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 احليقت اىثبّْت

 ةـبـيـالغ
 

سالٌم عليكم أحباب علّي وآل علّي، َعظََّم اهلل أجوركم يف سالٌم عليكم أشياع القائم من آل ُمـَحمَّد، 
ليايل سيد األوصياء، الـحلقة الثانية من الـَمَلفِّ الـمهدوي، بينُت يف حلقة يوم أمس بأن العناوين التـي 

، سأتـحدث عنها6 الوالدة، الغيبة، الظهور، الـمعرفة وقبل الـمعرفة الُظالمة، الُظالمُة، الـمعرفة، الوصال
التكليُف الشرعي والـخاتـِمة، ىذه العناوين يرتبط بعضها بالبعض اآلخر، َمرَّ الكالُم يف الورقة األولـى من 

 .حديُث الغيبةأوراق ىذا الـَمَلّف تـحت عنوان6 حديُث الوالدة، حلقتنا اليوم عنوانـها6 
انفصال بُت غيبتِو وظهوره، ليس ىناك من انفصال بُت والدة اإلمام وغيبتِو، وكذلك ليس ىناك من 

لكننا البُد أن نـَُرتَِّب الـموضوعات والـمباحث تـحت عناوين ألجل تصنيفها وألجل أن نصل إىل الصورة 
 الواضحة وإالَّ فغيبُة اإلمام ابتدأت قبل والدتو.

فَػَلمَّا أصبحُت  6ويف أخبار حديِث الوالدة الشريف السيدة حكيمة ماذا تقول 15اجلزء  (حباُر األنوار) 
جئُت أُلَسلَِّم على أبي ُمَحمَّد فكشفت الِستر الفتقد سيدي فلم أرُه، فقلُت لو: ُجِعلُت ِفداؾ ما 

ىل واألحاديث عندنا انَُّو رُِفَع إ - فعل سيدي؟ فقاؿ: يا عمة استودعناه الذي استودعتُو أـ موسى
السماء، القضية مل تبدأ من ىنا، القضيُة بدأت كما َمرَّ علينا يف حديث السيدة حكيمة يوم أمس6 

قُلُت: ِمّمن يا سيدي وَلسُت أرى بنرجس  -َلمَّا أخربىا بوالدة ُحجَِّة اهلل  - قُلُت: ِمّمن يا سيدي
نرجس فَػَقلَّبُتها ظهرًا لبطن شيئًا من أثر الحمل، فقاؿ: من نرجس ال من غيرىا، قالت: فوثبُت إلى 

فلم أرى بها أثرًا من َحَبل، فَػُعدُت إليِو فأخبرتُو ِبما فعلت فَتَبسَّم ثُمَّ قاؿ ِلي: إذا كاَف وقُت الَفجر 
ِـّ موسى لم َيظهر بها الَحَبل ولم يَعَلم بها أحٌد إلى وقُت  يظهر لِك بها الَحَبل ألف َمثَػَلها َمَثُل أ

إذاً  - كاف يشُق بطوف الُحبالى في طلب موسى وىذا نظيُر موسى عليو السالـ  والدتها، ألف فرعوفَ 
الغيبُة تَلفُّ حياة اإلمام صلوات اهلل وسالمو عليو حىت يف مرحلة احلمل، والغيبة كانت مع اإلمام عليو 
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فكشفت الِستر فَػَلمَّا أصبحُت جئُت أُلَسلَِّم على أبي ُمَحمَّد  -السالم منُذ أول يوم من أيام والدتو 
الفتقد سيدي فلم أرُه، فقلُت لو: ُجِعلُت ِفداؾ ما فعل سيدي؟ فقاؿ: يا عمة استودعناه الذي 

إذاً الوالدُة والغيبُة  وىناك تفاصيل أخرى لكنَّ الوقَت ال يكفي لتناول كل ادلطالب. .استودعتُو أـ موسى
أحدعلا عن اآلخر، والدتُو غيبتُو وظهوره  ال ينفصُل أحدعلا عن اآلخر وكذلك الغيبُة والظهور ال ينفصلُ 

معان مًتابطة لكن البُد من التفصيل ومن التبيُت حىت تتضح الصورة يف سبيل معرفة إمام زماننا ومعرفة 
شؤوناتو صلوات اهلل وسالمو عليو، غيبٌة يف فًتة احلمل وغيبٌة بعد الوالدِة مباشرًة، وغيبٌة بعد غيبة، لكننا 

بة إمام زماننا فهو احلديُث عن الغيبتُت، عن الغيبة األوىل واليت تسميها الشيعُة حُت نتحدُث عن غي
بالغيبُة الصغرى، وعن الغيبة الثانية واليت تسميها الشيعة بالغيبة الكربى، أقول تسميها الشيعُة ألنَّو مل تَرِد 

ن أىل البيت تسمي الغيبة الثانية رواية عن أىل البيت تسمي الغيبة األوىل بالغيبة الصغرى ومل َترِد رواية ع
بالغيبة الكربى، إظلا َوَرَد تسمية الغيبة األوىل بالغيبة القصَتة والغيبة الثانية بالغيبة الطويلة، َوَرَد يف بعض 
الروايات تسميُة الغيبة الثانية بالغيبة التامة وَوَرَد أيضًا تسميتها بالغيبة الثانية، وعلى أي حال ال ُمشاحة 

صطالح كل ىذه التسميات صحيحة، حُت نتحدُث عن غيبة إمام زماننا فاحلديث عن الغيبتُت يف اال
 عن الغيبة القصَتة والطويلة أو كما يسميها الشيعة الغيبة الصغرى والغيبة الكربى. 

 متػى بدأت الغيبُة الصغرى؟ 
عليو يف الثامن من  بدأت الغيبُة الصغرى حُت استشهد إمامنا الـحسن العسكري صلوات اهلل وسالمو

للهجرة الشريفة، كانت شهادتُو بالسم صلوات اهلل وسالمو عليو، منذ ذلك اليوم  022ربيع األول سنة6 
 بدأت غيبُة إمام زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو. 

 أىُم األحداِث في الغيبة الصغرى: 
يف بدايات الغيبة الصغرى بعد  ىناك أحداٌث كثَتة لكنٍت أشَت إىل أىم ىذه األحداث، أىم َحَدث وقع

وقع الشيعة يف حَتة   (فتنة الحيرة)شهادة إمامنا الزاكي العسكري صلوات اهلل وسالمو عليو ما تسمى 
لكنُو قضى أيامُو يف سامراء  ،كبَتة، اإلمام العسكرٌي كان سجينًا يف سامراء وإن قضى مسمومًا يف بيتوِ 

بُت زنزانات السجون وزنزانات قصور جالوزة السلطاِن وبُت زلبسِو يف بيتو، كان حبيسًا يف بيتو، بيتُو 
عبارة عن سجن آخر، ال يستطيع التواصَل مع أصحابِو، اجلواسيُس والَرَصد والعيون إذا كان لو شيٌء من 
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واليتُو التكوينية فيتصُل ببعض أصحابِو، ويف كثَت من األحيان تواصل يف احلالة الضرورية فإنو يستعمل 
يستعمُل األساليب اللطيفة يف كتمان األمور، يتلطَُّف يف كتمان أمورِه ويف إيصال رسائلِو وكتبِو إىل أوليائو  

 سعيد الَعمري النائُب األولبن  عثمان -كالَعمري وولدِه وغَتعلا من خواص أصحابو، ُمرادي بالَعمري 
وقعت احلَتة ووقعت الفتنة، اإلمام حبيٌس وُسم وىو يف ريعان شبابو، الكثَتون ال  -يف الغيبة الصغرى 

يعرفون بأنَّ لو ولد، كان ىناك من الشيعة ومن اذلامشيُت شلن رأى اإلمام احلجة يف صغرِه ولكن بشكل 
قَُّب بالكذاب وىو أٌخ لإلمام الذي يُل (فتنُة جعفر)وجاءت  عام كان األمر زلوطًا بالسرية والكتمان.

احلسن العسكري حيث اّدعى اإلمامة من بعدهِ، والضغُط العباسي اذلائل على كل من يَـُمُت لإلمام 
 يف بيت اإلمام العسكري.  العسكري بصلة حىت على خدمِو وعلى اجلواري اللواٌب ُكنَّ خيدمنّ 

ام إذا وقع الناُس فيها فإنَّ أحَد أسبابـها ىم الناس، ُكلُّ ىذا وغَته أدى إىل حَتة كبَتة، والـحَتُة بشكل ع
لو أنَّ الناس اتبعوا تعاليم أىل البيت ولربـما البعُض ال يعلم بـهذه التعاليم فالتقصَُت منو ألنَّو لـم يتعلم 

و أن الناس  تعاليم أىل البيت، لو أنَّ الناس اتبعوا تعاليم أىل البيت َلَما وقعوا يف الفتنة وال يف الـحَتة، ول
كانوا على علم بـحديث أىل البيت على األقل يف الـموارد الـمهمِة والرئيسة َلَما وقع الناُس يف الفتنِة ويف 
الـحَتة، وقطعًا العلُم لوحدِه ال يكفي للنجاة من الفتنِة والـحَتة، العلم عامٌل ُمساعد، وإنـما سالمُة النية 

مَّد واللجوء إليهم واالنقطاع إليهم ىذه العوامل التـي تؤدي إىل والتمسك الشديد بِـُمَحمَّد وآل ُمـحَ 
النجاح يف الفنِت ويف الـحَتات واالنقطاُع إىل آل ُمـَحمَّد يَـحتاُج إىل جناحُت، إىل جناح الرباءة من 
أعدائهم وبالذات الرباءة الفكرية، ألن الفارق بُت ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد وبُت غَتىم ىو الفكر ىو 
العقيدة، إذا لـم نكن نـحمل الرباءة الفكرية ولـم نكن نـحمل الفكر الـُمـَحمَّدي العلوي فليست ىناك من 
براءة، الرباءة العاطفية والرباءة القولية واللسانية مهمة ولكن الرباءة الفكريُة العقائدية ىي األساس وبقية 

و الرباءة والـجناح الثاين الوالية، الوالية التـي تـمتُد مراتب الرباءة تأتـي بالدرجة الثانية، الـجناُح األول ى
 جذورىا إىل معرفة سليمة تستقي مياىها من فكر ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد. 

 ما ىو حاؿ الشيعِة في تلك الػحيرة؟ 
 تَفرََّق الناس، بشكل موجز أشَت إىل اختالف الشيعة يف ذلك الوقت6 

ابن اإلمام الـهادي الـُمَلقَّب بالكذاب الذي تلقبُو الشيعة  6 آمنت واعتقدت بأن جعفرمػجموعةٌ 
 بالكذاب ىو اإلمام فقالوا بإمامتِو.
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قالوا6 بأن اإلمام العسكري صلوات اهلل وسالمو عليو لـم يكن إمامًا وإنـما اإلمام  مػجموعٌة أخرى
عة الثانية، اجملموعة األوىل الـحقيقي ىو جعفر من البداية، الحظوا الفارق بُت اجملموعة األوىل واجملمو 

قالت بإمامة جعفر بعد شهادة اإلمام العسكري، اجملموعة الثانية قالوا6 ال بأن اإلمام العسكري مل يكن 
إماماً وإالَّ ِلماذا مل يُـَخلِّف إماماً من بعده، اإلمام احلقيقُي ىو جعفر وقالوا6 بأنَّ اإلمام اذلادي قد أوصى 

عسكري فكانت إمامتُو باطلة، فرجعوا عن االعتقاد بإمامة احلسن العسكري وقالوا وأمَّا اإلمام ال ،إليو
بإمامة جعفر منُذ البداية، يعٍت اجملموعة األوىل اعتقدت بإمامة جعفر بعد إمامة احلسن العسكري، 

ا إىل القول اجملموعة الثانية قالوا ال أصاًل كان اعتقادنا بإمامة احلسن العسكري كان اعتقاداُ باطاًل فرجعو 
 بأن اإلمام احلقيقي حىت يف زمان اإلمام العسكري ىو جعفر ابن اإلمام اذلادي.

