لو: يا رسوؿ اهلل  -

واقفًا حٌب خفَّ الناس فدخلُت عليو وأخذُت يده فقاؿ يل: ىل تعرؼ ُمػَحمَّداً؟ قلُت لو: يا رسوؿ اهلل 
، قاؿ: فقلُت لو: نعم أعرفُو، فقاؿ لو رسوؿ اهلل: إنا قد أمرناه بأمر فقل من ُمػَحمَّد؟ فقاؿ لو: ابن العريب

لو يقوؿ ل  رسوؿ اهلل اهنض ِلما أُِمرت بِو واصحبُو أنت فإن  تنتفُع بصحبتِو وقل لو يقوؿ ل  رسوؿ 
اهلل:  ثابت فقاؿ لو رسوؿبن  عبادة والبُدَّ، ٍب استدعي ٕبسافبن  اهلل: أمتدح األنصار ولتعْب منهم سعد
إىل  -العريب يبِب عليو وينسج على منوالِو ُب العروض والروي بن  يا حساف َحفّْظُو بيتاً يوصلُو إىل ُمػَحمَّد

آخر الكبلـ، وكبلـ آخر على ىذا السياؽ وعلى ىذا الوزف، ىو يريد أف يقوؿ بأف أشعارُه ونثرُه وأدبُو  
عن طريق رؤى ومنامات وكل ما عندُه جاء من كلو جاء ّٔذا الطريق كلو عن النيب عن طريق مكاشفات 
 طريق الغيب، ىو ىذا الذي يريد أف يصل إليو ابن عريب.

وقاؿ أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو ُب ىذا ا٤بقاـ وكاف من رجالِو العجُز عن  :326نذىب إىل صفحة 
 س وليس ٥با ذيل.ٍب ليس ٥با رأإىل آخر الكبلـ، ىذا تكرار ٥بذه الكلمة ال -درؾ اإلدراؾ إدراُؾ 

وىو عنواف ا٤بوضوع ُب معرفة ا٣بواطر  -وعلى ىذا جرى أىل البدع  :، ماذا يقوؿ339صفحة 
الشيطانية يعِب جناب ابن عريب كل ىذه ا٣بواطر كانت رٞبانية، اآلف نأٌب إىل ا٣بواطر الشيطانية، ما ىي 

اء فإف الشياطْب ألقت إليهم أصبلً وعلى ىذا جرى أىل البدع واألىو  - ا٣بواطر الشيطانية عند ابن عريب
وبالضبط ىو ىذا، ىو ُب كتب ابن عريب ىناؾ أشياء صحيحة ىو يصف  -صحيحًا ال يشكوف فيو 

حالُو، السيد ا٣بميِب عنده تعليق على ما يذكرُه ابن عريب من أف بعض أىل الكشف يروف الشيعة بصورة 
ن عريب الذي ينقل ىذا الكبلـ وأمثاؿ ابن عريب ىؤالء بأف اب ا٣بنازير، السيد ا٣بميِب سنقرأ تعليقو يقوؿ:

الذين يقولوف بأهنم يروف الشيعة ُب صورة خنازير ىؤالء يروف أنفسهم ُب مرايا النفوس الشيعية، يقوؿ 
النفوس الشيعية صافية وىؤالء حْب ينظروف إىل ىذه النفوس الصافية بسبب رياضاهتم يروف أنفسهم الٍب 

ايات تقوؿ بأف أعداء أىل البيت يػُحشروف ُب يـو القيامة بصور ٙبسُن عندىا ىي خنازير، ألف الرو 
الِقَردة وا٣بنازير، يعِب ىم ُب عالػِم الدنيا بصور القردة وا٣بنازير ولكن ُب عالػِم اآلخرة بصور ٙبسُن 

لقت إليهم عندىم القردة وا٣بنازير، يقوؿ ابن عريب: وعلى ىذا جرى أىل البدع واألىواء فإف الشياطْب أ
أصبًل صحيحًا ال يشكوف فيو ٍب طرأت عليهم التلبيسات من عدـ الفهم حٌب ضلوا فيُنسب ذل  إىل 
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ولو علموا أف  -الشيطاف ٕبكم األصل ولو علموا أف الشيطاف ُب تل  ا٤بسائل تلميٌذ لُو يتعلُم منو 
ُب الشيعة والسيما ُب  - ؟أين -الشيطاف ُب تل  ا٤بسائل تلميٌذ لُو يتعلُم منو وأكثر ما ظهر ذل  

 -وأكثر ما ظهر ذل  ُب الشيعة والسيما ُب اإلمامية منهم  -ىنيئًا للعرفاء اإلمامية  -اإلمامية منهم 
 .سيقولوف بأف كتب ابن عريب ٧برفة

صحيح ىناؾ ٙبريف وىذا يشمل كل الكتب ونأٌب ولكن ىذه ليس من احملرفات سنتحدث عن ىذه 
 ذل  ُب الشيعة والسيما ُب اإلمامية منهم فدخلت عليهم شياطْب ا١بن أوالً  وأكثر ما ظهر -ا٤بواضيع 

وكذل  ىو  ،ٕبب أىل البيت واستفراغ ا٢بب فيهم ورأوا أف ذل  من أسُب القربات إىل اهلل - ٗباذا؟ -
لو وقفوا وال يزيدوف عليو إال أهنم تعدوا من حب أىل البيت إىل طريقْب منهم من تعدى إىل بغض 

فكاف منهم ما  ،الصحابة وسبهم حيُث مل يقدموىم وٚبيلوا أف أىل البيت أوىل ّٔذه ا٤بناصب الدنيوية
ىذه  -ربيل عليو السبلـ قد عرؼ واستفاد وطائفة زادت إىل سب الصحابة القدح ُب رسوؿ اهلل وُب ج

مكاشفات ابن عريب، من ىذا الذي ُب الشيعة يسب رسوؿ اهلل ويقدح ٔبربيل، ىي ىذه مكاشفات ابن 
وطائفة زادت إىل سب الصحابة القدح ُب رسوؿ اهلل وُب جربيل عليو السبلـ  -عريب يا عرفاء الشيعة 
صوا على رتبتهم وتقدٲبهم ُب ا٣ببلفة للناس حيُث مل ين -الشيعة تقدح ُب اهلل  -وُب اهلل جلَّ جبللُو 

يعِب ما كاف اهلل أمْب، ما كاف من بعث األمْب أمينا  -حٌب أنشد بعضهم ما كاف من بعث األمْب أمينا 
وىذا كلُو واقٌع من أصل صحيح  -الشيعة ىكذا يقولوف، باهلل عليكم ىو ىذا الكشف ىو ىذه ا٢بقائق 

البيت يُنتج ىذا الضبلؿ وحب أيب بكر وعمر يُنتج ىذه يعِب حب أىل  -وىو حب أىل البيت 
وىذا كلُو واقٌع من أصل صحيح وىو حب أىل البيت أنتج ُب نظرىم فاسدًا فضلوا  -ا٤بقامات العالية 

فانظر ما أدى إليو الغلو ُب الدين أخرجهم عن ا٢بد فانعكس أمرىم  -ىؤالء الشيعة اإلمامية  -وأضلوا 
إىل آخر اآلية الكرٲبة ىذا ُب صفحة  .دِّنِكُى{ فِِ رَغهٌُا الَ انكِزَبةِ أَىمَ َّب م}لُإىل الضد قاؿ تعاىل 

إف ابن عريب ال يتكلم على الشيعة، وحينما  :ويأتيِب مثبًل السيد ٧بمد حسْب الطهراين ويقوؿ 339
ألنُو ال يتهجم  يقوؿ ىؤالء الرافضة ىم ا٣بوارج ،يقوؿ بأف ىؤالء الرجبيوف رأوا الرافضة ُب صورة الكبلب

 على الشيعة وىذه الفتوحات ا٤بكية، ىذا ُب الروح آّرد وسنأٌب على قراءتو إف شاء اهلل تعاىل.
واهلل ما ىذا كل الكبلـ ا٤بوجود ُب الكتاب ىذا فقط ا١بزء األوؿ وآتْب على ، و 381نذىب إىل صفحة 
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نكشف ا٢بقائق، إذا تعبتم اقلبوا إىل األجزاء األخرى إف شاء اهلل تعاىل حٌب تتضح الصورة، البد أف ت
ولذل  لَػمَّا ذكر رسوؿ اهلل الثمانية األبواب  - 381قناة ثانية أنا ما اتعب ُب الدفاع عن أىل البيت، 

لَػمَّا ذكر رسوؿ اهلل الثمانية األبواب من ا١بنة أف يدخل من أيها  -من ا١بنة أف يدخل من أيها شاء 
يعِب أبو بكر يريد أف  -شاء قاؿ أبو بكر: يا رسوؿ اهلل وما على اإلنساف أف يدخل من األبواب كلها؟ 

فأراد أبو بكر  قاؿ رسوؿ اهلل: أرجوا أف تكوف منهم يا أبا بكر، -يدخل من كل األبواب ُب آف واحد 
فهو ُب ٝبيع  -القوؿ ما ذكرنا أف يكوف اإلنساف ُب زماف واحد ُب أعماؿ كثّبة تعم أبواب ا١بنة بذل  

اال٘باىات يعمل فيدخل من ٝبيع أبواب ا١بنة، ٍب يذكر ىذه الرؤيا الٍب تَػَحدَّث عنها ُب بداية فصوص 
بأف النيب مػَُحمَّد  381ويلة ُب صفحة الػِحَكم، ىذه قضية الَلِبَنة والَلِبَنَتْب وبأنُو، خبلصة الكبلـ الرؤيا ط

ىو خاتػمُّ النبوة وابن عريب خاًب الوالية وىو على قدـ ا٤بساواة معُو، يعِب شوية ىاه أقل من النيب صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم.

ىنا يتحدث عن الوضوء وطبعًا ابن عريب صاحب مذىب فقهي، ابن عريب ليس تابع ألحد  409
رفاء الشيعة حينما ٯبدوف عندُه آراء فقهية ٱبالف فيها ا٤بذاىب األخرى يقولوف ا٤بذاىب لذل  بعض الع

ىو خالف ا٤بذاىب، خالف ا٤بذاىب ولكن ىل جاء برأي شيعي، يستدلوف على تشيعو بأنُو ٱبالف 
ا٤بذاىب ولكن ما الرأي الذي جاء بو، جاء برأّي آخر ألف ىو صاحب مذىب فقهي، ابن عريب كاف 

يو فعندُه مذىبُو الفقهي ا٣باص بو وا٤بطلع على كتب ابن عريب ٱبرج ّٔذه النتيجة، ىذا عالِػم وكاف فق
الكتاب الفتوحات ا٤بكية مليء باآلراء الفقهية، صحيح ىذه اآلراء الفقهية ٱبالف فيها ا٤بذاىب األخرى 

العرفاء  ُب بعض األحياف لكن ىذا ليس دليل على تشيعو، حينما ٱبالفهم فهل جاء برأّي شيعي؟ ال،
الشيعة يستدلوف ّٔذا وأستغرب كيف يقتنعوف ٗبثل ىذه االستدالالت؟ يستدلوف بأنُو ٱبالف ا٤بذاىب 
األربعة، أنتم تعرفوف السنة عندىم مذاىب كثّبة مذاىب قدٲبة وحٌب اآلف، اآلف السنة مذاىبهم كثّبة 

 حٌب تتجاوز العشر مذاىب ليس فقط ٧بصورة با٤بذاىب األربعة. 
وىو يعدد أحكاـ الوضوء فيذكر: باب مسح األذنْب و٘بديد ا٤باء ٥بما، ىو يتحدث عن  409صفحة 

فإنُو عضٌو  -يعِب مسح األذنْب  -فأما حكمهما ُب الباطن  -أسرار ىذا العمل يعطيو الوجو الباطِب 
ره، فهو إىل آخ -فُيمسح باستعماؿ القوؿ األحسن والبد  -ىو ىذا رأيُو  -مستقل ٯبب ٘بديد ا٤باء لُو 

 يتحدث عن مسح األذنْب وىذا وضوء خبلؼ وضوء أىل البيت.
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ٯبمع بْب غسل وا٤بسح ٲبسح الرجلْب  -ٍب باب غسل الرجلْب يقوؿ: ومذىبنا التخيّب وا١بمُع أوىل 
يعِب  -فا٤بسُح بظاىر الكتاب والُغسُل بالسنة و٧بتمل اآلية بالعدوؿ عن الظاىر منها  -ويغسل الرجلْب 

وإ٭با يُعَدؿ عن ظاىر اآلية إىل ما  ،اآلية ٲبكن أف يُعدؿ عنها أنُو ليس ا٤بسح ىو الصحيح مع ظاىر اآلية
جاء ُب الروايات بالغسل، الوضوء واألحكاـ كلها ٨بالفة ألىل البيت ُب كتاب الفتوحات ا٤بكية، ىذا 

، ىذه %100ألىل البيت  مػخالف %60الكتاب إذا أريد أف أعطيو أقل نسبة، أقل نسبة ففيو 
ئة ُب ىذا الكتاب على ائة واألربعوف الباقية أيضًا فيها وفيها، أما قطعًا يعِب ستْب با٤باالستوف ُب الػم

مستوى الفقو، على مستوى تفسّب القرآف، على مستوى ا٢بديث، على مستوى العقائد، على مستوى 
ال أنفي وجود حقائق ُب ىذا الكتاب ولكن  ا٤بناقب، على ٝبيع ىذه ا٤بستويات ٨بالف ألىل البيت، 

كتاب اإل٪بيل اآلف ا٤بوجود فيو حقائق أيضاً فهل نأخذ منو؟! كتاب التوراة فيو حقائق، حٌب كتب كارؿ 
ماركس فيها حقائق فهل يعِب أننا نعتقد بكتب كارؿ ماركس؟! كتب سارتر فيها حقائق فهل نتبُب 

ا٤بدارس الفكرية موجودة ا٢بقائق ُب كل مكاف، ُب كتب  الفكر السارتري الوجودي؟! كل شيء ُب ىذه
النواصب أعداء أىل البيت ىناؾ حقائق، ُب صحيح البخاري حقائق، ُب صحيح مسلم حقائق ىل 
نعتقد بصحة البخاري ومسلم؟! ما ىذا الكبلـ، أيُّ موازين توزف فيها األمور!! ىذه ٭باذج من ا١بزء 

تم ىناؾ قنوات فيها أشياء مرٰبة انتقلوا إىل القنوات ا٤برٰبة وارجعوا إيل األوؿ وكما قلُت قبل قليل إذا تعب
 بعد ذل  فأين مستمٌر مع ابن عريب.

 ىذا الجزء الثاني.
وأقوؿ للمشاىدين الذين يتابعوف الربنامج أنا مع ىذا الكتاب، ا٢بلقة  47ا١بزء الثاين نذىب إىل صفحة 

من  47كمل قضيٍب، رحم اهللُ امرًئ عمل عمبًل فأتقنُو، صفحة القادمة الٍب بعدىا الٍب بعدىا البد أف أ
ىذا  -معّرى  -يعِب وىو ُب الصبلة يشهُد الغّب  -فمن كاف ُب صبلتو يشهُد الغّب  -ا١بزء الثاين 

عن شهود ا٢بقّْ فيو أو شهودِه ُب ا٢بق أو شهود صدورِه عن ا٢بق وىو قوؿ أيب بكر الصديق  -ُمعّرى 
يعِب  -ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو فما ىو ٗبصل من ليست حالتُو ما ذكرناه من أنواع ا٤بشاىدة 

ىا أبو بكر الصديق فهذه كلها كاف يشاىد ُب ا٢بق أو شهود صدوره عن ا٢بق شهود ا٢بقّْ فيو أو شهودهُ 
ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو فما ىو ٗبصل من ليست حالتُو ما ذكرناه من أنواع  -ُب صبلتو 
 ا٤بشاىدة.
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طبعًا ا٤بوضوع ُب إمامة الفاسق، ُب جواز إمامة  -فلما رأينا أولياء اهلل  -كبلـ ٝبيل  83ُب صفحة 
الذين يقولوف بأف ابن عريب عنده آراء توافق الشيعة ُب  الفاسق وأنُو ال بأس وىذا رأيّّ شيعيّّ أصيل،

فلما  -الفقو ىذا رأي فقهي شيعي أصيل جواز إمامة الفاسق، الحظوا كيف يفسر جواز إمامة الفاسق 
فلما  -ا٣بطاب صلى خلف ا٢بجاج بن  عمربن  من ىم أولياء اهلل؟ عبد اهلل -رأينا أولياء اهلل يأٛبوف بو 

 -يأٛبوف بو وينفعهُم ذل  عند اهلل ويكوف ىذا اإلقتداء سببُا ُب ٪باهتم صحت إمامتُو  رأينا أولياء اهلل
عمر خلف ا٢بجاج وكاف من الُفسَّاؽ ببل خبلؼ ا٤بتأولْب بن  وقد صلى عبد اهلل -إمامة الفاسق 

أف يسمي ببل خبلؼ ا٤بتأولْب ٖببلؼ فكُل من آمن باهلل وقاؿ بتوحيد هلل ُب ألوىتو فاهلل أجل  -ٖببلؼ 
ىذا فاسقًا حقيقًة مطلقًا وإف ٠ُبي لغًة ٣بروجو عن أمر معْب وإف قل وا٤بعاصي ال تؤثر ُب اإلمامة ماداـ 

يقوؿ ا٢بجاج لػمَّا كاف يصلي اهلل أجل من أف يسميو فاسق ألنُو ُب  -ليس كافراً، ماداـ ال يسمى كافراً 
ُب ا٢بسينيات ا٤بفروض اآلف ا٤بشاىدين ٯبروف  ىذه ا٢باؿ مؤمن بتوحيد اهلل، ىذه إذا كانت ُب ٦بالسنا

صلوات ألف ىذه منقبة كرامة معجزة ىذه، عادًة حينما تذكر كرامة رواد ا٢بسينيات ُب حسينياتنا ٯبروف 
عمر بن  صلوات، ا٤بفروض اآلف ا٤بشاىدين يَػجروف صلوات بعد ىذه ا٤بنقبة والكرامة العظيمة لعبد اهلل

كل فاسق ألف اهلل أجل من أف يسمي ىذا الفاسق فاسق، فلماذا سػّمى يوسف الثقفي ولبن  وللحجاج
عفاف إف جاءكم فاسق بنبأ، ٤باذا سػمَّاه فاسق، ماذا كاف يعمل ىذا؟ الظاىر كاف يلعب بن  أخ عثماف
 أتاري ىذا.
صلوا بصبلة  -فإف النيب أمر اإلماـ أف يصلي بصبلة ا٤بريض وأضعف ا١بماعة  - 115صفحة 

فإف النيب أمر اإلماـ أف يصلي بصبلة ا٤بريض وأضعف ا١بماعة  -إىل ىذا ا٢بديث  أضعفكم يشّب
والتأويل الذي ٰبتملُو اقتداء أيب بكر بصبلة رسوؿ اهلل ذكرُه الطحاوي أف أبا بكر كاف ىو اإلماـ ُب 

 قاؿ الراوي: فكاف الناس -يعِب رسوؿ اهلل يصلي خلف أيب بكر  -صبلتو بالناس وفيهم رسوؿ اهلل 
ىو الوارد أف النيب  -يقتدوف بأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو وكاف أبو بكر يقتدي بصبلة رسوؿ اهلل 

فكاف الناس يقتدوف بأيب بكر  -طردُه من الصبلة وىو وقف يصلي وىذا ىو ا٤بوجود، على أي حاؿ 
و وآلو ترتيب منظم والنيب واقف ورا أبو بكر وأبو بكر يقتدء من الوراء بالنيب صلى اهلل علي -الصديق 

قاؿ الراوي: فكاف  -لصبلة ا١بماعة، ال أدري ىذا الربط بطريقة التوايل بطريقة التوازي كيف تتم العملية 
الناس يقتدوف بأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو وكاف أبو بكر يقتدي بصبلة رسوؿ اهلل فقاؿ: معُب 
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ىكذا تُفهم األحاديث واألحاديث ُب أصلها ىي  -االقتداء ىنا أنُو كاف ٱُبفف ألجل مرض رسوؿ اهلل 
ىذه كذب ليست صحيحة وىذا ىو الكشف وىذه ىي ا٢بقائق، وىذا ىو ابن عريب الذي مل يأٌب أحٌد 

 ُب اإلسبلـ بسطر مثلو كما يقوؿ سيدنا الطباطبائي رضواف اهلل تعاىل عليو.
اف ٩بن يناجي ربو ُب كل شيء فإف ك -فإف كاف ٩بن يناجي ربو ُب كل شيء ُب حاؿ صبلتو  - 119

طبعًا كل ىذه ا٤بواطن ما ذكر فيها علّياً، يعِب ليس ذكر علي موجود وأنا أغمضُت  -ُب حاؿ صبلتو 
عنو مل يذكر علّيًا ُب كل ىذه ا٤بواطن، مل يذكر أىل البيت، أىل البيت ذكروا فقط بأف اهلل غفر ٥بم 

فإف كاف ٩بن  -٥بم و٫بن ال ٰبق لنا أف نتكلم عنهم  ذنؤّم حٌب لو يعِب يرتكبوف الكبائر اهلل يغفر
ىل أف التحريف وقع ُب كل ىذا؟ ما لكم كيف ٙبكموف!! تصدقوف بأف التحريف ُب كل  -يناجي ربو 

ىذا وأنا ما ذكرت كل ما ُب الكتاب، ىل يعِب أف التحريف ُحرؼ الكتاب من أولو إىل آخره؟ إذا 
ركضوف واره بعربانو مكسره فتقولوف أف ا٢بقائق موجودة ُب ىذا الكتاب ُحرؼ من أولو إىل آخره ليش ت

الكتاب، وإذا الكتاب ما ٧برؼ من أولو إىل آخره وىو ما ٧برؼ وسنأٌب على ىذه القضية لبياهنا ُب آخر 
 فإف كاف ٩بن يناجي ربو ُب كل شيء ُب حاؿ صبلتو كعمر -الكبلـ فما معُب ىذا، ىل ىذا كشف؟ 

أو يرى أف كل شيء صادر عن ا٢بق ُب حاؿ  -صبلتو يناجيو ُب كل شيء ُب حاؿ  -ا٣بطاب بن 
الظاىر اللي يصلوف بس أبو بكر وعمر  -مناجاتِو بينُو وبْب ربو كأيب بكر فصبلتُو ُب باطنِو صحيحة 

 البقية صبلهتم ناقصة ُخداج.
دثُو معاوية  وما أح -وىو يتحدث عن بدعة عثماف ُب قضية ا٣بطبة والصبلة كبلـ طويل  168صفحة 
وقطعًا راح يكوف أبو  -وكذل  ما أحدثُو معاوية كاتب رسوؿ اهلل وصهرُه خاُؿ ا٤بؤمنْب  -كذل  

 -خاؿ ا٤بؤمنْب، ابن خالنا بن  معاويةبن  سفياف ىو جد ا٤بؤمنْب وىند راح تكوف جدة ا٤بؤمنْب ويزيد
يعِب ٗبعاوية وبعثماف  -ُن ّٔم ٝبيل وكذل  ما أحدثُو معاوية كاتب رسوؿ اهلل وصهرُه خاُؿ ا٤بؤمنْب فالظ

حٌب لو جاءوا  -فالظُن ّٔم ٝبيل رضي اهلل عن ٝبيعهم وال سبيل إىل ٘برٰبهم  -لَػمَّا أحدثوا البدع 
فلهم  -الصحابة  -وإف تكلم بعضهم ُب بعض  -بالبدع ىو ٙبدث عن بدعة عثماف وبدع معاوية 

وليس لنا ا٣بوض فيما َشَجَر بينهم فإهنم أىُل  وإف تكلم بعضهم ُب بعض فلهم ذل  -مدللْب  -ذل  
بس أنا ما أدري معاوية منْب ماخذ إجازة اجتهاده وين جاف ٰبضر بعد خارج ما أدري،  -علم واجتهاد 

فإهنم أىُل علم واجتهاد وحديثوا عهد بنبوة  -تتبعت ُب الكتب مل أجد ىذا مذكورًا ُب كتب التأريخ 
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 م عن اجتهاد سواء أخطئوا أـ أصابوا.وىم مأجوروف ُب كل ما صدر منه
ُب  -األحابشة يعِب األحباش من ا٢ببشة  -وُب ىذا اليـو لعبت األحابشة  -وُب نفس الصفحة 

مسجد رسوؿ اهلل وىو واقف ينظر إليهم وعائشة رضي اهلل عنها خلفو وُب ىذا اليـو دخل بيت رسوؿ 
مع ولَػمَّا أراد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو حيث اهلل مغنيتاف فغنتا ُب بيت رسوؿ اهلل ورسوؿ اهلل يس

ىذه مطاعن النيب موجودة ُب   -دخل أف يغّب عليهما قاؿ لُو رسوؿ اهلل دعهما يا أبا بكر فإنُو يوـُ عيد 
كتبهم ىل ىذا ىو الكشف؟! يا ٝباعة أخربونا ىي ىذه ا٢بقائق؟ ىل ىو ىذا الكتاب الذي وضعوُ 

أنا ُب يـو أمس قلت بأنُو ال ندري ىل وضع أحجار وطابوؽ؟ ال يقولوف ابن عريب على سطح الكعبة؟ 
ما وضع أحجار وال طابوؽ أنا قلت ىذه الكلمة متعمدًا ألهنم يقولوف وضع األوراؽ ىكذا فبل طّبهتا 
الريح وال مسحت مياه األمطار منها شيئًا وال غّبهتا الشمس ىي ىذه األوراؽ الٍب ال طّبىا الريح وال 

 ا٤بطر وال غّبهتا الشمس.مسحها 
إف الغسل  -: فصٌل ُب األموات الذين ٯبب ُغسلهم، من ىم ىؤالء األموات 171نذىب إىل صفحة 

عبادة يعوُد ما فيها من الثواب على ا٤بغسوؿ، قاؿ: ال يُغسُل ا٤بشرؾ ومن رأى أف غسل ا٤بيت تنظيف 
معاوية خاؿ ا٤بؤمنْب رضواف اهلل تعاىل  -ؾ قاؿ يُغسل ا٤بشرؾ وأمر النيبُّ بغسل عمِو أيب طالب وىو مشر 

عليو، أبو طالب الذي لواله لػَما كاف لئلسبلـ أساس يؤسس، الذي لواله ١برى ما جرى على رسوؿ اهلل 
أبو طالب مشرؾ، ىذه العقائد الشيعية ا٤بوجودة، أليس كل ىذا الفكر ىو الفكر ا٤بنحرؼ عن أىل 

 البيت، أليس ىو ىذا الفكر األموي.
ويستمر ُب كبلمو وكبلـ طويل يتحدث: الكامل ُب ا٤برتبة يُرى منُو الكامل  :172ب إىل صفحة نذى

 - ثَعط{ عَهََ ثَععَيُى فَعَّهنَب انشُّعُمُ }رِهكَأيضًا فيما مع ما ىم فيو من التفاضل فيها قاؿ تعاىل 
: أصُل ىذا الباب ُب قبوؿ الكامل ما يشّب بو األنقص ُب - ويستمر ُب كبلمو كبلـ طويل إىل أف يقوؿ

ىذا ا٢بديث ا٤بعروؼ النيب لَػمَّا سألوه عن قضية  -ا٤بسألة الٍب ىو أعلُم ّٔا من حديث تأبّب النخل 
كاف ٯبهل بقضية   -النخل وبعد ذل  النخل ما أٜبر فقاؿ، ماذا قاؿ؟ قاؿ: أنتم أعلم ٗبصاحل دنياكم 

ث تأبّب النخل قولُو صلى اهلل عليو وسلم ألصحابو أنتم أعلم ٗبصاحل دنياكم ورجع حدي -تأبّب النخل 
أف النيب مل يكن عا٤باً ّٔذه التفاصيل الٍب  -إىل قولو وكذل  رجوعو إىل قو٥بم يـو بدر ُب نزولو على ا٤باء 
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وآلو، بينما مر  يتحدثوف عنها ُب كتبهم ُب كتب ا٤بخالفْب وىو نسبُة النقص إىل النيب صلى اهلل عليو
عندنا أف عمر ُب حرب اليمامة لَػمَّا اٚبذ أبو بكر القرار ٕبرب اليمامة ماذا قاؿ عمر؟ قاؿ علمُت أنُو 
ا٢بق ألف أبا بكر ال يُفكر دائماً إال بباطنو، النيب يبدو ال يفكر بباطنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، كأىل 

لكبائر ولكن اهلل بعد ذل  يغفر ٥بم، أما عمر فإنُو ما سل  بيتو الذين مر ا٢بديث عنهم بأهنم يرتكبوف ا
 ُب فّج إال سل  الشيطاف ُب فّج غّبه.

رجل  -ُب قضية أحكاـ الصدقات يقوؿ: وامتنع أيضًا بعد موت رسوؿ اهلل  :202نذىب إىل صفحة 
وامتنع  -بلـ كاف ٯبب عليو أف يدفع صدقة، النيب ما أخذ منُو، قصة فيها تفصيل ال ٦باؿ لذكر كل الك

فلمَّا  ،أيضًا بعد موت رسوؿ اهلل عن أخذىا منُو أبو بكر وعمر لَػمَّا جاء ّٔا إليهما ُب زماف خبلفتهما
: وىذا - إىل أف يقوؿ -عفاف ا٣ببلفة جاءُه ّٔا فأخذىا منُو متأواًل أهنا حقُّ األصناؼ بن  ويل عثماف

وينبغي أف  -ف رسوؿ اهلل وينبغي أف ال يُنتَػَقد آّتهد الفعُل من عثماف من ٝبلة ما انُتقد عليو ألنُو خال
ال يُنتقد على آّتهد ُحكُم ما أداه إليو اجتهادُه فإف الشرع قد قرر حكم آّتهد وإف كاف ٨بالفًا للنيب 

أليس ىو ىذا كبلـ بِب أمية، أليس ىو ىذا كبلـ النواصب، أليس ىي ىذه  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 كرىم؟ مناىجهم وف

 -ُب قضية قتل مانع الزكاة وا٢بكم بكفره ىذه البدعة الٍب جاء ّٔا أبو بكر  215نذىب إىل صفحة 
مانع الزكاة، ىم ما منعوا الزكاة عن  -ذىب أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو إىل أف حكمو حكم ا٤برتد 

ية، قالوا ال نعطيها إال لعلّي ألننا أيب بكر، ىم منعوا الزكاة قالوا بأف ا٣بليفة علّي قاتلهم ألجل ىذه القض
ذىب أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو إىل أف حكمو حكم ا٤برتد فقاتلهم وسبا  -بايعنا علّيًا ُب الغدير 

وأطلق  -ما ندري من ىو صاحب الكشف  -ا٣بطاب رضي اهلل عنو بن  ذريتهم وخالفُو ُب ذل  عمر
ىبت طائفة إىل تكفّب من منع فريضة من الفرائض وإف مل من اسَُبِؽَّ منهم وبقوؿ عمر قاؿ ا١بمهور وذ

٤باذا مل يتبع عمر أبا بكر ُب ىذه القضية؟ أال يقوؿ بأف أبا بكر على ا٢بق دائماً ويفكر  -ٯبحد وجؤّا 
بباطنو؟ ٤باذا أختلف عمر مع أيب بكر ُب قضية خالد، طلب عمر من أيب بكر أف يُقاـ ا٢بد على خالد 

ا٣بطاب ومن بن  نويرة وال حبّاً بإقامة ا٢بق ولكن ألف خالد كاف دائماً ينتقص من عمربن  ال حبّاً ٗبال 
 َنَسَبِو ومن أمو وجدتو.

ا٢بديث عن أيب ىريرة ار من الكبلـ، قضية دخوؿ األبواب، وأعتقد أختم ا٢بلقة ّٔذا ا٤بقد 238صفحة 
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من حديث أيب ىريرة قاؿ: ٠بعُت  أما حديُث أيب بكر رضي اهلل عنو فذكرُه البخاري ُب صحيحوِ  -
رسوؿ اهلل يقوؿ من أنفق زوجْب من شيء من األشياء ُب سبيل اهلل ُدعي من أي أبواب ا١بنة يا عبد اهلل 
ىذا خٌّب فمن كاف من أىل الصبلة ُدعي من باب الصبلة ومن كاف من أىل ا١بهاد ُدعي من باب 

ومن كاف من أىل الصياـ ُدعي من باب  ا١بهاد ومن كاف من أىل الصدقة ُدعي من باب الصدقة
الصياـ باب الرياف فقاؿ أبو بكر: ما على ىذا الذي يُدعى من تل  األبواب من ضرورة وقاؿ: ىل 

 -ىل يُدعى منها كلها أحٌد يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: نعم وأرجوا أف تكوف منهم يا أبا بكر  -يُدعى منها 
واب ُب اآلف الواحد وأنت تشهدُه ُب العمل من فعل وترؾ  ىو يعلق على ىذا الكبلـ: فبل تنكرُه ُب الث

كغاض بصره ُب حاؿ استماع موعظة ُب حاؿ تبلوة ُب حاؿ صياـ ُب حاؿ تصدؽ ُب حاؿ ورع ُب 
وُب كل باب منازؿ كاإلٲباف  -ىذا ىو أبو بكر  -حاؿ ٙبصْب فرج كلُّ ذل  بنية قربة إىل اهلل تعاىل 

إىل آخر التفصيل  - إلو إال اهلل وأدناىا إماطُة األذى عن الطريق باهلل بضع وسبعوف شعبة أعبلىا ال
 ا٤بذكور فإف أبا بكر سيدخُل ا١بنة من كل األبواب وأبواب ا١بناف كل األبواب ٧بجوزة أليب بكر.

ولقد خرّج أبو داوود ما يناسب ما  - 241، صفحة 241بقيت عندنا دقائق أذىب إىل صفحة 
طاب قاؿ: أمرنا رسوؿ اهلل يوماً أف نتصدؽ فوافق ذل  مااًل عندي وقلُت ا٣ببن  ذكرناه من حديث عمر
٤باذا ما سبقت علّيًا ُب قضية النجوى حينما أمركم اهلل يا أبا حفصة بتقدًن مبالغ  -اليـو أسبُق أبا بكر 

صدؽ فوافق ذل  أمرنا رسوؿ اهلل يوماً أف نت -قليلة ٤ببلقاة النيب فما تقدـ أحد وقّدـ صدقًة ٤بناجاة النيب 
اليـو أسبُق أبا بكر إف سبقتو  -ألف أبا بكر دائمًا ىو السابق  -مااًل عندي وقلُت اليـو أسبُق أبا بكر 

إف سبقتو يومًا فجئُت بنصف مايل فقاؿ رسوؿ اهلل: ما أبقيت ألىل ؟  -لعلَّي وأنا ال أسبقُو  -يومًا 
ما أبقيت ألىل ؟ قاؿ: أبقيت ٥بم اهلل ورسولو قلُت قلُت مثلُو، قاؿ: وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقاؿ: 

من الذي يستطيع أف يسابق أبا بكر، وىو يعلق ابن عريب:  -ال أسابقُ  إىل شيء أبدا  -ىو عمر  -
وقد سكت رسوؿ اهلل عن  -ما قاؿ لُو مثل ما قاؿ لصحايب آخر  -وقد سكت رسوؿ اهلل عن أيب بكر 

وما قاؿ لُو  -أبو بكر لُو حاؿ ومقاـ خاص  -٤بعرفتو ٕبالو ومقامو  -٤باذا؟  -أيب بكر لَػمَّا أتاُه ٗبالو كلو 
ىبّل أمسكت ألىل  شيئًا من مال  وأثُب على عمر بذل  ٕبضرة رسوؿ اهلل ومل يُنكرُه عليو وقاؿ 

مال  جاء يقدـ كل مالو قاؿ لُو بن  كعب  -مال  ُب ىذا ا٢بديث أمس  بعض مال  بن  لكعب
مال  قد ا٬بلع من بن  وكاف كعب -مال  ليس لُو مقاـ أيب بكر بن  ألف كعبأمس  بعض مال  
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مالو كلو صدقة ٣باطر َخطََر لو فلم يعاملو رسوؿ اهلل ٖباطره وعاِملو وعاَملُو ٗبا يقتضيو حالو فقاؿ: 
أما أبو بكر فما قاؿ لُو شيئًا بل أثُب عليو والقضية أف أبا  -أمس  علي  بعض مال  فهو خٌّب ل  

بكر لو مقاـ وحاؿ خاص ما بلغُو أحد من الصحابة، ىذه ىي العقائد ا٢بقة وىذا ىو الكشف واليقْب 
والنورانية واإللقاء السبوحي وىذه ا٤بعارؼ الٍب تلقاىا ٧بيي الدين ابن عريب من النيب ا٣باًب صلى اهلل عليو 

ري فتل  مصيبٌة وإف كنت وآلو وسلم، فإف كنت ال تدري فتل  مصيبٌة، وإف كنت تدري، فإف كنت تد
ال تدري فا٤بصيبُة أعظُم، ومن عجب الدنيا أعمش كحاٌؿ، ومن عجب الدنيا طيبٌب مصفٌر وأعمش  
كحاٌؿ وأعمى منجُم، ال أقوؿ كما قاؿ الشاعر وقارئنا ىندي وتركيّّ خطيبنا ألف ال يزعل إخواننا ا٥بنود 

 241على اإلسبلـ نبكي ونلطُم، وصلنا إىل صفحة واألتراؾ أقوؿ وقارئنا شرقيّّ وغريبّّ خطيبنا تعالوا 
من ا١بزء الثاين من كتاب الفتوحات ا٤بكية، يـو غد ٫بُن مع ابن عريب و٫بُن ورا ورا إىل أف ينتهي آخر 
٦بلد من ٦بلدات الفتوحات ا٤بكية وأُذَكّْر بأف ىذا غيضّّ من فيض من كتاب الفتوحات ا٤بكية، كتبوُ 

 س ىذه ا٤بعاين وبنفس ىذه ا٤بعلومات وبعبارة أخرى بنفس ىذه الَُبىات. األخرى أيضاً مشحونة بنف
أحباب القائم من آؿ مػَُحمَّد دعائي لكم بالتوفيق أسألكم الدعاء، سيدي يا صاحب الزماف عرفِب 
نفس  يا ابن رسوؿ اهلل، عرفِب نفس  وأَنِر طريقي بنور معرفت  يا ابن رسوؿ اهلل أنت الباُب الذي 

عنده وأنت العروة الٍب نتمسُ  ّٔا، دخيلُ  يا ابن رسوؿ اهلل، دخيل  يا ابن فاطمة ِبَ  صلِب نقُف 
 اء ٝبيعاً، ُب أماف اهلل.عن  ال تقطعِب يا ابن مػَُحمَّد أسألكم الدع

 

 

  االحــد      
 1432رمضان  27
28  /8  /2011 
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 احلادية عشراحللقة 

 اجلزء الثالث /املعرفة 

 

وفقنػي اهلل تعاىل  ،أسعد اهلل أوقاتكم تَػَقبَّل اهلل طاعاتكم ،أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد سبلـٌ عليكم
ُب مقاـ  وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا ولػخدمة إماـ زماننا وللكوِف ُب ليلنا ونػهارنا ُب كل آف من آناتنا

 العبودية والػخضوع والتسليم لػجنابِو األقدس صلوات اهلل وسبلمو عليو.
الػحلقة الػحادية بعد العاشرة من الػَمَلفّْ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػملفات، الزلنا ُب العنواف الػخامس من عناوين 

ت الػمكية وُب الػجزء صحائف ىذا الػَمَلّف الػمعرفة، وكاف آخر الكبلـ أف وصلنا إىل كتاب الفتوحا
 الثاين من الفتوحات الػمكية بقيت عندنا بقية أُتِػمها واستمر..

 وىذا ىو الػجزء الثاين من الفتوحات الػمكية، واألجزاء تَبا إف شاء اهلل تعاىل.. 
، ماذا يقوؿ الشيخ األكرب خاتػم الواليِة إماـ العرفاِف مػحيي الدين ابن عريب؟ بعد كبلـ 271صفحة:  
 :الُو وبعد َتقُدَمة وال يوجد الػمجاؿ لقراءة كل شيء نذىب إىل مواطن الػحاجة وإىل موطن الشاىدق

 ،فإف كنَت ُب موقف أيب بكر الصديق ما رأيَت شيئًا إالَّ رأيَت اهلل قبلو فتكوف مػمن رآه قبل الزواؿ
بػحاجة إىل شرح بػحسِب الكبلـ  -فا٢بكم للػماضي وأنت بالػحاؿ ُب أوؿ الشهر وذل  اليـو ىو أولو 

وإف   -ذوقِو ىو ولكن الوقت ال يكفي للشرح، الػمهم أف تفهموا األجواء العامة ِلما يقولُو ابن عريب 
وإف كنَت  -فإف كنَت ُب موقف أيب بكر ما رأيَت شيئًا إالَّ رأيَت اهلل قبلو  -كنَت عثماين الػمشهد 

ألف عثماف ىكذا كاف  -شيئاً إالَّ رأيت اهلل بعده  عثماين الػمشهد أو صاحب دليل فكر فتقوؿ ما رأيتُ 
فحكمُو ُب الػمستقبل  -وىو الذي رآُه بعد الزواؿ فحكمُو ُب الػمستقبل ووقتِو ُب االستواء  -يقوؿ 

ووقتُو ُب االستواء وقُت وجو الدليل لو نسبٌة إىل الدليل ونسبٌة إىل الػمدلوؿ ٍب يظهر الزواؿ وىو رجوع 
مطالب تػحتاج إىل  -ستواء إىل الػميل العينػي فإنو راجٌع إىل العشي وىو طلب الليل الظل من خط اال

 شرح وليست مهمة، الكبلـ ىنا عن منازؿ ومواقف وأحواؿ أيب بكر وعثماف.
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ـَ عليّّ من اليمن 362نذىب إىل صفحة  ـَ  -حينما يصل الكبلـ إىل علّي يكوف ىكذا  -: وَقِد وَقِد
ـَ عليّّ من اليمن بُِبَدِف  -الُبَدف يعنػي النياؽ التػي تكوف ىديًا للحج  -ُبَدِف النبػي عليّّ من اليمن بِ  وَقِد

قضية الػمتعة ُب الػحج، التمتع ُب الػحج يعنػي  -النبػي صلى اهلل عليو وسلم فوجد فاطمة ِمػَمن حلَّ 
فوجد فاطمة ِمػَمن حلَّ  -تمتع عمرة التمتع، والقضية معروفة الذي يػحل إحرامو ُب عمرة التمتع وحج ال

أنَُّو ِلماذا تفعل ىذا  -واكتحلت فأنكر ذل  عليها  -صبيغاً يعنػي ملوناً مصبوغاً  -ولبست ثياباً صبيغاً 
وىي ُب موسم الػحج وباعتبار أنو بقضية اإلحراـ تروكات معينة وىذه تفاصيل ترجع إىل الػحكم الشرعي 

َلمَّا كانت خبلفتُو ُب  -رُت بػهذا، قاؿ: فكاف عليّّ يقوؿ بالعراؽ فأنكر ذل  عليها فقالت إين أُمِ  -
ُمػَحرّْشًا يعنػي  -فذىبُت إىل رسوؿ اهلل مػحرشًا على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا رسوؿ اهلل  -العراؽ 

أنَّو يريد أف يثّب غضب النبػي على فاطمة يعنػي ىو ىذا التصور الػجميل الػمناسب عن أصحاب آية 
فذىبُت إىل رسوؿ اهلل مػحرشاً على فاطمة  -أمَّا البقية من الصحابة فتل  جبللتهم ال توصف  ،هّبالتط

للذي صنعت مستفتيًا رسوؿ اهلل فيما ذكرت عنو فأخربتُو أينَّ أنكرُت ذل  عليها فقاؿ: صَدَقت 
 إىل آخر الكبلـ. -َصَدَقت، ماذا قلُت حْب فرضُت الػحج 

الكشف واألمانة ا٢بقيقية ُب نقل ا٢بقائق، ابن عريب ينقل لنا ا٢بقائق كما الحظوا  :363ُب صفحة 
 -إف اعتصمتم بو  -ماذا ترؾ فينا؟  -وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده  -يقوؿ  -عن النيب : ىي

لوحدِه إذا كاف كتب  -كتاب اهلل   -ما ىو؟  -وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إف اعتصمتم بو 
وىذا ىو  ،ا٤بخالفْب َحرَّفوا العَبة إىل الُسنَّة كتاب اهلل وسنٍب ابن عريب َعَلَس العَبة بالكاملا٢بديث عند 

يرسم لنا ىذه الصورة ا٥بزيلة عن  362ا٤بنهج الُعَمري حسبنا كتاُب اهلل، قبل قليل ُب نفس الصفحة 
رّْشًا وكأفَّ عليًَّا ال يعرؼ عبلقة سيد األوصياء بالزىراء وكيف يذىب إىل النيب كما يقوؿ: ذىبُت ُمػحَ 

األحكاـ وكأف عليًَّا يظن السوء بالزىراء وىذه ىي عبلقة أصحاب آية التطهّب عبلقة أصحاب البيت 
النبوي والنيب ماذا؟ قطعًا إذا كاف أصحاب البيت النبوي ىذا شأهنم سوؼ لن يَبؾ لنا عَبًة مع الكتاب 

تقد أف القضية مل تُػرَكَّب ىكذا بنحو اعتباطي، ىنا انتقاص وأع -وقد تركت فيكم  -سيَبؾ كتاباً لوحدِه 
وقد تركت فيكم  -من أىل البيت وىنا ذكٌر للكتاِب من دوف العَبة ال أعتقد أف القضية جاءت جزافًا 

يعِب  -ما لن تضلوا بعده إف اعتصمتم بو كتاب اهلل وأنتم تسألوَف، وأنتم تسألوف عِب فما أنتم قائلوف 
قالوا: نشهد أنَّ  قد بلغت وأديَت  -فيكم كتاب اهلل َسُتسألوف عِب فما أنتم قائلوف بعد أف تركت 
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ونصحت، فقاؿ بأصبعِو السبابة يرفعها إىل السماء ٍُبَّ ينكبها إىل الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثبلث 
ـَ فصلى الظهر ٍب أقاـ فصلى العصر ومل يصلي بينهما شيئاً ٍب ركب  رسوؿ اهلل صلى اهلل مرات ٍب أذفَّ فأقا

فهذه وصيُة رسوؿ اهلل يبَبىا لنا ابن عريب فماذا يقوؿ عرفائنا أعلى اهلل  -عليو وسلم حٌب أتى ا٤بوقف 
 مقاماهتم أحياًء وأمواتاً؟ القضية واضحة ال ٙبتاج إىل تعليق.

مرَّ  -اهلل ولقد وفق اهلل الػحجاج رٞبُو  :ماذا يقوؿ الشيخ األكرب ابن عريب؟ :381نذىب إىل صفحة 
علينا بأنو كاف يقوؿ بأف الػحجاج فاسق، ولكن عند اهلل حينما يصلي ليس بفاسق، اآلف القضية 
اتػخذت بُعدًا آخر، كاف الػحجاج فاسق وكاف يستدؿ بقضية صبلة األولياء خلف الفاسق على جواز 

بن  خلف الفاسق؟ عبد اهللالصبلة خلف الفاسق، إمامة الفاسق واألولياء أولياء اهلل من ىم الذين صلوا 
 -عمر، وقاؿ بأنو الػحجاج أثناء الصبلة اهلل أجل من أف يقوؿ عنو فاسق ألنو كاف موحد أثناء الصبلة 

ىم عبثوا بالبيت  -ولقد وفق اهلل الػحجاج رٞبُو اهلل لرد البيت على ما كاف عليو ُب زماف رسوؿ اهلل 
عفاف عبث بالبيت الػحراـ ىذا مذكور ُب  بن  عثماف الػخطاب عبث بالبيت الػحراـ،بن  الػحراـ، عمر

معاوية ضرب البيت بالػمنجنيق وَلمَّا أُعيد بناءه عبثوا بو، ٍب بعد بن  كتبهم ُب كتب التأريخ، ٍب يزيد
الزبّب عبَث بالبيت، ٍب بعد ذل  الػحجاج عبث بالبيت، وىكذا عبثوا بالبيت ىكذا بن  ذل  عبد اهلل

وايات أفَّ اإلماـ الػحجة عليو السبلـ لو ظهر يغّب يػهدـ البيت ويعيد بناءه بشكل يعبثوف، ولذل  ُب الر 
ولقد وفق اهلل الػحجاج رٞبُو اهلل لرد البيت على ما كاف عليو ُب زماف رسوؿ اهلل صلى اهلل  -صحيح 

َغيػََّرُه وأدخلُو ُب  الزبّببن  فإفَّ عبد اهلل -الذين ىم أيضًا عبثوا بالبيت  -عليو وسلم والػخلفاء الراشدين 
فأىب اهلل إال ما ىو األمر عليو وَجِهلوا حكمة اهلل  -َغيػََّرُه وأدخلُو يعنػي أدخل التغيّب ُب البيت  -البيت 
فالػحجاج رحػمُو اهلل ُموفق، اهلل وفقُو إلعادة البيت على ما ىو عليو، ىذه كلها دالئل تكشف  -فيو 

ج أىل البيت من علسِو لقضية العَبة قبل قليل إىل ترحػمِو على عن تشيع ابن عريب وعن تػمسكِو بػمنه
 الػحجاج وإىل اعتقادِه بأف الػحجاج قد وفقُو اهلل.

وا فإف أعمر الذي يػحتجوف بِو ُب الصبلة خلف الفاسق وأخطبن  :وكذا فعل عبد اهلل 383إىل صفحة 
وىذه مسألة أغفلها  ،طاعتِو ُب الصبلةالػحجاج ليس بفاسق ُب حاؿ أدائِو ما أوجَب اهلل عليو من 

قلت بأف ابن عريب عنده مذىب فقهي خاص بِو وىذه من القرائن وقرائن كثّبة موجودة ُب  -الفقهاء 
وإنػما  ،الكتاب، لذل  حينما يػخالف الػمذاىب السنية األخرى ال يعنػي أف ذل  ىو دليل على تشيعوِ 
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آلراء يػختلف فيها عن مذىب أىل البيت عن دين أىل ىو يػخالف الػمذاىب إىل آراء أخرى وتل  ا
لكن العادة اقتضت العلماء ىكذا عودونا أف نقوؿ مذىب أىل البيت وإالَّ أىُل البيت ما قالوا  ،البيت

وا ُب ذل  فعلَّمونا أشياًء خاطئة نرددىا على األلسنة يقولوف مذىب أذل ، ىو ديٌن واحد، العلماء أخط
 حنيفة من ىو أبو حنيفة؟ ىناؾ دين جعفر الصادؽ والبقية على ضبلؿ، جعفر الصادؽ ومذىب أيب

ىناؾ فرقٌة واحدة ناجية ىي فرقة الكتاب والعَبة ىذه ىي الػحقيقة التػي نؤمن بػها ربػما اآلخروف يؤمنوف 
بعكس ذل  ال شأف لنا بػهم ىم أحرار فيما يعتقدوف ونػحُن أحرار فيما نعتقد والػحساُب عند اهلل 

وىذه مسألة أغفلها الفقهاء وٱببطوف فيها وما حصلوا على  -انو وتعاىل وعند اهلل تػجتمُع الػخصـو سبح
يعنػي حتػى قتل الػحسْب  -بينا أنَُّو ما تػخلَّص قط من مؤمن معصية ال تشؤّا طاعة أصبًل  ،طائل وقد

أنَُّو ما تػخلَّص  -ىذا قانوف  -ا وقد بينَّ  -عليو السبلـ البُد أنَُّو يكوف فيها طاعة من جهة من الػجهات 
من أين جاء بػهذا  -قط من مؤمن معصية ال تشؤّا طاعة أصبًل والطاعة قد تػخلص فبل تشؤّا معصية 

وقد بينا أنَُّو ما تػخلص قط من مؤمن  -الفكر؟ ىو ىذا الكشف! أنَُّو ما من معصية إالَّ وفيها طاعة 
ما من معصية إالَّ واإليػماف  ،قد تػخلص فبل تشؤّا معصيةمعصية ال تشؤّا طاعة أصبًل والطاعة 

يعنػي الػمؤمن َلمَّا يرتكب الػمعصية ىو مؤمن بأف  -يصحبها من الػمؤمن أنػها معصية يػحـر عليو فعلها 
ىذه الػمعصية يػحـر عليو فعلها فعلى ىذا تكوف ىذه الػمعصية قد ُخِلطت بػماذا؟ باإليػماف، ىذا ىو 

حقيقي، الذين قتلوا الػحسْب ويعرفوف أنَُّو ىو الػحسْب ويعلموف بأفَّ قتلُو حراـ فإذًا قتلهم العرفاف الػ
 للحسْب قد خالطتُو الطاعة، خالطُو اإليػماف، ماذا أعلق عن ىذا؟! ماذا أقوؿ؟

يع ا٢بقيقة بعض اآلراء ٙبتاج إىل تقسيم عراقي لكن القناة والتلفزيوف وعلى األقمار الصناعية فبل نستط
أف نتكلم بأكثر من ا٢بدود الٍب يسمح ّٔا جو الربنامج وإالَّ ىناؾ تقسيمات عراقية ٰبتاج إف تكوف 

وقد بينا أنَُّو ما ٚبلص قط من مؤمن معصية ال تشؤّا طاعة أصبلً  -تعليق على مثل ىذه الكلمات 
ؤمن أهنا معصية ٰبـر والطاعة قد ٚبلص فبل تشؤّا معصية فما من معصية إال واإلٲباف يصحبها من ا٤ب
بن  يعِب ا٢بجاج، مشر -عليو فعلها واإلٲباف بكوهنا معصية طاعٌة هلل فا٢بجاُج أو غّبُه ُب حاؿ فسقِو 

ذي ا١بوشن؟ نفس الشيء، ا٢بجاج قضى عمرُه ٰبفر ُب بن  ذي ا١بوشن، ا٢بجاج ما ىو فرقُو عن مشر
 -وصياء موجود لكاف ىو ا٤ببادر إىل قتلِو القبور ٕبثًا عن قرب سيد األوصياء، يعِب لو كاف سيد األ

فا٢بجاُج أو غّبُه ُب حاؿ فسقِو مؤمن مطيع بإٲبانِو فضعفت معصيتُو أف تقاـو طاعتو وُب حاؿ صبلتِو 
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ويستمر بعد ذل  ّٔذه ا٣بزعببلت، ىذا  -أو طاعتِو ُب فعل ما من أفعالِو فليس بفاسق بل ىو مطيع 
كتاب، العرفاء ُب ا٤بدرسة العرفانية الشيعية يقولوف ىناؾ مواطن ليس ٙبريفًا ىذا موجود ُب أصل ال

للتحريف لكن ليس ىذه ا٤بواطن الٍب يقولوف عنها بأهنا ُحرّْفت، ىناؾ عدة مواطن معروفة يقولوف عنها 
بأهنا ُحرّْفت ولكن ليس ىذه األمور، ىذه األمور موجودة، ىذا من الكشف أليس ىذا الكتاب جاء من 

ي واإللقاء السبوحي!! ىذه من األوراؽ الٍب وضعت على الكعبة وما غّبىا ال ا٤بطر وال الكشف والوح
 آخر، ويستمر ُب ىذه ا٣بزعببلت.الشمس وال الريح وال أي شيء 

: ولقد أخربين من أثُق بِو ُب دينِو عن رجل فقيو إماـ متكلم مسرٌؼ على نفسِو قاؿ يل: 383صفحة 
فقيل لو،  -خلص ا٣بمر  -ا٣بمر وىو يشرب مع ا١بماعة ففرغ النبيذ  دخلُت عليو ُب ٦بلس يُدار فيوِ 

ىو جالس على ا٤بائدة ويشرب معهم ىذا  -فقيل لو: نَػفّْذ إىل فبلف أو أنفذ إىل فبلف ٯبيء إلينا بنبيذ 
 فقيل لو أنفذ إىل فبلف ٯبيء إلينا بنبيذ، فقاؿ: ال أفعل فإين -الفقيو اإلماـ ا٤بتكلم ا٤بسرؼ على نفسو 

ماذا كنت تفعل؟! كنت تقرأ القرآف ماذا كنت تفعل؟ ىو جالس على  -ما أصررُت على معصية قط 
فقاؿ: ال أفعل فإين ما أصررُت على معصية قط  -ا٤بائدة، ىو يستدؿ بأفَّ ا٤بعاصي ٨بلوطة بالطاعات 

فإذا  -النبيذ وال أنتظر  -وإف يل بْب، وال أنتظرُه  -من كأس إىل كأس  -وإف يل بْب الكأسْب توبة 
 -أيُّ عرفاف ىذا!! أيُّ فلسفة ىذه!!  -حصل ُب يدي أنظر ىل يوفقِب ريب فأتركُو أو ٱبذلِب فأشربُو 

ىذا العالػِم العظيم  -فهكذا ىم العلماء رٞبو اهلل مات ىذا العالِػم وُب قلبِو حسرة من كونِو مل يلقِب 
واجتمعُت بِو وما عرفِب  -الذي يشرب ا٣بمر يقوؿ: مات وُب قلبِو حسرة كونو مل يلقى ابن عريب 

إىل آخرِه ، ىذا ىو  -وسألِب عِب وكاف باألشواؽ إيلَّ رٞبُو اهلل وذل  با٤بدينة الفبلنية بتاريخ كذا 
تاب مشحوف ٗبثل ىذه الَبىات، ما قرأتو عليكم العرفاف؟! ال ٰبتاج األمر إىل تعليق، ىذه ترىات والك

وما سأقرئُو اآلف ورٗبا ال يكفي الوقت لقراءة ما بقي من ا٤بواطن الٍب أشرت إليها ال تشكل إال بنسبة 
  أو أقل من ذل  من ا٤بواطن األخرى الكثّبة ا٤بوجودة ُب الكتاب. 10%

لو كنت  -دث عن فضل أيب بكر أيضًا نعود على حديث النيب وىو يتح :399نذىب إىل صفحة 
ولكن صاحبكم  -خليُل اهلل  -يعِب نفسُو  -متخذًا خليبًل الٚبذت أبا بكر خليبًل ولكن صاحبكم 

فهو ال يتخذ أبا بكر خليبًل ألنو خليُل اهلل ولو كاف يريد أف يتخذ خليبًل الٚبذ أبا بكر، حديث ا٤بؤاخاة 
نفس الطينة، أمَّا خليل رسوؿ اهلل وأخوه فهو عليّّ، أنا  أين؟! أبو بكر خليل عمر كاف أخًا لو وىم من
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لو كنت متخذاً  -وعليّّ من شجرة واحدة ال كما قاؿ ابن عريب بأف النيب وأبا بكر من طينة واحدة 
وىذا ا٤بطلب يتكرر كثّباً  -خليُل اهلل  -يعِب نفسُو  -خليبًل الٚبذت أبا بكر خليبًل ولكن صاحبكم 

لٍب بُب عليها ابن عريب فكرُه، ال أدري ما الذي يُعجب ا٤بدرسة العرفانية بكتاب حٌب وىذه ا٤بباين ىي ا
لو كاف فيو حقائق، حٌب لو كاف فيو معاين عميقة لكن ما الذي يعجبهم إىل ىذا ا٢بد وٯبعلهم يدافعوف 

 دفاعاً مستميت وٰباربوف من ينتقد ابن عريب ِلماذا؟ أألجل ىذه األفكار السخيفة.
خربنا الشارُِع ٗبا ىو األمر عليو لنستلمُو عبوديًة واضطراراً مكلفْب بذل  تعبدًا ٧بضًا كما فعل فأ :433
ا٣بطاب فإف قُلُت أو فإف قُلَت قد بايع النيب ُب بيعة الرضواف نفسو بنفسو وجعل يدُه على يده بن  عمر

عثماف ما بايع ُب بيعة الرضواف  -وأخذ يدُه بيده وقاؿ ىذا عن عثماف وكاف عثماف غائباً ُب تل  البيعة 
فقد  -ىذه البيعة عن عثماف  :وكأف عثماف ىو نفس النيب فقاؿ ،بأفَّ النيب بايع نفسُو بنفسو :يقولوف

 :وقاؿ ،بايع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب بيعة الرضواف نفسو بنفسو وجعل يدُه على يده وأخذ يدُه بيده
وكذل  العبد إذا استلمُو ٕبق يكوُف ا٢بق يستلُم ٲبينُو  ،تل  البيعةوكاف عثماف غائباً ُب  ،ىذا عن عثماف

وكذل  العبد إذا استلمُو ٕبق يكوُف ا٢بق  -وىو يتحدث عن قضية استبلـ ا٢بجر األسود ُب ا٢بج  -
يستلُم ٲبينُو بيديو فإف كلٍب يديو ٲبْب ويكوف ذل  االستبلـ عن ىذا العبد الذي استلمُو ٕبق فيجِب ٜبرتو 

قاؿ ىذا عن عثماف ويكوف عذر ىذا العبد كوف مشهد ا٢باؿ غلب عليو سلطانو حيث لػم يشاىد  إذ
إالَّ اهلل ُب أعياف كل شيء من الػموجودات قلنا الفرؽ بْب الػمسألتْب أف الػمناسبة بْب الػمثلْب صحيحة 

لنيابة وأف يقوؿ كل واحد والػجامع بْب النيب وبْب عثماف اإلنسانية وىي حقيقة النشأة والعبودية فجازت ا
إىل آخر الكبلـ، النبػي ُب  -مقاـ اآلخر والفرؽ الثاين أف اليد التػي بايعوىا ىي يد اهلل فبايعوىا بأيديهم 

 بيعة الرضواف بايع عن عثماف بنفسِو عن نفسو.
 تبلحظوف كلما نتعمق أكثر الَبىات تكوف أكثر، يورد قصيدة من الشعر فيها: 442 نذىب إىل صفحة
 ىذه األبيات:

 داــتــــا ابــنـــبـا ومـــنـا تــنـــيــوف  دى ـهـبـُي الـبـُي نـنـا الـنــوم
 ىـجـرتـمـومنا أبو حفص ال  ومنا أبو بكر ابن الكرام

 إذا َعدََّد الناُس أىل الحيا  ـنـا فمن مثلُو ـان مــمـــثـوع
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 ـنـا انتشاــا وفـيــنـُة مـحـلـوط  يـر ــــزبـا الــنـومـنـا عـلـيٌّ وم
إىل آخر األبيات، فعليّّ يأتػي ُب آخر القائمة، دائػمًا األفضلية لػمن؟ أليب بكر ولعمر، أليس ىو ىذا 
الػمنهج الػمخالف ألىل البيت؟ أليس ىو ىذا الػمنهج العمري؟ أليس ىو ىذا الػمنهج الذي يعادي 

 ىات ستتضح صورة الفتوحات الػمكية.أ ىذه الَب أىل البيت؟ ىذا ىو الػجزء الثاين، سيتضح بعد أف نقر 
 الـجزء الثالث

وىذا ليس من الكشف ىذه قضية رمزية يعِب ال عبلقة ٥با بالكشف وال عبلقة  :10لنذىب إىل صفحة 
رجائي أف تنتبهوا إىل ىذا الكبلـ لنرى من  -٥با بالعرفاف، يقوؿ: واعلم أف رجاؿ اهلل ُب ىذه الطريقة 

واعلم أف رجاؿ اهلل ُب ىذه الطريقة ىم الػُمَسمَّوَف بعامل األنفاس  -الرجاؿ اإل٥بيوف ىم، من ىم ىؤالء 
فمنهم من تُػجمع لو ا٢باالت كلها  ،وىو أسٌم يعمُّ ٝبيعهم وىم على طبقات كثّبة وأحواؿ ٨بتلفة

بلفة : ومنهم من يكوف ظاىر ا٢بكم وٰبوز ا٣ببلفة الظاىرة كما حاز ا٣ب- إىل أف يقوؿ -والطبقات 
ومنهم من يكوف  -من ىؤالء الرجاؿ اإل٥بيوف  -ومنهم من يكوف  -يعِب ٯبمع كل ا٤براتب  -الباطنة 

كأيب بكر   -مثل من؟  -ظاىر ا٢بكم وٰبوز ا٣ببلفة الظاىرة كما حاز ا٣ببلفة الباطنة من جهة ا٤بقاـ 
يزيد الذي بن  معاوية ومعاويةبن  يزيد، يزيدبن  معاوية -يزيد بن  وُعَمر وعثماف وعلّي وا٢بسن ومعاوية

ا٤بتوكل ىذا رضواف اهلل تعاىل عليو ٩بن ٝبع وحاز ا٣ببلفة  -عبد العزيز وا٤بتوكل بن  وُعَمر -ترؾ ا٣ببلفة 
الباطنة ىذا ا٣بليفة ا٤بأبوف، مأبوف ىذا ا٣بليفة ا٤بتوكل، إىل ذل  يشّب دعبل ا٣بزاعي ُب أشعارِه يقوؿ لو: 

و ُيشّب إىل قضية األُبَنة ُب ىذا ا٣بليفة، الذي قتلُو ولده بعد أف أفتوا الفقهاء وى ،ألمر ما تقذع  العبيدُ 
ٔبواز قتلِو لكثرة مفاسدِه ولسبِو ألىل البيت ولسبِو للزىراء، ىذا ا٤بتوكل الذي حفر قرب ا٢بسْب أكثر من 

الذي أوصلُو إىل سنة ىذا ا٤بتوكل، يا عرفاء الشيعة ىؤالء ىم رجاُؿ اهلل؟ ىذا ىو كشف ابن عريب  20
ومنهم من يكوف ظاىر ا٢بكم وٰبوز ا٣ببلفة الظاىرة   -ىذه ا٢بقائق؟ أيُّ حقائق ىذه وأيُّ ضبللة ىذه 

 يزيد وُعَمربن  كما حاز ا٣ببلفة الباطنة من جهة ا٤بقاـ كأيب بكر وُعَمر وعثماف وعلّي وا٢بسن ومعاوية
ىاروف بن  ة خاصة وال حكم لو ُب الظاىر كأٞبدومنهم من لو ا٣ببلفة الباطن ،عبد العزيز وا٤بتوكلبن 

وأحػمد ىذا  ،الرشيد كاف عنده ولده اسػمو أحػمدبن  ىذا بْب الدراويش يقولوف أفَّ ىاروف -الرشيد 
ىاروف الرشيد السبتػي وكأيب يزيد بن  كأٞبد  -تدروش وصار من الصوفية ىذا يػحوز الػخبلفة الباطنة 

أسػماء أىل البيت أسػماء األئمة الػمعصومْب ىل قرأت أسػمًا من ىل قرأت اسػمًا من  -البسطامي 
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أسػماء أصحاب الػحسْب؟ ىل قرأت أسػماً، ىل يذكر ابن عريب ُب كل كتبِو أسػمًا من أسػماء أصحاب 
 .10األئمة، ما بالكم كيف تػحكموف، ىذا ُب الصفحة 

و يعدد ّٔذه ا٣بزعببلت الٍب من ىؤالء أصحاب ا٤براتب ال زاؿ ى -يقوؿ: ومنهم  12ُب الصفحة 
ومنهم رضي اهلل عنهم الرجبيوف وىم أربعوف نفساً ُب كل زماف ال يزيدوف  -ذكرىا من أصحاب ا٤براتب 

ىؤالء  -وىم رجاؿ حا٥بم القياـ بعظمة اهلل وىم من األفراد وىم أرباب القوؿ الثقيل  ،وال ينقصوف
وىم  -ىذا القوؿ الثقيل من أين ا٘باىُو على أي حاؿ الرجبيوف لنرى ما ىو ىذا القوؿ الثقيل، ال ندري 

سيتضح القوؿ الثقيل من أين  - {ثَمِْالً لٌَالً عَهَْكَ عَنُهمِِ }ئََِّبأرباب القوؿ الثقيل من قولِو تعاىل: 
ألف حاؿ ىذا ا٤بقاـ ال يكوف ٥بم إال ُب شهر رجب من أوؿ  وُسػمُّوا رجبيوف -٨بارجُو ومن أين ا٘باىاتُو 

استهبلؿ ىبللِو إىل انفصالِو ٍب يفقدوف ذل  ا٢باؿ من أنفسهم فبل ٯبدونُو إىل دخوؿ رجب من السنة 
وىم متفرقوف ُب الببلد ويعرؼ بعضهم بعضًا منهم من  ،اآلتية وقليل من يعرفهم من أىل ىذا الطريق

لقيُت واحداً منهم بدنيسّب من ديار بكر ما رأيت  -يعِب ُب تركيا  -وبديار بكر يكوف باليمن وبالشاـ 
وكنُت باألشواؽ إىل رؤيتهم ومنهم من يبقى عليو ُب سائر السنة أمٌر ٩با كاف ُيكاشف بِو ُب  ،منهم غّبه

شُف ومنهم من ال يبقى عليو شيء من ذل ، وكاف ىذا الذي رأيتُو قد أبقي عليِو ك ،حالِو ُب رجب
من أين الروافض؟ السيد ٧بمَّد حسْب الطهراين ماذا يقوؿ؟ يقوؿ الروافض ا٣بوارج، ماذا  -الروافض 
الروافض ىم الشيعة فلماذا تُػَحرّْفوف  -قد أبقي عليِو كشُف الروافض من أىل الشيعة  -يقوؿ ىنا؟ 
شيعة سائر السنة كاف يراىم وكاف ىذا الذي رأيتُو قد أبقي عليِو كشُف الروافض من أىل ال -الَكِلم؟! 

خنازير فيأٌب الرجل ا٤بستور الذي ال يُعرؼ منو ىذا ا٤بذىب قط وىو ُب نفسِو مؤمٌن بو يدين بو ربو فإذا 
أيُّها السيد الطهراين  -فيستدعيو ويقوؿ لو ُتب إىل اهلل فإنَّ  شيعٌي رافضي  ،مرَّ عليِو يراُه ُب صورة خنزير

ويقوؿ لو ُتب إىل اهلل فإنَّ  شيعٌي  -ابن عريب وىذا الفتوحات ا٤بكية  ىل الروافض ىم ا٣بوارج؟ ىذا
فإف تاب وصدؽ ُب توبتِو رآه إنسانًا وإذا قاؿ لو بلسانِو تُبت  ،رافضي فيبقى اآلخر متعجبًا من ذل 
 ،وإذا صدؽ يقوؿ لو صدقت ،فيقوؿ لو كذبت ُب قول  تُبت ،وىو ُيضمر مذىبو ال يزاؿ يراه خنزيراً 

ذل  الرجل صدقُو ُب كشفو فّبجع عن مذىبِو ذل  الرافضي ولقد جرى ٥بذا مثُل ىذا مع رجلْب  فيعرؼ
ومل يكونوا من بيت التشيع أداٮبا إليو  ،عاقلْب من أىل العدالة من الشافعية ما ُعِرَؼ منهما قط التشيع
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يعِب  - فكانا يعتقداف نظرٮبا وكانا متمكنْب من عقو٥بما فلم يُظهرا ذل  وأصرّا عليو بينهما وبْب اهلل
فكانا يعتقداف السوء ُب  -ىؤالء اثنْب من علماء الشافعية صاروا شيعة ولكنهم ما أظهروا ذل  مطلقًا 

فإف اهلل كشف لو  ،أيب بكر وعمر ويتغالوف ُب علي فلمَّا َمرَّا بِو ودخبل عليِو أمر بإخراجهما من عنده
لٍب جعل اهلل لو ُب أىل ىذا ا٤بذىب وكانا قد علما من عن بواطنهما ُب صورة خنازير وىي العبلمة ا

فقاال  ،نفوسهما أف أحدًا من أىل األرض ما أطلع على حا٥بما وكانا شاىدين عدلِْب مشهورين بالسنة
لو ُب ذل ، فقاؿ آراكما خنزيرين وىي عبلمٌة بيِب وبْب اهلل فيمن كاف ىذا، فيمن كاف مذىبُو ىذا 

  ا فقاؿ ٥بما:فأضمرا التوبة ُب نفوسهم
إنكما الساعة قد رجعتما عن ذل  ا٤بذىب فإين آراكما إنسانْب فتعجبا من ذل  وتابا إىل اهلل وىؤالء 

ىذا ىو  -الرجبيوف أوؿ يـو يكوف ُب رجب ٯبدوف كأ٭با أطبقت عليهم السماء فيجدوف من الثقل 
ثقيل الذي ال نعلم، وأعتقد أف القوؿ الثقيل، أمل يقل بأهنم وىم أرباب القوؿ الثقيل، ىذا القوؿ ال

وىؤالء الرجبيوف أوؿ يـو يكوف ُب رجب ٯبدوف كأ٭با أطبقت عليهم  -ا٤بشاىدين يعلموف من أين ٱبرج 
السماء فيجدوف من الثقل ٕبيث ال يقدروف على أف يطرفوا وال يتحرؾ فيهم جارحة ويضطجعوف فبل 

وال حركة يد  -كيف ُيصلوف إذًا كيف يؤدوف الفرائض؟   -يقدروف على حركة أصبًل وال قياـ وال قعود 
وال رجل وال جفن عْب يبقى ذل  عليهم أوؿ يـو ٍب ٱبف ُب ثاين يـو قليبًل وُب ثالث يـو أقل وتقع لو 

وال يزاؿ مضطجعًا مسجى يتكلم بعد الثبلث أو  ،الكشوفات والتجليات واإلطبلع على ا٤بغيبات
فإذا فرغ الشهر ودخل شعباف قاـ كأ٭با  ،م معو ويُقاؿ لو إىل أف يكمل شهراليومْب ويتكلم معو ويُػَتَكلَّ 

نشط من عقاؿ فإف كاف صاحب صناعة أو ٘بارة اشتغل بشغلو وُسِلَب عنُو ٝبيع حالِو كلو إال من شاء 
ىذا حا٥بم وىو  -مثل ىذا الذي يرى الشيعة خنازير  -اهلل أف يبقى عليِو من ذل  شيء أبقاه اهلل عليو 

حاؿ غريب ٦بهوؿ، وىو حاٌؿ غريب ٦بهوؿ السبب والذي اجتمعُت بِو منهم كاف ُب شهر رجب وكاف 
ُب ىذه ا٢باؿ ومنهم رضي اهلل عنهم ا٣بتم وىو واحد ال ُب كل زماف بل ىو واحد ُب العامل ٱبتم اهلل بو 

ختٌم آخر ٱبتم اهلل بو الوالية العامة من  الوالية الػُمػَحمَّديَّة فبل يكوف ُب األولياء الػُمػَحمَّديْب أكرب منو وٍُبَّ 
من  -ومنهم رضي اهلل عنهم ا٣بتم  -أمَّا ا٣بتم األوؿ يعِب بو نفسو  -آدـ إىل آخر ويل وىو عيسى 

ولذل  مرَّ علينا كبلـ  -وىو واحد ال ُب كل زماف بل ىو واحد ُب العامل  -أصحاب ا٤براتب العالية 
ومنهم  -جاء أحد قبلو ولن يأٌب أحٌد بعده ألف ىو واحد ُب العامل الشيخ ا٤بطهري بأف ابن عريب ال 
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رضي اهلل عنهم ا٣بتم وىو واحد ال ُب كل زماف بل ىو واحد ُب العامل ٱبتم اهلل بو الوالية الػُمػَحمَّديَّة فبل 
ٱبتم اهلل بو وٍُبَّ ختٌم آخر  -يعِب ىو أكرب من أىل البيت  -يكوف ُب األولياء الػُمػَحمَّديْب أكرب منو 

الوالية العامة من آدـ إىل آخر ويل وىو عيسى عليو السبلـ ىو ختُم األولياء كما كاف ختم دورة الػُمل  
 -فلو يـو القيامة حشراف ُٰبشر ُب أُمَّة ُمػَحمَّد ويُػحشر رسواًل مع الرسل عليو السبلـ أو عليهم السبلـ 

من ىا٤باؿ ٞبل اٝباؿ، الكتاب مليء ّٔذه  :ومن ىذه ا٣بزعببلت يعِب ٲبكن  أف كما يقولوف
 ا٣بزعببلت من أولِو إىل آخرِه.

للسيد ُمػحمَّد حسْب الطهراين من أقطاب ا٤بدرسة العرفانية، ينقل كبلماً  (الروح آّرد)لنذىب إىل كتاب 
حٌب  عن احملدث النوري وىو يقوؿ ابن العريب ا٤بالكي ُب غاية نصبِو وعداوتِو لئلمامية 411ُب صفحة: 

أنو يقوؿ ُب مسامرتِو الرجبيوف ٝبٌع من أىل الرياضة ُب شهر رجب أكثر كشفهم أف يروف الرافضة ُب 
ىو ابن عريب عنده كتاب )٧باضرة األبرار ومسامرة األخيار( ُب ىذا الكتاب ذكر بأف  -صورة ا٣بنازير 

الشيعة بصورة خنازير، ىو ىنا الرجبيْب يروف الشيعة بصورة كبلب لكن الفتوحات ا٤بكية قاؿ بأهنم يروف 
قاؿ الرافضة ُب كتابِو )٧باضرة األبرار ومسامرة األخيار (، السيد الطهراين ُب ىذا الكتاب يقوؿ ا٤بقصود 

أنَُّو ُيشاىد ُب الكثّب من عبارات العامة استخدامهم  419من الرافضة ا٣بوارج، ولذل  ُب صفحة: 
الشيعة وىي حقيقٌة مشهودة لكل من ٲبتل  إطبلعاً عبارة الرفض ُب خصوص ا٣بوارج ال ُب خصوص 

واهلِل ليس صحيحاً، أنا من الذين ٲبتلكوف مزاولة وأعتقد الربامج  -ومزاولة على كتبهم ُب التأريخ والسّب 
تُثبت ذل ، ال يوجد مثل ىذا، أعتقد برا٦بي تثبت ذل  من كثرة الكتب الٍب آٌب ّٔا، أال يدؿ ذل  

كثرة ا٤بصادر الٍب أنقل منها أال يدؿ ذل  على مزاولٍب ىذا جزء من عملي، لكل   على مزاولة ُب الكتب،
إنساف عمل، عملي ُب الكتب ليس شيئًا أريد أف أتظاىر بِو لكل إنساف عمل ُب حياتِو عملي أنا ُب 
بِو الكتب واهلِل ال توجد ىذه ا٢بقيقة، يقوؿ ألجل الدفاع عن ابن عريب كل ذل  ِلماذا؟ ألنَُّو ُب كتا

أفَّ  :فيقوؿ ،٧باضرة األبرار وُمسامرة األخيار نَػَقل ابن عريب بأف الرجبيْب يروف الرافضة ُب صورة الكبلب
وماذا يقوؿ عن ىذا الكبلـ الذي قرأتُو قبل قليل بأف الرافضة ىم الشيعة  ،الرافضة ليس ىم الشيعة

اب الفتوحات ا٤بكية أـ أنَُّو نسي ذل  أو والكبلـ كاف كلُو عن الشيعة والتشيع، ىل أفَّ السيد مل يقرأ كت
تغاضى عن ذل  يبدو أنَُّو مل يقرأ الكتاب، أنا ال أتصور بأف السيد الطهراين وىو من العلماء األجبلء 
الفضبلء رضواف اهلل تعاىل عليو ال أعتقد بأف ىذا السيد يعِب ٰباوؿ أف يكذب ُب القضية وإ٭با يػحاوؿ 
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ن بأي طريقة؟ بطريقة يقوؿ: أفَّ الروافض ىم الػخوارج يقوؿ: وىي حقيقة أف يُدافع عن ابن عريب ولك
واهلِل ال يستعملوف الروافض إال  -مشهودة لكل من يػمتل  إطبلعاً ومزاولو على كتبهم ُب التأريخ والسَّب 

ُب   ُب شيعة أىل البيت ىذا واحد، ٍُبَّ يعَبض على الػمحدث النوري كيف تقوؿ بأنَُّو ىؤالء الرجبيوف
كتاب الػمسامرة قالوا بأنػهم رأوا الشيعة بصورة الػخنازير، ىم رأوا الشيعة بصورة الكبلب والكلب أفضل 

 من الػخنزير وىذا تػحريف، شكراً ل  أيػها السيُد الطهراين . 
كانت مشاىدة الروافض ُب صورة   - 418ىذا ُب صفحة:  -عبارة ذل  الرجل الرجبػي ُب مكاشفتِو 

ىا الػمحدث النوري ُب نقلِو إىل صورة الػخنازير ومعلوـٌ أف الػخنزير أسوأ وأقبح ألف الكلب الكبلب فغّب 
أيُّ كبلـ ىذا؟! ٍُبَّ ىو  -يػمتل  صفة االفَباس بينما يػمتل  الػخنزير صفة عدـ الغّبة وعبادة الشهوة 
وىل القضية الػمشكلة أنػهم ىنا ُب كتابِو الفتوحات الػمكية يقوؿ بأنػهم يروف الشيعة بصورة الػخنازير 

يروننا بصورة الكبلب أو بصورة الػخنازير، أيػها السيد الطهراين أيُّ دفاع ىذا عن ابن عريب!! ِلماذا ىذا 
الػجفاء للحقائق التػي ترتبط بأىل البيت ِلماذا ىذا؟! أليس ىذه مسخرة؟ أليس ىذه سخرية بالعقوؿ أف 

 ة. يكوف الدفاع عن ابن عريب بػهذه الطريق
اآلف ننتقل من أرباب القوؿ الثقيل أنتم عرفتم الػمقصود من القوؿ الثقيل ال حاجة إىل الشرح الػحُر 
تكفيِو اإلشارة وأنا أقوؿ لكم بأفَّ أكثر ما ُب ىذا الكتاب ىو من القوؿ الثقيل ألنَُّو ما مرَّ علينا كلُو من 

 القوؿ الثقيل وسيأتينا تأتينا األقواؿ الثقيلة.
من ىؤالء أصحاب الػمراتب  -ومنهم  -وىو يتحدث عن مراتب األولياء  27 :ىل صفحةنذىب إ
 -الذين تػحدثهم الػمبلئكة يػحدثهم اهلل الػمحدثوف غيباً  -ومنهم رضي اهلل عنهم الػُمَحدَّثوف  -العالية 

الػخطاب رضي اهلل عنو منهم وكاف ُب زماننا منهم أبو بن  ومنهم رضي اهلل عنهم الػُمَحدَّثوف وعمر
عبد العزيز بدير النقّبة وىم صنفاف صنٌف بن  العباس الػخشاب وأبو زكريا البجاي بالػمعرة بزاوية عمر

 ًَسَاء ٍيِ أًَ ًَدْبً ئِنَّب انهَّوُ ُّكَهًَِّوُ أٌَ نِجَشَش كَبٌَ }ًَيَبيػحدثُو الػحق من خلِق حجاب الػحديث قاؿ تعاىل: 

وىذا الصنف على طبقات كثّبة والصنف اآلخر تػحدثهم األرواح الػملكية ُب قلؤّم وأحياناً  {دِجَبة
الػخطاب من الذين بن  يعنػي قطعًا عمر -على آذاهنم وقد ُيكَتُب لػهم وىم كلهم أىل حديث 

ب مليء من مثل ىذه، يػخاطبهم اهلل ألنو من الصنف األعلى، ويعدد لنا من مثل ىذه األسػماء الكتا
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مثل ىذا أبو العباس الػخشاب أو زكريا البجاي وأمثاؿ ىذه األسػماء وال ندري ماذا كانوا يعملوف فهو 
 شغلو ىذا، يعنػي ىذا أبو العباس الػخشاب أيش جاف يشتغل ما أدري. 

قاؿ اهلل ومنهم رضي اهلل عنهم األخبلَّء وال عدد يػحصرىم بل يكثروف ويقلوف  27ُب نفس الصفحة 
وقاؿ النبػي صلى اهلل عليو وسلم لو كنُت متخذاً خليبًل التػخذُت  {خَهِْالً ئِثشَاىِْىَ انهّوُ }ًَارَّخَزَ تعاىل:

إىل آخر الكبلـ، ىذه األحاديث التػي يبنػي عليها الفكر  -أبا بكر خليبل ولكن صاحبكم خليُل اهلل 
 تبلحظوف تكرار ىذه األحاديث.الػموجود ىي األحاديث التػي تدور حوؿ أيب بكر، 

وىو يتحدث عن الصديقْب وعن مقاـ الصديقية كبلـ طويل، اآلف يبدأ  31: نذىب إىل صفحة
وىو الػمشار إليِو بالسر الذي ُوِقَر ُب صدر  -ىذا مقاـ الصديقية  -يتحدث يقوؿ: وىو الػُمشار إليو 
ديقْب أبو بكر، كيف وصل؟ ىناؾ سٌر عنده يعنػي ىو أعلى مراتب الص -أيب بكر فَػَفُضَل بو الصديقْب 

وىو الػمشار إليِو بالسر الذي ُوِقَر ُب صدر أيب بكر  -ال يعرفُو أحد والسر الػمستودِع عند أيب بكر 
فَػَفُضَل بو الصديقْب إذ َحُصَل لو ما ليس من شرط الصديقية وال من لوازمها فليس بْب أيب بكر ورسوؿ 

صديقية ما أدري ىذه، الػمهم صاحب صديقية،  -صاحب سر اهلل رجل ألنو صاحب صديقية و 
ألنو صاحب صديقية  -صديقية ىذه ىل ىي امرأة أو صديقية منزلة ىو قطعًا يعنػي يقصد منزلة 

وصاحب سر فهو من كونِو صاحب سر بْب الصديقية ونبوة التشريع وُيشارؾ فيو فبل يفضل عليو من 
يعنػي ىو من ىذه الػجهة مساوي للنبػي ومن جهة  -يشاركو فيو بل ىو مساو لو ُب حقيقتِو فافهم ذل  

ن كونِو صاحب سر بْب ألنو صاحب صديقية وصاحب سر فهو م -ثانية ىناؾ شيء من االختبلؼ 
الصديقية ونبوة التشريع وُيشارؾ فيو فبل يفضل عليو من يشاركو فيو بل ىو مساو لو ُب حقيقتِو فافهم 

ُكلُّ ىذه الػمنازؿ والػمقامات أليب بكر أمَّا عليّّ فليس لو منزلة، ُكلُّ ىذه الػمراتب، الصديقية   -ذل  
 يػها العرفاء بػهذه الكتب الػجميلة.أليب بكر فهو أبو بكر الصديق، ىنيئاً لكم أ

وىو يتحدث عن اإلنساف الكامل: و٥بذا قاؿ  83ال أدري ِلماذا تدافعوف عن ابن عريب!! صفحة: 
 ،ىم العرفاء عرفاء الشيعة معجبوف جدًا بنظرية اإلنساف الكامل الٍب جاء ّٔا ابن عريب -رسوؿ اهلل 

ة ا١بامعة الكبّبة، أيهما أسبق تأرٱبًا ابن عريب أـ الزيارة ولكن نظرية اإلنساف الكامل موجودٌة ُب الزيار 
ا١بامعة الكبّبة؟ باهلل عليكم!! معجبوف بنظرية اإلنساف الكامل، أليس اإلنساف الكامل ُب أعمق معاين 
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ىذه النظرية موجودة ُب الزيارة ا١بامعة؟ على أي حاؿ وىو يتحدث عن اإلنساف الكامل واإلنساف غّب 
وىو يصلي على طوؿ ا٣بط  -ذا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالصبلة البَباء و٥ب -الكامل 

أمَّا فاطمة مل َتكُمل  -َكُمَل من الرجاؿ كثّبوف ومل َيكُمل من النساء إالَّ مرًن وآسية   -بالصبلة البَباء 
حد أقطاب ا٤بدرسة ىو ىذا حديث البخاري ومر علينا نفس الكبلـ ُب تفسّب ا٤بيزاف للسيد الطباطبائي أ

العرفانية األجبلء، وىذا ا٢بديث يتكرر ُب كتابِو ُب كتاب ابن عريب الفتوحات وكذل  ُب كتبِو األخرى 
الزىراء أين كمالػها؟ ُعلس،  -َكُمَل من الرجاؿ كثّبوف ولػم َيكُمل من النساء إالَّ مرًن وآسية   -يتكرر 

وابن عريب يقدس البخاري إىل درجة كبّبة بعد ذل  سنقرأ َعَلَسُو ابن عريب كما علسُو البخاري من قبل، 
ُب آخر الػجزء األخّب ماذا يقوؿ عن صحيح البخاري ُب آخر الػجزء األخّب، انتظرونا إىل ذل  الوقت 

 أصربوا علينا حتػى نرى ما ىي منزلة البخاري عند ابن عريب.
ُذِىَل ُب ذل  اليـو وخولط ُب عقلو  فما بقي أحٌد يـو مات رسوؿ اهلل إالَّ  - 305نذىب إىل صفحة: 

بل رقى ا٤بنرب وخطب الناس  ،وتكلم ٗبا ليَس األمُر عليو إالَّ أبو بكر الصديق فما طرأ عليو من ذل  أمر
من كاف منكم يعبد ُمػحمَّدًا فإفَّ ُمػحمَّدًا قد مات ومن   :وذكر موت النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ

 سَعٌُلٌ{ ئِالَّ يُذًََّذٌ يَِّّْزٌٌَُ{ }ًَيَب ًَئََِّيُى يَِّْذٌ }ئََِّكَ ٍب تلى: ،ال ٲبوت كاف يعبد اهلل فإف اهلل حيّّ 
فسكن جأُش الناس حٌب قاؿ عمر: واهلل ما كأين ٠بعُت ّٔذه اآلية إال ُب ذل  اليـو وىذا قولُو صلى اهلل 

وكذا فعل  ،ع ا٤بوت فالبكاء ٧بمودفبل تبكْبَّ باكية وأمَّا قبل وقو  -يعِب ا٤بوت  -عليو وسلم إذا وجَب 
فعل أبو بكر يعِب مرَّ علينا يـو أمس بأنو َلمَّا نزلت سورة النصر إذا جاء  -أبو بكر َلمَّا قاـ رسوؿ اهلل 

يعِب  -وأمَّا قبل وقوع ا٤بوت فالبكاء ٧بمود  -نصر اهلل والفتح بكى أبو بكر يشّب إىل ىذه القضية 
اإلنساف يبكي على حبيبِو قبل أف ٲبوت أمَّا حينما ٲبوت ال يبكي عليِو، تبلحظوف األمور كيف مرتبة، 
ىو ىذا القوؿ الثقيل، القوؿ الثقيل من ىذا وأصعد، يعِب اإلنساف قبل أف ٲبوت يبكى عليِو إذا مات ال 

و بكر َلمَّا قاـ رسوؿ اهلل فقاؿ: ما تقولوف وأمَّا قبل وقوع ا٤بوت فالبكاء ٧بمود وكذا فعل أب -يُبكى عليِو 
ُب رجل ُخّبّْ فاختار لقاء اهلل، فبكى أبو بكر وحدُه دوف ا١بماعة، وعلم أف رسوؿ اهلل قد نعى ألصحابِو 

فلمَّا مات بكى الناس وضجوا إالَّ أبا بكر  ،و وىو كاف أعلمئنفسو فأنكر الصحابة على أيب بكر بكا
فبل تبكْب باكية ىذا كلو من السر الذي أعطاُه ىذا ا٤بقاـ فالذي ينبغي أف يُقاؿ  امتثااًل لقولِو إذا وجب
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ليس بْب ُمػَحمَّد وأيب بكر رجل ال أنو ليس بْب الصديقية والنبوة مقاـ فإف الصديق تابٌع بطريق اإلٲباف 
ف مقاـ آخر ال فما أنكرُه متبوعو أنكره وما قرره متبوعو قرره ىذا حظ الصديق من كونو صديقًا ومن كو 

يُػحكم عليِو حاؿ الصديقية فاعلم ذل ، انتهى السفر الرابع عشر بانتهاء ا١بزء السادس ومئة من 
طَيَّب اهلل أنفاس  أيها الشيخ األكرب يا ابن عريب ىذا ا١بزء الثالث واألجزاء األخرى  -الفتوحات ا٤بكية 

تبلحظوف أف الكلمة بدأت تظهر شيئًا فشيئاً  مليئة ىذه ٭باذج أنا أقتطفها من أجزاء الفتوحات ا٤بكية،
ألف حقيقة الكتاب انكشف شيئًا فشيئاً، مثل ما ىو عنده كشف ٫بُن أيضًا عندنا كشف، أليس ىذه 

 مكاشفات، ىذه الَبىات مكاشفات ىذا أقبلً مكاشفة أحسن من مكاشفة ابن عريب.
 الـجزء الرابع
بن عريب يػمكن أف ينتقلوا إىل قناة ثانية، القنوات مليئة الػمشاىدوف الذين يتعبوف من كبلـ ا 30صفحة: 

 بالربامج الػمنوعة..
 من الػجزء الرابع من أجزاء الفتوحات الػمكية يذكر بيتْب من الشعر: 30صفحة: 

 ـوجود بو وليس بثانيــثـنـى ال  ان ــبطــرتـــوب مــالــربُّ والـمربـفـ
 الذي قـالـوه فـي الُعَمرانِ إالَّ   ما إن رأيَت وال سمعت بمثلِو 

والقمراف يريدوف أبا بكر وعمر والشمس والقمر واهلل خلقكم وما تعملوف فأثبت بالضمّب ونفى بالفعل 
 -ىو بعد أف يذكر عدة آيات لكن القمراف من ىم ُب الرموز واألسرار العرفانية؟ واألسرار العرفانية  -

فأثبت بالضمّب ونفى بالفعل الذي ىو  -أيضًا  -ر والقمراف يريدوف أبا بكر وعمر والشمس والقم
وأثبتُو ضمُّب التثنية وىو قولو قمراف فسبحاف من  ،خلق، كما انتفى أبو بكر فلم يظهر لو اسٌم ُب الُعَمرَاف

أخفى عنو حكمتُو فيو فظهر ُب الوجود العليم الذي ال يعلم كالرامي الذي ما رمى فالػحروؼ ليست 
ويستمر بػمثل ىذه الَبتيبات والتفريعات لػمعنػى القمرين ولػمعنػى  - النفس غّب النفس وال ىي عْب

 الشمس والقمر ولػهذه الػمعاين الػمتجلية ُب أيب بكر وعمر.
ولػهذا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: َكُمَل من الرجاؿ   -تكرار لنفس ما مر  111: نذىب إىل صفحة

ة أيب لتكرار تكرار على فضي -أة فرعوف ومرًن ابنة عمراف كثّبوف ولػم َيكُمل من النساء إال آسية امر 
َكُمَل من الرجاؿ كثّبوف ولػم َيكُمل من   -بكر وعمر وانتقاص من أىل البيت، أليس ىذا انتقاص؟! 

لِ  اهلل يا فاطمة، ُظبلمة بعد ُظبلمة وأنا ال تؤذينػي  -النساء إال آسية امرأة فرعوف ومرًن ابنة عمراف 
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يب، تؤذينػي ظبلمة أولئ  الذين ىم ُب الػمدرسة العرفانية الشيعية والذين ينظروا إليهم ظبلمة ابن عر 
الشيعة على أنػهم ىم أَجلُّ علمائنا ىم أولياء اهلل ىم أقرُب الناس إىل أىل البيت يدافعوف عن مثل ىذه 

 الكتب ويربوف تبلميذىم على قراءة ىذه الكتب وىم يُديػموف قراءتػها، غريٌب ىذا.
 -وكاف حضرة الػحاج السيد ىاشم  - 328فماذا نػجد؟ ُب صفحة:  (الروح الػمجرد)إذا نذىب إىل 

يقوؿ: كاف للمرحـو القاضي كذل  دورة من الفتوحات الػمكية باللغة  -سيد ىاشم الػحداد الكرببلئي 
وكاف سػماحة آية اهلل الشيخ عباس  -يعنػي إضافة إىل الدورة العربية  -الَبكية يُطالعها وينظر فيها أحياناً 

القوجاين يقوؿ: كنُت أذىب يوميًا قبل الظهر إىل مػحضر الػمرحـو القاضي لساعتْب وىو الوقت الذي 
وكنُت ُب ىذه السنوات األخّبة أقرأ لو كتاب  ،يتشرُؼ فيو جػميع تبلمذتِو ومشغوفوف بِو بالػحضور عنده

لػمدة ساعتْب فكاف يستمُع لػي فإذا ورَد علينا شخٌص غريب فقد كنُت  -يعنػي يوميًا  -الفتوحات 
يوميًا شيخ عباس القوجاين يقرأ للسيد  -أقطع قراءتػي فيتكلم الػمرحـو القاضي عن مواضيع أخرى 

القاضي رضواف اهلل تعاىل عليو ُب كتاب الفتوحات الػمكية، ِلماذا ال يقرءوف ُب الكاُب مثبًل؟! طبعاً ىذه 
ية واضحة، ىناؾ اىتماـ بكتب ابن عريب بأشعار حافظ بأشعار ابن الفارض بأشعار جبلؿ الدين قض

الرومي واضح ُب كتب الػمدرسة العرفانية الشيعية أكثر من اىتمامهم بػحديث أىل البيت ىذه قضية 
بيت واضحة، قد يرفضوف ذل  يؤولوف الكبلـ يشّبوف إىل أف ىذه األشعار فيها معاين حديث أىل ال

لكن ارجعوا إىل الكتب تػجدوف ىذه القضية واضحة، أنا ال أقوؿ ىم يردوف حديث أىل البيت وال 
أقوؿ ال يهتموف بِو ولكن ىناؾ اىتماـ واضح بػهذا الػجانب وىذه نفس الػمشكلة مشكلة الػمهم واألىم 

من النساء إال آسية امرأة َكُمَل من الرجاؿ كثّبوف ولػم َيكُمل  وسنتناوؿ تفاصيل تتعلق بػهذا الػمطلب.
 من الػجزء الرابع. 111ىذا ُب صفحة:  -فرعوف ومرًن ابنة عمراف 

 -يعنػي ُب الغار  -فإفَّ اهلل أخرب عن ُمػَحمَّد ُب حاؿ خوؼ الصديق عليِو وعلى نفسو  132صفحة: 
فقاـ النبػُي ُب  ،اهلل معنافقاؿ لصاحبِو يؤمنُو ويفرحو إذ ٮبا ُب الغار وىو كنُف الػحق عليهما ال تػحزف إفَّ 

ىكذا تكوف العناية اإللػهية فهذا ىو  ،ىذا اإلخبار مقاـ الػحق ُب معيتِو لػموسى وىاروف وناَب منابو
وىو ىنا يشَبؾ  -النور الذي يسعى بِو وىو ال يزاؿ ساعيًا فبل يزاؿ الػحق معُو حافظًا وناصراً ال خاذاًل 

النبػي وأبو بكر على طوؿ الكتاب ىناؾ اشَباؾ، فارؽ قليل بْب  ُب ىذا الػمقاـ كما يقوؿ ىو يشَبكاف
 النبػي وبْب أيب بكر.
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إىل آخر  -ٍب اعلم إف الذوؽ ٱبتلف باختبلؼ التجلي  -وىو يتحدث عن الذوؽ  202صفحة: 
إتياف  -أصل ىذه يعِب ا٤بقامات وأصل ىذه ا٤بعاين  -: وأصلُو إتياُف أيب بكر - الكبلـ، إىل أف يقوؿ

وأتاه عمر بشطر مالِو فإنو ما حدَّ ٥بم ُب  ،بكر ٔبميع ما ٲبلكُو إىل النيب حْب قاؿ لو ائتِب ٗبا عندؾ أيب
وإ٭با أراد أف تتميز مراتب القـو  ،ذل  ولو حدَّ ٥بم ُب ذل  ما تعدى أحٌد منهم ما حدُه لو رسوؿ اهلل

اية األدب حيث قاؿ ورسولو، فإنو وىذا غ ،اهلل ورسولو :فقاؿ ؟ما تركت ألىل  :عندىم فقاؿ أليب بكر
لو قاؿ اهلل مل يتمكن لو أف يرجَع ُب شيء من ذل  إال حٌب يردُه اهلل عليو من غّب واسطة حااًل وذوقاً 

ويستمر ُب  -فلمَّا َعِلَم ذل  قاؿ ورسولو فلو ردَّ إليِو رسوؿ اهلل من مالِو شيئًا قَِبَلُو ألىلِو من رسوؿ اهلل 
بن  ُعَمر أنو يسبق أبا بكر ُب ذل  اليـو ألنو رأى إتيانُو بشطر مالِو عظيماً ٍب قاؿ لعمرالكبلـ: وتػخيََّل 

قاؿ شطر مايل فقاؿ رسوؿ اهلل بينكما ما بْب كلمتيكما قاؿ  -النيب قاؿ لو  -ا٣بطاب ما تركت ألىل  
أعلى ا٤براتب عند  عمر: فعلمت أين ال أسبق أبا بكر أبدا واإلنساف ينبغي أف يكوف عايل ا٥بمة يرغب ُب

اهلل ويوُب كل مرتبة حقها فلم يرد رسوؿ اهلل على أيب بكر شيئًا من مالِو تنبيهًا للحاضرين على ما علمُو 
وأين اآليات الٍب نزلت تتحدث عن علّي يتصدؽ ُب الليل والنهار وُب  -من صدؽ أيب بكر ُب ذل  

با٣باًب وأين وأين، أين ىذه ا٤بعاين؟ وىذه السر والَعَلن، وأين اآليات الٍب ٙبدثت عن تصدؽ علّي 
فلم  -الوقائع غّب حقيقية كلها أكاذيب، أىذا ىو الكشف يا عرفائنا األجبلء؟!! ىو ىذا الكشف!! 

يرد رسوؿ اهلل على أيب بكر شيئًا من مالِو تنبيهًا للحاضرين على ما علمُو من صدؽ أيب بكر ُب ذل  
فلو ردَّ شيئاً من ذل  عليو تطرَّؽ االحتماؿ ُب حق أيب بكر أنو  ،ق والرٞبةفإف رسوؿ اهلل قد َعِلَم منُو الرف

عوؼ بن  َخطََر لُو رفق رسوؿ اهلل فَػَعوَّض رسوؿ اهلل أىل أيب بكر ٗبا يقتضيو نظره، وجاء عبد الرٞبن
ُو منو  ٔبميع مالِو فردُه عليو كلو وقاؿ أمس  علي  مال  إنو ما دعاه إىل ذل  ولو دعاه إىل ذل  لقبل

وىؤالء كلهم أصحاب ا٤براتب العالية وعليّّ ال وجود لو، ىنيئًا ٥بؤالء الذين  -كما قبلُو من أيب بكر 
 يدافعوف عن مثل ىذا الفكر وعن مثل ىذا الكبلـ وىم من شيعة أىل البيت.

جاة ُب معرفة منزلة القطب واإلمامْب من ا٤بنا 270ىذا عنواف الباب  -أعلم أيََّدَؾ اهلل  - 229
أعلم أيََّدَؾ اهلل بروح منو أف ٩بن ٙبقق ّٔذا ا٤بنزؿ من  -الػُمَحمَّديّة، استعموا إىل ىذه التفاصيل ا٢بلوة 

األنبياء صلوات اهلل عليهم أربعة ُمػَحمَّد وإبراىيم وإ٠باعيل وإسحاؽ عليهم السبلـ ومن األولياء اثناف 
ا ىؤالء ا٤بذكورين منهم شرٌب معلـو على قدر وٮبا ا٢بسن وا٢بسْب سبطا رسوؿ اهلل وإف كاف ٤بن عد
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من أين جاء ّٔذه التفصيبلت؟ ىذه التفصيبلت كلها من جيب الصفحة ال من النيب  -مرتبتِو من اإلماـ 
 -وال كشف وال ىم ٰبزنوف ىذا كبلـ ماؿ واحد ناًن ومكشف، ىذا ما ىو بكشف ىذه خزعببلت 

مع اعتذاري للعرفاء، ألف العرفاء ال يقبلوف أف يكوف مثل ىذا الكبلـ  -فاعلم أف األقطاب والصا٢بْب 
 -ُب شاف ابن عريب قدس سرُه الشريف وُب شاف ا٥بذا الكتاب ا١بليل وىو كتاب الفتوحات ا٤بكية 

فاعلم أف األقطاب والصا٢بْب إذا ُسػموا بأ٠باء معلومة ال يُدعوف ىناؾ إال بالعبودية إىل االسم الذي 
إىل أف يقوؿ: فيختص بعضهم باسم ما غّب ىذا االسم من باقي األ٠باء اإل٥بية فُيضاؼ إليو  - يتوالىم

ويُنادى ُب غّب مقاـ القطبية كموسى صلى اهلل عليو وسلم أ٠بو عبد الشكور و داوود عليو السبلـ ا٠بو 
إالَّ ولو أسػٌم ٱبصُو  ا٣باص بِو عبد ا٤بل  وُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وسلم أ٠بو عبد ا١بامع وما من قطب

وما من قطب إالَّ ولو أسػٌم ٱبصُو زائد على االسم العاـ الذي لو الذي  -زائد على االسم العاـ الذي لو 
ىو عبد اهلل سواء كاف القطب نبيًا ُب زماف النبوة ا٤بقطوع ّٔا أو وليًا ُب زماف شريعة ُمػَحمَّد وكذل  

نادى بو كلُّ إماـ ُب وقتِو ىناؾ فاإلماـ األيسر عبد الػمل  اإلماماف لكل واحد منهما اسم يػخصو يُ 
عبُد َربّْو وىػما للقطب الوزيراف فكاف أبو  -كما يلفظُو الػمصريوف عبد َربّو   -واإلماـ األيػمن عبد ربو 

 بكر رضي اهلل عنو اسػمو عبد الػمل  وكاف ُعَمر رضي اهلل عنو عبد رَبُّو ُب زماف رسوؿ اهلل إىل أف مات
فسمي أبو بكر عبد اهلل وسػمي عمر عبد الػمل  وُسػمي اإلماـ الذي ورث مقاـ ُعَمر عبد َربّو وال يزاؿ 

من ىو؟ ال ندري، أمَّا عليّّ ال حصة لو ُب كل ذل ، اآلف تبْب أف  -األمر على ذل  إىل يـو القيامة 
عد وفاة النبػي صار أبو بكر أسػمو أبا بكر ُب زماف النبػي اسػمو عبد الػمل  وعمر كاف اسػمو عبد ربو، ب

عبد اهلل، ىذه األسػماء الباطنية للمقامات القطبية، أليس ىذه خزعببلت؟ ما ىذه الػمعاين!! العرفاء 
  قطعاً ال يقبلوف أف أقوؿ ىكذا ولكن ماذا نصنع مع ىذه األقواؿ الثقيلة.

 :بعد كبلـ طويل ،ػَحمَّديّ وىو يتحدث عن أسرار الػمقاـ الػموسوي والػمُ  265 :نذىب إىل صفحة
ولػهذا تقدـ ُب حروؼ شهادة التوحيد ُب لفظة ال إلو إال اهلل فنفى بػحرؼ األلف ألوىة كل إلو أثبتُو 

فنفى ذل  بػحرؼ يتضمن العبد والرب فإنو يتضمن مدلوؿ البلـ واأللف كما  ،الػجاىل الػمشرؾ لغّب اهلل
يعنػي ىذه يرددىا دائػمًا بأنو حينما يتحدث النبػي  -وعمر  قاؿ عليو السبلـ آمنُت بػهذا أنا وأبو بكر

أما عليّّ ال حصة لو  -عن قضية عميقة ُب اإليػماف يقوؿ ىذه الكلمة: آمنُت بػهذا أنا وأبو بكر وعمر 
كما قاؿ عليو السبلـ آمنُت بػهذا أنا وأبو بكر وعمر فشركهما معُو بنفسِو   -ُب ذل ، َفَمن ىو عليّّ؟! 
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ىو ناب، مثل ما بايع عن عثماف ومثل ما بايع  -ػماف ولػم يكونا حاضرين أو كانا فناَب عنهما ُب اإلي
فلمَّا  -نفسُو بنفسِو نيابًة عن عثماف ُب بيعة الرضواف كما مر ىو أيضًا ينوب عنهما ُب قضية اإليػماف 

يعنػي ُب كلمة ال إلو  -ألف َشِهَد الػحق لنفسِو بالتوحيد َشِهَد عنُو وعن عبدِه بذل  فأتى بػحرؼ الـ 
 إال اهلل فأبو بكر وعمر حقائقهم متجلية ُب ىذه الكلمة.

طبعاً  -ومن ىذا الػمنزؿ أيضاً وزُف أيب بكر الصديق  -وىو يتحدث عن الػمنازؿ العالية  :285صفحة 
يعنػي النبػي  -ة ومن ىذا الػمنزؿ أيضاً وزُف أيب بكر الصديق باألُمَّ  -ىذا من الوزف الثقيل، اآلف سيتضح 

ومن ىذا الػمنزؿ أيضًا وزُف أيب بكر الصديق باألُمَّة فَرَجح  -َوَزف أبا بكر، اهلل أصبًل وزف أبا بكر باألُمَّة 
ومن ىذا الػمنزؿ أيضًا وزُف أيب بكر الصديق باألُمَّة فرجح ىذا منزؿ حضرة الوزف بْب الػمخلوقْب من   -

فأبو بكر من الوزف  ،، ألف أبا بكر ُوزَِف باألُمَّة فرجح أبو بكرإىل آخر الكبلـ ...كل ما سوى اهلل 
والكبلـ فيو  285الثقيل والكتاب كلو كلُو نػحن نتحدث عن قوؿ ثقيل وعن وزف ثقيل، ىذا صفحة: 

تفاصيل ما عندنا وقت نقرأ كل شيء، ىذه نػماذج وإىل آخر الكتاب، أنا أقوؿ بأف ىذه النماذج أقل 
ت ُب كتاب الفتوحات الػمكية، تبلحظوف كلما اتضحت الَبىات أكثر كلما من الَبىا %10من 

 بدأت الكلمة تتضح أكثر.
 نذىب إلى الـجزء الـخامس

ـَ لو  أعيد تفاصيل الطبعة حتػى إذا لػم يكن قد َسػِمَع أحد بتفاصيل الطبعة الفتوحات الػمكية قرأُه وَقدَّ
 ىجري. 1424ميبلدي،  2004نواؼ الػجراح دار صادر بّبوت الطبعة األوىل 

 خَهمَوُ{ شَِء كُمَّ }أَعطََومن ا٤بيزاف اإل٥بي قولو تعاىل:  -كلو أوزاف ثقيلة   10نذىب إىل صفحة 
يعِب النيب، كلو أوزاف، اليـو أوزاف ثقيلة وأقواؿ ثقيلة، النيب يقوؿ: ُوزِنُت أنا  -وقاؿ: ُوزِنُت أنا وأبو بكر 

أبو بكر وزنوُ  -َوُوزِف أبو بكر باألُمَّة فرجحها  -مد هلل رجح النيب النيب رجح، ا٢ب -وأبو بكر فرجحت 
ويستمر الكبلـ عن ىذه ا٤بضامْب  -ُوزِنُت أنا وأبو بكر فرجحت َوُوزِف أبو بكر باألُمَّة فرجحها  -ثقيل 

، ىذا كلو من االفَباءات واألكاذيب ُب مواجهة حديث، األحاديث الٍب تقوؿ وتتحدث 10ُب صفحة 
إٲباف أيب طالب وأنَّو لو ُوزِف فإفَّ إٲبانو أثقل وأعلى درجة من إٲباف الثقلْب، أو عن ضربة علّي يـو  عن

ا٣بندؽ فإهنا أفضل من عبادة الثقلْب، ىذه ا٣بزعببلت واألكاذيب الٍب تأتينا من واحد ناًن وَمَكشَّف 
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 وليست ىذه مكاشفات، ىذه مكاشفات؟! ليس مكاشفات ىذه.
ا٣بطاب: بن  يقوؿ عمر -ا٣بطاب بن  لنرى العمق الفلسفي والعرفاين عند عمر 20ة نذىب إىل صفح

إحداىا أف مل تكن ُب ديِب،  -ُب ا٤بصيبة  -ما ابتبلين اهلل ٗبصيبة إالَّ رأيُت هلل َعَليَّ فيها ثبلث نَِعم 
: ومن  - ن عريب يقوؿويستمر اب -الثانية حيث مل تكن أكرب منها، الثالثة ما وعَد اهلل عليها من الثواب 

كاف ُب مصيبة واحدة يرى ثبلث نَِعم فقد انتقل إىل مصيبة أعظم من تل  ا٤بصيبة، فإنَّو يتعْب عليِو 
إقامة ميزاف الشكر على ثبلث نَِعم فابتبله اهلل ٗبصيبة واحدة ليصرب عليها وابتلتُو معرفتُو ُب تل  ا٤بصيبة 

فابتبله اهلل  -ل الشكر على النعمة مصيبة؟! على أي حاؿ ى -بثبلث مصائب كّلَفُو اهلل الشكر عليها 
فانظر إىل معرفة  ،بثبلث مصائب كلفو الشكر عليها حيث أعَلَمُو بتل  الِنَعم ُب تل  ا٤بصيبة الواحدة

عمر رضي اهلل عنو كيف أوجب على نفسِو مثل ىذا وانظر إىل ما فيها من األدب حيُث َعَدَؿ عن النظِر 
فيها من كوهنا مصيبة إىل رؤية الِنَعم فتلقاىا بالقبوؿ ألف النعمة ٧ببوبة لذاهتا فرضي فكاف لو مقاـ الرضا 

 وأيَن الناُس من ىذا الذوؽ الشريف، ومل ٰبكم أحد واالستسبلـ والتفويض والصرب واالعتماد على اهلل
يعِب رٗبا يكوف أحد  -من األولياء وال قاـ فيو مثل ىذا ا٤بقاـ مثل أيب بكر الصديق إالَّ من ال أعرفُو 

إالَّ من ال  -لكن ال يعرفو ابن عريب، ىو ال يعرؼ فقط أنو وصل إىل ىذه الدرجات إال أبو بكر وعمر 
إالَّ من ال أعرفُو  -ألنو ابن عريب يعرؼ كل شيء ما كاف وما يكوف وما ىو كائن  -اهلل أعرفُو فإنو رضي 

شيء لقوتِو إال  -يعِب أبا بكر  -فإنو رضي اهلل عنو ما ظهر َقُط عليو ٩با كاف عليو ُب باطنِو من ا٤بعرفة 
تعاىل وفقو إلظهار القوة يـو مات رسوؿ اهلل وذىلت ا١بماعة وقالوا ما ُحكَي عنهم إال الصديق فإف اهلل 

لكوف اهلل أّىَلُو  -بعد النيب يعِب  -لئلمامة  -ألي شيء؟  -الٍب أعطاه لكوف اهلل أّىَلُو دوف ا١بماعة 
دوف ا١بماعة لئلمامة والتقدـ واإلماـ البُد أف يكوف صاحيًا ال يكوف سكراف فقامت لو تل  القوة ُب 

بن  فلماذا أمََّر عليو النيب أسامة -ماعة ُب ا٣ببلفة عن رسوؿ اهلل الداللة على أف اهلل قد جعلُو ُمَقدَّـ ا١ب
واإلماـ البُد أف يكوف  -زيد وىو أصغر من أوالدِه؟ ٍب بعد ذل  لعن ا٤بتخلفْب عن جيش أسامة 

صاحياً ال يكوف سكراف فقامت لو تل  القوة ُب الداللة على أف اهلل قد جعلُو ُمَقدَّـ ا١بماعة ُب ا٣ببلفة 
رسوؿ اهلل ُب أمتِو كا٤بعجزة للنيب ُب الداللة على نبوتِو فلم يتقدـ وال حصل األمر إال لو عن طوع عن 

من الذي كره خبلفة أبا بكر؟ أىل البيت كرىوا ا٣ببلفة، علّي والزىراء  -من ٝباعة وكره من آخرين 
ـُ اإل٥بي واهلل يقوؿ:وليس ذل  نقصاً ُب إمامتِو كراىة من كره فإفَّ ذل  ىو ا -وا٢بسن وا٢ُبسْب   ٤بقا
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فإذا كاف ا٣بالق الذي بيدِه ملكوت كل شيء  {ًَكَشىبً طٌَعبً ًَاألَسضِ ٌَادِانغًََّ فِِ يٍَ َّغجُذُ }ًَنِهّوِ
مثل ما  -يسجد لو كرىًا فكيف حاؿ خليفتِو ونائبِو ُب خلقِو وىم الرسل فكيف حاؿ أيب بكر وغّبه 

اهلل ُيسجد لو طوعًا وكرىًا كذل  ا٣بليفة أبو بكر صحيح بعض ا٤بسلمْب كانوا كارىْب ٣ببلفتِو لكن 
 -حاؿ أيب بكر كحاؿ اهلل سبحانو وتعاىل، أيُّ خزعببلت ىذه؟!! ىو ىذا الكشف ىذا العرفاف!!

لشبهة تقـو  -ي شيء؟ أل -فكيف حاؿ أيب بكر وغّبه فبلبَُد من طائع وكاره يدخل ُب األمر على كره 
يعِب الذين كرىوا أبا بكر ٥بذه القضية لشبهة  -عنده إذا كاف ذا دين أو ىوى نفس إذا مل يكن لو دين 
واهلل  -لنقرأ الكبلـ  -فبلبَُد من طائع وكاره  -إذا كاف ذا دين فلشبهة أو ىوى نفس إذا مل يكن لو دين 

َبًَادِ فِِ يٍَ َّغجُذُ }ًَنِهّوِيقوؿ: فإذا كاف ا٣بالق الذي بيدِه ملكوت كل  {ًَكَشىبً طٌَعبً ًَاألَسضِ انغًَّ
شيء ُيسجد لو كرىًا فكيف حاؿ خليفتِو ونائبِو ُب خلقِو وىم الرسل فكيف حاؿ أيب بكر وغّبه فبلبَُد 

لشبهة تقـو عنده إذا كاف ذا  -عليّّ دخل ُب األمر على كره  -من طائع وكاره يدخل ُب األمر على كره 
فأما من كره إمامتُو من الصحابة رضي اهلل عنهم فما كاف عن  ،أو ىوى نفس إذا مل يكن لو ديندين 

ولكن كاف لشبهة قامت عندىم، رأى  ،ىوى نفس ٫ُباشيهم من ذل  على طريق حسن الظن با١بماعة
أحقُّ ّٔا رأى من رأى ذل  أنو  -يعِب ىذا عليّّ عليو السبلـ  -من رأى ذل  أنو أحقُّ ّٔا منو ُب رأيو 

وكذل   ،منو ُب رأيو وما أعطتُو شبهتو ال ُب علم اهلل فإف اهلل قد سبق علمو بأف ٯبعلُو خليفًة ُب األرض
ِلماذا؟ ألنو ال  -عمر وعثماف وعلّي وا٢بسن ولو تقدـ غُّب أيب بكر ٤بات أبو بكر ُب خبلفة من تقدمو 

من أين يأٌب ّٔذه القوانْب، أال تبلحظوف  ال أدري -ولو تقدـ  -ٲبكن ألف أبا بكر ىو األعلى درجة 
ولو تقدـ غُّب أيب بكر ٤بات أبو بكر ُب خبلفة من تقدمو والبَُد ُب علم اهلل أف يكوف  -ىذه خزعببلت 

ىو ىذا الكتاب الذي مل يأٌب أحٌد ٗبثلِو كما يقوؿ السيد الطباطبائي مل يأٌب أحٌد ُب اإلسبلـ  -خليفة 
ريب أو ىذا الكتاب الذي ال نظّب لو مرَّ علينا ُب كبلـ ا٤برجع السيد صدر بسطر كالذي جاء بِو ابن ع

والبَُد ُب علم اهلل  -الدين الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو بأف ىذا الكتاب ليس لو ثاين ّٔذه الكلمات 
باآلخرة فكاف  بأنَُّو أو٥بم ٢باقاً  -أبو بكر  -أف يكوف خليفة فتقدمهم بالزماف بأنو، فتَػَقدََّمُهم بالزماف 

سبب ىذا الَبتيب ُب ا٣ببلفة ترتيب أعمارىم فبلبُد أف يتأخر عنها من يتأخر مفارقتُو للدنيا ليلي ا١بميع 
ذل  ا٤بنصب وفضُل بعضهم على بعض مصروؼ إىل اهلل ىو العامل ٗبناز٥بم عنده فإفَّ ا٤بخلوؽ ما يعلم 
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ناقضات مرًة يفضلهم يفضل أبا بكر على كل وت -ما ُب نفس ا٣بالق إال ما يعلمو بو ا٣بالق سبحانو 
 أحد ومرة أخرى يقوؿ ىو ال يعلم من ىو األفضل الفاضل من ا٤بفضوؿ، ترىات ُب ترىات.

فكانت لػي بنت ترضع وكاف عمرىا دوف  -يتحدث عن بنتِو ىو ابن عريب  22 نذىب إىل صفحة:
كاف عمرىا دوف السنتْب وفوؽ السنة ال تتكلم فأخذت أالعبها يوماً   -رضيعة  -السنتْب وفوؽ السنة 
إين أريد أف أسألِ  عن مسألة  :فأصغت إلػّي فقلت لػها -يبدو أف اسػمها زينب  -فقلت لػها يا زينب 

قالت لػي: يػجب عليو الغسل بكبلـ  ،مستفتيًا ما قولِ  ُب رجل جاَمع امرأتو ولػم يُنزِؿ ماذا يػجب عليوِ 
 صيح وأمها وجدتػها يسمعاف فصرخت جدتػها وُغشَي عليها.ف

ُب نفس الصفحة، ىذه كرامات، كرامات بنت ابن عريب، أمَّا الزىراء يبدو أنػها لػم َتكُمل، بنت عريب 
وىي رضيعة كاملة بػحيث عندىا علم كامل، علّي ابن أيب طالب عنده شبهة أمَّا زينب بنت ابن عريب 

 ي جامعة للشرائط.وىي رضيعة كاملة يعنػ
ا٢ببلج ىو من نفس الصنف من  -ومن عارَض القرآف من أين أتى عليو كا٢ببلج  - 22ُب صفحة: 

 ،نفس صنف العرفاء لكن ألنو شيعي يذمو، ألف ا٢ببلج ُب أصلو شيعي وإالَّ ا٢ببلج مسلكو منحرؼ
أفضل منهم عرفانًا وُعمقاً لكن ألف أصلو شيعي وبقية الصوفية الذين ٯبعلهم ُب أعلى ا٤براتب، ا٢ببلج 

ومن عارَض القرآف من أين أتى عليو كا٢ببلج حْب دخل  -لكن ألف ا٢ببلج أصولو شيعية ىو يذمُو 
فدعا عليو  ،عثماف ا٤بكي فقاؿ لو: يا حبلج ما تصنع؟ فقاؿ: ىو ذا أعارض القرآفبن  عليو عمر

يَب ا٢ببلج إال بدعاء ىذا الشيخ عليو ما ُأص -يعِب مشيخة الصوفية والعرفاء  -فكانت ا٤بشيخة تقوؿ 
 فا٢ببلج مذمـو ألنُو شيعي وإال البقية نفس الشيء يعِب ا٤بطر متساوي. -

وىو يتحدث ُب معرفة منزلة ا٤ببلمية من ا٢بضرة الػُمَحمَّدية، وىذه ا٤بصطلحات  41نذىب إىل صفحة: 
 -ىذه ا٤بصطلحات ال معُب ٥با ىو يأٌب ّٔا ويضع، بعض مصطلحاتو قد تصيب الواقع لكن الكثّب من 

فأال يبدو أف أبا بكر ىو  -وأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  -ىذا ا٤بقاـ  -وىذا مقاـ رسوؿ اهلل 
من  -وىذا مقاـ رسوؿ اهلل وأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو و٩بن ٙبقق بو من الشيوخ  -األفضل طُرًّا 

وىو يُلقي علينا بػهذه  -يد ا٣براز وأبو يزيد البسطامي ٞبدوف القّصار وأبو سع -الشيوخ ُب ىذا الػمقاـ 
و٩بن ٙبقق بو من الشيوخ ٞبدوف القّصار وأبو سعيد ا٣براز وأبو يزيد البسطامي وكاف ُب  -األسػماء 

وعبد القادر ا١بيلي  -يبلين گيعنػي عبد القادر ال -الشبل وعبد القادر ا١بيلي بن  زماننا ىذا أبو السعود
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و٧بمد األواين وصاحل الرببري وأبو عبِد اهلل الشرُب ويوسف  -يبلين گُب كتبهم يسػمونو الػجيلي وىو ال -
بن  الػمجاىد وعبد اهللبن  قسـو وأبو عبد اهللبن  تعز وابن جعدوف ا٢بناوي و٧بمدبن  الشربيلي ويوسف

 -وما يضيق الكتاب عن ذكرىم  تاٟبسة وأبو عبد اهلل الػمهدوي وعبد اهلل القطاف وأبو العباس ا٢بصار
وأين آؿ مػَُحمَّد؟ والكتاب مليء من ىذه األسػماء التػي ال تعرؼ رأسػها من ذيلها، ىذا ىو الكشف 

 الػحقيقي ىذه ىي الػحقائق.
ولػمَّا وصل ا٤بعراج الرفرُب بالرسوؿ إىل مقامو الذي ال يتعداه الرفرؼ زُّج بو ُب  - 63نذىب إىل صفحة 

وأخذُه ا٢باؿ فصار يتمايل فيو ٛبايل السراج إذا ىّب عليو نسيٌم  ،ماـ النور من ٝبيع نواحيوالنور زَّج غ
رقيق ٲُبيلُو وال يُطفئُو ومل يرى معُو أحدًا يأنُس بو وال يركُن إليو وقد أعطتُو ا٤بعرفة أنُو ال يصُح األُنس إال 

٭با ذل  على وجو خاص يرجع إىل الكوف وإذا أضيفت ا٤بؤانسة فإ ،با٤بناسب وال مناسبة بْب اهلل وعبده
وىذا ٩با يُدل  أف اإلسراء كاف ٔبسمو ألف األرواح ال  ،فأعطتُو ىذه ا٤بعرفة الوحشة النفرادِه بنفسو

فلما علم اهلل منُو ذل  وكيف ال يعلمُو وىو الذي خلقُو ُب نفسو  ،تتصف بالوحشة وال اإلستيحاش
ذي ىو فيو فنوديَّ بصوت يشبو صوت أيب بكر تأنيسًا لُو بو إذ  وطلب عليو السبلـ الدنو بقوة ا٤بقاـ ال

فحّن لذل  وأنس بو وتعجَّب من ذل  اللساف ُب ذل  ا٤بوطن وكيف جاءُه من  ،كاف أنيسُو ُب ا٤بعهود
 يعِب النيب ال يأنس باهلل ويأنس بأيب بكر، كشٌف ُب أعلى الدرجات. -العلو وقد تركُو باألرض 
 ،ذا كانت القراءة ُب ىذه الكتب تتعبكم ٲبكن أف تسَبٰبوا وتعودوا، الربنامج طويلكما قلُت قبل قليل إ

وا٢بلقات القادمة مستمرة ُب قراءة كتب ابن عريب ولن أترؾ الكتاب حٌب أتػِّمُو فمن تعب الرموت  
أسامة أال ترى لَػمَّا طَعنت الصحابة ُب أمارة  - 93كنَبوؿ بأيديكم وانتقلوا إىل قناة أخرى، صفحة: 

أال ترى لػمَّا طعنت الصحابة ُب أمارة  -من الذي طعن؟ أبو بكر وعمر ىم الذين طعنوا  -بن زيد 
زيد لَػمَّا قدمُو رسوؿ اهلل على ا١بيش فربز خارج ا٤بدينة وأمرُه أف يطأ ٔبيشِو ذل  أرض الرـو بن  أسامة

فقاؿ رسوؿ اهلل للطاعنْب ُب  -ىو يعلم بأف، ىذه قضية معروفة  -وُب ٝبلة ا١بيش أبو بكر وعمر 
 يعِب أف أسامة -أمارتو طا٤با واهلل ما طعنتم ُب إمارة أبيو قبل ذل  أما واهلل إنُو ٣بليٌق ّٔا ػ أو ػ جديٌر ّٔا 

سنة ىو جدير باإلمارة وأبو بكر وعمر ما كانا جديرين، ا٢بقائق البد  16زيد الشاب الذي عمره بن 
: وقد طعنت ا٤ببلئكة - لقضية طعن أيب بكر وعمر وأمثا٥بم؟ يقوؿأف تتجلى وتظهر فكيف يربر ىذه ا

ُب خبلفة آدـ عليو السبلـ وعليهم فأجأّم اهلل على ذل  كما أجاب رسوؿ اهلل، كما أجاب رسوؿ اهلل 
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اهلل لعن ا٤ببلئكة، رسوؿ اهلل لعن ىؤالء الذين ٚبلفوا عن  -ُب حق أسامة ٚبلقًا بأخبلؽ اهلل ُب ذل  
ٍب ا٤ببلئكة بعد ذل  سجدت آلدـ فهل سجد أبو بكر وعمر ألسامة؟ فهل أطاعوا عليَّاً جيش أسامة 

 -اإلماـ ا٢بقيقي؟ ما ىذه ا٣بزعببلت، ىل ىو ىذا الكشف؟! أيُّ كشف ىذا!! أيُّ ترىات ىذه؟! 
 وقد طعنت ا٤ببلئكة ُب خبلفة آدـ عليو السبلـ وعليهم فأجأّم اهلل على ذل  كما أجاب رسوؿ اهلل ُب

 .93ىذا ُب صفحة:  -حق أسامة ٚبلقاً بأخبلؽ اهلل ُب ذل  
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َكُمل من الرجاؿ كثّبوف ومن النساء  - 101نذىب إىل صفحة 

ظبلمُة فاطمة، اإلصرار على ظُلم فاطمة واإلصرار على تػمجيد  -مرًن بنُت عمراف وآسية امرأة فرعوف 
اف الػمرأتاف كُملتا فاطمة ناقصة، لعنُة اهلل على كل من يقوؿ بذل  ولعنُة اهلل أعداء فاطمة، فقط ىات

ٍب اعلم أف منزلة الػمرأة من  -على كل من يدافع عن كلّْ قائل بذل ، ثػم يتػحدث عن منزلة النساء 
: - إىل أف يقوؿ -الرجل ُب أصل اإلٯباد منزلُة الرحم من الرٞبن فإهنا شِجنٌة منو فخرجت على صورتو 

أي من وصل  -ولَػمَّا تقرر ما ذكرناه أيّد ىذا النسب بقولو فمن وصلها وصلُو اهلل ومن قطعها قطعُو اهلل 
الرحم، ىذه الكلمات قالػها للزىراء ما قالػها لعمـو النساء، ىو يػجعلها ُب عمـو النساء ويقوؿ أف الػمرأة 

ولذل  جاء ُب أحاديث النبػي أف الرحم من وصلها  ،الرحػمنبالنسبة للرجل أي امرأة بػمنزلة الرحم من 
وصلُو اهلل ومن قطعها قطعُو اهلل، الػحديث عن الػمرأة، ىنا انتقاص من فاطمة بذكر أف الكماؿ آلسية 
ومريػم فقط، وىنا ظبلمة أخرى تفسّب الرحم وتفسّب صلة الرحم وقطع الرحم بػهذه الصورة كل ذل  

ُب غاية الكشف واالنكشاؼ وأف كل ىذا من اإللػهاـ والػحقائق، ىنيئًا لكم يا  يدُؿ على أف ابن عريب
 .تُقدسونو وتُػِجلونو ىنيئاً لكممن 

 -فبل تظن أف سؤاؿ موسى رؤية ربِو أنو فاقٌد للرؤيا الٍب كانت حالُة أيب بكر الصديق  - 135صفحة: 
اؿ موسى رؤية ربِو أنو فاقٌد للرؤيا الٍب كانت فبل تظن أف سؤ  -مقارنة دائمًا بْب األنبياء وبْب أيب بكر 

حالُة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ُب قولو ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو، ىذه الرؤيا ما ىي الرؤيا 
الٍب طلبها موسى من ربو فإهنا رؤيا حاصلة لُو لعلو رتبتو فإف ذوؽ الصادؽ ما ىو ذوؽ الصديق فالرؤيا 

 .135ىذا ُب صفحة:  -وقاً ونقبلً ال عقبلً ثابتة ببل ش  ذ
فمن ىناؾ ظهر اٚباذ اإلماـ وأف يكوف واحدًا ُب  -ُكلُّ الكراماِت واأل٦باِد أليب بكر   159صفحة: 

٩بكن يكوف  -الزماف ظاىرًا بالسيف فقد يكوف ُقطُب الوقت ىو اإلماـ نفسو كأيب بكر وغّبِه ُب وقتو 
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القطب ىو الذي بسببو ينزؿ  -فمن ىناؾ  -واإلماـ السياسي والشرعي  يعِب اإلماـ، يعِب إماـ ا٤بعنوي
فمن ىناؾ ظهر اٚباذ اإلماـ وأف يكوف واحدًا ُب الزماف ظاىرًا بالسيف فقد يكوف ُقطُب  -الفيض 

وقد ال يكوف قطب الوقت فتكوف ا٣ببلفة لقطب  ،الوقت ىو اإلماـ نفسو كأيب بكر وغّبِه ُب وقتو
ر إال بصفة العدؿ ويكوف ىذا ا٣بليفة الظاىر من ٝبلة نّواب القطب ُب الباطن من الوقت الذي ال يظه
فا١بور والعدؿ يقع ُب أئمة الظاىر وال يكوف القطب عدالً  -خزعببلت ولكن نقرؤىا  -حيث ال يشعر 

وأما سبب ظهورِه ُب وقت وخفاء بعضهم ُب وقت فهو أف اهلل ما جرب أحدًا على كينونتو ُب مقاـ 
وإ٭با اهلل أعطاه األىلية لذل  ا٤بقاـ وعرض عليو الظهور فيو بالسيف حسبما ما أمرُه، فمن قبلُو  ،فةا٣ببل

ظهر بالسيف فكاف خليفًة ظاىراً وباطناً ما ٍبَّ غّبه وإف أختار عدـ الظهور ٤بصلحة رآىا أخفاه اهلل وأقاـ 
 أمية ىؤالء ينوبوف عن األقطاب ٯبوروف يعِب خلفاء بِب -عنُو نائبًا ُب العامل يسمى خليفة ٯبور ويعدؿ 

وقد يكوف عاداًل على قدر ما يوفقو اهلل سبحانو ويكوف حكمُو وإف كاف جائراً حكم اإلماـ  -ويعدلوف 
حٌب لو كاف  -العادؿ من نازعُو قُتل وال يقتل إال اآلخر فإنُو ا٤بنازع وأمرنا اهلل أف ال ٬برج يداً من طاعتو 

ما ىذه الػخزعببلت؟! ما  -من عدؿ منهم فلهم وأف من جار منهم فعليهم ولنا وأخربنا أنُو  -جائر 
ىذه الَُبىات؟! ىل ىذا منطُق العقل أـ منطُق الكشف أـ منطُق الفقو أـ منطُق ماذا؟ واهلِل ما ىذا إال 

 .159منطُق القوِؿ الثقيل الذي تعرفوف اتػجاىاتِو أنتم، ىذا صفحة: 
كما تػحّب رسوؿ اهلل ُب   -طويل أنا أشّب فقط إىل موطن الػحاجة  الكبلـ 181نذىب إىل صفحة: 

فاستوحش وسبب  ،مثل ىذا الػمقاـ ُب منزلة أخرى لَػمَّا قيل لُو حْب أسري بو وأقيَم ُب النوِر وحده
تبلحظوف نفس  -إىل أف يقوؿ: فناداُه من ناداه بصوت أيب بكر إذ كاف قد اعتاد األُنس  -استيحاشو 
كرر على طوؿ الكتاب وأنا لػم أتتبع ىذه األحداث بنفسها أبداً، ىذه اختيارات ىكذا الوقائع تت

ونػماذج اخَبتػها من ىنا ومن ىناؾ وإال ىذه تتكرر على طوؿ الكتاب، ىذا ىو كتاب الػحقائق وكتاب 
صوت أيب فناداُه من ناداه ب -و وُب معراجو ئىذا ُب إسرا -فناداُه من ناداه بصوت أيب بكر  -العرفاف 

 -بكر إذ كاف قد اعتاد األُنس بو فأنس للنداء وأصغى إليو وزالت عنُو تل  الوحشة بصوت أيب بكر 
ىو مع اهلل واستاحش أصابتُو الوحشة النبػي فلمَّا خاطبُو بصوت أيب بكر ذىبت الوحشة من النبػي، إىل 

ألف  -لُيعرّفُو  -ألي شيء؟  -ر أف يقوؿ: فناداُه االسُم العليم الػمنسوب إليو الكبلـ بصوت أيب بك
ألف النبػي ما كاف يعرؼ مرتبة أيب بكر عند اهلل كم  -بػمرتبِة أيب بكر ويؤنسُو بو  -النبػي ما كاف يعرؼ 
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 ىنيئاً لعرفاء الشيعة. -لُيعرّفُو بػمرتبِة أيب بكر ويؤنسُو بو  -ىي فناداه بػهذا الصوت 
وىذا   -وكذا ذكر أف كل واحد من ا٣بلفاء األربعة ما مات حٌب بلغ ثبلثاً وستْب سنة  - 230صفحة: 

سنة بعمر النبػي البقية كلُو كذب أعمارىم مػختلفة، لكنُو  63كلُو كذب فقط أمّب الػمؤمنْب كاف عمره 
واحد وكذا ذكر أف كل  -ىم يقولوف وىذا ابن عريب أيضاً يقوؿ، ىذا من الكشف من كشف ابن عريب 

سنة إثباتًا أهنم قُبضوا ُب االختصاص  63ػ أو ػ ذُكر أف كل واحد من ا٣بلفاء األربعة ما مات حٌب بلغ 
الػُمَحمَّدي ال ُب حكم الشرع الػمشَبؾ فمن ىذا الػمنزؿ تعْب ىؤالء األربعة من غّبىم وتعينت العشرة 

الػمنزؿ الذين ىم أبو بكر وعمر وتعينت العشرة أيضًا من ىذا  -العشرة الػمبشرة  -أيضًا من ىذا
الػجراح فهذا منزلػهم بن  عوؼ وأبو عبيدةبن  وعثماف وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبّب وعبد الرٞبن

الذي منُو عينهم رسوؿ اهلل وشهد ٥بم با١بنة،، الذي منُو عيّنهم رسوؿ اهلل وشهد ٥بم با١بنة ُب ٦بلس 
 .230ومن السفاسف، ىذا ُب صفحة إىل غّب ذل  من الَُبىات  -واحد بأ٠بائهم 

وإنػما كشف اهلُل ىذا السر لػمن كشفُو لّبى ُب مرآتو صورة ا٣بلق اإل٥بي وكيف  - 275إىل صفحة  
وىو قوؿ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ما رأيُت شيئاً إال  ،صدور األشياء وظهورىا ُب الوجود من عندهِ 
يء فيكوف صاحب ىذا الكشف خبلّقًا وىو الذي أرادُه رأيُت اهلل قبلو، فّبى من أين صدر ذل  الش

إىل آخر كبلمِو، الكبلـ طويل وعلى ىذا  ...ا٢بق منُو ّٔذا الكشف بل يعلم أنُو خبّلؽ من ىذا الكشف
النػمط من ىذه الػمعاين التػي ال رأس لػها وال ذيل لػها، قطعًا العرفاء ال يقبلوف ألنػهم يروف الػمعاين 

 ىذه الػمطالب.العميقة ُب مثل 
 310ىم العرفاء يقولوف بأف ىذا الػموسوعة العرفانية األكرب ونػحُن نقرأ منها وىذا ىو العرفاف، صفحة: 

ولَػمِّا كاف ُب اإلنساف الكامل الػِمثل والضد والػخبلؼ كما ىو ُب األ٠باء اإل٥بية الػِمثل كالرٞبن  -
 -النبػي صلى اهلل عليو وآلو  -إىل النيب يرفع ٮبمنا  قاؿ -إىل آخره  -الرحيم والػخبلؼ كالرٞبن الصبور 

لو كنُت متخذًا خليبًل الٚبذُت أبا بكر خليبل لكن صاحبكم خليُل اهلل  ،يرفُع ٮبمنا إىل الرُتب العالية
تبلحظوف نفس األحاديث يروح يروح ويرجع إليها، يروح يروح  -واهلُل يقوؿ واٚبذ اهلُل إبراىيم خليبل 

ألف الكشف يأمرُه بذل ، ىذا الػجزء الػخامس وكلما تبلحظوف تعرفوف الكثّب من الَُبىات  ويرجع إليها،
 ناىا.أيتضح العنواف ىذه ىنا العنواف غّب واضح ألف الَُبىات لػم نكن قد قر 

 الـجزء السادس
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: فمن - يتػحدث عن منزلة سجود القلب والوجو إىل آخره يقوؿ -فمن مل يرفع رأسُو  - 13صفحة: 
يرفع رأسُو ُب سجود قلبو فهو الذي ال يزاؿ يشهد ا٢بق دائماً ُب كل شيء فبل يرى شيئاً إال ويرى اهلل  مل

وىذه حالة أيب بكر الصديق وال تظن ُب العامل أنُو مل يكن ساجداً ٍب سجد بل مل يزؿ  ،قبل ذل  الشيء
عن سجودِه فعلمُو وبعُض العامل فإف السجود لُو ذاٌب وإ٭با بعُض العامل كشف لُو  -أبو بكر  -ساجداً 

فتخيل أنُو يرفع ويسجد ويتصرؼ كيف يشاء وذل  ىو حاؿ أيب  ،مل يكشف لُو عن سجوده فجهلوُ 
 .13ىذه ُب صفحة:  -بكر الصديق فبل يرى شيئاً إال ويرى اهلل قبل ذل  الشيء 

 -ري وبصّبٌب ابن عريب ىو يتحدث عن نفسِو، ابن عريب يقوؿ: وكشف اهلُل عن بص 35ُب صفحة: 
ناه ىذا عمى، عمى وضبلؿ ولكن ىو يقوؿ أال واهلل ىذا ليس كشف عن البصر والبصّبة ىذا الذي قر 

ورأيُت بعْب ا٣بياؿ ماال  ،وكشف اهللُ عن بصري وبصّبٌب وخيايل فرأيُت بعْب البصر ماال يُدرُؾ إال بو :-
ار األمُر يل مشهودًا وا٢بكُم ا٤بتخيل ا٤بتوىم ورأيُت بعْب البصّبة ماال يُدرُؾ إال ّٔا فص ،يُدرُؾ إال بو

فعلمُت قدر من اتبعتُو وىو الرسوؿ ا٤ببعوث إيلَّ ٧ُبَمَّد وشاىدُت ٝبيع األنبياء كلهم من  ،بالتقليد موجوداً 
آدـ إىل ٧ُبَمَّد عليهم السبلـ وأشهدين اهلل تعاىل ا٤بؤمنْب ّٔم كلهم حٌب ما بقي منهم من أحد ٩بن كاف 

ورأيُت مراتب ا١بماعة كلها فعلمت أقدارىم واطلعُت على  ،يـو القيامة خاصهم وعامهم ويكوف إىل
ٝبيع ما آمنُت بو ٦ُبَمبًل ٩با ىو ُب العامل العلوي وشهدُت ذل  كلو فلما زحزحِب علُم ما رأيتُو وعاينتُو 

 وال لشهودي فواخيُت فلم أزؿ أقوؿ وأعمل ما أقولُو وأعملُو لقوؿ النيب ال لعلمي وال لعيِب ،عن إٲباين
 ىذه حالة خاصة فقط ُب ابن عريب. -بْب اإلٲباف والعياف وىذا عزيُز الوجود ُب األتباع 

فلما صلى جاءُه جربيل بالرباؽ فركب عليو  -ا٢بديث عن منزؿ التوكل ا٣بامس  55 :نذىب إىل صفحة
واحتاج إىل الشرب فأتاُه  -النيب عطش  -ومعُو جربيل فطار الرباؽ ُب ا٥بواء فاخَبؽ بو ا١بو فعطش 

يعِب قبل ٙبرًن ا٣بمر ىل كاف  -وذل  قبل ٙبرًن ا٣بمر  ،جربيل عليو السبلـ بإناءين إناء لنب وإناء ٟبر
النيب يشرب ا٣بمر يعِب؟! ماذا؟! ما ىذه الَُبىات؟ ٍب إذا كاف ىذا ا٣بمر من ٟبر العامل العلوي ما عبلقة 

فعرضهما  ،جربيل عليو السبلـ بإناءين إناء لنب وإناء ٟبر وذل  قبل ٙبرًن ا٣بمر فأتاهُ  -التحرًن با٣بمر؟ 
ولذل  كاف يتأوؿ  ،عليو فتناوؿ اللنب فقاؿ لُو جربيل عليو السبلـ: أصبت الفطرة أصاب اهلل ب  أُمَّت 

أوتيت بقدح لنب خرّج البخاري ُب الصحيح أف رسوؿ اهلل قاؿ: رأيُت كأين  ،اللنب إذا رآه ُب النـو بالعلم
فشربتُو حٌب رأيُت الري ٱبرج من ٙبت أظفاري، ٍب أعطيُت فضلي عمر، قالوا: ما أّولتُو يا رسوؿ اهلل؟ 
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، ولذل  كاف عمر 55إىل آخر الكبلـ، ىذا ُب صفحة:  ... قاؿ: العلم، فلما وصل إىل السماء الدنيا
ا٢بيوانات الذي جاء مذكورًا ُب القرآف يعرؼ حٌب معُب اسم العلف، لػمَّا سألوه عن معُب العلف علف 

ما عرفُو وىو مادة معروفة متداولة عند العرب وقاؿ لقد نُػهينا عن التعمق، يعنػي معرفة اسم العلف ىو 
الػخطاب وىذه الروايات بن  نوع من التعمق وىذا يؤيد ىذا الػمقاـ العلمي الذي ما نالُو إال عمر

 .موجودة ُب كتبهم
النيب حينما عرج إىل وادي النور  -اإلذف ُب الرؤيا بالدخوؿ على ا٢بق فسمع صوتاً  فطلب :56صفحة 

اإلذف ُب الرؤيا بالدخوؿ على ا٢بق فسمع صوتًا يشبو صوت أيب بكر وىو  فطلب -إىل بساط النور 
ُب  فراعُو ذل  ا٣بطاب وقاؿ ُب نفسِو أريب يصلي؟! فلما وقع ،يا ٧ُبَمَّد قف إف رب  ُيصلي :يقوؿ لوُ 

نفسِو ىذا التعجب من ىذا ا٣بطاب وأنس بصوت أيب بكر الصديق تبل عليو ىو الذي يصلي عليكم 
 لوال صوت أيب بكر َلَما اتضحت ىذه ا٢بقيقة. -ومبلئكتُو فعلم عند ذل  ما ىو ا٤براد بصبلة ا٢بق 

تػي قلنا ال رأس ىذه الكلمة ال -قاؿ الصديق رضي اهلل عنو العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراُؾ  :89صفحة 
العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراُؾ فمن ال يُدرِؾ إال بالعجز فكيف  -لػها وال ذيل ال نعرؼ ما معناىا 

وىذه كلمات ال معنػى لػها، ال حقيقة لػها ُب عالػم  -يُوِصف أو كيف يُوَصف الػُمدرؾ لُو بتحصيلو 
من الػمباين األصلية ُب كتاب الفتوحات ولكن ىو ىذه الكلمة يرددىا، ىذه  ،الواقع وُب عالػم العلم

قاؿ الصديق رضي اهلل عنو العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراؾ فمن ال يُدَرؾ إال بالعجز فكيف  -الػمكية 
 يُوِصف الػُمدرؾ لُو بتحصيلو.

ُب نفس الصفحة يقوؿ: ويعلم التلميذ ُب نفسو من الشيخ ما يعلمُو الشيخ من نفسو أنُو ٧بل جرياف 
ربوبية حٌب لو فُقد الشيخ مل يقم فقدُه عند ذل  التلميذ ذل  القياـ لعلمِو ٕباؿ شيخِو كأيب أحكاـ ال

فما بقي أحد إال اضطرب وقاؿ ماال ٲبكن أف ُيسمع  ،بكر الصديق من رسوؿ اهلل حْب مات رسوؿ اهلل
ّب عليو ا٢باؿ لعلمو فإنُو ما تغ ،وشهد على نفسو ُب ذل  اليـو بقصوره وعدـ معرفتِو برسولِو إال أبا بكر

ٗبا ٍَبّ وما ىو األمر عليو فصعد ا٤بنرب وقاؿ قارئًا وما ٧ُبَمٌَّد إال رسوٌؿ قد خلت من قبلو الرسل أفإف مات 
فَباجع من حكم عليو وٮبُو وعرؼ الناس حينئذ فضل أيب بكر على  ،أو قتل انقلبتُم على أعقابكم

فما بايعُو من بايعُو ُسدًى وما ٚبلف عن  -ـ يتكرر نفس الكبل -فاستحق اإلمامة والتقدًن  ،ا١بماعة
يعِب الذي ٚبلف عن بيعتو أمّب ا٤بؤمنْب كاف  -بيعتو إال من جهل منُو ما جهل أيضًا من رسوؿ اهلل 
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ىنيئًا للعرفاء ّٔذه العقائد ا٢بلوة ؤّذا  ،ٯبهل من فضل أيب بكر كما كاف ٯبهل من فضل رسوؿ اهلل
ليو َوٮبُُو وعرؼ الناس حينئذ فضل أيب بكر على ا١بماعة فاستحق فَباجع من حكم ع -الكشف 

اإلمامة والتقدًن فما بايعُو من بايعُو ُسدًى وما ٚبلف عن بيعتو إال من جهل منُو ما جهل أيضًا من 
رسوؿ اهلل أو من كاف ُب ٧بل نظر ُب ذل  أو متأّواًل فإنو رضي اهلل عنو قد شهد لو رسوؿ اهلل ُب حياتو 

على ا١بماعة بالسر الذي ُوقر ُب صدره فظهر حكُم ذل  السر ُب ذل  اليـو و ليس إال ما  بفضلو
ذكرناه وىو إستيفاء مقاـ العبودة ٕبيث أنُو مل ٱَبل منو بشيء ُب حقو وُب حق رسوؿ اهلل فَػَعِلم ٧ُبَمَّد أف 

ى ما ٱباطبُو ا٢بق سبحانُو بو أبا بكر الصديق مع من دعاه إليو وىو اهلل تعاىل ليس معُو إال ٕبكم أنُو ير 
على لساف رسولو ُب كل خطاب يسمعُو منو بل من ٝبيع من ٱباطبو وقد َعّلمُو ا٢بق ُب نفسو ميزاف ما 

 ... . يقبل من خطابو وما يرد
يعِب أف أبا بكر حينما كاف يسمع النيب كاف يعتقد ويسمع أف ىذا ا٣بطاب من اهلل وليس من النيب 

ياء، أيُّ صوت أي كبلـ يسمعُو يعلم بأف ىذا الصوت ىو من اهلل سبحانو وتعاىل وىكذا من ٝبيع األش
فَػَعِلم ٧ُبَمَّد أف أبا بكر الصديق مع من دعاه إليو وىو اهلل تعاىل ليس معُو  -بلساف ا٢بقيقة واالنكشاؼ 

بل من ٝبيع  إال ٕبكِم أنُو يرى ما ٱباطبُو ا٢بق سبحانُو بو على لساف رسولو ُب كل خطاب يسمعُو منو
اهلل عّلم أبا بكر ميزاف يُػميز بْب ا٢بق والباطل ألنُو كاف معصوماً  -من ٱباطبو وقد َعّلمُو ا٢بق ُب نفسو 

وقد عّلمُو ا٢بق ُب نفسو ميزاف ما يقبل من خطابو وما يرد ونرجو إف شاء  -ىذا ا٤بيزاف ميزاف معصـو 
ولذل  ىو ُب  -إف شاء اهلل أف يكوف مقامنا ىذا  ونرجو -مقاـ ابن عريب  -اهلل أف يكوف مقامنا ىذا 

ونرجو إف شاء اهلل أف  -فصوص الػِحكم ُب الفتوحات ا٤بكية أّدعى بأف ىذا ىو من اهلل سبحانُو وتعاىل 
ُذقُت ىذا ا٤بقاـ ذوقًا ال مزاج  -ابن عريب يقوؿ  -يكوف مقامنا ىذا وال ٯبعلها دعوة غّب صادقة فإين 

غّب أيب بكر  -مل يتقدـ أحد إىل ىذا  -وما ٠بعتُو من أحد ٩بن تقدمِب بالزماف فيو أعرفُو من نفسي 
لو اجتمع الناس أف  :الصديق إال واحد من الرجاؿ ا٤بذكورين ُب رسالة الُقشّبي فإنُو حكى عنو أنُو قاؿ

وىذا ليس إال ٤بن ذاؽ طعم العبودية لغّبه ال  ،يُنزلوا نفسي منزلتها مِب من ا٣بسة مل يستطيعوا ذل 
ولَػمَّا شهدت يل ٝباعة أين على قدـ أيب بكر الصديق من الصحابة َعِلمت أنُو ليس إال مقاـ  ،يكوف

فهذا ا٤بقاـ ليس إال أليب بكر والبن عريب فقط رضواف اهلل  -العبودة احملضة هلل ا٢بمد والشكر على ذل  
 ، ورضواف اهلل تعاىل على عرفائنا الذين يقبلوف ٗبثل ىذه الَُبىات.90حة: تعاىل عليهما، ىذا ُب صف
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ىو كل ىذه مراتب، مراتب الدراويش، العرفاء، الصوفية، الذين ال أدري  -والذاكروف  - 97صفحة 
والذاكروف ىم جلساء ا٢بق فأورثُو الذكر ٦ُبالسة ا٢بق وأورثتُو الػُمجالسة مشاىدة ا٢بق ورؤيتُو  -من ىم 

ُب األشياء يقوؿ الصديق: ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو وعمر معُو وغّبُه بعده وغّبُه فيو وغّبه ما 
رأيُت شيئًا من غّب ارتباط بشيء وأورثتُو رؤية ا٢بق تأخرُه عّما كاف يتوىم من أف اهلل تعاىل ضرب لُو 

 .97ي أليب بكر ولعمر، ىذا ُب صفحة: إىل آخر الكبلـ فهذه ا٤براتب العالية ى ...بسهم ُب الربوبية 
كما جاء ُب اإلماـ إذا صلى وىو يعلم أف خلفُو من ىو أحق باإلمامة منو فلم   - 121ُب صفحة: 

يعِب ىذه ا٤بعاين يعرفوهنا وىو حديث عن اإلماـ  -يقدمُو وتقدـ عليو مل يزؿ ُب ُسفاؿ إىل يـو القيامة 
 قط وفيهم من ىو أعلم منو إال لم يزل أمرىم يذىب ُسفااًل أنُو ما َوّلت أُمٌَّة أمرىا رجالً  :ا٢بسن

وىذا ىو الذي جرى ُب األٌمَّة بعد النيب صلى اهلل عليو وآلو وىو  .حتى يعودوا إلى ملة َعَبَدة العجل
فكاف  ،يعرفوف ىذه ا٢بقائق وٰبرفوهنا يقوؿ بأف أبا بكر صلى ُب أكثر من موطن وكاف النيب يصلي خلفو

كما   -تدوف بأيب بكر وىو أمامهم وأبو بكر يقتدي بالنيب وىو وراءه، يعِب اقتداء با٤بقلويب الصحابة يق
جاء ُب اإلماـ إذا صلى وىو يعلم أف خلفُو من ىو أحق باإلمامة منو فلم يقدمُو وتقدـ عليو مل يزؿ ُب 

كر برسوؿ اهلل وصبلة ُسفاؿ إىل يـو القيامة إال أف يُقدمُو ذل  األفضل فيتقدـ عن أمرِه كصبلة أيب ب
عوؼ برسوؿ اهلل بن  وصبلة عبد الرٞبن -ُكلهم صلوا برسوؿ اهلل   -عوؼ برسوؿ اهلل بن  عبد الرٞبن

َلمَّا جاء وقد فاتتُو ركعة وتقدـ ألجل خروج الوقت فجاء رسوؿ اهلل وقد صلوا ركعة فصلى خلفو 
آّتهد من علماء ىذه األُمَّة ما ثبت ولوال أف الشارع قرر حكم  ،أحسنتم :وشكرىم على ما فعلوا وقاؿ

ذي ا١بوشن ٦بتهد، كلهم بن  معاوية ٦بتهد، يزيد ٦بتهد، أبو بكر ٦بتهد، عمر ٦بتهد، مشر -لُو حكم 
 .٦121بتهدوف، ا٣ببلؼ ُب من ىو األعلم، من ىو األعلم؟ ىذه قضية ٙبتاج إىل ٕبث، صفحة: 

 قاؿ فيمن توضأ وصلى ركعتْب ومل ُٰبّدث نفسُو و٥بذا ورد ُب ا٣برب أف النيب - 155نذىب إىل صفحة 
فقاؿ لُو أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو: فما  ،بشيء فُتحت لُو أبواب ا١بنة الثمانية يَدخُل من أيها شاء

عليو أف ال يُدخلها من أبوأّا كلها؟ فقرر رسوؿ اهلل قوؿ أيب بكر وأثبتُو وُب خرب جعلُو صاحب ىذا 
واألعضاء ٜبانية العْب واألذف واللساف واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فقد  فلكل عضو باب ،ا٢باؿ

وأبو بكر يبدو أف جػميع أعضاءه تشتغل ُب  -يقـو اإلنساف ُب زمن واحد بأعماؿ ىذه األعضاء 
 جػميع االتػجاىات ولذل  سيدخل من جػميع أبواب الػجنة.
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 عليو وسلم فإنو ذُكر ُب الصحيح ػ أو ػ ذَكر ُب وأمَّا رسوؿ اهلل صلى اهلل - 215نذىب إىل صفحة 
الصحيح أف بقرًة ُب زمن بِب إسرائيل َٞبََل عليها صاحبها فقالت: ما ُخلقُت ٥بذا وإ٭با خلقُت للحرث 

فقط ىؤالء الذين  -فقالت الصحابة: أبقرٌة تتكلم؟ فقاؿ رسوؿ اهلل: آمنُت ّٔذا أنا وأبو بكر وعمر 
 . 215صفحة  يؤمنوف دائماً، ىذا ُب

وىذا الكبلـ يروح  -وقاؿ الصديُق األكرب رضي اهلل عنو العجُز عن َدرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ  - 290صفحة 
 ويرجع عليو.
وما نَػبَّو أحٌد فيما وصل إلينا على ىذا الوجو وما يتكوف منُو ُب قلب ا٤بعتكف على  - 294صفحة 

ولكن ٫بُن ما أخذناُه من تنبيو أيب بكر الصديق عليو لكوننا ما فهمنا عنوُ  ،شهودِه إال أبو بكر الصديق
وقلنا ىذا  ،ما أراد وال فكرنا فيو وإ٭با أعتُب اهلل بنا فيو ففجئنا العلم بو ابتداًء ومل نكن نعرفُو فأنكرنا ذل 

: - إىل أف يقوؿ -من أين ففتح اهلل بيننا وبينُو ذل  الباب فعلمنا ما لنا من ا٢بق على ا٣بصوص 
ولذل  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لَػمَّا خطب الناس ُب حق علّي ابن أيب طالب إذ قيل لُو أف 

ىذه قصة اإلفَباء على أف أمّب ا٤بؤمنْب أراد أف ٱبطب ابنة أيب  -ٱبطب ابنة أيب جهل على ابنتو فاطمة 
 -استاذ بيها يعِب ىذه القضايا يأٌب ّٔا جهل على فاطمة، ىذه القضايا يذكرىا ىو عن علّي، ىذه 

ولذل  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لَػمَّا خطب الناس ُب حق علي ابن أيب طالب إذ قيل لُو أنُو 
ٱبطب ابنة أيب جهل على ابنتو فاطمة فقاؿ: إف فاطمة بضعٌة مِب يسوؤين ما يسوؤىا ويسرين ما يسرىا 

يقولوف ىذا ا٢بديث وىذا  ،إىل غضب فاطمة من أيب بكر وعمر ىذا لتحريف ا٢بديث الذي يشّب -
 -موجود ُب كتب القـو وخصوص ابن تيمية يركز عليو ُب كتبو أف ىذه األحاديث كانت ُب ىذه الواقعة 

أف فاطمة بضعٌة مِب يسوؤين ما يسوؤىا ويسرين ما يسرىا وأنُو ليس يل ٙبرًن ما أحل اهلل وال ٙبرًن ما 
عرفتِو بالوجو ا٣باص اإل٥بي مل يُعطيو إال إبقاء ما ىو ٧بـر على ٙبرٲبو وما ىو ٧بلل على حـر اهلل فمع م

ولكنُو قاؿ إف أراد ذل  يُطلق  ،ٙبليلو فما حـر على علّي نكاح ابنة أيب جهل إذ كاف حبلاًل لو ذل 
ج ابنتو األخرى خّباً وأثُب على زو  ،ابنٍب فواهلل ما ٘بتمع بنُت عدو اهلل وبنُت رسوؿ اهلل ٙبت رجل واحد

يعِب ما أثُب على علّي أثُب على أزواج بناتو األخرى إف كاف للنيب بنات، ىذا عليّّ وىذا أبو بكر ُب  -
نفس الصفحة، أبو بكر بلغ ا٤براتب العالية وانكشفت لُو ا٢بقائق وكاف ُب مقاـ الشهود وعليّّ يؤذي 

  !!!بن عريبفاطمة ويؤذي رسوؿ اهلل ىنيئاً لكم يا من ٙببوف ا
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األجزاء الباقية أف شاء اهلل تعاىل ُب يـو غد كما قلُت لكم أنا مع ابن عريب ورا ورا، إذا تعبتم يػمكنكم 
أف تنتقلوا إىل قناة أخرى، بػهذا القدر أكتفي وأعتقد أف الصورة بدأت تتضح شيئاً فشيئاً أسألكم الدعاء 

مَّداً وآؿ مػَُحمَّد وإف كّنا أنا وغّبي نظلمهم بػجهلنا ألننا وأعوُذ بوجو رسوؿ اهلل أف أكوف مػمن يظلُم مػُحَ 
ال نعرُؼ مقاماتػهم فنحُن نظلمهم من ىذه الػجهة، أعوُذ بوجو رسوؿ اهلل بػجبْب مػَُحمَّد الػمصطفى أف 
أكوف من ُخصماء مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وأعوُذ بوجو علّي سيد األوصياء أف أكوف مػمن ُيشك  ُب 

هم وأعوُذ بناموس فاطمة الزىراء أف أكوف مػمن يػُحُب أعدائهم سادٌب يا مػَُحمَّد الػمصطفى ويا مقاماتػ
عليُّ الػمرتضى ويا زىراء ويا قائم آؿ مػَُحمَّد إنّا َمَعَكم، َمَعُكم ال مع غّبكم، سيدي يا صاحب الزماف 

منػي إنو بتوفيق  يا ابن  ب  صلنػي عن  ال تقطعنػي ُأشِهُد اهلل أين معَ  مع  وذل  ليس بفضل
رسوؿ إف سلبت توفيق  عنػي فإىل أين أعطي وجهي، وإىل من أمدُّ يدي يا ابن رسوؿ اهلل يا وجو اهلل 

 الذي إليو يتوجو األولياء، أسألكم الدعاء، ُب أماف اهلل.
 
 

 االثنين     
 1432رمضان  28
29  /8  /2011 
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 الثانية عشراحللقة 

 الرابعاجلزء  /املعرفة 

 

شياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءه أنصارُه منتظريو سبلـٌ عليكم أسعد اهلل أوقاتكم تَػَقبََّل اهلل طاعاتكم أ
 الػَمَلّفات.الػحلقُة الثانية بعد العاشرة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة 

ال زاؿ كبلمنا ُب الفتوحات الػمكية ُب الػحلقة الػماضية تػمَّ الػحدُيُث ُب قراءة ما أشرتو من مقاطع 
 جاءت ُب الػجزء السادس بػحسب الطبعة التػي بْب يدي.

