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 احللقة الرابعة

 اجلزء الثاني/ الـظـهــور 

اجلزء االول /الـظـالمة   

 

يا وجو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء صلوات اهلل عليك تغدو وتروح صلوات اهلل عليك وعلى أمك 
أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد سبلـٌ عليكم َعظََّم اهلل أجوركم يف سيد األوصياء، وفقنػي الزىراء، أمَّا أنتم يا 

الػحسن بن  اهلل تعاىل وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا ولػخدمة إماـ زماننا وإلحياء أمر إماـ زماننا الػحجة
 صلوات اهلل وسبلمو عليو.

ـَ  الػَحديُث يف الػحلقات الػماضية يف الوالدِة ويف الغيبِة ويف الظهور وبقيت لػحديث الظهور بقية  تَػَقدَّ
 سُأجػِمُلها وانتقُل إىل عنواف رابع من العناوين التػي ذكرتػها لكم يف الػحلقات الػماضية.

الػَمَلفِّ الػمهدوي وصلنا كاَف الػحديُث يف الػحلقة الػمتقدمة وىي الثالثة وىذه الػحلقة الرابعة من حلقات 
 ىناؾ ثبلثة سيناريوىات5 ،يف حديثنا إىل السيناريو الثالث

 .واألُمَّة غدرت برسوؿ اهلل (بيعة الغدير)األوؿ وكانت خطتُو الرئيسة طُرحت يف 
حيُث  (القرباف الػُمػَحمَّديُّ الَعلويّ )السيناريو الثاين وىو سيناريو ، فانتقَل العمل إىل السيناريو الثاين

ُسِفكت دماُء آؿ ُمػَحمَّد وحيُث ُجزروا جزر األضاحي يف كرببلء وال زالت أآلـُ الػحسُِت تعيُش بُت 
وال زالت عيوف الطاىرين من أوليائو تدمُع عند ذكرِه الشريف ولوعٌة ال تػماثلها لوعة يف  ،جوانِح ُمػحّبيو

ُت عن مبلبسات السيناريو الثاين وأشرُت قلب ولدِه الغائب الشاىد صلوات اهلل وسبلمو عليو، وتػحدث
إىل السيناريو الثالث بنحو ُمػجمل وال أريُد أف أطيَل الػحديث عن السيناريو الثالث ألف الذي يهمنا 

 بشكل عملي ىو السيناريو الثاين الذي نعيُش صفحاتِو ونعيُش أيامُو.
الثالث لو لػم يبقى من عمر ىذه الدنيا إال يوـٌ واحد لطوَّؿ اهلل ذلك اليـو وظهر إمامنا  السيناريو

صلوات اهلل عليو وتَػمَّ لو األمر، إنػما يُذَىُب إىل السيناريو الثالث إذا غدرت الشيعة بإماـ زمانػها، إذا لػم 
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قضاء على األقل لتكليفها الشرعي بُت تصل إىل الػمستوى الػمطلوب ولػم تكن يف مقاـ الوفاء واألداء وال
الػهدُؼ من كل  - وسيأتينا الػحديُث عن التكليف الشرعي -يدي إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو 

ىذه األحاديث ومن كل ىذه الػحلقات ىو أف نصل إىل أف نعرؼ ما ىو تكليفنا الشرعي، معرفة 
معرفة كثَت من الػمبلبسات ومن الػمقدمات وإىل كثَت التكليف الشرعي ليست باألمر الػهُت تػحتاج إىل 

ـَ من  ، ُكلُّ ما تَػَقدَّ من الػمعطيات حتػى تتضح صورة التكليف الشرعي بشكل جلّي وواضح وبَػُتِّ
الػحديث وما نػحُن فيو اآلف وما سيأٌب إنػما ىو ألجل أف نصنع خريطًة متكاملة من خبللػها نصل إىل 

 السيناريو الثاين وال أريُد أف أطيَل كثَتاً حتػى أتناوؿ مطالب أخرى.تكليفنا الشرعي، نػحن يف 
اليت أردُت اإلشارة إليها يف احللقة ادلاضية وما مكنٍت الوقُت من ذلك أُتِػُم احلديث يف  النقطة الثانية

شنكننا أف النقطة الثانية اليت أردُت احلديَث عنها ىو أننا من خبلؿ الواقِع . النقطة الثانية وما بعدىا
نتلمس بأننا يف عصر الظهور، وحُت أقوؿ بأننا يف عصر الظهور ليس بذلك الفهم الساذج أين أريد أف 
أحدد وقتًا معينًا سنًة أو شهرًا أو يوماً، ُمرادي من عصر الظهور العصر الذي تتكامل فيو ادلعطيات 

يبًا جدًا ال أحدد وقتًا معينًا أبداً، الواقع والػُمقدمات التػي تػجعُل ظهور اإلماـ قريبًا جدًا وحُت أقوؿ قر 
يشهُد على ذلك، ال أريد أف استدؿ بروايات، وال أريد أف أتػحدث عن مستخرجات جفرية وال أريُد أف 
أتػحدث عن تنبؤات الػمتنبئُت وال أريُد وال أريد أنو الواقع الذي نعيُش فيو، واقع العالػم، العالػُم وصَل إىل 

جداً جدا، من أراد أف ينظر إىل عالػمنا اليـو فإننا على حافة من األزمات الػهائلة، قبل  زاوية حرجة جداً 
أف أسًتسل يف حديثي ىناؾ مقطٌع من فلم أمريكي ُبَث على شاشات التلفزيوف يف اليـو الرابع بالضبط 

 تابعة  History Channelميبلدي، على قناة أمريكية معروفة 9004من الشهر األوؿ سنة5 
قناة معروفة، مقطع من فلم يتحدث عن  DISNEY ABC NBC UNIVERSALلػمجموعة 

 واقع اليـو وعن الػمستقبل مقطع صغَت نشاىدُه معاً على شاشة التلفزيوف وأسًتسُل يف كبلمي.
، العالػم أزماٌت ُتولُِّد أزمات، العالَػُم على بوابة ىذه البوابة تُفَتُح على أسئلة كثَتة ال يػملُك أحٌد جوابػها

بػحاجة إىل قدرة ال يػمتلكها البشر العادي على جػميع الػمستويات إف كاف ذلك يف مستوى الصحة 
واألمراض، األمراض الفتاكة والغربية التػي تفتُك باإلنساف يف يومنا ىذا واألمراض التػي يُتوقُع لػها، وىذا 

ة تستنُد إىل تػجارب وإىل حقائق على أرض وإنػما من استنتاجات علمي ،التوقع ليس ناشئاً من قوؿ فواؿ
الواقع، الػمناخ وىذا التبدؿ الػهائل يف مناخ الكرة األرضية، العواصف بكل أشكالػها، العواصف الثلجية، 
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العواصف الًتابية، العواصف الػهوائية، العواصف النارية، العواصف البحرية، الطوفانات بكل أشكالػها 
لػحياة االجتماعية واألخبلقية واالقتصادية، األزمات السياسية والعسكرية طوفاٌف بعد طوفاف، أزمات ا

وأنا ىنا ال أريد الػحديث عن كل ذلك، ىناؾ  .والػحروب، أزماٌت بعدىا أزمات وأزماٌت تولد أزمات
الطاقة أزمٌة خانقٌة ىي سبُب أكثر الػمشاكِل يف عالػمنا اليـو إنػها أزمُة الطاقة، الطاقة بعنوانػها العاـ، 

 .التػي يػحتاجػها اإلنساف منها ما يكوُف مػجالػها يف الطبيعة ومنها ما يكوف مػجالػها يف الصناعة
الطاقة الصناعية ىي متولدٌة من الطبيعة  ،اجها طبيعة الػحياة، والنفطتالطاقة الطبيعية التػي تػح ،الػماء

إىل طاقة النفط ومػجاؿ الطبيعة والػحياة أيضًا ولكن مػجاؿ عملها يف الصناعة، مػجاؿ الصناعة يػحتاج 
والعالػم يعيُش أشدَّ األزمات يف عنصري الطاقة الذين ذكرتػهما، وكل أصحاب  ،يػحتاج إىل طاقة الػماء

الفكر والنظر يتوقعوف بل يقطعوف بأف أزمات الػمياه والنفط سوؼ تكرب وتكرب ككرة الثلج يومًا بعد 
، ليس لػها من حّل إالَّ َحل   وىو أف تكوف ىناؾ دولة واحدة تػحكم العالػم حتػى تستطيع أف  ،مثالػي يـو

تُقنِن الطاقة الػمائية والطاقة النفطية وحتػى تكوف ىناؾ عدالة يف التوزيع بػحسب الػحاجة وبػحسب ما 
تقتضيو الدوؿ والشعوب، العالػم بػحاجة إىل حكومة واحدة وإال ستتفجُر الػحروب بعد الػحروب، 

ف ىناؾ األزمات بعد األزمات، ومن أراد أف ينظر إىل خريطة العالػم إىل خريطة األزمات السياسية وستكو 
فإنو سيضع الكثَت من النقاط الػحمراء على خريطة العالػم وعلى مػجسم الكرة  ،واالقتصادية والعسكرية

العالػم، ومػخاطرىا تزداُد  األرضية ألف األزمات السياسية واالقتصادية والعسكرية تعصُف يف جػميع أنػحاء
، ىناؾ من حاوؿ أو أراد أف يػحاوؿ أف يضع قانونًا لػهذا العالػم وىذا القانوف على أساسِو  يومًا بعد يـو

 تُقنن طاقة الػمياِه وطاقة النفط ولكن على أي ذوؽ وفقاً ألي مدرسة؟
القوانُت يف العالػم مػختلفة، ىناؾ القانوف الدولػي العاـ وىو القانوف الذي ينظم العبلقات بُت الدوؿ وبُت 
الشعوب، وىناؾ القانوف الدولػي الػخاص وىو القانوف الذي ينظم عبلئق الدوؿ مع الػجاليات األجنبية 

ثمارات تػجارية وأمبلؾ على مػختلف سواء التػي تقطن يف البلداف الػمشار إليها أو إذا كانت ىناؾ است
األصعدة ألجانب يػمتلكونػها يف دوؿ أخرى، وىناؾ الػمعاىدات واالتفاقيات الدولية ولػها خصائصها 
القانونية وىناؾ القوانُت والدساتَت الوطنية لكل بلد من البلداف، كيف يػمكننا أف نُوحد بُت ىذه القوانُت 