اإلمام الـهادي الـمدفون يف منطقة الدجيل الذي يسميو بن  قالت6 بأنَّ اإلمام ىو ُمـَحمَّد مجموعٌة ثالثة
بأنَّ  6فقالوا ،توِ خصوصًا وأنَّ روايات تتحدث عن حدوث بداء يف إمام (سبع الدجيل)شيعة العراق 

 اإلمام ىو ُمـَحمَّد وبأن ُمـَحمَّداً لـم يَـُمت وبأنَّو قد غاب واإلمامة مستمرٌة فيو.
قالوا6 ال بأن اإلمام ىو ُمـَحمَّد ولـم يكن اإلماُم ىو الـحسُن العسكري وبأن ُمـَحمَّداً قد  موعٌة أخرىمج

مام الـهادي وأعطاُه الوصية والكتب والـمواريث مات وبأنَُّو قد أوصى إىل نفيس، نفيس أحُد غلمان اإل
 .(النفيسية)وأوصى إىل اإلمام من بعدِه إىل جعفر وىؤالء ُسـُموا 

 قالوا6 بأن اإلمام العسكري مل يَـُمت وبأنَُّو ىو ادلهدُي الذي خيرُج يف آخر الزمان بأنَُّو قد غاب. مجموعةٌ 
 قالوا6 بأنَُّو قد تويف ولكنُو قد رجع إىل الـحياة بعد أيام قالئل. مجموعةٌ 
فإنَّ القائم يقوُم  ،قالوا6 بأن اإلمام العسكرَي قد تويف ولكنو سيعود إىل الدنيا يف آخر الزمان مجموعةٌ 

 بعد موت ذكرِه، َوَرَد ىذا ادلعٌت يف بعض الروايات فحملوُه على ىذا االعتقاد.
قالت6 بأن زوجة اإلمام العسكري كانت حاماًل وكانت تـحمل جنيناً يف بطنها وكانوا يعتقدون  مجموعةٌ 

وصقيل يف الـحقيقة ىي خادمة ولكن ألن اإلمام العسكري  ،بأن صقيل ىي زوجة اإلمام العسكري
َجَعَل ألم اإلمام الـحجة أكثر من أسم فسماىا سوسن وسـماىا صقيل وسـماىا نرجس وَسـمَّاىا 
وسـمَّاىا فاختلطت األسـماُء على الُسلطة العباسية وعلى الناس أيضاً، وصقيل كانت خادمة وَلمَّا َدَىَم 
العباسيون بيت اإلمام العسكري اّدعت بأنـها حامل ألجل إخفاء أمر اإلمام الـُحجَّة وحفاظًا عليو، 
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بعد ذلك أنـها ليس حامالً، قامت  وأخذوىا ووضعوىا يف بيوتـهم ووكلوا بـها نساًء تراقبها، ولكن تبُتَ 
بـهذا األمر حفاظًا على اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمو عليو وإيـهامًا لـهم بأنَّو لـم يكن قد ُولد، 

فهم يعتقدون  ،فقالوا بأن صقيل كانت تـحمُل جنينًا وبأنـها ولدت بعد ذلك ولكننا ال نعرف خربه
 طريق للوصول إليو وإنـما يـخرُج يف الوقت الذي يـخرُج فيو.بإمامة الـجنُت الذي ولد بعد ذلك وال 

 قالت6 بأننا نعتقد بإمامة اإلمام العسكري ولكننا ال نعرف ما ىو التكليف بعد ذلك. ومػجموعةٌ 
ىذه ىي احلَتة اليت وقعت يف أوائل الغيبة، وىناك شلن كانوا يعرفون  ومجموعٌة ومجموعٌة ومجموعة

بصائر من أصحاب اإلمام احلسن العسكري فهم اجملموعة اليت مسيت باالثٍت احلقائق وىم أصحاُب ال
احلسن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، بن  عشرية أشياُع أىل البيت ادلعتقدون بإمامة اإلمام احلجة

 احلَتُة كانت يف غاية الشدة، بعُض ىذه الِفَرق رجعت إىل االعتقاد الصحيح وبعضها بقيت على حاذلا
وانقرضت مبرور األيام ومبرور األزمنة، وَصاَحَب ذلك ادعاءاٌت جملموعة من الشخصيات الشيعية بأهنم 
أبواٌب ووكالء لإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمو عليو وخرجت التوقيعاُت من الناحية ادلقدسة من النواب 

دلطلب فلَتاجع غيبة الشيخ الطوسي ومن أراد أن يطَِّلَع على تفصيل ىذا ا ،الثقات بلعنهم وبالرباءة منهم
 رضوان اهلل تعاىل عليو، الوقُت ال يكفي للتوسع يف كل ىذه التفاصيل.

، بقَي يف السفارة ويف سعيد الَعمريبن  بالنائب األوؿ عثمافونـحُن يف أجوائها بدأت  الغيبة الصغرى
بعد شهادة إمامنا  022منُذ سنة6 النيابة الـخاصة إلمام زماننا لـمدة خـمس سنوات، يعنـي بدأت الغيبة 

يف أي يوم يف أي شهر ال نـملك معلومًة عن  021الزاكي العسكري وانتهت سفارة السفَت األول سنة6 
سعيد الَعمري وىي أشد الفًتات وأصعبها على بن  ذلك، لكن مدة خـمس سنوات كانت سفارة عثمان

جل الذي كان يف غاية اللياقة والكفاءة أن يكون الشيعة، ولذلك اإلمام صلوات اهلل عليو انتخب ىذا الر 
سفَتُه الـخاص يف ىذه الفًتة الـحرجة ويف ىذه الـمدة الزمانية العسَتة جداً وكانت سفارتُو يف بغداد، بأمر 
من اإلمام الـحجة انتقل الـمركُز الشيعُي من سامراء إىل بغداد وبدأت النيابة الـخاصة يف بغداد، عاش 

 يف بغداد وتويف وُدِفَن يف بغداد وال زال قربُه شاخصاً يف بغداد.  السفَُت األول
وىو أكثر السفراء خدمًة لإلمام الـحجة إذ  سعيد الَعمريبن  عثمافبن  السفير الثاني ىو ولدُه ُمػَحمَّد

 للهجرة، يعنـي بدأت سفارتُو من 521بقَي يف السفارة أربعُت سنة، تويف رضوان اهلل تعاىل عليو سنة6 
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 للهجرة وكانت وفاتُو يف شهر جـمادى األول. 521وانتهت سنة6  021سنة6 
 521 ، من بدايات جـمادى األول سنة6روح النوبػختػيبن  سفارة أبو القاسم الػحسينوبعدُه بدأت 

سنة كانت سفارة  05للهجرة، يعنـي حدود  502إىل أن تويف رضوان اهلل تعاىل عليو يف شعبان سنة6 
 ضوان اهلل تعاىل عليو.النوبـختـي ر 

 502من شعبان سنة6 ُمػَحمَّد الَسَمري بن  السفير الرابع عليبعدُه كانت السفارة األخَتة سفارة 
تويف السفَت الرابع  505ىجري بالضبط إىل منتصف شعبان إىل اليوم الـخامس عشر من شعبان سنة6 

وبعدُه وقعت الغيبُة التامة أو الغيبُة الثانية، ُمـَحمَّد الَسَمري وكانت سفارتُو ثالث سنوات، بن  علي
 6بالضبط الـمدة الزمانية من شهادة اإلمام الـحسن العسكري

 للهجرة 323 للهجرة إلى الػخامس عشر من شعباف سنة: 260في الثامن من ربيع األوؿ سنة: 
ة أشهر وسبعة أيام، ىذه  سنة وخـمس 25سنة،  25ُمـَحمَّد الَسَمري الـمدة بن  وفاة السفَت الرابع عليّ 

كانت مدة الغيبة القصَتة أو الغيبة الصغرى كما يسميها شيعُة أىل البيت، الغيبة الصغرى إذًا حدود 
سنة و خـمسة أشهر وسبعة أيام، وبعدىا بدأت الغيبة الكربى الغيبة التامة كما وقع يف  25سبعُت سنة، 

 يو.بعض توقيعات اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمو عل
نَػتَػَقلَُّب بيَن الروايات واألحاديث واألخبار حوَؿ غيبة إمامنا صلوات اهلل وسالمو وشؤونات ىذه 

 الغيبة:
وىو من أفضل الكتب اليت أُلِّفت يف غيبة إمام زماننا للشيخ الصدوق رضوان  (كمال الدين ومتام النعمة)

ثَنا أبو الَحَسن علي  اهلل تعاىل عليو، قال6  بن  الُحَسينبن  عليّ بن  ُمَحمَّدبن  عليّ بن  الحسنبن  َحدَّ
أبي طالب من رجاالت البيت الهاشمي قاؿ: سػَِمعُت أبا الُحسين الَحَسَن ابن وجناء بن  عليِّ 

ثنا أبي عن جدِه أنَُّو كاَف ِفي دار الحسن مىت؟  - علّي عليهما السالـ َفَكَبَستنا الَخيلبن  يقوؿ: َحدَّ
علّي الكذاب واشتغلوا بن  َفَكَبَستنا الَخيل وفيهم جعفرٌ  -سن العسكري بعد شهادة اإلمام احل

ِىـمَّة ىذا الرجل الذي  - وكانت ِىػمَّتي -يعٍت جعفر كان مشًتكًا يف ىذه العملية  - بالَنهِب والغارة
وكانت ِىػمَّتػي  -يبدو أنَُّو كان من َخَدِم البيت ِمـَمن ىم يف خدمة اإلمام وجناء، بن  ىو َجدُّ الـَحَسن

فإذا أنا بِو عليو السالـ قد أقبل وخرج عليهم من  -ألنَُّو كان موجوداً يف البيت  - ِفي موالي القائم
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حبسب تقديره ابن ست سنُت وإال ادلعروف أنَّ اإلمام ُولد  - الباب وأنا أنظر إليو وىو ابن ست سنين
وىو ابن  -بُت األربعة إىل اخلمس سنُت يعٍت مخس سنُت، ما  022وشهادة اإلمام سنة6  011سنة6 

حىت غاب عن األنظار، حُت يقول حىت غاب ال يعٍت أنَّو  - ست سنين فلم يَػَرُه أحٌد حتى غاب
وإظلا اإلمام كما بينُت قبل قليل حىت يف فًتة احلمل ما كان الناس يرون أثر  ،غاب ومل يَرُه بعد ذلك أحد

بداية، وغيبة اإلمام ىي عبارة عن مراحل عن مراتب، ىناك غيباٌت احلمل يف أمو، الغيبة حتوطُو منُذ ال
وغيبٌة لإلمام صلوات اهلل وسالمو عليو ال يستطيع أحد أن خيرق حجاهبا إال ىو، وىناك غيبٌة تستطيع 

ولذلك ضلُن نقرأُ يف األدعية  ،ادلالئكة أن تطلع عليها وىناك وىناك، ىناك درجاٌت وصفحاٌت من الغيبة
بأن حيفظُو اهلل من فوقِو ومن حتتِو وعن ديينو وعن مشالِو، ىذه األدعية لإلمام صلوات اهلل  فندعو لو

وسالمو عليو يف مرتبة من مراتب الغيبة وإالَّ ىناك مراتٌب للغيبة ال يصل لإلمام فيها أيُّ سوء وال تستطيع 
بل وخرج عليهم من الباب وأنا فإذا أنا بِو قد أق -حىت ادلالئكة أن تطلع على أسرارِه وأسرار غيبتو 

 . فلم يَػَرُه أحٌد حتى غاب -حبسب تقدير الراوي  - أنظر إليو وىو ابن ست سنين
ـُ الػحَسنَ  يعنـي اإلمام العسكري صلوات اهلل وسالمو  - عليّ بن  َوَحدََّث أبو األدياف قاؿ: كنُت أخد

الرسائل التـي تـخرج منو يـحملها إىل أشياعِو يف الـمدِن والقرى  - وأحػمُل كتبُو إلى األمصار -عليو 
وأحػمُل كتبُو إلى األمصار فدخلُت عليِو فػي علتِو التػي توفػي فيها صلوات  -والواليات الـمختلفة 