 اليوم أشرع في الـجزء السابع من أجزاء الفتوحات الـمكية:
 . ػ ى 1424،  ـ 2004راح الطبعة األوىل سنة: طبعُة دار صادر بّبوت لبناف ٗبقدمة نواؼ ا١ب

ما رأيُت  -يعنػي أبا بكر  -ولذل  قاؿ الصديق  -نفس الكبلـ يَبدد  9نبدأ ُب الػجزء السابع صفحة: 
شيئًا إالَّ رأيُت اهلل قبلو ألنو ما رآه حتػى دخل فيو فبالضرورة يرى الػحق قبل الشيء بعينو ألنو يرى 

الػحقُّ بيت الػموجودات كلها ألنو الوجود وقلُب العبِد بيُت الػحق ألنو وسعو ف ،صدوؽ ذل  الشيء منو
إىل آخر الكبلـ، الػحديث عن أيب بكر وعن حالة الصديقية عنده كما  ...ولكن قلب الػمؤمن ال غّب 

ورأى  بأنو ما رأى شيئًا إال ،ىو يقوؿ وعن حالة الشهود الربوبػي عند أيب بكر ُب كل أحوالِو وعن قولتوِ 
 .اهلل قبلو ُب ىذه األجواء، الكبلـ قبل ىذه الفقرات وما بعدىا يدور ُب ىذه األجواء

تبلحظوف الكلمات  -وقاؿ الصديق ُب ىذه الػمنازلة الػَعجُز عن َدرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ  - 49ُب صفحة: 
سابقًا ال تُفهم كلمة  تتكرر وكأفَّ الوصوؿ إىل اهلل مبػنػي على ىذه الكلمات، وىذه الكلمة كما قلت

وقاؿ الصديق ُب ىذه الػمنازلة  -أصبًل خاطئة، الَبكيب اللغوي واألدبػي فيها تركيب خاطئ ال معنػى لو 
 -الػَعجُز عن َدرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ فتحيػََّر فوصل فالوصوؿ إىل الػحّبة ُب الػحق ىو عُْب الوصوؿ إىل اهلل 

ذل  يعنػي أفَّ اإلدراؾ ىو العجُز عن اإلدراؾ ال أف العجز عن درؾ اإلدراؾ إدراؾ، وإنػما اإلدراُؾ ىو 
العجُز عن اإلدراؾ، الػمعرفة تعنػي العجز عن الػمعرفة ال أف نعجز عن إدراؾ اإلدراؾ عن معرفة الػمعرفة 
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كلو ُب دائرة أيب بكر وُب الػمنازؿ   فذل  يعنػي أفَّ ىذا اإلنساف ليس بػموجود، على أي حاؿ الكبلـُ 
 .العالية التػي وصل إليها والتػي يتمتعوا بػها

ىذا ال يقدُح ُب صاحب ىذا ا٤بقاـ كأيب بكر الصديق الذي ما رأى شيئًا إالَّ رأى اهلل  - 66صفحة: 
اهلل صلى اهلل  و٥بذا َلمَّا واجهُو رسوؿ ،قبلُو بالدين ا٣بالص والعهد اإل٥بي الذي كاف عليِو وُب شهوده

يبدو أنو من البداية ىو قبل اإلسبلـ كاف على ىذه ا٤بنزلة،  -عليو وسلم باإلٲباف برسالتِو بادر وما تلكأ 
ىذا ال يقدُح ُب صاحب ىذا ا٤بقاـ كأيب بكر الصديق الذي ما رأى شيئاً  -ىذا الكبلـ ُيشّب إىل ىذا 

وُب  -يعِب قبل أف يُفاتح ُب اإلسبلـ  -الذي كاف عليِو  إالَّ رأى اهلل قبلُو بالدين ا٣بالص والعهد اإل٥بي
شهوده و٥بذا َلمَّا واجهُو رسوؿ اهلل باإلٲباف برسالتِو بادر وما تلكأ وال طلَب دليبًل على ذل  منو بل 

الذي كاف مأخوذ عليو قبل أف يعرض النيب عليو اإلسبلـ، يعِب ىو كاف  -صدقو بذل  العهد ا٣بالص 
بل صدقو بذل  العهد ا٣بالص فإنو رأى رسالتُو ىناؾ   -ء عن العرض عرض الرسالة عليو ُب حالة استغنا

ـُ بْب ا٤باء والطْب أي مل يكن  كما رأى رسوؿ اهلل نبوتُو قبل وجود آدـ كما روي عنو كنُت نبيًا وآد
فأبو بكر نفس ىذه ا٢بالة موجودة  - {يِْثَبلَيُى اننَّجِِّْنيَ يٍَِ أَخَزََب }ًَئِر موجوداً وإ٭با َعِرَؼ بذل  لقولِو:

عنده ُب معرفة الرسالِة وا٢بقائق الٍب عرضها النبػي ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو عليو، مداُر األمور، مداُر 
 .العقيدة والفضيلة وأعلى الػمقامات حوَؿ أيب بكر وُب أجواء أيب بكر

؟ لنقرأ نرى من ىم 12نا عشر، من ىم ىؤالء ٙبت عنواف: عدد أقطاب األُمَّة الػُمػَحمَّدية اث 88 صفحة
فأمَّا أحُد األقطاب  -على قدـ نوح يعِب ُب درجتِو ُب رتبتِو  -فأمَّا أحُد األقطاب فهو على قدـ نوح  -

فإنو لكل قطب سورة من القرآف من  ،فهو على قدـ نوح عليو السبلـ فلو من سور القرآف سورة ياسْب
من سواىم من األقطاب الذين ذكرناىم السورة من القرآف واآلية الواحدة وقد يكوف لِ  ،ىؤالء االثِب عشر

وقد يكوف منهم من لو القرآف كلو كأيب يزيد  ،من القرآف وقد يكوف للواحد منهم ما يزيد على السورة
يع يعنػي ىذا واحد من أقطاب األُمَّة الػُمػَحمَّدية االثنػي عشر والذي لو الفضيلة على الػجم -البسطامي 

لو كل القرآف، وىذه التقسيمات ال أدري من أين جاء بػها، ىذا لو سورة وىذا لو آية وبعد ذل  يظهر 
فأمَّا أحُد األقطاب فهو  -أبو يزيد البسطامي لو القرآف كلو، نقرأ الكبلـ مرة ثانية حتػى يكوف واضحًا 

قطب سورة من القرآف من ىؤالء فإنو لكل  ،على قدـ نوح عليو السبلـ فلو من سور القرآف سورة ياسْب
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االثنػي عشر وقد يكوف ِلمن سواىم من األقطاب الذين ذكرناىم السورة من القرآف واآلية الواحدة من 
وقد يكوف للواحد منهم ما يزيد على السورة وقد يكوف منهم من لو القرآف كلو كأيب يزيد  ،القرآف

ويستمر ُب الكبلـ ُب مثل ىذه الَبىات التػي ليس لػها أوؿ  ...البسطامي ما مات حتػى استظهر القرآف 
وليس لػها آخر، ىي ىذه حقائق ابن عريب، أقطاب األُمَّة الػُمػَحمَّدية اثنا عشر أـ االثنا عشر ىم آؿ 

 ُمػَحمَّد صلوات اهلل عليهم!!
وىذا ٩با يدل  على صحة خبلفة أيب بكر الصديق ومنزلة علّي رضي  - 89 ٍب يقوؿ ُب نفس الصفحة:

وطبعًا تكلم كبلـ طويل ُب ىذه  -وىذا ٩با يدل   -ألف ىم أيضًا من ىؤالء األقطاب  -اهلل عنهما 
لكن بعد أف عرفنا أف ىؤالء األقطاب منهم من يصل إىل حالة  ،القضية ال ٦باؿ لقراءة كل شيء

يكوف القرآف كلو لو مثل أبو يزيد البسطامي ويستمر ُب الكبلـ يتحدث عن اإلحاطة بالقرآف ٕبيث 
 وىذا ٩با يدل  على صحة خبلفة أيب بكر الصديق ومنزلة علّي رضي اهلل عنهما. -ىؤالء األولياء 

وىو يتحدث ُب أجواء من كاف يريد حرث الدنيا نؤتِو منها وما لو ُب اآلخرة  205نذىب إىل صفحة: 
يقوؿ اهلل  -اهلل ٱباطب النيب  - أَدجَجذَ{ يٍَ رَيذُِ نَب }ئََِّكَأف يقوؿ: يقوؿ اهلل تعاىل: من نصيب إىل 

ولقد حرص بعمِو أيب طالب أف يؤمن فلم يفعل ونفذت فيو سابقة  أَدجَجذَ{ يٍَ رَيذُِ نَب }ئََِّكَتعاىل: 
أي أنو مات كافرًا أبو  -علم اهلل، ونفذت فيو سابقة علم اهلل وحكمو فهذا يقتضيو حاؿ ىذه الدار 

طالب، دائمًا أبو طالب مات كافراً، دائما مل َيكُمل من النساء إالَّ مرًن وآسية، دائما أعلى ا٤براتب أليب 
الػخطاب، ىي ىذه العقائد الػحقة؟! يا معاشر الشيعة، ربػما بن  بكر، دائػمًا العصمة تدور مدار عمر

الوسط الشيعي ىناؾ أجواء تػهتم بابن عريب غاية االىتماـ  البعض ال يهتم بابن عريب ولكن عندنا ُب
وىذه األجواء ىي أجواء الػمدرسة العرفانية الشيعية، وعامة الشيعة ينظروف إىل ىذه الػمدرسة أنػها 

 خبلصة القرب من اهلل سبحانو وتعاىل.
 -الرؤى يتحدث عن ا٤بكاشفات وعن حقائق  -يقوؿ: وصورة ذل  ما ينالُو الرائي  249صفحة 

وصورة ذل  ما ينالُو الرائي والػُمَكاَشف من ذل  كما رأى النبػُي صلى اهلل عليو و سلم يشرُب اللنب 
فقيل لو ما أولتُو يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ العلم يعِب أف العلم ظهر  ،حٌب خرج الريُّ من أظافرِه ٩با َتَضلَّع منو

 -بالشرب منو والتضلع إىل أف خرج الري من أظافرِه ُب صورة اللنب وَلمَّا كاف العلم لبنًا وصف نفسُو 
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وصف نفسُو بالشرب منو  -التضلع يعِب شرب إىل ا٢بد الكاُب شرب إىل أعلى حد من الشرب 
والتضلع إىل أف خرج الري من أظافرِه فناَؿ كما قاؿ علُم األولْب،، فناَؿ كما قاؿ علَم األولْب واآلخرين 

ٍب أعطى ما َفُضَل ُب  ،وما خرج منُو من الري ىو ما خرج إىل الناس من العلم الذي أعطاُه اهلل ال غّب
افق عمر ا٢بق فيو من ا٢بكم كحكمِو ُب ُأسارى بدر وُب اإلناء عمر فكاف ذل  الفضل القدر الذي و 

ىناؾ ٦بموعة من األحكاـ الشرعية يقولوف ا٤بخالفوف بأف عمر ىو قد َصرَّح ّٔا قبل أف ينزؿ  -ا٢بجاب 
الوحي وقبل أف يبْب النيب ذل  ا٢بكم، ىذه موافقات عمر هلل سبحانو وتعاىل، ىناؾ موافقات ىناؾ 

وىناؾ موافقات عمر هلل يعِب  ،أف عمر أوؿ من قاؿ كذا أوؿ من فعل كذا ،أشياء تسمى أوليات عمر
مثبًل ىناؾ بعض اآليات قا٥با عمر قبل أف ينزؿ ّٔا الوحي ىذا ٩بكن لكن حْب نتحدث بأف النيب كاف 

 فكاف ذل  الفضل الَقَدرُ  -عالِػماً بالقرآف قبل أف يُنزّْؿ القرآف عليو ىذه القضية مورد ٕبث ونظر وجدؿ 
ألف ىو الذي قاؿ للنيب  -الذي وافق عمر ا٢بق فيو من ا٢بكم كحكمِو ُب ُأسارى بدر وُب ا٢بجاب 

كحكمِو ُب ُأسارى   -يقولوف قبل أف تنزؿ آية ا٢بجاب، ىو قاؿ للنيب َحجّْب نسائ   ،َحجّْب نسائ 
ىذا من عند  وىكذا كل من حصل لو مثل ،بدر وُب ا٢بجاب وغّب ذل  ففاز بو دوف غّبِه من عند اهلل

كا٤بتقي إذا اتقى اهلل جعل لو فرقاناً وىو علٌم يفرُؽ بو بْب ا٢بق والباطل ُب غوامض األمور ومهماهتا   ،اهلل
فإف اهلل أنزؿ متشأًّا و٦ُبَمبًل ٍُب أعطى التفصيل  ،عند تفصيل الػُمجَمل وإ٢باؽ ا٤بتشابو باحملكم ُب حقوِ 

يعِب الذي عندُه العلم ُب الػُمجمل ُب ا٤بتشابو ُب  - ُب الَقَدح من شاء من عبادِه وىو ما َفُضَل من اللنبِ 
 ،وحصل لعمر ألنو من َشِرَب من ذل  الفضل فقد َعُمَر بِو ٧بلُّ شربو -احملكم ُب كل شيء ىو عمر 

ا٣بطاب ُب ذل  خصوص بن  فلذل  كاف عمر غّبُه من األ٠باء ىذا تعبّب رؤياه على التماـ ولعمر
باالسم والصورة ُب النـو دوف غّبِه من الُعَمريْب ومن الصحابة ٩بن ليس لو ىذا وصف الختصاصِو 

 الكبلـ ال يػحتاج إىل تعليق القضية واضحة. االسم.
وىذه كلها مراتب يكوف فيها كماُؿ العبد ونقصُو، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: َكُمَل  - 298صفحة: 

يروح يروح ويعود  -رًن بنت عمراف وآسية امرأة فرعوف من الرجاؿ كثّبوف ولػم َيكُمل من النساء إال م
يعود، يروح يروح ويعود يعود على التنقيص من فاطمة، ما ىو الػهدؼ من ىذه الكلمات؟ أليس 

 .298الػهدؼ ىو التنقيص من فاطمة صلوات اهلل وسبلمو عليها، ىذا صفحة: 
فأراد اهلل أف يُعطي ُمػَحمَّدًا ما أعطاُه  ،دواء وقد وَرَد أفَّ اهلل ما خلَق داء إالَّ وخلق لوُ  - 311صفحة 
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ىذا أبو بكر رضي اهلل عنو وىو حسنٌة من حسنات رسوؿ  ،إبراىيم خليلُو مع ما عندُه ٩با ليس عند غّبه
َلمَّا يشّب أنَّو ُب آخر أياـ حياتو َلمَّا كاف مريض ا٤برض الذي توُب فيو  -يقوؿ الطبيب أمرضِب ، اهلل

وىذا كبلـ موجود، وبالنتيجة ُب مرضِو الذي  ،قاؿ بأنو ُسم والذين َسػموه بعض الصحابةويُقاؿ بعضهم 
يقوؿ الطبيب  -مات فيو، قالوا لو نأتي  بالطبيب يقولوف، قاؿ الطبيب أمرضِب يعِب اهلل سبحانو وتعاىل 

أحق  -كر أحق فانظر ما بْب القولْب ٘بد قوؿ أيب ب ،وإذا مرضُت فهو يشفيِب :يقوؿ ،أمرضِب وا٣بليل
فانظر ما بْب القولْب ٘بد قوؿ أيب بكر أحق وانظر ما بْب األدبْب ٘بد ا٣بليل  -من قوؿ إبراىيم ا٣بليل 

ال أدري ىل أف األدب ىو غّب ا٢بق، ىل أف ا٢بق ىو غّب  -عليو السبلـ أكثر أدبًا فإف آداب النبوة 
ر أدبًا وأبو بكر أحق يعِب أف نسبة ا٢بق فكيف يكوف أبو بكر أحق وإبراىيم أكثر أدباً!! أكث !األدب

فانظر ما بْب القولْب ٘بد قوؿ أيب بكر  -عند إبراىيم أقل فكيف يكوف أكثر أدباً؟! ما ىذه الَبىات؟ 
كما قاؿ   ،أحق وانظر ما بْب األدبْب ٘بد ا٣بليل عليو السبلـ أكثر أدبًا فإف آداب النبوة ال يبلغها أدب

: فأردُت أف أعيبها وأراد رب  أف يبلغا أشدٮبا فهذا لساف - يعِب ا٣بضر - ُمَعلّْم موسى عليو السبلـ
 ...فهذا لساف إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ  -وأراد رب  أف يبلغا أشدٮبا ُب قضية الغبلمْب  -إبراىيم 

ضِب بالنتيجة أبو بكر ىو أحق ُب حديثِو من إبراىيم ا٣بليل حينما قاؿ: الطبيب أمر  ،إىل آخر الكبلـ
 .ىذه ٦بموعة من النماذج الٍب اقتطفتها من ا١بزء السابع. وإبراىيم قاؿ: وإذا مرضُت فهو ُيشفْب

 بقي عندنا جزٌء واحد وىو ا١بزء الثامن من أجزاء الفتوحات ا٤بكية آخُر األجزاء. 
 الـجزء الثامن
قبل عثماف وعثماف فلمَّا كاَف ُب علم اهلل أف أبا بكر يػموت قبل عمر وعمر يػموت  - 18صفحة: 

والكلُّ لو حرمة عند اهلل فجعل خبلفة الػجماعة كما وقع فقدـ  ،يػموت قبل علّي رضي اهلل عن جػميعهم
 خزعببلٌت ُب خزعببلت. ُق َأَجل غّبِه من ىؤالء األربعة.من َعِلَم أف َأَجَلُو يسب

الكماؿ للنساء كما أثبتُو وقاؿ َكُملت مرًن ابنة عمراف وآسية امرأة فرعوف فقد ثبت  - 136صفحة: 
إىل آخر الكبلـ ىناؾ  ...فما ىو ىذا الكماؿ  -يعِب على ىذا الكماؿ  -للرجاؿ وللرجاؿ عليو درجة 

تفصيل كثّب لكن يروح يروح ويعود إىل ىذه األحاديث إىل األحاديث الٍب ُتشِعرُنا وُتشِعر القارئ 
وىذا جزء من ظبلمة فاطمة، حْب قاؿ اإلماـ  وا٤بستمع إىل انتقاص فاطمة صلوات اهلل وسبلمو عليها

ا٢بجة صلوات اهلل وسبلمو عليو ُب توقيعِو: ولػِي ُب إبنِة ُمػَحمَّد فاطمة صلوات اهلل عليها ُب إبنة رسوؿ 
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اهلل أسوٌة حسنة، ُظبلمة ُب كل ا١بهات، حينما تكوف ىناؾ مدرسة شيعية ٙبَـب ىذا الكتاب وتدعو 
كتاب والكتاب مشحوف بظبلمة فاطمة، أليس ىذه ظبلمة لئلماـ ا٢بجة الناس لبلنتفاع من ىذا ال

تبلحظوف قضية ِعناد، ىذا  صلوات اهلل وسبلمو عليو، أليس ىذه ظبلمة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو.
 نتقاص فاطمة ما معناه؟التكرار ألجل ا

ه الكرامة ٫بتاج إىل ، واقعًا ىذه، ىذه ٙبتاج صلوات يعِب بعد قراءة ىذ198نذىب إىل صفحة: 
فقيل لو  -ِلماذا؟  -حنبل رضي اهلل عنو أنو ما أكل البطيخ بن  ولقد بلغِب عن اإلماـ أٞبد -صلوات
كيف كاف يأكلُو رسوؿ اهلل؟! البطيخ كيف   -ما بلغِب كيف كاف رسوؿ اهلل يأكلُو  :فقاؿ ،ُب ذل 

حنبل رضي اهلل عنو أنو ما أكل بن  ولقد بلغِب عن اإلماـ أٞبد -يؤكل؟ ىل ٰبتاج إىل مكاشفة؟ 
ما بلغِب كيف كاف رسوؿ اهلل يأكلُو فلمَّا مل تبلغ إليو الكيفية ُب ذل   :فقاؿ ،البطيخ فقيل لو ُب ذل 

ـَ علماء ىذه األُمَّة على سائر علماء األمم ىكذا ىكذا وإال فبل ال  ،تركوُ  ىو يقوؿ  -وٗبثل ىذا تَػَقدَّ
زين مثبًل الباذ٪باف كيف نتعامل معو، الفاصوليا مثبلً، بابا غنوج  -ال ىكذا ىكذا وإال فبل  -ىكذا 

مثبًل، ا٤بسموطة، احملروقة صبعو، زين ُب ىذا الزماف مثبًل ىذه األكبلت الشائعة اسباغيٍب كيف نتعامل 
حنبل رضي اهلل عنو أنو ما أكل البطيخ فقيل لو بن  ولقد بلغِب عن اإلماـ أٞبد -مع ىذا األكبلت؟! 

مثل أولئ  القـو الذين جاءوا يسألوف اإلماـ  -ما بلغِب كيف كاف رسوؿ اهلل يأكلُو  :ُب ذل  فقاؿ
ما بالكم قتلتم ا٢بسْب وما  :ىل ٯبوز لنا أف ندوس على النملة فَػُتقتل النملة ٙبت أقدامنا، قاؿ :السجاد

فوه من أولِو إىل آخرِه وجناب سألتم تسألوف اآلف عن ٭بلة، ىو منهج ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو َحرَّ 
اآلغا إذا َصػحت ىذه الرواية مل يأكل البطيخ ألف رسوؿ اهلل، ما كاف يدري ابن حنبل كيف أف رسوؿ 
اهلل يأكل البطيخ، كيف يأكلُو؟ البطيخ كيف يؤكل؟ إذًا البَُد مع كل فاكهة أف ٱبرج معها يعِب دفَب 

يأكل بطريقة ٚبتلف عن الناس؟ كيف يأكل الناس البطيخ   تعليمات، النيب صلى اهلل عليو وآلو ىل كاف
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يأكل البطيخ كما يأكل الناس البطيخ، ولكن ىذا ىو العلُم العجيب 

إذا واحد اآلف يأكل مثبًل لزانيا بالبشاميل يعنػي البُد  وا٤بكاشفات ا٢بقة وىذا ىو الضح  على الذقوف.
عن اهلل سبحانو وتعاىل ألننا ال نعرؼ كيف كاف رسوؿ اهلل مثبًل لو كانت اللزانيا أف يكوف يػحجب 

 موجودة ُب زمانِو بالبشاميل يعنػي كيف يأكلها النبػي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
ثَنػي أَنسُ 238صفحة:  بن  ، بعد أف يذكر حديثًا طويبًل وَسَندًا طويبًل عريضًا إىل أف يقوؿ: لقد َحدَّ
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ثَنػي عليُّ ابن أيب طالب :قاؿمال  و  ثنػي أبو بكر  :وقاؿ ،باهلل العظيم لقد َحدَّ باهلل العظيم لقد َحدَّ
ثنػي ُمػَحمٌَّد ا٤بصطفى تسليمًا وقاؿ باهلل العظيم  :وقاؿ ،الصديق إىل آخرِه،  -باهلل العظيم لقد َحدَّ

ليّّ صلوات اهلل وسبلمو عليو عن حديث طويل عريض من أولِو إىل آخرِه وبالنتيجة ىذا ا٢بديث ينقلُو ع
أيب بكر وما كأف عليّّ ىو الذي َعلََّمُو رسوؿ اهلل ألف باب من العلم ينفتُح لو من كل باب ألُف ألف 
باب، عليّّ باُب ا٤بدينة، أنا مدينة العلم وعليّّ بأّا، أنا مدينة ا٢بكمة وعليّّ بأّا فمن أراد ا٤بدينة 

ليّّ ىو األوؿ واآلخر وىو الظاىُر والباطن أمَّا ىذه ا٣بزعببلت ال أدري كيف وا٢بكمة فليأهتا من بأّا، ع
ُتوجَّو، كيف يريد أف يوجهها من يوجهها من أشياع أىل البيت من الذيَن يوافقوف على ابن عريب وعلى 

 ما جاء بو ابن عريب.
ما من امرئ مسلم  :فإنو ثَػَبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -، حديث عن النبػي 247صفحة: 

مكتوب ويُنتَقُض وىناؾ روايتاف يُنتَقُض  -يػخذؿ امرًئ مسلمًا ُب موضع تُنتَهُ  فيِو ُحرمتو ويُنتَقُض بِو 
يقوؿ: وما رأيُت أحدًا تػحقق بػمثل  -بِو من عرضو إالَّ خذلُو اهلل ُب موضع يػحب ُنصرتو  -ويُنتَقُص 

ما اغتاب أحداً قط وال اغتيب  ،ػمدينة فاس من ببلد الػمغربىذا ُب نفسو مثل الشيخ أيب عبد الدقاؽ ب
وكاف ىذا عن نفسو وربػما كاف يقوؿ لػم يكن بعد أيب بكر الصديق صّديٌق مثلي  ،بػحضرتِو أحٌد قط

إىل آخر الكبلـ ويأتينا بػمجموعة أخرى من األسػماء من ىؤالء الذين  ...ويذكر ىذا وكاف نِعَم السيد 
من ذيلهم من أصحاب الػمراتب العالية ودائػمًا الػنموذج األوؿ ىو أبو بكر الصديق،  ال يُعرؼ رأسػهم

ىو قاؿ عن نفسِو بأنو ال يوجد أحد بلغ إىل ىذا الػمقاـ إالَّ ىو، اآلف طلع إلنا واحد ثاين أيضًا ليس 
 .247ىناؾ أحد يشبو أبا بكر إال ىذا الدقاؽ، ىذا ُب صفحة: 

ىذه خاتػمة  303و 302و  301، نػحُن اآلف ُب الصفحات األخّبة، صفحة: 301صفحة: 
الكتاب، نػحُن قرءنا البداية إذا تتذكروف بداية الكتاب أنو ُب عالػم الكشف رأى النبػي وإىل يػمينو أبو 

تػمة خاتػمة الػخطاب وبْب يديو عليّّ وعثماف ذو النورين، اآلف الػخابن  بكر الصديق وإىل يسارِه عمر
باعتبار أفَّ ىذا ىو  -ويُقاؿ عند خاتػمة الػمجالس  -الكتاب ىذا آخر شيء موجود ُب الكتاب 

إىل آخر الكبلـ، ماذا  -ويُقاؿ عند خاتػمة الػمجالس اللهم ا٠ِبعنا خّباً وأطلعنا خّباً  -خاتػمة الكتاب 
ُب الػمناـ  -أين َسػمعُو؟  -من رسوؿ اهلل  ىذا الدعاء سػمعتوُ  -ذََكَر دعاًء  -يقوؿ؟ يقوؿ: ىذا الدعاء 

يعنػي ىو ُب الػمناـ يرى أف شخصًا قرأ  -يدعو بو بعد فراغ القارئ عليو من كتاب صحيح البخاري 
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وكأف صحيح البخاري ىو كتاب للنبػي كما يقرءوف كتب الػحديث عند  ،صحيح البخاري على النبػي
رئ قرأ صحيح البخاري على النبػي والنبػي ما اعَبض ألف الشيوخ عند شيوخ الػحديث عندىم، فهذا القا
مثل الفتوحات الػمكية َلمَّا مطرت السماء عليو ما  ،صحيح البخاري كلو صحيح من أولِو إىل آخرهِ 

ُمػحيت منو وال كلمة، ىو يقوؿ، يقوؿ: ىذا الدعاء سػمعتُو من رسوؿ اهلل ُب الػمناـ يدعو بو بعد فراغ 
بػمكة بْب باب الػحزورة وباب أجياد يقرأه  599ب صحيح البخاري وذل  سنة القارئ عليو من كتا
خالد الصدُب التلمساين وىو الذي كاف يقرأ علينا كتاب اإلحياء أليب حامد بن  الرجل الصالػح ُمػَحمَّد

اآلف ىي  -وسألت رسوؿ اهلل ُب تل  الرؤيا عن الػمطلقة بالثبلث  -إحياء علـو الدين  -الغزايل 
ما عبلقة الػمطلقة بالثبلث بػخاتػمة كتاب الفتوحات الػمكية، انتهى الكتاب الػمفروض تقوؿ ػمة، خات

وسألت رسوؿ اهلل ُب تل  الرؤيا  -ىذا الدعاء وىذا الدعاء رأيتُو ُب الػمناـ وكاُب لكن البػي ما يػخلي 
وسألت  -عند الػمخالفْب الػمسألة الػمعروفة عند أىل البيت و  -عن الػمطلقة بالثبلث ُب لفظ واحد 

 رسوؿ اهلل ُب تل  الرؤيا عن الػمطلقة بالثبلث ُب لفظ واحد وىو أف يقوؿ لػها:
ىي ثبلث كما قاؿ ال ٙبل لو حٌب تنكح زوجًا غّبه،  :أنٍب طالق ثبلثاً، فقاؿ يل صلى اهلل عليو وسلم

وىم العَبة قرناءُ  -واحدة  فكنُت أقوؿ لو: يا رسوؿ اهلل فإف قومًا من أىل العلم ٯبعلوف ذل  طلقة
ففهمُت من ىذا تقرير  ،فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم ىؤالء حكموا ٗبا وصل إليهم وأصابوا -الكتاب 

يا رسوؿ اهلل فما أريد ُب ىذه ا٤بسألة إالَّ ما  :حكم كل ٦بتهد وأف كل ٦بتهد مصيب فكنُت أقوؿ لو
ىي ثبلث كما قاؿ ال ٙبل لو من  :فقاؿ ،تصنع ٙبكُم بِو أنت إذا اسُتفتيت وما لو وقَع من  ما كنت

فرأيُت شخصًا قد قدـ من آخر الناس ورفع صوتُو وقاؿ بسوء أدب ٱباطب  ،بعد حٌب تنكح زوجًا غّبه
ّٔذا اللفظ ال نُػَحكُّْم  بإمضاء الثبلث وال بتصويب  حكم أولئ  الذين  ،يا ىذا :رسوؿ اهلل يقوؿ لو

  -النيب  -ورفع صوتُو يصيح ىي ثبلث  ،وؿ اهلل غضباً على ذل  ا٤بتكلمردوىا إىل واحدة فاٞبرَّ وجو رس
فما زاؿ يصيح ّٔذه الكلمات حٌب  ،كما قاؿ ال ٙبل لو من بعد حٌب تنكح زوجاً غّبه تستحلوف الفروج

أ٠بع من كاف ُب الطواؼ من الناس وذل  ا٤بتكلم يذوب ويضمحل حٌب ما بقي منو على األرض شيء 
فكنُت أسأؿ عنو من ىو ىذا الذي أغضب رسوؿ اهلل؟ فُيقاؿ يل ىو إبليس لعنُو اهلل استيقظت وكنُت 

ت أقوؿ لو يا رسوؿ اهلل إف اهلل يقوؿ ُب كتابِو فكن -يرى النيب  -أراه ُب تل  السنة ُب النـو أيضًا 
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والقرُء عند العرب من األضداد يُطلقونُو ويريدوف بِو  {لُشًَُء ثَالَثَخَ ثِأََفُغِيٍَِّ َّزَشَثَّصٍَ }ًَاملُطَهَّمَبدُالعزيز:
يض أو الطُهر ويُطلقونو ويريدوف بو الطُهر وأنت أعرؼ ٗبا أنزؿ اهلل علي  فما أراد اهلل بو ىنا ا٢ب ،ا٢بيض

يكِب  -إذا فرغ قرءوىا فافرغوا عليها ا٤باء وُكلوا ٩با رزقكم اهلل ُيكِب  ،فكاف يقوؿ يل ُب ا١بواب عن ذل 
فكنت أقوؿ يا رسوؿ اهلل فإذاً فهو ا٢بيض فيقوؿ يل إذا فرغ قرءوىا فأفرغوا عليها ا٤باء  -عن ا٤بقاربة يعِب 

فهو ا٢بيض يا رسوؿ اهلل فيقوؿ يل فإذا فرغ قرءوىا فأفرغوا عليها  وكلوا ٩با رزقكم اهلل فكنت أقوؿ لو فإذاً 
تبلحظوف الفقو ا٤بوجود عنده فقو ٨بالف ألىل  -ا٤باء وكلوا ٩با رزقكم اهلل ثبلث مرات واستيقظت 

 البيت من أولِو إىل آخرِه والعقائد ا٤بوجودة ٨بالفة ألىل البيت من أو٥با إىل آخرىا.
كية أيضًا ٱبالف أىل البيت، يعِب من أوؿ سطر إىل آخر سطر ىو ٱبالف آخر سطر ُب الفتوحات ا٤ب

 أىل البيت، ىذا آخر سطر لنقرأ آخر سطر وبعدىا ينتهي الكتاب، ٗباذا ٱبتم الكتاب؟
وىذه ٨بالفة واضحة  -يقوؿ: وصلى اهلل على سيدنا ُمػَحمَّد خاًب النبيْب وعلى آلِو وصحبِو أٝبعْب 

، الروايات موجودة ُب كتبهم، اآلية َلمَّا نزلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا لرسوؿ اهلل ٨بالفة هلل
 -ال يوجد ذكر للصحابة  ،موجودة الروايات ا٤بقصود اللهم صلي على ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد فقط ،تسليما

  -وصحبِو أٝبعْب  -ْب؟ قل وصحبِو ِلماذا أٝبع -وصلى اهلل على سيدنا ُمػَحمَّد خاًب النبيْب وعلى آلِو 
 كلهم على حد سواء، ىذه آخر عبارة وآخر ٝبلة ُب كتاب الفتوحات ا٤بكية، ىذا ىو ا١بزء الثامن.

 أما الػجزء التاسع الػموجود اآلف بْب يدي ىو مػجرد فهارس ال يوجد فيو كبلـ.. 
 ،من فصوص الػِحَكمبعد ىذه ا١بولة ُب كتاب الفتوحات ا٤بكية وقبل الفتوحات ا٤بكية أخذت ٭باذج 

والكتاب األىم ىو الفتوحات ا٤بكية، ىذه النماذج  ،وكذل  ٭باذج من تفسّب القرآف من تفسّب ابن عريب
ئة صفحة أكثر من االٍب ذكرهتا من الكتاب تعلموف كم عدد ىذه النماذج، عدد الصفحات؟ أكثر من م

صفحات وأنا تعمدت ىذا الرقم  ئة صفحة منائة وٟبسة أو أكثر، أكثر من مائة ٭بوذج، حدود مام
ئة موطن ُب الكتاب ٨بالف ألىل البيت ائة رقم كثّب، إذا كاف ىناؾ أكثر من مائة ألف رقم ما٘باوز ا٤ب

بل معادي ألىل البيت وُمناقض ألىل البيت فكيف ٫بكم على ىذا الكتاب!! وقطعاً ىذا ا٤بقدار الذي 
 %80، أنا نظري الشخصي ُب ىذا الكتاب %10بنسبة  قرأتُو ال ُيَشكّْل ٩با ٱبالف أىل البيت إالَّ 

ىناؾ معاين حق ومعاين صحيحة ومعاين عميقة ُب كتاب الفتوحات ا٤بكية،  %٨20بالف ألىل البيت 
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، حٌب لو افَبضنا بأف عريب وابن عريب ال شأف لنا بوِ  الكبلـ ىنا يقع ُب جهتْب: مرة الكبلـ يقع ُب ابن
ئو ألىل البيت وقد بلغ إىل أعلى الدرجات ُب معرفة أىل البيت من ابن عريب ثبت تشيعو وثبت وال

طريق الكشف ال من طريق كتبِو، ثبَت عند عرفائنا من طريق الكشف بأنو قد بلغ إىل الدرجات العالية، 
لو نفَبض أف ىذا األمر حقيقة وفعبًل ثبت عند عرفائنا الشيعة بأف ابن عريب بلغ إىل أعلى درجات 

ت من طريق الكشف فهذا أمٌر َحَسٌن بالنسبِة لو بالنسبة لنا ال يشكل شيئًا ٫بُن لسنا ا٤بعرفة، وثب
ولْب عن عواقب الناس، ٫بُن أصبًل ال نستطيع أف نضمن عواقبنا حٌب نتحدث عن عواقب الناس، ؤ مس

ولْب عن ُحسِن العواقِب أو عن سوء ؤ ولْب عن ىداية الناس وعن ضبل٥بم ولسنا مسؤ ٫بُن لسنا مس
ولْب عمن يدخل ا١بنة أو عمن يدخل النار، للجنة وللنار قسيمها وىو الكفيُل ؤ عواقب ولسنا مسال

بذل  ما شأننا ٫بُن بذل ، ما شأننا أين يكوف ابن عريب ُب ا١بنة أو ُب النار، ما شأننا أف عاقبة ابن 
 عريب عاقبة ُحسُب أو عاقبة سيئة ما شأننا ُب كل ذل ؟!

ابن عريب ومنهج ابن عريب، ما موجود من كتب ابن عريب ومن فكر ابن عريب الذي يتعلق بنا ىو كتب 
ىو ىذا الذي لو عبلقة بنا، ىذا الذي لو مدخلية ُب الوسط الشيعي، مثل ما مرَّ علينا ُب كتب التفسّب 
ُب كتب األخبلؽ ومثل ما مرَّ علينا من آراء علماء الشيعة ومن خطبائهم ٩بن تأثروا بالفكر ا٤بخالف 

ىل البيت ىذه ا٤بدرسة العرفانية أيضًا تسرب إليها الفكر ا٤بخالُف ألىل البيت نفس القضية، ٫بن ال أل
نعبأ أكاف ابن عريب ضااًل أـ مهتدياً، بلغ إىل أعلى درجات ا٤بعرفة النورانية ُب أىل البيت أـ مل يكن  

البيت فذنبُو على جنبو، ما كذل ، إف كاف من أولياء أىل البيت فهنيئًا لو وإف كاف من أعداء أىل 
عبلقتنا بابن عريب أو بأي إنساف آخر، اإلنساف يُػحاسب عن نفسِو يػُحاسب عن عملِو، اإلنساف ُيسأؿ 
عن عقيدتِو إنػما يُداؽ اهلل العباد على قدر عقو٥بم، أنا ُأسأؿ عن عملي ال أُسأؿ عن عملكم أنتم، 

نفسِو قفوىم إهنم مسئولوف، كل واحد ُيسأؿ عن  وٌؿ عنؤ وأنتم ال ُتسألوف عن عملي، كل إنساف مس
عقلِو وعن معرفتِو وعن عقيدتِو، أيب ال ُيسأُؿ عِب وال أنا أُسأُؿ عن أيب، إبِب ال ُيسأُؿ عِب وال أنا ُأسأُؿ 
عن إبِب، كل إنساف ُيسأُؿ عن نفسو، فحْب نتحدث عن ابن عريب، ٫بُن ال نعبأ أكاف ابن عريب بلَغ 

فة واستبصر واىتدى أـ مل يكن كذل  األمُر راجٌع إليِو، النفُع نفعُو والضرر ضرره، أعلى درجات ا٤بعر 
الذي يهمنا ما ىو ا٤بوجود ُب كتبِو، ما ىو ا٤بوجود ُب طرحِو، ما ىو الذي نقلُو إلينا عرفاء الشيعة من 

 .أبن عريب ىذا ىو الذي يهمنا، كم تسرب إلينا من الفكر ا٤بخالف ألىل البيت
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٨بالفة ألىل  %80ب ابن عريب وبالذات الفتوحات فبحسب رأيي وقد أكوف ٨بطئاً ٕبسب رأيي أمَّا كت
البيت ونسبة كبّبة منها معادية ألىل البيت، إذا كاف ىناؾ كبلـ صحيح وكبلـ حق ٫بُن نقبلُو من ابن 

اف، ا٣بطوة عريب ومن أي واحد، ٫بُن ما عندنا مشكلة مع أحد، ا٤بشكلة ا٤بوجودة عندنا ُب قضية ا٤بيز 
األوىل ُب الطريق الصحيح أف نضع ا٤بيزاف وبعد ذل  نزف األشياء ونزُف األشخاص، أف نضع ا٤بيزاف أىل 
، ا٤بعارؼ، األشخاص، ا٤بذاىب  البيت ىم ا٤بيزاف، نَزِف الكتب، النظريات، األفكار، ا٢بديث، العلـو

ؤوسنا إذا ما رجحوا نلقيهم جانباً نضرب نزهنم ٗبيزاف أىل البيت إذا رجحوا ُب ىذا ا٤بيزاف نضعهم على ر 
ّٔم عرض ا١بدار، ا٤بيزاف أىل البيت، ىذا الكتاب كم ىو قريب من أىل البيت وكم ىو بعيد عن أىل 
البيت، كم فيو درجة من الوالء ألىل البيت ىذا الكتاب وأي كتاب ُب أي كتاب ٲبكن أف ٪بد حقاً 

 ُب أفق ا٢بق نقبلو من ابن عريب ومن غّبِه، ال نعادي ابن عريب وباطبلً، ا٢بق ٫بُن نقبلُو ما قالو ابن عريب
ُب كل قوؿ يقولو، ىناؾ أيضًا ا٘باىات موجودة أف كل ما يقولو ابن عريب باطل أبداً، ىناؾ نسبة من  
كبلمو حق، ما يقولُو من حق ٫بُن نقبلو من ابن عريب ومن جامبوؿ سارتر ومن أي فيلسوؼ أو أي 

من كارؿ ماركس ومن برتراند رسل وىذا ىو زعيم ا٤ببلحدة ُب الغرب لكن إذا رجعنا متحدث ُب العامل و 
إىل كتبِو ٪بد ُب كتبِو حقائق عظيمة جدًا ُب كتب رسل، فهل يعِب أننا نرفض ا٢بقائق ألننا ال نتفق مع 

ـ ابن عريب ىذا الشخص، ا٢بقائق حقائق ال ٲبكن أف تُنكر واألباطيل أباطيل، ال ألين أقبُل شيئاً من كبل
وأعتقد بصدقِو ىذا يعِب أف أقبل بطبلنو وال أقوؿ أف ىذا الكبلـ باطل وأبدأ أَُرقّْع البن عريب، وال يعِب 

 ئٌِ آيَنٌُا انَّزٍَِّ أَُّّيَب }َّبأيضًا إذا شخصت األباطيل عند ابن عريب أف أرفض ا٢بقائق ألنو قاؿ أباطيل 

ىذا ىو الفهم القرآين إف كاف ُب األفكار ُب اآلراء وإف كانت اآلية تتحدث  فَزَجََّْنٌُا{ ثِنَجَأ فَبعِكٌ جَبءكُى
عن األنباء واألخبار ولكن قد يكوف الكبلـ ُب نفس السياؽ وال أريد الدخوؿ ُب ىذه التفاصيل، مثل ما 

شيء  إذا جاء الفاسق بنبأ علينا أف نتبْب، الكبلـ الذي يصدر من ابن عريب ومن غّبِه إذا كاف ىناؾ فيو
من حق ٫بُن نقبل ىذا ا٢بق، أنا ال أهتم عرفاء الشيعة بأهنم يقبلوف أباطيل ابن عريب إ٭با جئت بكتب 

وا٥بدؼ  (ا٤بلف ا٤بهدوي)ابن عريب وبينت ا٤بساوئ ا٤بوجودة فيها كي تتضح الصورة، ٫بُن ُب برنامج أ٠بو 
يدي إماـ زماننا، فكيف  من ىذا الربنامج ىو تشخيص التكليف الشرعي ُب اللحظة ا٢باضرة بْب

نستطيع أف نشخص التكليف الشرعي ما مل نعرؼ األجواء احمليطة بنا، ىناؾ عبلئم وضعها األئمة لنا ُب 
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الفقهاء، من ىو الفقيو ُب نظر األئمة؟ األئمة ذكروا لنا أوصافًا كثّبة أىم أوصاؼ الفقيو الذي يستطيع 
أقوؿ لكم بأين أتصف ّٔذا الوصف أو ال أتصف  أف يشخص التكليف الشرعي، وأنا ىنا ال أريد أف

ّٔذا الوصف أنا ٦برد ناقل وأنتم بإمكانكم أف تطبقوا على الواقع، أنا ٦برد ناقل أنقل ا٤بعلومات إليكم، 
 ُب روايات أىل البيت ما ىي أوصاؼ الفقهاء الذين يرتضوهنم أىل البيت؟ 

رفوا منازؿ الرجاؿ عندنا على قدر ما ٰبفظوف من صفات ىؤالء الفقهاء ىم األئمة قالوا: اع أول صفة
على قدر روايتهم عنا، ىذه الصفة األوىل كثرة الرواية عن أىل البيت، اعرفوا منازؿ  ،من رواياهتم عنا

الرجاؿ عندنا على قدر ما يُػحسنوف من رواياهتم عنا ىذا ا٤بعُب يتكرر ُب كلمات أىل البيت، ىذه أوؿ 
كم يُػحسن من روايات أىل البيت؟ اإلحساف أواًل با٢بفظ، اإلحساف بطريقة صفة، ىذا الفقيو العالػِم  

اللفظ، اإلحساف ٗبعرفة مصادر ىذه الروايات وطرؽ ىذه الروايات، اإلحساف ٗبعرفة ىذه الروايات ومدى 
زؿ عبلقتها بالروايات األخرى ومدى عبلقة ىذه الروايات بالقرآف والفهم ا٢بقيقي ٥بذه اآليات، اعرفوا منا

وىناؾ إضافة وفهمهم منا، نفس الرواية تقوؿ: وفهمهم  ،الرجاؿ عندنا بقدر ما يُػحسنوف من روايتهم عنا
منا، ىناؾ فهم متفرع من أىل البيت ال أقوؿ بالنحو الغييب ولكن لكثرة ا٤بمارسة ُب حديث أىل البيت 

ال نعد الرجل من أصحابنا فقيهاً  ولقوة االعتقاد بأىل البيت يأٌب التسديد ُب الفهم من أىل البيت، إنا
ثًا ال ُمػحدَّث كما يقوؿ كعمر ثًا ٙبدثُو ا٤ببلئكة وٰبدثُو اهلل ال بن  حٌب يكوف ُمػحدَّ ا٣بطاب مثبًل، ُمػَحدَّ

ّٔذا ا٤بعُب، ىذا ُب الفتوحات ا٤بكية عمر ُمػحدَّث ٰبدثو اهلل، إنَّا ال نعد الرجل من أصحابنا فقيهًا حٌب 
ثاً؟ قاؿ :يليكوف ُمػحدثًا ق ىناؾ عملية تفهيم تسديد من ِقَبل األئمة  ،يكوف ُمَفهَّماً  :أويكوف ا٤بؤمن ٧بدَّ

صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب من قبل إماـ زماننا ىذا ا٤بعُب وارد ُب الروايات، الصفة األوىل إذاً 
 اعرفوا منازؿ الرجاؿ على قدر ما يُػحسنوف من روايتهم عنا.

ال تكونوا فقهاء بل لن تكونوا فقهاء حٌب تعرفوا معاريض كبلمنا، لكبلـ أىل البيت  الصفة الثانية
معاريض وخصائص كما قاؿ اإلماـ الرضا كما قالوا ىم بأف كبلمهم كالقرآف فيو مػُحَكم ومتشابو فيو 

ة الثانية ناسخ ومنسوخ فيو وفيو، فبل تكونوا فقهاء بل لن تكونوا فقهاء حٌب تعرفوا معاريض كبلمنا، الصف
ىي معرفة معاريض الكبلـ وىذه تتضح ىذه ال ٙبتاج إىل امتحاف كثّب ىذه تتضح من خبلؿ شرح 
أحاديث أىل البيت وفهم أحاديث أىل البيت ومعرفة دالالت حديث أىل البيت واضحة القضية ال 

ر كل امرئ كما يقوؿ ٙبتاج إىل كثّب مؤونة، تكلموا ُب العلم كما يقوؿ أمّب ا٤بؤمنْب تبُْب أقداركم، وقد
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أمّب ا٤بؤمنْب ما يُػحسنُو أي ما يػُحسنُو من العلم، وقيمة ا٤برء، ا٤برء ٨ببوٌء ٙبت لسانو ال ٙبت طيلسانو، 
الطيلساف ىو اللباس الذي يلبسُو أىل العلم أو األكابر من القـو ىكذا ُب كتب اللغة، ا٤برء ٨ببوٌء ٙبت 

م تبْب أقداركم الصفة الثانية، الصفة الثانية أنو معرفة معاريض لسانو ال ٙبت طيلسانو، وتكلموا ُب العل
 عاين.الكبلـ، السعة ُب حفظ حديث أىل البيت ومعرفة معاريض الكبلـ أي الدقة ُب معرفة ا٤ب

أفَّ الفقيو ال تػهجم عليو اللوابس يعنػي ال يُػخدَع، ال يػخدعُو أحد ال ُب عالػم السياسة وال  الصفة الثالثة
ػم االجتماع، ال أبناء الػمجتمع يػخدعونو وال الساسة يػخدعونو وال تػخدعُو األفكار واألسػماء ُب عال

والػمسميات، الفقيو كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو وغّبُه من األئػمة الذي ال تػهجم 
 .ىو الذي ال تػهجم عليو اللوابسعليو اللوابس، الفقيو 

الفقيو أف يكوف عارفًا بزمانِو وأبناء زمانو، أعرؼ الناس بزمانِو وأبناء زمانِو، الصفة ُب  الصفة الرابعة
اقصدوا كل متْب ُب حبنا وكثّب الَقَدـِ ُب  :الرابعة حينما يسألوف األئمة َعمَّن نرجع ُب أمور ديننا قاؿ
 أمرنا أو كثّب الِقَدـِ ُب أمرنا فإنػهما كافوكما إف شاء اهلل تعاىل. 

فاصمدا على كل متْب، الرواية ُب رجاؿ الكشي  الصفة الـخامسةدا على كل متْب ُب حبنا ىذه فاصم
فاصمدا على كل متْب ُب حبنا وكل كثّب الِقَدـِ أو الَقَدـِ ُب أمرنا فإنػهما كافوكما إف شاء اهلل تعاىل، 

 أمرىم صلوات اهلل وسبلمو متانة الػحب أف يكوف متينًا ُب الػحب أف يكوف كثّب الَقَدـِ أو الِقَدـِ ُب
 عليهم أجػمعْب.

ىذه صفاُت الفقيو وعادًة ال ُتذكُر ىذه الصفات ُب الرسائل العملية، الرسائل العملية تذكر صفات 
أخرى ولكن ىذه صفاُت الفقيو ُب روايات أىل البيت ىناؾ صفات أخرى وأنا ال أريد التوسع أكثر من 

فإذا كنا ُب مقاـ تػحديد التكليف الشرعي البَُد أف نعرؼ الزماف وأف نعرؼ أبناء الزماف، البُد أف  ذل .
ما يعرب )نعرؼ اللوابس التػي تػحيُط بنا، الفقيو ىو الذي ال تػهجُم عليو اللوابس، بعبارة دارجة يعنػي 

وال ُب الػجانب الدنيوي ال ُب ال تػهجم عليو اللوابس، ال يػخدع ال ُب الػجانب الدينػي  (عليو كبلو
الػجانب الػمادي وال ُب الػجانب الػمعنوي، فلذل  البَُد من التوغل ُب ىذه النواحي وُب ىذه الػجهات 
التػي توغلت فيها بعض الشيء وإف كاف ىذا التوغل موجز بػحسب وقت الربنامج وبػحسب طبيعة البث 

أف أقوؿ بأف عرفاء الشيعة يقبلوف أباطيلُو لكنهم يربروف  التلفزيوين، فإين حْب تناولت ابن عريب ال أريد
لو، واإلنساف يػمر ُب حياتِو إف كاف الػحياة العلمية أو الػحياة العرفانية يػمر بػمقاطع وبػمراتب وتكوف لو 
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 .تػجليات ُب حياتِو وىذه تػختلف من وقت إىل آخر
ا٤بخالف إىل ىذا التفسّب أنا ال أسيء الظن مثبًل حْب انتقدت تفسّب ا٤بيزاف وأشرت إىل تسرب الفكر 

بالسيد الطباطبائي أبدًا وإين أعرؼ حالة السيد الطباطبائي ُب أيامِو األخّبة وأعرؼ ما وصل إليو من 
االنقطاِع عن الدنيا وعن ا٣بلق وأعرُؼ الكثّب من تفاصيل حياتِو والكثَّب من األمور الٍب قد ال يعرؼ 

يجة حٌب لو أف السيد الطباطبائي بلغ إىل ىذه ا٤برتبة لكن ىذه اآلثار موجودة عنها الكثّبوف، لكن بالنت
بيننا، تفسّب ا٤بيزاف موجود بيننا والفكر ا٤بخالف منتشر ُب ىذا التفسّب، السيد الطباطبائي بلغ ما بلغ 

تقد بعصمة شخص، ا٤بوجود فيما بيننا ىو تفسّب ا٤بيزاف وبقية األمور أيضًا وإالَّ ٫بًن ال نع ،فذل  لنفسوِ 
علمائنا مهما بلغوا من العلم وا٤بعرفة وعرفائنا مهما بلغوا من درجات ُب عامل ا٤بعُب و ُب عامل اهلل 
سبحانو وتعاىل مهما بلغوا من ىذه ا٤بعاين ىم أناٌس عاديوف ىم عرضة للخطأ وللسهو، ُب بعض 

ة ويبِب عليها ويبِب ويبِب ورٗبا يقضي األحياف اإلنساف حٌب لو كاف يعتقد بأنو ُب طريق ا٢بق يؤمن بقضي
ومثُل ىذا كثّب ُب  ،عمرًا طويبًل يبِب على ىذه القضية وبعد عمر طويل يتبْب لو بطبلف تل  القضية

السالكْب وُب العارفْب وُب أقطاب ا٤بدرسة العرفانية و٭باذج موجودة عندنا بكثرة، تصور أف مدرسة من 
اطئ، تصور أف ا٤بدرسة األصولية مدرسة معصومة تصور خاطئ، ا٤بدارس الشيعية معصومة ىذا تصور خ

وتصور أف ا٤بدرسة اإلخبارية مدرسة معصومة، رٗبا أصحأّا الذين يتعصبوف ٥با وىذا ناتج من جهل 
مركب كل ىذه ا٤بدارس ىي نتاج ُجهد بشري، ىي ٧باولة بشرية لفهم النصوص ا٤بعصومة لفهم الطريق 

، الدين معصـو والن صوص معصومة لكن ىذه جهود بشرية ٙباوؿ أف تفهم، ٙباوؿ أف تقارب ا٤بعصـو
 الواقع تقارب ا٢بقيقة، ىذه احملاوالت ُعرضو للخطأ والصواب، من قاؿ بأف كبلمي ىذا ىو صواب؟

ورٗبا ٕبسب الواقع ليس صوابًا ىي ٧باولة ٤بقاربة الواقع، ٧باولة ٤بقاربة ا٢بقيقة ولكن  أنا أعتقد بصوابيتو
على اإلنساف أف يبذؿ جهده، إذا بذؿ ٛباـ ا١بهد واستوَب ٛباـ اآلليات وٛباـ األغراض حينئذ حٌب لو 

، ا٤بخالفوف ألىل أخطأ يكوف معذوراً ألنُو قد وصل، ال يكوف مأجوراً كما يقوؿ ا٤بخالفوف يكوف معذوراً 
البيت يقولوف بأف آّتهد لو أخطأ لُو أجر ولو أصاب لُو أجراف ىذا فكر معاوية ابن أيب سفياف، ىذا 
فكر أيب حنيفة، أىُل البيت صلوات اهلل عليهم يقولوف اإلنساف يبذؿ جهده وا٤بنطق والعقل والفطرة 

إلنساف إذا بذؿ جهده حٌب لو مل يصل تقوؿ بذل ، منطق أىل البيت ىو ىذا منطق العقل والفطرة، ا
إىل ا٥بدؼ األ٠بى فهو معذور حينئذ ال ُيبلـ، لُو العذر بأنُو قد استفرغ وسعو وصل إىل ا٢بد األقصى من 
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ا١بهد، ىذه ا٤بدارس ا٤بدرسة األصولية، اإلخبارية، الشيخية، العرفانية مدارس شيعية تُوصل روادىا إىل 
ُب حد اإلنساف ما بْب ا٣بطأ والصواب علمائها أقطأّا روادىا يسعوف أىل البيت ولكنها ُب حد البشر 

ُب ذل ، يعِب اآلف إذا أردنا مثبًل أف نسأؿ عن ا٤بدرسة العرفانية، اآلف ا٤بدرسة العرفانية ا٤بوجودة ُب 
الوسط الشيعي ىي مدرسة الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين، رٗبا سيأٌب ا٢بديث عن السيد ا٣بميِب إذا كاف 

وقت بقية إف مل يكن ففي يـو غد نتحدث عن موقف السيد ا٣بميِب من ابن عريب وعن منهجو لل
 العرفاين بشكل موجز.

اآلف ا٤بدرسة ا٤بوجودة أكثر اآلف العرفاء ا٤بوجودين ىم من مدرسة الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين، للعلم 
انية غّب ا٤بسال  الصوفية، الصوفية ٥بم ا٤بسال  العرفانية وا٤بناىج العرفانية كثّبة جدًا وا٤بسال  العرف

مسالكهم و٥بم طرقهم والعرفاء ٥بم مسالكهم و٥بم طرقهم، قد يلتقوف مع الصوفية ُب بعض األحياف 
ولكن ُب غالب األحياف يفَبؽ العرفاء عن ا٤بتصوفة، العرفاء ٥بم منهج ٥بم مسل  ٥بم خصوصيات 

وفيُة مذمومٌة ملعونٌة ُب حديث أىل البيت، العرفاء قد والصوفيُة كذل  و٫بُن ال شأف لنا بالصوفية الص
يلتقوف مع الصوفية، ُب النقاط الٍب يلتقوف فيها مع الصوفية نبحُث عنها إذا كانت ىذه النقاط موافقة 
ألىل البيت ٫بُن نقبلها إذا كنت ٨بالفة ٫بُن نرفضها، ا٤بيزاُف أىُل البيت، وا٢بكمُة ضالُة ا٤بؤمن ىو أحقُّ 

و أىلها، يأخذىا أين ما ٯبدىا، ألننا ال نريد أف نكوف ُب إطار ٙبددُه عقوؿ بشرية معينة، مثبلً ّٔا وى
ا٤بدرسُة األصولية، ا٤بدرسُة األصولية مدرسٌة ميداهنا األوؿ واألخّب ىو الفقو األحكاـ الشرعية، وىذه 

ها ٩بن ٘باوز ئبعُض من علماا٤بدرسة حدىا ىو األفق الظاىر من الشريعة وال تتجاوز ىذا ا٢بد، رٗبا ال
لكنُو ال عن طريق مفاىيم ا٤بدرسة األصولية وإ٭با ألنُو ىو أيضًا من رواد مدرسة أخرى من  ،ىذا ا٢بد

وا٤بدرسة  ،رواد ا٤بدرسة العرفانية مثبًل أو غّب ذل ، ا٤بدرسة األصولية ُب ىذا حدىا ُب حدىا الظاىر
شاء اهلل كما وعدتكم إذا سنحت فرصة ُب الوقت القريب  اإلخبارية ٥با حدود ُب حدود ا٢بديث وأنا إف

سوؼ أفتُح ملفًا عن ا٤بدارس الشيعية نتحدُث عن مناىجها وعن رموزىا وعن كتبها وعن أساليبها ُب 
على أي حاؿ ا٤بسال  العرفانية كثّبة وكنُت أريد ، البحث والفكِر والدرس والتعليم وإىل غّب ذل 

 .ا٢بديث عن ىذه ا٤بدرسة
درسة العرفانية اآلف الشائعة وا٤بنتشرة وىي مدرسة الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين رٞبُة اهلل عليو، ىذه ا٤ب

ا٤بدرسة لو أردنا أف نذىب إىل ما ورائياهتا التأرٱبية مٌب نشأت ىذه ا٤بدرسة؟ ىذه ا٤بدرسة ليست ضاربة 
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العرفاف، اآلف األساتذة العرفانيوف  ُب الِقَدـ، ألف اآلف الطبقة مثبًل اآلف الطبقة ا٤بوجودة من أساتذة
والرجاؿ العرفانيوف ا٤بوجودوف إف كاف ُب مدينة قم أو ُب مدينة مشهد أو ُب النجف أو ُب أي مكاف 
آخر ىؤالء ىم تبلمذة ُب الغالب، ُب الغالب يعودوف إىل مدرسة السيد علي القاضي الطباطبائي أو إىل 

الغالب، وىذه الطبقة يعِب اآلف الطبقة ا٤بوجودة ىم تبلمذة مدرسة السيد ىاشم ا٢بداد الكرببلئي ُب 
السيد ٧بمد حسْب الطباطبائي أو تبلمذة السيد عبد الكرًن الِكشمّبي أو تبلمذة السيد ٧بمد حسْب 
الطهراين وىؤالء بشكل عاـ ىم تبلمذة للسيد علي القاضي الطباطبائي والسيد ىاشم ا٢بداد وىؤالء 

ٞبد الطهراين الكرببلئي، ا٤بعروؼ بالسيد أٞبد الكرببلئي والشيخ ٧بمد البهاري، بدورىم تبلمذة للسيد أ
وىؤالء يقعوف ُب دائرة تبلميذ الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين يعِب القضية ليست بعيدة على ما أتذكر وفاة 

سنة  120للهجرة يعِب حدود  1432للهجرة و٫بُن اآلف  1311الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين حدود 
سنة من وفاتو إىل اآلف وىذه ا٤بدرسة  121، 1432و٫بُن  1311ة الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين، وفا

العرفانية ىو زعيمها ىو مؤسسها ىو رئيسها قل ما شئت، ىو عا٤بها ىو عارفها األوؿ الشيخ حسْب 
عرفاين؟ كاف قُلي ا٥بمداين، الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين من كاف أستاذُه ُب ىذا النهج، ُب ىذا النهج ال

أستاذُه السيد علي الُششَبي، السيد علي الُششَبي من كاف أستاذُه؟ أستاذ السيد علي الُششَبي رجٌل  
كاف حائكًا ُب خوزستاف، كاف حائكًا ُب ُششَب ُب مدينة ُششَب، تسَب أو ُششَب، والقضية ٥با تفصيل 

حٌب أقطاب ا٤بدرسة العرفانية يعرفونُو، أنا ال أريد ا٣بوض فيها، من ىو ىذا الرجل؟ ال يعرفُو أحد وال 
البدايُة بدأت من ىناؾ السيد علي الُششَبي تأثر ّٔذا الرجل رجل صاحب كرامة وصاحب منزلة 
وقصص، ىناؾ موجودة ٥با تفصيل ال أريد ا٣بوض ُب تأريخ ىذه ا٤بدرسة، وبعد ذل  السيد علي 

لرجل وأنتقل والشيخ األنصاري، نفس الشيخ الُششَبي أنتقل إىل النجف، كاف ُب ُششَب وتأثر بذل  ا
األنصاري كاف ٰبضر دروس األخبلؽ عند السيد علي الُششَبي، والشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين كاف من 
تبلميذ الشيخ األنصاري وكاف ٰبضر أيضًا دروس السيد علي الُششَبي ُب األخبلؽ والعرفاف والسلوؾ 

 .رفانية الٍب نتحدث عن رموزىا بدايتها ليست بعيدةونشأت ا٤بدرسة بعد ذل ، فهذه ا٤بدرسة الع
وىذه األفكار ىي بالنتيجة حٌب لو كاف قسم منها متأٌب من طريق الكشف، الكشف ىو نسيب أيضاً ال 
يستطيع أحد أف يقوؿ بأف الكشف حقيقة مطلقة، الكشف نسيب، ىناؾ كشٌف رٞباين وىناؾ كشٌف 

رفاء يقولوف ّٔذا لسُت أنا الذي أقوؿ، الكشُف الرٞباين شيطاين، دعِب من الكشف الشيطاين ىم الع
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نسيب، ولذل  ٲبكن أف يتعارض ىذا الكشف مع كشف آخر لنفس الشخص أو لشخص آخر ألف 
القضية مرتبطة با٢باؿ الذي ىو فيو، للسال  ُب ىذا الطريق لُو حاٌؿ ولُو مقاـ، ا٤بقاـ ىو الذي يصل إليو 

يو بالوىب، األحواؿ وىبية وا٤بقامات كسبية وا٢باؿ كما يقولوف بأنُو بالكسب وا٢باؿ ىو الذي يأٌب إل
يأتيو من خارج، ىو نفحٌة من النفحات، ىو جذبٌة من ا١بذبات وىو ال يتحكُم بو، ا٢باؿ يتحكُم 
بصاحب ا٢باؿ بذي ا٢باؿ، وحاٌؿ عن حاؿ ٱبتلف وأنا ال أريد ا٣بوض ُب ىذه التفاصيل وا١بزئيات الٍب 

انيوف، لكن الكشف ىو نسيبّّ والكشف ٱبتلف من شخص إىل آخر ٕبسب اختبلؼ يعرفها العرف
ـٌ ولُو حاؿ، وما ينكشُف للُمكاَشِف  ا٤بقامات وٕبسب اختبلؼ األحواؿ، كما قلت بأف السال  لُو مقا

بل ٚبتلف من زمن إىل زمن  ،يكوف ٕبسب مقامو وٕبسب حالو وىذه ٚبتلُف من شخص إىل آخر
مكاف إىل مكاف ومن وضع إىل وضع، فمن قاؿ بأف الذي جاء من طريق بالنسبة للشخص ومن 

الكشف ىو ٛباـ ا٢بقيقة حٌب وإف كاف الػُمكاَشف يرى ُب طريق سلوكو يرى ا٢بقائق ويرى التأييد ويرى 
حبلوة ا٤بناجاة وحبلوة الذكر ما زاؿ اإلنساف ليس كامبًل وليس معصوماً فإف ما يأتيو ُب أحسن األحواؿ 

ولذل  ا٤بيزاف األوؿ واألخّب ىو حديُث أىل البيت، النيبُّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم لَػمَّا  ،نسبياً سيكوُف 
ترؾ لنا الكتاب والعَبة ىو ىذا ا٤بيزاف ا٢بقيقي الكتاب والعَبة لكننا ٕباجة إىل فهم الكتاب والعَبة 

كلو والعَبة كلها وأف نبحث عن ا٤بشكلة ىنا، ا٤بشكلة ُب فهم الكتاب والعَبة علينا أف نأخذ الكتاب  
طريقة الفهم، إنّا ال نعدُّ الرجل من أصحابنا فقيهًا حٌب يكوف ٧بدثاً، أويكوف ا٤بؤمن ٧بدثاً؟ قاؿ: نعم 
يكوف مفهماً، وعملية التفهيم ىذه تأٌب من داخل حديث أىل البيت، يعِب الساحة الٍب يتحرُؾ فيها 

الػُمكاشفات والػُمشاىدات والػُمعاينات مهما بلغت لن تصل و  ،ولػيُّ أىل البيت ىي حديُث أىل البيت
ُب عمقها إىل عمق حديث أىل البيت، فلقد قرأُت مكاشفات الػُمكاشفْب واهلِل إنِب ألجُد ُب حديث 
أىل البيت ما ىو أعمُق منها بكثّب وبكثّب، ولذل  أقوؿ بالنسبة لكتاب الفتوحات ا٤بكية النسبة األكرب 

و ٨بالف ألىل البيت بل معادي ٥بم، وىناؾ نسبة موجودة ىي حقائق ومعاين عميقة من ىذا الكتاب ى
 أنا أقسمها إىل قسمْب:

ىناؾ معاين عميقة: وىذه ا٤بعاين العميقة موجودة ُب حديث أىل البيت من أراد أف يرجع إىل حديث 
فضل فيها فإف أىل  وليس البن عريب ،أىل البيت ٯبد ىذه ا٤بعاين موجودة فما ا٢باجة إىل ابن عريب

 البيت ذكروىا لنا قبل ذل  ٗبئات من السنْب. 
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وىناؾ معاين أخرى ليست عميقة جداً: موجود ُب حديث أىل البيت ما ىو أعمق منها فلماذا نلػجأ 
إىل ابن عريب إذا كاف كل شيء موجود ُب حديث أىل البيت، ولػماذا نلػجأ إىل أشعار حافظ مثبلً، 

عار حافظ وحافظ شاعر وشعرُه عميق ويتػميز على غّبه من الشعراء وىو شيعيُّ العرفاء يػهتموف بأش
ولكن ما الػحاجة إىل أشعار حافظ إذا كاف عندي كبلـُ الػحسْب عليو السبلـ، إذا كاف  ،الػمذىب

عندي كبلـُ سيد األوصياء، إذا كاف عندي كبلـُ الباقر والصادؽ ما الػحاجة إىل كبلـ حافظ؟ حتػى لو 
ا بأف ديواف حافظ ىو صورة عن القرآف الصورة الشعرية للقرآف ولكنػي أعجب أوُؿ بيت شعر ُب قالو 

 معاوية. بن  ديواف حافظ الصدُر منُو من شعر يزيد
 أال يا أيها الساقي أدر كأساً فناولػها

 معاوية؟ أوؿ بيت ُب أوؿ صفحة من ديواف حافظ فكيفبن  افتح ديواف حافظ أليس ىذا من شعر يزيد
ولكن  ،يكوف ديواف حافظ ىو الصورة الشعرية للقرآف؟ مبالغات، نعم ىناؾ شيٌء حق ُب شعر حافظ

بالنتيجة ىو شعر، ما الضرورة إىل أف أرجع مثبًل إىل ديواف ابن الفارض؟ وابن الفارض ٨بالف ألىل 
لقونوي وىو من البيت وىو من تبلميذ ابن عريب، ما الضرورة إىل أف أرجع إىل كتب مثبًل صدر الدين ا

تبلميذ ابن عريب، وغّب ىؤالء والقيصري والفناري وغّبىم، وغّبىم من ىذه الكتب ا٤بتداولة ُب ا٤بدرسة 
العرفانية إذا كاف حديُث أىل البيت موجوداً عندي وُب غاية العمق ما الداعي أف أرجع إىل ىؤالء؟ نعم 

األعلم من ىذا القبيل ىذا شيٌء حسن أف  أعود إليهم على سبيل أف من ٝبع علم الناس إىل علمو فهو
ولكن  ،أجد شيئًا حسنًا ٝبيبًل موجودًا ُب كتبهم وأقبلُو على أساس موافقتو ألىل البيت ال بأس بذل 

يبقى ا٤بيزاُف األوفر وا٤بيزاف األعلى ىم أىل البيت، ومن أراد أف يكوف خالصًا ُمػخِلصًا ُمػخَلصًا ألىل 
الكتاب والعَبة، ٫بُن ٕباجة إىل ا٤بسل  ا٤بعنوي ا٤بسل  الروحاين ىذه قضية  البيت أف ال ٱبرج من إطار

ضرورية ُب حياتنا، الذين يريدوف التقرب إىل أىل البيت ىم ٕباجة إىل مسل  ألف الشريعة األحكاـ 
 .وىناؾ ُب دين أىل البيت ما ىو أعمق من أفق الشريعة ،الفقهية ٥با أفق

شريعة والطريقة وا٢بقيقة، ىذه حقيقة سواء اتفقنا على ىذه العناوين أـ مل ما يقولو العرفاء من وجود ال
نتفق ىم يذكروف حديثًا عن النيب صلى اهلل عليو وآلو ُب ذل  غّب معروؼ ُب كتب ا٢بديث عندنا من 

لكن حٌب لو أردنا أف نغض النظر عن ىذه العناوين  ،وحقيقة ،وطريقة ،تقسيم الدين إىل شريعة
وا٤بصطلحات إذا أردنا أف نأٌب إىل حديث أىل البيت وإىل القرآف فإننا ٪بُد فيو ىذه ا٢بقائق، ىناؾ 
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ولكن علينا أف نتلمس  ،شيء ُب أفق الشريعة، ىناؾ شيء ُب أفق الطريقة، وىناؾ شيء ُب أفق ا٢بقيقة
إف شاء اهلل بعد شهر رمضاف إذا سنحت الفرصة ُب ، ديث أىل البيتىذا ُب فكر أىل البيت ُب ح

ـُ زماننا صلواُت اهلل وسبلمو عليو سأتناوؿ ىذه ا٤بطالب ا٤بعنوية بن  برنامج ا٢بجة ا٢بسن العسكري إما
ُب حديث أىل البيت، أستخرجها من حديث أىل البيت ماذا تريد أف تسميها؟ تسميها بعلم السلوؾ 

علم العرفاف ٠بها، تسميها بعلم األخبلؽ ٠بها، أنا ال أ٠بيها بكل ىذه األ٠باء أنا أ٠بيها ٠بها، تسميها ب
ىناؾ منهٌج علوي، ىناؾ طريٌق علوي، ا٤بنهج العلوي ُب الوصوؿ إىل اهلل سبحانو  (ا٤بنهج العلويػ )ب

وا٢بسيِب وىو ا٤بهدوي، وتعاىل وا٤بنهُج العلوي ىو ا٤بنهُج الػُمَحمَّدي وىو ا٤بنهُج الفاطمي وىو ا٢بسِب 
إف شاء اهلل ُب ىذا الربنامج إذا سنحت الفرصة ووفقت لذل  سأكوف ُب خدمتكم ُب بياف معاين 
ومضامْب السلوؾ ا٤بعنوي والسلوؾ الروحاين ُب التقرب إىل اهلل عرب بوابة إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو 

الصوفية وبعيدًا عن كل ما ىو ليس نقياً  عليو بعيدًا عن مصطلحات ابن عريب وبعيدًا عن مصطلحات
 بنقاء آؿ مػَُحمَّد، ٫باوؿ قدر اإلمكاف أف نغَبؼ من العيوف الصافية ال من العيوف الكدرة. 

ىذه الػمدرسة، الػمدرسة العرفانية مدرسة فيها أجبلء وفيها ُصلحاء وفيها من أولياء اهلل ما فيها، أنا ال 
وإنػما أقوؿ لقد تسرب الفكُر الػمخالف إىل الػمدرسة العرفانية الشيعية  ،أقّيم ىؤالء كما قيمت ابن عريب

من خبلؿ ابن عريب، وال عبلقة لػي بعاقبة ابن عريب كيف تكوف عاقبتُو ىذا أمٌر يتعلُق بو، ربػما يقوؿ 
ما  رواد الػمدرسة العرفانية بأف ابن عريب تكلم ما تكلم بػحكم التقية ولكن ىذا الكبلـ ليس منطقياً،

الػحاجة إىل تكرار ىذه الػمعاين على طوؿ الكتاب؟ كاف بإمػكانو إذا كاف فعبًل يراعي التقية أف يصب 
الػمعاين الصحيحة ُب لباس الػمصطلحات الصوفية والعرفانية وبلغة الرمز واإليػحاء من دوف أف يستعمل 

كقوؿ أيب بكر الذي يدعيو   ،األحاديث والنصوص ومن دوف ىذا التكرار الػُمِمل لكلمات ليس ٥با معُب
ىو بأف العجز عن درؾ اإلدراؾ إدراؾ ومثل ىذه الكلمات، ىذه الكلمة الٍب يرددىا دائمًا بأف أبا بكر 

ما رأيت شيئاً إال ورأيُت اهلل قبلو وإىل غّب ذل ، التقية ٥با حدود والتقية ىي للمضطر، ا٤بضطر إذا  :قاؿ
الذي يكوُف سببًا لنجاتو ولعدـ ىبلكو التقية كذل ، التقية أراد أف يأكل من ا٤بيتة يأكل بالقدر 

أحكامها كأحكاـ ا٤بضطر ألكل ا٤بيتة، ىو ىذا أيضًا نوع من أنواع التقية ولكن تقية ُب الطعاـ 
، اإلنساف ٰبـر عليو أكل ا٤بيتة لكن ا٤بضطر ماذا يفعل؟ ٯبوز لُو أف يأكل من  والشراب، ا٤بضطر ٰبـر

يتقـو بو، ٯبوز لُو أف يأكل من النجاسات بالقدر الذي يتقـو بو، التقية كذل ، التقية ا٤بيتة بالقدر الذي 
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٥با حدود حينما نػمارس التقية نػمارس التقية ُب حدود وليس ذل  يعنػي أننا نفتح األبواب على كل 
كتاباً   مصارعها فنأٌب بكل ما ىو مضاد ألىل البيت تػحت عنواف التقية، ثػم ما الداعي إىل أف أكتب

بػهذا الػحجم مػخالف ألىل البيت تػحت عنواف التقية ما الفائدة منُو فيكوُف سبباً إلضبلؿ الناس؟ التقية 
 .لػها قوانْب يا عرفائنا الشامػخْب األجبلء، التقية ال تكوف ىكذا

ة ُب وىناؾ من يقوؿ بأف كتب ابن عريب مػحرفة قضية التػحريف موجودة ُب كل الكتب، بػخربٌب الطويل
الكتب أي كتاب اآلف يُطبع طبعة أولػى أو طبعة ثانية غّب تل  الطبعة طبعة جديدة إننػي أجُد اختبلفاً 
بْب كتاب وكتاب، نفس الكتاب بْب طبعة وطبعة، التػحريف موجود ُب كل الكتب وال يػخلو كتاب من 

أيضًا ُحرّْؼ تػحريفًا معنوياً، الػتحريف، نػحُن ال نعتقد بػخلو كتاب من التحريف إال القرآف، والقرآف 
القرآف مػحرؼ ُب تفسّبه، الػمخالفوف ألىل البيت حرفوا القرآف من أولو إىل آخره قلبوه قلب، الكتاب 
الوحيد الذي ال نعتقد بتػحريفو لفظيًا ىو القرآف فقط وبقية الكتب كلها تطرؽ إليها التػحريف الكتب 

الفقيو، ىل نعتقد بأف التػحريف لػم يدخل إليها؟ دخل إليها األربعة الكاُب، التػهذيب، االستبصار، 
التػحريف ىناؾ تػحريف موجود فيها ولكن الػمحدث والعالػم الػخبّب يستطيع أف يػميز ذل ، التحريف 
موجود ُب كل مكاف بقصد أو بدوف قصد، بسوء نية أو بػحسن نية، ناشئ من اشتباه الرواة أو من 

من الراوي أو بتصحيف من الناسخ، موجود وإال لػماذا تػختلف النسخ ُب اشتباه الُنساخ، بتصحيف 
عدد األحاديث حتػى الكاُب وغّب الكاُب، تػختلف النسخ القديػمة عن الػجديدة ُب عدد األحاديث 
تػختلف ُب األلفاظ التػحريف موجود ُب كل مكاف ولكن كم ىي نسبة التحريف؟ ىل تصل إىل الػحد 

من أولو إىل آخره؟ قطعًا ال، نفس الشيء كتب ابن عريب ىي عرضة للتػحريف الذي تقلب الكتاب 
ولكن ىذا التحريف ال يغّب الػموضوع العاـ ُب الكتاب، أنتم تبلحظوف كم تتكرر ىذه األحاديث يعنػي 

، لو %10واهلِل حتػى أقل من  %10ىذا ُب كل مكاف يوجد تػحريف؟ مع أننػي ما اخَبت إال بنسبة 
تتبع كل الػمواطن التػي ىي بػحاجة إىل أف أؤشرىا وأف أتلوىا على مسامعكم القضية تػحتاج إىل أريد أف أ

وقت طويل، وما ذكروه من شواىد على التػحريف فهي شواىد قليلة جداً، وىذه الشواىد حتػى لو أردنا 
تػي قالوا بأنػها ألف الشواىد ال ،أف نقوؿ بأنػها مػحرفة ونصححها فبل تؤثر على كل ىذا الذي ذكرتوُ 

بأنو قد مدح أمّب الػمؤمنْب ُب الُنسخ الصحيحة ولكن ُب  ،مػحرفة التػي تتعلق بسيد األوصياء قالوا
النسخ التػي طُبعت بعد ذل  ُحرّْفت، ىذه شواىد ومواطن قليلة وما قالوا بأف ىذه الػمقاطع التػي قرأتػها 
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 .ربعة فقهياً بأنػها قد ُحرفت، قالوا بأنو يػخالف الػمذاىب األ
ولكنُو ٱبالف أىل البيت ُب أقوالو الفقهية،  ،نعم وإذا خالف ا٤بذاىب األربعة فقهياً ىو صاحب مذىب

قالوا بأف النسخة الٍب نشرىا على سطح الكعبة وبقيت سنة ال ا٤بطر ٧باىا وال الشمس غّبهتا وال الريح 
من دوف الرجوع إىل أي مصدر ألهنا  وقد كتبها ىكذا ،طّبت األوراؽ وىو ما وضع شيء على األوراؽ

قضية وحي إلقاء سبوحي، قالوا ىذه النسخة غّب موجودة اآلف وىذه النسخة اآلف ا٤بوجودة ىذه ىي 
الٍب أضاؼ إليها ابن عريب تعليقات وكتبها ُب آخر عمره، والقضية ىنا أنكى يعِب ابن عريب إذا كاف ُب 

ىذه اإلضافات أضافها ابن عريب ُب آخر عمره؟ إذا أضافها آخر عمره البد أف تكوف بصّبتُو أقوى يعِب 
 636ُب آخر عمره، ألنُو ىو يقوؿ مٌب كتب ىذه النسخة، مٌب انتهى من ىذه النسخة؟ يقوؿ: سنة 

، وكاف الفراغ من ىذا الباب الذي ىو خاٛبُة الكتاب ُبكرة يـو األربعاء الرابع والعشرين ُبكرة يـو األربعاء
بن  ٧بمدبن  عليبن  ٖبطو ٧بمد -مؤلف الكتاب  -وكتبُو منشئو  636وؿ سنة من شهر ربيع األ

وىذا مكتوب  638ابن العريب بنفسو ىو ٰبدد تاريخ، ىو توُب سنة:  -العريب الطائي ا٢باٛبي وفقُو اهلل 
يعِب سنتْب ما بْب موتو، إذا كاف ىذه اإلضافات مل تكن ُب النسخة األصلية وابن عريب  636سنة: 
ها فهذا سوء عاقب، يعِب أف ابن عريب ٰبمل ىذه األفكار ا٤بنحرفة حٌب آخر عمره، يعِب ىذا، ىذا أضاف

عذر أتعس من األعذار السابقة، ىذا كل ما اعتذروا بو وال يوجد شيء آخر، ومع ذل  ٫بُن ٪بد أف 
ا٤بعرفة اإل٥بية ٨بتصة عرفائنا يدافعوف عن ابن عريب ويدافعوف عنُو دفاعًا مستميتًا ال أدري ٤باذا، ىل أف 

كما قلت ا٤بدرسة العرفانية ابتدأت من الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين وما كاف يوجد   ،بابن عريب؟ أبداً 
وا يقرءوف ُب كتب العرفاء وا٤بتصوفة من ا٤بخالفْب وبدأت أشيء ا٠بُو العرفاف ُب أجواء ىذه ا٤بدرسة فبد

 .ُب أجواء ىذه ا٤بدرسة أفكارىم تتسرب شيئاً فشيئاً وىكذا دخل ابن عريب
نػحُن عندنا مدرسة ثانية من الػمدارس العرفانية الػموجودة لكن ىذه الػمدرسة غّب منتشرة مدرسة الشيخ 
مػَُحمَّد رضا القمشئي والسيد الػخمينػي ينتمي إىل ىذه الػمدرسة، السيد الػخمينػي ينتمي بالػحقيقة إىل 

ذاف الشيخ جواد ملكي تربيزي وىو من تبلميذ الشيخ حسْب الػمدرستْب، السيد الػخمينػي عندُه أستا
قُلي الػهمداين ومن خواصو من خواص الشيخ حسْب قُلي الػهمداين، اآلغا جواد ملكي التربيزي كاف 
أستاذًا للسيد الػخمينػي، وأيضًا أستاذُه الشيخ مػحمد علي الشاه آبادي لكن الشاه آبادي ليس من 

لشيخ حسْب قُلي الػهمداين، ىو من تبلميذ العارؼ األشكوري وىو بدوره تبلميذ ومن أركاف مدرسة ا
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لذل  السيد الػخمينػي حينما يذكر آراء الشيخ مػحمد رضا  ،من تبلميذ الشيخ مػحمد رضا القمشئي
القمشئي يقوؿ شيُخ مشايػخنا، بعبارة موجزة السيد الػخمينػي تتلمذ على الػمدرستْب لكن الػمدرسة 

أكثر تأثّبًا فيو، الشاه آبادي كاف أكثر تأثّبًا ُب السيد الػخمينػي من جواد ملكي تربيزي،  الثانية كانت
بشكل موجز السيد الػخمينػي أنا أعتقد ىو ال ينتمي ال إىل مدرسة الشيخ حسْب قُلي الػهمداين وال 

ينػي لُو مدرستُو أنا أعتقد بػحسب تتبعي أف السيد الػخم ،ينتمي إىل مدرسة الشيخ مػحمد رضا القمشئي
الػخاصة بو، ىو بنفسو مدرسة، نعم ىو انتفع من مدرسة الشيخ حسْب قُلي الػهمداين وانتفع وانتفَع  

ولكننػي أعتقد بأف السيد الػخمينػي ىو مدرسة قائمة  ،كثّبًا من مدرسة الشيخ مػحمد رضا القمشئي
 تاذُه الشاه آبادي.برأسػها، لذل  ىو يػختلُف ُب آراءه حتػى عن أخصَّ أساتيذه أس

جولة سريعة في كتب السيد الـخمينـي من خاللـها يتضح لنا منهج السيد الـخمينـي وموقف السيد 
 الـخمينـي من ابن عربي.. 

 لعرفانية أوؿ كتاب كتبُو ىو )شرحالسيد الػخمينػي من أىم كتبِو التػي كتبها ُب ىذه األجواء ُب األجواء ا
 1982، 1981ما بْب سنة:  1981وُب الػحقيقة أنا َدّرسُت ىذا الكتاب سنة:  (لدعاء السػحر

يعنػي ما بعد اإلفطار مثل ىذا الوقت َدّرسُت ىذا الكتاب وشرحتُو ُب مػجالس ليالػي شػهر رمضاف ُب 
ُب ليالػي شػهر رمضاف، على أي حاؿ، ىذا الكتاب ىو أوؿ كتاب كتبُو السيد الػخمينػي وىو شرُح دعاء 

ُب ىذا الكتاب السيد الػخمينػي  -اللَُّهمَّ إنِّي أسألُك من بـهائًك بأبَهاه وكلُّ بـََهاِئَك بَـهي  -السػحر 
 .يتػحدث ُب شرح ىذا الدعاء أجدُه بشكل واضح يناقش ابن عريب

 51ميبلدي، ُب صفحة:  1992، ىذه الطبعة طبعة مؤسسة الوفاء الطبعة الثالثة: 51ُب صفحة: 
ابن عريب وكذل  القيصري شارح الفصوص وكذل  الفّناري شارح مفتاح غيب ا١بمع  يناقش كبلـ

والوجود الكتاب ا٤بعروؼ ٗبصباح األنس، يناقشهم ُب قضية األ٠باء على سبيل ا٤بثاؿ أف ابن عريب يقوؿ 
ء أف النور من أ٠باء الذات بعد ذل  يبْب السيد ا٣بميِب بأف النور من أ٠باء األفعاؿ وليس من أ٠با

سنة لػمَّا أّلف كتاب شرح دعاء السحر، مرادي أنُو  27الذات، ىذا الكتاب كاف عمر السيد ا٣بميِب 
منُذ البداية كاف ٱبتلف مع ابن عريب لكن ال يعِب أنُو ٱبتلف مع ابن عريب ُب كل صغّبة وكبّبة، يتفق 

كما قلت قبل قليل ىناؾ  ،السيد ا٣بميِب ُب ٝبلة من اآلراء مع ابن عريب وىذه القضية كل العرفاء
حقائق ذكرىا ابن عريب ال ٲبكن للمنصف أف ٱبتلف مع ابن عريب فيها، لكن السيد ُب ذل  العمر ُب 
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السابعة والعشرين ُب أوؿ كتاب ىو يناقش ابن عريب وُيشِكل على ابن عريب، وىذا الكتاب يبدو أف 
ولذل  ُيكثر من النقل من آراء الشيخ جواد  ،السيد كاف متأثراً أكثر ٗبدرسة الشيخ حسْب قُلي ا٥بمداين

ملكي التربيزي ُب كتابو ىذا، لكن السيد ا٣بميِب آراءُه منُذ ذل  الوقت ٚبتلف اختبلفًا كبّبًا حٌب مع 
أساتذتو، من ا٤بباين الٍب وضعها السيد ا٣بميِب ُب كتابو شرح دعاء السحر، مباين مهمة جداً، مثبًل من 

ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: وأمَّا  (االسم األعظم وحقيقتُو العينية)ٙبت عنواف  87فحة: ا٤بباين الٍب ذكرىا ُب ص
وىو  -ُب كل العوامل  -االسم األعظم ٕبسب ا٢بقيقة العينية فهو اإلنساُف الكامل خليفُة اهلل ُب العا٤بْب 
ائر األعياف الثابتة بل ا٢بقيقُة الػُمَحمَّدية الٍب بعينها الثابت متحدة مع االسم األعظم ُب مقاـ اإل٥بية وس

األ٠باء اإل٥بية، انتبهوا للعبارة: بل األ٠باء اإل٥بية من ٘بليات ىذه ا٢بقيقة من ٘بليات  -األ٠باء اإل٥بية 
: وىذه، وىذه البُنية ػ - إىل أف يقوؿ -ا٢بقيقة الػُمَحّمدية، األ٠باُء اإل٥بية من ٘بليات ا٢بقيقة الػُمَحّمدية 

عبد اهلل النازؿ من عامَل العلم اإل٥بي إىل عامل الػُمل  ٣ببلص ا٤بسجونْب بن  بػُمَحمَّد أو ػ الَبنية، الػُمسمى
يعِب ُمػَحمٌَّد ا٤بتجلي ُب األرض ىو ٦بمل ا٢بقيقة  -ُب سجن عامل الطبيعة ٦ُبَمُل تل  ا٢بقيقة 

ُب مػَُحمَّد  -وانطوى فيو  ٦بمُل تل  ا٢بقيقة -الػُمَحمَّدية الٍب قاؿ عنها بأف األ٠باء اإل٥بية من ٘بلياهتا 
ٝبيُع ا٤براتب انطواء العقل التفصيلي ُب العقل البسيط اإلٝبايل وُب بعض ُخطب أمّب  -على األرض 

 :ا٤بؤمنْب وموىل ا٤بوحدين سيدنا وموالنا علي ابن أيب طالب صلوات اهلل وسبلمو عليو

 ، السبع أنا نقطة باء بسم اهللأنا اللوُح وأنا القلم، أنا العرُش أنا الكرسي أنا السموات 

وىو سبلـُ اهلل عليو ٕبسب مقاـ الروحانية يتحُد مع النيب صلى اهلل عليو وآلو كما قاؿ صلى اهلل عليو 
وقاؿ أنا وعليّّ من نور واحد  -ال أبو بكر ومػَُحمَّد من طينة واحدة  -وآلو أنا وعليّّ من شجرة واحدة 
 لدالة على اٙباد نورٮبا عليهما السبلـ وعلى آ٥بما.إىل غّب ذل  من األخبار الكثّبة ا

من  -يقوؿ: فلػهذا صار حامُل الوالية الػمطلقة العلوية  159إىل أف يتػجلى الػمعنػى أكثر ُب صفحة:  
الواليُة  -فلػهذا صار حامُل الوالية الػمطلقة العلوية الٍب ىي كلُّ الشؤوف اإل٥بية  -ىو حاملها؟ عليّّ 
وىذا الكبلـ ال يقوؿ بو حتػى عرفاء مدرسة الشيخ حسْب قُلي  ،لُّ الشؤوف اإللػهيةالعلوية ىي ك

الػمدرسُة )الػهمداين لػهم تصور آخر، الػخمينػي لُو تصور خاص بو ومدرسة الػخمينػي مدرسة عرفانية ىي 
وصار مستحقاً فلػهذا صار حامُل الوالية الػمطلقة العلوية الٍب ىي كلُّ الشؤوف اإل٥بية  - (الػخمينية
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 إىل آخر الكبلـ.  ...للخبلفة التامة الكربى 
فهنا ُب كتابو األوؿ شرح دعاء السحر السيد الػخمينػي يناقش ابن عريب وتبلميذ ابن عريب ويػختلف 
معهم اختبلفًا واضحًا ثػم يضع مبانػي، مبانػي يػختلُف فيها حتػى عن أساتذتو ُب الػمدرستْب، حتػى مع 

آبادي والذي تأثر بو السيد الػخمينػي كثّبًا رافقُو ست سنوات ُب مدينة قم، وبعد ذل  أستاذه الشاه 
الشاه آبادي بسبب الضغوط عليو من الػجو الشيعي القمي ُب الػحوزة القمية خرج إىل طهراف، حتػى مع 

 أستاذه ىذه قضية مبنائية جداً.
 .و يقوؿ بأنو كتبُو لعواـ الشيعةللسيد الػخمينػي وى (اآلداب الػمعنوية للصبلة)ىذا كتاب 
ماذا يقوؿ ُب حديثو عن الشهادة الثالثة َأشَهُد أفَّ َعليًَّا َويلُّ اهلل؟ يقوؿ: وأما النكتة  265ُب صفحة: 
منشورات مؤسسة األعلمي للػمطبوعات يقوؿ: وأما النكتة العرفانية ُب   1986الطبعة الثانية  -العرفانية 

أشهُد أف علّيًا ويلُّ اهلل بعد أف يورد الػحديث الػمعروؼ من أنُو ما من شيء إال  -كتابة ىذه الكلمات 
 وقد ُكتب عليو ال إلو إال اهلل مػَُحمَّد رسوؿ اهلل عليّّ ويلُّ اهلل يقوؿ:

وأما النكتة العرفانية ُب كتابة ىذه الكلمات على ٝبيع ا٤بوجودات من العرش األعلى إىل منتهى األرضْب 
ىي ظهور اإللوىية وىي  -ا٣ببلفة والوالية العلوية  -قيقة ا٣ببلفة والوالية ىي ظهور اإللوىية فهي أف ح

لُو حظّّ من  -أصُل الوجود وكمالُو وكلُّ موجود لُو حظّّ من الوجود لُو حظّّ من حقيقة اإللوىية وظهورىا 
و حقيقة ا٣ببلفة والوالية الذي ى -حقيقة اإللوىية وحظّّ أيضًا من ظهورىا، ما ىو ظهور اإللوىية؟ 

وتل  اللطيفة  ،اللطيفة اإل٥بية ثابتٌة على ناصية ٝبيع الكائنات من عوامل الغيب إىل منتهى عامل الشهادة
الَنفُس الرٞباين يعِب الوالية العلوية يعِب ا٢بقيقة  -اإل٥بية ىي حقيقة الوجود ا٤بنبسط والنَػَفُس الرٞباين 

ما ىو ا٢بق ا٤بخلوؽ بو؟  -والنَػَفُس الرٞباين وا٢بق ا٤بخلوؽ بو  -لوالية العلوية الػمػَُحمَّدية ا٤بتجلية ُب ا
يعِب ا٤بشيئة، أوؿ ما خلق اهلل خلق ا٤بشيئة بنفسها ٍب خلق األشياء با٤بشيئة، ىذا الكتاب أنا أيضاً 

خلوا إىل ٲبكنكم أف تد ،دّرستُو ُب مدينة قم ا٤بقدسة دّرست ا١بانب الذي يتعلق ٗبقامات أىل البيت
٧باضرة ُب شرح مقامات أىل البيت ُب كتاب اآلداب ا٤بعنوية  30أكثر من  توجد زىرارئيوف،موقع 

مطبوعة  زىرائيوفٲبكنكم أف تسحبوا ىذه احملاضرات من موقع و  ،للسيد ا٣بميِب وىذه احملاضرات مطبوعة
بتة على ناصية ٝبيع الكائنات وموجودة بشكل صوٌب، يقوؿ: حقيقُة ا٣ببلفة والوالية اللطيفة اإل٥بية ثا

وتل  اللطيفة اإل٥بية ىي حقيقة الوجود ا٤بنبسط والنفُس  ،من عوامل الغيب إىل منتهى عامل الشهادة
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ومن ىذه ا١بهة   ،الرٞباين وا٢بق ا٤بخلوؽ بو الذي ىو بعينو باطُن ا٣ببلفة ا٣بتمية والوالية ا٤بطلقة العلوية
يقوؿ: إف الشهادة  -تاذُه من ا٤بدرسة الثانية مدرسة القمشئي أس -كاف الشيُخ العارؼ الشاه آبادي 

 -يقوؿ: إف الشهادة بالوالية منطوية ُب الشهادة بالرسالة  -ىذا قوؿ أستاذه الشاه آبادي  -بالوالية 
ويقوؿ الكاتب عن نفسو إف  -السيد ا٣بميِب يُعطي مبًُب آخر  -ألف الوالية ىي باطُن الرسالة  -٤باذا؟ 
يقوؿ: إف الشهادتْب  -يعِب شهادة التوحيد والرسالة وشهادة الوالية، ثبلث شهادات  -ْب الشهادت

يعِب شهادة الوالية والرسالة معناٮبا ُب الشهادة األوىل وىذا ىو  -منطويتاف ٝبيعًا ُب الشهادة باإللوىية 
 ،ى حديث أىل البيتالذي يتوافق مع روايات أىل البيت، السيد ا٣بميِب عنده موسوعية ُب اإلطبلع عل

ويقوؿ الكاتب إف الشهادتْب  -وعنده دقة ُب اختيار أعمق األحاديث ىذا ما شهدتُو ورأيتُو ُب كل كتبو 
منطويتاف ٝبيعًا ُب الشهادة باإللوىية وُب الشهادة بالرسالة أيضًا الشهادتاف األخرياف منطويتاف كما أف 

كما يقوؿ السيد رٞبُة اهلل   ... .وا٢بمُد هلل أواًل وأخراً  ،تافُب الشهادة بالوالية الشهادتاف األخرياف منطوي
عليو، الشهادة إذًا بالوالية مضموهنا شهادُة التوحيد والرسالة وىذا ا٤بعُب أعمق بكثّب وبكثّب، ىذا ا٤ببُب 

وىو ُب سيغّب ا٤بباين ليس كا٤ببُب الذي أشار إليو الشاه آبادي أستاذه، وىذه ا٤بطالب كاف السيد يتبناىا 
 . 27ُب كتابو الثاين من أىم كتبو، قلت بأف شرح دعاء السحر كتبُو وىو ُب سن  29سن 

الكتاب العرفاين الثاين وىو من أىم ا٤بتوف العرفانية )مصباح ا٥بداية إىل ا٣ببلفة والوالية( ىذا كتبُو وكاف 
ما ينقلُو عن ابن عريب وعن  ، قد ينقل عن ابن عريب ولكنُو أيضاً يناقش ُب كل26عمر السيد آنذاؾ ُب 

غّبه وحٌب عن أساتذتو، ينقل عن القاضي سعيد القمي ُب ىذا الكتاب كثّبًا ويناقشُو وىو من أجلة 
عرفاء اإلمامية القاضي سعيد القمي ويناقشُو كثّبًا وينقل عن شيخ مشاٱبو الشيخ ٧بمد رضا القمشئي 

من عمره، أقرأ بعضاً  29لشيعة وكاف ُب ريعاف شبابو ُب ويناقشُو، يناقش العرفاء ٝبيعاً من السنة أو من ا
: وقد اتفق الفراغ عن ىذه الرسالة ُب صبيحة يـو - من مقاطعو، ىو ُب آخر الكتاب يقوؿ، يقوؿ

من  1349سنة  -بالضبط يـو شهادة اإلماـ الصادؽ  -خلوف من شهر شواؿ ا٤بكـر  25األحد 
شواؿ يـو األحد انتهى السيد ا٣بميِب من كتابة ىذا ا٤بًب مصباح  25، 1349سنة:  -ا٥بجرة النبوية 

للهجرة  1320، 1320ٝبادى الثاين ُب والدة الزىراء سنة:  20والدة السيد ا٣بميِب كانت  ،ا٥بداية
 سنة. 29من ٝبادى الثاين ُب والدة الزىراء يعِب لَػمَّا أًب ىذا الكتاب كاف عمره  20ُب اليـو 

نا ينقل عن شيخو الشاه آبادي يقوؿ: قاؿ شيخنا وأستاذنا ُب ا٤بعارؼ اإل٥بية العارُؼ الكامل شاه ى
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لو كاف عليّّ عليو السبلـ ظهر قبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ،آبادي أداـ اهلل ظلُو على رؤوس مريديو
وذل  الٙبادٮبا ُب الروحانية  ،وآلو ألظهر الشريعة كما أظهر النيب صلى اهلل عليو وآلو ولكاف نبيًا مرسبلً 

نفس الػمطالب التػي مر الكبلـُ عنها بأف الشهادة الثالثة منطوية على  -وا٤بقامات ا٤بعنوية والظاىرية 
 التوحيد والنبوة.
ميبلدي، ُب  1983وىذه الطبعة ىي طبعة مؤسسة الوفاء، الطبعة األوىل  142أما ُب صفحة: 

فهو عليو السبلـ بػمقاـ  -وىو يتػحدث عن الوالية العلوية فيقوؿ عن أمّب الػمؤمنْب  142صفحة: 
نفس بػما  فهو عليو السبلـ بػمقاـ واليتو الكلية قائٌم على كل  -عليّّ عليو السبلـ  -واليتو الكلية 

ىو يشرح حديث   -كسبت ومع كل األشياء معية قيومية ظلية إ٥بية ظل الػمعية القيومية ا٢بقة اإل٥بية 
إال أف الوالية لػمَّا كانت ُب األنبياء أكثر  -كنُت مع األنبياء باطناً، يقوؿ إنػما ذكر األنبياء لػماذا؟ 

فهو عليو السبلـ بػمقاـ  -ع كل األشياء وإال ىو قائٌم على كل نفس بػما كسبت وم -خّصهم بالذكر 
فأين ىذا الكبلـ  -واليتو الكلية قائٌم على كل نفس بػما كسبت ومع كل األشياء معية قيومية ظلية إ٥بية 

من كبلـ ابن عريب؟ الشبهة التػي تػحدث ُب بعض األحياف حينما ينقل السيد الػخمينػي كبلمًا عن ابن 
ألف ىذا الكبلـ الذي قالُو ابن عريب كبلـٌ صحيح، ما كلُّ كلمة قالػها ابن عريب وىذا الكبلـ ىو يقبلُو، 

عريب كبلـ ليس صحيحاً، والسيد الػخمينػي يكتُب ُب مػجاؿ العرفاف وىذا العلم علُم العرفاف أحُد رموزه 
دعاء  ابن عريب شيء طبيعي ينقل عن ابن عريب ُب بعض األحياف يناقشُو ويردُه مثل ما مر علينا ُب شرح

 السحر وُب بعض األحياف يردُه رداً قويا. 
وسنأٌب مثبًل إىل كتابِو ُب تعليقاتِو على شرح فصوص الػحكم للقيصري، فصوص الػحكم مر علينا ىذا 
الكتاب تعليقات السيد الػخمينػي على شرح فصوص الػحكم، فصوص الػحكم كتاب البن عريب ولُو 

ح كثّبة، شرُح القيصري وىناؾ كتاب مصباح األنس ىو شرح، شرح معروؼ من أىم شروحو لُو شرو 
أيضًا لتبلميذ ابن عريب، ىذا الكتاب للقونوي وىو ربيب ابن عريب، ابن عريب تزوج أمو وىو ترىب ُب 
حجر ابن عريب صدر الدين القونوي وشارحُو الفّناري أيضًا ُب أجواء ابن عريب، السيد الػخمينػي عندُه 

احدة وبقية الكبلـ تأتينا إف شاء اهلل ُب يـو غد فإننػي أرى الوقت قد قارب على تعليقات أقرأ تعليقة و 
االنتهاء ألف الػمطالب كثّبة إذا استمريت ُب الػمطالب فسيخـر البحث، بقية البحث تأتينا إف شاء اهلل 

 د لكن أقرأ شيء واحد مػما ذكرُه.ُب يـو غ
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على مصباح األُنس، مصباح األُنس قلنا كتاب ُب  221مثبًل: من تعليقات السيد الػخمينػي ُب صفحة: 
األصل للقونوي وىو تلميذ ابن عريب وىناؾ شرح للفّناري على يعنػي أصل الكتاب، وىو يتػحدث عن 
أي قضية؟ يتػحدث عن قضية أف بعض ىؤالء الذين يّدعوف بأنػهم قد رأوا شيعة أىل البيت ُب صور 

لسيد الػخمينػي: بل قد يشاىد السال  الػمرتاض نفسو وعينُو الثابتة الػخنازير ومر الكبلـ علينا، يقوؿ ا
ُب مرآة الػُمشاَىد لصفاء عْب الػُمشاىد كرؤية بعض الػُمرتاضْب من العامة الَرَفَضة ػ أو ػ الرافضة بصورة 

 ىو على الػخنزير ٖبيالو وىذا ليس مشاىدة الَرَفَضة كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رآى الػمرتاض نفسُو الٍب
وىذا ىو كبلـ ابن عريب وىذه كشوفات  -صورة ا٣بنزير فيها فتوىم أنُو رأى الرافضي وما رأى إال نفسو 

ابن عريب وىذا كبلـ السيد الػخمينػي واضح، نعود إىل كبلمو ىذا أيضاً ُب يـو غد ونُِتم من حيُث انتػهينا 
ف ُب ىذا الربنامج يوميًا بث مباشر وُب والكبلـ متواصل حتػى لو كاف يـو غد ىو عيد نػحُن مستمرو 

 . (الػَمَلّف الػَمهَدويّ )نفس الوقت مستمروف حتػى نتػمكن من أف نستوُب الغرض من برنامػجنا 
أسألكم الدعاء جػميعًا أتػمنػى لكم صيامًا مقبواًل وعيد مبارؾ إف شاء اهلل مقدمًا سواء كاف يـو غد يـو 

بارؾ وصياـ مقبوؿ تػمنياٌب لكم ولعوائلكم الكريػمة بالنجاح عيد أو بعد يـو غد، مقدمًا عيد م
 .وبالسعادة وبالُيمِن وبالربكة

سيدي يا صحاب الزماف ِبَ  صلنػي عن  ال تقطعنػي يا ابن رسوؿ اهلل أعاد اهلل علينا ىذا الشهر 
عاء جػميعاً الػحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، أسألكم الدبن  الشريف تػحت راية إماـ زماننا الػحجة

 تصبحوف على والية قائم آؿ مػَُحمَّد ُب أماف اهلل.
 
 

 الثـالثـاء      
 1432رمضان  29
30  /8  /2011 
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 الثالثة عشراحللقة 

 اخلامساجلزء  /املعرفة 

 

عليكم أسعد اهلل أيامكم صيامًا مقبوالً ِأشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أنصارُه أولياءُه ُمػحّبيو ُمنتظريو سبلـٌ 
ودعاًء مستجابًا إف شاء اهلل تعاىل، عيٌد مبارٌؾ يعود عليكم وعلى عوائلكم الكريػمة وعلى أطفالكم 

 باليُػمِن والػخِّب والربكة، الػحلقة الثالثة بعد العاشرة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.
الػماضية ُب أجواء الػمدرسة العرفانية وكاف الػحديُث عن ابن عريب، اليـو يـو عيد كاف الكبلـ ُب الػحلقة   

فلنَبؾ ابن عريب وما يدوُر من حديث ُب أجواءِه إىل يـو غد، حلقات الػَمَلّف الػَمهَدوّي متواصلة العنواف 
، الظبلمة، الػمعرفة، الذي نػحُن بصددِه الػمعرفة، عناوين صحائف ىذا الػملف: الوالدة، الغيبُة، الظهور

الوصاؿ، التكليُف الشرعي، الػخاتػمة، وال زاؿ الػحديُث ُب العنواف الػخامس: الػمعرفة، وبدأ الػحديُث ُب 
أجواء الػمدرسة العرفانية وُب أجواء الفتوحات الػمكية وما يرتبط بذل  من مبلبسات، أُتػُِم الػحديث ُب 

 د أما اليـو يـو عيد. ىذه الػجهة إف شاء اهلل تعاىل ُب يـو غ
لنتفيأ ظبلؿ آؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسبلمو عليهم ونستنشق عبّب عطرىم ُب طيات أحاديثهم وكلماهتم 

 النورية، بداية حديثي أيضاً من أجواء ا٤بدرسة العرفانية ألنِب ال زلت أدوُر ُب ىذه األ٫باء واألحناء.
النجُف األشرؼ إىل سنْب ماضية العبلّمة العارُؼ الفقيُو ا٤بّبزا ٧بمَّد مهدي األصفهاين رٞبة اهلل عليو، 

سنة  67للهجرة، إذا أردنا أف ٫بسبها بالضبط  1432للهجرة و٫بُن اآلف ُب سنة  1365ا٤بتوَب سنة 
ن تبلمذة العارؼ الكبّب ما يقرب من سبعْب سنة، ا٤بّبزا مهدي األصفهاين رضواف اهلل تعلى عليو م

السيد أٞبد الطهراين الكرببلئي ا٤بشهور بالسيد أٞبد الكرببلئي، وقد مرَّ ذكرُه يـو أمس، السيد أٞبد 
الكرببلئي من تبلمذة الشيخ حسْب قلي ا٥بمداين وىو مؤسس ا٤بدرسة العرفانية الٍب ينتمي إليها السيد 

ا من بعدِه، ىي أشهر مدرسة عرفانية ٥با وجود وتأثّب علّي القاضي الطباطبائي وتبلميذُه الذين جاءو 
وأتباع ُب وقتنا ا٢باضر ُب أجواء حوزاتنا العلمية، السيد أٞبد الكرببلئي من التبلمذة ا٤بربزين للشيخ 
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حسْب قلي ا٥بمداين، وا٤بّبزا ٧بمَّد مهدي األصفهاين ىو من تبلمذتِو أتػمَّ الدراسة ُب ا٤بنهج ا٢بوزي 
صل إىل درجة االجتهاد والفقاىة، وُب نفس الوقت أتػمَّ دراساتِو الفلسفية وصار أستاذاً ُمبَػرَّزاً ا٤بتعارؼ وو 

ُب العلـو العقلية والفلسفية، وُب نفس الوقت أيضًا كاف من السالكَْب ومن ا٤بَببْب ُب مدرسة ُب حوزة 
بأن  قد بلغَت  :بأف قاؿ لو ،اال٘باه ُب دائرة ُب تربية السيد أٞبد الكرببلئي وقد َمَنَحُو اإلجازة ُب ىذا

إىل ا٢بد الكامل بلغت الكماؿ ُب ىذا الطريق، قطعًا ال يوجد كماؿ مطلق ا٢بديث عن كماؿ نسيب، 
فبحسب ظاىر األمور ا٤بّبزا مهدي األصفهاين وصل إىل النهاية ُب الدراسات ا٢بوزية ا٤بتعارفة ما بْب 

وُب نفس الوقت وصل إىل غايتِو ُب العلـو  ،ا٤برتبطة ّٔذا ا١بوا٤بنطق واألصوؿ والفقو وا٤بطالب األخرى 
العقلية فصار أستاذًا ُمبَػرَّزًا وأستاذُه العارؼ السيد أٞبد الكرببلئي أعطاه اإلجازة بأف قاؿ لو قد بلغت 
كن الكماؿ ُب ىذا الطريق، ٲبكن  اآلف أف تتصدى لَببية من تريد أف تربيو ُب أجواء ا٤بدرسة العرفانية، ل

 ما الذي كاف يدور ُب ذىن ا٤بّبزا األصفهاين ٧بمَّد مهدي األصفهاين؟
الذي كاف يدور ُب ذىنِو وما يػجدُه من نفسِو أنو ما بلغ الكماؿ وإنػما ىو يَبدُد ُب حّبتو، لػم يكن 

روؼ، مقتنعًا بكل ما وصل إليو، لػم يكن مقتنعًا بالنتائج التػي وصل إليها عرب الػمنهج الػحوزوي الػمع
ولػم يكن مقتنعًا بػما وصل إليِو ُب دراساتِو الفلسفية وال كذل  فيما وصل إليِو ُب سلوكِو العرفاين، 
وبدأت ىذه الػحالة تضغُط على الشيخ مػحمد مهدي األصفهاين شيئًا فشيئًا فشيئًا حتػى أكلت جػميع 

ج أف يتكلم مع أّي من الناس وبدأ ينفرُد وقتِو إىل الدرجة التػي ما بقي عندُه شيٌء من الطاقة أو من الػمزا 
شيئًا فشيئًا ثػم أعتزؿ، الذين يتحدثوف عن الػمّبزا مهدي األصفهاين ويػخربوف عن حالِو ُب تلكم األياـ  
كاف ال يعتنػي بػمظهرِه مع أنو كاف ُب سالف أيامِو يتأنق، يتأنُق ُب لباسِو، يتأنق ُب كل جزء من أجزاء 

أنقًا ُب مظهره لكنُو ُب تل  األياـ ما كاف يلتفت إىل مظهرِه إىل ىندامو بل ما كاف مظهره، كاف أنيقًا مت
يلتفت إىل أي شيء، كاف يَبدُد ُب حّبتو يبحُث عن طريق وال يػجد منفذاً إىل ذل  الطريق، ُب داخل 

أف عزـَ األمر  وجدانِو وُب مداخل مكنوناتِو النفسية يبحُث عن مػخرج لػحيػرتِو، بقي على ىذا الَبدد إىل
أف يقَف عند باب اإلماـ الػحجِة صلوات اهلل وسبلمو عليو بعد أف عجزت بِو مطية التفكّب، راحلُة 
تفكّبِه وقفت، فما استطاع ِحراكاً ال إىل األماـِ وال إىل الوراء فأناخ الراحلة عند باب إماـ زماننا صلوات 

الػحجة، وكاف يقضي أكثر نػهارِه يوميًا ُب مقاـ األنبياء اهلل وسبلمو عليو وبدأ توسلُو ليل نػهار باإلماـ 
مقاـ النبيْب ىود وصالػح، النجفيوف يعرفونو ُب مقربة وادي السبلـ، كاف يقضي أكثر نػهارِه يوميًا يػخرج 
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من أوؿ النهار إىل آخرِه ُب مقاـ النبيْب ىود وصالػح، أياـ طويلة مرت وىو على ىذا الػحاؿ يتوسُل 
ألنو يعلم بأف الدواء الذي يبحث عنو وبأف البلسم الشاُب  ،لػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليوباإلماـ ا

ىناؾ من جهة الناحية الػمقدسة، مرت األياـ تَبا والػمّبزا مهدي األصفهاين على ىذه الػحاؿ إىل يـو 
ي كاف يبحُث عنها، كاف من األياـ حيُث انفرجت األبواب وإذا بِو يلتقي ُب مقاـ ىود وصالػح بػُمنيتِو التػ

اللقاُء مع إماـ زمانِو وكاف الػجواب مكتوبًا على شريط أخضر كما يػحدث الػمّبزا مهدي األصفهاين 
يصل عرضُو إىل عشرين سانت وطولُو إىل ستْب سانت تقريباً، ىو لػم يقسُو ولكن ىكذا يتصور، شريط 

صلوات اهلل وسبلمو عليو وقد  سانت معلق على صدر اإلماـ  60سانت وبطوؿ  20أخضر بعرض 
 ُكتبت عليو كتابة بػخط أبيض يتؤلأل نوراً:

 .الَحَسنبن  طََلُب الَمَعاِرف ِمن َغيِر َطريقنا أىَل الَبيت ُمَساِوٌق إلنكارِنا َوَقد أقَاَمني اهلل َوأَنَا الَحجَّةُ 
ا٢بسن كما ينقل ا٤بّبزا مهدي األصفهاين كانت ُب نقشة دائرية كختم من األختاـ،  بن  وكلمة ا٢بجة

كانت ختمًا نُِقَش فيِو أسم اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو، بعد أف غمرتُو األنوار وتَلمَّس الطريق 
وعرؼ ا٢بقيقة الٍب يبحُث عنها غادر النجف إىل مدينة مشهد، وىناؾ أسس مدرسًة جديدًة و٫بى 
منحى جديداً، ىو الذي أستطاع أف يصل إليو، ىذه ا٤بدرسة ٠ُبيت فيما بعد با٤بدرسة التفكيكية، 

من البياف القرآف وا٢بديث ا٤بعصومي،  ،ىي ا٤بدرسة الٍب فككت بْب البياف وا٤براد (المدرسة التفكيكية)
عرفاف، العرفاف ا١بانب الذي بْب البياف وبْب الربىاف العقل وبْب العرفاف، ىناؾ بياف وىناؾ برىاف وىناؾ 

يتعلق بالبصّبة وبتلمس الغيب ُب حدود مدارؾ البشر العاديْب ال بتلمس الغيب ُب حدود مدارؾ 
األنبياء، وإ٭با تلمس الغيب ٕبدود ا٤بدارؾ العادية ألمثالنا، فإننا باستطاعتنا أف نتلمس الغيب ولكن 

ف والربىاف والعرفاف، وُب ا٢بقيقة رٗبا يسأؿ سائل ٕبدود مداركنا، ا٤بدرسة التفكيكية فككت بْب البيا
بأنِب ما ذكرُت ىذه ا٤بدرسة ُب ِعداد ا٤بدراس الشيعية؟ ا١بواُب: أين ال أعدىا مدرسة قائمة برأسها ألنِب 
أراىا منضويًة بشكل وبآخر ٙبت ا٤بدرسة األصولية، رٗبا تقُع ُب أفق ىو أقرب إىل ا٤بدرسة األصولية 

ا ٫بو ا٤بدرسة اإلخبارية، وا٤بدرسة التفكيكية ٥با تبلميذىا و٥با علمائها وكانت قوهتا ُب ويقَبُب شيئًا م
زماف ا٤بّبزا مهدي األصفهاين رضواف اهلل تعاىل عليو ُب مدينة مشهد، رٗبا من مراجعنا ا٤بعاصرين مثبلً 

زىا أمثاؿ الشيخ ٦بتىب السيد السيستاين كما أعلم ُب بداياتِو تتلمذ ُب ىذه ا٤بدرسة وعلى ٝبلة من رمو 
القزويِب، الشيخ ىاشم القزوينػي وأدرؾ األياـ األخّبة من حياة الػمّبزا مهدي األصفهاين قبل أف يسافر 
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أو يػهاجر السيد السيستاين إىل قم والنجف، ال زاؿ ُب مدينة مشهد من األساتذة من العلماء ىم ورثة 
سة، ىناؾ مدارس شيعية ال يػمكن أف تُػحسب بأنػها الػمّبزا مهدي األصفهاين من تبلميذ ىذه الػمدر 
 .مدارس قائمة برأسها مثل الػمدرسة التفكيكية

أيضًا ُب خراساف ُب مدينة كناباد، ا٤بدرسة ا١بنابذية ومؤسس  المدرسة الجنابذيةوىناؾ مدرسة أخرى 
ابذي صاحب التفسّب ىذه ا٤بدرسة أو تنتمي ىذه ا٤بدرسة إىل العالِػم ا٤بعروؼ السلطاف علي شاه ا١بن

الكبّب )بياف السعادة ُب مقامات العبادة( وىو من التفاسّب ا٤بهمة جداً، تفسّب كبّب ولكنِب ما ذكرُت 
ىذه ا٤بدرسة برأسها ألين أعتقد بأهنا تنضوي ٙبت عنواف ا٤بدرسة العرفانية، وإف كانت ىذه ا٤بدرسة ٥با 

اؾ مدارس تتوارث ا٣برقة ٗبثابة اإلجازة مثل ما توجد خرقتها، ىذا شيٌء ُب أجواء الصوفيِة والعرفاء ىن
عندنا إجازة ُب الرواية إجازة ُب االجتهاد مثل اإلجازة ُب ا٢بديث ُب ا٤بدرسة اإلخبارية مثل اإلجازة ُب 
االجتهاد ُب ا٤بدرسة األصولية ىناؾ ُب أجواء الصوفية والعرفاء قضية ا٣برقة وا٤بدرسة ا١بنابذية ٥با طريقتها 

وىي ُب األصل متفرعة عن الطريقة الصوفية الطريقة النعمة اللهية، وىذه  ،روفة بالطريقة السجاديةا٤بع
 .الطريقة ٛبتد أصو٥با ُب أجواء الصوفية ا٤بتسننْب أو الصوفية السنة أو الصوفية ا٤بخالفْب ألىل البيت

وىي بالػحقيقة متفرعة عن  أو يسميها البعض الركنية المدرسة الكريـمخانيةوىناؾ مدرسٌة أخرى أيضًا 
الػمدرسة الشيخية، ىناؾ فوارؽ بْب مدرسة الشيخ اإلحسائي األصلية وبْب الػمدرسة الكريػمخانية ربػما 
ولكن بالنتيجة ىي منضوية تػحت عنواف الػمدرسة الشيخية، لذل  حْب ذكرُت الػمدارس الشيعية قلت 

 ،مدرسة التفكيكية تنضوي تػحت ىاتْب الػمدرستْبىناؾ الػمدرسة األصولية والػمدرسة اإلخبارية والػ
وقلت ىناؾ الػمدرسة العرفانية والػمدرسة الػجنابذية أعتقد بأنػها تنضوي تػحت إطار الػمدرسة العرفانية 
وذكرُت الػمدرسة الشيخية والػمدرسة الكريػمخانية أو الركنية ومقرىم ُب مدينة كرماف ُب إيراف، حوزتػهم 

 .لمائهم ُب كرماف، وىي تنضوي تػحت إطار أو عنواف الػمدرسة الشيخيةمدارسهم ىناؾ وع
أنا ىنا ال أريد أف أفّصل الكبلـ ُب الػمدارس ولكن قصة الػمّبزا مهدي األصفهاين مؤسس الػمدرسة 
التفكيكية، الشيء الوحيد الذي أريد أف أقولو بأننا لسنا معصومْب وىناؾ قضية البعض يتصور بأف مثبلً 

َ  السلوؾ العرفاين وكانت لو كرامات وكاف لو كشف فيعتقد بأف األشخاص الذين بػهذه الصفة من َسلَ 
 ،قد بلغوا الكماؿ أبداً، ىذا كماؿ مػحدود إذا شئنا أف نسميو كماؿ، نػحُن كلنا نبحُث عن الصواب

 :لسنا على الصواب لو كنا على الصواب َلَما فرض اهلل علينا أف نقرأ ُب كل صبلة يومياً 
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ألننا ُب حالِة مقاربة إىل الصراط الػمستقيم، الصراط الػمستقيم عليّّ  املُغزَمِْىَ{ انصِّشَاغَ }اىذََِـب
صلوات اهلل وسبلمو عليو، الصراط الػمستقيم ىو حقيقة الكتاب والعَبة فَمن منا يتلبُس بػحقيقة الكتاب 
والعَبة؟ ومن منا يتجلى فيو الكتاب والعَبة؟ إف كاف على الػمستوى العلمي أو كاف على الػمستوى 

عملي من منا؟ ال يوجد، وإنػما نػحُن ُب مػحاولِة مقاربة إىل الصراط الػمستقيم، الصراط الػمستقيم ىو ال
العصمة ونػحُن ال نستطيع أف نتلبس بػهذه الػحالة بػحالة العصمة وإنػما نػحاوؿ مقاربتها، الػمدرسة 

نية وكذا الشيخية وسائر الػمدارس األصولية تػحاوؿ مقاربة الصراط الػمستقيم وكذا اإلخبارية وكذا العرفا
األخرى والػمدرسة التفكيكية أيضاً، حْب نقرأ الكتب التػي كتبها الػمّبزا مهدي األصفهاين بعد أف انتقل 
؟ أبداً، أنا  إىل خراساف ووضع منهجًا بػحسب الرؤيا التػي يراىا ىل يعنػي أف ىذا الػمنهج منهٌج معصـو

الػمؤلفات والدراسات التػي كتُبت ُب أجواء الػمدرسة التفكيكية وال شخصيًا قرأت كتبو وقرأت الكتب و 
يعنػي إذا استنتجُت شيئاً فإف استنتاجي صحيح وإنػما ىو بػحسب ما استنتج، قلت قبل قليل بأننا لسنا 
على حد العصمة ال ُب العلم وال ُب الفكر وال ُب األصوِؿ وال ُب الفروِع وال ُب أي شيء، إنػما نػحُن 

حاوؿ أف نُقارَب الصراط الػمستقيم، نػحاوؿ أف نكوف أقرب بقدر ما نتمكن إىل الصراط الػمستقيم إىل نػ
الكتاِب والعَبة، الػمّبزا األصفهاين بػما أنو كاف يعيش حالة نفسية من الػحّبة والَبدد وجاءُه الػجواب من 

 :اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو
قطعًا ىو سيفهم ىذا الكبلـ ولكن يفهم ىذا الكبلـ  ... يقنا أىل البيتطلُب الـمعارف من غير طر 

وأنا حْب أسػمُع ىذا الكبلـ سأفهمُو بػحدودِه وبػحدودي وأنت حْب تسمع ىذا الكبلـ  ،بػحدودهِ 
ستفهمو أيضًا بػحدودؾ وكلّّ منا يتحرؾ ُب إطار الػحدود التػي يستطيع أف يبلمسها أو أف يصل إليها 

وعية وخّبىا أوعاىا، ما أدركتُو وأنا اقرأ كتب الػمّبزا مهدي األصفهاين رضواف اهلل تعاىل عليو فالقلوب أ
أنو يػحاوؿ قدر اإلمكاف أف يفر من الدائرة الفلسفية والعرفانية، ىو ال يرفضها بالػمرة ولكن يػحاوؿ قدر 

أكثر من األصوليْب،  اإلمكاف أف يفر من ىذه الػمدرسة، ولذل  ُب بعض األحياف تػجدُه أصولياً 
بالنتيجة ىو اختار طريقًا ووصل وُكلُّ ىذه الطرؽ ىي طرٌؽ تػحاوؿ الػمقاربة من الصراط الػمستقيم، ال 
يوجد طريق ال يستطيع أحد أف يّدعي بأنو على الصراط الػمستقيم ال الػمدرسة األصولية وال اإلخبارية 

كل ىذه الػمدارس تقارب الصراط الػمستقيم وإالَّ لو وال العرفانية وال الشيخية وال أي مدرسة أخرى،  
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اّدعت مدرسة من الػمدارس أنػها على الصراط الػمستقيم حقيقًة ال مػجازاً، نػحُن نقوؿ بأننا على الصراط 
الػمستقيم ولكن مػجازاً ال حقيقًة، الذي يّدعي بأنو على الصراط الػمستقيم حقيقًة تنتفي حينئذ الػحاجة 

وكلنا نعاين من النقص العلمي ومن النقص  ،يوجد مثُل ىذا األمر ُكلُّنا مػحتاجوَف للمعصـو للمعصـو وال
العملي ومن النقص الفكري وىذا أدُؿ دليل على وجود اإلماـ الػمعصـو وعلى حاجتنا إليو وعلى ضرورة 

تواجهنا مثُل  العصمة التػي تتجلى ُب حجة يفرضُو اهلل سبحانو وتعاىل على جػميع خبلئقو، لذل  حْب
ىذه األحداث أف عاِلمًا من العلماء ألتقى باإلماـ الػحجة ذل  ال يعنػي أفَّ ىذا العالِػم قد بلغ الكماؿ 
أبداً، ال يوجد عندنا عالِػم وال عارؼ وال فقيو وال ُمػَحدّْث وال أي شخص قد بلغ الكماؿ، ولو قيل بأنَُّو 

فتل  قضية مػجازية وىي قضية نسبية إىل أبعد الػحدود، بلغ الكماؿ أو ىو كامٌل ُب األمر الفبلين 
 الػحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، أنا ىنا أقف عند ىذه الكلمة:بن  الكماؿ منحصٌر بالػحجة

ىو نفس الكبلـ الذي نقرؤه ُب الزيارة  .طََلُب الَمَعاِرف ِمن َغيِر َطريقنا أىَل الَبيت ُمَساِوٌق إلنكارِنا
طلب ا٤بعارؼ ٧بصوٌر ّٔم فمن  ... َمَعُكم َوِفيُكم وِمنُكم وِإلَيُكم َوأنُتم أىُلو وَمعِدنُو َوالَحقُّ ا١بامعة: 

أراد الصفاء ومن أراد النقاء ومن أراد أف يكوف مقاربًا للصراط ا٤بستقيم إىل أبعد حد أف يأخذ علمُو 
ة، إذاً الػَمَردُّ إىل العَبة والعَبُة ىو ومعارفو وعقيدتُو من الكتاب والعَبة ومن الكتاِب ُب ضوِء ما تقولو العَب 

ـُ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، إذاً العُْب الٍب نأخذ منها ىي عُْب أىل البيت ىي عُْب القرآف ىي  إما
عُْب ا٤بصطفى ىي عُْب ا٤برتضى ىي ىذه العيوف الصافية ىي ىذه العيوف الزخاخة والزخارة ّٔذا ا٤باء 

سِو والػُمَطهُّْر لغّبه، لذا ُب ىذه ا٢بلقة أحاوُؿ أف أقتطف ورودًا من رياض آؿ الطهور الطاىرُ ُب نف
ُمػَحمَّد بعيدًا عن الروائح الكريهة الٍب تأتينا من تلكم العيوف الَكِدرَة من عيوف آّاري، العيوف الَكِدرة 

 مو عليهم أٝبعْب.الٍب ليس ٥با صلة بالعيوف الصافية بػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسبل
أبدأ الػحديث من كبلـ إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، توقيعات الناحية الػمقدسة وىذا ىو الػجزء 

من بػحار الشيخ الػمجلسي ُب عنواف الظبلمة قلُت بأف رسالًة وردت من الناحية الػمقدسة جاء  53
 فيها ذكر ىذه العبارة التػي جعلتها عنواناً للقسم الثاين من مبحث الظبلمة ُب الػحلقات الػماضية:

عبارة واضحة من نفس ىذا الكتاب ىناؾ  .وفي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو لي أسوٌة حسنة
صرٰبة يتحدث فيها اإلماـ ا٢بجة صلوات اهلل وسبلمو عليو عن منزلتِو عن منزلة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد 
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فهم  - فال فاقة بنا إلى غيره -اهلل معهم  -بأنَّ اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره فماذا يقوؿ؟ يقوؿ: 
ىذا ىو كبلـ  - ألنَّ اهلل معنا -لفاقة ىي ا٢باجة معو لو كانوا مع غّبِه ألصبحت ٥بم فاقة إىل غّبه، ا

والكلمة  -ألنَّ اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره والحقُّ معنا فلن يوحشنا من قعد عنا  -إماـ زمانكم 
نريد أف نعرؼ إماـ زماننا من بيانات  - ونحُن صنائع ربنا والخلق بَعُد صنائعنا -النورية الٍب أريدىا 
 -فهو معهم وىم معو  -ألنَّ اهلل َمَعنا فال فاقة بنا إلى غيره  -وات اهلل وسبلمو عليو إماـ زماننا صل
والحقُّ معنا فلن يوحشنا من  -فإذا كاف اهلل معهم وكانوا مع اهلل النتيجة أفَّ ا٢بق معهم  -والحقُّ معنا 

ائع ربنا وا٣بلق بعد الكلمة واضحة ٫بُن صن - قـََعَد عنا ونحُن صنائع ربنا والخلق بَعُد صنائعنا
صنائعنا، صنائع ربنا ما عندنا من فضل ما عندنا من نعمة، الصنيع والصنيعة ىو اإلحساف، ٫بُن صنائع 

 .ربنا ما عندنا من صنيع ومن صنيعة من نعمة من فضل من كماؿ من ٝباؿ من جبلؿ فهو من ربنا
اضحة جدًا تبْب لنا منزلة أىل البيت منزلة وأمَّا ما عند ا٣ببلئِق فهو منا وا٣بلق بعد صنائعنا، الكلمة و 

ىذا الكبلـ موجوٌد  - ونحُن صنائع ربنا والخلق بعُد صنائعنا -إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو 
بنفسِو وبعينِو موجوٌد ُب هنج الببلغة الشريف، أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل وسبلمو عليو يقوؿ نفَس ىذا 

سيد األوصياء وىذا الكتاب َكَتَبُو إىل معاوية وُب ىذا الكتاب يبْب ىذه من كتب  28الكبلـ، الكتاب 
 .فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لناا٢بقيقة: 

والناس ىنا ذُِكروا باعتبار ا٢بديث مع معاوية وا٢بديث عن ا٣ببلفة وا٢بديث عن الناس وعن ا٤بسلمْب 
ا٣بلق تشمل الناس  - فإنَّا صنائع ربنا والخلُق بعدُ  -دؽ وإالَّ كلمة اإلماـ ا٢بجة كلمة أوسع وأعمق وأ

وغّب الناس، األمّب ىنا أشار إىل الناس فقط والناس ىم ا٤بخلوقات األشرؼ فإذا دخلت ا٤بخلوقات 
فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد  -األشرؼ ا٤بخلوقات األقل شرافة من باب األوىل داخلة ُب ىذا ا٤بعُب 

الكلمة واضحة وال ٙبتاج إىل شرح كثّب، يعِب ىناؾ بْب ا٣بلِق وبْب اهلل ىم ُمػَحمٌَّد وآُؿ  - صنائع لنا
 ُمػَحمَّد وإالَّ ِلما ىذه ا٤براتب، ُب التوقيع:
ىذه كلمة  - فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لنا -بعد  -نَـحُن صنائع ربنا والخلُق بعُد صنائعنا 

نحُن صنائع  بعد ُب توقيع اإلماـ ا٢بجة وُب كتاب وذل  كتاٌب وىذا كتاب، كتاٌب من اإلماـ ا٢بجة:
ىذا الكتاب كاف موجهاً ألشياعِو يتحدث فيو عن ظبلمتِو ُب ٝبلة التوقيعات  .ربنا والخلُق بعُد صنائعنا
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أيب سفياف بن  ُو سيُد األوصياء إىل معاويةالشريفة الصادرة من الناحية ا٤بقدسة وىذا الكبلـ ُب كتاب كتب
بعد ىناؾ فاصل ىناؾ حاجز، ىناؾ أىل البيت وىناؾ  - فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لنا -

ا٣بلق وأىُل البيت فيما بْب ا٣بلِق وبْب اهلل سبحانو وتعاىل وإالَّ ما معُب ىذه الكلمات ٫بًن صنائع ربنا 
صنائع ربنا فإنا صنائع ربنا والناُس بعد صنائع لنا؟ صنائع لنا ىذه البلـ ماذا  وا٣بلق بعد صنائعنا، ٫بن

تسمى؟ أليس ىذه البلـ ىي الـ الػِمل ؟ والناُس بعد صنائُع لنا، الناُس بعد صنائع ٫بُن ٭بلكهم، لنا، 
إشارة إىل  -ئعنا والخلُق بعُد صنا -ىذه البلـ الـُ الػِمل ، ىناؾ ُب التوقيع صنائعنا، وىنا نكتٌة دقيقة 

 فناء ا٣بلِق فيهم من دوف الـ ا٤بلكية وىذا الفناء ىو الذي تتحدُث عنو الزيارة ا١بامعة:
إذا أردنا أف ٪بعلها ُب  ؟العبارةراد من ىذه ما ا٤ب - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم حْب تقوؿ الزيارة ا١بامعة:

ية ا٤بطلقة وإال كيف ذلت كل األشياء ٥بم؟ إ٭با يساوي الوال - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم -معادلة رياضية 
ذّلت كل األشياء ٥بم ألهنم ٲبلكوف الوالية ا٤بطلقة، حْب أٙبدث عن الوالية ا٤بطلقة ُب ٝبيع ا٘باىاهتا، 

والخلُق بعُد  -والية اإلٯباد والية التكوين وما يتفرع على ذل  من والية التشريع وسائر مراتب الواليات 
ُب الزيارة ا١بامعة الكبّبة يساوي الوالية  - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم - والناُس بعُد صنائُع لنا -صنائعنا 

 :ا٤بطلقة، الوالية ا٤بطلقة ماذا تعِب؟ الوالية ا٤بطلقة تعِب ا٢بكمة ا٤بطلقة
طلقة، وا٢بكمة والوالية ا٤بطلقة بدورىا تساوي ا٢بكمة ا٤ب ،يساوي الوالية ا٤بطلقة، َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم

ا٤بطلقة إ٭با ىي تَػَجل ألي شيء؟ للعلم ا٤بطلق والقدرة ا٤بطلقة، العلم الػُمطلق والقدرة ا٤بطلقة ا٤بعُب 
ا٤بتجلي من ىذين ا٤بعنيْب ا٢بكمُة ا٤بطلقة، فحْب ٙبُل ا٢بكمة ا٤بطلقة ُب موجود من ا٤بوجودات وىي ما 

نعمة من اهلل سبحانو وتعاىل فإفَّ األثر الذي سيظهُر على حلَّت إالَّ ُب ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد بفضل وب
فهناؾ ا٢بكمُة ا٤بطلقة وا٢بكمة  ،ذل  ا٤بوجود ىو الوالية ا٤بطلقة، العلُم ا٤بطلق والقدرة ا٤بطلقة إذا التقيا

نحُن  -ا٤بطلقة إذا ٘بلت ُب ٨بلوؽ كانت الوالية ا٤بطلقة والوالية ا٤بطلقة تعِب وَذؿَّ ُكلُّ شيء لكم 
٫بُن ىنا نريد أف نتلمس  - فإنَّا صنائُع ربنا والناُس بعُد صنائُع لنا - صنائع ربنا والخلُق بعُد صنائعنا

معرفة إماـ زماننا من كلمات إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، أعمُق كلمة ُب معرفة أىل البيت 
ت السابقة ولكن البُد أف نلتفت إىل وردت عن اإلماـ ا٢بجة، أعمق كلمة، سنأتيها ومرت علينا ُب ا٤بلفا

ىذه ا٢بقيقة بأفَّ أعمق الكلمات ُب معرفة اإلماـ ا٤بعصـو وردت عن اإلماـ ا٢بجِة صلوات اهلل وسبلمو 
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عليو فهم صنائع رّٔم و٫بُن صنائع ٥بم صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب، ٫بُن إذا أردنا أف نذىب مع 
 اذا يقوؿ سيد األوصياء؟عباراِت هنج الببلغة الشريف لنرى م

 -فأين تذىبون وأنى تؤفكون واألعالُم قائمة واآلياُت واضحة والمناُر منصوبة  يقوؿ: 87ا٣بطبة 
ا٤بنار يعِب ا٤بنارات الٍب ىي عبلمات ٤بعرفة الطريق، يُقاؿ للمنار العمود العايل الذي يوضع الضوء أو 

فأين تذىبون وأنى  -الصحاري الواسعة ا٤بمتدة النار ُب رأسِو يهتدي بالناس ُب ظبلـ الليايل ُب 
تبلحظوف  -تؤفكون واألعالُم قائمة واآلياُت واضحة والمناُر منصوبة فأيَن يُتاُه ِبُكم وكيف َتعَمهون 

ىذه األوصاؼ ىي أوصاؼ للحاالت الٍب يعيشها الناس بشكل عاـ وللحاالت الٍب يعيشها الشيعُة 
 :إذاً ا٢بل أين؟ يا أمّب ا٤بؤمنْبيا معاشر الشيعة،  -فأين تذىبون  - الذين يتخبطوف ُب أفنية ا٤بخالفْب

ىم أزمَُّة ا٢بق،  ،م عترُة نبيكم وىم أزمَُّة الحقوبينك، ِلماذا تذىبوف ٲبينًا ومشاالً ، وبينكم عترُة نبيكم
، أزِمَّة ٝبع زماـ والزماـ ا٢ببل الذي تُربط بو الناقة وتُقاد، تُربط بو الفرس وتُقاد، بدؿ أف تتيو ٲبيناً وِشػماالً 

أحسن منازؿ القرآف: ، وىم أزمَُّة الحق وأعالُم الدين وألسنُة الصدق فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن
وىذا ا٤بعُب ال يتجلى إالَّ فيهم، أحسن منازؿ القرآف ىي ىذه ا٤بنزلة،  سضِ{ًَاألَ انغًٌَََّادِ ٌَُسُ }انهَّوُ

 :أحسن أمثلة القرآف ىو ىذا ا٤بثاؿ

، فأنزلوىم بأحسن منازل القرآنُمػَحمٌَّد وآؿ ُمػَحمَّد  كًَِشكَبح{ ٌَُسِهِ يَثَمُ ًَاألَسضِ انغًٌَََّادِ ٌَُسُ }انهَّوُ
ىم الشجرة الزيتونة ُب  ،ياتكم وأقوؿ أجعلوىم ىم الشجرة الزيتونةأجعلوىم ىم الشجرة الزيتونة ُب ح

حياة ىذا الوجود وليس ُب حياتنا فقط، فلتكن حياتكم ا٤بعنوية وحياتكم الدينية تستمد زيتها ونورىا من 
 تلكم الشجرة الٍب يكاد زيتها يضيء ولو مل ٛبسسُو نار، النتيجة ما ىي؟

الزيت من تل  الشجرة النتيجة ىذه: نوٌر على نور يهدي اهلل لنورِه من نوٌر على نور، أنتم إذا أخذًب 
أركضوا إليهم كما تركض اإلبل ، فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن وردوىم ورود الـهيم الِعطاش: يشاء

العطشانة، الػهيم العطاش اإلبل العطشانة التػي قطعت طريقًا طويبًل ُب الصحراء وصربت على العطش 
 :اإلبل تتحمل ولكنها حْب ترى غدير الػماء ترى حياض الػماء فإنػها تركض ركضًا جنونياً وتػحملت، 

أيُـّها الناس خذوىا عن خاتم  :ىذا عليّّ يقوؿ ولسُت أنا، وردوىم ورود الـهيم الِعطاش، أيُّها الناس



 84ح    انـًـهـف انـًيذًُ 

135 
 

نتم، قد يقوؿ وىل تػموتوف أ، النبيين صلى اهلل عليو وآلو وسلم إنو يـموت من مات منا وليس بـميت

لكل كبلـ سياقاتُو ولكل كبلـ دالالتُو وىذا   - يَِّّْزٌٌَُ{ ًَئََِّيُى يَِّْذٌ ئََِّكَ} قائٌل يريُد أف يتفيقو برؤوسنا:
إنو يـموت من مات منا وليس بـميت ويبلى من بَلي  -كبلـُ النبػي يرويِو عليّّ يشرُح معنػى ىذه اآلية 

 تعرفون فإن أكثر الـحقِّ فيما تُنكرون واعذروا من ال ُحجَّة لكم منا وليس ببال فال تقولوا بـما ال
؟ عليّّ ىو الػُحجَّة الػمطلقة  -عليو وىو أنا   -يقوؿ أمّب الػمؤمنْب، ىل ىناؾ ألحد من حجة على عليّْ

فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن وردوىم ورود الـهيم  -واعذروا من ال ُحجَّة لكم عليو وىو أنا 
ىؤالء ىم، من ىم؟ ىؤالء ىم صنائُع اهلل والػخلُق من بعد صنائع لػهم ولذل  ىم ميتهم  -الِعطاش 

سيد  -إنو يـموت من مات منا وليس بـميت  -ليس كميتنا وباليهم ليس كبالينا ىم يقولوف ىكذا 
 ة:األوصياء يبْب ىذا الػمعنػى يُػجملُو ُب ىذه الكلمة ُب الػخطبة الثانية من ُخطب نػهج الببلغ

واألُمَّة ىنا ُأِخذت مصداؽ ألف  -ال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد
الػحديث مع ىذه األُمَّة وإالَّ ال يُقاُس بآؿ ُمػَحمَّد أحد ال من ىذه األُمَّة وال من سائر األمم البشرية 

ِلماذا؟ ِلماذا ال يُقاس  - وآلو من ىذه األُمَِّة أحدال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو  -وغّب البشرية 
 - وال ُيَسوَّى بـهم من جرت نعمتهم عليو أبدا -بػهم أحد؟ ألنػهم صنائع اهلل أمَّا البقية فهم صنائعهم 

ال يػمكن، ال يػمكن الػمقايسة بْب صنائع اهلل وبْب صنائع خلق اهلل، نػحُن صنائع ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد 
صنائع اهلل ال يػمكن الػمقايسة ال يقاس بآؿ ُمػَحمَّد ىذا ىو نػهج الببلغة وىذا ىو كبلـٌ علّي وىم 

ال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد وال ُيَسوَّى  -صلوات اهلل وسبلمو عليو 
ىل آخر كلماتِو صلوات اهلل إ -.. بـهم من جرت نعمتهم عليو أبدا ىم أساس الدين وِعماُد اليقين

 وسبلمو عليو، ولذل  ىم مػجلى أسػمائِو سبحانو وتعاىل.
 :182نفُس ىذا الكبلـ إذا نذىب وأمّب ا٤بؤمنْب يتحدُث عن اهلل سبحانو وتعاىل ُب ا٣بطبة 

ناس، وكما اهلل سبحانو وتعاىل ال يُدَرُؾ با٢بواس وال يُقاُس بال ... وال يُدَرُك بالحواس وال يُقاُس بالناس
لذل  قالوا بأف العلة حٌد تاـ  ،يقوؿ الفبلسفة ما ُب العلة يظهر ُب ا٤بعلوؿ ولكن بنحو من األ٫باء

للمعلوؿ، العلة ٲبكن أف تكوف تعريف كامبًل للمعلوؿ أما ا٤بعلوؿ فهو حد ناقص للعلة ولكن ما ُب 
دودىا وإ٭با األمثلُة ُتضرب وال تُقاس ا٤بعلوؿ متأت من العلة، وأنا ال أريد أف أأخذ ىذه القضية ٕبدىا وٕب
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ىذه الصفة  - وال يُدَرُك بالحواس وال يُقاُس بالناس كما أن اهلل سبحانو وتعالى ال يُقاُس بالناس -
واألُمَُّة ناس،  ... ال يُقاُس بآل ُمَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد -٘بلت ُب أىل البيت 
وىذه الصفة تتجلى فيهم فهم صنائع  ... وال يُدَرُك بالحواس وال يُقاُس بالناس ْب:ىنا يقوؿ أمّب ا٤بؤمن

اهلل وا٣بلُق من بعد صنائٌع ٥بم صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب، كل ىذه ا٤بعاين وكل ىذه ا٤بطالب 
 تتجلى ُب كلمات إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو. 

للسيد ابن طاووس رضواف اهلل تعاىل عليو، زيارة الػُندبة وىي زيارٌة معرفية  (مصباح الزائر)إذا ما ذىبنا إىل 
مكثفة، موجودة ُب ٕبار األنوار وموجودة ُب مصادر أخرى ولكن الكتاب الذي بْب يدي ىو مصباح 

 430الزائر للسيد ابن طاووس رضواف اهلل تعاىل عليو، طبعة مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث، صفحة: 
 1111وىي موجودة ُب البحار، صاحب البحار توُب سنة:  664ابن طاووس توُب سنة: السيد 

وزيارة الندبة ىي  - خرجت من الناحوة احملفوفة بالقدس :للهجرة، السيد ابن طاووس ينقل زيارة الندبة
قدس إىل خرجت من الناحوة احملفوفة بال -ىذه الزيارة  - وهي املعروفة بالُندبةغّب دعاء الُندبة يقوؿ: 

 عبد اهلل احلمريي رمحُه اهلل وُأِمر أو وأَمَر أن تتلى يف السرداب املقدس وهي:بن  أبي جعفر ُمـَحمَّد

إىل آخر الزيارة، أنا أقتطف  ... بسم اهلل الرحمن الرحيم ال ألمِر اهلل َتعِقلون وال من أوليائِو َتقِبلون
فيها شيئاً من معرفتِو صلوات اهلل عليو، مرت علينا مقاطع من ىذه الزيارة من كلمات إماـ زماننا نتلمس 

٫بُن صنائع ربنا وا٣بلُق بعد صنائعنا، ىنا ُب ىذه الزيارة مقاطع  :الكلمة الشريفة ُب التوقيع الشريف
 مكثفة ُب معرفة أىل البيت بنحو عاـ وُب معرفة إماـ زماننا بنحو خاص:

َوِمن َتقديرِه َمناِئُح الَعطاِء ِبُكم  -مناِئح ٝبٌع ٤بنحة  - ءِ َمناِئُح الَعطا -من تقدير اهلل  - ومن تقديرهِ 
البُدَّ أفَّ العطاَء يأٌب من جهتكم، ىم جهُة العطاء ِلماذا؟ ىم صنائع اهلل و٫بُن  -إنَفاُذُه َمحُتومًا َمقُرونا 

ِبُكم إنَفاُذُه  -إنفاُذ العطاء منكم و بكم  -َوِمن َتقديرِه َمناِئُح الَعطاِء ِبُكم إنَفاُذُه  -صنائٌع ٥بم 
فما شيٌء منا ُب وجودنا  -َمحُتومًا َمقُرونا َفَما، َفَما شيٌء منا إال وأنتم لو السبب وإليو السبيل 

ا٤بادي ُب وجودنا النوراين ُب عوامل ا٤بلكوت ُب وجودنا الدنيوي ُب وجودنا األخروي ُب ديننا ُب علمنا ُب  
ِلماذا؟  -إال وأنتم لو السبب وإليو السبيل  -كل شيء   -َفَما شيٌء منا  -اتنا كل شأف من شؤون

ألهنم ىم صنائع اهلل وصنائع اهلل ىم ٦بمُع كل خّب و٫بُن صنائعهم صلوات اهلل عليهم، فما من خّب 
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َما شيٌء منا إال وأنتم لو َوِمن َتقديرِه َمناِئُح الَعطاِء ِبُكم إنَفاُذُه َمحُتومًا َمقُرونا، فَ  -يتلجى منهم إلينا 
 السبب وإليو السبيل.

السَّالُم َعَليَك يا صاِحَب المرأى والـَمسَمع ثُػمَّ تُػخاطُب الزيارة اإلماـ ا٢بجة، ىو يعلمنا كيف ٬باطبو: 
مرَّ علينا كبلـُ  ،ىم ٱبتلفوف عن الناس ٱبتلفوف عن الناس ال يُقاس ّٔم أحد -الذي بعين اهلل مواثيقو 

وصياء، ال من مات منهم ٗبيت كميت اآلخرين كميت ا٤بخلوقات وال من كاف حيًا منهم  سيد األ
السَّالُم َعَليَك يا َصاِحَب الَمّرأى والَمسَمع الذي بعين اهلل  -كأحياء ا٤بخلوقات ألهنم صنائع اهلل 

وبيِد اهلل  -٥بم  أمَّا ٫بن مرآنا ومسمعنا فليس بعْب اهلل مواثيقو وإ٭با بعْب من ٫بُن صنائع -مواثيقو 
ىذه كل عبارة ٕباجة إىل شرح  -مجاىدتك في اهلل إىل أف تقوؿ الزيارة:  - عهوده وبقدرة اهلل سلطانو

ولكنِب أحاوؿ أف أجتِب قطافًا من رياضهم النظرة وأزاىّب من ىذه ا١بناف الفردوسية من كلمات ُمػَحمَّد 
من معرفة إماـ زماننا فنحن ُب صحيفة ا٤بعرفة، ا٤بلفُّ  وآؿ ُمػَحمَّد علَّنا نرسم صورًة نتلمس فيها شيئاً 

 :ا٤بهدوي والعنواف ىو ا٤بعرفة
السَّالُم َعَليَك يا صاِحَب المرأى والَمسَمع الذي بعين اهلل مواثيقو وبيِد اهلل عهوده وبقدرة اهلل 

اجعٌة إىل مشيئتو ٦باىدتُو كل حركتِو، وكلُّ حركتو ىي ر  -سلطانو مجاىدتك في اهلل ذاُت مشيئة اهلل 
ُمجاىدتُك في  -ذات يعِب نفس  - ُمـجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل -ومشيئتُو ىي مشيئُة اهلل 

وىذا ا٤بعُب إذا شئنا شاء اهلل وإذا شاء اهلل شئنا، ىم مشيئة اهلل سبحانو وتعاىل  - اهلل ذاُت َمشيئة اهلل
قلُت قبل قليل بأف أعمق العبارات ُب  ،عبارة ُب غاية الدقة - ُمجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل -

ومن مل يعرؼ إماـ زمانو مات ميتًة  ،معرفة أىل البيت وردتنا عن اإلماـ ا٢بجة صلواُت اهلل وسبلمُو عليو
إنُو مػَجلى هلل  -ُمجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل وُمقارعتُك في اهلل ذاُت انتقام اهلل  -جاىلية 
انو وتعاىل مشيئُة اهلل، نقمُة اهلل السبلـُ على نعمة اهلل السابغة ُب زيارات األمّب عليو السبلـ ونقمتو سبح

ُمـجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل وُمقارعتُك في اهلل ذاُت انتقام اهلل وَصبُرَك في اهلل ذو  -الدامغة 
 -وَصبُرَك في اهلل ذو أنات اهلل  -للتذكّب ذو ٗبعُب ذات وصربُؾ ُب اهلل، لكن ذو مذكر  -أنات اهلل 

ا٤بقارعة  - ذاُت َمشيئة اهلل وُمقارعتكُ  -آّاىدة مؤنثة  -ُمجاىدتُك في اهلل  -ألف الصرب مذكر 
ذو يعِب ٗبعُب نفس  -وُمقارعتُك في اهلل ذاُت انتقام اهلل وَصبُرَك في اهلل ذو أنات اهلل  -مؤنثة لغوياً 
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وُشكُرَك هلل ذو َمزيد اهلل  -والشكر أيضًا مذكر كالصرب  - َك هلل ذو َمزيد اهللوُشكرُ  -بنحو التذكّب 
بعبارة أخرى إن  جامٌع ٥بذه ا٤بعاين، إن  مشيئُة اهلل وإن  نقمة اهلل وإن  حلم اهلل، ذو  -َورحمتو 

 -يا إماـ زماين  -عليك وُشكُرَك هلل ذو َمزيد اهلل َورحمتو، السَّاَلُم  -أنات اهلل وإن  نَِعُم اهلل ورٞبتو 
السَّاَلُم عليك يا محفوظاً  -كيف يُػحفظ باهلل؟ أليس ألنو َمػجَمع األسػماء ا٢بسُب   - يا محفوظًا باهلل

اهلل نُور أَماِمو  -وا٤بعُب األدؽ  - اهلل نـَوَّر أَمامو ووراءه -وُب نسخة  -باهلل اهلل نُور أَماِمو َووراءه 
اهلل نُور أَماِمو َووراءه ويمينو وشمالو وفوقو وتحتو، السَّاَلُم  -و وتحتو َووراءه ويمينو وشمالو وفوق

٨بزوٌف ُب قدرة اهلل وىم خزائن علم اهلل وعلُم  -عليك يا مخزونًا في قدرة اهلل اهلُل نور َسمعو وبصره 
 :اهلل سبحانو وتعاىل ىو عْب قدرتو وقدرتُو عُْب علمو

السَّاَلُم عليكم إىل أف تقوؿ الزيارة:  -السَّاَلُم عليك يا مخزونًا في قدرة اهلل اهلُل نور َسمعو وبصره 
 - ُحَجج اهلل ورُعاتنا وُىداتنا وُدعاتنا وقَادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا، السَّاَلُم عليكم أنتم نورنا

وُىداتنا  -أنتم الرعاة الذين ٫بُن رعيتكم  - اورُعاتن -أنتم ا٢بجج  -السَّاَلُم عليكم ُحَجَج اهلل 
 -أنتم لنا ُب كل ا٘باه وأنتم ٙبيطوف بنا من كل ا٘باه  -وُدعاتنا وقَادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا 

ألف الظلمة إ٭با تكوف ُب جهة لستم أنتم فيها وأنتم ُب كل جهة، اهلُل نور  - السَّاَلُم عليكم أنتم نورنا
 :ض ٤بن فُِتحت بصّبتو يرى نوركم ُب كل مكافالسماوات واألر 

حٌب أوقات الصبلة ىي َمظهٌر من مظاىرىم وأوقات الصبلة  -أنتم نورنا وأنتم جاُىنا وأوقاُت صالَتنا 
ما ىي إال نتاج من حركة األفبلؾ، يعِب كلُّ شيء لُو وجود حقيقي وجود اعتباري وجود استنتاجي وجود 

 -ود أي درجة من درجات ا٤بعاين إهنا ٦بلًى ٥بم إهنا من مظاىرىم رابطي أي درجة من درجات الوج
لُدعائنا  -ألي شيء  -السَّاَلُم عليكم أنتم نورنا وأنتم جاُىنا وأوقاُت صالَتنا وعصمتنا بكم 

وعصمتنا  -كلُّ شيء َمَرّدُه إليكم سادٌب آؿ مػَُحمَّد   -وصالتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا 
وىل تقُف الزيارُة عند ىذا ا٢بد؟ أبداً ٫بُن  -ئنا وصالتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا لُدعا بكم

سيدي يا  - والمعروفُ  -مع الزيارة، ٫بُن مع إماـ زماننا وىو يُعلمنا كيف نعتقُد بو كيف نتعامُل معو 
لمعروؼ، من أراد ىو ىذا ا٤بعروؼ، ىذا أحسن تعريف ل -والمعروُف ما أمرتم بو  -صاحب الزماف 

كل شيء تأمروف بو ىو ىذا ا٤بعروؼ -والمعروُف ما أمرتم بو  -أف يعرؼ تعريف ا٤بعروؼ ىو ىذا 
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طلُب ا٤بعارؼ من غّب طريقنا أىل  - والُمنَكُر َما َنهيتم عنو -وأوؿ شيء أمرًب بو معرفتكم واليتكم 
البيت مساوٌؽ إلنكارنا، إذًا ىناؾ معروؼ وىناؾ ُمنَكر، ا٤بعروؼ أهنم أمرونا أف نطلب ا٤بعارؼ من 

 .والػُمنَكر إهنم هنونا عن أف نطلب ا٤بعارؼ من غّب طريقهم ،طريقهم
٢بسن، حذاري حذاري ابن  حذاري حذاري يا شباب الشيعة أيتها األجياؿ ا١بديدة من أشياع ا٢بجة

 ،والمعروُف ما أمرتم بو :من أصوات من كتب من ا٘باىات تأخذكم بعيداً عن أئمتكم حذاري حذاري
والممحو ما ال استأثرت بو  ،والقضاء المثبُت ما استأثرت بو مشيئتكم ،والُمنَكُر َما نَهيتم عنو

إ٭با ٯبري  -استأثرت بو مشيئتكم  ما -القضاء ا٤بثبت الذي ٯبري ُب ىذا الكوف إي واهلل،  -ُسنتكم 
 :إىل أف تقوؿ الزيارة وىي ٚباطبوُ  - والممحو ما ال استأثرت بو ُسنتكم -ٗبا أرادت مشيئتكم 

َمن لّي إال أنت فيما ِدنُت واعتصمُت بك  -إذاً ا١بهة الوحيدة الٍب نتجو إليها ىو  - َمن لّي إال أنت
اهلل وستره وبركتو أغثني أدنِني أدرِكني صلِني بك وال  فيو تحُرسني فيما تقربُت بو إليك يا وقاية

إذًا ىل ىناؾ احتماؿ ١بهة ثانية ٲبكن أف يصل اإلنساف إىل اهلل منها؟ ىذه ىي ا١بهة  ...َتقطعني 
الوحيدة، أيها العرفانيوف ىل ىناؾ جهة غّب ىذه ا١بهة؟ أيها الشيعُة يا شباب الشيعة وأوجو خطايب 

اً من الشيعة ُعلّْموا وربّوا على أشياء رٗبا ال يعتقدوف إاّل ّٔا ولن ٲبيلوا عنها إىل ما لشباب الشيعة ألف كثّب 
أين أنت  :ىو األصح، إف الغصوف إذا قّومتها اعتدلت وال يلُْب إذا قّومتُو ا٣بشُب، ولذل  األئمة يقولوف

ٍب بإمكاهنا أف تتغّب وأف عن األحداث علي  باألحداث بالشباب، الشباب ىم أمل األُمَّة وىم الطبقة ال
، يا شباب الشيعة ولعلمكم فإف أنصار اإلماـ ا٢بجة منكم من الشباب ال من أمثالنا ُب سن  تُػَغّبّْ
الكهولة أو ُب سن الشيخوخة، الروايات تقوؿ الكهوؿ ُب أنصاره كا٤بلح ُب الطعاـ ُجلُّ أنصاره من 

 .  ..ت َمن لّي إال أن :يا شباب شيعة آؿ مػَُحمَّد .الشباب
من يل إال أنت  .. إلهي وربي من لي غيُركوجود ُب دعاء كميل: يا بقية اهلل، أليس ىو نفس ا٤بعُب ا٤ب

ألف إ٥بي وريب فتح يل ىذا الباب جعل ىذا الباب ىو الباُب الوحيد الذي أأخُذ منُو ديِب وعلمي 
يا بقية اهلل، ىذه زيارة  ..َمن لّي إال أنت   من ىذا الباب:وعقيدٌب وكلُّ فضل من اهلل يأٌب فإنُو يأتيِب

يا بقية  - َمن لّي إال أنت فيما ِدنُت واعتصمُت بك فيو تحُرسني :الندبة وىذه كلمات اإلماـ ا٢بجة
الذي أتقرُب بو إلي  ٰبتاج إىل ِحراسة، ِحراسة تسديد وعناية من ،  -فيما تقربُت بو إليك  -اهلل 
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كلما أطلنا النظر إىل إماـ زماننا   ،ة العقائدية ٫بتاج إىل ِحراسة من اإلماـ ا٢بجةالػِحراسة العلمية، الػِحراس
تحُرسني فيما تقربُت بو إليك يا  :وكلما وضعنا قلوبنا با٘باىو وعقائدنا با٘باىو تأتينا ىذه الػِحراسة

أمس بأنُو إذا وفقنا  قلُت ُب يـو -وقاية اهلل وستره وبركتو أغثني أدنِني أدرِكني ِصلِني بك وال َتقطعني 
ا٢بسن العسكري إماـ زماننا صلوات اهلل بن  إف شاء اهلل تعاىل ُب ا٢بلقات القادمة من برنامج الػُحجَّة

ورٗبا أتناوؿ ىذه الفقرات من ىذه  ،عليو سأٙبدَّث عن ا٤بسال  ا٤بعنوية والروحية للتواصل مع أىل البيت
 زيارة بعد أف قالت:الزيارة أقفُّ عندىا بعض الشيء، ٍب تقوؿ ال

ألن  إف قطعتِب إىل أين أعطي  -أدنِني أدرِكني صلِني بك وال َتقطعني  -يا بقية اهلل  - أغثني
اللَُّهمَّ بهم إليك  -وجهي، ٗبن سأصُل حبلي أيها السبب ا٤بتصُل بْب األرض والسماء، تستمر الزيارة 

نفس القضية نفس الدعاء  -بهم وال تقطعني  توسلي وتقربي، اللَُّهمَّ صِل على مـَُحمَّد وآلو وصلني
والتوسل بْب يدي اإلماـ ا٢بجة ىو نفس الدعاء والتوسل بعبارات أخرى نتوجو ّٔا إىل اهلل وذل  ألف 

وصلني بهم وال تقطعني بحجتك اعصمني وسالُمَك على  -اإلماـ ا٢بجة ىو وجو اهلل ىو صنيعُة اهلل 
 :اـ ا٢بجةٍب ا٣بطاب ينتقل إىل اإلم -آل ياسين 

 -إىل أف تقوؿ الزيارة ُب عباراهتا األخّبة  - موالي أنت الجاُه عند اهلل ربك وربي إنُو حميٌد مجيد

 -كل شيء ٗبرآىم   - ًَاملُإيِنٌٌَُ{ ًَسَعٌُنُوُ عًََهَكُى انهّوُ فَغََْشٍَ اعًَهٌُا }ًَلُمِ –بـِمرآى آل مـَُحمَّد 
ب   -دعائي فوفّني ُمنـَجزاِت إجابتي، اعتصُم بك  ،آل مـَُحمَّد وَمسَمِعَك يا حجة اهلل بمرآى
اعتصُم ِبك َمَعَك َمَعَك َمَعَك  -ُب الزيارة ا١بامعة  - َوَمِن اعَتَصَم ِبُكم فـََقِد اعَتَصَم بِاهللِ  -اعتصم 

ىذه يا كرًن خطاب لئلماـ ا٢بجة وىو أكـر األكرمْب، ىو ٦بلى ألكـر  -َسمعي ورضاَي يا كريم 
بمرآى آل مـَُحمَّد ومسمعك يا حجة اهلل دعائي فوفّني ُمنـَجزاِت  -األكرمْب، ىو ٦بلى الكـر اإل٥بي 

ـُ زماننا تبلحظوف  -إجابتي، اعتصُم بك َمَعَك َمَعَك َمَعَك َسمعي ورضاَي يا كريم  ُب كل ا٘باه إما
وُب كل أفق من آفاؽ حياتنا ىناؾ نفحٌة وىناؾ  ،عبائر واضحة وصرٰبة ُب كل أفق من آفاؽ الوجودال

أيَن باُب اهلل الذي  :َجذبٌَة وىناؾ عطٌر يفوح من الناحية ا٤بقدسة، ولذل  ٫بُن ٬باطبُو ُب دعاء الندبة
أيَن باُب  - ىذه العبارات الباب الذي يؤتى اهلل منو ىو ىذا، ىي ىذه ا٤بعاين تشرُح معُب - منُو يؤتى

أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء، أين السبُب المتصُل بين األرض  اهلل الذي منُو يؤتى،
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أيَن باُب اهلل الذي منُو  -أليس كل ىذه ا٤بعاين ٘بملها ىذه العبارات الصغّبة والقصّبة؟  -والسماء 
غايُة ما  -اء، أين السبُب المتصُل بين األرض والسماء أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولي يؤتى،

 ُب األمر يكوُف ُب بعض النصوص تفصيل وُب نصوص أخرى يكوف ىناؾ إٝباؿ.
 :٬باطبوُ  (مصباح الزائر)إذا نذىب إىل زيارة أخرى من زيارات اإلماـ ا٢بجة رواىا السيد ابن طاووس ُب 

َصاِحِب  -ٍب ماذا تقوؿ الزيارة؟  -اتُُو َعَلى َمواَليَّ َصاِحِب الَزَمان َساَلُم اهلل وبركاتُو وتِحَياتُُو َوَصَلوَ 
ال أريد أف أدخل ُب الفوارؽ بْب الضياء والنور، ىناؾ تفريقات لغوية، تفريقات تفسّبية  - الضياِء والُنور

الضياء مرتبة من مراتب  - َصاِحِب الضياِء والُنور -ال أريد الدخوؿ حٌب ال أشذَّ بعيدًا عن النص 
االنكشاؼ واال٪ببلء والنور أيضًا مرتبة، كلُّ مراتب االنكشاؼ واال٪ببلء والبياف ىي عندُه ىو صاحب 
الضياء والنور وىذا ا٤بصدر الذي بْب يدي ىو أحُد مصادر مفاتيح ا١بناف، مفاتيُح ا١بناف ىذا الكتاُب 

ىو من كتب أىل البيت ال تسمعوا ألولئ  الذين ال  الكرًن، الكتاُب الشريف ا٤بوجود ُب بيوتكم ىذا
يفقهوف شيئاً من حديث أىل البيت ويضِعفوف ىذا الكتاب، ىذا الكتاب مصدر من ا٤بصادر ا٤بهمة أنا 
ُب ىذا اليـو جئت بنماذج من مصادر ىذا الكتاب، ىذا الكتاب الذي بْب يدي مصباُح الزائر للسيد 

 أحد مصادر مفاتيح ا١بناف.ىو  664ابن طاووس ا٤بتوَب سنة: 
وىو أىم كتب األدعية عند الشيعة مصباُح  (مفاتيح ا١بناف)حْب نذىب إىل مصدر آخر من مصادر 

ا٤بتهجد وسبلُح ا٤بتعبد لشيخ الطائفة الطوسي من أىم كتب األدعية والزيارات، ىذا أحد ا٤بصادر ا٤بهمة 
من شعباف، ٫بن ماذا  15 أعماؿ وأدعية ليلة ٤بفاتيح ا١بناف إضافة إىل مصباح الزائر، إذا نذىب إىل

قرءنا ىنا؟ صاحُب الزماف صاحِب الضياء والنور وىذا الدعاء الذي أقرأُه ىنا موجود ُب مفاتيح ا١بناف 
 - اللَُّهمَّ بحقِّ ليَلتنا ىذه َوَموُلودىا َوُحَجِتَك َوُموعوِدىا :ُب أعماؿ ليلة النصف من شعباف، لَػمَّا نقرأ

نوٌر وضياء، تبلحظوف التناسب والتعانق  - نُوُرَك المتألق وضياؤَك المشرقوؿ الدعاء: إىل أف يق
والتوافق بْب روايات أىل البيت وبْب زياراهتم وبْب أدعيتهم، أولئ  الذين يشككوف ُب ىذه النصوص ال 

ة يشدُّ بعضها علم ٥بم ٕبديث أىل البيت، وإال كلُّ ىذا يُػخربَؾ بأفَّ القضية عبارة عن منظومة واحد
 - نورَك المتألق وضياؤَك المشرق -وىنا ُب الدعاء  - َصاِحِب الضياِء والُنور -بعضاً، ىنا ُب الزيارة 

نورَك المتألق وضياؤَك  -ىذا ىو الضياء ا٤بشرؽ وىذا ىو النور ا٤بتألق  - َصاِحِب الضياِء والُنور -ىنا 
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طخياء الدٯبور الظبلـ ا٤بَباكم وا٤بَباكب، ظبلـ بعدُه  -الـُمشِرق والَعَلُم النور في طخياء الديجور 
 -والَعَلُم النور في طخياء الديجور  -ظبلـ، وظبلـ قبلُو ظبلـ، وظبلـ ٙبتُو ظبلـ، وظبلـ فوقُو ظبلـ 

ىذا الدعاء مثل ما موجود ىنا  .. سّيُف اهلل الذي ال ينبو ونورُه الذي ال يخبوإىل أف يقوؿ الدعاء: 
وىو أحد مصادر  ،هجد من أىم مصادر األدعية والزيارات موجود أيضًا ُب إقباؿ األعماؿُب مصباح ا٤بت

مفاتيح ا١بناف وىو من أىم كتب األدعية والزيارات إقباُؿ األعماؿ للسيد ابن طاووس، ىذا أحد ا٤بصادر 
 ا٤بهمة لكتاب مفاتيح ا١بناف وىو من أىم مصادر األدعية والزيارات بْب علماءنا. 