تُو؟ القوانُت يف العالػم منها ما يستند إىل نظرية العقد االجتماعي، ولكل قانوف فقهو ولكل قانوف مدرس
ىناؾ تعاقد اجتماعي بُت الػحكومات والشعوب بُت الدوؿ والدوؿ بُت األطراؼ التػي تػخضُع لقانوف 
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واحد، فهناؾ تعاقٌد اجتماعي على أساسِو تنشأ القوانُت، وىناؾ مدارس قانونية تعتمد التوازف الدولػي 
يف التقنُت، وىناؾ مدارس قانونية تعتمد الػمصالػح أساسًا للتقنُت، وىناؾ مدرسٌة قانونيٌة ربػما  أساساً 

تكوف أقرب إىل الوجداف اإلنساين الػمدرسة التػي تعتمد أساس التضامن االجتماعي وىي مدرسٌة فرنسية 
ىذا العالػم ما لػم يكن  نشأت يف بدايات القرف العشرين، وىناؾ وىناؾ، ال يػمكن أف تقنن الطاقة يف

ىناؾ توافق بُت القانوف الدولػي العاـ والقانوف الدولػي الػخاص والػمعاىدات واالتفاقيات الدولية والقوانُت 
وىذه مسألٌة تكاُد أف تكوف مستحيلة ألف القوانُت الوطنية للبلداف تػختلف عن القوانُت  ،الوطنية للبلداف

ًا يف بلداف العالػم الثالث، يف الكثَت من البلداف ىناؾ اختبلؼ بُت الدولية العامة أو الػخاصة خصوص
القوانُت وبُت االتفاقيات الدولية والػمعاىدات الدولية، لن يستطيع اإلنساف أف يضع قانونًا بػحسب 

 وبالتالػي البابُ  ،الػمعطيات الػموجودة على أرض الواقع ليقنن الطاقة الػمائية أو النفطية على وجو األرض
مسدود، العالػُم على حافة خطرة واألزماُت تتػرا و تتػرا بعدىا األزمات، لذلك الواقع يقوؿ بأنو البُد من 

 تدخل إلػهي يف القضية، اهلل الذي خلق ىذا العالػم البُد أف يتدخل وكيف يتدخل؟
رة الػمطلقة على البَُد من الرجل اإللػهي، البَُد من األنػموذج اإللػهي على األرض الذي يػمتلك القد

العدؿ ألنو ال يستطيع أحد أف يػمتلك القدرة الػمطلقة على العدؿ ما لػم يكن ىو يف نفسِو عاداًل ُمطلقاً 
وعاِلمًا بكل صغَتة وكبَتة حتػى يستطيع أف يستخلص الػحقَّ استخبلصًا وأف يستخلص الباطل 

األمور وبواطنها وُيشخِّص الػحق استخبلصًا فيشخص الباطل تشخيصًا كامبًل دقيقًا بػحسب ظواىر 
أيضًا بنفس ىذا األسلوب، ال يػمكن ألي إنساف أف يػمتلك ىذه القدرة ما لػم يكن يف نفسِو عاداًل 
مطلقًا ويػملك علمًا مطلقًا ويػملك واليًة مطلقة يف حدىا الشرعي ويف حدىا التكوينػي، إف كاف ىناؾ 

أمَّا الوجو  ،رُؼ بػها، ىذا ىو الوجو الػمتفائل للقضيةمن حاجة تكوينية للتصرؼ يف التكوينيات يتص
الػمتشائم فإفَّ الدوؿ وإف الشعوب ستدخل يف أزمات تقودىا إىل حروب بعد حروب وىذه الػحروب 
تقود الناس إىل البؤس وإىل الشقاء، وال أريُد أف أطرح االحتماؿ اآلخر الذي يُطرح اآلف كثَتاً يف وسائل 

ألرض وفنائها فإف ذلك لن يكوف، نػحُن بانتظار الػُمنِقذ أطاؿ الزماُف أـ َقُصر، اإلعبلـ وىو دمار ا
والػُمنِقُذ اآلتػي بيدِه ُكلُّ وسائُل النجاة يػحمُل العبلج الناجع، واقُع البشرية يػجعلنا نعتقد االعتقاد 

 .يقودنا إىل ذلكالواضح بأف الػمنقَذ على األبواب، ألف ُحسن ظننا باهلل سبحانو وتعاىل ىو الذي 
وحُت أقوؿ بأف ادلنقذ على األبواب ىذا الكبلـ ليس من قبيل التمٍت الساذج أنٍت أَُمنِّػي نفسي أف أدرؾ 
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زمانو ليس هبذا التصور، النظر إىل القضية اإلنسانية بشكل عاـ سواء أدركنا زمانُو أـ مل نُدرؾ زمانُو، 
العاطفية والنزعات احملدودة بزماف معُت أو مبكاف القضية أعمق من ىذه التصورات الشخصية وادليوؿ 

معُت، األزمُة أزمُة اإلنسانية بشكل عاـ، وأزمُة اإلنسانيِة ىي أزمُة الكوف ألف اهلل سبحانو وتعاىل جعل 
اإلنساَف خليفًة يف ىذا العامل فبل شنكن أف ُيًتََؾ ىكذا، وىناؾ من الشواىِد والقرائِن واألدلة على أف 

د نضجت من جانب كما أفَّ حاجة اإلنساِف قد َعظُمت من جانب آخر، كما أفَّ األسئلة األوضاَع ق
ـُ زماننا ىذا حبسب ما نعتقدُه، رمبا شنتلك اآلخروف  الكبَتة لن يستطيع أحٌد أف يُػجيب عليها إال إما

نا، حُت تصورًا آخر وال شأف لنا هبم نػحُن نتحدُث عن عقيدتنا، نػحُن نتحدُث عن رؤيتنا وعن فهم
 نفكر يف الذي يدوُر حولنا وحُت نتبصُر عمَّا يف أيدينا من احلقائق فإننا نصُل إىل ىذه النتيجة5

بنحو أكثر إف شاء اهلل إذا وصلنا إىل  الشريف وسأتػحدُث عن ىذا الػمطلبنػحُن يف عصر الظهور 
تكليف الشرعي سأتػحدث السابع من عناوين ىذا الػملف التكليفُّ الشرعي، حُت يصل الػحديث إىل ال

شيئًا ما من جهة أخرى من حيثية أخرى عن أف ىذا العصر ىو عصر ظهور إماـ زماننا صلوات اهلل 
 وسبلمو عليو، ىذه النقطة الثانية التػي أردُت الػحديث عنها تػحت عنواف حديث الظهور.

الػمطالب التػي تػمس حياتنا  أتػحدُث عنها بشكل ُمػجَمل ألننػي أحاوؿ أف أتناوؿ أما النقطة الثالثة:
الػحسن العسكري إماـ زماننا صلوات اهلل عليو يف بن  ربػما أتػحدُث عنها يف برنامج الػحجة - عملياً 

 - الػحلقات القادمة بعد شهر رمضاف إف وفقنا لذلك وإف جرت األمور بأسبابػها إف شاء اهلل تعاىل
الـخطوط إماـ زماننا صلوات اهلل عليو ىو برنامػجُو  النقطة الثالثة التػي ىي أيضًا من شؤونات ظهور

 5 العامة لبرنامج إمام زماننا
 فَقَد فَضهِوِ يٍِ انهّوُ آحَاىُىُ يَا عَهََ اننَّاضَ َّحسُدًٌَُ أَو}من سورة النساء5 45يف الكتاب الكرًن وفػي اآلية 

الػُملك العظيم اإلمامة الػُمطلقة على التكوين  {عَظًِْاً يُّهكاً ًَآحَْنَاىُى ًَاحلِكًَتَ انكِخَابَ إِبسَاىِْىَ آلَ آحَْنَا
ىو تفسَت ىذا العنواف الذي  ..َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكمتػختصرىا الزيارة الػجامعة الكبَتة يف ىذه الػجملة5 

 {عَظًِْاً يُّهكاً ًَآحَْنَاىُى ًَاحلِكًَتَ انكِخَابَ إِبسَاىِْىَ آلَ آحَْنَا فَقَد}جاء يف اآلية الكريػمة من سورة النساء 
وآؿ إبراىيم يف القرآف الكرًن ىو عنواٌف آلؿ ُمػَحمَّد، ىكذا أخربنا أئػمتنا لػم يػخربنا أحٌد غَتىم صلوات 
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بأفَّ آؿ إبراىيم يف ىذه اآلية ويف مواطن أخرى ىم آُؿ ُمػَحمَّد، يعنػي أفَّ  5اهلل عليهم ىم أخربونا، قالوا
ىا5 فقد آتينا آَؿ ُمػَحمَّد الِكَتاَب والػِحكَمَة وآتيَناُىم ُملَكًا عظيما، وحُت أقوؿ آؿ اآلية ىكذا يف معنا
نػحُن حُت ُنطلق ىذا العنواف آؿ ُمػَحمَّد فإننا ال نتحدث عن  (لِػُمَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد)ُمػَحمَّد ىو عنواف 

َحمَّد، جوىُر آؿ ُمػَحمَّد ىو ُمػَحمَّد، ُمػَحمٌَّد ىو آِؿ ُمػَحمَّد بػمعزؿ عن ُمػَحمَّد، قيمُة آُؿ ُمػَحمَّد ىو ُمػ
األوؿ واآلخر وىو الظاىُر والباطن، ُمػَحمٌَّد ىو َمػجَمُع األنوار وىو حقيقُة الطُهر، فحُت نقوؿ آؿ 

ػَحمَّداً وإنػما نؤكد عليو ألننا نعلم بأف ُمػَحمَّدًا يػُِحبُّ ذلك، واهلِل إننا نعلم بأفَّ مُ  ،ُمػَحمَّد ىذا عنواف
يُػِحبُّ أف نؤكد دائمًا على ذكر آؿ ُمػَحمَّد على ذكِر علّي وعلى ذكِر آؿ علّي، حديُث أىل البيت كلو 
يُػَعلُِّمنا أف نتحدث بػهذا اللساف، فقد آتينا آَؿ ُمػَحمَّد الِكَتاَب والػِحكَمَة وآتيَناُىم ُملَكًا عظيما، الػُملك 

قة ولػهذه اإلمامة الكونية الػُمطلقة مظاىر، أحد مظاىر ىذا الػُملك العظيم ىو اإلمامة الكونية الػُمطل
العظيم ىو الربنامج الػَمهَدويُّ الَعَلويُّ الػُمَحمَّدّي، الربنامج الػمهدوي ىو من أبرز مظاىِر وصور ىذا 