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

وتسمع الواعية  -الواعية يعنـي الـخرب الذي يُنبـُئ الناس بوفاة اإلمام بشهادة اإلمام العسكري  - داري
لِـَمن  -ك َفَمن؟ فػي داري وتػجدني على الػُمغَتَسل، قاؿ أبو األدياف: فقلُت: يا سيدي فإذا كاف ذل

الذي يُطالبك بـجوابات الكتب  -: من طالبَك بػجوابات كتبػي فهو القائم من بعدي قال -نتوجو؟ 
فقلُت: زدني، فقاؿ: من ُيَصّلي َعَليَّ فهَو  -ألنَُّو ال يعلم بـها أحد، ىذا الرجل يتصرف بشكل سري 

 -الـهميان كيس يوضع فيو مال  - ميافالقائُم بعدي، فقلُت: زدني، فقاؿ: من أخبر بػما فػي الػه
 -فقاؿ: من أخبر بػما فػي الػهمياف فهَو القائُم بعدي، ثُمَّ منعتنػي ىيبتُو أف أسألُو َعمَّا فػي الػهمياف 
 -أبو األديان يقول منعتنـي ىيبُة اإلمام العسكري أن أسألو َعمَّا يف الـهميان ألنَُّو سأل أسئلًة كثَتة 
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ودخلُت سر من رأى  -يعنـي عاد بالـجوابات  -ى الػمدائن وأخذت جواباتػها وخرجُت بالكتب إل
فإذا أنا بالواعية فػي داره وإذا بو على  ،يـو الػخامس عشر من سفره كما ذكر لي عليو السالـ

يعزونو بأي  - علّي أخيِو بباب الدار والشيعة من حولو يُعزونُو ويُهنونوبن  الػُمغَتَسل وإذا أنا بػجعفر
فقلُت فػي نفسي إف يكن ىذا اإلماـ فقد ُبطَُلت  -شيء؟ برحيل اإلمام وشهادتو ويُهنون بإمامتِو 

ويُقامر فػي الػجوسق ويلعب  -النبيذ نوع من أنواع الـخمر  - اإلمامة ألني ُكنُت أعرفُو يشرُب النبيذ
  - فتقدمت فعزيت وىنيت -ِقمار  لعب - ويُقامر فػي الػجوسق -الطنبور آلة موسيقية  - بالطنبور

ألن اإلمام قال لو اإلمام من بعدي الذي  - فلم يسألنػي عن شيء -كما ىو الـحال تقيًة مع الناس 
عقيد أحد  -فتقدمت فعزيت وىنيت فلم يسألنػي عن شيء ثُمَّ َخَرج عقيد -يسألك عن الـجوابات 
 -عقيد يـخاطب جعفر  - فُقم وَصلِّي عليو فقاؿ: يا سيدي قد ُكفَِّن أخوؾ -خدم اإلمام العسكري 

 السمَّان من ىو؟ - علّي والشيعة من حولو يقدمهم الَسمَّافبن  فدخل جعفرُ 
سعيد الَعمري كان يتظاىر بأنَّو يبيع السمن وحيمل معُو أوعية السمن وىو يُـخفي بن  ىذا لقٌب لعثمان

الَّل أيضًا ألنَّو كان يتظاىر بتجارة اخلل ببيع اخلل، حتتها رسائل اإلمام، يُعَرف بالَسمَّان ويُعَرف بالـخَ 
علّي بن  فدخل جعفرُ  -سعيد الَعمري بن  أسم معروف يف الروايات حينما تقرأ الَسمَّان يعٍت عثمان

علّي قتيل ادلعتصم ابنُو احلسن  - علّي قتيل المعتصمبن  والشيعة من حولو يقدمهم السمَّاف والحسن
بن  فلمَّا صرنا في الدار إذا نحُن بالحسن -ىؤالء من الشخصيات الشيعية  - المعروؼ بسلمة -

 علّي ليصلي على أخيو فلمَّا َىمَّ بالتكبيربن  علّي صلوات اهلل عليو على نعشِو مكفنًا فتقدـ جعفر
 ليس أمسر وإظلا ىناك شيءٌ  - َخَرج صبٌي بوجهِو ُسمرة -التكبَتة األوىل من تكبَتات صالة اجلنازة  -

القطط يف الشعر أن  - َخَرج صبٌي بوجهِو ُسمرة بشعرِه َقَطط بأسنانِو تفليج -من مُسرة يف وجهِو 
يكون الشعر ال ىو باخلشن وال ىو الذي يكون يف غاية التسريح، شيٌء يف الوسط، يُقال شعرُه قطط، 

اًل َسرِحًا يف غاية الشعر القطط الشعر الذي ال يكون رلعدًا يف غاية التجعيد وال يكون كذلك َسبِ 
بأسنانِو تفليج يعٍت ىناك فوارٌق  - َخَرج صبٌي بوجهِو ُسمرة وبشعرِه َقَطط بأسنانِو تفليج -السراحة 

بُت أسنانِو، أسنانُو ُمَفلَّجة، يعٍت أسنانو متساوية، األسنان ادلفلجة األسنان ادلتساوية اليت ال عيب فيها 
َخَرج  -ا وفيما بينها شيء من فواصل يُقال أسنان مفلجة واليت تكون منتظمة يف طوذلا ويف عرضه
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َفَجَبذ  -يعٍت َجرَُّه بقوة، اجلبذ الـَجر بقوة  - صبٌي بوجهِو ُسمرة بشعرِه َقَطط بأسنانِو تفليج فَجَبذَ 
وقاؿ: تأخر يا َعم فأنا  -جعفر مل يكن قد رآُه من قبل  - علّي وقاؿ: تأخر يا َعمبن  برداء جعفر

اربّد يعٍت كاد أن يكون أسود أغربَّ  - فتأخر جعفر وقد أربدَّ وجهُو وأصفرّ  ،لصالة على أبيأَحق  با
 -وجهُو واصَفّر صار متحَتاً، ىذه الصفرة صفرة اخلوف واحلَتة، واربّد ىذه الُغربة ُغربة األمل واألذية 

ـَ الصبي وصلى عليو وُدِفن إىل جانب قرب  - أبيوإلى جانب قبر  -ُدِفَن اإلمام العسكري  - فتقد
أنا أحقُّ  6من الذي قال؟ ىذا الصيب الذي صلى على اإلمام العسكري وقال - ثُمَّ قاؿ -اإلمام اذلادي 

يا بصري ىاِت جوابات الكتب التي  -خياطب أبا األديان  - ثُمَّ قاؿ: يا بصري -بالصالة على أيب 
ة األوىل الصالة ألن اإلمام قال لو القائم من البين - معك فدفعتها إليو فقلُت ِفي نفسي: ىذه بينتاف

فقلُت ِفي نفسي: ىذه بينتاف بقي الهمياف، ثُمَّ  -بعدي ىو الذي ُيصلي َعَلّي والذي يطلُب اجلوابات 
علّي وىو يزفر من الغضب فقاؿ لو حاجُز الوشاء: يا سيدي من الصبي بن  خرجُت إلى جعفر
 -ىو ولد اإلمام العسكري حىت بعد ذلك ال يقول بأنو ىو اإلمام نريدُه أن يقول  - لنقيم الُحجَّة عليو

فقاؿ لو حاجُز الوشاء: يا سيدي من الصبي لنقيم الُحجَّة عليو؟ فقاؿ: واهلِل ما رأيتُو قط وال أعرفُو، 
ـَ نفٌر من ُقم فسألوا عن الحسن من نعزي فأشار  :فقالوا ،علّي فعرفوا موتوبن  فنحُن ُجلوس إذ َقِد

وقالوا: إفَّ معنا كتبًا وماالً  -ىنوه باإلمامة  - علّي فَسلَّموا عليو وَعّزوُه وىنوهبن  إلى جعفر الناسُ 
مع األئمة، يأتون إىل  ألن ىذه الطريقة اليت كان يتعامل هبا القميون - فتقوؿ ممن الكتب وكم الماؿ

اإلمام العسكري وىو خيربىم قبل أن يفتحوا ادلتاع يقول عندكم كتاب من فالن من فالن من فالن من 
 -فالن واألموال يف الكيس حىت لو كانت سللوطة يقول ديناران من فالنة ودينار من فالن وىكذا 

 ويقوؿ: -جعفر  - فقاـ ينفض أثوابوُ  وقالوا: إفَّ معنا كتباً وماالً فتقوؿ ممن الكتب وكم الماؿ،
ىذه قضية العداء مع أىل البيت وىذا ابن اإلمام اذلادي القضية ليس  - تريدوف منا أف نعلم الغيب

تريدوف منا أف نعلم  -قضية أنساب، ىذه قضية نفي ادلقامات موجودة يف كل زمان ويف كل مكان 
اخلادم  - قاؿ: فخرج الخادـ -ال يعلُم الغيب  يعٍت ىو يريد أن يقول بأن احلسن العسكري - الغيب

ـُ فقاؿ: معكم كتب ُفالف وُفالف وفالف وىمياف فيو ألُف  -الذي لو صلٌة بإمام زماننا  فخرج الخاد
فدفعوا إليِو  -ليست ذىبًا وإظلا طُليت ذىباً، مطلية يعٍت مغشوشة  - دينار وعشرة دنانير منها مطلية
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باعتبار أهنم ما رأوا اإلمام وإظلا اخلادم  -وجََّو ِبَك ألخذ ذلك ىو اإلماـ  الكتب والماؿ وقالوا: الذي
واذلميان وأبو األديان يسمع وىذه العالمة الثالثة اليت بينها اإلمام العسكري  ،قال ذلم عندكم كذا وكذا

ادلعتمد اخلليفة العباسي الذي َسمَّ اإلمام احلسن  -علّي على الُمعَتِمدبن  فدخل جعفرُ  -أليب األديان 
قال لو بأن رلموعة جاءوا والقصة   - علّي على الُمعَتِمد وَكَشَف لُو ذلكبن  فدخل جعفرُ  -العسكري 

ادلوجودة يف بيت اإلمام  - فَػَوجََّو الُمعَتِمد ِبَخَدِمِو فَػَقَبضوا على صقيل الجارية -كيت وكيت 
قالت بأنُو ما ولد لإلمام احلسن العسكري  - بالصبي فأنكرتُو واّدعت َحَبالً فطالبوىا  -العسكري 

 - واّدعت َحَباًل بها لِتُػَغطي حاؿ الصبي َفُسلِّمت إلى أبن أبي الشوارب القاضي -وإظلا أنا حامل 
ت العباسيُت بـَغَ  - وبَػَغتَػُهم -وضعها يف بيتو وأمر نسائو وبناتُو مبراقبتها، يعٍت اعُتِقلت ُوِضعت معتقلة 

وخروج  -وىذا من رجاالهتم  - خاقاف ُفجأةً بن  موت ُعبيد اهلل بن يحيى -أحداث صارت كثَتة 
أحداث كثَتة غَت ىذه األحداث أيضاً وقعت يف  - صاحب الزنج بالبصرة َفُشِغلوا بذلك عن الجارية

هناية احلديث الذي رواه ىذه  .والحمُد هلل ربِّ العالمين -فرت  - فخرجت عن أيديهم -تلكم الفًتة 
 أبو األديان البصري والذي نقلُو شيخنا الصدوق يف كمال الدين ومتام النعمة.