والَعَلُم النور في  نورَك المتألق وضياؤَك المشرق - 705ىب نفس ىذا الدعاء ُب صفحة: إذا نذ
إىل آخر الدعاء الشريف، إ٭با أوردتُو مثااًل و٭بوذجاً على أف كتاب مفاتيح ا١بناف إ٭با  ..طخياء الديجور 

وا٢بديث واألخبار يستقي نصوصُو وما فيو من األدعية والزيارات من أمهات مصادر األدعية والزيارات 
عن أىل بيت العصمة صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب، ألنُو يصُل إىل أ٠باعنا بْب الفينة واألخرى، 

 ىناؾ من ال علم لُو ٕبديث أىل البيت وأدعيتهم وزياراهتم من يشكُ  ُب ىذا الكتاب الشريف. 
سّيُف اهلل الذي ال ينبو ونورُه  :للػهجرة 63ػ  461صباح الػمتهجد للشيخ الطوسي الػمتوَب سنة: مُب 

ىذا النور الذي ال  - َصاِحِب الضياِء والُنور -نفس الػمعنػى الػموجود ُب ىذه الزيارة  -الذي ال يـخبو 
ىؤالء ىم أئمتنا  -وُذو الـِحلم الذي ال يصبو مداُر الدىر ونواميُس العصر ووالُة األمر  -يػخبو 

َفَصِلي َعَلى َخاِتِمِهم َوقَاِئِمِهم الـَمسُتوِر َعن أجػمعْب، إىل أف يقوؿ الدعاء: صلوات اهلل وسبلمُو عليهم 
مستوٌر عن عوالػمهم، ما ىي ىذه العوالػم؟ ىو كلُّ ىذا الػخلق ىذه العوالػم كلها عوالػمهم  -َعَوالِـِمهم 

عوالػم؟ كلُّ ىذا الوجود بكلّْ طبقاتو  أيُّ  -مِهم َوقَاِئِمِهم الـَمسُتوِر َعن َعَوالِـِمهم َفَصِلي َعَلى َخاتَ  -
نػحُن صنائُع اهلل والػخلق بعُد صنائعنا، وُب نص أمّب الػمؤمنْب صنائٌع لنا، صنائُع لنا الـ الػمل ، والناُس 

 ىذه العوالػم عوالػمهم. -الـَمسُتوِر َعن َعَوالِـِمهم  -بعُد صنائٌع لنا 
أحد األصوؿ األربعة للشيخ الصدوؽ، األصوؿ األربعة  (هتذيب األحكاـ)حْب نذىب إىل كتاب 

الكاُب، الفقيو، التهذيب، االستبصار، ىذا ىو ا١بزء الثالث نشر صدوؽ صححُو وعّلق عليو علّي أكرب 
ىذه الصفحة الٍب تتحدث عن العوامل ا٤بستور عن عوا٤بهم، ىذا  99الَغفاري، إذا نذىب إىل صفحة: 

كورة صلوات وتفاصيل نذىب إىل موطن ا٢باجة، الدُّعاء مروي عن اإلماـ دعاء يُقرأ بعد الصلوات، مذ 
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الّلُهمَّ إني أسأَُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق الَمجد وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في  -الصادؽ 
في ُسرادِق البهاء وأسأُلَك باسِمًك الَمكُتوِب في ُسرادق الَعَظَمة وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب 

ُسرادِق الَجاَلل وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق العّزة وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق 
 -ىذه أوصاؼ االسم  -الُقدرة وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق السرائر السابق الفائق 

 -ا٤ببلئكة الثمانية الذين ٰبملوف العرش  - مالَحَسن الَنظير ربَّ المالئكة الَثَمانية وربَّ الَعرِش الَعِظي
ربَّ المالئكة الَثَمانية وربَّ الَعرِش الَعِظيم وبالَعيِن التي ال تـََنام وباالسِم األكبِر، األكبِر، األكبر 
وباالسِم األعَظِم، األعَظِم، األعَظم الُمحيط بَمَلكوِت السَماواِت واألرض وباالسم الذي أشرقت 

واألرض وباالسم الذي أشَرقت بِو الشمس وأضاء بو القمر وُسجِّرت بو الِبحار  لُو السَماواتُ 
وُنصبت بو الجبال وباالسم الذي قام بو العرُش والُكرسي وبأسمائك الُمَكّرَمات الُمَقَدَسات 
الَمكُنونات المخزونات في علم الغيب عندك أسألُك بذلك كلو أن ُتصلي على مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد 

 وتدعو بػما أحببت، ىذه مظاىر لػهذا االسم الذي جاءت اإلشارة إليو.  ...
ُب دعاء ليلة الػمبعث وُب دعاء يـو الػمبعث، الدعاء الذي جاء مرويًا ُب مصدر آخر من أىم مصادر 

وىو من أىم مصادر وكتب األدعية والزيارات بْب علماءنا البلُد األمْب للشيخ الكفعمي  مفاتيح الػجناف
وباسِمَك األعَظِم، : رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذه مكتبة صدوؽ إذا نذىب إىل الدعاء ُب ليلة الػمبعث

وكلُّ  -األعَظِم، األعَظم األجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتوُ فاسَتقَر فـي ظلك فال َيخُرُج ِمنَك إلى غيِرك 
وباسِمَك األعَظِم، األعَظِم،  -ها ىذه العبارة ىذه الُسرادقات وكلُّ ىذه الػمراتب التػي مّر ذكرُىا تُػجػِملُ 

ىذا الدعاء ىو  -األعَظم األجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتوُ فاسَتقَر فـي ظلك فال َيخُرُج ِمنَك إلى غيِرك 
 .نفسو موجوٌد ُب مفاتيح الػجناف

الػمبعث  وما بعدىا وىو دعاء ليلة 150إذا أردنا أف نذىب إىل مفاتيح الػجناف موجود ُب صفحة: 
 -ونفس الدعاء يَرُِد فيو ىذا النص ُب دعاء يـو الػمبعث دعاء آخر والدعاء أيضاً موجود ُب البلد األمْب 

وباسِمَك األعَظِم، األعَظِم، األعَظم األجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتوُ فاسَتقَر فـي ظِلك فال َيخُرُج ِمنَك 
لدعاء الذي قرأتُو من التهذيب لشيخنا الطوسي رضواف اهلل ىذه الػمجالػي التػي أشار إليها ا -إلى غيِرك 
والسرداقات إنػها منازُؿ ما  ،إىل بقية السرداقات - باسمَك الـمكتوب فـي ُسرادق الـمجد -تعاىل عليو 
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 بعد العرش، ىذه منازؿ ومػجالػي ألسرار األسم األعظم، ىذه مػجالػي العوالػم العلوية.
ردىا صاحب البلد األمْب الشيخ إبراىيم الكفعمي رضواف اهلل تعاىل عليو، ماذا الزيارة الػجامعة التػي يو 

تقوؿ ىذه الزيارة الػجامعة؟ بنحو سريع وال أريد أف أقف طويبًل عند عبائرىا فذل  يػحتاُج إىل وقت 
اب طويل، ىذه زيارة جامعة ينقلها الػمحدث الشيخ إبراىيم الكفعمي ُب كتابِو البلد األمْب وعنده كت

آخر أيضًا ىو من أمهات مصادر األدعية والزيارات أيضًا ىو من مصادر مفاتيح الػجناف الػمعروؼ 
بػمصباح الكفعمي أو يُقاؿ لو ُجنَُّة، الػُجنَّة الباقية أو الػُجنَُّة الواقية، ُجنَُّة األماف الواقية وَجنَُّة اإليػماف 

وُب بعض األحياف يقولوف مثبًل الػُجنَّة الواقية ألف الباقية، ففي بعض األحياف يقولوف مصباح الكفعمي 
ُب الزيارة  ،للكتاب اسم ثاين وىو ُجنَُّة األماف الواقية وَجنَُّة اإليػماف الباقية، ماذا يأٌب ُب الزيارة ىذه

 :الػجامعة غّب الزيارة الػجامعة التػي شرحتها ُب برنامج الزيارة الػجامعة الكبّبة
َعَصَمُكم اهلل  -وا٣بطاب إلماـ زماننا وآللِو األطهار  -لُذنُوب َوبـَرَّأُكم من العيوب َعَصَمُكم اهلل من ا

من الُذنُوب َوبـَرَّأُكم من العيوب وائتمنكم على الغيوب وجنََّبُكم اآلفات ووقاكم من السيئات 
ُكم تطهيرا وطهَّرَُكم من الَدَنِس والزيغ ونزََّىُكم من الزلِل والخطأ وأذىب عنكم الرجس وطهَّرَ 

واسترعاُكم األنام َوَعرََّفُكم األسباب وأورثكم  -أنتم ُرعاتُنا  -وآمَنُكم من الِفَتن واسترعاكم األنام 
جعل كل شيء بأيديكم، مقاليد ا٤بفاتيح، جعل األسباب وا٤بفاتيح  - الكتاب وأعطاكم المقاليد

 - منا إالَّ وأنتم لو السبب وإليو السبيلما من شيء  :قبل قليل ُب زيارة الُندبة مرَّ علينا ،بأيديكم
 -ىذه العبارة ٘بمع كل ىذه ا٤بعاين  - َوَذلَّ ُكلُّ شيء َلُكم -َوَعرََّفُكم األسباب وأورثكم الكتاب 

ُكلُّ ما خلق ىو   - َوَعرََّفُكم األسباب وأورثكم الكتاب وأعطاكم المقاليد َوَسخََّر َلُكم ما خلق
 -َوَسخََّر َلُكم ما خلق فـََعظَّمُتم جاللو وأكبرُتم شانو  - َوَذلَّ ُكلُّ شيء َلُكم -ُمَسخٌَّر ٙبت قدرتكم 

َوالَحقُّ َمَعُكم َوفِيُكم ومنكم وإليكم وأنتم  :إىل آخر ما جاء ُب الزيارة الكرٲبة، ثُػمَّ تأتينا ىذه العبائر
وفصُل الخطاب عندكم  أىلُو ومعدنو وميراث النبوة عندكم وإياب الخلِق إليكم وحسابهم عليكم

إذًا ِلماذا نطلُب من غّبىم ما  - وآيات اهلل لديكم وعزائمو فيكم ونورُه معكم وبرىانو عندكم
وبرىانو عندكم وأمرُه نازٌل إليكم من واالكم فقد والى اهلل ومن  -نطلب، إذًا الطلب والتوجو إليهم 

بكم فقد اعتصم باهلل أنتم يا مواليَّ عاداكم فقد عادى اهلل ومن أحبكم فقد أحب اهلل ومن اعتصم 
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يا مواليَّ نِعَم  -و٫بن عبيدكم ٫بُن عبيد والعبد بكلو العبد وما ُب يدِه ٤بواله  -نِعَم الموالي لعبيدىم 
أنتم، أنتم نِعَم ا٤بوايل لعبيدكم وأمَّا ٫بُن فبئس  ،أي واهلل وبئَس العبيد ٫بُن ٤بوالينا -الموالي لعبيدىم 

يا مواليَّ نِعَم الموالي لعبيدىم أنتم السبيُل األعظم والصراُط األقوم  -بئس العبيد ٤بوالينا العبيُد لكم، 
إىل آخر عبارات الزيارة الٍب أوردىا الشيخ الكفعمي، من مل يكن عندُه البلُد األمْب ورٗبا الكتاب  ..

ىذا النص موجود بكاملِو ىذه النسخة غّب متوفرة، ٲبكنكم أف ٘بدوا نص الزيارة ُب مستدرؾ الوسائل، 
ُب مستدرؾ الوسائل ينقلُو عن البلد األمْب، مستدرؾ الوسائل ىذه طبعة مؤسسة آؿ البيت وىذا ىو 

 وما بعدىا ينقل ىذه الزيارة الكرٲبة. 416ا١بزء العاشر من ا٤بستدرؾ ُب صفحة: 
 مي ٬باطب األئمة:عبارات أخرى من عبارات ىذه الزيارة ا٤بوجودة ُب البلد األمْب للشيخ الكفع
ىذه مظاىر أىل البيت ُب  -وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وِظاللكم وأرواحكم وطينتكم واحدة 

َجلَّت وَعظُمت وبُورِكت وٌقدِّست وطابت وَطُهرت بعضها من بعض،  -كل صقع من أصقاع الوجود 
و أنورًا تأمرون ولو تخافون لم تزالوا بعين اهلل و عنده في ملكوتو أنورًا تأمرون،،وعندُه في ملكوت

باهلل حافوف  - وبِو حافون -وانتبهوا إىل ىذه العبارة الدقيقة  -وإياه تسبحون وبعرشِو ُمحِدقون 
وأن أنواركم وأشباحكم  -ُمػحِدقوف بعرشِو وبِو حافوف، أيُّ مرتبة ىذه ىل نستطيع أف نتصورىا 

غّب ىذا الباب؟! يا أشياع آؿ ُمػَحمَّد، من عندُه كل  من عندُه ىذه ا٢بقيقة ِلماذا يطرُؽ باباً  -وسناءكم 
ىذه النورية وكل ىذا النقاء والصفاء وكل ىذه اإل٥بية والرٞبانية ما بالنا نذىب إىل تل  العيوف الَكِدرة 

وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وِظاللكم وأرواحكم وطينتكم  -إىل آّاري والقمامة وإىل الزبالة 
 -وَعظُمت وبُورِكت وٌقدِّست وطابت وَطُهرت بعضها من بعض، لم تزالوا بعين اهلل واحدة َجلَّت 

مرَّ علينا قبل قليل ُب زيارة الندبة مرت كل ىذه ا٤بعاين تتجلى ُب مرأى ومسمع إماـ زماننا اهلل نور ٠بعِو 
سبحون وبعرشِو لم تزالوا بعين اهلل و عنده في ملكوتو أنوارًا تأمرون ولو تخافون وإياه ت -وبصره 

ىذه  - حتى َمنَّ ِبُكم علينا فجعلكم في بيوت -أيُّ منزلة ىذه؟!  -حافون  -باهلل  -ُمـحِدقون وبِو 
البيوت ليس بيوت من أحجار، بيوت األحجار ٫بُن نقدسها سرداب  يا بقية اهلل نقدسو نتعبد بتقديسِو 

فجعلكم في بيوت َأِذَن اهلل أن تُرفع ويُذكر فيها اسمو  -ولكن ىذه البيوت ىذه حقائق آؿ ُمػَحمَّد 
البيوت ىي ىذه  -تولى عزَّ ذكرُه تطهيرىا ورضي من خلقِو بتعظيمها فرفعها عن كل بيت قدََّسو 
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فرفعها عن كل بيت قدََّسو وأعالىا عن كل بيت طهره في السماء ال يوازيها خطر وال  -القلوب 
أنظر إىل  :قاؿ ،الذي ينظر إليها، حْب طلب موسى أف ينظر إليو من ذا -يسمو إلى سمائها النظر 

الروايات تقوؿ فتجلى لو نوٌر من َمَل  كرَّويب ىو من شيعتنا كما يقولوف من ا٣بلق األوؿ من  ،ا١ببل
في السماء ال يوازيها خطر وال يسمو إلى  -شيعتهم فخرَّ موسى َصِعقا مات موسى وُدؾَّ ا١ببل دكا 

وال يقُع على كنهها الِفَكر وال  -أيُّ ِفَكر تقُع على كنهها  -وال يقُع على كنهها الِفَكر  سمائها النظر
أصبًل البصر ُب غاية ما يصل لن يطمح إىل أرضها ليس إىل ٠بائها إىل  -يطمُح إلى أرضها البصر 

 :أرض تل  البيوت، عبارات ُب غاية الدقة ُب غاية العمق فجعلكم
ورضي من خلقِو  ،تولى عزَّ ذكرُه تطهيرىا ،اهلل أن تُرفع ويُذكر فيها اسمو فجعلكم في بيوت َأِذنَ 

وال  ،وأعالىا عن كل بيت طهره في السماء ال يوازيها خطر ،فرفعها عن كل بيت قدََّسو ،بتعظيمها
ال تطمح ال  -وال يطمُح إلى أرضها البصر  ،وال يقُع على كنهها الِفَكر ،يسمو إلى سمائها النظر

 ،وال يغادر سكانها البشر ،وال يطمُح إلى أرضها البصر -وؿ وال األنظار أف تصَل إىل أرضها العق
وال يغادر سكاهنا البشر، البشر ىنا ليس  -يتمنى كل أحد أنو منكم وال تتمنون أنكم من غيركم 

رأ ُب أدعية اإلشارة إىل ا٤بعُب البشري لآلدميْب وإالَّ ا٤بقصود ما جاء ُب أدعية شهر رجب، حينما نق
شهر رجب والدعاء موجود ُب ىذه ا٤بصادر أيضًا ولكنِب أستخرجُو لكم من مفاتيح ا١بناف، الدعاء 

إىل أف يقوؿ الدعاء والدعاء  -اللَُّهمَّ إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوَك بو والة أمرك الذي أولُو: 
منتجبين وبشرِك المحتجبين صلي على ُمـَحمَّد وآلو وعلى عبادك المنقوؿ عن إمامنا ا٢بجة: 

 -ىذه درجة خاصة من درجات األولياء وَبَشرَِؾ الػمحتجبْب وليس كل البشر  - ومالئكتك المقربين
صلي على ُمـَحمَّد وآلو وعلى عبادك المنتجبين وبشرِك المحتجبين ومالئكتك المقربين والُبهم 

ىذه مراتب من مراتب أولياء اهلل وأنا ال أستطيع أف أقف عند كل عبارة وأشرحها  - الصافيَن الحافين
وال يغادر سكانها البشر يتمنى كل أحد أنو منكم وال تتمنون أنكم من غيركم  -فالوقت ال يكفي 

إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت األنوار والعزم والمجُد والسؤدد فما فوقكم أحٌد 
فما فوقكم أحٌد  -٫بُن صنائع ربنا ىذه معرفة إماـ زماننا وا٣بلُق من بعد صنائعنا صنائٌع لنا  - إال اهلل

إال اهلل وال أقرَب إليِو وال أخصَّ لديِو وال أكرم عليو منكم أنتم سكن البالد ونور العباد وعليكم 
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لديِو وال أكرم عليو منكم  وال أخصَّ  -يـو التناد ىو يـو القيامة ويـو كل شدة  -االعتماد يوم التناد 
ِبُكم بكم سادٌب آؿ ُمػَحمَّد ُب الزيارة ا١بوادية: ِبُكم سادٌب آؿ ُمػَحمَّد سكنت  -أنتم سكن البالد 

ىؤالء ىم  -أنتم سكن البالد ونور العباد وعليكم االعتماد يوم التناد  -السواكن وٙبركت ا٤بتحركات 
 م أٝبعْب.سادتنا وأئمتنا صلوات اهلل وسبلمو عليه

هتذيب الشيخ الطوسي الدعاء أيضًا من األدعية الٍب تُقرأ بعد الصلوات صفحة:  ،ُب نفس التهذيب
سبحان من أكرم ُمَحمَّدًا، سبحان من انتجب  :ماذا يقوؿ الدعاء وىو تسبيٌح من التسبيحات 106

من َفَطم بفاطمة ُمَحمَّدًا، سبحان من انتجب عليَّاً، سبحان من خصَّ الحسن والحسين، سبحان 
 -ىذا التهذيب أحد األصوؿ األربعة وىذه روايات معتربة ُب قمة االعتبار  - من أحبها من النار

سبحان من َفَطم بفاطمة من أحبها من النار، سبحاَن من ُخلق السماوات واألرض بإذنو، سبحان 
سبحان من خلق  عليهم، د وآل ُمَحمَّد صلى اهللمن استعبد أىل السماوات واألرضين بوالية ُمَحمَّ 

إذا كاف كل شيء ٥بم  -الجنة لُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد، سبحان من يُورثها ُمَحمَّدًا وآَل ُمَحمَّد وشيعتهم 
ىم ا١بهة الٍب فتحها اهلل لنا وىم الباب الذي أراد اهلل سبحانو وتعاىل منا  ؟ِلماذا إذًا نطلُب من غّبىم

ُمَحمَّدًا وآَل ُمَحمَّد وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل  سبحان من يُورثها -أف نتوجو إليو 
أعداء ُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد، سبحان من يَُملُِّكها ُمَحمَّدًا وآل ُمَحمَّد وشيعتهم، سبحان من خلَق 

إىل آخر الدعاء، كل شيء ٥بم  ..الدنيا واآلخرة وما سكن في الليل والنهار لُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد 
وا٣بلُق من بعُد صنائٌع لنا  -سبحان من يَُملُِّكها ُمَحمَّدًا وآل ُمَحمَّد  -يء بيدىم تبلحظوف وكل ش

ىذا ىو الذي ُنسلم عليو فهو  -يَُملُِّكها ُمَحمَّدًا وآل ُمَحمَّد  -والناس صنائٌع لنا ىذه الـ الػِمل  
من جهات الوجود وُب كل صفحة صاحب الضياِء والنور، وىذا ىو الضياُء والنور ا٤بنتشر ُب كل جهة 

السَّالُم عليَك يا وجو اهلل الذي ال يهلك وال يبلى إلى يوم من صفحات حياتنا فنخاطبُو ُب الزيارة: 
السَّالُم عليَك يا وجو اهلل الذي ال يهلك وال يبلى إلى يوم الدين  -فهل يهل  وجو اهلل؟!  - الدين

 . بين األرض والسماء السَّالُم عليَك أيُّها السبُب الُمّتِصلُ 
 115اآلية  بقرة، ماذا نقرأ ُب سورة البقرة؟ولذل  حْب نذىب إىل الكتاب الكريػم لنقرأ ُب سورة ال

تػجلي، إفَّ اهلل واسٌع عليم أليَس ُب  عَهِْىٌ{ ًَاعِعٌ انهّوَ ئٌَِّ انهّوِ ًَجوُ فَثَىَّ رٌَُنٌُّا فَأَّنًََب ًَاملَغشِةُ املَششِقُ }ًَنِهّوِ
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ِلماذا التػأكيد على قراءة سورة التوحيد وِلماذا قُرِنت سورة  عاين ُب كل جهة نورىم ساطٌع ظاىر،ىذه الػم
التوحيد باسم علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو ُب الروايات؟ ومنزلُة علّي وىذه الروايات حتػى ُب كتب 

 انهَّوُ ىٌَُ }لُملقرآف ِلماذا؟ اآلية الثانية: الػمخالفْب، منزلة علّي ُب ىذه األُمَّة كمنزلة سورة التوحيد ُب ا

 اهلل الصمد ماذا تعنػي؟ انصًََّذُ{ أَدَذٌ * انهَّوُ
الصمد الذي تصمُد إليِو القلوب، تصمُد إليِو الوجوه، تصمُد إليِو ا٢بقائق، تتجُو إليو، تطلب منو كل 

شياء، من خبلؿ ىذه النصوص شيء، اهلل الصمد اهلل الذي تتجو إليو كل األشياء فتطلب منو كل األ
أين ىي ا١بهة الٍب تصمد إليها األشياء، حْب نصمُد إىل اهلل أال نتوجو إىل وجهِو، وجهو الظاىر ُب كل 

اهلل الصمد اهلل الذي تصمد إليو  عَهِْىٌ{ ًَاعِعٌ انهّوَ ئٌَِّ انهّوِ ًَجوُ فَثَىَّ رٌَُنٌُّا فَأَّنًََب ًَاملَغشِةُ املَششِقُ }ًَنِهّوِشيء 
الوجوه وتصمد إليو القلوب وتصمد إليو ا٢بقائق فتطلب منو كل شيء تطلب وجودىا وتطلب بقائها 
وتطلب ثباهتا وتطلب صبلحها وتطلب فيضها وتطلُب وتطلب، الكوف كلو فقّب الػخطاب ُب اآلية 

الوجود كلو فقّب  انهَّوِ{ ئِنََ انفُمَشَاء أََزُىُ ننَّبطُا أَُّّيَب }َّبللناس ولكن ىذا خطاب للوجود الناس مصداؽ 

كلُّ الوجود مفتقٌر إىل اهلل يطلُب كل شيء من اهلل، الوجود يتجُو إىل   احلًَِْذُ{ انغَنُِِّ ىٌَُ }ًَانهَّوُإىل اهلل 
دات تطلب اهلل يتجُو إىل وجهِو يصمُد إليو اهلل الصمد الذي تصمُد إليو الكائنات تصمد إليو الػموجو 

وجودىا وبقائها وصبلحها وزيادة خّبىا وزيادة نعمها ُب ظاىرىا وباطنها، االتػجاه إىل وجو اهلل سبحانو 
وتعاىل، ىذا الربط بْب سورة التوحيد وبْب علّي ألف القرآف ُب ظاىرِه توحيد وُب باطنِو والية، باطُن 

 .القرآف الوالية وباطن التوحيد الوالية
ية ذكرُت ما قالُو السيد ا٣بميِب رضواف اهلل تعاىل عليو ُب كتابِو اآلداب ا٤بعنوية للصبلة ُب الػحلقة ا٤باض

حْب قاؿ: بأف الشهادة األوىل بأف شهادة التوحيد ينطوي ُب داخلها الشهادة الثانية والثالثة، وبأف 
ة ينطوي ُب داخلها شهادة الشهادة بالرسالة ينطوي ُب داخلها معُب التوحيِد والوالية، وبأف الشهادة الثالث

التوحيد وشهادة الرسالة، باطن التوحيد الوالية وباطن الوالية التوحيد، ولذل  أ٠باء ا١بماؿ اإل٥بية باطنها 
أ٠باء ا١ببلؿ، وأ٠باء ا١ببلؿ اإل٥بي باطنها أ٠باء ا١بماؿ، الرحيم الرٞبن ُب باطنِو ا٤بنتقم وا٤بنتقم ُب باطنِو 

وؼ ال على ٫بو التخصيِص ّٔذه البُنػى ؤ ُب باطنِو ا١ببار وا١ببار ُب باطنِو الر  الرحيُم والرٞبن، الرؤوؼ
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اللفظية وإ٭با كل أ٠باء ا١بماؿ تستبطُن كل أ٠باء ا١ببلؿ وكل أ٠باء ا١ببلؿ تستبطن كل أ٠باء ا١بماؿ 
حْب وىذا ىو التوحيد، التوحيد أف نتوجو إىل وجو اهلل، وجهت وجهي الوجو ىو ا٢بقيقة وىو القلب، 

نقُف ُب الصبلة وىي أبرُز مصاديق إظهار العبودية والتوحيد وجهت وجهي للذي، وجهت وجهي 
وسلمُت أمري، ىل ىو ىذا الوجو الذي فيو العيناف واألنف والفم؟ الوجو ىو ا٢بقيقة، الوجو ىو القلب، 

لوا، وىذا الوجو ىو وجهت وجهي أي وجهُت قلبػي، ألي وجو؟ لػهذا الوجو الذي فثمَّ وجُو اهلل أينما تو 
 الوجو الذي ال يهل ، ىذا الوجو الذي:

ىذا الوجو الذي يرى كل شيء، ىو ىذا ىو الػوجو  ًَاملُإيِنٌٌَُ{ ًَسَعٌُنُوُ عًََهَكُى انهّوُ فَغََْشٍَ اعًَهٌُا ًَلُمِ}
الذي ىو مػحط أنظار القلوب، القبلُة الػحقيقية، ىذه القبلة الػحقيقية أين يتجلى معناىا؟ يتجلى معناىا 

الػحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، فمن كاف إمامو ىكذا ِلماذا يبحُث ُب بن  ُب إماـ زماننا الػحجة
يػمينًا وِشػماالً، إذا كانت قبلتنا ىي ىذه وأئمتنا ىؤالء، قد يقولوف ىذا غلو الػمزابل، ِلماذا يذىب 

فليقولوا وال شأف لنا بػهذا الكبلـ، ىم يسمونو غلو نػحُن نسميو توحيد، وىم ما عندىم يسمونو توحيد 
 نػحُن نسميو شرؾ وتقصّب وعدـ معرفة. 

 ..............................  ـوـــــواه ورأيــــٌي ىــــرابـوا تـــالــوق
 ـبُّ ـــقّ ــــم وأُلَ ـــهـــيـــى فـــك ُأدعـــــذلــب  ى اللهيٌّ ىواُه ورأيو  ـوقالوا عل

 اب ىذا والـمشـيرون أخيبُ ـأال خ  ُيشيرون باأليدي إليَّ وقولهم 
 على حبكم بل يسخرون وأعجبُ   يعيبونني من خبهم وضاللهم  

 بُ ــذنِ ــيٌء ومُ ــســـوا مُ ـــالــٌة قـــفــائـــوط  مــحبكـنـي بـد كفَّرتــفـطائفـٌة ق
وال ُيضّبين ذل ، أنأ أسخُر من تل  الرؤوس الفارغة من العقوؿ التػي قد ُحشيت بكل شيء من 

 مػختلف الػمزابل والقمامات إال من معرفة أىل البيت..
 أعيبُ  يـك التـي ىـىاتي وال عيب فما ساءني تكفير ىاتيك منهم  

 بُ ـبــألو اٌء ــمـبـي ضــلـــن قـــوازُع مـــن عت  ـطلـنبـي تـكم ذوي آل الـيـإل
 وما لي إالَّ مشعب الحق مشعبُ   يعٌة ـمَد شـي إالَّ آَل أحـفما ل

 ..سيدي يا بقية اهلل ب  صلنػي عن  ال تقطعنػي يا ابن رسوؿ اهلل
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 قُ ــا واثـِو أنـن بــيُّ ومـعلـرُف الـــالش  و ـن لـــيا أيها المولى الولي وم
 قـــــالــــطــــداَك فــــن عــــإال والك وم  ال أبتغي مولًى سواَك وال أرى 

 قُ ــاشـا عـٌق أنــاشـا عــٌق أنــاشـا عــأن  اً ـواَك تعنفـي ىـي فـم يعذلونـك
 

خدمة إماـ زمانكم صلوات اهلل أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أسألكم الدعاء دعائي لكم بالتوفيق ُب 
 وسبلمو عليو، ملتقانا غداً الػحلقُة الرابعة بعد العاشرة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي ُب أماف اهلل.

 
 

 االربـعــاء      
 1432شوال  1 

31  /8  /2011 
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 الرابع عشراحللقة 

 السادساجلزء  /املعرفة 

 

أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أنصارُه أولياءُه مػحبيو منتظريو سبلـٌ عليكم أسعد اهلل أيامكم وفقنػي اهلل 
تعاىل وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا ولػمحبتِو ومودتِو ووالءِه وطاعتِو والتسليم ألمره واالنقياد إلرادتو والػمحبَّة 

 رابعة بعد العاشرة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.لػمرامِو صلوات اهلل وسبلمو عليو، الػحلقة ال
بقيت عندنا بقيٌة من حديث ُب أجواء ابن عريب ومن حديث ُب الػمعرفِة بدأتُو يـو أمس، ُب ىذه 
الػحلقة أحاوؿ أف أتػمم حديثي ُب ىاتْب الػجهتْب لعلي أستطيع أف أتػم الكبلـ ُب العنواف الػخامس من 

حائف ىذا الػملف عنواف الػمعرفة، إذا تػمَّ الكبلـُ ُب ىذا العنواف ُب حلقتنا لػهذا اليـو إف شاء عناوين ص
اهلل تعاىل سيكوف ُب يـو غد عنواٌف جديد وىو عنواف الوصاؿ، العنواف السادس من عناوين صحائف 

 الػَمَلّف الػَمهَدوّي. 
، كاف الكبلـُ ُب أجواِء ابن  عريب وبعد جولة ُب كتبِو ما بْب تفسّبِه وفصوصِو وفتوحاتو، نَػحُن وحلقة اليـو

وطولت بعض الشيء ُب الوقوؼ ما بْب صحائف وأوراؽ وسطور وفصوؿ وأبواب الفتوحات الػمكية، 
وبالضمِن أشرُت إىل ما قالُو جػملة من رموز ومن أجبلء الػمدرسة العرفانية الشيعية، وتواىل الػحديُث 

 ما قالُو العارؼ الػخمينػي السيد روح اهلل الػموسوي الػخمينػي ُب ابن عريب، وتسلسل حتػى وصلنا إىل
تػحدثت شيئًا ما عن مدرسة السيد الػخمينػي وعن الػمدرسة التػي ينتمي إليها عن أستاذيو كل واحد 

بأف وقلُت ُب النهاية  ،ينتمي إىل مدرسة شيخ جوادي ملكي تربيزي والشيخ ُمػَحمَّد علّي الشاه آبادي
شرح ) 27السيد الػخمينػي لو مدرستُو الػخاصة، ثػم تػحدثت عن كتابِو األوؿ الذي َكَتَبُو وىو ُب سن 

)مصباح الػهداية إىل الػخبلفة  29وتػحدثُت عن كتابِو الثاين الذي كتبُو وىو ُب سن  (دعاء السحر
داية كاف يناقش ابن عريب وأوؿ مناقشة والوالية( وبالػجملة ما كاف ُب الكتابْب أف السيد الػخمينػي منُذ الب

 وأشرُت إىل ،لو البن عريب ُب كتابِو شرح دعاء السحر فيما يتعلق بأسػماء الذات والصفات واألفعاؿ
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موطن ىذا الكبلـ ُب كتابِو وقرأت شيئًا يسّبًا منو، بالػجملة ما جاء ُب كتاب شرح دعاء السحر وما 
من أىم كتب السيد الػخمينػي العرفانية ومن أوائل ما كتب، ىناؾ وىػما  ،جاء ُب كتاب مصباح الػهداية

إجبلٌؿ البن عريب واضح ولكن ىذا اإلجبلؿ ىو إجبلٌؿ علمي وليس إجبلاًل عقائديًا ألنو يناقشُو ويرُد 
عليو ويرُد على منهجِو وتبلميذِه وىذا شيٌء طبيعي فهو يكتب ُب العرفاف وأحد لواـز العرفاف ابن عريب، 

 .السيد لػم يكن قد التزـَ بآراء ابن عريب قد يقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما يرفضلكن 
بعد ىذين الكتابْب السيد ا٣بميِب لو تعليق على شرح فصوص الػِحَكم فهو قد َدَرَس كتاب فصوص 

اب  يعِب ىذا الكت 30الػِحَكم عند أستاذِه الشيخ ٧بمَّد علي الشاه آبادي وكتب تعليقًا وىو ُب سن 
ىناؾ مبلحظة مهمة أشّب إليها ألف السيد ا٣بميِب  )مصباح ا٥بداية إىل ا٣ببلفة والوالية(ُكِتب بعد كتاب 

ُب كتابِو مصباح ا٥بداية إىل ا٣ببلفة والوالية والذي تتجلى فيو مدرستُو العرفانية ومنهجُو العرفاين الذي 
ء فابن عريب ليس كل ما قالو ىو باطل، لن ٱبتلُف فيو عن مدرسة ابن عريب وإف وافق ابن عريب ُب أشيا

٘بد أحداً حٌب إبليس ليس كل ما يقولو ىو باطل، الشُ  ُب إبليس ُب نيتِو ٫بُن نعلم بأف إبليس حينما 
ينفُث نفثًا النية باطلة لكن رٗبا النفث يكوف صحيحاً، قوؿ إبليس قد يكوُف صحيحًا إذا ُأِخَذ ىذا 

إبليس ُب نيتِو، نية إبليس يأمر بكل شر وينهى عن كل خّب ىذه ىي نيتوُ  القوؿ ٗبا ُىَو َىو، ٫بُن نعرؼ
الٍب نعرفها، أمَّا ما يقولو إبليس ليس بالضرورة أف يكوف باطبًل، قد يكوف قولُو الصحيح ىو ٗبثابة مكيدة 

 .ٗبثابة مصيدة كمْب ىذا ٲبكن أف يكوف وىو أحد وسائلِو ا٤بهمة وأحُد وسائلِو ا٣بفية
عريب نفس الشيء قالُو ُب كتابِو الفتوحات الػمكية وقرأت لكم مقطعًا مػما قالو بػخصوص شيعة ىو ابن 

أىل البيت، قاؿ إف الشيطاف يلقي لبعض الناس وضرب مثبًل مثُل الشيعة يُلقي لػهم أصبًل صحيحاً وىو 
  يبنػي على ىذا وبعد ذل ،حبُّ أىل البيت ألقاُه يعنػي الشيطاف ىو الذي ألقى إلينا حب أىل البيت

الصحيح فروعًا باطلة فيأٌب الغلو ُب أىل البيت ويأٌب الطعن ُب أعداء أىل البيت كما قاؿ الطعن ُب 
الصحابة، اآلف ليس الكبلـ ُب ىذا الػجو أو ُب ىذه الػجهة، ابن عريب أقوالُو بعضها صحيح ال يػمكن 

مينػي ُب كتابِو تعليقات على شرِح فصوص أف نقوؿ بأف كل ما قالو ابن عريب ليس صحيحاً، السيد الػخ
 الػحكم مثبًل ىو ىذا الكتاب فصوص الػحكم البن عريب وىناؾ شرح وىو شرُح القيصري شرح داوود

 مػحمود القيصري:بن  مػحمود داوودبن  ُمػَحمَّدبن 
 وىو ينقل كبلـ ابن عريب وكذل  ما يؤيدُه القيصري: وقاؿ أبو بكر العجُز عن َدرؾِ  58صفحة: 
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وىذا تقدـ ُب قراءتنا لنصوص ابن عريب ُب الفتوحات ا٤بكية، السيد ا٣بميِب يعلق: قولُو  -اإلدراؾ إدراُؾ 
ألنو ال معُب لو كما قلت ىذه الكلمة ليس  -ليَس العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراكًا  :وقاؿ أبو بكر أقوؿ
 -دراكًا بل إدراؾ العجز الكذائي وقاؿ أبو بكر أقوؿ ليَس العجُز عن درؾ اإلدراؾ إ -٥با من معُب 

أيُّ عجز عن أي شيء العجُز عن  -بل إدراؾ العجز الكذائي  -إدراؾ  -الكذائي على سبيل ا٤بثاؿ 
بل إدراؾ العجز الكذائي إدراؾ كما يقاؿ غاية عرفاف أىل  -معرفة اهلل إدراُؾ ىذا العجز ىو إدراؾ 

كما  -ف يعجز عن درؾ اإلدراؾ ال معُب ٥بذا الكبلـ ال أ -إدراُؾ العجِز عنها  -ما ىو؟  -ا٤بعرفة 
يعِب  -يعلق السيد ا٣بميِب يقوؿ: ولعلو َسػِمع شيئًا  -يقاؿ غاية عرفاف أىل ا٤بعرفة إدراُؾ العجِز عنها 

من ىذا القوؿ ا١باىل ولكن ابن عريب  -ومل ٰبفظُو فقاؿ ما قاؿ  -أبا بكر رٗبا َسػِمَع شيئاً ُب ىذا ا٤بعُب 
تبلحظوف ىنا السيد ا٣بميِب ٱبتلف مع ابن عريب ُب ىذه القضية مع أفَّ ىذا القوؿ كاف من  يتبناه

القواعد األساسية الٍب بُب عليها تفكّبُه ُب كتاب الفتوحات ا٤بكية والحظتم كم ىو عدد ا٤برات الذي 
 أورد ىذا القوؿ مع أنِب ما تتبعُت القوَؿ ُب كل مكاف.

أاَل ترى رسوؿ اهلل صلى اهلل  -َلمَّا يذكر ابن عريب ُب الفصوص  129، 128كذل  مثبًل ُب صفحة: 
طبعاً ىو ا٤بكتوب ىنا صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ىو السيد ا٣بميِب كاتب وآلِو وسلم وإالَّ  -عليو وسلم 

ي ُب ا٤بناـ بقدِح لنب قاؿ: فشربتُو حٌب خرج الريُّ من أظافّب  -ُب ا٤بصدر األصلي صلى اهلل عليو وسلم 
: قولو أال ترى - السيد ا٣بميِب يعلق -ٍب أعطيُت فضلي عمر، قيل ما أولتُو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: العلم 

رسوؿ اهلل إىل آخر الكبلـ، اعلم ىداؾ اهلل إىل الطريق ا٤بستقيم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو َلمَّا  
ٝبيع عوامل الغيب والشهود ولو الربزخية  كاف متحققًا بتماـ دائرة الوجود ومستجمعًا للكماالت الٍب ُب

والفيُض ا٤بقدس اإلطبلقي مل يكن كماؿ وال وجود خارجاً عن  -رسوؿ اهلل  -الكلية وىو ا٤بشيئة ا٤بطلقة 
ال كماؿ وجود خارجاً عن وجودِه د الظلي وكلو الوجود وليس وجود و حيطة كمالو ووجوده فهو كل الوجو 

ال كماؿ وجود خارجاً عن وجودِه وكماؿ وجودِه حٌب يكوف فضبًل وزيادة وليس وجود و  -وكماؿ وجودِه 
يكوف بطريق التجلي والتشأف ال  ،والفيوضات الوجودية والكمالية الٍب تصل إىل ما سواه من حضرتوِ 

بطريق الفضل والزيادة، نعم ما كاف فضبلً عن الوجود ىو التعْب والعدـ وعن الكماالت ما كاف من سنخ 
رٗبا كبلـ السيد ا٣بميِب مغلف بالعبارات لكنِب أوضحُو بشكل ٨بتصر ماذا يريد أف يقوؿ  -ا مقاببلهت

يُعلق وفقاً ِلما قالو ابن عريب  ،السيد ا٣بميِب؟ على فرض صحة ىذه الرؤيا، ىنا السيد ا٣بميِب حْب يعلق
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وؿ اهلل صلى اهلل عليو ووفقًا ِلما يعتقده ا٤بخالفوف ألىل البيت بأف ىذه الرؤيا صحيحة، يقوؿ: إف رس
وآلو ىو َمػجَمُع الكماالت وَلمَّا كاف رسوؿ اهلل ٦بمعًا للكماالت فهو قابٌل لكل الفيض، اهلل سبحانو 
وتعاىل حْب يصدُر منو الفيض يصدر الفيض على أساس ا٢بكمة ال يصدر الفيض بنحو أكثر من 

تقتضي أف الفيض يكوف ٕبجم القابل القابل، ىناؾ قابل وىناؾ فيض، ا٢بكمة اإل٥بية ماذا تقتضي؟ 
مثبًل على  %1بسعة قبوؿ القابل، ىناؾ قابل من القوابل من أمثالنا رٗبا ال يأخذ من الفيض إال بنسبة 

من حجم الفيض ألنو إذا أرسل إلينا  %1سبيل ا٤بثاؿ، اهلل سبحانو وتعاىل لن يرسل إلينا فيضاً أكثر من 
النظاـ، اهلل سبحانو وتعاىل كل شيء عنده ٗبقدار، ما من شيء أكثر من ذل  سيكوف ىناؾ اختبلؿ ُب 

إال وىو موزوف، كل شيء لو تقدير وٙبديد، الفيض يكوف ٕبسب القوابل، اهلل سبحانو وتعاىل حْب 
 أفاض على ٧ُبَمَّد صلى اهلل عليو وآلو ٛباـ الفيض ِلماذا؟
ض فبل زيادة ُب الفيض، فإذا افَبضنا أف ىناؾ ألف القابل الػُمَحمَّدي يأخذ ٛباـ الفيض يستغرؽ ٛباـ الفي

زيادة الزيادة ىي العدد ولذل  ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: الٍب تصل إىل سواه من حضرتِو يكوف بطريق التجلي 
والتشأف ال بطريق الفضل والزيادة، نعم ما كاف فضبًل عن الوجود ىو التعْب والعدـ وعن الكماالت ما  

الت مثل العلم، مقابل العلم ما ىو؟ ا١بهل، ألف العلم بكاملِو يأخذُه الكما -كاف من سنخ مقاببلهتا 
القابل الػُمػَحمَّدي فأين الزيادة؟! فما وراء العلم ىو ا١بهل، يعِب أف ما شربُو ُعَمر إذا كاف ىناؾ رمزية 
صحيحة ُب ىذا ا٢بديث فهو ا١بهل، خبلصة الكبلـ اإلماـ ا٣بميِب ىنا السيد ا٣بميِب يتماشى مع 
ذوؽ ابن عريب ومع ذوؽ ا٢بديث على فرض أف ىناؾ زيادة من اللنب شرّٔا عمر وىذه رموز، ىذا النحو 
من التعبّبات ُب كتب العرفاء وىذا الذوؽ من األخذ والرد موجوٌد ُب كتب العرفاء وىي طريقٌة تعارؼ 

لفقهاء ٥بم طريقة، العرفاء ٥بم عليها العرفاء ُب الكتابة، مثل ما األدباء ٥بم طريقة، الفبلسفة ٥بم طريقة، ا
 طريقة ُب الكتابة، ىذا ُب كتاب شرح فصوص ا٢بكم، ىذه ُب الفص اإلسحاقي.

ناه ُب كتاب ابن عريب، حينما قاؿ ابن عريب ُب فصوص أالفص الداوودي وىذا الكبلـ أيضًا ٫بُن قر 
أف ُب أُمَِّتِو من يأخذ ا٣ببلفة عن وال عيػََّنُو لعلمِو  -يعِب النيب  -ا٢بكم: وما نص ٖببلفتو منو على أحد 

ما قالو ابن عريب من أف النيب ما نصَّ على أحد من بعده، السيد ا٣بميِب  -ربو فيكوف خليفًة عن اهلل 
الٍب ىي عبارة عن  -إذا كاف ا٤براد ا٣ببلفة ا٤بعنوية  -يعلق يقوؿ: وما نص ٖببلفتِو منو ا٣ببلفة ا٤بعنوية 

وأمَّا ا٣ببلفة  ،باإلطبلع على عامل األ٠باء أو األعياف ال ٯبُب النُص عليها ا٤بكاشفة ا٤بعنوية للحقائق
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و٥بذا  ،وف اإلنباء والرسالة الٍب ىي ٙبت األ٠باء الكونية فهي واجٌب إظهارىاؤ الظاىرة الٍب ىي من ش
كالنبوة   وا٣ببلفة الظاىرة - يعِب على األئمة -نص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو على ا٣بلفاء الظاىرة 

تكوف ٙبت األ٠باء الكونية فكما يكوف النبوة من ا٤بناصب اإل٥بية الٍب من آثارىا األولوية على األنفس 
فكذا ا٣ببلفة الظاىرة وا٤بنصُب اإل٥بي أمٌر خفٌي على ا٣بلق البُد من إظهارِه بالتنصيص ولعمر  ،واألمواؿ

 -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ا٢ببيب يكوف التنصيص على ا٣ببلفة من أعظم الفرائض على 
ولعمر ا٢ببيب يكوف  -وىو يشّب إىل اآلية الٍب نزلت ُب بيعة الغدير يا أيها الرسوؿ بلغ آية التبليغ 

التنصيص على ا٣ببلفة من أعظم الفرائض على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فإف تضييع ىذا 
األُمَّة وٱبتل أساس النبوة ويضمحُل آثار الشريعة من أقبح األمر ا٣بطّب الذي بتضييعِو يتشتت أمر 

القبائح الٍب ال يرضى أحٌد أف ينسبها إىل أوسط الناس فضبًل عن نيب ُمكرَـّ ورسوٌؿ معظَّم نعوُذ باهلل من 
واضح نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ُب مقابل ما قالو ابن عريب ُب إنكار أف يكوف  -شرور أنفسنا تدبر 

 صلى اهلل عليو وآلو بأنو قد نصَّ على أحد من بعده، ىذا ُب الفص الداوودي من فصوص ا٢ِبَكم.النيب 
 ، مصباح األنس ىناؾ كتاب مفتاح الغيب لتلميذ ابن عريب صدر الدين القونوي(مصباح األنس)أمَّا ُب 

تلميذُه وربيبُو فابن عريب كاف قد تزوج أمو وىو صغّب وترىب ُب حجر ابن عريب، وىناؾ شرح للفنَّاري 
حملمد الفنَّاري على مصباح األنس، السيد ا٣بميِب يعلق على ىذا الكتاب ومن آخر الكتاب يتضح أف 

ألنو يقوؿ بأنو ُب آخر الكتاب: حملررِه السيد روح اهلل حررتُو ُب  ،رٗبا وستة أياـ 35عمر السيد كاف ُب 
والدة السيد ُب العشرين من ٝبادى  -من ا١بمادى الثانية  26ُب  -ُب مدينة ٟبْب  -قصبة ُخػمْب 
يعِب ٟبسة  -ىجري قمري  1355ُب السادس والعشرين من ا١بمادى الثانية  -1320الثانية سنة: 

 .٣بميِب أتػمَّ ىذا الكتاب وستة أياـ كما يبدو من التأريخ ا٤بذكوروثبلثْب سنة السيد ا
، ىذا الػمقطع أنا قرأتو على مسامعكم فيما تقدـ، يقوؿ: بل قد يشاىد السال  221ُب صفحة: 
السيد الػخمينػي يقوؿ ىذا الكبلـ تعليقًا على مسألة اإللقاءات التػي تأٌب إىل السال  التػي  -الػمرتاض 

بل قد يشاىد السال  الػمرتاض نفسُو وعينُو الثابتة ُب مرآة  -رة ُب كتاب مصباح األنس جاءت مذكو 
وىذا  ،الػُمَشاَىد لصفة عِْب الػُمشاِىد كرؤية بعض الػمرتاضْب من العامة الَرَفَضة بصورة الػخنزير بػخيالوِ 

ي على صورة خنزير فيها ليس مشاىدة الرفضة كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رأى الػمرتاض نفسُو التػي ى
واضح كبلـ السيد الػخمينػي من أف ىذه الػمكاشفات التػي  -فتوىم أنو رأى الرافضي وما رأى إال نفسو 
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أشار إليها ابن عريب أف بعض الرجبيْب رأوا الشيعة ُب صورة كبلب رأوا الشيعة ُب صورة خنازير يقوؿ 
النفوس الصافية يروف حقائقهم ُب النفوس  ىؤالء الػمرتاضوف ُب بعض الػحاالت يروف نفوسهم ُب

الصافية، ُب مواجهة الرافضة يروف صورىم ُب مرايا نفوس الرافضة فّبوف صورىم بأنػهم ىم الػخنازير وىم 
ىكذا يقوؿ السيد الػخمينػي ُب تعليقِو على مصباح األنس، وىذا الكتاب بشكل عاـ تعليق  ،الكبلب

على مصباح األنس ىو مناقشة آلراء ابن عريب من أوؿ الكتاب السيد الػخمينػي على شرح الفصوص و 
 .إىل آخرِه وعلى ىذا النحو وىذه أمثلة وشواىد قرأتػها على مسامعكم

ولذل   ،لكن يبقى ابن عريب ىو أحد أقطاب ا٤بدرسة العرفانية ويبقى ابن عريب رمزاً ُب ا٤بدرسة العرفانية
تأثّب ابن عريب واضح ُب كتب السيد ا٣بميِب كما ىو  ٫بُن حْب نراجع كتب السيد ا٣بميِب ٪بد أف

واضح ُب كتب كل العرفاء، مع أف السيد ا٣بميِب رضواف اهلل تعاىل عليو لو مدرستُو ا٣باصة وأىم 
النصوص العرفانية الٍب كتبها السيد ا٣بميِب ىو مصباُح ا٥بداية، مصباح ا٥بداية إىل ا٣ببلفة والوالية ىذا 

وٱبتلف فيو كذل  عن ا٤بنهج ا٤بطروح ُب ا٤بدرسة  ،لسيد ا٣بميِب عن منهج ابن عريبا٤بنهج ٱبتلف فيو ا
وكذل  ٱبتلف فيو عن أستاذِه الشاه آبادي وعن  ،العرفانية الٍب تنتمي إىل الشيخ حسْب قلي ا٥بمداين

اـ مشاٱبِو عن مشايخ الشاه آبادي أمثاؿ الشيخ ُمػَحمَّد رضا القمشئي، ىناؾ مبلمح واضحة بشكل ع
متناثرة ُب كتب السيد ا٣بميِب تشخص ا٤بدرسة ا٣بمينية ُب ا٤بنهج العرفاين، ولكن مع كل ذل  يبقى ابن 

لذل  يبدو ىذا  ،عريب ُب نظر السيد ا٣بميِب أحد الرموز الكبّبة ُب دائرة الفلسفِة وا٢بكمِة والعرفاف
االٙباد السوفيٍب، الرسالة الٍب  ؤساءو باتشوؼ، آخر رئيس من ر من رسالتِو الٍب بعثها إىل غور  واضحاً 

بعثها مع الشيخ جوادي اآلملي والٍب عرض فيها عليو أف يرسل من متخصصي الفلسفة من االٙباد 
السوفيٍب إىل مدينة قم لدراسة كتب الفبلسفة من أمثاؿ ابن سينا الفارايب وصدر ا٤بتأ٥بْب وأشار إىل كتب 

والسيد ا٣بميِب ىنا ُب رسالتِو ىذه قطعاً ال  ،فر وإىل ٕبثوأف دراسة ىذه الكتب ٙبتاج إىل س ،ابن عريب
يريد أف يشخص بأف ما جاء ُب كتب ابن عريب بتمامِو حق مثل ما ذكر الفارايب وذكر ابن سينا إ٭با 
يتحدث عن الفلسفة ُب خطوطها العامة الٍب ىي يطرحها السيد ا٣بميِب ُب مواجهة الفلسفة ا٤بادية أو 

 ناىا ا٤باركسيوف والشيوعيوف ُب االٙباد السوفيٍب آنذاؾ.ا٤باركسية الٍب يتب
ما جاء ُب رسالة السيد الػخمينػي أقرأه الػمقطع الذي يتعلق بابن عريب وىو موجود ُب صحيفة ينور أو 

جلد بفهارسِو لػُخَطب ورسائل  20صحيفة النور باللغة الفارسية وباللغة العربية كتاب كبّب ربػما يتجاوز 
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ات السيد الػخمينػي، الػمقطع الذي يتعلق بابن عريب: وال أُتِعُبكم وال أذكر من كتب العرفاء وكتب وبيان
عريب فإف أردًب التعرؼ على آراء ىذا الرجل الكبّب فعليكم أف تُرسلوا نػخبة ابن  وال سيما مػحيي الدين

بعد كم سنة بعوف اهلل وتوكلِو من أذكيائكم الذين لػهم اليد الطوىل ُب ىذه الػمسائل إىل قم حتػى يتعرفوا 
تقريباً  -على منازؿ الػمعرفة التػي ىي ألطُف من الشعر وال يػمكن التعرؼ عليها من دوف ىذا السفر 

عريب عنواٌف كبّب ال  ابن ىذه أىم الػمحطات البن عريب ُب كتب وُب فكر الػمدرسة الػخمينية العرفانية.
 يستطيع من يدرس العرفاف وال يستطيع من يكتب ُب العرفاف أف يتجاوز ابن عريب لسببْب:

السبب األوؿ: أف ابن عريب ىو الذي وضَع األسس والنظريات والػمصطلحات والقواعد لػهذا العلم،  
؟ ال يػمكن، أي واحد من كالذي يريد أف يكتب ُب علم الػمنطق القدًن ىل يستطيع أف يتػجاوز أرسطو

أي ملة كاف من أي دين من أي مذىب إذا أراد أف يكتب ُب الػمنطق القديػم ال يستطيع أف يتجاوز 
أرسطو، الػمنطق القديػم الػمسمى أصبًل أسػمُو الػمنطق األرسطي ألف أرسطو ىو الذي وضع أسس ىذا 

مثبًل من أراد أف يدرس علم العروض ال العلم وقواعدُه ونظرياتِو ومصطلحاتِو وإىل غّب ذل ، كذل  
أحػمد الفراىيدي فيتجاوز ما وضعُو من أسس وقواعد، علم العرفاف ُب بن  يستطيع أف يتجاوز الػخليل

لباسِو الػحالػي ُب لباسِو الػموجود بْب أيدينا ال يستطيع الدارس والكاتب والباحث ُب ىذا العلم أف 
 ابن عربػي. يتجاوز ابن عربػي البُد أف يػمر على

والسبب الثاين: ُب أجواء مدرسة أىل البيت لػم يكن ىناؾ من جهد ُب استنباط الػمسل  الػمعنوي أو 
ولذل  أنا ذكرت من األمثلة  ،الطريق الػمعنوي للوصوؿ إىل اهلل وللوصوؿ إىل أىل البيت بشكل واضح
متأثرة بفكر الػمخالفْب السبب الكتب األخبلقية الػموجودة عندنا كتب مشحونة بػحديث الػمخالفْب و 

ىو انشغاؿ علمائنا ُب الػجانب الفقهي فقط، روايات الػمعارؼ الػجانب العقائدي والػمعرُب الروايات 
العميقة التػي تشكل الرؤيا الكونية وتشكل الرؤيا الوجودية الروايات التػي تتحدث ُب علم األسػماء، 

سػماء وفقًا للذوؽ األىل بيتػي، ما موجود عندنا ُب علم نػحُن ال نػملُ  ُكتُبًا متخصصة ُب علم األ
األسػماء الػحسنػى، صحيح عندنا كتب كتبها علماء الشيعة لكن واضح التأثّب للفكر الػمخالف ألىل 
البيت، تأثّب ابن عريب تبلمذة ابن عريب وغّب ذل ، بغض النظر عن أف ابن عريب كاف شيعيًا ُب حقيقتِو 

همنا ما ىي حقيقة ابن عريب، الذي يهمنا ما ىو الذي كتبُو ابن عريب ىو ىذا الذي أو ال، نػحُن ال ي
ىو ىذا  ؟يهمنا، ما ىو الػموجود ُب كتب ابن عريب، ما ىو الذي انتقل من ابن عريب إىل الوسط الشيعي
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إلينا ال  الذي يهمنا ال ضّب لو كاف ابن عريب ناصبيًا ولكن ما كتبُو ُب كتبِو موافق ألىل البيت وتسرب
ضَّب ُب ذل ، لكن الضّب لو كاف ابن عريب فعبًل شيعي ُب واقعو، لكنو كتب ىذه الكتب أياـ خبلفِو 

 .مع أىل البيت أياـ تسننِو وتسربت إلينا على أساس أنو شيعي الطامة ىنا الػمشكلة ىنا
شيع ابن عريب لذل  مشكلتنا البُد أف ُتشخص، بعض العرفاء يدافع عن ابن عريب ألنو ثبت عنده ت

ولكنو يغفل عن أف الفكر الذي يتسرب إلينا من ابن عريب ىو فكر ٨بالف ألىل البيت، قد يكوف 
صحيحًا ُب بعض جوانبِو، مشكلتنا ال ُب قضية إثبات التشيع البن عريب أو ُب عدـ إثباتِو، ما الذي 

سنياً؟! الفارؽ يكوف بالنسبة لو ليس  يُػَفرّْؽ بالنسبة بنا، ما ىو الفارؽ سواء كاف ابن عريب شيعيًا أو كاف
بالنسبة لنا، القضية ُب الفكر الذي يدخل إلينا من طريق باب ابن عريب، ىل ىذا الفكر موافق ألىل 
البيت أو ٨بالف، قد تكوف بعض األفكار موافقة ألىل البيت وقد تكوف بعض األفكار ال ىي موافقة 

الكثّب ٩با ُب كتبِو ٨بالف ألىل البيت، البُد أف ٫بدد وال ٨بالفة ألىل البيت تقف ُب الوسط، ولكن 
اإلشكالية أين، وإالَّ ٫بُن ال نستطيع أف نغض الطرؼ عن كل ىذا ا٤بدح الذي مدحُو أقطاب ا٤بدرسة 

ولذل  أنا ال أريد أف اضرب ٗبدحهم عرض ا١بدار أقوؿ رٗبا رُبػما أفَّ الرجل كاف  ،العرفانية مدح غريب
 ،لقضية أنا ال أبايل ّٔا، ال أريد أف أضرب بكبلـ ىؤالء األجبلء عرض ا١بدار بكلوِ شيعيًا ولكن ىذه ا

لكن الشيء ا٢بقيقي ا٤بوجود على أرض الواقع أف ما موجود ُب كتب ابن عريب الشيء الغالب عليو 
سية ٨بالف ألىل البيت فأف نُدخل ىذا الفكر وأف نريب أبنائنا أو الطلبة ا٤ببتدئْب الذين يعتقدوف بقد

العرفاء ويقبلوف كل شيء يقولو ىؤالء العرفاء فّببوف على أف ابن عريب من الشيعة وتؤخذ كتبُو على ىذا 
وحينما يسألوف عن العيوب ا٤بوجودة ُب ىذه الكتب واألخطاء الكثّبة تُرقَّع بقضية التقية أو  ،األساس

ة ُب ىذه الكتب وال التحريف بقضية التحريف ُب كتبِو ىذه مسألة ليست حقيقية، ال التقية موجود
موجود، وإذا كاف ىناؾ ٙبريف فهو ٙبريف ال ٲبثل جزءاً كبّباً من ا٤بنظومة الفكرية البن عريب، قد يكوف 
ُب بعض ا٤بواطن وىذا موجود ُب كل الكتب وأشرت إىل ىذه القضية، الصفاء والوضوح أف نَبؾ ابن 

س بذل  كما نقبل أفكار أي شخص آخر من أي عريب وغّب ابن عريب، قد نقبل بعض أفكارِه ال بأ
 .دين من أي ملة، األفكار الصحيحة تبقى صحيحة كانت من ابن عريب أـ من غّبهِ 

فلنعامل ابن عريب كما نعامل أي كاتب آخر أي عالػِم آخر، اآلف لو يأٌب ناصيب من أشد النواصب 
سليمًا ىل نقوؿ بأف ىذا القوؿ ليس  معاوية ابن أيب سفياف وأمثاؿ معاوية حينما يقوؿ قواًل صحيحاً 
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صحيحًا ألف معاوية قالو؟ أبدًا الكبلـ ليس ىكذا، ولكن ال نستطيع أف ٪بمع كبلـ معاوية كلو ٗبا أنو 
قاؿ كلمة أو كلمتْب صحيحتْب فنقوؿ بأف باقي كبلـ معاوية صحيح، ىذا الكبلـ ليس صحيحًا ليس 

ريب ببطبلف كل قوؿ قالو ىذا غّب ٩بكن وال نستطيع أف منطقياً، ٫بُن ال نستطيع أف ٫بكم على ابن ع
نسوؽ ابن عريب للشباب الشيعي على أنو صار شيعيًا فليكن، فليكن صار شيعيًا لكن ا٤بوجود ُب كتبِو 
ما ىو بشيعي، ا٤بوجود ُب كتبِو ٨بالف ألىل البيت، حٌب لو وجدنا بعض الشذرات ىنا وىناؾ قد تنبئ 

ا ال يكفي ُب مواجهة الكم ا٥بائل من ٨بالفات أىل البيت وجود شذرة ىنا ٗبيلِو إىل أىل البيت ىذ
ىذا ال يكفي أف ٪بعل من كتب ابن عريب طعامًا نستطعمُو وأف ٪بعل من كتب  ،وشذرة ىناؾ وشذرات

 ابن عريب باباً من أبواب ا٤بعرفة. 
 سوف أمر مروراً سريعاً على ما قالُو ىؤالء العرفاء األجالء بشكل سريع: 

، وأنا أشرت ُب الػحلقات السيد حيدر اآلمليمثبًل: من أكثر العلماء الذين تػحدثوا عن ابن عريب 
الػماضية وجئت بكتابِو عرضت أحد كتبِو، السيد حيدر اآلملي بػحد علمي ىو أوؿ من أدخل أفكار 

عندُه كتاب ىذا الكتاب  ابن عريب ُب الوسط الشيعي وىو من أوائل العرفاء الشيعة، السيد حيدر اآلملي
أسػمو )نص النصوص ُب شرح الفصوص( فصوص الػِحَكم البن عريب، الغريب لنسمع ماذا يقوؿ السيد 
حيدر اآلملي ىذا العالػِم الشيعي والعارؼ الشيعي، يعنػي إذا أردنا أف نقوؿ أف ابن عربػي مؤسس العرفاف 

ف ُب الوسط الشيعي ولكن ىو نسخة ُب الوسط السنػي، السيد حيدر اآلملي ىو مؤسس العرفا
مستنسخة عن ابن عريب، قرءنا ُب مقدمة ابن عريب ُب فصوص الػحكم من أنو أخذ ىذا الكتاب عن 
رسوؿ اهلل، تلقى كتاب فصوص الػحكم عن رسوؿ اهلل فهو وحٌي ولكن عن رسوؿ اهلل، ىو إلقاءٌ 

ة ُب ىذا الكتاب وقرأت على مسامعكم سبوحي، وقرءنا ماذا كاف موجودًا على سبيل الػنماذج واألمثل
قبل قليل ردودًا من السيد الػخمينػي على كلمات ابن عريب ُب تعليقتِو على شرح القيصري لفصوص 

يعنػي ىو  -الػحكم، ماذا يقوؿ السيد حيدر اآلملي؟ يقوؿ: ُب تػحقيق وصوؿ الكتاب إليِو من النبػي 
ُب تػحقيق وصوؿ الكتاب إليِو من النبػي ٕبكم النقل  -ي يريد أف يثبت بأف الكتاب وصل إليِو من النبػ

بػحكم النقل ال أدري كيف يكوف، بػحكم العقل ال أدري كيف يكوف، لكن  -والعقل والكشف 
بػحكم الكشف يػمكن أف يكوف ىناؾ كشف وكشف شيطاين وكشف ُب دائرة الشبهات يػمكن أف 

مقاـ ىي؟ مػمكن بالرياضات الروحانية ينكشُف  يكوف، ألف الكشف يتناسب مع النفس البشرية ُب أي
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وىذه القضية يػمكن أف  ،لئلنساف ما ينكشف وذل  الكشف يكوف ُب حد الشبهة وىذا موجود
 .نناقشها ولكن ليس ىذا الربنامج مػخصص لػمناقشة مثل ىذه الػمطالب

ػي ٕبكم النقل والعقل ُب تػحقيق وصوؿ الكتاب إليِو من النب -ىو يقوؿ لنقرأ كبلمُو من دوف تعليق 
يقصد العرفاء يقصد  -والكشف فنقوؿ ال ش َّ وال خفاء أف أرباب التحقيق وأصحاب الذوؽ بأسرىم 
لذل  دائمًا يرددوف مثل  ،الصوفية وإالَّ يعنػي، وألف العرفاء ال يروف أحداً غّبىم يػمل  التحقيق والذوؽ

التحقيق وأصحاب الذوؽ بأسرىم َسلَّموا ىذا فنقوؿ ال ش َّ و ال خفاء أف أرباب  -ىذه العبارات 
واتفقوا  -يعنػي سلَّموا بأف كتاب فصوص الػِحكم جاءُه بنحو مباشر من النبػي إىل ابن عريب  -وأقّروا بِو 

يعنػي ُب أوؿ الكتاب  -على أف ىذا الكتاب وصل إليِو من النبػي على الوجو الذي أخرب بِو ىو ُب أولِو 
من ىم ىؤالء؟ أكثرىم  -وقد كتبوا لو شروحًا ومدحوه مدحًا ال مزيد عليو  -وقد قرأت ذل  عليكم 

وإىل اآلف وىم على ىذا والػحقُّ ُب طرفهم وليس الػحاؿ إالَّ كما ذىبوا  -من الػمخالفْب ألىل البيت 
ىو يعنػي ليس الػحاؿ إالَّ أف ىذا الكتاب جاء إىل ابن عريب من طريق النبػي بشكل مباشر كما  -إليو 

 -عن اهلل تعاىل  -من أمثايل  -أخرب عن كتابِو ُب أوؿ الكتاب، ثُػمَّ يقوؿ: ولكن بعض الػمحجوبْب 
ولكن بعض الػمحجوبْب عن اهلل تعاىل وعن أنبيائِو  -ومن أمثالكم ربػما إذا كنتم تؤيدوف ما أقوؿ 
أنا ال  -اء على رسوؿ اهلل منو وافَب وقالوا إف ىذا كذٌب  ،وأوليائِو كما ىي عادتػهم أنكروا عليو ذل 

أقوؿ بأف ىذا كذب ولكن ىناؾ قضية الشبهات واإللقاءات الشيطانية وىذا موضوع واسع، ىذا 
موضوع واسع نتحدث عنو إف شاء اهلل ُب مػحل آخر ُب موطن آخر، ىذه قضية الكشوفات وقضية 

وقالوا إف ىذا كذٌب منو وافَباء  -داـ اإللقاءات الرحػمانية والشيطانية ىذا باٌب واسع جداً وتزؿ فيِو األق
إىل آخر الكبلـ،  -على رسوؿ اهلل وأنو قطعًا ال يػمكن ىذا وإف أمكن فقد التبَس على عينِو الشيطاف 

: فأردنا أف نقـو بػجوابػهم ومنعهم ونبْب لػهم األمر ليتحققوا أنػهم ىم ُب متابعة الشيطاف - إىل أف يقوؿ
ما الشيخ جاء بِو من الرحػمن، الذين يشكوف ُب ىذه القضية يقوؿ: فأردنا أف وإنػ -ومطاوعتِو ال الشيخ 

نقـو بػجوابػهم ومنعهم ونبْب لػهم األمر ليتحققوا أنػهم ىم ُب متابعة الشيطاف ومطاوعتِو ال الشيخ وأنػهم 
 -بػي ىم ُب صدد الػخياالت والػمهمبلت والظنوف الفاسدة والتوٮبات الكاذبة ال الذي يروي عن الن

ال أعتقد كيف  -ويقوؿ عن اهلل تعاىل وال يتمس  إالَّ بػهما وبقولػهما  -يعنػي ابن عريب يروي عن النػبػي 
يتمس  بابن عريب بقوؿ اهلل وبقوؿ النبػي ومرَّ علينا بأف النبػي قد أوصى إىل ىذه األُمَّة أف تتمس  
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 . أساُس دين النبػيبكتاب اهلل فقط، فأين التمس  بالكتاِب والعَبة الذي ىو 
يا أيها السيد حيدر اآلملي ما ىذه الػخزعببلت وىذا الكبلـ الواىم!! قطعًا العرفاء ال يقبلوف منػي ىذه 
الردود ولكن ىذه الردود ما ىي إال ترىات ُب مقابل حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قطعاً 

ولكن  ،حيدر اآلملي من عرفاء الشيعة األجبلء السيد حيدر اآلملي ال يرفض حديث رسوؿ اهلل، سيد
اإلنساف يسهو وينسى ويصيبُو التعصب ُب بعض األحياف لفكرة ما وىذه قضية طبيعية ويػخطأ اإلنساف 
ُب فكرة ويبنػي عليها ويبنػي ويبنػي ويستمر على ذل  سنوف ربػما ُب آخر األمر يتغّب فكرُه، صدر 

وىذا واضح يقوؿ  ،و ىو يقوؿ ُب كتبِو بأنو ُب آخر عمرِه تغّبت أفكارهُ الػمتألػهْب رضواف اهلل تعاىل علي
بأف العمر السابق قضاه ُب أشياء ال نفع فيها وىذا الػموضوع يػمكن أف نتناولو، ما يقولو العرفاء ُب أوؿ 
أمرىم وُب آخر أمرىم وىذا الشيء موجود وقد يَباجعوف عن فكرة من األفكار، خصوصًا وأف العرفاء 

ؤمنوف بقضية أف العارؼ ما تأتيو من اإللقاءات ما تسمى باألحواؿ الػحاؿ ليس بيدِه، فإنو ما يتجلى ي
عليو وما يظهر فيو ىو من تػجليات آتية من خارج ليس من داخل نفسو فلربػما يتجلى فيو معنػًى اآلف 

ة الػمقامات واألحواؿ، وتل  قضية ترتبط بقضي ،وبعد ذل  يتجلى فيو معنػًى آخر يػخالف ىذا الػمعنػى
وال أريد الػخوض ُب ىذه الػخصوصيات، ىذه الػخصوصيات أيضًا لػها علومها الػخاصة ولػها 
مصطلحاتػها ُب الوسط العرفاين، لكن ىناؾ حقائق واضحة، الػحقائق الواضحة ىي قوؿ النبػي وقوؿ 

والعَبة فإننا ندوسُو باألقداـ بل أىل البيت فأيُّ كشف وأيُّ مشاىدة وأيُّ استنتاج يتعارض مع الكتاب 
أكثر من ذل  نلقيو ُب الػمزابل، بل ربػما أكثر من ذل  نلقيو ُب الكنيف، بل ربػما أكثر من ذل  لو  
كاف ىناؾ شيء آخر أسوأ من الكنيف، الشيء الذي يػخالف الكتاب والعَبة يُلقى ُب أسوأ مكاف ال 

 ،ػَحمٌَّد وآُؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعْبقيمة لو عندنا، الشيء الذي لو قيمة عندنا مُ 
 ولكن تبلحظوف ىذا ىو كبلـ السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو. 

 مثاًل: ،نتصفح أقوال العرفاء
، ىذا الكبلـ ينقلُو عنو الشيخ حسن حسن زادة آملي من علي القاضي الطباطبائيىنا كبلـ للسيد 
من أساتذة الفلسفة وا٢بكمة والسلوؾ والعرفاف ُب حوزة قم ا٤بقدسة أطاؿ اهلل ُب عمره، العرفاء األجبلء و 

وىو من تبلمذة  - َنَقَل ُثلٌَّة ُب كتابِو )العرفاف وا٢بكمة ا٤بتعالية( يقوؿ الشيخ حسن حسن زادة آملي:
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لعرفاف العملي، الشيخ السيد الطباطبائي بل من أكثر تبلمذة السيد الطباطبائي التصاقًا بِو خصوصًا ُب ا
حسن حسن زادة آملي ىو السيد الطباطبائي ىو تلميذ السيد علي القاضي ومن أكثر التبلمذة الذين  

نَػَقَل  :الشيخ حسن حسن زادة آملي يقوؿ. كانت ٥بم عبلقة خاصة بالسيد علي القاضي الطباطبائي
ثُػلَّة من أساتذتنا الِكراـ رضواف اهلل تعاىل عليهم الذين تلمَّذوا ُب النجف األشرؼ على عبقرية الدىر آية 
اهلل العظمى العارؼ العظيم شأنُو الفقيو آّتهد الرفيع الشاعر ا٤بفلَّق صاحب ا٤بكاشفات والكرامات 

: فقد نقلوا ىؤالء ا٤بشاىّب عن - إىل أف يقوؿ -٠باحة ا٢باج السيد مّبزا علّي آغا القاضي التربيزي 
مل يصل أحٌد من الناس بعد  -ىذا كبلـ السيد علي القاضي  -ا٤برحـو القاضي أنو كاف يقوؿ مل يصل 

وكاف  ،مقاـ العصمة واإلمامة إىل درجة ٧بيي الدين العريب ومستواه ُب ا٤بعارؼ العرفانية وا٢بقائق النفسانية
كلمة ُب غاية  -وكاف جالسًا على مائدتِو  ،ا٤بوىل صدرا كاف من ٧بيي الدين يقوؿ إف كل ما ٲبتلكوُ 

ا٣بطورة ولذل  ال نستغرب حْب يقوؿ تلميذُه السيد ٧بمد حسْب الطباطبائي بأنو مل يستطع أحد ُب 
ي العريب، كلمة ُب غاية ا٣بطورة، وىذا الكبلـ ىو الذابن  اإلسبلـ أف يأٌب بسطر ٩با جاء بِو ٧بيي الدين

مل يصل أحٌد من  -قالو ابن عريب ُب الفتوحات عن نفسِو وُب فصوص الػِحكم من أنو ىو خاتػُِم الوالية 
 الناس بعد مقاـ العصمة واإلمامة إىل درجة ٧بيي الدين العريب ومستواه ُب ا٤بعارؼ العرفانية.

حسْب الطهراين وىو والسيد القاضي الطباطبائي حينما نذىب إىل كتاب )الروح آّرد( للسيد ٧بمد 
يتحدث عن السيد علي القاضي الطباطبائي نقبًل عن أستاذِه أستاذ ٧بمد حسْب الطهراين سيد ىاشم 

والسيد ىاشم ا٢بداد من تبلمذة السيد علّي القاضي ومن زمبلئِو، يقوؿ والسيد يتحدث عن  ،ا٢بداد
حـو القاضي يقوؿ بأنو من الػُمحاؿ وكاف ا٤بر  -قضية ابن عريب وعن تشيعِو تشيع ابن عريب ماذا يقوؿ؟ 

مشهودة لديو وكاف  -الوالية العلوية  -فبل تصبح حقيقة الوالية  ،أف يصل امرئ إىل مرحلة الكماؿ
ىذا كبلـ السيد  -يقوؿ إف الوصوؿ إىل التوحيد ينحصُر بالوالية، الوالية والتوحيد ٮبا حقيقٌة واحدة 

عروفْب وا٤بشهورين من عرفاء أىل السنة إما أهنم كانوا يعملوف علي القاضي يقوؿ: وعليو فإف العظماء ا٤ب
ومن قاؿ بأهنم وصلوا إىل الكماؿ!! يا سيدنا  -بالتقية وٱبفوف تشيعهم أو أهنم مل يصلوا إىل الكماؿ 

ا١بليل من قاؿ بأف عرفاء السنة وصلوا إىل الكماؿ؟ من قاؿ ّٔذا!! ىذا استدالؿ السيد علي القاضي 
لسيد ٧بمد حسْب الطهراين عن السيد ىاشم ا٢بداد على تشيع ابن عريب وأمثاؿ ابن عريب، الذي ينقلو ا

ألف السيد يقوؿ بأف حقيقة التوحيد الوالية وحقيقة الوالية ىي التوحيد وىذا ىو ما نعتقده ٫بن، ما 
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عليها  يعتقده عرفاء الشيعة وما يعتقدُه احملققوف ُب حديث أىل البيت، ىذه قضية حقيقة ال ٬بتلف
وعليو فإف العظماء ا٤بعروفْب  -ولكن يُفرَّع على ىذه القضية أنو بالنسبة لعرفاء السنة العظماء منهم 

إما كانوا شيعة يعملوف بالتقية وىذا ىو حاؿ ابن عريب كما يعتقد  -وا٤بشهورين من عرفاء أىل السنة 
ما بلغوا إىل الكماؿ، من قاؿ بأهنم بلغوا إىل السيد وغّب السيد من أبناء ا٤بدرسة العرفانية الشيعية أو أهنم 

الكماؿ؟! حٌب نفَبض االحتماؿ الثاين، ىم مارسوا الرياضات الروحية والرياضات الروحية ٥با تأثّب 
و٘بذب الكشف وىذه قضية ال عبلقة ّٔا بصحة اإلٲباف وبالقرب من اهلل، قضية الكشف قضية طبيعية 

إذا ما مارس الرياضات ألف الكبلـ ما ىو مضموف الكشف؟  تكوينية ٲبكن أف ينا٥با حٌب الكافر
 ا٢بديث ىنا، ما ىو مضموف الكشف؟

مثل ما الػجسم البشري إذا اإلنساف مارس الرياضة البدنية منُذ الصغر يػمارس اإلنساف الرياضة البدنية 
لػمرونة والبناء العضلي منُذ الصغر فحينما يكرب تكوف اللياقة البدنية عند ذل  اإلنساف قابلية الػحركة وا

عند اإلنساف والقدرة على تػحمل الصدمات أكثر من اإلنساف الذي لػم يكن قد مارَس الرياضة أصبًل، 
الػجسم البشري مػحل للرياضات البدنية، الروح البشرية أيضاً، روح اإلنساف مػحل للرياضات الروحية 

للروح البشرية قدرة على التحرر من الػجانب وىناؾ أنػحاء عديدة من الرياضات، ىذه الرياضات تعطي 
الػحسي ومن الػجانب الػمادي فتنطلق فيما وراء الػمادة وما وراء الػمادة وىو الغيب عالػم وسيع يػمكن 

ومػمكن أف يناؿ شيئًا ُخِلَط فيو الػحقُّ بالباطل، مثل ما  ،أف يناؿ اإلنساف منو ما ليس مرتبطًا بالرحػمن
يٌء شيطاين وشيٌء رحػماين وشيٌء مػختلط بْب الشيطاين والرحػماين وىو حد ُب عالػم الػمادة ش

الشبهات ُب عالػم الػمعنويات والروحانيات أيضاً، ىناؾ شيٌء رحػماين وىناؾ شيٌء شيطاين وىناؾ شيءٌ 
 خليٌط بْب الشيطاين والرحػماين، ما الفارؽ ُب ذل ؟ بل إف القضية ىناؾ أوسع، ومن ىنا تأٌب الشبهات
ولذل  الػميزاف ليس ىو الكشف الػميزاف ىو الكتاب والعَبة، ويػمكن أف يكوف الكتاب والعَبة ميداناً 
للكشف ولكن ُب ضمن ضوابط أىل البيت، كبلمكم نور، ىناؾ من يتعامل مع كبلـ أىل البيت على 

ُب كبلـ أىل وىناؾ من يػجد  ،أنو حروؼ وأصوات فحينئذ ال يستطيع أف يرى النورية ُب ذل  الكبلـ
البيت بػحكم الرياضات أيضاً، الرياضات بػحسب تعاليم أىل البيت، أف يتحوؿ الكشف إىل ساحة 
الكتاب والعَبة ال إىل ساحة النفس، النفس البشرية مسال  التهذيب ومسال  العرفاف الػمسل  

 .الػمسل  األوؿ من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو ،الػمعروؼ ُب الدائرة العرفانية
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طبلقة من النفس البشرية، ربػما ىذا ُب الػخطوات األوىل لكن ال تبقى النفس البشرية ىي الػميداف اإلن
األوؿ ُب عالػم الػُمكاشفات، الػميداف األوؿ واألخّب ىو الكتاب والعَبة وىذا موضوع ربػما فيو شيء من 

لكبلـ كبلـ ُب غاية الضعف، التعقيد وأنا لسُت بصدد الولوج فيو قد أتناولُو ُب مقاـ آخر، لكن ىذا ا
وإما  ،إما أف يكونوا شيعة يعملوف بالتقية ،يعنػي أف عرفاء الػمخالفْب ألىل البيت ما يطلق عليهم عرفاء

فذل  يعنػي أنػهم ما بلغوا الكماؿ، فمن قاؿ بأنػهم بلغوا الكماؿ حتػى نبػحث  ،أف ال يكونوا كذل 
ُب ىذه األجواء ودخلوا إىل عالػم الغيب، عالػم الغيب  لػهم عن أعذار، ىم مارسوا الرياضات ودخلوا

ليس مػحجوزًا عن اإلنساف بإمػكاف اإلنساف كما بإمكاف الػجن أف يدخلوا إىل عالػم الغيب، أليس ُب 
رواياتنا بأف الػجن كانوا يستمعوف إىل الػمبلئكة، وىذا ُب القرآف أيضاً، القرآف يػحدثنا بأف الػجن 

 األعلى، ىناؾ مساحة من الغيب مفتوحة لػهم، مساحاُت الغيب ليست مغلقة ال يستمعوف إىل الػمؤل
بوجو اإلنساف وال بوجو الػجاف وال بوجو الصالػحْب وال بوجو الطالػحْب، حتػى بوجو الطالػحْب الغيب 

ؤمنة، مفتوح ألف الغيب عالػم وسيع، مثل ما ُب عالػم الدنيا ىناؾ حقائق ال تصُل إليها إال القلوب الػم
ُب عالػم الغيب ىناؾ حقائق ال تصُل إليها إال القلوب الػمؤمنة، وىناؾ حقائق يػمكن أف يصُل إليها كلُّ 
أحد كما ُب ىذا العالػم الدنيوي، عالػم الشهادة ىو صورٌة مادية عن عالػم الغيب وال فرؽ ُب ذل ، 

نا الػحقيقة ال أريد أف أخرج كثّبًا عن القوانْب الػجارية ىنا تػجري ىناؾ ولكن ُب كل عالػم بػحسبو، وأ
أصل الػموضوع ُب الػملف الػمهدوي، ألف الػخروج سيفتُح علينا أبواباً أخرى ويػجعلنا ندخل ُب متاىات 

 البحث ُب جهات أخرى ولكن أكتفي بػهذا التعليق. 
دورة من ثػم يُعلق يستمر ُب كبلمو سيد ىاشم ا٢بداد يقوؿ: بأف السيد علي القاضي كانت لُو 

ألف اللغة األـ للسيد علي القاضي ىي  -الفتوحات ا٤بكية باللغة الَبكية يُطالعها وينظر فيها أحيانًا 
وكاف الشيخ عباس القوجاين  -الَبكية فهو تربيزي من تربيز من إيراف وسّكاف وُقطّاف تربيز ىم من األتراؾ 

ساعتْب ُب كتاب يقرأ لُو ُب كل يـو  - يقوؿ: كنُت أذىب يوميًا قبل الظهر إىل السيد علي القاضي
أنتم رأيتم ما رأيتم فيو، ىناؾ الكثّب من الَُبىات ُب ىذا الكتاب والكثّب من الفتوحات ا٤بكية، 

األحاديث الػُمخالفة ألىل البيت بل الػُمنتِقصة منهم، ٤باذا ال تكوف ىذه القراءة ُب الكاُب الشريف 
اُس ٥بم أذواؽ والعقوؿ ٥با مراتب ومدارج وأنا ال أريد من كبلمي ىذا أف مثبًل؟ سؤاٌؿ أسألُو وبالنتيجة الن

نا ومن ئأنتقص من السيد علي القاضي الطباطبائي رضواف اهلل تعاىل عليو فهو من سادتنا ومن علما
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 نا األجبلء، ولكنُو سؤاؿ ٤باذا ال نقرأُ ُب الكاُب؟ ٤باذا ال نقرأ ُب حديث أىل البيت؟!ئعرفا
وطبعًا ىناؾ أشياء أخرى ذكرىا صاحب كتاب الروح آّرد السيد ٧بمد حسْب الطهراين ىو مثبًل نفسُو 

بالرغم من أف كتب ٧بيي الدين مشحونة  - 324السيد ٧بمد حسْب الطهراين يقوؿ ُب صفحة: 
وؿ ىو مل وىذا غريب أين ىذه ا٤بناقب ُب كتب ابن عريب؟ أنا ال أق -ٗبناقب أىل البيت عليهم السبلـ 

أف كتب ٧بيي الدين مشحونة ٗبناقب أىل البيت  -يشر إىل فضِل أىل البيت ولكن ال ّٔذا ا٤بستوى 
ىذا الكتاب الذي يذكر فيو بأف الرجبيْب  - (٧باضرة األبرار ومسامرة األخيار)عليهم السبلـ ككتاب 

رار ومسامرة األخيار ىو يروف الشيعة كبلباً، ىذه من مناقب الشيعة، نفس ىذا الكتاب ٧باضرة األب
نفس الكتاب الذي يذكر فيو بأف الرجبيْب ىؤالء آّموعة من عرفاء السنة ُب عامل الكشف يروف الشيعة 
الرفضة ُب صورة الكبلب، اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو يقوؿ، ماذا يقوؿ؟ لػمَّا يسألونو عن 

ؿ أين أُبغض مػَُحمَّداً وآؿ مػَُحمَّد، ليس الناصب ىو معُب الناصب يقوؿ: إن  ال ٘بد ُب الناس من يقو 
الذي يقوؿ بأين أبغض مػَُحمَّداً وآؿ مػَُحمَّد، إن  ال تػجُد أحداً ُب الناس يقوؿ ىذا، الوىابية وىم أشد 
الناس نصبًا ألىل البيت ال يقولوف بػهذا يقولوف بأف حب أىل البيت من واجباتنا، إن  ال تػجد أحداً 

س يقوؿ بأين أُبغض مػَُحمَّدًا وآؿ مػَُحمَّد ولكن الناصب من نصب العداء لكم يا شيعتنا وىو ُب النا
بالرغم من أف كتب  -السيد مػحمد حسْب الطهراين  -أقوؿ  -يعلم بأنكم تتولونا وتتربءوف من أعداءنا 

امرة األخيار إال مػحيي الدين مشحونة بػمناقب أىل البيت عليهم السبلـ ككتاب مػحاضرة األبرار ومس
فلماذا تدافعوف عنو  -على أصوؿ أىل السنة  -أساس الػمطالب وىو ىذا األصل  -أف أساس مطالبو 

إال أف أساس مطالبو على أصوؿ أىل السنة كمثل ىذا الفص  -إذا كنتم تعرفوف ىذه الػحقيقة؟ 
 ماذا ذكر ُب الفص الداوودي؟ -الداوودي الذي ذُكر 
لُو من أف النيب مل يوصي ألحد من بعده وىذا ىو أعظُم أصل من أصوؿ السنة، من ذكرنا قبل قليل ما قا

أما ُب  -الحظ ماذا يقوؿ  -أما ُب فتوحاتو ا٤بكية الذي ألّفُو ُب مكة  -أصوؿ ا٤بخالفْب ألىل البيت 
لفتوحات غريب و٫بُن قرءنا كتاب ا -فتوحاتو ا٤بكية الذي ألّفُو ُب مكة فليس فيو ما يوافق أصوؿ السنة 

ا٤بكية وىذا السيد من أجلة علماء ا٤بدرسة العرفانية ال أدري مل يقرأ الكتاب، ا٢بقيقة ال أملُ  تعليقاً 
على ذل ، ىذا رجل عالػِم فقيو ٦بتهد عارؼ وعنده مكتبة، عنده مؤلفات كثّبة صاحب موسوعية ال 

لّفُو ُب مكة فليس فيو ما يوافق أصوؿ أدري كيف يقوؿ ىذا الكبلـ؟ يقوؿ: أمَّا ُب فتوحاتو ا٤بكية الذي أ
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ىو يقوؿ ُب مكة، فأين ىو ىذا الكتاب الذي ألّفُو ُب مكة؟ ألنُو بعض األحياف ماذا يقولوف؟  -السنة 
يقولوف ىذا الكتاب الذي قرءنا منو ىذا أضاؼ عليو تعليقات ُب دمشق وىذا أنكى ألف ىذه التعليقات 

لو كاف الكتاب الذي ألّفُو ُب مكة كاف وحياً ٠باوياً كما يقولوف الٍب أضافها ىذه كانت ُب آخر عمره، ف
فلماذا مل يتأثر بو ابن عريب، ٤باذا مل يهتدي إىل ا٢بق، فلماذا أضاؼ عليو ىذه ا٣بزعببلت الكثّبة؟ وىذه 

أصوؿ أما ُب فتوحاتو ا٤بكية الذي ألّفُو ُب مكة فليس فيو ما يوافق  -القضية أنكى يعِب أف الرجل ُمعاِند 
وفصوص ا٢بكم أيضًا مبِب على ٨بالفة  -السنة، ٍب ىاجر إىل دمشق فألف كتابُو فصوص ا٢بكم ىناؾ 

أىل البيت، أنت قبل قليل قلت أف الفص الداوودي مبنػيّّ على أصوؿ أىل السنة فإذًا أين تشيع ابن 
ىذا االىتماـ بابن عريب؟!  عريب وأين ا٥بدى، و٤باذا كلُّ ىذا االىتماـ بابن عريب؟! يا ٝباعة ٤باذا كلُّ 

القضية ىو ظلُم أىل البيت واهلل تظلموف أىل البيت وتظلموف حديث أىل البيت، أنا ال أقوؿ بأهنم 
يقصدوف ذل  ولكن النتيجة العملية ىي كذل ، النتيجة العملية ظلٌم ألىل البيت وىذا ىو جزٌء من 

 ظبلمة إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمُو عليو.
نا األجبلّء، قبل قليل نقلُت كبلماً عن الشيخ حسن حسن زادة آُملي الذي ئقرأ ماذا يقوؿ عرفالنذىب ن

نقلُو عن السيد علي القاضي بأنُو ما من أحد بعد مقاـ العصمة واإلمامة والنبوة والوالية بلغ كما بلغ ابن 
تعالية( نفس ا٤بصدر الذي عريب، نقرأ كبلـ الشيخ حسن حسن زادة آُملي ُب كتابو )العرفاف وا٢بكمة ا٤ب

ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: وىناؾ العديد من الشواىد على  45نقل فيو كبلـ السيد علي القاضي صفحة: 
عجباً، الفتوحات  -كالفتوحات  -مثل يا كتب؟  -تشيعو وانتماءه إىل اإلمامية االثِب عشرية ُب كتبو 

متناثرة ىنا وىناؾ وا٣بط العاـ كلُو خط  فيها شواىد تدؿ على أنُو شيعي اثنا عشري؟ أين ىذا؟ كلمات
نصب وعداء ألىل البيت؟ أمّب ا٤بؤمنْب أما قاؿ لذل  الرجل الذي جاءُه وقاؿ لُو إين أحب  وأحُب 
فبلنًا وذكر أحد أعداء الزىراء قاؿ: أما إن  ألعور إما أف تعمى وإما أف تبصر، أحسن ما ٲبكن أف 

ب أعور، وأحسن ما ٲبكن أف أصف بو ابن عريب أنُو أعور، أمُّب أصف بو كتاب الفتوحات ا٤بكية أنُو كتا
وىناؾ  -ا٤بؤمنْب ىكذا قاؿ و٫بُن قرءنا ورأينا حب ابن عريب وتفضيل ابن عريب ألعداء أىل البيت 

العديد من الشواىد على تشيعو وانتماءه إىل اإلمامية االثنا عشرية ُب كتبو كالفتوحات ورسالة الدر 
واهلل كلها مشحونة بأحاديث ٨بالفة وإىل غّب ذل  من الكتب األخرى و  -ا٢بروؼ ا٤بكنوف ُب علم 

٤بنهج أىل البيت، صحيح توجد فيها شذرات ىنا وىناؾ ٲبدح أىل البيت ومن ذا الذي يقوؿ بأين 
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مسلم ويستطيع أف يذـ أىل البيت، من ذا الذي يقوؿ بأين مسلم أؤمن ٗبَُحمَّد صلى اهلل عليو وآلو ويذـ 
 ،البيت؟ لكن ظلم أىل البيت إما ُب التقصّب ُب حقهم، ُب التقصّب ُب االعتقاد ٗبقاماهتم العلية أىل

 هم ىو ىذا ظلم أىل البيت وىذا ىو النصبُّ بعينو.ئهم واالعتقاد بعلو مراتب أعدائوإما ٗبوالة أعدا
يقوؿ: الوجُو الثاين ُب  (نصُّ النصوص ُب شرح الفصوص)السيد حيدر اآلُملي ُب موطن ثاين من كتابو 

وموضوع طويل عريض أنا ما  -وبياف أنُو من أولياء اهلل الكبار  -يعِب ابن عريب  -إثبات والية الشيخ 
أستطيع أف أقرأُه عليكم ألف الوقت ال يكفي، كاف القسم األوؿ من ٕبثو ُب إثبات أف كتاب فصوص 

ذل  إ٭با يعبُث ّٔم الشيطاف ىم أتباع الشيطاف، الذين  الػِحَكم تلقاُه من النيب مباشرًة وأف الذين ينكروف
 يُنكروف بأف كتاب فصوص ا٢بكم ويقولوف ما تلّقاُه من النيب مباشرًة يقوؿ ىؤالء ىم أتباُع الشيطاف.

مل يستطع  -ولذل  ٫بُن ال نستغرب حْب ينقل الشيخ ا٤بطهري عن السيد الطباطبائي صاحب التفسّب 
ذكر ىذا الكبلـ الشيخ ا٤بطهري ُب شرح ا٤بنظومة  - بسطر كمحيي الدين أحٌد ُب اإلسبلـ أف يأٌب

السيد علي  ،أستاذ السيد الطباطبائي ُب ىامش ىذه الصفحة. 238ا٤ببسوط ا١بزء األوؿ صفحة: 
ولذل  السيد  ،بأنُو ما بلغ أحد بعد النبوة واإلمامة إىل منزلة ابن عريب :القاضي ىو الذي قاؿ
ذا الكبلـ، الشيخ ا٤بطهري أيضًا تأثرًا بأستاذه وبأستاذ أستاذه ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: الطباطبائي يقوؿ ى

و٧بيي الدين الذي قد يُعرب عنُو بابن العريب ىو أكرُب عارؼ ُب التأريخ اإلسبلمي حّقًا فلم يصل ولن 
فلم  - ىذه لن، لن تفيد النفي التأبيدي يعِب حٌب ُب ا٤بستقبل مثل كلمة السيد علي القاضي -يصل 

: فكلُّ العرفاء - إىل أف يقوؿ -يصل ولن يصل أحٌد إىل مستواه ودرجتو ومن ىنا لقبوه بالشيخ األكرب 
نفس كبلـ السيد  -كانوا جالسْب على مائدتو فهو إضافة  -يعِب الذين جاءوا من بعده  -البلحقْب 

فكلُّ العرفاء البلحقْب   -ليل علي القاضي بأف صدر ا٤بتأ٥بْب كاف جالسًا على مائدتو مّر علينا قبل ق
 كانوا جالسْب على مائدتو فهو إضافة إىل تقدٲبو للعرفاف إىل مرحلة حديثة كاف من أعاجيب الدىر.

( ُب قسم ي باعلومي إسبلميئآشنا) 132ومر علينا كبلـ الشيخ الػمطهري ُب كتابو العرفاف ُب صفحة: 
ذا الكتاب ال يستطيع أف يفهمُو ُب كل عصر بأف ى :العرفاف وىو يتػحدث عن فصوص الػحكم فيقوؿ

إال اثنْب أو ثبلثة، قطعاً أنا ال أحػمل كبلـ الشيخ الػمطهري على سوء النية وأمثاؿ الشيخ الػمطهري ىذه 
 شطحات، شطحات فكرية، شطحات قلم، يعنػي على سبيل الػمثاؿ مثبلً: 

شهيد ا٤بطهري عالػٌِم موسوعي وعرؼ وال ،حْب نذىب إىل كتاب الشيخ ا٤بطهري )ا٤بلحمة ا٢بسينية(
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وىذا الكبلـ ال أقولُو للمجاملة ىذه  ،بالنقاء والروحانية وقد تسامت حاالتُو الروحانية ُب آخر أياـ حياتو
حقيقة لكن كلُّ ىذا يدلنا على أننا ٕباجة إىل اإلماـ ا٢بجة، مهما بلغ العلماء ُب العلم والفضل 

كبّبة، مثل ىذه ا٤بطبات ما الفارؽ بْب ىذه الشطحات مثبًل وىذه   والروحانية فإهنم يقعوف ُب مطبات
وىذا الكبلـ موجود مسجل على  21الشطحة حينما يتكلم الشيخ ا٤بطهري، أقرأ عليكم ُب صفحة: 

األشرطة ألف ىذا الكتاب مفرَّغ من األشرطة ىذه ليس شطحة قلم، ىذه شطحة فكر ولساف، يعِب ىو 
يتحدث مع الناس فهذه شطحة فكرية، الشطحة الفكرية قد تكوف أقوى من  ُب حاؿ خطابة وعلى ا٤بنرب

شطحة القلم، رٗبا ُب بعض األحياف ىناؾ شطحة قلم ويػمرُّ عليها الوقت وتكرب شيئًا فشيئًا ُب أذىاف 
للموىل الدربندي  (أسرار الشهادة)يتحدث عن كتاب  -الناس يقوؿ: وكما ورد ُب نفس ىذا الكتاب 

ىو حٌب صاحب الكتاب يقوؿ  -وكما ورد ُب نفس ىذا الكتاب  -ندي، كتاب مقتل اآلغا الدرب
وكما ورد ُب نفس ىذا  -الروايات ا٤بوجودة ُب ىذا الكتاب ال أقطع بصحتها ولكن أنا وجدهتا وأنقلها 

أنا الذي أتذكرُه ُب النسخة  -ألف شخص بيده فقط  300الكتاب فإف اإلماـ ا٢بسْب قد قتل 
ألف، يبدو أف الشهيد ا٤بطهري نسي الرقم، على ما أتذكرُه ُب  400ا الكتاب مكتوب األصلية ٥بذ

ألف، ىو رواية ينقلها،  400النسخة األصلية لكتاب أسرار الشهادة ا٤بذكور بأف اإلماـ ا٢بسْب قتل 
مثل ما موجود ُب كتب ا٤بؤرخْب بأف عدد الذين قاتلوا اإلماـ ا٢بسْب ُب بعض كتب ا٤بخالفْب ألىل 
البيت قالوا أربعة آالؼ يريدوف أف ُيصغّْروا ا٤بعركة، بعض الكتب قالت عشروف، ا٤بشهور سبعوف، 

صادقة أو غّب صادقة أٙبدث عن أسلوب  أنا ىنا ال أريد أف أثبت ىذه القضية ،وموجودة أرقاـ أخرى
وكما ورد ُب نفس ىذا الكتاب فإف  -أنا ال أريد أف أناقش ا٤بوضوع  ،الشيخ ا٤بطهري انتبهوا إىل أسلوبو

ىو الشيخ يستمر يقوؿ: ُب ىّبوشيما كاف عدد  -ألف شخص بيده فقط  300اإلماـ ا٢بسْب قد قتل 
فلو أف اإلماـ  ،رُب مقدار الوقت البلـز لقتل ىذا العددألف وقد حسبت من ط 60قتبل القنبلة الذرية 

مل يكن يعمل أي شيء سوى الضرب بالسيف وأف سيفُو كاف ٰبصد ُب كل ثانية أحد األشخاص فإف 
 قتل ىذا العدد الكبّب كاف سيحتاج إىل ثبلث وٜبانْب ساعة وعشرين دقيقة. 

ا٢بسْب، ىل ىذا من األدب؟ أنا أخاطب الشيعة ال أواًل ليس من األدب ا٤بقارنة بْب ىّبوشيما واإلماـ 
عبلقة يل باآلخرين، غّب الشيعة ال يتذوقوف طريقة التعامل مع أئمتهم، رٗبا يقولوف ىذا كبلـ منطقي 

لكن أنا ال أٙبدث من ىذه الوجهة، أنا أٙبدث من جهة  ،علمي ىذه حسبة رياضية مقارنة منطقية



 83ح    انـًـهـف انـًيذًُ 

169 
 

ا٤بطهري كيف يتعامل مع إمامو، ٫بُن نتعامل مع أئمتنا بذوؽ الذوؽ األديب، أنا أٙبدث عن الشيخ 
معْب، ذوؽ ال يعرفُو إال الشيعة، ىل من ا٤بناسب أف يقارف الشيخ ا٤بطهري بْب قنبلة ىّبوشيما وبْب 

وا٤بوجود على ما أتذكر ُب  300سيد الشهداء؟! أنا ال أريد أف أناقشُو ىو أواًل نقل الرقم خطأ قاؿ 
ألف، ُب النسخة األصلية للكتاب أنا  300رٗبا النسخة ا٤بوجودة عند الشيخ ا٤بطهري  النسخة األصلية

ألف ىذا أوالً. وثانيًا مثل ما اشتبو الشيخ ُب الرقم ىنا رٗبا  400قرأُت والزلت أحفظ األرقاـ إىل اآلف 
ريقة ٫بُن لسنا ُب مسلخ، أيضاً الراوي اشتبو ُب األرقاـ ما ا٤بشكلة، ٍب إف ا٢بروب قدٲباً ال تُقاس ّٔذه الط

ُب مسلخ أو مذبح للدجاج حٌب ٫بسب كل دجاجة كم ٙبتاج أو كل ذبيحة كم ٙبتاج من الثواين أو 
الدقائق، ا٢بروب ىناؾ ُب تدافع القتاؿ العدد األكرب يُقتل ٙبت حوافر ا٣بيوؿ ال بضربات السيوؼ، 

مًا نقرأ ُب تأريخ حرب علّي وحرب حينما يهجم الفارس الشجاع وتنقلب ا٤بيمنة على ا٤بيسرة ودائ
حينئذ يقع الفرساف يُداسوف ٙبت حوافر ا٣بيل، ومن  ،ا٢بسْب حينما يهجموف ٚبتلط ا٤بيامن با٤بياسر

اصطداـ بعضهم بالبعض وىم يلبسوف ا٢بديد وٰبملوف األسلحة وُب بعض األحياف يقع بعضهم على 
موجود ىناؾ، أليس موجود ىناؾ ُب ا٢بروب ما البعض اآلخر فتقتل أسلحتهم أصدقائهم وىذا إىل اآلف 

يقاؿ ٥بم قتلى األصدقاء، ىذه أسلحة األصدقاء قتلت أصدقائها؟ ىذا موجود ُب كل زماف القضية ال 
تُػحسب ّٔذا وأنا ىنا ال أريد أف أدافع عن األرقاـ وعن عملية القتل وكم قتل اإلماـ ا٢بسْب، القضية 

ُسفكت دمائهم ُب ا٤بعركة، قضية ا٢بسْب قضية أخرى ٥با بُعد أبعد  ليست بعدد القتلى وال بعدد الذين
من كل ىذه ا٤بعاين السطحية، لكن أقوؿ ىذا األسلوب ا٤بقارنة بْب اإلماـ ا٢بسْب وبْب ىّبوشيما أنا 
أعتقد الشيخ ا٤بطهري لو يدقق النظر فيو سوؼ لن يستعمل ىذا األسلوب، ىذه شطحة، الشيخ 

 عامل مع سيد الشهداء ّٔذه الطريقة، لكن اإلنساف ليس معصوماً.ا٤بطهري أجل من أف يت
وىو يتحدث ويقوؿ بأنِب أتردد ُب أف أقوؿ بأف واقعة كرببلء ىي  95حينما مثبًل يذىب إىل صفحة: 

يقوؿ: وإذا كنُت قد ترددُت ُب اإلدعاء بعدـ وجود  95أكرب مصيبة ُب العامل ىو يقوؿ ُب صفحة: 
ن ناحية حجم ا١برٲبة فالسبب إ٭با يعود ٢بجم ا١برٲبة الٍب أرتكبها الغربيوف ُب شبيو ٢بادثة كرببلء م

وكذل  ا١برائم الٍب أرتكبها ىؤالء األوربيوف أنفسهم ُب األندلس اإلسبلمية وىي  ،ا٤بعارؾ الصليبية
عامل ألي يقوؿ بأنِب إذا ترددت، ُب أي قضية؟ ُب أف أعترب كرببلء ىي أعظم جرٲبة ُب ال -عجيبٌة للغاية 

سبب؟ لسبب ا٢بروب الصليبية أو حروب ا٤بسيحيْب ُب األندلس، أليس ىذه شطحة!! القضية تُقاس 
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ّٔذه ا٤بقاييس؟ رزية ا٢بسْب ُب ا٢بسْب، مصيبة ا٢بسْب وعظم ا٤بصيبة تأٌب من ِعَظم ا٢بسْب ال تأٌب من 
أعظم رزية ألف ىذه  التصور ٢بدوث األفعاؿ، أليس ىذه شطحة؟ حينما نقوؿ بأف رزية ا٢بسْب ىي

الرزية با٢بسْب وال يوجد شيء أعظم من ا٢بسْب، وحتػى لو أردنا أف نناقش الػجزئيات التػي حدثت ُب 
بأف الػحسْب قُتل قتلة ما قُتل أحٌد مثل تل  القتلة، روايات  :الواقعة النبػي يقوؿ صلى اهلل عليو وآلو

ًا الشيخ ا٤بطهري وىو يقوؿ ىذا الكبلـ ُب حاؿ موجودة ُب كتبنا ا٤بعتربة، أحاديث أىل البيت، قطع
حد ال ُتصيبو غفلة، شطحة، أنا تصيبِب الغفلة وأنت ُتصيب  الغفلة وا٤بطهري ُتصيبُو الغفلة، ىناؾ وا

بن ا٢بسن، لذل  ا٤ببلذ اآلمن ىم أىل البيت، ا٤ببلذ اآلمن لسُت أنا وال ا٤بطهري وال الغفلة الػُحجَُّة 
ىؤالء كلهم ُسبل يُوصلوف إىل أىل البيت منزلتهم ٫بُن نُػجّلُها بقدر ما  ،وال الفقهاءالعلماء وال ا٤براجع 

يقَببوف من أىل البيت كما قلُت ُب يـو أمس ا١بميع ُب حاؿ مقاربة للصراط ا٤بستقيم وإالَّ العلماء 
 يشتبهوف ويقعوف ُب االشتباىات.

مة نفسُو ىو، ىذه وصيتُو ىذه وصية السيد أستاذ الشيخ ا٤بطهري السيد ا٣بميِب ىذه الشخصية العظي
 -ا٣بميِب الوصية السياسية اإل٥بية، ماذا يقوؿ ُب آخر الوصية؟ ىو يقوؿ: خبلؿ مدة النهضة والثورة 

وللعلم السيد كتب الوصية وبعد ذل  بسنوات طلب من سيد أٞبد أف يأتيو بالوصية وفتح الوصية 
ي القضية، يعِب السيد قبل وفاتو بأكثر من سنة كتب وأضاؼ إليها ىذه ا٤ببلحظات، تبلحظوف كم ى

الوصية ولكن حينما أحس بقرب األجل طلب منهم أف يأتوه بالوصية طلب من ابنو سيد أٞبد وأضاؼ 
مدة النهضة والثورة يعِب  -ىذه ا٤ببلحظات من ىذه ا٤ببلحظات الٍب أضافها: خبلؿ مدة النهضة والثورة 

ثورتُو وىو ُب سن الثبلثينات بدأ ٱبطط ٥بذه الثورة ُب سن األربعينات  خبلؿ عمر السيد ألف السيد بدأ
مثل ما مدح الشيخ منتظري ومدح كثّبين  -خبلؿ مدة النهضة والثورة ذكرت أ٠باء بعض األفراد  -

خبلؿ مدة النهضة والثورة  -وقاؿ عن شيخ منتظري بأنُو خبلصة عمري ولكن منتظري فعل ما فعل 
كانت الكلمة ُتكتب ُب كل مكاف ُب إيراف أف الشيخ منتظري والشيخ مطهري ٮبا ىذه   -ذكرت أ٠باء 

خبلصة عمري ٮبا ٜبرة عمري، ُتكتب ُب كل مكاف والشيخ منتظري فعل ما فعل، قضيتُو معروفة وموقفو 
خبلؿ مدة النهضة والثورة ذكرت أ٠باء بعض األفراد وأثنيُت عليهم ٍب فهمُت  -من أىل البيت معروؼ 

ا أهنم مراءوف متظاىروف باإلسبلـ وأف مكرىم قد انطلى َعَلّي، ذل  الثناء صدر حْب كانوا يبدوف بعدى
التزامهم با١بمهورية اإلسبلمية ووفائهم ٥با وال ٯبوز أف ُتستغل ىذه ا٤بسائل ومعيار كل شخص ىو وضعُو 
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، اإلنساف ٲبكن أف يشتبو، ٲب -ا٢بايل  كن أف يػُخدع، ٲبكن أف ىو يقوؿ بأف مكرىم قد انطلى َعَليَّ
ُتصيبو الغفلة، ٲبكن أف ينسى وٲبكن، وٲبكن، وٲبكن وىذا يكشُف لنا عن عظمة السيد ا٣بميِب، عن 
صدقو وإال ال يكشف ىذا األمر إال عن صدؽ إال عن إخبلص ُب الكبلـ الذي طرحُو ُب وصيتو وىو 

  تلف اللغات.يعلم بأف ىذه الوصية سُتقرأ ُب كل مكاف ستُنشر وُتَبجم إىل ٨ب
لكن قبل أف أهني الكبلـ أهني الكبلـ بكلمة للسيد ا٣بميِب رضواف اهلل تعاىل عليو، الكلمة الٍب قا٥با ُب 
أوؿ الوصية وىي ٛبثل مدرستُو العرفانية، كلمة قصّبة ىذه ا٤بدرسة، ىذه ا٤بدرسة عرفانية مدرسة ٚبتلف 

٤بدرسة العرفانية الشيعية ا٤بعروفة، ماذا قاؿ؟ ُب أبعادىا وُب خطوطها عن مدرسة ابن عريب وحٌب عن ا
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إين تارٌؾ فيكم الثقلْب كتاب اهلل وعَبٌب  -ابتدأ أوؿ ما ابتدأ 

ىذا أوؿ كبلـ ُب الوصية ٍب قاؿ: ا٢بمُد هلل  -أىل بيٍب فإهنما لن يفَبقا حٌب يردا َعَليَّ ا٢بوض 
كلُّ ا١بماؿ وا١ببلؿ ىو فيهم، وىذا  -على مػَُحمَّد وآلو مظاىر ٝبال  وجبلل  وسبحان  اللهم صلي 

على مػَُحمَّد وآلو مظاىر  -ىو ٦بمل ما كتبو السيد ا٣بميِب ُب كتابو شرح دعاء السحر، ىذه الكلمة 
ي وخزائن أسرار كتاب  الذ -ىذه عنواف موجز لِػَما جاء ُب كتابو شرح دعاء السحر  -ٝبال  وجبلل  

ىذه خبلصة لكتابو مصباح ا٥بداية إىل ا٣ببلفة والوالية، ا٣ببلصة الٍب  -٘بلى فيو األحدية ٔبميع أ٠بائ  
كلُّ حروؼ االسم األعظم  -حٌب ا٤بستأثر منها الذي ال يعلمُو غّبؾ  -ٱبلص الكتاب إىل ىذه النتيجة 

ىذه السطور القبلئل ٙبدثنا عن  -واللعنُّ على ظا٤بيهم أصل الشجرة ا٣ببيثة  -عندىم حٌب ا٤بستأثر 
حينما نتصفح كلمات العرفاء  منهج السيد ا٣بميِب وعن عرفاف السيد ا٣بميِب رضواف اهلل تعاىل عليو.

فبلبد أف نستحضر ىذه ا٢بقيقة أننا أماـ أُناس ليس معصومْب مثل ما قاؿ السيد ا٣بميِب بأف ىذا األمر 
وقد يػُخدع  ،ُب بعض األحياف قد تنطلي عليو فكرة قد انطلى عليو بػخصوص أشخاص يػمكن لئلنساف

وقد يبنػي عليها بناًء طويبًل عريضًا وقد ال يلتفت ويػموت وىو غّب ملتفت إىل ذل ، ما ىو العبلج وما 
ىو األماف؟ األماف أىل البيت كل شيء يػمر علينا ُب الفكر ُب العقيدة ُب الشريعة ُب الدين ُب أي باب 

البد أف نعرضُو على أىل البيت، ىذا ىو الذي يُعطينا األماف، صماـ األماف إين من أبواب الػحياة 
 ألماٌف ألىل األرض وأماٌف ألىل السػماء ىؤالء ىم أئمتنا صلواُت اهلل وسبلمُو عليهم أجػمعْب.

دثة من مطبعة مؤسسة الوفاء بّبوت لبناف، الػحا 50الػحادثة الػمذكورة ُب بػحار األنوار ىذا ىو الػجزء 
التػي حدثت ُب زمن اإلماـ العسكري مع الفيلسوؼ الػمعروؼ أبو إسحاؽ الكندي يػمكن أف تراجعوىا 
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إن إسحاق الكندي   -موجودة قضى شطرًا طويبًل من عمره يػجمع تناقضات القرآف  311صفحة: 
ـي وشغل نفسُو بذلك وتفرد بو ف ،كان فيلسوف العراق فـي زمانو أخذ فـي تأليف تناقض القرآن

وأن بعض تالمذتو دخل يومًا على اإلمام الـحسن العسكري فقال لو  -متفرغ لػهذا األمر  -منزلو 
يبػحث  -اإلمام: أما فيكم رجٌل رشيد يردُع أستاذكم الكندي عّما أخذ فيو من تشاغلِو بالقرآن؟ 

ـي ىذا أو فـي فقال التلميذ: نـحُن من تالمذتو كيف يـجوز مّنا االعتراض عليو ف -عن التناقضات 
سنة ُب ىذا الػموضوع واإلماـ اآلف ُيكلم تلميذُه  20الػمذكور بأف الكندي قضى أكثر من  -غيره؟ 
ـُ العسكري  - فقال أبو مـَُحمَّد -سنة من البػحث قاـ بػها الكندي  20بعد  أتؤدي إليو ما : -اإلما

فإذا  ،ونـتو على ما ىو بسبيلوألقيو إليك؟ قال: نعم، قال: َفِصر إليو وتلطف فـي مؤانستو ومع
فإذا وقعت األُنَسو فـي ذلك فقل قد حضرتني  -يعنػي أعنُو ُب كتابو  -وقعت األُنَسة فـي ذلك 

 :فقل لوُ  -سيطلب من   - مسألة أسألُك عنها فإنو يستدعي ذلك منك
ىو ماذا يريد أف يُثبت؟ يريد أف يُثبت بأف ىذا القرآف ليس من  - أن أتاك ىذا الـمتكلم بـهذا القرآن

 -أيًّا كاف  - أن أتاك ىذا الـمتكلم بـهذا القرآن :فقل لوُ  -اهلل، لو كاف من اهلل لَػَما كاف فيو تناقض 
ىل يـجوز أن يكون ُمرادُه بـما تكلم بو منو غير الـمعاني التي قد ظننتها أنك ذىبت إليها؟ فإنُو 

ألنُو رجٌل يفهم، ألف الكندي يفهم فيلسوؼ صاحب عقل والقضية منطقية  -ل إنُو من الـجائز سيقو 
فما يدريك لعلُو قد أراد غير الذي ذىبت  :فإذا أوجب ذلك فقل لوُ  ،ألن الرجل يفهم إذا سـمع -

 فتكون واضعًا لغير معانيو، فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليو ىذه ،أنت إليو
الـمسألة فقال لو: أِعد َعَلّي، فأعاد عليو فتفكر فـي نفسو ورأى ذلك مـحتمالُ فـي اللغة وسائغًا فـي 

أقسمُت عليك إال أخبرتني من أين لك؟ فقال: إنُو شيٌء َعَرَض بقلبي إىل أف يقوؿ:  - النظر
لة فعرِّفني من أين وال من بلغ ىذه الـمنز  ،فأوردتُو عليك، فقال: كال ما مثلُك من اىتدى إلى ىذا

وما   -جئت بو من الػمكاف الصحيح  - لك ىذا؟ فقال: أمرني بو أبو مـَُحمَّد، فقال: اآلن جئت بو
ُب أكثر  - ثم أنو دعا بالنار وأحرق جـميع ما كان ألّفوُ  ،كان ليخرج مثل ىذا إال من ذلك البيت

سنة وىو يػجمع تناقضات  20ن سنة، تأٌب لئلنساف غفلة ويبنػي على ىذه الغفلة، أكثر م 20من 
القرآف غفل عن ىذه القضية، اإلماـ قاؿ لػهذا التلميذ قل لُو من قاؿ بأف ىذه الػمعاين التػي أنت 
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تستخرجها من القرآف وتقوؿ متناقضة بأف ىذه الػمعاين ىي التػي يقصدىا الذي صدر عنُو القرآف من 
ارد عقبًل، إذا كاف ىناؾ احتماؿ الدليل إذا وقع ُب قاؿ؟ ربػما ىو يقصُد معنػًى آخر، ىذا االحتػماؿ و 

أكثر من احتماؿ َبُطَل الدليل واللغة قابلة ألف يكوف فيها أكثر من احتماؿ، فهذا االحتماؿ الذي 
احتملتُو أيها الكندي ربػما الذي جاء بالقرآف، أيًّا كاف من اهلل أو من النبػي يريُد معنػًى آخر أال يػمكُن 

 .يػمكن ىذا إذاً ىذه النظرية كلها فاشلة ىذا؟ إذا كاف
القضية، نقوؿ بأف ىذا الذي جاء بو ابن عربػي ىذا الكبلـ الذي جاء بو ابن عربػي من قاؿ بأنو  نفس

ىو يوافق الػحقيقة؟ يػمكن أف يكوف موافقًا للػحقيقة ويػمكن أف يكوف ليس موافقًا للػحقيقة، لػماذا إذاً 
بن عريب أو عند الػجن األزرؽ ال نلجأ إىل قوؿ ىو يوافق الػحقيقة وىو قوُؿ أىل البيت؟ وإذا كاف عند ا

أيّاً كاف عندُه قوؿ يوافق أىل البيت نػحُن نقبلُو من ابن عريب ومن غّب ابن عريب إذ ال خصوصية ال البن 
عريب وال للػجن األزرؽ ُب ذل ، أئمتنا قالوا بأنو ما من حّق ُب أيدي الناس إال وىو قد خرج من علّي 

 قد خرج من ىذا البيت. 
 ارقُ ـــــــــــــــم ســـــــهــــــنــــو مــــهــوإال ف  ل البليغ فناقٌل عنهم من جاء بالقو 

 والنبػيُّ جػمع بْب مسبحتيو ىكذا حينما قاؿ تركُت فيكم كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيتػي.
 ىو صامٌت وىم الكتاُب الناطقُ   ـو  ـــــــو إال أنــــلَّــــــاب الـــــتـــــاووا كــــــسـ

 صلوات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعْب. ذا الكتاب صامت ... ىذا ىو القرآف، ىذا قرآننا.ى
الكاُب الشريف أَجلُّ كتاب إنُو كتاب آؿ مػَُحمَّد، ىذا ىو الكافػي الشريف، كتاٌب من أدرؾ ما فيو فإف 

أيها الباحثوف عن  قلبو يهفو إليو، ىنا حديُث آؿ مػَُحمَّد أيها الباحثوف عن الػحقيقة ىنا الػحقيقُة،
العرفاف ىنا العرفاُف ىنا آؿ مػَُحمَّد، ىذا ىو الػجزء األوؿ باب أف األرض ال تػخلو من حجة، حديث 
قصّب لن أطيل عليكم الكبلـ، حديث قصّب أجػمُع فيو كل ما تقدـ، أليس ىو من الكافػي؟ ىذا 

 -عمَـّار عن أبي عبد اهلل عليو السالم قال: سـمعتُو يقول بن  عن إسحاقحديٌث كافػي من الكافػي: 
لػماذا يا أبا عبد  -قال: سـمعتُو يقول: إن األرض ال تـخلو إال وفيها إمام  -ماذا يقوؿ أبو عبد اهلل؟ 

لػماذا أيها  -إنَّ األرض ال تـخلو إال وفيها إمام  -عّمار يػحدثنا عن الصادؽ بن  اهلل؟ إسحاؽ
 - كيما إن زاد الـمؤمنون شيئًا ردىم وإن نقصوا شيئًا أتـّمُو لـهم -صدؽ، ماذا يقوؿ؟ الصادُؽ الػمُ 
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إن األرض ال تـخلو إال وفيها إمام كيما إن زاد الـمؤمنون شيئاً  -ىو ىذا الػميزاف، الػميزاف ىو ىذا 
و عرفاننا، العرفاُف ىنا، ىذا ىو عرفاننا وغّبُه ىراء إي واهلل، ىذا ى. ردىم وإن نقصوا شيئًا أتـّمُو لـهم

 الػحقيقة ىنا عند مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وغُّب ذل  ىراء. 
بقيت عندنا بقية وىي تتمة ٢بديث يـو أمس ُب معرفة إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمُو عليو، والوقُت 

البحث أتوقف عن  وقٌت ٧بّب ا٢بقيقة، الباقي من الوقت ال ىو بالكثّب وال ىو بالقليل فؤلجل أف ال ٱبـر
تتمة الكبلـ إىل يـو غد حٌب أتػّم كبلمي من حيُث انتهيت ُب معرفة إماـ زماين صلواُت اهلل وسبلمُو 
عليو، لذل  أختُم حديثي عند ىذه النقطة وبػهذا نكوف قد أتػممنا البحث ُب أجواء ابن عريب وُب 

ه الػجهات ُب برامج أخرى إف بقينا أحياء أجواء الػمدرسة العرفانية الشيعية ربػما نتناوؿ بعضًا من ىذ
ووفقنا لػخدمة أشياع القائم صلوات اهلل وسبلمو عليو، إذًا البقية من ىذا الػحديث من العنواف الػخامس 
إف شاء اهلل ُب يـو غد أحاوؿ أف ألػملم أطرافها بقدر ما أتػمكن وإذا كاف ىناؾ مػجاؿ أف نشرع ُب 

ف الربنامج قد طاؿ بعض الشيء وأنا ال أريد أف أطيل كثّباً وأف أسهب  العنواف السادس وىو الوصاؿ أل
كثّباً ُب ىذا الػموضوع أحاوؿ أف ألػملم أطراؼ الػحديث ُب الػَمَلّف الػَمهَدوّي ألجل أف أختصر الوقت 
بن  على الػمشاىدين وعلى منتظري إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمُو عليو ولكن أقوؿ كما قاؿ الكميت

زيد األسدي بن  د األسدي رضواف اهلل تعاىل عليو آخر كلمات ينقلها الػمؤرخوف كاف يرددىا الػكميتزي
يٍَ أَسادَ اهللَ ثَذَأَ ثِكُى، ًَيٍَ ًَدَّذَهُ لَجِمَ }وبعدىا فارقت روحو الدنيا آؿ مػَُحمَّد، آؿ مػَُحمَّد، آؿ مػَُحمَّد 

وجو اهلل الذي إليو يتوجو األولياء سيدي يا صاحب الزماف ِبَ   يا {عَنكُى، ًَيٍَ لَصَذَهُ رٌََجَّوَ ئنَْكُى
صلنػي عن  ال تقطعنػي يا ابن رسوؿ اهلل أغثنػي فأنت غايتػي ومرادي صلوات اهلل علي ، أما أنتم يا 
منتظريو، أما أنتم يا من جعلتم آمالكم ُب طريق ىداه أسألكم الدعاء جػميعًا ودعائي لكم بالتوفيق وأف 

 سبحانُو وتعاىل تػحت راية الزىراء ُب الدنيا واآلخرة يا زىراء، ُب أماف اهلل. يػجمعنا
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 السابعاجلزء  /املعرفة 

 اجلزء االول / الوصال

 

أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصاره ُمػحّبيو ُمنتظريو سبلـٌ عليكم أسعد اهلل أيامكم وفقنػي اهلل 
تعاىل وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا وطاعتِو وواليتِو ومودتِو ومػحبتِو والتسليم ألمره صلوات اهلل وسبلمو عليو، 

 من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات. 15الػحلقة 
ال زلنا ُب العنواف الػخامس من عناوين صحائف ىذا الػَمَلّف، ألجل التذكرِة أعيُد فهرسة العناوين: 
الوالدُة، الغيبة، الظهور، الظبلمة، الػمعرفة، الوصاُؿ، التكليُف الشرعي والػخاتػمة، نػحُن اآلف ُب بقيِة ما 

عنواف الػخامس الػمعرفة، قبل يـو أمس ُب يـو العيد ُب اليـو األوؿ من شهر شواؿ كاف تبقى من ال
الػحديُث ُب أجواِء ما قالُو إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو ُب تعريفِو لنفسِو ولػمقامِو الشريف، وقفنا 

  وسبلمو عليو:بعض الشيء عند التوقيع الشريف الصادر من الناحية الػمقدسة قولُو صلوات اهلل
وذكرُت أيضًا ما جاء ُب نػهج الببلغة الشريف ُب كتاب سيد  .ونـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا

وىذه البلـ الـُ الػِمل  وىذا ليس  .فإنَّا صنائع ربنا والناُس بعد صنائع لنا :األوصياء إىل معاوية
عبُدَك وابُن عبِدك وابُن زيارة سيد الشهداء:  بػمستغرب ونػحُن نػخاطب األئمة ُب زياراتػهم كما ُب

ىذه الـ الػِمل  قد يرفُض البعُض ىذا  - فإنَّا صنائع ربنا والناُس بعد صنائع لنا - َأَمِتك الـُمِقرُّ بالرق
الكبلـ وال يعتقُد بو ىذه قضيٌة تػخصُو، اآلراء مػختلفة والناس أحرار فيما تعتقد وللناس فيما يعشقوف 

 ال يعشُق ىذا العاشق فيقوؿ: مذاىُب، أ
 وللناس فيما يعشقون مذاىبُ   أحبها شـمطاء شاب وليدىا 

 شػمطاء يعنػي عجوز قبيحة الػمنظر قد شاب رأسػها وشاَب ُكلُّ شعر ُب بدنػها..
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 الناس أذواؽ يقبلوف بػهذا يرفضوف ىذا ىم أحرار ونػحُن أحرار كما يقوؿ الشاعر:
 بـما عندك راض والرأُي مـختلفُ   وأنت  نـحُن بـما عندنا راضون

وجاءت الـ الػِمل  ألف الػحديَث عن  - فإنا صنائع ربنا والناس بعُد صنائع لناسيد األوصياء يقوؿ: 
الناس ولربػما يستبعُد البعض مسألة الػملكية ُب ىذا الػمصداؽ من الػموجودات وال تعارض بْب ىذا وبْب 

متـى ادتعبدمت الناس بن الػخطاب كذبًا وافَباًء: الذي ينسبُو الػمخالفوف إىل عمر قوؿ سيد األوصياء 

مثل ما مرَّ علينا ُب كتاب الفتوحات الػمكية كيف نسب ابن عريب ىذا  - وقد ولدتـهم أمهاتـهم أحرارا
 بعض ُب -ما رأيُت شيئًا إال ورأيُت اهلل قبلُو وبعدُه القوؿ أليب بكر وىو قوؿ سيد األوصياء: 

ال تعارض ألف ىذه الكلمات كل واحدِة منها ناظرة إىل حيثية وحْب نتحدث  - ومعُو وفيوالنصوص: 
عن الػملكية ىنا ال نتحدث عن سوؽ النخاسة ىذه ملكية الربوبية ِلمن الػُملُ  اليـو الػُملُ  هلل الواحد 

ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد كما مرَّ علينا ُب القهار، ىذه الػملكية الربوبية الػملكية القهارية تتجلى ُب ملكية 
إىل أف  - اللَُّهمَّ بـحقِّ ليلتنا ىذه ومولودىا :الدعاء الذي ُيستحبُّ قراءتو ُب ليلة النصف من شعباف

ىذه العوالػم منسوبة إليهم، . فصّلي على خاتـمهم وقائمهم الـمستوِر عن عوالـمهم: - يقوؿ الدعاء
والػم ألنػهم َمػجَمع األسػماء الػحسنػى، األسػماء الػحسنػى تتجلى فيهم ىم الذين يػملكوف ىذه الع

َوإيَاُب والػماِلُ  ماِلُ  يـو الدين، ىذا االسػم يتجلى فيهم ولذل  نػحُن نقرأ ُب الزيارة الػجامعة الكبّبة: 
ماِلُ  يـو الدين   ،الدين ماِلُك يومىذا ىو تعريٌف لبلسػم الشريف:  - الـَخلِق ِإلَيُكم وِحَسابُـُهم َعَليُكم
وماِلُ  يـو الدين ىو ماِلُ    - َوإيَاُب الـَخلِق ِإلَيُكم وِحَسابُـُهم َعَليُكم -كيف يتجلى ىذا الػمعنػى 

كل شيء، ولذل  ىذا النداء يتجلى ُب يـو الدين ِلمن الػُمل  اليـو ويأٌب الػجواب الػُملُ  هلل الواحد 
، ومالكية يـو الدين تتجلى فيهمالقهار، الػمالكية تتجلى ُب أتػ  :م صورىا ُب ذل  اليـو

نفس ا٤بضامْب الٍب مرت علينا فيما رواه شيخنا الطوسي ُب ..  َوإيَاُب الَخلِق ِإلَيُكم وِحَسابُـُهم َعَليُكم
ىجري، ما جاء  1417هتذيب األحكاـ وىذا ىو ا١بزء الثالث من طبعة نشر صدوؽ مكتبة الصدوؽ 

اللَُّهمَّ إني ألجل التذكرة:  عن اإلماـ الصادؽ قرأت الدعاء على مسامعكم أعيدهُ  ُب الدعاء ا٤بروي
.. أسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي سرداق المجد وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوب ِفي ُسرداق البهاء

ػُم غيب ما والسرادقات ىي مراتب الغيِب ما بعَد العرش، إذا كاف ىذا العالَػم ىو عالَػُم شهادة وىناؾ عالَ 
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بعد عالَػم الشهادة يتناسب وىذا العالَػم، عالَػُم غيب لعامل الشهادة، ىناؾ عالَػُم غيب لعامل العرش وذل  
اللَُّهمَّ إني أسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب : العالَػم ىو عامل النور وىذه السرادقات ىي مراتُب ذل  العالَػم

وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوب ِفي  الـَمكتوب ِفي ُسرداق البهاءِفي سرداق الـَمجد وأسأُلَك باسمَك 
ُسرداق الَعَظَمة وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق الجالل وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي 
ُسرداق العزَّة وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق القدرة وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق 

ا٤ببلئكة الثمانية ىم  -الفائق الـَحَسن النظير ربَّ المالئكة الثمانية  -ىذا االسم  -السابق  السرائر
ىذه ا٤براتب الٍب تأٌب بعد السرداقات، قلت بأف السرداقات ىي  - وربَّ العرش العظيم -َحػَملة العرش 

العرش العظيم وبالعيِن التي ربَّ المالئكة الثمانية وربَّ  -عامل الغيب بالنسبِة للعرش ما بعد العرش 
ال تَنام وباالسِم األكبِر األكَبِر األكبر وباالسم األعظَِّم األعظَّم األعظَّم الـُمحيِط بِـملكوت 

الـُمحيِط بِـملكوت  -ىذا االسػُم األكرُب األكرُب األكرب األعظُم األعظُم األعظم  -السماواِت واألرض 
ىذا اإلشراؽ ىو إشراُؽ الوجود  -ت لو السماواُت واألرض السماواِت واألرض وباالسم الذي أشرق

ىذا إشراؽ النور ا٢بسي، فارٌؽ بْب اإلشراقْب  - وباالسم الذي أشرقت بِو الَشمُس وضاَء بِو القمر -
وباالسم الذي أشرقت بِو  -إشراُؽ الوجود  -وباالسم الذي أشرقت لو السماوات واألرض  -

رت بِو البحار وُنِصَبت بِو الجبال وباالسم الذي قام بو العرش الَشمُس وأضاء بِو القمر وُسجِّ 
والكرسي وبأسمائك الـُمكّرمات الـُمقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيِب عندك،، 

وىذا  - في علم الغيِب عندك -أين؟  -وبأسمائك الـُمكّرمات المقدسات المكنونات المخزونات 
 ُب دعاء ليلة ا٤ببعث ويـو ا٤ببعث: االسم ا٤بكنوف الذي جاء ذكرهُ 

ىذا  - فَأسأُلَك بِو وباسمَك األعظَِّم األعظَِّم األعظَّم األجلِّ األكَرم الذي خلقتُو فاستقرَّ في ِظلِّك
الذي خلقتو فاستقرَّ ِفي ِظلِّك فال يخرُج منَك إلى  -اسٌم ٨بلوؽ من ىو؟ ىو أشرؼ ا٤بخلوقات 

ألعَظم األعظم األعز األجل األكـر وىو االسم األكرب األكرُب األكرب ىذا ىو االسُم األعظم ا..  غيرك
الذي مرت اإلشارة إليِو ُب دعاء التهذيب ا٤بنقوؿ عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو، وىذا 
الوصف الذي خلقتُو فاستقرَّ ُب ظل  فبل ٱبرج من  إىل غّبؾ جاء ُب ٦بموعة من األدعية ا٤بنقولة عن 

وبأسمائك المكرمات المقدسات ومْب صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب وىو نفُس ىذا ا٤بعُب: ا٤بعص
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 المكنونات المخزونات في علم الغيِب عندك.
وُب دعاء آخر ينقلو الشيخ الطوسي ُب التهذيب أحُد األصوؿ األربعة للفرقة الناجية، من األدعية التػي 

ُسبحاَن من أكَرَم ُمـَحمَّدًا، ُسبَحاَن من انتَجَب ُمـَحمَّدًا، : تُقرأ ُعَقيَب الصلوات، التفصيل موجود
ُسبحاَن من انتجَب عليَّاً، ُسبحاَن من َخصَّ الـَحَسَن والـُحَسين، ُسبحاَن من َفَطَم بفاطمة من أحبَّها 

 ُخِلقت السماوات، -من النار، ُسبحاَن من ُخِلَق السماوات واألرض بإذنو، ُسبحاَن من استعبَد 
تبارؾ اهلل أحسن الػخالقْب، ىناؾ  -ُسبحان من ُخِلَق السماوات واألرض بإذنو  -ىناؾ من َخَلقها 

مراتب من الػخالقية القرآف صريح تبارؾ اهلل أحسن الػخالقْب، ىناؾ أكثر من خالق مراتب، كما قاؿ 
ُسبحاَن من َخلُق السماوات واألرض بإذنو، ُسبحان من  -عيسى إين أخلُق من الطِْب كهيئة الطّب 

استعبَد أىل السماواِت واألرضين بوالية ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليهم، ُسبحاَن من خلق 
الـجنة لـُمـَحمَّد وآِل ُمـَحمَّد، ُسبحاَن من يُورثُها ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد وشيعتهم، ُسبحان من خلق 

أجل أعداِء ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد، ُسبحاَن من يَُملُِّكها ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد وشيعتهم،  النار من
أليس ىي ىذه  -ُسبحاَن من َخَلَق الُدنيا واآلخرة وما َسَكَن فـي الليِل والنهار ِلُمـَحمَّد وآِل ُمـَحمَّد 

شريف، ىذه الػمعانػي بكاملها موجودة ُب الػمعانػي نفس ىذه الػمعانػي الػموجودة ُب حديث الكساء ال
 حديث الكساء الشريف:

فقال اهلل عزَّ وجل: يا مالئكتي ويا ُسكان سماواتي إني ما خلقُت سماًء مبنية وال أرضًا مدحية وال 
َقَمرًا ُمنيرا وال شمسًا مضيئة وال فـََلكًا يدور وال بَـحرًا يجري وال فُلكًا يسري إال في َمـحبَِّة ىؤالء 
الخمسة الذين ىم تحت الكساء، فقال األميُن جبرئيل: يا ربي ومن تحت الكساء، فقال عزَّ 

نفُس ا٤بعاين ا٤بوجودة ُب . وجل: ىم أىل بيت النبوة ومعدن الرسالة ىم فاطمة وأبوىا وبعلها وبنوىا
نفس  حديث الكساء ىي نفسها ُب ىذه األدعية الٍب رواىا الشيخ الطوسي ُب كتابِو التهذيب وىو

إذاً  - ونَـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعناا٤بضموف ُمػجَمل ُب ىذه الكلمة ُب كلمة اإلماـ ا٢بجة: 
ىذه القاعدة األوىل: ٫بُن نريد أف نعرؼ أئمتنا إماـ زماننا من خبلؿ حديث إماـ زماننا، إذًا ىذه أوؿ 

اقنا، ٫بُن صنائع ربنا ىذا إمامكم ا٢بجة شيء نكتبها ىذي نكتبها على قلوبنا قبل أف نكتبها على أور 
يعِب ما عندنا من فضل من اهلل وما عند ا٣ببلئِق من  - ونحُن صنائُع ربنا والخلُق بعُد صنائعنا يقوؿ:
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فضل، الصنائع ٝبٌع لصنيعة والصنيعة ىو ا٤بعروؼ والفضل وما عند الػخبلئِق من فضل ابتداًء من الوجود 
رى التػي تتعلُق بالوجود، فما عندنا من فضل فمن اهلل وما عند الػخبلئِق فمنا، وانتهاًء بكل الػمراتب األخ

فهم فيما بيننا وبْب اهلل، ىم الػحجاُب األكرب، ىم الباُب األوسع صلوات اهلل عليهم، ىذه الكلمة 
 .نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنااألوىل نثبتها: 

الكلمة الثانية من كلمات اإلماـ ا٢بجة صلوات اهلل وسبلمو عليو أيضًا جاءت ُب توقيعاتِو ما قرأتُو على 
مسامعكم زيارة الندبة وقرأهتا على مسامعكم من كتاب مصباح الزائر للسيد ابن طاووس رضواف اهلل 

الزيارة ٫بُن  93يو، ُب صفحة: ، الزيارة أيضاً موجودة ف102تعاىل عليو وىذا ىو ٕبار األنوار ىذا ا١بلد 
ا٢بسن بن  مررنا عليها وشرحنا بعض عبائرىا باإلٝباؿ وسوؼ لن نَبكها سنعود إليها ُب برنامج ا٢بجة

 العسكري، لكن العبارة الٍب اقتطفها لنجعلها عبارة ثانية، العبارة األوىل:
 َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم لَُو الَسَبب وإليِو الَسبيلَفَما العبارة الثانية: . نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا

َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو  -ىذه العبارة الثانية الٍب ٪بعلها ُب قواعد معرفة أىل البيت  -
ء وأنت أنتم األسباب وأنتم السبل، سيدي يا بقية اهلل أنت السبُب ا٤بتصُل بْب األرض والسما - الَسبيل

 - َوالِصَراُط اأَلقَوم، والَسبيِل األعظمالسبيُل األعظم، ٫بُن ُنسلُّْم على أئمتنا ُب الزيارة ا١بامعة الكبّبة: 
َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب  -٫بُن ىكذا نصفهم و٬باطبهم بأهنم السبيُل األعظم والصراُط األقـو 

بن  ثانية الٍب نضعها ُب موازين وقواعد معرفة أىل البيت ومعرفة ا٢بجةىذه العبارة ال. وإليِو الَسبيل
 ا٢بسن صلوات اهلل وسبلمو عليو.بن  ا٢بسن من خبلؿ بيانات ا٢بجة

النقطة الثالثة: ما جاء ُب دعاء الُندبة وقد أشرُت إىل ما جاء ُب دعاء الُندبة الذي رواه السيد ابن 
مفاتيح )توقيعات وذكرُه ُب كتابِو مصباُح الزائر، الدعاء موجود ُب طاووس عن اإلماـ الػحجة توقيع من ال

 :ماذا نػخاطُب اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو؟ ماذا نقرأ ُب دعاء الندبة (الػجناف
 يـََتوجَُّو األولياءأيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو  -ىذه العبارة الثالثة  - أيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو يـََتوجَُّو األولياء

ىناؾ نسخة:  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكمولذل  نػحُن إذا ذىبنا إىل الزيارة الػجامعة وقرأنا ىذه العبارة:  -
وىي النسخة األعمق واألدؽ والتػي توافق ما قالو إماـ زماننا ُب دعاء الُندبة  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم

ربػما يسأؿ البعض عن مصدر  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم - ذي إليِو يـََتوجَُّو األولياءأيَن َوجُو اهلِل ال -
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صلوات اهلل وسبلمو عليو للشيخ الصدوؽ، ىذه طبعة مؤسسة األعلمي  (عيوف أخبار الرضا)ىذا النص 
القاصُد إىل اهلل  - موَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليكُ  النص الػموجود ىنا: 308وىذا ىو الػجزء األوؿ صفحة: 
بأف الطبعات القديػمة لػمفاتيح الػجناف كاف موجود  (َمَلفُّ العصمة)يتوجُو إليهم، أنا قلُت ُب برنامج 

إالَّ أنو ُب ىذه الطبعات  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكم - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم فيها النسختاف:
والغريب أف  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكم رت فقط ىذه النسخة:وذُكِ  إليكمالػمتأخرة ُحِذفت نسخة 

وىذا ىو الػجزء  (فرائُد السمطْب)الػمحدث الػجوينػي الػخراساين وىو من مػحدثي الػمخالفْب ُب كتابِو 
حْب  183الثاين للمحدث الػجوينػي الػخراساين فرائد السمطْب ىذه الطبعة طبعة دار الػحبيب صفحة: 

وىذا من كتب  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم لنص ينقلو عن عيوف أخبار الرضا يثبت ىذا النص:ينقل ا
فقط  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم -الػمخالفْب ينقل نص الزيارة الػجامعة الكبّبة عن عيوف أخبار الرضا 
الزيارة )امعة الكبّبة وأنا ُب برنامػجي أشرت إىل ىذه القضية حتػى ال تلتبس الصورة عند قراءة الزيارة الػج

وَمن  الذي شرحت فيو النص الشريف للزيارة الػجامعة الكبّبة شرحُت ىذه العبارة: (الػجامعة الكبّبة
باعتبار ىي الػموجودة ُب مفاتيح الػجناف الػمتوفر ُب بيوت شيعة أىل البيت،  - َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكم
 العبارة معنػى ومن قصدُه توجو إليكم، نػحُن إذاً عندنا ثبلث قواعد:لكننػي ضمَّنُت ىذه 

ىذه القاعدة األوىل، القاعدة الثانية، ىذا  - نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا :القاعدة األولى
من بػحار  53من توقيع من رسالة موجودة ىذه الرسالة ُب كتب الػحديث ونقلت النص من الػجزء 

 .نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا - األنوار
من زيارة الُندبة ىي أيضًا من  - َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو الَسبيل :النص الثاني

من بػحار األنوار  102وأنا اآلف نقلتها إليكم من  (مصباح الزائر)توقيعات اإلماـ الػحجة موجودة ُب 
 ي طبعة مؤسسة الوفاء بّبوت لبناف.لشيخنا الػمجلس

موجود ُب دعاء الُندبة ودعاء الُندبة كما رواه  .أيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو يـََتوجَُّو األولياء: النص الثالث
 سيدنا ابن طاووس ُب مصباح الزائر عن اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو.

بيت منقوؿ عن اإلماـ ا٢بجة، أنا قلت ُب ا٢بلقة الٍب وىو أعمق النصوص ُب معرفة أىل ال النص الرابع
قبل حلقة يـو أمس قلت بأنو أعمق كلمة ُب معرفة أىل البيت وردت عن اإلماـ ا٢بجة صلوات اهلل 
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وسبلمو عليو، ىذه الكلمة ينقلها لنا الشيخ الطوسي ُب كتابِو مصباح ا٤بتهجد وسبلح ا٤بتعبد وىو أوثق  
ن ا٤بصادر ا٤بهمة لكتاب مفاتيح ا١بناف، مصباح ا٤بتهجد وىذه الطبعة ىي كتب األدعية والزيارات وم

الطبعة احملققة بتحقيق إ٠باعيل األنصاري الز٪باين طبعة إيراف، الدعاء الذي ُيستحبُّ قراءتو ُب كل يـو 
 - بسندِه: مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفرمن أياـ شهر رجب، الشيخ الطوسي يقوؿ: 

الكبّب ىذا اللقب يستعملُو علمائنا القدماء ُب وصف النائب الثاين، ُب وصف شيخنا أيب جعفر الشيخ 
 :عثماف الَعمري النائب الثاين من نواب عصر الغيبة الصغرىبن  ُمػَحمَّد

مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر ُمـَحمَّد بن عثمان بن سعيد رضي اهلل عنو من الناحية 
ثني بو ُجبير بن عبد اهلل قال: كتبتُو من التوقيع الخارج إليَّ: بسِم اهلل الرَّحَمِن المقدسة ما حدَّ 

 -بسِم اهلل الرَّحَمِن الرَّحيم أدعو في كلِّ يوم من أيام رجب  -ىذا ىو كبلـ إماـ زمانكم  -الرَّحيم 
الُة أمرك الـَمأُمونوَن على ِسّرك اللَُّهمَّ إنِـّي أسأُلَك بِـَمعاني َجـميِع ما َيدُعوَك بِو وُ  -ماذا ندعو؟ 

الدعاء موجود ُب ا٤بفاتيح أيضًا ُب  -الـُمسَتبِشروَن بِأمِرك الَواِصُفوَن ِلُقدرَِتك الـُمعِلُنوَن ِلَعَظَمِتك 
الُمعِلُنوَن لَِعَظَمِتك َأسأَُلَك ِبما َنَطَق  -األدعية الٍب يستحبُّ قراءهتا ُب كل يـو من أياـ شهر رجب 

من َمشيَِّتك َفَجَعلتَـُهم َمَعاِدَن ِلَكِلَماِتك َوأرَكانًَا لَِتوِحيِدك وآياِتك وَمقاَماِتك  -ُب أولياءؾ  -فيِهم 
بْب ىذه ا٤بقامات بْب  - التي ال َتعطيَل لها ِفي كلِّ َمَكان يَعرُِفَك بِـها من َعَرَفك ال َفرَق بيَنَك وبيَنها

ال َفرَق بيَنَك  - َق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقكال َفر  -ىذه اآليات الٍب ىي ُىم أوليائو 
َأسأَُلَك ِبما َنَطَق فيِهم من َمشيَِّتك َفَجَعلتَـُهم َمَعاِدَن  ىنا ضمّب التأنيث باعتبار الكبلـ كاف: - وبيَنها

ي أف الضمّب يكوف مؤنثاً السياؽ اللغوي يقتض -َوأرَكانًَا لَِتوِحيِدك وآياِتك  -الكلمات  -ِلَكِلَماِتك 
إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك  -لكن ا٤بعُب يتضح  - ال َفرَق بيَنَك وبيَنها -مع ىذه الكلمات ا٤بؤنثة لغوياً 

فَتُقها ورَتُقها بَِيِدك َبدؤىا ِمنَك وَعوُدىا إلَيك أعَضاٌد وأشهاد وُمناٌة وأذواد َوَحَفظٌَة وُروَّاد فَِبِهم 
فَِبِهم مألت َسماَئَك وأرَضك َحتى َظَهر أن  - وأرَضك َحتى َظَهر أن ال إلَو إالَّ أنت مألت َسماَئكَ 
وىو نفس ا٤بعُب ا٤بوجود ُب دعاء كميل الذي يُقرأ ُب ليايل ا١بمعات، ماذا نقرأ ُب  - ال إلَو إالَّ أنت
َوِبَوجِهَك إىل أف يقوؿ الدعاء:  - اللَُّهمَّ إنِـّي َأسأُلَك ِبَرحَمِتَك التي َوِسَعت ُكلَّ َشيء: دعاء كميل

َوِبَوجِهَك الَباِقي بَعَد فَناِء ُكلِّ  - أيَن َوجُو اهلل الذي إليِو يـَتَـَوجَُّو األولياء - الَباِقي بَعَد فَناِء ُكلِّ َشيء
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الباقي ىذا ىو الوجو الباقي وجُو اهلل سبحانو وتعاىل  .َشيء وبِأسماِئَك التي َمأَلَت َأرَكاَن ُكلِّ َشيء
الذي ال يهل ، ٫بُن ٬باطب أئمتنا صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب، ٬باطبهم ُب زياراهتم الشريفة، 

 :٬باطب سيد الشهداء صلوات اهلل وسبلمو عليو فماذا نقوؿ و٫بن ٬باطب ا٢بسْب
 -لَـم َيهِلك وال يُهَلُك أبدا  وَأشَهُد أنََّك نُوُر اهلل الذي لَـم يُطَفأ وال يُطَفُأ أبدا وأَنََّك َوجُو اهلل الذي

 -يا ُحَسْب  -أنََّك نُوُر اهلل الذي لَـم يُطَفأ وال ُيطَفُأ أبدا  -ىذا الوجُو الذي ال يهل  الوجُو الباقي 
إىل آخر زيارتِو الشريفة وىي الزيارة الثالثة زيارة  -وأَنََّك َوجُو اهلل الذي لَـم َيهِلك وال يُهَلُك أبدا 

من مفاتيح الػجناف، فلمَّا نقرأ ُب دعاِء كميل ونػحُن  443، 442اف ُب صفحة: النصف من شعب
َوِبَوجِهَك الَباِقي بَعَد فَناِء ُكلِّ َشيء وبِأسماِئَك التـي َمأَلَت َأرَكاَن ُكلِّ : نػخاطُب الباري سبحانو وتعاىل

ىو نفُس ىذا  -َأرَكاَن ُكلِّ َشيء  وبِأسماِئَك التـي َمأَلَت -َشيء َوِبعلِمَك الذي أحاَط ِبُكلِّ َشيء 
َحتـى َظَهر أن ال إلَو  -بػهم بِػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد  - فَِبِهم مألت َسماَئَك وأرَضك الػمعنػى الػموجود:

ال  -الكلمة العميقة أين؟  - فَِبِهم مألت َسماَئَك وأرَضك َحتـى َظَهر أن ال إلَو إالَّ أنت - إالَّ أنت
وىذا ىو مصباُح الػمتهجد لشيخنا شيخ الطائفة الطوسي  - وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقكَفرَق بيَنَك 

 رضواف اهلل تعاىل عليو.
ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك  إذًا الكلمة الرابعة وىي أعمُق الكلمات ُب معرفة أىل البيت:

ـُ الفقر ىناؾ مقاـٌ ألىل البيت صلو  - وَخلُقك  –ات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعْب وىو مقاـ االفتقار مقا

ـُ الفقر ىو مقامهم من حيث ُىم ُىم - احلًَِْذُ{ انغَنُِِّ ىٌَُ ًَانهَّوُ انهَّوِ ئِنََ انفُمَشَاء اننَّبطُ أََـزُىُ أَُّّيَب }َّب ، مقا
من حيث ىم خلقُو سبحانو وتعاىل، وىناؾ مقاـ القرب، مقاـ القرب الذي يكونوف فيو ُىم ُىَو وُىوَّ ُىم 
ـُ األعلى فذل  مقامُو جلَّت قدرتو وتعاىل شأنو مقامُو ُىَو ُىَو،  إالَّ أنو ُىَو ُىَو وُىم ُىم، أمَّا ىناؾ الػمقا

ألوه أين كاف اهلل قبل الػخلق فقاؿ كاف ُب َعَماء،  ىذا الػمقاـ الذي يتحدُث عنو النبػي األعظم حْب س
كاف ُب العماء، ُب عماء الغيب، اهلل الػُمسَتِكنُّ ُب العماء، ىذا العماء الذي ال تصل إليِو العقوؿ وال 
تصل إليِو الػمدارؾ، ذل  الػمقاـ اإللػهي األقدس ذل  الػمقاـ الذي تكوف كل الكائناِت وكل 

ها بأزائِو ال الػحقيقة الػُمػَحمَّدية وال ما دوف الػحقيقة الػُمػَحمَّدية، كاف اهلل ولػم الػموجودات ال وجود لػ
َيُكن َمَعُو َشيء ثُػمَّ بعد ذل  تكلم بكلمة ىنا تبػدأ مقامات الػحقيقة الػُمػَحمَّدية، كاف اهلل ولػم يكن معُو 
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ػمقاـ فتكلم بكلمة فخلق نورًا ومن ىذا النور شيء ذل  مقاـ الػهوية الغيبية ُىَو ُىَو، أمَّا ما دوف ىذا ال
اشتقت كل األنوار بكل مراتبها بكل أنػحائها وأحنائها، ىذا الػمقاـ ىو الذي يكونوف فيو ُىم ُىَو وُىَو 

وتل  ىي أعظم مراتب . ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك: ُىم إالَّ أنَّػهم ُىم ُىم وُىَو ُىوَ 
ىل البيت، القرآف الكريػم يشّب إشارات كما قاؿ صادقهم صلوات اهلل وسبلمو عليو ىذا القرآف نزؿ أ

 بالعبارِة واإلشارة واللطائف والػحقائق، ىناؾ إشاراٌت ُب ىذا الكتاب الكريػم:
وآِؿ ُمػَحمَّد، حْب نذىب إىل سورة النور إىل اآلية الٍب ٙبّدثت عن أعمق وأعظِم ا٤بنازؿ القرآنية لِػُمػَحمَّد 

 ٌَُسُ }انهَّوُأمل يقل أمّب ا٤بؤمنْب أنزلوا العَبة بأحسن منازؿ القرآف، أحسُن منازؿ القرآف ىو ىذا ا٤بنزؿ: 

 زيت الشجرة، يكاد زيتها يضيء لو مل ُّعِِءُ{ صَّزُيَب }َّكَبدُإىل أف تقوؿ اآلية:  ًَاألَسضِ{ ٌَادِنغًََّا
ا٤بضموف ا٤بوجود  نفس، َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك الٛبسسُو نار، يكاد فعل مقاربة، 

يكاد من أفعاؿ ا٤بقاربة، لعلو مرتبة ىذه الشجرة فإف زيتها  نَى{ ًَنٌَ ُّعِِءُ صَّزُيَب َّكَبدُ} ُب ىذه اآلية
غلبة والسلطنة اإل٥بية، يكاد يضيء من نفسو ولو مل ٛبسسُو نار القدرِة ونار القهر ونار ا١بربوت ونار ال

اهلل سبحانو وتعاىل ىنا يتحدث عن علو منزلتهم عنده، مرَّ علينا ُب الزيارة ا١بامعة الٍب رواىا شيخنا 
الناتج  ََبس{ رًَغَغوُ نَى ًَنٌَ ُّعِِءُ صَّزُيَب }َّكَبدُإبراىيم الكفعمي ُب البلد األمْب فما فوقكم أحٌد إالَّ اهلل 

ال َفرَق بيَنَك وبيَنها  ىو مضموف ا٤بعُب الذي أشار إليو إماـ زماننا: ٌَُس{ عَهََ }ٌَُّسٌواضح بعد ذل  
 لكن العبارة الٍب وردت عن اإلماـ ا٢بجة واضحة وصرٰبة وجلية.. إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك

السماوات ، عِنذَهُ{ ًَيٍَ ًَاألَسضِ ٌَادِانغًََّ فِِ يٍَ }ًَنَوُ: 19اآلية التػي جاءت ُب سورة األنبياء، اآلية 
واألرض عنواف لكل الوجود، عنواف، ما قلت بأف كل الوجود ىو ُب السماوات واألرض، ألف الروايات 
تػخربنا أفَّ ىناؾ عوالػم أكرب وأعظم وراء السماوات ولكن ُب القرآف الكريػم السماوات واألرض عنواٌف 

إمامنا الصادؽ يقوؿ للمفضل لو من ُب السماوات  عِنذَهُ{ ًَيٍَ ًَاألَسضِ ٌَادِانغًََّ فِِ يٍَ }ًَنَوُللوجود 
وباسِمَك األعظَِّم األعظَِّم األعظَّم األَعزِّ  - ِعنَدهُ  َوَمن واألرض من ىم ىؤالء الذين قاؿ عنهم:

من فبل يػخرج من   - األَجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتُو فاستَـَقرَّ ِفي ِظلِّك فال يَـخُرُج ِمنَك إلى غيِرك
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 عٍَ َّغزَكجِشًٌَُ }نَبمن ىؤالء الذين عنده؟  عِنذَهُ{ ًَيٍَ ًَاألَسضِ ٌَادِانغًََّ فِِ يٍَ }ًَنَوُعندؾ إىل غّبؾ 

 نَب ًَاننَّيَبسَ انهَّْمَ }ُّغَجِّذٌٌَُال يستحسروف ال يصيبهم التعب ال يصيبهم الػملل  َّغزَذغِشًٌَُ{ ًَنَب عِجَبدَرِوِ

: الفتور، ىذه تعبّبات مقاربة للحقيقة ألف الكائنات تسبح بػهم ألف الػمخلوقاتال يصيبهم  َّفزُشًٌَُ{
الشهداء صلوات اهلل وسبلمو  كما ُب الزيارة الػمطلقة لسيد - ِبُكم ُتَسبُِّح األرُض التـي تَـحِمُل أبَداَنُكم

علينا قبل قليل ُب الدعاء مادة التسبيح وحقيقة التسبيح منبعثة منهم، ا٤بستور عن عوا٤بهم كما مرَّ عليو، 
 الـَمسُتور َعن َعوالِـِمِهم: الذي قرأتو من مصباح ا٤بتهجد، الدعاء الذي يُقرأ ُب ليلة النصف من شعباف

مادة . ِبُكم ُتَسبُِّح األرُض التـي تَـحِمُل أبَداَنُكم: ىذه عوالِػُمُهم ىي ِملٌ  لػهم وما فيها مرتبٌط بػهم.. 
 ة التسبيح منهم ولذل  ىذه العوالػم عوالِػُمُهم.الوجود ىو التسبيح وماد

واألبرار عنواف ُب معناه  ،ُب سورة الدىر اإلشارات واضحة جداً، حْب يأٌب الػحديث عن األبرار
الػحقيقي ىم أىل البيت، ىم ُمػَحمٌَّد وآُؿ ُمػَحمَّد، كل العناوين الػجميلة ُب القرآف ُب معناىا الػحقيقي 

. شيَعتُنا ُخِلُقوا من َفاِضِل طينتنا: ِلقت على غّبىم فذل  بنحو التجوز بنحو اإللػحاؽأمَّا إذا ُأط ،ُىم
فهذا اإللػحاؽ لفاضل الطينة الػموجودة ُب أولياءىم وىذا يَعمُّ األنبياء واألوصياء ويعمُّ األولياء ُب كل 

ي وردت ُب ىذه السورة، الػخبلئق، حينما نذىب إىل سورة اإلنساف أو سورة الدىر لنرى اإلشارات التػ
ُىم، ىذا ىو مقامهم الذي َعرّبُت  كَبفٌُساً{ يِضَاجُيَب كَبٌَ كَأط يٍِ َّششَثٌٌَُ األَثشَاسَ }ئٌَُِّب اآلية الػخامسة: 

األبرار ىنا ىم أىل البيت وال تتعدى إىل غّبىم، لكن ىذا ُىم من حيُث ُىم ُىم، ُىم يشربوف، عنو ُىم 
إىل غّبىم ُب موطن آخر لكن ُب ىذه السورة الػخاصة بػهم ىذه سورة خاصٌة  العنواف يػمكن أف يتعدى

ولذل  َلمَّا ذُِكرت أوصاُؼ الػجناف ما ذُِكرت الػحور الػعْب إكرامًا وإجبلاًل لفاطمة، لػم يَرِد ذكر  ،بػهم
يأٌب الكبلـ عن  للحور العْب مع أنَُّو ُب سائر الػمواطن األخرى التػي يػأٌب الػحديث عن تفاصيل الػجناف

أمَّا ُب ىذه السورة ما َوَرَد ذكٌر للحور العْب إجبلاًل لفاطمة فهذه السورة خاصة بػهم  ،الػحور العْب
خاصة بالبيت الفاطمي، خاصة بػمن كانوا تػحت الكساء بأصحاب الكساء، ىم فاطمة وأبوىا وبعلها 

قصود منو من ىذا التعبّب الػحسن والػحسْب فقط وبنوىا، خاصة بِػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، بنوىا ليس الػم
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 يِضَاجُيَب كَبٌَ كَأط يٍِ َّششَثٌٌَُ األَثشَاسَ }ئٌَِّوإنػما بنوىا إىل القائم الػمهدي صلوات اهلل وسبلمو عليو 

ـُ اآلخر الذي جاء ُب اآلية  كَبفٌُساً{ ـُ من حيُث ُىم ُىم، ىم يشربوف، الػمقا : 17ىذا ىو الػمقا

ىذا ور، الػمزاج ىنا زنػجبيل ُيسَقوف، ىناؾ الػمزاج كاف صَجنَجِْالً{ يِضَاجُيَب كَبٌَ كَأعبً فِْيَب }ًَُّغمٌٌََ
ال َفرَق بيَنَك وبيَنها اإلسقاء ُب مرتبة أخرى لكن اإلسقاء الثالث وىو الذي أشاَر إليِو اإلماـ الػحجة: 

 ىنا الساقي من؟ طَيٌُساً{ شَشَاثبً سَثُّيُى ًَعَمَبىُى} :21ية ما جاء ُب اآل، إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك
: ربػُُّهم، فهنا ليس ىناؾ من ساقي وىنا من ىو الذي ُيسقى، الساقي والذي ُيسقى ىنا ُب منزلة واحدة

مرتبٌة تػحدثت عنها  طَيٌُساً{ شَشَاثبً سَثُّيُى ًَعَمَبىُى} ،ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك
 زَنَجِبيالً  ِمَزاُجَها َكانَ  َكأساً  ِفيَها َوُيسَقونَ  - َكاُفوراً  ِمَزاُجَها َكانَ  َكأس ِمن َيشَربُونَ  األَبَرارَ  ِإنَّ  اآلية:
ـُ األعلى  - وتل  إشارات واإلشارات تػحتاج إىل  - َطُهوراً  َشَراباً  رَبُـُّهم َوَسَقاُىم -ومقاـٌ وىو الػمقا

تػحتاج إىل تدبر حتػى يُدرؾ اإلنساف فحواىا ال أف نتعامل مع اإلشارة كما نتعامل مع العبارة كما تػمعن 
 قاؿ الصادُؽ: العبارة للعواـ واإلشارة للخواص.