 انكِخَابَ اىِْىَإِبسَ آلَ آحَْنَا فَقَد}الػُملك العظيم، ىذا الربنامج الذي جاء مكتوبًا يف الكتاب والػحكمة 

 .الكتاب والػحكمة ىو الوجُو النظريُّ أو قل الػخريطة لػهذا الربنامج العملي {ًَاحلِكًَتَ
إذا أردنا أف نذىب إىل روايات أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أجػمعُت مثبل5ً نػماذج من ىذه 

 وي الػمتكامل5الروايات التػي تتحدث عن جوانب عن جهات من ىذا الربنامج الػمهد
إذا قام قائمنا  5الرواية يرويها شيخنا الصدوؽ عن ابن أبػي يعفور، عن إمامنا الباقر، اختصر األسانيد
ىناؾ من  ليس .عليو السالم َوَضَع َيَدُه على رؤوس العباد َفَجَمَع بِـها عقولـهم وَكُملت بـها أحالمهم

 وقت كثَت أف أقف عند كل رواية، أمر على الروايات مروراً سريعاً كي ترتسم عندنا صورة ولو إجػمالية.
إذا قام قائمنا وضَع َيَدُه على رؤوس العباد فجمع وأيضاً روايٌة عن أيب خالد الكابلي عن إمامنا الباقر5 

 - َجـَمع عقولـهم وَكُملت بـها أحالمهمت5 الرواية األوىل قال -بـها عقولـهم وأكمل بـها أخالقهم 
 .َجَمع بـها عقولـهم وأكَمَل بـها أخالقهم -األحبلـ مرتبة أعلى من مرتبة العقوؿ 

الِعلُم سبعٌة وعشرون رواية ينقلها احملدث الكراجكي يف كتابِو اخلرائج واجلرائح، عن إمامنا الصادؽ5 
لُّ ما خرج من العلم من زماف آدـ إىل يـو ظهورِه كُ   -جزءًا فجميُع ما جاءت بِو الرسل جزءان 

فجميُع ما جاءت بِو الرسل جزءان فلم يعرف الناُس حتى اليوَم غير الجزأين فإذا قام  -الشريف 
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جزءًا العلم الذي  92ُمراد الرواية العلم  -القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءًا فبثها في الناس 
حرؼ،  27م ال حدود لو، والروايات حتدثنا عن علم االسم األعظم يتناسب مع ىذا العامل وإال العل

جزءًا العلم الذي يتناسب وىذا العامَل حبيث يصل ىذا العالَػم إىل أكمل الكماؿ الذي  92لكن العلم 
الِعلم سبعٌة وعشرون جزءًا فجميُع ما جاءت بِو الرسل جزءان فلم يعرف الناُس  -يتناسب معُو 

جزأين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءًا فبثها في الناس وَضمَّ إليها حتى اليوَم غير ال
وقطعاً حُت يضُم إليها اجلزأين سينقي ىذين اجلزأين ِمػمَّا َعِلَق هبما من الشوائب، اآلف العلم  -الجزأين 

ية ويف العلـو الدنيوية، سنتلُط فيِو اجلهل بالعلم والشبهات باحلقائق على مجيع ادلستويات يف العلـو الدين
وَضمَّ إليها الجزأين حتى يبثها سبعًة وعشرين جزءا  -يف العلـو العقلية والتجريبية ويف العلـو اإلنسانية 

إذًا علٌم يصُل هبذا العامل إىل أرقى درجات الكماؿ وتكميٌل للعقوؿ واألحبلـ وتكميٌل لؤلخبلؽ،   -
ىو ىذا الػُملُك العظيم، ىذا الذي شنتلك القدرة  عَظًِْاً{ هكاًيُّ }ًَآحَْنَاىُىكماٌؿ يف مجيع االجتاىات 

 على أف يُػجيب على أسئلة ىذا العامل احلائرة، الروايات كثَتٌة يف ىذا ادلضمار لكنٍت أأخذ دناذج منها5
احلسن بن  والذي شرحُت الكثَت من رواياتِو يف حلقات برنامج احلجة 49اجلزء  (حباُر األنوار)ىذا ىو 

العسكري، وجتدوف احللقات بالصوت والصورة على الصفحة الرئيسة دلوقع قناة ادلودة الفضائية على 
 ، الرواية عن إمامنا السجاد صلوات اهلل وسبلمو عليو5)موقع زىرائيوف( شبكة االنًتنيت

جعل قوة و  ،وجعل قلوبـهم َكُزبَر الـحديد ،إذا قام قائمنا أذىَب اهلل عزَّ وجلَّ عن شيعتنا العاىة
 الِسناـ ىو أعلى شيء فيها. .ويكونون ُحكَّاَم األرض وِسنامها ،الرجل منهم قوة أربعين رجالً 

 الرواية أيضاً ينقلها عن غيبة الشيخ النعماين عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو5
 -لرجل الذي يبعثو يقوؿ لػهذا ا -إذا قام القائم بعَث فـي أقاليم األرض فـي كل إقليم رجاًل يقول:

عهدك فـي كفك فإذا ورَد عليك ما ال تفهمُو و ال تعرف القضاء فيو فانظر إلى كفك واعمل بـما 
القسطنطينية يف زماف األئمة كاف  -فيها، قال: ويبعُث جنداً إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الـخليج 

ة اسطنبوؿ يف يومنا ىذا، ىي ىذه الػمدينة اسػماً لعاصمة من أقوى عواصم الدنيا، القسطنطينية ىي مدين
قال: ويبعُث  -التػي كانت تسمى القسطنطينية، القسطنطينية عنواف، عنواف للعواصم الكربى يف العالػم 

يبدو أفَّ ىذه العاصمة تقُع على ساحل خليج على  -جندًا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الـخليج 
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فإذا نظَر إليهم الروم  ،كتبوا على أقدامهم شيئًا وَمشوا على الماء  فإذا بلغوا إلى الـخليج -البحر 
قالوا: ىؤالء أصحابُو يـمشون على الـماء فكيف ىو، فعند ذلك يفتحون لـهم  ،يـمشون على الـماء

 باب الـمدينة فيدخلونـها فيحكمون فيها ِبما يريدون.
جانب عن جهات عن صور من وقت  نػماذج اقتطفتها من روايات وكلمات أىل البيت تػحدثنا عن

ظهور إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، وبػهذا يتُم الػحديث يف العنواف الثالث، ىناؾ مطالب كثَتة 
تتعلق بػهذه العناوين التػي مرت، مرَّ الكبلـُ يف عنواف الوالدة العنواف الثاين الغيبة العنواف الثالث الظهور 

حاوؿ أف أوجز الكبلـ بالقدر الذي ال يكوف ىذا اإليػجاز ُمػخبًل ألننػي أريد ىناؾ مطالب كثَتة لكننػي أ
أف أجػمَع لػمن يريد أف يستفيَد أو أف ينتفع من ىذا الػَمَلّف أىمَّ الػمطالب بنحو ال ىو بالطويل الػممل 

 وال ىو بالقصَت الػُمِخل الذي يُػِخلُّ بالػمعاين وبالػمضامُت و بالػمطالب الػمهمة. 
  اجلزء  االولالظالمة / 

الذي أريُد أف أتناولُو يف ىذه الػحلقة وال أعتقُد أنػي سأتػمكن من إتػماـ الكبلـ فيو وإنػما  العنوان الرابع
 أتػحدث بػحسب ما يسنُح بِو الوقت وبقية الػحديث تأتينا إف شاء اهلل تعاىل يف يـو غد.

 عنوان الُظالمة. :العنوان الرابع ىو
مسامعكم العناوين الثمانية يف ادللف5 الوالدة، الغيبة، الظهور، الظبلمة، ادلعرفة، الوصاؿ، أُعيد على 

التكليف الشرعي واخلاتػمة، ىذه ىي العناوين اليت سأحتدث فيها وحتدثت يف قسم منها، العنواف الرابع 
َلّف ىو أف نصل إىل معرفة ىو الُظبلمة، ُظبلمة إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، حديثنا يف ىذا الػمَ 

تكليفنا الشرعي بُت يدي إماـ زماننا يف اللحظة احلاضرة، ىذا ىو الذي مسعتموه مٍت يف اإلعبلف الذي 
ة، اذلدُؼ من ىذا الػَمَلّف ىو الوصوؿ إىل معرفة تكليفنا الشرعي بُت ُعِرَض كثَتًا على شاشة قناة ادلودّ 

يدي إماـ زماننا يف اللحظة احلاضرة، كما قلُت يف اإلعبلف بأف الذي مضى مضى ولن يعود، وبأف الذي 
ما أتػى إىل اآلف فهو رىُُت ادلستقبل من يضمن لنا بأننا سندركُو، علينا أف حندد تكليفنا الشرعي يف 

حظة احلاضرة، كما مرَّ احلديُث يف الوالدِة ويف الغيبة ويف الظهور وىي معطياٌت تقودنا إىل حتديد الل
التكليف الشرعي، ىناؾ معطًى آخر يف غاية األذنية وىو معطى الُظبلمة أف نتحدث عن ظبلمة إماـ 

النواصب ويف ساحة  زماننا، وحُت أقوؿ الظبلمة ال أريُد أف أحتدََّث عن ظبلمة إماـ زماننا يف ساحة
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ادلخالفُت ألىل البيت أولئك أعداٌء وشأف العدو واضٌح ومعروؼ، ال أريُد احلديَث عن ُظبلمِة إماـ زماننا 
يف ساحة النواصب ويف ساحة ادلخالفُت وال يف ساحة غَتىم من أىل الديانات األخرى الذين رمبا ما 

ة إماـ زماننا صلوات اهلل عليو يف وسطنا حنُن، مسعوا بقصة وحبديث إماـ زماننا، إدنا أحتدث عن ظبلم
نَػحُن شيعتو، نَػحن خدمُو وعبيدُه، وظُلُم ذوي القربػى أشدُّ مضاضًة، احلديث عن ظُلِم ذوي القرىب، عن 
ظُلمي أنا وعن ظلمك أنت إلماـ زماننا، عن تقصَتي أنا وعن تقصَتؾ أنت يف ساحة إماـ زماننا، 