بأهنا البياُن األول الذي أعلن فيو اإلمام  6رواية ثانية وىي مهمة جداً، ىذه الرواية اليت ديكن أن نقول
عن أبي  ، رواية فيها تفصيل6رىالبياف األوؿ للغيبة الصغالـُحجَّة بداية الغيبة الصغرى، ىذا ىو 

قاؿ: َحدَّثَني أبي قاؿ: َلمَّا قُِبَض سيدنا أبو  -بعد ذكر السند  -سناف الموصلي بن  الحسن عليّ 
علّي العسكري صلوات اهلل عليهما وفَد من ُقم والجباؿ وفوٌد باألمواؿ التي  بن  ُمَحمَّد الحسن

ُقم معروفة، اجلبال ادلناطق احمليطة هبا تسمى أرُض  وفود من ُقم، - كانت ُتحَمل على الرسِم والعادة
اجلبل، ٌقم مدينٌة تقُع يف أرض تسمى بأرض اجلبل، ادلنطقة اليت حتيط مدينة ُقم ماذا تسمى؟ تسمى 
بأرض اجلبل وتسمى بعراق العجم، ىناك عراق العرب والذي يقال لو العراقان أيضًا عراق البصرة وعراق 

وعراق العجم ىو أرُض اجلبل وىناك عراٌق آخر  ،قان عراق البصرة وعراق الكوفةالكوفة، عراق العرب عرا
وفوٌد باألمواؿ  -يعٍت ُقم وادلنطقة احمليطة هبا  - وفَد من ُقم والجباؿ -يسمى بعراق اذلند يف بالد اذلند 

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

أرجعوا بنا  - امضوا بنا حتى نرد ىذه األمواؿ على أصحابها :وقاؿ بعضهم لبعض ،صفة اإلماـ
وىو من الشخصيات ادلعروفة  - جعفر الحميري القميبن  فقاؿ أبو العباس ُمَحمَّد -نرجع إىل بالدنا 

طلتربه فنرى ىل ىو  - أمره بالصحةونختبر  -حينما يرجع  - قفوا بنا حتى ينصرؼ ىذا الرجل 6-
 -َلمَّا رجع إىل بيتو  - قاؿ: فلمَّا انصرؼ -اإلمام أو ال، وىل ما قيل عنو بأنو يشرب النبيذ أو ال 

دخلوا عليو فَسلَّموا عليو وقالوا: يا سيدنا نحُن من أىل ُقم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرىا وُكنا 
مباشرًة سأل عن األموال  - علّي األمواؿ فقاؿ: وأين ىيبن  نحمل إلى سيدنا أبي ُمَحمَّد الحسن

، قالوا: ال، إفَّ لهذه األمواؿ خبرًا طريفاً،  -قبل أن يُِتموا كالمهم  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 عليو -كيس واحد   - لونها فػي كيسيػجع
ثُمَّ يقوؿ: من عند فالف كذا ومن  -يعطينا مـجموع األموال  - يقوؿ: ُجملة الػماؿ كذا وكذا ديناراً 

األكياس  -نقش ويقوؿ ما على الػخواتيم من  ،عند فالف كذا حتػى يأتي على أسػماء الناس كلهم
تُـختم بـخاًب والـخاًب فيو نقش شيء من كتابة، عادًة يـختمون إما بالشمع أو بالعجُت أو بأي مادة 

 جعفر: ويقوؿ ما على الػخواتيم من نقش فقاؿ -أخرى 
 -كذبتم تقولوف على أخي ما ال يفعلُو ىذا علم الغيب وال يعلمُو إال اهلل، قاؿ: فلمَّا َسػِمَع القـو 

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

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

استعدى عليهم أي اشتكى عليهم وتـحدََّث عنهم حديثًا طوياًل يريد أن  -من رأى فاستعدى عليهم 
م فلمَّا ُأحِضروا قاؿ الػخليفة: أحػملوا ىذا الػماؿ إلى فاستعدى عليه -يـجعل الـخليفة يعاقبهم 

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  -ىذه وديعة  -
طبعًا الـخليفة يعرف ىذه الـحقائق ويصدق بـها، جعفر ىو ىذا الذي  - عليّ بن  سنُمػَحمَّد الػح

عميت بصَتتُو، الـخليفة يعرف بـهذه الـحقائق وكان يتجسس على اإلمام الـحسن العسكري ويعرف 
: كاف  -الكثَت من األمور  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
وقد مات فإف يكن ىذا الرجل صاحب ىذا األمر فلُيقم لنا ما   ،فكانت ىذه عالمتنا معو وداللتنا

ن إف ىؤالء قوـٌ  كاف يُقيمُو لنا أخوه وإال رددناىا إلى أصحابػها، فقاؿ جعفر: يا أمير الػمؤمني
فقاؿ  -الـخليفة يعرف الـحقيقة :-كذابوف يكذبوف على أخي وىذا علم الغيب، فقاؿ الػخليفة

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

حتى نخرج  -يبدرقنا يعٍت خيرجنا من بُت ادلساحل ال أن يُلقى القبض علينا  -نخرج من ىذه البلدة 
فلمَّا أف خرجوا من البلد َخَرج إليهم ُغالـ  ،من ىذه البلدة، قاؿ: فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها

دم كان ذلم لباس معينة يف تلكم كأنَّو خادم يلبس لباس اخلدم ألن اخل  -أحسُن الناِس وجهاً كأنَُّو خادـ 
فالف أجيبوا موالكم، قالوا: فقالوا: أنَت موالنا، بن  فالف ويا فالفبن  فنادى يا فالف -األزمنة 

ألنَّو قال ذلم بأمسائهم وىم ال يعرفونُو  -قاؿ: معاذ اهلل أنا عبُد موالكم فسيروا إليو، قالوا: فسرنا إليو 
عبُد موالكم فسيروا إليو، قالوا: فسرنا إليو معو حتى دخلنا دار موالنا أنا  -وىو ال يعرفهم من قبل 

سرير يعٍت كرسي مكان  -فإذا ولدُه القائم سيدنا قاعٌد على سرير كأنَُّو فلقة قمر  ،عليّ بن  الحسن
ادلكان  ألنَّو رمبا يف زماننا ىذا ُتطلق لفظة السرير على - قاعٌد على سرير كأنَُّو فلقة قمر -يُـجلس عليو 

فإذا  -الذي يُنام عليو على التخت الذي يُنام عليو، السرير يُقال سرير الـُملك يعٍت العرش الُكرسي يعٍت 
ولدُه القائم سيدنا قاعٌد على سرير كأنَُّو فلقة قمر عليو ثياٌب ُخضر فسلمنا عليو فرد علينا السالـ 

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

الثياب  -ثُمَّ وصف ثيابنا  -ذلم حجًة أكثر وصفاً أكثر شلا كان يصفُو العسكري صلوات اهلل عليو والدُه 
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ثُمَّ وصف  -احليوانات األغراض األشياء اليت محلوىا معهم يف طريق السفر ادلوجودة مع الدواب مع 
ثيابنا ورحالنا وما كاف معنا من الدواب فخررنا ُسجَّدًا هلل عزَّ وجل ُشكرًا ِلما َعرَّفَنا وقَػبَّلنا األرَض 

 -لقائم احلقيقي ىذا ىو ا - بين يديو وسألناه َعمَّا أردنا فأجاب فحملنا إليِو األمواؿ وأمرنا القائم
ىذه آخر مرة تُـحمل األموال إىل  -وأمرنا القائم أف ال نحمل إلى سر من رأى بعدىا شيئًا من الماؿ 

سر من رأى فإن اإلمام خارٌج منها، ال كما يقول ادلخالفون ألىل البيت بأننا نقول بأن اإلمام غائٌب يف 
عدىا شيئًا من الماؿ فإنَُّو ينصب لنا ببغداد وأمرنا القائم أف ال نحمل إلى سر من رأى ب -السرداب 

فإنَُّو ينصب لنا ببغداد رجالً  -سعيد الَعمري بعد ذلك تتضح صورتُو بن  ىذا الرجل ىو عثمان -رجالً 
آخر الكالم الذي  إىل... ُيحَمُل إليِو األمواؿ ويخرُج من عندِه التوقيعات، قالوا: فانصرفنا من عنده 

لكن موطن الشاىد ىنا أنَّ البداية كانت يف بغداد، السفارة الـخاصة  .جاء يف ىذه الرواية الشريفة
تُػحَمل  -كما يقول الشيخ الصدوق   -وكاف بعد ذلك  -سعيد العمري بعد ىذه الواقعة بن  لعثمان

 .التوقيعات األمواؿ إلى بغداد إلى النواب الػمنصوبين بػها ويػخرج من عندىا
ىذا الـخرب يدل على أن الـخليفة كان يعرُف الشيخ الصدوق لو تعليق جـميل على ىذه الرواية يقول6 

مَّا معهم فلهذا َكفَّ عن القوم عَ  -وىذا واضح من موقف الـخليفة  - ىذا األمر كيف ىو وأين موضعو
إليو إالَّ أنَّو كان يـحب أن يُـخفى  الكذاب عن مطالبتهم ولـم يأمرىم بتسليمها من األموال ودفَع جعفر

لذلك قطع النزاع بُت القوم وبُت جعفر وىيأ لـهم  - ىذا األمر وال يُنشر لئال يهتدي إليو الناس فيعرفونو
ألف دينار َلمَّا  02وقد كان جعفر الكذاب مَحََل إىل الـخليفة  -ول أخرجهم من الـمدينة ؤ نقيب مس

الـخليفة العباسي  - أمَت الـمؤمنُت تـجعل يل مرتبة أخي الـحسن ومنزلتوعلّي وقال يا بن  تويف الـحسن
فقال الـخليفة6 أعلم أنَّ  -الذي قتل اإلمام العسكري يريد منو أن يُنصَِّبُو إمامًا على شيعة أىل البيت 

والوضع منو وكان  منزلة أخيك لـم َتُكن بِنا إنـما كانت باهلل عزَّ وجل ونَـحُن ُكنَّا نـجتهد يف حطِّ منزلتوِ 
 - اهلل عزَّ وجل يأىب إالَّ أن يزيدُه ُكلَّ يوم رفعة ِلما كان فيو من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة

فإن كنَت عند شيعة أخيَك بـمنزلتِو فال  -الصيانة وحسن السمت يعنـي الورع والتقوى وُحسن الـُخُلق 
ولـم يكن فيك ما كان يف أخيك لـم تُغنـي عنك يف ذلك  حاجة بَك إلينا وإن لـم تكن عندىم بـمنزلتوِ 

مكتوبة لـم تُغنـي والكالم صحيح لـم تُغنـي أو لـم نُغنـي عنَك يف  - شيئاً أو لـم نُغنـي عنك يف ذلك شيئا
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 ذلك شيئا، ىذه بداية الغيبة الصغرى.
 6نػهاية الغيبُة الصغرىأمَّا 

الػُمَكتَّب قاؿ: كنُت بػمدينة السالـ فػي السنة التػي توفػي فيها أحػمد بن  عن أبي ُمػَحمَّد الػحسن
 -مدينة السالم مدينُة بغداد أسٌم من أسـمائـها  - مػحمَّد السمري قدس اهلل روحوبن  الشيخ علي

مػحمَّد السمري قدس اهلل روحو بن  كنُت بػمدينة السالـ فػي السنة التػي توفػي فيها الشيخ علي
 - ُنسختوُ  -توقيع يعنـي كتاب من اإلمام الـُحجَّة  - فاتِو بأياـ فأخرج إلى الناس توقيعاً فحضرتُو قبل و 

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

يف نسخة التوقيع الذي رواه الشيخ الطوسي، قطعًا كتاب كمال الدين ىو أقدم من   - الغيبُة الثانية
للهجرة بينما الشيخ الطوسي تويف  545كتاب غيبة الشيخ الطوسي ألن الشيخ الصدوق تويف سنة6 

ويف نسخة كمال الدين6  - فقد وقعت الغيبُة التامةللهجرة، يف نسخة الشيخ الطوسي6  022سنة6 
: فقد وقعت الغيبُة الثانية فال ظهوَر إال بعد والـمعنـى واحد، يستمر التوقيع - فقد وقعت الغيبة الثانية

 - إذِف اهلل عزَّ وجل وذلك بعد طوؿ األَمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جورًا وسيأتي شيعتػي
وسيأتي شيعتػي  -والـمعنـى واحد  - وسيأٌب لشيعتـيسيأٌب لشيعتـي، مكتوب ىنا يف نسخة الطوسي6 

أالَّ َفَمن ادَّعى الػمشاىدة قبل خروج  -يعنـي يدَّعي مشاىدة اإلمام الـُحجَّة  - من يّدعي الػمشاىدة
 .السفياني والصيحة فهو كاذٌب مفتري وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم

ُمـَحمَّد بن  وصدَر منها وَخرج على يد السفَت الرابع عليّ  ىذا آخر توقيع وصل من الناحية الـمقدسة
ولنا وقفة مع ىذا التوقيع حينما نصل إىل عنوان الوصال، بقي عندنا عنوان الظهور، الُظالمة،  ،الَسَمري

الـمعرفة، الوصال، التكليف الشرعي، الـخاتـمة، حُت نصل إىل عنوان الوصال سنتحدث عن ىذا التوقيع 
ُمـَحمَّد الَسَمري، ىذا الـُمَكتَّب بن  من عليّ  - ؿ: فنسخنا ىذا التوقيع وخرجنا من عندهِ قا، الشريف
باعتبار الكتاب قال6 فإنََّك ميٌت ما بينَك وبُت ستة أيام  - فلمَّا كاف اليـو السادس ُعدنا إليويقول6 

وصيك من بعدؾ؟ فقاؿ: هلِل فلمَّا كاف اليـو السادس ُعدنا إليو وىو يػجوُد بنفسو، فقيل لو: من  -
الشيخ الصدوق  - فهذا آخُر كالـ ُسِمع منو رضواف اهلل تعالى عليو -وتويف  - أمٌر ىو بالغُو ومضى
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لـم يذكر تأريخ وفاتِو وفاة السفَت الرابع رضوان اهلل تعاىل عليو، الشيخ الطوسي ذكر ذلك يف كتابِو الغيبة6 
 عنو بعد ذلك فػي النصف من شعباف سنة تسع وعشرين وَمَضى أبو الػَحَسن الَسَمري رضي اهلل

رضي اهلل عنو بعد ذلك فػي النصف من شعباف  -ُمـَحمَّد السفَت الرابع بن  يعنـي علي -وثالث مئة 
وانتهت الغيبُة الصغرى وبدأت الغيبة الكربى  505فكانت وفاتُو يف منتصف شعبان سنة6  - 323سنة 

 لـحاضر. منُذ ذلك الـحُت وإىل وقتنا ا
ىذه كانت جولة سريعة يف أخبار ويف أحاديَث تنبئنا َعمَّا جرى وعن بدايات الغيبة الصغرى وعن 

وكما قلُت يف أول الـحلقة بأن الوالدة والغيبة والظهور عناوين مًتابطة داية الغيبة الكربى. نـهاياتـها وعن ب
أكثر إذا ما وصل الـحديث إىل العنوان يرتبط بعضها بالبعض اآلخر، الكالُم متواصٌل وتتضح الصورة 

الثالث وىو عنوان الظهور حينئذ يتعانق الفهم ما بُت الوالدة والغيبة والظهور ويستمر كالمنا إىل آخر 
 العناوين وىو الـخاتـمة إن شاء اهلل تعاىل.

ـُ في الػحكمة الك ،النقطة التـي أتناولـها بعد ىذه الـجولة يف الروايات واألحاديث عن الغيبة الصغرى ال
، وإن كان يبدو لـي بأن األحداَث التـي مرت علينا إن كان فيما يتعلق يف الـموضوع الذي من الغيبة

ذكرتُو يوم أمس الوالدة وظروف الوالدة وكيفية الوالدة، الغيبة وكيف كانت الغيبة واألحداث الـمحيطة 
لكن قد يقول  ؟ الغيبة ولـماذا كانت الغيبةبـها أعتقد أنَّ كل ىذه األحداث يـمكننا أن نـجد السر يف

وأنا أقول ىذه األحداث ما انتهت وال مرت، لو أنَّ اإلمام يظهر  ،قائل بأنَّ ىذه األحداث انتهت ومرت
اآلن بنحو طبيعي كبقية الناس فإنَّ الكثَتين سيبادرون إىل قتلِو صلوات اهلل وسالمو عليو، وإن أعدى 
العداء سيكون إلمام زماننا ومن وسطنا الشيعي وىذا موضوٌع بـحاجة إىل تفصيل وال أريُد الـخوَض فيو، 

ثنا األئمة عن ذلك؟ الروايات واألحاديُث عن الكال م عن الـحكمِة من الغيبة عن علة الغيبة، ىل َحدَّ
 األئمة يـمكن أن أجعلها يف مـجموعتُت6

صلوات اهلل عليهم ما يُنبئنا بأنَّ الـحكمَة من الغيبة لن تتجلى إالَّ عند ظهورِه  كالمهمىناك من  
نـى الـُمجمل، قالوا6 بأن الُسنن التـي جرت على األنبياء يف غيباتـهم الشريف، وإن كانوا قد بينوا لنا الـمع

ىذه الُسنن تـجري على اإلمام، وىذا الكتاب كمال الدين وتـمام النعمة األصُل يف تأليفِو ىو الـحديث 
عن غيبات األنبياء ومقارنة غيبات األنبياء وما جرى على األنبياء من ُسنن وأحداث وما يـجري على 
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م زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، أصُل الكتاب ىو ىذا6 دراسة ومقارنة بُت الذي جرى على إما
األنبياء والذي جرى على إمام زماننا، وتوسع الشيُخ الصدوق يف الـموضوِع إىل مطالب أخرى، فهناك 

معنـى الـُمـجَمل وبأن من الروايات ما يـخربنا وما يـحدثنا بأن سنن غيبات األنبياء تـجري يف إمامنا ىذا الـ
 الـحكمة ستبقى خفيًة وإنـما ستظهر لنا عند ظهورِه الشريف.

وىناك مـجموعة ثانية من الروايات روايات حدثتنا بأنَّ الغيبَة إنـما كانت خوفاً من القتل وبأن الغيبة إنـما  
 ليها الروايات.كانت لئال تكون بيعة يف عنق اإلمام ألي طاغوت من الطواغيت ومعان أخرى أشارت إ

ُكلُّ ىذه الـمعاين إنـما تتحدث عن آثار الغيبة وتتحدث عن جوانَب من حكمة الغيبة، نـماذج من ىذه 
الروايات ذكرىا شيخنا الصدوق يف كتابِو كمال الدين، يف كتابِو كمال الدين وكذلك يف بـحار األنوار 

اننا صلوات اهلل وسالمو عليو، ىناك باٌب وردت مـجموعة من الروايات التـي تـحدثنا عن غيبة إمام زم
 َعنَونُو الشيخ الصدوق علُة الغيبة مثاًل6 جاءت بعض الروايات بـهذا النص6

مـجموعة أخرى6  مـجموعة من الروايات ىذا لسانـها. .لئال يكوف ألحد فػي عنقِو بيعٌة إذا خرج
 ة لكن ىذه آثار وفروع.وُكلُّ ىذه الـمعاين موجودة يف الغيب .يػخاُؼ على نفسِو الذبح

ُمػَحمَّد عليهما بن  الفضل الػهاشػمي قاؿ: سػمعُت الصادؽ جعفربن  عن عبد اهللرواية أخرى6 
السالـ يقوؿ: إفَّ لصاحب ىذا األمر غيبة البُد منها يرتاُب فيها كل ُمبِطل، فقلُت: وِلما ُجِعلُت 

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

تقدمُو من حجج اهلل يعنـي من األنبياء السابقُت وحتـى من األئمة، األئمة كانت لـهم أيضًا غيبات، 
وآلو كانت لو غيبات وانقطاعات يف حراء، وكانت غيبٌة غيبات مـحدودة، حتـى النبـي صلى اهلل عليو 

أيضًا لإلمام الصادق فًتة من الزمن انقطع عن الناس وسكن يف البادية، وحتـى الغيبات القسرية لإلمام 
الـهادي واإلمام العسكري يف سجون سامراء وأمثال ذلك، سجون سامراء سواء كانت السجون الرسـمية 

وا على الُسكنـى فيها والعيش فيها بعيدًا عن مدينة جدىم وبعيدًا عن عوائلهم أو يف البيوت التـي أجرب 
وجُو الػحكمة فػي غيبتو وجُو الػحكمة فػي غيبات من تقدمُو من ُحجج اهلل تعالى  -وعن أشياعهم 

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

 عزَّ وجل حكيم صدقنا بأفَّ أفعالُو كلها حكمة وإف كاف وجهها غير منكشف. 
رواياٌت تـحدثنا عن الـحكمِة من الغيبِة إما جوانب من آثارىا لئال أن تكون يف عنقِو بيعة ألحد من 
الطواغيت، خوفًا من الذبـح أو كي تـجري ُسنُن األنبياِء والـُحَجج واألولياء السابقُت يف حياتِو وعليِو 

غَت مكشوف لنا وإنـما ستتكشُف  صلوات اهلل وسالمو عليو، وبالـجملة فإنَّ الـحكمَة من الغيبة أمرٌ 
كالـمثال الذي ضربُو اإلمام الصادُق يف قضية قصة موسى والـخضر،   ،الـحقائُق جليًة بعد ظهورِه الشريف

ما فعلُو الـخضُر من خرق السفينِة وقتل الغالم وبناء الـجدار وموسى لـم يستطع صرباً ألنو لـم يكن عالِـماً 
ولكن األمر تبُت وانكشف بعد ذلك عند افًتاق موسى عن اخلضر  ،عالبالـحقائِق خلف كل ىذه األف

عليهما السالم، ولكن من خالل ىذه البيانات اإلمجالية ومن خالل النصوص ادلعرفية اليت وصلتنا عن 
النيب وعن األئمة ديكننا أن نتلمس احلكمة اإلمجالية كما بينت الروايات أما احلكمة التفصيلية فذلك أمٌر 

 إليو صلوات اهلل وسالمو عليو تتبُت حقائقو وأطرافُو وأصولُو يف ظهورِه الشريف ادلبارك. موكول
 شَيساً عَشَسَ اثنَب اىيّوِ عِندَ اىشُّيٌُزِ عِدَّةَ إَُِّ}6 52حينما نذىُب إىل الكتاب الكرًن يف سورة التوبة اآلية 

 - {أَّفُسَنٌُ فِْيَِِّ حَظيٌَُِا فَالَ اىقٌَُِّْ اىدُِِّّ ذَىِلَ حُسًٌُ أَزبَعَتٌ ٍِنيَب ًَاألَزضَ ٌَاثاىسَََّ خَيَقَ ًٌََّ اىيّوِ مِخَبةِ فِِ

 مِخَبةِ فِِ شَيساً عَشَسَ اثنَب اىيّوِ عِندَ اىشُّيٌُزِ عِدَّةَ إَُِّ}إىل آخر اآلية، اآلية تتحدُث عن أي شيء؟ 

يف كتاب يعنـي يف نظام، يف كتاب اهلل يعنـي يف برنامج اهلل، اهلل سبحانو وتعاىل يف برنامـجِو  {اىيّوِ
انيًا وقتيًا حددُه التكوينـي يف نظامِو التكوينـي لـهذه األرض لـهذا العالـم الذي نعيُش فيو جعَل نظامًا زم

أرزاقهم نومهم يقظتهم وكل شيء وعلى أساس ىذا النظام تتحدد آجال العباد أعمارىم بـهذه األشهر، 
يـجري يف حياتنا مرتبٌط بـهذه التحديدات الزمنية، بعثات األنبياء، صلواتنا، صيامنا، فروضنا، واجباتنا، 
مـحرماتنا وكل شيء، كل شيء يف الـحياة يف جانبِو الدينـي، يف جانبِو الدنيوي، يف جانبِو العلنـي، يف 

، العسكري، االقتصادي، االجتماعي، الًتبوي، العلمي يف كل شيء جانبِو السري، يف جانبِو السياسي
من شؤونات حياتنا ىناك ترابط بُت الوقِت وبُت الـمكاِن وبُت اإلنسان، اهلل سبحانو وتعاىل ِلماذا جعَل 
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عدد الشهور ىذا العدد؟ حكمتُو تقتضي ذلك، طبيعة النظام وطبيعة الـخلق لن تنتظم إال بـهذا العدد 
ور، كذلك النظام التشريعي بل ىو نظاٌم تكوينـي ألننا نعتقد بالوالية التكوينية للمعصوم، وألننا من الشه