 :الػحديث ىنا عن أولياء أىل البيت أذكر ىذا لئبل تلتبس الػمعاين، أمَّا ما جاء ُب سورة الػمطففْب
 سَّدِْك يٍِ اننَّعِْىِ * ُّغمٌٌََ ََعشَحَ ًُجٌُىِيِى فِِ َّنظُشًٌَُ * رَعشِفُ األَسَائِكِ عَهََ * ََعِْى نَفِِ األَثشَاسَ }ئٌَِّ

ُب ذل   املُزَنَبفِغٌٌَُ{ فَهَْزَنَبفَظِ رَنِكَ ًَفِِ يِغكٌ }خِزَبيُوُىؤالء ىم أولياء أىل البيت  يَّخزٌُو{

ىذا شرأّم مرَّ علينا مزاجُو كافورا،  رَغنِْى{ يٍِ ضَاجُوُ}ًَيِفليتنافس ا٤بتنافسوف ىم أولياء أىل البيت 
مزاجُو ز٪ببيبل ذل  خاٌص بِػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، ا٤بزاج األوؿ كاف كافورا، ا٤بزاج الثاين ز٪ببيبل، ا٤بزاج 

ال ىذه التسنيم عٌْب خاصة بأىل البيت  رَغنِْى{ يٍِ }ًَيِضَاجُوُالثالث وسقاىم رّٔم شرابًا طهور 
ىذه التسنيم ما ىي؟  ،يستطيع شيعتهم أف يشربوا منها الفيض ىنا أعلى، لذل  اآلية الٍب بعدىا

ا٤بقربوف ىم أىل البيت، أمَّا األبرار ولذل  ماذا نقوؿ؟ نقوؿ حسناُت  املُمَشَّثٌٌَُ{ ثِيَب َّششَةُ }عَْنبً
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ال ينظر إىل ىذه ا١بهة فقط وإ٭با األبرار سيئات ا٤بقربْب، ا٤بقربوف أعلى درجة وإف كاف ىذا ا٢بديث 
 ثِيَب َّششَةُ عَْنبً*  رَغنِْى يٍِ }ًَيِضَاجُوُينظر إىل جهات عديدة، حسنات األبرار سيئاُت ا٤بقربْب 

ىؤالء األبرار ال يستطيعوف أف يشربوا من التسنيم وإ٭با ُيسقوف من رحيق ٨بتـو ختامُو مس   املُمَشَّثٌٌَُ{
فاضُل الطينة، ا٤بزج ىنا ٕبسب مرتبتهم، الفيض يكوف ٕبسب ا٤برتبة، ىم  لكنو يُػمزج بالتسنيم فهم

ِلذا يأٌب شيٌء من التسنيم فُيمزج ّٔذا  ،فاضُل الطينة أوليائهم من فاضل طينتهم وليس من كل طينتهم
، وإف كانت ىذه اآليات ٕباجة إىل شرح أكثر من ذل  لكن ا٤بقاـ ىو مقاـ اإلٯباز  الرحيق ا٤بختـو

 االختصار. ومقاـ 
ىي القواعد التػي من خبللػها تتشخُص لنا معرفة إماـ زماننا  القواعد األربعةفهذه الكلمات األربعة ىذه 
 صلوات اهلل وسبلمو عليو: 

 من التوقيع الشريف الصادر من الناحية الػمقدسة: :انمبعذح األًىل
 .نَـحُن َصناِئُع رَبِّنا والـَخلُق بَعُد َصنائِعنا

 من زيارة الندبة الصادرة من الناحية الػمقدسة: :انثبَْخ انمبعذح
 .َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو السَّبيل

 من دعاء الُندبة الصادر من الناحية الػمقدسة: :انمبعذح انثبنثخ
 .أينَّ وجُو اهلل الذي إليِو يـَتَـَوجَُّو األولياء

ذي ُيستَحبُّ قراءتػُو ُب كل يـو من أياـ شهر رجب أيضًا من توقيعات من الدعاء ال :انمبعذح انشاثعخ
 الناحية الػمقدسة:

فبهم مؤلت أركاف ٠باوات  وأرض ، فبهم مؤلت  - اَل َفرَق بَيَنَك َوبَينَـَها إالَّ أَنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك
 . َها إالَّ أَنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقكالَ َفرَق بَيَنَك َوبَينَـ  -أركاف ٠بائ  وأرض ، ّٔم مؤلت أركاف كل شيء 

ىذه القواعد األربعة على أساسها نستطيع أف ُنَشخَّْص األحاديث والروايات الواردة ُب فضل أىل 
وعلى أساس ىذه القواعد نستطيع أف ُنَشخّْص ما يقولُو القائلوف وما يتكلم بِو الػمتكلموف ىذه  ،البيت
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ة صلوات اهلل وسبلمو عليو، وحتػى إذا كاف ىناؾ من يريد أف يقوؿ القواعد من توقيعات اإلماـ الػحج
ويناقش ُب قضية األسانيد وضعف األسانيد وأنا تػحدثُت عن ىذا الػموضوع ُب ملفّْ العصمة، نقوؿ إذا  

 %50أنػها صادرة من اإلماـ الػحجة،  %50كاف ىناؾ ضعف ُب األسانيد فهذه الكلمات يُػحتمل 
كبلـ الذي يتكلمُو الػمتكلموف ويقولُو القائلوف أيًَّا كاف من أيّْ جهة، من الػمراجع، صادرة عن غّبِه، ال

من العلماء، من الػخطباء، من الفقهاء، من الفضائيات، من الُكتَّاِب، من الػمؤلفْب، من أي جهة ىو  
ًا بنسبة كبلـٌ بشري يُػحتمل أف يكوف صحيحًا بنسبة خػمسْب بالػمئة ويُػحتمل أف يكوف ليس صحيح

خػمسْب بالػمئة، كبلـُ أيّْ إنساف منا يػحتمل الوجهْب وىذه النصوص تػحتمل الوجهْب والػخيار لكم، 
منها أف يكوف كبلـ اإلماـ الػمعصـو وبْب جهة يُػحتمل  %50أنتم بْب جهتْب، بْب جهة يُػحتمل 

أف يكوف كبلـ ىذا العالِػم أو الفقيو أو الػخطيب أو الػمتحدث أيضًا بنسبة خػمسْب بالػمئة  50%
يكوف صحيح، أيػهما نُػَرجّْح؟ إىل أي جهة يذىب العقل والفطرة والوجداف؟ القضية راجعة إليكم لكن 

اضحة جدًا ألف ىذه النصوص قطعًا صادرة من الناحية الػمقدسة، قرائن كثّبة موجودة والقضية يعنػي و 
وإنػما موجود عندنا الػمئات والػمئات من النصوص  ،ىذه الػمسألة ليست خاصة بػهذه النصوص فقط

التػي يعضد بعضها بعضاً، القضية ُب ىذه الػمضامْب تػجاوزت حد التواتر الػمعنوي بكثّب وبكثّب، 
كلها تتحدث عن معاف تتفق ُب التواتر الػمعنوي أف تأٌب روايات كثّبة أخبار كثّبة ومن طرؽ متعددة  

أصولػها وجذورىا، وىذه قضية واضحة وبينة لػمن كاف لو أدنػى ُمسكة ومعرفة بأحاديث أىل البيت، 
بغض النظر عن ذل  الػخبلصة التػي وصلنا إليها وصلنا إىل ىذه القواعد األربعة، إذا أردنا أف نلقي نظرة 

 سنجد ثبلثة أصناؼ من األحاديث:على أحاديث أىل البيت وعلى زياراتػهم فإننا 
ىناؾ صنف من األحاديث قد ينتقص من أىل البيت، ُب كتبنا الػحديثية وورد عن األئمة وتل  
األحاديث ىي أحاديُث التقية واضحة القضية والقرائن قائمة على ذل ، فهذه األحاديث نػحُن ال نعبأُ 

بػهذه األحاديث التػي تظهُر فيها معاين االنتقاص أو النقص من  واأبػها، لذل  يا أولياء أىل البيت ال تعب
 أىل البيت ىذه أحاديث التقية وأحاديث التقية ال نقيم لػها وزناً ُب معرفة أىل البيت.

وىناؾ أحاديث تبْب لنا منازؿ أىل البيت ومقامات أىل البيت بشكل سطحي وىذا ىو الذي عليو 
ػي، حينما يعرضوف أىل البيت يعرضونػهم بشكل سطحي، ربػما أقوؿ الكثّبوف ُب وسطنا العلمي الدين

بأف العقيدة الرسػمية ُب مؤسستنا الدينية، اآلف حينما يسأؿ سائل عن مقامات أىل البيت يوجو سؤاؿ 
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إىل أي مرجع من مراجعنا األجوبة التػي تأٌب ُب الػحديث عن منازؿ أىل البيت األجوبة سطحية ومن 
دخلوا على مواقع االنَبنيت واقرءوا األجوبة الػموجودة على مواقع مرجعياتنا الشيعية، يقوؿ بغّب ذل  أ

سَبوف أف األعم األغلب من األجوبة ىي أجوبة سطحية وحتػى الكتب التػي كتبها الكثّب من فقهائنا 
البيت وُب وىم قليل بالقياس إىل عدد فقهائنا الػهائل، قليلوف من فقهائنا ومن مراجعنا كتبوا عن أىل 

األعم األغلب حينما يكتبوف عن أىل البيت يكتبوف ُب الػمستوى السطحي، الػمعاين العميقة التػي 
تػحدث عنها أىل البيت يتجاوزونػها، إما تُرمى بالغلو وإما ُتَبؾ ىكذا، األحاديث السطحية ىذه ال 

 .قيمة لػها، ال قيػمة لػها أي ال قيمة لػمضامينها
ية اإلنساف حينما يتحدث ُب أي موضوع فإذا ٙبدَّث ُب نفس ا٤بوضوع مرة ُب أفق ألف القضية ا٤بنطق

قطعًا إنو ال يريد األفق السطحي، قطعًا يريد األفق العميق وإال ليس من  ،سطحي ومرة ُب أفق عميق
، لنفَبض أستاذ ُب ا١بامعة بل ُمعلّْم ُب  ا٤بعقوؿ أف ىذا اإلنساف ا٢بكيم العاقل حٌب غّب ا٤بعصـو
االبتدائية يُعلم طبلب الصف األوؿ ال ٲبكن أف يُعلَّْمُهم أشياء أعمق من األشياء السطحية وىذه 

فإنو  ،األشياء خاطئة، قطعًا حينما يعلمهم ُب أوؿ األمر معًُب سهل ٍب يذىب إىل معًُب أعمق وأصعب
اعدة من خبلؿ خربة طويلة يريد ا٤بعُب األصعب لكنو تأخر ُب بيانِو مراعاًة ومداراًة للمتلقي، أعطيكم ق

ُب حديث أىل البيت، عمر طويل ُب التعامل مع روايات أىل البيت، روايات أىل البيت الٍب تتحدث 
عن أىل البيت إذا أردنا أف نعرؼ مقاماهتم روايات يبدو منها أهنا تنتقص من أىل البيت وتل  الروايات 

ت ٙبدثنا بنحو سطحي ىذه الروايات الٍب ٙبدثنا بنحو ُب حد التقية وال نعبأ ّٔا وال نلتفُت إليها، روايا
سطحي دوف االنتقاص غّب مطلوبة ِلماذا؟ ألف األئمة ٙبدثوا عن نفس ىذه ا٤بضامْب بنحو أعمق ماذا 
نستنتج؟ نستنتج أف األئمة يريدوف منا ا٤بعاين األعمق وا٤بعاين األعمق قواعدىا واضحة ُب كلمات اإلماـ 

ٍب بينتها، على أساس ىذه القواعد ٲبكن أف نتلمس الطريق ُب معرفة أىل البيت ا٢بجة ىذه القواعد ال
وأف نتلمس الطريق ُب التعامل مع كلمات ا٤بعصومْب صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب، وكذل  ٲبكننا 
ن أف نعرض كبلـ أي متكلم، خطيبًا كاف، فقيهاً، مرجعاً، أصولياً، فيلسوفاً، عارفاً، عربّْ ما شئت م
األوصاؼ واأللقاب وا٤بنازؿ وا٤براتب بْب الناس، أف نأخذ كبلمُو فَػَنزِف ىذا الكبلـ وفقًا ٥بذه القواعد، 

 :ىذا كبلـ اإلماـ ا٢بجة صلوات اهلل وسبلمو عليو
أينَّ وجُو  - بيلَفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو السَّ  - نَـحُن َصناِئُع رَبِّنا والـَخلُق بَعُد َصنائِعنا
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أي كبلـ اعرضوه  - اَل َفرَق بَيَنَك َوبَينَـَها إالَّ أَنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك - اهلل الذي إليِو يـَتَـَوجَُّو األولياء
على ىذه القواعد، ىذه قواعد إماـ زمانكم إذا كنتم تػميلوف إىل ىذه الػمعانػي، وأنا قلت ُب بداية  

عشُق ىذه الػمعانػي، أنا أخاطب الذين يعشقوف ىذه الػمعانػي وإالَّ الناُس كبلمي الناس أحرار، نػحُن ن
أحرار ُب آرائهم وُب معتقداتػهم، لكن الذين يػميلوف إىل ىذه الػمعاين ىذه القواعد وىذه القوانْب ُحجٌَّة 

ها اليـو عليكم من إماـ زمانكم ىذه كلمات اإلماـ الػحجة، ربػما ما ُجػمػِعت ُب مكاف واحد َجػَمعت
لكم وبشكل موجز وبشكل مػختصر وذكرُت مصادرىا وشرحت شيئًا من معانيها ولو بنحو موجز لكن 
اعتقد أف العبارات واضحة والكلمات بينة، اعرضوا وزِنوا من تسمعوف كبلمو من أي جهة كاف على ىذه 

تسمعوا لو وال تعبئوا بِو،  القواعد، إذا كاف كبلمو يػخالف ىذه القواعد أضربوا بكبلمِو عرض الػجدار، ال
 ىذه ىي معرفة إماـ زمانكم من توقيعات إماـ زمانكم صلوات اهلل وسبلمو عليو.

بػهذا ينتهي كبلمي ُب العنواف الػخامس وىو عنواف الػمعرفة وإف كاف بودي أف يطوؿ الػحديث ُب ىذه 
ف أختصر لذل  سأنتقُل إىل الػمطالب لكن الػملف الػمهدوي طاَؿ وطاؿ علينا وأنا أريد أف أوجز وأ

  العنواف السادس من عناوين صحائف الػملف الػمهدوي وىو: 
* * * 

 عنوان الوصال: انعنٌاٌ انغبدط  
عن الغيبة، الوصاؿ أعِب بِو كيف يتواصُل إماـ زماننا معنا وكيف نتواصُل معو، فقد ٙبدثنا عن الوالدة، و 

وف إماـ ؤ وطولنا بعض الشيء وٙبدثنا عن ا٤بعرفة، وىذا شاٌف آخر من ش وقد عن الظهور، وعن الظبلمة
ىذا العنواف تقع عناوين فرعية عديدة أحاوؿ أف أتناو٥با  الوصاؿ، ٙبتعليو زماننا صلوات اهلل وسبلمو 

ولكنِب سأحاوؿ أف أوجز إٯبازًا ليس  ،وبشيء من اإلٯباز وإف كانت بعض العناوين ٙبتاج إىل تطويل
 وإذا أسهبُت ُب بعض ا١بهات فأحاوؿ أف أجعل ىذا اإلسهاب ليس مطوالً. ُمػخبلً 

ثَنا عن ىذا الوصاؿ، نػحُن نتحدُث عن إماـ زماننا فلنذىب إىل أقوالِو إىل الوصال ـُ زماننا ىو َحدَّ ، إما
ا من توقيعاتِو، الشيعة قد أىػملت توقيعات إماـ زمانػها وتذىب تبحث ىنا وىناؾ، توقيعات إماـ زمانن

 أىم الػمصادر التػي نعرؼ من خبللػها مراد إماـ زماننا لنذىب إىل توقيعاتِو الشريفة:
ُب كتاِب كماؿ الدين وٛباـ النعمة للشيخ الصدوؽ وىو من مصادر التوقيعات، توقيعات اإلماـ ا٢بجة 
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من البحار، أف ٪بد قسماً منها ُب االحتجاج لشيخنا الطربسي ُب  53ٲبكن أف ٪بد قسماً منها ُب ا١بزء 
ا١بزء الثاين من كتاب االحتجاج، وكذل  ٲبكن أف ٪بدىا ُب ا١بزء الثاين من كتاب كماؿ الدين وٛباـ 
 النعمة لشيخنا الصدوؽ، من ٝبلة التوقيعات بل رٗبا ىو أشهر التوقيعات توقيع معروؼ بتوقيع إسحاؽ

بن  يعقوب ىو شقيق الشيخ الكليِب ٧بمَّدبن  عض من العلماء يقولوف ىكذا بأف إسحاؽيعقوب، الببن 
قطعاً  -حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني  يعقوب خصوصًا وأف ىذا السند جاء فيو:

ا٢بديث غّب موجود ُب الكاُب موجود ىنا، والكليِب عنده كتب عديدة وصل إلينا كتاب الكاُب الكتب 
البعض يقوؿ  - قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب -وصلت األخرى ما 

رٗبا ىو شقيق الشيخ الكليِب وعلى أي حاؿ، ىذا التوقيع من أشهر التوقيعات ِلماذا؟ فيو ٦بموعة أسئلة 
 مهمة، من ٝبلة األجوبة الٍب جاءت ُب ىذا التوقيع النص ا٤بعروؼ:

 - فَارِجُعوا ِفيَها إلى ُرَواة َحِديثنا فَإنَـُّهم ُحجَّتـي َعَليُكم َوأَنَا ُحجَُّة اهلل َعَليِهموأمَّا الـَحواِدُث الواِقَعة 
وأمَّا وجُو يعقوب، الرسالة طويلة من جػملتها يقوؿ إماـ زماننا: بن  ىو ىذا نفس التوقيع، توقيع إسحاؽ

وإنِّي ألماٌن ألىل  ،َبها عن األبَصار الَسحاباالنِتَفاع ِبي ِفي َغيَبتـي َفَكاالنِتفاِع بِالَشمس إذا َغيَّ 
وأمَّا وجُو االنِتَفاع ِبي ِفي َغيَبتـي الكبلـ ىنا:  - األرض َكَما أنَّ الُنُجوَم أَماٌن ألىل السََّماء

 .َفَكاالنِتفاِع بِالَشمس إذا َغيََّبتها عن األبَصار الَسحاب
وصالِو مع شيعتو، كما أفَّ الشمس إذا غيبتها ىنا إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو يتحدث عن 

الغيـو فإف منافعها تصل إىل األرض، الضوء يصل، إذا غطت الغيـو الشمس فإف الوقت سوؼ لن 
يكوف ليبًل يبقى النهار نػهار الضوء باقي، نعم بسبب الغيـو وإذا كانت الغيـو داكنة ربػما يغيُب البياض 

لػمشرؽ جدًا من األرض ولكن يبقى النهار نػهاراً، أمَّا منافُع األرض، ويغيب النور الواضح جدًا النور ا
منافع الػمياه، منافع الَببة، منافع الشجر، منافع الػمزروعات والػحيوانات ومنافُع اإلنساف من الشمس 

وكذل  ُب الػحد النفسي  ،تبقى تصل واإلنساف يتلقى منافع من الشمس ُب الػحد الػجسدي الفيزيائي
عنوي، للشمس آثار معنوية ونفسية على اإلنساف وآثار مادية أيضاً، وىذه القضية أيضًا آثارىا تظهر الػم

وأمَّا وجُو االنِتَفاع ِبي ِفي َغيَبتي : على ا٢بيوانات على النباتات وعلى كل شيء على وجو األرض
ية فيها إشارة إىل أف السحاب ليس أيضًا الروا َغيََّبتها عن األبَصار الَسحاب. َفَكاالنِتفاِع بِالَشمس إذا
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ثابت ٲبكن أف يزوؿ، يعِب أف الشمس ُب بعض حاالهتا ٲبكن أف ُتشرؽ وا٢بديث ىنا ليس عن الظهور، 
اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو لو وصاٌؿ مع شيعتِو، مرًة بالنحو ا١بلي ومرًة بالنحو ا٣بفي، فإذا كانت 

أمَّا إذا زالت الغيـو فإف  ،يـو فذل  تواصل الشمس بالنحو ا٣بفيالشمس قد غيَّبها السحاب وغيَّبتها الغ
الشمس تتواصل مع األرض بالنحو ا١بلي، إلماـ زماننا وصاٌؿ مع أشياعِو تارًة با٤بستوى ا١بلي وأخرى 
با٤بستوى ا٣بفي، وسؤاٌؿ ىنا يأٌب و٫بُن ُب ىذه األجواء ما جاء ُب آخر توقيع وصَل إىل السفّب الرابع 

 ىذا آخر توقيع:اف اهلل تعاىل عليو نقرأ التوقيع، ٧بمَّد الَسَمري رضو  بن علي
فإنََّك ميٌت ما  ،ِبسِم اهلل الرَّحَمِن الرَّحيم يا علّي بن ُمـَحمَّد الَسَمري أعَظَم اهلل أجر إخواِنَك فيك

فـََقد َوقـََعت الَغيَبة  ،بينك وبين ستة أيام فاجَمع أمرك وال ُتوصي إلى أَحد يَقوُم مَقاَمك بـََعَد َوَفاِتك
وُب ُنَسخ أخرى أيضًا من كماؿ الدين وتػماـ  - فـََقد َوقـََعت الَغيَبة التَّامَّةوُب غيبة الطوسي:  - الثّانية
 ،فـََقد َوقـََعت الغَيَبة الثّانية فال ظُهوَر إالَّ بَعَد إذِن اهلل َعزَّ وَجلّ  - فـََقد َوقـََعت الَغيَبة التَّامَّةالنعمة: 

وسيأتي شيعتـي من يّدعي الـُمَشاىدة  ،َك بـََعَد طُول األَمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جوراوَذلِ 
وال حوَل وال قوَة إالَّ  ،أاَل َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذٌب مفتري

اهلل وسبلمو عليو ُب زماف ىذا الكتاب ىل ينفي إمكانية اللقاء باإلماـ الػحجة صلوات  -باهلل العظيم 
وسيأتي الغيبة الكربى؟ إذا نذىب إىل علمائنا بشكل عاـ فإنػهم يفهموف الكتاب بأف الػمشاىدة ىنا: 

الػمراد من الػمشاىدة كما يفهمُو الكثّب من علمائنا الػمراد من الػمشاىدة  .شيعتـي من يّدعي الـُمَشاىدة
بة الػخاصة، ألف الكتاب جاء ُب أجواء الغيبة الصغرى والغيبة ىو اّدعاء اللقاء والرؤيا مع ادعاء النيا

الصغرى كاف لئلماـ نواب خاصوف كاف ىناؾ مػجموعة من النواب الػخاصْب، ىناؾ النواب الكبار 
األربعة وىناؾ وكبلء آخروف أيضاً، ُب زمن الغيبة الصغرى ليس فقط وكبلء اإلماـ كانوا ىم األربعة، 

ء ىم الوكبلء الكبار األربعة، أمَّا ىناؾ مػجموعة من الوكبلء جاءوا مذكورين ُب كتبنا الوكبلء األربعة ىؤال
ُب كتب الػحديث يػمكن للذي يريد أف يُراجع كتاب كماؿ الدين وتػماـ النعمة يراجع كتاب غيبة الشيخ 

لة، ىناؾ الطوسي وكتب أخرى ذكرت أسػماء الوكبلء الػمػمدوحْب وىناؾ وكبلء مذمومْب اّدعوا الوكا
وكبلء مػمدوحْب وىم الذين وكلهم اإلماـ بػمهامهم وىناؾ وكبلء مذمومْب وىم الذين تربأ اإلماـ منهم 
ولعنهم، فأجواء الغيبة الصغرى كانت أجواء مػحمومة واإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو قرر أف الغيبة 
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 مثل ىذه األجواء البُد من وضع حد الصغرى تنتهي وتبدأ الغيبة الثانية وىي الغيبة الكربى، قطعًا ُب
وسيأتي شيعتـي من يّدعي الـُمَشاىدة أاَل َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج قاطع فقاؿ اإلماـ: 

نػحُن إذا أردنا أف ندرس الكتاب والواقع وأف ندرس الكتاب  -السفياني والصيحة فهو كاذٌب مفتري 
ل  أمٌر يتعلق بواقع الغيبة الصغرى وما فيها من وحديث أىل البيت، أف ندرس الكتاب والواقع فذ

ادعاءات كثّبة كاذبة، مع وجود االدعاءات الكثّبة الكاذبة إذًا البَُد من وضِع حد قطعي، الشيعة َلمَّا 
تلقوا ىذا الكتاب َعرِفوا بػأفَّ األمر قد انتهى وأنَّو ال مػجاؿ ألحد يأتػي فيّدعي، أما مع طوؿ الػمدة 

اآلف الذي يأٌب فيّدعي النيابة الػخاصة قضيتو واضحة  ،ا طالت الغيبة الكربى وطالت الػمدةَلمَّ  ،الزمنية
ومعروفة وبينة ال تػحتاج إىل إبطالػها إىل براىْب وإىل أدلة لذل  العلماء قالوا: وسيأٌب شيعتػي من يّدعي 

النيابة الػخاصة، نفس الكتاب إذا  الػمراد من ادعاء الػمشاىدة اللقاء والرؤيا مع ادعاء :قالوا ،الػمشاىدة
يعنػي بعد خروج  -أاَل َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة  دققنا النظر فيو:

السفياين والصيحة يػمكن ألحد أف يّدعي الػمشاىدة، سواء كاف الػمراد من الػمشاىدة الػمشاىدة الرؤيا 
نها ادعاء النيابة على قوؿ بعض العلماء وال دليل على ذل  فقط أو إذا فهمنا الػمشاىدة بأف الػمراد م

أالَ  -من خبلؿ الكتاب وإنػما ىو معنػًى ُفِهم من خبلؿ الػمجريات الػمحيطة بعصر الغيبة الصغرى 
يعنػي بعد خروج السفياين والصيحة القضية  .َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة

 ذىبنا إىل روايات أىل البيت التػي تػحدثنا عن السفياين مثبًل:  تػختلف، لكن نػحُن إذا
ثنا أبو ىاشم داوود بن ُب غيبة شيخنا ابن أيب زينب النعماين، حْب نقرأ مثبًل ىذه الرواية، بسندِه:  حدَّ

وىو من أجلة أصحاب األئمة أبو ىاشم الػجعفري ومن رجاالت البيت النبوي من  -القاسم الـجعفري 
فجرى  -عند اإلماـ الػجواد  - ُكنَّا عند أبي جعفر ُمـَحمَّد بن علّي الرضاالػهاشػميْب، يقوؿ: السادة 

ذكُر السفياني وما جاء فـي الرواية من أن أمرُه من الـمحتوم فقلُت ألبي جعفر: ىل يبدو هلل فـي 
قلنا لو: فنخاف  -ػمحتـو إذاً السفياين من الػمحتـو واإلماـ يقوؿ يبدو هلل ُب ال - الـمحتوم؟ قال: نعم

 .أن يبدو هلل فـي القائم، فقال: إنَّ القائم من الـميعاد واهلل ال يـخلُف الـميعاد
، إذًا السفياين والصيحة وسائر العبلمات ٲبكن أف ٰبدث فيها البداء، ىذا ىو ميزاف حديث أىل البيت
إذًا قضية السفياين والصيحة قضية متحركة، اإلماـ ىنا ُب الكتاب جعل القضية مقرونة بقضية متحركة، 
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قيدىا بقضية السفياين والصيحة فلو أفَّ السفياين والصيحة حدث فيهما البداء كيف يكوف الكبلـ 
القضية كانت قضية وقتية، حينئذ؟! فإذاً الكبلـ قُػيّْد بشيء قابل للتغيّب بشيء متحرؾ، وىذا ُيشعرنا بأف 

ألف اإلماـ يعلم بأف قضية السفياين والصيحة مقررة تػحت قرار مػحتـو ُب الزمن القريب من الغيبة 
أمَّا ُب الزمن البعيد فلربػما يػحدث فيها البداء ولذل  القضية قضية متحركة، إذا كانت القضية  ،الصغرى

أف ُب الزماف القريب من عصر الغيبة الصغرى ليس ىناؾ  متحركة فحينئذ نفهم الػمعنػى بالقدر الػمتيقن
من حدوث للبداء ُب قضية السفياين والصيحة وإنػما ىذه القضية قائػمة لكن يػمكن أف يػحدث البداء 
ُب قضية السفياين والصيحة ُب مقطع متأخر من زماف الغيبة الكربى، وىذا ما يػمكن أف يستنتجُو أيُّ 

ت واألحاديث الػمنقولة عن أىل البيت، إذا أردنا أف نػجمع كل ىذه القرائن وكل باحث ُب جػملة الروايا
ىذه الػمعطيات نصل إىل ىذه النتيجة، ولذل  عندنا الكثّب من الكتب التػي أُلّْفت وَجػَمعت ُب طواياىا 
حوادث كثّبة لعلماء ولشخصيات موثوقة ومعتربة تتحدث عن لقائها باإلماـ الػحجة صلوات اهلل 

 وسبلمو عليو ُب زماف الغيبة الكربى.
احملدث النوري رٞبة اهلل عليو ُب كتابِو )جنُة الػمأوى( احملدث النوري عنده كتاب )جنة الػمأوى ُب ذكر 
من فاز بلقاء ا٢بجة عليو السبلـ أو معجزتِو ُب الغيبة الكربى( ينقل كبلماً، نقل حوادث كثّبة وأنا ىنا 

ث الٍب نقلها عن أجلة علمائنا ٩بن وفقوا للقيا اإلماـ ا٢بجة ُب زماف الغيبة ال أريد أف استشهد با٢بواد
الكربى ٲبكنكم أف تراجعوا الكتاب، لكنو نقل كبلمًا عن السيد ٕبر العلـو وىذا الكبلـ ثبََّتُو السيد ٕبر 

؟  ظَة األسرار من ورٗبا ٰبصل لبعض َحفَ  -العلـو ُب فوائدِه فوائده الرجالية، ماذا قاؿ السيد ٕبر العلـو
 -ورٗبا ٰبصل لبعض َحَفظَة األسرار من العلماء األبرار العلُم  -ماذا ٰبصل ٥بم؟  -العلماء األبرار 
بقوؿ اإلماـ عليو السبلـ بعينِو على وجو ال يناُب امتناع الرؤيا ُب مدة الغيبة فبل يسعو  -ٰبصل العلم 

 صورة اإلٝباع ٝبعًا بْب األمر بإظهار ا٢بق والنهي عن التصريح بنسبة القوؿ إليو عليو السبلـ فُيربزُه ُب
السيد ٕبر العلـو ُب فوائدِه يقوؿ، يقوؿ ىناؾ من اإلٝباعات ينقلها بعض  -إذاعة مثلِو بقوؿ مطلق 

العلماء على ىذا األساس، ىم يعلموف بقوؿ اإلماـ كانت ٥بم لقيا بنحو وبآخر وعرفوا قوؿ اإلماـ ُب 
من القضايا الفقهية مثبًل، ىو يتحدث عن اإلٝباعات الفقهية، فيقوؿ ىؤالء  ىذه القضية، ُب قضية

العلماء ال يستطيعوف أف يُػصرّْحوا بأف قوؿ اإلماـ ىذا فماذا يقولوف؟ يقولوف أٝبعت علماء الشيعة على 
 األمر الفبلين الكذائي، فيحاولوف ّٔذه الطريقة باعتبار أف ىناؾ من يعتقد بْب علماء الشيعة أف
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اإلٝباعات حجة وحينما تُبحث ىذه القضية قضية حجية اإلٝباع بْب علماء الشيعة يقولوف األساس أف 
وىذا ا٤بوضوع خارج عن ٕبثنا، لكن ىذا الكبلـ الذي ذكرُه  ،اإلماـ ا٢بجة داخل ُب ىذه اإلٝباعات

ّبة مع اإلماـ ا٢بجة السيد ٕبر العلـو ىو ُيشّب بِو إىل نفسِو، السيد ٕبر العلـو كانت لو لقاءات كث
صلوات اهلل وسبلمو عليو وىذه قضية معروفة قضية متواترة بْب علمائنا، ىو نفس احملدث النوري ينقل ُب 
، يقوؿ جاءه رجل إىل سيد  ا٢بكاية العاشرة عن ا٤بوىل السلماسي وىو من تبلمذة السيد ٕبر العلـو

يّدعي لقاء اإلماـ الػحجة، يقوؿ أنا سػمعت  مهدي ٕبر العلـو يسألُو ىل ىناؾ ُب الروايات تكذيب ٤بن
ماذا أقوؿ لو وقد ضمنػي إىل صدرِه صلوات اهلل عليو، فأجابُو إجابة  :السيد فيما بينو وبْب نفسو يقوؿ

نعم ورد ىذا الػمعنػى، ىو يشّب إىل التوقيع، وىذه حقيقة ىناؾ حوادث كثّبة منقولة ومعروفة  :عامة قاؿ
وأنا ىنا ال أريد الوقوؼ كثّباً عند  ،لػخربة بأحواؿ العلماء حوؿ السيد بػحر العلـوبْب علمائنا وبْب أىل ا

 السيد بػحر العلـو رضواف اهلل تعاىل عليو.
أنقل حادثة من زماننا ىذا، ِلماذا نذىب بعيداً، قد تسأؿ عن سند الػحادثة سأآتي  بسند الػحادثة، 

د الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو، الػجزء الثاين من أجزاء ىذا ىو كتاب تأريخ الغيبة الكربى للسيد مػحمَّ 
ىجري،  1428ميبلدي،  2007موسوعة اإلماـ الػمهدي صلوات اهلل وسبلمو عليو، طبعة قم سنة: 

ينقل السيد ُمػحمَّد الصدر، فهل ىناؾ ش ّّ ُب السيد مػحمَّد الصدر، ىل  133نذىب إىل صفحة: 
ىو  -ُو، ينقل السيد مػحمَّد الصدر يقوؿ: كالػخرب الذي أرويو يش  أحد ُب وثاقتِو، ىذا ىو كتاب

عمَّن يرويو؟ السيد مػحمَّد  -كالػخرب الذي أرويو  -يتحدث ُب موضوع أنا فقط أريد موطن الشاىد 
 -كالػخرب الذي أرويو عن سيدنا األستاذ آية اهلل السيد ٧بمَّد باقر الصدر  -الصدر يروي ىذا الػخرب 

عن أستاذِه وأستاذنا  -لسيد مػحمَّد الصدر ينقل عن السيد مػحمَّد باقر الصدر ينقل عمن؟ السند إذاً ا
يعنػي السيد  -ىو سيد مػحمَّد الصدر يعلق يقوؿ: وٮبا  -آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم الػخوئي 

هلل ظِلِهما، أداـ وٮبا من أعاظم علماء العصر ومػحققيهم أداـ ا -مػحمَّد باقر الصدر والسيد الػخوئي 
إذاً السند نروي عن مػحمَّد الصدر عن مػحمَّد باقر الصدر عن السيد أبو القاسم الػخوئي  -اهلل ظلُهما 

سنٌد ذىبػٌي واضح ال يػحتاج إىل شرح أو إىل بياف، ىذه أسػماء ىي تشرح نفسها بنفسها، السيد 
والسيد  -ويوثقُو  -يعرفُو يسميو  -خوئي عن أحد الػمؤمنْب يسميو السيد الػ -الػخوئي عمَّن ينقل؟ 

يسميو السيد الػخوئي ويوثقُو ويصفُو بأنو من اإليػماِف والورع على حد  -قضيتُو قضية ُب التوثيق معروؼ 
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إذًا ىذا ىو السند، مػحمَّد الصدر عن مػحمَّد باقر الصدر عن السيد  -عظيم وىو صاحب القصة 
يوثقُو ويصفُو بأنو من  -الػخوئي عن رجل يعرفُو السيد الػخوئي ويذكر أسػمو، ىنا السيد ما ذكر أسػمو 

 القصة ما ىي؟ -اإليػماِف والورع على حد عظيم وىو صاحب القصة 
ها غّب موجودة ُب الػمصادر فيحسن ُب ىذا الصدد إعطاء ىو السيد مػحمَّد الصدر يقوؿ: وحيث أنػ

كاف ىذا الرجل ُب أحد األياـ عصرًا ُب مسجد الكوفة وبينما ىو  -تبدأ القصة  -نبذة كافية عنها 
يػمشي مػحاذيًا لغرفِو الػمنتشرة ُب حائط سوره رأى ُب أيواف كائن أماـ أحد الُغَرؼ فراشًا مفروشًا وقد 

تعجب  -مهيب جليل وجلس بإزائو رجٌل آخر، قاؿ: فتعجبُت من وجودٮبا  استلقى عليو شخصٌ 
فتعجبُت من  -باعتبار أنو لػم يرىػما من قبل ولكنو رآىم بػهذه الػهيئة وكأنػهم أصحاب ىذا الػمكاف 

قاؿ ىذا الػمستلقي سيُد  -وجودٮبا وسألت الرجل الػجالس عن ىذا الػمستلقي فأجاب سيُد العالػَم 
قاؿ: فاستهونُت بػجوابِو وحسبُت أنو يريد كونو سيدًا عالِػمًا ألف العامة ىناؾ ينطقوف العالِػم  - العالَػم

ٍب أف  -يقوؿ تصورت باللهجة الدارجة قاؿ يعنػي الػمراد سيد العالَػم يعنػي السيد العالِػم  -بفتح البلـ 
ُب مػحراب أمّب الػمؤمنْب عليو ىذا الرجل مضى للوضوء واالشتغاؿ بصبلة الػمغرب والعشاء والتهجد 
وجَد الػمسجد مضيئاً  -بعد فَبة  -السبلـ حتػى أجهدُه التعب والنعس فاستلقى وناـ وحينما استيقظ 

: حتػى أين أستطيع أف أقرأ الكتابة يقوؿوجَد الػمسجد مضيئًا  -إضاءة قوية جدًا بػحيث كأنو نػهار  -
مع أف الػمسجد كاف اعتيادياً ما فيو إضاءة ُب الليل  -ػمسجد القرآنية الػمنقوشة ُب الطرؼ اآلخر من ال

حتػى أين أستطيع أف أقرأ الكتابة القرآنية الػمنقوشة ُب الطرؼ اآلخر من الػمسجد فظننُت أف الفجر  -
فػخرجُت إىل  ،قد بزغ بل مضى بعد الفجر زماٌف غّب قليل وأين تأخرت ُب النـو زائدًا عن الػمعتاد

فوجدُت ُب الدكة  -اآلف طبعاً تغّب بناء الػمسجد  -ُب الدكة التػي ُب وسط الػمسجد  الوضوء فوجدتُ 
ويأًَبُّ بِو أُناٌس كثّبوف  -ذل  الرجل  -التػي ُب وسط الػمسجد ٝباعة ُمقامة للصبلة يؤمها سيد العالَػم 

جنبِو ُب عصر اليـو بأزياء مػختلفة وجنسيات متعددة بِػمػا فيهم ذاؾ الرجل الذي رأيتو جالسًا إىل 
فعجبت من وجود ىؤالء ُب الػمسجد على خبلؼ العادة، ٍب أين أسبغت الوضوء والتحقُت  ،الػماضي

يعنػي  -بالػجماعة وصليُت الصبح معهم ركعتْب وحْب انتهت الصبلة قاـ ذل  الرجل الػُمشار إليو 
ـَ إىل إماـ قاـ ذل  ا -الرجل الذي أجابُو ُب يـو أمس بػأف ىذا سيد العالَػم  لرجل الػُمشار إليو وتَػَقدَّ

ىل نأخذ ىذا الرجل معنا؟ فأجاب سيُد العالَػم   -ىو يسمع  -الػجماعة سيد العالَػم وسألُو عنػي قائبًل 
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كبل فإف عليو تػمحيصْب البَُد أف يػمر بػهما وُفجأًة اختفى ىذا الػجمع وساد الػمسجد ظبلـُ الليل وإذا 
القصة واضحة ومثُل ىذا كثّب لكننػي أكتفي  -بقي إليو زماف ليس بالقليل  بالفجر لػم يبزغ بعد بل

وإال ىناؾ كتب كثّبة اآلف مؤلفة باللغة العربية باللغة الفارسية  ،بػهذه القصة وبػهذه الواقعة لقوة سندىا
ُب زماف  بلغات أخرى مشحونة بػمئات من الػحوادث لعلماء وأولياء ولناس ُصلحاء التقوا باإلماـ الػحجة

الغيبة الكربى، لكن القصة واضحة والسند واضح، سيد مػحمَّد الصدر عن السيد مػحمَّد باقر الصدر 
عن السيد الػخوئي عن رجل على حد من اإليػماف والورع كبّب كما يقوؿ السيد الػخوئي، والقضية 

 وسبلمو عليو، ولذل  واضحة قضية لقاء ورؤيا ُب زماف الغيبة الكربى مع اإلماـ الػحجة صلوات اهلل
نػحُن إذا أردنا أف ندرس القضية ُب جو روايات أىل البيت فإننا سنجد معاف كثّبة واضحة أكثر من 

 ىذه الػحوادث والوقائع، ِمراراً أقوؿ بأف الػحل دائماً ُب كلمات أىل البيت.
ت العصمة صلوات اهلل إذا نذىب اآلف إىل غيبة الشيخ النعماين مثبلً، لنرى ماذا تقوؿ كلمات أىل بي

عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: َسِمعُت أبا عبد اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب؟ مثبًل ىذه الرواية: 
يعِب  - جعفر بن ُمَحمَّد عليو السالم يقول: للقائم غيبتان إحداىما طويلة واألخرى قصيرة فاألولى

أصبًل ليس فقط يلتقي بِو وإ٭با يعلموف  - بمكانِو فيهافاألولى يعلم  -الغيبة األوىل وىي الغيبة القصّبة 
 واألخرى -خاصة ٦بموعة، ٦بموعة خاصة  - فاألولى يعلم بمكانِو فيها خاصٌة من شيعتو -بِػمكانِو 

خاصة مواليو يعِب ٦بموعة،  - ال يعلُم بِـمكانِو فيها إالَّ خاصة مواليو في دينو -وىي الغيبة الطويلة  -
ض ٗبا جاء ُب بعض الروايات وما بثبلثْب من وحشة ومعروفة بأف أىل ا٢بديث وما قد يفسرىا البع
أفَّ اإلماـ ُيصاحبُو ثبلثوف من خواص أصحابِو ولكن الرواية تتحدث بنحو عاـ تقوؿ  ،بثبلثْب من وحشة

إحداىما للقائم غيبتان  بأف لئلماـ غيبة قصّبة وغيبة طويلة، أعيد قراءة الرواية، اإلماـ الصادؽ يقوؿ:
 -بتحقيق فارس حسوف كرًن  175ىذا ىو كتاب غيبة النعماين صفحة:  -طويلة واألخرى قصيرة 

يعلم بمكانِو فيها خاصٌة  -وىي القصّبة  - للقائم غيبتان إحداىما طويلة واألخرى قصيرة فاألولى
اؾ ٦بموعة أصبًل ال إذًا ىن - من شيعتو واألخرى ال يعلُم بِـمكانِو فيها إالَّ خاصة مواليو في دينو

تلتقي باإلماـ فقط وإ٭با تعلم مكانو، إذا كانت تعلم مكانو يعِب بإمكاهنا أف تصل إليو ىذه روايات أىل 
 البيت وىذه الرواية موجودة أيضاً ُب الكاُب ُب ا١بزء األوؿ ُب كتاب ا٢بجة ىذه الرواية موجودة.
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 :ه الرواية أيضاً موجودة ُب الكاُب الشريفىناؾ رواية ثانية عن اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ وىذ
 ،للقائم غيبتان إحداىما قصيرة واألخرى طويلة، الغيبة األولى ال يعلم بِـمكانِو فيها إالَّ خاصة شيعتو

ىذه القضية قضية التواصل مع اإلماـ ا٢بجة . واألخرى ال يعلم بِـمكانو فيها إال خاصة مواليو في دينو
شيعتِو ٚبتلف من زماف إىل زماف من مكاف إىل مكاف باختبلؼ الػُمبلبسات ووصاؿ اإلماـ ا٢بجة مع 

وكذل  باختبلؼ األشخاص، ىناؾ مبلبسات  ،والظروؼ ا٤بوضوعية وباختبلؼ حاجة الشيعة لذل 
تتعلق بالزماف مبلبسات تتعلق با٤بكاف مبلبسات تتعلق باألشخاص ومبلبسات تتعلق با٢بوادث 

ة العا٤بية أو الٍب تكوف خاصة ُب منطقة الظهور وىي منقطة الشرؽ واألحداث والظروؼ ا٤بوضوعي
األوسط، وىناؾ مبلبسات تتعلق بالشيعة بالظروؼ الشيعية وىناؾ مبلبسات تتعلق بالتوجو الشيعي 

 لئلماـ ا٢بجة، ىل يتوجهوف بنحو خاص لئلماـ ا٢بجة أو أهنم أغفلوا ذكره ونسوه.
ماين رواية ىو يعلق عليها الشيخ النعماين يقوؿ: ولو لػم يكن يُروى ىناؾ رواية أخرى أيضًا ُب غيبة النع

نفس الػمحدث النعماين يعلق على ىذه الرواية  -ُب الغيبة إالَّ ىذا الػحديث لكاف فيِو كفاية لػمن تأملو 
 لػمفضلالرواية عن ا -يقوؿ: ولو لػم يكن يُروى ُب الغيبة إالَّ ىذا الػحديث لكاف فيِو كفاية لػمن تأملو 

عن الـمفضل بن عمر الـجعفي عن أبي عبد : عمر ودائمًا روايات الػمفضل ىي الروايات األعمقبن 
اهلل الصادق عليو السالم قال: إنَّ لصاحب ىذا األمر غيبتين إحداىـما تطول حتـى يقول بعضهم 

يسير ال  مات وبعضهم يقول قُِتل وبعضهم يقول ذىب فال يبقى على أمرِه من أصحابِو إال نفرٌ 
ىذا ظرؼ آخر، قلت قبل  - يطلُع على موضعِو أحد من ولي وال غيره إال الـمولى الذي يلي أمره

إحداىـما تطول حتـى يقول بعضهم  -قليل القضية متعلقة باألزمنة ُب مقطع زماين وىو ىذا الػمقطع 
فال يبقى على  -ىؤالء الشيعة وليس أعداء اإلماـ  - مات وبعضهم يقول قُِتل وبعضهم يقول ذىب

ال يطلُع على موضعِو  -ُب مثل ىذا الظرؼ  - من أصحابِو إال نفٌر يسير -بعد أف تشتتوا  -أمرِه 
لكن ُب ظرؼ آخر ىناؾ إال خاصة مواليو ُب  - أحد من ولي وال غيره إال الـمولى الذي يلي أمره

غّبه، كل أولئ  الػموايل ال تكوف لػهم ىذه الػحالة وإنػما ىناؾ دينو، ىنا وال أي واحد من ويل وال 
ال يعلم بـمكانِو ظرٌؼ خاص ُب زماف معْب ُب ظروؼ معينة مبلبسات معينة تأٌب ىذه الروايات فتقوؿ: 

 .فيها إال خاصة مواليو فـي دينو
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الشيخ النعماين ورواية الوصاؿ مع شيعتِو لو مراتب لو حيثيات، حْب تأٌب ىذه الرواية أيضًا ُب غيبة 
حتى إذا بقيت األُمَّة حيارى وتدلهت اليماف يقوؿ: بن  منقولة عن سيد األوصياء ٰبدث حذيفة

وأكثرت في قولها إن الحجة ىالكة واإلمامة باطلة فوربِّ علّي إن حجتها عليها قائمة ماشية في 
سمُع الكالم وتسلم على طرقها داخلة في دورىا وقصورىا جوالٌة في شرق ىذه األرض وغربها ت

لك يوم فيو سرور ولد الجماعة ترى وال ُترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء أال ذ
الػحجة متحركة إماـ زماننا على تواصل دائم معنا، ىناؾ تواصٌل جلي وىناؾ تواصٌل علّي وشيعتو. 

جاىات، ولذل  نػحُن ال نستغرب حْب خفي، اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو يتواصل معنا بػهذه االتػ
، ىذا كتابُو كماؿ الدين وتػماـ 381مثبًل نػجد أف الشيخ الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو الػمتوَب سنة: 

 النعمة، إذا نذىب إىل خطبة الكتاب مقدمة الكتاب ماذا يقوؿ؟ يقوؿ:
موسى الرضا صلوات اهلل بن  ارة عليإف الذي دعاين إىل تأليف كتايب ىذا أين َلمَّا قضيُت َوطَري من زي

موسى بن  أين َلمَّا قضيُت َوطَري من زيارة علي -كاف يزور اإلماـ الرضا  -عليو رجعُت إىل نيسابور 
نيسابور قريبة من مدينة مشهد ما يقرب من  -الرضا صلوات اهلل عليو رجعُت إىل نيسابور وأقمُت ّٔا 

فوجدُت  -كيلو مَب ُب زماننا ىذا   100مدينة مشهد حدود  كيلو مَب فيما بْب نيسابور وما بْب  100
أكثر ا٤بختلفْب إيلَّ من الشيعة قد حّبهتم الغيبة ودخلت عليهم ُب أمر القائم عليو السبلـ الشبهة وعدلوا 

عن طريق التسليم باألخبار والروايات وحديث أىل البيت  -عن طريق التسليم إىل اآلراء وا٤بقاييس 
وجودة على طوؿ ا٣بط أف يذىب الناس إىل آرائهم وقياساهتم وذل  لقلة علمهم ٕبديث وىذه الفتنة م

قد حّبهتم الغيبة ودخلت  -ُب نيسابور  -أىل البيت يقوؿ: فوجدُت أكثر ا٤بختلفْب إيلَّ من الشيعة 
عليهم ُب أمر القائم عليو السبلـ الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم إىل اآلراء وا٤بقاييس فجعلُت أبذُؿ 
٦بهودي ُب إرشادىم إىل ا٢بق وردىم إىل الصواب باألخبار الواردة ُب ذل  عن النيب واألئمة صلوات اهلل 

: فبينا - إىل آخر كبلمِو، إىل أف يقوؿ.. الفضل والعلم عليهم حٌب ورد إلينا من ٖبارى شيٌخ من أىل 
ىو أين كاف مستقر؟ كاف مستقر ُب الري  -أنا ذاُت ليلة أفكر فيما خّلفُت ورائي من أىل وولد وإخواف 

فبينا أنا ذاُت ليلة  -يعِب ُب جنوب طهراف ا٢بالية ا٤بنطقة الٍب كانت مدفنًا لسيدنا عبد العظيم ا٢بسِب 
فرأيت كأين ٗبكة أطوؼ حوؿ بيت  ،خّلفُت ورائي من أىل وولد وإخواف ونعمة إذ غلبِب النـوأفكر فيما 
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اهلل ا٢براـ وأنا ُب الشوط السابع عند ا٢بجر األسود أستلمُو وأقبلو وأقوؿ أمانٍب أديتها وميثاقي تعاىدتو 
لقائم صاحب الزماف فأرى موالنا ا -دعاء مستحب أف يقرأ عند ا٢بجر األسود  -لتشهد يل با٤بوافاة 

فأدنو منو على شغل قلب وتقسم فكر فَػَعِلم عليو السبلـ ما ُب  ،صلوات اهلل عليو واقفًا بباب الكعبة
نفسي بتفرسِو ُب وجهي فسلمُت عليو فردَّ َعَليَّ السبلـ ٍب قاؿ يل: ِلما ال تصنف كتابًا ُب الغيبة حٌب 

الشيخ الصدوؽ عنده،  -د صنفُت ُب الغيبة أشياء تكفى ما قد ٮبَّ ، فقلت لو: يا ابن رسوؿ اهلل ق
قد صنفُت ُب الغيبة أشياء فقاؿ عليو السبلـ:  -عنده كتاب غيبة الصدوؽ، عنده كتاب ا٤بقنع ُب الغيبة 

 -ليَس على ذل  السبيل آُمُرَؾ أف تصنف اآلف كتابًا ُب الغيبة واذكر فيو غيبات األنبياء عليهم السبلـ 
ٍب مضى صلوات اهلل عليو فانتبهُت َفزِعًا إىل الدعاء والبكاء والبِث  -لذي ألََّفُو ىو ىذا ىو الكتاب ا

فلمَّا أصبحُت ابتدأت ُب تأليف ىذا الكتاب ٩بتثبًل ألمر ويل اهلل  ،والشكوى إىل وقت طلوع الفجر
من أنػحاء التواصل إىل آخر كبلمِو، ىذا ٫بٌو .. وحجتو مستعيناً باهلل ومتوكبًل عليو ومستغفراً من التقصّب 

وموجود عندنا عرب تأريخ الغيبة الكثّب من مثل ىذه الػحوادث، يعنػي ىذا الكتاب أُلَّْف بأمر من اإلماـ 
 الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو.

ُب زماف ليس بعيدًا جدًا عن زماننا ىناؾ كتاٌب آخر مكياؿ ا٤بكاـر ىذا الكتاب يتألف من جزأين 
ائد الدعاء للقائم( صلوات اهلل وسبلمو عليو، كتاٌب ٝبيل، ىذا الكتاب للمّبزا )مكياؿ ا٤بكاـر ُب فو 

٧بمَّد تقي ا٤بوسوي األصفهاين، ُب ا٤بقدمة يقوؿ: حٌب ٘بلى يل ُب ا٤بناـ من ال أقدر على وصفِو بالقلِم 
ب وأىيج والكبلـ أعِب موالي وإمامي ا٤بنتظر وحبيب قليب ا٤بنكسر وقاؿ يل ببياف أّٔج من وصل ا٢ببي

اين كتابرا بنويس وعريب ىم  -باللغة الفارسية َكَلمَُّو  - اين كتابرا بنويسمن صوت العندليب ما لفظُو: 
أي أكتب ىذا الكتاب وأكتبُو باللغة  - ذار مكياؿ ا٤بكاـر ُب فوائد الدعاء للقائمگبنويس وناـ اورا بػ

 .لقائمالعربية واجعل عنوانُو مكياؿ ا٤بكاـر ُب فوائد الدعاء ل
ىذه شواىد وأمثلة ال على سبيل االستقصاء لو أردُت أف استقصي ُب ىذا اال٘باه لوجدنا كثّباً من مثل 
ىذه األمثلة ومن مثل ىذه النماذج، و٫بُن لو دققنا النظر ُب كتاب مثل كماؿ الدين وٛباـ النعمة لوجدناه 

ُب كتاب مكياؿ ا٤بكاـر ُب فوائد الدعاء من أفضل الكتب الٍب ُكتبت ُب بأّا، ولو دققنا النظر أيضًا 
 للقائم لوجدناه من أفضل ومن أٝبع الكتب الٍب ُكتبت ُب بأّا أيضاً.

وىذا ىو كتاب  ،إذا ذىبنا إىل رسائل الناحية الػمقدسة إىل الشيخ الػمفيد رضواف اهلل تعاىل عليو
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 الرسالة األوىل، سوؼ لن أقرأ االحتجاج الػمصدر األصلي لػهذه الرسائل، بشكل سريع نقرأ ما جاء ُب
 لكننػي أذىب إىل موطن الػحاجة. الرسالة بتمامها ألف الرسالة بػحاجة إىل شرح

فإنَّا نُـحيُط علمًا بأنبائكم وال ا صلوات اهلل وسبلمو عليو؟ يقوؿ: الرسالة األوىل ماذا يقوؿ إماـ زمانن
ُب زماف  - ومعرفتنا بالذل الذي أصابكموال يعزب عنا شيٌء من أخباركم  -يعزب يغيب  - يعزبُ 

الشيخ ا٤بفيد حدثت ِفًَب كاف البويهيوف ىم الذين يسيطروف على ا٢بكم العباسي ولكن حدثت ِفًَب 
وبسببها نُفَي الشيخ ا٤بفيد إىل خارج بغداد، اآلف لسُت بصدد الدخوؿ ُب ىذه التفاصيل التأرٱبية ٲبكن 

عنا شيٌء من أخباركم ومعرفتنا بالذل  ـحيُط علماً بأنبائكم وال يعزبُ فإنَّا نُ  -أف نتناو٥با ُب وقت آخر 
ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان  -إىل أي شيء؟  - ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم -ِلماذا؟  - الذي أصابكم

ما ىو ىذا الشيء الذي كاف السلُف الصاحل عنو شاسعاً؟ وىو عدـ  -السلُف الصالح عنو شاسعاً 
خالفْب، ىذه حقيقة ألنو بعد زماف الغيبة الصغرى بدأ الفكر ا٤بخالف يتسرب إلينا، ألف التأثر با٤ب

ومعرفتنا  -السلف الصاحل كانوا يتمسكوف ٕبديث أىل البيت وكانت كتبهم ىي كتب ا٢بديث فقط 
 -أي بعيدًا  - بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف الصالح عنو شاسعاً 

أيُّ عهد؟ العهد ا٤بأخوذ بأننا ال نأخذ من غّب أىل البيت ىو  -ونبذوا العهَد المأخوذ وراء ظهورىم 
ىذا العهد، أيُّ عهد ُأِخَذ علينا؟ عهُد اإلمامة، اإلماـ غائب ال نستطيع أف ننصر اإلماـ أو أف نكوف 

نلتـز بأقوا٥بم، كيف نلتـز بأقوا٥بم  ُب طاعتِو، ما ىو ا٤بتبقي من عهد اإلمامة؟ ا٤بتبقي من عهد اإلمامة أف
و٫بُن ٬بلط حديث ا٤بخالفْب مع حديثهم و٫بُن ندس فكر ا٤بخالفْب مع فكر أىل البيت وىذه القضية 

ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف  -ابتدأت منُذ ذل  الوقت 
اإلماـ ىنا ال يتحدث  - وراء ظهورىم كأنهم ال يعلمونالصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد المأخوذ 

عن أف السلف الصاحل كانوا مثبًل على عبادة وورع وأنتم لستم على عبادة وورع ىذا ال يقاؿ لو عهٌد 
مأخوذ، العهد ا٤بأخوذ علينا ما ىو؟ عهُد اإلمامة واإلماـ غائب، فأين يكوف العهد حينئذ يُطبق عملياً؟ 

و أىل البيت عقائديًا وفقهيًا وفكريًا ولكن القضية أصبحت بشكل آخر، إذا ندرس حياة بااللتزاـ ٗبا قال
الفقهاء الشيعة ُب ذل  الوقت مثل ابن ا١بنيد مثبًل أو القاضي سبلَّر أو غّبىم من الفقهاء الذين كانوا 

نا أف ندرَس فقو سعيد العماين أو غّب ىؤالء، وحٌب لو أردبن  ُب ذل  الوقت أو الفقيو العماين ٧بمَّد
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الشيخ الطوسي وفقو السيد الػمرتضى والذين سبقوىم ىناؾ تسرب واضح للفكر الػمخالف، وأنا ال أريد 
أف الرواية أو أف الرسالة أفسرىا بػهؤالء أبداً ولكن ىذه قرائن وشواىد تتحدث عن ىذه الػحقيقة وإال ما 

 :ىو العهد الػمأخوذ علينا على الشيعة
عنا شيٌء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح   علمًا بأنبائكم وال يعزبُ فإنَّا نُـحيُط 

كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد الـمأخوذ وراء ظهورىم كأنهم ال 
ين إنا غير مهمل -ومع ذل  رحػمة اإلماـ ولطف اإلماـ  -يعلمون إنا غير مهملين لـمراعاتكم 

ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ  مع أف الكثَّب من الشيعِة قد نبذوا العهد ىو يقوؿ: - لـمراعاتكم
إلى ما كان السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد  -كثّب منكم أكثر الشيعة  - َجَنَح كثيٌر منكم

نا غير مهملين لـمراعاتكم وال إ -ولكن ىم شيعتُو  - الـمأخوذ وراء ظهورىم كأنهم ال يعلمون
نػحُن يا ابن رسوؿ اهلل، نػحُن ناسوف لذكرؾ نػحُن مهملوف لػمراعات ، إنا نعلم بأن   -ناسين لذكركم 

إنا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال  -لست مهمبًل لػمراعاتنا ولست ناسيًا لذكرنا 
قطعوكم من أصولكم من  - واصطلمكم األعداء -شديد الببلء ال الؤلواء - الألواءذلك لنزل بكم 

إنا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم  -جذوركم، االصطبلـ القطع من الػجذور من األصوؿ 
وىذا القانوف يػجري ُب زماف الشيخ الػمفيد وبعد  -واصطلمكم األعداء  الألواءولوال ذلك لنزل بكم 

زماننا ىؤالء ىم أئمتنا، أليس الروايات تقوؿ بأنػهم يػمرضوف لػمرضنا  الشيخ الػمفيد وُب زماننا وبعد
 الألواءإنا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال ذلك لنزل بكم  -ويفرحوف لفرحنا 

فاتقوا اهلل جلَّ إىل أف يقوؿ اإلماـ يػخاطب الشيعة ُب زماف الشيخ الػمفيد:  - واصطلمكم األعداء
أعينونا يا شيعتنا نريد أف  - على انـتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم -أعينونا  - روناجاللو وظاى

 .نػخلصكم من ىذه الفتنة الػُمقبلة إليكم
أال تبلحظوف أف تواصل اإلماـ مع شيعتِو تواصل مستمر كالشمس إذا غيبتها الغيـو غيََّبها السحاب، 

تواصل معُو، ىذا ىو مراد اإلماـ أنَُّو وجو االنتفاع بو ُب  اإلماـ ُب حالة تواصل معنا، ٫بُن ُب حالة عدـ
غيبتِو كاالنتفاع بالشمس إذا جللها السحاب، الشمس موجودة، ىناؾ حواجز وىي الغيـو ولكن 

إنا غير : الشمس موجودة وتوصل فيضها ولطفها، ٫بن ُب حالة انقطاع نػحُن الذين أىػملنا مراعاة اإلماـ
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 السادسة عشراحللقة 

 / اجلزء الثانيالوصال 
ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو سبلـٌ عليكم، وفقنػي اهلل تعاىل وإياكم لػمعرفة  أشياع القائم من آؿ

إماـ زماننا ولطاعتِو ومػحبتِو ومودتِو والتسليم ألمره واالنقياد إلرادتو صلوات اهلل وسبلمو عليو، الػحلقُة 
َلّفات، العنواف السادُس من عناوين صحائف ىذا السادسة بعد العاشرة من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػمَ 

 الوصاؿ.الػملف: 
الوصاؿ حديٌث ُب أجواء وصاؿ اإلماـ صلوات اهلل عليو مع شيعتِو ووصاُؿ شيعتِو معو صلوات اهلل 
وسبلمو عليو وعلى آبائو وأجدادِه األطيبٌن األطهرين، سؤاٌؿ من جػمع من اإلخوِة واألخوات من مػحبػي 

ؿ القصة التػي قرأتػها من كتاب الغيبُة الكربى للسيد الشهيد مػحمَّد الصدر رضواف اهلل أىل البيت حو 
من  133تعاىل عليو وىو الػجزء الثاين من موسوعة اإلماـ الػمهدي صلوات اهلل وسبلمو عليو صفحة: 

 الغيبة الكربى، الػحادثة كما نقلتها بػهذا السند: 
مػحمَّد باقر الصدر يروي عن السيد اػبوئي عن رجل وثقو السيد السيد مػحمَّد الصدر يروي عن السيد 

اػبوئي يعرفُو وقاؿ بأنو من اإليباِف والورع على حد عظيم كما قاؿ السيد ؿبمَّد الصدر: السيد اػبوئي 
يروي عن أحد اؼبؤمنٌن يسميو ويوثقُو ويصفُو بأنو من اإليباِف والورع على حد عظيم وىو صاحب القصة 

ادثة وقعت معو، أعيد قراءة اغبادثة ح ى تتح  الصورة أكثر، السيد ؿبمدَّ الصدر يقوؿ: يعين اغب -
فيحسن ُب ىذا الصدد إعطاء نبذة كافية  -يعين ىذه الواقعة غًن موجودة ُب اؼبصادر  -وحيث أهنا 

اؼبنتشرة ُب عنها، كاف ىذا الرجل ُب أحد األياـ عصرًا ُب مسجد الكوفة وبينما ىو يبشي ؿباذيًا لغرفِو 
حائط سوره رأى ُب أيواف كائن أماـ أحد الغرؼ فراشًا مفروشًا وقد استلقى عليو شخٌص مهيٌب جليل 

 :قاؿ فتعجبُت من وجودنبا وسألت الرجل اعبالس عن ىذا اؼبستلقي فأجاب ،وجلَس بإزائِو رجٌل آخر
َم ػِ ػمًا ألف العامة ىناؾ ينطقوف العالالَ وحسبُت أنو يريد كونو سيداً عسيد العالَػم، قاؿ: فاستهونُت جبوابِو 

مكتوب ىنا بفت  األلف  -ػم بفت  البلـ ، ألف العامة ىناؾ ينطقوف العالَ بفت  األلف والبلـ، ينطقوف
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ٍب إف ىذا الرجل محى للوضوء واالشتغاؿ بصبلة اؼبغرب  -والبلـ اشتباىًا ىنا خطأ مطبعي يبدو 
وحينما  ،منٌن عليو السبلـ ح ى أجهدُه التعب والَنعس فاستلقى وناـوالعشاء والتهجد ُب ؿبراب أمًن اؼبؤ 

استيقظ وجَد اؼبسجد محيئًا يقوؿ: ح ى أين أستطيع أف أقرأ الكتابة القرآنية اؼبنقوشة ُب الطرؼ اآلخر 
من اؼبسجد فظننُت أف الفجر قد بزغ بل محى بعد الفجر زماٌف غًن قليل وإين تأخرُت ُب النوـِ زائداً 

فخرجُت إىل الوضوء فوجدُت ُب الدكة اليت ُب وسط اؼبسجد صباعة ُمقامة للصبلة يؤمها  ،اؼبعتادعن 
سيُد العالَػم ويأًبُّ بِو أُناٌس كثًنوف بأزياء ـبتلفة وجنسيات متعددة دبا فيهم ذاؾ الرجل الذي رأيتُو جالساً 

د على خبلؼ العادة ٍب أين أسبغت فعجبُت من وجود ىؤالء ُب اؼبسج ،إىل جنبِو ُب عصر اليـو اؼباضي
الوضوء والتحقُت باعبماعة وصليت الصب  معهم ركعتٌن وحٌن انتهت الصبلة قاـ ذلك الرجل الػُمشار 
إليو وتقدـ إىل إماـ اعبماعة سيد العالَػم وسألُو عين قائبًل ىل نأخذ ىذا الرجل معنا، فأجاب سيد 

وُفجأًة اختفى ىذا اعبمع وساد اؼبسجد ظبلـُ الليل ، ر هبماكبل فإف عليو سبحيصٌن البُد أف يب  :العالَػم
 .وإذا بالفجر مل يبزغ بعد بل بقي إليو زماٌف ليس بالقليل

ىذه سباـ القصة بنصها التػي ذكرىا السيد مػحمَّد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو ُب كتابِو الغيبة الكربى، 
، سنٌد ذىبػي، السيد مػحمَّد الصدر عن السيد وىي قصٌة واضحة من جهتٌن: من جهة قوة سند القصة

مػحمَّد باقر الصدر عن السيد الػخوئي عن رجل يصفُو السيد الػخوئي بأنو على حد عظيم وعلى حد  
كبًن من اإليػماف والورع وقد َسػمَّاُه إالَّ أف السيد مػحمَّد الصدر لػم يذكر االسم، ربػما السيد مػحمَّد 

 .سم لو ولذلك ما سػماه، القصة نقلتها كما ىيباقر الصدر لػم يذكر اال
السؤاؿ من جػمع من اإلخوة واألخوات يطلبوف تفصيبًل أكثر عن ىذه القصة، التفصيل األكثر عن ىذه 
القصة أنا عندي بعض الػمعلومات لكننػي ما تطرقُت إليها حوؿ ىذا الػموضوع ألننػي أردُت أف اقرأ 

إال أف ىناؾ تفاصيل أنا على علم  ،مَّد الصدر وبالسند الذي ذكرهُ النص الػموجود ُب كتاب السيد مػح
بػها من جهات ومصادر أخرى، الشخص الذي حدثت معُو ىذه الػحادثة والسؤاؿ ىنا عن اسػمِو 
يسألوف من ىو؟ الشخص الذي حدثت معو ىذه الػحادثة ىو الشيخ مػحمَّد الكوُب، صحي  ىنا ما 

الصدر لكن ىناؾ جهات ومصادر أخرى أنا على إطبلع بػخصوصها مذكور ُب كتاب السيد مػحمَّد 
ذكرت بأف الشخص الذي نقل عنو السيُد الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو ىو الشيخ مػحمَّد الكوُب 

 الششرتي وىذه القصة حدثت معو أياـ شبابِو وبػحسب ما أعلم أف القصَة ىكذا حدثت: 
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استعداداً  18ف ُب ليالػي شهر رمحاف وبالحبط ذىب ليلة ىو ذىَب إىل مسجد الكوفة ُب شهر رمحا
ىناؾ ُب مسجد الكوفة ُب مػحراب أمًن  21و  20وليلة  19لليالػي القدر، أراد أف يكوف ليلة 

الػمؤمنٌن للعبادِة ولتذكر مصاب سيد األوصياء، فهذا الرجل شيخ مػحمد الششرتي الكوُب ذىب إىل 
و بأنو كاف يػجلس ُب مػحراب األمًن يتذكر مصاب سيد األوصياء مسجد الكوفة وبػحسب ما يُنقل عن

بعد أف صلى صبلة الػمغرب والعشاء أفطر كاف  19وكاف يقرأ الػمصيبة فيما بينُو وبٌن نفسو، ليلة 
يػحمل معو فطور، طعاـ الفطور الذي كاف معو كاف مقدار من الػخبز والػخيار، يقوؿ بعد أف أكلت 

يَّم على الػمسجد ما كاف ىناؾ إنارة ُب الػمسجد، ألف ىذه الػحادثة حدثت ُب طعاـ فطوري والظبلـ خ
للهجرة، ىناؾ حوادث كثًنة حدثت بعد  1335زماف شبابِو، ىذه الػحادثة حدثت ُب حدود سنة: 

ذلك لكننػي ذكرُت ىذه الػحادثة ألنػها بسند الػمشاىدوف يثقوف بِو لػهذا السبب، وألنػها موجودة ُب  
جود بٌن أيدي الػمشاىدين وإال ىناؾ حوادث كثًنة حدثت بعد ىذه الػحادثة، ىذه الػحادثة كتاب مو 

وسػمعها السيد الػخوئي ُب أياـ شبابِو من  1340، وربػما شيئاً أكثر من ذلك 1335حدثت ُب سنة: 
مسجد، ىذا الرجل، والػمسجد كاف بنائُو يػختلف عن البناء الػحالػي كاف ىناؾ غرؼ وإيوانات ُب الػ

يقوؿ اتػجهت إىل الػجانب الشرقي من الػمسجد بعد أف تناولت طعاـ الفطور، فأماـ أحد اإليوانات  
كاف ىناؾ فراش والػمكاف محيء وكأنو نػهار وكاف ىناؾ رجل مستلقي شبو نائم كاف نائمًا وقد تغطى 

امة اللباس الػمعروؼ كاف يرتدي العم  ،بعباءتو ورجل يػجلس إىل جانبِو وىو يرتدي لباس رجاؿ الدين
 .الذي يلبسُو علماء الدين وطلبُة العلم الدينػي ُب النجف

فردَّ السبلـ َعَليَّ ىذا الرجل اعبالس الذي   ،تعجبت من وجود ىذا اؼبنظر ُب اؼبسجد فجئُت فسلمت
فجلست فلمَّا جلست سألين عن أحوايل  ،تفحل باعبلوس :كاف جالسًا جبانب ذلك اؼبستلقي وقاؿ يل

سألين عدة مرات عن عدة  ،بدأ يسألين عن أحواؿ علماء النجف فبلف فبلف فبلف وأنا أخربهٍب 
أشخاص يقوؿ ىذا الرجل النائم اؼبستلقي تكلم معُو بكلمة قصًنة مل أظبعها بالحبط ماذا قاؿ لو على 

يسأؿ  ىذا الرجل اعبالس سكت وما تكلم بعد ذلك ما سألين عن شيء وكأنو هناه أف ،أثر ىذه الكلمة
أو شيء من ىذا القبيل، بعد ذلك أخذين الفحوؿ فسألت ىذا الرجل فقلُت: من ىذا النائم من ىذا 
اؼبستلقي؟ قاؿ يل: سيُد العالَػم، يقوؿ ىالين اعبواب، سيُد العالَػم كيف!! فقلُت ُب نفسي فيما بيين وبٌن 

العالَػم، ىذا الكبلـ فيما بيين  نفسي قلُت سيد العالَػم ىو صاحب الزماف ىذا سيٌد عالِػم وليس سيد
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فسكت وبُت متحًناً   ،يقوؿ ىذا الرجل اعبالس قاؿ يل: ىذا سيُد العالَػم وليس سيد عالِػم ،وبٌن نفسي
كيف عرؼ ماذا دار ُب نفسي لكنين ال أدري ىذا الكبلـ احملًن وىذا اؼبنظر احملًن ُب مسجد الكوفة وىو 

بيعتِو ُمظلم ىؤالء الناس الذين رأيتهم وما رأيتهم من قبل وأنا ُب اؼبكاف منًن وىو بط ،على خبلؼ العادة
ىذا اغباؿ الرجل اعبالس طلَب ماًء كأنو قاؿ آتونا دباء، يقوؿ فجاء أحدىم وبمُل قدحًا فشرب وبقيت 
بقية ُب القدح قاؿ يل تشرهبا؟ قلت ال لسُت عطشانًا فأعطاىا لػهذا الرجل الذي جاء لػهذا الشاب، 

الشاب أخذ الَقَدح مشى خطوات وغاب عن بصري ُفجأًة ال أدري كيف غاب، ما بٌن  يقوؿ ىذا
حًنتػي وما بٌن رغبتػي للذىاب إىل الػمحراب مػحراب األمًن ألنتفع من وقت ىذه الليلة قمت فسألنػي 

ذا قلُت: إنػي ذاىب إىل الػمحراب فقاؿ أذىب توكل على اهلل ودعا لػي بالتوفيق ى إىل أين أنت ذاىب؟
الرجل الػجالس، ذىبُت إىل الػمحراب صليُت ركعات أخذين النعاس نػمت ٍب استيقظت، استيقظت وإذا 

فلُمت نفسي على  ،أرى الػمسجد بكاملِو منًن مشرؽ توقعت أف وقت الفجر قد محى عليو شيٌء كثًن
سجد وجدت ذلك كيف أف وقت الفجر قد فاتنػي وتكاد الشمس أف تشرؽ، َلمَّا خرجت إىل باحة الػم

ىناؾ أناسًا كثًنين، وجدت صبلة جػماعة تكاد أف تبدأ، فراش وىناؾ صفاف وأناس كثًنوف والذي كاف 
يتهيأ لصبلة الػجماعة إلمامتها ىو سيُد العالَػم، أسرعُت بالوضوء ووقفت مع ىؤالء الػمصلٌن وسػمعُت 

 ىل نأخذ ىذا الشاب معنا؟ :من أحدىم يقوؿ لسيد العالَػم
سبحيص سيصيبُو حينما يبلغ األربعٌن والتمحيص الثاين  ،ذا الشاب البُد أف يبر عليو سبحيصافال ى :قاؿ

 ،سيصيبُو حينما يبلغ السبعٌن، يقوؿ بعد ذلك أحسست حباجة للذىاب إىل بيت الوضوء إىل اؼبيحات
ال من فخرجت من اؼبسجد ألجدد وضوئي َلمَّا رجعت وجدُت الظبلـَ قد حلَّ ُب كل أكباء اؼبسجد و 

 حينئذ التفت إىل أف الرجل الذي وقفُت أصلي خلفُو ىذا الرجل الذي قيل يل بأنو ،صباعة وال من أحد
بن اغبسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، قطعاً مثل ىذه األحداث حينما تُنقل سيد العالَػم ىو اإلماـ اغبجة 

ث هبا بنحو إصبايل وقد ىبفي ُب بعض األحياف صاحب اغبادثة قد ال وبدَّث بكل التفاصيل قد وبدَّ 
بعض اؼبعلومات ووبدث شخصًا آخر بتفاصيل أكثر وىذه قحية طبيعية، وىذا الرجل الشيخ ؿبمَّد 

ىناؾ رسالة  ،الششرتي الكوُب يبدو يل ىو نفسو الشخص الذي نقل إىل السيد أبو اغبسن األصفهاين
أفَّ السيد أبو اغبسن األصفهاين تلقى رسالة يعرفها اؼبطلعوف على أحواؿ العلماء وعلى أسرار عصر الغيبة 

ورسالة   ،من اإلماـ اغبجة صلوات اهلل وسبلمو عليو قبل أف يتصدى للمرجعية والذي نقل لو ىذه الرسالة
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كانت فيها تعليمات إصبالية كيف يتصدى السيد أبو اغبسن األصفهاين، الذي نقل ىذه الرسالة ىو 
لكوُب رضواف اهلل تعاىل عليو، ىناؾ تفاصيل أخرى تتعلق هبذا ىذا الشيخ، الشيخ ؿبمَّد الششرتي ا

ـُ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو حٌن أربدُث ُب ؼبوضوع ردبا ُب برنامج اغبجة ا بن اغبسن العسكري إما
لكنين أكتفي هبذه الُعجالة نزواًل عند  ،مثل ىذه اؼبحامٌن قد أتناوؿ مطالب أخرى تتعلق هبذا اؼبوضوع

 .من إخواين وأخواٌب من ؿبيب أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن رغبة صبع
حديثنا ُب الوصاؿ وكاف آخر الكبلـِ ُب رسائل الناحية اؼبقدسة إىل شيخنا أيب عبد اهلل اؼبفيد رضواف اهلل 

 زء الثاين. تعاىل عليو، وكنت قد تلوت جانباً منها حبسِب رواية شيخنا الطربسي ُب كتابِو االحتجاج ُب اعب
فإنا نػحيُط علمًا بأنبائكم وال يعزب عنا شيٌء من أخباركم من الرسالة األوىل تلوت على مسامعكم: 

ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كاف السلف الصالػح عنو  -ِلماذا؟  - ومعرفتنا بالذؿ الذي أصابكم
كلمت عن ىذه القحية أف عملية وت -ذشاسعا ونبذوا العهد الػمأخوذ وراء ظهورىم كأنػهم ال يعلموف

نبذ العهد الػمأخوذ ىي عملية التوجو إىل الدائرة التػي ال يريد إمامنا أف نتوجو إليها إىل دائرة الػمخالفٌن 
نػحُن يا ابن رسوؿ اهلل نػحُن الػمهملوف لػمراعاتك  - إنَّا غير مهملين لػمراعاتكم وال ناسين لذكركم -

ذواصطلمكم األعداء فاتقوا اهلل جلَّ جاللو وظاىرونا الألواءلنزؿ بكم  ولوال ذلكذ-والناسوف لذكرؾ 

قَػُرَب وقوعها، أنافت  - من فتنة قد أنافت عليكم -تػخليصكم  - على انتياشكم -ناصرونا  -
من فتنة ذ-عليكم قَػُرَب أظلتكم ىذه الفتنة وصلتكم، أظلتكم من الِظبلؿ وليس أضلتكم من الحبلؿ 

فليعمل كل إىل أف يقوؿ صلوات اهلل عليو ُب الرسالة األوىل إىل شيخنا الػمفيد:  -قد أنافت عليكم 
ما ىو أقرُب شيء يقربنا إليهم؟ التمسُك بأذياؿ الكتاب  -امرئ منكم بػما يَقُرب بِو من مػحبَِّتنا 

يتجنب ما فليعمل كل امرئ منكم بػما يَقُرب بِو من مػحبَِّتنا و  -والعرتة ىو ىذا الذي يقربنا إليهم 
وأكثر شيء يسخطُو األئمة أف نعطي ظهورنا لػهم وأف نذىب نبحث ُب  -يُدنيو من كراىتنا وَسَخِطنا 

ويتجنب ما يُدنيو من كراىتنا وَسَخِطنا فإفَّ أمرنا بُغتٌة ُفجاءة حين ال تنفعُو توبة  -الػمزابل والقمامات 
وال يُنجيو من عقابنا ندـٌ على حوبة  -عصية الػحوبة ىي الػم -وال يُنجيو من عقابنا ندـٌ على حوبة 

 .واهللُ يُلهمكم الُرشد ويلطُف لكم فػي التوفيق برحػمتو
ُب الرسالة الثانية تأكيد على نفس الػمحامٌن السابقة ألف ىذه ىي القحية الػمشكلة الكبًنة ُب حياة 
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فػي الوفاء بالعهد  اع من القلوبولو أف أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتمالشيعة، الرسالة الثانية: 
أيُّ عهد ىذا؟! ىل ىو عهد إقامة الصبلة أو الصياـ، ىذا العهد ىو عهد اإلمامة، وأوؿ  -عليهم 

الرباءة وأىم ما ُب الرباءة ىي  ثِبنهّوِ{ ًَُّؤيٍِ ثِبنطَّبغٌُدِ َّكفُس }فًٍََفقراُت ىذا العهد الرباءة من أعدائهم 
الربيء ىو النظيف، أف تكوف  لقلوب والعقوؿ نقية وطاىرة بريئة،ية، أف تكوف االرباءة الفكرية والعقائد

ولو أف أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتماع من  -القلوب والعقوؿ بريئة نقية من فكر الػمخالفٌن 
ما جاء ُب وىذا الكتاب أيحاً يشرُح  -القلوب فػي الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخرَّ عنهم الُيمُن بلقائنا 

للهجرة وىذه  412ُمػحمَّد الَسَمري، ىذا التوقيع كاف ُب سنة: بن  التوقيع الذي وصل إىل عليّ 
توقيعات بٌن العلماء معروفة، سيقوؿ لكم من يقوؿ بأف ىذه التوقيعات وىذه الرسائل ضعيفة السند 

علماء الػحديث وُمتسالَػمة  وأمثاؿ ىذه الرتىات ىذه الرتىات نػحُن نعرفها، ىذه التوقيعات معروفة بٌن
 412ىذه الرسالة سنة:  -ولو أف أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو  -عند كل الذين ترجػموا للشيخ الػمفيد 

للهجرة، والتوقيع األخًن الذي قاؿ فيِو اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو بأنو سيأتػي شيعتػي من يّدعي 
وتػحدثُت يـو أمس ُب  .يّدعي ذلك فهو كذاٌب مفرتي الػمشاىدة قبل ظهور السفيانػي والصيحة ومن

 :ىذا الػموضوع، ىذا التوقيع أيحاً يػمكن أف يكوف مفتاحاً لفهم ذلك التوقيع
ولو أف أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخرَّ عنهم 

كما ُب ذلك التوقيع وسيأٌب شيعيت من يّدعي   -ُمشاىدتِنا الُيمُن بلقائنا ولتعجَّلت لهم السعادة بِػ
ولتعجَّلت  -اؼبشاىدة ىنا مذكور نفس الكلمة اؼبشاىدة، حديث أىل البيت واحد يشُد بعحُو بعحًا 

لهم السعادة بِػُمشاىدتِنا على حقّْ المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إال َّ ما يتصُل بنا 
وقطعًا أوؿ األشياء اليت يكرىها اإلماـ أف شيعتُو يكرعوف من العيوف  -رُه منهم مما نكرىُو وال نؤث

ولو أف أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتماع من القلوب  -الَكِدرة ىذه أوؿ األشياء اليت يكرىها 
على أي  -دتِنا في الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخرَّ عنهم الُيمُن بلقائنا ولتعجَّلت لهم السعادة بِػُمشاى

اؼبيزاف ىو اؼبعرفة واؼبعرفة ال تتحقق إال بالرباءة وال تتحقق إال بأخذ اؼبعرفة  -على حقّْ المعرفة  -شيء؟ 
أف تكوف  -على حقّْ المعرفة وصدقها منهم بنا  -من العيوف الصافية من عٌن ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد 

إذا كنا نكرع من اؼبخالفٌن ونأخذ من اؼبخالفٌن، معرفة حقة وصادقة، كيف تكوف معرفة حقة وصادقة 
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كما ُب   - َكاَلُمُكم نُوراؼبعرفة اغبقة والصادقة ىي اليت ال تصدر إال من أولئك القـو الذين لباطبهم: 
ولتعجَّلت لهم السعادة بِػُمشاىدتِنا على حقّْ المعرفة وصدقها منهم بنا فما  -الزيارة اعبامعة الكبًنة 

ال َّ ما يتصُل بنا مما نكرىُو وال نؤثرُه منهم واهلُل الػُمستعاف وىو َحسبُنا ونِعَم الوكيل يحبسنا عنهم إ
للهجرة  412ىذا الكتاب سنة:  -وصالتُو على سيدنا البشير النذير ُمػَحمَّد وآلِو الطاىريَن وسلم 

، يعين 412ب للهجرة وىذا الكتا 329ؿبمَّد الَسَمري كاف سنة: بن  والكتاب الذي وصل إىل علي
بعد ثبلثة وشبانٌن سنة ىذا الكتاب صدَر من الناحية اؼبقدسة إىل الشيخ  12مع  400إىل  71عندنا 

 اؼبفيد رضواف اهلل تعاىل عليو.
 تواصل اإلماـ صلوات اهلل عليو مع شيعتِو يتخذ نحوين:

 .الوصاؿ الػجليىناؾ التواصل أو 
 .التواصل الػخفيوىناؾ الوصاؿ أو 

ديق التواصل اعبلي، أمَّا التواصل اػبفي فذلك ىو التسديُد عن بُعد، اإلرشاُد عن بُعد ىذه من مصا
وىذه اؼبعاين واضحة ؼبن أراد أف ينقب ُب تأريخ الغيبة الكربى، الشيخ اؼبفيد ىناؾ حادثة معروفة يعرفها 

أياـ مرجعيتِو ُب يـو من الذين أرخوا للعلماء الذين كتبوا الرتاجم اؼبفصلة لعلماء الشيعة، الشيخ اؼبفيد 
يا شيخ عندنا امرأة حامل وقد  :األياـ جاءُه رجٌل أعرايب من أعراب الشيعة من الشيعة سأؿ الشيخ

ال ندري ىل ندفنها أـ نفت  بطنها فإننا كبس بأف الوليد ُب  ،ماتت وىي اآلف مطروحة على األرض
ماتت وُب بطنها جنٌٌن حي، الشيخ اؼبفيد  امرأة ؟بطنها حي نشعر هبذا فماذا نصنع أيها الشيخ اؼبفيد

ال تفتحوا بطنها ادفنوا اؼبرأة كما ىي، ىذا ما وصل إليو ذىنو، خرج ىذا الرجل، قبل أف يصل  :قاؿ لو
وإذا رجٌل خلفو كاف يركب جواداً، رجل على جواد يناديو يا  ،إىل بيتِو إىل اؼبكاف الذي فيو ىذه اؼبرأة

الشيخ اؼبفيد يسلم عليك ويقوؿ لك افتحوا بطن اؼبرأة ٍب بعد ذلك ادفنوىا  إف :فبلف يا فبلف التفت قاؿ
أخرجوا اعبنٌن اغبي، ىذا الرجل ذىب إىل حيث اؼبرأة فتحوا بطن اؼبرأة وأخرجوا منها وليدًا وكاف حياً 

د وأخرب وبعد مدة من الزمن ىذا الرجل جاء هبذا الطفل وجاء لزيارة الشيخ اؼبفي ،وُدِفنت اؼبرأة بعد ذلك
الشيخ اؼبفيد بأف ىذا الغبلـ ىو ىذا الغبلـ الذي أمرتنا بأف لبرجُو من بطن أمو، فقاؿ لو م ى ذلك؟ بدأ 
يذكرُه بأنين جئتك ُب اليـو الكذائي فقلت يل ادفنوا اؼبرأة مع اعبنٌن بعد ذلك تبعين رجل وقاؿ يل إف 
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، ما ىو رد الفعل على الشيخ اؼبفيد؟ الشيخ الشيخ اؼبفيد يقوؿ لك افت  بطن اؼبرأة وأخرج اعبنٌن منها
اؼبفيد قاؿ فيما بينو وبٌن نفسو قاؿ إين ما بعثُت ذلك وما ىذا إال صاحُب الزماف عليو السبلـ ىذا إما 

فإننا نتخبُط ُب ىذا األمر لسُت  ،لسُت أىبًل للفتوى :ىو أو رجٌل من ِقَبلِو، الشيخ اؼبفيد اعتزؿ قاؿ
وصل توقيع إىل الشيخ اؼبفيد، الشيخ اؼبفيد وصلت إليو توقيعات تتجاوز ىاتٌن  بعد ذلك .أىبًل للفتوى

الرسالتٌن، ردبا وردت لو رسالة ثالثة أيحًا وتلك الرسالة الثالثة حبسب تتبعي كانت مذكورة ُب كتاب 
ولكن اؼبوجود  ،اؼبناقب مناقب آؿ أيب طالب للمحدث أيب جعفر السروي اؼبازندراين ابن شهرآشوب

ف بٌن أيدينا كتاب اؼبناقب ليس ىو األصلي ىذا الكتاب ُحذؼ منو الكثًن وخصوصًا ىناؾ باٌب  اآل
كامل واسع ُحِذَؼ من آخره وىو الباب اؼبتعلق باإلماـ اغبجة، ىو قسََّمُو على عدد األئمة على عدد 

كتاب اؼبوجود ُب اؼبعصومٌن قسََّمُو على عدد اؼبعصومٌن، اؼبعصـو األخًن وىو اإلماـ اغبجة اآلف ال
اؼبكتبات مناقب آؿ أيب طالب ما موجود فيو باب عن اإلماـ اغبجة إىل اإلماـ العسكري وينتهي، 
والذي يبدو يل من خبلؿ الكتب اليت نقلت عنو ح ى ىذه األبواب اؼبوجودة ُحذؼ منها روايات ألنين 

ات اآلف غًن موجودة ُب الكتاب أجد من خبلؿ التتبع ُب الكتب اليت نقلت قديبًا عن ىذا الكتاب رواي
اغبايل اؼبطبوع، ومن خبلؿ اؼبصادر اؼبختلفة يبدو أف ابن شهرآشوب نقل أكثر من رسالتٌن وصلت من 

 ؟وِلماذا ُحِذؼ ،الناحية اؼبقدسة إىل الشيخ اؼبفيد ُب الباب اؼبتعلق ُب مناقب اإلماـ اغبجة والذي ُحِذؼ
ن كتاب ابن شهرآشوب اؼبازندراين، فجاء التوقيع للشيخ اؼبفيد وتلك قحيٌة أخرى ُحِذؼ الباب بكاملِو م

 وىنا قحية مهمة جداً ىذه القحية تشتمل على جهتٌن: .وكبُن علينا التسديد ،أنو أنت عليك الفتوى
أف اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو إذا كاف الػجو الشيعي وكانت الزعامة  :الػجهة األولى

ن اإلخبلص وبػمستوًى من التسليم والػمعرفة الػحقة إلماـ زمانػها لن يكوف اإلماـ الشيعية بػمستوًى م
 الػحجة بعيداً عنها.

 أف الزعامات الشيعية مهما بلغت فإنػها ليست معصومة.  :والػجهة الثانية
نما وىذه القحية ترتدد ُب تأريخ الغيبة الكربى ولذلك اشتباه كبًن أف نتصور بأف علمائنا معصوموف فحي

يػخطأوف أو يعثروف نػحمل عليهم أكثر مػما يػجب أف نػحمل عليهم، أو أننا نتوقع عصمتهم فأُي انتقاد 
لػهم تثور ثائرة الشيعة من دوف أف تثور ثائرتػهم على علمائهم الذين ينتقصوف من الػمعصومٌن صلوات 

ىذه القصة نُِقلت بأكثر من  وىذا ىو ضياع الشيعة بٌن الػمهم واألىم، ،اهلل وسبلمو عليهم أجػمعٌن
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صورة لكن ربػما يبحث البعض عن مصدرىا، ىذه القصة موجودة ُب كتاب قصص العلماء للمًنزا 
سليماف التنكابنػي ىذا الكتاب قصص العلماء، وىو ُب أصلو باللغة الفارسية وىذه النسخة بن  مػحمَّد

 ، بًنوت  1992ىذه الطبعة األوىل سنة: نسخة مرتجػمة، دار الػمحجة البيحاء ودار الرسوؿ األكـر
، منقولة القصة بأكثر من صيغة 422لبناف، القصة التػي تتعلق بالشيخ الػمفيد موجودة ُب صفحة: 
من قصص العلماء للتنكابنػي تػجد  422وىذه إحدى الصيغ وأنا ذكرتػها بالصيغة الػمعروفة، صفحة: 

ىذا نػموذج ولست ىنا بصدد تتبع مصادر كل  ىذه القصة موجودة وموجودة ُب مصادر أخرى أيحاً،
 قصة وكل واقعة وإال ىناؾ مصادر عديدة أخرى.

إذا نذىب إىل زماف العبلمة اغبلي رضواف اهلل  413إذا نذىب إىل زماف أبعد، الشيخ اؼبفيد توُب سنة: 
 ،صلوات اهلل عليوتعاىل عليو وىو من علماء القرف السابع اؽبجري، العبلمة اغبلي لو صلٌة بإماـ زماننا 

وأيحًا ىناؾ فيما نُقل عنو شواىد واضحة على ىذه القحية على أي قحية؟ قحية التسديد والتسديد 
والتسديد يأٌب حبسب  ،سيكوف نسبياً ليس ىناؾ من تسديد مطلق إذ ال عصمة ألحد إالَّ لئلماـ اغبجة

نما يسددوف شخصًا يكوف التسديد قانوف التوفيق واػبذالف، أىل البيت ىم مصدر اغبكمة اإلؽبية فحي
التسديد نسيب واغبكمة اليت يتعامل هبا  ،حبسب علمو وحبسب عقلِو وحبسب معرفتِو وحبسب مسؤولياتوِ 

أىل البيت حكمة مطلقة، حكمة أىل البيت مطلقة أمَّا التسديد ألوليائهم وألشياعهم تسديد نسيب 
للمحدث  (جنة اؼبأوى)اليت أنقلها موجودة ُب  والتسديد حبسب اؼبقامات، العبلمة اغبلي ىذه القصة

من حبار األنوار حبسب اؼبوجود عندي وإال ىي مطبوعة على ِحدا، كتاب  53النوري اؼبلحقة باعبزء 
جنة اؼبأوى للمحدث النوري ُب من فاز بلقاء اغبجة أو معجزتُو ُب الغيبة الكربى ىو كتاب مطبوع على 

وىو الذي بٌن يدي،  53ب حبار األنوار أغبقت ىذا الكتاب باعبزء ِحدا ولكن اؼبؤسسة اليت طبعت كتا
من حبار األنوار، رقم  53حبسب الطبعة اليت أشرُت إليها وىي اؼبلحقة باعبزء  252ُب صفحة: 

 :وىي تتحدث عن العبلمة اغبلي، خبلصة األمر ُب ىذه القصة 22اغبكاية: اغبكاية 
وىذا الرجل السين أعطى العبلمة  ،سين والقصة ؽبا تفصيل أف العبلمة اغبلي أحتاج كتابًا عند رجل

الكتاب لليلة واحدة، حاوؿ العبلمة أف ينقل الكتاب بكاملِو ما استطاع كتب قسمًا فأخذُه النعاس، 
ولين  :فلمَّا اشتغل بكتابتِو وانتصف الليل غلبُو النـو فححر اغبجة عليو السبلـ وقاؿ -القصة ماذا تقوؿ؟
ىذا اؼبوجود ُب رواية جنة اؼبأوى للمحدث  -فانتبو العبلمة وقد ًبَّ الكتاب  ، نومكالكتاب وُخذ ُب
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 .382ونفس القصة موجود ُب قصص العلماء بتفصيل أكثر للتنكابين صفحة:  النوري.
وُب ليلة أعارُه الكتاب فأخذُه العبلمة وشرَع  -لنقرأ ماذا جاء ُب قصة العبلمة مع ىذا الكتاب السين 

ح ى جاء وقت السحر فغفا من غًن شعور وسقط القلم من يدِه واستيقظ ُب الصباح فتحسر بنسخِو 
وعندنا نظر إىل الكتاب رآه مكتوبًا كلو وُكِتَب ُب آخرِه كتبُو: ـ ح ـ د،  ،على نومِو ومل ينهي الكتاب

اف التفصيل ُب نقل أيَّاً ك -ىذه الطريقة اليت ُيكتُب هبا أسم اإلماـ ابن اغبسن العسكري صاحُب الزماف 
القصة وباعتبار ىذا الكتاب مرتجم وحينما ترتجم اغبوادث اؼبرتجم سينقلها حبسب تعبًنِه وتصورِه، 

 .اػببلصة ُب كل ىذا ىو لطف اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو مع العلماء اؼبخلصٌن
 381ة: ، القصة السابقة موجودة ُب صفح382ىناؾ قصة معروفة وموجودة أيحًا ُب صفحة: 

، القصة الثانية َلمَّا كاف العبلمة اغبلي ُب طريقِو إىل زيارة اغبسٌن والتقى بأعرايب وصار  382وصفحة: 
كبلـ فيما بٌن العبلمة واألعرايب ومن خبلؿ الكبلـ تبٌن للعبلمة أف ىذا األعرايب رجل صاحب علم 

ف وصل الكبلـ إىل قحية فسألُو عنها فبدأ يسألُو عن اؼبسائل اليت كانت ربًن ذىن العبلمة إىل أ ،وسيع
الدليل موجود عندؾ ُب اؼبكتبة  :ىذا جواٌب غريب ما الدليل على ذلك؟ قاؿ :فأجاب فقاؿ العبلمة

ولكنك غفلت عنو، راجع كتاب التهذيب للشيخ الطوسي هتذيب األحكاـ ُب اؼبوضع الفبلين ىناؾ 
وط من يد العبلمة كاف على الناقة فهذا الرجل  وُب ىذه األثناء سقط الس .السطر الفبلين اعبواب ىناؾ

كاف يبشي جبانب الناقة رفع السوط فوضع السوط ُب يد العبلمة، العبلمة ىنا خطر ُب بالِو من ىذا 
 الرجل الذي ُيشكل على العبلمة ويعلم العبلمة األدلة، خطر ُب بالو ىذا السؤاؿ:

 :وُب نقل آخر ،كن وقد وضع يدُه ُب يدؾنعم كيف ال يب :ىل يبكن رؤية صاحب األمر؟ قاؿ :قاؿ
وىو الذي يناولك السوط، ُب ىذه اللحظة العبلمة سقط يريد أف يقبِّل أقداـ اإلماـ وأغمي عليو فت  
عينيو بعد ذلك ما وجد شيئاً، َلمَّا رجع إىل دارِه ذىب مباشرًة إىل كتاب التهذيب إىل نفس اؼبوطن إىل 

طبائي مرجع الطائفة ُب زمانِو ابن السيد علي صاحب اؼبناىل، كتاب نفس اؼبكاف، السيد ؿبمَّد الطبا
اؼبناىل كتاب معروؼ من الكتب اؼبعروفة والسيد ؿبمَّد الطباطبائي اؼبعروؼ بالسيد ؿبمَّد اجملاىد، 
 ،التنكابين ينقل عنو ىنا يقوؿ بأنو قد رأى النسخة اؼبخطوطة لكتاب التهذيب الذي كاف عند العبلمة

ليو العبلمة خبط يدِه ىذه الكلمة: ىذا اغبديث أخرب بِو صاحُب األمر عليو السبلـ ودؿَّ وقد كتب ع
نفس السيد ؿبمَّد اجملاىد وصلت إىل يدِه ىذه النسخة من كتاب التهذيب اليت  -على الصفحة والسطر 
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: ىذا علق عليها العبلمة عند ىذا اغبديث الذي دلُو اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو فكتب عليو
 .اغبديث أخرب بِو صاحُب األمر ودؿَّ على الصفحة والسطر

تبلحظوف تسديد وُب نفس الوقت إشارة إىل أف العلماء مهما بلغوا فما ىم على حد العصمة ولذلك 
والرؤى ُب بعض األحياف  ،ولدُه فخر الػمحققٌن أبو طالب رضواف اهلل تعاىل عليو رآه ُب عالػم الرؤيا

وىذا األمر معروؼ بٌن العلماء أصبًل َتسالػموا عليو  ،ومصداقية ىذه الرؤى الواقع تكوف صادقة وتصدؽ
وكأف ىذه الكلمة التػي نقلها فخر الػمحققٌن عن والدِه العبلمة الػحلي كأنػها نصاً ال شكَّ فيِو ألف الواقع 

الػمحققٌن ُب يصدقها، فخر الػمحققٌن كاف ُب حالة من الوحشة ومن األذى ولقد أوذي كثًنًا فخر 
حياتو ألنو نَػَبَغ وىو صغًن، ىذه عائلة كلهم نوابغ، أتعلم بأف الػمحقق الػحلي خاؿ العبلمة بَػَلَغ إىل ذروة 

 .الفقاىة واالجتهاد وىو ُب سن العاشرة
وكذلك العبلمة اغبلي وىو ابن أختِو وكذلك فخُر احملققٌن وىو ابُن العبلمة اغبلي ح ى ينقل اؼبؤرخوف 

ُب بعض األحياف العبلمة صغًن يفر من بٌن  ،قق اغبلي خاؿ العبلمة كاف يَُدرِّس العبلمة ُب صغرهِ بأف احمل
يديو فيحاوؿ أف يبسك بِو ُب باحة البيت فماذا يصنع العبلمة يقولوف بأنو كاف يقرأ آيات العزائم آيات 

ر ساجدًا والعبلمة يفر من السجدة الواجبة فبسبب قراءتِو آليات السجدة الواجبة كاف احملقق اغبلي ىب
بٌن يدي خالِو، على أي حاؿ ىذا منقوؿ مذكور ُب تراجم العلماء، فخر احملققٌن ُب ظرؼ نفسي 

بعد وفاة العبلمة اغبلي يرى ُب عالَػم الرؤيا وبسبب ذلك ىو ىاجر  ،قاسي بسبب الظروؼ احمليطة بوِ 
د األوؿ، الشهيد األوؿ تتلمذ عند فخر اغبلة خرج من اغبلة وسافر إىل مكاف بعيد وىو أستاذ الشهي

احملققٌن وروايتُو يرويها عن فخر احملققٌن رضواف اهلل تعاىل عليهما، أبو طالب فخر احملققٌن يرى ُب عامل 
 ،يا ولدي لوال كتاُب األلفٌن وزيارة اغبسٌن :الرؤيا والدُه فيسأؿ والده ما ىو اػبرب يا أبا يا والدي قاؿ لو

والذي يبدو ىو األص  فإف زيارة اغبسٌن ىي الػُمَقدََّمة، لوال  ،ة اغبسٌن وكتاُب األلفٌنوُب نص لوال زيار 
زيارة اغبسٌن وكتاُب األلفٌن لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصفٌن، زيارة اغبسٌن واضحة معروفة ال ربتاج 

 إىل البحث حوؽبا، كتاب األلفٌن ما ىو؟
مة اغبلي عندُه عشرات من الكتب موسوعات من الكتب ردبا البعض يسأؿ ما ىو كتاب األلفٌن؟ العبل

قاَرف عشرات من الكتب وُب علم األصول
ُ
ٌن ُب علِم الكبلـ وُب علم أصوؿ يالفقهية واألصولية والفقو اؼب

الفقو عندُه العشرات من الكتب ِلماذا كتاُب األلفٌن؟! ما ىو كتاب األلفٌن؟ كتاُب األلفٌن كتاٌب ألََّفُو 
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غًن موجود اآلف اؼبوجود قسم منو، كتاب األلفٌن كتاب ألَّفُو العبلمة يشتمل على ألفي العبلمة وىو 
دليل، ألف دليل إلثبات إمامة أمًن اؼبؤمنٌن واألئمة من بعدِه وألف دليل إلبطاؿ خبلفة أعداء أىل 

إلبطاؿ خبلفة  فهو كتاُب األلفٌن ألُف دليل إلثبات اإلمامة إلثبات إمامة علّي وآلِو وألف دليل ،البيت
وإمامة أعداء علّي وآلو، اآلف اؼبوجود يعين أكثر من ألف دليل دبئة دليل، واغبقيقة كبُن إذا أردنا ندرس  
كتاب األلفٌن فإمبا ال يوجد ىناؾ ألف دليل وإمبا ىي أدلة يفرع بعحها على البعض اآلخر، ىي األدلة 

ؿبدود لكن العبلمة اغبلي يفرع من دليل إىل دليل  واضحة عددىا ؿبدود، األدلة العقلية أو النقلية عددىا
 .لذلك صارت األدلة هبذا العدد ،ويعيد تركيب األدلة بصياغات ـبتلفة

ففي اغبقيقة إذا أردنا أف نُرِجع األدلة إىل نقطتها األوىل عدد ؿبدود ىناؾ من األدلة العقلية أو األدلة 
م بٌن الدليل العقلي والوجداين والنقلي وىكذا، إمبا ىي إعادة الوجدانية واألدلة النقلية أو األدلة اليت يوائ

تراكيب، تفكيك لبعض األدلة وذبزئة ؽبا وإعادة تركيب ىذه األدلة بصيغ أخرى ـبتلفة، بالنتيجة يعين 
الكتاب أنبيتُو ألنو مربوط بعلّي وآؿ علّي ال للموضوعات اؼبوجودة فيو، اؼبوضوعات اؼبوجودة فيو 

ية واآلف لو أحد يأخذ ىذا الكتاب ويقرأه لن يستفيد منو شيئاً كثًناً ألف ىذه اؼبطالب موضوعات تكرار 
موجودة ُب كتب أخرى وردبا موجودة بصياغة أفحل، لكن ألف ىذا الكتاب مربوط بعلّي وآؿ علّي 

يس بشكل مباشر والكتب األخرى الفقهية واألصولية، أنا ال أقوؿ ىي بعيدة عن علّي وآؿ علّي لكنها ل
ونقطة البُد أف ُنشًن إليها بأف العبلمة اغبلي أيحًا ُب كتبو الكثًن فبا جاء من   ،مرتبطة بشكل مباشر

 كتب اؼبخالفٌن ىذه قحية واضحة ومعروفة.
النتيجة اليت نريد أف نصل إليها أف اإلماـ اغبجة يصل تسديدُه ويبقى وصالُو مع شيعتِو بالنحو اعبلي 

ولو أفَّ أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتِو على اجتماع من اؾ أرضية كما قاؿ: وبالنحو اػبفي ما دامت ىن
القلوب في الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخر عنهم الُيمن بلقائنا ولَتعجَّلت لهم السعادة بمشاىدتنا 

 - على حق المعرفِة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرىُو وال نؤثرُه منهم
مع ذلك اإلماـ ُب الرسالة األوىل بٌنَّ بأنو ح ى مع ما يصل إلينا من شيعتنا فبا نكرىُو وفبا ال نؤثرُه منهم و 

لطف اإلماـ واصل إلينا على صبيع األحواؿ  - إنا غير مهملين لمراعاتكممع ذلك اإلماـ يقوؿ: 
ديق ومرة يكوف اللطف  أحسنا أو أسأنا ولكن اللطف على درجات، مرة يكوف اللطف دبثل ىذه اؼبصا
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على رغم  - الألواءإنا غير مهملين لمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال ذلك لنَػَزَؿ بكم كما يقوؿ: 
ُمذ َجَنح كثيٌر منكم إلى ما كاف السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا من أف الشيعة كما قاؿ ىو: 

اهلل اؼبتجلية ُب أئمتنا صلوات اهلل ىذه ىي رضبة  .العهد المأخوذ وراء ظهورىم كأنهم ال يعلموف
وسبلمو عليهم أصبعٌن، مثل ما يقوؿ لنا أئمتنا ال تستعجلوا على أشياع علّي فإنو ردبا زلت هبم قدـ 
فثبتت هبم قدـٌ أخرى، مثل ما ىم يوصوننا ىم كذلك، ىم أحرُص على أشياعهم من حرص األـ على 

بأشياعهم من األـ الرؤوؼ وأحرص على مصاّب وليدىا الوحيد، الروايات ىكذا تقوؿ، ىم أرأؼ 
أشياعهم من األِب والوالد اغبكيم الرؤوؼ، ىؤالء ىم أئمتنا وسادتنا وقادتنا وأولياءنا صلوات اهلل 

 وسبلمو عليهم أصبعٌن، القحية ليس مرتبطة هبم، القحية مرتبطة بنا كبُن كيف نتعامل مع أئمتنا..
عن اؼبفحل بن عمر عن إمامنا : واف اهلل تعاىل عليو ماذا تقوؿ الروايةالرواية ُب غيبة الشيخ النعماين رض
ىو يتحدث عن الشيعة،  - : أقرُب ما يكوف ىذه العصابة من اهللالصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو

العصابة اجملموعة اؼبتعاونة فيما بينها، ال يذىب إىل بالكم معىن العصابة اؼبعاين اؼبتعارفة اآلف، العصابة 
 اللغة وُب اؼبعىن سابقًا تستعمل مراد من العصابة اجملموعة اؼبتعاونة فيما بينها ولكنها قليلة ُب نفس ُب

م ى تكوف ىذه العصابة  - أقرُب ما يكوف ىذه العصابة من اهلل وأرضى ما يكوف عنهم -الوقت 
يظهر لهم ولم  إذا افتقدوا حجة اهلل َفُحِجَب عنهم ولم -أقرب إىل اهلل وأرضى ما يكوف عنهم 

يعلموا بمكانو وىم في ذلك يعلموف ويوقنوف أنو لم تبطل حجُة اهلل وال ميثاقو فعندىا توقعوا الفرج 
ىذه اغبالة حالة االرتباط اؼبعنوي، حالة العيش اؼبتواصل مع إماـ زماننا وإف مل يكن  -صباحًا ومساء 

أقرُب ما  -، تبلحظوف ماذا تقوؿ الرواية لنا طريق حسي للتواصل معو، ىو ىذا الذي يريدُه أىل البيت
يكوف ىذه العصابة من اهلل وأرضى ما يكوف عنهم إذا افتقدوا حجة اهلل َفُحِجَب عنهم ولم يظهر 

علم  -وىم في ذلك يعلموف ويوقنوف  -لكن ما ىو رد الفعل عندىم؟  - لهم ولم يعلموا بمكانو
 .ىا توقعوا الفرج صباحاً ومساءأنو لم تبطل حجُة اهلل وال ميثاقو فعند -ويقٌن 

الكبلـ واض  الػحديث عن ارتباط وجدانػي، الػحديث عن ارتباط معنوي، ىذا ىو الػمطلوب منا 
وىذه  ،التواصل مع إماـ زماننا، لكن ىذا التواصل كيف يكوف؟ إذا لػم نكن على معرفة سليمة وسديدة

زماننا فإنػها ستكوف بػمقاييس غًنِه، إذا كانت الػمعرفة السليمة والسديدة إف لػم تكن بػمقاييس إماـ 
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 بػمقاييس غًنِه فتلك خيانٌة إلماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو.
ربػما الرواية التػي ينقلها الشيخ الصدوؽ عن إمامنا السجاد صلوات اهلل وسبلمو عليو أجلى بياناً وأوض  

يث عن غيبة إماـ زماننا ُب شأف عبلقة أشياعِو بو وواهلل لو لػم يكن ُب الػحد ،داللة وىي رواية جامعة
صلوات اهلل عليو إالَّ ىذه الرواية لكفى بػها ِعربًة ولكفى بػها قانونًا واضحًا ُب تػحديد معالػم العبلقة مع 

الػجزء األوؿ الرواية  (كماؿ الدين وتػماـ النعمة)إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ىذا ىو كتاب 
 :الد الكابلي وىو من أجلة أصحاب إمامنا السجاد ومن َحػَملة األسرارعن أيب خ

فقلًت: يا ابن  -ىباطب اإلماـ السجاد صلوات اهلل عليو  - قاؿ أبو خالد: فقلًت: يا ابن رسوؿ اهلل
قاؿ: ثم تمتُد الغيبة بولي  -الرواية طويلة أنا أذىب إىل موطن اغباجة  - رسوؿ اهلل ثُمَّ يكوُف ماذا؟

 عزَّ وجل الثاني عشر من أوصياء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو واألئمة بعدهي يا أبا خالد إف اهلل
كبلـٌ ُب غاية األنبية   - أىل زماف غيبتِو القائلين بإمامتِو والمنتظرين لظهورِه أفضُل من أىل كل زماف

وىا كبن نعيش ُب زماف  -بتِو يا أبا خالد إف أىل زماف غي -البُد أف نلتفت إليو، ماذا يقوؿ اإلماـ؟ 
يا أبا خالد إف أىل زماف غيبتِو القائلين بإمامتِو  -غيبتو كما عاشت أجياٌؿ قبلنا وردبا تأٌب أجياٌؿ بعدنا 

 ،واألفهاـ ،ألف اهلل تبارؾ وتعالى أعطاىم من العقوؿ ،والمنتظرين لظهورِه أفضُل من أىل كل زماف
تبلحظوف كلمة اؼبشاىدة، كلمة اؼبشاىدة  - منزلة المشاىدةوالمعرفة ما صارت بو الغيبة عندىم ب

ومرَّ  -وسيأتي شيعتي من يّدعي المشاىدة  -وردت ُب التوقيع، آخر توقيع صدر ُب الغيبة الصغرى 
ألف اهلل  -علينا ُب رسالة الشيخ اؼبفيد أيحًا ىذا اؼبصطل  وىذا العنواف اؼبشاىدة واآلف نفس الشيء 

حظوف وحدة متكاملة، ىناؾ منظومة فكرية متكاملة ُب حديث أىل البيت، ىؤالء تبل - تبارؾ وتعالى
الذين يشككوف ُب حديث أىل البيت ألهنم ال يبلكوف القدرة واؼبوسوعية واإلحاطة حبديث أىل البيت 
وال يبلكوف القدرة على الربط بٌن الروايات وبٌن الػُخَطب والكلمات واآليات والتوقيعات فبل يتلمسوف 

حينئذ ال تتح  ؽبم  ،ذا الرتكيب وىذا النسج وىذه اؽبندسة إمبا يأخذوف األحاديث حديثاً مفرداً مفرداً ى
ألف اهلل تبارؾ وتعالى أعطاىم من  -اغبكمة اؼبتكاملة، اػبريطة الكاملة تكوف غًن واضحة عندىم 

مبا تصًن الغيبة دبنزلة وإ - والمعرفة ما صارت بو الغيبة عندىم بمنزلة المشاىدة ،واألفهاـ ،العقوؿ
اؼبشاىدة حٌن يلتقي وجداُف الشيعِة مع وجداف إمامهم، حٌن يكوف ىناؾ تواصل، الشيعة يتواصلوف مع 
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ألف اهلل تبارؾ  -إمامهم وإمامهم يتواصل معهم إف كاف ذلك بالتواصل اعبلي أو بالتواصل اػبفي 
 ن األفهاـ؟ أفهاـ كيف أعطاىم م -واألفهاـ  ،وتعالى أعطاىم من العقوؿ

ىذا كتاب رجاؿ الكشي ُب أصلو كتاب أكرب من و  ،إذا نذىب إىل رجاؿ الكشي رضواف اهلل تعاىل عليو
فعرؼ بٌن علمائنا برجاؿ الكشي وإال كتاب  (اختيار معرفة الرجاؿ)ىذا، الشيخ الطوسي اختارُه فسماه 

عاصرين وال من الذين سبقوىم، رجاؿ الكشي األصلي غًن موجود اآلف، لػم يرُه أحد من علمائنا الػم
النسخة األصلية غًن متوفرة، الػمتوفر عندنا الػمسمى برجاؿ الكشي ىو ما اختصرُه الشيُخ الطوسي من 
رجاؿ الكشي الكبًن، أوؿ صفحة وىو يكتب فيها األصوؿ القواعد وىي روايات أىل البيت ألنو كتاب 

بيت ُب تػمييز الرجاؿ، ىذه قواعد أىل البيت، ليس رجالػي يريد أف يثبِّت القواعد الصادرة عن أىل ال
قواعد الرجاليٌن، الرجاليٌن عندىم قواعد ُب علم الرجاؿ منشأىا بػحسب ذوقهم واستحساناتػهم وأنا 
أتػحدث عن الرجاليٌن الشيعة ال عبلقة لػي بالرجاليٌن الذين ىم من الطرؼ اآلخر، الرجاليوف الشيعة 

ستنتجوىا من ذوقهم من استحسانػهم ومن تأثرىم بكتب الرجاؿ عند عندىم قواعد ىذه القواعد ا
 الػمخالفٌن، أمَّا ىنا ىذه قواعد وضعها أىل البيت لنقرأ: 

على قدر رواياتهم  -على أي شيء؟  - اعرفوا منازؿ الرجاؿ مناالرواية األوىل عن اإلماـ الصادؽ: 
عمل بػها أحد من الرجاليٌن، القواعد التػي يعمل طبعًا ىذه القاعدة ال يعمل بػها أحد للعلم ال ي - عنا

 .عن أبي عبد اهلل قاؿ: اعرفوا منازؿ الرجاؿ منا على قدر رواياتػهم عنا -بػها الرجاليوف قواعد أخرى 
قاؿ الصادؽ عليو السالـ: أعرفوا منازؿ  -الرواية الثانية، األسانيد مذكورة أنا ال أذكر األسانيد 

اإلحساف كيف يكوف؟ اإلحساف ُب الػحفظ، اإلحساف ُب اللفظ،  -وف شيعتنا بقدر ما يُػحسن
اإلحساف ُب الػمعنػى، أف يػحسن الفقيو حفظ الرواية، أف يُػحسن الفقيو قراءة وتلفظ الرواية، أف يػحسن 
الفقيو معرفة معاين الرواية وُب ىذا الباب كيف يػحسن معرفة معانيها؟ جزء من إحساف معرفة الػمعنػى أف 

ألف معرفة الػمصدر والطريق ىو من جػملة  ؟وكيف وصلت إلينا ؟ومن أين جاءت ،رؼ مصدرىايع
القرائن التػي نستفيُد منها لكن ليس ىي الطريق الوحيد لقبوؿ الرواية أو لردىا، ماذا يقوؿ الصادؽ؟ وواهلِل 

علمًا رجاليًا وفقاً  وىذه القواعد يػمكن أف تؤصل ويػمكن أف ننشئ ،ال يعمل الرجاليوف بػهذه القواعد
ولكن ال يعمل أحٌد بػها ِلماذا؟ ألف الرجاليٌن الػمخالفٌن ألىل البيت ال يعملوف بػهذه  ،لػهذه القواعد
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ووضعوا قواعد فجاء الرجاليوف الشيعة فتأثروا بػها وصار علم الرجاؿ، وىذه حقيقة الذي يريد أف يناقش 
القواعد ونبسط القوؿ ونأٌب بكتب الػمخالفٌن ونأٌب بكتبنا فيها أنا يػمكننػي أف آٌب بالػمصادر ونأٌب ب

قاؿ الصادؽ: أعرفوا منازؿ شيعتنا بقدر ما يُػحسنوف من رواياتهم عنا  -الرجالية وستتبٌن الػحقائق 
ثًا  ثًا  -فإنا ال نعدُّ الفقيو منهم فقيهًا حتى يكوف ُمػحدَّ ثاً، ُمػَحدَّ فقيل لو: أويكوف  -وليس ُمػَحدِّ

ثًا؟الػمؤ  كما ُب   - قاؿ: يكوف ُمَفهََّما والػُمَفهَّم ُمػَحدَّث -الػمحدَّث يعنػي لو صلة بالغيب  - من ُمػَحدَّ
ثًا يا ابن رسوؿ اهلل يقوؿ كاف ُمػحدَّثاً  ثًا َلمَّا يسألوف كيف كاف ُمػحدَّ روايات سلماف كاف سلماف ُمػحدَّ

نا ال نتحدث عن أف كل الشيعة يػمكن أف تكوف عن إمامو، ىناؾ صلة فيما بينو وبٌن إمامِو، قطعًا ى
لػهم صلة كصلة سلماف ولكن التحديث على مراتب ودرجات، تػحديث سلماف لو خصوصية وكلٌّ 
بػحسبِو، وكما مرَّ قبل قليل تسديد اإلماـ نسبػي بػحسب عقل الفقيو وبػحسب فهمِو ومعرفتِو وعبلقتِو 

أف ذلك يعتمد على صدؽ معرفتهم وحق معرفتهم بأىل  ،دبأىل البيت كما مر ُب رسائل الشيخ الػمفي
إذًا أيُّ أجواء أىل البيت يريدىا لفقهائنا  -فإنا ال نعدُّ الفقيو منهم فقيهًا  -البيت بأي درجة 

ولعلمائنا، األجواء الػحالية التػي يعيشها الشيعة ىل تنطبق عليها ىذه األوصاؼ؟ ىذه أجواُء أىل البيت 
يعتنا بقدر ما يُػحسنوف من رواياتهم عنا فإنا ال نعدُّ الفقيو منهم فقيهًا حتى يكوف أعرفوا منازؿ ش -

ثاً؟ ثاً فقيل لو: أويكوف الػمؤمن ُمػَحدَّ  .قاؿ: يكوف ُمَفهََّما والػُمَفهَّم ُمػَحدَّث ُمػحدَّ
فهيم، ىذا عملية تفهيم وىذه ىي نوٌع من أنواع التواصل بٌن اإلماـ وشيعتو بالتواصل الػخفي، ىذا ت

ليس من أنواع التوصل الػجلي ىذا من التواصل الػخفي، ىو نفس ىذا الكبلـ الػموجود ُب ىذه الرواية: 
ـِ  ،ألفَّ اهلل تبارؾ وتعالى أعطاىم من العقوؿِ  والػمعرفة ما صارت بو الغيبة عندىم بػمنزلة  ،واألفها

ثاً؟ فقيل أليس ىذا الػحديث ىو مرتبط بػهذا الػحديث: - الػمشاىدة قاؿ:  لو: أويكوف الػمؤمن ُمػَحدَّ
 .يكوف ُمَفهََّما والػُمَفهَّم ُمػَحدَّث

نفس الشيء إذا نذىب إىل غيبة الشيخ النعماين لنقرأ ىذه الرواية ُب أوائل غيبة الشيخ النعماين ماذا 
 نػجد؟ والشيخ النعماين يحع مقدمة وقواعد لػمعرفة الطريق إىل إماـ زماننا فماذا يقوؿ؟

 -على أي شيء؟  -قد قاؿ جعفر بن ُمَحمَّد الصادؽ عليو السالـ: أعرفوا منازؿ شيعتنا عندنا و 
ألف اهلل وىنا الرواية أيحاً:  - وفهمهم منا -ىناؾ فهم مفهمًَّا  - على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا
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ـِ  ،تبارؾ وتعالى أعطاىم من العقوؿ يد بربكة اإلماـ اغبجة إذاً ىذا الفهم ىو بتسد - والمعرفة ،واألفها
وىذا الفهم ال يصل إىل اعبميع بنفس الدرجة ال يبكن وإالَّ حينئذ سينتهي معىن التنافس وحينئذ 

واؼبقامات غًن متساوية ألف النفوس ـبتلفة، العقوؿ ـبتلفة، اؼبدارؾ ـبتلفة، النوايا  ،ستتساوى اؼبقامات
نسيب كما قلت قبل قليل حكمة أىل البيت مطلقة ـبتلفة، األعماؿ ـبتلفة، لكن ىناؾ تسديد التسديد 

وتسديدىم واصل ومتواصل ولكنو نسيب، قد يكوف جليًا وقد يكوف خفياً، الروايات ىنا تتحدث عن 
التسديد أو التواصل اػبفي وليس اعبلي، مرادي من اعبلي الذي يكوف بنحو مباشر دبماسة مباشرة 

  در روايتهم عنا وفهمهم منا.أعرفوا منازؿ شيعتنا عندنا على ق :وؿبسوسة
ىذه موازين أىل البيت، أيّن نػحُن من ىذه الػموازين؟ أين شيعة أىل البيت من إماـ زمانػهم؟ أين 

نا من ىذه الػموازين؟ إننا ال نتلمُس شيئًا منها ئنا وعلمائمؤسستنا الدينية من ىذه الػموازين؟ أين خطبا
حقيقة، إذاً كيف نتوقع أف نكوف ُب أنصاره صلواُت اهلل وسبلمُو  أبداً ُب حياتنا، الػمتكلم والسامع وىذه
يا أبا خالد إف أىل زماف غيبتو القائلين بإمامتو والػمنتظرين  :عليو ونػحُن ُب غاية البعد عن ساحتو

والػمعرفة ما  ،واألفهاـ ،لظهوره أفضُل من أىل كل زماف ألف اهلل تبارؾ وتعالى أعطاىم من العقوؿ
بػمنزلة  -ُب زماف الغيبة  -لغيبُة عندىم بػمنزلة الػمشاىدة وجعلهم فػي ذلك الزماف صارت بو ا

كيف يكوف   -الػمجاىدين بين يدي رسوؿ اهلل بالسيف أولئك الػمخلصوف حّقًا وشيعتنا صدقًا 
 الشيعُة مػخلصٌن حّقاً وىم يكرعوف من كتب الػمخالفٌن ألىل البيت، اإلخبلص ما ىو؟

القلوب خالصة، نقية من أف نشرب من تلك العيوف الكدرة، كيف يكوف اإلخبلص  اإلخبلص أف تكوف
وجعلهم في ذلك الزماف بمنزلة المجاىدين بين يدي رسوؿ اهلل  -وكبُن نكرع من العيوف الكدرة؟ 

كيف نكوف شيعًة ؽبم صدقاً وحّقاً وكبُن مبيل بقلوبنا   -بالسيف أولئك المخلصوف حّقاً وشيعتنا صدقاً 
 .أولئك المخلصوف حّقاً وشيعتنا صدقاً والدعاُة إلى دين اهلل عز وجل سراً وجهراً  -أعداءىم؟ إىل 

الرواية واضحة وصروبة وىي تتحدث عن إخبلص القلوب إلماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ىؤالء 
اؼبشاىدة ىؤالء ىم الذين أعطاىم اهلل من العقوؿ واألفهاـ واؼبعرفة ما صارت بو الغيبُة عندىم دبنزلة 

ىذه اؼبعاين تنطبُق علينا باهلل  ،اؼبخلصوف حّقًا ىم الشيعُة صدقًا ىم الدعاُة إىل دين اهلل سرًا وجهراً 
عليكم؟! ال تنطبُق علينا، ىل تنطبُق على رموز أو أشخاص كبُن نعرفهم؟ جيئوين بأحد وىو ال يتحدث 
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ناس قلوهبم نقية من حديث اؼبخالفٌن، عقوؽبم حبديث اؼبخالفٌن، ىذه األوصاؼ ال تنطبق إال على أ
نقية من فكر اؼبخالفٌن، عقائدىم صافية من اؼبيل إىل أعداء أىل البيت والدفاع عنهم، أما أولئك الذين 

 يرتعوف ليل هنار ُب أجواء اؼبخالفٌن قطعاً ما بينهم وبٌن ىذه اؼبعاين بُعُد اؼبشرقٌن واؼبغربٌن.
وصايا السيد ابن طاووس وقرأتُو عليكم فيما مر ُب  (الػمحجة لػثمرة الػمهجة كشفُ )لَػمَّا نقرأ ُب كتاب 

وىو ينقُل لُو رواية من كتاب الرسائل للشيخ الُكلينػي، الرواية  211الػحلقات الػماضية ُب صفحة: 
 :منقولة عن اإلماـ الكاظم أو عن اإلماـ الػهادي

يعنػي  - إلى إمامو ما يػحب أف يُفضي بو إلى ربو كتبُت إلى أبي الػحسن إف الرجل يػحبُّ أف يُفضي
إف  -فيما بينو وبٌن إمامو أسرار يػحب أف يتكلم مع إمامو على البعد ليس على القرب كما نػحُن اآلف 

إف الرجل يػحبُّ أف  -أال يػُحب الشيعي أف يناجي إماـ زمانو؟  -الرجل يػحّب أف يُفضي إلى إمامو 
إف كانت لك  -جاء الػجواب من اإلماـ الػمعصـو  - أف يُفضي بو إلى ربو يُفضي إلى إمامو ما يػحب

ىذه أي شفاه؟ ىذه الشفاه الطاىرة النظيفة النقية،  -حاجة فػحرؾ شفتيك فإف الػجواب يأتيك 
الشفاه الػمخلصة ىؤالء ىم الذين صارت عندىم الغيبة بػمنزلة الػمشاىدة، ىؤالء الذين مػخلصوف حّقاً، 

كتبُت إلى أبي  -قاً، دعاٌة إىل دين اهلل سرًا وجهرًا ىؤالء ىم الذين يُػخاطبوف بػهذا اللساف شيعتنا صد
أف الرجل يػحبُّ أف يُفضي إلى إمامو ما يػحب أف يُفضي بو إلى ربو قاؿ:  :الػحسن عليو السالـ

 إف كانت لك حاجة فػحرؾ شفتيك فإف الػجواب يأتيك. :فكتب
 :-اإلماـ الػهادي  - لفرج قاؿ: قاؿ لي عليُّ بن مػَُحمَّد عليهما السالـبن اعن مػحمد رواية أخرى: 

ثم أخرجو وأنظر فيوي  ،إذا أردت أف تسأؿ مسألًة فأكتبها وضع الكتاب تػحت ُمصاّلؾ ودعُو ساعة
قد يقوؿ البعض بأف ىذه حالة خاصة بػهذا  -قاؿ: ففعلُت فوجدُت جواب ما سألُت عنو موّقعًا فيو 

مكن ذلك ولكن أال تشًن ىذه الروايات واألحاديث على باب مفتوح بٌن الشيعة وإمامػهم؟ الرجل يػُ 
 -وقد اقتصرُت لك على ىذا التنبيو  -ولذلك السيد ابن طاووس يقوؿ لولده بعد أف يورد ىذه الروايات 

تصرُت لك على وقد اق -يعنػي ذكرُت لك شيئاً قليبًل نػموذج اقتصرت وإال الروايات ُب ىذا الشأف كثًنة 
ىذا التنبيو والطريُق مفتوحٌة إىل إمامك عليو السبلـ لػمن يريُد اهلل جل شأنُو عنايتُو بو وتػماـ إحسانو إليو 

 ىذه الروايُة وغًنىا موجودة. -والطريُق مفتوحٌة إىل إمامك عليو السبلـ  -عبارة جػميلة  -
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من   50الػجزء  ،شُف الػمحجة لثػمرة الػمهجةالذي ال يػملك ىذا الكتاب ك 50اآلف مثبًل ىذا الػجزء 
وكتب الػحديث أىل البيت مشحونة بػمثل  .نفس الرواية موجودة 155كتاب بػحار األنوار صفحة: 

 ىذه الػمعانػي وبػمثل ىذه الػمحامٌن.
ألف اهلل تبارؾ وتعالى  :أعتقد أف الصورة باتت تتػجلى شيئًا فشيئًا الػمراد من مثل ىذه الكلمات

ىناؾ  - والػمعرفة ما صارت بو الغيبُة عندىم بػمنزلة الػمشاىدة ،واألفهاـ ،اىم من العقوؿأعط
 - ألف اهلل تبارؾ وتعالى أعطاىم من العقوؿ واألفهاـ والػمعرفة -الػمعرفة، عنواف الػمعرفة يرتدد دائماً 

ىذا العنواف ىو  ،ميتًة جاىلية والػمعرفة تأٌب بعد العقوؿ واألفهاـ، الػمعرفة من لػم يعرؼ إماـ زمانو مات
أىُم عنواف ُب كلمات أىل البيت وُب أحاديث أىل البيت صلواُت اهلل وسبلمُو عليهم أجػمعٌن الػمعرفُة، 
الػمعرفُة، الػمعرفة، وُب الػحلقة الػماضية وضعنا قواعد للػمعرفة أعيدىا للتذكرة ىذه قواعد مهمة يػجُب 

 وكلها كلماُت إماـ زماننا..  علينا أف نػحفظها القاعدة األوىل
 : نػحُن صنائُع ربنا والػخلُق بعُد صنائعنا.القاعدة األوىل
 : فما شيٌء مّنا إلى وأنتم لُو السبب وإليو السبيل.القاعدة الثانية
 : أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجو األولياءي ىو الوجو الذي يتوجو إليو األولياء.القاعدة الثالثة
 : ال فرؽ بينك وبينها إال أنػهم عبادؾ وخلقك.عةالقاعدة الراب

ىذه معرفُة إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، أيُّ شيء تسمعونُو أعرضوه على ىذه القواعد، ربػما 
البعض يرفُض ىذه القواعد ىذا شأنُو أنا أعتقُد بػهذه القواعد وأخاطُب الذين يعتقدوف بػها ال أخاطب 

ػها، الذين ال يعتقدوف بػها ىم أحرار، مثل ما ىم أحرار ُب رفحهم لػهذه القواعد الذين ال يعتقدوف ب
نػحُن أحرار أيحًا ُب قبوؿ ىذه القواعد وال ضًن ُب ذلك، ىم أحرار أف يرفحوا ىذه القواعد ونػحُن 
أحرار أف نقبل ىذه القواعد، ىم أحرار أف يعرتضوا على ما نقوؿ ونػحُن أحرار أف نعرتض على ما 
يقولوف ىذه القحية قحية عواقب، ىذه القحية قحية ىدى وضبلؿ، ىذه القحية قحية جنة ونار، على 

ىذا الػمشعل مصنوع من  ،اإلنساف أف يتػحرى بنفسو وأف يبحث عن الػحقيقة أف يتوجو وبيده مشعل
لزيت عقل ووجداف وفطرة وعلم وثقافة وواقع ولكن ىذا الػمشعل بػحاجة إىل زيت عليو أف يشرتي ا

الصافػي، أنتم تعرفوف من أين تأتوف بػهذا الزيت، الزيت من تلكم الشجرة الزيتونة التػي ىي ال شرقية وال 
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غربية من ىناؾ نػحُن نأٌب بالزيت، ىذا الزيت ىو الذي يشتعُل بو الػمصباح الػحسينػي، حسٌٌن مصباُح 
الػحسينػي بػحاجة إىل زيت وزيتُو منوُ  ىدى وسفينُة نػجاة، ىذا الػمصباح الػمشتعل الػمتوىج الػمصباح

ُـّ حُ  سٌن تػمسكوا بأذيالػها الطاىرة ىي باُب الفيض األعظم وفيو، زيتُو ىو زيُت الشجرة والشجرة ىي أ
صلواُت اهلل وسبلمو عليها، ىذه القواعد األربعة قواعُد الػمعرفة قرأتػم كتاباً فأعرضوا ما يقوؿ ىذا الكتاب 

معتم خطيبًا فأعرضوا ما يقوؿ ىذا الػخطيب، تػحدث عالِػٌم فقيٌو مرجٌع فأعرضوا على ىذه القواعد، سػ
على ىذه القواعد، ىذه قواعد اإلماـ الػحجة ُب معرفة أىل البيت، تستػمعوف إىل فحائية فأعرضوا ما 

تصلوا  يقولوف، شاعٌر ينطق فأعرضوا ما يقوؿ ذلك الشاعر مّيزوا بٌن ىذا القائل وذلك القائل حاولوا أف
وىذا يػحتاج منكم إىل كثرة ُب  ،إىل ىذه الدرجة، إىل درجة التػمييز بٌن ىذا القائل وذلك القائل

الػمطالعة أو إىل كثرة ُب االستماع، استمعوا إىل الكثًنين ال تػخافوا من االستماع إىل أي أحد ولكنكم 
ٌن الػمهدوية وخوضوا غمار الػحياة ُب  تسلػحوا بػهذه القواعد، بقواعد أىل البيت، تسّلحوا بػهذه القوان
بن م أئمتكم ومن ىو إمامكم الػحجُة كل مكاف استمعوا إىل كل أحد ومّيزوا، حينئذ ستعرفوف من ى

 .الػحسن وما ىي منازؿ أئمتنا صلوات اهلل عليهم، حتػى الروايات لو قرأتػموىا
سطحية أعرضوا ىذه الروايات  قلُت ُب يـو أمس ىناؾ روايات تنتقص من أىل البيت وىناؾ روايات

إذا الروايات عارضت ىذه القواعد إذًا ىذه الروايات نػحُن ال نعمل بػها حتػى لو  ،على ىذه القواعد
ألف األئمة ال يريدونػها لو كانوا يريدونػها لتوقفوا عندىا وما  ،جاءت منقولة بطرؽ صحيحة عن األئمة

كروا لنا الػمعاين العميقة إذًا ىم يريدوف ىذه الػمعانػي فما قالوه إما قالوا لنا ىذه الػمعاين العميقة، لَػمَّا ذ 
وإما ىو ُب أفق الػمداراة، ىذه القواعد ىي القواعد التػي نُػمّيز بػها عقيدتنا، مثبلً  ،ىو ُب أفق التقية

أىل  نا األجبلء، ىم ليسوا معصومٌن، حٌن يتكلموف عنئحينما نأٌب إىل عالػِم من العلماء ومن علما
البيت إما بلساف االنتقاص أو بلساف السطحية أعرضوا كبلمػهم على ىذه القواعد، وىذا ىو الػمنهُج 

 الصحي  ُب معرفة أىل البيت إذا أردتػم أف تعرفوا إماـ زمانكم على سبيل الػمثاؿ: 
ولكنين آٌب  (ملف العصمة)حٌن نذىب مثبلً إىل كتاب )اإلمامة وقيادة اجملتمع( وقد أشرُت إىل ذلك ُب 

بو ىنا مثااًل ألننا حباجة إىل أمثلة واقعية ح ى تتشخص األمور، )اإلمامة وقيادة اجملتمع( ؼبرجع معاصر 
ماذا يقوؿ ربت  140يقلده الكثًن من شيعة أىل البيت السيد كاظم اغبائري حفظُو اهلل ُب صفحة: 

لحيق الوقت ُب ملف العصمة ما  -ستار عنواف: فوائد وجود اإلماـ اغبجة عّجل اهلل تعاىل فرجو ربت ال
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 :140 قرأُت كل الكبلـ اآلف أقرأ كبلماً أكثر من الذي قرأتُو ُب ملف العصمة يقوؿ ُب صفحة
لقد تسائل أستاذنا السيد الشهيد ؿبمد باقر الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو  -لقد تسائل أستاذنا السيد 

اإلماـ وما اؼبربر بعد أف ُفرض ربت الستار فأجاب عن فائدة وجود  (حبٌث حوؿ اؼبهدي)ُب كتابو 
مفرتضًا وجود ثبلث فوائد اجتماعية تصبُّ ُب إقباح وتَػَمكُّن اإلماـ من فبارسة قيادتو بدرجة أكرب، 

ما الذي ينتفعُو اإلماـ من غيبتو وكأف اإلماـ غاب  -الفائدة األوىل  -ؼباذا غاب اإلماـ  -الفائدة األوىل 
حّصلها تبلحظوف كيف يكوف التفكًن، كبُن إذا كّنا نعتقد وفقًا للقاعدة األوىل كبُن صنائُع ؼبنفعة ىو يػُ 

ربنا واػبلُق بعُد صنائعنا إذا كاف كل ما عند اػبلق من كماؿ ىو صادر منهم فهل ىم حباجة إىل كماؿ؟ 
القاعدة ىكذا قالت إذًا ىذا الكبلـ نحرب بو عرض اعبدار، ندوسُو باألقداـ ىذا الكبلـ ال معىن لُو، 

كبُن صنائُع ربنا واػبلُق بعُد صنائعنا، يعين ما عندنا من كماؿ من اهلل، اهلل سبحانو وتعاىل يعطيهم شيئاً 
ناقصاً؟! وما عند اػببلئق من كماؿ فهو مّنا فكلُّ كماؿ عند اػببلئق ىو مّنا، كماُؿ األنبياء مأخوٌذ 

ـ يتعارض مع ىذه القاعدة نحرب بو عرض اعبدار وال نعبأ منهم ألف فاقد الشيء ال يُعطيو، ىذا الكبل
كبُن صنائُع ربنا واػبلُق  :دبن قالو وال دبن ىو أكرب منو ألننا نتمسك بقاعدة نأخذىا من األكرب ىو قاؿ

بعُد صنائٌع لنا، ماذا يقوؿ السيد اغبائري ُب فوائد غيبة اإلماـ وكأف اإلماـ ىو يستفيد من الغيبة وليس 
 .بة طارئ طرأ بسبب ظروؼ ىذه الظروؼ كانت األُمَّة ىي السبب ُب صناعتها وإهبادىاأف الغي

وكأف اإلماـ حباجة إىل إعداد نفسي، أيُّ إساءة مع اإلماـ اؼبعصـو  -الفائدة األوىل: اإلعداد النفسي 
ده القدرة يعين أف اإلماـ ُب ذلك الوقت ما كاف عن -اإلعداد النفسي لعملية التغيًن الكربى  -ىذه؟ 

الفائدة  - على القياـ هبذا األمر ح ى وبتاج إىل غيبو سبتد إىل قروف يُعدُّ فيها نفسياً، أيُّ ُخزعببلت ىذه
األوىل: اإلعداد النفسي لعملية التغيًن الكربى دبعىن أف عملية التغيًن الكربى تتطلب وضعًا نفسيًا فريداً 

سياً فريداً ُب القائد اؼبمارس ؽبا مشحوناً بالشعور بالتفوؽ تتطلب وضعاً نف -يعين اإلماـ ما كاف يبلك  -
 -يعين اإلماـ ال يعرؼ نفسو وبأنو ذؿ كلُّ شيء ؽبم وبتاج إىل فرتة زمانية ح ى يشعر بالتفوؽ  -

واإلحساس بحآلة الكيانات الشاـبة  -كيف وبصل ىذا الشعور بالتفوؽ   -مشحونًا بالشعور بالتفوؽ 
ألنُو باعتبار يبر بتجارب كثًنة ويرى أف  -ليها ولتحويلها ححاريًا إىل عالَػم جديد اليت أُعدَّ للقحاء ع

اغبحارات تتساقط والدوؿ تتساقط وتتبدؿ فحينئذ وبس بحآلة الدوؿ مهما كربت، يعين اإلماـ حباجة 
نتم إىل ىذه التجربة النفسية؟ أيُّ إماـ ىذا؟! ىذا إمامكم، أنتم تقبلوف أف يكوف إمامكم ىكذا؟ أ
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ال  :أحرار، أنا شخصياً ال أقبل ذلك، ال أقبل ليست القحية مزاجية ألنين أقرأُ وأفهُم ما يقولُو إماـ زماين
فرؽ بينك وبينها إال أهنم عبادؾ وخلقك، إنين أفهم بأنُو ىو الوجُو الذي إليو أتوجو فكيف أتوجو إىل 

ف الصورة واضحة ح ى نعرؼ مدى أعيد القراءة ح ى تكو  وجو هبذه الححالة، أيُّ ضحالة ىذه؟!
اإلعداد النفسي لعملية  -مظلومية أىل البيت ومدى مظلومية إماـ زماننا، الفائدة األوىل من الغيبة 

التغيًن الكربى دبعىن أف عملية التغيًن الكربى تتطلب وضعًا نفسيًا فريدًا ُب القائد اؼبمارس ؽبا مشحوناً 
يانات الشاـبة اليت أُِعدَّ للقحاء عليها ولتحويلها ححاريًا إىل بالشعور بالتفوؽ واإلحساس بحآلة الك

فبقدر ما يَعُمَر قلُب القائد الػُمغًنِّ من شعور بتفاىة اغبحارة اليت ُيصارعها وإحساس واض   ،عالَػم جديد
ا بأهنا ؾبرد نقطة على اػبط الطويل غبحارة اإلنساف يصب  أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهته

تبلحظوف يعين اإلماـ حباجة إىل ىذا العمر  -والصمود ُب وجهها ومواصلة العمل ضدىا ح ى النصر 
الطويل ح ى تكوف عنده الشجاعة الكافية والقدرة على مواجهة من يريد أف يواجهو من اغبحارات أو 

 هتم.نا أعلى اهلل مقامائالدوؿ أو أي جهة أخرى، ىكذا ُيصوَّر إماـ زماننا ُب كتب فقها
 :وىو يتحدث عن فوائد غيبة اإلماـ، الفوائد التػي يُػحصلها اإلماـ الػحجة 142ُب صفحة: 

اإلعداُد الفكري  -اإلماـ بػحاجة إىل إعداد فكري، أيُّ إماـ ىذا؟  -الفائدة الثانية: اإلعداُد الفكري 
على مستوى فكري  يعنػي لو كاف اإلماـ متصدي ُب ذلك الوقت ما كاف -وتعميق اػبربة القيادية 

اإلعداُد الفكري وتعميق اػبربة القيادية بػمعىن أف التجربة اليت  -مناسب وما كاف يػملك الػخربة القيادية 
تتيحها مواكبة تلك الػححارات الػمتعاقبة والػمواجهة الػمباشرة غبركتها وتطورىا ؽبا أثٌر كبًن ُب اإلعداد 

يعنػي اإلماـ  -ألهنا تحع الشخص الػمّدخر  -لػماذا؟  -موعود الفكري وتعميق اػبربة القيادية ليـو الػ
أماـ مػمارسات كثًنة لآلخرين بكل ما فيها من نقاط الحعف والقوة ومن ألواف الػخطأ  -الػحجة 

يعنػي ما عنده قدرة على  -والصواب وتُعطي ؽبذه الشخصية قدرًة أكرب على تقييم الظواىر االجتماعية 
وتُعطي ؽبذه الشخصية قدرًة أكرب على  -ماعية، باهلل عليكم ىذا كبلـ معقوؿ؟! تقيم الظواىر االجت

ىذا منطق ىذا، ىذا  -تقييم الظواىر االجتماعية بالوعي الكامل على أسباهبا وكل مبلبساهتا التأرىبية 
يقوؿ السيد اغبائري  ،السيد الشهيد رضبُة اهلل عليو ذكر ىذا الكبلـ افرتاضات منطق مع أىل البيت؟!

 يقوؿ: 142بأف ىذه االفرتاضات ىذا كبلـ صحي ، يستمر ُب كبلمو ُب صفحة: 
إف افرتاضات أستاذنا السيد الشهيد ىذه حوؿ فائدة الغيبة الطويلة لئلماـ اغبجة الغائب واجهت 
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ـٌ معصـو ُملهم من ِقَبل اهلل سبحانو وتعاىل ال وبتاج إىل   كثرة اعرتاضًا مفادُه أف اإلماـ اغبجة وىو إما
َلكات حبكم إمامتو  ،التجارب لغرض اإلعداد النفسي وتعميق اػبربة القيادية

َ
 -ألنُو حاصل على ىذه اؼب

وىذا ىو اغبق، يقوؿ ىذا االعرتاض، ىو أصبًل السيد الصدر ليس فكرتُو ىي ىذه وإمبا قاؿ أنا أقوؿ 
ىذه االفرتاضات صحيحة وىذا ىذه االفرتاضات ؼبن ال يقتنع باألجوبة الغيبية، السيد اغبائري يقوؿ 

 االعرتاض على ىذه االفرتاضات ليس وارداً وهبيب:
يقوؿ: إف ىذا االعرتاض غًن وارد على ىذه الفائدة اليت ذكرىا أستاذنا السيد الشهيد  143ُب صفحة: 

ىل فتسديد وذلك ألنو ال تناُب بينها وبٌن افرتاض أف اإلماـ مزود بالعلم والػمعرفة مباشرًة من قبل اهلل تعا
عن طريقة  -اإلماـ عليو السبلـ من قبل اهلل قد زبتلف طريقتو فتارًة عن طريق اإلؽباـ وأخرى هبذا النحو 

 -وأخرى هبذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وىو التجارب ويتم تكميلُو  -الػتجارب يعنػي 
 تمل الصحة وال تناُب بٌن األمرين.هبذا األسلوب وثالثة باعبمع بينهما وىذا ؿب -تكميل اإلماـ 

مع أف السيد الشهيد ُب كتابو بػحٌث حوؿ الػمهدي والذي كتبو مقدمة لػموسوعة اإلماـ الػمهدي للسيد 
مػحمد الصدر، السيد ىكذا قاؿ، ىذه طبعة مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية وىذا الكبلـ ُب صفحة: 

وكثًٌن من الناس يسألوف  ؟وما الػمربر ؽبا ؟يبة الطويلةوبكلمة أخرى ما ىي فائدة ىذه الغ :84و  83
ىذا السؤاؿ وىم ال يريدوف أف يسمعوا جوابًا غيبيًا فنحُن نؤمن بأف األئمة االثين عشر ؾبموعة فريدة ال 
يػمكن التعويض عنها، ال يػمكن التعويض عن أي واحد منهم غًن أف ىؤالء الػمتسائلٌن يطالبوف بتفسًن 

وقف على ضوء الػحقائق الػمحسوسة لعملية التغيًن الكربى نفسها والػمتطلبات الػمفهومة اجتماعي للػم
نقطُع النظر مؤقتًا عن  :-الصدر يقوؿ  مػحمد باقر السيد -لليـو الػموعود وعلى ىذا األساس 

ػما ىو يعنػي ىو ال يفكر بػهذه الطريقة وإن -اػبصائص اليت نؤمن بتوفرىا ُب ىؤالء األئمة الػمعصومٌن 
وعلى ىذا األساس  -يأٌب بػجواب إقناعي ألولئك الذين ال يريدوف أف يفهموا القحية ُب بعدىا الغيبػي 

 ...نقطُع النظر مؤقتاً عن اػبصائص اليت نؤمن بتوفرىا ُب ىؤالء األئمة الػمعصومٌن ونطرح السؤاؿ التايل 
مهدي للسيد مػحمد باقر من بػحث حوؿ الػ 84 - 83إىل آخر الكبلـ، ىذا جاء ُب صفحة: 

 الصدر، مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية قم الػمقدسة.
 ،السيد اغبائري حينما يتناوؿ ىذه الفرضيات ويأٌب باإلشكاؿ وىو إشكاؿ منطقي وحقيقي وعقائدي

يقوؿ ال ىذا اإلشكاؿ غًن وارد وىذه الفرضيات فرضيات مقبولة وصحيحة أف اإلماـ اغبجة صلوات اهلل 
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و عليو حباجة إىل إعداد نفسي ح ى يصل إىل الشعور بالتفوؽ، ىذا كبلـ يكوف مع اإلماـ اغبجة وسبلم
فما شيٌء منّا إال وأنتم لُو السبب وإليو السبيل، أنا ىنا ذكرُت كبلـ السيد  ،صلوات اهلل وسبلمو عليو

ة كيف نتعامل مع ىذه ولكن أريد أف أبٌن لكم مسألة عملي ،اغبائري ليس ألف ىذا الكبلـ كبلمًا مهماً 
وما كنُت أحب أف  (ملّف العصمة)القواعد، ىذا كبلـ وإال فإنين قد قرأُت مقاطع من ىذا الكبلـ ُب 

أعيدىا ولكن أردُت أف آتيكم دبثاؿ عملي كيف نتعامل مع ىذه القواعد، فحينما نقرأ ىذا الكبلـ أف 
عد فنرفحُو صبلًة وتفصيبًل، وفقًا ؽبذه القواعد نفهم الكبلـ بدقة فنعرضُو على القواعد، حٌن ترفحُو القوا

وكبُن  ؟اليت مرت علينا فهل أف اإلماـ اغبجة حباجة إىل إعداد نفسي؟ وىل أنُو حباجة إىل إعداد فكري
نعتقد بأنو ُب ىذه اؼبنزلة ال فرؽ بينك وبينها إال أهنم عبادؾ وخلقك؟ قطعًا ىذا الكبلـ مرفوض صبلًة 

ى عليكم إف كثًنين ُب حوزتنا العلمية وإف كثًنين ُب وسط مؤسستنا الدينية وإف وتفصيبًل ولكن ال ىبف
ردبا ما صّرحوا  ،كثًنين ُب وسط مؤسساتنا اإلعبلمية والثقافية والسياسية والفكرية وبملوف ىذا الفكر
 ولكننا نعرُؼ الواقع وكبُن جزء من ىذه العناوين ونعرُؼ ماذا هبري ُب واقع ىذه العناوين.

س الشيء ىذا الكبلـ أنا ذكرتُو ُب ملف العصمة ولكنين أقف عليو مرة أخرى على سبيل اؼبثاؿ كيف نف
نعرض ىذا الكبلـ على ىذه القواعد ما ذكرُه السيد الشهيد العبلمة ؿبمد باقر اغبكيم رضواف اهلل تعاىل 

السنة الثانية شواؿ / ذو اغبجة  8صادرة ُب إيراف العدُد  (رسالة الثقلٌن)عليو، عندُه مقاؿ نشرُه ُب ؾبلة 
ميبلدي صادرة عن اجملمع العاؼبي ألىل البيت، مقاؿ كتبُو السيد اغبكيم  1994ىجري  1414
دوُر أىل البيت ُب بناء الكتلة الصاغبة، اغبلقة السابعة قحيُة اإلماـ اؼبهدي حٌن نذىب  16صفحة: 

رى فإف جانبًا من تفسًن طوؿ الغيبة بعد ومن ناحية أخ -ماذا يقوؿ السيُد اغبكيم؟  20إىل صفحة: 
وتتكامل اؼبسًنة من خبلؿ التجارب واؼبعاناة حبيث  -اإلماـ يتكامل  -وجوده الشريف ىو أف يتكامل 
وتصب  األوضاع السياسية واالجتماعية  -يعين أنو ما كاف مؤىبًل  -يصب  مؤىبًل للقياـ هبذا الدور 

أليس ىذه  -اـ مثل ىذه اغبكومة بسبب ىذه اؼبعاناة والتجارب والفكرية والنفسية للبشرية مؤىلة لقي
؟ أليس ىذا نقص ُب اؼبعرفة؟ يعين اإلماـ ليس مؤىبًل  حبيث يصب   -إساءة أدبية حبق اإلماـ اؼبعصـو

يعين حٌن استشهاد اإلماـ اغبسن العسكري ما كاف اإلماـ اغبجة  -اإلماـ مؤىبًل للقياـ هبذا الدور 
د بذلك؟ ىل الذي يعتقد بذلك شيعي وبمُل العقيدة الشيعية؟ أليس ىذا خـر لئليباف مؤىبًل، ىل نعتق

أف نعتقد بأف اإلماـ اغبجة حينما استشهد اإلماـ العسكري ُب أوؿ دقيقة من إمامتو مل يكن مؤىبًل؟ 
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إىل فكيف دبن يعتقد بأف اإلماـ على طوؿ ىذه القروف ليس مؤىبًل!! والذي يبدو من خبلؿ ىذا الكبلـ 
ومن ناحية  -ىذه اللحظة إمامكم ليس مؤىبًل ألنُو لو كاف مؤىبًل لظهر، ىذا الكبلـ أقرأُه عليكم 

 -غبد اآلف ما متكامل  -أخرى فإف جانبًا من تفسًن طوؿ الغيبة بعد وجوده الشريف ىو أف يتكامل 
يعين إمامكم اآلف  -لدور وتتكامل اؼبسًنة من خبلؿ التجارب واؼبعاناة حبيث يصب  مؤىبًل للقياـ هبذا ا

ليس مؤىبًل لو كاف مؤىبًل لظهر، تعتقدوف ىكذا بإمامكم؟ اعرضوا ىذا الكبلـ وال تعبئوا دبن قالو على 
ىذه القواعد ألنكم تعرضوف ىذا الكبلـ على قواعد قاؽبا إمامكم نفسُو اعرضوا ىذا الكبلـ، كبُن صنائع 

ـ فما شيٌء مّنا إال وأنتم لُو السبب، كلُّ شيء أسبابُو ربنا واػبلُق بعُد صنائعنا، اعرضوا ىذا الكبل
بأيديهم يكوف اإلماـ ليس مؤىبًل؟ فما شيءٌّ مّنا ُب ىذا الوجود إال وأنتم لُو السبب وإليو السبيل، أين 

 وجُو اهلل الذي إليو يتوجو األولياء، ال فرؽ بينك وبينها إال أهنم عبادُؾ وخلقك.
ُر أىل البيت ُب بناء اعبماعة الصاغبة، ىذا اعبزء األوؿ وىذه الطبعة مؤسسة السيد اغبكيم ُب كتابو دو 

، ُب صفحة: 199ميبلدي، ُب صفحة:  2007تراث الشهيد اغبكيم النجف األشرؼ ربيع سنة: 
ألهنم يعتقدوف حبياتو وبوالدتو وأنو يعيش اآلف صبيع  - 199قحية اإلماـ اؼبهدي ُب صفحة:  198

اليت يواجهها اؼبسلموف ويشاىد كل التجارب اإلنسانية واالجتماعية اليت سبر هبا  ظروؼ اغباضر الصعبة
 البشرية ويتفاعُل معها ليحقق حكومة العدؿ اإلؽبي اؼبطلق ُب مستقبل مسًنهتا.

ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسًن طوؿ الغيبة بعد وجوده  - 203ويستمر ُب كبلمو صفحة: 
تعبًن ولكنُو وقع فيما ىو األنكى من التعبًن األوؿ، ىو غًن التعبًن ألنو عند ىو ىنا غًّن ال -الشريف 

مراجعتو يبدو وجد قسوة ُب العبارة أراد أف ىبففها لكنُو ُب اغبقيقة ما خّففها وقع فيما ىو أنكى من 
ىل والسبُب ُب ذلك ىو عدـ التمسك بروايات أىل البيت ألننا لو أردنا أف نرجع إىل روايات أ ،ذلك

البيت تعطينا األجوبة ألف ىذه األجوبة أجوبة مبنية على االستحسانات، استحسانات مبينة على العقل 
ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسًن طوؿ الغيبة بعد وجوده  -التجريب تذوقات ال أكثر من ذلك 

ىذه طامة كربى، إذا كاف ىذه طامة كربى يعين اإلماـ ذاتياً غًن متكامل  -الشريف ىو أف يتكامل ذاتياً 
اآلف يقوؿ  ،سابقًا يقوؿ بأنو ليس مؤىبًل حباجة إىل ذبارب والتجارب قحية عرضية تعرض على اإلنساف

اإلماـ يتكامل ذاتياً أراد أف ُيصح  فوقع فيما ىو األنكى، يعين اإلماـ ذاتاً ناقص وىو حباجة إىل تكامل 
ال أدري ىل أف السيد ىو صح  ىذا الكبلـ أو أف  -ومن ناحية أخرى فإف  -تقبلوف هبذا الكبلـ؟ 
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ىذه القحية أنا ال  ،شخصًا ُب ىذه اؼبؤسسة رأى قسوة ذلك الكبلـ أو ضعف ذلك الكبلـ فصححوُ 
ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسًن طوؿ الغيبة بعد  -أعلُم فيها ولكن ىي موجودة ُب الكتاب 
يعين ىو ذاتياً غًن متكامل ىذه مشكلة كبًنة  -احملنة والببلء وجوده الشريف ىو أف يتكامل ذاتياً بسبب 

ىناؾ قاؿ  -حبيث  -اإلماـ يػمر بػها  -وتتكامل الػمسًنة من خبلؿ التجارب والػمعاناة اليت يػمر هبا  -
حبيث يصب   -ونفس الشيء قادر أو مؤىل  -حبيث يصب  قادرًا  -يصب  مؤىبًل ىنا خّفف القحية 

اـ بػهذا الدور الفريد ُب التأريخ اإلنساين وتصب  األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية قادرًا على القي
ىو أف  -الكبلـ ىنا  -والنفسية للبشرية مؤىلة لقياـ مثل ىذه اغبكومة بسبب ىذه الػمعاناة والتجارب 

ٌن يقوؿ لػهم إنػما يريد التكامل الذاٌب لئلماـ نقص، اإلماـ ذاتًا اهلل سبحانو وتعاىل ح -يتكامل ذاتيًا 
اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت، الرجس ىنا معنػى عاـ لكل نقص ويطهركم تطهًنا ىذه ذوات  

 كاملة مطهرة ال نقص فيها ال عيب فيها، كيف يتكامل ذاتياً؟
ىذا الكبلـ نعرضُو على ىذه القواعد اليت مرت فنحرب بو عرض اعبدار وندوسُو باألقداـ واألحذية، 

ذا كبلـ ال قيمة لو وىكذا كبلـُ أي شخص آخر، اؼبقّدس عندنا ىو اإلماـ اؼبعصـو غًُن اإلماـ ى
اؼبعصـو ليس مقّدس، يوافق اإلماـ اؼبعصـو على الرأس، ال يوافق اإلماـ اؼبعصـو ربت األحذية الكبلـ، 

ا كبُن ال نتربأُ منهم ويشهُد اهلل نا وىؤالء رموزنئنا، ىؤالء علمائأئمتنا ىكذا قالوا لنا كبُن ال نتربأ من علما
تربءوا من أقواؽبم  ،عليَّ أين ال أتربأُ منهم ألف األئمة هنونا عن ذلك، قالوا لنا ال تتربءوا من أشياعنا وؿببينا

من أعماؽبم اليت ىبالفوننا فيها، كبُن نتربأ من ىذه األقواؿ، ُنشهُد اهلل وُنشهُد رسوؿ اهلل وُنشهُد عليّاً 
غبسن واغبسٌن والتسعة اؼبعصومٌن من ولد اغبسٌن وُنشهُد إماـ زماننا وُنشهُد مبلئكة اهلل وفاطمة وا

وُنشهُد أولياء اهلل األحياء واألموات أننا نتربُأ من مثل ىذا الكبلـ، من ىذا الكبلـ وأشباه ىذا الكبلـ 
أىل البيت وال وبقُّ لنا أف نتربأ  لكننا ال نتربُأ من قائليو ألننا نعتقد بأف قائلي ىذا الكبلـ ىم من أولياء

منهم، وكذلك ال نتهمهم كبُن نتهم ىذه األفكار، ىذه تعاليم أىل البيت إذا كنَّا نقوؿ بأننا على منهج 
أىل البيت هبب علينا أف نلتـز دبنهج أىل البيت وإال كبُن لسنا ُب أجواء ُمهاترات نريد أف نقوؿ فبلف 

ن عليو ضبلة أبدًا ليس اؼبراد ىذا، ىذا الربنامج كلُو وىذه القناة كلها قاؿ كذا فؤلجل أنُو قاؿ كذا فنش
ىي للدفاع عن أىل البيت لنصرة إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، بياف اغبقائق وما أذكرُه ىنا ال 
ا نئعلى سبيل االستقصاء، واهلل لو أريد أف استقصي األمور لذكرُت األشياء الكثًنة، اآلف من علما
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لو أريد أف استقصي كتبهم وإجاباهتم بإمكاين أف آٌب بالشيء الكثًن لكنين ال  ،األحياء ومن مراجعنا
أريد أف أفت  أبوابًا للػُمهاترات، أنا ىنا أأخذ أمثلة ومباذج ألجل أف تتح  الصورة ال غًن وأحاوؿ أف 

أىل البيت فبن يعجبهم أف يعرفوا أقتصر على أقل ما يبكن فبا أعتقد بأنو يوض  الصورة ألشياع وأولياء 
 اغبقيقة ُب تلمس الطريق إىل إماـ زماهنم وإىل معرفة إماـ زماهنم صلوات اهلل وسبلمو عليو.