 .زماننا ىو ظلمنا إلماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليوعنواف الظبلمة ظبلمة إماـ 
من حديث لػخطيب كبَت من خطباء شيعة أىل البيت  5أبدأ حديثي بلقطتُت بصورتُت، اللقطة األوىل

 لػخطيب نُػِجلُُّو ونػحًتمُو ولصورة أخرى آلػَمت قلوبنا، نشاىد ذلك على شاشة التلفزيوف ونستمع.
 ىاألمور تنقية الواقع يتوىل يعٍت مركز فد وعندن أكو ما وشوي ىم أحنا حاؿ أية على الوائلي5صوت ]
 دنوع ما ،شنو وجودَ  وعدـ وجودَ  ىاي شنو عليمن ىاذلوسو أي وفيماال واطمو تراب اسده سردابالو 

 كاف دار أو عليوَ  شنشي كاف أرض أو دار أو سرداب عندَ  عليو اهلل سبلـ اإلماـ يعٍت ،مقدس شيء
 وإال ووللُشب َهمتػُ لل رلاؿ أوجد ليش ىالشكل مو أل ،لوَ كُ  األرض أو لوَ كُ  الدار نقدس يلـز يعٍت بيوَ  عدكي

 غاية وومبلحق ومراقب والدار يراقب كاف ىذا من أكثر مو ىاي لك ذكرت ما مثل الشبوَ  ىاي
 .[ادلبلحقة

حُت رأيُت على شاشات التلفزيوف كيف َفجَّروا سرداب الغيبة الشريف واهلِل أوؿ شيء خطر يف ذىنػي 
ِمرارًا من الشيخ الوائلي رضواف اهلل تعالػى عليو، وىو يتمنػى أف يدفن سرداب ىو ما كنُت قد سػمعتُو 

الغيبِة بالًتاب، وقلُت يف نفسي لو كاف الشيخ الوائلي حاضرًا لقلُت لو شيخنا يا أبا سػمَت5 إف سرداب 
ف من صوت دفنتُو أيدي النواصب، ُظبلمة إماـ زماننا ختتصرىا ىاتاف اللقطتا TNTالغيبة قد ُدِفن بالػ

شيعي كبَت إىل جرشنة يف غاية القسوة والنذالة، وما بُت ىاتُت اللقطتُت تأريٌخ طويل وُظبلمٌة بعدىا 
 ُظبلمة، من ىنا أفتُح حديَث ظبلمة إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، سأجعُل حديثي يف عنوانُت5 

ين يأتيكم تِباعًا وال أعتقد أنٍت سأدتكن من أضعُو حتت عنواف ادلهم واألىم، والعنواف الثا العنوان األول
 تناولِو يف ىذه الليلة، يـو غد إف شاء اهلل أتناوؿ العنواف الثاين من ُظبلمة إماـ زماننا، العنواف األوؿ5

 . ما بين الـمهِم واألىم
 سؤاٌل: ما ىو األىم في ديننا؟ ىل ىناك شيٌء أىم من إمام زماننا؟!
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ىمَّ شيء عندىا يف دينها ىو إماـ زمانػها فهذا شيٌء، أمَّا إذا أجابوا بػجواب إذا أجابت الشيعة بأفَّ أ
آخر فذلك شيٌء آخر، حديثي مع أولئك الذين يعتقدوف بأفَّ أىم شيء يف ديننا ىو إماـ زماننا، بديهٌة 

ـُ يف خانة األصوِؿ أـ يف خانة الفروع؟  اإلماـ يف واضحة الػجميُع يقولوف الدين أصوٌؿ وفروع فهل اإلما
 خانة األصوؿ بل إفَّ اإلماـ ىو أصل األصوؿ، إذاً األىمُّ ىو اإلماـ.

لنلقي نظرة إمجالية على التأريخ الشيعي منُذ زماف الغيبة الكربى، الغيبة الصغرى ذلا خصوصيتها وحتدثت 
ال زلنا للهجرة و  794عنها يف احللقات ادلاضية، الغيبة الكربى اليت بدأت منُذ منتصف شعباف سنة5 

سنة،  2200، يعٍت أكثر من 2579حنن اآلف5  794نعيُش أيامها، عرب ىذا التأريخ الطويل من سنة5 
أجياؿ وأجياؿ، بشكل سريع أريد أف أنظر إىل ادلقاطع التأرسنية اليت كاف فيها اإلماـ احلجة ىو العنواف 

بأف إماـ زماننا ىو العنواف األىم وىو األىم يف حياة الشيعة لنرى كم ىي ىذه ادلقاطع الزمانية، إذا قلنا 
األصُل األوؿ يف ديننا وعقيدتنا وحياتنا ادلفروض على طوؿ التأريخ وعلى طوؿ العمر أفَّ اإلماـ صلوات 

واألىمُّ قبل ادلهم زنكم بذلك العقل والوجداف  ،اهلل وسبلمو عليو يكوف ىو العنواف األوؿ ىو األىم
ـَ ادلهم  والفطرة والشرع والُعرؼ واآلداب والذوؽ والتجربة والواقع العملي، األىم يُػَقدَّـ على ادلهم وإذا ُقدَّ
على األىم اختّلت ادلوازين وإذا اختّلت ادلوازين كانت النتائج فاسدة، من خبلؿ تصفح التأريخ، التأريخ 

احلسن العنواف األىم يف حياهتا، حنُن كيَف نعرُؼ حقائق بن  ال جنُد أف الشيعَة قد جعلت احلجةالشيعي 
األمور فيما مضى من األياـ؟ من خبلؿ ادلعطيات العلمية ومن خبلؿ القرائن واحلوادث، الفًتة األوىل من 

ـٌ بشأف إماـ زماننا، ال أحتدث عن الشيخ الكل يٍت فإف الشيخ الكليٍت تويف الغيبة الكربى كاف ىناؾ اىتما
يف زماف الغيبة الصغرى وتويف قبل وفاة النائب الرابع، لذلك الشيخ الكليٍت لن يكوف داخبًل يف اجملموعة 

 . 794والَسمري النائب الرابع تويف سنة5  793اليت أحتدث عنها، تويف سنة5 
ويو، ابن أيب زينب النعماين، الشيخ من علمائنا5 أمثاؿ الشيخ الصدوؽ، أمثاؿ ابن قول المجموعة األولى

ادلفيد، السيد ادلرتضى، الشيخ الطوسي، ىذه اجملموعة من العلماء كانت اىتماماهتا واضحة يف إماـ 
زماهنا والكتب واألسفار اليت َخلَّفوىا لنا ىي من أىم ما ُكِتَب عن اإلماـ احلجة، الشيخ الصدوؽ مثبلً 

الغيبة( و )غيبة الصدوؽ( و )كماؿ الدين ودتاـ النعمة( وىو من  عندُه رلموعة من الكتب5 )ادلقنع يف
أفضل الكتب اليت ُكِتبت عن إماـ زماننا، الشيخ ادلفيد أيضًا عندُه5 )غيبة ادلفيد( وعندُه مسائل أخرى 
ورسائل أخرى عن إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، الشيخ الطوسي غيبتُو معروفة، ابن أيب زينب 
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 )غيبة النعماين(، لرمبا من أفضل الكتب اليت ُكِتبت ىي غيبة النعماين وكماؿ الدين ودتاـ النعمة النعماين
للشيخ الصدوؽ وغيبة الشيخ الطوسي تأٌب بعدذنا، لكن الفًتة الواضحة األوضح اليت كاف إماـ زماننا 

شَتة إىل ذلك الرسائل اليت فيها العنواف األوؿ ىي فًتة الشيخ ادلفيد، ولعلو من أبرز وأوضح القرائن ادل
خرجت إىل الشيخ ادلفيد وىو يف عصر الغيبة الكربى، الرسائل موجودة يف حبار األنوار موجودة يف 
االحتجاج، ىذا ىو كتاب االحتجاج لشيخنا الطربسي، ىذه الطبعة طبعة مؤسسة األعلمي بَتوت 

، 520هر صفر أواخر صفر سنة5 ، الرسالة األوىل اليت وردت إىل الشيخ ادلفيد يف ش544صفحة5 
يعٍت ىذه الرسائل وردت يف آخر أيامِو، اإلماـ سناطبُو يف الرسالة األوىل5  527الشيخ ادلفيد تويف سنة5 

النعمان أدام اهلل بن  ُمَحمَّدبن  لألخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد اهلل ُمَحمَّد
ويستمُر يف كبلمِو صلوات اهلل وسبلمو عليو، وىناؾ  - عبادإعزازه من مستودع العهد المأخوذ على ال

مجلة مشهورة ُتكتب على اجلدراف على اللوحات خصوصًا يف إيراف ويف ادلناطق الشيعية ىي مأخوذة من 
 الؤلواء - الألواءولوال ذلك لنزل بكم  ،إنَّا غيُر ُمهمليَن ِلُمراعاِتُكم وال ناسيَن لذكركمىذه الرسالة5 

إىل آخر كبلمِو، رمبا نأٌب على رسائل الشيخ ادلفيد يف طوايا  ... واصطلمكم األعداء -الشديدة  الببليا
احللقات القادمة نقُف عندىا بعض الشيء، أنا اآلف بصدد أف أمر مروراً سريعاً على ادلقاطع التأرسنية اليت  

 كاف فيها ذكُر اإلماـ واضحاً عند الشيعة، ىذه الرسالة األوىل.
الرسالة الثانية وردت على الشيخ الػمفيد وكانت قد ُكتبت َكتبها اإلماـ يف غرة شواؿ، يعنػي يف بداية 

، والرسالة الثانية 520، الرسالة األوىل 527، وقلت بأفَّ وفاة الشيخ كانت 529شهر شواؿ سنة 
من عبد  5ية، مقدمة الرسالةيعنػي يف أواخر أياـ حياتِو رضواف اهلل تعاىل عليو، أيضًا الرسالة الثان 529

الػخطاب ىنا من اإلماـ الػحجة إىل الشيخ الػمفيد  - اهلل الـمرابط فـي سبيلِو إلى ُملَهم الـحقِّ ودليلوِ 
إلى ُملَهم الـحقِّ ودليلِو سالٌم عليَك أيُّها الناِصُر للحّق الداعي إليِو بكلمة  -يصفُو بأنَّو ُملَهم 

 5ن جػملة ما جاء يف ىذه الرسالةإىل آخر الكبلـ وم...  الصدق
قلوهبم رلتمعة لو كانت الشيعة رلتمعة،  - ولو أنَّ أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتِو على اجتماع من القلوب

ولو أنَّ أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتِو على اجتماع من القلوب في الوفاِء  -أمسعوا إىل كبلـِ إماـ زمانكم 
َلَما تأخََّر عنهم الُيمُن بلقائنا ولَتَعجَّلت لهم السعادُة بمشاىدتنا  -بعهد اإلمامة  -بالعهِد عليهم 



 3ح    انـًـهـف انـًيدًُ 

16 

 

 .على حقِّ المعرفِة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إالَّ ما يتصُل بنا ِمـمَّا نكرىُو وال نؤثرُه منهم
 ىذا مقطع من الرسالة الثانية اليت وردت إىل الشيخ ادلفيد من الناحية ادلقدسة. 