نعتقد بأن ثبات التكوين بثبات الـمعصوم بوجودِه، القضية فيها بُعد أكثر من الُبعد التشريعي بل البعد 
يف اثنـي عشر شهراً جعل نظام  األصل ىو الُبعد التكوينـي، مثل ما اهلل سبحانو وتعاىل جعل ىذا النظام

 .التشريع ونظام الدين بل جعل نظام التكوين يف اثنـي عشر إماماً، القضية ىَي ىي
الذي وضع ىذا النظام يف التوقيتات وضع ىذا النظام يف اإلمامة يف التشريع ويف التكوين، ىل نستطيع 

ركة األرض وحركة القمر وحركة الشمس، أن نضيف شهراً؟ سَتتبك النظام، اهلل سبحانو وتعاىل َنظََّم ح
حركة األرض حول نفسها وحول الشمس وحركة القمر حول نفسِو وحول األرض نُظمت ىذه 
الـمخلوقات، الـمجموعة الشمسية نُظَِّمت على أساِس ىذا النظام وىذا التقويـم اإللـهي، ولو كان يف 

ما ىو أحسن مـما كان لكان، لكن الذي اإلمكان لكان أحسن من ىذا، لو كان يف اإلمكان أن يكون 
تـحقق يف عالـم اإلمكان ىو أحسن ما يـمكن أن يكون مناسبًا لشرائط ىذا العالـم، فذلك ال إذا زادت 
األشهر شهراً ستنتظم الـحياة كما ىي منتظمة اآلن وال إذا نقصت سيكون ىناك اضطراب، القضية ليس 

ع األرض ودرجة الـحرارة والرطوبة والضغط حركة الـهواء قضية حساب على الورق مسألة مرتبطة بـموق
 .والـجاذبية والـمد والـجزر، الـمد والـجزر حركة القمر خروج الـهالل تدرج الـهالل إىل البدر وإىل غَت ذلك

وىذه األشياء مًتابطة مع حياة اإلنسان الفسلجية والنفسية والـحياة اليومية ويف يقظتِو ومنامِو ويف كل 
من جوانب الـحياة، مثل ما ىذا العدد من األشهر ينظم حياة الناس ىذا العدد من األئمة ينظم  جانب

حياة الكون بـما فيهم الناس لذلك ليس ىناك من مـجال أن يزداد العدد، فاإلمام الثاين عشر بـما أنَّ 
يغيب، ولذلك   الظروف الدنيوية والظروف السياسية وصلت إىل باب مغلق ليس ىناك من حل إالَّ أن

كانت الغيبة، الغيبة جزٌء من برنامـج تشريعي وبرنامـج تكوينـي، والغيبة يف حقيقتها ىي جزٌء من خطة 
ومن برنامـج وضعُو النبـي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، يأتينا يوم غد الـحديث عن الظهور وحينئذ تتضح 

الغيبة يف حقيقتها برنامٌج وضعُو نبينا وآُل النبـي الصورة أكثر عن معنـى الًتابط بُت الغيبِة وبُت الظهور، 
 6صلوات اهلل وسالمو عليهم أجـمعُت، برنامج الغيبة يـمكن أن أصطلح عليو ىو

والذي خلصتو لنا عقيلة بٍت ىاشم حوراء آل أيب طالب الطاىرة  (برنامج القربان الـُمَحمَّدي العلوي)
يل احلادي عشر، َلمَّا انسحب القوم إىل خيامهم منشغلُت ادلطهرة زينب، خلصت الربنامج لنا مىت؟ يف ل
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بالغنائم اليت غنموىا من معسكر احلسُت يضربون دفوفهم ويُظهرون فرحهم بانتصارىم على ُمـَحمَّد صلى 
اهلل عليو وآلو، فإنَـّهم قبل ساعات ما ذحبوا إال ُمـَحمَّد، الذي كان شلدودًا على الرمال كان ادلصطفى 

ليو وآلو وسلم، نفُس ُمـَحمَّد ىي اليت ُذبـِحت يف الطفوف، بعد أن ُحرِقت اخليام وفرَّ صلى اهلل ع
األطفاُل يف ىذه الصحراء وداست اخليوُل مجعًا من األطفال، داست اخليوُل حبوافرىا على رؤوس أطفال 

خليول احلسُت وعلى صدورىم وعلى ظهورىم وعلى أعضاء أبداهنم الناعمة الصغَتة، داست حوافر ا
وحوافر الوحوش، الوحوش أولئك الذين يأتون ركضًا على أرجلهم كانوا أكثر وحشيًة من احليوانات، 

ربعي الفقيو الذي كان عمرُه، ىكذا بن  ربعي فقيو العراق قدس سره الشريف، شبثبن  رجَّالُة شبث
، 52على أقل الروايات اليت وجدهتا يف الكتب كان عمره  54يسمونو لعنة اهلل عليو الذي ناىز عمرُه 

ربعي وىم يدوسون أطفال احلسُت بأقدامهم وأرجلهم بعد أن أحرقوا اخليام وبعد الذي  بن  وحوش شبث
كاَن وكان، وعند الليل خرجت عقيلة بٍت ىاشم متوجهًة إىل ذلك اجلسد الذي تطوف حولُو مالئكة 

سد يقولون كانت أنواٌر تصعد وتنزل من على ذلك اجلسد ادلدمى، جسٌد الرمحن، من كان قريبًا من اجل
مزقتُو السيوف شققتو الرماح يف كل جانب من جوانبِو دماء، سيوٌف، رماٌح، نباٌل، حراٌب وحجر وكل 
شيء متكنوا أن يرموا بِو جسد احلسُت فقد فعلوا وحوافُر اخليول، وصلت إىل ذلك اجلسد الـُمَقّطع 

حتت ظهرِه الشريف من دون رأس فقد قطعوا رأس احلسُت، نصبوه على رمح وبعثوا بو إىل وضعت يديها 
ابن زياد، َلمَّا وصلت إىل اجلسد الشريف وضعت يديها حتت ظهرِه الكرًن رفعتُو إىل السماء ورمقت 

القربان الـُمَحمَّدّي العلوي،  السماء بعينها6 اللَُّهمَّ تـََقبَّل من آِل ُمـَحمَّد ىذا الُقربان، برنامج الغيبِة برنامج
ىو ىذا برنامج غيبة القائم من آل ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسالمو عليو، تتضح الصورة أكثر إذا ما توغلنا 
يف معٌت الظهور ويف برنامج الظهور وسيأتينا الكالم تباعًا إن شاء اهلل تعاىل يف احللقة القادمة، برنامج 

حملات وإشارات يف ىو ىذا مشروع الغيبة اخلطُة الثانية، نفس الربنامج صلد لو القربان الـُمَحمَّدي العلوي 
 .الكتاب الكرًن

 ُّخَقَبَّو ًَىٌَ أَحَدِىََِب ٍِِ فَخُقُبِّوَ قُسبَبّبً قَسَّبَب إِذ بِبحلَقِّ آدًََ ابنَِ َّبَأَ عَيَْيٌِ ًَاحوُ} حُت نذىب إىل سورة ادلائدة6

َب قَبهَ ىَأَقخُيَنَّلَ قَبهَ آخَسِ ٍَِِ  َّدَُِ بِبَبسِط أََّب ٍَب ىِخَقخُيَنِِ َّدَكَ إِىََِّ بَسَطجَ ىَئِِ ادلُخَّقنِيَ * ٍَِِ اىيّوُ َّخَقَبَّوُ إََِّّ
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 اىنَّبزِ أَصحَبةِ ٍِِ فَخَنٌَُُ ًَإِمثِلَ بِإِمثِِ حَبٌُءَ أَُ أُزِّدُ إِِِّّ اىعَبىََِنيَ * زَةَّ اىيّوَ أَخَبفُ إِِِّّ ىَأَقخُيَلَ إِىَْلَ

قصة اخلالفة، قصة  {اخلَبسِسَِِّ ٍَِِ فَأَصبَحَ فَقَخَيَوُ أَخِْوِ قَخوَ َّفسُوُ ىَوُ فَطٌََّعَج اىظَّبىَِِنيَ * جَزَاء ًَذَىِلَ
الوصية، قابيُل قتل ىابيل، القربان احلسي يف أدىن مراتبِو ىو ما ُقدَِّم وكانت العالمة أن حيًتق أن تنزل 
َم ىابيل حنطًة ألنَّو كان  عليو ناٌر من السماء فتحرقو، فـََقدََّم قابيل خروفًا ألنَّو كان ديلك اخلراف وَقدَّ

اُر يف قرباِن ىابيل، ادلشكلة أين كانت؟ يف الوصية، آدم جاءُه األمر من ديلُك الزراعة واحلقل، فوقعت الن
اهلل أن اجعل الوصية يف ىابيل، قابيل قتلُو احلَسد، فهذه العملية عملية تقدًن القرابُت كانت مباىلة فثبت 

 {ىِخَقخُيَنِِ َّدَكَ إِىََِّ بَسَطجَ ىَئِِ} احلق ذلابيل فسعى قابيل لقتلِو وقتلو بعد ذلك، ىابيل ماذا قال؟ قال6
ألنَّ ىابيل ما أراد أن يبدأ مشروع الوصيِة ومشروع العدالة والرمحة بالقتل فقدم نفسو قربانًا ىذا ىو 

 .القربان األول يف برنامج اخلالفة اإلذلية، َقدََّم نفسو قرباناً لتستمر ادلسَتة وضاءًة برغم الظلم
وظُِلم وانتصر بعد أن قُـِتل وظُِلم، انتصر الـحسُت بـمظلوميتِو وىذا الـُحسُت صلوات اهلل وسالمو عليو قُِتل 

قصة الـحسُِت  ،الـمعنـى واضٌح يف قصة ىابيل وىابيل إنـما عرف القصَة من أبيو، فآدم يعرف القصة
حينما كان يف الـجنان يعرف منزلة الـحسُت وآل الـحسُت وحُت نزل إىل األرض وكانت التوبُة باسم 

ولذلك سأل جربئيل  ،وحينما كان يُقِسُم على اهلل باسم الـحسُت كان االنكسار يهيمن عليو ،الـحسُت
ِلما حُت أذكر االسم الـخامس يصيبنـي الـحزن والـهم وَحدَّثُو جربئيل وذَكََّرُه بتفاصيل ما كان قد أطلع 

البداية كانت يف سورة البقرة عليو من الـحقائق يف عالـم الـجنان، وىابيل وصيُو قطعًا يـحمل علمُو، ألن 
 قَبىٌُا}وآدم يعرف ىذه القصة  {خَيِْفَتً األَزضِ فِِ جَبعِوٌ إِِِّّ ىِيََالَئِنَتِ زَبُّلَ قَبهَ ًَإِذ} 526يف اآلية 

أيُّ دماء  {اىدٍَِّبء ًََّسفِلُ فِْيَب ُّفسِدُ ٍَِ فِْيَب أَحَجعَوُ قَبىٌُا}عرفها بعد أن ُخلق  {فِْيَب أَحَجعَوُ
يسفك ىذا الـخليفة الـخليفة اإلنساين؟ إنـها دماُء الـُحسُت وىذا وارٌد يف رواياتنا، وإالَّ أيُّ دم تـحتُج 
الـمالئكة على اهلل سبحانو وتعاىل، الـمالئكة ىنا يف مقام االحتجاج على اهلل، كيف تتجرأ الـمالئكة؟ 

ئر الناس ال قيمة لـهم، فلماذا اهلل سبحانو وتعاىل ألن الـمالئكة تعرف قدسية ىذا الدم وتعرف أن سا
 أَحَجعَوُ قَبىٌُا}يـجعل اإلنسان خليفًة على األرض وسيكون سببًا لسفك ىذا الدم الذي ىو أقدس الدم 
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ة القصة معروفة من بداي {ىَلَ ًَُّقَدِّسُ بِحََدِكَ ُّسَبِّحُ ًََّحُِ اىدٍَِّبء ًََّسفِلُ فِْيَب ُّفسِدُ ٍَِ فِْيَب