للحديث صلة تػتمتها تأتينا ُب يـو غد أف شاء اهلل تعاىل، بػهذا أكتفي وأذكركم بالقواعد األربعة أجعلها 
 ختاماً لػحديثي:

 .ُق بعُد صنائعنانػحُن صنائُع ربنا والػخل
 .فما شيءّّ منَّا إال وأنتم لُو السبب وإليو السبيل

 .أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء
 .ال فرؽ بينك وبينها إال أنػهم عبادُؾ وخلُقك

 عليهمأشهدؾ سيدي يا بقية اهلل أف عقيدتػي مبنيٌة على ىذا على أقوالك الشريفة ىذه صلواُت اهلل 
 جدادؾ األطيبٌن األطهرين، أشياع القائم من آؿ مػَُحمَّد أسألكم الدعاء ُب أماف اهلل.وعلى آبائك وأ
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 السابعة عشراحللقة 

 الثالث/ اجلزء الوصال 
 

ـٌ عليكم، وفقنػي اهلل أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َسبلَ 
تعاىل وإياكم لػمعرفتو وطاعتِو ومودتِو ومػحبتِو والتسليم ألمره واالنقياد لػمراده صلوات اهلل وسبلمو عليو، 

 .الػحلقُة السابعُة بعد العاشرة من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زبدُة الػملفات
ة الػمعرفة الوصاؿ التكليف الشرعُي الػخاتػمة، عناويُن صحائِف ىذا الػملف الوالدُة الغيبُة الظهور الػظبلم

 .الوصاؿوال زلنا ُب العنواف السادس 
وصاُؿ اإلماـ مع شيعتِو ووصاُؿ الشيعة مع إمامهم، تارًة بنحو اللطف اعبلي وأخرى بنحو اللطف 

السيد كاظم  اػبفي، وآخُر كبلـ كاف ُب اغبلقة اؼباضية ما وصل بنا اغبديُث إىل ما ذكرُه اؼبرجُع اؼبعاصرُ 
فيما يتعلق بإماـ زماننا ومن حاجتِو إىل اإلعداد النفسي  (اإلمامُة وقيادة اجملتمع)اغبائري ُب كتابِو 

رسالة )والفكري، وكذلك ما ذكرُه العبلمة الشهيد السيد ؿبمَّد باقر اغبكيم ُب مقاؿ كتبو ُب ؾبلة 
جَمُع العاؼبي ألىل البيت ُب ط (الثقلٌن

َ
دوُر أىل البيت )هراف، ٍب ما أعاد كتابتُو ُب كتابِو اليت يصدرىا اؼب

وذلك من حاجة اإلماـ إىل التجارب كما قاؿ كي يتكامل ذاتياً  (عليهم السبلـ ُب بناء الكتلة الصالػحة
 .ويصب  مؤىبلً لػقيادة العالػم

سوء األدب مع  وقد بينُت ُب اغبلقة اؼباضية بأف ىذه األقواؿ الركيكة وىذه األقواؿ اليت ىي ُب غاية
وُب غاية قلة اؼبعرفة دبقامات أىل البيت كبُن نرفحها صبلًة  ،اإلماـ اؼبعصـو صلوات اهلل وسبلمو عليو

وبينُت الطريَق إىل رفحها بعد أف وضعُت قواعد من لساف اإلماـ اغبجة صلوات اهلل وسبلمو  ،وتفصيبلً 
ينا من عامِل أو فقيو أو مرجع حيًا كاف ميتاً، قريباً عليو ُب معرفة مقاماتِو ومنازلِو، وىكذا كل كبلـ يبر عل

منا بعيداً منا، ُب كتاب ُب فحائية البُد أف نعرضُو على موازيِن إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ردبا 
البعض ال يقبُل ىذه اؼبوازين ىذا شأنو وىو حر فيما يقبل وفيما ال يقبل، أنا ومن يقبل ىذه اؼبوازين كبُن 
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مع   %100فعرضنا الكبلـ اؼبتقدـ ؽبذين الَعَلَمٌن فوجدانو يتناقُض  ،نعرُض كل كبلـ على ىذه اؼبوازين
كبلـ إماـ زماننا فحربنا بو عرض اعبدار، ضربنا بأقواؽبم عرض اعبدار وال قيمة ؽبا عندنا ؽبذه األقواؿ 

لػحائري أو السيد الػحكيم أو غًنىػما، وألمثاؽبا، الػمشكلُة أين؟ القحية ليست مػنحصرة بػما قالُو السيد ا
ىذه القحية تتخذ مػجااًل واسعاً ُب الوسط الشيعي وُب مؤسستنا الدينية وُب حوزتنا العلمية، ىذا الكبلـ 
ليس غريباً، الغريب ىو ما أذكرُه أنا، الغريب والشاذ ىو ما أذكرُه أنا من خبلؿ اعتمادي ىذه القواعد 

السائد والػمتعارؼ عليو ُب وسطنا الػحوزوي وُب وسط مؤسستنا الدينية ىو أمثاُؿ التػي أشرُت إليها وإالَّ 
ىذا الكبلـ ىذا ىو السائد وىذه ىي الػحقيقة، ربػما البعض لػم يكتب لػم يتكلم ولكنو يػحمل نفس 

 ىذه األفكار وأسوأ من ىذه األفكار، الػمشكلُة أين؟
يس من عندىم اعتمادًا على تصوراهتم وعلى تذوقاهتم اؼبشكلة أف خطبائنا وأف علمائنا يصنعوف مقاي

واستحساناهتم لتشخيص مقامات اؼبعصومٌن، يحعوف موازين من عندىم ٍب يأتوف فيبحثوف ُب اؼبسائل، 
الطامة ىنا، كبن ال نعرؼ منازؿ أىل البيت إال من خبلؿ أىل البيت كيف نحُع اؼبوازين من عندنا! 

طبائنا علمائنا فقهائنا يحعوَف موازين معرفة أىل البيت من عندىم من بُنات اإلشكاُؿ ىنا أفَّ ُكتَّابنا خُ 
أفكارىم وبعد ذلك يقيسوف أو أف معرفتهم حبديث أىل البيت قليلة، يكونوف على إطبلع جبانب من 
حديث أىل البيت فيأخذوف جانبًا منو كأف يأخذوف الروايات اليت تعرض معرفة أىل البيت بنحو 

إما لعدـ قبوؽبم ؽبا ال من  ،عن الروايات اليت تتحدث بنحو عميق عن أىل البيت سطحي ويعرضوف
جهة السند واؼبنت وإمبا ىم نفسيًا ال يقبلوهنا أو على سبيل اجملاملة مع اؼبخالفٌن، تارًة وبوُط ذلك شأٌف 

ألىل  سياسي أو شأٌف اجتماعي ألف لو عبلقات وألف لو ارتباطات اجتماعية مع أطراؼ إما ـبالفة
البيت أو تدور ُب األجواء اؼبخالفة ألىل البيت أو أشياء أخرى، أنا ىنا ال أريد أف أعاِب القحية من 
صبيع جهاهتا وُب كثًن من األحياف القحية ترتبط بالتوفيق واػبذالف، والية أىل البيت وحبُّ أىل البيت 

بحانو وتعاىل، سعُي اإلنساف وحركُة ومعرفة أىل البيت توفيٌق ونعمٌة وفحٌل وجوٌد ورضبٌة من اهلل س
اإلنساف تكوُف عامبًل مساعدًا وعامبًل ردبا يدفع ىذه اؼبعرفة وىذه اؼبودة إىل االرتقاء وإالَّ القحيُة ُب 

 ضَمَّ ٍيَّ َّضُسُّكُى الَ أََفُعَكُى عَهَْكُى آيَنٌُا انَّرٍَِّ أَُّّيَب }َّبأصلها توفيٌق وفحٌل ولطٌف وىدايٌة ورضبٌة من اؼبناف 

وال أريد ىنا الدخوؿ ُب مبحث اعبرب  ،القحية قحية توفيق ورضبة - أََفُعَكُى عَهَْكُى - اىزَدَّزُى{ إِذَا
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وأمثاؿ ذلك ىذه مسائل خارجة عن ىذا اؼبقاـ، اؼبشكلة إذًا ىنا، اؼبشكلة ُب اؼبقاييس اػباطئة، ىذه 
وإما تنشأ من  ،للخطيب وللفقيو وللمرجعاؼبقاييس إما تنشأ من استحسانات شخصية للعامِل وللكاتب و 

قلة علم بػحديث أىل البيت أو من قلة ذوؽ وتذوؽ ألحاديث الػمعارؼ، ىو يعلُم بػها لكنو ال يتذوقها 
ال يستسيغها والناُس أذواؽ والناس مقامات وأمزجُة الناس مػختلفة وشبيُو الشيء منجذٌب إليو، أمَّا ما 

 ؟ىو السبب األكرب فيما وراء ذلك
السبب األكرب فيما وراء ذلك خصوصًا بالنسبة ألىل العلم وألىل البحث وألىل التحقيق والفكر أهنم 

كيف؟ أقرب اؼبعىن، الذي يريد أف يصطاد السمك عليو أف يذىَب إىل   ،يبحثوف القحية ُب غًن واقعها
ؿ السمك وطبيعة ومن أراد أف يدرس السمك وأحوا ،اؼباء إىل البحر أو إىل النهر كي يصطاد السمك

السمك عليو أف يذىب إىل البحر إىل اؼباء ومن أراد أف يُنِتَج سػََمكاً من بيض يبلكُو من بيوض السمك 
عليو إما أف يذىب إىل اؼباء إىل البحر أو إىل النهر أو أف ينشئ حبًنة صناعية شبيهة بأجواء البحر 

ي وال يبكن أف نريب األظباَؾ ُب الصحارى والنهر، ال يبكن أف نبحث عن السمك ُب الرماؿ ُب الصحار 
البَُد من اؼباء واقُع السمك ىو اؼباء وىكذا لكل شيء واقع، ىناؾ وعاء كبًن ىذا الذي يصطل  عليو 
الفبلسفة عالَػم نفس األمر يعين الواقع الكبًن الذي تقُع فيو كل األشياء ُب اؼبنظار الفلسفي ما يصطل  

عالَػم نفس األمر وىناؾ أوعيٌة يبكن أف نقوؿ عنها عوامل نفس أمرية صغًنة عليو بعامل النفس األمري أو 
وىذه ترتبط باألشياء اغبقيقية وباألشياء االعتبارية، األشياء االعتبارية اليت ىي صنيعة العقل وصنيعة 

غم ُب اإلدراؾ اإلنساين وإمبا يصنع العقل ويصنع اإلدراؾ اإلنساين القحايا االعتبارية ألجِل أف يتنا
، العلـو العقلية أو ح ى غًن العلـو العقلية ي يكوف على معرفة، العلـو مثبلً عبلقاتِو مع الواقع احمليط بِو ك

اؼبعارؼ كلها تقع ُب اغبيز االعتباري، العقل يقسم ويصنف ويحع تبويبات وتفصيبلت ومصطلحات  
ريد أف نتعامل مع روايات أىل كل ذلك ألجل أف تسهل اؼبعرفة وبالنتيجة لكل شيء واقعُو، حينما ن
 البيت ومع أحاديث أىل البيت البُد أف ندرسها ُب واقعها، ما ىو واقعها؟

واقُع ىذه الروايات ىو الوعاء الذي تصنعُو نفس الروايات، البُد أف نػحيط علمًا إما بكل ما قالوا أو 
بأف الروايات منها ما يأٌب  على األقل بأغلب ما قالوا، كما بينُت ُب يـو أمس وقبل يـو أمس أيحاً 

ومنها ما يأٌب بلساف الػمكاشفة  ،ومنها ما يأٌب بلساف الػمداراة ُب الػحد السطحي ،بلساف التقية
 ،وحتػى ىذه على مستويات ومراتب منها ما جاء بلساف العبارة ،الػحقيقية ُب مستوى الػمعاين العميقة
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ميقة، ىناؾ ما جاء بلساف العبارة، العبارة بنفسها تكشُف ومنها ما جاء بلساف اإلشارة حتػى الػمعاين الع
وىناؾ ما جاء بلساف اإلشارة وذلك أعمق وأعمق وأعمق، حينما نػحيُط علماً  ،عن الػمعنػى العميق

بكل ما قالُو األئمة ُب كتبنا الػحديثية، حينما أقوؿ بكل ما قالُو األئمة ُب كتبنا الػحديثية وىذا ىو 
 .ديث أىل البيت ىو كل ما قالوه إذا عرفنا ودرسنا كل ما قالوه نصل إىل ىذه النتائجالواقع، واقُع ح

وىو  ،بأف األئمة يتكلموف بأكثر من لساف وبأف كبلمهم يتخذ أنػحاء مػختلفة منها ما ىو بلساف التقية
وىذا ومنها ما يكوف بالنحو السطحي  ،على درجات ُب بعض األحياف تكوف التقية حتػى من الػمحبٌن

على درجات ُب بعض األحياف يكوُف أيحًا بنحو التقية وىي التقية الػمداراتية وُب بعض األحياف بنحو 
وُب  ،الرتبية ألف الػمبتدئ ال يكوف كالػمنتهي وُب بعض األحياف يكوف لسد األبواب لسد أبواب الِفنَت 

وف الػمستمع من أىل البصائر أما حٌن يك ،بعض األحياف يكوُف الكبلـُ على سبيل اإلقناع واإلسكات
يأٌب الكبلـ عميقًا تارًة بلساف العبارة وأخرى بلساف اإلشارة، وىنا البُد أف نعرؼ الواقَع لكبلـ أىل 
البيت حتػى نستطيع أف نحع الكبلـ ُب موطنِو وأف نستخرج الػمعنػى من نصابِو وتلك ليست بالقحية 

 :لذلك قاؿ إمامنا الصادؽ ،الػهينة
وإنكم ال تكونوا فقهاء ولن تكونوا وإنكم  ،م بالكلمة على سبعٌن وجو ويل من صبيعها اؼبخرجإين ألتكل

ال تكونوا فقهاء والواقع يقوؿ لن نكوف فقهاء ح ى نعرؼ معاريض كبلمهم صلوات اهلل وسبلمو عليهم 
نقطع قسماً ٍب  ،أصبعٌن، أما حينما نأٌب فنحكم بإعداـ القسم األكرب من روايات وأحاديث أىل البيت

منها وىو الذي يتعلُق باألحكاـ الفقهية وح ى ىذه نأٌب فنقطعها أوصااًل ونتعامل مع الروايات كل رواية 
وىذا الناظم ىو الواقع ىو الوعاء الكبًن الذي يعطينا القواعد  ،على ِحدا دوف أف يكوف ىناؾ ناظم

م الفروع، ىذه األصوؿ ليس ىي أصوؿ الفقو ويعطينا األصوؿ اليت قاؽبا األئمة بأنُو علينا األصوؿ وعليك
األصوؿ ُب كل شيء، األصوؿ ُب الفقو، األصوؿ ُب العقائد، األصوؿ ُب اؼبعارؼ، األصوؿ ُب التفسًن، 
األصوؿ ُب كل العلـو اإلؽبية واؼبعارؼ الربانية اليت فاضت هبا شفاُه أىل البيت وقدموىا لنا صراطاً 

قويبًا وتلك ىي العرتة الطاىرة وذلك ىو اؼبنهُج الساطع منهج الثقلٌن منهُج مستقيمًا ودينًا قيمًا وكتابًا 
وحيُث تتواصُل أنوار ىذين الركنٌن دوف  ،الكتاِب والعرتة حيُث تتعانُق حقائق الكتاب مع حقائق العرتة

ؼبتواصل انقطاع وتفيُض اغبقائق منهما فيحًا ألولئك الذين يستظلوف ظبلؽبا الوارفة ويستعذبوف نعيمها ا
إهنا اغبقائُق العلوية إهنا معارؼ الباقر والصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليهما وعلى آبائهما وأجدادنبا 
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وأبنائهما األطيبٌن األطهرين، لذلك كبُن إذا أردنا أف ندقق النظر ُب اؼبنهج الشائع ُب وسطنا العلمي قبد 
ييت وانفصاـ مع الواقع اغبياٌب، ىناؾ انفصاـ ىناؾ انفصاـ واض  بٌن جهتٌن: انفصاـ مع الواقع األىل ب

 ،مع الوعاء الكبًن غبديث أىل البيت ؼبن كاف على إطبلع على ىذا الوعاء الكبًن غبديث أىل البيت
وإالَّ من كاف ؿبدود النظر ومعلوماتُو قليلة قطعًا لن يستطيع أف ينظر إىل ذلك األفق البعيد، اإلنساف 

تطيع أف ينظر إىل األفق البعيد، حديث أىل البيت أفاقُو بعيدة وىو واسٌع حٌن يكوف ؿبدود النظر لن يس
جداً لكن حٌن يتصور اإلنساف حبسب قواعد ىو يحعها من نفسِو ويستقيها من فكر اؼبخالفٌن فيحدد 
أفاؽ حديث أىل البيت حبدود ذوقية واستحسانية حينئذ لن يرى ىذا األفق البعيد وىذه الدائرة الواسعة 

وذلك  ،وبٌن واقع حديث أىل البيت ،وحة، يكوف ىناؾ انفصاـ بٌن النتائج اليت يصل إليهااؼبفت
سيوصلنا إىل نتائج خاطئة إذا وصلنا إىل نتائج خاطئة ستكوف النتائج غًن متوائمة مع الواقع الػحياٌب 

فكري التفسًني وىذا يتناوؿ الػجانب الفقهي يتناوؿ الػجانب العقائدي، الػجانب األخبلقي ال ،والعملي
 جػميع جوانب الػحياة، أنا أريد أف أشًن إىل أمثلة وأمثلة سريعة:

لسيدنا اػبوئي قدس سرُه الشريف وحٌن أربدث عن  (التنقي  ُب شرح العروة الوثقى)مثبًل ىذا كتاب 
ِو ُب اعبميُع جبلٌس على مائدت ،السيد اػبوئي ألف السيد اػبوئي ىو األصل ُب ىذا اعبيل الذي كبُن فيو

حوزاتنا العلمية ُب شرؽ األرض وُب غرهبا سواء صرَّحوا بذلك أـ مل يصّرحوا، أحباث اػبارج كلها تنهُل فبا  
كتبُو وفبا وصل إليِو السيد اػبوئي، حقيقة وباوؿ البعض أف ىبفيها أو ُيصرح هبا لكن ىي ىذه حقيقة 

نات والسيُد اػبوئي ُب وسطنا اغبوزوي واضحة وىذه القحية منُذ عشرات السنٌن ليست اآلف، منُذ الستي
إف كاف ُب العراؽ إف كاف ُب إيراف إف كاف ُب لبناف إف كاف ُب باكستاف وُب أي مكاف آخر ىناؾ آثاٌر 

 .غبوزة علمية منُذ الستينات ومنهج السيد اػبوئي ىو اؼبنهج اغباكم واؼبتسع
ى أبػحاث الػخارج لسيدنا الػخوئي رضواف اهلل ىذا ىو الػجزء األوؿ من كتاب التنقي  ُب شرح العروة الوثق

 1410، الناشر دار الػهادي للمطبوعات قم الطبعة الثالثة مباحث االجتهاد والتقليد(تعاىل عليو )
وىنا يبدأ سيدنا الػخوئي بػحثُو الوالية الػمطلقة للفقيو ورأي السيد  419ىجري، لنذىب إىل صفحة: 

وأنا ىنا ال أريد الػحديث عن ىذه الػمسألة أنا بصدد  ،لػمطلقة للفقيوالػخوئي معروؼ ىو يرفض الوالية ا
ـُ بٌن النتائج التػي يوصلنا إليها  نػماذج تتحدث عن ىذه القحية التػي بينتها قبل قليل وىو اإلنفصا

وكذلك االنفصاـ بٌن ىذا الػمنهج وبٌن  ،الػمنهج السائد ُب وسطنا العلمي وبٌن واقع حديث أىل البيت
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ُب أوائل صفحة:  427وينتهي الكبلـ فيو تقريبًا  419ع الػحياة العملية، البحث يبدأ صفحة: واق
، موطن الشاىد الذي أريد أف أشًن إليو على سبيل الػمثاؿ والنموذج ىو ثابت عند السيد الػخوئي 427

 اؾغقبةذبدؾقلذأنذاؾوالقةذؾنذتثبتذؾؾػؼقهذيفذعصر: - 224أف الفقيو ال والية لو كما يقوؿ ُب صفحة: 
ال يوجد دليل من خبللو نثبت الوالية للفقيو ِلماذا؟ كبُن ال مبلك روايات، ىناؾ روايات لكن السيد  -

اػبوئي يناقش ُب أسانيدىا ُب متوهنا وليس البحُث حبثًا عن ىذه القحية، لكن ىي ىذه اػببلصة رأي 
لكن من اعبهة العملية قبد  423 صفحة: السيد اػبوئي أف الوالية مل تثبت للفقيِو ُب عصر الغيبة، ُب

أف الفقهاء إف كاف السيد اػبوئي أو غًن السيد اػبوئي الذين سبقوه أو اآلف اؼبوجودوف يتعاملوف مع 
الناس على أساس أف ؽبم والية يحعوف ؽبا عناوين تارًة األمور اغبسبية تارًة األمور الحرورية تارًة أنو ىذه 

عناوين ـبتلفة موجودة لكن بالنتيجة احملصلة واحدة وىو أف  ،ة مبايعة األُمَّة للفقيووالية بعنواف إذف األُمَّ 
الفقيو يتصرؼ وكأنو اغباكم بل الفقهاء اآلف يتصرفوف ُب األمواؿ الشرعية وُب األوقاؼ تصرفًا إىل درجة 

أف يعطوا يبنعوف أف الذي يراقب األوضاع هبد أهنم يتصرفوف وكأهنا أمواؽبم الشخصية يعطوف من يريدوف 
مع أنو ال توجد عندنا نصوص ُب إرجاع األمواؿ إىل  ،من يريدوف أف يبنعوا ينقلوهنا من مكاف إىل آخر

الفقهاء، أنا ال أعرتض على إعطاء األمواؿ إىل الفقهاء أنا بينت رأيي سابقًا ُب برامج سابقة وىذا ليس 
حباجة إىل أمواؿ لكن أمواؿ ُتصرؼ ُب إحياء إرضاًء لطرؼ دوف طرؼ الواقع يقوؿ، مؤسساتنا الدينية 

أمَّا ما الذي يػجري على أرض الواقع تلك قحية أخرى، وأنا ال أريد  ،أمر أىل البيت ىذا ىو الػمفروض
 ،أف أناقش ىذه القحية، لكن مع أنو نػحُن ال نػملك وال رواية واحدة تقوؿ بإرجاع األمواؿ إىل الفقهاء

ناس أف يُرِجعوا ىذه األمواؿ إىل وكبلئػهم وال يقبلوف إرجاع األمواؿ إىل غًن لكن الفقهاء يفرضوف على ال
 .وكبلئػهم مع أف القحية من أساسػها غًن موجودة

وأنا ال أعرتض على ىذه القحية إذا كاف ُب ذلك تنظيم ألمر الشيعة وإلحياء أمر أىل البيت فذلك 
رؼ على أساس اإلدارة اغبكيمة كل ذلك شيءٌ شيٌء صبيل، تنظيم األمر واالبتعاد عن الفوضى والتص

َحَسن يتناسب مع حياتنا العصرية ومع الواقع الذي نعيشُو وال ُيشِكُل على ذلك عاقل إذا كانت األمور 
ذبري بالشكل اؼبناسب، وأنا ىنا ال أريد أف أناقش ىذه اعبزئيات لكن حينما يكوف االستنتاج الفقهي 

فقيو وبعد ذلك ُب الواقع العملي الواقع يفرض على الفقيو أف تكوف لو أف ال والية لل ،بسبب األسانيد
والية أال يدلنا ذلك على خطأ اؼبنهج؟! الواقع العملي ىو ىذا أف الفقهاء يتصرفوف وؽبم الوالية الكاملة، 



 81ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

38 

 

أنا فبكن أف أدخل ُب ىذه النقاشات واؼبصطلحات اغبوزوية وىذه قحية األمور اغبسبية أنا شغلي 
س ُب اغبوزة وأعرؼ ىذه التفاصيل لكنين أربدث عن الواقع، وإال أنا شغلي األصلي أنا أستاذ ُب ُمَدرِّ 

اغبوزة وُمَدرِّس ُب اغبوزة وأعرؼ ىذه التفاصيل، ىذه التخرهبات أعرفها لكن مع الواقع ُب الواقع، ُب 
نا ال أريد أف أدافع عن أنا ى ،الواقع أف اغبياة تفرض على الفقهاء أف تكوف ؽبم والية ظبها ما شئت

والية الفقيو اؼبطلقة العامة اػباصة ال عبلقة يل بكل ىذه األبعاد السياسية أو الدينية، أنا أربدث عن 
منهج ىذا اؼبنهج يوصلنا إىل نتائج ىذه النتائج نفس الذين وصلوا إليها عمليًا ال يعملوف هبا يعملوف 

الرجايل مثبًل الذي يتبعُو السيد اػبوئي بسبب القواعد رفض  بغًنىا، مثل قحية والية الفقيو بسبب اؼبنهج
لؤلسانيد رفض للمتوف وبالتايل ال تثبت الوالية للفقيو، إذًا الفقيو ال والية لو، ِلماذا إذًا يتصرؼ الفقهاء 

وف الناس وإمبا أقوؿ ىذه األمور ثابتة للفقهاء ؤ وف الناس؟ أنا ال أعرتض على تصرؼ الفقهاء بشؤ بش
اؼبنهج خاطئ َلمَّا كاف اؼبنهج اػباطئ يعطي نتائج خاطئة الواقع فرض على الفقيو أف ىبالف  ولكن

 النتائج اليت أدى إليها ىذا اؼبنهج اػباطئ ولبسها دبصطلحات أخرى. 
ماذا يقوؿ سيدنا الػخوئي؟ انتبهوا لػي ونػحن اآلف ُب أجواء عيد شواؿ وقحية  423مثبًل ُب صفحة: 
الفقيو ال  -ومن ىنا يظهر أف الفقيو ليس لو الػحكم بثبوت الػهبلؿ : قوؿ السيُد الػخوئيالػهبلؿ، ماذا ي

والية لو أف يػحكم بثبوت الػهبلؿ، طبعًا سيأتينػي متفيقو ويقوؿ بأف الفقهاء ال يػحكموف وفقًا لرأي 
السيد الػخوئي إىل اآلف  السيد الػخوئي وإنػما يُػخربوف، الواقع ما ىو؟ أف الناس إىل اآلف ُمَقلِّدوا مثبلً 

ينتظروف األمر من مؤسسة السيد الػخوئي والسيد الػخوئي مات وراح، إىل اآلف مقلدوا السيد الػخوئي 
ينتظروف ماذا يصدر من مؤسسة السيد الػخوئي، ال أعرتض على ذلك إذا كاف ذلك جزءًا من تنظيم 

ضًا أف مقلدي السيد الػخوئي يرجعوف إىل أمور الناس، أبدًا أنا ال أعرتض على ىذه القحية لست معرت 
مؤسسة السيد الػخوئي أبداً ال عندي اعرتاض ال واهلل ال من قريب وال من بعيد ال شأف لػي بذلك، لكن 
أريد أف أقوؿ النتائج التػي أخرجها ىذا الػمنهج والواقع، إذا كاف الفقيو ال يػحق لو أف يػحكم بثبوت 

 :قع تكوف القحية مقيدة بقوؿ الفقيو، أليس ىذا يعنػي أمر من أمرينالػهبلؿ ِلماذا على أرض الوا
 .وإما أف الفقهاء ال يعملوف بػما وصلوا إليو من نتائج صحيحة ،إما أف الػمنهج نتائجُو خاطئة

لكن الواقع ىو ىذا أف الػمنهج خاطئ نتائجُو خاطئة َلمَّا يصطدـ الفقيو ُب الواقع والناس يصطدموف ُب 
جعلوف الواقع ىو الػحاكم على الفقيو والػحاكم على الفتاوى، سيأتػي من يػحاوؿ أف يبحث عن الواقع يػ
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زبرهبات كبُن ىذا شغلنا كبُن ال نبحث عن التخرهبات والرتقيعات لتكوف األمور منكشفة وواضحة 
قصًا ُب وجلية، الرتقيعات سهلة وىذا نوع من أنواع األمراض اؼبوجودة ُب وسطنا الديين حينما قبد ن

مكاف ما نبدأ نرقع، كبُن كنا نعيُش ُب إيراف والكثًنوف يتذكروف ىذه اغبالة َلمَّا مثبًل يصدر األمر أو 
اغبكم أو قل ما شئت من السيد اػبميين حينما كاف حياً بأف يـو غد ىو إسباـ عدة لشهر رمحاف، نرى 

لكثًنوف يتذكروف، بعيين رأيتهم واآلف فبكن أف وكبلء السيد اػبوئي وأنا بعيين رأيتهم واهلل بعيين رأيتهم وا
أذكر أظبائهم فبلف و فبلف لكن ال شأف يل باألظباء أنا أربدث عن ظواىر ما عندي مشكلة مع 

وبملوف  - وىو سوؽ شعيب قريب من ححرة السيدة اؼبعصومة -شخص كانوا يأتوف إىل الُكزر خاف 
ن الِسػما، َمنُّ الَسػماء، يأتوف حبلوى الكز أو بالسوىاف علب الكز حلوى إيرانية كبن نسميها ُب العراؽ دب
وىم واهلل والناس يعرفوف  ،لعن اهلل أُمًَّة صامت عيدىا :القمي وبملوف العلب يدوروف ُب السوؽ ويقولوف

وأنا أعرفهم أنا أربدث عن ذبربة شخصية ال عبلقة بالناس وأعرؼ ىؤالء الناس معرفة عن قرب وىم واهلل 
إليهم ؿبتاج ُب غًن ىذا اليـو ليس يطلب منهم قطرة ماء أقل من اؼباء تعرفوف ما ىو أقل من لو يذىب 

اؼباء واهلِل ال يعطونو، وُب ذلك اليـو ىبرجوف يوزعوف الكز والسوىاف على الناس ُب الشوارع عناداً للسيد 
د الػخوئي أين نحع ىذا اػبميين، إذا كاف الفقيو ال يػحق لو الػحكم بثبوت الػهبلؿ وفقًا لرأي السي

التصرؼ؟! أليس ىذا التصرؼ يُنبئ بأف الفقيو يػحكم بثبوت رؤية الػهبلؿ، ستقوؿ لػي حواشي وكبلء 
ىذه األسطوانة التعبانة القديػمة ىذه يعنػي بعبارة أخرى حقيقة ما تنباع ىنا بالعلوه عندنا شوؼ لك 

شوفوا لػكم مػجموعة من الغشمة ومشوىا عليهم،  انية وبيعها، ىذه التفاصيل ما تػمشي ىنا عندناثعلوه 
 ىذا واقع موجود، كيف نفسُر ىذا الواقع؟!

أنا ال عبلقة يل بشخص يؤيد والية الفقيو ضد والية الفقيو ىذه آراء فقهاء واجتهادات أنا مشكليت أىل 
عبلقة يل بفبلف  البيت، أنا أريد أف أقوؿ بأف ىذا اؼبنهج الذي يظلُم أىل البيت أريد أف أشخصُو، ال

وعبلف وال عبلقة يل بإيرانيٌن أو غًن إيرانيٌن لسُت بصدد اغبديث عن أي اذباه، حديثي عن آؿ ُمػَحمَّد 
وحديثي عن منهج من خبللِو يُظلم آؿ ُمػَحمَّد أريد أف أبٌن معايب ىذا اؼبنهج، ما عندي مشكلة ثانية 

ع أي مدرسة وال مع أي اذباه ألنو أساساً مع أي شخص آخر ال مع أي مرجع وال مع أي وكيل وال م
أنا ال ؿبتاج لواحد منهم وال أعبأ دبا يقولوف، ىدُب من ىذا اغبديث كلو وفبا سيأٌب أنين أريد أف أكشف 

هبذا اؼبنهج يُظلم إماـ زماننا ويُظلم أىل البيت وىذا اؼبنهج يُغطى بتقديس وبأغلفة  ،معايب منهج
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ُو، فحينما يقوؿ الفقيو ىكذا: ومن ىنا يظهر أف الفقيو ليس لو اغبكم والواقع اغبياٌب والعملي يكذب
طبعًا وصل السيد اػبوئي إىل ىذه النتيجة بعد أف تناوؿ الروايات وضرب األسانيد  -بثبوت اؽببلؿ 

وضرب اؼبتوف وصل إىل ىذه النتائج وفقًا ؽبذا اؼبنهج لكن ُب اغبياة العملية ىل ىذا موجود؟! ىل أف 
 وئي كاف يتصرؼ على ىذا األساس؟السيد اػب

ُب الواقع العملي كاف السيد اػبوئي سنويًا وبدد اؽببلؿ ووكبلئو ينتظروف واالتصاالت التلفونية تبقى 
شغالة ذلك اليـو والناس منتظرة وبعض األحياف اػبرب يأٌب ُب اليـو الثاين والناس تنوي الصياـ وُب اليـو 

لسيد اػبوئي قاؿ افطروا يفطروف مع أف البقية مثبلً الذين يعيشوف ُب إيراف الثاين إىل الظهر يقاؿ ؽبم بأف ا
كلهم كانوا صياماً، ماذا يكوف ىذا؟ ال نُدخل اؼبسائل ُب القحايا السياسية ردبا تكوف مسائل سياسية 
نو ولكن القحية ُب أصل اؼبنهج، اؼبنهج فيما بينو وبٌن واقع حديث أىل البيت انفصاـ واؼبنهج فيما بي

وبٌن واقع اغبياة انفصاـ وال يبكن أف يكوف ىذا اؼبنهج منهجًا صحيحًا وىو يتحلى هبذين االنفصامٌن 
ال يبكن، ال يبكن أف يكوف منهج أىل البيت ركاـ متناثر متناقض، القحية ال تقف عند ىذا اغبد ىذا 

أنا ال أريد أف أقَف أشهر أو  مثاؿ وواهلل لو أريد أف آٌب بأمثلة من ىذا الكتاب آٌب بأمثلة كثًنة ولكن
 سنٌن ُب ىذا الربنامج أحاوؿ أف أختصر وأقتصر بقدر ما أسبكن.

الرسالة العملية لسيدنا الػخوئي وىذا ىو قسُم العبادات، ىذه آخر طبعة طُبعت ُب  (منهاُج الصالػحٌن)
لقديػمة لػمنهاج الصالػحٌن  الطبعات ا د(كتاب الػجها)أياـ حياتِو الطبعة التػي ألػحق بػها السيد الػخوئي 

كتاب الػجهاد غًن مػلحق بػها لكن آخر طبعة ُب أياـ حياتو طُبعت ألػحق بػها كتاب الػجهاد وألػحقو 
بنحو أقرب إىل الكتب الفقهية االستداللية يورد روايات ويناقش الروايات ليس على طريقة عرض 

مطبعة مهر قم  28الطبعة ىي الطبعة ، وىذه 363الػمسائل الشرعية فقط، كتاب الػجهاد صفحة: 
 الػمسألة الثانية، يقوؿ السيد الػخوئي: 363، صفحة: 1410

إفَّ اعبهاد مع الكفار من أحد أركاف الدين اإلسبلمي وقد تَػَقّوـَ اإلسبلـ وانتشر أمرُه ُب العالَػم باعبهاد 
طبعًا أنا ال أريد أف أناقش  -وسلم مع الدعوة إىل التوحيد ُب ظل راية النيب األكـر صلى اهلل عليو وآلو 

ىل أف الفتوحات كانت صحيحة أو غًن صحيحة ىذا موضوع ثاين ولكن يبدو من كبلـ السيد يرى 
ألنو لو كاف انتشار  -إفَّ اعبهاد مع الكفار  -شرعية الفتوحات، ال أريد الدخوؿ ُب ىذه القحية 
وسبلمو عليو قاـ بأمر واحد حبالة واحدة من ذلك  اإلسبلـ هبذه الطريقة لكاف أمًن اؼبؤمنٌن صلوات اهلل
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إفَّ  -ُب أياـ خبلفتِو وعلى أي حاؿ ال أريد الدخوؿ اآلف ُب ىذه اعبزئيات كبُن مع كبلـ سيدنا اػبوئي 
اعبهاد مع الكفار من أحد أركاف الدين اإلسبلمي وقد تَػَقّوـَ وقد تقوى اإلسبلـ وانتشر أمرُه ُب العالَػم 

ومن ىنا قد أىتمَّ  ،دعوة إىل التوحيد ُب ظل راية النيب األكـر صلى اهلل عليو وآلو وسلمباعبهاد مع ال
القرآف الكرًن بو ُب ضمن نصوصِو التشريعية حيُث قد ورد ُب اآليات الكثًنة وجوب القتاؿ واعبهاد على 

موا أو يُعطوا اعبزية عن ومع أىل الكتاب ح ى ُيسلِ  ،اؼبسلمٌن مع الكفار اؼبشركٌن ح ى ُيسِلموا أو يُقَتلوا
أي ححور  -يد وىم صاغروف ومن الطبيعي أف زبصيص ىذا اغبكم بزماف مؤقت وىو زماف اغبحور 

السيد  -ال ينسجم مع اىتماـ القرآف وأمرِه بو من دوف توقيت ُب ضمن نصوصو الكثًنة  -اؼبعصـو 
إما أف  ،اؿ على اؼبسلمٌن مع الكفاراػبوئي ىكذا يقوؿ، يقوؿ بأف اآليات القرآنية أوجبت اعبهاد والقت

إما أف ُيسِلموا أو يعطوا اعبزية عن يد وىم صاغروف، يقوؿ اآليات  ،ُيسِلموا أو يُقتلوا ومع الكتابيٌن
مطلقة ال يوجد فيها ربديد أف ىذا اعبهاد الذي يصطل  عليو باعبهاد االبتدائي مشروط حبحور اؼبعصـو 

ىذا مراد السيد اػبوئي يعين أف اعبهاد  ،اف اؼبعصـو حاضراً أو غائباً مطلقة، فتبقى اآليات مطلقة سواء ك
االبتدائي ُمَشرّع ُب زماف الغيبة ىذا مراد السيد والتفصيل يأٌب، ِلماذا؟ ألف السيد اػبوئي يرفض الروايات 
 اليت قالت بأف اعبهاد االبتدائي مشروط حبحور اؼبعصـو أيحًا بواسطة ىذا اؼبنهج أي منهج؟ منهج

 الرجاؿ الذي يعمل بو ُيسِقط الروايات مثل ىذه الرواية اليت يوردىا، الراوي يقوؿ لئلماـ:
إف القتاؿ مع غير اإلماـ الػمفترض  -يعنػي مع الػخلفاء  - إف القتاؿ مع غير اإلماـ الػمفترض طاعتوُ 

يؤكد  - ذلك ىو كذلكىو ك -اإلماـ ماذا يػجيبُو؟  -طاعتُو حراـ مثُل الػميتة والدـ ولػحم الػخنزير 
ىذا الكبلـ الرواية فيها تفصيل أنا لست بصدد تفصيل الرواية لكن روايات موجودة عندنا عن األئمة 

البَُد من ححور الػمعصـو ومن إذنِو وكاف األئمة  ،تػمنع وتنهى عن الػجهاد االبتدائي ُب زمن الغيبة
هم وكانوا يػمنعوف أصحابػهم من الػخروج ُب حاضروف، األئمة كانوا حاضرين لكن ألف األمر ليس بأيػدي

الغزو مع خلفاء الػجور آنذاؾ، وىذه قحية معروفة السيد الػخوئي ألنو يرفض ىذه الروايات يحرب بػها 
عرض الػجدار بسبب ماذا؟ بسبب الػمنهج الذي يعمل بو فتبقى عندنا اآليات، اآليات مطلقة، اآليات 

بعد أف يرفض الروايات وفقاً  365على ىذا؟ انتبو، ُب صفحة:  تقوؿ بأف الػجهاد واجب ماذا يرتتب
أف الظاىر عدـ  -بعد أف ضعَّف الروايات  -للمنهج الذي يعمل بِو يقوؿ: وقد تػحصََّل من ذلك 

وقد تػحصََّل من ذلك أف الظاىر عدـ سقوط وجوب الػجهاد  -سقوط وجوب الػجهاد ُب عصر الغيبة 



 81ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

42 

 

لدى توفر شرائطِو وىو ُب زمن الغيبة منوٌط بتشخيص  ،افة األعصارُب عصر الغيبة وثبوتُو ُب ك
باهلل عليك طبق لػي ىذا على الواقع كيف يكوف؟ مدرسة  -الػمسلمٌن من ذوي اػبربة ُب الػموضوع 

 .السيد الػخوئي ترفع عقًنتػها ضد السيد الػخمينػي ُب قحية والية الفقيو ولػها الػحق لػها رأيػها
 ،ف نذىب إىل رأي السيد اػبميين يرى بأف الفقيو ال وبق لو أف يتوىل اعبهاد االبتدائيلكن لو أردنا أ

ولذلك حينما نذىب إىل رسالتِو العملية )ربرير الوسيلة( للسيد اػبميين ىذا اعبزء األوؿ العبادات إذا 
صفحة:  ،لدفاعنذىب بعد األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ال يوجد فصٌل ُب اعبهاد وإمبا فصٌل ُب ا

، فصٌل ُب الدفاع وىو اعبهاد الدفاعي حينما يغزو الغازوف اؼبسلمٌن حينئذ هبب اعبهاد الدفاعي 445
وال وبتاج إىل إذف الفقيو وإىل والية الفقيو وهبب ح ى على الصغار ُب بعض اغباالت وهبب على النساء 

لذي يقوؿ بوالية الفقيو العامة اؼبطلقة ظبي وعلى الشيوخ، ُب حالة اعبهاد الدفاعي، يعين السيد اػبميين ا
 .ما شئت ىو ال يذىب إىل أف الفقيو لو الوالية ُب ىذا الباب

أنا ىنا ال أريد  ،ىم ُيشِكلوف عليو بأنو قد أعطى للفقيو ما ىو لئلماـ اؼبعصـو وىم عملياً يقوموف بذلك
ؾ من يرى ىذا الذوؽ وىناؾ من يرى ىذا اؼبقارنة بٌن مدرسة السيد اػبميين والسيد اػبوئي بالنتيجة ىنا

 الذوؽ والنقاش ؿبتدـ بٌن الفريقٌن لكنين مع اؼبنهج الذي نريد أف كباكمُو مع الواقع يقوؿ:
من ىم الػمسلموف من  -وىو ُب زمن الغيبة منوط بتشخيص اؼبسلمٌن من ذوي اػبربة ُب الػموضوع 

تدائي يكوف تػحت والية الحباط؟ يعنػي ىذي نػحُن ذوي الػخربة؟ يعنػي العسكريٌن؟ يعنػي الػجهاد االب
وىو ُب زمن الغيبة منوٌط  -نرفض والية الفقيو فنأٌب إىل والية الحابط والشرطي؟! كيف تكوف القحية؟ 

ُب الػموضوع أف ُب الػجهاد  -ليس من الفقهاء من ذوي الػخربة  -بتشخيص الػمسلمٌن من ذوي اػبربة 
 -ىذا شأف عسكري  -اس أف لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدَّة معهم مصلحة لئلسبلـ على أس

فإذا توفرت ىذه الشرائط عندىم وجب عليهم  ،لدحرىم بشكل ال وبتمل عادًة أف يػخسروا ُب الػمعركة
وأمَّا ما ورَد ُب عدة من الروايات من حرمة الػخروج  -ثػم ماذا يقوؿ؟  -الػجهاد والػمقاتلة معهم 

ىذا  -الػحكاـ وخلفاء الػجور قبل قياـ قائػمنا صلوات اهلل عليو فهو أجنبػٌي عن مسألتنا بالسيف على 
تناقض مع الواقع، تبلحظوف الروايات التػي وردت عن األئمة تقوؿ بأف الػجهاد االبتدائي مشروط بإذف 

، ىو بسبب الػمنهج الذي يعتمدُه أسقط الروايات فصار ُب مواجهة اآليات، اآل يات توجب الػمعصـو
الػجهاد، ىو أسقط والية الفقيو، الفقيو ليست لو والية ِلماذا؟ بػموجب الػمنهج الروايات التػي تقوؿ 
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للفقهاء والية سقطت بػموجب الػمنهج الرجايل الذي عنده فػماذا قاؿ؟ قاؿ بوالية الحابط والشرطي، 
هاد االبتدائي، أليس ىذا يتناَب مع ىذا ىو الواقع الػموجود أف الحباط والشرطة ىم الذين يقودوف الػج

واقع حديث أىل البيت إرجاع األمور بيد الػمعصـو ومع واقعنا الػحياٌب ىل يػمكن أف يقود الحباط 
 والشرطة الػجهاد االبتدائي؟! باهلل عليكم!!

ىل البيت أليس حينما يصطدـ الػمنهج بالواقع بنتائجِو يعنػي أف ىذا الػمنهج خاطئ بػهذا الػمنهج ظُِلَم أ
وحينما يأٌب الكبلـ مع الطامة الكربى وىم الػُحكَّاـ  -وىو ُب زمن الغيبة منوٌط بتشخيص الػمسلمٌن  -

الػجائروف يقوؿ ىذه قحية ثانية حرمة القياـ بوجوىهم، مع أف الػموضوع الروايات فيو متحاربة بػحسب 
وددُت أف الػخارجي من آؿ : رجةاإلمكاف، روايات تقوؿ بالقياـ بوجوىهم وتػمدح الروايات الػخا

كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ الرواية ُب السرائر البن إدريس الػحلي ُب . ُمػَحمَّد خرج وَعَليَّ نفقُة عيالوِ 
نوادر السرائر وغًن ذلك روايات كثًنة الروايات التػي تػمدح الػموطئٌن والػُمػمهدين، الروايات التػي تػمدح 

ه الروايات ُب زمن الغيبة تػمدح رايات وواضحة لكن السيد الػخوئي يرفض الػخراساين واليماين كل ىذ
ىذه الروايات ِلماذا؟ يرفض ىذه الروايات ألنػها وفقًا للمنهج الذي يتبعُو ىذه روايات ضعيفة ال تقاـو 

ـ وأمَّا ما ورَد ُب عدة من الروايات من حرمة الػخروج بالسيف على الػحكا -الػمنهج الذي يسًن عليو 
ولكن ُب االنتفاضة السيد الػخوئي الواقع أجربه أف ُيشكِّل حكومة  -وخلفاء الػجور قبل قياـ قائػمنا 

مػحلية ُب النجف، ىو لػم يكن سبباً ُب االنتفاضة أنا ال أقوؿ ىذا ولكن الواقع أجربُه أف ُيَشكِّل حكومة 
هج خاطئ ىذا ىو الذي أريد أف أقولو، وأف تتشكل مػحكمة تُػحاكم أعواف الظالػمٌن، الواقع شيء والػمن

أنا ال أريد أف أحاكم السيد الػخوئي وال أريد أف أحاكم الػحوزة العلمية وال عبلقة لػي بذلك، أنا كل 
وىذا الػمنهج معيب وعيوب ىذا الػمنهج  ،الذي أريده أف أقوؿ بأف أىل البيت يُظلموف بػهذا الػمنهج

على الػمسلمٌن والقادة الحباط والشرطة، من جهة ثانية حرمة ىو ىذا، من جهة الػجهاد يكوف واجب 
وحكاـ الػجور يَذبَػحوف بنا، من جهة الحابط لو والية والفقيو ليست لو  ،الػخروج على حكاـ الػجور

 والية، كيف يص  ىذا الكبلـ؟!
الواقع وُب نفس األمور ُب واقع حديث أىل البيت مردىا إىل اإلماـ اؼبعصـو ىذا اؼبنهج يتعارض مع ىذا 

الوقت يتعارض مع الواقع اغبياٌب، ٍب بعد ذلك يحطر السيد اػبوئي ُب آخر الكبلـ ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: 
أنَا لو قمنا دبشروعية أصل اعبهاد ُب عصر الغيبة فهل يعترب فيها إذُف الفقيو اعبامع للشرائط أو ال، يظهر 
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يرجع إىل ىذه القحية  -ذلك ُب زمن الغيبة من صاحب اعبواىر اعتبارُه بدعوى عمـو واليتو دبثل 
يحطر الواقع يفرض عليو أف يتدخل الفقيو وأف تكوف للفقيو والية، ويفرع: وىذا الكبلـ غًُن بعيد 

وىو أف على الفقيو أف يشاور ُب ىذا األمر اؼبهم أىل اػبربة والبصًنة من اؼبسلمٌن ح ى  ،بالتقريب اآلٌب
ودبا أف عملية ىذا  ،عدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار اغبربيٌنيطمئن بأف لدى اؼبسلمٌن من ال

األمر اؼبهم ُب اػبارج حباجة إىل قائد وآمر يرى اؼبسلمٌن نفوذ أمرِه عليهم فبل ؿبالة يتعٌن ذلك ُب الفقيو 
اآلف بدأت  -فإنو يتصدى لتنفيذ ىذا األمر اؼبهم  -يعين الواقع يفرض عليِو  -اعبامع للشرائط 

على أساس أف تصدي غًنه لذلك يوجب اؽبرج واؼبرج ويؤدي  -ؼبصطلحات من باب اغبسبة مو مهم ا
أليس ىذا الكبلـ يكشف عن ضعف اؼبنهج وعن خطأ  -إىل عدـ تنفيذِه بشكل مطلوب وكامل 

 اؼبنهج؟! حينما يكوف اؼبنهج يقودنا إىل نتائج تتناقض مع الوعاء العاـ لفكر أىل البيت، الوعاء العاـ
فحينما ُنسقط تدخل اإلماـ اؼبعصـو ُب ىذه  ،لفكر أىل البيت أف صبيع األمور مربوطة باإلماـ اؼبعصـو
وحينما نحع الوالية للحابط والشرطي سنصطدـ  ،القحية فقد خرجنا من الوعاء العاـ لفكر أىل البيت

وئي إىل إرجاع األمر إىل مع الواقع، الحابط والشرطي ما خربتُو ُب األحكاـ الشرعية؟ فيلجأ السيد اػب
والفقيو ىو ال والية لو ُب اغبكم بثبوت اؽببلؿ فكيف لو الوالية ُب اغبرب والسلم!! أليس ىذه  ،الفقيو

تناقحات واضحة وصروبة وكلها تشًن إىل خلل اؼبنهج؟! سًنفع صوتُو من يرفع برتقيعات الرتقيعات أنا 
 الواقع، والقحايا أعمق وأكثر من ذلك. أعرفها، لكن لنكن منصفٌن ومع الواقع ومبشي مع 

إذا نذىب إىل مػجموعة فتاوى ىامة كتاب )منية السائل( آخر مػجموعة من الفتاوى صدرت من السيد 
وأشرت إىل ما ذكرُه  (ملف العصمة)الػخوئي ُب آخر أياـ حياتو، ىذا الكتاب الذي عرضتُو ُب برنامج 

، الكبلـ الذي جاء مذكورًا ُب صفحة: السيد الػخوئي من اعتقاده بسهو النبػي بس   224هو الػمعصـو
كما يقوؿ سيدنا الػخوئي: الَقَدُر الػمتيقن من السهو الػممنوع على الػمعصـو ىو السهو ُب غًن 

يعنػي الػمعصـو يسهو ُب الػموضوعات الػخارجية وىذا ىو يتعارض مع  -الػموضوعات الػخارجية 
 يد النقاش ُب ىذه القحية العقائدية.روايات أىل البيت، وأنا ىنا ال أر 

لكن مثبًل حٌن أذىب إىل السيد الػخوئي وىو ُيسأؿ: ىل يػجوز شرعًا تسمية اإلماـ الػحجة عّجل اهلل 
تعاىل فرجُو الشريف باسػمو الشريف الػخاص ُب مػحفل من الناس أـ أف الروايات الػمانعة من ذلك تعمُّ 

ت كثًنة وكتب للعلماء ألِّفت ُب حرمة ذكر اسم اإلماـ الػحجة وىذه عندنا روايا -زماف الغيبة الكربى؟ 
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يعنػي الروايات التػي حرمت ذكر اسم  -الروايات مطلقة، السيد الػخوئي يقوؿ: ال تعم تلك لزماننا ىذا 
اإلماـ الػحجة ىي خاصة بزمن الغيبة الصغرى، قطعًا السيد الػخوئي ليس وحده يذىب إىل ىذا الرأي 

نا أيحًا يذىبوف إىل ىذا الرأي، ولكن الروايات إذا نظرنا إىل لسانػها وإىل حالػها ئلة من فقهاىناؾ جػم
ولذلك إىل  ،مطلقة ال تقوؿ بأنػها مػخصوصة بزمن الغيبة الصغرى وأف زمن الغيبة الكربى خارج عنها

إىل حروؼ ميم حاء اآلف علماء الشيعة حٌن يذكروف روايات أو أدعية فيها اسم اإلماـ يقّسموف االسم 
ميم داؿ، ألف القحية واضحة ومع ذلك السيد الػخوئي كيف تَػَعامل مع ىذه الروايات؟ وفقًا لذوقو 
الشخصي ىو وفقًا لذوقو ال توجد روايات معارضة وال يوجد ضعف ُب سندىا والروايات عامة ومطلقة 

 لكن وفقاً لذوقو الشخصي تعامل مع واقع يعتقد بأنُو صحي .
مكاف آخر حينما يسألُو سائل فيقوؿ: األسػماء الػمركبة مثل مػحمد باقر، مػحمد صادؽ، لكن ُب 

أسػماء مركبة من اسم الرسوؿ األكـر وأحد ألقاب األئمة وعليو ىل هبوز  -إىل آخره  -مػحمد مهدي 
ار على ِغر  -مثل ما سػمينا مػحمد باقر ومػحمد صادؽ  -تسمية الػمولود باسم مػحمد صاحب الزماف 

مػحمد باقر أـ ال؟ وإذا كاف ذلك جائزًا فهل األوىل عدـ التسمية تأدبًا لػمقاـ اإلماـ اغبجة عّجل اهلل 
نسأؿ السيد الػخوئي عندؾ رواية  -السيد الػخوئي يقوؿ: األوىل ترُؾ مثل ذلك  -تعاىل فرجُو الشريف؟ 

توجد ال آيات وال روايات ذوقاً  ُب ىذا؟ ال، من أين جئت بػهذا الػجواب، عندؾ آية عندؾ رواية؟ ال
السيد الػخوئي، لكن السيد الػخوئي لو نظر ُب الروايات الػُمحرِّمة التػي تُػحرِّـ ذكر اسم اإلماـ الروايات 
، ىذه الروايات يػمكن من خبللػها أف نفهم ىذا  أرادت أف تػجعل ىذه األلقاب خاصة باإلماـ الػمعصـو

غػى ىذه الروايات قاؿ ىذه الروايات خاصة بزماف الغيبة الصغرى الػحكم لكن السيد الػخوئي ىو أل
تّصور بذوقو أف الروايات جاءت على سبيل الػخوؼ من الػُحّكاـ ُب تلك الفرتة، قد يظهر من بعض 
ىذه الروايات ولكن ىناؾ روايات ُمطلقة ال تتػحدث عن قحية الػخوؼ من الظالػمٌن، ىذه حالة خاصة 

األئمة يريدوف منّا أف نتعامل بأدب معٌن مع اإلماـ الػحجة فُيذكر بألقابو حتػى ال  باإلماـ الػحجة وكأف
 .ُيستهاف باسػمو فيسمي من يريد أف يسمي باسػمو ويّدعي من يّدعي أنُو يتسػمى باسػمو

لذلك ح ى الذين اّدعوا اؼبهدوية تسمَّوا قالوا باظبو ولكن ما تسموا بألقابو ما تسموا بلقب صاحب 
اف أو صاحب األمر، تسمَّوا بأظباء أخرى ألف األئمة يريدوف منّا أف قبعل ىذه التسمية خاصة بو الزم

وأنا ىنا ال  ،ىذه األلقاب، وىذه قحية واضحة ؼبن كاف لُو متابعة وأدىن ُمسكة ُب روايات أىل البيت
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اقع ألف الواقع يفرض أريد أف أناقش السيد اػبوئي، فقط أريد أف أقوؿ بأف السيد اػبوئي يرجع إىل الو 
عليو ذلك، حينما يسأؿ السائل ُأظبي ؿبمد صاحب الزماف؟ قاؿ: األوىل ترؾ مثل ذلك، ما عند السيد 
اػبوئي دليل على ذلك، دليلو إىل الواقع، الواقع فرض عليو ذلك، حينما يقوؿ بأف روايات التحرًن ُب 

ذلك الواقع يقوؿ بأنُو ال مانع، واقع يستنتجو ذكر االسم ما تعّم زماف الغيبة الكربى ما عنده دليل ُب 
السيد اػبوئي استنتاجُو اػباص، أنا ىنا ال أريد أف ُأَخّطئ أو ُأَصّوب ما قالُو السيد اػبوئي كل الذي أريد 
أف أقولو بأف الواقع ىو الذي وبكم على األمور، ولذلك ُب اؼبسائل السابقة السيد اػبوئي يرتؾ النتائج 

 حبسب الواقع، كل ىذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن خطأ اؼبنهج.وعملياً يعمل 
مثبًل حينما يسألونو عن الشيخية وأنا ىنا ال أريد أف أدافع عن الشيخية، حينما أدافع عن اؼبدرسة 
الشيخية أنا أدافع عن الشيخ أضبد اإلحسائي عن منهجو وعن آراءه اليت كتبها ُب الزيارة اعبامعة الكبًنة، 

بأىل البيت وال عبلقة يل بصراع الشيخية مع اؼبدرسة العرفانية وال عبلقة يل بالصراع الذي  عن عقيدتو
ت ُب الوسط تولد داخل اؼبدرسة الشيخية واػبطوط اؼبختلفة، والصراعات اؼبوجودة اآلف اليت أستجدّ 

كر الشيخي ال عبلقة يل بكل ذلك، حينما أربدث عن الشيخية أربدث عن اعبانب النظري ُب الف
وإالَّ اػببلفات والصراعات موجودة ُب الوسط الشيخي مثل ما ىي موجودة ُب الوسط  ،الشيخي

األصويل، ُب الوسط اإلخباري، ُب الوسط العرفاين، ىذه موجودة على قدـ وساؽ ُب السابق واآلف وُب 
ين ُب من ىم الشيخية الذ -اؼبستقبل، لكن كعنواف عاـ الشيخية شيعُة أىل البيت، حٌن ُيسأؿ 

ىل عندُه  -ال هبوز ذلك  -ماذا هبيب السيد اػبوئي؟  -اإلحساء؟ وىل هبوز الصبلة خلفهم وؼباذا؟ 
 -ال هبوز ذلك فإف عندىم عقائد وأقوااًل غًن صاغبة  -آية من القراف، ىل عندُه رواية السيد اػبوئي؟ 

خلف اؼبخالفٌن؟! ؼباذا اآلف  إذا كاف السبب أف عندىم عقائد وأقواؿ غًن صاغبة ؼباذا ذبوزوف الصبلة
نفس اؼبدرسة، أليس السيد السيستاين من نفس اؼبدرسة حٌن يقوؿ عن الػمخالفٌن ألىل البيت بأنػهم 
أنفسنا، الواقع يفرض ذلك، أنا ال أعرتض على كبلـ السيد السيستاين الواقع السياسي ُب العراؽ يفرض 

لتناقض؟ ىذا يدؿ على أفَّ الػمنهج محطرب منهج على السيد السيستاين أف يقوؿ ذلك، فلماذا ىذا ا
 .غًن صحي ، السيد الػخوئي ىنا يقوؿ: عندىم عقائد وأقواؿ غًن صاغبة

، 1414/  1993ىذا العدد الػخامس عشر  (الػموسم)إذا نذىب إىل الواقع الػحياتػي مثبًل ىذه مػجلة 
بغض النظر عن  305دأ من صفحة: ىذا العدد فيو ملف كامل، ملف عن أحد األثرياء من الشيخية يب
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، ملف عن أحد 394األسػماء، أنا ىنا ما عندي شغل مع األسػماء والػمسميات ينتهي بصفحة: 
األثرياء من الشيخية، ىذا الػملف مليء بقصائد من وكبلء السيد الػخوئي ُب مدح ىذا الثري وكلهم من 

ف أسػماء مثبلً، مثبًل أحد وكبلء السيد الػخوئي الوكبلء الػمعروفٌن للسيد الػخوئي أأتيكم بػمثاؿ من دو 
وأغطي االسم ال أريد االسم أف يظهر أتدروف ما ىذه؟ ىذه قطعة من الػمخمل األخحر منسوجة 
بػخيوط الذىب، ذىب من أحد وكبلء السيد الػخوئي وىو أيحًا وكيل للسيد السيستانػي يكتبها مديػحاً 

 لػهذا الرجل الثري حتػى يقوؿ لُو:
 بػالذى ػطصمػعر بػػػػػػد شػقالئ  ُو  ػػػػػػتػػػغػػو صُ ػػػػبّْ ػػي حػػػوري فػػػػػػعػػػػػػػػػػش

إىل آخر األبيات ما أريد أف أذكر أسػماء ألف األبيات متحمنة إىل أسػماء، قطعة من الػمخمل األخحر 
تُػهػدى إىل ىذا  منسوجة بالذىب من وكيل معروؼ للسيد الػخوئي ووكيل ىو أيحًا للسيد السيستانػي

الرجل الشيخي، الواقع ماذا يقوؿ؟ يقوؿ بأف الشيخية ىم شيعة وىم إخواننا وىؤالء وكبلء السيد 
 الػخوئي يدوسوف ما يقولُو السيد الػخوئي بأرجلهم، ىناؾ أبيات أحدىم يكتبها لػهذا الثري يقوؿ: 

 ىػودي دفعًة أولقػوقلت ىذي ن  رمٌة  ػكػت مػديػػػػػػػد أسػد قػاجػػا األمػػػأب
 م فوالػي فوقهػحرؾ يديك لتهم  خمسوف ألفاً غدت نقصاً بقاصتهم  

 كلمة فوؿ باللغة الفارسية يعنػي أمواؿ، مصريات بالسوري مصاري، خرده بالعراقي ...
 ىػقودي دفعًة أولػوقلت ىذي ن  رمٌة  ػكػت مػديػػػػػػػد أسػد قػاجػػا األمػػػأب

دة ىناؾ بنيت بأمواؿ ىذا الرجل الشيخي فكاف دفع لػهم خػمسٌن ثػم ىذه أحد الػمؤسسات الػموجو 
 وعدىم بػخمسٌن ثانية لذلك يقوؿ لُو:

 م فوالػي فوقهػحرؾ يديك لتهم  خػمسوف ألفاً غدت نقصاً بقاصتهم  
وكبلء السيد الػخوئي كانوا يتقاطروف عليو الشاعر جودت القزوينػي الشاعر العراقي أذكر اسػمو ألنُو ال 
عبلقة لو بالوسط اآلخوندي ذكرت اسػمو شاعر وأديب معروؼ كاتب، ىو يػخاطب ىذا الرجل الثري 

 يقوؿ: 
 يلػالػجمػا بػطوقهػوأنت ت   بلت ػخ قد أقػايػىذي الػمش و
 يلػرئػبػهم جػن بينػوأنك م   اف  ػػػػػػػزمػػػػػػػاُء الػػػػيػػػبػػم أنػػػػػهػػػأنػػػػك
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وصورىم موجودة وأسػماءىم موجودة أف ال أريد الػحديث عن  ػخوئي..ىؤالء ىم وكبلء السيد ال
 األشخاص، صورىم موجودة وأسػماءىم وأشعارىم وتوسلهم بو موجود..

 إىل أف يقوؿ، إشارة فيها شيء من الػخبث:
 لػيػػدلػػا للػنػػقػائػػػاج سػػػتػإذا اح  اف  ػػػػػػزمػػػال ػظػاح حػػػػد طػػػػػاجػػػػا مػػػػأب

لقحية يعنػي مػمتدة األطراؼ، فقط أشًن إىل نػموذج من الذين جاء ذكرىم الشيخ الوائلي وىذه وا
 صورتُو، ىذه صورة الشيخ الوائلي من الذين كتبوا قصائد لػهذا الرجل الثري، مثبلً ىذه قصيدة:

 لشكر أياد منك بيض كرائم  أبا ماجد ال الحمد يقوى وال الثنا  
الوجداين والعبلقات الوجدانية لكن حٌن أقوؿ لػماذا لػم أجد بيتًا واحدًا عن  أنا ال أعرتض على الذوؽ

 اإلماـ الػحجة ُب ديواف الشيخ الوائلي؟! ىذه للرجل، وىذه بػمناسبة والدة مولود عنده..
 ى اآلالءِ ػػلػػػو عػػػبػػػواىػػكراً لػػػػػػػػش  و  ػػػػاً بػػػديػػػػحيّْ حػمػٌب فػيػنػج ػىواف
 فهم فيو من السعداء ىإذ واف  ن   ػػػيػػتػػن واألخػويػػعد األبػػػػػػػػسد أػػق

 إىل آخر أبياتو، وىذه أبيات أخرى ُب عيد ميبلد حػمدي الصغًن.. 
 ات وودِ ػيػنػػن أمػػد مػػػػػشػػأيُّ ح  ر حػمدي عندي  ػػػيػغػصػوف الػيػعػػل

 طبعاً القصيدة األوىل يؤرخ بػها ميبلد ىذا الوليد 
 اللة النػجباءػػػػػػجيُب سػذا النػى  اً  ػػلُت مؤرخػقػُو فػػت أرومتقَ ػػػػػسَ ػػَ ب

يعنػي إذا تُػحسب بػحسب الػحساب األبػجدي يكوف تأريخ  .. تأريخ ميبلد ىذا الطفل الذي ُولد
 إىل أف يقوؿ:  .. ، ُب عيد ميبلده عيد ميبلد الطفل الصغًن1411الػميبلد 

 دِ ػػػعػػػػػل بػػػػػػي كػػػػػرور فػػػػػػػػػسػػاع الػػػػػػأش  اٌع  ػػػقػػػريَّ إيػػعػػػػػالدُه وشػػػػيػػػػػإف م
 لشقيق النجيب حمدي ابن حمدي  ر  ػػػعػػػػػػػشػػُو وأرّخ لػػاعػػقػأروي إيػػف

أنا ال أعرتض على العبلقات االجتماعية والشعر الوجداين وىذه قحية طبيعية ُب حياة الناس، لكن أقوؿ 
ذا اؼبنهج الذي يوصل ىذه النتائج اػباطئة وىذا تعامل وكبلء السيد اػبوئي مع ىذه الفرقة الحالة مع ى

الشيخية، ىو يقوؿ ىكذا، وإال أنا أضع تراب أقدامهم على رأسي كما أضع تراب أقداـ كل ؿبيب أىل 
اب أقدامهم على رأسي، البيت من اؼبدرسة األصولية، اإلخبارية، العرفانية، كل ؿبيب أىل البيت أضع تر 
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لكن اؼبنهج يقود إىل ىذه النتائج الواقع العملي ىذا، أكرب اؼبؤسسات التابعة للسيد اػبوئي ُب لبناف 
أليس اجمللس الشيعي األعلى الذي كاف يرتأسُو أياـ السيد اػبوئي الشيخ مهدي مشس الدين؟ أكرب 

سسة اؼبنظوية ربت لواء السيد الػخوئي، من اؼبساجد ُب بًنوت مسجد اإلماـ الصادؽ التابع ؽبذه اؼبؤ 
الذي بناه؟ ألػم يبنو الػمًنزا حسن اإلحقاقي مرجع الشيخية ُب الكويت؟ ىذه الػمساجد والػمؤسسات 
والوكبلء أليس الواقع العملي يقوؿ بأف ىذه الفتاوى خاطئة؟ وال تكوف الفتاوى خاطئة إال أف يكوف 

ظلُم أىل البيت صلواُت اهلل وسبلمُو عليهم أجػمعٌن وىذا الػمنهج الػمنهج خاطئ، وبنفس ىذا الػمنهج يُ 
ىو الػمنهُج الػحاكم وىو الػمنهُج السائد، وتبلحظوف التناقحات واضحة تناقض مع واقع فكر أىل 
البيت وتناقض مع واقع الػحياة اليومي والعملي، والقحية تػستمر أطرافها بعيدًا وبعيدًا فػي اتػجاىات  

لك ربػما ال ألـو الشيخ الوائلي حٌن يشطُّ بعيداً عن أىل البيت فالشيُخ الوائلي ال يػمكن أف كثًنة، ولذ
ولكن  ،يُقاس بالسيد الػخوئي وال يُقاس بػهذه الػجهابذة الكبًنة واألرقاـ الحخمة ُب الساحة الشيعية

ا الوائلي رحػمُة اهلل الشيخ الوائلي ىو ثػمرة ونتيجة من نتائج ىذا الػمنهج، مقاطع نأخذىا من شيخن
 عليو، نستمع إىل بعض ىذه الػمقاطع، نستمع إىل الػمقطع األوؿ.

 على واكف أنا أبداً، خشبة أقبل فحة أقبل جاي اغبسٌن قرب على حجر أقبل جاي أنا: ]الوائلي صوت
 صوت الحري  خلف أؼب  موقف، الحري  خلف وأؼب  أقبل جاي أنا ال، تراب على واكف مو موقف
 من أؼب  أنا العبيد، فرار أفر وال الذليل إعطاء بيدي أعطيكم ال واهلل: الوجود أبعاد يبؤل يزاؿ ال يهدر
 وأنا اهلل ألقى ىكذا: وقاؿ السماء، إىل اغبسٌن هبا قذؼ التػي الدـ من كتلة األحجار ىذه وراء

 [.حقي َعَليَّ  مغصوب بدمي ـبحوب
، شبكة :shiavoiceباللغة اإلقبليزية:  اوالشيعة بالعريب ىذا اؼبقطع مأخوذ من اؼبصادر التالية: صوت 

 46، وشبكة الشيعة العاؼبية، ىذا اجمللس طوؿ احملاضرة albatol.net .hashemih.comالبتوؿ 
و  39ثواين إىل دقيقة  9و  39، اؼبقطع الذي ُعرض يبدأ من دقيقة 1400ثانية شهر صفر  20و

إىل آخر اآلية، ماذا قاؿ  امسُوُ{ فِْيَب ُّركَسَ أٌَ انهّوِ يَعَبجِدَ يَّنَعَ يًٍَِّ ىُأَظهَ }ًَيٍَثانية بداية اجمللس:  52
الشيخ الوائلي ُب ىذا اؼبقطع؟ يتحدث عن زيارة اغبسٌن يؤكد بأنُو حينما يزور اغبسٌن فإنُو يزوُر موقفاً، 

داُؼ ُب العسل، الباحث أنا ال أريد أف أقوؿ بأف كبلـ الشيخ الوائلي بتمامو خاطئ لكن ىناؾ سمٌّ يُ 
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ولكن  ،عن اغبقيقة هبب أف ال يغرت باألبيات الشعرية وأنا ال أقوؿ بأف الشيخ الوائلي يعين وبمُل نيًة سيئة
ىو خبلصة ىذا اؼبنهج، الشيخ الوائلي ىنا يؤكد زيارة اؼبوقف وما موجود عندنا ُب الفقو اعبعفري وال ُب 

وىذه القحية تتكرر  ،رواياهتم وال ُب زياراهتم أننا نزور موقف تراث أىل البيت وال ُب حديثهم وال ُب
 ..قطع الثايننستمع إىل اؼب، وتتكرر أكثر من ذلك وتبتعد إىل درجة إساءة األدب

 اإلنساف واغبقيقة، البطولة معاين القرب ذلك من يستوحوف غبظات القرب ذلك على يقفوا: ]الوائلي صوت
 وانبٌن اهنم اتصور يعين الناس بعض أكو قرب، على واكفٌن احنا أننا ريتصو  اللي يغلط يعين يقف عندما
 على أقف جاي ما أنا تراب، نعظم وال قرب نعظم ما أبداً  يعظموف، جايٌن مقابرية ىؤالء يكولوف عندما
 ىذا على ذبسد موقف أعظم وإمبا تراب، اعظم جاي ما انو كرببلء، ثرى على أمر عندما الواقع تراب،
 الشهداء أبو وقف قيم على أقف وإنػما تراب على أقف مػجاي الرتاب، ىذا على وقفتُ  إذا أنا الرتاب،
 وأعطى للنبل أمثلة أعطى رائعة، أمثلةً  ليعطي اغبسٌن وقف القيم ىذه على كرببلء، مسرح على يبثلها
 [.للصرب أمثلة وأعطى للشجاعة أمثلة

موقع الػحوزة الزينبية، شبكة البصرة الثقافية،  ىذا الػمقطع مأخوذ من صوت الشيعة، موقع يا حسٌن،
شبكة البتوؿ عليها السبلـ، شبكة الػهاشػمية شبكة الشيعة العالػمية، معهد األمٌن للعلـو الدينية، موقع: 

al-waeli.com موقع .al-waeli.net: كل ىذه الػمواقع موجود فيها ىذا الػمجلس وىو ليلة.
ثانية، الػمكاف الذي اقتطعناه يبدأ من الدقيقة  19دقيقة و  53ىجري طوؿ الػمجلس  1410عاشوراء 

ثانية، الشيخ الوائلي سػمعتم يؤكد ويقارف بٌن موقفٌن، ىو يزور  49و 17ثانية إىل الدقيقة  46و 16
موقف وال يقف على تراب ىذه قحية الػموقف قحية تشغل بالُو وفكرُه، ىناؾ وقوؼ على تراب وىناؾ 

 الػحسٌن؟ ال ندري، نذىب إىل الػمقطع الثالث. وقوؼ على موقف أين
صوت الوائلي: ]الواقع ىذولو اللي يتصوروف أحنو عندما نروح إىل كرببلء نقف على عظاـ أو نقف على 

، أنا جاي أقف ىنا ال ال تراب، ىوي غلطانٌن، أنا جاي أقف على موقف، مو جاي أقف على تراب
ىذا اؼبكاف، أنا واكف اىنا على  واىا الرتاب ما تزاؿ مرفرفة علىعلى صرخٍة دوَّت وما تزاؿ مدوية ما احت

 ؾبموعة من الػُمُثل أبو الشهداء جسدىا على صعيد الطف، ففي واقع األمر أنا مو راي  أزور لعظاـ بالية
 وي األبيػوزىػػػػو الدـ العل  ػر الػجػػراح يػبػالء يا عػػربػػأيا ك

 في رصفِو المعجبِ  وأبدع  ويا صرح مجٍد بناُه الحسين 
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 تشد األنوؼ إلى األطيبِ   ويا سمًة من سمات الخلود 
 أصيلِك والشفق الػُمْذَىبِ   سيبقى الحسين شعاراً على 

إذًا أنا ُب زيارٌب للحسٌن ما راي  أزوريل قطعة من الرتاب أو قطعة من العظاـ البالية أبدا ، ألنو لو كاف 
ارتِو، أرجوؾ لو كاف اغبسٌن عظاـ باليو ما خافتو عروش األمويٌن ىكذا َلَما نشط الظاؼبوف باؼبنع عن زي

وال عروش اؼبتوكل وأمثاؿ اؼبتوكل وال عروش أذياؽبم إىل يومك ىذا، نعم لو كاف اغبسٌن ذلك النمط من 
العظاـ البالية لػَما رعب ىؤالء، لكن تصوروا أنو يعين تصوروا أف ضرب القرب يحرب اغبسٌن، أبداً 

سٌن أكرب من أف، اغبسٌن محموف واؼبحموف ال يبوت اغبسٌن محموف، واؼبحموف ال يقوى صدقين، اغب
 اؽبدـ على القحاء عليو .

 ما تهاوى الشموخ والعنفوافُ  انتػػػػهػػػػػػى والضريػػػػػػػح واإليػػػػػواف 
 يػػػبػقػى على المػػػدى وُيصافُ  إنما تهدـ الحجارة والمضموف 

بيو عظاـ باليو، وإمبا واقف على صرخة أظبعها مدوية: واهلل ال أعطيكم بيدي  إذا أنا ما واكف على قرب
 إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد[.

ىذا الػمقطع موجود يعنػي الػمجلس ُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ، الػهاشػمية شبكة 
ػمجلس ُب حسينية األربش ىذا ال ،al-waeli.com .al-waeli.netالػهاشػمية، شبكة العوايل، 

دقيقة وثانية واحدة، الػمقطع الذي أخذناه يبدأ  44ىجري مدة الػمجلس  1413شعباف  15الليلة 
ٍَُّ أٌَ ًََُسِّدُ}ثانية، بداية الػمجلس  14دقيقة و  38ثانية إىل  50دقيقة و  35من   انَّرٍَِّ عَهََ ًََّ

، الػمجلس السابق ما أشرت إىل بدايتو بداية انٌَازِثِنيَ{ ًَََجعَهَيُىُ أَئًَِّخً ًَََجعَهَيُى األَزضِ فِِ اظزُضعِفٌُا
 الػمجلس كانت أبيات: 

 تػهػادى على شػذاُه الرموؿُ  يا أبا الطِف يا نػجيعاً إلى اآلف  
الشيخ الوائلي ُب ىذا الػمقطع أيحًا يؤكد على أنُو ىو ال يزور عظامًا بالية ىو يزور محموف، زيارة 

يارة موقف ال نػجد لػها أصبًل ُب فكر أىل البيت، حينما نتعامل مع روايات أىل البيت ال محموف، ز 
يوجد مثُل ىذا الكبلـ، ما معنػى أننػي أزور محموف؟ أليس ألنُو يستبطن بأف الػحسٌن صار تراباً، ما 

حية ترتدد معنػى أنُو ال يزور عظاـ بالية؟ صحي  ىو يغلف الكبلـ بأبيات من الشعر ولكن ىذه الق
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دائمًا ُب مػجالس الوائلي، استمعوا إىل ىذا الػمقطع الذي ىو أصرح يتػحدث بو عن رسوؿ اهلل وبأنوُ 
 صار تراباً وىو يعتقد بأف النبػي صار تراباً ىو يقوؿ ىكذا، لنستمع إىل الػمقطع الرابع.

على قرب النيب كافر أو أبعد صوت الوائلي: ]تعترب اف اللي يوقف على قرب النيب مشرؾ، تعترب اللي يوقف 
عنو، وروح وؿبمد كلو تراب صار اشعندؾ واقف على الرتاب، وأنا ىم أقوؿ: تراب، جا أنا مو واقف 
على اعبسد، جا انو شسوي للجسد، اعبسد راح صار تراب، أنا ما واقف على اعبسد واقف على 

ىذا اؼبكاف اللي عاش بيو رسوؿ اهلل محموف ؿبمد، ىذا مقر، تنبهلي زين، ىذا اؼبكاف اللي بيو النيب، 
اللي بيو ِظبلؿ النيب اللي بيو روح النيب مرفرفة، أنا ما واقف على ترابات واقف على محموف واقف على 

 موقف، ىا مو الشاعر اإلسبلمي يقوؿ لو :
 جبػػػريل مػػػػػػػن جػػنػحػػيػػو ريٌش مَزغَّبُ   رُه وعفرت خدي في ثرًى مس عفػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػوف  بػػهػػػن ضػػػػػػػراعػػػات إلى اهلل تػػنػػصػػػب   دٍ ػػػػػػػػػػػػيػػػػػو محػػػػػػػػػاريػػػػػػػػٌب آلؿ ُمػَحػمَّ
 إلى الحػػسػنػػػػيػػن الػػػزاكػػيػػػيػػن وملػعب  وآثػػػػػػػػار أقػػػػػػػػػػػداـ صغػػػػػػػار ومهػجػػػػػػػػػػػػع 

 د كبٍش حيث تجلػػػػس زينبُ ػػإلى جل   ػهػػػػػػاوصوت رحى الزىراء تطحػػن قػػوتػ
 وتػػبػػقػػى على رغػػػػم البساطػػػػة تأشبُ  ا ػػرؤًى سوؼ يبقى الدىر يروي جالله

إذاً أنا واقف على مكاف بيو ذكريات، واقف على مكاف بيو نف  النيب بيو عطر النيب، واقف على مكاف  
اهلل مو أكثر، أنا ما جاي أجي أقوؿ أف جسد النيب صار كاف يهبط بو الوحي يعين رمز أكـر بيو رسوؿ 

تراب أو ما صار تراب ما يهمين ىذا، أبداً، شنو ىو ربت بعده ؿبفوظ أو مو ؿبفوظ ما يهمين، أنا ما 
 واقف أتبع الرتاب واقف أتبع روح ؿبمد أكـر النيب واهلل عز وجل أمرنا أف نكـر النيب[ ..

-alصوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ، شبكة الػهاشػمية، الػمقطع ىذا موجود الػمجلس ُب 
waeli.com .al-waeli.net،  للهجرة مدة  1400ىذا الػمجلس ُب شػهر مػحـر سنة

ثواين وينتهي  7و  34ثانية، الػمقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة  55دقيقة و  54الػمجلس 
أنا أذكر ىذه  {إِنَْيِى ٌَُّحِِ زِجَبالً إِالَّ قَجهِكَ يٍِ أَزظَهنَب بًَيَ}ثواين وبداية الػمجلس  9و  36بالدقيقة 

التفاصيل لػمن يريد أف يدخل على ىذه الػمواقع ويستمع إىل الػمجلس كامبًل أو يعيد االستماع إىل ىذا 
أـ لػم يكن  الػمقطع، تبلحظوف صريػحًا يقوؿ بأنُو يعتقد بأف النبػي صار تراب وأنُو ال يػهمُو إف كاف تراباً 
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تراب، ىو يقف على محموف النبػي، من أين جاء بػهذا الفكر؟ نػحُن حٌن نػخاطب أىل البيت ال 
 نػخاطب محموف وال نػخاطب موقف.

نأخذ مباذج من زيارات األئمة يعين ىباطب اغبسٌن ىباطب موقف وىو ال يزور عظاـ بالية يزور 
ياتًا من الشعر وأكثر ىذه األبيات من نظمو من نظم محموف، يزور النيب فهو ال يزور تراب، يذكر أب

الشيخ، ىذه األبيات لن تُػجّمل ىذا اؼبعىن السيئ ىذه إساءة أدب مع النيب األعظم صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم أنُو تراب، ىذه عبارات فيها إساءة أدب وكبُن نتحدث مع اغبسٌن، لنرى كيف عّلمنا أئمتنا 

بٌن يدي،  (مفاتيُ  اعبناف)زيارة اؼبطلقة األوىل وىذه يرويها احملدث القمي، ىذا نتكلم مع اغبسٌن مثبًل ال
يرويها عن الكاُب لشيخنا الكليين، حٌن لباطب األئمة ولباطب اإلماـ اغبسٌن ُب ىذه الزيارة ماذا نقوؿ 

ائلي شيخنا العزيز يا أبا ظبًن أيها الشيخ الو  - إرَادُة الربّْ ِفي َمَقاِدير أُمورِه َتهِبُط إليُكملُو؟ نقوؿ لُو: 
ىل إرادُة الرب هتبُط إىل تراب، هتبط إىل موقف، هتبط إىل محموف، هتبط إىل عظاـ بالية؟! من أين 
جئت هبذه الػُخزعببلت؟ أنت ُتسمي األشياء اليت ال ربرتمها ُخزعببلت وأنا استعمل نفس عبارتك، من 

إرَادُة ٌن نقوؿ لُو، ىذه الزيارة اؼبطلقة األوىل ُب اؼبفاتي : أين جئت هبذه الػُخزعببلت؟ وكبُن لباطُب اغبس
 .. الربّْ ِفي َمَقاِدير أُمورِه َتهِبُط إليُكم َوَتصُدُر ِمن بيوِتكم والَصادُر عمَّا ُفِصَل ِمن أحَكاـِ الِعباد

ـُ َعَليَك يَا أبَا َعبِد ىكذا لباطُب اغبسٌن صلواُت اهلل وسبلمُو عليو فنقوؿ:  ىذا اػبطاب  - اهللالساَل
 لية، للرتاب، ألي شيء، للذكريات؟للموقف، للمحموف، للعظاـ البا

ـُ َعَليَك يَا ابَن أِميِر الػُمؤِمنين  ـُ َعَليَك يَا ابَن َرُسوِؿ اهللي الساَل ـُ َعَليَك يَا أبَا َعبِد اهللي الساَل الساَل
أنا عبٌد للػموقف، عبٌد للػمحموف، لػمن ... َعبُدَؾ وابُن َعبِدؾ : تشخيص لشخص بػكامل مواصفاتو -

نا، أليس الشيخ الوائلي تقولوف بأنُو لساُف الشيعة؟ ُجعَل ئأيّها الشيُخ الوائلي، يا َمرَاِجع النجف، يا فقها
اللساف على الفؤاد دليبل، أنتُم الفؤاد وىذا اللساف، ىل يقبل ىذا الفؤاد بػهذا اللساف؟ خرّبونا؟ نػخاطب 

أنا أقرُّ بالّرؽ لػمن؟ للػموقف، للػمحموف، ... َؾ وابُن َعبِدؾ وابُن أَمِتك الػُمقُر بالّرؽ َعبدُ الػحسٌن: 
 للعظاـ البالية، للرتاب، للذكريات؟ ىو ىذا فهمنا للحسٌن؟! 

العباس ناصُر الػحسٌن، ىو يقوؿ بأننا ال نزور القرب  ،وحٌن أزور العباس عليو السبلـ وليس الػحسٌن
اللَُّهمَّ فاكتُبَنا َمَع الَشاِىديني اللَُّهمَّ ال : ياتنا دائماً تقوؿ زيارُة قرب الػحسٌن، ُب زيارة العباسوزياراتنا وروا
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زيارة لقربه وزيارة لُو أنا أقّدُس قربه، أقّدُس ...  َتجَعلُو آِخَر الَعهِد ِمن زِيَارَِة قَبِر ابِن أخّي َرُسوِلك
ّدسو كرُتعو من تُػرَِع الػجنة، ىذه الرتبة تربة نػحُن نقّدسها، األحجار ال كما ىو يقوؿ، ىذه أحجار مق

ىذه تربة ُمطَّهرة، من أين تأتينا بػهذا الفكر الػمنحرؼ فتقوؿ مرًة أنا ال أقّدُس الػحجر ال أقّدس الرتاب، 
وإذا كنت ال تعرؼ الفقو سل الفقهاء الذي يستهٌن  ،ىذا تراب مقّدس تراب الػحسٌن تراب مقّدس

تراب الػحسٌن أال يُعّد ىذا خروج عن دين مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، االستهانة بقدسية تراب  بقدسية
 الػحسٌن ألف مػَُحمَّداً ىو َخرّبنا بقدسية ىذه الرتبة أليس ىذا رّد على مػَُحمَّد صلى اهلل عليو وآلو؟ 

 .لَعهِد ِمن زِيَارَِة قَبِر ابِن أخّي َرُسوِلكاللَُّهمَّ فاكتُبَنا َمَع الَشاِىديني اللَُّهمَّ ال َتجَعلُو آِخَر ا
ىذه الزيارة زيارة مػختصرة مروية عن أي شخص؟ ليس عن الوائلي ىذه مروية عن اإلماـ الصادؽ لنرى  
كيف يُعّلمنا اإلماـ الصادؽ وأنتم بالػخيار يا من تػحبوف الشيخ الوائلي وتقولوف بأننػي أظلمُو وأفرتي 

أنتُم بالػخيار بٌن ما يقولو الوائلي أف تزوروا محموف وأف تزوروا  ،عناوين مػجالسوِ عليو ىذا كبلمُو وىذه 
موقف وأف تزوروا ذكريات وأف تزوروا تراب وأف تزوروا عظاـ بالية وبٌن ما يقولو الصادؽ، الصادؽ ماذا 

أُوِدُعَك  :حسٌنيقوؿ؟ ىكذا يُعّلمنا ىذه ىي الزيارة الثالثة من زيارات شعباف ورجب، ىكذا نػخاطُب الػ
ىذه الشهادة أنا أودعها عند الػموقف ومنٌن أقبض بعدين إذا أودعها عند الػموقف؟ إذا  -َشَهاَدة 

أودعها عند الرتاب منٌن أقبض بعدين؟ أو عند العظاـ البالية، أيها الشيُخ الوائلي أنت إذا ُمّت تكوف 
ٌن ال يكوف عظاـ بالية، أو كما تقوؿ إف عظاـ بالية وأبوؾ كذلك وأنا وأبػي وكل الناس أّما الػحس

 الػحسٌن ليس ىو ذلك الَنَمط من العظاـ البالية ال أدري ىل أف العظاـ البالية لػها أنػماط؟! 
 -تُقربُػنػي إىل الػموقف، إىل الػمحموف؟  -أُوِدُعَك َشَهاَدًةي أُوِدُعَك َشَهاَدًة منّي لَك تُقرّْبُني إليك 

ىذه شهادة تُػحفظ عندؾ يا حسٌن ليس  -نّي لَك تُقرّْبني إليك ِفي يوـِ َشَفاَعِتك أُوِدُعَك َشَهاَدًة م
عند الػموقف بػحق أمك الزىراء أحفظها لػي عندؾ ليس عند الػموقف، أنا ما أقّدـ ىذه الشهادة عند 

 :الػموقف، يا حسٌن بػحق الػحسٌن عليك احفظ لػي ىذه الشهادة عندؾ وليس عند الػموقف
أشَهُد أنَك قُِتلَت  - ما ىي ىذه الشهادة؟ -َك َشَهاَدًة منّي لَك تُقرّْبُني إليك ِفي يوـِ َشَفاَعِتك أُوِدعُ 

مل تػُمت يا حسٌن وما كنت تراباً  -أشَهُد أنَك قُِتلَت ولّم َتُمت  -م ى ُمّت يا حسٌن؟  -ولّم َتُمت 
سيتفيقو من يتفيقو ويقوؿ اؼبقصود من ة، نًا خاليًا وما كنت عظامًا باليوما كنت موقفًا وما كنت محمو 



 81ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

55 

 

اؼبوت ىنا أنُو موت الذكر وموت اؼببادئ ومن ىذه الرُتىات، أليس األصل أف نأخذ الكلمة على 
حقيقتها، ُخذ الكلمة على حقيقتها ىو ىذا األصل، إخراج الكلمة عن حقيقتها إىل معاين أخرى ربتاج 

ألنك ليست ميت  -َك قُِتلَت ولّم َتُمت بل ِبَرَجاِء َحَياِتك أشَهُد أنَّ  -إىل قرينة وال توجد قرينة ىنا 
وِبِضياِء نُوِرَؾ اىَتَدى الطَالُِبوف  ،بل ِبَرَجاِء َحَياِتك حّييت قُلوُب شيَعِتك -ىذه القرينة على اغبياة 

ي لم يَهِلك وال يُهَلُك وأنََّك وجُو اهلل الذ ،وأشَهُد أنَك نُوُر اهلل الذي لّم ُيطَفأ وال يُطَفُأ أَبداً  ،إلِيك
وَىَذا الَحَرـَ َحَرُمك وَىَذا الَمّصَرَع َمَصَرُع َبَدِنك ال َذليل واهللُ  ،وأشَهُد أفَّ َىِذه الُتربََة ُتربَػُتك ،أبدا

كيف تُقبض  - ُمِعُزؾ وال َمغُلوَب واهللُ نَاِصُرؾ َىِذِه َشَهاَدٌة لّي ِعنَدؾ إلى َيوـِ قبِض ُروحي بَحضَرِتك
َىِذِه َشَهاَدٌة لّي  -حبحرتِو؟ أليس ألنُو حاضر ُب كل مكاف وإال كيف تُقبض روحي حبحرتو  روحي

ألف األئمة وبحروف عند شيعتهم وىذا من أصوؿ عقائدنا ...  ِعنَدؾ إلى َيوـِ قبِض ُروحي بَحضَرِتك
 اؼبثّبتة ُب رواياتنا، م ى كاف اغبسٌن تراباً أيها الشيُخ الوائلي؟!

 االستئذاف الذي ُيستػحُب قراءتُو عند زيارة النبػي واألئمة صلواُت اهلل وسبلمُو عليهم إذا نذىب إىل
الػَحمُد هلِل الذي َمنَّ علّينا بِػُحكاـ يَػُقوُموَف َمَقاَمُو لو َكاف َحاضراً : أجػمعٌن، ماذا نقوؿ ُب االستئذاف

، لو كاف اهلل يتكيف ويتأين، ححر ىم يقوموف مقاـ اهلل لو كاف حاضرًا ُب الػمكاف - ِفي الػَمَكاف
ـُ الػحاكموف   -ولكنُو ال يتكيف وال يتأين ال يتكيُف بكيف وال يتأيُن بأين فتجلى فيهم فهم الػُحّكا

نػحُن عبيدىم، يا حسٌن  - وأرِسل ُدُموَعَنا ِبُخشوِع الػَمَهابة وَذلّْل َجوارِحَنا ِبُذِؿ الُعُبودية بَيَن أيِديِػِهم
ىل ىذا ُذؿ بٌن .. . وذلل َجوارِحَنا ِبُذِؿ العبودية -ُن عبدؾ وابُن أََمِتك الػمقرُّ بالرؽ أنا عبدُؾ واب

 .يدي الػموقف، بٌن يدي الػمحموف؟ كلمات ال معنػى لػها
نفُس الػمنهج الذي يتبناه السيد فحُل اهلل حٌن يقوؿ نػحُن ال نقّدس الرسوؿ نقّدس الرسالة وُب يـو 

بػمولد الرسوؿ بػمولد الرسالة، باهلل عليكم الرسالة ما ىي؟ ىل الرسالة ولدت ُب يـو  ميبلد النبػي ال نفرح
من ربيع األوؿ أـ الرسوؿ الذي ولد؟ ُب أي نص من النصوص نػحُن نقّدس الرسالة؟ التقديس  17

هلل ىل للرسوؿ، أليس تقوؿ القرآف؟ ىل وجدت ُب القرآف أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسالة؟ يا سيدنا يا فحل ا
ىناؾ ُب القرآف آية تقوؿ أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسالة أـ القرآف مشػحوف من أولِو إىل آخره أطيعوا اهلل 
؟ أليس ىو نفس الػمفهـو الوىايب حٌن  ، من أين جئتم بػهذا الػمفهـو وأطيعوا الرسوؿ؟! أين ىذا الػمفهـو
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ؿ مات وصار تراب مػَُحمَّد ويشو مػَُحمَّد؟ عبد الوىاب: مػَُحمَّد ويشو مػَُحّمد ريّابن  يقوؿ مػحمد
عصايَّ ىذه أخًَن من مػَُحمَّد، وما يقوؿ مػَُحمَّد، مػحمد يقوؿ مػحمد ويشو مػحمد حتػى وإف كانت 
الوىابية اآلف يقولوف بأف ىذا الكبلـ منسوب كذبًا لكن الػمنهج الواقعي ىو ىذا منهجهم سواء قاؿ 

ف ىو قد قالػها، مػحمد ويشو مػحمد ريّاؿ مات مػحمد، أليس ىذا ىذه الكلمة أـ لػم يقلها وإف كا
الكبلـ نفس الكبلـ يقوؿ ال أعبأ إذا كاف مػَُحمَّد تراب يقوؿ: تقوؿ يل بأف مػَُحمَّد تراب أنا أقوؿ أيحاً 
مػَُحمَّد تراب، ويشو مػحمد، نفس الشيء ما يقولو السيد فحُل اهلل وكأنُو قد اكتشف لنا اكتشافاً 

دًا ماذا يقوؿ السيد فحُل اهلل؟ يقوؿ بأننا يػجبُّ علينا أف نقّدس خط البطل ال بطل الػخط فإف جدي
الناس تقّدس بطل الػخط وعلينا أف نقّدس خط البطل، ُقل صريػحًا ال نقّدس األئمة وعلينا أف نقّدس 

يَّ ىذه خًن عبد الوىاب عصابن  منهج مكتوب على األوراؽ، نفس التفكًن الذي تػحّدث بو مػحمد
من مػحمد، نفس التفكًن نفس الػمنطق وىذا ىو نتاج ىذا الػمنهج، ىؤالء رموز ىذا الػمنهج ىذا 

 الػمنهج الذي يُظلُم فيو أىل البيت نػحُن مع الشيخ أيب سػمًن، لنذىب إىل الػمقطع الػخامس.
 لكم يزرع الزماف صاحب انتظروا تزرعوىا ال كاعكم: األياـ من يـو الدين لنا قاؿ ما: ]الوائلي صوت
 عن تدافعوف ال: قاؿ وال اؼبعمل، يديرلكم الزماف صاحب يطلعلكم اؼبعمل تديروف ال: قاؿ وال اياىو،

 الزماف صاحب اإلماـ أبداً، أبداً  يقحيها الزماف صاحب انتظروا حوائجكم تقحوف ال: قاؿ وال أنفسكم،
، ليس العدؿ ربقق فكرة ؾبرد  [.إطبلقاً  اؼبهدي اإلماـ فكرة ُب سليب جانب أكو ما وإال إالَّ

اإلماـ صاحُب الزماف مػجرد فكرة، ىذه طامة كربى اإلماـ صاحب الزماف مػجرد فكرة، أنا ال أقوؿ بأف 
الشيخ الوائلي ال يؤمن باإلماـ الػحجة ولكن ما ىذه العقائد التعبانة، ما ىذه العقائد؟ اإلماـ صاحب 

الكبلـ الػمجلس تػجدونُو صوت الشيعة، منتدى اإلحساء الثقاُب، الزماف مػجرد فكرة ليس إال، ىذا 
ىذا شػهر  al-waeli.com .al-waeli.netشبكة البتوؿ عليها السبلـ، شبكة الػهاشػمية و 

 ثواين الػمجلس يبدأ بػهذه األبيات: 7دقيقة و 42للهجرة طوؿ الػمجلس  1402مػحـر 
 يػبالدموع ظنينأحيا بطرؼ   ي  ػبرينػىػل بعد موقفاً على ي
ثانية، اإلماـ صاحب الزماف  20و  36ثانية إىل  55و 35الػمقطع الذي اقتطعناه يبدأ من الدقيقة 

 مػجرد فكرة ليس إال، لنذىب إىل الػمقطع السادس.
 بالكتاب اؼبسألة معاعبو انو وترى وكيف توقيت ماكو اآلف إىل وكيف؟ يظهر م ى أما: ]الوائلي صوت
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 اف عدنو من البعض يتصور ال يعين تفصيبًل، وسلبياهتا اهبابياهتا ذاكر كاملة، معاعبة معاعبها والتشيع
 ما سخيف، اعتقاد ىيج يعتقد اللي أبداً، مشاكلنا وبل هبي مهدي اظبو واحد أكو ننتظر نقعد احنو
 نأمر عنوسبن وال مصنع، نسوي أف سبنعنو ما اؼبهدي فكرة يبنعنو ما االسبلـ اطبلقاً، اعتقاد ىيج عندنو
 فكرة ؾبرد أبداً، مبادئنو دوف نقتل سبنعنو وال أوطاننو، دوف قباىد سبنعنو وال اؼبنكر، عن وننهى دبعروؼ
 [.إالَّ  ليس للعدالة أعلى مثل رفع عن عبارة أو مبدأ رفع عن عبارة يعين سلبياهتا، من أكثر اهبابياهتا

إلماـ الػمهدي ُب نظر الشيخ الوائلي وبتعبًن خارج مػجرد فكرة إيػجابياتػها أكثر من سلبياتػها، ىذا ىو ا
عن حدود األدب وىو يقوؿ: إحنا ما ننتظر واحد اسػمو مهدي، ىل أف إمامنا اسػمُو مهدي، وىل 
ىكذا نتعامل مع اإلماـ؟! ىل ىذا ىو حسُن األدب ُب التعامل مع إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو 

-al-waeli.com .alنو ُب صوت الشيعة وتػجدونو ُب عليو؟! ىذا الكبلـ والػمجلس تػجدو 
waeli.net،  وىو عبارة عن سؤاؿ وجواب ُب شػهر رمحاف كأف ىناؾ نقاش بٌن أحػمد الوائلي

ثانية الػمقطع الذي عرضناه  56وأحػمد الُكبيسي، طوؿ ىذا الكبلـ أو ىذا الػمجلس ساعة ودقيقة و
ذباألستاذذثانية، يبدأ الػُمحاور يقوؿ:  24و  46 ثانية إىل الدقيقة 43و 45يبدأ من الدقيقة  ـعود

إىل آخر الكبلـ ىذا أوؿ شيء يظهر ُب ىذا الػمجلس إذا ما ...  اؾدؽتورذإىلذبؾدهذاؾـحبقبةذاؾــجف
رجعتم إىل الػمواقع الػمذكورة، الحظتم، وىذا الكبلـ يتكرر بأف اإلماـ مػجرد فكرة من دوف صلوات من 

ذه القحية لقد تتبعت مػجالس الشيخ الوائلي فما وجدت وال مػجلس من وأنا أكرر ى ،دوف ذكر
لكن البد أف يدعو لػمؤسسٌن الػمجلس وألمواتػهم  ،الػمجالس يدعو فيو لئلماـ الػحجة عقيب الػمجلس

مثل ما نظم أشعاراً ُب مدح ذلك الثري الشيخي، وىنا أقوؿ الشيخي باعتبار أف الػمنهج الػموجود يرفض 
 .وىم يرفحوف منهج الشيخية ولكن حينما تكوف قحية أمواؿ القحية تػختلفالشيخية 

أنا تعود ذاكرٌب إىل واقعة قصة حدثت ُب النجف، ُب أحد ؿببلت النجف كاف ىناؾ ؾبموعة من 
ُب الزقاؽ رجل عراقي ال يعرؼ اللغة الفارسية يواظب على  ،اإليرانيٌن يقيموف ؾبلساً ُب صبيحة كل صبعة

أحد جًنانو قاؿ لو: حجي أنت تروح  ،م دائمًا إف كاف ليايل الػُجمع أياـ الػُجمع دائماً ححور ؾبالسه
إذا كاف اػبطيب عجمي خو الكعك واعباي مو  :ؽبذا اجمللس أنت ما تعرؼ فارسي، فماذا قاؿ لُو؟ قاؿ

ايا القحية نفس الشيء إذا كاف ىذا الثري شيخي خو االسرتليين مو شيخي نفس العملية، قح. عجمي
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تلتقي ُب نقطتٌن: حًنٌة بٌن اؼبهم واألىم تَػحًُن فيها الشيعة واألئمة ظّبوا ىذا العصر بعصر اغبًنة، عصر 
الغيبة الكربى سػّموه بعصر اغبًنة وتلتقي عند ىذه النقطة وىو خطأُ اؼبنهج الذي يقود إىل نتائج تتناقض 

 إىل اؼبقطع السابع.مع واقع فكر أىل البيت ومع الواقع العملي للحياة، نذىب 
 كاف ما يعين األنظار، عن إبعادهِ  على أبوه حرص عليو اهلل صلوات اإلماـ ولد َلمَّا: ]الوائلي صوت
 شويو ىالروايات أقوؿ ىالروايات أقرأ َلمَّا كنت أقرأ َلمَّا كنت أنا اغبقيقة الشيعة، من اػبواص إال يراويو
 األئمة مثبلً  ليش مبلحقة، ىيج أكو يعين يقوؿ من ىيجي، ليش اشدعوه الريبة، على شوي تبعث

 ال واهلل، ال سباـ علمنو الزماف ال السلطة، أنظار عن يبعدوه عليو اهلل سبلـ اإلماـ مثل أف على وبرصوف
 أشد يبلحقونو ُمػَحمَّد آؿ آثار من بسيط أثر وبمل اللي وأشد ىذا أف علمنو الواقع، ُب وأشد ىذا أكو

 [.اؼببلحقة
، يعنػي الػمنهج منهج الريبة والشك والذوؽ الشخصي نفس الػمشكلة ضحة الػمنهج خاطئالقحية وا

التػي أشرت إليها ُب أوؿ الكبلـ، الػمشكلة أف الػمنهج خاطئ منهج االستحسانات لكن الواقع يفرض 
 على أصحاب ىذا الػمنهج أف يرتاجعوا، نفس القحية التػي مرت علينا ُب ما ذكرُه السيد الػخوئي ُب
الفتاوى والكتب الفقهية التػي مرت علينا، ىناؾ منهج خاطئ ُب التعامل مع روايات أىل البيت، يعنػي 
لو كاف الواقع لػم يرشدُه يبقى مرتابًا ُب روايات أىل البيت، التعامل ال يكوف بػهذه الطريقة مع روايات 

بػها من خبلؿ الػمنهج الذي بّينُو لنا أىل البيت، روايات أىل البيت لػها أساليبػها وطرقها التػي تثبُت 
 .أىل البيت وإال القحية ال تكوف بػهذا الشكل بػهذا النحو

ىذا الػمقطع من مػجلس تػجدونو على صوت الشيعة، منتدى الػجوادين، شبكة البتوؿ عليها السبلـ، 
al-waeli.com .al-waeli.net،  45دقيقة و  48للهجرة مدة الػمجلس  1412شعباف 

إىل آخر اآلية الػمقطع الذي اقتطعناه  {احلَقِّ ًَدٍِِّ ثِبذلُدٍَ زَظٌُنَوُ أَزظَمَ انَّرُِ ىٌَُ}ة بداية الػمجلس ثاني
 ثواين، نذىب اآلف إىل الػمقطع الثامن. 5و  23ثانية إىل  24و 22يبدأ من الدقيقة 

 اللي اؼبصادر وأقرب ثًنة،ك فحلو ُب وآلو عليو اهلل صلى النيب عن الواردة األحاديث: ]الوائلي صوت
 وبيو اؼبوجودة، األحاديث يشوؼ يقراه واحد وبب إذا الشافعي، للكنجي البياف كتاب البياف أكو وبب
 طبلب أحد كتبها األمر واقع ُب مقدمة بيو ىاؼبقدمة، طلعت اشلوف أنا أعرؼ ما رائعو واهلل مقدمة
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 أفتت اؼبكرمة مكة ُب الفتوى عبنة إىل فتوى ابيه ذكر اػبرساف، مهدي السيد النجف ُب الفحبلء العلم
 العلماء عبنة أو ؾبموعات عليها ونصوا الفتوى موجودة نعم كافر، فهو اؼبهدي خبروج يعتقد ال من بأف
 الروايات يستعرض الشافعي الكنجي كتاب الكتاب ىذه يستعرض ٍب ىناؾ، الفتوى رجاؿ موجودة اللي

 [.مفصلة يوعل اهلل سبلـ اإلماـ أحواؿ وتفاصيل
ىذا الػمقطع مأخوذ من مػجلس يػمكن أف تػجدوه على صوت الشيعة، منتدى الػجوادين، شبكة البتوؿ 

 48للهجرة مدة الػمجلس  1412شعباف  ،al-waeli.com .al-waeli.netعليها السبلـ و 
 {كُهِّوِ اندٍِِّّ عَهََ نُِْظيِسَهُ احلَقِّ ًَدٍِِّ ثِبذلُدٍَ زَظٌُنَوُ أَزظَمَ انَّرُِ ىٌَُ}ثانية، بداية الػمجلس  45دقيقة و 

 44و  40ثانية إىل  53و 39نفس الػمجلس السابق ىذا مقطع ثانػي منو، الػمقطع أخذناه من دقيقة 
ثانية قحية ما أشرت إليها سأرجع إليها إف شاء اهلل يـو غد ألننػي أرى الوقت يػجري سريعاً، ما قالُو من 

س إال وبأننا ال ننتظر واحد اسػمو مػهدي يأٌب يػحل مشاكلنا الكبلـ الذي أف الػمهدي مػجرد فكرة لي
 ذكرُه، ىذا ما علقت عليو ألين أريد أف أتركُو ليـو غد لكن اآلف ىو ماذا قاؿ؟

ينص  الناس بقراءة كتاب البياف للُكنجي الشافعي كتاب ُسين ؼباذا، يقوؿ أقرب الكتب لقحية اإلماـ 
لشافعي ؼباذا؟ أين كتاب الغيبة لشيخنا ابن أيب زينب النعماين؟ أين كتاب كماُؿ اؼبهدي كتاب الُكنجي ا

الدين والذي ألّفُو الشيُخ الصدوؽ بأمر من اإلماـ اغبجة؟ أين كتاب غيبة الشيخ الطوسي؟ أين كتاب 
و أو ؟ أين كتاب مكياؿ اؼبكاـر والذي ال أعتقد بأنُو قد ظبع ب53، 52، 51البحار ُب أجزاءه الثبلثة 

رآه؟ أين موسوعة اإلماـ اؼبهدي للسيد ؿبمد الصدر؟ وأين، وأين، كتب كثًنة موجودة ُب اؼبكتبة الشيعية 
ؼباذا نذىب إىل كتاب الُكنجي الشافعي؟ الرجل ثقافتو ثقافة ـبالفة ألىل البيت، وأنا حقيقة أشك أنُو 

تفاصيل رواياتو والكتاب ىا ىو  قد قرأ ىذا الكتاب، أنا آتيكم بالكتاب، أنا قرأُت الكتاب وأعرؼ
موجود بٌن يدي، أنا أشك أنُو ىو أيحًا على إطبلع هبذا الكتاب، أتعلموف كم عدد الصفحات ىو 
ـُ الناصب وأُلػِحَق  مطبوع على ِحدا ومطبوع ملحق بإلزاـ الناصب، وىذا الكتاب الذي بٌن يدي ىو إلزا

اؼبؤلف ُسين يعين ينص  الناس بأف يرجعوا إىل صفحة، كتاب صغًن  50بو كتاُب البياف، عدد صفحات 
صفحة، ىو فقط أشار إىل مقدمة ىذه اؼبقدمة ال عبلقة ؽبا بالكتاب يعين  50ىذا الكتاب الصغًن 

الناس ال تذىب إىل اؼبقدمة ىو قاؿ ؽبم اقرءوا كتاب البياف للُكنجي الشافعي، ماذا يقوؿ الُكنجي 
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د وظبتُو بالبياف ُب أخبار صاحب الزماف وعريّتُو عن طرؽ وق -الشافعي؟ ُب أوؿ صفحة من الكتاب 
يعين ما راح أذكر فيو وال رواية شيعية، ىي ىذه اؼبعرفة اليت ينص  هبا الوائلي شيعة أىل  -الشيعة تعرية 

البيت؟ ىذا ىو الكتاب كتاب البياف، وىذه الكلمة موجودة ُب كل نسخ البياف إذا يريد أحد أف يقوؿ 
مة موجودة فقط ُب ىذه النسخة مثبًل ال أدري ألهنم يدافعوف عن العلماء عن اػبطباء بأف ىذه الكل

وقد وظبتُو  -الذين ينتقصوف أىل البيت ويحللوف شيعة أىل البيت هبذا الفكر اؼبنحرؼ يدافعوف عنهم 
خر كبلمو إىل آ... بالبياف ُب أخبار صاحب الزماف وعريّتُو عن طرؽ الشيعة تعرية، تعرية تركيب اغبجة 

 يعين ما فيو وال رواية شيعية ونِعم العلم ونِعم الثقافة ونِعم اؼبعرفة.
لػمَّا يقرأ ويذكر لنا كيف أف الزىراء بكت والنيب ىبربىا عن مستقبل األياـ،  5إذا نذىب إىل صفحة: 

الروايات  الرواية اؼبذكورة ىنا ال تشًن ال من قريب وال من بعيد إىل الذي سيجري على الزىراء بينما
اغبقيقية مفّصلة ُب ىذه القحية وح ى موجودة ُب بعض كتب اؼبخالفٌن يقوؿ ؽبا: يا فاطمة ال ربزين وال 

وقد سألُت ريب أف تكوين أوؿ من يلحقين من أىل بييت  ...تبكي فإف اهلل أرحم بك وأرأؼ عليك مين 
 اؼبوت وأف النيب صلى اهلل عليو وآلو الرواية الذي يقرأىا ُتشعره بأف الزىراء إمبا ىي كانت راغبة ُب -

الوىابية  اأخربىا بأف إرادهتا ستتحقق فتكوف أوؿ شخص يلتحُق بو، وىذا ىو اؼبعىن الذي ينشره مبلغو 
األزىر ُب مشاؿ أفريقيا حينما يقولوف بأف فاطمة توفيت ألهنا كانت تريد أف تلتحق بالنيب، وُب  امبلغو 

ف ىناؾ بأف بعض اؼببلغٌن من الوىابية ومن األزىر يقولوف للناس بأف بعض اؼبناطق كما ىبرّبنا اإلخوا
 اغبسن واغبسٌن توفوا وىم صغار ح ى ينقطع قحية عاشوراء وغًن عاشوراء توفوا ُب حياة النيب.

ىذا ىو الذي  -قاؿ رسوؿ اهلل: يػخرج الػمهدي من قرية يقاؿ لػها كرعة : 31إذا نذىب إىل صفحة 
 ّلم الشيعة بو، شيء مػخالف لروايات أىل البيت ال عبلقة ألىل البيت بو.يريد الوائلي أف يع

واألنكى من ذلك أف ىذا الكتاب بعكس ما يدعو الوائلي مّر علينا ُب اغبلقات اؼباضية بأف الوائلي 
 وقاؿ بأنين مرارًا وتكرارًا أقوؿ ىذا الكبلـ لو األمر بيدي آٌب ،يدعو إىل طّم السرداب الشريف بالرتاب

ومر علينا، لكن ىو آخر صفحة ُب كتاب البياف الذي ينص   ،حبملٌن تراب وأطمو ؽبذا السرداب
الشيعة بأف يقرءوه ماذا يقوؿ صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب يدافع عن أي نظرية؟ عن أف اإلماـ 

اليت اغبجة موجود ُب السرداب ويدفع ىذا اإلشكاؿ يقوؿ الذين يقولوف، فكيف يدافع عن ىذه النظرية 
وأّما اعبواب عن إنكارىم بقاءُه ُب السرداب من غًن  - 49كبُن منها بُراء اؼبخالفوف ثبّتوىا، صفحة: 



 81ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

61 

 

يعين ىالقحية ثابتة ىو بالسرداب ولكن اإلشكاؿ كيف يأكل  -أحد يقـو بطعامو وشرابو فعنُو جواباف 
يقـو بطعامو وشرابو فعنُو وأّما اعبواب عن إنكارىم بقاءُه ُب السرداب من غًن أحد  -وكيف يشرب 

ىو ح ى ىاي  -جواباف أحدنبا بقاء عيسى عليو السبلـ ُب السماء من غًن أحد يقـو بطعامو وشرابو 
فعنُو جواباف  -األجوبة ىزيلة لكن لنقرأ ماذا نصنع، الوائلي يريد من الناس أف تتثقف هبذه الثقافة 

د يقـو بطعامو وشرابو وىو بشٌر مثُل اؼبهدي إليو أحدنبا بقاء عيسى عليو السبلـ ُب السماء من غًن أح
ىذه دعوة باطلة ألنُو تعاىل قاؿ  :قلتُ  ،أف عيسى خرج عن الطبيعة البشرية :فإف قلت ،وئُب غذا

َب قُم}ألشرؼ األنبياء  ىذا وبتاج  :قلتُ  ،اكتسب ذلك من العامل العلوي :فإف قلت {يِّثهُكُى ثَشَسٌ أَََب إًََِّ
اعبواب الثاين أف اإلماـ اغبجة موجود ُب  -والثاين  -يعين وبتاج إىل دليل  -بيل إليو إىل توقيف وال س

ىذه  -بقاُء الدجاِؿ ُب الدين  -والثاين بقاُء الدجاؿ  -السرداب وكيف يبقى من دوف طعاـ وشراب 
اعبزائر  ألف يقولوف أف الدجاؿ موجود ُب أحد -على ما تقدـ بأشد الوثاؽ  -عقيدة العامة اؼبخالفٌن 

ىذه ليس عقائد أىل البيت ىذه عقائد اؼبخالفٌن  -بقاء الدجاِؿ ُب الدين على ما  -ومقيد باغبباؿ 
 -والثاين بقاُء الدجاؿ ُب الدين  -عمر ُب قحية الدجاؿ بن  اػبطاب وعبد اهللبن  ىذه افرتاءات عمر

يس ُب بين أمية ُب الدجاؿ، ىي ىو لدفع قحية السقيفة ح ى الناس تشعر بأف اػبطر ليس ُب السقيفة ول
والثاين بقاُء الدجاؿ ُب الدين على ما تقدـ  -ىذه القحية قحية الدجاؿ كلها مفرتات ُب كتب القـو 

وُب رواية ُب بئر موثوؽ وإذا كاف  ،بأشد الوثاؽ ؾبموعة يداه إىل عنقو ما بٌن ركبتيو إىل كعبيو باغبديد
ىو ىذا  -من غًن أحد يقـو بطعامو وشرابو فكذلك اؼبهدي بقاء الدجاؿ فبكنًا على الوجو اؼبذكور 

العلم؟ أيها الشيخ الوائلي أنت تريد أف تدفن السرداب حبسب ىذا الكتاب الذي تأمر الناس أف يتعلموا 
منو وتقوؿ أقرُب الكتب كتاب البياف ىو يقوؿ بأف اإلماـ موجود ُب السرداب فرتيد أف تدفن اإلماـ ُب 

ىي القصة؟ ما ىذه اؼبهازؿ؟ يا شيعة أىل البيت يا فقهاء النجف ىذا ىو لساُف السرداب، أو كيف 
 الشيعة؟ ماذا نقوؿ؟! 

 مُ ػجػنػى مػاٌؿ وأعػمػحػُش كػػػػوأعػمػ ومن عجب الدنيا حكيٌم مصفٌر  
 تعالوا على اإلسالـ نبكي ونلطمُ  ا  ػنػبػيػطػػيّّ خػرقيّّ وغربػػػػوقػارئػنا ش

 



 81ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

62 

 

ٌن بتوقيت لندف وضواحي ئالربنامج انتهى ونػحُن نقارب على موعد أذاف العشا مطالب كثًنة لكن وقت
لندف، أشياع القائم من آؿ مػَُحمَّد أسألكم الدعاء، دعائي لكم بالتوفيق ُب معرفة إماـ زمانكم تتػمة 

 الػحديث إف شاء اهلل تأتينا يـو غد.
ليك من كل ىذه الػَمَهازِؿ ومن كل ىذه سيدي يا صاحب الزماف ِبَك ِصلنػي عنك ال تقطعنػي أبرُأ إ

صلى اهلل عليك يا وجو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء يا حجة اهلل  يالتفاىات ومن كل ىذه الػُخزعببلت
أيُّها النوُر الذي ال يػخبو وأيُّها السيُف الذي ال ينبو يا ابن فاطمة يا ابن  ،على من ُب األرض والسماء
 عليك، سبلـٌ، سبلـٌ عليك، ُب أماف اهلل. الػحسن العسكري صلواتٌ 

 
 
 

 االحػػد   
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 الثامنة عشراحللقة 

 / اجلزء الرابعالوصال 
أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َسبَلـٌ عليكم، وفقنػي اهلل 

وأف نكوف لو أعوانًا على نأيِو  ،وطاعتِو ومودتِو ومػحبتِو والتسليم ألمره واالنقياد لػمرادهوإياكم لػمعرفتِو 
وغيبتو صلوات اهلل وسبلمو عليو بٌن أيديكم الػحلقة الثامنة بعد العاشرة من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة 

 ئف ىذا الػملف الوصاؿ.الػَمَلّفات وال زاؿ كبلمنا ُب أجواء العنواف السادس من عناوين صحا
حٌن أتناوُؿ ما يقولُو بعض األعبلـِ ُب كتبهم أو على منابرىم تػحت ىذا العنواف ألي أمر؟ أو ألي 
غاية؟ الغاية أف ىذه الػمطالب التػي ُتذكُر ُب ىذه الكتب أو ىذه الِسمات والػخصائص التػي أتناولػها 

الشيعي، لػمنهج علمي وفكري وبػحثي يسود ُب  والتػي ىي ِسػماٌت وخصائص لػمنهج يسود ُب واقعنا
إنػما أتناوؿ ذلك ألف كل ىذا مطباٌت تػحوُؿ  ،ولػخطابات تنتشُر ُب وسط عامة الشيعة ،الواقع الشيعي

فيما بٌن الشيعة وبٌن إمامهم، ال يػمكن أف يتواصل الشيعة مع إمامهم من دوف معرفة حقة والطريُق إىل 
يو مثل ىذه الػمطبات كيف يستطيع اإلنساف أف يواصل السًن دوف أف يعرؼ الػمعرفة الػحقة إذا كاف ف

وكي يعرؼ األسلوب الذي يستطيع بو أف يتجاوزىا  ،مواطن ومواضع ىذه الػمطبات كي يتعامل معها
وأف يتخلص منها وليس إىل ذلك سبيل إالَّ من خبلؿ بيانػها ومن خبلؿ تسليط الحوء عليها، ولذلك 

 ، عرض نػماذج أخرى وكل ذلك ال على سبيل االستقصاء وإنػما على سبيل األمثلةنػحُن مستمروف ُب
ألف القحية إذا دخلت ودخلنا بػها ُب باب االستقصاء والتتبع لكل صغًنة وكبًنة فاألمُر يػحتاُج إىل 

 سنوات وليَس إىل عدد مػحدود من حلقات تلفزيونية.
رضواف اهلل تعاىل عليو خبصوص كتاب البياف للكنجي الشافعي وصل بنا الكبلـُ ُب ما قالُو شيخنا الوائلي 

وقد قرأت عليكم ما جاء ُب ىذا الكتاب ُب مقدمتِو وُب وسطِو وُب آخره أخذت مباذج، من اؼبقدمة 
 -إـيذؼدذَعرَّقُتذؽتابيذفذاذتعرقًةذعنذؽلذؿاذجاءذعنذاؾشقعةذأوؿ سطر ابتدأ بو ليُػَعرَِّؼ كتابُو فقاؿ: 

، ىذه أوؿ منقبة ُب كتاب البياف للكنجي الشافعي الذي يوصي شيخنا الوائلي شباب من طرؽ الشيعة
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الشيعة أف يعرفوا إماـ زماهنم من خبللو حٌن يقوؿ أقرب الكتب كتاُب البياف للكنجي الشافعي وىو  
وُب آخر الكتاب يثبت الكنجي الشافعي بأف اإلماـ اغبجة موجوٌد  ،صفحة 50كتاٌب صغًن ال يتعدى 

السرداب ويدافع عن ىذه القحية ُب قحية عيسى عليو السبلـ وقحية الدجاؿ وبأف اإلماـ موجوٌد ُب  ُب
السرداب وال وبتاُج إىل طعاـ أو شراب كعدـ حاجة الدجاؿ إىل طعاـ أو شراب وىو مقيٌد باغبديد 

ؼبطالب اليت ال وملقًى ُب بئر ُب جزيرة من اعبزائر، إىل غًن ذلك من اػبزعببلت كما يصُف الوائلي ا
فهل يدفن السرداب  !!تعجبُو، أليست ىذه خزعببلت ٍب أليَس شيخنا الوائلي يتمىن أف يدفن السرداب

واإلماـ موجوٌد فيو كما قاؿ الكنجي الشافعي ُب الكتاب الذي أوصانا بقراءتِو وأف نعرؼ إماـ زماننا من 
اه تعريًة عن كل حديث شيعي، ليس غريباً خبلؿ كتاب الكنجي الشافعي الذي قاؿ ُب أولِو بأنو قد عرَّ 

، ولكن لنقف قليبلً  ىذا من الوائلي وكل ثقافتِو ثقافة ـبالفة ألىل البيت ستتح  الصورة، صربكم َعَليَّ
 مع أىل البيت لنرى ماذا يقولوف، كيف وبدثنا أئمتنا؟ ماذا يقولوف؟ 

 السادس، الرواية بسندِه:الػحديث  33الرواية ُب الكاُب الشريف، الػجزء األوؿ صفحة: 
والتفقو  - عن بشير الدىاف قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل عليو السالـ: ال خيَر فيمن ال يتفقَُّو من أصحابنا

ىنا ليس األحكاـ الشرعية للعلم، مصطل  الفقو عند أىل البيت ليس األحكاـ الشرعية، األحكاـ 
ى الفقو، حوزاتنا العلمية جعلت الفقو وجعلت الشرعية تػمثل زاوية صغًنة صغًنة صغًنة جدًا ُب معنػ

األحكاـ الشرعية ىي العنواف األكرب بينما عند أىل البيت األحكاـ الشرعية عنواف صغًن ُب دائرة كبًنة 
أسػمها الفقو، ولذلك بعض العلماء يلجأ إىل تقسيم الفقو إىل الفقو األكرب والفقو األصغر فيسمي 

 (الفقو األكربػػ )ويسمي سائر الػمعارؼ معارُؼ الكتاب والعرتة ب (ألصغرالفقو اػػ )األحكاـ الشرعية ب
ال خيَر فيمن ال يتفقَُّو من أصحابنا يا بشيري إفَّ  -على أي حاؿ ال أريد الػخوض ُب ىذه القحية 

ِلمن؟ إىل  - إذا لػم يستغنػي بفقهِو أحتاج إليهم -يعنػي من أصحابنا من الشيعة  -الَرُجَل منهم 
خالفٌن وىذا ىو الذي يػحدُث ُب واقعنا، إف الرجل منهم إذا لػم يستغنػي بػحديث آؿ ُمػَحمَّد، كيف الػم

يستغنػي؟ أف يكوف لو علم، إذا ما كاف عنده علم بػحديث آؿ ُمػَحمَّد سنرى شيخنا الوائلي أصبًل ىل 
إفَّ الَرُجَل منهم إذا لػم  - أصربوا َعَليَّ قليبلً  ،عندُه كتب شيعية أو ما عنده كتب شيعية ومن لسانوِ 

فكيف  - فإذا أحتاج إليهم أدخلوه ِفي باب ضاللتهم وىو ال يعلم ،يستغنػي بفقهِو أحتاج إليهم
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يعنػي من  -إفَّ الَرُجَل منهم إذا لػم يستغنػي  -بػمن يدرس عندىم ويأخذ الشهادات العالية منهم 
فإذا أحتاج إليهم أدخلوه ِفي باب ضاللتهم وىو  -إىل الػمخالفٌن  -بفقهِو أحتاج إليهم  -الشيعة 
 من حيث ال يعلم ألنو سيحبهم شيئاً فشيئاً وسيقتنُع بأفكارىم شيئاً فشيئاً. - ال يعلم

خارجة قاؿ: قلت بن  عن ىاروف: رواية أخرى: ىذه الرواية ُب مستطرفات السرائر البن إدريس الػحلي
ألي غرض؟ ال  -الء الػمخالفين لنستمع منهم الػحديث ألبي عبد اهلل عليو السالـ: إنَّا نأتي ىؤ 
إنَّا نأتي ىؤالء الػمخالفين لنستمع منهم الػحديث يكوف  -ألجل االقتناع بِو كما يفعل الشيخ الوائلي 

 ُحجًَّة لنا عليهمي قاؿ: ال تأِتهم وال تستمع منهم َلَعنَػُهم اهلل وَلَعَن ِمَلَلُهم الػمشركة.
 وائلي الػمقطع التاسع وىو يأمرنا بأف نتحلى بروح رياضية، الػمقطع التاسع.لنستمع إىل الشيخ ال

 اؼبذاىب ألحد نظرية يل اقرأ َلمَّا اآلف أنا أقسملك رياضيو بروح نتحلى لو احنو: ]الوائلي صوت
 كمسلم ثروٌب من جزء أهنا اعتقد ألف االعتزاز، غاية هبا أعتز اهلل يعلم ناىحة، والنظرية اإلسبلمية

 [.كمسلم ثروٌب من صيلةح
أنا ما أدري ما الػمقصود من النظرية الناىحة، نظرية ناىحة ما معناىا؟! كلمات فارغة من الػمحتوى، 
يبدو أف اإلماـ الصادؽ ال يتحلى بالروح الرياضية، نػحُن نقلد اإلماـ الصادؽ فبل نػمتلُك الروح الرياضية 

إنَّا نأتي ىؤالء الػمخالفين ىاروف قاؿ:  -ال تأِتهم  خارجة:بن  ألف اإلماـ الصادؽ يقوؿ لػهاروف
لنستمع منهم الػحديث يكوف ُحجًَّة لنا عليهمي قاؿ: ال تأِتهم وال تستمع منهم لعنهم اهلل ولن 

 ِمَلَلُهم الػمشركة.
، ىذا al-waeli.com . al-waeli.net الػمقطع موجود ُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ ، 

بداية ثانية  57ىجري، طوؿ الػمجلس ساعة واحدة و 1414ف سنة: الػمجلس ُب شهر رمحا
إىل آخر اآلية، الػمقطع الذي عرضناه يبدأ { ادلَالَئِكَخِ عَهََ عَسَضَيُى ثُىَّ كُهَّيَب األَمسَبء آدَوَ ًَعَهَّىَ}  الػمجلس

 ثانية، ىذا الػمقطع الذي أخذناه. 29و  48و عشر ثواين إىل  48من الدقيقة: 
 مع األئمة الذين ال يػمتلكوف روحاً رياضية كما ىو شيخنا أبو سػمًن:نستمر 

يسار عن أبي عبد اهلل عليو بن  عن الفضيل أو الُفضيلالرواية عن الكاُب الشريف ُب الػجزء الثاين: 
الػمرجئة يعنػي الػمخالفٌن يعنػي الػمذاىب األربعة، ىذا  -السالـ: قاؿ: ال تػجالسوىم يعنػي الػمرجئة 
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ال تػجالسوىم يعنػي الػمرجئة لعنهم اهلل ولعن اهلل ِمَلَلُهم  -و معنػى الػمرجئة ُب روايات أىل البيت ى
 .الػمشركة الذين ال يعبدوف اهلل على شيء من األشياء

لعن اهلل الرواية أيحًا موجودة ُب الكاُب الشريف ُب اعبزء الثاين، اإلماـ الصادؽ بٌن أصحابِو قاؿ: 
أيب سفياف ؾبموعة آمنوا بالفكر اعبربي، معاوية ىو بن  درية الِفَرؽ اليت آمنت بفكر معاويةالق - القدرية

َلَعَن اهلل القدرية َلَعَن اهلل الخوارِج ثم قاؿ: َلَعَن اهلل  -الذي بثَّ الفكر اعبربي ُب الناس، اجملربة 
مرًة  -يعين القدرية واػبوارج  - الءقلُت: لعنَت ىؤ الراوي يقوؿ:   - الُمرجئة َلَعَن اهلل المرجئة مرتين 

ولعنَت  -اؼبرجئة يعين اؼبخالفٌن اآلف العنواف العاـ ؼبخالفي أىل البيت ىم اؼبرجئة  - مرًة ولعنت ىؤالء
أصبًل أكثر من ذلك  -إفَّ قتَػَلَتنا مؤمنوف  :قاؿ: إفَّ ىؤالء يقولوف -ماذا قاؿ اإلماـ؟  - ىؤالء مرتين

إفَّ قتَػَلَتنا مؤمنوف فدمائنا متلطخٌة  :يقولوف -رعي أليس ىكذا يقولوف؟ يقولوف بأف يزيد خليفة ش
 إٌَِّ قَبنٌُا انَّرٍَِّ}اإلماـ يشًن إىل ىذه اآلية: -بثيابهم إلى يـو القيامة إفَّ اهلل حكى عن قـو في كتابِو  

 فَهِىَ قُهزُى ًَثِبنَّرُِ ثِبنجَِّْنَبدِ قَجهِِ يٍِّ زُظُمٌ جَبءكُى قَد قُم اننَّبزُ أكُهُوُرَ ثِقُسثَبٌ َّأرَِْنَب حَزَََّ نِسَظٌُل َُؤيٍَِ أَالَّ إِنَْنَب عَيِدَ انهّوَ

اػبطاب  -ئة عاـاكاف بين القاتلين والقائلين خمسم: - ٍب يعلق اإلماـ {صَبدِقِنيَ كُنزُى إٌِ قَزَهزًٌُُىُى
فألزمهم اهلل  -َصاِدِقيَن  ُكنُتم ِإف لُتُموُىمقَػتَ  َفِلمَ  ؼبن؟ ألُناس يعيشوف ُب زمن النيب واآلية تقوؿ ؽبم:

ألهنم وببوف أولئك الذين قتلوا األنبياء، يبدو أف أئمتنا ال يبلكوف روحاً  - القتل برضاىم ما فعلوا
 رياضية. 

حنظلة اؼبعروفة يعرفها العلماء والفقهاء رواية بن  حنظلة رواية عمربن  نستمر ُب مقبولة أو صحيحة عمر
ا أأخذ منها موطن اغباجة، عن إمامنا الصادؽ عليو السبلـ، اغبديث عن اثنٌن أو ؾبموعة من أن ،طويلة

الشيعة ىبتلفوف ُب قحية يرتافعوف إىل فقهاء الشيعة إىل فقيهٌن كل فقيو عنده رأي وكل فقيو يستند إىل 
يث عن أسباب باعتبار الروايات ـبتلفة واختبلؼ الروايات راجع إىل أسباب ليس اآلف اغبد ،رواية

عن إمامنا الصادؽ عليو السالـي قلُت: فإف كاف الَخبَػَراف عنكما مشهورين : االختبلؼ ُب الروايات
فإف   -ألف اإلماـ بالبداية يقوؿ لو خذ باؼبشهور واجملمع عليو بٌن أصحابنا  - قد رواىما الثقاُت عنكم

ينظر فما وافق حكمُو حكم الكتاب كاف الَخبَػَراف عنكما مشهورين قد رواىما الثقاُت عنكم قاؿ: 
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فيؤخذ بو ويُترؾ ما خالَف ُحكمُو حكم  -هبذا الشرط ـبالفة العامة  -والُسنَّة  وَخاَلَف العامَّة 
الكتاب والسنة ووافق العامةي قلُت: ُجِعلُت ِفداؾ أرأيت إف كاف الفقيهاف عرفا حكمُو من الكتاب 

واآلخر مخالفًا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قاؿ: ما َخاَلَف  والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقًا للعامة
العامة ففيِو الرشادي فقلُت: ُجِعلُت ِفداؾ فإف وافقهما الخبراف جميعاًي قاؿ ينظر إلى ما ىم إليو 

 -يبدو أفَّ اإلماـ الصادؽ ما كاف عنده روح رياضية  - أمَيل ُحكَّامهم وُقضاتهم فيُترؾ ويؤخذ باآلخر
أترؾ  -فق حكامهم الخبرين جميعاًي قاؿ: إذا كاف ذلك فارجو حتى تلقى إمامك قلُت: فإف وا

األمر من أساسو ألف ما زاؿ أف اػبربين يوافقاف العامة فمعىن ذلك أف ىذين اػبربين على الحبلؿ وليس 
فإف وافق حكامهم الخبرين جميعًا قاؿ: إذا كاف ذلك فارجو حتى تلقى إمامك فإف  -على الرشاد 

 ؼ عند الشبهات خيٌر من االقتحاـ في الهلكات.الوقو 
رواية أيحًا كل ىذه الروايات موجودة ُب كتاب الوسائل ُب كتاب الكاُب ُب الكتب األربعة، الرواية عن 

إذا َوَرَد عليكم حديثاِف مػختلفاف فاعرضوىػما على كتاب إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو: 
 - وما خالف كتاب اهلل فردوه فإف لػم تػجدوىػما فػي كتاب اهلل ،خذوهاهلل فما وافق كتاب اهلل فػ

فاعرضوىػما على أخبار العامة فما وافق  -ليس كل األخبار والػمعاين موجودة ُب الكتاب ظاىرة 
 .وما خالف أخبارىم فخذوه -أرموه  - أخبارىم فذروه

نػتم واهلِل على شيء مػما ُىم فيو وال ُىم عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل قاؿ: ما أرواية ثالثة أيحاً: 
أنتم على خبلؼ مػطلق ألنػهم على ضبلؿ وأنتم على ىدى، تنتبهوف إىل  -على شيء مػما أنػتم فيو 

ما أنػتم واهلِل على شيء مػما ُىم فيو وال ُىم على شيء مػما أنػتم فيو فخاِلفوىم فما ُىم من  الرواية:
 -فما ُىم من الػحنيفية  -يعنػي الػملة اإلبراىيمية يعنػي ملة ُمػَحمَّد  الػحنيفية -الػحنيفية على شيء 

 يعنػي من الػُمػَحمَّديَِّة على شيء.
واهلِل ما َجَعَل اهلل الرواية الرابعة: عن إمامنا الصادؽ، أيحًا ُب الوسائل ُب الكتب األربعة موجودة، قاؿ: 

قط إتباع أىل البيت ألف ىذا ىو الصراط اؼبستقيم، أمَّا ما موجود خيار ف -ألحد ِخَيرًة في إتباع غيرنا 
الشيخ الوائلي  -واهلِل ما َجَعَل اهلل ألحد ِخَيرًة  نظرية ناىحة ىذه قحية زبص أبا ظبًن، اإلماـ يقوؿ:

يفحص ُب النظريات وهبد ىذه النظرية ناىحة وتعجبو تلك النظرية ىذه قحية زبص الوائلي، أنتم 
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واهلِل هج الوائلي ىنيئًا لكم بِو، سبشوف ُب منهج الصادؽ ىذا منهج الصادؽ: قاؿ: تريدوف سبشوف ُب من
ما َجَعَل اهلل ألحد ِخَيرًة في إتباع غيرنا وأفَّ من وافقنا َخالَف عدونا ومن وافق عدونا في قوؿ أو 

ء يا خطبائنا يا صباعة ىذا ىو ديننا ىذه تعاليمنا، يا علمائنا األجبل -عمل فليس منا وال نحُن منهم  
الكراـ يا ساداتنا يا موالينا يا فقهائنا ىذا ىو ديننا ىذا كبلـ الصادؽ، ِلماذا ُتشحن الفحائيات دبثل 

واهلِل ما َجَعَل اهلل ألحد ِخَيرًة في إتباع  -ىذا كبلـ الصادؽ صلوات اهلل عليو  -واهلِل  -ىذه الرتىات 
 عدونا في قوؿ أو عمل فليس منا وال نحُن منهم . غيرنا وأفَّ من وافقنا َخالَف عدونا ومن وافق

قلُت  -رواية أخرى، الروايات كثًنة أنا آتػي نػماذج ىنا فقط آتػي بالنماذج  - عبد اهللبن  عن ُمػَحمَّد
للرضا عليو السالـ: كيف نصنُع بالػخبرين الػمختلفين؟ فقاؿ: إذا ورد عليكم خبراف مػختلفاف 

ال يتحدث  .ما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارىم فدعوهفانظروا إلى ما يػخالف منه
اإلماـ عن نظرية ناىحة ىنا، أي نظرية ناىحة!! لنستمع إىل كبلـ الشيخ الوائلي مرة ثانية نفس 

 الػمقطع، الػمقطع التاسع..
 اؼبذاىب ألحد نظرية يل اقرأ َلمَّا اآلف أنا أقسملك رياضيو بروح نتحلى لو احنو: ]الوائلي صوت

 كمسلم ثروٌب من جزء أهنا اعتقد ألف االعتزاز، غاية هبا أعتز اهلل يعلم ناىحة، والنظرية اإلسبلمية
 [.كمسلم ثروٌب من حصيلة

 ىذه النظرية الناىحة جزء من ثروتِو بينما األئمة ماذا يقولوف؟ 
 - ي يشبو قوؿ الناسما سػمعتُو منػ: يقوؿ زرارة عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل عليوبن  عن عبيد

ىذا كبلـ تقية  - فيِو التقية -َشَبو فيو  - ما سػمعتُو منػي يشبو قوؿ الناس -الناس يعنػي الػمخالفٌن 
 أين ىي النظريات الناىحة ىنا؟! -وما سػمعَت منػي ال يشبو قوؿ الناس فال تقية فيو  -

ماذا  - ين الػمتعارضين بأيػهما يأخذ؟أعين يسأؿ اإلماـ الباقر عن الػحديثبن  عن زرارةرواية أخرى: 
 .أنظر ما وافق منهما مذىب العامة فاتركُو وُخذ بػما خالفهم -يػجيب اإلماـ؟ 

الػَجهم أو الػُجهم يسأؿ اإلماـ الكاظم: بن  رواية عن اإلماـ الكاظم صلوات اهلل وسبلمو عليو، الػحسن
فقاؿ: ال واهلل ال يسعكم إالَّ التسليم لناي فقلُت:  ىل يسعنػا فيما َوَرَد علينا منكم إالَّ التسليم لكم؟

فُيروى عن أبي عبد اهلل عليو السالـ شيٌء ويُروى عنو خالفو فبأيػهما نأخذ؟ فقاؿ: ُخذ بػما َخاَلَف 
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 .وما وافق القـو فاجتنبوُ  -بػما خالف القـو يعنػي الػمخالفٌن  - القـو
 .يكم حديثاف مػختلفاف فػخذوا بػما َخاَلَف القـو: إذا َوَرد علعن اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ

شيعتنا الػُمَسلّْموف ألمرنا اآلخذوف بقولنا الػمخالفوف ألعدائنا َفَمن لػم يكن كذلك عن إمامنا الرضا: 
 .َفَمن لػم يكن كذلك فليس منا -يعنػي الذي يبحث عن النظريات الناىحة فليس منا  - فليس منا

ُب وسائل الشيعة، موجودة كذلك ُب جامع أحاديث الشيعة باب كبًن واسع كل ىذه الروايات موجودة 
 ُب ىذا الكتاب، موجودة ُب الكتب األربعة ُب الكاُب وأخوات الكاُب.

قاؿ: قلُت للرضا عليو السالـ:  -أيحاً الرواية من الوسائل  - أسباطبن  عن عليإليكم ىذه الرواية: 
 وليس فػي البلد الذي أنا فيِو أحٌد أستفتيو -قحية ضرورية  - يػحدث األمر ال أجد بُدًا من معرفتوِ 

تبلحظوف الكبلـ عن قحية فتوى فما بالك ُب القحايا العقائدية التػي ىي األساس، يقوؿ لئلماـ  -
 -عندي مسألة ضرورية وال يوجد أحد من أصحابك من فقهاء الشيعة أستطيع أف أسألُو ماذا أصنع؟ 

وليس فػي البلد الذي أنا فيِو أحٌد أستفتيو من مواليكي قاؿ:  دًا من معرفتوِ يػحدث األمر ال أجد بُ 
فاستفتِو من أمرؾ فإذا أفتاَؾ بشيء فَػُخذ  -فقيو البلد يعنػي الػمخالف  - ائػتػي فقيو البلد فقاؿ:

فقيو البلد  ائػتػي -ىذه رسالة عملية موجودة ُب كل مكاف، الرسالة العملية  - بػخالفو فإفَّ الػحقَّ فيو
 .فاستفتِو من أمرؾ فإذا أفتاَؾ بشيء فَػُخذ بػخالفو فإفَّ الػحقَّ فيو

تبلحظوف كم ىم مبتعدوف، ىذه ليست قحية عناد أبداً، طبعًا إذا أريد أف أذىب إىل كتب فقهاء 
وا  الػمخالفٌن وقت ما عندي أنا جئت بػنماذج من أقوالػهم لكن واهلل ما عندي وقت، يػمكنكم أف تراجع

كتابػي )ِفنَت ُب عصر الظهور( تػجدوف مػجموعة من ىذه األقواؿ وتػجدوف ىذه الروايات التػي تلوتػها 
على مسامعكم، أنا تلوت ىذه الروايات ىو من كتايب )ِفنَت ُب عصر الظهور( وىذا الكتاب مشحوف 

جديداً، ىذا الكتاب  بػهذه الروايات، روايات منقولة عن الوسائل وعن الكتب األربعة وىذا كتاب ليس
 للهجرة. 1414طبعتُو األوىل كانت سنة: 

أتدري ِلما أُِمرُتم : رواية يرويها الشيخ الصدوؽ ُب علل الشرائع تشرح لنا القحية، عن اإلماـ الصادؽ
إفَّ عليًَّا عليو السالـ لػم يكن يديُن اهلل  :فقاؿما تقوؿ العامة؟ فقلُت: ال ندريي  باألخِذ بػخالؼ

األُمَّة أي أٌمَّة؟ األُمَّة التػي كانت ُب الػمدينة يعنػي أُمَّة السقيفة  - الَّ خالفت عليو األُمَّة إلى غيرهبدين إ
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 -ألي شيء؟  - إفَّ عليًَّا عليو السالـ لػم يكن يديُن اهلل بدين إالَّ خالفت عليو األُمَّة إلى غيره -
عليو السالـ عن الشيء الذي ال يعلمونو فإذا إرادًة إلبطاؿ أمره وكانوا يسألوف أمير الػمؤمنين 

حتػى ال يكوف الػمصدر عليَّاً صلوات اهلل عليو، . أفتاىم جعلوا لو ضداً من عندىم ليلبسوا على الناس
ىذا ىو السبب الذي ألجلِو األئمة قالوا لنا بأف الصواب ُب خبلفهم بأف الرشاد ُب خبلفهم، فأين ىذا 

 سػمًن الوائلي، لنستمع إىل الػمقطع العاشر للشيخ الوائلي..الكبلـ من منهج شيخنا أيب 
 إىل أدى إذا اغبق ترؾ يتعٌن: يقولوف فقهائنا غًن من صبلة شفت أنا ىاغبالو فمثل : ]الوائلي صوت
 [. عجالة على اؼبوضوع ُب فقهائنا رأي الحظت ما الواقع أكرب، ضررٍ 

الكتب الشيعية يراجع كتب الػمخالفٌن أنصتوا تبلحظوف ىو يػححر إىل الػمجلس من دوف أف يراجع 
 مرة أخرى للكبلـ..

يعين ىو يأتيكم إىل اجمللس يقرأ كتب اؼبخالفٌن ويشحن أذىاف الناس بكبلـ اؼبخالفٌن وما راجع كتب 
 فقهاء الشيعة، ىذا اؼبقطع كبُن أخذناه من ؾبلس موجود ُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ،

al-waeli.com . al-waeli.net 12دقيقة و 52للهجرة طوؿ اجمللس  1418، شهر رمحاف 
 }الَثواين، أوؿ اجمللس  7و  7ثانية إىل الدقيقة  51و  6ثانية، اؼبقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة 

 .يةإىل آخر اآل{ عِهى ثِغَريِ عَدًاً انهّوَ فََْعُجٌُّا انهّوِ دًٌُِ يٍِ َّدعٌٌَُ انَّرٍَِّ رَعُجٌُّا
القحية واضحة وبينة أف الشيخ الوائلي وىو آت إليكم ليصعد اؼبنرب منرب اغبسٌن يبلحظ ويتابع كتب 
اؼبخالفٌن وينقل آرائهم وما يبلحظ كتب فقهاء الشيعة وىو مل وبفظ آرائهم، لو كاف وبفظ آرائهم ونَػَقل 

الشيخ الوائلي، قد يقوؿ  آرائهم ما كاف وبفظ آرائهم نقل فقط لكم آراء اؼبخالفٌن وىذا ىو منهج
البعض بأف ىذه حالة استثنائية أبداً، ألنو أساسًا الشيخ الوائلي ما يبلك كتبًا شيعية إال قليلة، مكتبة 

 الشيخ الوائلي كلها من كتب اؼبخالفٌن كتب الشيعة فيها قليلة لنستمع إىل اؼبقطع اغبادي عشر..
 من منها% 90 اعبالسٌن من واحد كل مكتبة أعتقدو  مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا: ] الوائلي صوت
 ايطب كتابك أف اىحم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 10 وفرد زين األربعة، اؼبذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو
 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر كرف مسألة ىاي اؼبانع، شنو ليش يدخلك زبليو
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 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت
، وشبكة الشيعة العاؼبية شهر صفر شيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـىذا اجمللس ذبدونو ُب صوت ال

 أٌَ انهّوِ عَبجِدَيَ يَّنَعَ يًٍَِّ أَظهَىُ ًَيٍَ}ثانية، بداية اجمللس  20دقيقة و  46ىجري طوؿ اجمللس  1400

 12ثانية إىل الدقيقة  34و 11إىل آخر اآلية، اؼبقطع الذي نقلناه يبدأ من الدقيقة { امسُوُ فِْيَب ُّركَسَ
أفرض يعنػي القحية  %10من كتب الػمخالفٌن  %90ثواين، الحظتم يقوؿ إف مكتبيت فيها  5و

بيقٌن يقولػها، سنعيد الػمقطع بعد قليل، فرضية ليست معلـو أنو عشرة بالػمئة لكن التسعٌن بالػمئة 
التسعٌن بالػمئة يقولػها بقاطعية إف مكتبتػي فيها تسعوف بالػمئة وأفرض يقوؿ عشرة بالػمئة من كتب 
الشيعة ويُػملي ادعاًء ىذا الكبلـ يقوؿ الػجالسٌن كذلك، من قاؿ لو بأف الػجالسٌن كذلك!! ىو يتصور 

لػجالسٌن أيحًا مكتباتػهم تسعوف بالػمئة من كتب الػمخالفٌن وعشرة أف الناس كلهم كذلك، يقوؿ بأف ا
بالػمئة من كتب الشيعة، قطعاً الذي تكوف مكتبتُو ىكذا وىو على ُعجالة ال يستطيع أف يرجع إىل كتب 
الشيعة الكتاب القريب، اإلنساف الذي يكوف على عجلة من أمرِه الكتب القريبة والػمنتشرة والػموجودة 

واإلنساف دائػمًا حينما يريد أف يقرأ  ،ػمنحدة والػموجودة ُب خانات الػمكتبة ىي كتب الػمخالفٌنعلى ال
أو ينقل معلومة خصوصًا الػخطباء، خطباء الػمنابر ال يػملكوف القدرة على التحقيق ُب الكتب، مثل 

العلم وال علم لو  الشيخ الوائلي رجل علمُو مػحدود الناس تتصور بأف علمو غًن مػحدود، الرجل قليل
بػحديث أىل البيت، الرجل عنده قدرة خطابية، القدرة الػخطابية شيء والعلم شيء آخر، يػمكن 

والذين ىم ليس من أىل االختصاص  ،لئلنساف أف تكوف عنده قدرة خطابية ويستعٌن بػمعلومات قليلة
الشيء الطبيعي الكتاب  %90تبة ال يستطيعوف أف يػميزوا بٌن حقيقة العلم وبٌن غًنِه، فإذا كاف الػمك

ي، الذي يصل إليو دائػمًا ويتعامل معو دائػمًا ىو الكتاب الػمخالف ألىل البيت وىذا ىو الشيء الطبيع
 نستمع إىل الػمقطع مرة ثانية.