من بػحار  47أنا قرأت الرسالتُت من كتاب االحتجاج وىذه الرسائل موجودة أيضاً يف الػجزء كما قلت 
األنوار، ِمػما ىو معروؼ بُت علمائنا الذين ترجػموا للشيخ الػمفيد أفَّ الشيخ حينما تويف رثاُه اإلماـ 

 والشيعة عرفت ذلك، اإلماـ الػحجة رثاه بأبيات5
 ظيـمُ ـــول عـــرســـى آل الـلـوٌم عـيـ ُو ــــــدِك إنَـّـــقـــفـــي بـــاعــــنـــوََّت الـَـ ال ص

 َك ُمـقـيمُ ـــيـُد فــيـوحـتـدل والــعـفـال   إن ُكنت قد ُغيِّبَت في جدِث الثرى
 تُليـت عليـك مـن الدروس علومُ   ـا ـــــمـــلــــرُح كــفــديُّ يــهـــمــم الـائـقـوال

ترمجوا للشيخ ادلفيد أفَّ ىذه األبيات وجدت على قربِه، ىو مدفوف يف الكاظمية وإىل معروؼ بُت الذين 
اليـو مكتوبة ىذه األبيات على قربِه، مكتوبة على لوحة وإاّل ليس يعٍت الكتابة اليت وجدوىا يف ذلك 

ادثٌة مجيلة الوقت، وجدوا رقعة ُكِتبت عليها ىذه األبيات وىي رثاٌء من إماـ زماننا للشيخ ادلفيد، ح
جعفر وإمامنا اجلواد وأف بن  الشيخ ادلفيد وصى يف وصيتو أف يُدفن عند باب اجلوادين، عند باب موسى

الشيخ ادلفيد استحقَّ ىذه ادلنزلة اليت سناطبو اإلماـ  {بِانٌَصِْد ذِزَاعَْوِ بَاسِطٌ }ًَكَهبُيُى ُيكتب على قربِه5
احلجة ألنَّو ال رنُد لنفسِو قيمًة بُت يدي إماـ زمانِو بُت يدي ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، وصيتو أف ُيكتب على 

 .ْد{صِبِانٌَ ذِزَاعَْوِ بَاسِطٌ ًَكَهبُيُى}قربه وىذه القضية معروفة يف كل كتب الًتاجم راجعوىا واقرءوىا 
بعد ذلك ال نػجُد يف مقاطع التأريخ ذكرًا واضحًا إلماـ زماننا، حُت أقوؿ ال نػجد ذكرًا واضحًا أنا 
بينت، عنونت ىذا القسم من حديثي ما بُت الػمهم واألىم، ال أعنػي أفَّ الشيعَة ال تػهتم بإماـ زمانػها 

ـَ ىو األىم، من خبل ؿ التتبع وجدُت أف فًتة الشيخ الػمفيد كاَف أبدًا وإنػما أقوؿ5 إنػها ال تػجعل اإلما
اإلماـ الػحجة عنوانًا يػمكن أف أقوؿ عنو بأنَّو العنواف األىم يف حياة الشيعة على األقل يف حياة زعماء 

 الشيعة يف حياة مرجع الشيعة الشيخ الػمفيد.
ة زمنية طويلة متػى؟ يف زمن الذي ألػمُح فيِو ىذه الػحقيقة من خبلؿ تتبع التأريخ بعد فًت  الـمقطع الثاني

جعفر نلمح ىذا األمر واضحًا يف بن  موسىبن  السيد ابن طاووس، يف زمن السيد ابن طاووس عليّ 
 حياة السيد، أشَت إىل قرائن من ىذه القرائن5
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السيد ابن طاووس رضواف اهلل تعاىل عليو ىذا كتابُو )إقباؿ األعماؿ( وىو أشهر كتب األدعية، ىذه 
، موجود ىذا الكبلـ الذي سأقرأ جزءاً منو ألف الوقت 000 احلجرية ادلكتوبة باليد، يف صفحة5النسخة 

عن أبي بصير عن إمامنا الصادق قال: اهلل أَجلُّ ال يكفي، السيد ابن طاووس يورد ىذه الرواية5 
ما أستريُح وأكرُم وأعظم من أن يترك األرض بال إمام عادل، قال: قلُت لو: ُجِعلُت فداك فأخبرني ب

يا أبا ُمَحمَّد ليَس يرى أُمَُّة  -أبو بصَت ُيكٌت بأيب بصَت وُيكٌت بأيب ُمػَحمَّد  -إليو، قال: يا أبا ُمَحمَّد 
ليَس يرى أُمَُّة ُمَحمَّد  -ليس يرى ليس ترى القراءتاف صحيحتاف  - ُمَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو فـََرجاً 

وُشرَّاح احلديث حينما يأٌب ذكر بٍت  - صلى اهلل عليو وآلو فـََرجًا أبدًا ما دام ِلولِد بني ُفالن ُملك
فإذا  ،ما دام ِلولِد بني ُفالن ُملك حتى ينقرَض ُملُكهم -فبلف ادلراد بٍت العباس ىذا ىو ادلعروؼ 

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

ثُمَّ يأتينا الغليُظ  -ة من صفات اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو، من صفاتِو اجلسدية أنَُّو الغليظ الَقَصر 
ذو الخاِل والشاَمتين القائُم  -اإلماـ معروؼ يف خدِه األشنن خاؿ  -الَقَصَرة ذو الخاِل والشاَمتين 

 ا مألىا الُفجَّاُر جوراً وظُلما.العادل الحافُظ ِلما اسُتودِع يمألىا قسطاً وعدال كم
الكبلـ طويل  -كور هبذه األوصاؼ ىو أنا السيد ابن طاووس يفسر ىذا احلديث يف نفسِو، يقوؿ5 ادلذ 

الوقت ال يكفي لقراءتِو ولكن ُخبلصة الكبلـ ىو يقوؿ بأفَّ ىذا احلديث يذكرين، ىذا الشخص الذي 
 يأٌب قبل اإلماـ احلجة بأنَّو ُيشَُت بالتقى ويعمُل باذلدى وال يأخذ يف حكمِو الُرشى يقوؿ اإلشارُة إيّل.

بعة الػحروفية أيضًا إلقباؿ األعماؿ، ىذه طبعة مؤسسة األعلمي صفحة5 نفس الكبلـ ىو مذكور يف الط
يعنػي ىذا الػموجود  -، ىو يقوؿ من خبلؿ قرائن وإشارات يقوؿ5 وعرفُت أفَّ ذلك 24وصفحة5  23

إىل آخر الكبلـ الذي ذكرُه، أنا أنتفع من ىذه القرينة  ...أفَّ ذلك إشارٌة إلينا وإنعاـ  -يف الػحديث 
ء التػي كاف يعيشها السيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس كاف زعيَم األشراؼ زعيَم العلويُت األجوا

 وكاف مرجعاً من مراجع الشيعِة يف عصرِه وأستاذاً كبَتاً لػمجموعة من كبار علماء الشيعة.
ا يقوؿ يف كتابِو )كشُف الػمحجة لثمرة الػمهجة( ىذا الكتاب وصية كتبها لولدِه يف آخر الكتاب ماذ

السيد ابن طاووس، آخر الكتاب، ىذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستاف كتاب طبعة إيرانية يف إيراف، 
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ىجري، يف آخر كتاب السيد ابن طاووس )كشف الػمحجة  2570بوستاف كتاب وىذه الطبعة الثالثة 
عرضنا ىذه  -ة ٍُبَّ عرضناه لثمرة الػمهجة( ماذا يقوؿ؟ يقوؿ5 ًَبَّ ما أردنا باهلل َجلَّ جبللُو من ىذه الرسال

 -نائبِو صلى اهلل عليو وآلو  -من ىو؟  -صاحب اجلبللة  -من ىو؟  -على قبوؿ واىبِو  -الرسالة 
ورود الػجواب يف الػمناـ بػما يقتضي حصوؿ القبوؿ و  -نائب النبػي من ىو؟ صاحب الزماف عليو السبلـ 
يُػخاطب أبنو بأنَُّو كاف عندُه طريق لعرض ىذا  - واإلنعاـ والوصية بأمرؾ والوعد بربؾ وارتفاع أمرؾ

 الكتاب على اإلماـ الػحجة وجاءُه الػجواب بالقبوؿ واإلنعاـ.
ولدُه مػَحمَّد يقوؿ5 واعلم يا ولدي ُمػَحمَّد َزيََّن اهلل  ،إذا نذىب إىل مواضع أخرى وىو يػخاطب َوَلَدهُ 
معاداة أعدائِو أننػي كنُت َلمَّا بلغنػي والدتك بػمشهد َجلَّ جبللُو سرائرؾ وظواىرؾ بػمواالة أوليائِو و 

5 وجعلتك بأمر اهلل َجلَّ جبللُو عبد موالنا - إىل أف يقوؿ -الػحسُت عليو السبلـ يف زيارة عاشوراء 
وقد احتجنا كم مرة عند حوادث حدثت لك إليو ورأيناه يف عدة  ،الػمهدي عليو السبلـ ومتعلقًا عليو

ىذا   .وقد توىل قضاء حوائجك بإنعاـ عظيم يف حقنا وحقك ال يبلغ وصفي إليو ،مقامات يف منامات
كتاب وصية لولدِه، حديث وجداين فيما بينُو وبُت ولده ليس كتاباً مكتوباً لعامة الناس، ىذا الكبلـ كاف 

 .904و  903يف صفحة5 
لتعامل مع األئمة كبلـ جدًا جػميل يتحدث فيو السيد ابن طاووس عن األسلوب يف ا  922صفحة5 