 بِإمِثِِ حَبٌُءَ أَُ أُزِّدُ إِِِّّ}الـخالفة، وىابيُل يُقتل ليجعل من الـمظلومية عنوان انتصار، ىو يقول ىكذا6 

يعنـي أنا مظلوم، يعنـي أنا أُظَلم ليستمر  {اىظَّبىَِِنيَ جَزَاء ًَذَىِلَ اىنَّبزِ أَصحَبةِ ٍِِ فَخَنٌَُُ ًَإِمثِلَ
الطريق، وىذا ىو القربان، وُمـَحمٌَّد ُقطِّعت أحشائُو بالسم قربانًا يف ىذا الطريق، وفاطمة قُِتلت قربانًا يف 

وف ىذا الطريق، وعليٌّ قُِتل قربانًا يف ىذا الطريق، وَحَسٌن قُِتل قربانًا يف ىذا الطريق، وُحسٌُت َقطَّعتُو السي
ولذلك الربنامج الـمهدوي يتكئ على ىذا القربان الـمدمى يا لثارات الـحسُت،  ،ىو خالصة القرابُت

 القصة ال تقف عند ابنـي آدم، القصة تستمر..
سورة  {أَذبَحُلَ أَِِّّ ادلَنَبًِ فِِ أَزٍَ إِِِّّ بُنََِّ َّب} إذا أردنا أن نذىب إىل قصة إبراىيم وإسـماعيل6

 {ىِيجَبِنيِ ًَحَيَّوُ أَسيَََب فَيَََّب ...أَذبَحُلَ  أَِِّّ ادلَنَبًِ فِِ أَزٍَ إِِِّّ بُنََِّ َّب}وما بعدىا  520الصافات اآلية 

بذبح عظيم ىل أنَّ الـخروف الذي نزل من الـجنة  {عَظٌِْ بِرِبح ًَفَدَّنَبهُ}ٍُبَّ ماذا تقول القصة؟ 
يستحق ىذا الوصف بالقياس إىل إسـماعيل؟! الذي يقرأ اآليات الواضح منها أن الفداء بشيء أعظم 

ىو لـم يُفدى بالـحسُت، الروايات تقول الـمقصود وفديناه بذبح  عَظٌِْ{ بِرِبح ًَفَدَّنَبهُ}من إسـماعيل 
إبراىيم عليو السالم نزل عليو الوحي بأنَّك تتألـم أكثر لذبح إسـماعيل أو لذبح  عظيم الفداء باألجر فإنَّ 

فلذلك اهلل سبحانو  ،ُمـَحمَّد، قال6 إن ألـمي بذبح الـحسُت أشد من ألـمي بذبح إسـماعيلبن  الـحسُت
ل وتعاىل قال لو بأنك ستعوض ىذا األجر الذي تعتقد بأنَّك فقدتو بسبب عدم ذبـحك إلسـماعي

تُعوَّض عنو بأجر أحزانك على الـحسُت عليو السالم، ىذا الـمراد وفديناه بذبـح عظيم كما جاء يف 
روايات أىل البيت، الفداء فداء باألجر أنَّ إبراىيم ُعوَِّض بسبب أذيتِو على عدم ذبـحو إلسـماعيل َلمَّا 

وأذبـح ذلك الكبش، أصابُو الـحزن نزل األمر أن ال تذبح إسـماعيل أن صدقت الرؤيا ال تذبح إسـماعيل 
بأنَّو ما ذبح ولده، فنال األجر فألجل ىذا الـحزن واإلخالص اهلل سبحانو وتعاىل قال لو سأعطيك أجر 
الذي ُيصاب بالـحسُت ألن أذاك على الـحسُت أكثر، فـَُفدي أجرُه بسبب حزنِو على إسـماعيل على 

ومصابِو على ذبـح الـحسُت وإالَّ ال يعنـي الكالم يف اآلية عدم ذبـحِو إلسـماعيل ُفدي بأجره على حزنِو 
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بأن إسـماعيل ُفدي بالـحسُت الفداء يف قضية األجر وإال الـموضوع موضوع الذبح الـحسينـي موضوع 
 واسع وكبَت وتتضح لنا بعُض معالـمو إن شاء اهلل يف طوايا ىذا الـملف أيضاً .

كاف كربالء والرواية عن اإلمام {شَكَسِيَّا عَبدَهُ زَبِّكَ زَمحَتِ ذِكسُكييعص * }وليس بعيدًا يف سورة مرًن6 
وعُت عطش  ،الـحجة يف تفسَت ىذه اآلية، كاف كربالء، ىاء ىالك العًتة، ياء يزيد قاتل الـحسُت

 هُعَبدَ زَبِّكَ زَمحَتِ ذِكسُ} وصاد صرُب الـحسُت، كلُّ ىذه الـمعاين ماذا كانت؟ اآليات تقول6 ،الـحسُت

وكانت والدة يـحيـى رغبًة من زكريا أن يُرزق ولدًا ويُذبح كما يُذبح الـحسُت مؤاساًة لرسول اهلل  {شَكَسِيَّا
َم رأسُو يف طشت مثل ما ُذِبح الـحسُت وُقدِّم رأسُو يف  وكان يـحيـى كذلك ُذِبح ذبـحُو طاغية زمانِو وُقدِّ

ينـي القربان الـمحمدي العلوي واضحة يف إشارات طشت ليزيد، كهيعص، إذًا لـمحاُت القربان الـحس
ثنا أىل البيت وىناك رموز وإشارات أخرى الوقت ال  ورموز والـحروف الـمقطعة القرآنية، ىكذا حدَّ
يكفي للتوغل يف كل ىذه التفصيالت وكل ىذه الـمطالب. القربان الـُمـَحمَّدُي العلوي ىو الربنامج الذي 

عليو وآلو ألجِل أن تستمر الرسالة يف أزىى ثيابـها ويف أحلى صورىا، قد تسأل  َخطَُّو النبـي صلى اهلل 
كيف يكون ذلك؟ تفصيُل ىذا القول إن شاء اهلل يأتينا يف يوم غد، يوم غد عنوان الـحلقة الظهور، 

 الـحديث كان يف يوم أمس الوالدة، يف ىذا اليوم الغيبة ويف يوم غد الظهور. 
 علة الغيبة كما بينُت بنحوىا اإلجػمالي: 

أواًل6 ىناك قضيٌة تكوينية تـحكم الـموضوع، اهلل سبحانو وتعاىل جعل األئمة اثنـي عشر، الظروف 
السياسية واإلنسانية حكمت على أن اإلمام الثاين عشر إذا لـم يَِغب فإن األمور ستجري على غَت ما 

ـُمَخطط البُد من الغيبة، ألنَّو ال يـمكن أن يكون إمامًا آخر ُخطَِّط لو، ولذلك ألجل أن يكتمل ال
يضاف على ىذا العدد الثاين عشر، وال يـمكن أن ينتهي وجود ىذا اإلمام يف العالـم الدنيوي البُد من 
بقائِو ولذلك كانت الغيبة، كما أن الشهور اثنـي عشر األئمة اثنا عشر أيضاً، كما أن النظام يف عدد 

ظام ثابت كذلك النظام يف عدد األئمة نظاٌم ثابت، والقضية تـمتُد جذورىا إىل برنامج القربان الشهور ن
الـُمَحمَّدي الَعَلوّي، الربنامج الذي جعل من الـمظلومية طريقًا النكشاف الـحقيقِة ولوصول سفينة 

دِة وبُت معطيات الغيبة الـمؤمنُت وسفينة اإليـمان إىل شاطئ األمان، نـحن إذا جـمعنا بُت معطيات الوال
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 وبُت معطيات الظهور ستتجلى لنا الصورة واضحًة جلية.
الرواية يف تفسَت فرات الكويف، تفسَت فرات الكويف من التفاسَت الـمهمة التـي نقلت لنا أحاديث أىل 

يف  535البيت صلوات اهلل عليهم، ىذه الطبعة طبعة دار الكتاب اإلسالمي بَتوت لبنان، صفحة6 
 سَبِيمِ فِي يُقَاحِهٌٌَُ اجلَنَّتَ نَيُىُ بِأٌََّ ًَأَيٌَانَيُى أََفُسَيُى املُؤيِنِنيَ يٍَِ اشخَسٍَ انهّوَ }إٌَِّمن سورة التوبة6  555ل اآلية ذي

الرواية ىذه الـموجودة يف تفسَت فرات  {ًَانقُسآٌِ ًَاإلِجنِيمِ انخٌَّزَاةِ فِي حَقّاً عَهَيوِ ًَعداً ًَيُقخَهٌٌَُ فَيَقخُهٌٌَُ انهّوِ
من طبعة طهران  23الكويف موجودة يف كامل الزيارات أوثق كتب الـحديث، موجودة الرواية يف صفحة6 

عبد الـملك، لكن الـموجود يف كامل الزيارات بن  الرواية الثانية رواية مسمع 00مكتبة الصدوق الباب 
ل من الرواية لذلك أنا جئت بتفسَت فرات الـمشتمل على الرواية ليس تـمام الرواية وإنـما النصف األو 

بكاملها وإالَّ النصف األول من الرواية موجود يف كامل الزيارات، ومن يرجع إىل تفسَت الربىان وىذا ىو 
وإنـما أنا ذكرت ىذه  555الـجزء الثالث فسوف لن يـجد ىذه الرواية يف تفسَت الربىان يف ذيل اآلية 

ألنبو من يتابع الربنامج بأن تفسَت الربىان ليس جامعًا لكل روايات التفسَت وىذا مثال من القضية 
، تفسَت الربىان يـمكن أن 555األمثلة، ىذه الرواية لـم يذكرىا صاحب تفسَت الربىان يف ذيل اآلية 

تبو البعض أقول عنو بأنو من أكثر الكتب التـي جـمعت روايات التفسَت، أقول ىذا الكالم لئال يش
فيتصور بأن تفسَت الربىان والذي دائمًا أنقل عنو بأنو فيو كل الروايات، ليس كل الروايات التفسَتية 
موجودة يف تفسَت الربىان لكن يـمكن أن أقول بأن أكثر الروايات التفسَتية يف كتب الـحديث جـمعها 

ا يف أيام سابقة وإن كنُت ما نبهت على السيد ىاشم البحراين يف تفسَت الربىان، ولذلك ربـما مرَّ علين
ىذه القضية أننـي أذكر روايات يف تفسَت اآليات وىي غَت موجودة يف تفسَت الربىان، الرواية يف تفسَت 

 فرات الكويف رضوان اهلل تعاىل عليو، الرواية عن اإلمام الصادق6
كاَف   -الرواية جـميلة جدًا  -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 
وأىَلَك اهلل  -الـمتوازرين يعنـي الـمتعاونُت على قتلك  -سالَِبك وأىَلَك اهلل الػُمتوازريَن عليك 

يا حسُت  َلَعَن اهلل قَاتَِلكىذا دعاُء النبـي6  -َكَم اهلل بينػي وبين من أَعاَف عليك الػُمتوازريَن عليك وحَ 
النبـي صلى  -وَلَعَن اهلل سالَِبك وأىَلَك اهلل الػُمتوازريَن عليك وَحكَم اهلل بينػي وبين من أعاَف عليك 
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النبـي وأراد أمَت الـمؤمنُت أن يرفع اهلل عليو وآلو يف آخِر ساعات حياتِو كان الـحسُت يـجلس على صدر 
الـحسُت النبـي صلى اهلل عليو وآلو ما قَِبل، كان ينظر للحسُت ويقول6 ما لـي وليزيد ال بارك اهلل يف يزيد، 

 ىذه آخر لـحظات حياة النبـي، الـحسُت على صدر النبـي وىو يردد ىذه الكلمات خاًب األنبياء6
َلَعَن اهلل قَاتَِلك وَلَعَن اهلل سالَِبك وأىَلَك اهلل الػُمتوازريَن عليك  -يزيد ما لـي وليزيد ال بارك اهلل يف 

الـحسُت يوٌم كان على صدر الـمصطفى ويوٌم كان على وجو  .وَحكَم اهلل بينػي وبين من أعاَف عليك
 :ناحية الـمقدسةالثرى تطؤه الـخيول بـحوافرىا وتعلوه الطُغاة ببواترىا كما يقول إمام زماننا يف زيارة ال