إذًا أنتم تػمتعوا بػهذا الفكر النًن  ،تسعوف بالػمئة من كتب مكتبتِو من الػمخالفٌن من كتب الػمخالفٌن
وأنا ىنا أجيب على الكثًن من الرسائل التػي وصلتنػي منُذ  ،ه النظريات الناىحة نػحُن ال نريدىاوبػهذ

افتتاح القناة وىي إما تعتُب َعَليَّ أو تعتب على القناة بأننا ال نبث مػجالس الشيخ الوائلي، أو البعض 
 يطلبوف ذلك وما أجبُت على تلك الرسائل جوايب ىو ىذا:
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أنا ُب عقيدتػي ىذا، أجُد ُب ذلك إضبلاًل للناس إضبلالً لشيعة أىل البيت، رجل يأخذ  واهلل أجُد ذلك،
من كتب الػمخالفٌن، وأنا أقرُأ ُب مصادرنا األصلية ىذا رجاُؿ  %90معلوماتو من مكتبة تشتمل على 

الػحديث، الكشي وُب بداية الكتاب الروايات التػي يحعها الكشي ُب بداية الكتاب قواعد لتقييم رجاؿ 
 من ىذه الروايات:

بن  ىذا عليّ  - سويد السائي قاؿ: كتبُت إلى أبي الحسن األوؿ وىو في السجنبن  عن عليّ 
سويد السائي ىو الذي نقل خرب خروج اإلماـ إىل الشيعة وأعتقد القصة تعرفوهنا َلمَّا جيئ باعبنازة 

سويد بن  عن عليّ  -سويد السائي بن  الشريفة على اعبسر، الذي نقل اػبرب إىل الشيعة ىو ىذا عليّ 
وىو في السجن: وأمَّا ما ذكرت  -يعين اإلماـ الكاظم  -السائي قاؿ: كتَب إليَّ أبو الحسن األوؿ 

ال تأخذفَّ معالم  -يعين أصوؿ حقائق ثوابت  -ال تأخذفَّ معالم ييا علّي ممن تأخذ معالم دينك
ال تأخذفَّ معالم دينك عن  -ماذا يا باب اغبوائج؟ ِلماذا يا أبا اغبسن؟ لِ  -دينك عن غير شيعتنا 

فإنََّك إف تعديتهم أخذت دينَك عن الخائنين الذين خانوا اهلل ورسولو وخانوا أماناتهم   يغير شيعتنا
فعليهم لعنة  يإنهم اؤتمنوا على كتاب اهلل جلَّ وعال فحرَّفوه وبّدلوه -من الكتب  %90ىذه  -

 مالئكتو ولعنة آبائي الكراـ البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يـو القيامة.اهلل ولعنة رسولِو ولعنة 
قاؿ: كتبُت إليو يعني أبا الحسن  -كتاب آخر ينقلُو الكشي، من الشيعة من يكتب إىل اإلماـ اؽبادي 

أبو  أبو اغبسن الثالث قرأنا أبو اغبسن األوؿ ىو اإلماـ الكاظم أبو اغبسن الثاين اإلماـ الرضا - الثالث
قاؿ: كتبُت إليو يعني أبا الحسن الثالث أسألُو عمَّن آخذ معاَلم  -اغبسن الثالث ىو اإلماـ اؽبادي 

يعين اثناف من األخوة من الشيعة كتبا إىل اإلماـ رسائل  -ديني وَكَتَب أخوُه أيضاً بذلك فكتب إليهما 
فاصمدا  يَفِهمُت ما ذكرتما -هما؟ يسأالف اإلماـ اؽبادي عمَّن يأخذاف دينهم، اإلماـ ماذا كتب إلي

 .نهما كافوكما إف شاء اهلل تعالىفي دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدـ في أمرنا فإ
ىذه مباذج من الروايات وإالَّ كتُب الػحديث تعجُّ بػمثل ىذه الػمعاين وبػمثل ىذه الػمحامٌن، أصُل ديننا 

ت اهلل وسبلمو عليهم أجػمعٌن، الذي يريد أف يأخذ من غًن أىل أننا ال نأخُذ إالَّ من أىل البيت صلوا
البيت إنو يعاند الػمنهج يعاند منهج ُمػَحمَّد، منهج ُمػَحمَّد الكتاب والعرتة، الذي يأخذ من غًن ىذا 

ألف آية  يالػمنهج ىو خارٌج عن ملة ُمػَحمَّد ىو يبحث ُب مزبلة من الػمزابل ُب قمامة من القمامات
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مػخصوصة بػهذا الػمنهج، الػخارج عن ىذا الػمنهج والػمعادي لػهذا الػمنهج يعنػي نػجاسة، آية  التطهًن
التطهًن بػمن مػخصوصة؟ بالعرتة أـ بغًن العرتة؟ والنبػي صلى اهلل عليو وآلو خصَّ الػمنهج بػهذه العرتة 

تطهًن يعنػي عن نػجاسات الطاىرة، الذي يأخذ عن غًن ىذا الػمنهج يعنػي يأخذ عن غًن أصحاب آية ال
عن قمامات، الشيخ الوائلي حٌَن يبدي غحبُو مثبًل من التػأريخ كما ُب الػمقطع الػخامس عشر، حٌن 

 يُبدي غحبُو من التػأريخ فماذا يقوؿ لنستمع إىل الشيخ الوائلي ُب الػمقطع الػخامس عشر..
 لو التأريخ ىذا ىو باؼبرحاض تذبو تشيلوو  باغبذاء كلو للتاريخ وتدكو اغبذاء تلـز مو: ] الوائلي صوت
 [. غًنه

حٌن يغحب الشيخ الوائلي وال يعجبو ما قالُو التأريخ ويعطي رأيُو ُب التأريخ بأنو ُيحرب باغبذاء ٍب يؤخذ 
بكلِو ويلقى ُب اؼبراحيض، فماذا نقوؿ عن العقائد، التأريخ أىوف وإف كاف التأريخ أيحًا يرتبط ُب بعض 

ئد فماذا نقوؿ ُب الفكر وُب التفسًن القحية تكوف أسوأ وأسوأ، ىذا اؼبقطع موجود ُب جوانبِو بالعقا
 ، أوؿ الػمجلس: al-waeli.com . al-waeli.net صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ،

 اُء الػجزيلُ ػأعطيَت هلل والعط  ذت فقد ػف إف أخػا الطػا أبػي
و  11الػمقطع الذي نقلناه يبدأ من الدقيقة  1399فر ثانية شهر ص 12دقيقة و 44طوؿ الػمجلس 

ثانية، الشيخ ىنا يُبدي غحبو وعدـ رضاه من ىذا التأريخ الػمشوه إذا  57و 11ثانية إىل الدقيقة  51
كاف التأريخ ىكذا ُيحرب بالػحذاء ويلقى ُب الػمراحيض فلماذا ننقل منو!! لطالػما نقل لنا األكاذيب 

 ابع عشر وىو يتحدث عن أيب حنيفة.مع إىل الػمقطع الر من ىذا التأريخ، لنست
 فقهائنا، آراء آرائنا مثل اإلماـ أف رأي عنده حنيفة أبو حنيفة، أيب ؼبناقشة اؼبدينة من: ] الوائلي صوت
، عن القراءة يتحمل بالصبلة اإلماـ أف  اإلماـ األوليٌن بالركعتٌن يقروف وبتاج ما وراه اللي اعبماعة اؼبأمـو

، عن القراءة ليتحم  ما: قاؿ عليو دخلوا الو جايٌن صباعة ىواي يناقشوه يريدوف جايٌن ىذولو اؼبأمـو
 جايٌن احنا: لو قالوا بلى،: ؽبم قاؿ القراءة، اؼبأمومٌن عن يتحمل اإلماـ أف تقوؿ أنت: قالوا ؟ عندكم
 أنا رسلكم على: مؽب قاؿ العقيدة، ىذه على نبككك أف العقيدة ىذه على نبككك أف ونريد اناقشك
 منهم واحدٍ  إىل فأشاروا أكلمو، وأنا أفحلكم أعلمكم انتخبوا كلكم، وياكم احجي يبكن ما خوب
 إذا: ؽبم قاؿ بلى،: قالوا يبثلكم؟ بلى،: قالوا ؟ عنكم ينوب ىذا: ؽبم قاؿ عنا، ينوب ىذا: لو قالوا

 تلزمكم؟ حبجة ألزمتو إذا: قاؿ عم،ن: قالوا عنكم؟ يتحمل: قاؿ بلى،: قالوا أناقشكم؟ كأمبا ناقشتو
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 عنكم، ويتحمل عنكم ينوب تعتربوه ىذا: قاؿ كيف؟: لو قالوا اغبجج، لزمتكم قد: قاؿ بلى،: قالوا
 ما الرجل ىو ترا ورائي، يصلي اللي أمثل ما ورائي يصلي عمن القراءة اربمل انا أف تستكثروف ليش
 عبلقة، لو ما باؼبوضوع النص الشرعي الدليل يقرهبم، أف أراد تقرييب دليل لكن شرعي، دليل وياىم سلك
 يشوشروف يردوف جايٌن ىم زين، بالرأي، أقنعهم ؾبادلٌن، جايٌن ىذوال اؼبعىن، ؽبم يقرب أف أراد لكن
 إىل ميلو شنو؟ سببو عليو، الشوشرة من كثًن أكو تأرىبو ُب الرجل ىذا واغبقيقة أكثر، مو عليو،

 شديدة ضبلة العباسيٌن عليو ضبلوا العلويٌن، دبناصرة يفيت وكاف العلويٌن إىل يبيل كاف الرجل العلويٌن،
 [. عليو ذبين بيها أهنا واض  تلقاه أشياء لبعض ذبي ؼبا يعين االضطهاد، من لكثًن ويتعرض كبًنة، ضبلة

التأريخ  ىذا من التأريخ الػمكذوب، متػى َنَصَر العلويٌن ىذه تلفيقات موجودة ُب كتب التأريخ من نفس
موجود  اجمللسالذي تػحدث عنو الشيخ الوائلي بأنو البُد أف ُيحرب بالػحذاء ويلقى ُب الػمراحيض، ىذا 

شهر رمحاف   al-waeli.com . al-waeli.netُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ، 
 37و  52يقة ثانية، الػمقطع الذي أخذناه يبدأ من الدق 57للهجرة طوؿ الػمجلس ساعة و 1414

إىل آخر اآلية، تبلحظوف { ثُىَّ كُهَّيَب األَمسَبء آدَوَ ًَعَهَّىَ}ثواين، الػمجلس أولُو  8و 55ثانية إىل الدقيقة 
الكبلـ واض  دفاع عن أيب حنيفة ومدح، مع أف نقاش أيب حنيفة كاف ُب غاية الػهزاؿ ولكنو عرضوُ 

اف ُب غاية الػهزاؿ، ال عبلقة يل بػما دار ُب نقاش أيب وكأنو يعنػي شيء قوي، النقاش جواب أيب حنيفة ك
حنيفة ولكنو دفاع عن أيب حنيفة وأنو كاف مناصرًا للعلويٌن وأنو تُػجنّػيَّ عليو وتعرَّض إىل شوشرة كما 

 يقوؿ، نػحُن لنرى ماذا يقوؿ أئمتنا عن أيب حنيفة وماذا يقوؿ الشيعة عن أيب حنيفة.
ىذه رواية موجودة ُب عدة مصادر لكن ىذا الكتاب الذي بٌن يدي ىو القطرة مثبًل لنقرأ ىذه الرواية، 

من بػحار مناقب النبػي والعرتة للسيد أحػمد الػمستنبط رحػمة اهلل عليو والرواية ينقلها عن كتاب 
أفَّ أبا حنيفة : الكراجكي الػخرائج والػجرائ  وموجودة ُب البحار موجودة ُب الوسائل ُب عدة مصادر

فلمَّا رفع الصادؽ عليو السالـ يدُه عن أكلِو قاؿ: الػحمُد هلل  -أكل مع اإلماـ الصادؽ  - معوُ  أكل
فقاؿ أبو حنيفة: يا أبا عبد اهلل أجعلت مع اهلل  ،رّب العالػمين اللَُّهمَّ إفَّ ىذا ِمنَك ومن رسولك

با عبد اهلل أجعلت مع اهلل يا أ -الحظوا األدب العايل أدب أيب حنيفة مع اإلماـ الصادؽ  -شريكاً؟ 
 أٌَ إِالَّ ََقًٌَُا ًَيَب} 0فقاؿ عليو السالـ: ويلك إفَّ اهلل تعالى يقوؿ -يتهم اإلماـ باإلشراؾ  -شريكاً؟ 
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 قَبنٌُاًَ} 0وقاؿ أيضاً { ًَزَظٌُنُوُ انهّوُ آرَبىُىُ يَب زَضٌُا أَََّيُى ًَنٌَ}0 وقاؿ أيضاً { فَضهِوِ يٍِ ًَزَظٌُنُوُ انهّوُ أَغنَبىُىُ

فقاؿ أبو حنيفة: فكأني ما قرأتػهما من كتاب اهلل وال ًَزَظٌُنُوُ{  فَضهِوِ يٍِ انهّوُ ظَُْؤرِْنَب انهّوُ حَعجُنَب
سػمعتهما إالَّ ىذا الوقتي فقاؿ أبو عبد اهلل: بلى قد قرأتػهما وسػمعتهما ولكن اهلل تعالى أنزؿ فيك 

ىذا الػخطاب ِلمن؟ اآلية تتحدث  - َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف الُقرآفَ  -{ بأَقفَبنُيَ قُهٌُة عَهََ أَو}0وفػي أشباىك

 عَهََ أَو}0ولكن اهلل تعالى أنزؿ فيك وفػي أشباىك -ُب أي أجواء؟ ُب أجواء الكافرين والػمشركٌن  

قوؿ إمامنا الصادؽ ُب أيب  ىذا ىو -َّكعِجٌٌَُ{  كَبٌَُا يَّب قُهٌُثِيِى عَهََ زَاٌَ ثَم كَهَّب}0 وقاؿ{ أَقفَبنُيَب قُهٌُة
حنيفة، ُب أيب حنيفة ىذا الذي يدافُع عنو الشيُخ الوائلي والكثًن من مػجالس الشيخ الوائلي يدافع عن 

 أيب حنيفة ويصوب آراءُه وُب بعض األحياف ينقل آراء ىزيلة عن أيب حنيفة ويبدأ ىو يقويها.
مسلم  بن  أبو حنيفة ؿبمَّد ،يو اإلماـ الصادؽبشكل سريع، ؾبلس هبلس ف 47ىذا حباُر األنوار اعبزء 

مسلم فاإلماـ ماذا قاؿ بن  كاف عنده رؤيا بشكل ـبتصر وسريع ذكر الرؤيا، أبو حنيفة أوََّؿ الرؤيا حملمَّد
أصبَت واهلل يا أبا حنيفةي قاؿ: ثم خرج أبو حنيفة من عندِه : حسب الرواية اؼبوجودة ُب ىذا اعبزء

فقلُت: ُجِعلُت فداؾ إني كرىُت تعبير ىذا الناصب  -مسلم يقوؿ بن  ؿبمَّد -فقلُت: ُجِعلُت فداؾ 
مسلم الطائفي بن  مسلم ىذا من أعلم أصحاب، ؿبمَّدبن  ناصب يعين ىكذا كاف معروفاً، ؿبمَّد -

الذي يقوؿ عنو إمامنا الصادؽ: لوال زرارة وؿبمد وفبلف وفبلف لظننت أف أحاديث أيب ضاعت ىؤالء 
ثُمَّ خرج أبو مسلم الطائفي من أجلة أصحاب اإلماـ قاؿ: بن  حديث أىل البيت، ؿبمد ىم َحػَملةُ 

يا ابن  -ماذا قاؿ اإلماـ؟  - حنيفة من عنده فقلُت: ُجعلُت فداؾ إني كرىُت تعبير ىذا الناصب
 ىذا يعرب بكيفو ىذا، - ؾ اهلل فما يواطئ تعبيرىم تعبيرناؤ ال يسو  -مسلم بن  ىباطب ؿبمد - مسلم

كبُن من مكاف وىم من  -فما يواطئ تعبيرىم تعبيرنا وال تعبيرنا تعبيرىم  -ىذا رجل ناصيب وجاىل 
وليس التعبيُر كما عّبرُهي قاؿ: فقلُت لُو:  -رؤياؾ ليس معناىا ىذا  - وليس التعبيُر كما عّبر -مكاف 

 اهلل يا أبا حنيفةأصبت و ألف اإلماـ قاؿ:  -جعلُت فداؾ فقولك أصبت وتحلُف عليو وىو مخطئ؟ 
وىو  -واهلل أصبت يا أبا حنيفة  -جعلُت فداؾ فقولك أصبت لُو وتحلُف عليو فمحمد يقوؿ:  -
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ألف الكبلـ ُب جو تقية ىذا من أعواف السلطة من . نعم حلفُت عليو أنُو أصاب الخطأمخطئ؟ قاؿ: 
عليو قاؿ لُو أصبت واهلل يا أبا  معاضد السبلطٌن، فكاف الكبلـ ُب ىذا اعبو اإلماـ صلواُت اهلل وسبلموُ 

مسلم يسميو بالناصب واإلماـ يقوؿ لُو نعم ىو ناصب وىذا تقرير بن  حنيفة يعين أصبت اػبطأ، ؿبمد
ؾ اهلل فما يواطئ تعبيرىم تعبيرنا وال تعبيُرناييوال ؤ ال يسو  يا ابن مسلم -مسلم بن  لكبلـ ؿبمد

 يق ىؤالء نواصب.ىؤالء من طريق وكبُن من طر  - تعبيرنا تعبيرىم
ويػخطُر ُب بايل أف مؤمن الطاؽ مرة من الػمرات ناقش أبا حنيفة أو  ،إذا نذىب إىل رجاؿ الكشي رواية

إف أبا حنيفة قاؿ لُو، قاؿ أقرضنػي وكاف دائمًا يدخبلف ُب نقاشات، مؤمن الطاؽ من أصحاب اإلماـ 
إياه ُب الرجعة، يستهزأ بو باعتبار أف  وأبو حنيفة قاؿ: أقرضنػي مبلغًا من الػماؿ وأعطيك ،الصادؽ

وبالػمناسبة الوائلي ُب مػجالسو دائمًا يستهٌن بالرجعة ويحّعف ىذه العقيدة  ،الشيعة تؤمن بالرجعة
مع أف الروايات تقوؿ من لػم يؤمن برجعتنا فليس من شيعتنا و ليس مّنا، على  ،ويقوؿ بأنػها ليس مػهمة

الطاؽ مستهزًأ بو أقرضنػي مبلغًا من الػماؿ وأنا أرجعُو إليك ُب  أي حاؿ، فأبو حنيفة يقوؿ لػمؤمن
الرجعة، مؤمن الطاؽ ماذا قاؿ لُو؟ قاؿ لو: أنا أعطيك أقرضك ولكن جئنػي بحماف أنك ال ترجُع كلباً 
أو خنزيراً، أعطنػي ىذا الحماف وأنا أعطيك فسكت أبو حنيفة، ىذه رواية ىنا عن مؤمن الطاؽ، مؤمن 

دخل على أبو حنيفة يومًا فقاؿ لُو أبو حنيفة بلغني  -اشاتُو مع أيب حنيفة، أبو جعفر الطاؽ ونق
بلغنػي عنكم معشر الشيعة ىو ليس من الشيعة ال كما  - عنكم معشر الشيعة شيءي فقاؿ: فما ىو؟

بلغني عنكم معشر الشيعة شيءي فقاؿ: فما ىو؟ قاؿ:  -يقاؿ بأنو كاف من الشيعة رجل ناصبػي 
ألف يدُه اليسرى  -أف الػميت منكم إذا مات كسرتم يدُه اليسرى لكي يُعطى كتابُو بيمينو  بلغني

ىذا كذب، ىذا من افرتاءاتك  - فقاؿ: مكذوٌب علينا يا نعماف -مكسورة فما عنده يد غًن اليمنػى 
نُو عند تبلحظوف الػمرجئة الػمخالفوف ألىل البيت، أل -ولكني بلغني عنكم معشر الػمرجئة  -يعنػي 

ولكني  -الػمخالفٌن يقولوف الػمرجئة مػجموعات انتهت غًن موجودة، الػمرجئة ىم الػمذاىب األربعة 
فصببتم فيو  -قمع  -بلغني عنكم معشر الػمرجئة أف الػميت منكم إذا مات قمعتم فػي دبره قمعًا 

 -ذا انتشر مثل ىذا فأبو حنيفة رأى ىذا الكبلـ أقوى إ - جرة من ماء لكي ال يعطش يـو القيامة
يعنػي سّد الػموضوع وإحنا نسّد الػموضوع، لنستمع إىل . فقاؿ أبو حنيفة: مكذوٌب علينا وعليكم
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 شيخنا أيب سػمًن وىو يتػحدُث عن أيب حنيفة ُب الػمقطع الثاين عشر..
 أنو حنيفة، أيب على بيها شنعوا األحناؼ، على بيها يشنعوا اللي األشياء صبلة من يعين: ]الوائلي صوت
 يقرأ أف بدؿ يعين قليلة، بقراءة واالجتزاء يل تنبو الفارسية اللغة إىل العربية اللغة من الصبلة ترصبة هبّوز
 آية الرضبن، سور من سورة وىي مدىامتاف يقرأ أفرض يوقف، ثانية سورة السورة بعد من يقرأ أو السورة
 الركوع إىل ويهوي مدىامتاف،: يقوؿ ٍب ربيك يوقف اإلنساف أف يكفي يقوؿ الرضبن سورة آيات من

 يعين يقولوف ما مثل دوبلسبز مثبلً  يقوؿ مدىامتاف: يقوؿ أف فبدؿ يرتصبها أف ويكفي تنبهلي، والسجود
 شويو يعين شيء بيها الحظ حاؿ أيَّةِ  على ىو والرجل عليو، نقد موضع كانت ىاي ، زين ، خحرة أنو

 ما مو نظر وجهة عنده الرجل ألف اإلسبلمية الفرؽ عند أكو راتاؼبهات من لوف أكو نبطل  احنا لنكن
 يثبت ولػم القرآف من تيسر ما فاقرؤوا الرحيم الرضبن اهلل بسم اآلية ظاىر إىل يستند ىو نظر، وجهة عنده
 الظاىر يعين االطبلؽ ىذا إىل ومقيدة الكتاب بفاربة إال صبلة ال وآلو عليو اهلل صلى النيب قوؿ أف عنده
 [. ىذه نظره هةوج

-alىذا الػمقطع موجود ُب مػجلس على شبكة البتوؿ عليها السبلـ، شبكة الػهاشػمية،  
waeli.com . al-waeli.net يعنػي الثالث من شعباف  1412، والدة اإلماـ الػحسٌن شعباف

 42و  11ثواين الػمقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة  3دقيقة و 46ىجري الػمجلس طولو  1412
 ثانية بداية الػمجلس يبدأ أبيات شعر:  54و  12ثانية إىل الدقيقة 

 وٌخ من غد يتطلعػمػو شػيػإل لطفل بػمهدِه     ىيَّ الذكر ػتعوُد ب
إىل آخر األبيات، أنتم الحظتم أواًل ىذا الدفاع الواض  عن أيب حنيفة ومتكرر وكبُن لو نريد أف نتتبع 

أيب حنيفة فهذا وبتاج إىل أياـ أنتم يبكنكم أف تتابعوا ىذه مباذج  ؾبالس الشيخ الوائلي ُب الدفاع عن
يبكنكم أف تتابعوا وما شاء اهلل الفحائيات دائمًا الشيخ الوائلي على الفحائيات موجود، يبكنكم أف 
تستمعوا إليو وتتابعوف معو وتنهلوف من مناقب أيب حنيفة ومن مناقب اػبلفاء الثبلثة وىذا باب كبًن، 

اػبلفاء الثبلثة ىذا موضوع آخر ردبا نتناولُو ُب وقت آخر، أنتم الحظتم أشياء من ىذه األشياء  مناقب
الدفاع عن أيب حنيفة بقوة والحظتم بأنُو ىو صنع استدالالً أليب حنيفة، أبو حنيفة ما استدؿ ىكذا ىذا 

الصبلة وىذا رأيُو معروؼ  االستدالؿ من صنع الوائلي ىو ذكر بأف أبا حنيفة ال يوجب قراءة الفاربة ُب
وقاؿ بأف ىذا اغبديث غًن ثابت عند أيب حنيفة على إطبلقو ال صبلة إال  ،موجود ُب كتب األحناؼ
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بفاربة الكتاب وىذا حديث معروؼ ُب كتب الشيعة وُب كتب غًنىم، كل الفرؽ اإلسبلمية تؤمن هبذا 
ىل القبلة أنُو ال صبلة إال بفاربة الكتاب اغبديث وتعمل بو، يعين تكاد تكوف القحية إصباعية بٌن كل أ

 إال أبو حنيفة ال يوجب قراءة الفاربة ُب الصبلة، فكيف يدافع الوائلي؟
يقوؿ بأف أبا حنيفة ما كاف يؤمن بإطبلؽ ىذا اغبديث وكاف يفهم أنُو ُب قحية قراءة القرآف اقرءوا ما 

إىل الفارسية وطبعاً ترصبها خطًأ، ال أفهم معىن كلمة تيسر منو يفهم أنُو ما تيسر منو بالرتصبة اآلية ترُتجم 
دوبلسبز يبدو أنُو مل وبفظها وىو ال يعرؼ اللغة الفارسية وقد ردبا نسي ترصبة ىذه الكلمة موجودة، 
موجودة ُب كتب األحناؼ موجودة ترُتجم مدىامتاف دو برؾ سبز، موجودة ُب كتب األحناؼ وُب كتب 

سبز، دو بل سبز ال معىن ؽبا كما يقوؿ الشيخ الوائلي فتبلحظوف دفاع عن  اؼبخالفٌن مدىامتاف دو برؾ
لذلك يقوؿ بأف الرجل استدؿ كما يظهر ىو استدالؿ من عنده مل يكن  ،أيب حنيفة ويصنع لُو استدالؿ

 ىذا استدالؿ أيب حنيفة، استدالؿ أيب حنيفة ما ىو؟ ىو مػُخالفُة الصادؽ عليو السبلـ ىو يقوؿ:
الصادؽ ُب كل شيء، ألنُو يسأؿ اإلماـ الصادؽ أو يسأؿ أصحاب اإلماـ الصادؽ فُيفيت  إين خالفتُ 

خببلفو، وىذا أيحاً جزء آخر واض  ؼباذا قاؿ األئمة اعملوا خببلؼ أقواؽبم، يقوؿ خالفُت اإلماـ الصادؽ 
أنا ما  مػَُحمَّد ُب كل شيء إال ُب قحية واحدة وىي قحية السجودبن  ُب كل شيء، خالفُت جعفر

لذلك أغمض عينًا وأفت  عينًا وىذا موجود ُب الكتب،  ،أدري أف الصادؽ يُغمض عينيو أو يفت  عينيو
ىذا ىو أبو حنيفة الذي يدافُع عنُو لساُف الشيعة ومدرستها اؼبتنقلة كما يصفُو مراجعنا ُب النجف 

 و.، نفس اؼبقطع نستمع إلي12األشرؼ، لنستمع إىل نفس اؼبقطع إىل اؼبقطع 
وفيات )أنا ما عندي تعليق على الكبلـ، الكبلـ واض  تعليقي سوؼ أنقلُو من كتب الػمخالفٌن، ىذا 

البن خلكاف ىذا ىو الػجزء الػخامس من طبعة دار صادر بًنوت حققُو الدكتور إحساف  (األعياف
بن  مػحمود 713رقم الرتجػمة:  180للهجرة، صفحة:  681عباس، ابن خلكاف متوُب سنة 

 ،بكتكٌن من السبلطٌن الػمعروفٌن لُو قصة ىو كاف حنفيًا على مذىب أيب حنيفة ٍب صار شافعياً سُ 
سُبكتكٌن كاف حنفي على الػمذىب الػحنفي بن  وربػما ىذه القصة أنا ذكرتػها ُب برامج أخرى، مػحمود

وغًن الػمذاىب وكاف ُب مػجلسو أحناؼ وشوافع والصراع موجود بٌن الػمذاىب، بٌن الػمذاىب األربعة 
األربعة لكنهم إذا صاروا ُب مواجهة الشيعة يتفقوف جػميعًا على الشيعة على حّق أو على باطل، وكلمة 
على حّق أو على باطل كلمٌة تقاؿ وإال ىم ما عندىم من حق ُب مواجهتهم للشيعة ُب كل مواجهاتػهم 
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يعاند فبلف على حّق أو على ولكن ىذه كلمة تقاؿ تحرب محرب األمثاؿ أف فبلف  ،ىم على باطل
باطل، ىم يعاندوف أشياع أىل البيت والػحق دائمًا مع شيعة أىل البيت والباطل معهم ألنػهم خالفوا 
عليًَّا منُذ البداية وىذه ىي الػحقيقة وال شيء وراء ىذه الػحقيقة، ىذا الكبلـ طبعًا ال يتناسب مع فكر 

من كتب مكتبتو من   %90ناسب مع الروح الرياضية، مع الشيخ الوائلي مع النظريات الناىحة ال يت
كتب الػمخالفٌن ألىل البيت، مع مراجعتو لكتب الػمخالفٌن ألىل البيت وال يراجع الكتب الشيعية 
قبل أف يأٌب إىل الػمجلس مع توصيتِو بكتاب البياف الػمنحرؼ عقائديًا والذي يقوؿ بأف اإلماـ الػحجة 

وبعد ذلك يأتػي يػُحّمل الشيعة ويقوؿ البد على الشيعة أف  ،من ىنا جاءتنا موجود ُب السرداب والطامة
 .يدفنوا السرداب وىو يعّلم الناس أف يقرءوا كتاب البياف الذي أسس ىذه النظرية

فَػَحَدَث نقاش بٌن األحناؼ والشوافع خبلصة األمر نقرأ ماذا جرى، عالِػُم الشوافع قاؿ لُو سأصلي لك 
ب أيب حنيفة وعلى مذىب الشافعي وأنت اخرت اؼبذىب الصحي ، العالِػم الشافعي ركعتٌن على مذى

الذي صلى ىاتٌن الركعتٌن ىو القّفاؿ اؼبروزي ومذكور والذي ذكر ىذه اغبادثة أبو اؼبعايل عبد اؼبلك 
كتاب اعبويين اؼبعروؼ بإماـ اغبرمٌن ومذكور أيحًا ُب الكتاب يعين الذي ذكر القصة أصبًل مذكور ُب ال

وموجودة ُب كتبو والعالػِم ىو القّفاؿ اؼبروزي ومذكور أيحاً ُسػمي بالقّفاؿ ألنُو كاف يعمل بصناعة األقفاؿ 
فوقع االتفاؽ على أف يصلوا بٌن يديو ركعتٌن على مذىب اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو  -ُب بداية أمره 

 -فصلى القّفاُؿ اؼبروزي  -ات األعياف كما يقوؿ صاحُب وفي -وعلى مذىب أيب حنيفة رضي اهلل عنو 
على  -بطهارة ُمسبغة وشرائط معتربة من الطهارة  -يعين ُب الكتاب  -وقد تقدـ ذكرُه  -ىذا شافعي 

قطعًا حينما يصلي على طريقة الشافعي سيصلي  -ٍب بعد ذلك صلى ركعتٌن على  -طريقة الشافعي 
الػُخزعببلت نفس القحية ىي، كبُن وقصة أيب على أحسن وجو وإال مذىب الشافعي أيحًا مليء ب

 فماذا فعل القّفاؿ اؼبروزي؟ -ٍب صلى ركعتٌن على ما هبوز أبو حنيفة -حنيفة 
فلبس جلد كلب  -ألف أبا حنيفة يقوؿ بأف جلد الكلب يطهر بالدباغة  -فلبس جلد كلب مدبوغاً  -

أمره وىو من علماء الػمخالفٌن ألىل البيت  ىذه تذكرين بػحادثة السكاكي لػمَّا جاء ُب بداية -مدبوغًا 
وكاف يدرس ُب كتاب أليب حنيفة فكاف يدرسُو األستاذ قاؿ الشيخ جلُد الكلب يطهر بالدباغة فهو يردد 
خلفو قاؿ الكلب بأف جلد الشيخ يطهر بالدباغة، مرتٌن ثبلثة بعد ذلك طردُه على أي حاؿ قصة لػها 

بأي  -فلبس جلد كلب مدبوغًا ولّطخ ربعُو بالنجاسة  -م تفصيل موجودة ُب كتب تأريخ علماءى
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نػجاسة؟ بالغائط ألف أبا حنيفة يُػَجوِّز ذلك وىذا مذكور ُب كتبهم يػجوز أنُو اإلنساف يصلي بػجلد كلب 
وواض  لّطخ قطعًا ال يُلّطخ بالبوؿ، البوؿ ال،  -ولّطخ ربعُو بالنجاسة  -مدبوغ ويلطخ ربعُو بالغائط 

نوع من أنواع الػخمر  -ولّطخ ربعُو بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر  -التلطّيخ يكوف بالغائط  يقاؿ يبللوُ 
ألف أبا حنيفة معروؼ ىذا رأيو يقوؿ لو كاف إنساف نائم وأجنب ُب النـو  -وتوضأ  -  wineالنبيذ

الػجنابة  وكاف نائم على حافة حوض مليء بالنبيذ وسقط فإنُو قد طهر من غسل الػجنابة، قد طهر من
صحراء   -وتوضأ بنبيذ التمر وكاف ُب صميم الصيف ُب الػمفازة  -وقد اغتسل، اغتسل غسل الػجنابة 

طبعًا الذباب  -واجتمع عليو الذباب والبعوض  -كانوا جبّلس، النقاش كاف ُب ساحة مفتوحة 
ئحة كريهة وكذلك الغائط موجود وىذا جلد كلب أيحًا فيو را - أجّلكم اهلل -والبعوض يػجتمع ألنو 

 .نبيذ التمر فيو شيء من الػحبلوة فلذلك يػجتمع
فلبس جلد كلب مدبوغًا ولّطخ ربعُو بالنجاسة وتوضأ  -ىذا ىو كتبهم ىذه، ىذا ما ىو كتاب شيعي 

بنبيذ التمر وكاف ُب صميم الصيف ُب الػمفازة واجتمع عليو الذباب والبعوض وكاف وضوؤه منكساً 
لوضوء يعنػي بالعكس يغسل يديو بالعكس حتػى األوساخ تذىب إىل الداخل، ينكس ُب ا -منعكسًا 

وف بالعكس، كل شيء بالعكس أىو الغسل ألجل أف األتربة واألوساخ تزوؿ من اإلنساف الػجماعة يتوض
وأنا قرأتُو  -وكاف وضوؤه منكسًا منعكسًا ٍب استقبل القبلة  -ألنُو يعاكس اإلماـ الصادؽ ُب كل شيء 

ة غًن ىذه النسخة استدبر القبلة ألف أبا حنيفة يػجوز استدبار القبلة، مكتوب ىنا استقبل ُب نسخ
يعنػي  -وأحـر بالصبلة  -القبلة نقبل ولكن ُب نسخة أخرى من ىذا الكتاب مكتوب استدبر القبلة 

ط النية يعنػي من دوف نية فإذًا ماذا، ألنُو ال يشرت  -وأحـر بالصبلة من غًن نية  -دخل تكبًنة اإلحراـ 
ماذا يفعل؟ ماذا يفعل اإلنساف من دوف نية؟ ىكذا من دوف نية، عمل من دوف قصد، العبادة ُيشرتُط 

وأحـر بالصبلة من غًن نية وكرّب  -فيها نيُة القربة، ُيشرتُط ُب صحتها ولكن أبو حنيفة ال يشرتط النية 
ز ال تعنػي سبؾ بر  دو - بالفارسية دو برؾ سبز ىنا التباس ُب الكتابة ولكن نقرأ يقوؿ: وكرّب  -بالفارسية 

وكرّب بالفارسية  -بزرگ  بزرگ تا، خدا بزرگ أو خدا اهلل أكرب، اهلل أكرب ربػما إذا أردنا أف نرتجػمها خدا
ولكنُو ما قرأ الفاتػحة ألنُو ال يقرأ، ال يوجب الفاتػحة لذلك ىنا نقص ُب ىذه الرواية واض ، ماذا  -

 -ما معنػى ىذا الكبلـ؟ تبلحظوف الرواية مػحرفة  -بالصبلة من غًن نية ُب الوضوء وأحـر  -تقوؿ؟ 
دو برؾ سبز ال تعنػي اهلُل أكرب  -ز سبؾ بر  دووأحـر بالصبلة من غًن نية ُب الوضوء وكرّب بالفارسية 
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 * جَنَّزَبٌِ ًَبدًَُِيِ ًَيٍِ}وإنػما ىي ترجػمة لكلمة مدىامتاف، اآلية من سورة الرحػمن ُب وصف الػجنتٌن 

مدىامتاف يعنػي شديدتػي الػخحرة، بػحسب النسخة التػي الزلُت أحفظ ما جاء فيها أنُو  يُدىَبيَّزَبٌِ{
بزرگ وما قرأ الفاتػحة وإنػما قرأ مدىامتاف نفس  بعد أف أحـر بالصبلة من غًن نية وكرّب بالفارسية خدا

ػمها للفارسية، تبلحظوف أي صبلة ىذه؟ ىذه يعنػي القحية اآلف التػي كاف يتػحدث عنها الوائلي ترج
، ىو يقوؿ ىنا استقبل القبلة لكن  high level، يعنػي  deluxe ، super  deluxeصبلة  

 .ُب النسخ األصلية استدبر القبلة مع ذلك استقبل القبلة
ليو حد ُب الشريعة جلد كلب مدبوغ، ربعو مغطى باػبرئ بالغائط، توضأ باػبمر بالنبيذ، والنبيُذ طبر وع

اإلسبلمية، وضوؤه كاف منعكس، اجتمع عليو الذباب والبعوض، دخل ُب الصبلة من دوف نية، كرّب 
باللغة الفارسية، ما قرأ الفاربة، قرأ آية واحدة ىذه اليت يربر لُو الوائلي أنُو اقرءوا ما تيسر منو، ما تيسر 

ٍب نقر نقرتٌن كنقرات الديك  -رؾ سبز يعين مدىامتاف منو آية واحدة وترتجم للغة الفارسية، فقاؿ: دو ب
أنا ُب الكتاب القدًن الذي قرأتو من ىذا الكتاب أنُو نقر نقرتٌن من دوف أف يرفع رأسو وكاف بٌن نقرة  -

ثمذـؼرذـؼرتنيذ -ونقرة كحد السيف ألف أبا حنيفة يُػَجّوز ذلك، ىكذا أتذكر ما قرأتُو ُب تلك النسخة 

طبعاً ىنا ما مذكور بأنُو سجد على العَذَرة اليابسة وىذا معروؼ إذا ىنا غًن موجود أنا  - ؽـؼراتذاؾدقك
قراتُو ُب نسخة قديبة وإذا كاف من وببوف الشيخ الوائلي ومن ينصروف أبا حنيفة كالشيخ الوائلي ومن 

ء األوؿ من كتاب بداية فلًنجعوا إىل اعبز  :وبب الشيخ الوائلي وينصر أبا حنيفة لنصرة الوائلي لو أنا أقوؿ
هم، من علماء اؼبخالفٌن ئاجملتهد البن رشد سيجدوف أف ابن رشد ينقل ىذا الرأي وابن رشد من علما

ليس من علماءنا ينقل ُب اعبزء األوؿ من بداية اجملتهد بأف رأي أيب حنيفة ُب جواز السجود على 
ارجعوا إىل كتب  ،الَعَذَرة وىذا موجود ُب كتبهمالَعَذَرة، الَعَذَرة ردبا البعض ال يعرفها اػبرئ الغائط 

األحناؼ موجود وُب اعبزء األوؿ من كتاب بداية اجملتهد البن رشد مذكور ىذا األمر ومذكور ُب أكثر 
من مصدر من مصادرىم أنا رأيتُو، النسخة اليت أتذكرىا أنُو فسجد على الَعَذَرة اليابسة وموجود تعليق 

حنيفة يػجوز السجود على الَعَذَرة اليابسة وليس الَعَذَرة الرطبة منعًا لسراية  أثناء الػحكاية ألف أبا
ٍب نقر نقرتٌن كنقرات الديك من غًن  -النػجاسة، العذرة ُيسجد عليها وتراب الػحسٌن ال يػسجد عليو 

 .ألنُو أيحاً يذىب إىل عدـ وجوب الركوع -فصل ومن غًن ركوع 
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ىو يقوؿ لسُت أنا الكتاب، ُب  -وتشّهد وضرط ُب آخره  -قوؿ ىو ىنا مكتوب ولسُت أنا الذي أ
النسخة األصلية ليس ىذه اؼبزورة ويا ليت تقع ىذه النسخة ُب يدي مرة أخرى أحاوؿ أف أحبث عنها، 
مذكور بعد ىذه العبارة أف أبا حنيفة يقوؿ بأف ربليل الصبلة أنت ُمػخًّن بٌن أف زبتم الصبلة بالتسليم أو 

تًا فتكوف قد خرجت، كما ُب الروايات عندنا أف الصبلة ربريبها التكبًن وربليلها التسليم، أف زبرج صو 
التحرًن يعين البداية من تكبًنة اإلحراـ ربريبها التكبًن وربليلها التسليم، ربليل الصبلة عند أيب حنيفة إما 

ي يقوؿ: وتشّهد وَضَرط ُب آخره أف تسّلم وإما أف زبرج صوتًا ىو ىنا مكتوب، ىذا الفقيو القّفاؿ اؼبروز 
ألنو قحية خروج الصوت يكفي عن السبلـ، الصبلة زبتم ىكذا ىذه كتبهم وىذه  -من غًن نية السبلـ 

وفياُت )الطبعة مع أهنا ؿبرّفة ومزورة ومع ذلك ىذا الكبلـ كلُو موجود فيها ويبكنكم أف تراجعوىا، 
 181، 180وت ىذا اجمللد اػبامس والصفحة: حققو الدكتور إحساف عباس دار صادر بًن  (األعياف

وقاؿ أيها السلطاف ىذه صبلُة أيب حنيفة، فقاؿ السلطاف: لو مل تكن  -والكتاب متوفر ُب اؼبكتبات 
 .ىذه الصبلة صبلة أيب حنيفة لقتلتك ألف مثل ىذه الصبلة ال هبوزىا ذو دين

بإححار كتب أيب حنيفة وأمر السلطاف  فأنكرت اغبنفيُة أف تكوف ىذه صبلة أيب حنيفة فأمر القّفاؿ
فوجدت الصبلة على مذىب أيب حنيفة على ما حكاُه القّفاؿ فأعرض  ،نصرانياً كاتباً يقرأُ اؼبذىبٌن صبيعاً 

ىذه قصة  -عن مذىب أيب حنيفة وسبّسك دبذىب الشافعي  -ُسبكتكٌن  بن  ىذا ؿبمود -السلطاف 
عديدة ليس فقط ُب ىذا الكتاب، ىذا ىو أبو حنيفة  ُسبكتكٌن ومذكورة ُب مصادربن  ربوؿ ؿبمود

وىذه القصة اليت يدافع عنها شيخنا الوائلي، لذلك ال استغرُب كثًنًا حٌن يتحدُث عن دـ اغبسٌن 
صلوات اهلل وسبلمُو عليو ويشًُن إىل قباسة دـ اغبسٌن، لنستمع إىل حديث الشيخ الوائلي ُب اؼبقطع 

 !! سٌن نػجسالثالث عشر، دُـّ اغب
 الشيعة انكلوف جاي شكثر سنة 1340 ىذه زين، تقريباً، سنة 1340 الو انقتل: ] الوائلي صوت
 تفهمين ما ىبلص، ما ىلكد يعين األطلسي احمليط ىو شنو اغبسٌن دـ يل تقوؿ ما عليها، يصلوف ترب
 ٍب غريب، واهلل غريب بعقلو، وبجي لو بأذنو وبجي وبجي من يتكلم الواحد يعين ىالذىنية ىالعقلية أنتو

 شيء عنده واحد فبكن ما زين، قبس، الدـ أف الدـ، حبرمة تقوؿ كلها أيديكم بٌن كتبنا ىذه بعدين
 دـ بيها بأف ىالشكل عندنا ما ال دـ بيها الف تقولوف ذبوف َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد بدـ يُلطخ
 [. ىاؼبعىن ًن ما اطبلقاً  اغبسٌن
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ت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ، شبكة الػهاشػمية، شبكة الشيعة ىذا الػمجلس موجود على صو 
ثانية الػمقطع الذي عرضناه  20دقيقة و  46للػهجرة طوؿ الػمجلس  1400العالػمية شػهر صفر سنة: 

 يَّنَعَ يًٍَِّ أَظهَىُ ًَيٍَ}ثانية بداية الػمجلس  55و  12ثواين إىل الدقيقة  8و  12يبدأ من الدقيقة 

إىل آخر اآلية الشريفة، تبلحظوف ىو يناقش شبهة الدـ التػي يثًنىا  امسُوُ{ فِْيَب ُّركَسَ أٌَ انهّوِ بجِدَيَعَ
الػمخالفوف على الشيعة بأنكم يا معاشر الشيعة تسجدوف على تربة الػحسٌن وتربة الػحسٌن ملّطخة بدـ 

ليس ىو الػمحيط األطلسي وثػم إننا ال الػحسٌن، الشيخ الوائلي ماذا يقوؿ؟ يقوؿ بأف دـ الػحسٌن قليل 
نقوؿ بأف الدـ طاىر الدـ نػجس، اسػمعوا الكبلـ مرة ثانية، أال يعنػي ذلك بأف دـ الػحسٌن ُب نظره 
نػجس؟ إف لػم يكن كذلك فهذا التعبًن تعبًن غًن مناسب للػحديث عن دـ الػحسٌن صلواُت اهلل 

 ر ُب الكلمات.وسبلمُو عليو، لنستمع مرة ثانية ودققوا النظ
الشيخ الوائلي يقوؿ: ىذه كتبنا كلها تقوؿ بأف الدـ نػجس يعنػي دـ الػحسٌن نػجس؟! أىكذا نػحُن 
ـُ الػحسٌن، دماءُ  نعتقد؟! ىذه عقيدُة الشيعة؟ قطعاً ىناؾ علماء يقولوف بػهذا ولكن وإذا قاؿ العلماء، د

البيت إذا كاف ىناؾ نػجاسات تقرتب منهم  أىل البيت طاىرة إف كاف ُب حياتػهم وبعد شػهادتػهم أىلُ 
ىذه النػجاسة تتػحوؿ إىل طهارة، ال أدري أف الشيخ الوائلي يقرأ زيارات اإلماـ الػحسٌن أو ال، الزيارة 

ىذا الدـ الذي  -أشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الػُخلد: الػمطلقة األوىل الػموجودة ُب مفاتي  الػجناف
 -لػمن؟ لدـ الػحسٌن  - قَشَعرت لُو أِظَلُة الَعرش وَبَكى لُو َجػميُع الػَخالِئقوا -يسكنُّ ُب الػخلد 

عندنا رواية عن أمًن الػمؤمنٌن صلواُت اهلل وسبلمُو عليو أف رجبلً  -أشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الػُخلد
رجػمُو والرواية ال تشًن إىل أف واألمًن  ،طهرين يا أمًن الػمؤمنٌن :جاء فأقرَّ بالزنا عند سيد األوصياء وقاؿ

األمًن قد أمرُه بأف يغتسل قبل الرجم، ىناؾ رأي فقهي موجود أف الذي يُقاـ عليو الػحد يغتسل أو ال 
وال أريد الػخوض ُب ىذه القحية النظر إىل ىذه الرواية، يا أمًن الػمؤمنٌن طهرين، أمًن الػمؤمنٌن  ،يغتسل

يا أمًن الػمؤمنٌن أال  :ة مذكورة، رجػمُو ثػم صلى عليو ودفنو فقالوابعد أف أجرى، ىناؾ إجراءات معروف
نغّسلُو، أال تُغسل ىذا الرجل؟ ماذا قاؿ أمًن الػمؤمنٌن؟ قاؿ لقد طَهُر طهارًة إىل يـو القيامة، طُهر بشيء 

ل ما ال يوجد شيء آخر أكثر طهارة من ىذه الطهارة، لػماذا؟ لنيتِو، نيتِو ُب أنُو مستعد أف يتػحم
يتػحمل لتػجري عليو إرادُة اهلل، إذا كاف ىذا زانػي بػحسب ىذه الرواية وألف نيتُو ىذه النية ألجل أف 



 81ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

84 

 

يتطهر من ىذا الذنب ويفح  نفسو على رؤوس األشهاد وقطعًا حٌن يُرجم الدماء ستسيل من بدنو، 
ما َغّسلُو األمًن وصلى رجم بالػحجارة ضرب بالػحجارة إىل أف يػموت بسبب ىذه النية صار طاىرًا و 

بربك ماذا تقوؿ عن الػحسٌن؟ أيُّ شيء تقوؿ عن الػحسٌن؟ ىذا إذا أردنا أف نقيس وإال ال يقاُس  ،عليو
 !بآؿ مػَُحمَّد أحد، آؿ مػَُحمَّد شيء ونػحُن شيء، أنا أتعجب الشيخ الوائلي أما يقرأ ُب الكتب الفقهية

 .بأف الدـ حراـ نػجس إىل ىذا الكبلـيقوؿ بأف الكتب الفقهية عند الشيعة تقوؿ 
لكن أما يقرأ ُب الروايات وُب الكتب الفقهية بأف الشهيد الذي ُيستشهد تػحت راية النبػي وتػحت راية 
اإلماـ والفقهاء أضافوا وإال ُب أصل الروايات الشهيد الذي ُيستشهد تػحت راية النبػي أو تػحت راية 

بعد ذلك الفقهاء أضافوا بأف الذي يُقتل ُب  ،ائب الػخاص ىذا األصلاإلماـ الػمعصـو أو تػحت راية الن
الػمعارؾ دفاعًا عن بيحة اإلسبلـ ىذا شيء أضيف بعد ذلك وإال الػموجود ُب فقهنا األصلي الفقهاء 
، وعلى أي حاؿ الػمقتوؿ ُب  األوائل يقولوف بأف الذي ُيستشهد تػحت راية النبػي أو تػحت راية الػمعصـو

كة الشهيد أال يعلم بأنو ال يُغّسل وال ُيكّفن ولو مّسُو أحد ال يرتتب على ذلك أيُّ غسل ليس الػمعر 
وذلك ألف بدنُو طاىر وحتػى لو مسَّ دمُو فإف دـ الشهيد طاىر مػحكـو  ،ىناؾ من غسل لػمس الػميت

ايا التػي تُفهم بطهارتو، ىذه قحايا معروفة عند الفقهاء قد يػخالف البعض ُب ذلك ولكن ىذه ىي القح
من روايات أىل البيت وما توجد مسألة إال ويػختلف فيها فقهاء ولكن ىذه القحايا واضحة ُب 

 :الروايات، لػمَّا تُػخاطب الزيارة اإلماـ الػحسٌن
ىذا الدـ الذي يسكن ُب اػبلد ىذا يبكن أف يوصف بالنجاسة؟ ...  أشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد

ا تقوؿ وطّهركم تطهًنا األصل أليس اغبقيقة؟ ؼباذا حينما يأٌب الكبلـ عن أىل البيت نبدأ نبحث اآلية لَػمَّ 
َب عن اؼبعاين اجملازية والتساىل ُب اؼبعاين واؼبساؿبة والكنايات وطّهركم تطهًنا، اهلل يقوؿ:  انهَّوُ ُّسِّدُ }إًََِّ

االذباىات، ىذه اؼبرأة اليت شربت قارورة كاف  تطهًن ُب صبيعمطلق الرجس،  انسِّجطَ{ عَنكُىُ نُِْرىِتَ
فيها شيء من دـ النيب ماذا قاؿ ؽبا النيب؟ النيب قاؿ ؽبا إنك ما فعلِت شيئًا حسنًا النيب البد أف يػُجري 
السنة مثل ما قاـ أمًُن اؼبؤمنٌن صلوات اهلل وسبلمُو عليو بغسل النيب إلجراء السنة وإال فالنيبُّ طاىٌر 

ال وبتاج إىل غسل اإلماـ اؼبعصـو ال وبتاج إىل غسل الشهيد ُب اؼبعركة ما وبتاج إىل غسل،  مطهر، النيب
ىذا الذي أقيم عليو حدُّ الرجم وىو زاين لنيتو أمًن اؼبؤمنٌن ما غّسلو ؽبذه النية الصادقة أىلُّ البيت 
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فَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد أشَهُد أ: طاىروف مطهروف ُب صبيع اذباىاهتم ُب كل شؤوناهتم، ما ىذا اؽبراء
وَبَكت  -صبيع اػببلئق تبكي على دـّ قبس؟!  - واقَشَعرَّت لُو أِظَلُة الَعرش وَبَكى لُو َجميُع الَخالِئق

السبع بكل ما فيها من األنبياء واألوصياء واؼببلئكة، الكروبيوف،  السماوات - الَسبع السماواتلُو 
بحة، الراكعة، الساجدة، األركاُف األربعة، ضَبَلُة العرش، ىؤالء يبكوف على اؼبقربوف، اؼببلئكة اؽبائمة، اؼبس

أشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد واقَشَعرَّت لُو أِظَلُة الَعرش وَبَكى لُو َجميُع  -دـ قبس يا أبا ظبًن؟! 
بَينَػُهنَّ وَمن يَػتَػَقَلُب ِفي الَجَنِة الَسبع واأَلَرضوَف الَسبع وَما ِفيِهنَّ وَما  السماواتوَبَكت لُو  الَخالِئق

 ىذا دـٌ قبس؟ ٍب ماذا نقوؿ للحسٌن؟ -والَنار ِمن َخلِق رَبَنا وَما يُػَرى وَما ال يُػَرى 
ىذا الوصف للحسٌن ثابت ُب الطفولة حينما كاف ُب بطن أمو وقبل  - أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر

آيُة التطهًن ماذا  - أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر -بعد الشهادة الوالدة وبعد الوالدة وقبل الشهادة و 
يطّهركم فعل مشدد يعنػي ىناؾ نوعاف من التطهًن وتطهًنا مفعوؿ مطلق  رَطيِرياً{ }ًَُّطَيِّسَكُى قالت؟

أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر  -من نفس لفظ الفعل يعين أف فعل، الفعل فعل التطهًن مكرر ثبلث مرات 
أبوؾ طُهٌر طاىٌر مطهَّر وأمُك طهٌر طاىٌر مطهَّر وجدُؾ  - ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر -يا حسٌن  - َطهَّرمُ 

طهٌر طاىٌر مطهَّر وابنُك طهٌر طاىٌر مطهَّر وأخوؾ طهٌر طاىٌر مطهَّر والطالُب بثأرؾ القائم من آؿ 
 - ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر ٌر طَاِىر ُمَطهَّرأشَهُد أنَك طُه -مػَُحمَّد طاىٌر طهٌر طاىٌر مطهَّر، يا حسٌن 

ويا ليت أف تراب كرببلء يػمزج بدـ الػحسٌن، يا ليت ىذا، دـ الػحسٌن المس تراب كرببلء مػَُحمَّد 
أشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الػُخلد  -بنفسو نزؿ جػمع قطرات دماء الػحسٌن، ىي ىذه التػي قبل قليل 

، الروايات تقوؿ بيده قارورة وَجػَمَع قطرات دماء الػحسٌن وصعد بػها إىل الػخلد إىل مػَُحمَّد بنفسو نزؿ -
عالػم الػخلد، وعالػم الػخلد أعلى من عالػم العرش إىل أقرب مكاف عند اهلل، مػَُحمَّد بنفسو نزؿ الروايات 

ُو دماُء الػحسٌن ثػم ىكذا تػخربنا، يا ليت أف ىذا الرتاب فيو دماء الػحسٌن يا ليت، ىذا الرتاب مست
يا ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر َطُهرَت ػ  أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر -صعدت عرجت دماُء الػحسٌن 

 َطُهرتَ  -الرتاب يتنجس بدـ الػحسٌن، الرتاب يتنجس بدـ الػحسٌن؟  -ػ وَطُهَرت ِبَك الِبالد  حسٌن
ىذا ىو الػحسٌن، الػحسٌن يـو عاشوراء  -ها وَطُهَر َحَرُمك وَطُهَرت ِبَك الِبالد َوَطُهِرت أرٌض أنَت بِ 

لػمَّا نَػَزَؼ الدـُ كالػميزاب بعد أف أصابو السهُم الػمثلث ُب قلبو وأخرجُو من ظهره ونَػَزَؼ دمُو كالػميزاب 
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اهلل  ألػم يػمؤل يدُه الشريفة من دمو الػمقّدس وغَسل وجهو بدمو، ىل الػحسٌن وىو ُب طريقو إىل اهلل وكاف
معو ُب كل حاؿ ولكنها عبارات، اللغة قاصرة ماذا أريد أف أقوؿ، ىل كاف الػحسٌن ينػّجُس نفسُو؟ حٌن 
يػمدُّ يدُه فيػمؤلىا دمًا ٍب يغسُل وجهو بدمو، فهل كاف الػحسٌُن ينػّجُس نفسو؟ ما سوء األدب ىذا، ما 

 أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمطَهَّر -ىذا  ىزاؿ العقائد ىذه؟ أىذا حسٌٌن؟ ال واهلل ما ىكذا حسٌن، حسٌنٌ 
لكن ماذا ... ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر َطُهرَت وَطُهَرت ِبَك الِبالد َوَطُهِرت أرٌض أنَت ِبها وَطُهَر َحَرُمك 

أعّلق وماذا أقوؿ؟!! أنا أعذر الشيخ الوائلي حقيقًة أعذرُه وأقوؿ رحػمُو اهلل وأسكنُو ُب جوار أولياءه، ىو 
ِحبٌّ ألىل البيت لكن قلة علم الرجل بفكر أىل البيت وتبلحظوف مكتبتُو تسعوف بالػمئة كما ىو ُمػ

 يقوؿ، الػمقطع الذي تػحدَّث فيو عن مكتبتو الػمقطع الػحادي عشر لنستمع إليو..
 من منها% 90 اعبالسٌن من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا: ] الوائلي صوت
 ايطب كتابك أف اىحم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 10 وفرد زين األربعة، ؼبذاىبا كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو
 أوأقر  يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي اؼبانع، شنو ليش يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت
من مكتبتو من كتب الػمخالفٌن ألىل البيت، أعذرُه ُب ذلك أقرُأ كبلمًا مرة ثانية من كتابو ىذا  90%

آخر كتاب ألَّفُو الشيُخ الوائلي قبيل وفاتو، آخر كتاب يذكر فيو تػجاربُو  (تػجاربػي مع الػمنرب)الكتاب ىو 
عنواف  145ىجري، ُب صفحة:  1419ء بًنوت وىي الطبعة األوىل وىذه الطبعة طبعة دار الزىرا

الفصل حصيلُة تػجاريب مع الػمنرب، يتػحدث عن تػجاربو ويقوؿ: وسأشًن إف شاء اهلل ىنا إىل نوعٌن من 
 -إىل آخرِه، إىل أف يقوؿ  -األمور النوُع األوؿ أمور لػم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكاف 

وسأبدأُ  -ىناؾ أمور ندـ على عدـ فعلِو لػها  -قسم األوؿ الذي ندمُت على عدـ فعلو وسأبدُأ بال
 .بالقسم األوؿ الذي ندمُت على عدـ فعلو

: ىو أين لػم أكمل الدورات الدراسية الػمتعلقة بالعلـو اإلسبلمية الفقو وأصوؿ الفقو والفلسفة وكل األوؿ
فقد كاف ينبغي عدـ االكتفاء بدورات عادية غًن  -خره ىو يقوؿ إىل آ -مشتقات العربية إىل آخرِه 

مكثّفة بل البد من إحاطة تامة بتلك العلـو اليت تُعترب أساسًا ضروريًا للػمنرب خصوصًا وأنا يومها ُب دور 
الصبا ومعُو تسهُل الصعاب ويستوعب الذىن وترتفُع الػهمة وليس ىناؾ شواغل فبا جد بعد ذلك لقد 
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أفَّ الػخطيب ينبغي أف يكوف على دراية تامة بالعقائد واألحكاـ وما ىو لصيق بأفق برىنت يل ذباريب 
الػخطيب يبقى يشعر بالنقص وىذه حقيقُة  -الػمعرفة اإلسبلمية وبدوف ذلك سيبقى يشعُر بالنقص 

ػي الشيخ الوائلي، ىو لػم يكمل دراسة تػحقيقية ُب ىذه العلـو اإلسبلمية فكيف بػمعارؼ أىل البيت الت
أساساً ال ُتدَرس ُب الػحوزة، الػحوزة َتدُرس األحكاـ الشرعية فقط، ىو يتػحدث عن الفقو، أصوؿ الفقو، 
الفلسفة، مشتقات العربية وكل مشتقات، يتػحدث عن ىذه العلـو الػموجودة ُب الػحوزة يعنػي ىو ما أتػّم 

 .كرىافيها دراسة كاملة وألف ىذه القحية تأخُذ منُو مأخذاً كبًناً يذ 
ىذا ُب آخر  -ذتبلفيويقوؿ: وقد عانيُت كثًنُا فبا أسعى اآلف إىل  122ُب صفحة ثانية، ُب صفحة: 

وىو عدـ إكماؿ دورات كاملة ُب الفلسفة وأصوؿ الفقو وقواعد الفقو وذلك لتعذر  -عمره م ى يتبلفاه؟ 
أف ىذا خطٌأ كبًن سيتعب ولكين أعرتؼ  ،التوفر على إكماؽبا مع اإليفاء دبتطلبات اػبطابة األخرى

، حقيقًة أنا أعذر الشيخ 122إىل آخر كبلمو، ىذا ُب صفحة:  -اػبطيب احملرـت ُب مستقبل أيامو 
الوائلي لقلة علمو حبديث أىل البيت وإال أنا ال أسيء الظن ُب نيتو وإمبا أقوؿ الرجل قليُل علم حبديث 

لكنين ال أجُد عذرًا للفقهاء وللمراجع الكراـ  ،فٌنأىل البيت كلُّ معارفو كلُّ دراساتو ُب كتب اؼبخال
الذين سوقوا الشيخ الوائلي لشيعة أىل البيت وقالوا بأنُو لساف الشيعة وبأنُو إذاعة الشيعة اؼبتنقلة وبأنُو 
اؼبدرسة الشيعية الػمتنقلة، متنقلة بػماذا؟ بػمناقب أيب حنيفة، بنػجاسة دـ الػحسٌن، بأف رسوؿ اهلل تراب، 

الػحسٌن عظاـ بالية، متنقلة بػماذا؟ بأف الػمهدي فكرة، مػجرد فكرة ليس إال وما بقي وقت أعّلق  بأف
على ىذه القحية، ىذه القحية أتركها إىل يـو غد، الحظتم وبإصرار يؤكد بأف الػمهدي فكرة ليس إال، 

نهج الػخاطئ والعبارات أنا ال أقوؿ بأف الشيخ الوائلي ال يؤمُن باإلماـ الثاين عشر أبدًا ولكن الػم
الػخاطئة وسوء األدب ُب التعبًن ىو الذي يقودُه ويقود غًنُه أيحًا إىل نفس ىذه العبارات وغدًا نواصل 

 الكبلـ من حيُث انتهينا ُب ىذه الػحلقة. 
 أشياع القائم من آؿ مػَُحمَّد ألتمسكم الدعاء ودعائي لكم بالتوفيق ُب معرفة إماـ زمانكم سيدي يا بقية
اهلل بك صلنػي عنك ال تقطعنػي أبرأُ إليك من كل ىذه السفاسف ومن كل ىذه التفاىات ومن كل ىذه 
الرتىات، القوُؿ منػي ما تقولُو أنت فيما أسررت وما أعلنت، فيما بلغنػي عنك وفيما لػم يبلغنػي أنا 

هلل يا ابن رسوؿ اهلل أشهُد أف عبدؾ وابن عبدؾ وابُن أمتك الػمقرُّ بالرؽ التارُؾ للػخبلؼ عليكم وإنػي وا
الصواب ُب خبلؼ أعداءكم وأف الرشاد ُب خبلؼ الذين ناصبوكم العداء وخالفوكم وشككوا ُب 
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مقاماتكم العلية والػمحمودة عند رب العزة تعالػى شأنُو وتقّدس، أشهُد اهلل وأشهُد جدؾ رسوؿ اهلل 
ًا وأجدادؾ الطاىرين من سّجادىم حتػى أبيك وأشهُد أباؾ عليًَّا وأمك الزىراء وأشهُد حسنًا وحسين

الزاكي العسكري وُأشِهُدؾ أنت يا ابن مػَُحمَّد أف ىذا دينػي وىذه عقيدتػي أحيا عليها وأموت عليها 
وإذا حييُت عليها وُمتُّ عليها فإف ذلك بتوفيقك وَمنَّك وفحلك فما نػحُن إال ال شيء يا ابن رسوؿ اهلل 

الػمطهر صلواٌت عليك سبلـٌ عليك، سبلـٌ عليك حتػى تنقطع األنفاس وبعد تػحت تراِب حافر جوادؾ 
 انقطاع األنفاس، ُب أماف اهلل.

 
 
 

 االثنين    
 1432 شواؿ 6
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 التاسعة عشراحللقة 

 اخلامس/ اجلزء الوصال 
الػُمشتاقوَف إليو َسبَلـٌ عليكم، وفقين اهلل تعاىل ُو أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو ئأشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أوليا
اغبسن ومودتِو وؿببتِو وطاعتِو والتسليم ألمره واالنقياد ؼبراده صلوات بن  وإياكم ؼبعرفة إماـ زماننا اغبجة

 ّفات. بٌن أيديكم اغبلقة التاسعة بعد العاشرة من حلقات الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَملَ  ،اهلل وسبلمو عليو
وال زاؿ الكبلـُ يتدافُع متواصبًل ربت العنواف السادس من عناوين صحائف وأوراؽ ىذا الػَمَلّف الوصاؿ،  
كاف اغبديث ُب اغبلقة اؼباضية وما ًب ُب أجواء شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو، بقيت بقية أسبها 

 عشر. قطع الثالثُب ىذه اغبلقة إف أسعفنا الوقت لنستمع إىل اؼب
 الشيعة انكلوف جاي شكثر سنة 1340 ىذه زين، تقريباً، سنة 1340 الو انقتل: ] الوائلي صوت
 تفهمين ما ىبلص، ما ىلكد يعين األطلسي احمليط ىو شنو اغبسٌن دـ يل تقوؿ ما عليها، يصلوف ترب
 ٍب غريب، واهلل يبغر  بعقلو، وبجي لو بأذنو وبجي وبجي من يتكلم الواحد يعين ىالذىنية ىالعقلية أنتو

 شيء عنده واحد فبكن ما زين، قبس، الدـ أف الدـ، حبرمة تقوؿ كلها أيديكم بٌن كتبنا ىذه بعدين
 دـ بيها بأف ىالشكل عندنا ما ال دـ بيها الف تقولوف ذبوف َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد بدـ يُلطخ
 [. ىاؼبعىن ًن ما اطبلقاً  اغبسٌن

رة لن أعيد عناوين ىذه اؼبقاطع ومواضعها وأين ذبدوهنا على شبكة االنرتنيت بالنسبة للمقاطع اؼبتكر 
وُب اغبلقة اؼباضية ذكرت اؼبصادر أو  ،فقط اؼبقاطع اعبديدة، ىذا اؼبقطع بثثناه وعرضناه ُب اغبلقة اؼباضية

هلل عليو ُيصر إصراراً اؼبواقع اليت يبكنكم أف ذبدوا فيها ىذا اؼبقطع أو اجمللس بكاملِو، الشيخ الوائلي رضبة ا
 ،قويًا على أف تقديس ىذه الرتبة ال عبلقة لو بدـ اغبسٌن وإصرارُه متأت من ىذه اعبهة ألف الدـ قبس

ـُ آبائِو دمي  ـُ الوائلي د ولذلك ال يبكن ألحد أف يصلي على تراب قد اختلط بدـ ولكن أيُّ دـ ىو؟! د
ـُ آبائي نعم إذا اختلط برتاب ال هبوز السجود  ـُ اغبسٌن فذلك شيٌء آخر وإف كاف األمُر  ،عليوود أمَّا د
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ليس كذلك فإف دـ اغبسٌِن كما قلُت ُب يـو أمس الروايات تقوؿ بأف رسوؿ اهلل َجػَمَعُو ما بقي من 
ألف اغبسٌن عليو السبلـ قسٌم من دمِو كما ُب رواية اؼبقتل رمى بِو إىل السماء وما نزلت منو قطرة،  ،دمو

جاء  ،رمى بو إىل السماء ىو اغبسٌن رمى بِو إىل السماء وما بقي من دمائِو على األرض قسٌم من دموِ 
ُمػَحمٌَّد اؼبصطفى فجمع ذلك الدـ وارتفعت دماُء اغبسٌِن إىل عالَػم اػبُلد كما نقرُأ ُب زيارتِو الشريفة: 

الػُخلد أعلى من العرش فحٌن استقرَّ  ...َأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد واقَشَعرَّت لو أِظلَُّة الَعرش
ـُ اغبسٌِن ُب عالَػم الػُخلد، عالَػم العرش دوف عالَػم الػُخلد، عالَػُم الػُخلد ىو عالَػُم ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد،  د

 القرآف الكرًن حٌن ىباطُب اغبسٌَن صلوات اهلل وسبلمو عليو وىو خطاٌب خاٌص بأيب عبد اهلل:

ُب عبادي الروايات  عِجَبدُِ{ فِِ فَبدخُهِِ يَّسضَِّْخً * زَاضَِْخً زَثِّكِ إِنََ * ازجِعِِ ادلُطًَئِنَّخُ فطُاننَّ أََّّزُيَب َّب}
ُب ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد رجع اغبسٌُن إىل موطنِو األوؿ، ىو كاف يتشوؽ، يقوؿ ما أشوقين إىل  :تقوؿ

وؽ كاف يريد اللحاؽ بأسبلفِو لكن ال هبذا أسبلُب، أليس ىذه كلمات اغبسٌن؟ ما أشوقين، كاف يتش
 زَاضَِْخً زَثِّكِ إِنََ * ازجِعِِ ادلُطًَئِنَّخُ اننَّفطُ أََّّزُيَب َّب}اؼبعىن العرُب أو باؼبعىن العاطفي الدنيوي احملدود 

فسِو إهنا جنُة اؼبوطن الوحيد ُب القرآف الذي ينسُب اهلل فيو اعبنة إىل ن عِجَبدُِ{ فِِ فَبدخُهِِ يَّسضَِّْخً *
 اهلل إنو الػُخلد، ىذا الػُخلد الذي ُفنِتَ فيو آدـ، حٌن نقرأ ُب قصة آدـ عليو السبلـ ماذا قاؿ لو إبليس؟

والروايات تقوؿ فتنُة آدـ كانت ُب الوالية  اخلُهدِ{ شَجَسَحِ عَهََ أَدُنُّكَ ىَم آدَوُ َّب قَبلَ انشَّْطَبٌُ إِنَْوِ }فٌََظٌَضَ

 عَهََ أَدُنُّكَ ىَم آدَوُ }َّبيأكل منها تفاحة أو يأكل حنطة، ىذه الشجرة شجرُة اػبلد وليس ُب شجرة 

ىذا الػُملك الذي ال يبلى أين ىو؟ ىذا اؼبذكور ُب سورة النساء، الػُملك  َّجهََ{ نَّب ًَيُهك اخلُهدِ شَجَسَحِ

 فَقَد فَضهِوِ يٍِ انهّوُ آرَبىُىُ يَب عَهََ نَّبضَان َّحعُدًٌَُ }أَو 54الذي ال يبلى اؼبذكور ُب سورة النساء ُب اآلية 

وآؿ إبراىيم عنواف قرآين آلؿ ُمػَحمَّد ليس القحية عشائرية، ىذا مصطل  قرآين آؿ  إِثسَاىِْىَ{ آلَ آرَْنَب

 بةَانكِزَ إِثسَاىِْىَ آلَ آرَْنَب }فَقَدإبراىيم حبسب روايات أىل البيت مصطل  قرآين اؼبراد منو آؿ ُمػَحمَّد 
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 ىذا ىو الػُملُك الذي ال يبلى وىذا ىو الػُخلد، الػُخلد منزلُة ُمػَحمَّد عَظًِْبً{ يُّهكبً ًَآرَْنَبىُى ًَاحلِكًَخَ
َأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي  :وآؿ ُمػَحمَّد منزلٌة كبُن ال نعرؼ حقيقتها وال نستطيع االقرتاب من معناىا

والعرش دوف عالَػم  - اقَشَعرَّت لو أِظلَُّة الَعرش -ُب الػُخلد  فحٌَن َسَكن دمك يا ُحسٌنُ  -الُخلد 
دـٌ هبذه اؼبنزلة أصبًل ىو  ... َأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الػُخلد واقَشَعرَّت َلُو أِظلَُّة الَعرش -الػُخلد 

يء يبكن أف أبعد أف يكوف ُب دائرة البحث ما بٌن الطهارة والنجاسة، الكبلـ عن طهارة وقباسة ُب ش
يتصَف ُب حاؿ من األحواؿ هبذه الصفة، ىل نستطيع مثبًل أف نصَف اغبائط بأنو ال يرى بأف اغبائط 
أعمى، يبكن أف نصف اغبائط بأنو أعمى ال يبكن ىذا كبلـ غًن منطقي ألف اغبائط أساسًا ال يبتلك 

ن تستطيع أف تقوؿ بأف اغبائط أعمى القدرة على الرؤيا، أساساً ُب تكوينِو ال يبتلك القدرة على الرؤيا فل
ألنو فقد القدرة على البصر، إذا أراد إنساف أف يبحث ىذه القحية ويحع ىذه القحية ُب دائرة البحث 
ىذا إنساف ـببوؿ إنساف ـبتل أو واقع ُب شبهة مستحكمة جداً، كيف يبكن أف يناقش قحية اغبائط 

يبتلك القدرة على البصر واغبديث عن الَعَمى ُب  ىل أنو أعمى أو ىل أنو يبصر، أساسًا اغبائط ال
اغبائط البَُد أف يكوف فرعًا عن امتبلِؾ اغبائط للبصر، حٌن نتحدث عن محموف الطهارِة أو محموف 

ىذا كبلـ غًن منطقي  ،النجاسة ونأٌب بدـِ الػُحسٌن عليو السبلـ ونحع دـ اغبسٌن ُب دائرة البحث ىذه
غًن متزف عقلياً، ألف دـَ اغبسٌن تكوينًا ال يبكن أف يوصف هبذه الصفة  ىذا كبلـ إنساف ـببوؿ إنساف

وإذا كاف بعض الفقهاء ال يفهموف ال يبلكوف بصًنة ُب معرفة أىل  ،بعيدًا عن التشريع والقحايا الفقهية
البيت ويتكلموف دبثل ىذه الكلمات ىذا شأهنم، الذي يطالع روايات أىل البيت ويتدبر ُب كلمات أىل 

 .أىل البيت شيٌء ثاين شيٌء آخر، القحية ال تُناقش هبذه الصورة ،لبيتا
 ،أنا أشرت إىل رواية وما أسبمت اغبديث عنها قلت أف امرأة شربت شيئًا من دـ النيب كاف ُب قارورة

مذكورة ُب كتب السًن والتأريخ أكثر من حادثة، حادثة عن رجل مرة َشِرَب من دـ نيب، امرأة شربت، 
ـَ ُمػَحمَّد ىل يكوف فاسداً؟! من دـ اغبجامة كاف ُب حجامة و  ـُ اغبجامة عادًة يكوف دماً فاسداً لكن د د

قارورة فشربتو امرأة ُب رواية، ُب رواية أخرى شربُو رجل النيب هناىم عن ذلك من باب السنة لئبل تقع 
و أخرب تلك اؼبرأة وأخرب فذلك أمٌر ؿبـر ولكن ،الشبهة ُب أذىاف الناس من أنو هبوز تناوؿ وشرب الدـ

ذلك الرجل بأف أبدانكم ُحرَّمت على النار ِلماذا؟ ما معىن أف أبداهنم ُحرِّمت على النار ألهنا خالطت 
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ـَ ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو، ىل معىن ذلك أنو وبقُّ ؽبم أف يرتكبوا اؼبعاصي ويفعلوا ما يفعلوا أبداً ألف  د
ـُ مُ  ػَحمَّد، اؼبعاصي من أين تأٌب؟ حركات اإلنساف أفعاؿ اإلنساف ذباوب ىذا الدـ سيحصنهم، ىذا د

بٌن اعبسد والنفِس والروح، الروح ليست فيها شهوات، الشهوات ىي عبارة عن تفاعل كيمياوي ُب 
جسد اإلنساف يتناغم مع النفس البشرية اليت ىي وجوٌد برزخي ما بٌن اؼبعىن واؼبادة ما بٌن الروِح والبدف، 

هوات اإلنساف الشهوة اعبنسية أو أي شهوة أخرى مرد ىذه الشهوات إىل تفاعبلت كيميائية ُب أقوى ش
البدف اإلنساف وُب بعض األحياف ترجع إىل آثار فيزيائية، آثار فيزيائية أعين بسبب مبلمسات أو 

طعاماً فإف  احتكاكات، مثل ما إذا اإلنساف امتؤل طعاماً ومل يكن قد استفرغ فحبلت بدنو فحينما يبتلئ
الفحبلت ستندفع إىل آخر األمعاء وبالتايل تتحخم األمعاء تكوف احتكاؾ فيما بٌن األمعاء واحتكاؾ 

وىذا أحد األسباب  ،ما بٌن اغبويصبلت واغبباؿ اؼبنوية اعبهاز اعبنسي لئلنساف اعبهاز الداخلي لئلنساف
وأسباب فيزيائية خارجية وىناؾ كذلك ىذا سبب فيزيائي وليس كيميائي، ىناؾ أسباب فيزيائية داخلية 

تفاعبلت كيميائية ُب داخل بدف اإلنساف، إضافة إىل اغباالت النفسية اليت تؤدي إىل وجود إشارات ُب 
وال أريد اػبوض ُب  ،ذىن اإلنساف ُب اؼبخ وىذه اإلشارات أسباهبا ومردىا إىل ذكريات وحاالت نفسية

ألفعاؿ مردىا إىل ىذه القحية إىل الرتكيبة الكيميائية والتفاعل ولكن اؼبعاصي والطاعات وا ،ىذه القحايا
الكيميائي ُب بدف اإلنساف وإىل اإلشارات الذىنية وىذا موضوع واسع ومعقد، فحينما شرب ىذا الرجل 
ىذا الدـ ىذا الدـ سيؤثر ُب تركيبتِو الكيميائية وبالتايل الرتكيبة الكيميائية مع اإلشارات النفسية سيكوف 

ـُ ُمػَحمَّد لن يفىن  ،شيء من التحصٌن لو ـُ ُمػَحمَّد، د لذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىذا د
ـُ ُمػَحمَّد وآثار دـ  ـُ ُمػَحمَّد دـٌ خاِلد، ال يقوؿ أحد بأف اعبسم البشري تتبدؿ خبلياه وأجزاءه ىذا د د

سيُد األوصياء ُب هنج الببلغة الشريف: إفَّ َميَتنا  ُمػَحمَّد لن تفىن ىذا ُمػَحمَّد ىذا ليس كلُّ أحد كما قاؿ
وإفَّ الذي يبلى منا البايل منا ليس كما يبلى سائُر الناس، حيهم ليس كحي الناس وميتهم  ،ليس دبّيت

َأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد  :ليس كميت الناس، ىؤالء ُمػَحمٌَّد وآُؿ ُمػَحمَّد ال يُقاُس هبم أحد
إىل آخر الزيارة الشريفة، شيخنا الوائلي ُيصر على ىذه القحية ومن خبلؿ   .. رَّت لو أِظلَُّة الَعرشواقَشعَ 

 .كبلمِو ىو يستنكُر استنكاراً شديداً أف يكوف الرتاُب ـبتلطاً بالدـ
 لنتلمس شدة استنكارِه ؼبخالطة الدـ للرتاب نعيد االستماع.. 13لنستمع إىل نفس اؼبقطع 

الشيخ الوائلي من قحية اختبلط الرتبة الكرببلئية بدـ اغبسٌن صلوات اهلل وسبلمو عليو، واض  حساسية 
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ويا ليت ويا ليت ويا ليت وأقولػها مليار مرة وأعتقد أف أحباب الػحسٌن يقولوف ذلك ويا ليت أف ىذه 
ه الرتبة ملطخة يا ليت لُكنَّا نسكنها قلوبنا ومػحاجر عيوننا يا ليت ىذ ،الرتبة ملطخة بدماء الػحسٌن

بدـ الػحسٌن، لكن الشيخ الوائلي الذي لو ىذه الػحساسية نػجد بأنو ليس لو حساسية من مذىب 
 ..19يسجد على الَعَذَرة ال إشكاؿ ُب ذلك، نستمع إىل الػمقطع 

 فإذاً  اؼبستحيلة، األرض غًن الرتاب األرض ىاي يعين األرض األظباء تتبع األحكاـ: ] الوائلي صوت
 َعَذَرة على السجود هُبوِّز من اإلسبلمية اؼبذاىب من ىناؾ بعدين ناحية، من ىاي ص  عليها السجود
 كيف اإلسبلمية اؼبذاىب بعض صبلة إىل وأنظر الغزايل لئلماـ اؼبنخوؿ إىل أرجع أحببت وإذا نعم،
 ناىض، غًن أو ناىض الدليل ىذا دليل، تبع الرجل نقوؿ ىذا، إزاء حساسية عندنو ما واحنو يذكرىا
 إىل أو مثبلً  اؼبستصفى كتاب وإىل اؼبنخوؿ كتاب إىل أرجع ، شديدة عجيبة ضبلة الغزايل عليو ووبمل
 [. ىذا إزاء حساسية احنو عندنو ما ذلك مع زين، لرتى إليو أرجع اؼبنخوؿ كتاب

السجود على ىو مل ُيِشر إىل اظبو أنا أشرت إىل اسم صاحب ىذا اؼبذىب أبو حنيفة، أبو حنيفة يُػجّوز 
وإذا كاف ىناؾ من عيوب  ،الَعَذَرة والشيخ الوائلي يعلم ذلك لكنو دائماً وباوؿ أف يػَُمجِّد أبا حنيفة دائماً 

أو إشكاالت وباوؿ أف يبعدىا عن أيب حنيفة ال أدري ِلماذا!! ويلـو الغزايل ِلماذا وبمل ضبلة شعواء 
وؿ الرجل عندُه دليل قد يكوف ىذا الدليل ناىض، كبُن على أيب حنيفة ُب سجودِه على الَعَذَرة، ثُػم يق

ابتُلينا هبذه النظريات الناىحة، يـو أمس كنا نستمع إىل أنو إذا وجد نظرية ناىحة عند اؼبخالفٌن فهو 
يأخذ هبا ويعتز هبا ألهنا ثروة إسبلمية، اليـو نتحدث عن دليل ناىض أو غًن ناىض، ىو ال هبد 

َعَذَرة، وتبلحظوف ح ى طريقة الكبلـ طريقة اللحن ُب الكبلـ بينما ظبعتم حساسية ُب السجود على ال
قبل قليل كيف يتكلم بأي لغة وبأي غبن وىو يُظِهر استنكاره من أف ىذا الرتاب ال يبكن أف يكوَف قد 

 إىل عدـ حساسية 19ألف ذلك الرتاب سيتنجس لنستمع مرة ثانية إىل اؼبقطع  ،اختلط بدـ اغبسٌن
 السجود على الَعَذَرة... الشيخ من

ساعة ، 1:02:35 اؼبدة  12ىذا اؼبقطع موجود ُب صوت الشيعة ىو أسئلة وأجوبة وىذا ىو اعبزء 
ثانية، وأعتقد أف  45اؼبقطع الذي ُعِرض يبدأ من الدقيقة العاشرة والثانية األوىل إىل الدقيقة العاشرة و

ت القحية ُب ضبى وذمار اؼبخالفٌن ألىل البيت الكبلـ ليس حباجة إىل تعليق القحية واضحة، ما زال
وف، حينما تكوف القحية ُب ضبى وذمار شيعة أىل البيت ىناؾ تأٌب اإلشكاالت ؤ فلهم أف يفعلوا ما يشا
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ويأٌب الكبلـ بكل أشكالِو وبكل صنوفِو، واغبقيقة ؾبالس الشيخ الوائلي ربًنين ال أدري كم أعرض من 
ة دبثِل ىذه اؼبعاين ودبثل ىذه اؼبحامٌن لكن أخطر ىذه القحايا ما يتعلق ىذه اجملالس، كل ؾبالسِو مليئ

 بإماـ زماننا وقد مرَّ علينا ُب اؼبقطع اػبامس لنستمع إىل اؼبقطع اػبامس..
 لكم يزرع الزماف صاحب انتظروا تزرعوىا ال كاعكم: األياـ من يـو الدين لنا قاؿ ما: ]الوائلي صوت
 عن تدافعوف ال: قاؿ وال اؼبعمل، يديرلكم الزماف صاحب يطلعلكم اؼبعمل وفتدير  ال: قاؿ وال اياىا،

 الزماف صاحب اإلماـ أبداً، أبداً  يقحيها الزماف صاحب انتظروا حوائجكم تقحوف ال: قاؿ وال أنفسكم،
، ليس العدؿ ربقق فكرة ؾبرد  [.إطبلقاً  اؼبهدي اإلماـ فكرة ُب سليب جانب أكو ما وإال إالَّ

اغبسن وإمبا بن  احب الزماف ؾبرد فكرة، أنا ال أهتم الشيخ الوائلي بأنو ال يعتقد بإمامة اغبجةاإلماـ ص
إشكايل على ىذا الفهم وىذا ىو االنفصاـ بٌن اؼبنهج الذي يُػَؤلَُّف فيو وُيكَتُب فيو ويُطرح على اؼبنابر 

الشخصية ال أعتقد بأنو يشك ُب  وبٌن العقيدة اليت وبملها اإلنساف، الشيخ الوائلي لو رجع إىل عقيدتوِ 
ىو يؤمُن بِو وإف كاف ال يبدو ُب ؾبالسِو أيُّ اىتماـ لو ال من خبلؿ الدعاء ُب  ،وجود اإلماـ اغبجة

أنا ما ظبعت وال مرة مع أنين ظبعُت عدداً ىائبًل من ؾبالس الشيخ الوائلي ما ظبعت وال  ،هنايات اجملالس
وال ظبعت وال مرة ربدََّث عن مقامات  ،س بالدعاء لئلماـ الػُحجَّةمرة دعا لئلماـ اغبجة أو أوصى النا

وىذا ىو الحياع بٌن  ،اإلماـ اغبجة أو عن حقوؽ اإلماـ الػُحجَّة علينا أو عن واجباتنا اذباه اإلماـ اغبجة
 ولطاؼبا ،ولطاؼبا يتحدث عن قصص الشعراء واػبلفاء ،اؼبهم واألىم لطاؼبا يتحدث عن اؼبذاىب األربعة

يتحدث ُب كل شيء إال عن اإلماـ اغبجة وإذا كاف لو من أحاديث عن اإلماـ اغبجة فإمبا يتحدث ُب 
وح ى نصائحُو للشيعة ُب معرفة  ،جهة إثبات وجود اإلماـ وبشكل مقتحب ويعتمد على كتب اؼبخالفٌن

موضوع قحية اإلماـ اغبجة ينصحهم بأف يراجعوا كتب اؼبخالفٌن اليت كلها ضبلالت وخزعببلت، ىذا 
فكرة أف اإلماـ ؾبرد فكرة يتكرر دائمًا ُب حديث الوائلي لنستمع إىل اؼبقطع السادس، أنا ما ذكرت 
عنواف اؼبقطع اػبامس ألف ىذا اؼبقطع سابقاً مرَّ ذكرُه وذكرت مصادر ىذا اؼبقطع، اؼبقطع السادس أيحاً 

نها ىذا اؼبقطع، فقط اؼبقاطع اعبديدة أذكر مرَّ ذكرُه ُب اغبلقات اؼباضية وذكرت اؼبصادر اليت أخذنا م
 مصادرىا لنستمع إىل اؼبقطع السادس..

 بالكتاب اؼبسألة معاعبو انو وترى وكيف توقيت ماكو اآلف إىل وكيف؟ يظهر م ى أما : ]الوائلي صوت
 اف دنوع من البعض يتصور ال يعين تفصيبًل، وسلبياهتا اهبابياهتا ذاكر كاملة، معاعبة معاعبها والتشيع
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 ما سخيف، اعتقاد ىيج يعتقد اللي أبداً، مشاكلنا وبل هبي مهدي اظبو واحد أكو ننتظر نقعد احنو
 نأمر سبنعنو وال مصنع، نسوي أف سبنعنو ما اؼبهدي فكرة يبنعنو ما االسبلـ اطبلقاً، اعتقاد ىيج عندنو
 فكرة ؾبرد أبداً، مبادئنو دوف نقتل سبنعنو وال أوطاننو، دوف قباىد سبنعنو وال اؼبنكر، عن وننهى دبعروؼ
 [.إالَّ  ليس للعدالة أعلى مثل رفع عن عبارة أو مبدأ رفع عن عبارة يعين سلبياهتا، من أكثر اهبابياهتا

ىذا التأكيد وتكرار قحية فكرة، فكرة اؼبهدي ما سبنعنا، أنا ربدثت عن ىذه الفكرة عن إهبابياهتا 
إهبابيات ولو سلبيات؟! أـ أف اإلماـ اغبجة ؾبرد فكرة وىذه الفكرة وسلبياهتا، ىل أف اإلماـ اغبجة لو 

ؽبا إهبابيات وسلبيات، أيُّ تربية ىذه؟ وأيُّ عقيدة وأيُّ فكر يُعطى لشباب شيعة أىل البيت؟ وعلمائنا 
والوائلي ُيسوؽ ىذه الرتىات للناس، لنقف قليبًل لنرى كيف يتحدُث أىل البيت  ،الكبار يسوقوف الوائلي

ن اإلماـ اغبجة وىذه قحية الفكرة القحية ليس فقط الوائلي اعبميع يقولوهنا اعبميع ُب ىذا اؼبنهج ع
الذي نتحدُث عنو يقولوف ىذه القحية ومبثوثة ُب الكتب وعلى اؼبنابر أنا جئت دبثاؿ من األمثلة: ىذا 

ة اهلل العظمى السيد ؿبمد شهيد احملراب آي )اؼبنهاج الثقاُب السياسي االجتماعي(الكتاب اعبزء األوؿ 
ربت عنواف: العصمة  94باقر اغبكيم قدس سره، اؼبطبعة الرائد للطباعة والتصميم، نذىب إىل صفحة: 

انتبهوا للكبلـ يقوؿ: كبُن نعتقد أنُو بسبب عدـ تويل اإلمامة اؼبعصومة لقيادة اغبكم  ،واإلماـ اؼبهدي
َشِهد التأريُخ اإلسبلمي ىذا القدر  ،غبق والعدؿ الكاملاإلسبلمي ولتحقيق ىذا اؽبدؼ العظيم ُب إقامة ا

إىل ..  ويتحدث عن الظُلم يبكنكم أف تراجعوه ما عندي وقت اقرأ سباـ الصفحة -الكبًن من االكبراؼ 
أف يقوؿ بعد أف يتحدث عن فرتة اػبلفاء الراشدين كما يسموهنا واألمويٌن ما جرى من ظُلم واستبداد 

اليت انتهت إليها ُب خبلفة اػبليفة  -يتحدث عن النتائج اؼبروعة  -وُب النتائج  وطغياف إىل أف يقوؿ:
بسبب ىذه النتائج اؼبروعة للخبلفة األوىل ػببلفة األمويٌن  -ومن ىنا  -يعين عثماف  -الثالث 

روف العباسيٌن ألنو يتحدث بسبب الظلم واالستبداد والطغياف الذي مارسُو الػُحكَّاـ اؼبسلموف ُب عدة ق
: ومن ىنا كانت وجود فكرة اإلماـ - من الزمن ُب العهود األموية والعباسية والعثمانية وإىل آخرِه يقوؿ

فكرة!! أنا ال أقوؿ بأف السيد اغبكيم ال يؤمن باإلماـ اؼبهدي أبدًا واهلل ال أقوؿ ىذا ولكن  -اؼبنتظر 
عاً نفس اػبطباء نفس الشيخ الوائلي يعيُش أقوؿ بأف اؼبنهج منفصم عن الواقع، نفس الُكتَّاب يعيشوف واق

واقعًا ويتكلم بشيء آخر ِلماذا؟ السبب ىو خطأ اؼبنهج، حديثي عن اؼبنهج، أنا ىنا ال أريد أقّيم الناس 
وأف أحكم على الناس أيَّاً كانوا، كما قلُت سابقًا ىدُب أريد أف أشخص معايب ىذا اؼبنهج الذي يُظَلُم 
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وىذا  ،ببِو تُعطى أفكار خاطئة وعقائد منحرفة عن أىل البيت لشيعة أىل البيتبِو أىل البيت والذي بس
ىو ما أراُه بالنسبة يل تكليفاً شرعياً سواء قَِبَل اؼبشاىدوف بذلك أـ مل يقبلوا ىذه قحية راجعة إليهم، أمَّا 

ِة يل، اآلخروف بالنسبة يل حٌن أبٌُن ىذه اغبقائق فقد أخليُت ذميت ىذا ىو التكليُف الشرعي بالنسب
يقبلوف يرفحوف يشتمونين ال يشتمونين ال يفرؽ عندي أبداً، ألف ىذا اؽباجس وىذه القحية تعيُش معي 
ليل هنار وليس اليـو وليس أمس والذين رافقوين ُب ىذا الدرب منُذ أكثر من ثبلثٌن سنة وىذا ىو 

كأهنا فكرة ليس   -ة اإلماـ اؼبنتظر ومن ىنا كانت وجود فكر  -اؽباجُس األوؿ واألخًن الذي يشغل بايل 
 .ىناؾ من حقيقة موجودة على األرض

القحية ليس منحصرة بالشيخ الوائلي لكنين اخرتُت الشيخ الوائلي ألف الشيخ الوائلي أكثر تأثًناً من غًنِه 
ف ىم ح ى من اؼبراجع، مراجع الشيعة ال يبلكوف تأثًنًا على الشيعة ُب أفكارىم ألهنم أصبًل ال يتكلمو 

أما ؾبالس  ،والذي عندُه نشاط فقط يلقي درس على ؾبموعة قليلة من الطبلب ،جلوس ُب بيوهتم
الشيخ الوائلي موجودة ُب كل مكاف، موجودة على الفحائيات، موجودة ُب اإلذاعات، موجودة على 

موجودة ُب  االنرتنيت، موجودة ُب ؿببلت أشرطة الكاسيت، موجودة ُب البيوت، موجودة ُب اغبسينيات، 
كل مكاف والناس تُقِبُل عليها إقبااًل واسعًا وألهنم يسمعوف بأف العلماء يؤيدوف ىذا الطرح يقبلونُو من 
دوف أي تَػَفكُّر أو أي تأمل، ىل اغبديث عن أف اإلماـ اغبجة فكرة ىذا حديث صحي ؟! أبداً، ىذا 

يقوؿ أحد بأنين قلت بأف الشيخ الوائلي  اغبديث إذا أردنا أف كباكم األمور مع األلفاظ ىذا ارتداد، ال
مرتد وأف السيد باقر اغبكيم مرتد أبدًا ال أقوؿ ىذا الكبلـ ألنين أعلم، أنا أعلم باألمراض اؼبوجودة ُب 
أوساط وُب وسِط مؤسستنا الدينية وُب مكاتب علمائنا أعرؼ ىذه القحية، أنا جزء من ىذا الواقع 

ليست هبذا الشكل لكن سلوا العلماء قولوا ؽبم بأف شخصاً يقوؿ أف وأعرؼ األمراض اؼبوجودة، القحية 
اإلماـ فكرة ىذا يُػَعدُّ من أىل اإليباف يُعّد ُب دائرة التشيع؟ أبداً، أنا ال أقوؿ بأف الشيخ الوائلي يعتقد 

 هبذه العقيدة وإمبا يُػَعلِّم الناس ىكذا ِلماذا؟ ِلماذا ىذا اإلصرار على الفكرة؟
بأف ىذه القحية ؿبصورة هبذين اؼبقطعٌن أو ىذين اجمللسٌن الذين استمعتم إليهما أبداً دائماً وال تعتقدوا 

ىذا اغبديث، فيما يكتب يتحدث عن فكرة ىو قبل قليل يتحدث عن كتابة ىوية التشيع يكتب عن 
حدث عن وأنا قرأتُو ُب السابق يت ،فكرة لو كاف الكتاب موجود عبئُت بِو ما كاف الكتاب متوفر عندي

فكرة، كما يتحدث ىنا السيد اغبكيم عن فكرة، وىذه القحية ليست خاصة بالسيد اغبكيم اعبميع ُب 
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ىذا اؼبنهج يتحدثوف عن فكرة ِلماذا؟ كيف ربدََّث أىل البيت ِلماذا ال تذىبوف يا علمائنا األجبلء 
شيخ الوائلي يقوؿ احنا ما وكيف يتحدثوف مع اإلماـ اغبجة، تبلحظوف ال ؟وتقرءوف ماذا قاؿ أىل البيت

ننتظر واحد اظبو مهدي، مهدي ىذا صانع يشتغل عندؾ؟! ما ىذا األدب مع اإلماـ اغبجة، لنستمع 
 إىل أىل البيت ماذا يقولوف.. 
 .بأبي وأمي َسميي وَشبيهي وَشبيو موسى بن عمرافرسوؿ اهلل ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: 

وأومأ سيُد  -يعين أفدي بأيب ابن ِخًَنة اإلماء  - يرة اإلماءبأبيي بأبي ابن خَ : أمًن اؼبؤمنٌن ماذا يقوؿ؟
يشًن إىل اإلماـ اغبجة، الحظوا النيب ماذا يقوؿ  -األوصياء إلى صدرِه يقوؿ: آه آه شوقاً إلى رؤيتهم 

بأبي وأمي َسميي وشبيهي  -واحد اظبو مهدي  ما قاؿ مهدي، هبينو -بأبي وأمي َسميي وشبيهي  -
بأبي ابن َخيرة اإلماء ويومئ بيدِه إلى صدرِه الشريف  أمًن اؼبؤمنٌن يقوؿ: -مراف وشبيو موسى بن ع

 .آه آه شوقاً إلى رؤيتهم :وىو يقوؿ
ماذا يُدرؾ؟ يدرؾ خروج الرايات السود من  - أما إني لو أدركُت ذلك :اإلماـ الباقر ماذا يقوؿ؟

 -األمري ثُمَّ يقوؿ بأبي وأمي  أما إني لو أدركُت ذلك الستبقيُت نفسي لصاحب ىذا -خراساف 
بأبي وأمي المسمى باسمي والمكنى بكنيتي السابَع  -ومن أبوه؟ اإلماـ الباقر من أبوه؟ أبوه الصادؽ 

 .من بعدي بأبي من يمألُ األرض عدالً وقسطا كما ُملئت ظُلماً وجورا
يو سدير الصيرفي ولو أدركتُو لخدمتُو أياـ حياتيي وحين دخل عل: إمامنا الصادؽ ماذا يقوؿ

ىباطب اإلماـ اغبجة،  - ومجموعة من األصحاب ووجدوه قد لبس مسحاً وىو يبكي ويقوؿ سيدي
 :الرواية موجودة ُب كماؿ الدين وسباـ النعمة ومصادر أخرى ىباطب اإلماـ اغبجة

 .سيدي غيبتك نفت رُقاديي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع األبد
بأبي من  ،بأبي المنبدح البطن -منبدح يعين واسع  - بأبي المنبدح البطن :اإلماـ الكاظم ماذا يقوؿ؟

 .بأبي القائم بأمر اهلل ،بأبي من ال يأخذُه في اهلل لومة الئم ،ليلو يرعى النجـو ساجداً وراكعا
ىكذا ىباطب  .بأبي وأمي َسمي جدي وشبيهي وشبيو موسى بن عمراف :اإلماـ الرضا ماذا يقوؿ؟

وشيخنا الوائلي والسيد اغبكيم واآلخروف  ،ُمػَحمَّد اإلماـ اغبجة وىكذا يتحدثوف عنو ُمػَحمَّد وآؿ
ولكن اؼبنهج خطأ اؼبنهج  ،يتحدثوَف عن اإلماـ اغبجة بأنو فكرة، أنا ال أقوؿ بأف عقيدهتم ىكذا أبداً 
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 من خبللِو.ىذه نتائج اؼبنهج الذي يُبحُث من خبللِو ويُدرُس من خبللِو ويُتحدَُّث على اؼبنابر 
أمَّا حينما نذىب إىل اآلداب اليت أدبنا هبا أىل البيت كيف نتحدث مع اإلماـ اغبجة صلوات اهلل 

فَػَلو َتطَاوَلت الدُُّىور وَتَماَدت األعَمار لم َأزَدد فيَك إالَّ يقينا وسبلمو عليو ماذا نقوؿ لو؟ نقوؿ لو: 
 ،ادا ولظهورؾ إال توقعًا وانِتظارا ولجهادي بين يديك إالَّ ترقباوَلَك إالَّ ُحبَّا وعليَك إالَّ توكُّاًل واعِتمَ 

 ،فأبذؿ نفسي ومالي َوَوَلدي وأىلي وجميع ما خولني ربي بين يدي والتصرؼ بين أمرؾ ونهيك
 ،موالي فإف أدركُت أيامك الزاىرة وأعالمك الباىرة فها أنا ذا عبدؾ المتصرُؼ بين أمرِؾ ونهيك

موالي فإف أدركني الموت قبل ظهورؾ فإني أتوسُل بَك  ،والفوز لديك أرجو الشهادة بين يديك
وبآبائك الطاىرين إلى اهلل تعالى وأسألُو أف يصلي على ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وأف يجعل لي كرًة في 

 .إىل آخر الزيارة ىكذا لباطبو ... ظهورؾ ورجعًة في أيامك ألبلغ من طاعتك مرادي
أشَهُد أف بواليِتَك تُقَبُل األعماؿ وتُػزَّكى األفَعاؿ  :ا إهبابيات وسلبياتما نقوؿ لو أنت فكرة ؽب

أنت يا ابن رسوؿ اهلل إذا ىناؾ سلبيات أنت سبحوىا،  - وُتَضاَعُف الَحَسنات وُتمَحى الّسيئات
واليتك سبحو السيئات ال توجد سلبيات، قطعًا الشيخ الوائلي يتحدث عن فكرة يبكن أف توجو باذباه 

 :يب وباذباه إهبايب ىو ال يتحدث عن اإلماـ اغبجة ولكن ذلك ِفكٌر وىذا ِفكر، ىذا ِفكُر أىل البيتسل
فمن جاء  ،أشَهُد أف بواليِتَك تُقَبُل األعماؿ وتُػزَّكى األفَعاؿ وُتَضاَعُف الَحَسنات وُتمَحى الّسيئات

ومن  ،سناتو وُمحيت سيئاتوُ بواليتك واعترؼ بإمامتك قُِبلت أعمالو وُصدّْقت أقوالو وتضاعفت ح
َعَدؿ عن واليتك وَجِهَل َمعَرفَتك واستبدؿ بك غيرؾ كبَُّو اهلل على منخرِه ِفي النار ولم يقبل اهلل لو 

 ىل أقرأ كل الزيارة؟ زيارات اإلماـ اغبجة كلها هبذه اؼبعاين.  ..عمال ولم يُِقم لو يـو القيامة وزناً 
 :اء الػندبة والدعاء مروي عن اإلماـ الػحجة ماذا نقوؿ لو؟ماذا نػخاطب اإلماـ الػحجة ُب دع

أيَن باُب اهلل الذي  ليس فكرة يا شيعة أىل البيت، اإلماـ اغبجة ىذا: - أيَن باُب اهلل الذي منُو يؤتى
ىذا  -أيَن السبُب الُمَتصُّْل بين األرض والسماء  ،أيَن وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء ،منُو يؤتى

و اإلماـ اغبجة، إذا أردنا أف نعرؼ اإلماـ اغبجة أف نعرفُو من أىل البيت ال أف نعرفُو من الشيخ ى
، كبُن لباطب اإلماـ اغبجة هبذه األلفاظ: %90الوائلي وال من كتب اؼبخالفٌن اليت سبؤل مكتبتُو إىل 

ِقلَُّك أو ثَػَرى أبرضوى أو بل أيُّ أرض تُ  -يا ابن رسوؿ اهلل  - لَيَت شعري أيَن استقرَّت َبَك النوى
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عزيٌز َعَليَّ أف أرى الَخلَق وال ُترى وال أسمع لك حسيسًا وال نجوىي عزيٌز  ،غيرىا أـ ذي طوى
بنفسي أنت من ُمَغيَّب لم  ،َعَليَّ أف ُتحيَط ِبَك دوني البلوى وال يناُلَك مني ضجيٌج وال شكوى

سي أنَت أمنيَُّة شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا بنف ،بنفسي أنت من نازح ما نزَح عنَّا ،يخُل منا
بنفسي أنت من  ،بنفسي أنت من أثيل مجد ال يجارى ،بنفسي أنَت من عقيد عّز ال ُيسامى ،فحنَّا

إلى متى أَحاُر فيَك يا مواليَّ وإلى  ،بنفسي أنَت من َنصيِف َشِرؼ ال ُيساوى ،ِتالِد نَِعم ال ُتضاىى
عزيٌز َعَليَّ أف  ،يَك وأيَّ نجوىي عزيٌز َعَليَّ أف ُأجاَب دونك وأناغىوأيَّ خطاب أِصُف ف ،متى

وىذه الظبلمات كلها ذبري  -عزيٌز َعَليَّ أف يجري عليك دونهم ما جرى  ،أبكيك ويخذلك الورى
عزيٌز َعَليَّ  -على إمامنا، ىذه العبارة تشًن إىل ىذه الظبلمات، الظبلمات اؼبوجودة ُب الوسط الشيعي 

ىل من جزوع فأساعد  ،ىل من ُمعين فأطيَل معُو العويَل والُبكاء ،يجري عليك دونهم ما جرىأف 
 ،ىل إليَك يا ابن أحمَد سبيٌل فُتلقى ،ىل قذيت عيٌن فساعدتها عيني على القذى ،جَزَعُو إذا خال

ب مائك متى ننتقُع من عذ ،متى نَِرُد مناىلَك الرويَّة فنروى ،ىل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى
متى ترانا ونراؾ وقد نشرت لواء النصر ُترى  ،متى نُغاديَك ونُراوُحك فُنِقرُّ عيناً  ،فقد طاؿ الصدى

 إىل آخر الدعاء الشريف. -أترانا نحفُّ َبَك وأنت تـؤ المأل 
َؾ اللَُّهمَّ إف َحاَؿ بيني وبينُو الَموُت الذي جعلتُو على عبادوُب دعاء العهد ىكذا يتوسل اؼبؤمنوف: 

حتمًا مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرًا كفني شاىرًا سيفي مجردًا قناتي ملبيًا دعوة الداعي في 
ال  - اللَُّهمَّ َأرِني الطلعة الرشيدة والُغرَّة الحميدة واكُحل ناظري بنظرة مني إليو ،الحاضر والبادي

ُغرَّة الحميدة واكُحل ناظري بنظرة اللَُّهمَّ َأرِني الطلعة الرشيدة وال -أف أقوؿ ىذا واحد اظبو مهدي 
 ... .مني إليو وَعجّْل فَػَرجو وَسهّْل مخرجو وأوسع منهجو وأسُلك بي مَحجََّتو 

وكلُّ ىذه الروايات وكل ىذه الزيارات وكل ىذه األدعية أما قرأسبوىا ِلماذا ُيساء األدب مع اإلماـ 
ذا اؼبستوى من األدب، ىل نقرأ روايات الكاُب اغبجة؟! ىل أقرأ سباـ اؼبفاتي  كل مفاتي  اعبناف ىو هب

بتمامها وكماؽبا ماذا نصنع!! ِلماذا كل ىذه اإلساءة ُب الكتابِة وُب البيانات وُب الكتب وعلى اؼبنابر 
حبق اإلماـ اغبجة؟ ولكن ليس غريبًا من رجل يرى أف أقرب الكتب ُب معرفة اإلماـ اغبجة ويُوصي 

س، كتاب البياف للكنجي الشافعي ربدثت عنو سابقًا ولكن أريد أف أؤكد الناس، الغريب أنو يوصي النا
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 على ىذا اؼبوضوع نستمع إىل اؼبقطع الثامن..
 اللي اؼبصادر وأقرب كثًنة، فحلو ُب وآلو عليو اهلل صلى النيب عن الواردة األحاديث: ]الوائلي صوت
 وبيو اؼبوجودة، األحاديث يشوؼ يقراه واحد وبب إذا الشافعي، للكنجي البياف كتاب البياف أكو وبب
 طبلب أحد كتبها األمر واقع ُب مقدمة بيو ىاؼبقدمة، طلعت اشلوف أنا أعرؼ ما رائعو واهلل مقدمة
 أفتت اؼبكرمة مكة ُب الفتوى عبنة إىل فتوى بيها ذكر اػبرساف، مهدي السيد النجف ُب الفحبلء العلم
 العلماء عبنة أو ؾبموعات عليها ونصوا الفتوى موجودة نعم كافر، فهو اؼبهدي خبروج يعتقد ال من بأف
 الروايات يستعرض الشافعي الكنجي كتاب الكتاب ىذه يستعرض ٍب ىناؾ، الفتوى رجاؿ موجودة اللي

 [.مفصلة عليو اهلل سبلـ اإلماـ أحواؿ وتفاصيل
وشيوخ الوىابية بأف الذي ال وماذا ُب كتاب الكنجي الشافعي؟ وما قيمة الفتوى إذا أف ى علماء الوىابية 

يعتقد باإلماـ اؼبهدي كافر، أيُّ مهدٌي ىم الذي يتحدثوف عنو؟ اؼبهدي الذي يتحدثوف عنو غًن اؼبهدي 
الذي كبُن نعتقد بِو، اؼبهدي الذي يتحدثوف عنو مهدي ال وجود لو مهدي خرافة، أيُّ مهدي ىم 

الذي يؤمنوف بو كما أف اإلسبلـ الذي نؤمن بِو  يتحدثوف، اؼبهدي الذي كبُن نؤمُن بِو ىو غًن اؼبهدي
ىو غًن اإلسبلـ الذي ىم يؤمنوف بو، وماذا يوجد ُب كتاب الكنجي الشافعي؟ ُب أوؿ اؼبقدمة يقوؿ: 

 ،تعرية كاملة ما موجود فيو وال رواية شيعية -عن طرؽ الشيعة تعرية  -عرّيت ىذا الكتاب  -وَعرّيتُو 
ة فقط، يعين ىو ىذا الكتاب الذي يُعرؼ منُو اإلماـ اغبجة وكل صفح 50وعدد صفحاتو تصل إىل 

وىو  ،رواياتو ـبالفة لرواياتنا، والطامة الكربى آخر صفحة يُثبت بأف اإلماـ اغبجة موجود ُب السرداب
ؿبتار ُب قحية أكلِو وشربِو فيدفع ىذا اإلشكاؿ الذي يعتقد بأف اإلماـ اغبجة كيف يأكل ويشرب يقوؿ 

ـ اغبجة كقصة الدجاؿ، الدجاؿ موجود ُب كتب اؼبخالفٌن بأنو مربوط باغبباؿ باغبديد قصة اإلما
بالسبلسل وملقى ُب بئر ُب جزيرة من جزائر البحر ويبقى ح ى ىبرج مع عيسى كما يقولوف، اإلماـ 
 اغبجة موجود ُب السرداب وىو وباوؿ أف يُثبت بأنو ليس حباجة إىل طعاـ أو إىل شراب ىو ىذا الفكر
الذي يريد الشيخ الوائلي أف يعلمو لشباب الشيعة!! ىو ىذا كتاُب البياف ال أدري ىل قرأ الكتاب أو مل 

وىو يتحدث بأنو يقرأ الكتب بدقة  11يقرأ الكتاب خصوصًا وأف الشيخ الوائلي، لنستمع إىل اؼبقطع 
 .11وإمعاف فهل قرأ ىذا الكتاب بدقة وإمعاف، اؼبقطع 

 من منها% 90 اعبالسٌن من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا خيا يا: ] الوائلي صوت
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 ايطب كتابك أف اىحم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 10 وفرد زين األربعة، اؼبذاىب كتب
 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو

 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي اؼبانع، شنو شلي يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت

الشيخ يقوؿ بأنو يقرأ الكتاب بإمعاف وإذا فيو دليل وكبلـ قيم وناىض فإنو يباركُو ويعتز بو، ال أدري ىل 
قرءُه بإمعاف واعتزَّ بِو، إذًا ِلماذا يُطالب بدفن ىو اعتز بكتاب البياف للكنجي الشافعي قطعًا يبدو أنو 

السرداب؟ ألف صاحب كتاب البياف يُثبت بأف اإلماـ اؼبهدي موجود ُب السرداب، ِلماذا يريد الشيخ 
الوائلي أف يدفن السرداب، ٍب يقوؿ ىذا الفكر ليس فيو عدوى، ال واهلل فيو عدوى والدليل أنَت أيها 

من كتب اؼبخالفٌن  %90قراءتك أنت تقوؿ بأف اؼبكتبة اليت سبتلكها فيها  الشيخ الوائلي أنت لكثرة
ألىل البيت والنتيجة ىي ىذه، ىذه األفكار اؼبنحرفة، العدوى واضحة كيف أف الفكر ليس فيو 
عدوى!! ٍب أين التمعن ُب القراءة؟! والقحية ال تقف عند كتاب البياف الذي ىو ىبالف أىل البيت 

ى أنُو ذكَر فيو الروايات اليت ال صلة للشيعة هبا، قاؿ أعري كتايب من حديث الشيعة وأساسًا مبين عل
وىو يُوصي بكتاب آخر أنكى من كتاب  20تعرية كاملة، القحية ال تقف عند ىذا لنستمع إىل اؼبقطع 

 ..20الكنجي الشافعي لنستمع إىل اؼبقطع 
 وما مطولة، كتب إىل الرجوع هبا وبتاج اؼبهدي اإلماـ مسألة ُب وغًنىا ىذه ىاألبعاد: ] الوائلي صوت
 ولعل كثًنة الباب ىذا ُب مؤلفات الباب، ىذا ُب مؤلفات إىل نرشد لكن هبالعجالة، عليها قبيب فبكن
 يعين أزبطر ما وعلى اؼبكرمة، مكة علماء من وىو العبادي لبلستاذ الواقع على اؼبؤلفات من شفت أنا

 ، العبادي االستاذ ىالقبيل، من شيء ىالنوع من يبكن( اؼبنتظر هدياؼب أخبار ُب األثر صحي ) يبكن
 الفكر وأرباب عندنا األقبلـ ضَبََلة من وصباعة علمائنا من صباعة وحبثوىا متنوعة، وجوه من اؼبسألة حبث
 ردبا صغًن كتيب عندي اهلل شاء وإف اؼبصادر إىل أنا وأشرت اؼبهدي، اإلماـ بعنواف مفصلة بصورة عندنا
 وأنص اؼبسألة بيهذه سأستعرض أنا اهلل شاء إف ،(يقوؿ ومن قيل فيما النقوؿ زيفُ ) وىو قريباً  يصدر
 يعين الكاملة وتغطيتها ىالفكرة على التعرؼ وباإلمكاف اؼبهدي اإلماـ ُب اؼبؤلفات ؽبذه ثبت على بيها
 [. تغطية

على طوؿ اػبط ندع قحية الفكرة،  أيحًا التعرؼ على الفكرة يروح يروح ويرجع على الفكرة، ىذه قحية



 81ح   ًيدًُ ـف انـهـًـان

102 

 

أواًل لنذكر اؼبصدر من أين جئنا هبذا الكبلـ، موجود على صوت الشيعة وىذا لقاء تلفزيوين واحملاور 
، طوؿ 12الذي وباورُه اإلعبلمي ىشاـ الديواف، سؤاؿ وجواب، عنواف اؼبقطع ىذا سؤاؿ وجواب اعبزء 

ثواين إىل الدقيقة  7و  36ي اقتطعناه يبدأ من الدقيقة ، اؼبقطع الذساعة 1:02:35اؼبقطع اللقاء ىذا 
، ىو أيحًا أخطأ باالسم ىو ليس األستاذ العبادي وإمبا ىو عبد احملسن الِعباد العباد وليس 22و  37

العبادي، ىو يتحدث عن ؿباضرة ألقاىا وبعد ذلك طُبعت ىذه احملاضرة وىي بٌن يدي اآلف )عقيدُة 
هدي اؼبنتظر( العنواف ىو ىذا عقيدة أىل السنة ال كما ذكر الشيخ الوائلي أىل السنة واألثر ُب اؼب

ضبد العباد عحو ىيئة التدريس ُب بن  )عقيدُة أىل السنة واألثر ُب اؼبهدي اؼبنتظر( للشيخ عبد احملسن
وَذيَّلها  اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة، ىذه الرسالة كانت ؿباضرة للمؤلف ألقاىا ُب اعبامعة الدينية

باز معروؼ من أعبلـ الوىابية ونشرهتا ؾبلة اعبامعة وبعد ذلك طُبعت على ِحدا، بن  الشيخ عبد العزيز
ىجري  1388اآلف ىذا ىو النص األصلي لكتاب أو ؿباضرة العباد، ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية ذو القعدة 

عبارة عن أربعٌن صفحة أصغر من  طبعًا اؼبقالة ليس كبًنة  1969العدد الثالث السنة األوىل شباط 
كتاب الكنجي الشافعي لكن لنرى ماذا كتب فيها وىو يُوصي الناس بالرجوع إليها وعرب التلفزيوف، 
القحية ىذه مقابلة تلفزيونية يعين عدد الذين يستمعوف أكثر فبا لو كاف ُب حسينية، لنقرأ ماذا كتب 

 دي الذي نعتقُد بو.. العباد ُب ىذه القحية، لنرى أف مهديهم غًن اؼبه
 :ُب أوؿ صفحة من صفحات ىذه اؼبقالة أو احملاضرة يقوؿ بعد مقدمة، أشًن إىل موطن اغباجة

علي ابن أيب طالب رضيُّ اهلل عنو يوافق اظبُو اسم بن  خروج رجل من أىل بيت النبوة من ولد اغبسن
ويقاؿ اظبُو اؼبهدي  -عبد اهلل بن  ديعين اظبو ؿبم -الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم واسُم أبيو اسم أبيو 

ىذا ىو اؼبهدي الذي يتحدث عنو الِعباد الذي ظبّاه الوائلي العبادي والذي يريد  -يتوىل إمرة اؼبسلمٌن 
الوائلي من الناس أف يتعّلموا من ىذا الكتاب، ىذا أنكى من كتاب الكنجي الشافعي على األقل 

 ن العسكري وىو من ولد اغبسٌن صلوات اهلل وسبلمو عليو.الكنجي الشافعي يقوؿ ىو ابن اإلماـ اغبس
كل ىذه الصفحات من   ،أربعوف صفحة كلها روايات مفرتات على النيب وكلها روايات مػخالفة لعقيدتنا

أولػها إىل آخرىا والوائلي يريد من الشيعة أف يتعلموا من ىذا الكتاب، لنقرأ ُب صفحة أخرى يقوؿ وىو 
 :الػمنصور الدوانيقيبن  ي العباسي ىل ىو الػمهدي، الػخليفة مػحمد الػمهدييتػحدث عن أف الػمهد

لو صّ  مل يكن فيو دليل على الػمهدي الذي توىل من بين العباس ىو الػمهدي الذي ىبرج ُب آخر 
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يعنػي الػمهدي العباسي ىو أيحاً مهدي من جػملة الػمهديٌن  -الزماف بل ىو مهدي من صبلة الػمهديٌن 
عبد العزيز كاف مهديًا أيحًا بل ىو أوىل باسم بن  وعمر -ليس الذي يػخرج ُب آخر الزماف ولكن 

وقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم عليكم بسنيت وسنة اػبلفاء  -يعنػي من الػمهدي العباسي  -الػمهدي منُو 
عبد بن  روقد ذىب اإلماـ أضبد ُب إحدى الروايتٌن عنو إىل أف عم ،الراشدين الػمهديٌن من بعدي

الشيخ  -ولكن ليس بالػمهدي الذي ىبرُج ُب آخر الزماف  ،العزيز منهم وال ريب أنو كاف راشدًا مهديا
عبد العزيز لطالػما يػمدحُو ربػما يطربُو ىذا الػحديث، إىل أف يقوؿ: وأما الرافحة بن  الوائلي يػحب عمر

الػحسن العسكري بن  ي ىو مػحمدفلهم قوٌؿ رابع وىو أف الػمهد -ُب نفس الصفحة  -اإلمامية 
علي ال من ولد اغبسن اغباضر ُب األمصار الغائب عن األبصار الذي بن  الػمنتظر من ولد الػحسٌن

سنة بالنسبة لزماف ابن  500يُورث العصا وىبتم الغحا دخل سرداب سامراء طفبًل صغًنًا من أكثر من 
وبُس فيو خبرب وال أمر وىم ينتظرونُو كل يـو يقفوف فلم ترُه بعد ذلك عٌن ومل  752القيم الػمتوَب عاـ 

ىو الوائلي من ىذه األخبار  ..باػبيل على باب السرداب ويصيحوف بو أف ىبرج إليهم اخرج يا موالنا 
ٍب يرجعوف باػبيبة واغبرماف فهذا دأهبم ودأبو  -يتأذى من قحية السرداب وىذه كلها افرتاءات وأكاذيب 

 ولقد أحسن من قاؿ:
 كلمتموه بجهلكم ما آفَ    آف للسرداب أف يلد الذي  ما

 كلػمػتػم الػعػنقػاء والػغػيالف   إنكػم ػفػاء فػعػكم الػولػفػعلى عػق
 ثلثتم العنقاء والغيبلف وُب نسخة أخرى:

باعتبار العنقاء والغيبلف من اؼبستحيبلت وىذه األبيات من األبيات أيحًا اليت يرددىا الوائلي ويرد عليها 
تبلحظوف  -وقاؿ أبو اغبسن السمهودي  -يتحدث عن السرداب ودفن السرداب، إىل أف يقوؿ  حٌن

صفحة كلُو خزعببلت من  40ىذا الكتاب، الكتاب الذي يوصي بو الوائلي ىو ىذا، ىو عبارة عن 
أي ويتحّصل فبا ثبت ُب األخبار عنو ػ  911وقاؿ أبو اغبسن السمهودي اؼبتوَب سنة  -ىذا النوع 

 -ؼباذا ىو من ولد اغبسن  -ػ أنُو من ولد فاطمة وُب أيب داوود أنُو من ولد اغبسن والسرُّ فيو  هديالػم
ألف اغبسٌن قاتل ألجل اػببلفة فبل يستحق أف يكوف من ولده اؼبهدي، نستمر  -ترؾ اغبسن اػببلفة 

ؾ اغبسن اػببلفة هلل شفقًة على ىذه الثقافة اليت يريد الوائلي أف يعّلم الشيعة عليها، يقوؿ: والسرُّ فيو تر 
وىذه سنة اهلل ُب  ،األُمَّة فجعل القائم باػببلفة اغبق عند شدة اغباجة وامتبلء األرض ظلمًا من ولده
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عباده أنُو يعطي ؼبن ترؾ شيئًا من أجلو أفحل فبا ترؾ أو ذريتو وقد بالغ اغبسن ُب ترؾ اػببلفة وهنى 
يعين اإلماـ اغبسٌن تذكر  -وتذكر ذلك ليلة مقتلو  -عن اػببلفة يعين اغبسن هنى اغبسٌن  -أخاُه عنها 

وما روي من   ،وتذكر ذلك ليلة مقتلو فرتحم على أخيو -بأف اغبسن هناُه عن أف يقاتل من أجل اػببلفة 
يعين أف اؼبهدي من ولد اإلماـ اغبسن ؼباذا؟ ألنُو ترؾ اػببلفة، اهلل  -كونو من ولد اغبسٌن فواه جدًا 

أما اغبسٌن فإنُو قاتل وأف  ،وتعاىل أعطاه ُب ذريتو أف جعل اػببلفة ُب آخر الزماف ُب ذريتو سبحانو
فلذلك ىو ال يستحق أف يكوف الػمهدي  ،اإلماـ اغبسن قد هنى اغبسٌن عن القتاؿ من أجل الػخبلفة

ة أف يقرءوا ىذه من ولده، ىي ىذه ثقافة الوائلي، ىذه الثقافة يا أبا سػمًن تريد مّنا ومن شباب الشيع
 الكتب، ىذه الزبالة، الكتاب كلُو قمامة.

ُب صفحة أخرى وىو يتحدث عن أحاديث أف اػبلفاء واألئمة اثنا عشر، اؼبذكور ُب كتب الصحاح 
من حديث  -يعين ُب صحي  البخاري ومسلم  -معروؼ يقوؿ: وأصُل اغبديث ثابت ُب الصحيحٌن 

اهلل عليو وسلم يقوؿ: ال يزاؿ أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر ظَبُرة قاؿ: ظبعُت النيب صلى بن  جابر
منهم أربعة على نسق وىم  ويستمر ُب الكبلـ بعد ذلك وبدد من ىم ىؤالء االثنا عشر يقوؿ: -رجبًل 

 دعبد العزيز ببل شك عنبن  اػبلفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثماف وعلي رضي اهلل عنهم ومنهم عمر
وال تقـو  وبعض بين العباس -طبعًا ال يستطيعوف أف يأتوا باثين عشر  - بين العباساألئمة وبعض 

ويستمر ُب اغبديث وأف اإلماـ اؼبهدي ىو الثاين عشر من ىؤالء  -الساعة ح ى تكوف واليتهم ال ؿبالة 
ذلك  اػبلفاء يقوؿ: وليس ىذا باؼبنتظر الذي تتوىم الرافحة وجودُه ٍب ظهوره من سرداب سامراء فإف

بل ىو من ىوس العقوؿ السخيفة وتوىم اػبياالت الحعيفة وليس  ،ليس لُو حقيقة وال وجود بالكلية
اؼبراد هبؤالء اػبلفاء االثين عشر األئمة االثنا عشر الذين يعتقد فيهم االثنا عشرية من الروافض عبهلهم 

أف يقيم من صلبو اثنا عشر عظيماً وىم وُب التوراة الُبشارة بإظباعيل عليو الصبلة والسبلـ و  ،وقلة عقوؽبم
ىو ىذا توراة اليهود يقوؿ من ولد إظباعيل، يعين ىؤالء اػبلفاء كانوا من ولد إظباعيل؟  -ىؤالء اػبلفاء 

لتوراة الُبشارة بإظباعيل عليو الصبلة والسبلـ وأف يقيم من صلبو اثنا عشر عظيمًا وىم ىؤالء وُب ا -
 ،ظَبُره وببعض اعبهلة فبن أسلم من اليهودبن  اػبلفاء االثنا عشر اؼبذكوروف ُب حديث ابن مسعود وجابر

هم جهبًل وسفهًا لقلة علمهم إذا اقرتف هبم بعُض الشيعة يونبوهنم أهنم األئمة االثنا عشر فيتشيع كثًن من
ىو ىذا كتاب العباد، عبد احملسن  -وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
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العباد الذي يريد الوائلي من شباب الشيعة أف يقرءوه ويقوؿ أنو قد ناقش اؼبسألة من صبيع اعبهات، 
أ، أنا أقرأ مباذج واهلل لو قرئتم األربعٌن صفحة كلها تبدو أف القحية قد نوقشت من صبيع اعبهات ونقر 

 من ىذا النوع لكنين أقرأ من ىنا ومن ىناؾ.
ىم  -وال صلة البتة ؽبذه اغبقيقة الثابتة عند أىل السنة بالعقيدة الشيعية  :وُب موطن آخر ماذا يقوؿ؟

الوائلي وحٌن أخاطب  يعتقدوف دبهدي آخر ىم يقولوف، مهديُػهم مهدي آخر، ال أدري أيها الشيخُ 
الشيخ الوائلي فإين أخاطب بلساف إياؾ أعين واظبعي يا جارة، الذين وببوف الوائلي ويدافعوف عن آراءه 

وما ظبعتُو مرة نص  الشيعة بأف يقرءوا   ،ؼباذا ينص  الشيخ الوائلي الشيعة بأف يقرءوا مثل ىذه الكتب
ال صلة البتة ؽبذه اغبقيقة الثابتة عند أىل السنة بالعقيدة كتاباً من كتب أىل البيت ؼباذا؟! يقوؿ العباد: و 

اغبسن العسكري من نسل بن  الشيعية فإف ما يعتقدُه الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى ؿبمد
وعقيدهتم بالنسبة ؼبهديهم ُب اغبقيقة عقيدة موىومة كما  ،اغبسٌن رضي اهلل عنو ال حقيقة لو وال أصل

 عندىم ُب اغبقيقة إمامة موىومة ال حقيقة ؽبا وال وجود إال إمامة علي ابن أيب أف إمامة األئمة اؼباضٌن
يعين أمًن اؼبؤمنٌن واغبسن بريئاف من الشيعة  -ونبا بريئاف منهم  -باعتبار اػببلفة  -طالب وابنو اغبسن 

وجودة ونبا بريئاف منهم ومن اعتقادىم ببل شك أما أىُل السنة فمعتقدىم ُب اؼباضي حقيقًة م -
وكانوا أحق هبا  ،وسادات األئمة عندىم ىم اػبلفاء الراشدوف رضي اهلل عنهم وقد تولوا اإلمامة حّقاً 

مرًن صلى اهلل عليو وسلم حقيقة ثابتة ببل شك أيحاً بن  وأىلها ومعتقدىم ُب اؼبستقبل عند نزوؿ عيسى
 اب ىذا خاسبة الكتاب.ىذا ىو مهديهم والكتاب مكتوب عن مهدي من ىذا النحو وينتهي الكت -

وىذه تعليقة ابن باز، ابن باز أيحًا يؤكد بأف الكبلـ اؼبذكور الذي ذكرُه عبد احملسن العباد صحي  
علي ابن أيب طالب رضي اهلل بن  عبد اهلل العلوي اغَبَسين من ذرية اغبسنبن  ويقوؿ: واؼبهدي ىو ؿبمد

 أليس ىذه خزعببلت ُب خزعببلت؟! ىذا ىو الكتاب، ىل القحية ربتاج إىل تعليق؟  -عنو 
نا األجبلء ُب النجف؟ ىل قرءوا ىذه الكتب، ىل عندىم علم هبا، ىل يعلموف ماذا ئماذا يقوؿ علما

ولوف عن الفحائيات الذين يبثوف ىذه اجملالس وىذه ؾبالس تُبث، أنا ظبعتها ؤ يوصي الوائلي الناس؟ اؼبس
ولية شرعية اذباه الشيعة، ىل يشعروف دبسؤولية شرعية ىذه اجملالس على الفحائيات، ىل يشعروف دبسؤ 

، إىل إمامكم، ؾبرد بياف للحقائقاذباه اإلماـ اغبجة؟ أنا أعلم ىذا الكبلـ لن يؤثر ُب أحد ولكنها معذرة 
أنا أعلم بأف ىناؾ من سيصر على عناد ىذا الكبلـ وعلى خبلؼ ىذا الكبلـ، وىذه قحية على طوؿ 
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ولكن البد من بياف اغبقائق والبد من كشف اغبقائق وإفَّ العالػِم الذي ال يُظِهُر  اػبط موجودة ليس اليـو
 علمو ليبٌن الػحقائق لشيعة أىل البيت لعنُة اهلل عليو. 

لكي يستمع اؼبشاىدوف مرة ثانية إىل ما قالُو شيخنا الوائلي عن كتاب عبد  20نعيد عرض اؼبقطع 
خطأ ُب اظبو وُب اسم الكتاب، ُب اسم اؼبؤلف واسم الكتاب وىذا احملسن العباد والذي ظبّاه العبادي ا

ولكن للعلم إذا أردنا أف نتتبع األخطاء ُب  ،شيء طبيعي اإلنساف ىبطئ أنا ال أعيب على الشيخ الوائلي
فذلك الشيُء الكثًن  ،أظباء الكتب وأظباء اؼبؤلفٌن وأظباء الشعراء وُب قراءة اآليات وُب قراءة الروايات

وصًا ُب النقوؿ التأرىبية أخطاء غريبة عجيبة موجودة الناس ال يلتفتوف إليها ولكن ىذا الشيء وخص
اعتيادي الذي يكثر كبلمُو، أنا أيحاً أقع ُب اػبطأ وأنتم لو تتكلموف تقعوف ُب اػبطأ، لكن أريد أف أقوؿ 

 ىذه الصورة الحخمة عن الشيخ الوائلي ُب أذىاف الناس صورة غًن واقعية..
نستمع للشيخ الوائلي وىو ينص  الشيعة بكتاب آخر، دائمًا الكتب اليت ينص  الشيخ الوائلي الشيعة ل

بقراءهتا ىي كتب من كتب اؼبخالفٌن، شيء طبيعي، لنستمع ماذا يقوؿ عن مكتبتو كبُن نكرر ىذا 
 اؼبقطع لنثبت اغبجة على الناس، لنستمع إىل اؼبقطع الػحادي عشر..

 من منها% 90 اعبالسٌن من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا: ] الوائلي صوت
 ايطب كتابك أف اىحم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 10 وفرد زين األربعة، اؼبذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو
 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي اؼبانع، شنو ليش يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت
وىكذا يفرتض أف الناس أيحاً، يتصور أف الناس   ،باؼبئة من مكتبتو من كتب اؼبخالفٌن ألىل البيت 90

 ،ردبا زار مكتبات طبلب العلم ُب اغبوزة كلهم مثلو، ىل زار بيوت اغباضرين ُب اجمللس ورأى مكتباهتم؟
نعم أنا أقوؿ ىذا الكبلـ حٌن أزور بيوت العلماء ُب اغبوزة العلمية وبيوت طلبة العلم وأنظر إىل 
مكتباهتم كما يقوؿ الشيخ الوائلي، النسبة األكرب ُب مكتبات طبلب اغبوزة العلمية ىي كتب اؼبخالفٌن، 

، جداً، جدًا وتعٌن عليها ظروؼ سأتناوؿ ىذه القحية ردبا ُب ىذه ظاىرة واضحة قحية واضحة جداً 
ُب اغبلقات القادمة سأشًن إىل ىذه القحية  (الػَمَلّف الػَمهَدويّ )وقت آخر ُب ىذا الربنامج، ُب برنامج 

 ،نا ومكتبات طبلب العلم الكتاب األوؿ فيها ىو الكتاب اؼبخالف ألىل البيتئبأف مكتبات علما
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الحظوا كم عدد الكتب اليت تنتمي إىل اؼبدرسة اؼبخالفة ألىل البيت، اآلف الشيخ الوائلي وأنتم أدخلوا و 
%، التسعوف باؼبئة قاؽبا بشكل قاطعي والعشرة باؼبئة قاؿ  10% يقوؿ وافرتض  90يقوؿ ُب مكتبتو 

عر وأديب كم افرتض ألف العشرة باؼبئة ىناؾ كتب ـبتلفة الشيخ الوائلي يطالعها مثبًل الشيخ الوائلي شا
ُب ىذه العشرة باؼبئة من كتب الشعر واألدب؟ الشيخ الوائلي يتابع العصر حبكم اؼبنرب وبتاج إىل متابعة 
ألخبار التكنولوجيا أخبار العلم، السياسة، كم ُب ىذه العشرة باؼبئة من كتب أخبار التكنولوجيا 

لكتب اليت ؽبا مساس بأىل البيت؟ وح ى والسياسة والثقافة اؼبعاصرة، كم يبقى من العشرة باؼبئة من ا
 ،الكتب الشيعية ليس كل الكتب الشيعية ىي قريبة من أىل البيت مثبًل الكتب الفقهية تتناوؿ األحكاـ

وقطعًا ىو يتحدث عن الكتب الفقهية وإال كتب اغبديث وكتب اؼبعارؼ غًن موجودة ُب مكتبتو الدليل 
ات وما عنده علم هبا وستأتينا اؼبقاطع القادمة ليتح  لنا بأنُو ال أنُو ما يذكر وال رواية من تلكم الرواي

وىو  16يبلُك علمًا ُب معارؼ أىل البيت صلواُت اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن، نستمع إىل اؼبقطع 
 ينص  الشيعة بأف يرجعوا إىل كتاب آخر من كتب اؼبخالفٌن، نستمع..

 أنا تفصيبلً  والقانوف، الشريعة بٌن السجوف أحكاـ لسجوفا ُب باؼباجستًن رساليت وأنا: ] الوائلي صوت
 وعشرات السجن تشرع آيات طبس السجن، تشرع الكرًن بالقرآف آيات طبس اإلسبلـ، نظرية شارح

 سجن، أسس الثالث اػبليفة سجن، أسس الثاين اػبليفة سجن، أسس النيب العملية، والسنة األحاديث
 قامت اؼبؤمنٌن أمًن اإلماـ أسسها اللي السجوف وبس بالكوفة، نعم سجن أسس اؼبؤمنٌن أمًن اإلماـ
 بصورة السجوف نظاـ ، أكثر بيها أشرح اجملاؿ يتسع وما اإلصبلحية، اعبزائية الفكرة نظرية أساس على
 العقوبات أي اعبنائية، الػػػ كتابو ُب عودة القادر عبد اؼبرحـو كتبو ما إىل نظرؾ وألفت مغطى، كاملة
 [. الو الرجوع أرجو السجوف عن فبتع فصل كتب تفصيبلً  ، اعبنائية

تبلحظوف دراسة الشيخ الوائلي ىي ىذه رسالة اؼباجستًن ُب أحكاـ السجوف ولو قرأًب الرسالة، الرسالة 
ولذلك ىو وبَتّج بسنة اػبليفة الثاين واػبليفة  ،مطبوعة منقولة النسبة الغالبة منها من كتب اؼبخالفٌن

نتهم سنة يُػحتجُّ هبا وىو يعلم بأف إمامو أمًُن اؼبؤمنٌن رفض العمل بسًنهتم وىذه قحية الثالث وكأف س
معروفة، يقوؿ ىناؾ آيات قرآنية وىناؾ سنة عملية، سنة النيب، سنة اػبليفة الثاين، اػبليفة الثالث وسنة 

ا الشيعي؟! ىذا من صميم أمًن اؼبؤمنٌن، وبَتّج بسنة اػبليفة الثاين وبسنة اػبليفة الثالث ىذا من فكرن
عقيدتنا الشيعية؟! ٍب ىو ماذا يتحدث؟ يتحدث يوصي بأف نرجع إىل كتاب عبد القادر عودة، من ىو 
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عبد القادر عودة؟! عبد القادر عودة رمز من رموز اإلخواف اؼبسلمٌن وطامتنا الكربى ىنا، أخبث حركة 
وروف بأف ىذه اغبركة حركة مساؼبة، كل حاربت التشيع ىي حركة اإلخواف اؼبسلمٌن ألف اعبميع يتص

اإلرىاب الذي حدث منشأُه من اإلخواف اؼبسلمٌن من الفكر القطيب من فكر سيد قطب، سيد قطب 
رجل شيوعي ُسجن تأثر باإلخواف اؼبسلمٌن ُب السجن ٍب صار قطباً، اظبُو سيد قطب وصار قطبًا عند 

وسيأٌب  ،آف، تفسًن الِظبلؿ أو الّحبلؿ بعبارة دقيقةاإلخواف اؼبسلمٌن وكتب ؽبم تفسًنُه ُب ظبلؿ القر 
ُب )وقت إف شاء مناسب ونتحدث عن ىذا التفسًن وإف كاف يبكن للمراجع أف هبد صبيع معاين تفسًن 

 .ُب تفسًن السيد ؿبمد حسٌن فحُل اهلل (ظبلؿ القرآف
وحي سيد قطب، إذا  الػحقيقة ىو من (من وحي القرآف)السيد مػحمد حسٌن فحُل اهلل عندُه تفسًن 

أردنا أف نقـو بعملية مقارنة بٌن أفكار سيد قطب وحسن البنّا وأضرابػهم وما كتبُو السيد فحُل اهلل ُب 
، الطامة الكربى ىنا (من وحي سيد قطب)تفسًنه من وحي القرآف ينتج عندنا بأف ىذا التفسًن ىو 
دوا أو من الباقٌن على قيد الػحياة، كثًن من أتعلموف بأف الكثًن من رموزنا السياسية سواء الذين استشه

ولػها التنظيمي ُب الوسط الشيعي ال ُب الوسط السنػي، ُب الوسط الشيعي كاف ؤ الرموز السياسية كاف مس
ولػهم التنظيمي عبد العزيز البدري العالِػم السنػي، ولذلك ىذا التعظيم لعبد العزيز البدري ُب الوسط ؤ مس

ىناؾ الكثًن من رموزنا مثل الشيخ عارؼ البصري وغًن الشيخ عارؼ البصري  الشيعي لػهذه القحية،
ىناؾ شػخصيات كثًنة كانت  ،والعارفوف بتأريخ الػحركات والتنظيمات السياسية يعرفوف ىذه الػحقائق

وىو الػجهة األعنف ُب مػحاربة التشيع ُب حزب اإلخواف الػمسلمٌن،  (حزب التحرير)منحوية ُب تنظيم 
 حركة حاربت التشيع ىي حركة اإلخواف الػمسلمٌن، قناة الػجزيرة لػمن؟أخبث 

قناة اعبزيرة قناة تديرىا حركة اإلخواف اؼبسلمٌن الحظوا كيف كاف موقف قناة اعبزيرة من الشيعة أياـ 
والحظوا موقفها من الشيعة ُب البحرين والحظوا  ،صّداـ، ُب زمن السقوط وبعد السقوط وإىل يومنا ىذا

فها ُب مصر والحظوا موقفها ُب ليبيا والحظوا ُب تونس وقارنوا بٌن ىذه اؼبواقف أين يقف اإلخواف موق
اؼبسلموف؟ ضباس وكيف تتعامل مع شيعة أىل البيت، ىناؾ ؾباميع من شيعة أىل البيت ُب فلسطٌن 

أهنم ب :يعيشوف التقية وىبافوف سطوة ضباس وُب عمليات ضرب إسرائيل لغزة صرّح أحُد قادهتم
 .وضباس ىي جناح من أجنحة اإلخواف اؼبسلمٌن .سينتصروف على إسرائيل كما انتصر يزيد على اغبسٌن

 .منظمة القاعدة زعيمها اآلف أيبن الظواىري من أين جاء؟ خرج من رحم اإلخواف اؼبسلمٌن
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 اعبماعات اإلرىابية اليت ذحبت الشيعة ُب العراؽ من أين جاءت؟
اؽ وتصروبات قادة اغبزب اإلسبلمي موجودة على اإلنرتنت وموجودة على اغبزب اإلسبلمي ُب العر 

كيف يصرحوف قادة اغبزب اإلسبلمي بأنُو البد أف نقحي على ىذا   ،أجهزة اؼبوبايل عندكم ُب العراؽ
أشهُد أف )الصوت، صوت الحبلؿ والبدعة الذي بدأ يرتفُع ُب ؿبطات التلفزة وُب اإلذاعة العراقية يعين 

، نفسهم ىم الذين ُب اغبكم وموجودة ىذه األصوات على اإلنرتنت، موجودة على أجهزة (ويلُّ اهلل عليَّاً 
 .اؼبوبايل ُب العراؽ، أخبث حركة
 .وئ، ىذا النشاط الناعم وراءُه ما ورامة الرتكية ُب العراؽ ىذا النشاطاآلف النشاط الذي تقـو بو اغبكو 

اؼبسلمٌن وكارثتنا ُب الوسط الشيعي ُب العراؽ ىو تأثًنات اؼبد  اؼبّد األموي القادـ سيأتينا من اإلخواف
، منُذ اػبمسينات اخرتؽ اؼبدُّ اإلخواين الوسط الشيعي والزالت ليت دخلت ُب الوسط الشيعياإلخواين وا

ؼبسات اؼبّد اإلخواين موجودة ُب وسطنا الشيعي، القحية كبًنة أنا ىنا ال أريد أف أدخل ُب تفاصيل 
التفاصيل إىل ذكر أظباء وأظباء قد تقدسوهنا فبل تصدقوف ما أنقل من معلومات، لكين أيحاً وتحطرين 

نا الواعٌن الذين تنبهوا ؽبذا اػبطر السيد الشهيد حسن الشًنازي ئالبد أف أسجل بأف من أوائل علما
يعي السيد الشهيد وؽبذا السبب يُطمر ذكرُه، من أوائل الذين تنبهوا لػخطر الػمد اإلخواين ُب الوسط الش

حسن الشًنازي رضواف اهلل تعاىل عليو وما كتابُو الشعائر الػحسينية إال ُب ىذا السياؽ وما كتابُو كلمة 
اإلسبلـ إال ُب ىذا السياؽ وقد ُحورب السيد الشًنازي حتػى ُب الوسط الكرببلئي ألف الػمد اإلخواين 

 .رببلئيوصل إىل الػمنظومة الكرببلئية إىل داخل الوسط الك
أنا إىل قبل أياـ على أحد القنوات أحد الرموز الكرببلئية كاف يتحدث ظبعتُو بنفسي من الفحائية وذكر  
كرامًة لسيد قطب ولكنُو تلجلج ىل يذكر اظبو أو ال يذكر اظبو ح ى اختل حديثُو، كاف يريد أف ىبفي 

ذه القصة تتعلق بسيد قطب حينما ىذه القحية ولكنها ظهرت ال أدري ردبا اؼبشاىدوف ال يعرفوف بأف ى
ُقدـ لئلعداـ، ىناؾ قصة منقولة عن سيد قطب، ىو ذكرىا ويطلب من الناس أف تقتدي هبا، أراد أف 
يذكر االسم وتلجلج ووقع ُب حًنة فارتبك حديثُو بشكل واض  ىذه من التأثًنات القديبة، أنا رأيت بأـ 

مستقر ُب لبناف ويأٌب ُب بعض األياـ يصلي ُب ىو كاف  1980عيين السيد حسن الشًنازي ُب سنة: 
ُب بعض األياـ فرأيت من وسطنا العراقي من وسطنا الشيعي ينتظروف  ،ححرة السيدة رقية البناء القدًن

السيد م ى يأٌب ويوزعوف منشورات مليئة بالسباب والشتائم والدعايات حوؿ السيد حسن الشًنازي، 
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 ،لناس ألف ححرة مفتوحة ناس زوار يأتوف كاف وقت صبلة اؼبغربينتظروف وأماـ عينيو يوزعوف على ا
الزلت أتذكر ولَػمَّا بدأ السيد يصلي ىم بدءوا يلصقوف ىذه اؼبنشورات ُب داخل اؼبصلى الذي كاف جبوار 
مزار السيدة رقية وُب مكاف اؼبيحات وُب الشارع، وىذه القحية رأيتها أكثر من مرة، ولذلك السيد 

تغطية عليو ح ى ُب الوسط الكرببلئي، على أي حاؿ، السيد حسن الشًنازي من أوائل  الشًنازي ىناؾ
الذين ربسسوا ىذا اػبطر ومل أجد أحدًا آخر غًنه ربسس ىذا اػبطر وكتب عنو، الوحيد الذي ربسس 
اػبطر اإلخواين األموي الداىم الذي دخل ُب الوسط الشيعي وكتب عنو وقد حورب، حورب حرباً 

 . ُب داخل الوسط الكرببلئي رضبُة اهلل عليوشعواء ح ى
ىذا موضوع واسع موضوع اػبطر اإلخواين وىذا عبد القادر عودة واحد من رموز اإلخواف وىذا كتابُو 

عندنا أحزاب شيعية معروفة من أدبيات ىذه األحزاب الشيعية ىذا  ،من أدبيات أحزابنا الشيعية
ماء من يوصي الناس بقراءة ىذا الكتاب الشيخ الوائلي ليس وىناؾ ُب النجف الكثًن من العل ،الكتاب

بدعًا من القوؿ حينما يوصي الناس بقراءة كتاب عبد القادر عودة، ىذه األجواء اليت ربيط بنا وىذه 
نتائج اؼبنهج اػباطئ الذي يُظلُم بو أىُل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن، اؼبقطع الذي ربدث 

لي عن توصية الشيعة بالرجوع إىل كتاب عبد القادر عودة ىذا موجود ُب صوت الشيعة، فيو الشيخ الوائ
al-waeli.com .al-waeli.net  سؤاؿ وجواب ُب شهر رمحاف اعبزء الثاين طوؿ ىذا اجمللس
 47و  29ثانية إىل الدقيقة  54و 28ثانية اؼبكاف الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة  15ساعة ودقيقتاف و

عود وأكرر اػبطر األقوى الذي دخل ُب الوسط الشيعية ىو اػبطر اإلخواين وما وصية الشيخ ثانية وأ
الوائلي إال ىي جزء من ىذه اؼبنظومة الفكرية اليت اخرتقت الوضع الشيعي، أرى الوقت هبري سريعاً 

 وعندي مطالب عديدة أحاوؿ أف أختصر.. 
، اجمللس موجود ُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ اطعالشيخ الوائلي وذكرنا منُو مقىناؾ ؾبلس من ؾبالس 

ىجري مدة اجمللس  1414شهر رمحاف  al-waeli.com  .al-waeli.net عليها السبلـ،
اآلية اليت  كُهَّيَب{ األَمسَبء آدَوَ ًَعَهَّىَ }ثانية اجمللس عرضنا بعض مقاطعو، اجمللس يبتدئ  57ساعة و

ظباء على اؼببلئكة، األظباء أعتقد أف شيعة أىل البيت تتحدث عن تعليم آدـ األظباء ٍب عرض األ
يعلموف من الثقافة اليت أودعها شيعُة أىل البيت ُب أوساط الشيعة، األئمة صلوات اهلل عليهم اتبعوا 
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أساليب ُب تثقيف شيعتهم وخّدوا لنا أخاديد ُب الوجداف الشيعي، ىناؾ الكثًن من الثوابت وضعوىا لنا 
لكن تبقى ىناؾ ثوابت  ،نا يذىبوف بعيداً عنها إىل جهات بعيدة عن أىل البيتئوعلمانا ئوأف كاف خطبا

ىذا سببها ليس العلماء وال اػبطباء أىل البيت ثبّتوىا وبقيت تتناقل عرب األجياؿ  ،ُب الذىنية الشيعية
لفحل هبا على من صبلة اؼبعاين البديهية اؼبعروفة أف األظباء اليت تعّلمها آدـ وتفحل هبا وكاف لُو ا

وقطعًا ليس اؼبراد  ،واؼببلئكة سجدت لُو بسبب ىذه األظباء ىي أظباء مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد ،اؼببلئكة
األلفاظ، اؼبراد يعين اؼبعرفة، حقيقة ىذه األلفاظ وىذا ىو اؼبوجود ُب رواياتنا الشيخ الوائلي ىذا اجمللس 

وال رأياً وال كلمة تشًن إىل أف ىذه األظباء، ح ى ولو على  اذىبوا إليو واستمعوه من أولو إىل آخره ما ذكر
كبو االحتماؿ الحعيف أهنا مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد أبداً، ربدث عن كل شيء وكل اغبديث من كتب 

وما أشار ال من قريب وال من بعيد وال ألومو الرجل هبهل حبديث أىل البيت ال علم لُو  ،اؼبخالفٌن
ىذه القحية ؽبا أصوؿ ىذه القحية مل تكن قد نشأت ىكذا ُفجأًة من دوف  حبديث أىل البيت لكن

نا السائرين ُب ىذا اؼبنهج  ئأصوؿ ومن دوف قاعدة موجودة، ىذه القحية لو أردنا أف نرجع إىل كتب علما
كلهم كذلك القحية ىي ىي، األظباء اليت كاف آلدـ الفحل ُب أف تسجد لُو اؼببلئكة ىي حقائق 

آؿ مػَُحمَّد وىو معىن العصمة ُب األنبياء، سرُّ العصمة ُب األنبياء معرفة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحّمد، مػَُحمَّد و 
سرُّ الصراط اؼبستقيم معرفُة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، لذلك ىذه األظباء اليت حقيقتها الصراُط اؼبستقيم 

راط اؼبستقيم ولن يكوف على الصراط مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، آدـ نيب والنيب البد أف يكوف على الص
ولذلك اؼببلئكة حٌن عرفت بأف آدـ هبذه اؼبنزلة سجدت لُو،  ،اؼبستقيم ما مل يكن ملتصقًا هبذه اغبقائق

ال آلدـ وإمبا للمعرفة اؼبوجودة عنده غبقيقة الصراط اؼبستقيم اليت وبملها واليت ىي مشارُؽ أنوار مػَُحمَّد 
  وسبلمُو عليهم أجػمعٌن.وآؿ مػَُحمَّد صلواُت اهلل

وىذا ىو اعبزء األوؿ داُر اؼببلؾ، داُر  (من وحي القرآف)كبُن مثبًل إذا نذىب إىل تفسًن السيد فحُل اهلل 
ميبلدي إذا نذىب إىل  2007اؼببلؾ ىذه مؤسسة تابعة للسيد فحُل اهلل الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، 

وال  ،234 - 231صفحة:  من  آلدـ؟ يبدأ الػحديثما ىي األظباء اليت عّلمها اهللُ  231صفحة: 
ذكر ألىل البيت مطلقًا وراجعوا الكتاب أنتم، غاية ما يقوؿ: وجاء ُب تفسًن الطربي عن ابن عباس 
قاؿ: َعّلم اهلل آدـ األسػماء كلها وىي ىذه األسػماء اليت يتعارُؼ بػها الناس إنساف ودابة وأرض وسهل 

وىناؾ اذباٌه ُب تفسًن ذلك بأظباء اؼببلئكة وأظباء ذريتو  ،ذلك من األمم وغًنىا وحبر وجبل وضبار وأشباه
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وىذا الكبلـ فقط غاية  -دوف سائر أجناس اػبلق وىو الذي أختارُه الطربي ُب تفسًنه  -ذرية آدـ  -
اء ذريتو أما آؿ مػَُحمَّد ال وجود لػهم، قد يأٌب من يقوؿ وأسػم ،ما ذكر يعين حبر جبل ضبار ىذا مػمكن

لكن ىل ىو ىذا منهج أىل البيت؟ ال وجود لذكر خاص لػُمَحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وىو خبلؼ منهج أىل 
البيت، ونفس الشيء إذا أردنا أف نذىب إىل مثاؿ آخر التفسًن كلُو، التفسًن من وحي القرآف أو من 

 جلد من أولػها إىل آخرىا على ىذه الطريقة. 24وحي سيد قطب 
من  ،ؼبثاؿ ألف الصراط اؼبستقيم ىم أىل البيت إذا نذىب إىل معىن الصراط اؼبستقيمعلى سبيل ا
ما ىي الغاية اليت  85يبدأ السيد فحُل اهلل يتحدث عن الصراط اؼبستقيم إىل صفحة:  79صفحة: 

يصل إليها؟ ال ذكر ألىل البيت مطلقًا مع أف األئمة يقسموف بأف الصراط اؼبستقيم عليٌّ، غاية ما 
ال أقرأ ما يقوؿ  -وؿ: الصراط الطريق وىو ما يتوصل بالسًن فيو إىل اؼبقصود وقد يكوف غًن حسي يق

ؼباذا؟ ألنُو نقلُو بالنص من تفسًن البياف للسيد اػبوئي، ُب اغبلقات السابقة حينما قلت بأف السيد ؿبمد 
نصاً ىو ىذا الكبلـ موجود،  حسٌن فحُل اهلل ىو يبثل اعبانب العملي ؼبنهج السيد اػبوئي ُب كل آراءه،

وسنقرأ النص من  80يعين الرأي الذي تبناه السيد فحُل اهلل نّصًا بالنص موجود، موجود ُب صفحة: 
للسيد اػبوئي، فبل ذكر ألىل البيت ال عند الصراط اؼبستقيم إمبا ىو طريق الصراط  (تفسًن البياف)

 ، ىذا تفسًن من وحي القرآف.اؼبستقيم وال األظباء، األظباء إمبا ىي جبٌل وضبار
لنذىب إىل تفسًن ابن خالتو، ابن خالة السيد فحُل اهلل السيد مػُحمد باقر الػحكيم، ىذا علـو القرآف 

ع الفكر اإلسبلمي للسيد الػحكيم رضواف اهلل تعاىل عليو، الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة، الناشر مػجم
عن أسػماء آدـ إىل  456بدأ الكبلـ من صفحة: ، حٌن يتػحدث عن األسػماء يىجري قمري 1417
النتيجة التػي يصل إليها ال وجود لذكر مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد إطبلقًا وال أي حرؼ من  459صفحة: 

أسػماءىم، إىل أي رأي يذىب؟ يذىب إىل الرأي الذي ذىب إليو العالػِم السنػي الػمصري مػحمد عبدو 
ىو مػحمد عبدو ولكن الشائع  -مد عبدو ػ أو ػ مػحمد عبده والشيخ مػح - 456يقوؿ ُب صفحة: 

األسػماء التػي  -والشيخ مػحمد عبدو يرى أهنا تعين  -ُب أوساطنا نقوؿ مػحمد عبده، مػحمد عبدو 
أهنا تعين صبيع األشياء وصبيع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غًن ربديد وال تعيٌن ولعل  -تعلمها آدـ 
ُب  -الرازي ىذا الػمفسر السنػي  -ىو الذي يظهر من كبلـ الشيخ الطوسي أيحًا والرازي  ىذا االتػجاه

 -أيحًا مفسر شيعي نفس الشيء الػمفسروف الشيعة على نفس الطريقة  -تفسًننبا وحكاُه الطربسي 
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ىذا ىو يعلق السيد الػحكيم يقوؿ: و  -جبًن وعليو أكثُر الػمتأخرين بن  عن ابن عباس وؾباىد وسعيد
ألنُو أف تكوف الػمراد منها مػَُحمَّد وآؿ  -الرأي ىو الصحي  الذي ينسجم مع واقع اإلنساف من ناحية 

وىذا الرأي ىو الصحي  الذي ينسجم مع واقع اإلنساف  -مػَُحمَّد ىذا غًن صحي ، ىو ىذا الصحي  
الذي يبكن أف يسًن بو  من ناحية وصحة التمييز بو والفحل على الػمبلئكة ألنو يعرب عن خط التكامل

 ونفس القحية قحية الصراط الػمستقيم. -اإلنساف ويبتاز بو على صبيع الػمخلوقات 
الناشر مركز الطباعة والنشر للَمجَمع العاؼبي (، تفسًن سورة اغبمد)ىذا كتاب آخر للسيد اغبكيم وىو 

قمري، اؼبطبعة ليلى من  ىجري 1425ىجري قمري، الطبعة الثانية  1420ألىل البيت الطبعة األوىل 
: مل يذكر شيئًا ال من قريب وال من 309اؼبوضوع الرابع الصراط اؼبستقيم إىل صفحة:  301صفحة: 

بعيد ُب أف الصراط اؼبستقيم ىو عليٌّ صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، كلُّ الذي قالُو: ىو الطريق الواسع 
ىذا ىو معىن الصراط  -فإنُو يكوف عندئذ طريقاً واحداً  والواض  والرئيس اؼبنتهي إىل اهلل تعاىل كما عرفناه

 اؼبستقيم ُب سورة الفاربة ُب كتاب تفسًن سورة اغبمد للسيد ؿبمد باقر اغبكيم.
 26للسيد الطباطبائي وىذا ىو اعبزء األوؿ أيحًا من صفحة:  (تفسًن اؼبيزاف)نفس الشيء إذا نذىب 

مل يذكر شيئًا أبدًا عن أىل البيت من أف الصراط  35يبدأ يتحدث عن الصراط اؼبستقيم إىل صفحة: 
اؼبستقيم ىو عليٌّ صلوات اهلل وسبلمُو عليو، ٍب يبدأ حبث روائي وُب ىذا البحث الروائي مل يذكر أي 
شيء عن أىل البيت، من أف مقصودي مل يذكر أي شيء عن أىل البيت ال أقصد مل يروي رواية ذكر 

قصد، مل يذكر رواية عن أىل البيت تقوؿ بأف الصراط اؼبستقيم ىو روايات عن أىل البيت لكن مل ي
يحع حبث روائي ثاين وىذه الطريقة يتبعها السيد حينما  39عليٌّ مع كثرة ىذه الروايات، ُب صفحة: 

يحع حبث روائي ثاين يعين ىذه الروايات ُب نظره ليست مهمة، البحث األوؿ الذي شحنُو دبجموعة من 
يات اليت وردت ُب كتبنا ولكنها توافق روايات اؼبخالفٌن، الروايات اليت وردت ُب كتبنا الروايات، الروا

وزبالف روايات اؼبخالفٌن وضعها ُب حبث ثاين، حبٌث آخر روائي وىذا ُيشعر البحث الثاين يكوف 
ط أضعف، ىذه طريقتُو ُب تفسًن اؼبيزاف، ويورد بعحًا من ىذه الروايات ٍب يعلق، يقوؿ بأف الصرا

من أف الصراط اؼبستقيم عليٌّ، األئمة  -اؼبستقيم أمًُن اؼبؤمنٌن يعلق يقوؿ: وُب ىذه اؼبعاين روايات أخر 
ىذا مصطل  وضعُو اؼبفسروف الشيعة أنُو إذا وردت روايات عن أىل  -وىذه األخبار من قبيل اعبري  -

ي ىذا جري ىكذا مطابقة جرياً، البيت تفسر القرآف بأىل البيت يقولوف ال ليس ىو ىذا اؼبعىن اغبقيق
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قطعًا كل رواية تفسر القرآف ُب أىل البيت  -يقوؿ: وأعلم أف اعبري وكثًناً ما نستعملُو ُب ىذا الكتاب 
ىو اصطبلح ىو نعتُو ىو كبت ىذا  - اصطبلح مأخوذ من قوؿ األئمة -يسميها جري السيد 

 :ىذه الرواية االصطبلح العلماء كبتوه السيد الطباطبائي نػحتُو، يذكر
عن الفضيل بن يسار قاؿ: سألُت أبا جعفر عن ىذه الرواية: ما في القرآف آية وإال ولها ظهٌر 
وبطني وما فيها حرٌؼ إال ولُو حد ولكل حد مطّلع ػ أو ػ َمطلعي ما يعني بقولو ظهٌر وبطن؟ قاؿ: 

كما يجري الشمس والقمر كلما ظهرُه تنزيلُو وبطنُو تأويلُو منُو ما مضى ومنُو ما لم يكن بعد يجري  
ىل ىناؾ ُب ىذه اآلية اؼبعىن الذي أشار إليو السيد الطباطبائي واؼبفسروف الشيعة؟  .جاء منُو شيٌء وقع

أليس ىذه الرواية تتحدث عن محامٌن القرآف ووجوه القرآف اغبقيقية؟ من أين استخرجوا ىذا اؼبعىن من 
الروايات اليت جاءت عن األئمة ال تفسر القرآف حبقيقتو وإمبا أنُو يوجد ىناؾ شيء اظبُو اعبري وىو ىذه 

 ىكذا على سبيل اؼبطابقة واؼبشاهبة، ٍب يستمر فيقوؿ، ماذا يقوؿ؟
وُب ىذه اؼبعىن روايات أخر وىذه سليقُة أئمة أىل البيت فإهنم عليهم السبلـ يطبقوف اآلية من القرآف 

وماذا تصنع أيها السيد  -كاف خارجًا عن مورد النزوؿ على ما يقبل أف ينطبق عليو من الػموارد وإف  
وأيحًا يقوؿ عنها جري، أيحًا ىذه  ،ىكذا واهلل نزلت على مػَُحمَّد :الطباطبائي حٌن يُقِسم اإلماـ يقوؿ

أيحًا يسػمونػها جري  ،ىكذا واهلل نزلت على مػَُحمَّد :الروايات التػي يقسم عليها األئمة بأنػهم يقولوف
 :- هنا ُب أىل البيت، لكن ُب اعببل ُب اغبمار ُب أي شيء يبكن، إىل أف يقوؿؼباذا؟ أل

واهلل قالوا نزؿ القرآف فينا، ثلث القرآف فينا نزؿ يقولوف،  -والروايات ُب تطبيق اآليات القرآنية عليهم 
فينا وُب  وىو يقوؿ ىذه روايات تطبيقية، يا صباعة األئمة يقولوف الباقر والصادؽ يقولوف نزؿ القرآف

والروايات ُب تطبيق اآليات القرآنية  -نا السيد الطباطبائي يقوؿ ىذا تطبيق ئنا، ثلث فينا وُب أعدائأعدا
ىذا الكبلـ الذي ذكرتُو ُب  -هم أعين روايات اعبري كثًنة ُب األبواب اؼبختلفة ئعليهم أو على أعدا

والروايات ُب  -وباكموف أىل البيت هبا  اغبلقات اؼباضية بأف العلماء يصنعوف مقاييس من جيوهبم ٍب
هم أعين روايات اعبري كثًنة ُب األبواب اؼبختلفة وردبا تبلغ ئتطبيق اآليات القرآنية عليهم أو على أعدا

راح ما يذكر روايات أىل البيت  -وكبُن بعد ىذا التنبيو العاـ نرتؾ إيراد أكثرىا  -يعين اؼبئات  -اؼبئٌن 
ما ىو الغرض ُب الكتاب؟ ترتؾ روايات أىل  -ػبروجها عن الغرض ُب الكتاب  -ُب األحباث الروائية 
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إذا تتذكروف  -إال ما تعلق هبا غرٌض ُب البحث  -البيت ىو ىذا الغرض ُب الكتاب؟! أيُّ غرض ىذا؟ 
 جئت دبثاؿ ُب اغبلقات اؼباضية ُب تفسًن التٌن والزيتوف قاؿ وردت روايات ُب أف التٌن والزيتوف اغبسن
واغبسٌن وليس من التفسًن ُب شيء مثل ىذا الكبلـ، وىذا الكبلـ موجوٌد ُب تفسًن اؼبيزاف ُب كل 
األجزاء العشرين من اعبزء األوؿ إىل اعبزء العشرين، واغبقيقة ما عندي وقت وإال أيحًا آٌب هبذا التفسًن 

إمبا أربدث عن اؼبيزاف وجلد جلد استخرج اؼبواطن اليت خالف فيها أىل البيت بشكل واض  وصري ، و 
ألنين أعتقد بأف اؼبيزاف ىو أفحُل تفاسًن علماء الشيعة، ليس أفحل تفاسًن أىل البيت، أفحل تفاسًن 
علماء الشيعة، إىل اآلف كبُن ما عندنا تفسًن ألىل البيت، ح ى تفسًن الربىاف للعلم فيو روايات 

اف ح ى تفسًن الربىاف فيو روايات للمخالفٌن وإف  للمخالفٌن، ردبا تروف دائمًا أنا استشهد بتفسًن الربى
كاف السيد ىاشم البحراين يوردىا على سبيل تأييد اؼبعاين اليت يذكرىا من الروايات الشيعية لكن تفسًن 

وإالَّ تفسًن  ،الربىاف وتفسًن نور الثقلٌن من أكثر كتب التفسًن اغبديثي اليت صبعت روايات التفسًن
لروايات الواردة عن أىل البيت ُب تفسًن القرآف، وكذلك ليس كل آية ذكر الربىاف ليس فيو كل ا

تفسًنىا عن أىل البيت وإمبا صبع ؾبموعة من الروايات ؾبموعة كبًنة وصبعها ُب ىذا التفسًن وأضاؼ 
 نا.ئنا ورائإليها أيحاً روايات من روايات اؼبخالفٌن ىذه اؼبعلومة البد أف تعلموا هبا، اؼبخالفوف ورا

إذا  1979لسيدنا اػبوئي من منشورات دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت  (تفسًن البياف)ذىب إىل ن
يتحدث عن الصراط  517نذىب إىل الصراط اؼبستقيم نفس القحية يبدأ السيد اػبوئي من صفحة: 

عليو،  مل يذكر أي شيء ُب تفسًن الصراط أنُو عليٌّ صلوات اهلل وسبلمو 523اؼبستقيم إىل صفحة: 
والذي نقلُو السيد فحُل اهلل ُب اعبزء األوؿ من تفسًنه  518التفسًن الذي ذكرُه ىو ىذا ُب صفحة: 

من وحي القرآف، قاؿ: الصراط الطريق وىو ما يتوصل بالسًن فيو إىل اؼبقصود وقد يكوف غًن حسي 
يق غًن اغبسي إما لعمـو اؼبعىن فيقاؿ االحتياط طريُق النجاة وإطاعُة اهلل طريُق اعبنة وإطبلقُو على الطر 

والسبلـُ عليكم وانتهى الكبلـ، ىذا كل ما ذكرُه السيد  -اللغوي وإما من باب التشبيو واالستعارة 
اػبوئي ُب تفسًن الصراط وال يوجد أيُّ ذكر ال من قريب وال من بعيد عن علّي وآؿ علّي من أف الصراط 

عليقات ُب آخر التفسًن، قلت ردبا كتب تعليقاً، راجعت ىم عليٌّ وآُؿ علّي، السيد اػبوئي عندُه ت
التعليقات ال يوجد أي تعليق بينما ىو ذكر تعليقات ح ى غريبة عن اؼبوضوعات اليت عّلق عليها، مرًة 
تػحدث عن مػحاورة لُو مع عالػِم من علماء الػمخالفٌن حينما كاف ُب الػحج وذكر القصة، مرة ذكر ُب 
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مع أحد أحبار اليهود ودخل معُو ُب مناقشو وذكر أشياء كثًنة وذكر الكثًن من  الػحواشي أنُو تػحدث
 ،روايات الػمخالفٌن، تقريب كل التعليقات من روايات الػمخالفٌن وذكر بعض الروايات عن أىل البيت
ألوؿ لكن الغريب كل الروايات ذكرىا كاملة إال رواية واحدة ُب التعليقات برت ىذه الرواية، ذكر السطر ا

 والبقية ما ذكرىا لنقرأ الرواية التػي برتىا السيد الػخوئي:
ىذا ىو الكاُب، الرواية موجودة ُب الكاُب  461على صفحة:  13التعليقة  551الرواية ُب صفحة: 

كنُت عند أبي جعفر الثاني عليو السالـ فأجريُت سناف قاؿ: بن  نقرأ الرواية، الرواية عن ؿبمد
يا محمد إف اهلل تبارؾ وتعالى لم يزؿ  -سناف بن  يعين ؿبمد - : يا محمداختالؼ الشيعة فقاؿ

ثم خلق جميع األشياء  ،متفردًا بوحدانيتو ثم خلق ُمَحمَّدًا وعلّيًا وفاطمة فمكثوا ألف دىر
وف ويحرموف ما ؤ فأشهدىم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورىا إليهم فهم يحلوف ما يشا

ل والتحرًن ليس شرعي ىذا تكويين وتشريعي، حديث عن تكوين ىنا ال عن ىذا التحلي -وف ؤ يشا
إف اهلل تبارؾ وتعالى لم يزؿ متفردًا بوحدانيتو ثم خلق ُمَحمَّدًا وعلّيًا وفاطمة فمكثوا  -تشريعات 

ألف دىر ثم خلق جميع األشياء فأشهدىم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورىا إليهم فهم 
وف ولن يشاؤوا إال أف يشاء اهلل تبارؾ وتعالى ثم قاؿ يا مػَُحمَّد ؤ وف ويحرموف ما يشاؤ يحلوف ما يشا

 .ىذه الديانة التي من تقدمها مرؽ ومن تخلف عنها ُمحق ومن لزمها لحق خذىا إليك يا مػَُحمَّد
بقية ىذه الرواية الوحيدة السيد اػبوئي حينما اقتحت الحرورة أف هبعلها ُب التعليقات ما ذكرىا، 

الروايات روايات اؼبخالفٌن الروايات الشيعية اؼبوافقة لروايات اؼبخالفٌن، يـو أمس كبُن قرءنا بأف أىل 
البيت قالوا لنا الروايات اؼبوجودة عندنا ُب كتب الشيعة توافق اؼبخالفٌن أتركوىا ال شأف لكم هبا، الرشاد 

صوؿ ُب قحية الرتاجي  والتعادؿ، التعادؿ ُب خبلفهم، وىذا ُب كل باب ال كما وبصره أساتذة علم األ
والرتاجي ، الرتجي  بٌن الروايات، ىذا، ىذا سرقة للمنهج وتقطيع للمنهج ىذا منهج عاـ ألىل البيت 
ُب كل باب ُب العقائد ُب األخبلؽ ُب التفسًن كبُن لبالف أعداء أىل البيت، إذا كاف ىناؾ حق عند 

أخذوه من أىل البيت، ما كاف من حّق ُب أيدي الناس كما قالوا  أعداء أىل البيت ُب بعض األمور فهم
فقد خرج من علّي ولكن األعم األغلب أىُل البيت أمرونا دبخالفتهم ُب كل شيء، ُب كل ىذه 

وروى محمد بن سناف كنُت التعليقات السيد اػبوئي يورد الروايات كاملة إال ىذه الرواية برتىا قاؿ: 
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ليو السالـ فقاؿ: يا محمد إف اهلل تبارؾ وتعالى لم يزؿ متفردًا بوحدانيتو ثم عند أبي جعفر الثاني ع
نقاط وذكر اؼبصدر وانتهى ؼباذا، ؼباذا بقية  -.. خلق ُمػَحمَّدًا وعلّيًا وفاطمة فمكثوا ألف دىر.

كل   566التعليقات وتنتهي بصفحة:  533الروايات ىذه التعليقات يا سيدنا اػبوئي تبدأ من صفحة: 
لروايات اليت ذكرت ُب ىذه الصفحات إف كانت شيعية موافقة لكتب القـو أو كانت ـبالفة من كتب ا

اؼبخالفٌن ذُكرت كلها بتمامها وكماؽبا إال ىذه الرواية الوحيدة والذي ُحذؼ منها ىو ما يتعلق دبنازؿ 
 ة؟أىل البيت، السؤاؿ ؼباذا؟ ؼباذا كل ىذا اإلخفاء؟ ؼباذا، ؼباذا كل ىذه التخفي

نا األعزاء ىذه التفاسًن اليت زبلو ئنا األجبلء يا خطبائيا علما ؼباذا كباوؿ أف لبفي ذكر أىل البيت ؼباذا؟
ؼبستقيم ح ى ولو على سبيل االحتماؿ الحعيف ُب علّي وآؿ علّي مع أف الروايات من تفسًن الصراط ا

ؼباذا السيد  ،ف الصراط اؼبستقيم ىو عليٌّ متواترة ُب ذلك وكثًنة جداً ومصادرىا كثًنة واألئمة يُقِسموف بأ
الطباطبائي يقوؿ ىذا جري، ىذا ليس تفسًن حقيقي، األئمة يقولوف ىذا ىو التفسًن اغبقيقي، السيد 

وحٌن تأٌب رواية تتحدث عن  ،الطباطبائي يقوؿ ىذا جري والبقية ال يذكروف ال من قريب وال من بعيد
رىا بالكامل فقط البداية ويشًن إىل اؼبصدر ويحع نقاط إىل آخره، منزلة أىل البيت السيد اػبوئي ال يذك

بينما بقية الروايات اؼبخالفة ألىل البيت والروايات الشيعية األخرى اليت تتحدث عن معاف سطحية 
وموافقة للمخالفٌن تكوف موجودة ؼباذا؟ وأنا ىنا ال أريد أف أتتبع ما ُب تفسًن البياف لو أريد أف أتتبع ما 

تفسًن البياف سأخرج لكم العجب العجاب وقد أشرتُو بكاملو، وليس فقط تفسًن البياف بقية التفاسًن ُب 
نا ياساداتنا يا موالينا أما تقرءوف أنتم ُب ئنا يا خطبائأيحاً، أنا أربدث عن منهج أنا أقوؿ يا علما

ىذه الزيارات كذب، أنتم ال  الزيارات تكذبوف على أمًن اؼبؤمنٌن حينما تقرءوف ُب زياراتو ال أدري؟ ىل
 تقرءوف الزيارات ال أدري، نقرأ ُب زيارات أمًن اؼبؤمنٌن ماذا نقرأ؟ 

ـُ َعَلى ُحجَِّة اهلل الَباِلَغة   346ىذا مفاتي  اعبناف وىذه زياراتو اؼبطلقة، ىذه الزيارة ُب صفحة:  -السَّاَل
ـُ َعَلى أِبي األَِئمة َوَخِليِل الاليت أوؽبا:  ـُ َعَلى ُحجَِّة اهلل الَباِلَغة نسلم عليو فنقوؿ:  - نُُبوةالسَّاَل الساَل

ـُ َعَلى الِصَراِط الَواِضح والَنجِم الالَِئحإىل أف نقوؿ:  -ونِعَمِتِو الَساِبَغة  ىو الصراُط الواض   - السَّاَل
 ىو الصراُط اؼبستقيم وأنا ىنا أذكر مباذج ال استقصاء.

من مفاتي  اعبناف الػُمعّرب النسخة اؼبكتوبة خبط  353اؼبؤمنٌن صفحة:  ُب زيارة أخرى من زيارات أمًن
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ـُ َعَلى ُحجَِّة اهلل الَباِلَغة  :اليد ـُ َعَلى الِصَراِط الَواِضح والَنجِم الالَِئح إىل أف يقوؿ:  -السَّاَل السَّاَل
 واإلَماـِ الَناِصح.

ـُ َعَلى َمن أنَزَؿ اهلُل ِفيِو السَّ  :زيارة ثالثة من الزيارات اؼبطلقة ألمًن اؼبؤمنٌن ـُ َعَلى الَنَبِأ الَعِظيم السَّاَل اَل
ْـّ  ِفي َوِإنَّوُ  ـُ َعَلى ِصَراِط اهلل الُمسَتِقيم  يَحِكيمٌ  لََعِليّّ  َلَديَنا الِكَتابِ  ُأ  .359ىذا ُب صفحة:  ..السَّاَل

ـُ  -ُب يـو الغدير، زيارة ـبصوصة  عليو السبلـ زيارة األمًن َعليَك يَا ِديَن اهلل الَقويم وِصَراطَُو  السَّاَل
ـُ َعَليَك أيَها الَنَبُأ الَعظيم أال تقرءوف ىذه الزيارات يا علماء النجف حٌن تذىبوف  - الُمسَتِقيمي السَّاَل

 إىل اغبحرة العلوية؟!!
بِالَرُسوِؿ اأَلمين وأفَّ  َأشَهُد يَا َأميَر الػُمؤِمنين أَف الَشاَؾ فيَك َما آَمنَّ  -ُب زيارة يـو الغدير أيحًا 

الَعادَؿ ِبَك َغيَرؾ َعاِنٌد َعن الِدين الَقويم الذي ارَتضاُه لنَّا ربُّ الَعالَػمين وأكَمَلُو ِبَوالَيَِتَك َيوـَ الَغِدير 
 السُُّبلَ  تَػتَِّبُعوا َوالَ  فَاتَِّبُعوهُ  ُمسَتِقيماً  ِصَراِطي َىػَذا وأشَهُد أنََّك الػَمعِنيُّ ِبَقوِؿ الَعزِيِز الَرِحيم: َوَأفَّ 

َسِبيِلِوي َضلَّ واهلل وأَضلَّ َمن اتَبَع ِسَواؾ َوَعّنَد َعن الػَحقّْ َمن َعاَداؾي الّلُهمَّ َسِمعَنا  َعن ِبُكم فَػتَػَفرَّؽَ 
وبَػَنا بَعَد إذ َىَديتَػَنا فَاىِدنَا رَبَنا َواَل ُتزِّغ قُػلُ  -يعنػي علّيًا  - أِلَمِرؾ وأطَعَنا واتَبعَنا ِصَراَطَك الػُمسَتِقيم

 ىذا ُب زيارة األمًن ُب يـو الغدير. - إَلى طَاَعِتك
َوَلّم تَػَزؿ َعَلى بَيَنة ِمن رَبك ويَقيَنًا ِمن أمِرؾ َتهدي إَلى  -وأيحًا الزلنا ُب زيارة األمًن ُب يـو الغدير 

لصراُط اؼبستقيم ومرًة تشًن بأنُو يهدي الزيارة مرًة تعرب عن علّي بأنُو ىو ا - الَحّق وإلى ِصَراط ُمسَتقيم
إىل صراط مستقيم فعليٌّ ىو الصراُط اؼبستقيم وطريقُو ىو الصراُط اؼبستقيم، فهذا الطريق وىذا الدين من 

 آثاره واألثر يتبُع اؼبؤثر، اؼبؤثر عليٌّ وىو الصراُط اؼبستقيم والدين أَثَػُر علّي، أين ال أين دينُو لوالُه.. 
 أين ال أين دينُو لوالهُ  نُو بعلّي     أظهر اهلل دي

ـُ َعَلى اسِم اهلل أيحًا ُب زيارة يـو اؼبيبلد، يعنػي مولد النبػي الزيارة مػخصوصة لسيد األوصياء:  السَّاَل
ـُ َعَلى اإِلَماـِ التَ  ّيي قّي الػُمخِلص الَصفالَرضّي َووجِهِو الػُمضّي وَجنِبِو الَقوّي وِصَراِطِو الَسوّيي السَّاَل

كلمة الصراط الواض ، الصراط الػمستقيم، الصراط السوي، ىذه عناوين خاصة   - َوِصَراِطِو الَسويّ 
 بعلّي صلواُت اهلل وسبلمُو عليو.