وقاؿ بأف ىذه الوصية  ،وىذه ىي رواياتػهم، وىذا كبلـ خاص فيما بينو وبُت ولده وىو قد جربو عملياً 
كما قرأت عليكم قبل قليل، بعد كبلـ يقوؿ لو بأنو5 ُقل وأذكر لو   ،قد عرضها على اإلماـ ووافق عليها

واذكر لو أفَّ أباؾ قد ذكر  -لقيت اإلماـ الػحجة يعنػي إذا  -أفَّ أباؾ قد ذكر لك أنَّو أوصى بَك إليو 
فإنَّو يأتيك جوابُو صلوات  ،لك أنَّو أوصى بَك إليو وجعلك بإذف اهلل جلَّ جبللو عبدُه وأنٍت علقتك عليو

وِمػما أقوؿ لَك يا ولدي ُمػَحمَّد مؤل اهلل َجلَّ  -قل لو ىكذا سيأتيك الػجواب  -اهلل وسبلمو عليو 
أف طريق تعريف اهلل جلَّ  ،قلبك من التصديِق ألىل الصدؽ والتوفيق يف معرفة الػحقجبللُو عقلك و 

فمن ذلك ما  ،جبللُو لك بػجواب موالنا الػمهدي صلوات اهلل وسبلمو على قدرتِو جل جبللو ورحػمتوُ 
ب ليس يف كتاب الكايف ىناؾ عدة كتب للشيخ الكلينػي يف كتا -يعقوب الكلينػي بن  رواه ُمػَحمَّد

 5- الرسائل، ماذا روى الشيخ الكلينػي يف كتاب الرسائل؟ عن الراوي الذي روى عنو  يقوؿ
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أفَّ الرجل يُػِحب أف يُفضي إىل إمامو ما زنب  -إىل اإلماـ الكاظم  -كتبت إىل أيب احلسن عليو السبلـ 
يتحدث مع اهلل أف الرجل من الشيعة زنب أف يتحدث مع اإلماـ ادلعصـو كما  -أف يفضي بو إىل ربو 

سبحانو وتعاىل، يعٍت يكشف لو أسرارُه من دوف أف تكوف القضية يف، ُمراده يفضي إىل إمامو كما 
وإدنا الرجل الشيعي يف مكاف  ،يفضي إىل ربو يعٍت من دوف أف يكوف تقارب مكاين أو تقارب زماين
م على األئمة من ىنا ومن كل واإلماـ يف مكاف وىو يريد أف زنادث إمامو وىذه عقيدتنا، حنُن ُنَسلِّ 

أشَهُد أنََّك تسمُع كبلمي وترد سبلمي وتشهد مقامي، فهذا السائل يسأؿ5 أفَّ الرجل  5مكاف ونقوؿ
 كما نقرأ يف الدعاء5  -ما زنب أف يفضي بو إىل ربو  -يفضي بأسراره  -يُػِحب أف يُفضي إىل إمامو 

نقرأ يف دعاء أيب محزة الثمايل والذي يُقرأ يف أسحار شهر  - وأخلو بو حيُث شئت لسري وحاجتي
والَحمُد هلل الذي أُناديِو ُكلمَّا ِشئُت لحاجتي وأخلو بِو حيُث ِشئُت رمضاف يف مثل ىذه األياـ5 

ُمراد السائل ىذا ادلعٌت أنٍت أريد أف أُفضي إليَك يا إمامي ..  ِلسّري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي
أفَّ الرجل يُػِحب أف يُفضي إىل إمامو ما زنب أف يفضي بو إىل ربو قاؿ5 فكتَب  -لُبعد بأسراري على ا

فكتب إف كانت لك حاجة َفَحرِّؾ شفتيك  -اإلماـ الكاظم كتب إليِو برواية الكليٍت يف كتابِو الرسائل  -
الروايات تقوؿ يعٍت يأتيك اجلواب بعدة وسائل وإف كاف بعض  ،اجلواب يأتيك -فإفَّ اجلواَب يأتيك 

ما من مؤمن من شيعتنا أحبَّنا وزاَد يف ُحبِّنا وأخلَص يف حبنا وأخلص يف معرفتنا ما سأؿ عن مسألة  5بأنَّوُ 
سعيد الراوندي يف  بن  ومن ذلك ما رواُه ىبة اهلل -موجودة ىذه يف الروايات  .إال ونكتنا يف روحِو جواهبا
إذا  -اإلماـ اذلادي  -ُمػَحمَّد عليهما السبلـ بن  ؿ يل عليُّ الفرج قاؿ5 قابن  كتاب اخلرائج عن زُلمَّد
ودعُو ساعة ٍُبَّ أخرجو  ،فاكتبها وضع الكتاَب حتت ُمصبلؾ -تسأؿ اإلماـ  -أردت أف تسأؿ مسألًة 

وقد اقتصرُت لك على ىذا التنبيو  ،وانظر فيو، قاؿ5 ففعلُت فوجدُت جواب ما سألُت عنو موقعًا فيو
إمامنا  -ٌة إىل إمامك عليو السبلـ دلن يريد اهلل جلَّ شأنُو عنايتو بو ودتاـ إحسانو إليو والطريُق مفتوح

قريٌب منا وقضية الرقاع موجودة يف كتب األدعية وكتب الرقاع، الرسائل اليت يبعثها الشيعة إىل إماـ زماهنم 
ولو كاف ادلقاـ  ،هبا احلاجاتوتأتيهم األجوبة بطريق وطريق، ىناؾ طرؽ كثَتة تأٌب هبا األجوبة وتُقضى 
وحقائق على أرض الواقع حىت  ،للحديث عن ىذه القضية جلئت مبصادر كثَتة وشواىد كثَتة وكتب كثَتة

يف زماننا ىذا وإىل ىذه اللحظة، لكنٍت ال أريد احلديث عن كل صغَتة وكبَتة، ىذا كبلـ السيد ابن 
دِه، ىذا الكبلـ ليس ألجل الشهرة وصية خاصة طاووس رضواف اهلل تعاىل عليو يف وصية وجدانية لول
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فيما بينو وبُت ولده، ٍُبَّ يقوؿ لو5 واعلم يا ولدي ُمػحمَّد َكمَّل اهلل جلَّ جبللو بلقائِو سعادتك َوَشرَّؼ 
 انهّوُ }ًَّحٌُىو يقوؿ ألبنِو5 أنٍت لوال آية يف كتاب اهلل ادلقدس  -ببقائِو وُحسن إرادتِو منزلتك وخادتتك 

ىو  -لكنُت قد َعرَّفُتَك ووثقُتك أنٍت أُدرؾ أياـ ظهورِه الكامل  {انكِخَابِ أُوُّ ًَعِندَهُ ًَُّثبِجُ َّشَاءُ يَا
أنٍت لوال  -يتحدث عن نفسِو حديث خاص فيما بينو وبُت أبنِو، ىذه أحاديث ال تقاؿ يف الشارع العاـ 

لكنُت قد َعرَّفُتَك ووثقُتك أنٍت  {انكِخَابِ أُوُّ ًَعِندَهُ ًَُّثبِجُ َّشَاءُ يَا انهّوُ }ًَّحٌُآية يف كتاب اهلل ادلقدس 
قد يقوؿ قائل مثل  -أُدرؾ أياـ ظهورِه الكامل وأدخل حتت ظلِو الشامل فهذا أواف ظهور تلك الشموس 

ما قاؿ السيد ابن طاووس أنت وغَتؾ تقولوف ىذا العصر عصر الظهور فلتكن أمنيات وما الضَُت يف 
 ىل ىناؾ ضٌَت يف األمنيات؟ وإمامنا الصادؽ يقوؿ5ذلك؟! 

! وآؿ ُمػَحمَّد وما الضَُت يف ذلكوحنُن نريد أف نُرىب بأماين ُمػَحمَّد  .ال زالت الشيعة ُتربى باألماني
القضية أعمق وأبعد من ذلك لكن وما الضَُت يف ذلك فلتكن أمنيات، حنُن ىكذا خناطب اإلماـ احلجة 

 اذا نقوؿ إلماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو؟ نقوؿ لو5يف دعاء الُندبة، م
بَِنفسي أَنَت ِمن ُمَغيَّب لَـم َيخلو ِمنَّا، بَِنفسي أنَت من نازِح ما نـََزَح َعنَّا، بَِنفسي أَنَت أُّمنيَُّة َشاِئق 

وس أمنيات، ىناؾ فلتكن أمنيات، وما كبلـ السيد ابن طاو  ..ِمن مؤمن وُمؤِمَنة ذََكرا َفَحنَّا  يـََتَمنى
حقائق وىناؾ مطالب كثَتة تتعلق بادلشروع ادلهدوي وستتضح الصورة شيئًا فشيئًا بعد أف نصل إىل 

لكنُت قد َعرَّفُتَك  -اخلادتة وإىل هناية احلديث وىذه القضية من مجلة القضايا اليت سنمر عليها أيضًا 
فهذا أواف ظهور تلك الشموس وزواؿ  ،الشاملووثقُتك أنٍت أُدرؾ أياـ ظهورِه الكامل وأدخل حتت ظلِو 

الضر والبؤس إف شاء اهلل فإف دتم اهلل جلَّ جبللُو يل ما أؤملُو من ىذه اآلماؿ فقد َكمََّل يل حُتََف الشرؼ 
فاألمُر إليو جلَّ جبللو ولو جلَّ جبللُو يف تدبَت آمايل، فإف ُدعيُت أنا إىل لقاء  ،واإلقباؿ وإف أراد انتقايل

ولػم تشملنػي عناية أىل الرجعة والػحضور وما  -أي ِمُت  -اهلل جلَّ جبللو وتقدمُت قبل الظهور 
دي وُأشِهُد ٍُبَّ أوصيَك ٍُبَّ أوصي من يلقاُه من ذريتػي وولدي وولد ول -يقوؿ لولدِه  -رجعت فأوصيك 

اهلل جلَّ جبللو عليكم ومبلئكتُو بػهذه الوصية أنَّكم إذا رأيتموه وتشرفتم بتلك السعادة الربانية وأُِذَف لكم 
إف والدي عليًَّا عبُد الطاعة ومػملوؾ الضراعة يقبل ما  5يف الكبلـ بُت يدي منزلتِو النبوية أف تقولوا
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اإلذف يف إببلغ التسليِم والصبلة عليك ويضرع بُت يديك يرضيك أف تقبلُو بُت يديك ويسأؿ تشريفُو ب
يف كل ما ىو يػحتاج أف يضرع يف سؤالو ويف كل ما أنَت صلوات اهلل وسبلمو عليك أىٌل أف تُبلِّغُو من 
 -آمالِو وإقبالو ويسأُؿ من مرامحك ومكارمك قبوؿ وصيتِو يف ىذا العبد الػمبلغ عنو القائم بُت يديك 