قالت فاطمة: يا أبا أي  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 

يا  رسول اهلل، فاطمة تقول6 ىنيئًا لـهم أيُّ وصف يصفهم -معسكرىم وإلى موضع رحالػهم وتربتهم 
بعدي وبعدِؾ من األذى  -ما يصيب الـحسُت  -أبا أي  شيء تقوؿ؟ قاؿ: يا بنتاه ذكرت ما يصيب 

النبـي يصفهم  -كأنػَّهم نػجـو السماء   -يف مـجموعة  -والظُلم والغدر والبغي وىو يومئذ فػي عصبة 
 ن يعنـي يـمشون إرساالً ال يصيبهم الذعر.. يتهادو  -يتػهادوف إلى القتل  -بأنـهم نـجوم السماء 

 ..كما يصفهم الشاعر6 لبسوا القلوب على الدروع ما لبسوا الدروع على القلوب
 يػػػتػهػافػػتػػوف على ذىػػػػػاب األنػفسِ  لبسوا القلوَب على الدروع وأقبلوا  
كرىم وإلى موضع رحالػهم وكأني أنظر إلى معس ،فػي عصبة كأنػهم نػجـو السماء يتػهادوف إلى القتل

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

ا أبا فُيقتل؟ قاؿ: نعم يا الػَمَخلَّدوف فػي النار، قالت: يالسماوات واألرضين ما ُشفِّعوا فيو وىم 
وما قُِتَل  -النبـي يقول، يقول بأن قتلة الـحسُت ال تشبهها قتلة  - ، وما قُِتَل قتلتُو أحٌد كاف قبلوبنتاه

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

ىذه أجـمل شهادة وأجـمل ىدية وأجـمل وسام  - ويأتيو قوـٌ من ُمػحبِّينا -الـحسُت ورايات الـحسُت 
 -مٌَّد صلى اهلل عليو وآلو من الـمصطفى لـَِخَدَمة الـحسُت، يا َخَدَمة الـحسُت اسـمعوا ماذا يقول ُمـحَ 
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بـهذه الـمعاين الـحسينية  -ويأتيو قوـٌ من ُمػحبِّينا ليس ِفي األرِض، أعلُم باهلِل وال أقـو بػحقنا منهم 
الفطرية، واهلل ألنكم أعلم من كثَتين، واهلل ألنكم أعلم من أسـماء ومسميات وألقاب أنتم أيُّها 

ينا ليس ِفي األرِض أعلُم باهلِل وال أقـو بػحقنا منهم، وليس على ويأتيو قوـٌ من ُمػحبِّ  -الـحسينيون 
ىؤالء فقط ىم الـملتفتون للـحسُت ىم الـمنشغلون بالـحسُت،  -ظهر األرض أحٌد يلتفُت إليو غيرىم 

ىؤالء ىم جزء من ىذا الربنامج من برنامج القربان الـُمَحمَّدّي الَعَلوّي من برنامج القربان الـمدمى يف  
ربالء، من ىذا الربنامج الذي أعلنت شعاره عقيلة بنـي ىاشم اللَُّهمَّ تـََقبَّل من آِل ُمـَحمَّد ىذا القربان ك
 ماذا يقول ُمـَحمَُّد الـمصطفى؟ -غيرىم  -إىل الـحسُت  -ليس على ظهر األرض أحٌد يلتفُت إليو  -
ىؤالء ليس ُيشفع لـهم، وإن  ىؤالء شفعاء،  - أولئك مصابيح فػي ظلمات الػجور وىم الشفعاء -

كان ُكلُّ أحد بـحاجة إىل شفاعة ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو حتـى األنبياء، ولكن ىؤالء بعد أن يشفع 
لـهم ُمـَحمَّد يكونون ىم الشفعاء، أولئك، ىؤالء َخَدَمة الـحسُت، من الذي يلتفت إىل الـحسُت غَت 

م الذين يـملكون ىذا التصور وىذه النية وىذا اإلحساس أنـهم َخَدَمة الـحسُت؟ َخَدَمة الـحسُت فقط ى
 يقدمون لـحسُت وآل ُحسُت ُكلَّ شيء.

يف مدينة من مدن اجلنوب يف جنوب العراق، ىذه احلادثة يف ىذه السنُت حدثت، أحد الذين ينصبون 
ادلوجود وكانت آخر  خيامًا على الطريق خلدمة الزائرين القادمُت من البصرة نفذ ما عندىم، نفذ الوقود

رلموعة من الزوار تكاد أن تصل إىل ىذا ادلكان، الذين معو قالوا6 لو ماذا نصنع الوقود نفذ؟ وما موجود 
عندنا يف مكان قريب إذا أردنا أن نذىب جللب الوقود سوف لن يُطبخ الطعام ذلؤالء الزوار وبالتايل 

بر أمري، ماذا صنع ىذا الرجل؟ دخل إىل بيتِو  سيعربون ويذىبون قال ذلم6 أنا صاحب ادلضيف وأنا أد
كان قد ىيأ غرفة لعرسو أخرج أثاث عرسِو وكسره َحّولُو إىل حطب إىل وقود لقدوِر حسُت وآل حسُت، 
قد تكون القضية بسيطة يف جهة الثمن والقيمة وإن كانت ليست بسيطة إلنسان يعيش يف جنوب 

وليس على ظهر األرض أحٌد يلتفُت إليو غيرىم  -تواىا العراق، ولكن القضية عميقٌة يف معناىا وزل
أولئك مصابيح في ظلمات الجور وىم الشفعاء وىم واردوف حوضي غدًا أعرفهم إذا وردوا َعَليَّ 

وىم واردوف حوضي  -بالسيماء احلسينية، للحسينيُت سيماء والسيماء احلسينية تظهر  -بسيماىم 
 -كل أىل دين عندىم أئمة   -غدًا أعرفهم إذا وردوا َعَليَّ بسيماىم وُكل  أىل دين يطلبوف أئمتهم 



 2ح    انـًـهـف انـًيدًي 

30 

 

وُكل  أىل دين يطلبوف أئمتهم وىم  -ىؤالء يطلبونا ال يطلبون غَتنا  - وىم يطلبونا ال يطلبوف غيرنا
ـُ األرض وِبهم ينزؿُ  وما عجٌب ذلك األحاديث القدسية  -الغيث  يطلبونا ال يطلبوف غيرنا وىم ِقوا

 تقول6
نٌال هبائى زُحَّع،، نٌال شيٌخٌ زُكَّع ًشبابٌ خُضَّع ًأطفالٌ زَضَّع ًهبائى زُحَّع نصببج عهيكى انبالء صبَّا أً انعرابَ 

ـُ  -إذا كان البهائم الرُتَّع واألطفال الُرضَّع ذلم منزلة وذلم شأن فكيف هبؤالء احلسينيون  -صبَّا وىم ِقوا
وِبهم ينزُؿ  -ليس قـُوَّام، قـُوَّام األرض ىم ادلعصومون صلوات اهلل عليهم، ِقوام األرض  -األرض 

الغيث، فقالت فاطمة عليها السالـ: يا أبا إنا هلل، فقاؿ لها: يا بنتاه إف أىل الجناف ىم الشهداء 
بيل اهلل فيقتلوف ويُقَتلوف وعدًا عليِو في الدنيا بذلوا أنفسهم وأموالهم بأفَّ لهم الجنة يقاتلوف في س

حقَّا فما عند اهلل خيٌر من الدنيا وما فيها، وما فيها قتلٌة أىوُف من ميتتو أو من ميتة، وما فيها قتلٌة 
أىوُف من ميتتو من ُكِتَب عليو الَقتل خرج إلى مضجعو ومن لم يُقَتل فسوؼ يموت، يا فاطمة بنِت 

ىو ىذا الربنامج، ىذه الدماء احلسينية وىذه القرابُت من   -أمرين غداً فُتطاعين ُمَحمَّد: أما ُتحبيَن أف ت
كبِد ُمـَحمَّد ادلسموم إىل أضالع ُحسُت اليت تكسرت حتت حوافر اخليول إىل رضيع ُحسُت الذي ُذِبح 

حُت  من الوريد إىل الوريد على صدر احلسُت، ىو ىذا جزء من الربنامج والربنامج لو جتليات واألئمة
يَتَحّدثون يَتَحّدثوَن بلسان يُقارب األذىان اليت حتملها الناس وىم إظلا يتحدثون هبذه األحاديث كي 

يا فاطمة بنِت ُمَحمَّد: أما ُتحبيَن أف تأمرين غدًا فُتطاعين في ىذا الخلِق عند  -تصل إلينا 
نِك من َحػَملة العرش، أما أما ترضين أف يكوف اب -وإياُب اخللِق إليكم وحساهبم عليكم  -الحساب 

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

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

فما تريَن اهلل صاِنٌع  -يعٍت أمَت ادلؤمنُت  - إلى بعلِك وقد حضر الخالئُق وىو يخاصمهم عند اهلل
ضحة تتحدث عن أهنا مقتولة، ىذا أيضًا نص من النصوص اليت الرواية وا -بقاتلي ولدِؾ وقاتليِك 
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تشَت إىل أن فاطمة قُِتلت، قُِتلت، قُِتلت، قُِتلت فاطمة، القربان األول بعد ُمـَحمَّد فاطمة، وقُِتلت قتلة 
 -بقاتلي َوَلِدك ِولدِك ادلعٌت واحد  -فما تريَن اهلل صاِنٌع بقاتَلي َوَلدِؾ وقاتليِك  -شنيعة فاطمة 

وقاتليِك إذا أفلحت ُحجَّتُو على الخالئق وأُِمرت النار أف ُتطيعو، أما ترضيَن أف تكوف المالئكُة 
تبكي البنِك ويأسُف عليو كل شيء، أما ترضين أف يكوف من أتاه زائرًا في ضماف اهلل، ويكوف من 

ىذا زائر  - عينأتاه بمنزلِة من حجَّ إلى بيت اهلل الحراـ واعتمر، ولم يخلو من الرحمة طرفة 
ولم يخلو من الرحمة طرفة عين وإذا مات ماَت شهيدًا وإف بقَي َلم تَػَزؿ  -احلسُت الرمحة ُتصاحبِو 

 الحَفظَة تدعو لو ما بقي وَلم يَػَزؿ في حفظ اهلل وأمنِو حتى يفارؽ الدنيا، قالت:
يا أبا َسلَّمُت ورضيُت وتوكلُت على اهلل فمسح على قلبها ومسح على عينيها فقاؿ: إني وبعُلِك، 

 .: أنا و وبَعُلِك وأنتي وإبناِؾ فػي مكاف تقر  عيناِؾ ويفرُح قلبكِ وفـي نسخةفقاؿ: إني 
جوانب من ىذا تَـمَّت الرواية الشريفة عن صادق العًتة صلوات اهلل وسالمو عليو وىي تـحدثنا عن 

الـمشروع مشروع القربان الـُمـَحمَّدي الَعَلوّي، وتـمام الـحديث إن شاء اهلل تعاىل يأتينا يف يوم غد الـحلقة 
 الثالثة والـحديث فيها حديُث الظهور، حديُث إمام زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو.

عبدك وابن عبيدك وابن أََمتك وابن  سيدي يا بقية اهلل ِبَك َصلنـي عنَك ال تقطعنـي أنا عبدك وابن
 إمائك الـُمِقرُّ بالرق والتارُِك للخالف عليكم صلوات اهلل وسالمو عليكم أجـمعُت ورحـمة اهلل وبركاتو. 

أمَّا أنتم يا أشياع القائم من آل ُمـَحمَّد صلوات اهلل عليو أسألكم الدعاء جـميعًا وأتـمنـى لكم التوفيَق يف 
 م يف ىذه الليايل الشريفة يف أمان اهلل.معرفة إمام زمانك
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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 البرنػامج  ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.

 
 
 

 مع التحيات
 الػُمتابَعة
 زىرائيوف
 ىػ 1433

 

 