ـُ َعَليَك أيَها الِصَراُط الػُمسَتقيم :زيارة يـو الػمبعث ـُ َعَليَك أيَها النَبُأ الَعِظيم السَّاَل عليٌّ ىو  - السَّاَل
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 مستقيم.الصراُط الػ
يَابَن الِصَراِط الػُمسَتقيم يَابَن النَبأ الَعظيم يابَن َمن  :إذا نذىب إىل دعاء الندبة كيف نػخاطب إمامنا؟

ـّ الِكَتاِب َلَدى اهلل عليّّ َحِكيم  من ىو ىذا؟ أليس ىو علّي؟!  ... ىو ِفي أ
األقـو أصبًل أقوى  - لصّْراُط االقَوـُ وأنُتُم ا :حٌن نذىب إىل الزيارة اعبامعة الكبًنة ماذا نقوؿ؟ لباطبهم

معىًن من اؼبستقيم، اؼبستقيم إذا أردنا أف نعطيو صيغة أعلى رتبًة ماذا نقوؿ، صيغة تفحيل، اؼبستقيم 
األكثر واألكثر استقامة،  - أنُتُم الصّْراُط االقَوـُ  -األكثر استقامة كيف يقاؿ عنُو بالعريب؟ األقـو 

أىل البيت واضحة وصروبة وُب خطبهم وكلماهتم، الصراُط اؼبستقيم عليٌّ ال  وتستمر اؼبعاين ُب زيارات
نا؟ ؼباذا يا مفسرينا؟ ؼباذا يا مراجعنا؟ وىؤالء من مراجعنا الكراـ، ؼباذا يا مراجعنا؟ ؼباذا ئغًن ؼباذا يا علما

عض األحياف من أوؽبا نا؟ أنعتب بعد ذلك على الشيخ الوائلي بأف ؾبالسُو ُب بئنا؟ ؼباذا يا خطبائيا علما
 إىل آخرىا منقولة من كتب اؼبخالفٌن فقط، أنعتب بعد ذلك وبقُّ لنا أف نعتب؟!

بقيُة اغبديث إف شاء اهلل تعاىل ُب يـو غد، تفاصيل أخرى تسمعوهنا إف شاء اهلل ُب اغبلقة القادمة أشياع 
هلل ِبَك صلين عنك ال تقطعين أغثين القائم من آؿ مػَُحمَّد أسألكم الدعاء وأختُم حديثي سيدي يا بقية ا

 يا ابن مػَُحمَّد أغثين يا ابن رسوؿ اهلل أنت أملي ورجائي ُب الدنيا واآلخرة، ُب أماف اهلل.
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 العشروناحللقة 

 السادس/ اجلزء الوصال 
ُه ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َسبَلـٌ عليكم، بٌن أيديكم أشياع القائم من آِؿ ُمػَحمَّد أولياءُه ُمػحّبيو أنصار 

 الػحلقُة العشروف من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.
ال زاؿ اغبديُث يتواصُل ُب العنواف السادس من عناوين صحائف وأوراؽ ىذا الػَمَلّف عنواف الوصاؿ، 

ع أطراؼ حديثي ُب العنواف السادس َعلَّي أشرُع يـو غد الػَمَلفُّ طاَؿ عليكم بعض الشيء أحاوؿ أف أصب
ُب العنواف السابع، مرَّ الكبلـُ ُب أجواِء شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو ومن صبلِة من تطرؽ إليهم 
اغبديث السيد الشهيد حسن الشًنازي رضبة اهلل عليو، إمبا أذكرُه اآلف لسبب، كاف يل اتصاؿ تلفوين بعد 

فأخربين بأهنم كانوا  ،اؼباضية من الربنامج مع أحد إخواين اؼبؤمنٌن يقطن ىنا ُب أحد الدوؿ األوربية اغبلقة
وكاف ىناؾ ؾبموعة من الشباب َلمَّا  ،يتابعوف الربنامج على شاشة التلفزيوف ُب حسينية من اغبسينيات

لسيد حسن الشًنازي ِلذا أريد ويسألوف من ا ؟ظَبعوا باسم السيد حسن الشًنازي ما كانوا يعرفوف من ىو
 أف أَُعرِّؼ بِو بشكل ـبتصر جواباً لسؤاِؿ أبناءنا من ؿبيب أىل البيت ومن شبابنا اغبسينيٌن.

وىو  ،السيد حسن الشًنازي من علماء العراؽ ومن علماء اؼبدرسة الكرببلئية من علماء حوزة كرببلء
عليو أنا ذكرتُو ُب سياؽ حديثي عن اؼبد اإلخواين أو شقيق اؼبرجع الراحل السيد ؿبمد الشًنازي رضبة اهلل 

بعبارة أخرى عن اؼبد القطيب الذي اخرتؽ واقعنا الشيعي، وقلُت بأنين مل أجد وفعبًل ىذا مل أجد عاِلماً 
نا فبن قد تنبو إىل ىذا األمر وربدث عنو، ردبا قد يوجد ىناؾ الكثًنوف قد تنبهوا ؽبذا األمر ئمن علما

لذلك قلُت وأقوؿ بأف السيد حسن  ،حدثوا عن ىذا األمر ومل ىبطو خطوة ُب ىذا اإلذباهولكنهم مل يت
الشًنازي ىو أوؿ من تنبو إىل ىذا اؼبد القطيب الذي بدأ ىبرتُؽ الساحة الشيعية وبقوة وخصوصاً ُب اغبوزة 

مسينات بدأ اؼبُد القطيب النجفية، واؼبد القطيب بدأ ىبرتؽ الساحة النجفية منُذ هناية األربعينات وبداية اػب
ضع الشيعي اخرتاقًا كامبًل، وما نسمعُو من ابتعاد الشيخ الوائلي عن فشيئًا ح ى اخرتؽ الو يزحُف شيئًا 

منهج أىل البيت ُب أطروحاتو إالَّ ىو مصداؽ من اؼبصاديق الواضحة وذلك بسبب تأثرِه هبذا اؼبد وهبذا 
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ؽبذا األمر وقد ربدث عن ىذا اؼبوضوع ولو بشكل ؾبمل  الفكر، والسيد حسن الشًنازي بسبب تنبهوِ 
وربدََّث عن ىذا  (الشعائر اغبسينية)وذلك بالنسبِة لزمانِو شيٌء كبًن، ربدََّث عن ىذا األمر ُب كتابِو 

، (االقتصاد اإلسبلمي)ولردبا أيحاً أشار إىل ىذا األمر من بعيد ُب كتابِو  (كلمة اإلسبلـ)األمر ُب كتابِو 
ائل العلماء الذين اعتقلوا ُب العراؽ أياـ قصر النهاية، قصر النهاية ردبا الكثًن من األجياؿ اعبديدة من أو 

ال تعرؼ شيئًا عنو ىو قصر الرحاب من القصور اؼبلكية َلمَّا استوىل البعثيوف على اغبكم جعلوه مقراً 
وكاف ُيشرؼ عليو اجملـر  ،لنهايةللتعذيب والتنكيل والتحقيق مع من يريدوف القحاء عليهم وظبوه بقصر ا

الكبًن اؼبعروؼ ناظم كزار وثلة من البعثيٌن فبن صاروا بعد ذلك وزراء وقادة، ُعذِّب تعذيبًا شديداً وبعد 
بأف  :ذلك خرج بعد فرتة زمنية قحاىا ُب السجن خرج خارج العراؽ، شقيقُو السيد ؿبمد الشًنازي يقوؿ

قصر النهاية واشتدَّ عليو العذاب واألمل َنَذَر نذرًا عاىد اإلماـ سيد حسن حينما كاف ُب التعذيب وُب 
اغبجة صلوات اهلل عليو إذا خرج من ىذا السجن سيكتُب كتابًا عنو، بعد ذلك خرج وخرج إىل لبناف 

ُب ليلة من الليايل كما ينقل السيد حسن الشًنازي بأنو يرى ُب عامل الرؤيا اإلماـ اغبجة  ،ونسي األمر
 .هلل وسبلمو عليو يُطَالِبُو بالكتاب وكتَب السيد حسن الشًنازي كتابُو )كلمُة اإلماـ اؼبهدي(صلوات ا

وأعتقد بػحسب رأيي أف أفحل كتب السيد حسن الشًنازي ىو كلمُة اإلماـ الػمهدي، أفحل ما كتب 
تابُو  السيد حسن الشًنازي عندُه مػجموعة من الكتب والػمؤلفات بػحسب رأيي إف أفحل ما كتب ك

كلمة اإلماـ الػمهدي، ذكرُت السيد حسن الشًنازي ألجل وعيِو وألجل تنبهِو لػهذا الػمد الػخطًن الذي 
 :فَػَتَك ُب وسطنا الشيعي، ىناؾ زحفاف أموياف يزحفاف باتػجاه واقعنا الشيعي

الوىابية وىؤالء  ىناؾ زحٌف أموٌي واذباٌه أموٌي خشن وىناؾ اذباٌه أموٌي ناعم، االذباُه األموي اػبشن ىم
ال أظن أهنم يؤثروف شيئًا ُب واقعنا الشيعي، نعم العمليات اإلرىابية القتل التفجًنات ىذا ىو شأهنم 
وديدهنم، أمَّا اػبطر الكبًن ىو ُب اؼبد األموي الناعم وىو ُب اؼبد اإلخواين، إىل اآلف فحائياتنا متأثرة هبذا 

ال ؼبشكلة شخصية مع الشيخ الوائلي وال كما يقوؿ البعض  اؼبد، حٌن أركز الكبلـ عن الشيخ الوائلي
فبن ال يبلكوف وعيًا وال فهمًا يقولوف بأف الشيخ قد توُب ولنرتؾ الشيخ بعد أف توُب ورحل عن الدنيا، 
نعم لو كاف الشيخ من عامة الناس، الشيخ رمز ال زالت ؾبالسو ُب كل الفحائيات، ال زالت ؾبالسُو ُب  

شرطة والتسجيبلت، ال زالت ؾبالسُو ُب نيت، ال زالت ؾبالسُو ُب كل ؿببلت بيع االكل مواقع االنرت 
البيوت ووبملها ُسواؽ السيارات ُب سياراهتم وُب كل مكاف، فحبًل عن أف الشيخ َخلََّف عدداً كبًناً من 
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 نربات ىذه اجملالس وكل خطباء اؼبدرسة النجفية األعم األغلب منهم يقلدوف الشيخ الوائلي ح ى ُب
بل وباولوف أف يقلدوه ح ى ُب لباسِو وح ى ُب ىندامِو ومظهره، القحية  ،صوتِو وُب حركاتِو وسكناتو

ليست قحية إنساف ماَت ورحَل عن ىذه اغبياة ىذه قحية كبًنة وىذا اؼبد اإلخواين ال زاؿ ينخر ُب 
 .وسطنا الشيعي، وأنا لسُت راغباً باؼبشاكل أو باإلثارات

وأنا أواجو ىذا اؼبد اإلخواين وقد دفعُت ضريبًة عاليًة من حياٌب  1981ثٌن سنة منُذ سنة: أنا منُذ ثبل
دفعُت ضريبة كبًنة،  ،ومن حياة إخواين وتبلميذي ومن كل الناس القريبٌن مين ،وظبعيت ومن حياة عائليت

ورَب ح ى ُب وسطِو دفعنا صبيعًا ضريبة كبًنة، كما قلت حٌن ربدثت عن السيد حسن الشًنازي أنَُّو حُ 
وأنا ُأضَرُب دبختلف أنواع السياط ألف ىذه  1981منُذ سنة: ، الكرببلئي السبب ىي ىذه القحية

القحية قحية َخِطرة والذين يقفوَف ُب ىذه الساحة ويُدافعوف عن ىذا اؼبد ال يقبلوف أيَّ نقد ويعتربوف 
ُب أوساطنا والتفت حولُو رموز كبًنة رموز  النقد شيء ؿبـر ال وبق ألحد أف ينتقد ىذا اؼبد الذي دخل 

كبًنة جداً، حٌَن صدر كتاب ُب ِظبلؿ القرآف أيَّدُه ح ى كبار اؼبراجع ُب النجف وكبار العلماء ُب قم 
وترصبُو من ترصبو من الشخصيات العلمية ومن مراجعنا ُب ىذا الوقت ترصبوه إىل اللغة الفارسية إىل أف 

توقف بعض العلماء واستمرَّ اآلخروف ألنو  ،ال تقربوا الصبلة وأنتم ُسكارى :صدر اعبزء الذي فيو اآلية
 ،قد َفسََّر اآلية ُب أمًن اؼبؤمنٌن صلوات اهلل وسبلمو عليو، بالحبط ذكر ىذه الرواية ُب أسباب نزوؿ اآلية

لواحدي وىذا ىو أسباب النزوؿ للسيوطي والرواية موجودة ُب أسباب النزوؿ للسيوطي أسباب النزوؿ ل
من كتب اؼبخالفٌن، وموجودة ُب مصادر حديثية أخرى رواىا أبو داوود والرتمذي والنسائي واغباكم، 

روى أبو داوود  ظُكَبزٍَ{ ًَأََزُى انصَّالَحَ رَقسَثٌُا الَ آيَنٌُا انَّرٍَِّ أَُّّيَب }َّبقولو تعاىل:  -اغباكم النيشابوري 
قاؿ:  -الرواية عن علّي  -واغباكم عن علّي  -القـو وىذه صحاحهم صحاح  -والرتمذي والنسائي 
عوؼ طعامًا فدعانا وسقانا من اػبمر فأخذت اػبمُر منا وححرت الصبلة بن  صنع لنا عبد الرضبن

ُب بعض  -اآلف ىذه النسخة: فأخذت اػبمُر منا  -ُب بعض الُنَسخ: َفَشرِبنا ح ى ثَػُملنا  -فقدموين 
أمًن اؼبؤمنٌن تقدـ وىو  -فأخذت اػبمُر منا وححرت الصبلة فقدموين  -لنا الُنَسخ: َفَشرِبنا ح ى ثَػمُ 

 فقرأت: قل يا أيها الكافروف * ال أعبد ما تعبدوف * وكبُن نعبُد ما تعبدوف، فأنزؿ اهلل: -سكراف يصلي 
الرواية قرأهتا من أسباب النزوؿ ، رَقٌُنٌٌَُ{ يَب ٌارَعهًَُ حَزَََّ ظُكَبزٍَ ًَأََزُى انصَّالَحَ رَقسَثٌُا الَ آيَنٌُا انَّرٍَِّ أَُّّيَب }َّب
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للسيوطي وىو ينقلها عن سنن أيب داوود والرتمذي والنسائي واغباكم النيشابوري، والرواية موجودة ُب 
مصادر القـو ألف ىذه اآلية نزلت ُب علّي حٌن شرب اػبمر ح ى َسَكر وصلى وقرأ وىو ما يدري ماذا 

ى ُب أشخاص آخرين موجودة أيحًا ُب كتب القـو لكن سيد قطب مل ىبرت إالَّ يقرأ، ىناؾ روايات أخر 
ىذه الرواية، وسيد قطب ُب كتابِو ديدنُو ىو ىذا أين ما يستطيع أف ينتقص من أىل البيت فإنو 
سينتقُص منهم بقدر ما يتمكن، وأين ما يستطيع أف يرفع من شأف أعداء أىل البيت فإنو يرفُع من 

 .ا يتمكنشأهنم بقدر م
الطامة الكربى أف السيد مػحمد حسٌن فحُل اهلل ُب الطبعة األوىل لتفسًنِه من وحي القرآف أيحًا حٌن 
وصل إىل ىذه اآلية ذكر ىذه الرواية، ُب الطبعة األوىل موجودة، ُب الطبعة األوىل من تفسًنِه من وحي 

كر ُب سبب نزولػها ىذه الرواية، فلمَّا القرآف ُب تفسًن ىذه اآلية من سورة النساء وىو يفسر اآلية فذ 
بأف عامل الػمطبعة ىو الذي دسَّ ىذه الرواية وأدخلها ُب كتابِو، وأنا أستغرُب  :صارت الحجة عليو قاؿ

ذلك، الكتاب طُِبع وُنِشر ألَػم يُراقب ىذا األمر!! ٍب ىل ىذا عذر منطقي ومع ذلك رُفعت الرواية ُب 
دة ىذه الرواية وىذا الػموضوع، تػحدََّث عنو السيد جعفر مرتحى العاملي الطبعات الػموجودة، غًن موجو 

مػجلدات، ُب أحد  6وبالتفصيل يػمكنكم أف تراجعوه ُب كتابِو خلفيات كتاب مأساة الزىراء يتألف من 
أجزاء ىذا الكتاب تػحدََّث عن ىذا الػموضوع بشكل ُمسهب عن قحية الرواية التػي تقوؿ بأف عليَّاً 

 .َب الػخمر حتػى ثَػُمل، ٍب قرأ ُب صبلتِو وىو ال يعلم ماذا يقرأَشرِ 
حٌن صدر ىذا اعبزء من كتاب ُب ِظبلؿ القرآف تراجع بعض العلماء ُب النجف عن تأييد كتاب سيد 
قطب والبعض استمروا وإىل اآلف يستمروف ُب تأييدِه، من بعد السيد حسن الشًنازي اغبقيقة مل أغبظ 

كتب، ردبا ىناؾ من ُيشخِّص ىذه القحية ويسكت، ِلماذا يسكت ِلماذا ال يتحدث ال   عالِػمًا واحداً 
أدري، ىل ىي اؼبصاّب الشخصية، ىل ىو اػبوؼ، ىل ىو عدـ التأثًن ربت أي عنواف ال أدري، لكنين 

 .مل أجد أحداً بعد السيد حسن الشًنازي قد أشار إىل ىذه القحية ال من قريب وال من بعيد
سنٌن اؼبتأخرة الشيخ علّي الكوراين كتب مقدمة مكثفة جملموعة ؿباضرات، قرر ؾبموعة من نعم ُب ال

احملاضرات ُب الفكر العقائدي للمرجع اؼبعاصر الشيخ حسٌن الوحيد اػبراساين وكتب الشيخ علّي 
الكوراين مقدمة، الكتاب وحدثت ضجة أنا ال أريد ىنا أف أربدث عن الحجة اليت حدثت بسبب ما 

ُه شيخ علّي الكوراين والكتاب كما عرفت ُسِحب من السوؽ وردبا أعيد طباعتو واؼبقدمة ُغًّنت ألف ذكر 
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الشيخ علّي الكوراين ربدث فيها عن السيد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو وعن تأثره هبذا اؼبد األخواين 
ب اظبو )اغبق اؼببٌن ُب معرفة باؼبد القطيب، فقط أشًن إىل مقاطع فبا ذكرُه الشيخ علّي الكوراين، الكتا

اؼبعصومٌن( ىذه باغبقيقة صورة وليس النسخة األصلية ولكن صورة عن النسخة األصلية للكتاب، 
ميبلدي فقط أشًن إىل سطور فبا ذكرُه الشيخ الكوراين،  2003ىجري  1424الكتاب صدر ُب سنة: 

أف يكوف ذخرًا ليـو حشري وأف  قاؿ: فكاف ىذا الكتاب الذي أرجو 10الشيخ الكوراين ُب صفحة: 
يكتبين اهلل تعاىل بِو ُب من دافع عن التشيع األصيل ُب عصر كثرت فيو الكتابات عن أنواع من التشيع 

وكبلمُو  -منها األصيُل اؼبشرؽ، ومنها البائُس اؽبزيل، ومنها االلتقاط اؽبجٌن، ومنها التحريفي اؼبنسوخ 
واع من الكتابات موجودة وبكثرة، أمَّا ما قاؿ عنو التشيع األصيل دقيُق جدًا ُب ىذه القحية، ىذه األن

اؼبشرؽ فإين ال أجُد كتبًا تتحدث عن ىذا التشيع، الكتب اؼبوجودة كلها من ىذه األنواع: البائس 
اؽبزيل، االلتقاط اؽبجٌن، التحريف اؼبنسوخ، ىذه اغبقيقة، أنا أعلم ىذا الكبلـ مثلما َمرَّ من عمري 

أدفُع ضريبتُو فإين أيحًا أعلم بأنين سأدفُع ضريبة ىذا الكبلـ أيحًا وأنا مستعٌد لدفع الحريبة  عقود وأنا
 فإين قد وضعُت كل حياٌب ُب بنك وكل ما أملكو وضعتُو ُب ىذا البنك..

 وبػحثُت عن ُكلّْ بنوؾ الدنيا..
 أخبرنا الػمصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ:

 ا قوـٌ يػخسر فيها قوـٌ والعمر رأُس الػماِؿ..الدنيا سوٌؽ يربُح فيه 
 يا ابن آدـ عمرؾ رأس مالك..

 الدنيا سوٌؽ يربُح فيها قوـٌ يػخسر فيها قوـٌ والعمر رأُس الػماِؿ..
 فتشُت عن كل بنوؾ الدنيا فاخترت بنك األطهار..
 فتشُت عن كل بنوؾ الدنيا كي أودع رأس الػماِؿ..

 ّي آؿ علّي عزّْ األبرار..فاخترُت بنك األطهاِر بنك عل
 وفتحُت حساباً فػي ىذا البنِك أودعُت فيو كل العمِر..

 وكتبُت للبنِك تػخويالً باألرباِح وبأصل الػماِؿ..

 كل العمِر لػهذا البنِك كل العمِر لػهذا البنِك..
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ؿ: ُب عصر كثرت وىو كبلـٌ ُب غاية األىػمية يقو  10أقرأ مرة ثانية ما ذكرُه الشيخ الكوراين ُب صفحة: 
فيو الكتابات عن أنواَع من التشيع عن أنواع من التشيع منها األصيُل الػمشرؽ ومنها البائُس الػهزيل 

 .10ىذا ُب صفحة:  -ومنها االلتقاط الػهجٌن ومنها التػحريفي الػمنسوخ 
لكن الذين  -قطيب وىو يتحدث عن الذين تأثروا باؼبد اإلخواين وبعبارة أدؽ باؼبد ال 20أمَّا ُب صفحة: 

مراده من االذباه الرتكييب أهنم يركبوف أفكارىم  -واصلوا العمل اغبركي مثقفوف يكثر فيهم االذباه الرتكييب 
عن األئمة شيء يؤخذ من التشيع وشيء يؤخذ من اؼبخالفٌن ألىل البيت، ىناؾ اذباه وليس جديداً 

 -دري، زبفيف اؼبذىب الشيعي إىل أقصى ما يبكن ؿباولة لتحويل الشيعة إىل شنة أو ردبا إىل سيعة ال أ
لكن الذين واصلوا العمل اغبركي مثقفوف يكثر فيهم االذباه الرتكييب ُب فهم األئمة عليهم السبلـ وقد 

وىو الشيخ يقوؿ: وكنُت أتأثر هبم ُب بعض اؼبفاىيم وأناقشهم ُب بعحها  -أثروا على بعض اغبوزويٌن 
تعارض بٌن الروايات ُب تفسًن القرآف وبٌن تفسًن سيد قطب الذي يتبناُه ويحرب مثااًل من قحية ال -

 :21 نهج فيقوؿ ُب صفحةالكثًنوف من أصحاب ىذا اؼب
فقلُت ُب نفسي ما أغبانا ركحنا وراء ثقافة اإلخواف  -بعد أف قرأ الرواية ُب الكاُب  -قرأُت ذلك 

الشيخ  -السبلـ الذين عندىم علُم الكتاب  اؼبسلمٌن وابتعدنا عن ثقافة أىل البيت الطاىرين عليو
الكوراين يقوؿ: قرأُت ذلك فقلُت ُب نفسي ما أغبانا ركحنا وراء ثقافة اإلخواف اؼبسلمٌن وابتعدنا عن 
ثقافة أىل البيت الطاىرين عليو السبلـ الذين عندىم علُم الكتاب لقد محى علينا سنٌن وكبُن نأخذ 

إىل آخر الكبلـ، خبصوص  ...ية ُب تدريسنا وؿباضراتنا بأف كذا وكذا بقوؿ سيد قطب وأمثالِو ونفسر اآل
 بعض اآليات اليت كانوا يفسروهنا اعتماداً على تفسًن سيد قطب.

أنا قلت  -من مفسري الدولة األموية  -ىذا التفسًن  -يقوؿ: وقد أخذه سيد قطب  24ُب صفحة: 
هج الػخشن وىو الػمنهج الوىايب وىذا ضررُه ليس  ىناؾ منهجاف أموياف يػحدقاف بالواقع الشيعي الػمن

 كبًناً، الحرر والػخوؼ من الػمنهج الناعم والذي نػخَر الفكر الشيعي نػخراً.
ق اؼببٌن ُب يقوؿ الشيخ الكوراين ُب مقدمة ىذا الكتاب الذي أظبو الكتاب اؼببٌن ُب اغب 76صفحة: 

 -ىذا االذباه اؼبتأثر بالفكر القطيب  -ا االذباه : من الظواىر البارزة ُب أصحاب ىذمعرفة اؼبعصومٌن
وىذه قحية واضحة، ولعل من أوض  اؼبصاديق شيخنا الوائلي  -ضعف إطبلعهم على مصادر التشيع 

من الظواىر البارزة ُب أصحاب ىذا االذباه ضعف إطبلعهم على مصادر  -رضواف اهلل تعاىل عليو 
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 مع أف بعحهم كثًن القراءة ألنواع الكتب لكنو ُمعِرٌض عن التشيع خاصًة ُب الكبلـ واغبديث والتفسًن
والشيخ الكوراين  -دراسة مصادرنا وقراءهتا ومشغوٌؼ بأجواء ثقافية مشبعة باؼبفاىيم الغربية والسنية 

يتحدث عن ذبربة، الشيخ الكوراين صاحب ذبربة طويلة ُب العمل اإلسبلمي وُب العمل السياسي وُب 
قائد من قادة حزب الدعوة اإلسبلمية سابقًا قبل أف يعتزؿ العمل السياسي ُب العمل اغبركي وىو 

اغبركات اإلسبلمية السياسية، كبلـ الشيخ الكوراين دقيق جداً، وردبا نتوسع فيو ُب وقت آخر ألنين ُب 
اغبقيقة بودي أف أقف عند كبلـ الشيخ الكوراين وأضيف عليو إضافات وأضيف عليو إيحاحات 

من معلوماٌب التأرىبية ومن أحداث وشواىد كثًنة، لكن األمر ال يسم  الوقت بذلك وحلقات مستفيداً 
اؼبلف َكثُرت وأنا أحاوؿ أف أختصر اؼبطلب، أيحًا أضيف قحية أف الشيخ الكوراين َلمَّا كتب ىذه 

 .اؼبطالب صارت ضجة حوؿ الشيخ وُكِتبت كتابات ضده
من جػملة ما ُكِتب ضد الشيخ الكوراين أقوؿ ىذا لئبل يتصور  وأنا على إطبلع يعنػي مثبًل ىذا الكتاب

شبهات عقائدية حوؿ اإلماـ )البعض بأين لسُت على إطبلع حوؿ ما دار حوؿ ىذه القحية، ىذا مثبًل 
للسيد عمار أبو رغيف، كتاب صغًن لكنو مكثف وال أريد  (الػمرجع الشهيد السيد مػحمد باقر الصدر

بو رغيف ُب ىذا الػموضوع ال أريد أف أثًن ىذا الػموضوع اآلف ربػما يُثار ُب أف أناقش السيد عمار أ
وقت آخر، لكننػي أضم صوٌب إىل صوت السيد عمار أبو رغيف، طبعًا السيد عمار أبو رغيف يػحمل 
حػملة شعواء على الشيخ الكوراين يرفض كبلـ الشيخ الكوراين لكنو ُب نفس الوقت يطالب بأف تُفت  

امة للوضع الشيعي وتقييم للوضع العقائدي والفكري، وأنا أضم صوتػي إىل صوت السيد عمار دراسة ع
أبو رغيف وإف كنُت أختلف معُو حوؿ الػمطالب التػي ذكرىا ُب ىذا الكتاب، قد أتفق معُو ُب بعض 

 .الػمطالب ولكننػي اختلُف معو اختبلفاً كبًناً ُب مطالب أخرى
اغبديث بدأ بالسيد حسن الشًنازي وقلت بأنين مل أرى أحداً فما أردُت أف  أنا أوردت ىذا مثاؿ باعتبار

أغنب حق الشيخ الكوراين ألنو قد تكلم وكتب ودفع ىو اآلخر ضريبتُو ُب ىذا الطريق كما دفع السيد 
حسن الشًنازي ضريبتُو ُب ىذا الطريق، السيد حسن الشًنازي الذيَن كانوا يلصقوف اؼبنشورات كما 

اغبلقة اؼباضية ىم من أتباع اؼبنهج الصدري ومن أتباع السيد ؿبمد باقر الصدر والغريب أف  ذكرت ُب
السيد حسن الشًنازي حٌن يُقتل تقتلُو اؼبخابرات العراقية أياـ بعد استشهاد السيد ؿبمد باقر الصدر 

فاربة ىاصبو رجاؿ روف أين قُِتل؟ كاف قد أقاـ فاربة للسيد ؿبمد باقر الصدر وىو راجع من ؾبلس التدّ 



  22ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

127 

 

اؼبخابرات العراقية ُب بًنوت وأمطروه بالرصاص فمزقوه سبزيقا وقُتل واستشهد ُب نفس تلك الفرتة أيحاً 
الشيخ الكوراين تعرض لعملية اغتياؿ لكنو قبا منها قبا من موت ؿبقق، ُب الوقت الذي كاف فيو الشيخ 

ولكن بعد ذلك صار  (الشهيد اغبيػػ )ى آنذاؾ بالكوراين مع االذباه الذي يؤيد الفكر القطيب كاف يسم
، وىذه ىي قصتنا، قصُة الصراع بٌن اؼبد األموي اإلخواين وبٌن من يريد أف يرفع  (اؼبعمم اؼبنحرؼ)أظبُو 

 .كلمَة علّي وآؿ علّي، ىذه القصة تتكرر ُب كل زماف وُب كل مكاف
ة أبداً، باستطاعيت أف أكبو كبواً عاطفياً وضباسياً وُب اغبقيقة إين ال أريد أف أثًن ىذه اؼبطالب ألجل اإلثار 

ُب الطرِح وُب العرض وأف آٌب بأرقاـ وأشحن الكبلـ بالشعر وباألساليب اػبطابية ألجل اإلثارة لكنين ال 
أريُد ذلك، باستطاعيت أف آٌب بصور ووثائق وبتسجيبلت صوتية متوفرة عندنا، كل شيء متوفر عندنا 

على التلفزيوف لكنين ال أريد اإلثارة أبداً، واهلِل ما لػي من نية إالَّ شيء واحد ىو وأف أعرض ىذه األمور 
تنبيو الشباب الشيعي ألجل أف يعرفوا طريقهم، الكبار أنا ال أمل لػي بػهم، الكبار عندىم قناعاتػهم 

زماننا يػحتاُج إىل أنصار واقتنعوا بػها، أنا حديثي مع ىذه األجياؿ الػجديدة علَّها تنصر إماـ زمانػها وإماـ 
ُب غيبتِو وُب ححوره وال فارؽ بٌن الغيبة والػححور، إمامنا يػحتاجنا أنصاًر ُب غيبتِو وُب ححوره، كل 
ىدفػي أف أوض  الطريق الذي جاء ُب كلمات أىل البيت وقد أخطئ ُب ذلك، أنا ال أقطُع بأننػي على 

 :الذين يتابعوف ىذا الربنامج صواب ُب كل شيء إنػما أبذؿ جهدي وأنا أقوؿ لكل
أينما وجدتػم خطاً شخصاً كتاباً يربطكم بأىل البيت تػمسكوا بِو، ُب أي مكاف ُب أي اتػجاه، نػحُن قد 
نػختلُف ُب اآلراء وقد نػختلُف ُب الػمواقف السياسية وقد نػختلُف ُب قبوؿ رواية أو ردىا ولكننا نبػحُث 

ة علّي وآؿ علّي، الػجوىر الواحد ىو إماـ زماننا صلوات اهلل عن جوىر واحد الػجوىر الواحد والي
وسبلمو عليو، ومن كاف موالياً وشيعياً فإف األمر إذا وصل إىل الػجوىر الذي ينبغي عليو بل الذي يػجُب 
عليِو أف يدوس كل خبلؼ وكل قيمة دنيوية وكل قيمة شخصية تػحت قدميو، ال أريد أف أطيل الكبلـ 

 إنػما أعود ألتػم حديثي فيما يتعلق بشيخنا الوائلي.. أكثر من ىذا و 
ىناؾ مػجموعة من الػمقاطع نعرضها اليـو كي نكمل الكبلـ ُب ىذا العنواف ُب عنواف الوصاؿ، نستمع 

 ... 27إىل الػمقطع 
 َجاِعُلكَ  ِإينِّ  قَاؿَ  عليو َفَأسَبَُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  َربُّوُ  ِإبْػرَاِىيمَ  ابْػتَػَلى َوِإذِ *  الرَّحيم الرَّضَبن اهللِ  ِبسمِ : ]الوائلي صوت
 [. الظَّاِلِمٌنَ  َعْهِدي يَػَناؿُ  الَ  قَاؿَ  ُذرِّيَّيِت  َوِمن قَاؿَ  لِلنَّاسِ 
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ىجري مدة  1400اجمللس ىذا موجود ُب صوت الشيعة وشبكة البتوؿ عليها السبلـ شهر ؿبـر اغبراـ 
 59يعين تقريبًا من  28ثانية اؼبقطع الذي ُعِرض يبدأ من البداية إىل دقيقة و 32دقيقة و  35ة احملاضر 

 }ًَإِذِثانية وبداية اجمللس ىي ىذه:  28ثانية إىل ما بعد الدقيقة األوىل  59ثانية من الدقيقة األوىل من 

من أولِو إىل آخرِه، أنا ذكرت بأف الشيخ الوائلي عنده ىذا اجمللس  فَأَرًََّيٍَُّ{ ثِكَهًَِبد زَثُّوُ إِثسَاىِْىَ اثزَهََ
ؾبالس كثًنة يكوف التفسًن فيها من أوؽبا إىل آخرىا ليس فيو أي شيء يتعلق بأىل البيت أو من ِقَبل 
أىل البيت وىذا مصداؽ آخر، مع أف الروايات عن أىل البيت واضحة ُب أف ىذه الكلمات ىي أظباء 

ولكن الشيخ الوائلي ما أشار إىل ذلك ال من قريب وال من بعيد، وجاء بآراء  ُمػَحمَّد وآُؿ ُمػَحمَّد
اؼبخالفٌن واؼبعاندين ألىل البيت فحبًل عن أف اآلية اليت ابتدأ هبا قرأىا خطًأ، ىذا ليس إشكاؿ كبُن كلنا 

أفَّ اآلية وكثًن لبطأ ُب قراءة اآليات ُب قراءة الشعر ُب قراءة األحاديث ولكن البُد أف أُلفت النظر إىل 
ما ىبطأ الشيخ الوائلي ُب قراءة اآليات والروايات وىذا ليس عيبًا موجود ىذا عند اعبميع يقعوف ُب 

 ثِكَهًَِبد زَثُّوُ إِثسَاىِْىَ اثزَهََ }ًَإِذِاػبطأ لكن أشًن إىل اػبطأ ح ى يُلتفت إليِو أضاؼ كلمة عليِو بعد 

 ... الشيخ الوائلي أضاؼ كلمة عليو نستمع إىل اؼبقطع مرة ثانية نِهنَّبضِ{ جَبعِهُكَ إَِِّ قَبلَ فَأَرًََّيٍَُّ
وؾبالس الشيخ الوائلي اليت يبدأ من أوؽبا إىل آخرىا يشحنها بتفاسًن اؼبخالفٌن وآراء اؼبعاندين ألىل 

ؾبالس تفسًن اآليات القرآنية، إمبا ما  %100إف مل تكن  %90البيت يعين يبكن أف أقوؿ أكثر من 
عتُو أنا مئة ُب اؼبئة لكنين ال أّدعي بأنين ظبعُت صبيع ؾبالس الشيخ الوائلي لكن صبيع اجملالس اليت فسرَّ ظب

فيها آيات القرآف اليت ظبعتها ما ظبعتُو من ؾبالسِو مئة باؼبئة بعيد عن أىل البيت ينقل من تفاسًن 
ألف ىناؾ احتماؿ ؾبالس أخرى أنا ما  اؼبخالفٌن واؼبعاندين ألىل البيت، لكن أقوؿ نسبة تسعوف باؼبئة

 ... 28ظبعتها فلردبا نقل فيها شيئاً ُب تفسًنىا عن أىل البيت، نستمع إىل اؼبقطع 
 اغبديث رجاؿ هبمع ىذا اؼبذىب، حنفي كاف الرجل السبلطٌن، من ىذا سبكتكٌن،: ] الوائلي صوت
 فد دبجلسو، وبجو شرعي محك عنده حديث عنده رواية ىذه شعنده وبجوف اغبديث رجاؿ يقعدوف

: كاللهم سبكتكٌن ابن ؿبمود التفتلهم صراع صار َلمَّا الشوافع، وبٌن األحناؼ بٌن ما صراع صار يـو
 ركعتٌن يل تصلي وانتو الشافعي، اإلماـ مذىب على ركعتٌن يل تصلي يالشافعي انتو عدكم من أريد أنا
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 لبس وضوءه أسبغ حسن وضوء توضأ فعيالشا ىذا قاـ يقوؿ طيب، حنيفة ايب اإلماـ مذىب على
 قاؿ وبوقار، وبسكينو هبدوء ؿبرتمات ركعتٌن صلى واألذكار األوراد جاب القبلة، استقبل نظيفة مبلبس

 لنا صلي زين،: لو قاؿ يقبلها، ما ىالصبلة من أقل الشافعي اإلماـ بيو يقبل اللي األدىن اغبد ىذا: لو
 كلب جلد العفو، كلب جلد أو كبش جلد كبش جلد جاب ـقا: يقوؿ اغبنفي، اؼبذىب على ركعتٌن
 صيف الوقت وكاف بالنبيذ، وتوضأ ولبسو زين، بنجاسة، السامعٌن اهلل أجل لوثو الوقت وبنفس دبغو
 دوبلك قرأ الفاربة يقرأ ما وبدؿ عربية غًن بلغة أكرب اهلل وقرأ القبلة واستقبل ايديو، على يوقع الذباف وقاـ
 حنيفة، أيب عند اؼبقبولة ىاي الصبلة ىاي لو قاؿ ؟ ىذا شنو لو قاؿ حبدث، بلةالص من وخلص سبز
 كتب يل جيبوا قاؿ عنقك، أضرب صدؽ مو صدؽ ىذي إذا عنقك اضرب: قاؿ السيف اخرتط يقوؿ
 الفتاوى راووه اآلراء ىاي طلع رأي ىذا لو قاؿ لو طلع لو، جابوا فعبلً  األحناؼ، كتب يل جيبوا موجود
 حنيفة أبو أوالً  الروايات، موجودة تروى الروايات اغبقيقة ىي شوفو، حنيفة أيب االماـ فتاوى ىاي: قاؿ
 تقريراتو كتبوا كتاب بيده كتب ما يعين عنده ما مدوف كتاب حنيفة أبو مدوف، كتاب الرجل عنده ما

 ينحصر ؟ وين ر،ينحص الـز ىذا الواقع الكبلـ من لوف ىيج تقريراتو، كتبوا اللي ىم تبلميذه تبلميذه،
 [. العواـ مستوى إىل ىالكبلـ ينزلوف ما مدركو، شنو دليلو شنو ىذا أف يشوؼ العلماء ابٌن

استمعتم إىل كبلـ الشيخ الوائلي القحية ىذه أنا نقلتها ُب اغبلقات السابقة، الشيخ الوائلي عرضها 
قروف بذلك وموجودة ُب  بشكل مقتحب ٍب تبلحظوف دفاعُو اؼبستميت عن أيب حنيفة، ىم األحناؼ ي

كتبهم، مثل ما استمعنا ُب مقاطع سابقة حٌن ذكر قحية السجود على الَعَذَرة، وقاؿ بأنو ما عنده 
حساسية اذباه ىذا وردبا الرجل عنده دليل، اآلف أيحًا يدافع عن أيب حنيفة ويقوؿ بأف أبا حنيفة، ال 

لسُو بشكل عاـ تبدي إعجابُو بأيب حنيفة ويُدافع أدري ِلماذا يدافع عن أيب حنيفة!! ال أدري ِلماذا ؾبا
دائمًا عن أيب حنيفة، ىذه القحية موجودة ُب كتب القـو وىم ينتقدوهنا واألحناؼ يقروهنا، ىو يقوؿ 
بأف أبا حنيفة ما كاف عنده كتاب وىذه تقريرات طبلبو وتقريرات الطبلب ىو نفس كبلـ األستاذ 

من عنده فيكتبونو، كتب اغبديث كلها ىكذا تقريرات، كتب  يكتبونُو على الورؽ يأخذوف الكبلـ
اغبديث وبدث احملدث فالطبلب يكتبوف فبل نقوؿ بأف ىذا اغبديث قد نُِقل عنو؟ نفس الشيء 

 التقريرات ىو كبلـ يقولُو األستاذ يكتبُو الطبلب، ِلماذا ىذا الدفاع عن أيب حنيفة؟!
 العلماء ألف ىذا من السر الذي ال وبتملو ال نبػٌي مرسل وال ٍب يقوؿ بأف ىذه القحايا البُد أف تبقى بٌن
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َمَلٌك ُمقرَّب، يعين ىذه اػبزعببلت تبقى بٌن العلماء وعامة الناس يُػخدعوف ويُػَغشُّوف، يعين الشيخ 
الوائلي يصعد على اؼبنرب يبدح أبا حنيفة وىذه القحايا البُد أف زبفى عن أيب حنيفة، ال أدري ِلماذا ىذا 

وَلع دبدح أيب حنيفة ودائمًا التكرار بأف الرجل عندُه أدلة؟! بينما كاف إمامنا الصادؽ صلوات اهلل ال
وسبلمو عليو دائمًا يبكتُو ودائمًا يتربأ منو ودائمًا يقوؿ لو بأنك تقيس وأوؿ ما قاس الشيطاف، ودائماً 

ولكن ماذا نصنع لشيخنا أيب ظبًن  يلعن ىؤالء الذين كانوا ُقطاع طرؽ فيما بٌن الناس وبٌن أىل البيت،
الوائلي؟ ىو ُمشبع هبذه الثقافة وهبذا الفكر السين اؼبخالف، أشًن إىل أين أو موقع ىذا الكبلـ، موجود 

دقيقة بداية  44مدة اجمللس  1401ُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ ىذا شهر ؿبـر اغبراـ 
إىل آخر اآلية، اؼبقطع الذي ُعرض يبدأ من الدقيقة  شَِْعبً{ ًَكَبٌَُا دِّنَيُى قٌُافَسَّ انَّرٍَِّ إٌَِّ}اجمللس اآلية: 

 نستمع.. 23ثانية. نذىب إىل اؼبقطع  26و  33ثانية إىل الدقيقة  50و 30
 شيء واؼبسلمٌن شيء اإلسبلـ اؼبسلمٌن، وبٌن اإلسبلـ بٌن نفرؽ نكوف احنو أوالً : ] الوائلي صوت
 تبطل معناتو مو آدمي خوش مو أنا إذا اإلسبلـ، للناس أنقل إنساف أنا اإلسبلـ مثلأ ما أنا يعنػي آخر،
 النبوية السنة الكرًن، القرآف الدين حده، على الدين الدين، تعامل ال أنا، عاملين ، ال الدين، عن

 الدجالٌن لػُجهَّاؿا الُدجَّاؿ الدجل وبينو شك ببل اغبرامية بينو سباـ الدين، ضَبَلة أما الدين، ىذا الشريفة
 [. الواقعي اؼبتدين وبينو الواقعيٌن وبينو موجودين قطعاً  يصطادوف الذين

ىذا الرتكيز على أف الدين ىو القرآف والسنة النبوية، ىذا دائمًا يقولو أنتم اآلف استمعتم إىل كبلمو، 
 لََّف فينا الكتاب والعرتة،الدين ىو القرآف وسنة النيب، وىذا خبلؼ ذوؽ النيب وذوؽ أىل البيت، النيب خَ 

ُب غاية األنبية أنا ال أقوؿ بأف الشيخ الوائلي ىو يُنكر ىذا اؼبعىن يُنكر قحية الكتاب  اؼبصطلحات
والعرتة أبداً ال أقوؿ هبذا، ولكن أقوؿ ألنو ُمشبع بالفكر األموي بالفكر اإلخواين بالفكر اؼبخالف ألىل 

يتحدث عن أف الدين ىو القرآف وىو السنة ومل يَرِد ذكر  البيت يستعمل ىذه اؼبصطلحات، اآلف ىو
ألىل البيت، دائمًا ىو يتحدث ُب ىذا األفق وما ُب الػَجناف يظهُر على فلتات اللساف، يعين الفكر 
اؼبوجود عند اإلنساف يظهر على لسانو خصوصًا والشيخ الوائلي يتكلم ُب ؾبالسِو على رسلِو من دوف 

بأف الشيخ كاف يستعمل التقية أبدًا الشيخ ما كاف عنده مشكلة حينما يتحدث  تقية، ال يقوؿ يل أحد
على اؼبنابر وإىل أف مات، ىذا اؼبقطع موجود ُب صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السبلـ، شهر ؿبـر 



  22ح    ًيدًُ ـف انـهـًـان

131 

 

ثانية، اؼبقطع الذي عرضناه يبدأ  32دقيقة و 50، عنواف اجمللس الغيبيات، مدة اجمللس 1399اغبراـ 
ثانية نُعيد االستماع إىل ىذا اؼبقطع لتدققوف ُب  56و 24ثانية إىل الدقيقة  17و  24الدقيقة  من

 قحية أف الدين ىو القرآف وسنة النيب ال يوجد ذكر للعرتة نستمع..
ح ى حينما يريد أف يتحدث عن اغبسٌن عليو السبلـ وىو اؼبوضوع اؼبركزي بالنسبة لو، ىو خطيب 

عن اإلماـ اؼبهدي، اإلماـ اؼبهدي بالنسبة للشيخ الوائلي قحية جانبية لذلك ىو ال حسيين، كبُن ربدثنا 
يذكر اإلماـ إالَّ ُب مناسبات خاصة، أو حينما ُيسأؿ عن اإلماـ اؼبهدي هبيب وإال ىل ظبعتم الشيخ 

اؼبرات قرأ  الوائلي مثبًل قرأ ُب يـو من األياـ قصيدة عن اإلماـ اغبجة؟ باهلل عليكم!! ىل ظبعتم مرة من
قصيدة عن اإلماـ اغبجة؟ ىل ظبعتم مرة من اؼبرات دعا بدعاء لئلماـ اغبجة؟ ىل ظبعتم مرة من اؼبرات 

اغبسن، األئمة يوصوف بأف ىذا الدعاء بن  اللهمَّ ُكن لوليك اغبجة :وصى الناس بأف يقرءوا ىذا الدعاء
وىو ساجد على كل حاؿ من األحواؿ، ىل يقرأُه الشيعي ُب زماف الغيبة وىو قائم وىو قاعد وىو راكع 

ظبعتم مرة من اؼبرات وصى الناس أو ىو نفسُو قرأ ىذا الدعاء؟ أبداً، ومرَّ علينا أوصانا مرًة بأف نقرأ  
للكنجي الشافعي، ومرة أخرى أف نقرأ ما كتبُو الشيخ الوىايب عبد احملسن العباد، وأنتم  (البياف)كتاب 

خزعببلت وأيُّ ترىات ُب ىذه الكتب وظبعتم كيف يسيء األدب ُب  ظبعتم وقرأت على مسامعكم أيُّ 
حديثِو عن اإلماـ فيسميو مهدي، احنا ما منتظرين واحد اظبو مهدي، مرَّ ىذا الكبلـ لكن قحية اإلماـ 
اغبسٌن قحية مركزية فلنقل أف اإلماـ اؼبهدي بالنسبة للوائلي قحية جانبية لنرى أف الشيخ أضبد الوائلي 

 ... 25مصادرُه ُب معرفة اغبسٌن صلوات اهلل وسبلمو عليو، نستمع للمقطع  ما ىي
 على يركز وكاف عاعبو الشهداء، أبو كتابو ُب اؼبوضوع ىذا عاِب العقاد اؼبرحـو: ] الوائلي صوت

 أيحاً، ىاعبانب  على يركز بيها يبر من اؼبوضوع ؽبذا معاعباتو أغلب أيحاً  حسٌن طو الدكتور ىالنقطة،
 على ركَّز الطف واقعة تناوؿ فبن جبلؿ علي وغًن جبلؿ علي سبقوه اللي اؼبتقدمٌن الباحثٌن من كثًن

 [. ىالعامل
عباس ؿبمود العقاد، طو حسٌن، علي جبلؿ وغًنىم، ىذه ىي الرموز واؼبصادر اليت ينقل عنها الشيخ 

ل البيت كتب منحرفة، لو  الوائلي ويعرؼ الناس باغبسٌن عن طريق ىذه األظباء، أظباء منحرفة عن أى
كاف ىناؾ ؾباؿ ووقت عبئت بكتبهم وقرأت على مسامعكم ماذا كتبوا ُب ىذه الكتب البعيدة عن أىل 
البيت اؼبقصرة ُب حق أىل البيت واؼبعادية ألىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن، ولكن أعتقد 
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للكنجي الشافعي وكذلك احملاضرة واؼبقالة اليت   النماذج السابقة تكفيكم ما مرَّ علينا ُب كتاب البياف
كتبها الوىايب عبد احملسن العباد وكيف أف الشيخ الوائلي كاف يبجد هبذين ويأمر الناس باالستفادة من 
ىذين الكتابٌن نفس العملية، من ىو عباس ؿبمود العقاد؟ من ىو طو حسٌن؟ من ىو علي جبلؿ؟ 

ن نفس تلك العيوف الكدرة ال عبلقة ؽبم بأىل البيت وال ألىل ومن ىم أولئك الذين سبقوىم؟ كلهم م
البيت عبلقة هبم، كل ما ُب كتبهم مأخوذ من النهج األموي من كتب التأريخ األموي، والشيخ الوائلي 
يكرع من ىذه الكتب ويصبُو على رؤوس الناس ُب ؾبالسِو، ولذلك لنرى الشيخ الوائلي كيف وبلل قتل 

ـ، مقصود وبلل ُب جانب التحليل االجتماعي أو التحليل التأرىبي أو السياسي، اغبسٌن عليو السبل
الشيخ الوائلي وبلل القحية بنحو يتناسب مع الذوؽ األموي اإلخواين مع الذوؽ القطيب وبلل القحية 

، ليس فقط مئة باؼبئة، مئة باؼبئة ُب مئة %100ُب  %100بشكل غريب وبعيد عن منهج أىل البيت 
يعين مئة باؼبئة بشكل مربع أس اثنٌن، اؼبقطع الذي ذكر فيو العقاد وطو حسٌن وعلي جبلؿ  باؼبئة،

ثانية  30دقيقة و  40، مدة اجمللس 1401موجود على صوت الشيعة، شبكة البتوؿ نت، شهر ؿبـر 
بدأ من .. بيت شعر إىل آخر ما قالو واؼبقطع الذي عرضناه ييفذؽلذعامذؾـاذباؾعشرذواعقٌةبداية اجمللس: 

والذي يذكر فيو سبب  26ثانية، نستمع اآلف إىل اؼبقطع  50و 3ثانية إىل الدقيقة  22و 3الدقيقة 
 قتل سيد الشهداء، ما ىو سبب قتل سيد الشهداء؟..

 العامل ىو شنو اهلل، شاء إف الليلو اياه لك أشرح اللي شويو اؼبهم ىذا عامل أكو:] الوائلي صوت
 زين، شوي تنبهلي اؼبسلمٌن، تأريخ ُب الوحدة مصادر لحرب األجنيب بعاالص وجود العامل تنبهلو،
 كلب بنو كلب، بين أخوالوِ  عند اترىب يزيد ترىب؟ وين يزيد الرجاؿ األجنيب، العنصر يعين اشلوف

 أيدي على باألديرة كلها دراستو يدرسونو اللي ىم كانوا النصافرى، بٌن ما يزيد عاش زين، مسيحيٌن،
 مو سرجوف اثنٌن منو؟ مالو اؼبستشارين اؼبعروؼ، الشاعر األخطل منو؟ ونديبو معلمو بعد،و  النصافرى،
 ىالدولة ماؿ اؼبستشارين اثنٌن، ذولو تنبهلي، نفروخ وزاغا سرجوف ابن منصور ابن وسرجوف ىالشكل

 [. اعبو ىذا ُب ترىب الرجل شؤونو، يديروف كانوا اللي اؼبؤسسة ىاي
سبلـ أنو أصبع أجنيب يريد أف يحرب مصادر الوحدة بٌن اؼبسلمٌن، من أين سبب قتل اغبسٌن عليو ال

جاء هبذا الكبلـ؟! ىذا ىو اؼبد اإلخواين األموي، ىذا ىو االخرتاؽ ُب الفكر العقائدي الشيعي، ىذا 
مدة  1401، شهر ؿبـر اغبراـ albatoul.netاؼبقطع موجود ُب صوت الشيعة وشبكة البتوؿ 
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، الدقيقة اليت عرضت تبدأ يفذؽلذعامذؾـاذباؾعشرذواعقٌةثانية والبداية أيحاً:  30و  دقيقة 40احملاضرة 
 ثانية.  31و 22ثانية إىل دقيقة  23و 21ثانية يعين من دقيقة  31إىل  22وتنتهي  23إىل  21من 

 نذىب إلى كالـ أىل البيت ماذا يقوؿ أئمتنا؟ 
متنا ُب قتل اغبسٌن صلواُت اهلل وسبلمُو عليو؟ الرواية ىذا اعبزء الثامن من كتاب الكاُب، ماذا يقوؿ أئ

عن إمامنا الصادؽ صلواُت اهلل وسبلمُو عليو وىو يتحدث عن اجتماع أيب بكر وعمر فبلف وفبلف وأيب 
شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم بن  عوؼ وسامل موىل أيب ُحذيفة واؼبغًنةبن  عبيدة اعبرّاح وعبد الرضبن

 ذبتمع النبوة واػببلفة ُب بيت مػَُحمَّد قصة الصحيفة، أنا ال أريد أف أطيل الوقوؼ وتعاىدوا على أف ال
إف اهلل سبحانو وتعالى أنبأ مػَُحمَّدًا صلى اهلل عليو وآلو  :عند ىذا اؼبوضوع ولكن اإلماـ ماذا يقوؿ؟

الصحيفة، فما يعين أف قتل اغبسٌن كاف م ى؟ حٌن كتب الصحابُة  -إذا ُكِتَب الكتاب قُتل الحسين 
ىذا التحليل البارد الذي جاء بو الشيُخ الوائلي؟ ىذا ىو التحليُل العقائدي الذي قالُو لنا أئمتنا وىذا ىو 
الكاُب، ىذا التحليل من أين جاء بو؟ جاء بو من العّقاد ىو جاء بو من ىذه الكتب، ىذا التحليل 

ىذا التحليل ىو جاء بو من ىذه الكتب، موجود ُب كتب العّقاد وطو حسٌن وعلي جبلؿ وغًن ىؤالء، 
وىو أضاؼ عليو إضافات من عنده من بُنات أفكاره، أئمتنا ىكذا يقولوف لكين متأكد من أف الشيخ 
 -الوائلي ال قرأ ىذه الرواية وال يعلُم هبا أو ردبا ح ى لو قرأىا فهو ال يعتقُد هبا لو كاف يعتقد هبا لذكرىا 

ولذلك ىذا اؼبعىن كاف يعرفُو الناس،  -قُتَل الحسين  -ب القـو الصحيفة إذا كت -إذا ُكِتَب الكتاب 
يعين ىذا مثبًل شاعر القاضي ابن قُريعة وىو مل يكن شّيعّيًا ىذا ابن قُريعة ما كاف شيعيًا لكنُو كاف عارفاً 

توُب ُب ىذا  والوائلي 367بالتأريخ وبأسرار التأريخ كاف عاؼبًا مثقفًا ُب عصره، ابن قريعة توُب سنة: 
 يقوؿ: 367عبد الرضبن القاضي اؼبتوَب سنة: بن  العصر ماذا يقوؿ ابن قريعة؟ ابن قريعة ىو أبو بكر

 فػةػيػخػػػػػػعن كل مػعضلة س ائل دائبػاً    يػػػا مػػن ُيسػػػػػػػ
 ػةػػفػيػت جػفػػػػػػػػػػػّشػػربػما كػلػف غػطئػاً     ػّن ُمػال تػكشػػػػػػػفػػػػ

 كالطبل من تحت القطيفة  مسػػػػػػػػتػػور بػػػػػدا ولػُربَّ 
 القطيفة العباءة، اإلنساف لػمَّا يأٌب بطبل كبًن ويغطيو بالعباءة سيكوف واض  ليس ىناؾ من سرت

 ةػػػو خػػػيػػػفػػػػػي أخػػػػفػػػػيػكػػػنػػنػلػ إف الػػػجػػواب لحػػاضٌر    
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 ياسػػػػػػتها الػخػلػيػفػةػى سػػػػألػغػ ػػة     ػػػيػداُء رعػػػتػػػلػػػػػػػوال اع
 ػفػػػػػةػيػػػقػػػػػا أبػػػػػداً نػػػػػػػامػػػاتػػػنػػى هػا     ػػداء بػػػػػػػػيوُؼ أعػوس

 مػػػػالً طػػريػػػفػػػػةػػػػد جػػػػػمَّ ػمػُػػحَ  لنشرُت من أسرار آؿ     
ػػػػػُم عػػػكػتػػػغػػنػػيػػ  ػػػػةػػػػػفػنػػػػيػو حػػػػػػٌك وأبػػػػػالػػػػمػػػػ ا رواُه      ػمِّ

 ةػي يػػـو السػقيفػيػػب فػػأصػػػ ن    ػيػػػسػػػَ الػحُ  وأريكُم أفَّ 
 ربػما ال يقبل الوائلي بػهذا ألنُو ال يستغنػي عن أيب حنيفة 

ىذا وعي موجود عند الػمسلمٌن، كاف معروؼ حتػى عند غًن الشيعة، وابن قريعة ال يوجد عندنا دليل 
لى أنُو شيعي، مػجرد أف يقوؿ ىذا الشعر أنُو شيعي؟ أبداً ألف ابن قريعة ما مرتجم ُب الكتب الشيعية ع

 مرتجم ُب كتب الػمخالفٌن معدود ُب رجاالت الػمخالفٌن..
 ريػفػةػُة الشػػػػػػل فػاطمػػػالػلػيػب  َدت   ػػػحّْ ػػاؿ لُ ػوألي ح

 منيفةها الػػي حجرتػعن وط ا حمت شيخيكُم     ولمَ 
ػػػحَ ػت ُمػػنػػػأوه لػػبػػ  ػػػػػػػػيػفػةػػهػا أسػتػصػػاتػت بػػغػػم ػد      ػػػمَّ
 ةػـو السػػػقيفػي يػػػيػب فػػأصػ ن    ػيػػػسَ الػحُ  ُم أفَّ ػوأريك

حٌن ُكتب الكتاب كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ قُتل اغبسٌن صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، ىذا ىو ربليُل 
 26تفسًُن األئمة ؼبقتل اغبسٌن صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، نستمع مرة ثانية للمقطع  األئمة وىذا ىو

 حيث الشيخ الوائلي يبٌن لنا ما ىو السبب ُب قتل اغبسٌن صلواُت اهلل وسبلمُو عليو.
معاوية أيحًا كاف، معاوية كاف مسلم ح ى أنت ربلل قحية يزيد يا أبا ظبًن؟ معاوية ىؤالء اؼبستشارين 

ين تتحدث عنهم سرجوف وغًن سرجوف كانوا ُب األصل ىم مستشارين عند معاوية َلمَّا مات معاوية الذ
صاروا مستشارين عند يزيد ىؤالء اؼبستشاروف اؼبسيحيوف كانوا باألصل مستشاروف عند معاوية ومعاوية 

ن معاوية ىو الذي تزوج من كلب وكاف ىبرج إىل قبيلة كلب يستأنس ىناؾ، يزيد ما ىو إال فرع م
لكن ىذا التحليل ىو التحليل اإلخواين،  يومعاوية ما ىو إال فرع من السقيفة والقحية قحية السقيفة

التحليل األموي اإلخواين كيف وبللوف األحداث؟ وبللوف األحداث هبذه الطريقة بالحبط مثل قحية 
ىذا ربليل إخواين  ي واألمويٌناآلف اؼبسلسل كيف تُعرض العبلقة بٌن اغبسنٌن وبٌن معاوية بٌن اؽبامشيٌن
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ىذا ىو الفهم اإلخواين والتحليل اإلخواين والزيف اإلخواين على نفس ىذه النغمة الشيخ الوائلي وليس 
فقط الشيخ الوائلي كثًنوف، كثًنوف يتكلموف لكن الكثًنين ليس ؽبم تأثًن كتأثًن الشيخ الوائلي ُب 

لنرى كيف يفسر آية  18اؼبخالفٌن، لنذىب إىل اؼبقطع الناس، ىذا ُب جهة فهمو وربليلو من مصادر 
 من آيات الكتاب الكريػم.

 خلقت ِلَما تسجد أف منعك ما إبليس قاؿ ، إبليس إال أصبعوف كلهم اؼببلئكة فسجد: ] الوائلي صوت
 العفو، العالٌن من كنت أـ العاؼبٌن؟ من اؼبقصود ما يقوؿ آخرِه، إىل..   من كنت أـ استكربت بيدي

 جاي انتو: لو يقوؿ إبليس ىباطب عندما وجل عز اهلل يعين قطعاً  ، يعين اؼبتكرب العايل؟ من اؼبقصود ام
 اؼبقصود ، السماء ألمر سبتثل أف بك األوىل على وكاف متعجرؼ، متكرب نفسك من ذبعل أف رباوؿ
 [. إال ليس اؼبتكرب اآلف بالعايل

ثانية،  56دقيقة و 58وجواب اعبزء اػبامس اؼبدة  مصدر ىذا اغبديث ىو صوت الشيعة، العنواف سؤاؿ
ثانية يفسر العالٌن  54و 56ثواين إىل الدقيقة  10و 56اؼبقطع الذي ُعرض يبدأ من الدقيقة 

باؼبتكربين، ىذا التفسًن من أين جاء بو؟ إما من جيبو وإما أخذُه من كتب اؼبخالفٌن، ُب اغبقيقة ىو 
 أردنا أف ننظر إىل اآليات، اآليات ىذه وردت ُب سورة ص: أخذُه من كتب اؼبخالفٌن، كبُن إذا

 نًَِب رَعجُدَ أٌَ يَنَعَكَ يَب إِثهِْطُ َّب انكَبفِسٍَِّ * قَبلَ يٍِ ًَكَبٌَ اظزَكجَسَ إِثهِْطَ أَمجَعٌٌَُ * إِنَّب كُهُّيُى ادلَهَبئِكَخُ }فَعَجَدَ

كيف نفهم القرآف؟ ىم ىؤالء الذين يتحدثوف عن القرآف، { انعَبنِنيَ يٍَِ كُنذَ أَو أَظزَكجَسدَ ثَِْدََُّ خَهَقذُ
إما أف نفهم القرآف من طريق أىل البيت وىذا ىو الطريُق السديد، لنرى ماذا قاؿ أىُل البيت ُب ىذه 

 .اآلية: ىذا ىو الربىاف، ىذا الربىاف ُب تفسًن القرآف اعبزء السادس
وايُة يرويها عن الشيخ الصدوؽ بسنده إىل أيب سعيد ماذا قاؿ أىُل البيت ُب تفسًن ىذه اآلية؟ الر 

كّنا جلوسًا عند رسوؿ اهلل إذ أقبل إليو رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أخبرني  :اػبدري ينقل ىذه الرواية
من ىم يا رسوؿ اهلل الذين ىم  انعَبنِنيَ{ يٍَِ كُنذَ أَو }أَظزَكجَسدَعن قوؿ اهلل عّز وجل إلبليس: 

ؼباذا يسأؿ ىذا السؤاؿ باعتبار أف اؼببلئكة سجدوا فإذا اؼببلئكة  - لمقربين؟أعلى من المالئكة ا
من ىم يا رسوؿ اهلل  -سجدوا من ىم ىؤالء العالوف الذين ىم أعلى من اؼببلئكة؟ الكبلـ واض  
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الذين ىم أعلى من المالئكة المقربين؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: أنا وعليّّ وفاطمة 
إىل آخر  ...الحسين كّنا في سرادؽ العرش نسبُح اهلل فسبحت المالئكة بتسبيحنا والحسن و 

نحُن العالوف في ىذه الكبلـ الرواية فيها تفصيل يبكنكم أف تراجعوه، رواية عن إمامنا الرضا قاؿ: 
ع فنقرأ نفس ولكن كبُن إذا أردنا أف نرج ي، ىذه الرواية واضحة أف العالٌن ىم مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّداآلية

إذًا اؼببلئكة كلهم أصبعوف أَمجَعٌٌَُ{  كُهُّيُى ادلَهَبئِكَخُ }فَعَجَدَاآلية، اآلية واضحة جدًا انتبهوا لآليات: 

اؼببلئكة ىنا صبع ؿبّلى باأللف والبلـ واعبمع احملّلى باأللف والبلـ يعين ادلَهَبئِكَخُ{  }فَعَجَدَتبلحظوف 

 ادلَهَبئِكَخُ }فَعَجَدَيعين صبيع أنواع اؼببلئكة ولكن جاء التأكيد بعدىا لو قالت اآلية فسجد اؼببلئكُة 

يعين تأكيد على أف صبيع أنواع اؼببلئكة سجدوا }أَمجَعٌٌَُ{ ىذا تأكيد، ٍب جاء تأكيد آخر كُهُّيُى{ 

ى باأللف لو كاف اؼببلئكة لوحدىا تكفي صبع ؿبلّ ادلَهَبئِكَخُ{  }فَعَجَدَؼبن؟ سجدوا آلدـ اآلية واضحة 
 .والبلـ يعين صبيع أفراد اؼببلئكة كل من ينطبق عليو عنواف اؼببلئكة داخل ُب ىذا التعبًن

واستعملت نوعٌن من التعبًن تعبًن  أَمجَعٌٌَُ{ كُهُّيُى ادلَهَبئِكَخُ }فَعَجَدَولكن اآلية جاءت فأّكدت مرتٌن 

يعين إبليس استكرب اظزَكجَسَ{ }اآلية ماذا تقوؿ؟ْطَ{ إِثهِ أَمجَعٌٌَُ * إِنَّب }كُهُّيُىالكلية وتعبًن اعبمعية 
فبل وبتاج أف اهلل يسألُو بعد ذلك يقوؿ لُو استكربت أـ كنت من اؼبستكربين، ىو استكرب فبل يبكن أف 

 رَعجُدَ أٌَ نَعَكَيَ يَب إِثهِْطُ َّب انكَبفِسٍَِّ * قَبلَ يٍِ ًَكَبٌَ اظزَكجَسَ إِثهِْطَ }إِنَّب يكوف الكبلـ سليماً اآلية تقوؿ:

يعين ىل ىذا منطقي  انعَبنِنيَ{ يٍَِ كُنذَ }أَووىو وصف للحالة السابقة  أَظزَكجَسدَ{ ثَِْدََُّ خَهَقذُ نًَِب
ُب ببلغة القرآف ُب ببلغة كبلـ اهلل يقوؿ لُو استكربت أـ كنت من اؼبستكربين؟! إذًا العالوف ؾبموعة 

الطرؼ عن ىذه الكلمة ال يفسروهنا، أنا راجعت أكثر  أخرى ولذلك ُب تفاسًن اؼبخالفٌن يغحوف
تفاسًن اؼبخالفٌن خبصوص ىذه الكلمة وجدهتم يغحوف الطرؼ عن ىذا التفسًن، نعم ىذا تفسًن 
اعببللٌن، ىذا تفسًُن اعببللٌن عببلؿ الدين احمللي وجبلؿ الدين السيوطي من تفاسًن اؼبخالفٌن اؼبعروفة 
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 .املتؽربقنذػتؽربتذعنذاؾدجودذؾؽوـكذؿـفمماذا قاؿ؟ قاؿ:  انعَبنِنيَ{ ٍَيِ كُنذَ }أَوُب ذيل اآلية 
 - استؽربتذاآلنذعنذاؾدجودذاستػفامذتوبقخيعين لكونك من اؼبتكربين، أمَّا استكربت مل يفسرىا قاؿ: 

ذؾؽوـكذؿـفمقاؿ:  انعَبنِنيَ{ يٍَِ كُنذَ }أَو ي ويبدو أف الشيخ الوائل - املتؽربقنذػتؽربتذعنذاؾدجود
أخذ التفسًن من ىنا، يعين من مثل، ليس بالحرورة من ىذا التفسًن نفسو لكن من تفاسًن اؼبخالفٌن، 

 }أَظزَكجَسدَكبُن إذا قرءنا اآليات لوحدىا فبل يبكن أف يكوف أف العالٌن ىم اؼبتكربوف ألف اآلية تقوؿ: 

ستكربين، من اؼبتكربين إذا قرءنا اآليات ال يبكن أف يكوف استكربت أـ كنت من اؼب انعَبنِنيَ{ يٍَِ كُنذَ أَو
واضحة، إذا رجعنا للروايات الرواية واضحة تقوؿ العالوف ىم مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وسياؽ اآليات واض ، 
إذا رجعنا نفسر القرآف كما يزعم الشيخ الوائلي بأف القرآف البُد أف يفسَّر بالقرآف ودائمًا يكرر ىذه 

اػبط األموي اػبط القطيب أيحًا يقولوف القرآف يفسر بالقرآف وكبُن ال نعرتض وىؤالء أصحاب  يالقحية
على ىذا ولكن ضمن ضوابط أىل البيت ال ضمن ضوابط سيد قطب، إذا أردنا أف نرجع إىل القرآف 

 سنجد القحية واضحة لنرى ماذا جاء ُب القرآف مثبلً:
 إِنَْوِ }فٌََظٌَضَ :120ُب اآلية  نشَّْطَبٌُ{ا إِنَْوِ }فٌََظٌَضَإذا أردنا أف نذىب إىل سورة طو: 

ىل أدُلَك على شجرة  َّجهََ{ نَّب ًَيُهك اخلُهدِ شَجَسَحِ عَهََ أَدُنُّكَ ىَم آدَوُ َّب }قَبلَإىل آدـ  انشَّْطَبٌُ{
 الػخلد؟ ىناؾ شػجرة ىي شجرة الػخلد، وملك ال يبلى؟ ىذا ُب سورة طو.

 أًَ يَهَكَنيِ رَكٌََُب أٌَ إِالَّ انشَّجَسَحِ ىَرِهِ عٍَ زَثُّكًَُب ََيَبكًَُب يَب }ًَقَبلَ: 20لنذىب إىل سورة األعراؼ ُب اآلية 

وىنا قد  انعَبنِنيَ{ يٍَِ كُنذَ أَو }أَظزَكجَسدَمن ىم اػبالدوف؟ اػبالدوف ىم العالوف  اخلَبنِدٍَِّ{ يٍَِ رَكٌََُب

العالوف ىم اػبالدوف وىم  أَمجَعٌٌَُ{ كُهُّيُى ادلَهَبئِكَخُ }فَعَجَدَاستخرجوا من اؼببلئكة ألف اآليات تقوؿ: 

شجرة  َّجهََ{ نَّب ًَيُهك اخلُهدِ شَجَسَحِ عَهََ أَدُنُّكَ ىَم آدَوُ َّب انشَّْطَبٌُ قَبلَ إِنَْوِ }فٌََظٌَضَأصحاب شجرة اػبلد 
ي ىذه شجرُة اػبلد ُمثِّلت اػبلد ىي الشجرة الزيتونة اليت ىي ال شرقية وال غربية يكاُد زيتها يحيء، ى
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هبذا التمثيل ُب الكتاب الكرًن مػَُحمٌَّد وآُؿ مػَُحمَّد وىو الػُملك نفسُو الذي جاء ُب سورة النساء ُب اآلية 
 يُّهكبً ْنَبىُىًَآرَ ًَاحلِكًَخَ انكِزَبةَ إِثسَاىِْىَ آلَ آرَْنَب فَقَد فَضهِوِ يٍِ انهّوُ آرَبىُىُ يَب عَهََ اننَّبضَ َّحعُدًٌَُ }أَو: 54

وىذا الػُملك العظيم وىم اػبالدوف وىم العالوف وىم  يىذه شجرة اػبلد والػُملك الذي ال يبلى عَظًِْبً{
الشجرة الزيتونة اليت يكاد زيتها يحيء، يكاُد زيتها يحيء ػبلودىا ولو مل سبسسُو نار، إذا أردنا أف نفسر 

مػَُحمَّد ولكن ضمن ضوابط مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، إذا أردنا أف  القرآف بالقرآف فهو يدلنا على مػَُحمَّد وآؿ
ننظر لآليات لوحدىا تدبرًا ُب ألفاظها فالعالوف ىم جنس آخر ال من اؼبتكربين وال من اؼببلئكة، إذا 
أردنا أف نذىب إىل روايات أىل البيت الروايات واضحة لكن اؼبنهج األموي ىو الذي يعتمدُه الشيخ 

 ىذا اؼبنهج القطيب ُب تفسًن القرآف والذي يعتمدُه أيحاً مفسروف آخروف. الوائلي،
 287صفحة:  19مثبًل إذا نذىب إىل السيد فحُل اهلل، ىذا تفسًن من وحي القرآف وىذا ىو اعبزء 

وذاؾذقنذقـؿؾؽونذفذاذاؾعؾفقط ىذه الكلمة كتبها:  انعَبنِنيَ{؟ يٍَِ كُنذَ }أَوماذا فّسر السيد فحُل اهلل: 

وال إشارة ال إىل عبلقة ىذه اآلية باآليات األخرى التػي أشرُت إليها  -فقط  -يفذاؾدرجةذبشؽلذطبقعيذ
قبل قليل وال إشارة إىل الروايات الواردة عن النبػي وآؿ النبػي علمًا أف الرواية التػي اخرتتػها وقرأتػها على 

 ي.مسامعكم مروية عن النبػي مباشرًة رواىا أبو سعيد الػخدر 
تفسًُن الػميزاف دار الكتب اإلسبلمية  17وىذا تفسًُن الػميزاف لسيدنا الطباطبائي، ىذا ىو الػجزء 

، أيحًا تػحدَّث السيد الطباطبائي عن العالٌن فما أشار إىل أىل البيت ال من قريب وال 239صفحة: 
رقوف ُب التوجو إىل ربػهم ال من بعيد وحتػى ىذا القوؿ الذي قالو: إف العالٌن قوـٌ من خلقو تعاىل مستغ

ىذا التعبًن ىو تعبًٌن صوفػي، الػموجود ُب روايات أىل البيت واض  مػَُحمَّد وآؿ  -يشعروف بغًنه تعاىل 
ىو لػم يقل وقيل الػمراد  -وقيل الػمراد بالعالٌن مبلئكة السماء  -مػَُحمَّد ولػم يذكر أي شيء آخر 

ماالت الػموجودة ُب كتب وتفاسًن الػمخالفٌن ولَػمَّا يذىب إىل بالعالٌن ىم أىل البيت، ذكر كل االحت
لػم يشر إىل ىذه القحية ال من قريب وال من بعيد، ال ُب البحث  242البحث الروائي ُب صفحة: 

الروائي وال ُب قسم البياف البحث التفسًني، وبقية التفاسًن نفس الشيء ىذه نػماذج أنا ال أستطيع أف 
 وأف أتتبع كل االحتماالت. آتػي بكل الكتب 
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فيما مر من السنٌن من حياٌب أنا كانت عندي مكتبة لَػمَّا كنت ُب إيراف وكنت قد استخرجت كل ىذه 
سنة ُب كل الكتب الشيعية لكن بعد ذلك كتيب ُصودرت وتغًنت األمور، جار  15اؼبواطن ُب مدة 

وإالَّ فإنين استخرجت صبيع ما كاف موجودًا من  يالزماُف وأبناء الزماف َعَليَّ وعلى كتيب وعلى كل وضعي
ولذلك اآلف أنا ال أتعُب كثًناً  يفكر اؼبخالفٌن ُب اؼبكتبة الشيعية ُب الكتب الفقهية ُب الكتب األصولية

ُب استخراجها ألنين قد َمػحصُّت ىذه الكتب وُب دقائق أستطيع أف استخرج ىذه اؼبواضع وال أتعُب 
طويبًل ردبا البعض يتصور بأنين أصرُؼ وقتًا طويبًل مع الكتب ُب استخراج ىذه  طويبًل، ال أصرُؼ وقتاً 

 ياؼبطالب أبداً، لكثرة فبارسيت الطويلة وقد استخرجت صبيع مواطن الفكر اؼبخالف ُب اؼبكتبة الشيعية
 وكانت أرقاـ ىائلة ُب كتب الفقو ُب كتب األصوؿ ُب كتب اغبديث ُب كتب التفسًن ُب كتب العقائد
ُب كتب علم الكبلـ ُب كتب التأريخ ُب كتب الفكر ُب صبيع أكباء الكتب اؼبكتبة الشيعية كانت أرقاـ 

أنا بإمكاين أف استخرج صبيع ىذه  يىائلة جدًا ولو سنحت يل الفرصة مرة أخرى وتوفرت يل الظروؼ
البيت، واغببل على اعبرار ومن  اؼبواطن اليت ُغزينا هبا وُغزينا ُب ُعقر دارنا دخل إلينا الفكر اؼبخالف ألىل

ىاؼباؿ ضبل صباؿ، القحية طويلة وما تنتهي دبقطع أو مقطعٌن أو دقيقة أو دقيقتٌن، مقطع مر علينا نعيد 
 .. . 11نستمع إىل اؼبقطع  ياالستماع إليو لكي تتجلى الصورة أكثر

 من منها% 90 عبالسٌنا من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا: ] الوائلي صوت
 ايطب كتابك أف اىحم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 10 وفرد زين األربعة، اؼبذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو
 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، اً أبد عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي اؼبانع، شنو ليش يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت

عندىم غًنة على مذىبهم، نػحُن نركض خلفهم يبصقوف ُب وجوىنا ونبقى نركض خلفهم، ىذا 
االستخذاؿ ال أدري ما معناه، لػماذا ىذا االستخذاؿ أماـ الفكر الػمخالف ألىل البيت؟ ناس عندىم 

ىم ينصبوف العداء ألىل البيت وعندىم غًنة، أما نػحُن نعيش حالة غًنة على أفكارىم وعلى نصبهم، 
االستخذاؿ وال أريد أف أعلق أكثر من أف الشيخ الوائلي يقوؿ ىذا، ىذا الفكر ما فيو عدوى، كيف ما 
فيو عدوى وحالتُك أيها الشيخ أال تدؿ على أف ىذا الفكر فيو عدوى وعدوى وَعدوى إىل مليوف مرة، 
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 .. .ونرى العدوى واضحة ُب الشيخ الوائلي، نسمع. 24شيخ الوائلي ُب الػمقطع لنستمع إىل ال
صوت الوائلي: ] الغريب أنا اللي استغربو مو من ىذا، أنا أستغرب من إنساف الواقع عمبلؽ 
وىو ابن عريب صاحب الفتوح اؼبكية ىذا الطائي ابن عريب الطائي اؼبغريب ىذا رجل ىواي 

ؼ، رجل كبًن الفكر ىذا عنده بعد نظرية أخطر، ىذا ُب نظره أف جليل القدر يعين فيلسو 
االعرتاض على اعبائر على الظامل ىذا اعرتاٌض على اهلل، ليش ؟ ألف يقوؿ ىذا واليتو ذبسيد 
إلرادة اهلل، تنبهلي زين ما اكو نظرية السلطاف ظل اهلل ُب األرض، اغبجايو ىاي اللي تبنوىا 

اهلل يلعن تأرىبهم ذاؾ التأريخ الوسخ اللي ترؾ انطباعات على جسم العثمانيٌن يـو من األياـ، 
األمة اإلسبلمية وبالذات على األمة العربية بالذات، ىذا التأريخ اللي أخرتعوا لو بيو ىاأللقاب 
اػباقاف ابن اػباقاف السلطاف ابن السلطاف األفخم األعظم اعبناب األكمل األعلى األجل ظل 

ب العريحة الطويلة، ُب واقع األمر صوروه بأنو إنساف منحدر من إرادة اهلل، اهلل ُب أرضو األلقا
واغباؿ نظرية اإلسبلـ رواية أصرح من ىذا نظرية اإلسبلـ أف اػبليفة فبثل للجمهور إذا أحسن 

 وجبت طاعتو وإذا أساء وقفوا ُب وجهو.
: إذا رأيتم ُبَّ اعوجاجاً يوقف ىذا الرجل عمر بن اػبطاب اػبليفة الثاين على اؼبنرب يقوؿ ؽبم

قوموين، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفوف عندي اعوجاج صلحوين اعطوين 
رايكم قاـ لو واحد قاؿ لو: لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناؾ بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين 

 يسمعوف، ىذا موقف سليم جداً.
ت األوالد كاف ىكذا واآلف رأيي ىبالف اإلماـ علي يصعد على اؼبنرب يقوؿ: رأيي ُب أمها

الرأي االوؿ بدا يل أف أجتهد ُب ىاي اؼبسألة، قاـ لو واحد قاؿ لو: ال رأيك مع اعبماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدؾ، ما جاوبو اإلماـ قالو إلك رأيك وأنا أحرـت رأيك بالفعل احرـت 

 لهم وجبت طاعتو وإال فبل [.رأيو، ألف يعترب نفسو شب  يبثل الػمجموع فإذا أحسن تػمثي
تػخبط واض  بٌن مدح ابن عريب وأنتم سػمعتم أفكار ابن عريب والشيخ الوائلي ال ىو من الػمدرسة 
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العرفانية وال عبلقة لُو بالعرفاف ال من قريب وال من بعيد حتػى يػمدح ابن عريب مثبًل لعرفانو، مدح البن 
ها ابن عريب وقد أشرت إليها أنا أيحاً ُب أثناء الربنامج حينما  عريب وإف انتقد نظرية أو فكرة ىو يعتقد بػ

كّنا نقرأ ُب الفتوحات الػمكية، مػّجد ابن عريب وأشار إىل كتاب قاؿ الفتوح الػمكية ىو الفتوحات 
الػمكية وليس الفتوح الػمكية، الفتوحات الػمكية التػي قرءنا مقاطع منها خبلؿ الػحلقات الػماضية، ثػم 

الػخطاب، ثػم تػحدث عن أمًن الػمؤمنٌن وعن اجتهاده وىل كاف أمًن الػمؤمنٌن مػجتهداً؟ بن  بعمرمػّجد 
أيُّ كبلـ ىذا؟! ىذا ىو الفكر الػمنحرؼ الذي اخرتقنا، عن ىذا الفكر نػحُن نتػحدث وعن ىذا الفكر 

 األموي الذي دخل ُب أوساطنا، نستمع مرة ثانية حتػى يتأكد الػمشاىد من الكبلـ.
أعتقد أف الكبلـ واض  وال يػحتاج إىل تعليق أكثر من الذي مر فقط أشًن إىل أف ىذا الػمقطع موجود 

دقيقة  39ىجري، الػمجلس  1401على صوت الشيعة وعلى شبكة البتوؿ عليها السبلـ، شهر مػحـر 
 وعنواف الػمجلس البداية:

 سلفت وىونت الرزايا اآلتية أنست رزيتكم رزايانا التي     
ثواين، نستمع اآلف إىل مقطع على نفس  10و 22ثانية إىل دقيقة  50و  19الػمقطع يبدأ من دقيقة 

 . ...17ىذا السياؽ ونفس ىذا اللحن ونفس ىذا الفكر وىو الػمقطع 
 عنو يعرب الثالث اػبليفة وخاصة الراشدين الثبلثة اػبلفاء عصر أف نقوؿ أف نستطيع ىل: ] الوائلي صوت
 اؼببدأ اؼببدأ، يهمنو األشخاص يهمنو ما أحنو غًنه أو الثالث اػبليفة طبيعي، اإلسبلمي؟ اداالقتص بعصر
 كل يعين اإلسبلمي، االقتصاد أساس على تقـو كانت اؼبسلمٌن معامبلت تصرؼ كاف، ماشي

 ألف ال،! اإلسبلمي اؽبيكل ككل طبقو قويل انتو لكن شرعية، النصوص دبوجب تقـو كانت تصرفاهتم
 للتطبيق، ؾباالت صارت ما لتطبيقو، اتسع ما الراشدين اػبلفاء عصر يعين تطبيقو، إىل عصرىم سعات ما

 [. الطويل اؼبدى على يطبقوه قدروا ما اػببلفة عصر غًن العصور أجت ؼبا ذلك بعد للتطبيق اجملاالت
، سؤاؿ al-waeli.com ،al-waeli.netاؼبقطع ىذا من ؾبلس موجود ُب صوت الشيعة، 

ثانية اؼبقطع الذي ُعرض يبدأ من دقيقة  15اب ُب شهر رمحاف اعبزء الثاين اؼبدة ساعة ودقيقتٌن ووجو 
ثانية، الكبلـ واض  أف اػبلفاء، عثماف بالذات ىو ذكر عثماف  48و  49ثواين إىل دقيقة  5و 49

ىبالفوف النصوص، وكاف  اػبليفة الثالث واػبلفاء كلهم كانوا يطبقوف التعاليم اإلسبلمية حبذافًنىا ما كانوا
عصرىم عصر االقتصاد اإلسبلمي ىذا ىو تقييم الوائلي وىذا التقييم ىو تقييم اػبط القطيب النهج 
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 األموي الذي اخرتؽ الساحة الشيعية، لنرى كيف يُػَقيِّم أمًن اؼبؤمنٌن اػبليفة الثالث: 
ة وىي اػبطبة الشقشقية اؼبعروفة، اػبطبة ىذا ىو هنُج الببلغة الشريف لنرى أمًن اؼبؤمنٌن ُب اػبطبة الثالث

طويلة أنا أذىب فقط إىل عصر اػبليفة الثالث الذي ربدث عنو جاء بو مبوذج فماذا يقوؿ أمًن 
ـَ ثَالُث الَقوـِ نافجًا ِحضَنيو :اؼبؤمنٌن؟ نافجًا ححنيو اغبحن يُقاؿ عنُو ما بٌن اإلبط  - إلى أف قَا

إلى أف  -ؼبتكرب عادًة يرفع صدره إذا أراد أف يبشي بتكرب وتغطرس والكش ، يعين ىذه اؼبنطقة الصدر، ا
ـَ ثَالُث القوـِ نافجًا ِحضَنيو  ـَ ثَالُث القوـِ  -ىذا تعبًن كنائي عن التكرب والتغطرس  -قَا  -إلى أف قَا

الروث  النثيل ىو - بيَن نَِثيلَو وُمعتَػَلِفو -أين يتكرب ُب أي مكاف؟  -نافجًا ِحضَنيو  -يعين عثماف 
روث اغبيوانات أو يقاؿ على اؼبكاف الذي تُلقي اغبيوانات فيو روثها، واؼبعتلف اؼبكاف الذي تأكل 

ـَ  -اغبيوانات فيو العلف، اؼبعتلف ال يقاؿ لئلنساف يقاؿ للحمار يقاؿ للبقرة، للحيوانات  إلى أف قَا
 -لببلغة؟ ما يعرؼ اػبطبة الشقشقية؟ يعين الشيخ الوائلي ما يعرؼ هنج ا -ثَالُث القوـِ نافجًا ِحضَنيو 

ـَ َمعُو بنو أبيو  ـَ ثَالُث القوـِ نافجًا ِحضَنيو بيَن نَِثيلَو وُمعتَػَلِفو وقَا وين االقتصاد  -إلى أف قَا
ـَ َمعُو بنو أبّيو يػَخَضموف َماؿ اهلل ِخضَمت اإلبل نبتة الَربيع  -اإلسبلمي؟!  أين كاف االقتصاد  -وقَا

ـَ َمعُو بنو أبيو يػَخَضموف َماؿ  -يبين القصور ُب كل مكاف، لُو ولزوجتو ولبناتو؟!  اإلسبلمي وعثماف وقَا
البطنة  -اهلل ِخضَمت اإلبل نبتة الَربيع إَلى أف انَتَكَث َعليِو فَتُلو وأّجَهَز عليِو َعَمُلو وََكَبت بِو ِبطَنُتو 

شهوة خسيسة شهوة البطن، ىذا ىو رأيُّ ىي الشراىة، الشراىة ُب األكل، يعين الذي قتلتُو شهوتُو و 
ـَ ثَالُث القوـِ نافجاً ِحضَنيو بيَن نَِثيلوَ  -علّي ُب عثماف وظبعتم رأي الوائلي ُب عثماف  بٌن  - إلى أف قَا

ـَ َمعُو بنو أبيو  -مكاف أكلو كمكاف اغبيوانات، أمًُن اؼبؤمنٌن ىكذا يشبهُو  -وُمعتَػَلِفو  -روثو   -وقَا
وتشبيو جدًا دقيق  ...يخَضموف َماؿ اهلل ِخضَمت اإلبل نبتة الَربيع  -اغبيوانات يعين يشبههم ب

خحمت اإلبل نبتة الربيع ؼباذا؟ ألف نبتة الربيع تكوف خحراء مليئة باؼباء فحينما يأكلها البعًن وىبحمها 
شهوهتم ىكذا خحم يسيل سائل أخحر ىبرج على فم البعًن فهو يشًن إىل شراىتهم وإىل هنمهم وإىل 

 وإىل خستهم وحقارهتم أيحاً، ىذا ىو رأيُّ علّي ُب عثماف وُب بين أمية الذين كانوا معو.
ىذا الػجزء الثامن من كتاب الكاُب الروضة، ماذا  يأما رأيو بشكل عاـ ُب خبلفة األوؿ والثاين والثالث

 :اذا يقوؿ؟يقوؿ عليٌّ ُب ىذا الكتاب؟ خطبة طويلة أشًن إىل مقاطع من ىذه الػخطبة، م
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الوالة قبلو من ىم؟ أبو بكر، عمر، عثماف، يوجد أحد آخر؟ ىم أبو بكر،  - قد َعَمَلت الوالة قَبلي
يعنػي الػخلفاء، الوالة من؟ ىو يتػحدث عن نفسو ىو خليفة  -قد َعَمَلت الوالُة قَبلي  -عمر، عثماف 

 -ماذا كانت ىذه األعماؿ؟  -َمااًل قد َعَمَلت الوالة قَبلي أع -فالوالة الذين قبلو ىم الػخلفاء 
ولذلك ىو رفض أف يعمل  ... َخالفوا فيَها رسوؿ اهلل ُمتَػَعمدين لػخالفِو نَاِقضيَن لَعهدِه ُمغيريَن لُسَنِتوِ 

بسًنة الشيخٌن ألف سًنة الشيخٌن مبنية على ىذا األساس ىم كانوا يتعمدوف، أبو بكر وعمر يتعمدوف 
ىذا قوؿ علّي ما ىو بقولػي، أيػهما تأخذوف، تأخذوف قوؿ الوائلي أـ  خبلؼ النبػي وينقحوف عهده،

قَبلي أعَمااًل َخالفوا فيَها رسوؿ اهلل ُمتَػَعمدين  قد َعَمَلت الوالةُ  :تأخذوف قوؿ علّي صلوات اهلل عليو؟
 نستمع إىل نفس الػمقطع وبعد ذلك نكمل الػخطبة. -لػخالفو نَاِقضيَن لَعهده 

 يُمتَػَعمدين لخالفو يقَبلي أعَماالً َخالفوا فيَها رسوؿ اهلل قد َعَمَلت الوالةُ  -اؼبؤمنٌن؟ فماذا يقوؿ أمًن 
ولو َحػَملُت الناس عَلى ترِكها وَحولتػُها إلى َمواضعها  -يقوؿ ماذا؟  - ُمغيريَن لُسَنِتوِ  ينَاِقضيَن لَعهده

بَقى َوحدي أو قَليٌل ِمن شيَعتي الذيَن وإلى ما َكانت في َعهِد رسوؿ اهلل لتَػَفرََّؽ عني ُجندي حتى أ
َعرُِفوا َفضلي وَفرَض إَماَمتي ِمن ِكتاِب اهلل عزَّ وجل وُسّنة رسوؿ اهللي أرأيتم لو أمرُت بمقاـِ إبَراىيم 

ورددُت فدؾ إلى ورَثَِة فَاِطَمة  -ألف عمر غيّػرَُه  - فّرددتُُو إلى الَموضِع الذي وَضّعُو فيِو رُسوؿ اهلل
وأمضيُت َقطَائَع أقطََعَها رُسوؿ اهلل  -ألف عمر وأبا بكر غًّنوه  - صاع رسوؿ اهلل كما كافورددُت 

ورددُت دار  -رسوؿ اهلل أعطى عطايا ومنعوىا أبو بكر وعمر  -ألقواـ لم ُتمَضى لهُم ولم تَنُفذ 
ايَا من الَجوِر ُقضيَّ ِبها َجعَفر إلى ورَثَتِو َوَىَدمتُػَها ِمَن الِمسِجد ألنهم أَخُذوىا غصبًا ورددُت َقض

ونَػَزعُت ِنساًء تحَت رجاؿ بغير حّق فرددتُهنَّ إلى أزَواِجِهّن واسَتقَبلُت بهنَّ الُحكَم في الُفروِج 
واهلِل لقد أَمرُت : - وإىل آخر الكبلـ اػبطبة طويلة، إىل أف يقوؿ صلواُت اهلل وسبلمُو عليو - واألحَكاـ

يشًن إىل قحية ىذه البدعة بدعة الرتاوي  اليت  - شهر رََمضاف إالَّ في َفريضةالناَس أف ال يَػجَتِمعوا في 
واهلِل لقد  -جاء هبا عمر ومذكورة ُب البخاري وغًن البخاري لَػمَّا يبر عليهم فيقوؿ بدعة ونعمت البدعة 

اَعُهم في الَنوافل أَمرُت الناَس أف ال يَػجَتِمعوا في شهر رََمضاف إالَّ في َفريضة وأعَلمُتهم أف اجِتمَ 
بدعة فَػَتناَدى بَعُض أىل عسكري ممن يُقاتُل َمعي يَا أىًل اإلسالـ ُغّيرت سنُة ُعمر ينهانا َعن 
الَصالة في َشهِر رَمضاف تطوعًا ولَقد ِخفُت أف يَثوروا في ناحيِة َجاِنِب َعسَكرّيي ما َلقيت ِمن ىذِه 
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يسمي أبا بكر وعمر وعثماف أئمة الحبللة  -ة والُدعاة إلى النار األُمَّة ِمَن الُفرَقة وطاعِة أئمِة الَضاللَ 
ىذا ىو رأيُّ علّي ُب أيب بكر وعمر  -وطاعِة أئمِة الَضالَلة والُدعاة إلى النار  -ودعاة إىل النار 

وعثماف، فأين ىو االقتصاُد اإلسبلمي الذي كاف ُب عهد ىؤالء اػبلفاء اعبائرين؟ أحٌن اغتصبوا فدؾ 
ة وعوايل؟ أحٌن منعوا اػبمس عن آؿ رسوؿ اهلل؟ أحٌن طردوا أصحاب رسوؿ اهلل؟ أحٌن آووا من فاطم

أعداء رسوؿ اهلل؟ أحٌن حّرفوا القرآف؟ وأربدث عن ربريف القرآف ربريف معاين القرآف ال ربريف ألفاظو، 
ما قاؿ إهنم أحٌن فعلوا ما فعلوا؟ لذلك أمًن اؼبؤمنٌن رفض أف يعمل بسًنة الشيخٌن ؽبذا السبب ك

خالفوا رسوؿ اهلل ُب كل شيء متعمدين ػببلفو وناقحٌن لعهده، ىكذا ىو رأيُّ علّي صلواُت اهلل 
وسبلمُو عليو والقحية ال تقف عند ىذا النص أو عند اػبطبة الشقشقية، كل الكتب الشيعية مشحونة 

اغبسن، ولكن بن  بإماـ زماننا اغبجة دبثل ىذه اؼبعاين والكلمات ابتداًء من أمًن اؼبؤمنٌن والزىراء وانتهاءً 
ىذا ىو التفكًن اإلخواين وىذا ىو اؼبدُّ القطيب الذي غزانا ُب عقر دارنا، ُب عقر دار التشيع، وأنا ال ألـو 
الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي ال ألـو وألقي اللـو عليو وحده لكن ألف الشيخ الوائلي ىو األكثر تأثًن ىو 

 رح ىذه اؼبطالب وإال القحية أكرب وأوسع من ذلك.الرمز الواض  ُب ط
للسيد الشهيد،  (اقتصادنا)يعين مثبًل حديث الشيخ الوائلي عن االقتصاد اإلسبلمي ىذا الكتاب كتاب 

السيد مػحمد باقر الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذا كتاب اقتصادنا وىو من الكتب الػمهمة للسيد 
جزأين ويدرس فيو السيد الشهيد أواًل الػمذىب الػماركسي من بداية  الشهيد، ىذا الكتاب يتألف من

، قطعًا سيعتمد على الػمصادر التػي تكوف متعلقة بالشأف الػماركسي ىذا ال 250الكتاب إىل صفحة: 
وىذا ال  292إىل صفحة:  251الػي ويبدأ من صفحة: ثػم يتناوؿ دراسة الػمذىب الرأظب شأف لنا بو،

إىل آخر الكتاب يتػحدث عن االقتصاد اإلسبلمي وماذا  293اً، ثػم يبدأ من صفحة: شأف لنا بو أيح
نريد أف نقوؿ يبنػي النظرية أو الػمشروع لنظرية معرفية ُب جو االقتصاد، مبلم  االقتصاد اإلسبلمي، 

كل، سػمي ما شئت، ىو وضع عنواف: الػهيكل العاـ لبلقتصاد اإلسبلمي، االقتصاُد اإلسبلمي جزٌء من  
ىو  242اإلطار العاـ لبلقتصاد اإلسبلمي، االقتصاد اإلسبلمي ليس علماً، إىل آخره، إىل صفحة: 

يدخل ُب مقدمات فكرية وبػحثية إىل أف يبدأ يحع الػجانب العملي ُب نظرية االقتصاد اإلسبلمي التػي 
مراجعنا، فقيو من يؤسسها، حٌن أسػمع كلمة اقتصادنا ومن َعَلم عيلم مثل السيد الصدر مرجع من 

نا ماذا أفهم من كلمة اقتصادنا؟ أفهم أف ىذا االقتصاد اقتصاد مبنػي على فكر الكتاب والعرتة ىذا ئفقها
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الذي أفهمُو، قد أكوُف مػخطئًا ربػما الػمشاىدوف يفهموف شيئًا آخر، بالنسبة لػي حٌن أسػمع كلمة 
نا ومرجع من مراجعنا األجبلء، قطعًا أقوؿ بأف ئااقتصادنا وىذه الكلمة عنواف لكتاب كتبُو فقيو من فقه

ىذا الكتاب يشتمل على نظرية ىذه النظرية تبتنػي على ما جاء ُب الكتاب والعرتة، لكن حٌن أذىب 
فأقرأ كتاب اقتصادنا أجد بأف السيد الشهيد يعتمد على الكتاب وعلى العرتة وبنفس الػمقدار الذي 

فقو الػمخالفٌن، والقحية ال تقف عند صفحة واحدة الػمخالفٌن و  رتة يعتمد على حديثيعتمد على الع
أو صفحتٌن أو ثبلثة القحية طويلة وكبًنة، أشًن إىل عدد الصفحات التػي نقل فيها السيد الشهيد من  

 كتب الػمخالفٌن ومن فتاواىم، من الكتب الفقهية، من الكتب الػحديثية: 
 عن األحكاـ السلطانية. نقل عن الػماوردي، الػماوردي  443صفحة: 
 نقل عن تاريخ الفتوح اإلسبلمية وكتاب األمواؿ أليب ُعبيد.  445صفحة: 
 نقل عن كتاب األمواؿ أليب ُعبيد ونقل عن صحي  البخاري.  446صفحة: 
 نقل عن سنن أيب داوود.  449صفحة: 
 وطبعاً ينقل أكثر من مرة، نقل عن سنن أيب داوود.  450صفحة: 
 نن أيب داوود. س 449صفحة: 
 عمر. بن  سنن أيب داوود كتاب األمواؿ أليب ُعبيد وعن عبد اهلل 450صفحة: 

ىذه نػماذج ىذه الصفحة وىذه الصفحة وىذه الصفحة، ثبلث صفحات كتبت أرقاـ الصفحات التػي 
قل نقل فيها السيد الشهيد من كتب الػمخالفٌن ُب حلقة يـو غد سأقرأ عليكم أرقاـ الصفحات التػي ن

 .فيها السيد الشهيد من كتب الػمخالفٌن ألف الوقت بات يداىػمنا
، ىذا الػمقطع 22آخر شيء ُب ىذا الربنامج نستمع إىل آخر مقطع نعرضُو للشيخ الوائلي وىو الػمقطع 

، ىذا سؤاؿ وجواب ُب كلية الػخليج ُب مػملكة al-waeli.com ،al-waeli.netموجود ُب، 
ثانية  58ثانية إىل  12دقيقة و 56ثانية، الػمقطع الذي ننقلُو يبدأ من  16قة ودقي 58البحرين، الػمدة 

دقيقة ونػحُن نرى فيو رأي الشيخ الوائلي ونستمع إىل رأي الشيخ الوائلي ُب الشهادة الثالثة، أنا  16و
لذلك  يتركت الكبلـ عن كتاب اقتصادنا إىل يـو غد ألنُو عدد الصفحات كثًن ويػحتاج إىل وقت

نستمع إىل رأي الشيخ الوائلي ُب الشهادة الثالثة، ماذا يقوؿ  22نتقلت إىل ىذا الػمقطع وىو الػمقطع ا
 شيخنا أبو سػمًن الوائلي عن الشهادة الثالثة؟
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 اإلسبلمي، الدين تعاليم يتبعوف وشيعة سنة من اؼبسلمٌن صبيع السائل ىذا يقوؿ: ] الوائلي صوت
 ردة عملية ىاي التفتلي انا الواقع الرسوؿ؟ مستوى نفس ُب ويعترب األذاف ُب علي أسم يذكر فلماذا
 هناية إىل خبلفتهم بداية من األمويٌن األمويٌن، تأريخ يقرأ أف عنده من أطلب اآلف السائل انت فعل،

 ُيشتم كاف منابر وعشرة منرب ألف سبعٌن ، منابر وعشرة أالؼ وعشرة ألف سبعٌن أوجدوا خبلفتهم،
 لكل: تقوؿ الفيزيائية العملية نعرؼ كبن اغبادث، ؽبذا الفعل ردة فعملية زين، تنبهلي علي، اإلماـ عليها
 نظرؾ، الفت بس بيها، أكدوا الفعل ردة فعل، ردة ىاي الواقع اذباه، وىبالفو قوى يساويو فعل رد فعلٍ 

 ، أذف ما إذا...  الصبلة أذف ما إذا مستحب يبكن يعين مستحب، األذاف واجب مو ترى األذاف
 بردة عليو يؤكدوف..  تأكيد أرادوا الشتم إىل علي اإلماـ تعرض َلمَّا ىؤالء مستحب كاف وإذا مستحب

 تقوؿ األذاف أخر ُب غًن ُب األخرى اؼبذاىب ما مثل يعين اهلل، ويل عليا أف أشهد: األذاف ُب فرفعوا فعل
 الوجو صاحب يا اػبلق صاحب يا كذا، بك رفع من يا اهلل نيب يا اهلل رسوؿ يا مثبلً  عليك السبلـ: مثبلً 

 اهلل، ويل بكر أبا أف أشهد: يقوؿ واحد أف مانع أكو ما إطبلقاً، لؤلذاف مسيء يعترب ما وىذا الكذا،
 ُشِتم عليَّاً  بأف أكدوا ىؤالء مانع، أي بيو ما ىبتل األذاف وال أبداً، بأس فيو ما اهلل، ويل عمر أف وأشهد
 ليس فعل ردة عملية مبلحقة، إىل تعرض شتم، إىل غًنه تعرض ما شتم إىل تعرض طالب أيب ابن علي
 مستحب، ىو وإمبا واجب مو كلو واألذاف األذاف، صلب من وال واجبة نعتربىا ما كبن وإال أخي، يا إالَّ 
 يأخذ أف اهلل من وأأمل اؼبتواضع، فهمي حبدود متواضعة ولو صورة قدمت أكوف أف أرجو اػبتاـ ُب

 [. وبركاتو اهلل ورضبة عليكم والسبلـ توفيقكم فيو ؼبا بأيديكم
وأنا أيحاً أصفُق لشيخنا الوائلي رضبة اهلل عليو على ىذه الشهادة وعلى ىذا التفسًن للشهادة الثالثة ىذا 

دري من أين جاء بو، تفسًن جاء بو من الذوؽ األموي اؼبخالف ألىل البيت وطبق، التفسًن الذي ال أ
استنتج أف الشهادة الثالثة مبنية على قانوف نيوتن أنُو قانوف الفعل ورد الفعل ىذا القانوف الفيزيائي الذي 

ا ىو دليلنا على وضعُو إسحاؽ نيوتن أنُو لكل قوة فعل رد فعل يساويها ُب القوة ويعاكسها ُب االذباه ىذ
 الشهادة الثالثة وىذا دليُل جهلو الػُمطبق بروايات أىل البيت الكثًنة جداً ُب فحل الشهادة الثالثة. 

للهجرة حٌن شرعت  1413والذي صدر ُب سنة:  (الشهادة الثالثة اؼبقدسة)حينما شرعُت ُب كتايب 
من كتب الشيعة ومن كتب اؼبخالفٌن صبعت من الروايات واألحاديث اليت تتحدث عن الشهادة الثالثة 

لكنين وجدُت أف الناس لن تقرأ ىذا الكتاب هبذا اغبجم  يما قّدرتُو ُب وقتو أف يصل إىل سبع ؾبلدات
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فحغطت الروايات وجعلتها ُب كتاب واحد، ُب جزء واحد واختصرت الكثًن منها، إذا أحد منكم يراجع 
يات اليت جاءت ُب كتبنا وح ى ُب كتب اؼبخالفٌن الكتاب سيجد الكم اؽبائل من األحاديث والروا

نا وىم ئ، ولكن ماذا نقوؿ وىؤالء ىم علماأشهُد أفَّ َعلّيًا َوليُّ اهللخبصوص الشهادة الثالثة اؼبقدسة: 
نا وحٌن نؤشر على ىذه العيوب ُنَسب وُنشَتم إىل ىذه اللحظة ويلومنا الكثًنوف، ال أدري ماذا ئخطبا

أىل البيت، ُيساء إىل فكر أىل البيت وال يريدوف من أي أحد أف يشًن إىل ىذا يريدوف، ُيساء إىل 
العيب أو إىل ذلك اػبطأ ولقد تغلغل ُب وسطنا الفكُر األموي وأخطر واجهات الفكر األموي ىو الفكر 

رات األموي القطيب الذي تسرب إلينا من اإلخواف اؼبسلمٌن، أنا أحذر شباب الشيعة من التأثر هبذه التيا
 وإال واهلل النتيجة والعاقبة ىو أف يقف اإلنساف ُب مواجهة أىل البيت ولكن حبسب الظاىر ىو شيعي. 
اؼبوضوع طويل كاف بودي أف أكمل اغبديث بالكامل ُب ىذه اغبلقة ولكن ماذا أصنع واغبديث لُو 

انتهيت، أسألكم  تبعات ولُو تفاصيل إف شاء اهلل تعاىل ُب يـو غد ألتقيكم وأكمل اغبديث من حيثُ 
اغبسن وىا أنا ذا خادمكم، بن  الدعاء صبيعًا أسبىن لكم ليلة ىانئة وسعيدة تصبحوف على والية اغبجة

 أسألكم الدعاء ُب أماف اهلل.  

 
 

 الخميس    
 1432 شواؿ 9
8  /9  /2011 
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 احلادية والعشروناحللقة 
 السابع/ اجلزء  الوصال

 / اجلزء االول التكليف الشرعي
شياع القائم من آِؿ ُمػَحمَّد أولياءُه ُمػحّبيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َسبَلـٌ عليكم، وفقنػي اهلل تعاىل أ

وإياكم لػمعرفتِو وموّدتِو ومػحّبتو وطاعتِو والتسليم ألمره واالنقياد لػمراده صلوات اهلل وسبلمو عليو، بٌن 
 الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات. أيديكم الػحلقة الػحادية والعشروف من الػَمَلفِّ 

ال زاؿ الػحديُث ُب العنواف السادس من عناوين صحائف وأوراؽ ىذا الػَمَلّف الوصاؿ، الوصاُؿ وصاُؿ 
 .وُب الطريق عوائق ومطبات والػحديُث ُب أجواِء ىذه العوائق والػمطبات ،ووصالنا بإمامنا ،إمامنا بنا

وي القطيب الذي أخذ ينخُر ُب وسطنا الشيعي منذ هناية األربعينات وإىل إذ وصل بنا الكبلـُ إىل اؼبد األم
يومنا ىذا، وكاف الكبلـ ُب اغبلقة اؼباضية ُب أجواء شيخنا الوائلي من الرموز الواضحة اليت تأثرت هبذا 

على  اؼبد وسانبت من حيث ال تشعر، أنا ال أهتم الشيخ الوائلي بأنو يقصُد أف ينشر بنية سيئة ما يذكرهُ 
ولكن بشكل وبآخر ساَىَم شيخنا الوائلي ُب نشِر أفكار ىذا اؼبد الذي أخرتؽ وسطنا الشيعي  ،اؼبنرب

وال أعتقد أهنا تزوؿ بُيسر وبسهولة ما داـ الناس  ،وغزانا ُب عقر دارنا وأثارُه واضحٌة وشاخصٌة ُب وسطنا
أو حوؿ مواقد الشمع، ألجل أف  وببوف ىذا الفكر ويدوروف حولو كما تدور الفراشات حوؿ أزىارىا

من مقاطع شيخنا الوائلي وىو يتحدُث عن  22نتذكر ما كاف يدور اغبديث حولو لنستمع إىل اؼبقطع 
 الشهادة الثالثة فماذا يقوؿ شيخنا الوائلي عن الشهادة الثالثة لنستمع..

 اإلسبلمي، الدين تعاليم يتبعوف وشيعة سنة من اؼبسلمٌن صبيع السائل ىذا يقوؿ: ] الوائلي صوت
 ردة عملية ىاي التفتلي انا الواقع الرسوؿ؟ مستوى نفس ُب ويعترب األذاف ُب علي أسم يذكر فلماذا
 هناية إىل خبلفتهم بداية من األمويٌن األمويٌن، تأريخ يقرأ أف عنده من أطلب اآلف السائل انت فعل،

 ُيشتم كاف منابر وعشرة منرب ألف سبعٌن ، منابر وعشرة أالؼ وعشرة ألف سبعٌن أوجدوا خبلفتهم،
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 لكل: تقوؿ الفيزيائية العملية نعرؼ كبن اغبادث، ؽبذا الفعل ردة فعملية زين، تنبهلي علي، اإلماـ عليها
 نظرؾ، الفت بس بيها، أكدوا الفعل ردة فعل، ردة ىاي الواقع اذباه، وىبالفو قوى يساويو فعل رد فعلٍ 

 ،أذف ما إذا...  الصبلة أذف ما إذا مستحب يبكن يعين مستحب، األذاف واجب مو ترى األذاف
 بردة عليو يؤكدوف..  تأكيد أرادوا الشتم إىل علي اإلماـ تعرض َلمَّا ىؤالء مستحب كاف وإذا مستحب

 تقوؿ األذاف أخر ُب غًن ُب األخرى اؼبذاىب ما مثل يعين اهلل، ويل عليا أف أشهد: األذاف ُب فرفعوا فعل
 الوجو صاحب يا اػبلق صاحب يا كذا، بك رفع من يا اهلل نيب يا اهلل رسوؿ يا مثبلً  عليك السبلـ: مثبلً 

 اهلل، ويل بكر أبا أف أشهد: يقوؿ واحد أف مانع أكو ما إطبلقاً، لؤلذاف مسيء يعترب ما وىذا الكذا،
 ُشِتم عليَّاً  بأف أكدوا ىؤالء مانع، أي بيو ما ىبتل األذاف وال أبداً، بأس فيو ما اهلل، ويل عمر أف وأشهد
 ليس فعل ردة عملية مبلحقة، إىل تعرض شتم، إىل غًنه تعرض ما شتم إىل تعرض طالب أيب ابن علي
 مستحب، ىو وإمبا واجب مو كلو واألذاف األذاف، صلب من وال واجبة نعتربىا ما كبن وإال أخي، يا إالَّ 
 يأخذ أف اهلل من وأأمل اؼبتواضع، فهمي حبدود متواضعة ولو صورة قدمت أكوف أف أرجو اػبتاـ ُب

 [. وبركاتو اهلل ورضبة عليكم والسبلـ توفيقكم فيو ؼبا بأيديكم
شيخنا الوائلي فبدؿ أف نقوؿ ال يوجد أي بأس وال مانع وال اختبلؿ أف نُبِدؿ الشهادة الثالثة كما يقوؿ 

أشهد أف عمر ويل  ( )أشهد أف أبا بكر ويُل اهلل)نقوؿ ُب أذاننا وُب صلواتنا  (أشهُد أفَّ عليًَّا ويلُّ اهلل)
، ال بأس ُب ذلك وال مانع وليس ىناؾ من أي اختبلؿ ُب األذاف، ىذه ىي الشهادة الثالثة عند (اهلل

يو، الكبلـ ال يػحتاج إىل تعليق وال أحتاج إىل شرح وبياف، كما يقاؿ شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عل
والشهادة الثالثة عند شيخنا الوائلي بينها لنا  ،الػمكتوب يُقرأ من عنوانِو، ونػحُن عنواننا الشهادة الثالثة

عدالة وىو يػحدثنا عن  17بػهذا الشكل الواض ، القحية ال تػحتاُج إىل تعليق، لنستمع إىل الػمقطع 
الػخلفاء وعن أف عصر الػخليفة الثالث ىو عصر االقتصاد اإلسبلمي وأف الػخلفاء طبقوا اإلسبلـ وما 

  ...17خالفوه، لنستمع إىل الشيخ الوائلي ُب الػمقطع 
 عنو يعرب الثالث اػبليفة وخاصة الراشدين الثبلثة اػبلفاء عصر أف نقوؿ أف نستطيع ىل] : الوائلي صوت
 اؼببدأ اؼببدأ، يهمنو األشخاص يهمنو ما أحنو غًنه أو الثالث اػبليفة طبيعي، اإلسبلمي؟ االقتصاد بعصر
 كل يعين اإلسبلمي، االقتصاد أساس على تقـو كانت اؼبسلمٌن معامبلت تصرؼ كاف، ماشي

 ألف ال،! اإلسبلمي اؽبيكل ككل طبقو قويل انتو لكن شرعية، النصوص دبوجب تقـو كانت تصرفاهتم
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 للتطبيق، ؾباالت صارت ما لتطبيقو، اتسع ما الراشدين اػبلفاء عصر يعين تطبيقو، إىل عصرىم اتسع ما
 [. الطويل اؼبدى على يطبقوه قدروا ما اػببلفة عصر غًن العصور أجت ؼبا ذلك بعد للتطبيق اجملاالت

 ،ضبلٌؿ يا لو من ضبلؿ، فكٌر أموٌي خالٌص صاؼ نقي ُب غاية النقاء، عليٌّ صلوات اهلل وسبلمو عليو
حديثِو ومن ُخطَبِو على مسامعكم ُب الػحلقة الػماضية كيف أف الػخلفاء أبا بكر  وقرأُت مقاطع من

وعمر وعثماف خالفوا رسوؿ اهلل متعمدين لػخبلفِو ناقحٌن لعهدِه كانوا يػخالفوف رسوؿ اهلل وىم 
ة وقد بٌن أمًن الػمؤمنٌن بأف كل ما فعلوه كاف باطبًل وكاف ضبلاًل وذكر مصاديق كثًن  ،متعمدوف لذلك

عليٌّ يصُف تلك  ،ُب خطبتِو التػي قرأتػها على مسامعكم من الػجزء الثامن من كتاب الكاُب الشريف
 .الػمرحلة بالحبلؿ والوائلي يصفها بالػهدى واالستقامة، أنتم أحرار أيَّ أمر تػختاروف

ئة ُب مئة باؼبئة ُب ٍب ىو يقوؿ كبُن ال نعبُأ باألشخاص اؼبهم اؼببادئ، ىذا الكبلـ كبلـ يتناقض مئة باؼب
ـَ زََمانِو َماَت ِميَتًة َجاىلّيةمئة باؼبئة مع حديث الكتاب والعرتة، مع حديث:  مع بيعة  .َمن لم يَعَرؼ إما

الغدير، القرآف هبعل من بيعة الغدير إكمااًل للدين والوائلي يقوؿ بأننا ال نعبُأ باألشخاص، ضبلٌؿ يا لَُو 
ادر اغبقيقِة عن ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد ىذا ىو التخبط ُب الفكر اإلخواين من ضبلؿ وحًنٌة وابتعاٌد عن مص

القطيب األموي، وال يقع اللـو على الشيخ الوائلي فقط اللـو يقع على جيل كبًن فيو علماء ومراجع 
 وُكتَّاب وخطباء القحية ليس ؿبصورة بالشيخ الوائلي لكنين أخذُت الشيخ الوائلي مثاالً على ذلك. 

وىو من الكتب الػمهمة لسيدنا الشهيد مػحمد باقر  (اقتصادنا)شرُت ُب اغبلقة اؼباضية إىل كتاب أ
الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو، قلُت بأننػي حٌن أسػمع ىذه الكلمة أو حٌن أقرأ ىذه الكلمة على 

خوذ من الكتاب أو على أي كتاب اقتصادنا ومن مرجع من مراجع الطائفة يعنػي أف ىذا الفكر مأ
لكن حٌن نتصف  الكتاب وندرس الكتاب نػجد أف كتاب اقتصادنا مأخوٌذ من الكتاب  ،الكتاب والعرتة

والعرتة ومن فكر الػمخالفٌن من أحاديثهم ومن فقههم ومن فتاواىم، ىذه طبعة دار التعارؼ 
نا يتألف من للمطبوعات بًنوت لبناف وىي الطبعة السادسة عشرة، ىذا الكتاب بػجزأيو كتاب اقتصاد

جزأين، ُب البداية يتناوؿ الػمذىب الػماركسي ثػم الػمذىب الرأسػمالػي ثػم يحع النظرية االقتصادية 
اإلسبلمية، يستنتج ىذه النظرية من آيات من الكتاب الكرًن ومن أحاديث من أحاديث العرتة ومن صبع 

واىم الفقهية، ىنا أشًن إىل الصفحات غفًن وكبًن من كتب الػمخالفٌن من أحاديثهم ورواياتػهم ومن فتا
التػي نقل السيد الشهيد رحػمة اهلل عليو فيها من كتب الػمخالفٌن، أقرأ مػجموعة وليس على سبيل 
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لكن تقريبًا الكمية األكرب أو الػمجموعة األكرب من الصفحات التػي نقل فيها من   ،االستقصاء بالحبط
وراؽ أقرأ على مسامعكم على سبيل الػمثاؿ: السيد الشهيد نقل كتب الػمخالفٌن أنا أوردتػها ُب ىذه األ

 نقل عن كتاب األحكاـ السلطانية للماوردي.  443صفحة: 
 نقل عن تاريخ الفتوح اإلسبلمية وعن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد. 445صفحة: 
 نقل عن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد ونقل عن صحي  البخاري ُب نفس الصفحة. 446صفحة: 

نقل عن سنن أبػي داوود، ُب بعض األحياف ينقل ثبلث أو أربع مرات عن الكتاب ُب  449حة: صف
 نفس الصفحة.

 عمر وعن غًنِه.بن  نقل عن سنن أيب داوود وعن كتاب األمواؿ أليب عبيد عن عبد اهلل 450صفحة: 
 نقل عن الػماوردي عن أبػي بكر وعمر. 456صفحة: 
 نقل عن أبػي حنيفة. 458صفحة: 
. 459صفحة:   نقل عن الشافعي عن كتابِو األـ وعن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد وعن الػمحلى البن حـز
 الػخطاب.بن  نقل عن البخاري عن عائشة ونقل عن كتاب األـ للشافعي عن عمر 462صفحة: 
نقل عن الػماوردي عن أبػي حنيفة وكذلك عن أبػي يوسف ونقل عن كتاب األمواؿ  465صفحة: 
 الػحسن الشيبانػي الفقيو الػمخالف الػمعروؼ.بن  عبيد وعن مػحمدألبػي 

نقل عن أبػي القاسم البلخي عن كتاب تكملة شرح فت  القدير وشرح العناية على  466صفحة: 
 الػهداية وذكر آراء الفقهاء األحناؼ كما ىو يسميهم بالفقهاء األحناؼ.

 عن سنن أبػي داوود.نقل عن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد ونقل  467صفحة: 
 نقل عن األحكاـ السلطانية للماوردي. 474صفحة: 
 نقل عن شرح الػمختصر الػجليل للخرشي. 475صفحة: 
 عن اؼبدونة الكربى وعن اؽبداية للمرغيناين.ونقل نقل عن مالك إماـ اؼبذىب اؼبالكي  479صفحة: 
ن كتاب األـ للشافعي وعن كتاب نقل عن نػهاية الػمحتاج إىل شرح الػمنهاج وكذلك ع 498صفحة: 

 األحكاـ السلطانية للماوردي.
 نقل عن كتاب الػمغنػي البن ُقدامة. 500وصفحة:  499صفحة: 
 نقل عن الػماوردي. 501صفحة: 
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 نقل عن الػمغنػي البن ُقدامة. 502صفحة: 
 نقل عن نػهاية الػمحتاج إىل شرح الػمنهاج وعن الػمغنػي البن ُقدامة. 505صفحة: 

 نقل عن ابن ُقدامة وعن الػماوردي. 510فحة: ص
 نقل عن فقهاء الشوافع والػحنابلة عن نػهاية الػمحتاج للرملي وعن الػمغنػي البن ُقدامة. 511صفحة: 
 نقل عن مواىب الػجليل لشرح مػختصر أبػي الحياء للػخطاب. 512صفحة: 
 الػخطاب.بن  امة عن عمرنقل عن كتاب الشافعي األـ وعن الػمغنػي البن ُقد 514صفحة: 
 نقل عن كتاب األـ للشافعي. 517صفحة: 
 نقل عن الفقهاء الشوافع. 523صفحة: 
 نقل عن ابن قدامة ُب كتابِو الػمغنػي. 535صفحة: 
نقل عن الشافعي عن كتابِو األـ وطبعًا حٌن يُورد الشافعي أو غًن الشافعي اإلماـ  543صفحة: 

ـ الصادؽ يقوؿ اإلماـ جعفر ىكذا على حد التساوي، جاء مثبًل اإلماـ الشافعي، وحٌن يُورد ذكر اإلما
اإلماـ  686على سبيل الػمثاؿ وإال ىذا موجود ُب كل الكتاب، صفحة:  686الشافعي ُب صفحة: 
ويفذخربذعنذاإلؿامذ -وُب خرب السطر الػخامس  653اإلماـ جعفر، صفحة:  653الشافعي، صفحة: 

، قطعًا أنا ال أقوؿ أف السيد دائمًا حٌن ينقل 653لكبلـ ىذا ُب صفحة: إىل آخر ا - جعػرذأـهذؼال
عن اإلماـ الصادؽ يقوؿ ىكذا أبداً، ولكننػي أورد ىذا كمثاؿ لتأثره بالفكر الػمخالف فحينما يقوؿ كأنُو 
ا، من دوف انتباه مثل ما يقوؿ اإلماـ الشافعي يقوؿ اإلماـ جعفر، وىذه القحية موجودة ُب كتب علمائن

يػمكن أف نػجد ىذه القحية واضحة مثبًل ُب تفسًن مػجمع البياف للطربسي وُب غًن مػجمع البياف واض  
ىذه القحية ينقلوف عن األئمة وعن الػمخالفٌن على حد سواء رأساً برأس، مثبلً اإلماـ الشافعي صفحة: 

ماذج أنا جئت بػها ولكن وىكذا، ىذه مػجرد أمثلة ونػ - وؼالذاإلؿامذاؾشاػعيالسطر السادس:  686
أيحًا البُد أف أقوؿ بأف السيد الشهيد حٌن ينقل روايات عن كتبنا الشيعية غالبًا يذكر اسم األئمة كما 
ىو متعارؼ ُب وسطنا الشيعي ويسلم عليهم ويصلي عليهم، البُد من اإلشارة إىل ىذه القحية وصلنا 

 عن كتاب األـ للشافعي. نقل السيد الشهيد ُب كتاب اقتصادنا 543إىل صفحة: 
 نقل عن أبػي حنيفة عن كتاب الػمغنػي البن قدامة. 576صفحة: 
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 نقل عن كتاب الػمبسوط للسرخسي الػحنفي. 578صفحة: 
 نقل عن الشافعي عن ابن ُقدامة ُب الػمغنػي. 579صفحة: 
ُب كتابِو  نقل عن الػمرغينانػي عن شرح فت  القدير وكذلك عن السرخسي ُب الػمبسوط 589صفحة: 

الػمبسوط، ال يقع اشتباه الػمبسوط كتاب للشيخ الطوسي والػمبسوط أيحًا للسرخسي من كتب 
 .589الػمخالفٌن ونقل عن ابن قدامة أيحاً ُب صفحة: 

 نقل عن ابن قدامة الػمغنػي. 601صفحة: 
 نقل عن ابن قدامة أيحاً من كتابِو الػمغنػي. 603صفحة: 
 ي عن الػمالكية عن فقهاء الػمالكية.نقل عن الػجزير  604صفحة: 
 نقل عن ابن قدامة. 605صفحة: 
 نقل عن الػمبسوط للحنفي السرخسي. 606صفحة: 
 الػجزيري عن األحناؼ وكذلك عن الػحنفي السرخسي ُب الػمبسوط. 612صفحة: 
 نقل عن الشافعي عن كتاب األـ. 642صفحة: 
حنبل وليس الػَمسند بن  سند، عن ُمسند أحػمدحنبل عن مُ بن  نقل عن الػمسند ألحػمد 643صفحة: 

 حنبل.بن  الػُمسَند، وإف كاف يػمكن أف نقوؿ َمسَند ولكنو الػمعروؼ ُمسَند أحػمد
الشافعي ُب كتاب األـ نقل عن كتاب األـ ونقل عن الفقهاء األحناؼ ُب صفحة:  686صفحة: 
ة ُب شرح بداية الػمبتدي للمرغيناين ونقل من كتاب الفقو على الػمذاىب األربعة للجزيري والػهداي 686

 عن مالك وعن آخرين عن الػمغنػي البن ُقدامة.
 نقل عن ابن قدامة ُب كتاب الػمغنػي عن كتاب الػمغنػي. 687صفحة: 
 نقل عن الشافعي عن كتابِو األـ. 688صفحة: 
 نقل أكثر من مرة وُب مواطن أخرى عن ابن قدامة. 714صفحة: 
ن الرتمذي، وىكذا، ىذا ليس على سبيل االستقصاء ىناؾ مواطن أخرى أنا مل نقل ع 727صفحة: 

تبلحظوف ثبلث صفحات مليئة باألرقاـ وبأظباء  ،أتتبعها بالدقة وإمبا جئُت هبذا على سبيل اؼبثاؿ
 اؼبصادر وبأظباء اؼبخالفٌن من فقهائهم ومن علمائهم ومن مصادر حديثهم.

لعرتة؟! ماذا يعنػي حديُث الكتاب والعرتة؟ حٌن يقوؿ النبػي صلى اهلل أنا أستغرب أين حديُث الكتاِب وا
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عليو وآلو: إين مػَخلٌِّف فيكم، إين تارٌِؾ فيكم، تركت فيكم كتاب اهلل وعرتٌب أىل بيتػي لن يفرتقا حتػى 
دي، تػمسكتم يَرِدا َعَليَّ الػحوض، إين مػَخلٌِّف فيكم، إين تارٌِؾ فيكم ما إف تػمسكتم بػهما لن تحلوا بع

طبعًا سًنقع اؼبرقعوف  بػهما ال يوجد مصدر آخر غًن ىذين الػمصدرين، فلماذا يفعل علمائنا ىكذا؟!
سًنقع من يرقع يقوؿ بأف السيد الشهيد يكتب كتابًا ُب مواجهة اؼبدرسة اؼباركسية واؼبدرسة الرأظبالية 

نظريات واألحاديث اؼبوجودة ُب كتبنا ويريد أف يؤسس لنظرية إسبلمية ُب االقتصاد ُب مواجهة ىذه ال
لذلك وبتاج إىل أحاديث وفتاوى من كتب اؼبخالفٌن بسبب أفَّ األحاديث الشيعية ما  ،الشيعية ال تكفي

فيها اغبديث عن القحايا االقتصادية ألف أىل البيت ما تصدوا للحكم واغبكم كاف ُب أيدي اؼبخالفٌن 
 ىذا الكبلـ دبا قالو اإلماـ ُب الكاُب الشريف: دائماً ولكن ىذا ترقيع، أنا أجيب على 

ىذا ىو الكاُب الشريف الػجزء األوؿ الرواية عن إمامنا الصادؽ باب: صفة العلم وفحلِو وفحل العلماء، 
 عن بشير الدىاف قاؿ:ومرت قراءتُو عليكم لكن أعيدُه لتأكيد الػمطلب، بسندِه: ، الػحديث السادس
إذا  -من أصحابنا  -فيمن ال يتفقُو من أصحابناي يا بشير إفَّ الَرُجَل منهم ال خير  :قاؿ أبو عبد اهلل

 .فإذا أحتاج إليهم أدخلوه فػي باب ضاللتهم وىو ال يعلم ،لػم يستغنػي بفقهِو أحتاج إليهم
ىذا الػحديث ينطبق على ىذه الػحالة ُب جواب ىذا الرتقيع أو ال ينطبق؟ باهلل عليكم، ألف عمليات 

نػحُن نعرفها، ما الػحاجة إىل النقل من كتب الػمخالفٌن بػهذه الكمية الكبًنة؟! ومنهج أىل البيت  الرتقيع
واض  وللعلم موجود عندنا أحاديث تكفي وموجود عندنا آيات قرآنية تكفي وال حاجة لػحديث 

اهلل  الػمخالفٌن لكن ىناؾ قحية تساىل واستسهاؿ وىذه القحية ليست خاصة بالسيد الشهيد رحػمة
وإنػما ىو ُب الػجو النجفي ُب جونا النجفي منُذ نػهاية األربعينات وإىل يومنا ىذا قحية الػمد  ،عليو فقط

األموي القطبػي موجود وآثارُه واضحة والدليل على ذلك اآلف الفحائيات مشحونة بػمجالس الشيخ 
الشيعية الػموجودة تعرض العقائد واآلف خطبائنا يتسابقوف لتقليد الشيخ الوائلي والػمكتبة  ،الوائلي

الشيعية ُب الػحد السطحي الذي ال يتعارض مع الفكر اإلخوانػي القطبػي، ال يوجد ترقيع للقحية قحية 
واضحة ىذا ىو كتاب اقتصادنا والكتاب مشحوف بكبلـ الػمخالفٌن، ربػما ال يقبل البعض منػي ىذا 

إفَّ حقيقة وماذا تصنعوف مع كبلـ إمامنا الصادؽ: الكبلـ ولكن ىذه حقيقة ماذا تصنعوف مع ىذه الػ
ماذا تشًن ىذه الرواية؟ تشًن إىل أف فقو أىل البيت وأف روايات  - الَرُجَل منهم إذا لػم يستغنػي بفقهوِ 
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يا بشير إفَّ الَرُجَل منهم إذا لػم  -أف أىل البيت تركوا لنا فقهًا وحديثًا يغنينا  ،أىل البيت تغنينا
من حيث ال  .هِو أحتاج إليهم فإذا أحتاج إليهم أدخلوه فػي باب ضاللتهم وىو ال يعلميستغنػي بفق

يشعر لذلك أنا ال أتػهم علمائنا و ال مراجعنا بسوء النية ولكن حينما نػحتاُج إىل فقههم وإىل حديثهم 
أف أرقع ما فإنػهم يدخلوننا ُب باب ضبللتهم من حيث ال نعلم، حتػى لو أردت أف أقبَل كل األعذار و 

أرقع لكن السيد الشهيد قدوة، الُكتَّاب الذين يريدوف أف يكتبوا ُب الػجو اإلسبلمي يتخذوف من السيد 
الشهيد قدوة، حينما يػجدوف السيد الشهيد ُب كتاب من أىم الكتب التػي كتبها وىو يعتمد اعتماداً  

وُب الػمقدمة السيد  ،ديث أىل البيتكليًا على كتب الػمخالفٌن مثل ما يعتمد اعتمادًا كليًا على أح
 ماذا قاؿ؟ قاؿ: 34الشهيد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو ذكر ىذا الكبلـ فقاؿ، صفحة: 

يعنػي اآلراء  -اآلراء الفقهية التػي تُعرُض ُب الكتاب ال يػجب أف تكوف مستنبطة من الػمؤلف نفسو 
ن غًن الكتب بشكل عاـ يتحدث ليس بالحرورة الفقهية الػموجودة سواء كانت من الكتب الشيعية أو م

يعنػي أف السيد الشهيد من الػجهة االستنباطية من الػجهة الفتوائية ىو يوافق عليها ىو يريد أف يبنػي 
وىذا  -بل قد يعرض الكتاب آلراء تػخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب ُب الػمسألة  -نظرية 

وإنػما الصفة العامة التػي لوحظ توفرىا ُب تلك اآلراء  -نية على السواء يػجري على اآلراء الشيعية والس
يعنػي ىذا ىو  -أف تكوف نتيجة االجتهاد أف تكوف نتيجًة الجتهاد أحد الػمجتهدين  -ما ىي؟  -ىي 

ىل إقرار باجتهاِد فقهاء الػمخالفٌن ألىل البيت، ىذا إقرار واحرتاـ لآلراء التػي خرج بػها الػمخالفوف أل
بل قد يعرض الكتاب آلراء تػخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب ُب الػمسألة وإنػما  -البيت 

الجتهاد أحد  -ىذه اآلراء  -الصفة العامة التػي لوحظ توفرىا ُب تلك اآلراء ىي أف تكوف نتيجة 
يعنػي ىو  -منو بقطع النظر عن عدد القائلٌن بالرأي وموقف األكثرية  -بشكل عاـ  -الػمجتهدين 

يساوي على حد سواء بٌن آراء الػمخالفٌن ألىل البيت وبٌن آراء فقهاء الشيعة، على حد سواء بٌن 
 .الروايات التػي جاءت من طريق األئمة وبٌن الروايات التػي جاءت من طريق الػمخالفٌن

اقتصادنا فقط  القحية واضحة وىذا ىو منهج وىذا جزء من منهج واؼبسألة ليست مقتصرة على كتاب
أنا ىنا ال أريد أف أناقش ما كتبِو السيد الشهيد الصدر ونلقي نظرة على كل كتبِو، يبكن أف يكوف وقت 

لكن القحية ليس ؿبصورة ُب كتاب  ،آخر إذا سنحت الفرصة وكاف ىناؾ ضرورة وإال ال أجد وقتاً لذلك
د رضواف اهلل تعاىل عليو، اإلنساف ُب اقتصادنا، إذا نأخذ نظرة وصورة ألخر غبظات حياة السيد الشهي
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غبظاتِو األخًنة قطعًا حٌن يتحدث يتحدث بصدؽ وبعمق، اللحظات األخًنة من حياة السيد الشهيد، 
حٌن أقوؿ اللحظات األخًنة مرادي األياـ األخًنة ُب االحتجاز األخًن والذي ُب أيامِو األخًنة من أياـ 

ـَ السيد الشهيد ر  ضواف اهلل تعلى عليو، ينقل يل أحد اؼبؤمنٌن فبن كانوا ُب اؼبعتقل ذلك االحتجاز أُعِد
بأنو حٌن أعدموا السيد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو وال أعتقد أف مػحباً من مػحبػي أىل البيت ُب تلك 

التػي أصيَب الفرتة التػي قُِتَل فيها السيد الشهيد لػم تعتلج ولػم تشتعل ناُر الغحِب ُب قلبِو وناُر الػمصيبِة 
بػها شيعة العراؽ بػمقتل السيد مػحمد باقر الصدر، يقوؿ حٌن قتلوه جاءوا يػجرونُو من ياقة قبائِو، الصاية 

ىذا الرجل أنا سػمعُت منو مباشرًة يقوؿ كنُت ُب األمن العامة وُب الشعبة الػخامسة  ،التػي كاف يرتديها
الشهيد جثة ىامدة والدماء أثارىا واضحة على بدنِو ُب زنزانات الشعبة الػخامسة يقوؿ جاءوا بالسيد 

وعلى ثيابو فجاءوا يػجروف بو من ياقتِو ويقولوف ىذا ىو صدركم، يُرونو لػمجموعة من الػمعتقلٌن من 
مػحبػي أىل البيت يقوؿ وقعت علينا صاعقة ال ندري ماذا نصنع أجهشنا بالبكاء، كاف معنا ُب الػمعتقل 

يقوؿ لقد ظهرت تباشًن الفرح  ،من حزب اإلخواف مػجموعة من اإلخوانيٌن مػجموعة من اإلخوانيٌن
 :على وجوىهم وبدأ أحدىم يهنئ اآلخر يقوؿ وأنا سػمعتهم بأذنػي

على األقل راعوا مشاعر بهم قاؿ: ىا قد خلصنا من صنم من أصناـ الحبلؿ، يقوؿ واحد فقط فيهم أنّ 
ن راعوا مشاعرىم يقوؿ وىم أحدىم يهين اآلخر ويبارؾ زمبلئكم ُب السجن، ىؤالء معنا زمبلء ُب السج

اآلخر على اػببلِص من صنم ومن طاغوت من طواغيت الحبلؿ، السيد الشهيد سعى بقدمِو إىل 
الشهادة، أنا ىنا حٌن أربدث عن كتب السيد الشهيد وعن ىذه النقطة كبُن ال نعتقد بعصمة عالػِم من 

علمائنا، أنا ال أشك ُب نبوغ السيد الشهيد وإين لعارٌؼ بتأرىبِو وُب نفس الوقت نعرؼ منازؿ  ،العلماء
اغبسن بن  ولكن ال عصمة ألحد إالَّ للحجة ،ومطلٌع على كل مؤلفاتِو وعارٌؼ بصدقِو وإخبلصوِ 

العسكري صلوات اهلل وسبلمو عليو، آخر الذين بقوا مع السيد الشهيد وكاف متخفيًا ُب بيتِو السلطات 
بأف الشيخ ؿبمد رضا النعماين موجودًا ُب بيت السيد، ما كاف يعلم بوجود الشيخ  ما كانت على علم

ؿبمد رضا النعماين إالَّ السيد الصدر وشقيقتُو بنُت اؽبدى رضواف اهلل تعاىل عليها السيدة آمنة الصدر، 
وع الذي كاف والشيخ ؿبمد رضا النعماين ينقل أنو األياـ األخًنة من حياة السيد الشهيد حٌن فشل اؼبشر 

ىبطط لو السيد الشهيد، كاف السيد الشهيد ىبطط ؼبشروع يسميو دبشروع القيادة النائبة كما ينقل 
والشيخ حي شيخ مػحمد رضا النعماين وىذا الكبلـ نقلُو ُب كتابِو ونقلُو   ،الشيخ مػحمد رضا النعماين
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ىل الصحن الشريف ويعلن كذلك على مسمع من الناس، كاف السيد الشهيد يػخطط إىل أف يػخرج إ
 ،اعرتاضُو إىل الصحن العلوي الشريف، ويعلن اعرتاضُو بشكل يُػجرب السلطة على قتلِو داخل الصحن

ألجل أف يػجعل من دمِو سبباً أو سبيبلً إلثارة الناس ُب وجو ذلك النظاـ البغيض كما ينقل شيخ مػحمد 
 .ىؤالء الظََلَمة بوِ رضا النعماين يقوؿ بأننػي ال أملُك إال دمي ألواجو 

لكنو كاف عندُه خطة اػبطة اليت كاف يسميها بالقيادة النائبة أف ينتخب أربعة من تبلميذِه والبُد أف 
يكونوا خارج العراؽ وكاف أحدىم داخل العراؽ وطلب منو أف ىبرج ولكنو رفض والقحية معروفة يعرفها 

ن يعرفوف تفاصيل األحداث وتأريخ اؼبعارضة الشيعية أنا ال أورد أظباء ىنا الذي ،اؼبطلعوف على التفاصيل
ُب العراؽ يعرفوف ىذه التفصيبلت ولكن ىذا الطالب من طبلبِو رفض، رفض ىذا الربنامج فُأسِقَط ما ُب 
أيدي السيد، السيد الشهيد كاف كل أملِو أف يقـو هبذا األمر كما ينقل الشيخ ؿبمد رضا النعماين األياـ 

تعدوا عن السيد ؿبمد باقر الصدر مل يبقى معُو إال القليل الذين كانوا يتواصلوف معو األخًنة اعبميع اب
حبسب نقل الشيخ ؿبمد رضا النعماين يعين من األشخاص الذين بقوا على عهد التواصل مع السيد 
 الشهيد ولو من بعيد ألف السيد كاف ؿبتجز وقوات األمن كانت موجودة ُب الزقاؽ أماـ بيت السيد وُب
رأس الزقاؽ الذي فيو دار السيد الصدر، السلطة كانت ؿبيطة ببيت السيد لكن بقي ىناؾ من تبلمذة 
السيد من أنصار السيد من يناصرُه كما ينقل الشيخ ؿبمد رضا النعماين إضافًة إليو كاف ىو موجود 

اوؿ إخراج السيد كاف السيد عبد العزيز اغبكيم فبن كاف يتواصل مع السيد الصدر وكاف وب  ،داخل البيت
وأيحًا كما يذكر الشيخ ؿبمد رضا . والقحايا ىذه ؽبا تفاصيل لكن حقائق التأريخ البُد أف ُتذكر

النعماين من اؼبشايخ الذين كانوا على تواصل مع السيد الصدر ُب تلك الفرتة الشيخ عبد اغبليم الزىًني 
لرئيس الوزراء ُب العراؽ، ىذه األظباء وىو من قادة حزب الدعوة اإلسبلمية اآلف ىو أعتقد مستشار 

القليلة أنا أوردت ىذه األظباء لبياف حقيقة تأرىبية ولبياف أف السيد الصدر ُب أي ظرؼ كاف، يعين كاف 
ولذلك الشيخ ؿبمد رضا النعماين يقوؿ األياـ األخًنة السيد أنصاب باهنيار صحي  ،ُب غاية من الوحدة

أف يصعد السلم كاف يصعد ُب بعض األحياف إىل سط  الدار  وكآبة شديدة حبيث ما كاف يستطيع
هبلس ألجل قراءة القرآف أو الدعاء يقوؿ ما كاف يستطيع أف يصعد السلم إال دبساعدٌب أصيب باهنيار 
صحي ىائل ُب أيامِو األخًنة، ُب تلكم األياـ السيد الشهيد كتب البياف الثالث، السيد كتب عدة 

أقرأ لكم سطوراً من البياف الثالث الذي كتبو السيد الشهيد الصدر ُب تلكم الفرتة، بيانات، البياف الثالث 
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ردبا يقوؿ البعض بأف القحية فيها بُعد سياسي ولكن القحية ليس فيها بُعد سياسي ألف السيد ُأسِقَط ما 
ُب الذي كاف ُب يدِه واؼبخطط الذي كاف يريد أف ينفذه ما أستطاع أف ينفذه وأصحابُو ما ظبعوا كبلمو 

وإالَّ السيد الشهيد كاف يريد أف يُقَتل ُب الصحن ال أف يُقتل ُب زنزانات األمن، ُب البياف الثالث  ،يريد
 ماذا كتب السيد الشهيد وىو بياف ـبتصر يقوؿ ىباطب الشعب العراقي:

اب أف يكوف هبذه ال إشكاؿ ُب اػبط -وأريد أف أقوؽبا لكم يا أبناء علّي واغبسٌن وأبناء أيب بكر وعمر 
إف اؼبعركة ليست بٌن الشيعة  -الصيغة فالشيعة ىم أبناء علّي واغبسٌن والسنة ىم أبناُء أيب بكر وعمر 

والػحكم السنػي إف الػحكم السنػي الذي مثلُو الػخلفاء الراشدوف والذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ 
كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ ىل   يعنػي ىل أف الػحكم الذي أسسُو أبو بكر وعمر -والعدؿ 

والذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ ضبَل عليٌّ  -ىذا ىو ُب عقيدة أىل البيت؟ ال أدري!! 
الػحقيقة  -السيف للدفاع عنو إذ حارب جنديًا ُب حروب الردة تػحت لواء الػخليفة األوؿ أيب بكر 

أجد ُب كل كتب الشيعة مثل ىذا الػخرب وال حتػى ُب كتب  بػحسب علمي أننػي لػم أقرأ ولػم أطلع ولػم
الػمخالفٌن، ال أدري من أين جاء السيد الشهيد بػهذه الػمعلومة ربػما وجدُه ُب بعض الكتب التػي لػم 
أطلع عليها وإالَّ بػحسب علمي ُب كتبنا الشيعية ال يوجد أثر لػمثل ىذه الػمعلومة وحتػى الػمصادر 

لػمخالفٌن الػمصادر الػحديثية الصحاح كتب الػحديث الػجوامع الػحديثية كتب التأريخ  الػمعروفة عند ا
كتب السًن الػحقيقة ال يػخطر ُب بالػي أننػي قرأت مثل ىذه الػمعلومة ال ُب كتبنا وال ُب كتب 

يعنػي وإذا كاف ىناؾ من اإلخواف مػمن لو تتبع أوسع من تتبعي ويػجد ىذه الػمعلومة أنا  ،الػمخالفٌن
يكوف متفحل أرجوه أف يرسل لنا مصدر ىذه الػمعلومة ألننػي لػم أعثر على ىذه الػمعلومة ال ُب مصدر 

 شيعي وال ُب مصدر مػخالف ألىل البيت، أقرأ الكبلـ مرة ثانية:
إف الػمعركة ليست بٌن الشيعة والػحكم السنػي إف الػحكم السنػي الذي مثلُو الػخلفاء الراشدوف والذي  

يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ ضبَل عليٌّ السيف للدفاع عنو إذ حارب جنديًا ُب حروب الردة  كاف
ويستمر البياف دائمًا يقرف بٌن ذكر علّي وعمر ويتحدث عن  -تػحت لواء الػخليفة األوؿ أيب بكر 

 -اس اإلسبلـ الػحكم العثماين ويقوؿ: بأف الػحكم العثماين ىو الػحكم السنػي الذي كاف يقـو على أس
يقوؿ ويتحدث عن الػحكم البعثي: فهم ينتهكوف حرمة اإلسبلـ وحرمة علّي وعمر معًا ُب كل يـو أال 

ويتحدث عن  -تروف يا أوالدي وإخواين أنػهم اسقطوا الشعائر الدينية التػي دافع عنها عليٌّ وعمر معًا 
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ف يقوؿ: بينما كاف عليٌّ وعمر يعيشاف مع وسائل الػمجوف والفساد التػي حاربػها عليٌّ وعمر معًا إىل أ
 .الناس وللناس وُب وسط الناس ومع آالمهم وآمالػهم

ىذا آخر بياف كتبُو السيد الشهيد ؿبمد باقر الصدر، قد يقوؿ البعض القحية فيها بُعد سياسي ىذا 
وىو  ،أف يكوففبكن ولكن الظرؼ النفسي وأف السيد أسقط ما فيو يدِه من إسباـ مشروعِو الذي أرادُه 

أف يستشهد أماـ اؼبؤل ُيسفك دمُو وح ى تستطيع القيادة النائبة أف تنتفع من ىذا الدـ الذي ُيسفك ُب 
مواجهة الظاؼبٌن ىو ىكذا كاف مشروع السيد الشهيد العارفوف بتأريخ السيد ودبواقف السيد خطة السيد 

لذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ ُب مواجهة النظاـ البائد ىي ىذه، الغريب ىنا حٌن يقوؿ: وا
ىو ىذا نفس اؼبنهج ونفس الفكر الذي يتحدث عنو شيخنا الوائلي ويتحدث عنو السيد ؿبمد  -

حسٌن فحل اهلل ويتحدث عنو آخروف كثًنوف ُب كتبهم وُب ؿباضراهتم والكتب ُب ىذا االذباه كثًنة 
أكتفي هبذه األمثلة والنماذج وإالَّ  ،ًنة وكبًنة ُب ذلكجداً واغبقيقة أنين ال أريد أف أتتبع وأتقصى كل صغ

إذا أردت أف أتتبع وأتقصى أنا جئت بكتاب اقتصادنا مثاؿ ألنين قبل أياـ قلت القحية ال تقف على 
اػبطباء فقط وإمبا ح ى على اؼبراجع وىناؾ من طلب مين أف آٌب دبثاؿ من اؼبراجع الذين تأثروا هبذا 

يد الصدر وإمبا ىناؾ مراجع آخروف أيحًا لكنين ال أريد اػبوض ُب كل صغًنة اؼبنهج وليس فقط الس
وكبًنة وليس ىنا الربنامج برناؾبًا رجايل ألجل تقييم الرجاؿ وتقييم العلماء إمبا ىي أمثلة ومباذج من 
خبلؽبا تتح  الصورة عن ىذا اؼبطلب أي مطلب؟ مطلب اؼبد القطيب األموي الذي اخرتؽ الواقع 

ي، ال أريد أف أطيل عليكم كثًناً وإمبا أختم عنواف الوصاؿ بطائفة من أحاديث أىل بيت العصمة الشيع
 لسابع وىو عنواف التكليف الشرعي.صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن ٍب أشرع ُب العنواف ا

ا تقوؿ الرواية التػي أتناولػها جاءت ُب كتاب تػحف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ البن شعبة الػحرانػي ماذ
 الرواية؟ أنا اقتطفت ثبلث روايات:

النعماف اؼبعروؼ دبؤمن الطاؽ، مؤمن الطاؽ ىو الذي بن  عن إمامنا الصادؽ وىو ىباطب ؿبمد رواية
النعماف وىو أظبو بن  يُعربَّ عنو ُب بعض الروايات باألحوؿ، يعربَّ عنو ُب بعض الروايات بأيب جعفر ؿبمد

 :ذه الوصية أنا أقتطفُو ماذا يقوؿ إمامنا الصادؽ البن النعمافاغبقيقي، وصية طويلة جزء من ى
يا ابن النعماف إنا أىُل بيت ال يزاؿ الشيطاف يُدِخُل فينا من ليس منا وال من أىل ديننا فإذا رفعُو 

وصية خطًنة جداً،   -ونظر إليو الناس أمرُه الشيطاف فيكذب علينا وكلما ذىب واحد جاء آخر 
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بلـ اإلماـ الصادؽ البن النعماف، كبُن ال نريد أف نتهم شخصاً بعينِو أبداً ولكن نقوؿ كارثة ىذه، ىذا ك
يا ابن النعماف إنا أىُل بيت ال يزاؿ  -ىناؾ فكٌر أموٌي ينخر ُب وسطنا الشيعي، أقرأ الرواية مرة ثانية 

ال وبمل فكر أىل البيت كيف مبيزُه؟ مبيزُه بأنو   -الشيطاف يُدِخُل فينا من ليس منا وال من أىل ديننا 
 .ىو ىذا اؼبيزاف
ىذا يونس ال  -وقاؿ لو يونس  -أيحًا عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو  ورواية أخرى

عبد الرضبن ىذا يونس الذي يروي عن اإلماـ الصادؽ بن  يشتبو البعض ردبا البعض وبفظ اسم يونس
َلِوالئي لكم وما عرَّفني اهلل من حقكم  :و يونسوقاؿ ل :يعقوب يقوؿ لئلماـ الصادؽبن  ىذا يونس

حذافًن الدنيا كل شيء دبا فيها ما ينفُع اإلنساف وما يحر اإلنساف  -أَحبُّ إليَّ من الدنيا بحذافيرىا 
من معاين اغبذافًن قطع أطراؼ األظافر اليت واين وغًن الفكر اإلخواين كل شيء، دبا فيها الفكر اإلخ
يستحب لئلنساف أف يدفن أظافرُه  ،ندفنها ُب األرض حبسب االستحباب الشرعي نقصها ونلقيها خارجاً 

إذا ما قصها يستحب أف تدفن أو أف تلقى كما يعمل الناس ُب اؼبزابل، اغبذافًن من معانيها ىي ىذه 
 -رىا َلِوالئي لكم وما عرَّفني اهلل من حقكم أَحبُّ إليَّ من الدنيا بحذافي -بقايا األظافر اليت تُػَقص 

اإلماـ أصابُو الغحب،  - قاؿ يونس: فتبينُت الغضب فيو -ماذا كاف جواب اإلماـ إمامنا الصادؽ 
ماذا قاؿ يونس؟ لردبا الكثًن من الناس ال وبلموف أف يكوف أىل البيت عندىم هبذه اؼبنزلة، التفتوا إىل  

 ما أنصفتناخرى اإلماـ يقوؿ: ُب رواية أ -ثم قاؿ: يا يونس قستنا بغير قياس  -كلمة اإلماـ الصادؽ 
يا يونس  -أيُّ مقايسة ىذه كيف تقايس واليتنا ومعرفتنا بالدنيا وما قيمة الدنيا  -قستنا بغير قياس  -

سوء أدب ىذا، قيسوا ىذا الكبلـ مع كبلـ شيخنا الوائلي، اإلماـ يعترب ىذا سوء  -قستنا بغير قياس 
سد فورة  -اس ما الدنيا وما فيها ىل ىي إالَّ َسدُّ فورة يا يونس قستنا بغير قي -أدب يغحب اإلماـ 

اإلنساف وبب أف يكوف لو السلطاف واغبكم، ىي إما  ،إما فورة جوع فورة عطش فورة جنس فورة سلطاف
فورة سلطاف أو فورة ِملك ُحبُّ الػِملك أف يتملك أو فورة جوع أو فورة نعاس يصيب اإلنساف النعاس 

ما الدنيا وما فيها ىل ىي إالَّ َسدُّ  -ح أو فورة غحب أو فورة جنس إهنا فورات يريد أف يناـ أف يرتا 
ىل نتعامل مع آؿ ُمػَحمَّد ىكذا؟ أنتم قارنوا بٌن  فورة أو ستُر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة 

 ىذا الفكر وبٌن الفكر اؼبقصر مع أىل البيت مع ىذا الفكر اؼبخرتؽ.
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تم الػحديث ُب عنواف الوصاؿ موجودة ُب عيوف أخبار الرضا وىذا ىو الػجزء األوؿ وأخ الرواية الثالثة
عن إمامنا أيب  140من عيوف أخبار الرضا لشيخنا الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو، الرواية صفحة: 

 حدَّثنا دارِـ بن قبيص النهشلي قاؿ:الػحسن الرضا ىذه الطبعة مؤسسة األعلمي بًنوت لبناف بسندِه: 
حدَّثني عليُّ بن موسى الرضا عليو السالـ عن أبيِو عن آبائِو عن علّي ابن أبي طالب عليو السالـ 

الػحديث عن النبػي وسلسلة سلسلة ذىبية عن اإلماـ  - قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
ن معصـو الرضا عن كاظمهم عن صادقهم عنهم عنهم عنهم من طاىر إىل طاىر ومن نقي إىل نقي وم

عن علّي ابن  -إىل معصـو إىل علّي إىل ُمػَحمَّد صلى اهلل عليهم جػميعاً وعلى آلػهم األطيبٌن األطهرين 
أبي طالب عليو السالـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: يا علّي ال يػحفظني فيك إالَّ 

؟ حٌن نقوؿ حٌن يقوؿ اإلنساف ُب لغة ما معنػى ال يػحفظنػي فيك -األتقياء األنقياء األبرار األصفياء
العرب أف ىذه الػمرأُة تػحفُظ زوجها، كيف تػحفُظ زوجها؟ أنػها ال تدخل غريبًا إىل داره ُب غيبتو، أنػها 

ىذه مرأٌة تػحفُظ زوجها، وحٌن نقوؿ  ،ال تػخوف زوجها ال ُب صغًنة وال ُب كبًنة وال حتػى ُب نظرة سيئة
عنػي أننا نػحفظها من أولػها إىل آخرىا من دوف خطأ لغوي من دوف خطأ ُب بأننا نػحفُظ قصيدة شعر ي

القافية من دوف خطأ ُب الوزف من دوف خطأ نػحوي نػحفظ القصيدة وبشكل مرتب كل صدر لُو عجز 
 .إذا كانت القصيدة عمودية وال نحطرب ُب ترتيب أبياتػها، ىذا ىو حفظ القصيدة

يعين بالكامل من أولو إىل آخره، وحٌن يقاؿ بأف ىذا اإلنساف حافٌظ  وحٌن يقاؿ بأف القرآف حفظو اهلل
كيف كبفُظ علّيًا لرسوؿ اهلل؟ كبفُظ   - يَا َعلّي ال يَػحَفظُني فيك :لؤلمانة األمانة كاملة وإىل غًن ذلك

صديُق : علّيًا لرسوؿ اهلل كبفظُو عاطفًة ال كببُّ غًنه، الرواية موجودة ُب كتب الشيخ اؼبفيد وُب غًنىا
كبفُظ علّيًا ُب العاطفة وكبفُظ علّيًا ُب اؼبعرفة فبل نأخُذ إال من علّي، النبػيُّ  - عدو علي عدو عليّ 

األعظم قاؿ لعّمار: يا عّمار إذا رأيت الناس سلكت ُسببًل وِفجاجًا ووديانًا فاسلك ُب السبيل الذي 
، الناس ستذىب شرقًا وغرباً   -ال يَػحَفظُني فيك إالَّ األتِقياء األنقياء األبرار  يَا َعليّ  -َسَلَك فيو عليَّ

وكيف كبفُظ عليًّا وكبُن نرى منهجُو العملي ومنهجُو السياسي على أي شيء بُنػي؟ ُبيَن على رفض سًنة 
اػبلفاء، كاف يرفُض سًنة اػبلفاء رفحًا قاطعاً، ولذلك كاف بإمكانو أف يقوؿ بأنين سأعمل بسًنة 

تتب لُو األمر ىبالف ذلك، لكنُو لو قاـ هبذا األمر فإنو سيغرُر باألُمَّة ألف علّيًا أراد الشيخٌن ٍب حٌن يس
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أف يبٌن أين ىو اغبق وأين ىو الباطل، وح ى ُب قتالو ؼبعاوية كاف يقوؿ ؽبم بأننا لن ننتصر على معاوية 
الباطل، إذا أردنا أف كبفظ وىذا موجود ُب رواياتنا فلماذا؟ ليبٌن اغبق من الباطل أين ىو اغبق وأين ىو 

علّيًا علينا أف نتمسك بالذي قاـ بو علّي خصوصًا وكبُن نتحدث عن االقتصاد مثبًل أو السياسة وأىم 
شؤوف السياسة االقتصاد، عليٌّ صلوات اهلل وسبلمُو عليو رفض أف يعمل بسًنة الشيخٌن ال ُب االقتصاد 

نا فيبنوف نظريات ئفلماذا يأٌب علما ،اع وال ُب أي شيءوال ُب السياسة وال ُب األخبلؽ وال ُب االجتم
 االقتصاد أو أي موضوع آخر على ما قاـ بو الشيخاف، ىل ىذا حفٌظ لعلّي؟

نا الذين اشتبهوا ووقعوا ُب ىذا االشتباه بأهنم ال يريدوف حفظ علّي أبدًا ال ئقطعًا أنا ال أقوؿ بأف علما
؟ كلنا لنا زالت واشتباىات واهلل ال أعتقُد بذلك ولكنها زالُت ال علماء ىل ىناؾ من أحد معصـو

اغبسن ولذلك اشتباه كبًن أف نتصور أف مرجعًا ال يػُخطئ أف فقيهاً ال بن  وأخطاء، اؼبعصـو فقط اغبجة
يُػخطئ ىذه الفكرة تقودنا إىل أف نقع ُب مطبات أكرب وبالتايل نكوف ُب مواجهة أىل البيت ألجل أف 

وىذه  -يَا َعلّي ال يَػحَفظُني فيك إالَّ األتِقياء األنقياء األبرار األصفياء  -عن عامل ندافع عن فقيو أو 
صفاٌت أين قبدىا، ىل ىي فينا؟ أبدًا ىذه صفات تكاد تكوف مستحيلة لو أردنا أف نقف على ىذه 

 ٍب يقوؿ رسوؿ اهلل: ف مستحيلة بالنسبة لنا على األقل،الصفات صفة ِصفة نشرحها تكاد تكو 
إالَّ َكالَشعرِة البيضاء في الثوِر األسود في الليِل  -كم نسبتهم ُب ىذه األُمَّة؟   - وَما ُىم ِفي أمتي

وىذه ال وجود ؽبا، الليل الغابر يعين الليل اؼبظلم، ليل مظلم وثور أسود أين ذبد فيو شعرة  - الَغاِبر
يَا َعلّي  -يقولوف كاؼبعدـو ال وجود لُو  بيحاء؟ ىذه حالة نادرة لو كانت موجودة فهي نادرة والنادر كما

يَا َعلّي ال يَػحَفظُني فيك  -ىذه األحاديث الثبلثة حباجة إىل تدبر، تفكر وتبصر  -ال يَػحَفظُني فيك 
إالَّ َكالَشعرِة البيضاء في الثوِر األسود في  إالَّ األتِقياء األنقياء األبرار األصفياء وَما ُىم في أمتي

 بػهذا يتمُّ كبلمي ُب العنواف السادس من عناوين الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي. .رالليِل الَغابِ 
العنواف السابع بقي عندنا عنواناف: العنواف السابع التكليُف الشرعي والعنواُف الثامن الػخاتػمة، خاتػمةُ 

 الػَمَلّف العناوين الػمتقدمة بشكل سريع أشًن إليها: 
 مةي الػمعرفةي الوصاؿ وىنا انتهينا من العنواف السادس. الوالدةي الغيبةي الظهوري الظال

*  *  * 
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 العنواف السابع: التكليف الشرعي.
التكليُف الشرعي ىو ثػمرُة العناوين الػمتقدمة، تناولُت العناوين الػمتقدمة من العنواف األوؿ: الوالدة إىل 

ذه العناوين التكليُف الشرعي وىو العنواف السادس الوصاؿ ألجل أف نصل إىل ىذه الثمرة، ثػمرُة ى
العنواف السابع، وُب الػحقيقة الػحديث عن التكليف الشرعي يػحتاج إىل حلقات عديدة وليس إىل حلقة 
واحدة أو إىل اثنتٌن أو ثبلث، يػحتاج إىل حلقات عديدة وكثًنة لكننػي أطمئنكم بأننػي سأختصُر 

عملية وليست نظرية وألننػي أعتقد بأف ما سأطرحُو ُب ألف مسألة التكليف الشرعي ىي مسألٌة  ،الكبلـ
لذلك لن أطيل الكبلـ  ،ىذا العنواف عنواف التكليف الشرعي لن يتػحقق عمليًا ألنُو مػجرد كبلـ

بػخصوصو فقط أمرُّ عليو مروراً سريعاً، لو كاف عندي اعتقاد أو عندي أمل ُب أف ىذه الػمطالب يػمكن 
أنا بإمكانػي أف أتػحدث ُب حلقات كثًنة وربػما أكثر من الػحلقات الػمتقدمة  ،أف تطبق عمليًا ُب الواقع

التػي جاوزت العشرين من حلقات ىذا الػَمَلّف، لكننػي أعتقد بأف التطبيق العملي لػهذا الطرح الذي 
 ولن يبادر أحد إىل تطبيقو لذلك سأختصر الكبلـ وسأذىب إىل ،سأبينُو ال وجود لُو على أرض الواقع

أضعف اإليػماف بشكل مػختصر أتػحدث، ألننا ونَػحُن ُب مقاـ الػحديث عن إماـ زماننا صلواُت اهلل 
وسبلمُو عليو وُب مقاـ بياف التكليف الشرعي، نػحُن بػحاجة إىل مشروع عملّي كبًن أطرافُو متعددة 

 .ولكن من الذي سيحقق ىذا الػمشروع بشكل عملي على أرض الواقع
نا أف ننظر إىل زعاماتنا سواء الزعامات الدينية أو السياسية فكل زعامة مشغولة بشأنػها، ألننا إذا أرد

الزعامات الدينية ُب مؤسستنا الدينية الزعامات الدينية ىي بطبيعتها ال تػميل إىل األمر غًن الػمألوؼ، 
ذا ىو الديدف العاـ دائمًا تػحاوؿ الػحفاظ على الػموجود حتػى لو كاف سيئًا تػمشية األمر كما ىو ى

لزعاماتنا الدينية، ولذلك ليس ىناؾ من تغيًن، ليس ىناؾ من تػحديث، ليس ىناؾ أي مػحاولة 
لئلصبلح، وىذه القحية ليس مػخصوصة ُب زماننا ىذا حتػى ُب األزمنة الػماضية، ربػما ُب األزمنة 

تغًنت األمور اآلليات اإلمكانات  الػماضية ىناؾ عذر لكن اآلف األزمنة الػمعاصرة تبدؿ العالػم تبدؿ،
 .الوسائل تغًنت، على أي حاؿ، أنا ال أريد الدخوؿ عميقاً ُب ىذه القحية

أما الزعامات السياسية قطعًا ال يعجبها ىذا الطرح أف يكوف ىناؾ مشروع ؼبواجهة الفكر القطيب 
بتعدوف عن العقيدة وباولوف األموي، الزعامات السياسية مشغولة ُب الشأف السياسي والسياسيوف عادًة ي

أف هبدوا جوًا فيو صبغة عقائدية من فوؽ وُب داخلو تتحقق اؼبصاّب وفقًا ؼبعادالت سياسية معينة وُب 
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وىذا ىو شأُف الساسة والسياسة وقحيتهم معروفة ال حاجة ألف نطيل الكبلـ خبصوص  ،صيغ دبلوماسية
لسياسية ُب واقعنا الشيعي يبكن أف تتجو ُب مشروعها ىذه القحية، فبل الزعامات الدينية وال الزعامات ا