وأف يكوف ممن يعزُّ عليك ويبلُغ ما ىو مػحتاٌج من اهلل جلَّ جبللو ومنك إليِو وإليك  - يشَت إىل ولدهِ 
إىل مطالب أخرى، ىذه نػماذج من   ..صلوات اهلل وبركاتو وتػحياتو وإقبالو على آبائك الطاىرين وعليك 

ياة السيد ابن كلمات السيد ابن طاووس والتػي تنبئنا عن أف اإلماـ الػحجة كاف العنواف األوؿ يف ح
طاووس وىذا يشَت إىل أف اإلماـ الػحجة كاف ىو العنواف األىم لربػما يف حياة الشيعِة ال أقوؿ بنحو عاـ 

لذلك الػمحدث النوري يف كتابِو جنة  ولكن يف مػجموعة كبَتة مػمن يعرفوف توجو السيد ابن طاووس.
يف الغيبة الكربى، جنة الػمأوى يف ذكر من الػمأوى يف من فاز بلقاء الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو 

فاز بلقاء الػحجة عليو السبلـ أو معجزتِو يف الغيبة الكربى، موجودة مػجموعة من الػحوادث وحوادث 
 جػميلة يف ىذا الكتاب لكننػي ال أستطيع قراءتػها لضيق الوقت، فقط أشَت إليها5

من حبار األنوار   47أحد طبعاتِو ُملحق باجلزء ادلرقمة، ألف ىذا الكتاب لو عدة طبعات و  44احلادثة 
يذكر فيها احملدث  44كالذي بُت يدي، لكن ىذه األحاديث واحلوادث مرقمة، احلادثة ادلرقمة برقم5 

النوري5 لقاء السيد ابن طاووس واستماعِو لدعاء كاف اإلماـ يتلوُه ويقرأُه يف السرداب الشريف، ىناؾ 
ب ال كما يعتقد ادلخالفوف بأننا نقوؿ بأف اإلماـ حبيٌس يف السرداب، بعض اللقاءات حدثت يف السردا

وال كما قاؿ الشيُخ الوائلي بأفَّ ىذا السرداب ال قيمة لو ويتمٌت أف يدفنُو يف الًتاب، السرداب مقدس 
ت وىذا الكبلـ الذي ذكرُه الشيُخ الوائلي مسعُو عدد من اخلطباء وكرروه، أنا عندي رلموعة من احملاضرا

سنة ىناؾ زلاضرات وموجودة  90رددت فيها على ىذا الكبلـ على كبلـ الشيخ الوائلي ما يقرب من 
وقد جلبُت معي إىل ىيئة قمر بٍت ىاشم حيُث ألقيُت اجملالس واحملاضرات رلموعة  ،صوتية وستسمعوهنا

ثبلث رلالس حتت ىناؾ  ،من الكتب كما أصنُع اآلف وخرائط وصور وحتليبلت لآلثار ووثائق مهمة جداً 
اجلزء األوؿ اجلزء الثاين اجلزء الثالث يف رلالس شهر  سرداب الغيبة الشريف تأريخو عقيدتنا فيوعنواف5 

للهجرة أيضًا يف شهر رمضاف، يعٍت يف مثل  2579للهجرة، حنن اآلف يف سنة5  2524رمضاف سنة5 
إذا  زىرائيوف()على موقع كنُت قد ألقيت ىذه احملاضرات وىي موجودة   2524ىذا الوقت سنة5 

ىجري ىناؾ ثبلث  2524نذىب إىل احملاضرات واجملالس األوديو ورلالس شهر رمضاف سنة5 
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ردة يف تقديس زلاضرات عن سرداب الغيبة ادلقدس عن تأرسنو وعن قدسيتِو وعن النصوص والزيارات الوا
ىذا ادلكاف، شنكنكم أف تدخلوا على ىذا ادلوقع وتستمعوا إىل ىذه احملاضرات، ُكلُّ ىذا قلتُو أريد أف 
أقوؿ بأنٍت إذا حتدثت عن الشيخ الوائلي أو عن غَتِه فهذه ليست ىي ادلرة األوىل وإدنا سنوف طويلة وأنا 

 .أحتدث يف ىذه ادلوضوعات ليس ىذا األمر جديداً اآلف
وىو ينقل لنا دعاًء عن اإلماـ احلجة ال يوجد رلاؿ لقراءهتا  44السيد ابن طاووس احلادثة ادلرقمة5 

شنكنكم أف تراجعوا احلادثة، ُكلُّ ىذا أردُت أف أشَت إىل الفًتة اليت عاشها السيد ابن طاووس، السيد ابن 
وأنقطع ذكُر اإلماـ  527نة5 تبلحظوف الفارؽ الكبَت، الشيخ ادلفيد تويف س 003طاووس تويف سنة5 

بالدرجة األىم، مل يكن بالدرجة األىم بالدرجة األوىل، باَف ذكُر اإلماـ بالدرجة األىم يف زماف السيد 
يعٍت هنايات القرف السابع اذلجري، وبعد ذلك إذا أردنا أف نذىب تأرسنيًا فإننا  003ابن طاووس سنة5 

ىم، فَػرِّقوا بُت ادلهِم واألىم، بالدرجة األىم ال جند ذكرًا واضحاً ال جنُد ذكرًا واضحًا لئلماـ بالدرجة األ
حبيث يكوف ىو العنواف األوؿ ىو العنواف األىم يف حياة الشيعة ويف حياة علمائنا، قد نتلمس ذلك يف 

من  003زماف الدولة الصفوية، الدولة الصفوية اليت نشأت يف القرف العاشر، يعٍت السيد ابن طاووس 
 .2222علماء الدولة الصفوية الشيخ اجمللسي رضواف اهلل تعاىل عليو الذي تويف سنة5  أواخر

 كأني بقوم قد خرجوا بالمشرقمن حبار األنوار حُت تأٌب ىذه الرواية عن اإلماـ الباقر5  49يف اجلزء 
ألبقيُت نفسي أما إني لو أدركُت ذلك 5 - إىل آخر الرواية ويف آخر الرواية اإلماـ الباقر يقوؿ -

ال يبعد أن يكون إشارة إىل الدولة الصفوية شيدها الشيخ اجمللسي يعلق يقوؿ5  - لصاحب ىذا األمر

ألف ىذا التفكَت وىذا التصور وىذا االعتقاد كاف موجوداً، كانت  -اهلل تعاىل ووصلها بدولة القائم 
وفعبًل كاف للدولة الصفوية فضٌل كبَت يف الشيعة تتمٌت أف تكوف الدولة الصفوية ىي الدولة الػُمػَمهِّدة 

نشر التشيع، كانت ىناؾ أجواء تشُد الناس إىل إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ىذه األجواء 
منشأىا من اجلو السياسي للدولة ومن اجلو الُعلَمائي، َكثُر عدد علماء الشيعة يف ذلك العصر وتوفرت 

ُجػِمَعت وُحققت وُكتبت، أىم التفاسَت ُجػِمعت وُحققت وُكِتبت  ذلم اإلمكانات، أىم الكتب الشيعية
 .تجلى يف زمن السيد حبر العلـويف ذلك العصر، ثُػمَّ بعد ذلك جنُد انقطاعاً ذلذا الذكر جندُه ي

لذلك إذا أردنا أف نذىب إىل احملدث النوري يف جنة ادلأوى يذكر رلموعة من احلوادث ختربنا عن لقاء 
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ىذه حوادث ووقائع ذكرىا احملدث النوري  25إىل  4رقم  احلادثة لعلـو باإلماـ احلجة5 منالسيد حبر ا
وىناؾ حوادث أخرى  45للقاءات السيد حبر العلـو مع اإلماـ احلجة، وىناؾ أيضًا احلادثة ادلرقمة5 

وي وواضح مذكورة يف كتب أخرى مل يذكرىا احملدث النوري، يف زماف السيد حبر العلـو كاف ىناؾ ذكر ق
وإحياء لذكر اإلماـ احلجة بسبب السيد مهدي حبر العلـو رضواف اهلل تعاىل عليو، حياتُو كانت مفعمة 
بذكر اإلماـ احلجة صلوات اهلل وسبلمو عليو، حىت أنَّو حينما رجع من احلج بقي عدة سنوات يف مكة ٍُبَّ 

ادلهدي صلوات اهلل وسبلمو عليو وّدعو  رجع، َلمَّا رجع لؤلجواء اليت كانت تدوُر حولو أجواء اإلماـ
رلموعة من علماء ادلخالفُت يف مكة، كانت لو صداقة مع بعضهم ألنو كاف سنفي تشيعو يف مكة، وقصة 
طويلة تفاصيل موجودة يف الكتب ال رلاؿ لذكرىا، لو كاف احلديث عن حياة السيد حبر العلـو نتوغل يف 

من  -وقاؿ لو بعضهم وقد ازدلفوا لتوديعِو  -العلـو  ىذه مقدمة رجاؿ سيد حبر .ىذه التفاصيل
وحىت حينما دخل  -إف كاف للشيعة مهدٌي يُنتظر فأنت ذلك ادلهدُي ادلنتظر ببل ريب  -ادلخالفُت 

النجف قالوا يف تأريخ قدومِو ظهر ادلهدي، وىو نوع من أنواع التعبَت األدبػي أف تُػحسب التواريخ 
سنة5  يف أخريات اغة نثرية أو شعرية فكاف تأريخ دخولو إىل النجفبػحساب األبػجد وُتصاغ بصي

الشعراء أرَّخوا لو ظهر الػمهدي، مرادي من كل ذلك، كاف يف بالػي أف أقرأ بعض الػمقاطع  2244
 .واللقطات من حياتِو رضواف اهلل تعاىل عليو لكننػي أجد الوقت يػجري سريعاً لذلك سأختصر

ر السبلـ فيما يتعلق بالرؤيا وادلناـ( للمحدث النوري، ىذه الطبعة طبعة داُر ىذا ىو اجلزء الرابع )دا
، ىو يتحدث عن السيد حبر  -ومػِمَّا اشُتِهَر عن السيد  5745 الببلغة يف صفحة عن السيد حبر العلـو