وُب عملها باذباه ىذه القحية وأصبًل ىذه القحية ليست من األمور اليت تشغل باؿ اجملموعتٌن ال باؿ 
ؾبموعة الزعامات الدينية وال باؿ ؾبموعة الزعامات السياسية، وىذه اجملموعات ىي القادرة على إهباد 

الفكر األموي الذي ينخر واقعنا الشيعي، اجملموعات األخرى من عامة الشيعة مشروع قوي ُب مواجهة 
ىذه الزعامات الرعية أو ما يقاؿ ؽبا القواعد الشعبية الشيعة بشكل عاـ ال اىتماـ ؽبم هبذا األمر وال 
يشعروف بو وح ى لو نُػّبهوا لذلك فهم ال يعبئوف بو، األعم األغلب من الناس منشغلة دبصاغبها 

خصية بأمورىا اغبياتية باؼبشاكل احمليطة هبا، ردبا ىناؾ عدد قليل من الناس قد يعبئوف ؽبذا األمر أو الش
لذلك ال يبكن أف يكوف ىناؾ مشروع على أرض الواقع  ،يهتموف بو وىؤالء يفتقدوف إىل اإلمكانيات

إمكانات بشرية وإىل دعم ألف اؼبشاريع الكبًنة اليت تتحقق على أرض الواقع ربتاج إىل إمكانات مادية و 
من الزعامات الدينية وإىل دعم من الزعامات السياسية وىذا لن يتحقق لذلك لن نطيل الوقوؼ كثًناً 

 عند ىذه القحية وُب ىذه اؼبسألة، لكن البد من تشخيص التكليف الشرعي.. 
طاولة  إذا أردنا أف نشخص التكليف الشرعي ىناؾ مجموعة من العناوين البد أف نضعها على

  :ىناؾ عنوافالبحث: 
وصبعت  (َمَلّف الظهور واعبفر)أنا بشكل سريع أمر على ىذه العناوين، ردبا ربدثُت ُب  :عصُر الظهور

من القرائن ما تشًن إىل أف ىذا العصر ىو عصر الظهور وأنا بينت ىذا اؼبعىن اؼبراد من أف ىذا العصر 
كذب الوقاتوف ومن جاءؾ   :توقيت، األئمة يقولوفىو عصُر الظهور ليس ىو ربديد زماين وليس ىو 

بوقت فكذبو، من يأتيك بوقت ال تتحاشو كذبو ال يوجد عندنا توقيت وربديد زماين، حٌن نقوؿ بأننا 
ُب عصر الظهور اؼبراد أننا ُب عصر القرائن إف كاف القرائن اليت نستنتجها من خبلؿ الواقع أو القرائن اليت 

ايات واألحاديث أو من خبلؿ مصادر أخرى مثل اعبفر اؼبستخرجات اعبفرية نستنتجها من خبلؿ الرو 
أو كتب الديانات أو غًن ذلك، ىناؾ قرائن كثًنة ىذه القرائن تشًن إىل أف ىذا العصر ىو عصُر 
الظهور، ما اؼبراد من عصر الظهور؟ اؼبراد من عصر الظهور فرتة زمانية اؼببلبسات اؼبوجودة فيها والظروؼ 

 .طة بشيعة أىل البيت وبػمنطقة الظهور، منطقة الظهور أيُّ منطقة؟ لنحدد منطقة الظهور أوالً احملي
حٌن نتحدث عن منطقة الظهور أو عن خارطة الظهور بعبارة أخرى، خارطة الظهور قلبها العراؽ وؽبا 
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ُب ىذه أجنحة لندور حوؿ ىذه األجنحة، اآلف إذا أردت أف ترسم خارطة للظهور لظهور اإلماـ، قل
اػبارطة العراؽ ىناؾ جناٌح شرقي إيراف ويبتد إىل أذربيجاف الدوؿ احمليطة ببحر قزوين، وىناؾ جناٌح مشايل 
وىي تركيا وىناؾ جناٌح غريب اعبناح الغريب الشامات سوريا، لبناف، األردف، فلسطٌن عبورًا إىل مصر 

ؿ اػبليج العريب، ىذه اؼبنطقة ىي منطقُة واعبناح اعبنويب اعبزيرة العربية السعودية واليمن وباقي دو 
الظهور، ىنا تقع األحداث األوىل واألحداث الرئيسة لظهور إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو ومن 
ىنا ىبرج األنصار، أىمُّ أنصار اإلماـ اغبجة ىبرجوف من ىذه اؼبنطقة، أىمُّ األحداث السياسية وح ى 

ماـ والعبلمات ربدث ُب ىذه اؼبنطقة، العبلمات أنبها ربدث ُب ىذه األحداث الطبيعية قبل ظهور اإل
اؼبنطقة، األنصار ىبرجوف من ىذه اؼبنطقة، األعداء األقوياء ىبرجوف من ىذه اؼبنطقة، حوادث الظهور 

وأىم األحداث بعد ظهور اإلماـ ُب ىذه اؼبنطقة أيحًا وبقية دوؿ  ،إرىاصات الظهور ُب ىذه اؼبنطقة
ٌب باؼبرتبة الثانية، إذاً العراؽ، إيراف، أذربيجاف، قزوين وما وبيط ببحر قزوين وتركيا وسوريا واألردف العامل تأ

وفلسطٌن وعبورًا من سيناء إىل مصر إىل الكنانة واعبزيرة العربية السعودية واليمن وباقي دوؿ اػبليج 
حاً من الدوؿ اؼبهمة اليت ؽبا عبلقة بظهور العريب، ىذه منطقُة الظهور، وتركيا إذا كنُت ما ذكرهتا فرتكيا أي

إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو وأنتم تبلحظوف األحداث كيف تغلي وكيف تتغًن األمور وال أريُد 
اغبديث عّما يػجري ُب ىذه الػمنطقة اآلف ربػما نتحدث عن ىذا الػموضوع ُب وقت آخر، مرادي من 

عية على أرض الواقع ومن جهات مػختلفة تنبئ بأف ىذه الفرتة عصر الظهور أف ىناؾ مبلبسات موضو 
 .لو أف الشيعة قاموا بػما يػجب عليهم فإنػهم يػمهدوف لظهور إمامهم

اؼبراد من عصر الظهور ىو ىذا وليس التحديد وإمبا ىي الفرتة الزمانية اؼبثالية والنموذجية بالنسبة للشيعة 
إلماـ، وحٌن أربدث عن التمهيد ليس اؼبراد العمل العسكري وال إذا أرادوا أف يقوموا بتمهيد لظهور ا

العمل السياسي، قد يكوف العمل العسكري والعمل السياسي وقد يكوف إنشاء الدوؿ واغبكومات جزء 
من التمهيد لكن التمهيد اؼبهم ىو اؼبعرفة والفكر، ح ى لو أردنا أف ننشئ دولًة شيعية ولكنها تعتمد 

ى فكر أموي قطيب ما فائدة ىذه الدولة؟ ىل ىذه الدولة فبهدة لئلماـ؟ أبدًا يبكن على فكر إخواين عل
أف ينشأ فيها أناس يبهدوف لئلماـ ولكن القحية األساسية الفكر، اإلماـ ليس ؿبتاجًا للسبلح، اإلماـ 

قطعاً  صلواُت اهلل وسبلمُو عليو ليس ؿبتاجًا للسبلح، لو أف دواًل شيعية نشأت اآلف وامتلكت أسلحةً 
ستمتلك األسلحة باألساليب الطبيعية، امتبلكها لؤلسلحة باألساليب الطبيعية فإنُو ال هبعلها ُب مصاؼ 
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الدوؿ األوىل، لن هبعلها ُب مصاؼ مثبًل الواليات اؼبتحدة األمريكية والدوؿ القوية األخرى مهما بذلت 
اإلماـ صلواُت اهلل وسبلمُو عليو يريد أف  ألف ىناؾ قحايا طبيعية وموازنات طبيعية ُب اغبياة، فإذا كاف

وبكم العامَل فهل وبكم العامَل بأسلحة تكوف ضعيفة أضعف من أسلحة الدوؿ األخرى؟ ال يبكن ذلك، 
اإلماـ سيأٌب بسبلح يطور األسلحة يعين ىناؾ الواليُة التكوينية ستتدخل وحينئذ إذاً ما ىو اؼبطلوب ُب 

يد ىو على مستوى اؼبعرفة، على مستوى العقوؿ، التمهيد بالدرجة األوىل التمهيد؟ بالدرجة األوىل التمه
ىو ُب ىذا األفق وتأٌب بعد ذلك الدرجات األخرى، حٌن تكوف ىناؾ معرفة فكيف تكوف معرفة والفكر 

نا يحخوف ُب عقوؿ الناس ئالذي يتعلمُو الناس والفحائيات تحخ ُب الناس اؼبفاىيم القطبية وأكرب خطبا
م القطبية وُكتّابنا يكتبوف اؼبفاىيم القطبية وال يُػحفُظ علّي ُب رسوؿ اهلل، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو اؼبفاىي

وآلو يُػحفُظ ُب علّي فكيف يُػحفظ؟ يػُحفظ أف نتمسك بالكتاب والعرتة فقط، أف نتمسك بالكتابٌن 
عليو وكبفُظ علّيًا ُب رسوؿ  الصامت والناطق فقط، ىكذا كبفُظ رسوؿ اهلل ُب علّي صلواُت اهلل وسبلموُ 

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، إذًا اؼبراد من عصر الظهور ىي ىذه الصورة أف ىناؾ مبلبسات قرائن 
ىناؾ زماف كبُن نعيشُو ىذا الزماف ىو حبسب الظروؼ السياسية واالجتماعية واعبغرافية حبسب 

عُة بتكليفها أزاء إماـ زماهنا ىذا اؼبراد من عصر اؼببلبسات يكاد يكوف مبوذجيًا مثاليًا ألف تقـو الشي
 .الظهور وما تقدـ من كبلـ ُب َمَلفِّ الظهور واعبفر اؼبراد من عصر الظهور هبذا اؼبعىن وهبذا الفهم

 ي:ػالعنواف الثان
وىو الػمهم واألىم وتلك ىي حًنُة الشيعة وخصوصاً حًنُة علماء ومفكري الشيعة فإنػهم ال يػميزوف بٌن 

لػمهم واألىم فيقدموف الػمهم على األىم فيقعوف ُب ىذه االشتباىات، أيهما األىم مثبًل ىل نػحافظ ا
على منهج الكتاب والعرتة ونربػي أجيالنا على معرفة أىل البيت أـ أف األىم مثبًل أف نواجو الفكر 

فكر نػخلُط فيو بٌن الػماركسي وال يعنػي أف ذلك ليس مهماً، أف نواجو الفكر الػماركسي بػحديث وب
حديث أىل البيت وبٌن حديث الػمخالفٌن، أيهما األىم؟ طبعًا عند اإلخوانيٌن وعند القطبيٌن ال يروف 
معرفة أىل البيت بالنحو العميق شيئًا مهمًا وىنا تػختل الػمعادلة بٌن الػمهم واألىم، بٌن ما عند أىل 

علينا أف نػميز بٌن الػمهم واألىم وعلينا أف نحع قائمة  البيت أف الػميزاف ىو الػمعرفة معرفُة أىل البيت،
ـُ زماننا ىو  أف نحع لستة ما ىو األىم وما ىو الػمهم، ىل ىناؾ شيء أىم من إماـ زماننا، إذا كاف إما
األىم إذا لػماذا نذكُر غًنُه؟ وإذا كاف إماـ زماننا ىو األىم كيف نتعامُل معو، كيف نتواصل مع إمامنا؟ 
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ع أف نتواصل مع إماـ زماننا من خبلؿ فكر أو من خبلؿ علماء أو من خبلؿ فقو أو من ىل نستطي
خبلؿ فتاوى أو من خبلؿ عقائد تتبنػى الفكر القطبػي ىل يػمكن؟ ىذا باب مغلق، ىذا باب يوصل إىل 

ة الػجامعة الػهاوية إىل جهنم، الباب الذي يوصل إىل إماـ زماننا الباب الذي نأخذُه من الكاُب، من الزيار 
الكبًنة، من بػحار األنوار، من تفسًن الربىاف ال من التفاسًن األخرى التػي تػشحُن العقوؿ واألفكار 
واألذىاف بالػحديث الػمخالف ألىل البيت، الذي يريد أف يبحث عن اإلماـ الػحجة صلواُت اهلل 

أو ُب تفسًن الفخر الرازي ىل يبحث عن اإلماـ الػحجة ُب تفسًن ُب ِظبلؿ القرآف  ،وسبلمُو عليو
التفسًُن األوؿ الذي يرجُع إليو الشيُخ الوائلي وُكلُّ الذين يتابعوف الشيخ الوائلي يػمتلكوف ُب مكتباتػهم 

والذين عرفوا سر  ،تفسًن الفخر الرازي ألنُو يرتب الػمحاضرة والػمجلس على أساس تفسًن الفخر الرازي
يذىبوف إىل تفسًن الفخر الرازي وىذه قحية من أسرار الػمهنة  مػحاضرة الوائلي من الػخطباء فإنػهم

 .يعرفها الػخطباء الذين يػحذوف حذو الشيخ الوائلي
البد أف نحع قائمة بٌن ما ىو اؼبهم واألىم وال نعبأ بأقواؿ اآلخرين، من ىم اآلخروف سواء رضوا أـ مل 

ـُ زماننا فعلينا أف نُػَفرِّ  ع على ىذا اؼبوضوع األىم أما إذا كاف األىم شيء يرضوا، إذا كاف األىم ىو إما
ثاين تلك قحية أخرى وللناس فيما يعشقوف مذاىُب، لكن األىم عندنا ىو اإلماـ اغبجة، السؤاؿ كيف 

وىذا الكبلـ كلُو قد  نعرفُو؟ كيف نتواصُل معو؟ كيف نتلمس ونتحسس مظلوميتو؟ كيف نعرؼ شؤوناتو؟
َلّفات السابقة أيحاً، إذا كاف الرقم األىم ىو اإلماـ اغبجة إذًا كيف نعرفُو؟ دار ُب ىذا الػَمَلّف وُب الػمَ 

إذًا كيف كببُو؟ إذًا كيف نتواصُل معو؟ ما ىي حقوقُو علينا؟ ما ىي الواجبات ُب أعناقنا وُب ذفبنا ذباه 
مثبًل ُب كتاب  إماـ زماننا؟ كيف نسعى ُب سبهيد األمر إليو ُب أي اذباه؟ ىذه األسئلة ىل قبُد أجوبتها

البياف للُكنجي الشافعي كما أوصى الشيُخ الوائلي الشيعة بأف يطالعوه، ىل قبد األجوبة مثبًل ُب ؿباضرة 
عبد احملسن العَباد وىو يقوؿ بأف مهديهم غًن مهدي الشيعة وأف الشيعة على ضبلؿ وىم على حق؟ 

راجعتو وبأنبيتو وغًن ذلك، أـ الكتب اليت ىذه احملاضرة وىذا اؼبقاؿ الذي أوصى الشيخ الوائلي وبقوة دب
مرت علينا من بداية الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي وإىل اآلف، إىل ىذه اللحظة إىل آخر كتاب وىو اقتصادنا ىذه 

 الكتب اليت ُشحنت بأقواؿ اؼبخالفٌن ىل ىي ىذه الكتب اليت توصلنا إىل اإلماـ اغبجة؟
ـُ اغبجة وما  :نقطة الثانيةسؤاؿ أترُؾ اعبواب عليو إليكم، إذاً ال نقطة اؼبهم واألىم، واألىم عندنا ىو اإلما

يتفرع على اإلماـ اغبجة من أسئلة فأين قبد ىذه األجوبة؟ ىل نبحث عن ىذه األجوبة عند الفكر 
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 .اإلخواين؟ أـ عند الوىابية؟ ُب أي مكاف نبحث ؟ أـ عند أىل البيت وأىُل البيت أدرى بالذي فيو
 لث: العنواف الثا

 التمهيد وىو واجبنا الشرعي، التكليُف الشرعي ىو التمهيد ما اؼبراد من التمهيد؟
 والبعد الثاين ىو البعد العملي. البعد األوؿ ىو البعد الػمعرفػي.  التمهيد يشتمل على بعدين:

ما من حركة إال وأنت تحتاج  -التمهيد حركة  - ما من حركةكما يقوؿ سيد األوصياء: - يا كميل
ُـّ اغبركات حٌن نريد أف نتحرؾ  - فيها إلى معرفة كبُن حٌن نريد أف نتحرؾ والتمهيد حركة بل ىي أ

كبتاج إىل معرفة وبعد ذلك ىذه اؼبعرفة يتفرع عليها العمل، فإذاً من يريد أف يسرب ىذا الغور غور التمهيد 
فحٌن نتحدث بيت مساوٌؽ إلنكارنا، يقنا أىل الوطلُب اؼبعارؼ من غًن طر  ،عليو أف يُػحّصل اؼبعرفة أوالً 

عن التمهيد، التمهيد ليس لعبة وليس ىوًى، التمهيد يعتمد على أصلٌن فإف التمهيد حركة، معرفة 
 وعمل البد من ربصيل اؼبعرفة وضعوا ىذا العنواف أماـ أعينكم دائماً:

 .طلُب الػمعارؼ من غير طريقنا أىل البيت مساوٌؽ إلنكارنا
  العنواف الرابع:

البداء، نػحُن إذا نظرنا إىل روايات أىل البيت وىي تػحدثنا عن البداء، ُب موضوع إماـ زماننا البداء 
قانوٌف نشط وقانوف يعمل وىذا القانوف يعمل ألجل أف تعمل األُمَّة، األُمَّة بإمػكانػها أف تغًن خارطة 

وىذه الرواية مرت  52ىذا ىو الػجزء األحداث وتغًن مسار األحداث، مثبًل حٌن نقرأ ُب بػحار األنوار و 
الروايُة ىنا عن داوود ابن أبػي  - عن أبي ىاشم الػجعفريعلينا لكننػي أعيدىا ألجل التذكرة، الرواية: 

كّنا عند أبي جعفر مػَُحمَّد   -القاسم وىي نفس الرواية ينقلها الشيخ النعماين عن أيب ىاشم الػجعفري 
فجرى ذكُر السفياني وما جاء فػي الرواية من أف أّمرُه من  -د اإلماـ الػجوا -بن علّي الرضا 

؟ قاؿ: نعمي قلنا لُو: فنخاؼ أف يبدو هلل فػي  الػَمحُتـو فقلُت ألبي جعفر: ىل يبدو هلل فػي الػمحتـو
السفياين من الػمحتـو والػمحتـو يػحدُث فيو البداء، ىذا القانوف  .القائمي قاؿ: القائُم من الػميعاد

يعمل ُب كل الػمساحات بػحيث يصل إىل أقوى العبلمات وىي الػمحتومة وأقوى العبلمات  يعمل،
مػحمد بن  الػمحتومة بػحسب الروايات ىي عبلمة السفياين، حتػى ُب آخر توقيع وصل إىل عليّ 

وسيأتي شيعتػي من يّدعي الػمشاىدة أال فمن أّدعى الػمشاىدة  :الَسَمري ماذا قاؿ اإلماـ الػحجة؟
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ألف السفياين ىو أقوى العبلمات ولو راجعنا الروايات واألخبار نػجد أف أكثر روايات  - ل السفيانيقب
أىل البيت التػي تػحدثت عن العبلمات تػحدثت عن السفياين ومع ذلك السفياين يػمكن أف يكوف 

ا كاف السفياين فيبدو هلل فيو ألي سبب؟ بسبب عمل األُمَّة، بسبب حركة األُمَّة فإذ ،خاضعًا للبداء
يػمكن أف يزوؿ وال يػحدث حدث السفياين يػمكن أف تتغًن الكثًن من األحداث، القحية الثابتة 

ـُ زماننا القائم فقط ىو من الػميعاد وإف اهلل ال يػخلُف الػميعاد.  الوحيدة ىو إما
بصير قاؿ: قلُت عن أبي  بسنده:ىذه الرواية بة الشيخ الطوسي ولذلك نػحُن مثبًل حينما نقرأ ُب غي

وتقدـ  265وأيحًا ىذا الػخرب تقدـ، ىذه صفحة:  - لوُ : ألػهذا األمر أمد يريح أبداننا وننتهي إليو
عن عثماف النوى قاؿ:  - 263مشابو لُو، ىناؾ خرب ُب صفحة:  263الػخرب أيحًا ُب صفحة: 

الػحديث ىنا عن الَفرَج ليس  .اهلل َسِمعُت أبا عبد اهلل عليو السالـ يقوؿ: كاف ىذا األمُر فػِيَّ فأخرهُ 
الَفرَج األكرب، نػحُن حينما نقرأ أو نسمع أو نستمع إىل أحاديث عن النبػي وعن الػمعصومٌن بأنُو خًن 

 عبادة أُمَّتػي انتظاُر الفرج، الفرج ىنا لُو أكثر من معنػى لُو أكثر من أفق:
، اإلنساف يػمر بأزمات ويػجعل عينُو ُب اهلل األفق األوؿ الفرج الذي يكوف ُب حياة الشخص لػمشاكلو

سبحانو وتعاىل أملُو ُب اهلل، ىذا التفائل واألمل ُب اهلل سبحانو وتعاىل ىو ىذا خًُن العبادات إف اإلنساف 
 .ىو ىذا مصداؽ من مصاديق انتظار الفرج ،يصرب وينتظر ويدعو ويتأمل من اهلل الػخبلص

رج الػخاص، وىناؾ الفرج األصغر، الفرج األصغر مقاطع ُب تأريخ الفرج الػخاص يػمكن أف نسميو بالف
الشيعة اهلل سبحانو وتعاىل يرفع الظلم عنهم كما حصل مثبًل ُب العراؽ كما حصل ُب إيراف مثبًل، مقاطع 

 .زمانية ىذا يقاؿ لُو فرج أيحاً 
ؾ الفرج األكرب، اإلماـ ىنا وأيحًا من صبلة مصاديق انتظار الفرج والعمل للوصوؿ إىل ىذه اؼبرحلة، وىنا

كاف يبكن باعتبار سقوط الدولة األموية   .كاف ىذا األمُر ِفيَّ   :يتحدث ُب ىذه الرواية عن الفرج األصغر
وبداية الدولة العباسية وىي ضعيفة جدًا فالظرؼ السياسي كاف مبلئم ألف يُفرَّج عن الشيعة لو كاف 

ُو الشيعة، لو سّلموا لئلماـ الصادؽ عليو السبلـ لكانت ىناؾ عمل وأنصار لو كاف ىناؾ برنامج تَِبعَ 
اللَُّهمَّ اغفر  :األمور تغًنت لكنهم ما سّلموا، اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ كاف يسجد ويقوؿ ُب سجوده

َسِمعُت أبا  :ما كانوا ُيَسلِّموف لئلماـ الصادؽ ،ألصحايب وأصحاب أيب فإين أعلم أف فيهم من ينّقصين
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 عليو السالـ يقوؿ: كاف ىذا األمُر ِفيَّ فأخرُه اهلل ويفعُل بعد ِفي ذريتي ما يشاء.عبد اهلل 
عن أبي بصير قلُت لو: ألػِهذا األمر أَمٌد نريح إليو أبداننا وننتهي إليو؟ قاؿ: بلى وأيحًا رواية أخرى: 

لتزموا بتعاليم اإلماـ أمد يعنػي فرج ُب زماف اإلماـ الصادؽ، يعنػي ما ا -ولكنكم أذعتم فزاد اهلل فيو
ألِػهذا األمر أمٌد نريح إليو أبداننا وننتهي إليو؟ قاؿ: فأذاعوا وأربكوا الربنامج فتأخر، أبو بصًن يقوؿ: 

كاف ىذا األمُر ِفيَّ فأخرُه اهلل ويفعُل بعد   -نفس الكبلـ الػموجود  - بلى ولكنكم أذعتم فزاد اهلل فيو
ىذا القبيل موجودة ُب كتب الػحديث، ىناؾ مػجموعة من ىذه والروايات من  - ِفي ذريتي ما يشاء

 الروايات موجودة ُب آخر كتاب غيبة الشيخ الطوسي رضواف اهلل تعاىل عليو ال يوجد مػجاؿ لقراءتػها.
ُب وصايا اإلماـ الصادؽ لػمؤمن الطاؽ وىو يأمره بكتماف  (تػحف العقوؿ)أأخذ نػموذج آخر جاء ُب 

فأذعتموه فأّخرُه اهلل ثم  يفال تعجلوا فواهلل لقد قرب ىذا األمر ثالث مراتاألسرار فيقوؿ لُو: 
أذعتم األسرار أربكتم الربنامج، أربكتم الػخطة  - يقوؿ: واهلل ما لكم سر إال وعدوكم أعلُم بو منكم

وىو يتػحدث عن فرج أصغر وليس عن  -فال َتعَجلوا فواهلل لقد قرب ىذا األمر  -فتغًنت األمور 
فال تعجلوا فواهلل لقد قرب ىذا األمر ثالث مرات فأذعتموه فأّخرُه اهلل واهلل ما لكم  -رج األكرب الف

ىذه الروايات وأمثالػها تنبئنا عن قانوف البداء، قانوف البداء يعمل ُب  - سر إال وعدوكم أعلُم بو منكم
وُب حياة إمامنا الػحجة صلواُت جػميع الػمقاطع مثل ما كاف يعمل ُب حياة األئمة يعمل ُب زماننا ىذا 

اهلل وسبلمُو عليو، إذاً اآلف عندنا مػجموعة من العناوين ىذه عناوين مهمة جداً على ضوء ىذه العناوين 
 يػمكن أف ُيشخَّص التكليف الشرعي، كاف عندنا عنواف:

تقـو الشيعة  عصر الظهور، وعندنا عنواف: الػمهم واألىم، وقلت بأف عصر الظهور العصر الػمناسب ألف
بتكليفها الشرعي باتػجاه إماـ زمانػها، وعنواف: الػمهم واألىم والعنواف األىم ُب القائمة األوىل ُب حياتنا 

ـُ زماننا الػحجةُ  الػحسن إذا كاف اآلخروف عندىم عناوين أىم تلك قحية راجعة إليهم، بن  ىو إما
تعتمد على أساسٌن: أساُس الػمعرفة وأساُس والعنواف الثالث وىو التمهيد وقلُت بأف التمهيد حركة 

العمل، والعنواف الرابع البداء وىو أف األحداث والوقائع التػي ىي ُب ضمن الػمشروع الػمهدوي يػمكن 
 أف تتغًن يػمكن أف تتبدؿ وىذا أمٌر راجع إىل عمل األُمَّة وإىل تػمهيد األُمَّة وما تقـو بو األُمَّة. 

اضر وحبسب اإلمكانات اؼبتوفرة عند الشيعة أىمُّ شيء ىو أف مبهد قاعدة الظرؼ اغباضر، الظرؼ اغب
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فكرية أف نغًن القناعات، تغيًن القناعات على اؼبستوى العاؼبي مقدمة مهمة جدًا لظهور اإلماـ صلواُت 
اهلل وسبلمُو عليو، أف نغًن القناعات على مستوى عاؼبي وحينما أقوؿ على مستوى عاؼبي ال أعين على 

ستوى اغبكومات وإمبا أف يكوف ُب كل مكاف ىناؾ أناس ينتظرونو، وبملوف االستعداد للتححية م
وللطاعة والتسليم ولكن كيف نستطيع أف نقـو بذلك وكبُن مػّخرَتقوف، البد من تغيًن القناعات ُب 

نظيف ُب الوسط الشيعي وال يبكن أف نغًن القناعات ُب الوسط الشيعي ما مل يكن ىناؾ، ىناؾ ضبلة ت
ىذا الواقع الشيعي كي لبلص ونتخلص من قاذورات ىذا الفكر األموي الذي اخرتقنا وإال ستبقى 

 الصورة غًن صافية ولن تكوف ىناؾ قناعات واضحة، ولذا كبُن ُب ىذا الشأف كبتاج إىل أي شيء؟
كانت اإلمكانات   واهلل لواجة إىل مؤسسة جامعية و كبتاج إىل جامعة كبًنة، إىل مؤسسة جامعية كبُن حب

متوفرة لدي لبادرُت إليها منُذ ىذه اللحظة، كبُن حباجة إىل مؤسسة جامعية تُػَخرِّج ُكّتاباً، ُصحفيٌن، 
 إعبلميٌن، ُمبلغٌن يػحملوف فكر أىل البيت بعيداً عن الفكر الػمخالف وإال كيف نغًن القناعات؟

نت، الصحافة، الػمجبلت، الػمؤلفات، الندوات اآلف اإلعبلـ وسائل اإلعبلـ التلفزيوف، السينما، اإلنرت 
الفكرية، العلمية، األدبية إذا لػم يكن ألولياء اإلماـ الػحجة ححور فيها وىم يػحملوف فكر أىل البيت 
الصاُب الناصع النظيف النقي من قذارات الفكر األموي لن يػحدث ىناؾ أي تغيًن ُب الواقع الشيعي، 

ة مؤسسة جامعية وأف تكوف لػها فروع حتػى لو تكوف لػها فروع صغًنة أف نػحُن بػحاجة إىل جامعة كبًن 
تكوف ىذه الػجامعة ُب العراؽ ُب أوربا ُب أي مكاف، ُب أي مكاف يػمكن أف تنشأ جامعة من ىذا النوع 
تنتج مبلغٌن وخطباء وأدباء وُكّتاب يػحملوف فكر أىل البيت، ونػحتاج إىل مؤسسة إعبلمية ضخمة إىل 

ت فحائية بػحجم قناة الػجزيرة اإلخوانية أو أكرب منها باللغة العربية، باللغة اإلنػجليزية نػحتاج إىل قنوا
قنوات إعبلمية، نػحتاج إىل مؤسسة سينمائية نعرض فيها ما جرى على أىل البيت، نعرض فيها ظبلمة 

لنطاؽ التلفزيوين تعمل أىل البيت، نػحتاج إىل عمل مكثف على اإلنرتنت، مؤسسة إعبلمية تعمل على ا
سرتاتيجية متابعة تتابع اعلى النطاؽ السينمائي تعمل على نطاؽ اإلنرتنت نػحتاج إىل مؤسسة دراسات 

ما يػجري ُب العالػم، وتػحقيق ُب كل مطلب يرتبط باإلماـ الػحجة قديػمًا حديثًا ُب كل ما يدور حوؿ 
م ما عندنا للغات الػحية وأف نرتجػم ما عند اللغات ىذه القحية، ونػحتاج إىل قسم ترجػمة ىائل أف نرتجػ

الػحية حتػى َنطَّلع على ماذا يػجري ُب العالػم وإال كيف نستطيع أف نػمهد لئلماـ الػحجة، نػحتاج إىل 
مؤسسة اجتماعية ترعى الػمواىب ُب الوسط الشيعي ومن مػختلف االتػجاىات، ترعى الػمواىب 
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الػمواىب على الػمستوى الفنػي على الػمستوى األدبػي على الػمستوى وتػمدىم باألمواؿ لتطوير ىذه 
وإال كيف نستطيع أف نصنع نػجومًا لشبابنا  ،العلمي على الػمستوى الرياضي ُب جػميع االتػجاىات

الشيعي وألجيالنا القادمة إذا أردنا أف نػمهد لئلماـ الػحجة البد أف ننتفع من ىذه الػمواىب ونصنع من 
مواىب نػجومًا تكوف قدوة، ىذه مواىب تػحمل رسالة اإلماـ الػحجة ونػحتاج إىل مؤسسة ىذه الػ

، أف يشرؼ عليها أناس  اقتصادية أف يساىم فيها كل الشيعة من تػجار وحتػى من صغار القـو
 .اقتصاديوف مػحرتفوف، تكوف شركة مساىػمة كبًنة بػحجم الشيعة تدعم ىذا الػجهد

يالية وىذا طرح، طرح نظري من الذي سيعمل هبذا االذباه؟ زعاماتنا الدينية أـ أنا قلت القحية قحية خ
زعاماتنا السياسية أـ شيعُة أىل البيت الذين انشغلوا بكل شيء وأعرضوا عن أىل البيت؟ أنا قلت 
القحية إذا أردنا أف نبسط الكبلـ فيها ربتاج إىل حلقات وحلقات كثًنة ولكن ليس ىناؾ من واقع 

لذلك أكتفي هبذه العجالة ألننا سنصطدـ، سنصطدـ بواقع ُمر إذا نظرنا  ،يتحقق على األرضعملي س
إىل مؤسستنا الدينية وإىل حوزتنا العلمية فإننا سنجد الَتَخلُّف الواض  والتحجر الواض  قحية واضحة 

أي تغيًن ال  ىذه سيدافعوف يرفحوف ىذا الكبلـ ولكن الواقع شهيٌد على ذلك، وال يبكن أف وبدث يعين
أرى أي ؾباؿ للتغيًن ح ى ؿباوالت التغيًن واإلصبلح فإهنا ؿباوالت إصبلح مثل ؿباولة السيد الشهيد 
ؿبمد باقر الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو ُب إصبلح اؼبنهج اغبوزوي ىي إعادة صياغة عبزء من اؼبنهج 

كتاب درسي ىو إعادة صياغة يعين مثل وذلك ال يؤثر شيئاً، السيد الشهيد مثبًل حينما كتب اغبلقات ك
ما واحد عنده بيت قدًن مهّدـ، قدًن ىدـ غرفة وبناىا بنفس الطابوؽ العتيق ولكن يعين صبغها وطبلىا 
وأضاؼ إليها بعض اإلضافات بدؿ أف تكوف الغرفة كاف السقف منحين مقوس جعل السقف فبلت 

 باػبشب بُنيت باغبديد، ىذه ؿباوالت مسط ، ال يوجد أي تغيًن يعين بدؿ أف كانت تُبىن مثبلً 
ولذلك يعين ال أتوقع أف مثبًل سيحدث  ،إصبلحية عبزء من اؼبنهج إعادة صياغة عبزء من نفس اؼبنهج

تغيًن ُب ىذه اعبهة ُب جهة اؼبؤسسات، اؼبؤسسات الدينية أو ُب جهة اغبوزات العلمية ال أعتقد أف 
هو مثل الذي وبرؾ الكاؾ يفتحُو ٍب يسدُه نرجع إىل نفس تغيًنًا سيحدث وح ى لو حدث ىناؾ تغيًن ف

القحية األوىل، وذلك ألف اآلليات اؼبوجودة ىي نفس اآلليات ولكن تُعطى أظباء جديدة ولو كاف ىناؾ 
مؤسسات جديدة بعناوين جديدة يسلط عليها إما األوالد، األصهار، األنسباء، األقرباء وُب الغالب ال 

اءة أو يتسلط عليها اؼبتملقوف، ؾبموعات من اؼبتملقٌن معروفة ُب داخلنا وُب وسطنا يبلكوف علماً وال كف
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اغبوزوي ىؤالء يعرفوف كيف يأكلوف اللقمة ومن أين يأكلوف الكتف، ىم يبلكوف القابلية بػهذا االتػجاه 
علمية الذين وال أريد الػخوض كثًنًا ُب ىذه القحية، طبلب العلم يعرفوف ىذه القحية، طلبة الػحوزة ال

 .يسمعوف قولػي يعرفوف ىذه الػحقائق
وأما على مستوى الػمثقفٌن وأصحاب الشهادات وأصحاب الػمواىب والُتّجار والزعامات الشعبية مثل 
شيوخ العشائر أو الزعامات الػمجتمعية فبل أعتقد أنػهم يستطيعوف أف يفعلوا شيئًا ألف ِظبلؿ الػمؤسسة 

تالػي ىم يدوروف ُب نفس األجواء، تبقى عندنا الػحسينيات والػهيئات الدينية منعكسة عليهم وبال
والػمساجد والػجمعيات الدينية وىذه األخرى أيحًا متصارعة فيما بينها وقسم كبًن منها أيحًا ىو 
ينحوي تػحت عباءات معينة، تػحت عباءات مرجعيات معينة وأحزاب، ال توجد ىناؾ حسينيات 

ستقبلؿ، أنا ىنا ال أريد أف أقوؿ بأف الػحسينيات البد أف تنفصل عن ومساجد مستقلة تػماـ اال
الػمرجعية أبداً، الػمرجعية ىي الغطاء الشرعي للشيعة وأقوؿ ىذا الكبلـ ال لكي أخطب ود أحد وإنػما 

البد جػميع الػمؤسسات  ،الػمنظومة الشيعية أىل البيت وضعوا لػها غطاء ونظاـ وىو غطاء الػمرجعية
جد الػحسينيات أف تعمل تػحت غطاء الػمرجعية العاـ من دوف أف أحدد أسػماء، ومرادي من الػمسا

ذلك أف ىذه الػمؤسسات ال تنفصل عن الغطاء الػمرجعي الشيعي لكن ال أف تدخل ُب صراعات ىذه 
 .هاالػحسينية تتبع الػمرجع الفبلين وتلك الػحسينية تتبع الػمرجع العبلين وتبدأ الصراعات فيما بين

لكن الذي أتوقعُو من الػحسينيات الػمخلصة ألىل البيت ومن َخَدَمة الػحسٌن أف يلتفتوا إىل قحية مهمة 
وىو أف يسّدوا أبوابػهم بوجو ىذا الفكر القطبػي الػمنحرؼ، ىذا الفكر اإلخوانػي الػمنحرؼ أف يسّدوا 

الػحسينيات والػجمعيات الدينية أبوابػهم بوجو ىذا الفكر الػمنحرؼ، ىم يستطيعوف أف يفعلوا ذلك، 
يػمكن أف تفعل ذلك ويػمكن أف تحغط على الػخطباء وعلى الػمتحدثٌن وعلى الشعراء أف ال يطرحوا 

وأنا أعتقد أف الحغط الػجماىًني الػحسينػي سيرتؾ أثراً كبًناً، ولكن لقلة الوعي أيحاً ُب  ،شيئاً من ذلك
اجتها للػماؿ ُب بعض األحياف تحطر أف تتنازؿ عن ىذه الػمؤسسات ولػحاجتها للػماؿ وبسبب ح

بعض ما تريد أو عن بعض ما تؤمن بو وىناؾ مبلبسات أخرى كثًنة ال أريد الػخوض فيها لذلك ال 
 أعتقد بأف الػحسينيات والػمواكب الػحسينية تستطيع أف تفعل شيئاً ُب ذلك. 

الذي أشرُت إليو، التكليف الشخصي يبقى التكليف الشخصي لكل إنساف وىذا ىو أضعُف اإليػماف 
لػمعرفة إماـ زمانو وأف يقصد األبواب النظيفة، أف أواًل لكل مػحّب من مػحبػي أىل البيت أف يسعى 
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يّنقي فكرُه من ىذا الفكر الػمنحرؼ البعيد عن أىل البيت، أف يعرؼ أىل البيت، أف يتوجو ألىل 
 أف كل إنساف يستطيع أف يصل إليها ىذا واحد. البيت، أف يتػمسك بأىل البيت وىذه قحية أعتقد 

أف يقاطع الفحائيات وأف يقاطع الػمواقع على اإلنرتنت وأف يقاطع الػمنشورات، كل شيء يَػُبث ُب  ثانيا
الوسط الشيعي ومن الوسط الشيعي أنا ال أتػحدث أف قاطعوا مثبُل مواقع الوىابية أدخلوا على مواقع 

استمعوا لػها، أنا أتػحدث عن الػقنوات الشيعية التػي تبث ىذا الفكر الػخاطئ  الوىابية أو قنوات الوىابية
ُب الوسط الشيعي على الػمتدينٌن الػمحبٌن لئلماـ الػحجة أف يقاطعوىا وُيشعروا الناس وُيشعروا ىذه 
ذا  القنوات بأنػهم قاطعوىا حتػى تكوف عملية ضغط وإال ال فائدة من الػمقاطعة ىكذا لوحدىا، ألف إ

كاف اإلنساف يعلم بأف الفكر الػمطروح ىنا ىو فكر قطبػي إخوانػي أموي فهو سيتجنبُو فما الفائدة من 
الػمقاطعة من دوف أف تكوف عملية ضغط على ىذه القنوات الفحائية أو عملية ضغط على ىذه 

ىذه القحية ألنُو الػمؤسسات الفكرية واإلعبلمية أو عملية ضغط على الػخطباء والعلماء ُب أف يتجنبوا 
يبدو أف الحغط على العلماء لن يؤثر إال من طريق الشعب وإال عملية إرشاد أو نصيحة أو نقاش لن 
يقتنعوا، أفحل وسيلة ىي عملية الحغط الشعبػي والػجماىًني الشيعي على ىذه الػمؤسسات، 

ء أف يتجنبوا ىذا الطرح األموي الػمؤسسات الثقافية، الػمراكز اإلعبلمية، على الػخطباء، الشعراء، العلما
القحية ماشية وما زاؿ القطاُر ماشياً  ،ومع ذلك إننػي أعتقد إف الكثًنين لن يعبئوا بكبلمي ىذا وال بغًنه

 .وما زالت اللقمة تصل إىل الػمعدة، الػحياة ىنيئة، وأىُل البيت ُب جانب ونػحُن ُب جانب
مثل السياسيٌن ال نلـو السياسيٌن، السياسيوف حٌن  نػحُن نتعامل مع أىل البيت على سبيل الػحاجة

يػحتاجوف أىل البيت ألغراضهم ومصالػحهم يرفعوف شعار أىل البيت ويُدنوف منهم ورقة أىل البيت، 
وحٌن يصلوف إىل مرامهم يبعدونػها ولربػما يلقونػها ُب سلة الػمهمبلت، ال عبلقة لػهم بػهذا الػموضوع 

إىل أىل البيت، قحية معاملة، نػحُن أيحًا نتعامل مع أىل البيت بنفس ىذه  القحية بقدر ما يػحتاجوف
الذىنية ولكن بشكل آخر، نأخُذ من أىل البيت ما نريد أف نأخذ ونتعامل معهم على أساس الػمزاج وال 
نشعر بالػمسؤولية الشرعية، ىذا الػموضوع أنا تػحدثت عنُو منُذ الثمانينات وعندي مػجموعة من 

وىو موقع حسينية اإلماـ  )زىرائيوف(  بداية التسعينات موجودة على موقعضرات ألقيتها ُب الػمحا
الػمهدي عليو السبلـ ُب لندف موجودة مػحاضرات صوتية منها مثبًل مػحاضرة بعنواف التكليف الشرعي، 

قيل بأننػي مػحاضرة بعنواف مشكلتنا الرئيسة وُب وقتها قلت بأف مشكلتنا ليست صّداـ وقيل عنػي ما 
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أثبط ُب عمل الػمعارضة وفعبًل الػمعارضة ما أسقطت صّداـ األمريكاف أسقطوا صّداـ وذىب صّداـ 
فماذا صار؟ أنا ال أتػحدث عن الوضع السياسي أتػحدث عن وضعنا الشيعي وعبلقتنا باإلماـ الػحجة 

ُر فينا فماذا صنعنا؟ فماذا صار بعد سقوط صّداـ؟ نفس الشيء الزاؿ الفكر اإلخواين القطبػي ينخ
مشكلتنا ىي، حتػى ىناؾ الكثًن من الناس ينتقدوف العلماء ُب أنػهم ال يتصرفوف بشكل سليم ُب 
الػحقوؽ الشرعية ال يعملوف كذا وكذا ىذه ليست مشكلة الػمشكلة االبتعاد عن أىل البيت، االبتعاد 

القحية ُب طوايا الػحديث القادـ، عن أىل البيت ىو يػجلب لنا بقية الػمشاكل ربػما نتناوؿ ىذه 
الػمشكلة الكبًنة مشكلتنا ىي عدـ الػحماس العقائدي نػحُن ال نػملُك حػماسًا عقائدياً، ما الػمراد من 
الػحماس العقائدي؟ الػحماس العقائدي أف اإلنساف يستشعر جذوة مشتعلة ُب داخلِو لػخدمة أىل 

ـُ أىل البيت، ىذه الػجذوة الػمشتعلة منطفئة البيت يفكر ليل نػهار كيف يػخدـ إماـ زمانػ و، كيف يػخد
فينا، إذا كانت ىذه الػجذوة منطفئة فبل أمل وال رجاء ُب أننا نستطيع أف نفعل شيئًا على أرض الواقع، 

من حلقات الػَمَلّف  22الػموضوع فيو تفاصيل، بقية الػحديث إف شاء اهلل تأتينا ُب يـو غد الػحلقة 
ف شاء اهلل تعاىل أكمل الػحديث ُب موضوع التكليف الشرعي وأحاوؿ أف ألػملم أطراؼ الػَمهَدوّي إ

 الػحديث ُب العنواف السابع واألخًن وىو الػخاتػمة خاتػمُة الػَمَلّف الػَمهَدوّي. 
الػحسن، ليلة ىانئة بن  إىل يـو غد إىل ذلك اللقاء أترككم ُب حفِظ ورعاية إماـ زمانكم الػحجة

بحوف على والية أـ الػحسن والػحسٌن صلوات اهلل عليها وعليهما وآلػهما األطيبٌن وسعيدة، تص
 .األطهرين أودعكم فأقوؿ: يا زىراء يا زىراُء يا زىراء، ُب أماف اهلل
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 الثانية والعشروناحللقة 
 / اجلزء الثاني التكليف الشرعي

 اخلامتةو

ئم من آِؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحّبيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َسبَلـٌ عليكم بٌن أيديكم أشياع القا
وىي الػحلقة األخًنُة ُب ىذا الػَمَلّف،  ،الػحلقة الػثانية والعشروف من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػملفات

كانت ىناؾ بقية من الػحديث ُب الربامج   أحاوؿ أف ألػملم أطراؼ الػحديث بقدر ما أتػمكن وإذا
 القادمة أعرضها بٌن أيديكم لكن ىذه الػحلقة ىي الػحلقة األخًنة من حلقات ىذا الربنامج.

ُب يـو أمس وصلنا إىل العنواف السابع التكليف الشرعي وقلُت بأفَّ اغبديث عن التكليف الشرعي ُب 
عن التكليف الشرعي حديٌث َعَملي وليس نظريًا لكنين  حقيقتِو وبتاج إىل حلقات كثًنة ألفَّ اغبديثَ 

طويُت كشحاً عن كل ذلك الكبلـ الطويل ألنين ال أجُد شبرًة عمليًة سترتتب على ذلك ُب واقعنا الشيعي 
إنو ؾبرد كبلـ، لذلك مررُت مرورًا سريعًا على عناوين ىذه اؼبسألة، بقيت بقيٌة ربَت ىذا العنواف ربت 

لشرعي ٍب أَُعرِّج على العنواف األخًن من عناوين صفحات وأوراؽ ىذا الػَمَلّف اػباسبة عنواف التكليف ا
خاسبة الػَمَلّف، ربدثُت ُب يـو أمس ُب آخر كبلمي عن تكليف ؿبيب إماـ زماننا، ال أريد أف أعيد الكبلـ 

لك كبلـٌ ال فائدة خبصوِص ما ينبغي أو ما هبب أف يكوف ُب مؤسستنا الدينية أو ُب حوزتنا العلمية فذ
عملية فيو، وال أريد اغبديث أيحًا عن ما ينبغي أو عن ما هبب أف يقـو بِو اؼبثقفوف والػُمبِدعوف 

 ،فهذا األمر لن يرتتب عليو شيء ُب واقعنا العملي ،وأصحاب األمواؿ والزعامات الشعبية واجملتمعية
ما ُب حوزتنا العلمية ستنعكُس ِظبللُو على ولذلك لن أقَف عند ىذه اؼبسألة، ما ُب مؤسستنا الدينية و 

ىذه الطبقات اجملتمعية وىذا ىو واقعنا، كذلك بالنسبة للمساجِد واغبسينيات واؽبيئات واؼبواكب 
قلُة  ،واعبمعيات الدينية ال أعتقد أهنا سرتتُب أثرًا كبًنًا على مثل ىذا اؼبوضوع ألسباب معروفة منها

تػحتاُج الدعم الػمادي من جهات معينة وبالتايل ال تستطيع أف تقوؿ ومنها أف ىذه اؼبؤسسات  ،الوعي
شيئاً، وىذا ىو واقعنا الذي نعيشُو ىذا ىو وصٌف دقيٌق للواقع سواء وافقنػي على ذلك من يريد أف 
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يوافقنػي أو خالفنػي على ذلك، أنا ال أعبُأ بػمن يَروُؽ لو كبلمي وحتػى بػمن ال يروؽ لو كبلمي، من 
 .و أو من ال يروؽ لو كبلمي على حد سواءيروؽ ل

تعلمت ُب مدرسة أىل البيت وعلمتين اغبياة والتجارب اؼبكثفة اليت ُخحتها على ـبتلف األصعدة أف ال 
عليٌّ وآُؿ )أعبأ دبن يروؽ لو الكبلـ أو دبن ال يروؽ لو الكبلـ، ىناؾ قحيٌة واحدة أحبُث عنها أظبها 

وإذا كاف الكبلـ ال يروؽ لعلّي وآؿ علّي  ،علّي وآؿ علّي فذلك ىو اؼببتغى، إذا كاف الكبلـ يروُؽ ل(عليّ 
فتلك ىي الطامة الكربى، سواء قَِبَل الكبار والصغار ُب وسطنا الشيعي أـ مل يقبلوا فإف ذلك ال يساوي 

ملي ىو عندي شيئاً، اؼبيزاُف عليٌّ وآُؿ علّي لذلك أقوؿ بأف اؼبسألة اليت يبكن أف يرتتب عليها أثٌر ع
التكليف الفردي حمليب أىل البيت، التكليُف الشخصي، الذين يتحسسوف ىذه اؼبأساة اؼبوجودة ُب واقعنا 

ولية الػُملقاة على عواتقنا بٌن يدي إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو السعي ؤ الشيعي ويستشعروف اؼبس
أف ُنَشخَِّص مواطن العيب ومواطن إىل معرفة إماـ زماننا بكل جهد وبكل ما نتمكن ومن جهة أخرى 

االخرتاؽ األموي القطيب ُب وسطنا، على مستوى الفحائيات على األقل أف نقاطعها وأف ُنشعرىا بأننا 
قاطعناىا، اؼبواقع اإللكرتونية أف نقاطعها وأف ُنشِعرىا وإال أف نقاطعها من دوف أف ُنشِعَرىا ال فائدة ُب 

ت القائمٌن على الفحائيات أو القائمٌن على اؼبواقع اإللكرتونية بسوء ذلك، كبن ال نتهم ؿبيب أىل البي
وف إليو بسبب جهلهم وعدـ معرفتهم بفقو أىل ف إىل الفكر األموي القطيب فيلجألكنهم وبتاجو  ،النية

 البيت اغبقيقي وحبديث أىل البيت اغبقيقي وباؼبعرفة اغبقيقية ألىل البيت، فلحاجتهم كما قاؿ األئمة:
 .حتاجوا إىل فقههم أدخلوىم ُب ضبلالتػهم من حيث ال يعلموفإف ا

لذلك علينا أف ُنشعر ىذه اعبهات بأننا نقاطعها ؽبذا السبب، نقاطع اغبسينيات واؼبساجد واؽبيئات اليت 
تكوف سبباً ُب نشر ىذا الفكر القطيب األموي، أنا ىنا ال أريد أف أثًن فتنًة ال واهلل ولكن ىذا مرٌض هبب 

عاِب، ىذه كبوة أُمَّة وعلى األُمَّة أف تعاعبها ولكن األُمَّة ال تريد أف تعاِب، فإذًا على األقل أف يبادر أف يُ 
اؼبؤمنوف وأف يعملوا باغبد األضعف وىو أضعُف اإليباف، السعُي إىل معرفة إماـ زماننا كما ىو يريد وفقاً 

من جهة ثانية أف نقاطع كل باب وكل جهة وكل للقواعد اليت ثبتها أف نعرؼ إماـ زماننا ىذا من جهة، و 
شخص يريد أف يبث ُب أوساطنا حبسن نية بسوء نية بأي كبو اؼبهم األثر العملي، ما الفارؽ بٌن أف ىذا 
الشخص وبمل نية حسنة أو نية سيئة؟! ُب الواقع العملي أنو يبُث الفكر السيئ، يبُث الفكر األموي ُب 

الشيعية وينخر العقائد الشيعية ما الفارؽ؟! ىذه النوايا اهلل وباسب عليها، وسطنا الشيعي فينخر الثقافة 
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النوايا إماـ زماننا عالِػٌم هبا، ما شأننا كبُن والنوايا، كبُن نتحدث عن واقع عملي موجود على األرض، 
ىذا أعتقد أف ىذا القدر يكفي من اغبديث ُب اعبانب العملي للتكليف الشرعي ولكن يأٌب ىنا سؤاؿ و 
 السؤاؿ يطرحُو الكثًنوف بعد ىذه البيانات اليت تقدمت ُب اغبلقات اؼباضية من حلقات ىذا الربنامج:

 وِلماذا ىذه الػحاجة إلى ىذا الفكر األموي القطبػي؟ ِلماذا اخُترقنا؟ ِلماذا ىذا االختراؽ؟!
 ىناؾ مػجموعة من العوامل:
قعنا الشيعي، وحٌن أربدث عن غفلة ال أربدث عن ، ىناؾ غفلة ُب واالغفلةالعامل األوؿ وىو عامل 

غفلة عامة الناس وإمبا أربدث عن غفلة اؼبؤسسة الدينية وعن غفلة القائمٌن عليها وعن غفلة العلماء 
وعن غفلة حوزتنا العلمية وعن غفلة األساتذة وعن غفلة الُكتَّاب وعن غفلة خطباء اؼبنرب، ردبا يتنبو إىل 

 مع تنبههم ىم ينساقوف مع اؼبوجة العارمة ؽبذا الفكر الذي تسرب إلينا من صبيع ىذا األمر قليلوف وح ى
اعبهات، فيطرحوف الفكر من حيث يشعروف ومن حيث ال يشعروف على اؼبنابر وُب برامج الفحائيات 

حبرارتِو، ألهنم اعتادوا على ذلك، من يكوف جالسًا ُب اؼباء واؼباء قد غمرُه ال يشعر باؼباء ال بربودتِو وال 
إذا كاف اؼباء بارداً يتعود على برودة اؼباء يتكيف مع الربودة وإذا كاف اؼباء حارًا يتكيف مع حرارتِو دبرور 
الوقت، ىناؾ غفلة ومنشأ الغفلة ىو اعبهل اغبقيقي دبعرفة أىل البيت، إننا ال نعرؼ أىل البيت من 

ىذا الركاـ ُمركَّب من  ،أىل البيت من رُكاـطرقهم، إننا ال نعرؼ أىل البيت من حديثهم وإمبا نعرؼ 
 ،استحسانات شخصية وربليبلت شخصية ومن ثقافة مصادرىا ـبتلفة ال تَػمُت إىل أىل البيت بصلة

ومن فكر أموي تسرب إلينا من خبلؿ العشرات بل اؼبئات من الكتب اليت جاءتنا منُذ هناية األربعينات 
ن مصادر أخرى وح ى من اؽبند ككتب اؼبودودي والندوي وظفر وإىل يومنا ىذا، من مصر، من لبناف وم

اإلسبلـ خاف وغًن أولئك والبلىوري جاءتنا الكتب من كل مكاف ربمل البصمة األموية، من لبناف 
وح ى من سورية ومن مصر وىي الكتب األكثر، ىناؾ غفلة عن معرفة أىل البيت، غفلة عن معرفة 

 ؟كيف ساروا ُب ىذه اغبياة  ،وغفلة عن معرفة سًنهتم ،تأرىبهم
وىناؾ جهل دبعرفة أساليب عمل األئمة، غاية ما ُب األمر أف  ؟وكيف تعاملوا مع العدو ومع الصديق

إما ما ىو من قبيل اؼبعجزات للذي يؤمن هبذه اؼبعجزات وإالَّ الكثًن من اػبطباء ال  ،يُذكر على اؼبنابر
ؿ على كـر األئمة وعلى حسن أخبلقهم وعلى عفوىم يؤمنوف هبا أو أف ُتذكر بعض اغبوادث اليت تد

وذباوزىم عن الذين يسيئوف إليهم، ال يوجد ىناؾ فهم ودراية بأساليب األئمة ُب عملهم االجتماعي 
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وكيف كانوا يتعاملوف وفق أي أساليب  ،وُب عملهم الفكري وُب عملهم التبليغي وُب عملهم السياسي
 .ألئمة وجهل بسًنة األئمةىناؾ جهل بتأريخ ا ؟ووفق أي منظور

واألنكى من ىذا ىناؾ جهل دبعارؼ األئمة والطامة الكربى ىنا اعبهُل دبعارؼ األئمة والذي يرتتب 
عليو جهٌل دبقاماهتم ومنازؽبم، فحينما قبهل مقاماهتم نسيء إليهم وكبُن ال نشعر بذلك وىذا الذي وقع 

ا، إذاً ىناؾ الغفلة ويرتتب على ىذه الغفلة قحية التسطي  فيو الكثًن من علمائنا ومن خطبائنا ومن ُكتَّابن
العقائدي، أنا تتبعت ما كتبُو علمائنا وبالذات مراجعنا الكبار الذين عاصرناىم أو الذين سبقوا ىذه 
الفرتة جبيل أو جيلٌن، األكثر من علمائنا ما كتبوا وال سطراً، أربدث عن اؼبراجع، ما كتبوا وال سطراً ح ى 

ن األحياء ما كتبوا وال سطراً واحداً ُب معارؼ أىل البيت وقطعاً ىو عبهلهم هبذه اؼبعارؼ وإالَّ لو  اآلف م
كاف لباف، ىذه قحية واضحة، األكثرية ما كتبوا وال سطراً واحداً والذين كتبوا كتبوا بنحو سطحي، ىناؾ 

اهلل تعاىل عليو وأستثين اؼبرجع تسطي  ُب العقائد أستثين من كل مراجعنا استثين السيد اػبميين رضواف 
اؼبعاصر الشيخ حسٌن الوحيد اػبراساين أطاؿ اهلل ُب عمره وزاد اهلل ُب درجاتو، استثين ىذين االثنٌن من  
كل مراجعنا حٌن تتبعت ما كتبوا، إما أهنم مل يكتبوا وال سطر وح ى الذين كتبوا كتبوا ُب أىل البيت 

اؼبعلومات السطحية ُب عقائد أىل البيت وُب منازؿ أىل بنحو سطحي، ىذا الفكر السطحي وىذه 
 البيت تتعارض مع الفكر العميق الذي طرحُو أئمتنا صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن.

ىناؾ مسألة مهمة جدًا البُد أف نلتفت إليها أف مؤسساتنا وأف مدارسنا وأف مراكزنا ُب الغالب الذين 
والقدرة بعبارة أخرى إننا نفتقُد إىل رجاؿ ىم رجاؿ اؼبرحلة، ال مبلك ُيشرفوف عليها ال يبلكوف الكفاءة 

رجااًل تتناسب كفاءهتم وقدرهتم مع اؼبرحلة اليت نعيشها وىذه الفرتة اغبساسة من زماف الغيبة واليت تبدو 
درة لو ، ىناؾ زمٌن عزيز وىو الزمن الذي يكوف دبثابة فرصة نا(الزمن العزيز)من خبلؿ القرائن إهنا فرتة 

مرت فإننا سنخسر خسارة كبًنة، إننا نعيُش ىذا اؼبقطع الزماين نعيُش الزمن العزيز نعيُش الفرصة اليت 
يبكننا أف نقدـ فيها خدمة إلماـ زماننا إذا فاتت ىذه الفرصة ولطاؼبا فاتت على الشيعة فُػَرص وفُػَرص 

مة كانت أشبن فرصة أشبن فرصة مرت ُب وفُػَرص، كبُن إذا تصفحنا التأريخ الشيعي إف كاف ُب زماف األئ
إذا أردنا أف ندرس تأريخ األئمة بعد كرببلء ىي فرتة ؿبدودة بسنوات قليلة وردبا  ،زماف األئمة بعد كرببلء

بسنتٌن أو ثبلثة ُب زمن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو فرتة ما بٌن ضعف الدولة األموية 
بداية نشوء الدولة العباسية، ىذه الفرتة ىي الفرتة اليت ثبَّت اإلماـ  والصراع العباسي مع األمويٌن ُب
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والفرتة الثانية ُب زمن اإلماـ الرضا وىي فرتة قصًنة جداً زمن والية  .الصادؽ فيها أركاف اؼبعارؼ الشيعية
ائق وىذه الفرتة  العهد ُب أياـ اؼبأموف، أيحًا اإلماـ الرضا صلوات اهلل وسبلمو عليو ثبََّت الكثًَن من اغبق
ومن الفرتات  .كاف ؽبا من الفحل على وصوؿ فكر التشيع وعقيدة أىل البيت إلينا هبذا النحو اؼبشرؽ

اؼبهمة ىي فرتة العصر البويهي الفرتة اليت عاشها شيخنا اؼبفيد رضواف اهلل تعاىل عليو ألف األوضاع 
صر الصفوي وىذه الفرتة أيحًا فرتة مشرقة، ومن الفرتات اؼبشرقة فرتة الع .السياسية كانت مناسبة جداً 

 .تبلحظوف الفرتات قليلة جداً الظرؼ اآلف اؼبوجود الظرؼ السياسي اؼبوجود ُب منطقة الظهور
وتػحدَّثت يـو أمس عن منطقة الظهور قلب منطقة الظهور العراؽ جناحها األيػمن إيراف جناحها الشرقي 

وجناحها الغربػي سوريا واألردف ولبناف وفلسطٌن  ،ي تركياوجناحها الشمالػ ،إيراف وحوض بػحر قزوين
وجناحها الػجنوبػي جزيرة العرب السعودية واليمن ودوؿ الػخليج العريب وعلى  ،وعرب سيناء إىل مصر

رأسها الكويت، ىذه الػمنطقة ىي منطقة الظهور وأحداث الظهور ُب ىذه الػمنطقة، اآلف الظروؼ 
روؼ االجتماعية لشيعة أىل البيت تػمر بػمرحلة عزيزة جدًا ونادرة جدًا لربػما السياسية ُب الػمنطقة والظ

إذا فاتت حينئذ سنعُض على أصابع الندـ والت حٌن مندـ، إنػها فرتة مناسبة جدًا لػخدمة إماـ زماننا 
ذه العقود وفرتة مناسبة جدًا لتنقية الواقع الشيعي من ىذا الفكر األموي القطبػي الذي نػخر فينا طيلة ى

 .من األربعينات وإىل اآلف من نػهايات األربعينات
لكن ماذا نصنع لقوانٌن الػمحسوبيات والػمنسوبيات، الذين يتصدوف لؤلمور البَُد أف يػمروا من خبلؿ 

أتػحدث عن  ،ىذا القانوف من خبلؿ قانوف الػمحسوبيِة والػمنسوبية وال أتػحدث عن الػحكومات
الػمرجعيات الشيعية وعن واقع الػحوزة العلمية أتػحدث عن ىذا الواقع وأتػحدث الػمؤسسة الدينية وعن 

أتػحدث عن ىذه  ،عن واقع الػمساجد والػحسينيات والػهيئات الػحسينية والػمراكز الدينية الشيعية
الػجهات ال عن الػحكومة والسياسة عمر الػحكومة والسياسة ما خدمت أىل البيت، حتػى الساسة 

ستعملوف أىل البيت بػحسب أغراضهم وحينما تنتهي حاجتهم يحعونػهم جانباً، أنا أتػحدث الشيعة ي
عن ىذه الػمؤسسات التػي تػجعل من أىل البيت شعارًا لػها، ىذه الػمؤسسات ينخر فيها قانوف 

جد الػمحسوبية والػمنسوبية وليس ىناؾ من قانوف الكفاءة وليس ىناؾ من قانوف التدين الػحقيقي وال يو 
ىذا الػميزاف، ىذا الػميزاف غًن موجود ُب الوسط الشيعي حتػى ُب وسطنا الػمرجعي أف التقييم يكوف على 
أساس معرفة أىل البيت أبداً ال يوجد ىذا القانوف، وال ُب أي جهة من الػجهات بػحسب ما أعلم وربػما 
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ما أعلم ُب وسطنا الشيعي يوجد ُب مكاف ما ال أدري ُب جزر الواؽ واؽ مثبًل يػمكن لكن بػحسب 
وبػحسب تػجاربػي الشخصية ومتابعاتػي الشخصية ال يوجد مكاف ُب وسطنا الشيعي ميزاف التقييم فيو 

 :ىو موازين أىل البيت، موازين أىل البيت معروفة واضحة، أمًن الػمؤمنٌن وضع لنا ميزاناً قاؿ
ت ما الػمراد من اإلحساف؟ قيمة كل امرئ نأتػي نبحث ُب كلمات أىل البي ،قيمة كل امرئ ما يُػحسنوُ 

ما يُػحسنُو، ما يُػحسنُو إما ُب الػجانب الػمعرفػي وأىل البيت بينوا لنا ذلك ألف اإلنساف معرفة وعمل، أما 
أعرفوا منازؿ الرجاؿ عندنا منازؿ شيعتنا عندنا بقدر ما ُب الػجانب الػمعرفػي فأىل البيت قالوا: 

، ىذا الػميزاف ال يعمل بِو أحد، أمَّا الػجانب العملي فواض  وفهمهم منايػحسنوف من روايتهم عنا 
حينما يتحدث األئمة صلوات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعٌن حينما يتحدثوف عن الػجانب العملي ما 

 الػمراد من الػجانب العملي؟
من أَسرَّ شيعتنا فقد أسرَّنا الروايات واضحة وبينة أنو من مل يقدر على صلتنا فليصل صاغبي موالينا، أنَُّو 

من أدخل السرور، وإدخاؿ السرور والصلة ومن أحياىا فكأمبا أحيا الناس صبيعًا بأي شيء؟ بإخراجها 
من الحبلؿ إىل اؽبدى، أفحل العمل ىو أف ُيشدد الفقيو حديث أىل البيت ومعارؼ أىل البيت أف 

أفحل العمل، فإننا ال قبد أحدًا ُب مؤسساتنا  يشدد اؼبؤمن ؿببة أىل البيت ُب قلوب اؼبؤمنٌن ىو ىذا
الدينية من اؼبؤسسات العالية من اؼبرجعيات ومكاتب اؼبرجعيات إىل أدوف اؼبؤسسات ال يعمل أحد هبذه 
اؼبوازين، موازين أىل البيت مطروحة جانباً بل ردبا ال يعرفوهنا وال يتذكروهنا، ىناؾ موازين خاصة الوالءات 

وليات، ؤ أي شيء آخر، الوالءات الشخصية ىي اليت ترتتب عليها إعطاء اؼبسالشخصية وال يوجد 
الوالءات الشخصية والوساطات الشخصية والعبلقات اؼبالية يػُحتَػَرـ الناس لكثرة أمواؽبم ح ى وإف مل 

ين، ينتفعوا من أمواؽبم االحرتاـ لرنٌن الدراىم والدنانًن، االحرتاـ ألف فبلف الفبلين توسط لفبلف الفبل
موازين أىل البيت باؼبرة ال يعمل هبا أحد وإمبا األساس ىي ىذه األمور ويوضع عليها لباس بأف فبلف  

واغبقيقة ليس لو أي شيء من ىذا وىذا ىو الواقع  ،كذا لو من العلم كذا لو من التقوى كذا لو من الورع
سي ذبربة طويلة، منُذ سنة: الذي عشناه، أنا أربدث عن ذبربيت ُب العمل اإلسبلمي ُب الوسط السيا

وأنا أعمل ُب الوسط اإلسبلمي، الوسط السياسي، الوسط العلمي، الوسط الفقهي، الوسط  1977
وأقوؿ  ،اغبوزوي، وأعمل وليس ُب اغباشية وأنا ُب اؼبنت ُب منت األحداث أرى األحداث وأنا ُب اؼبنت

وىي موجودة اآلف وأنا متأكد بأهنا ستبقى  ذلك عن ذبربة واقعية وعملية وىذه التجربة كانت ُب اؼباضي
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ُب اؼبستقبل ألنو ال توجد نية أساساً وال يوجد أحد يريد أف ُيصِلَ  شيئًا من ىذه األوضاع اؼبتهرئة، ىذه 
ىي اغبقيقة وال يوجد شيء ورائها، أنا أتكلم من دوف ؾباملة، من دوف ؾبامبلت ىي ىذه اغبقيقة بل إفَّ 

 مغطئاً فلردبا كشف جيفة. األمر أسوأ وال تكشفنَّ 
 الػمسألة األخرى وىو سؤاٌؿ ربػما يتفرع على السؤاؿ الذي كنُت بصدد اإلجابة عليو: 

 ِلماذا اخترقنا الفكر القطبػي؟
اخرتقنا الفكر القطيب ىو للفراغ الفكري اؼبوجود ُب الساحة الشيعية ألف اغبوزة الشيعية عرب تأرىبها ال 

واغبراـ فقط، فبل يوجد ىناؾ اىتماـ ُب موضوع التفسًن سيجيبين البعض يقوؿ  تعبأ إالَّ بقحية اغببلؿ
تفاسًن ىزيلة ال تعتمد فكر أىل البيت وتستهزئ بفكر أىل البيت وتحع  ،عندنا تفسًن كذا وتفسًن كذا

فكر أىل البيت جانبًا وتنشئ مدرستها التفسًنية وفقًا للذوؽ واؼبنهج اؼبخالف ألىل البيت، أفتحسب 
ذه َعَليَّ تفاسًن مبنية وفقًا ؼبدرسة أىل البيت!! كبن عندنا تفاسًن لعلماء شيعة ما عندنا تفاسًن أىل ى

البيت تفسًن أىل البيت غًن موجود، موجودة كتب مثل تفسًن الربىاف أو نور الثقلٌن وكتب أخرى ؾبرد 
ما عندنا من   ،لذوؽ أىل البيت ركاـ من الروايات، كبن نفتقر إىل كتب الرتبية والسلوؾ واألخبلؽ وفقاً 

كتب ركاـ من حديث اؼبخالفٌن، كبن نفتقر إىل كتب ُب الفكر ُب الفكر الشيعي األصيل، كل الكتب 
اؼبوجودة تستقي من الفكر األموي القطيب، ىذه حقيقة ولو أريد أف استقصي ىذه اؼبسائل آتيكم 

ُب الوسط الشيعي، ىناؾ فراغ كبًن وأيحاً  بالعشرات وأكثر من العشرات من الكتب اؼبوجودة اؼبتداولة
وذلك ليس عيباً كبُن ال نفرؽ ُب  ،جزء من ىذا الفراغ أف الكثًن من علمائنا من الطراز األوؿ ليسوا عرباً 

فكر أىل البيت بٌن عريب وغًن عريب، ىذه أفكار بائرة ولكن ىناؾ حقيقة موجودة أفَّ كبار علمائنا ليس 
فحٌن يكتبوف يكتبوف بلغة جامدة ومنهجنا  ،ىل اغبس األديب ُب اللغة العربيةمن العرب فهم يفتقدوف إ

اغبوزوي خلي من الدراسة األدبية، ىناؾ دراسة مكثفة للنحو دراسة مكثفة للصرؼ دراسة مكثفة 
فكيف يتعلم الطالب الببلغة من كتب ليست بليغة وكأهنا كتب فلسفية  ،للببلغة من كتب ليست بليغة

نا يفتقروف للحس ئلذلك خطبا ،لفلسفة القديبة ال عبلقة ؽبا بالببلغة ال توجد دراسة أدبيةأشبو بكتب ا
فحينما تأتينا الكتب من مصر كما مر علينا   ،األديب ُب اػبطابة وُكّتابنا يفتقروف للحس األديب ُب الكتابة

تأتينا الكتب من كيف يستقي الشيخ الوائلي من العقاد طو حسٌن علّي جبلؿ وأمثاؿ ىؤالء، حينما 
مصر حينما يأتينا ُب ِظبلؿ القرآف سيد قطب ُب أصلِو شاعر وأديب وناقد أديب بعد أف دخل السجن 
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على أي حاؿ ال أريد اغبديث عن حياتِو فخرج فكتب باألسلوب األديب أسلوبُو األديب  ،وكانت لو ذبربة
 .مثاؿ سيد قطبرائع وىذا ىو الذي خلب أفكار من كاف يتابع كتابات سيد قطب وأ

ىذه قحية واضحة ال توجد عندنا كتب تأريػخية تشخص التأريخ بشكل واض  دائمًا نأخذ من مصادر 
فلذلك حٌن جاءتنا ىذه الػهجمة ُب ىذه الكتب التػي خلطت بٌن الفكر الػمخالف وبٌن  ،الػمخالفٌن

ة األدبية وما بٌن األسلوب األسلوب اإلخوانػي الناعم وشحنت ىذه الكتب بأساليب أدبية ما بٌن الصور 
وما بٌن الشحن لقحية األمػجاد أمػجاد اإلسبلـ، أيُّ أمػجاد لئلسبلـ  ،األدبػي السلس والكلمات الػجزلة

بعد اد وآؿ ُمػَحمَّد قُِتلوا الواحد ىذا ىو كبلـ األمويٌن، تأريخ اإلسبلـ كلو جرائم كلو قتل وظلم أيُّ أمػج
ا الفكر جاءنا من كتب الػمخالفٌن وبالذات الفكر اإلخوانػي، الفكر اآلخر؟! أي أمػجاد لئلسبلـ، ىذ

اإلخوانػي يتغنػى دائمًا بأمػجاد اإلسبلـ ويبحث عن كل صغًنة أو كبًنة ُب كتب الػمخالفٌن يتغنػى بػها 
وىذا ىو الذي وصل إلينا وتبلحظوف أف الشيخ الوائلي على طوؿ مػجالسو يتغنػى بػهذه األمػجاد، وحٌن 

 إىل الشيخ الوائلي ال لػحساسية شخصية مع الشيخ الوائلي لكن ألنكم تسمعوف أنتم ما تقرؤوف أشًن
وف، ىذا زماف ال يقرأ فيو الناس ُب الغالب الناس تسمع، وإالَّ ىذه األفكار ؤ الغالب من الناس ال يقر 

من جيلِو، وأعتقد التػي يطرحها الشيخ الوائلي موجودة ُب الكتب موجودة ُب كتب العلماء الذين ىم 
الكبلـ الذي قرأتُو مثبًل ُب بياف السيد الشهيد الصدر يـو أمس البياف األخًن البياف الثالث الذي كتبُو 
من الػتمجيد بالدولة الُعَمرية والدولة العثمانية واض ، ومن الػحديث عن أف عليًَّا قاتل ُب حروب الردة 

كتبنا ُب تأريخ األئمة، كل ىذا ىو التأثر بالفكر القطبػي   تػحت راية أيب بكر وىذا األمر غًن موجود ُب
 .بالفكر األموي القطبػي الناعم الذي يدخل إلينا بُيسر وبنعومة

ولذلك كبُن حباجة إىل دراسة األدب وإىل تعليم الطبلب الكتابة األدبية وىذه قحية مهمة جدًا تعليم 
ؿ الباقٌن يبلكوف القدرة األدبية ُب اغبديث وُب الطبلب اػبطباء النحو األديب ح ى يروف أنفسهم كحا

الكتابة وتكوف لنا األساليب اػباصة بنا، ِلماذا نتأثر بأساليب غًننا؟! وىذا نقٌص ُب اؼبنهج األديب وُب 
منهج دراسة اللغة العربية ُب وسطنا اغبوزوي، قحية واضحة، كبُن كيف نستطيع أف نتعامل مع النصوص 

اؼبعصومية ما مل تكن عندنا القدرة على اؼبمارسة األدبية الصحيحة وفقًا للذوؽ القرآنية ومع النصوص 
العريب، أىل البيت ىم أبلُغ الناس أفصُ  الناس، ما مل مبلك ناصية الفصاحة والببلغة كيف نستطيع أف 

يف نستطيع نتعامل مع أبلغ كتاب ُب الوجود وىو القرآف ومع أبلغ خلق اهلل مع ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وك
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أف نكوف قريبٌن من ناصية الفصاحة والببلغة ما مل ندرس اآلداب العربية، فأين ىي اآلداب العربية ُب 
حوزاتنا، القحية ليس قحية أنو ىناؾ شعراء ينظموف شعر نظم الشعر ليس ىو األدب فقط األدب أبعد 

ديبًا مل يكن شاعراً، القاعدة من نظم الشعر، نظم الشعر مظهر من مظاىر األدب، الشاعر ما مل يكن أ
ىي األدب وبعد ذلك يأٌب بعد األدب الشعر والرواية والنثر وأي شيء آخر، األدب فن لو أصوؿ ولُو 
أسس ولكن ىذا غًن موجود وىذا من أحد األسباب اؼبهمة أف حوزتنا تأثرت هبذا الفكر القادـ من 

يل الوقوؼ عند ىذه القحية أعتقد أف الكبلـ هبذا مصر ومن لبناف ألهنا كتب أدبية صبيلة وال أريد أف أط
 القدر هبذا اغبد يكفي ُب قحية التكليف الشرعي العنواف السابع.

 عناوين صحائف وأوراؽ الػَمَلّف الػَمهَدوّي ىو الػخاتػمة:  العنواف األخًن وىو الثامن، العنواف الثامن من
 العنواف الثامن :  الػخػػاتػػمػػة

 الػخاتػمة جعلتها في مػجموعة نقاط عبارة عن إضاءات: ملف.خاتػمُة ىذا الػ
 :أتلو على مسامعكم بعحاً من أحاديث أىل البيت :النقطة األولى

روايات مهمة أقتطفها من حديث أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعٌن، الرواية موجودة ُب 
يل بن يسار قاؿ: دخلُت على أبي عبد عن الُفضيل أو الفضتفسًن الربىاف لسيدنا ىاشم البحراين: 

فليفعل الناس ما يفعلوا، ما لنا وألولئك  -اهلل عليو السالـ أنا وُمػَحمَّد بن ُمسلم فقلنا: ما لنا وللناس 
دخلُت على أبي عبد اهلل عليو السالـ أنا وُمػَحمَّد بن  -الذين تأثروا بفكر اإلخوانيٌن ما لنا وللناس 

للناس بكم واهلل نأتم وعنكم نأخذ ولكم واهلل ُنَسلّْم ومن َولَيُتم واهلل تولينا ومن ُمسلم فقلنا: ما لنا و 
اغبسن بن  ىذا ىو ديننا يا ابن ُمػَحمَّد وكبُن نقوؽبا للحجة -برئِػتم منو برئنا منو ومن كففتم عنو كففنا 

ومن وليتم  ي نسلميا ابن فاطمة ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم وعنكم نأخذ ولكم واهللكذلك نقوؿ: 
الـ يدُه فرفع أبو عبد اهلل عليو الس يومن كففتم عنو كففنا عنو يواهلل تولينا ومن برئػتم منو برئنا منو

ىذا الذي قلتُو يا ُفحيل وىذا الذي قلتُو يا ُمػَحمَّد،  - واهلِل ىو الحقُّ الُمبينإلى السماء فقاؿ: 
ىو اغبق اؼببٌن، ما ىو ىذا اغبُق اؼببٌن؟ ما لنا وللناس، قَِبلوا مل  مسلم ىذا الذي قلتماه واهللِ بن  ُمػَحمَّد

يقبلوا كبُن معكم آؿ ُمػَحمَّد، ما لنا وللناس ما قيمة الناس؟ كباراً صغاراً رجااًل نساء ما لنا وللناس، من 
ُب أنفسكم يا شباب الشيعِة ىكذا ربلوا هبذه الثقة لتكن ثقتكم  -ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم  -ىم 
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عالية ما لكم وللناس كبُن مع ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، اؼبؤمن كاعببل، اعببل تأخذ منو اؼبعاوؿ ولكن اؼبؤمن 
إذا كاف مع علّي وآؿ علّي، لتكن ثقتكم عالية بأنفسكم ال ألف أنفسنا تستأىل  شيءال يأخذ من إيبانِو 

بالعروة الوثقى وإال كبن ال نثق بأنفسنا وال نثق بأعمالنا، أف نثق هبا ولكننا ألننا ربطنا أنفسنا جبهة وثيقة 
إف النفس أمارٌة بالسوء إال ما رحم ريب وأيُّ شخص ىذا الذي يستطيع أف يثق بعملِو، ال أعمالنا جهة 
موثوقة نثق هبا وال أنفسنا جهة موثوقة نثق هبا إمبا لتكن ثقتنا عالية بالعروة الوثقى إذا كنا قد سبسكنا هبا، 

ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم وعنكم نأخذ  -لتكن ثقتكم عالية بوالية علّي وآؿ علّي فبل تعبئوا بأحد 
 -ومن كففتم عنو كففنا عنو  يومن برئتم منو برئنا منو يومن وليتم واهلل تولينا يولكم واهلل نسلم

مسلم من بن  ولػُمػَحمَّد يساربن  اغبسن كما جاء اعبواب للفحيلبن  ولذلك سيأتينا اعبواب من اغبجة
كبُن إذا قلنا إلمامنا  - واهلِل ىو الػحقُّ الػُمبينإماـ زماهنم من الصادؽ صلوات اهلل عليو ماذا قاؿ؟ قاؿ: 
 ىذه رواية. .واهلِل ىو الحقُّ الُمبينحقيقًة ىكذا وبكل ىذه الثقة العالية سيأتينا اعبواب منو: 

قوؿ عليُُّكم وإمامكم، لنستمع إىل سيد األوصياء، ماذا يقوؿ عليُّنا يا شباب الشيعة ماذا ي وروايٌة ثانية
 :وىو يُوصينا؟ ىذه وصية لػي ولكم ولكل شيعتِو، الرواية يرويها الػمحدث النوري ُب الػمستدرؾ

أنتم يا من تقولوف بأننا أبناُء علّي ي منتحلٌن يعين اؼبعتقدين مودتنا -يا معشر شيعتنا المنتحلين مودتنا 
ننا أولياُء علّي بأننا عبيُد علّي بأننا شيعة علّي أنتم يا معشر شيعتنا يا شباب الشيعة أنا أخاطبكم بأ

أنتم، أخاطب شباب شيعة علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو، اإلماـ الصادؽ قاؿ لنا، قاؿ ألصحابِو وىم 
ألحداث الشباب فإف قلوهبم وبدثونو عن الناس بأف الناس ال يقبلوف منا، قاؿ أين أنتم عن األحداث، ا

إلينا أميل وإف جيش اؼبهدي كلو شباب ما فيو من الكهوؿ إالَّ كمثل اؼبل  ُب الطعاـ، الكهوؿ، وُب 
رواياتنا الكهوؿ أتعلموف من أين يبدأ سن الكهولة ُب الروايات من بعد الثبلثٌن من بعد الثبلثٌن إذا 

الكهولة حبسب روايات األئمة، الكهوؿ ُب جيش  ذباوز الرجل ذباوز اإلنساف الثبلثٌن دخل ُب سن
القائم ىكذا تقوؿ الروايات كاؼبل  ُب الطعاـ أو كالكحل ُب العٌن، كم ىي نسبة الكحل ُب العٌن؟ 

الكبار ربدثنا معهم  يقليلة، الروايات ىكذا بينت النسبة، النسبة الغالبة ىم الشباب، خطايب للشباب
من لو ناديت حيًا ولكن ال حياة ؼبن تنادي، الكبار حياهتم ثقيلة عقود وما نفع اغبديث لقد أظبعت 

عبلقات اجتماعية وحياة دنيوية وأمواؿ وارتباطات وؽبم أعذارىم، اغبديث مع الشباب أنتم طلبة 
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الثانويات طلبة اؼبعاىد طلبة اعبامعات ذكوراً وإناثاً الكبلـ ليس للذكور فقط، التكليف الشرعي ال يعرؼ 
أنوثة، التكليف الشرعي للجميع، اػبطاب لكم أنتم، أنتم واعوف يا شباب الشيعة تستطيعوف ذكورة وال 

 :أف سبيزوا وسبلكوف اعبرأة والشجاعة على اختيار اؼبوقف اؼبناسب ومستقبل األُمَّة بأيديكم
إياكم إياُكم  -التحذير من أي شيء  -يا معشر شيعتنا الػمنتحلين مودتنا إياكم إياُكم إياُكم 

ىؤالء الذين يريدوف أف ينظروا ُب الدين بآرائهم ويػحللوف الدين بػحسب أذواقهم  - وأصحاب الرأي
 -يا معشر شيعتنا الػمنتحلين مودتنا إياكم إياُكم إياُكم وأصحاب الرأي  -واستحساناتػهم الػخرقاء 

ث أىل البيت، السنن، ىؤالء يُعادوف حديثنا يُعادوف حدي - فإنػهم أعداُء الُسَنن -ما ىي ميزتػهم؟ 
حفظ  - تفلتت منهم األحاديث أف يػحفظوىا -ِلماذا؟  - فإنػهم أعداُء الُسَنن -سنن النبػي واألئمة 

الػحديث ليس سهل، متابعة الػحديث ليس أمرًا سهبًل يصعدوف الػمنابر أو الربامج ويػحشونػها بكل 
أحاديث إما أحاديث من كتب الػمخالفٌن أو  شيء إالَّ بػحديث أىل البيت، وحتػى لو أرادوا أف يذكروا

أحاديث من كتبنا ُب الػمستوى األخبلقي والوعظي التػي سئم منها الناس ألنػهم يقولونػها وال يعملوف 
نفس الذين يتحدثوف بػها، أحاديث كأنػها ُكتبت ُب لستة رسػمية البُد أف يتحدث بػها كل  يبػها

 ومرَّ علينا كيف أف األئمة يقولوف بأف ما جاء من حديثنا متحدث وىي موافقة ألحاديث الػمخالفٌن
يا معشر شيعتنا الػمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنػهم أعداُء الُسَنن  -يوافق القـو اتركوه 

 .تفلتت منهم األحاديث أف يػحفظوىا وأعيتُهم السنة أف يعوىا
ما تعاملوا مع حديث أىل البيت وإالَّ ُب حديث  ال يستطيعوف أف يفهموىا ألنػهم ال يػملكوف اآلليات

 - أف يعوىا -أتعبتهم  -وأعيتُهم السنة  -أىل البيت القواعد واألصوؿ واألسس لفهم حديثهم 
َفُسِئلوا عمَّا ال يعلموف  -ىؤالء ىم نفسهم   - َفُسِئلوا عمَّا ال يعلموفتستمر الرواية إىل أف تقوؿ: 
تبلحظوف مرت علينا العديد من أسئلة  - يعلموف فعارضوا الدين بآرائهم فأنِفوا أف يعترفوا بأنػهم ال

َفُسِئلوا عمَّا ال يعلموف  -وأجوبة ال يعرفوف حديث أىل البيت فيها فيأنفوف أف يقولوا بأننا ما نعرؼ 
فضلوا  -فجاءوا بػحشو من عندىم  -فأنِفوا أف يعترفوا بأنػهم ال يعلموف فعارضوا الدين بآرائهم 

إياكم أف تكونوا من ىذه الػمجموعات، ىذا ىو كبلـُ عليُّكم وقارنوا ىذا الكبلـ بكبلـِ غًنِه . ضلواوأ
 وال أعتقد أنكم تفحلوف كبلماً على كبلـ علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو.
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رواية طويلة من وصايا النيب ألصحابِو، رواية طويلة أأخذ منها ىذا اؼبقطع وىو وبدثهم عن علماء ُب 
إنهم مني برئاء وأنا منهم  ييّدعوف أَنَّػُهم على ديني وُسنتي ومنهاجي وشرائعير الزماف فيقوؿ: آخ

يّدعوف أنَّػهم على  -ِلماذا؟ ألهنم ال وبفظوف رسوؿ اهلل ُب علّي ال يتمسكوف بالكتاب والعرتة  - بريء
وصية النيب البن  -عود ديني وُسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني برئاء وأنا منهم بريءي يا ابن مس

وال تبايعوىم في األسواؽ وال  -ُب الوسط العاـ ُب اجملالس  - ال تجالسوىم في المأل -مسعود 
تبلحظوف كم يريد النيب  - وال تسقوىم الماء -ح ى لو سألوكم أيَن الطريق  - تهدوىم إلى الطريق

منهج النيب؟ الكتاب والعرتة، ىو  األعظم منا أف نتربأ من أولئك الذين يبتعدوف عن منهجو، ما ىو
باهلل عليكم ما ىو ديُن ُمػَحمَّد؟ وما ىي  -يّدعوف أنهم على ديني وُسنتي ومنهاجي وشرائعي  يقوؿ:

يّدعوف أنهم على ديني وُسنتي ومنهاجي سنتُو؟ وما ىو منهاجُو؟ و ما ىي شريعتُو؟ ىو يقوؿ: 
سنة ُمػَحمَّد أف منهاج ُمػَحمَّد أف شريعة ُمػَحمَّد الكتاب  أنا الذي أعرفو أف دين ُمػَحمَّد أف ...وشرائعي 

والعرتة ال أعرؼ غًن ذلك، إذا كاف ىناؾ شيء آخر غًن ىذا أخربونا باهلل عليكم، أخربونا جزاكم اهلل 
 ألف خًن، إذا كاف ىناؾ شيء آخر غًن ىذا اظبو دين ُمػَحمَّد سنة ُمػَحمَّد منهاج ُمػَحمَّد شريعة ُمػَحمَّد
إذا يوجد شيء آخر غًن الكتاب والعرتة أخربونا جزاكم اهلل خًن فإننا إىل اآلف ما وجدنا غًن ىذا، ردبا 

 :ىؤالء الذيَن ال يسًنوف على ىذا اؼبنهج -إنهم مني برئاء  أنتم وجدًب، يقوؿ:
إلى  وأنا منهم بريءي يا ابن مسعود ال تجالسوىم في المأل وال تبايعوىم في األسواؽ وال تهدوىم

إذاً القحية كم ىي خطًنة وكم ىي كبًنة، اإلماـ الرضا صلوات اهلل وسبلمو . الطريق وال تسقوىم الماء
َر  عليو وبذر أشياعُو من الواقفة الذين أنكروا إمامتو والذين وصفوه بأوصاؼ تسيء إىل مقامِو، حذَّ

ىي؟ يعين كلب ومطرت الشيعة، دباذا وصفهم؟ وصفهم بالكبلب اؼبمطورة، الكبلب اؼبمطورة ما 
السماء عليو، الكلب عٌن قبسة فإذا مطرت السماء عليو اؼباء الذي سيبلمس بدنُو سينجس، طبيعة 
الكلب إذا ما وقع اؼباء على بدنِو ماذا يصنع؟ إنو يُػحرِّؾ بدنُو بقوة فينثر اؼباء وينشر اؼباء ُب كل اذباه 

إهنم كبلٌب فبطورة ال تقربوىم، ِلماذا؟ ألهنم فينجس كل شيء يكوف قريبًا منو لذلك اإلماـ يقوؿ 
وبملوف فكرًا ـبالفًا ألىل البيت، ِلماذا ظباىم بالكبلب اؼبمطورة؟ القحية ُب غاية اػبطورة، قطعًا ىناؾ 
فارؽ بٌن من وبمل فكراً ـبالفًا ألىل البيت ال بنية العناد مع أىل البيت ىو ال يعلم بذلك، ىناؾ فارؽ  
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مل فكراً ـبالفًا ألىل البيت وىو بنية العناد ىناؾ فارؽ كبًن، النوايا ؽبا تأثًن كبًن لكن كبًن، وبٌن من وب
األثر العملي ُب اػبارج ال يفرؽ بٌن النية اغبسنة وبٌن النية السيئة، الذي وبمل فكرًا ـبالفًا ألىل البيت 

يرتكُو ذلك الذي وبمل فكراً  ح ى لو كانت نيتُو حسنة ما يرتكُو ُب اػبارج من أثر ىو نفس األثر الذي
ـبالفًا ألىل البيت مع نية العناد مع النية السيئة، األثر العملي ُب اػبارج نفس الشيء، أما النوايا 

 والقلوب فحساهبا عند صاحب الزماف صلوات اهلل وسبلمو عليو ىذه نقطة أردُت اإلشارة إليها.
رتُو سابقًا ولكنين سآٌب دبثاؿ عملي، ذكرُت سابقًا بأف اليت أريد اإلشارة إليها ىو ما ذك النقطة الثانية

الطامة الكربى وأف اؼبشكلة الكبًنة وأف اؼبأزؽ الذي يقع فيو الكثًن من علمائنا ُب تعاملهم مع أىل 
البيت أهنم يصنعوف مقاييس من عند أنفسهم يقيسوف هبا معرفتهم ألىل البيت، ال يأخذوف اؼبقاييس 

مقاييس من عند أنفسهم ولذلك حذاري حذاري يا شباب الشيعة أف تصنعوا من أىل البيت يصنعوف 
مقاييس من عندكم أو أف تأخذوا مقاييس من أناس صنعوىا ىم بأنفسهم ما أخذوىا من أىل البيت، 
سلوا ىؤالء أصحاب اؼبقاييس من أين جاءوا هبذه اؼبقاييس، ىل ىي مقاييس أىل البيت وأين األدلة أين 

ديُث أىل البيت، سلوىم، أحبثوا عن اغبقائق، علمائكم يقولوف بأف العقائد هبب على النصوص أيَن ح
 .اإلنساف أف هبتهد فيها، كيف هبتهد وىو ال يعرؼ األدلة ومصادر ىذه العقائد، ال تقبلوا كل كبلـ

 زىرائيوف()موقع  حلقة موجودة على موقع القناة اإللكرتوين 30الزيارة اعبامعة الكبًنة دستور شرحتها ُب 
ونُعيد بث ىذا الربنامج، الزيارة اعبامعة الكبًنة دستور، أقرءوا الزيارة اعبامعة أي شرح من الشروح اؼبهمة 
للزيارة اعبامعة أرجعوا إليو، زنوا كبلـ اؼبتكلمٌن دبوازين الزيارة اعبامعة الكبًنة، الزيارة اعبامعة إمامنا اؽبادي 

كامل، الزيارة اعبامعة الكبًنة ىي القوُؿ البليُغ الكامل الصادُر عن أعطاىا جوابًا لسؤاؿ عن قوؿ بليغ  
، زنوا من يتحدث عن أىل البيت هبذه اؼبوازين، سلوىم طالبوىم باألدلة من  اؼبعصـو ُب معرفة اؼبعصـو
أين يأتوف هبذه الرتىات، إذا خالفوا موازين وقواعد الزيارة اعبامعة الكبًنة، ىذا اؼبأزؽ وقع فيو ح ى 

بن  أصحاب األئمة، كبُن إذا أردنا أف نرجع إىل تأريخ أصحاب األئمة آتيكم دبثاؿ، آتيكم دبثاؿ: ىشاـ
اغبكم ىذا الذي يقوؿ عنو بن  اغبكم ىذا االسم البلمع ُب التأريخ الشيعي، ىشاـبن  اغبكم، ىشاـ

 إمامنا الصادؽ ناصرنا بقلبِو ولسانِو ويده، نقرأ ُب الكاُب الشريف:
 الشريف رواية طويلة ُب كتاب اغبجة ُب باب االضطرار إىل اغبجة ُب أوؿ باب من أبواب  ُب الكاُب

بن  يعقوب، رواية طويلة أأخذ منها فقط موطن الشاىد، يونسبن  كتاب اغبجة، الرواية عن يونس
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وكاف أبو عبد اهلل عليو السالـ قبل الحج يستقر أيامًا في جبل في طرؼ الحـر في يعقوب يقوؿ: 
قاؿ: فأخرج أبو عبد اهلل رأسُو من فازتِو من خيمتِو فإذا ىو  -فازة يعين خيمة  - ة لو مضروبةفاز 

ـٌ وربُّ  :-فاإلماـ ماذا قاؿ؟  - فإذا ىو ببعير يخب -يعين يسًُن سًنًا سريعًا  - ببعير يخب ىشا
ـٌ وربُّ الكعبةي قاؿ: فظننا أف ىشامًا رجٌل من ولد عق -من سرورِه  - الكعبة يل كاف شديد ىشا

قاؿ: فورد  -يعين اعبالسوف ُب اػبيمة توقعوا أف اإلماـ يشًن إىل ىشاـ من ولد عقيل  - المحبَِّة لو
وليس فينا إال من ىو أكبر سناً  -كاف صغًن السن   - ىشاـ بن الحكم وىو أوؿ ما اختطت لحيتو

الكوفة واغبديث ىنا ُب اغبجاز أقبل من العراؽ، ىشاـ يسكن ُب  -منوي قاؿ: فوسََّع لو أبو عبد اهلل 
 .ناصرنا بقلبِو ولسانو ويده -يعين ىشاـ  -فوسََّع لو أبو عبد اهلل عليو السالـ وقاؿ: ناصرنا  -

ولكن ىشاـ ُب مقطع من اؼبقاطع تأثر بفكر اؼبخالفٌن بسبب كثرة النقاش معهم، ىناؾ حالة موجودة 
بكتب اؼبخالفٌن أكثر من كتب الشيعة، بأي ُحجَّة الكثًن من ُكتَّابنا من خطبائنا يكوف عندىم علم 

وبأي عذر؟ ألنو يريد أف وبتج عليهم، ما قيمتهم ىم؟! ِلماذا كبتج عليهم؟ ىذا أمر يقع ُب األمور 
اؼبهمة لكن األمر األىم أف نتفقو ُب ديننا أف نعرؼ دين أىل البيت، ىذا أمر ثانوي أف كبتج على 

ولذلك اإلماـ  .ناصرنا بقلبِو ولسانو ويده م كما يقوؿ اإلماـ:اغبكبن  أعداء أىل البيت، ىشاـ
الصادؽ ح ى ىنا ُب أوؿ شبابو حذرُه من الزلة، بعد ذلك الرواية طويلة بعد أف دخلوا نقاش مع بعض 

 اؼبخالفٌن واإلماـ الصادؽ يبدأ يقيم طريقة نقاشهم إىل أف يصل إىل ىشاـ يقوؿ:
يا ىشاـ ال تكاد  - تلوي رجليك إذا ىممت باألرض طرت -ُب النقاش  -يا ىشاـ ال تكاد تقع 

يا ىشاـ ال تكاد تقع تلوي  -تنزؿ أنت إىل مستوى اػبصم ولكن بعد ذلك تطًن تتفوؽ عليو  -تقع 
أنتبو  - فاتقي الزلة -ولكن ماذا قاؿ لو؟  -رجليك إذا ىممت باألرض طرت مثلُك فلُيكلم الناس 

ىشاـ  .فاتقي الزلة والشفاعة من وراءىا إف شاء اهلل ماـ يواعده يقوؿ:ال تزؿ يا ىشاـ فاتقي الزلة واإل
تبلحظوف ِلماذا وقع ُب الزلة؟ تأثر نوعًا ما حبديث اؼبخالفٌن ولذلك كبُن حينما نتتبع ُب تأريخ ىشاـ 

 ماذا قبد مثبلً على سبيل اؼبثاؿ:
ا الكاظم ُب السجن ولذلك قصة ، ىشاـ توُب حينما كاف إمامن48ىذا اعبزء  (حبار األنوار)ىذا ىو 

لكن لنقرأ أحاديث فبا جاء عن إمامنا الرضا، ماذا يقوؿ إمامنا الرضا؟ الرواية عن البزنطي من خًنة 
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 أما كاف لكم في أبي الحسن صلوات اهلل عليو ِعظةأصحاب األئمة، اإلماـ يقوؿ للبزنطي ولشيعتِو: 
كاف لكم عظة أنتم خالفتم اإلماـ الكاظم وبسبب اإلماـ الرضا يتحدث عن أبيو الكاظم يقوؿ أما   -

اغبكم بن  اػببلؼ الذي وقع كاف ما كاف، وكاف أحد أسباب التعجيل بقتل اإلماـ الكاظم ىو ىشاـ
أما كاف لكم في أبي الحسن صلوات اهلل عليو عظة ما ترى حاؿ  -واإلماـ يشًن إىل ىذه القحية 

الحسن عليو السالـ ما صنعي وقاؿ لهم وأخبرىم ىو الذي صنع بأبي  -يقوؿ للبزنطي  - ىشاـ
كبلـ ُب غاية اػبطورة ، أتعلموف من ىو ىشاـ؟! لذلك ال تستغربوف   - أترى اهلل يغفر لو ما ركب منا

حينما نتحدث عن علماء وفقهاء ومراجع كبُن حٌن نرى ىشاـ هبذه اغبالة َفَمن الفقهاء واؼبراجع ىم 
ىذه اؼبرتبة أف قاؿ عنو اإلماـ الصادؽ ناصرنا بقلبِو ولسانِو ويده،  أقل شأنًا من ىشاـ، من منهم ناؿ

كبن كبرـت علمائنا لكن ال نعتقد فيهم العصمة نعتب عليهم ُب بعض اؼبواقف لبتلف معهم ُب بعض 
اؼبواقف لكن أف نرى ؽبم اغبجية اؼبطلقة أبداً، أف نرى ؽبم اغبجية اؼبطلقة ىذه إساءة حبق اإلماـ اغبجة، 

ية اؼبطلقة لئلماـ اغبجة فقط ال يشاركُو أحٌد فيها، وما دوف ذلك من علمائنا ومراجعنا وفقهائنا اغبج
 حبدود، إذا كاف ىشاـ ىكذا وىشاـ ماذا صنع؟! يأعلى اهلل مقاماهتم ؽبم حجية عرضية بنسبة

من ما أساء لئلماـ الكاظم لكنو خالف تقدير األمور، ما كاف اؼبفروض يدخل ُب نقاشات وقريب 
السلطة والنقاشات اليت أجراىا ُب دار الربمكي مع أهنا من أعظم النقاشات ُب إثبات اإلمامة لكن  

و كانوا من اؼبخالفٌن كاف تاجر ىشاـ، شارؾ ئكانت من صبلة األسباب ولكثرة معاشرتِو وح ى شركا
اإلماـ الرضا صلوات ولذلك  ياؼبخالفٌن ُب التجارة واختلط معهم ُب نواديهم انتقلت إليو بعض األفكار

قلُت لو: إني أقوؿ بقوؿ ىشاـ دلث يقوؿ: بن  اهلل وسبلمو عليو حٌن ُسئل عن التوحيد وىذا الصقر
ىشاـ  -بن الحكم في التوحيدي فغضب عليو السالـ ثم قاؿ: ما لكم ولقوؿ ىشاـ إنو ليس منا 

ألف ىشاـ ُب مقطع من  ليس منا ُب ىذه القحية ليس منا، ىشاـ تراجع عن ذلك بعد ذلك، ِلماذا؟
حياتِو تأثر بالفكر اؼبخالف فقاؿ باعبسمية قاؿ بأف اهلل جسم وىذا موجود ُب رواياتنا بعض من العلماء 

روايات واضحة عن األئمة بأف ىشاـ ُب مقطع من حياتِو تأثر بفكر اؼبخالفٌن فقاؿ  ييؤولُو يذىب بعيداً 
اـ بن الحكمي فغضب عليو السالـ ثم قاؿ: ما إني أقوؿ بقوؿ ىش باعبسمية، فهذا يقوؿ لئلماـ:

ُن منو بُراء في الدنيا واآلخرةي لكم ولقوؿ ىشاـ إنو ليس منا من زعَم أف اهلل عزَّ وجل جسم ونح
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الذي يزعم بأف اهلل جسم كبُن براء منو ُب الدنيا واآلخرة، ىشاـ تأثر بأقواؿ اؼبخالفٌن، اؼبخالفوف يقولوف 
يقولوف بأف اهلل جسم، اؼبذاىب اؼبخالفة ألىل البيت تقوؿ بأف اهلل جسم، بأف اهلل جسم، الوىابية 

اغبنابلة وغًنىم كتب اغبديث مشحونة جبسمية الباري سبحانو وتعاىل، ىشاـ اختلط هبم فتأثر ولذلك  
وىنا يعمل قانوف التوفيق  يكانت الزلة الكبًنة، ىذا االختبلط أدى إىل أف تتسرب إليو أفكار ـبالفة

الف فبا أدى إىل أف ىشاـ يقع ُب ىذا اؼبطب الكبًن فيكوف أحد األسباب اليت عجَّلت بقتل اإلماـ واػبذ
الكاظم من دوف قصد ال وبمل قصدًا سيئًا ُب ذلك ىو يدافع عن األئمة ولكن كما قاؿ لو إمامنا 

قوؿ؟ أبو ىاشم ولذلك إمامنا اعبواد ماذا ي -فاتقي الزلة والشفاعة من وراءىا إف شاء اهلل الصادؽ: 
ما تقوؿ ُجِعلُت ِفداؾ في ىشاـ بن الحكم؟ فقاؿ: رَِحَمُو اهلل ما كاف اعبعفري يسأؿ اإلماـ اعبواد: 

ما كاف أَذبَُّو عن ىذه  -كم دافع عنا يعين، كاف مدافعًا عن أىل البيت   - أَذبَُّو عن ىذه الناحية
 . والشفاعة من وراءىا إف شاء اهللفاتقي الزلة يناؿ الشفاعة كما وعدُه صادقهم:  - الناحية

ومن عبلئم ىذا التأثر بالفكر اؼبخالف القصة اليت حدثت ُب النقاش الذي داَر بينو وبٌن ابن أيب عمًن، 
ؿبمَّد ابن أيب عمًن ىذا الشيعي الصاُب شيعي نظيف وقرءنا من الروايات من رجاؿ الكشي ومن غًنِه 

إنك التقيت باؼبخالفٌن التقيت بالعامة فهل حفظت من حديثهم؟ بأهنم كانوا يسألونو يا ابن أيب عمًن 
لوف يستغربوف بأنو ما أقاؿ: نعم إين أحفظ من حديثهم، وكاف وبفظ الكثًن من حديثهم، فحٌن يتس

روى من حديثهم شيئاً، قاؿ: رأيت أصحابنا َسػِمعوا منهم ومن حديث أىل البيت فخلطوا بٌن 
تفت إىل ىذه القحية رضواف اهلل تعاىل عليو، َلمَّا كاف اإلماـ الكاظم ُب اغبديثٌن، كاف ابن أيب عمًن مل

كاف بزازاً عنده دكاف يبيع القماش أرسلوا مومس ورفعت   ،السجن وابن أيب عمًن جرت عليو ويبلت كثًنة
وتفرؽ  ،صوهتا ُب السوؽ تقوؿ بأنك ما أعطيتين أجري أرسلتها الُسلطة العباسية وصبعت الناس حولو

اس عن ابن أيب عمًن ح ى أقرب الناس من الشيعة وسكن ُب َخرِبة، ُب يـو من األياـ يطرؽ أحدىم الن
الباب على الػَخربة فيخرج ابن أيب عمًن وجده أحد الشيعة الذين يعرفهم، قاؿ كيف أدخلك إىل الدار 

أيب عمًن  يا ابن :ما يوجد مكاف ىو حائط وعائليت ذبلس جبنب ىذا اغبائط ما عندي مكاف، فقاؿ
أنت أقرضتين ماؿ وحٌن ظبعُت حبالك الذي وصلت إليو بعد كل ذلك الِغنػى، صودرت أموالو نُػهبت، 
تعرض للسجن وللتعذيب قصتُو طويلة ال أريد اغبديث عن ابن أيب عمًن، قاؿ وجئتُك هبذا اؼباؿ عندي 
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مع أنو كاف ؿبتاج ألي درىم،  بيت وبعتُو وجئتُك هبذا اؼباؿ ألقحي ديين، ابن أيب عمًن ما أخذ اؼباؿ
ال أخذ اؼباؿ حتػى أسأؿ اإلماـ الكاظم، اإلماـ الكاظم ُب السجن كيف يصل إليو؟ قاؿ: إين  :قاؿ

وال أدري ىل ىي دار السكنػى التػي يسكنها الشخص  ،ال تُباُع الدار ُب َدين :سػمعُت أبا الػحسن يقوؿ
لرجل كاف يػملك بيتًا للسكنػى وكاف يػملك بيتًا ثانياً أو أي دار حتػى أستعلم من أبػي الػحسن بينما ا

فباع البيت الثاين وجاءُه بالػماؿ، قاؿ: قاؿ الكاظم: ال تباع البيت ُب َدين ال يُباع البيت ُب َدين وال 
أعلم، على أي حاؿ ال أريد الػحديث عن ابن أيب عمًن رضواف اهلل تعاىل عليو، دخل ُب نقاش مع 

 موجودة الرواية ُب الكاُب:الػحكم، بن  ىشاـ
عن السري بن الربيع قاؿ: لم يكن ابن أبي عمير يعدؿ بهشاـ بن الحكم شيئًا وكاف ال بسندِه: 

أف أبا مالك  ،ثم انقطع عنو وخالفُو وكاف سبُب ذلك -يعين ال يغيب عنو دائمًا يزوره  - يغبُّ إتيانو
في شيء من  -مناقشة  - عمير مالحاةالحضرمي كاف أحد رجاؿ ىشاـ ووقع بينو وبين ابن أبي 

اإلمامةي قاؿ ابن أبي عمير: الدنيا كلها لإلماـ على جهة الملك وأنَُّو أولى بها من الذين ىي في 
وقاؿ أبو مالك: ليس كذلك أمالُؾ الناس لهم إالَّ ما حكم اهلل بو لإلماـ من الفيء  ،أيديهم

فتراضيا  ،اهلل لإلماـ أين يضعو وكيف يصنع بو وذلك أيضًا قد بيَّنَ  ،والُخمِس والمغنم فذلك لو
وىذا من تأثر ىشاـ  -بهشاـ الحكم وصارا إليو فحكم ىشاـ ألبي مالك على ابن أبي عمير 

ِفكُر أىل البيت تبينو  .فغضب ابن أبي عمير وىجر ىشامًا بعد ذلك -بالفكر اؼبخالف ألىل البيت 
عبد اهلل عليو السالـ قاؿ: قلت لو: أما على  عن أبي بصير عن أبيىذه الرواية بشكل ـبتصر: 

 - أما َعِلمت أف الدنيا واآلخرة لإلماـ -ما ىذا القوؿ  -اإلماـ زكاة؟ فقاؿ: أحلت يا أبا ُمَحمَّد 
أما َعِلمت أف  -ما ىذا القوؿ يا أبا بصًن؟  -أحلت يا أبا ُمَحمَّد  -ليس فقط الدنيا، الدنيا واآلخرة 

ـ يضعها حيُث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائٌز لو ذلك من اهللي إفَّ اإلماـ يا الدنيا واآلخرة لإلما
ألف الدنيا واآلخرة بيده واهلل سبحانو  .أبا ُمَحمَّد ال يبيُت ليلًة أبدًا وهلل في عنقِو  حق يسألو عنو

ذه ىي معرفة أىل وتعاىل فوََّض األمور إليو، فوضها تكوينًا وتشريعاً، ىذه ىي عقيدتنا ُب أىل البيت وى
البيت العميقة، ابن أيب عمًن يعرؼ القحية ترؾ حديث اؼبخالفٌن، ىشاـ بسبب تأثرِه حبديث اؼبخالفٌن 
، ولذلك ىذا الفكر  مرًة قاؿ باعبسمية وأخرى قاؿ هبذا القوؿ بأف الدنيا وما فيها ليست لئلماـ اؼبعصـو
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يا ىشاـ اتقي الزلة والشفاعُة من  :و السبلـىو الذي أوقعُو ُب تلك الزلة ولكن كما قاؿ الصادؽ علي
اغبكم فما بن  ورائها إف شاء اهلل تعاىل. إذا كاف ىذا األمر كاف ُب زماف األئمة ويقُع فيو مثل ىشاـ

بالك باآلخرين؟! ِلماذا إذًا تستغربوف؟ ِلماذا يستغرب من يستغرب ولو أردُت أف آٌب بأمثلة من حياة 
ثًنة تشًن إىل ذلك، لكن اؼبقاـ ال يسع لتتبع كل صغًنة وكبًنة، فإذا كاف أصحاب األئمة ىناؾ أمثلة ك

، خًنة أصحاب األئمة وقعوا ُب ىذا و  وىذا أدُؿ دليل على عدـ ىذا أدؿ دليل على حاجتنا للمعصـو
عصمة أي شخص مرجعًا كاف فقيهًا عالِػمًا فيلسوفًا عارفًا عرب ما شئت من التعبًنات وأعطي من 

شئت أف تعطي فإنك لن ذبد أحدًا معصومًا وسيبقى اػبطأ يبلحقنا ُب كل مكاف، كبن األلقاب ما 
ىذه  ،نا أكثر من صوابنائخطاءوف ومشتبهوف، لبطأ ُب التفكًن ولبطأ ُب العلم وننسى ونشتبو وأخطا

يت، حقيقة ِلماذا نتعاىل على ىذه اغبقيقة؟! إذا تعالينا على ىذه اغبقيقة فإننا حينئذ سنظلم أىل الب
نا وحينئذ سنظلم أىل البيت، علينا أف نعرتؼ هبذه اغبقيقة بأننا نشتبو ولبطئ ونقع ئسنصُر على أخطا

نا وعيوبنا، كم كبن ابتعدنا عن أىل البيت وكم ئُب زالت وعثرات كثًنة حينئذ يبكن أف نشخص أخطا
بلـ الثمرة من كل ىذا اقرتبنا إىل أىل البيت؟! وواقعًا ىي ىذه القحية قحية واسعة لكن خبلصة الك

الثمرة من كل ىذا الػحديث أف ال نػجعل مقاييس وموازين من عند أنفسنا نَزِف بػها أىل البيت  اغبديث:
ونقيس بػها أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعٌن، أىل البيت أسػمى وأعلى وأرقى رتبًة من  

 كل ىذه الػموازين والػمقاييس التػي نقيسهم بػها.
 طٌة أخرى: ِلماذا ىذا البرنامج؟نق

قطعاً سيتكلم اؼبتكلموف، سيتكلم من يقوؿ بأف ىذه اؼبطالب البُد أف ُتطرح ُب الوسط العلمي ال ُتطرح 
على الفحائيات، أقوؿ حينما ىم يتهجموف على أىل البيت ِلماذا ال يطرحوف ىذا التهجم ُب الوسط 

أشهد أف أبو بكر  :وؿ الشيخ الوائلي مثبلً بأنو حٌن نقوؿالعلمي، حينما يصعدوف على اؼبنابر وحينما يق
ويل اهلل وأشهد أف عمر ويل اهلل ىذا ال يؤثر ُب األذاف وىذا شيٌء َحَسن ال بأس بِو، ِلماذا ال يقوؿ ىذا 
الكبلـ ُب الوسط العلمي؟ وبقية األمور، ِلماذا إذًا يكتبوهنا ُب الكتب؟ إذا كانت القحية خاصة ُب 

لمي، حينما يكتبوهنا ُب الكتب ويعلنوهنا ُب الفحائيات ويعلنوهنا ُب البيانات وُب الربامج وُب الوسط الع
اجملالس وعلى اؼبنابر، ِلماذا حينما نشخص العيب واػبطأ يُقاؿ بأف ىذا الكبلـ البُد أف يُقاؿ ُب الوسط 

ىذا اغبديث ُب ىذا الوقت  العلمي ِلماذا؟! ىذا الكبلـ يرددُه كثًنوف، وسيأٌب من يقوؿ بأنو ِلماذا
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قالوا  ،بالذات، لو ربدثنا هبذا قبل عشر سنٌن، أنا قبل ثبلثٌن سنة أربدث هبذا اغبديث وُب ذلك الوقت
يل ؼباذا ىذا اغبديث ُب ىذا الوقت، ىذه اؼبرحلة حرجة، وبعد عشر سنٌن وأنا مستمر وىم يقولوف يل 

ة وواهلِل نفس الشيء يقولوف يل وِلماذا ىذا اغبديث ِلماذا ىذا اغبديث ُب ىذا الوقت، وبعد عشرين سن
إذًا م ى  ؟واآلف أكثر من ثبلثٌن سنة وأيحًا يقولوف ِلماذا ىذا اغبديث ُب ىذا الوقت ؟ُب ىذا الوقت

ىل ىناؾ تقوًن موجود عندكم أعطونا رضبكم اهلل، جزاكم اهلل خًن اعبزاء، أعطونا تقوًن قولوا  نتحدث؟!
الفبلنية هبوز أف يكوف ىذا الكبلـ، ُب السنة الفبلنية ال هبوز أف يكوف ىذا الكبلـ، لنا بأنو ُب السنة 

م ى ُب أي سنة؟ ُب السنة اليت تدور فيها مثبًل على الفأرة أو تدور على القرد على أي سنة، قولوا لنا ما 
شيء سيكوف من  ىي اؼبوازين ح ى نعرؼ مثبًل ننتظر النوروز وننتظر أي سنة تدور ىذه السنة وعلى أي
 اغبيوانات اليت تدخل عليها ىذه السنة، ما ىذا الكبلـ السخيف؟ ما ىذه الرتىات؟

ىل ىناؾ وقٌت للكبلـ عن أىل البيت، ىل ىناؾ زماف معٌن، الزماف كلُو ألىل البيت وىل ىناؾ زماف 
عيد عن أىل البيت وال للقوؿ الصاّب وللعمل الصاّب، ِلماذا ذبدوف وقتاً صحيحاً للقوؿ الطاّب وللقوؿ الب

ذبدوف وقتًا مناسبًا للقوؿ الصاّب وللقوؿ اؼبدافع عن أىل البيت؟ ما ىذه الرتىات؟ وسيقولوف ويقولوف 
ويقولوف واألقواؿ كثًنة وال تنتهي عند ىذا اغبد، وسيقولوف أيحًا أنتم تقولوف ىذا ما ىو البديل؟ البديل 

اء، البديل ىذه كبوة أُمَّة حينما تكبو األُمَّة على األُمَّة ليس دواء ُب الصيدلية ح ى أكتب لك اسم الدو 
أف تصح  كبوهتا، ىذه كبوة ال يستطيع أف يصححها شخٌص واحد مثلي أو مثلك، ىذه كبوة هبب 
على اعبميع أف يشرتكوا ُب تصحيحها، اؼبراجع يشرتكوف فيها، اغبوزة العلمية، اػبطباء، اؼبؤسسات 

افية، اؼببدعوف، األدباء، الشعراء، الُتجار، أصحاب األمواؿ اعبميع يشرتكوف ُب اإلعبلمية، اؼبؤسسات الثق
تصحي  ىذه الكبوة، كبُن حباجة إىل مؤسسات ضخمة لتصحي  ىذه الكبوة، ىذه كلمات يرددوهنا 

ِلماذا ُب ىذا الوقت، ىذا الكبلـ البُد أف يكوف ُب الوسط  ؟دائمًا حينما يطرح أحد ما ىو البديل
بشكل خاص ومثل ىذه اػبزعببلت كثًنة ال أريد أف أدوخكم هبا، ىذه نقطة أردت اإلشارة العلمي 

إليها ُب معرض حديثي ِلماذا ىذا الربنامج؟ ِلماذا ىذا الربنامج؟ أنا أقرأ على مسامعكم رواية الرواية 
 موجودة ُب كتاب عقاب األعماؿ للشيخ الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو: 

إلينا من ظلمنا وذىاب حقنا وما  يَ تِ و من لم يَعرؼ سوء ما أُ  :اعبعفي عن إمامنا الباقر الرواية عن جابر
من لم يَعرؼ سوء ما  -الرواية واضحة وصروبة  - فهو شريُك من أتى إلينا فيما ُولينا بو ،ُنِكبنا بوِ 
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ألىل البيت أف  وأعتقد أف ظلم ذوي القرىب أشد محاضًة، أيهما أشد ظُلماً  - إلينا من ظلمنا يَ تِ و أُ 
الظلم يصدر من الوىابيٌن أو الظلم يصدر من اإلخوانيٌن أو من القاعدة أو من علماء اغبنابلة أو من 
األحناؼ أـ يصدر الظلم من الواقع الشيعي، من اؼبراجع الشيعة، من اػبطباء الشيعة، من األحزاب 

دث إمامنا الباقر عن أننا البُد أف الشيعية، من مفسري الشيعة؟ أيهما أشد؟ أيهما أسوأ؟ فحينما يتح
نعرؼ سوء ما أٌب إليهم، أيهما أسوأ الظلم من الشيعة أـ الظلم من أعدائهم؟ أعدائهم ىذا شأهنم ماذا 

من لم يَعرؼ سوء  -نتوقع من العدو؟ الظلم اغبقيقي ىو الظلم الذي وقع على أىل البيت من األشياع 
عرؼ الناس بزمانِو وبأبناء زمانو، إذا ما كاف الفقيو يعرؼ الظلم الفقيو الذي يكوف أ -إلينا  يَ تِ و ما أُ 

الذي وقع على األئمة من نفس الشيعة ماذا يعرؼ؟ وإذا عرؼ ىل هبوز لو أف يسكت أـ هبب عليو أف 
العالِػم الذي يػملك علمًا ويستطيع أف ينفع الناس بِو وُب زمن كهذا الزمن زمن ُيساء إىل أىل  يتحرؾ؟!
 ليو أف ينفق علمو وأف ُيربز علمو:يػجب ع البيت أال

إلينا من ظلمنا وذىاب حقنا وما ُنِكبنا بِو فهو شريُك من أتػى إلينا فيما  يَ تِ و من لػم يَعرؼ سوء ما أُ 
تريدوف أف تكونوا شركاء لظََلَمة أىل البيت؟ إف كاف من الشيعة أو من غًنىم، أنا واهلل ال  - ُولينا بو

، أنا ال أريد أف أكوف شريكاً، أمَّا أنتم يا شباب الشيعة أنا ال أخاطب الكبار، أريد أف أكوف شريكاً 
الكبار ال شأف لػي بػهم إفَّ الغصوف إذا قومتها اعتدلت وال يلٌُن إذا قومتُو الػَخَشُب، خطابػي معكم يا 

ذلك فهنيئاً شباب الشيعة أتريدوف أف تكونوا شركاء مع الذين يظلموف أىل البيت؟ إذا كنتم تريدوف 
لكم، لكن ال تقولوا ما تكلم أحد ىا أنػي تكلمت وإف كنُت أتكلم من قبل ثبلثٌن سنة ولكن ما 
سػمتعم بكبلمي، اآلف الفحائيات والكبلـ موجود على الفحائيات وعلى االنرتنيت الكبلـ موجود، ال 

فاطمة أنا تكلمت واشهد لػي  يا ابن :وأنا أقوؿ ،الػحسن شاىدبن  تقولوا بأف أحداً لػم يتكلم، الػحجة
إلينا من ظلمنا وذىاب حقنا وما  يَ تِ و من لػم يَعرؼ سوء ما أُ  بذلك يا ابن فاطمة، ىذا باقرىم يقوؿ:

 .ُنِكبنا بِو فهو شريُك من أتػى إلينا فيما ُولينا بو
حلت وحٌن نقرُأ ُب الكتاب الكرًن ُب قصة أصحاب السبت ماذا نقرأ؟ حينما حلت اللعنة على من؟ 

اللعنة على الذين خالفوا األحكاـ واصطادوا السمك ُب يـو السبت وعلى الذين ما اصطادوا السمك 
لكنهم ال أمروا دبعروؼ وال هنوا عن اؼبنكر، الذين قبو فقط الذين أمروا باؼبعروؼ صاحوا قالوا يا صباعة 
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اآليات ُب سورة  يُعَرِّثُيُى{ أًَ يُيهِكُيُى انهّوُ قٌَيبً رَعِظٌٌَُ نِىَ يِّنيُى أُيَّخٌ قَبنَذ }ًَإِذَىذا خبلؼ تعاليم النيب 

 انهّوُ قٌَيبً رَعِظٌٌَُ نِىَ يِّنيُى أُيَّخٌ قَبنَذ }ًَإِذَىذه األُمَّة ما كانت زبالف أحكاـ النيب لكنها سكتت األعراؼ، 

كبُن  زَثِّكُى{ إِنََ يَعرِزَحً }قَبنٌُالموف ماذا قالوا ؽبم ىؤالء الذين يتك شَدِّداً{ عَرَاثبً يُعَرِّثُيُى أًَ يُيهِكُيُى
نتكلم ح ى نعتذر عند اهلل نقوؿ تكلمنا، ىذه ىي علُة ىذا الػَمَلّف، بل ىذه ىي علة ىذه القناة، كبُن 
ال نتوقع أف شيئًا سيكوف على األرض ىي معذرة إىل إماـ زمانكم، ىي معذرة إىل ابن الطاىرة اؼبطهرة 

 ثِوِ{ ذُكِّسًُا يَب ََعٌُا * فَهًََّب َّزَّقٌٌَُ ًَنَعَهَّيُى زَثِّكُى إِنََ يَعرِزَحً }قَبنٌُااغبسن بن  ةإىل ابن فاطمة إىل اغبج

الذين  ثَئِْط{ ثِعَرَاة ظَهًٌَُا انَّرٍَِّ ًَأَخَرََب انعٌُّءِ عٍَِ َّنيٌٌََ انَّرٍَِّ }أَجنَْنَبونزلت اللعنة، من الذين قبوا؟ 

نزلت  انعٌُّءِ{ عٍَِ َّنيٌٌََ انَّرٍَِّ أَجنَْنَب ثِوِ ذُكِّسًُا يَب ََعٌُا }فَهًََّباليم والذين سكتوا ظلموا الذين خالفوا التع
اللعنة فانقلبوا إىل ِقَردة وخنازير، ربولوا إىل ِقَردة، مدينة بكاملها صارت ِقَردة وقصتها معروفة ُب التأريخ 

من ىم الذين ينهوف عن السوء؟  انعٌُّءِ{ عٍَِ َّنيٌٌََ انَّرٍَِّ أَجنَْنَب ثِوِ ذُكِّسًُا يَب ََعٌُا فَهًََّب}وُب الروايات 

العلة من ىذا الربنامج من ىذا اؼبلف ومن كل الػملفات  .َّزَّقٌٌَُ{ ًَنَعَهَّيُى زَثِّكُى إِنََ }يَعرِزَحً الذين قالوا:
ال نتوقُع أثرًا عمليًا وال نتوقع حتػى   الػحسن وإالَّ بن  السابقة إنػها معذرٌة إىل إمامكم، معذرة إىل الػحجة

وال نريدىا وال نريد كلمة أحسنت وال نريد كلمة إعجاب وال نريد شيئاً، إنػها معذرٌة إىل  ،كلمة أحسنت
 الػحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو.بن  إماـ زمانكم إىل الػحجة

تبار، أمامي ىذا الكتاب تبلحظوف أريد أف أشًن إليها وإمبا أشًن إليها على وجو االع نقطة أخرى أيضاً 
ىذا الكتاب الكبًن، ىذا الكتاب الكبًن ىذا ىو )جواىر الكبلـ( وىذه الطبعة اؼبكثفة وإال ىو مطبوع 

، ىذا ىو كتاب جواىر ذا اؼبقدار الكبًن، مكتبة كاملةجزء لكن ىذه طبعة مكثفة جداً، ى 43ُب 
رسالة العملية للمحقق اغبلي واليت شرحها صاحب الكبلـ وىذاف الكتاباف اعبزءاف شرائع اإلسبلـ ال

اعبواىر شيخ ؿبمد حسن النجفي رضبة اهلل عليو، صاحب اعبواىر أتعلموف كم بذؿ من اعبهد ُب ىذا 
غبدثتكم وقت غبدثتكم عن كتاب اعبواىر و الكتاب؟ بذؿ جهدًا كبًنًا لو كاف ىناؾ متسع من ال
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ومنُذ سنٌن طويلة َدرَّسُت شرائع اإلسبلـ بكاملها على  فإين على علم دبا ُب ىذا الكتاب، بالتفصيل
أساس ىذا الشرح وَدرَّسُت بعض أجزائها أكثر من مرة على أساس ىذا الشرح، إين عارٌؼ دبا ُب ىذا 
الكتاب، عارٌؼ بقصتِو ودبن استنسخو ودبن صح  أخطائُو اإلمبلئية وبػمن حقق مطالبُو األصولية وبكل 

ومتػى انتهى منو، وإنػي عارٌؼ بكل تفاصيلِو  ريخ صاحب الػجواىر وكيف كتبوبتأو  ،تفاصيلِو وتأريػخو
العلمية بإمكاين أف أتػحدث عن كل تفاصيل الكتاب لكثرة ما أرجُع إىل ىذا الكتاب عرب السنٌن 
الطويلة من سنٌن البحث العلمي، فإننػي أعرُؼ ىذا الكتاب حقيقة الػمعرفة حٌن أتػحدُث عنو وأنا قد 

 .دثت عن بعض العثرات الػموجودة ُب ىذا الكتابتػح
صاحب اعبواىر ُب آخر أياـ عمرِه ُب آخر أياـ مرجعيتِو حينما كاف يزور الكاظمية كاف يزور والدة 
الشيخ كاظم األزري صاحب األزرية وكاف يُعلن دائمًا عن رغبتِو ُب أف ُيكتب ُب ديوانِو قصيدة األزرية 

شيخ كاظم األزري، طبعًا يُقاؿ الشيخ كاظم األزري، كاظم األزري ال كاف وأف ُيكتب ىذا ُب ديواف ال
شيخًا وال ىم وبزنوف، كاظم األزري كاف مفتوؿ الشاربٌن حليق اللحية يلبس اللباس الذي يلبسُو يعين 

 وكاف قريبًا من السلطة العثمانية وقريبًا من أمراء آؿ الشاوي ُب ذلك الوقت وقصتوُ  ،األغوات ُب بغداد
معروفة، بداياتو كاف ُب النجف ٍب بعد ذلك انتقل إىل بغداد، صاحب اعبواىر بكل ىذا اعبهد ما يقرب 

سنة وُب آخر أياـ حياتِو ومرجعية صاحب اعبواىر كانت قاسية جداً، مرجعية صاحب اعبواىر   30من 
الوقت الشيخ علي  كانت ُب أياـ الطاعوف حبيث أكثر العلماء ومن صبلتهم اؼبرجع الكبًن كاف ُب ذلك 

الوحيد الذي بقي ُب النجف من اؼبراجع والعلماء مع الطاعوف الذي  ،كاشف الغطاء فروا من النجف
فتك بكثًن من أىل النجف ىو الشيخ صاحب اعبواىر، والشيخ صاحب اعبواىر لو أيادي طويلة على 

ة ويعطي ىذا الكتاب كتاب التشيع مع كل ذلك كاف يتمىن أف ُيكتب ُب ديواف أعمالِو القصيدة األزري
اعبواىر ؼبن؟ للشيخ كاظم األزري، وىذه قحية معروفة مذكورة ُب ترصبة شيخ كاظم األزري، يقاؿ شيخ  
كاظم األزري ىو ما كاف بشيخ لكن يبدو من قصيدتِو أف الرجل كاف على علم واسع، القصيدة األزرية 

صيدة األزرية مع التخميس يعين صفحات ما ىي؟ القصيدة األزرية ىذا الكتاب الصغًن ىو ىذا الق
القصيدة األزرية ىي ىذه فقط، ىذه القصيدة األزرية فحعوىا جبنب جواىر الكبلـ وإين واهلل أعتقد بأف 
الشيخ كاظم األزري ما كاف يقبل، أنا لو يرجع األمر يل لو مليار كتاب مثل اعبواىر ال أبدلُو بنقطة من 

 وىو يصف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: بيت شعر قالُو األزري ُب أزريتوِ 
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 اػراىػيء تػن كلّْ شػي عيػفف  وىو اآلية الػمحيطُة في الكوِف 
نقطة واحدة من ىذا البيت ال البيت نقطة نقطة من حروؼ ىذا البيت ال أبدلػها واهلل بػمليار كتاب مثل 

يتحدث عن أي شيء؟ عن أحكاـ، أحكاـ الػجواىر، وأنا عارٌؼ بقيمة الػجواىر لكن كتاُب الػجواىر 
الوضوء، أحكاـ الصبلة، أحكاـ بيت الػخبلء، أحكاـ بيت الزوجية، أحكاـ الصبلة، الشكوؾ ُب 
الصبلة، أحكاـ الصياـ، مناسك الػحج ىي فروع أمَّا معرفة أىل البيت شيء والفروع شيء، ولو كاف 

كتب األزرية ُب ديواف أعمالِو وال ُيكتب جواىر صاحب الػجواىر ال يعرؼ ىذا األمر َلَما تػمنػى أف تُ 
الكبلـ مع أف كل الذين كتبوا عن الشيخ الػجواىري وعن كتاب الػجواىر يقولوف السبب الذي صار 
ألجلو كتاب الػجواىر الكتاب األوؿ ُب حوزتنا العلمية وُب وسطنا الفقهي ألف ىذا الكتاب أُلِّف ال 

حب الػجواىر كتبُو لنفسِو ما كاف يتوقع أف يُطبع ويُنشر، حينما وصَل ألجل الدنيا وال ألجل الُسمعة صا
إىل الػمرجعية جػمع األوراؽ التػي كتبها وبعد ذلك طُبعت وُنشرت ألف أساساً ىذا الكتاب كتبُو صاحب 
ػي الػجواىر وىو ال يقصد بِو ال سػمعة وال دنيا وال أي شيء كتبُو لنفسِو ألغراضِو العلمية الشخصية، يعن

مع نزاىة النية ُب ىذا الكتاب خلوىا من الػمطبات األخبلقية والنفسية والػمعنوية مع ذلك صاحب 
 الػجواىر يتمنػى أف ُتكتب األزرية. 

 ما قصة األزرية؟ 
قصة األزرية بشكل ـبتصر أنا جئت هبذا اؼبثاؿ لكي يعرؼ من ىم ُب مقاـ أبنائي من طلبة اغبوزة 

بأىل البيت قيمتُو زبتلف عن أي شيء آخر، حينما تكوف األشياء مربوطة  العلمية أف الشيء اؼبربوط
كتاب اعبواىر ىو   ،بأىل البيت ؽبا قيمة زبتلف عن أي شيء آخر، وكلما كانت ىذه األشياء أقرب

األحكاـ سبثل زاوية بعيدة، معرفة أىل البيت كبن نسميها  عن االحكاـ، مربوط بأىل البيت لكنو بعيد
ىذه فروع، األصوؿ تكوف قريبة والفروع تكوف بعيدة، لكن ماذا نصنع واؼبوازين منقلبة ُب أصوؿ وفروع، 

حوزتنا العلمية فُيقدَّـ اؼبهم على األىم وُيرتؾ األىم، ىو ىذه حًنة الشيعة ُب تعاملها مع أىل البيت ما 
ة باغبكومة العثمانية بٌن اؼبهم واألىم، كاظم األزري، مبل كاظم األزري كاف يسمونو ُب بغداد لو عبلق

آنذاؾ وكاف من نُدماء الوايل، حينما يأٌب وايل إىل بغداد كاف ىناؾ ؾبموعة من الشخصيات من صبلتهم  
لكن  ،كاظم األزري شاعر وأديب ومثقف وقصيدتُو تنبئ عن ثقافة عالية إطبلع واسع ُب علـو عصرهِ 

ؿ اغبديث عن حياتِو وتفاصيل حياتِو، حبسب الظاىر ما كاف يلتـز كثًنًا باألحكاـ الشرعية من خبل
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أنا ال أريد أف أدخل  ،البعض يعتذر عن ذلك بأنو كاف هبذا الوضع كاف مستجيزًا من السيد حبر العلـو
ُب ىذه القحية لصاّب اؼبؤمنٌن ولصاّب شيعة أىل البيت وال أدري ىل ىذا ترقيع أو ىذه قحايا حقيقية 

فاصيل، كاف الوايل ُب بغداد الوايل اعبديد أظبو عمر باشا وصك كبُن ال نريد الدخوؿ ُب مثل ىذه الت
فأراد أف يصنع َسَجَعاً للخاًب ػباسبِو الذي  ،الوالية جاءُه من األستانة الذي كتب لو الصك مصطفى باشا

 ،كاف هبلس ُب أحد اؼبقاىي  ،أذىب إىل مبل كاظم األزري :ىبتم بو فقاؿ ألحد ُحجَّابِو ألحد اػبدـ قاؿ
إذا وجدتُو منشغل وىو يلعب النرد يلعب طاويل النرد ىو الطاويل، ولذلك أقوؿ ما كاف ملتـز  :قاؿ

بالقحايا الشرعية ُب حد من اغبدود كاف متساىل ُب بعحها، قاؿ أذىب إىل كاظم األزري وىو منشغل 
ذي كتب بلعب الطاويل وقل لو بأف عمر باشا يريد منك سجع تربط ما بٌن أظبو واسم مصطفى باشا ال

لو صك الوالية ُب األستانة، فجاءه وعنده قصد ألف ىم يدخلوف ُب نقاشات خبصوص والية علّي والية 
اػبلفاء وُب ؾبالسهم حينما هبلسوف يتحدثوف هبذه األمور وكاف كاظم األزري يتفوؽ عليهم كاف 

ة قاؿ لو مثل ما يفحمهم بػُحَججو، فجاء ىذا اغباجب وجد كاظم األزري منشغل ويلعب الطاويل بسرع
عمر باشا يريد منك َسَجع تحمنُو أف صك واليتِو جاء من مصطفى باشا  :أوصاه عمر باشا، قاؿ لو

 :فهو وىو يلعب النرد غًن ملتفت قاؿ لو ،من األستانة
ٍب التفت عرؼ أف ىذا مقلب، قاؿ ال قل لو أِبصك اؼبصطفى  ، (بصك اؼبصطفى عمر توىل)ليكتب 

ثُو بالقحية، قاؿ أرجع قل لوعمٌر توىل، رجع اغبا بأننا نأخذ األوىل  :جب إىل الوايل إىل عمر باشا فحدَّ
بصك اؼبصطفى عمٌر توىل فلمَّا رجع اغباجب وأخرب كاظم األزري تأذى كاظم األزري كثًنًا بأنو قد 

يت، الذين ُغِلب وقع ُب اؼبقلب وىذا اػبتم سيكوف ختماً رظبياً، رجع إىل البيت ترؾ اللعب ورجع إىل الب
ينقلوف الواقعة يقولوف بقَي يسًن ُب داخل البيت أكباء البيت ٍب صعد إىل سط  الدار يروح وهبيء ح ى 
صار وقت الغروب قرر أف يكتب قصيدة تكوف متفردة ُب معانيها، يروح وهبيء ُب داخل البيت ٍب صعد 

بُو يبحث عن فكرة، مل ينم تلك على سط  الدار ما ناـ إىل الصباح كل ما تأٌب فكرة ُب ذىنِو ال تعج
الليلة، مرًة ينزؿ إىل الدار مرة يصعد على السط  إىل أف صار الصباح، صار الفجر صعد على سط  

 الدار وىو يروح وهبيء على السط  أشرقت الشمس فلمَّا باَف قرُص الشمس أنشد:
 اػياىى بروح ضِ ػَشفَّ ِجسُم الدُّج باىا ػاِب قُ ػبَ مُس ِفي قػُ ػلِػَمن الشَّ 

بيت وكاف  999بيت، تسمى باأللفية ولكن ىي ُب اغبقيقة ليست ألفية ىي  999بدأت األزرية َنَظم 
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أريدىا أف ُتشَهر وفعبًل ُب وقتها كانت حديث اجملالس  :قاؿ ؟ِلماذا ما جعلتها ألف :متعمد، قالوا
شهادات ُب كل مكاف األزرية وكانت القصيدة األوىل اليت تلقى على اؼبنابر ُب أياـ الوالدات ُب أياـ ال

أزرية مبل كاظم، ولذلك صاحب اعبواىر كاف قريب من أياـ كاظم األزري، صاحب اعبواىر ُب سلسلة 
، كاظم األزري ىو كاف يزور كانت والدتُو حية كاف يزور والدة كاظم األزري ُب  تبلميذ السيد حبر العلـو

ف أعمالِو ال كتاب اعبواىر، وما أعتقد أف كاظم الكاظمية وكاف يتمىن أف تكوف ىذه القصيدة ُب ديوا
األزري يقبل بذلك، إذا تتذكروف صاحب اعبواىر رضواف اهلل تعاىل عليو ُب اعبزء األوؿ ماذا قاؿ؟ ُب 

 موضوع الكر أنا ذكرت ىذا الكبلـ سابقاً بأنو قاؿ: 
ؾدالمذؾقسذؽعؾمذاؾـخاؾقذبأنذدعوىذعؾمذاؾـبـيذواألئؿةذباؾؽرذؿـؿـوعةذوالذغضاضةذألنذعؾؿفمذعؾقفمذا

وماذا تقوؿ األزرية؟ ىذا ىو حديث الفروع، حديث األصوؿ ماذا تقوؿ  .ػفمذالذعؾمذؾـفمذبـؿؼدارذاؾؽر
 األزرية وىو يتحدُث عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:

 اػػػاىَ ػػػبػػػػر جػػػػػفَّ ػػػػػعَ ػػػػػػم تُ ػػػػوالُه لَػػػػػػػػػػول  وىو ِسرُّ السجوِد في الَمأِل األعلى 
 اػػػراىػيء تػػػػػػػػػلّْ شػػػػن كُ ػػػػيػػي عػػػفػػف  وفِ ػػكَ ػي الػػُة فػػػطَ ػيػػحػػمُ ػة الػػو اآليػػوى
 اػػػػػػواىػػػػػػػػا حػػػػػرُه مػػػػػػػيػػػػػػػرِد غػػػػػػػفػػػػػالػ  ِد ػلم الواحػيُح عِ ػفاتػذي مػريُد الػػفػال
 بل ناموسها األكبر الذي يرعاىا  ِك ػػػػػػلػػػمُ ػػػة الػػػػػػػػاووس روضػػػػػػػو طػػػػػػػى

 اػػػاىػػا زكػػػهػػػكػيػػػلػػس مػػػػػػػػفػػػل نػػػػك  و ػػنػػرَُّد مػػػػجَ ػػػػمُ ػػُر الػػػػػػػوىػػػػجػػػو الػػػػػػوى
 اػػاىػػػاف أبػػُث كػػػيػػواله حػػػيػػػن ىػػم  ُر إالَّ ػاصػػػػػػنػػػػعػػػػذه الػػػػػػن ىػػػػكػػػػػم تػػػلػ

 ة اإلشراقية كلها ُب ىذه األبيات ..أيُّ علم ىذا؟ َجػَمع العرفاف والفلسفة والػحكم
 إنو ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وحٌن يصل إىل علّي فماذا يقوؿ؟ 

 وات الفال وضاؽ فضاىاػػهػل  يش عمر ابن ود ػجػػت بػصَّ ػوـَ غػػي
 اػاراىػػػػػػػػػػػُم سػػئزاػػػػا عػرايػػػػػػػػػػػسػب  رداً ػػػِة فػػػػنػػػػديػػػػػمػػػى الػػػػى إلػػػطػػخػػػوت
 اػاىػب لظػػػػروف الذي يشػينظ  ن ػػػػكػػػػوٌؼ ولػػػػػم ألػػػػم وىػػػػاىػػػػدعػػػف
 اػفي ُشراى ُد بأسوُ ػػتتقي اأُلس  ري ػػػامػػور عػػػػػػسػػن قػػػم عػػػػتػػػن أنػػػػأي
 راىاػروف في ُأخػابػر الصػؤجػي  ما ػحدُّْث عػػى يػػطفػصػػمػدا الػػتػػابػػف
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 اىديَن يراىاػُر الػمجػَس غيػلي  اً ػػػانػػػػنػػػػل جػػيػػػػلػػػػػجػػػػلػػػػالً إفَّ لػػػػػػائػػػػػػػق
 اػػػداىػػػم عِ ػيػػػحػػجػػورد الػػػػأو يُ    و تتوُؽ إلى الػجناتِ ػػػسػن من نفػأي

 اػػػػػػػالىػػػػػػػػػػِو أعػػػػػػانػػػػػػػنػػػػػػن جػػػػػػم  من لعمر وقد ضمنُت على اهلل لو 
 اػًة من دعاىػػبػيػجػا مػػػراىػال ت  واـػػػػػػػػػسػِو كػػػػوابػػن جػػػػووا عػػػػػتػػالػػف

ػي ضمنُت الػجنة ولكنهم كأنػهم ال السواـ سوائم يعنػي كالسوائم ال يسمعوف، النبػي يقوؿ ىذا الكبلـ بأن
 يسمعوف لذلك يشبههم بالسواـ، السواـ يعنػي األنعاـ.. 

 ترجف األرُض خيفًة إذ يطاىا  ي ػػػػػػػػػػػػرشػػػػػػػػارس قػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػوإذا ىُ 
 اػػػػػػػاىػػػػػػيَّ وفػػػػػػَ لػػػػػٌة عَ ػػػػػػػػذم يػػػػػى  ٌل ػػػػػػيػػػفػػػػواي كػػػػػػػػػا سػػػػػػهػػا لَػػػالً مػػػػائػػق

 رعاىاػا إلى مػشػحػاُص الػػػمػػخ  ومشى يطلب الصفوؼ كما تمشي 
 راىاػبػة فػربػػػضػػر بػػػمػػػاؽ عَ ػػػػػس  ى ػػػقػػلػػتػػػُو فػػػػػيػػػػرفػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػى مػػػظػػتػػانػػػف

 ُع صداىاػين رجػافقػيػمأل الػخ  و ػػػػػنػِف مػيػػػػػػػػػػُة السػر رنػػى الػحشػػوإل
 الىاػا ثقػرىػػل أجػػقػػػَزؿ ثػػػم يَ ػلػ  ات ػػػرمػػػكػػػوت مػػػػػربٌة حػػػػػا ضػػهػا لػػي
 اػواىػس ما سػقِ ػػذه فَ ػػى ىػػلػػوع  ي ػػالػػعػػػمػدى الػػػاله أحػػن عػػػػذه مػػػى

 ب َمحرب األمثاؿ..وىذا بيت من األبيات الػمشهورة ُتحر 
 اػواىػس ما سػقِ ػػذه فَ ػػى ىػػلػػوع  ي ػػالػػعػػػمػدى الػػػاله أحػػن عػػػػذه مػػػى

العربة ُب ىذا أف ىذه الوريقات القصيدة األزرية كاف يتمىن صاحب ىذه اؼبكتبة أف ُتكتب ُب ديوانِو وىو 
ىر، بقي اعبواىري يتمىن ذلك وما صاحب اعبواىر ولكن ىيهات أين األزرية بعمق معانيها وأين اعبوا

ناؿ ذلك، العربة يا شباب الشيعة كلمَّا كاف الشيء قريبًا من إماـ زماننا كلما كاف قريباً من اهلل، َمن أرَاَد 
بن  اغبسن وَمن َقَصَدُه َتوجََّو إىل الػُحجَّةبن  اغبسن  ومن َوَحدَُّه قَِبَل عن الػُحجَّةبن  اهلل َبَدأ باغبجة

من قصدُه من قصَد اهلل  ..أيَن َوجُو اهلل الذَّي إليِو يتَػَوجَُّو األولياءُن لباطبُو ُب دعاء الُندبة: اغبسن، كب

 ًََّجقََ فَبٌ * عَهَْيَب يٍَ }كُمُّاغبسن، إنو وجهُو الذي ال يبلى ووجهو الذي ال يهلك بن  توجو إىل اغبجة

 بلمو عليو وأعتقد العربة واضحة واؼبعىن واض .وجو ربك ىو إماـ زمانكم صلوات اهلل وس زَثِّكَ{ ًَجوُ
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 النقطة األخيرة
وأرى الوقت هبري سريعاً، عندي نقاط أخرى لكن أكتفي هبذه النقطة وأختم حديثي، النقطة األخًنة 
إضاءات، ىناؾ نقاط محيئة ُب تأرىبنا البُد أف نلتفت إليها بشكل سريع كاف بودي أف أبسط الكبلـ 

 تصر.واؼبطالب كثًنة واغبديث مهم والوقت هبري سريعاً بشكل سريع وبشكل ـب أكثر لكن ماذا أصنع
 نقاط مضيئة في تأريػخنا:

أنا ال أربدث عن دولة  ،، التشيع الصفوي ىو التشيع اؼبشرؽالتشيع الصفوييكثر الكبلـ عن أواًل 
ولوال التشيع  ،ع اؼبشرؽصفوية وعن سياسة الػُحكَّاـ وإمبا التشيع الذي نشأ ُب العصر الصفوي ىو التشي

الصفوي ما كاف تشيع ال ُب العراؽ وال ُب منطقة اػبليج ولو كاف اجملاؿ واسع عبئت بشواىد كثًنة من 
الكتب وحقائق تأرىبية، التشيع الصفوي ىو التشيع اؼبشرؽ، ال تسمعوا ؽبذه األصوات البلغية، بالنسبة 

ف أنبهكم ماذا يقصدوف بالتشيع الصفوي، ال حاجة القحية معروفة ال أحتاج إىل أ ،ألعداء أىل البيت
ألف أنبهكم إىل كبلـ الُنّصاب، لكن ىناؾ أصوات الغية داخل الوسط الشيعي تتحدث عن التشيع 
الصفوي، التشيع الصفوي ىو التشيع اؼبشرؽ، ُب العراؽ كاف ىناؾ شيعة وما كاف ىناؾ تشيع، ُب جزيرة 

شيع، ُب العراؽ إىل سنوات قريبة ما كاف ىناؾ وكبلء للمراجع العرب كاف ىناؾ شيعة وما كاف ىناؾ ت
إىل اآلف القرى العراقية والقرى ُب اػبليج ما توجد فيها مساجد وحسينيات واألمية منتشرة وال توجد 
قراءة وال كتابة وال يوجد مبلغوف، التشيع الصفوي ىو الذي أظهر الوجو اؼبشرؽ ؼبعارؼ أىل البيت وىذا 

لكن فقط قلت إضاءات سريعة، التشيع الصفوي ىو التشيع اؼبشرؽ، أمَّا ىذا الكبلـ موضوع واسع 
ىناؾ تشيع علوي تشيع صفوي ىذه ترىات وسفاىات جاء هبا شريعيت وأمثاؿ شريعيت، عندنا تشيع 
واحد ىو التشيع العلوي وُب العصر الصفوي أشرؽ ىذا التشيع إشراقًا واضحًا والدليل الكتب واؼبؤلفات 

نا ُب ذلك العصر، واضٌ  لدي ظلم السبلطٌن علماء ئوسوعات اغبديثية والتفسًنية اليت كتبها علماواؼب
يعملوف لصاّب السلطة ىذا كلو واض  لكنين أربدث عن ىذا العصر كما أربدث عن عصر سقوط 

كانت فرتة الدولة األموية ونشوء الدولة العباسية وكيف نشَر اإلماـ الصادؽ حقيقة التشيع، ىذه الفرتة  
مناسبة مثلما ربدثت عن الفرتة اؼبعاصرة اآلف فرتة ذىبية لنشر التشيع، وإذا فاتت ردبا نعُض على أصابعنا 

 من الندـ ىذه نقطة، الوقت هبري سريع وعندي نقاط أخرى البُد أف أشًن إليها.
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ة العرفانية أو من الذين تػحّدثوا عنو من الػمدرس كتاب الزيارة الػجامعة الكبيرة لشيخنا اإلحسائي
الػمدرسة األصولية واتػهموا ىذا الكتاب واهلِل كلها أكاذيب، الكتاب موجود من أولِو إىل آخرِه حقائق 
منقولة عن أىل البيت، كاف بودي أتػحدث أكثر لكن ماذا أصنع للوقت، كتاب الزيارة الػجامعة الكبًنة 

سنة، تتبعتُو كلمة كلمة ما فيو شيء يػخالف  30ـو منذ من أولِو إىل آخرِه أنا تتبعتُو كلمة كلمة وليس الي
أىل البيت كلو منقوؿ من حديث أىل البيت، ىذه االتػهامات التػي تأٌب من رموز الػمدرسة العرفانية أو 

  الػمدرسة األصولية واهلِل كلها أكاذيب.
ْـّ اإليرانيينالنقطة الثالثة ىناؾ حديٌث ُب أوساطنا العربية الشيعية ُب  ، ال عبلقة لػي بالسياسات ذ

وبسياسة الدولة اإليرانية أتػحدث عن اإليرانيٌن، لوال اإليرانيوف الشيعة واهلِل لكاف التشيع ُب خرب كاف، 
اإليرانيوف الشيعة لػهم من األيادي الكبًنة على بقاء التشيع وبقاء الػمؤسسات الشيعية، حوزاتنا عرب 

علماء ومؤلفوف وأمواؿ، الػمدارس ُب حوزاتنا من الذين بنو التأريخ قامت على أكتاؼ اإليرانيٌن، 
الػمدارس ُب حوزاتنا ُب العراؽ وغًن العراؽ، ححرات األئمة من الذين بنوىا؟ اإليرانيوف الشيعة لػهم من 
 ،الفحل الكبًن، قد نػختلف أنا رجٌل عربػي وعربػُي األبوين، عراقٌي عربػي األبوين ال صلة لػي باإليرانيٌن

ذا كاف البعض يتحدث عن أنو أوذي فػي إيراف فبل أعتقد أنو أوذي أكثر منػي، القحية ليس عن وإ
وإذا كاف ظهور اإلماـ ُب ىذا العصر فواهلِل  ،أحبوىم فإف دولتنا فيهم :قحايا شخصية ألف األئمة قالوا

األمزجة االجتماعية ُب سرتوف ما لئليرانيٌن من أثر وتأثًن كبًن ُب دولة اإلماـ الػحجة، قد نػختلف ُب 
األطعمة ُب األشربة ُب بعض األعراؼ ُب بعض التقاليد ىذا شيء ولكن الػحقائق تبقى حقائق، وأقوؿ 

ولكنها نقاط البُد أف أذكرىا  ،ىذا الكبلـ ال أخطب ود أحد وال أبالػي بػمن يرضى وبػمن ال يرضى
 ألنػها جزء من موضوع الػَمَلّف الػَمهَدوّي.

رضواف اهلل تعاىل عليو ُب  للسيد الخمينيبُد أف أشيد بالفحل العظيم والعظيم والَعظيم نقطة أخرى ال
إحياء أمر اإلماـ اغبجة إف كاف ُب منطقة الظهور أو على اؼبستوى العاؼبي وىذه القحية حباجة إىل بسط 

ماـ اغبجة صلوات اهلل ُب القوؿ ولكنين البُد أف أُشيد بفحلِو العظيم والعظيم والَعظيم ُب إحياء أمر اإل
 وسبلمو عليو وأف نغنب علمائنا حقهم ىذه ظبلمة أخرى أيحاً ألىل البيت. 

ِلما لو من فحل ُب إحياء أمر اإلماـ اغبجة  الشهيد محمد الصدركذلك البُد أف أشيد بفحل السيد 



  22ح   ًيدًُ ـف انـهـًـان

204 

 

اَف حاجزًا كبًناً ُب العراؽ على مستوى العراؽ والعراؽ ىو عاصمة اإلماـ اغبجة، ألف النظاـ الصدامي ك
فما كاف تأثًن السيد اػبميين يصل إىل العراؽ ُب ىذه القحية ُب قحية إحياء أمر اإلماـ اغبجة، هنحة 
السيد اػبميين تركت آثارىا على اؼبستوى العاؼبي وعلى مستوى منطقة الظهور الدوؿ اليت أشرُت إليها 

ل الكبًن يعود ؽبذه الفرتة الزمانية القصًنة اليت قبل قليل ولكن ُب العراؽ ما كاف ىذا األثر واض ، الفح
قّحاىا السيد ؿبمد الصدر ُب إحياء أمر اإلماـ اغبجة وىو لو الفحل السابق أوؿ من كتب موسوعة 
هبذه السعة ُب العراؽ وُب حوزة النجف وما ىذا التوفيق الذي وفق لو ُب آخر أياـ حياتِو أف كاف سبباً 

 ألنو أوؿ من تنبو إىل موضوع اإلماـ اغبجة ُب حوزة النجف ُب السبعينات.إلحياء أمر اإلماـ اغبجة 
دبا قدمُو ُب خدمتِو إلحياء الشعائر  السيد محمد الشيرازيالبُد أف أشًن أيحاً إىل فحل اؼبرجع الراحل 

اضنة واغبسينيات ىي اغب ،اغبسينية فلهذا الرجل أيادي طويلة ُب إحياء الذكر اغبسيين والشعائر اغبسينية
اليت سيخرج منها أنصار اإلماـ اغبجة، ؽبذا اؼبرجع أيادي طويلة ُب إحياء الشعائر اغبسينية على اؼبستوى 
العاؼبي، أين ما تذىب ذبد اغبسينيات الشًنازية وىو من أوائل الذيَن بادروا إىل فت  الفحائيات ربت 

ئت ليس مهمًا األظباء عندي، فحائيات رعايتِو، الفحائيات الكرببلئية الفحائيات الشًنازية ظبي ما ش
شًنازية كرببلئية حسينية قل ما شئت ال ُمشاحة ُب االصطبلح ىي الفحائيات اليت ربمل راية التبليغ 
اغبسيين، واؼبدرسة اػبطابية الشًنازية اؼبدرسة الكرببلئية ىي اؼبدرسة األقرب ُب التبليغ اغبسيين، اآلف 

ألقرب إىل اػبط اغبسيين وإىل اؼبنهج اغبسيين، ىذه قحية البُد أف خطباء ىذه اؼبدرسة ىم اػبطباء ا
ُتذكر والبُد أف نؤشر إليها وبقوة، قد ىبتلف معي البعض ُب ىذه القحية أو ُب تلك ال عبلقة يل بكل 

البُد أف أشًن أيحًا إىل فحل الػمرجع الراحل  من ىبتلف معي، ىذه نقاط محيئة البُد أف أشًن إليها.
رضواف اهلل تعاىل عليو ُب موقفِو من الدفاع عن الصديقة الكربى وُب إحياء أمرىا  جواد التبريزي الػميرزا

 وكانت لػهذا الػمرجع أياد واضحة ُب الدفاع عن حػمى وذمار الزىراء.
ِلما لُو من جهد ُب  الشيخ حسين الوحيد الػخراسانيوالبُد أف أشًن أيحًا إىل فحل الػمرجع الػمعاصر 

مر أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعٌن، وجهدُه واض  ُب ما طرحُو ُب دروسِو وُب إحياء أ
 مػجالسو وُب مواقفِو والقحية واضحة ويعرفها أىل االختصاص.

والبُد أيحًا أف أشًن إىل ؾبموعة من األصوات الشيعية النظيفة وال أعبأ دبن يرضى ودبن ال يرضى، ىناؾ 
شيعية النظيفة اليت تظهر على الفحائيات أو على اؼبنابر اغبسينية أشًن إىل صوت ؾبموعة من األصوات ال
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وصوت  محمد جمعةوصوت الشيخ  عبد الحميد المهاجروصوت الشيخ  علي الكوراني الشيخ
ومن وبذو حذوىم، ىذه أصوات نظيفة تعرض حديث أىل البيت بشكل واض   نصرة قشاقشالسيد 

 يب األموي الذي لبر ُب واقعنا الشيعي، ىذا ما أردُت بيانُو.دوف التلوث هبذا الفكر القط
  الكلمة األخيرة

أقولػها للحسينيٌن للحسينيات للهيئات وال أتػحدث مع الػحسينيات التػي ترفع يافطات معينة تػحت 
وإنػما أتػحدث مع الػحسينيات والػهيئات الػمستقلة  ،جهات أحزاب منظمات ال عبلقة لػي بػها

كب والػمساجد التػي تكوف بعيدة عن العناوين السياسية أو عناوين الزعامات من أي شكل كاف، والػموا 
زعامات مػجتمعية سياسية دينية أي نوع من أنواع الزعامات، ىذه الػحسينيات التػي تدعو للحسٌن 

ىناؾ  أقوؿ لػهم إنػها بيوت الػحسٌن فبل تسمحوا لصوت غًن حسينػي يرتفع ُب بيوت الػحسٌن، ،فقط
مػجاالت أخرى الناس أحرار ُب آرائهم ولكن نػحُن أحرار ُب بيوتنا أيحاً، ىذه الػحسينيات ىي بيوتنا 
ـُ الػحسٌن كيف نسم  ألصوات غًن حسينية أصوات متأثرة،  وىذه ىي بيوت الػحسٌن ونػحُن خد

يا شيعة آؿ أيب  :ؿاألصوات الػمتأثرة بالفكر األموي كيف تكوف حسينية؟! الػحسٌن بَػٌنَّ خاطبهم قا
سفياف، ىناؾ شيعة آلؿ أيب سفياف وىناؾ شيعة آلؿ أيب طالب، ىناؾ شيعتاف ُب كرببلء، شيعة آلؿ أيب 
سفياف وشيعة آلؿ أيب طالب ونػحُن شيعُة آؿ أيب طالب، كيف يػجوز لػكم أف تفتحوا حسينياتكم 

م أف تػخدموا الػحسٌن البُد أف تكوف ألصوات ىذه األصوات ملوثة بالفكر القطبػي اإلخوانػي، إذا أردتػ
الػخدمة نقية، أنا ال أريد أف أثًن مشاكل أبداً ولكن ىذه بيوت الػحسٌن وأنتم َخَدَمة الػحسٌن والبُد أف 

أسألكم الدعاء وىذا ىو آخُر الػحديث ُب  تكونوا أحرارًا ُب بيوتكم وأحرارًا ُب الػخدمة الػحسينية.
 الػَمهَدوّي وأقوؿ لِػَخَدَمة الػُحسٌن يا ُحسٌن ُب أماف اهلل.   الػحلقة األخًنة من الػَمَلفّ 
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 وفي الختاـ :
وىػذا المطبػوع ال  يال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنػامج كمػا ىػي

جعة تسجيل البرنامج فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مرا ييخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.

 
 
 

 مع التحيات
 الػُمتابَعة
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واصطلمكم األعداء فاتقوا اهلل  الألواء ناسين لذكركم ولوال ذلك لنزل بكم مهملين لـمراعاتكم وال
أعينونا ألف األمور تػجري بأسبابػها، اإلماـ ىنا ال يُػَحكّْم واليتُو  -جلَّ جاللو وظاىرونا على انـتياشكم 

ة واليتُو التكوينية تظهر التكوينية وحتػى لو أراد أف يُػَحكّْم واليتُو التكوينية ففي حدود إنو ُب زماف الغيب
قَػرُبت منكم  - على انـتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم -أعينونا  -وظاىرونا  -ُب زماف ظهورِه 

ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان  -وىذه الفتنة واضحة بينها اإلماـ 
ما ىو ىذا العهد الذي نبذوه؟  -راء ظهورىم السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد الـمأخوذ و 

أليس أنػهم تركوا حديث أىل البيت وذىبوا يبحثوف ُب القمامة والػمزابل والقضيُة ىي القضية وذاؾ اليـو 
 .  ىو ىذا اليـو

 بالطعِم وبالريِح وباأللوان  وىذا اليوم كذاَك األمِس 
فليعمل كل امرئ منكم ِبما وسبلمو عليو: نفس القضية، إىل أف يقوؿ ُب آخر رسالتِو صلوات اهلل 

إذًا ىو ىذا العمل، إذا أردنا أف نعمل ما يقربنا من ٧ببتهم، باهلل عليكم أي  - يَقُرب بِو من محبَِّتنا
شيء يقربنا من ٧ببتهم؟ أي شيء؟ أليس ىي األمور الٍب يريدوهنا، وىذه األمور الٍب يريدوهنا أين ٪بدىا؟ 

اهلل عليكم، أو ٪بد ىذه ُب صحيح البخاري؟! أو ُب التفاسّب الٍب كتبها علماء ُب الفتوحات ا٤بكية!! ب
الشيعة بعيدًا عن حديث أىل البيت أين ٪بدىا؟ ٪بدىا ُب حديث أىل البيت، إٔبثوا عن حديث أىل 
البيت التصقوا بعلمائكم الذين ٰبدثونكم عن أىل البيت وابتعدوا عن علماء ا٤بزابل والقمامات، ىذه 

وىناؾ علماء يبحثوف ُب حديث أىل البيت إٔبثوا عن  ،ة ىناؾ علماء يبحثوف ُب ا٤بزابل والقماماتحقيق
حْب أقوؿ التصقوا ّٔم فإنِب ال أعتقد بعصمِة أحد  -فليعمل كل امرئ منكم : ىؤالء التصقوا ّٔؤالء

ا٣بطأ، ولكن ٫بُن  أبدا، العصمة فقط لئلماـ ا٢بجة وحٌب ىؤالء يشتبهوف وٱبطأوف وكلنا نشتبو ونقع ُب
فليعمل كل امرئ منكم ِبما يَقُرب بِو من محبَِّتنا  -ُب حالة مقاربة حملبتهم، مقاربة للصراط ا٤بستقيم 

باهلل عليكم ما ىو أكثر شيء ال يريدُه األئمة لنا؟ أليس ىو  -ويتجنَّب ما يُدنيو من كراىتنا وسخطنا 
فليعمل كل امرئ منكم ِبما  - والعيوف الكدرة أف نذىب إىل قمامات ا٤بخالفْب ومزابل ا٤بخالفْب

يَقُرب بِو من مـحبَِّتنا ويتجنَّب ما يُدنيو من كراىتنا وسخطنا فإنَّ أمرنا بُغتٌة ُفجاءة حين التنفعُو توبة 
 وال يُنجيو من عقابنا ندٌم على حوبة واهلل يُلِهُمكم الُرشد ويلطف لكم فـي التوفيق برحـمتو.
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وبقية الػحديث إف شاء اهلل تعاىل ُب يـو غد، يـو غد نكمل الػحديث ُب الوصاؿ وإذا بقي عندنا وقت 
 أشرع ُب العنواف السابع التكليُف الشرعي.

أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد دعائي لكم بالتوفيق ُب خدمة إماـ زمانكم ومعرفة إماـ زمانكم أسألكم 
الدعاء، سيدي يا بقية اهلل ِبَ  صلنػي عن  ال تقطعنػي أغثنػي يا ابن رسوؿ اهلل فأنَت أنَت ال غّبؾ 

العاشرة من حلقات الػَمَلفّْ  مرادي صلوات اهلل علي ، إىل لقاء قريب إىل يـو غد الػحلقة السادسة بعد
 الػَمهَدوّي ُب أماف اهلل. 

 
 

 الجمعة      
 1432شوال  3 
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنامج  ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
 ىـ 1433
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