من كبار العلماء  -ومػِمَّا اشُتِهَر عن السيد أفَّ مجاعة من األعياف والعلماء  -العلـو يف أكثر من صفحة 
ومػِمَّا اشُتِهَر عن  -الذين كانوا يف عصره ممن يسموهنم أصفياء السيد، وىم علماء كبار أمساء معروفة 

احلسن عليو السبلـ بَػَرَز هبذه بن  السيد أفَّ مجاعة من األعياف والعلماء ظنوا أنَُّو صاحُب الزماف ُمػَحمَّدُ 
يف الصبلة بُت السجدة والسجدتُت فَػَعِلموا أنَُّو ليس إمامًا لعصمتِو الكيفية لبعض احِلَكم حىت رأوه َشكَّ 

جئُت هبذا الكبلـ وأمثالِو أريد أف أمجع ىذه القرائن، وىناؾ قرائن أخرى لكن الوقت ال  -من السهو 
يكفي للتوغل يف كل ىذه ادلطالب أكثر، ىذه القرائن تشَت إىل أفَّ الفًتة يف زماف السيد مهدي حبر 

السيد مهدي حبر العلـو رضواف اهلل تعاىل عليو  ـو كاف ذكُر اإلماـ احلجة واضحاً وصرزناً وجليَّاً وبيَّناً.العل
من ذلك التأريخ  ميبلدي، 2242خ ادليبلدي ىو سنة5، أعتقد أفَّ ما يقابلها بالتأري2929وفاتو سنة5 
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د ذكرًا واضحًا إلماـ زماننا صلوات إذا أردنا أف نبحث يف مؤلفات العلماء يف كتب مراجعنا فإننا ال جن
 .اهلل وسبلمو عليو إىل أف صارت الثورة اإلسبلمية يف إيراف وكانت سبباً يف انتشار ذكر اإلماـ احلجة

نعم يف بداية السبعينات كتب السيد ُمػحمَّد الصدر الشهيد رضواف اهلل تعاىل عليو كتابُو )ادلوسوعة( وىو 
نجف عن اإلماـ احلجة صلوات اهلل وسبلمو عليو ألنو بعد ذلك أُلِّفت كتب أكرب كتاب ألَّفُو علماُء ال

أكرب، يف تلكم الفًتة أكرب كتاب أُلِّف عن اإلماـ احلجة ىو ادلوسوعة، موسوعة اإلماـ ادلهدي صلوات 
ـَ لو السيد ُمػحمَّد باقر الصدر البحث ادلطبوع على ِحدا حبث حوؿ ادل هدي  اهلل وسبلمو عليو والذي َقدَّ

كاف مقدمًة ذلذه ادلوسوعة، ىذا الكبلـ يف بداية السبعينات وطُِبع ىذا الكتاب يف أواخر السبعينات 
لكن األوضاع السياسية وأوضاع البعثيُت واآلالـ اليت عاىن منها الشيعة مل يأخذ ىذا الكتاب حقُو وكاف 

نتشر داخل العراؽ، لكن السيد ُمػَحمَّد انتشارُه ليس انتشارًا واسعاً، رمبا انتشر خارج العراؽ أكثر مما ا
الصدر لو الفضل الكبَت يف أياـ مرجعيتِو على إحياء ذكر اإلماـ احلجة، ىذا األمر ال نغفل عنو والبُد أف 
نشَت إليو، منذ زماف السيد حبر العلـو إىل زماف مرجعية السيد ُمػَحمَّد الصدر يف العراؽ ال يوجد ىناؾ 

إال على يد ىذا السيد الشهيد السيد ُمػحمَّد الصدر، السيد ُمػحمَّد الصدر  ذكر واضح لئلماـ احلجة
أحيا ذكر اإلماـ احلجة يف العراؽ، لكنو مل يستطع أف يصل إىل خارج العراؽ ألسباب معروفة من ىذه 
األسباب النظاـ البعثي الذي صنع من العراؽ سجنًا كبَتا، وكذلك ادلؤسسات وادلرجعيات واألطراؼ 

حزاب الشيعية ادلوجودة خارج العراؽ اتفقت على أف دتنع السيد ُمػحمَّد الصدر أف يكوف لو وجود واأل
يكوف لو انتشار خارج العراؽ، وىذه قضية أنا على ُمػماسة عملية وقريبة منا، ىذه القضية حنُن عشناىا،  

ـ البعض اآلخر، كيف حدث اتفاؽ سواء كاف اتفاؽ صريح أو اتفاؽ عملي، اتفاؽ ختادمي بعضهم سند
اتفقوا على أف زنجبوا السيد ُمػحمَّد الصدر ويبقى يف العراؽ، على أية حاؿ ىذا موضوع آخر، فبلبُد 

 .من أف أشَت إىل فضل السيد ُمػحمَّد الصدر يف إحياء ذكر اإلماـ احلجة يف العراؽ
يُعهد يف العصور  لكن الفضل األكرب يف نشر ذكر اإلماـ الػحجة وبػهذا الشيء الواسع وبشكل لػم

السابقة وقطعًا ساعدت على ذلك التكنولوجيا الػمعاصرة والفضائيات واالنًتنيت والطباعة الػحديثة 
وسائر الوسائل الػموجودة يف عصرنا الػحاضر، السيد الػخمينػي لو الفضل الكبَت يف إحياء ذكر اإلماـ 

إيراف لػم يكن ىناؾ ذكر واضح منُذ زماف الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو، قبل السيد الػخمينػي يف 
الدولة الصفوية إالَّ ما قامت بو الػمنظمة الػحجتيو، البعض قد يسمع منػي أننػي أمدُح السيد الػخمينػي 
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 .مثبلُ لتوجو سياسي معُت، أنا ال أعبأ بالتوجهات السياسية وال أعبأ بالقضايا الشخصية
السيد اخلميٍت موقفُو سليٌب اجتاه احلجتيو، أنا ال أبايل بادلواقف  أنا ىنا أيضًا أشَت مبوقف احلجتيو مع أفَّ 

الشخصية وادلواقف السياسية وإدنا أحبُث عن احلقائق اليت ذلا مساٌس بأىل البيت، رمبا قيل عٍت بأنٍت من 
جتػٌي احلجتيو وواهلِل ال أعرؼ شخصًا واحدًا من احلجتيو وال أجد ضَتًا يف أف أكوف من احلجتيو، أنا حُ 

أنا أنتسُب إىل إماـ زماين، أنا ُحجَّتػٌي مهدوي  أنتسُب إىل إماـ زماين، لكنٍت مل أكن يف يـو من األياـ 
أعمل يف ىذه ادلنظمة أو أنتمي إليها، وواهلِل ال أعرؼ شخصًا واحدًا منها، لكنٍت قرأت عنها كثَتاً 

شخصياهتا، ىذه ادلنظمة اليت ُأِسست يف  ومسعُت أحاديثهم عرب األشرطة، أعرُؼ عن تأرسنها، أعرؼ عن
مقابل النشاط الذي كانت تقـو بِو اجملموعات البهائية، البهائية ىم يعتقدوف بدين جديد ىو دين 
البهائية وىم يُنكروف وجود اإلماـ احلجة ويعتقدوف بأفَّ اإلماـ احلجة بأف ادلهدوية فكرة شنكن أف تنطبَق 

مكاف، ويشنعوف كثَتًا على اعتقادنا بإمامنا صلوات اهلل وسبلمو على أي شخص يف أي زماف ويف أي 
عليو الغائب الشاىد، وىذه ادلنظمة كانت احلكومة الشاىنشاىية تدعمها، ادلؤسسات البهائية انتشرت 
فلذلك رلموعة من العلماء من زليب أىل البيت أسسوا ادلنظمة احلجتيو أجنمن ُحجتيو، يعٍت ادلنظمة أو 

جتيو، وىؤالء كاف ذلم فضل كبَت يف إنشاء ادلهديات وىي حسينيات لكن تسمى بادلهديات اجلمعية احل
متخصصة يف إحياء أمر األماـ احلجة، نشروا رلالس دعاء الندبة رلالس دعاء التوسل، اىتموا بقضية 

ىذا مسجد مجكراف طبعوا الكثَت من الكتب اليت تدور موضوعاهتا حوؿ اإلماـ احلجة، قدَّموا خدمات، 
الكرنفاؿ الكبَت الذي زندث يف إيراف يف منتصف شعباف يف والدة اإلماـ احلجة أوؿ من بدأ بِو ُىم، 
حدثت اختبلفات سياسية بُت ادلنظمة وبُت أتباع السيد اخلميٍت بعد أحداث خرداد ىذه قضايا سياسية 

جة صلوات اهلل وسبلمو عليو، ال صلة يل هبا، لكن أيضاً للمنظمة احلجتيو فضٌل يف إحياء أمر اإلماـ احل
ادلنظمة كاف كبَتىا ومؤسسها الشيخ زلمود حليب اخلراساين وىو من تبلمذة ادلَتزا مهدي األصفهاين 

 وسيأٌب ذكرُه ألفَّ للمَتزا مهدي األصفهاين شأٌف مهم مع إماـ زماننا سنتحدث عنو.
ىل البيت ُمساوٌق إلنكارنا وأنا طلُب الـمعارِف من غير طريقنا أالكلمة التػي ذكرتػها يـو أمس5 

ىذه الكلمة نقلها الػمَتزا مهدي األصفهاين عن اإلماـ الػحجة، وسآتػي على ذكر  .الـحسنبن  الـحجة
قصتِو وتفاصيل ىذه الػحادثة ألنػها مهمة فيما يأٌب من حلقات ىذا الػملف، لكن يبقى الفضل األكرب 

عاىل عليو حَُت نػهض ىذه النهضة العلوية الػمباركة وكانت والفضل األىم للسيد الػخمينػي رضواف اهلل ت
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الثورة اإلسبلمية بغض النظر عن األوضاع السياسية يف الػجمهورية اإلسبلمية والتيارات الػمختلفة، أنا 
أتػحدث عن جو إنساين عاـ وأحتدث عن مشروع كبَت وأحتدث عن ظاىرة وعبلمة حقيقية وسبب أدى 

احلجة من دوف النظر إىل موقف إيراف السياسي اجتاه الدولة الفبلنية اجتاه القضية  إىل انتشار ذكر اإلماـ
الفبلنية، كلنا لسنا معصومُت وال السيد اخلميٍت معصـو وال ادلَتزا مهدي األصفهاين معصـو وال السيد 

ذه األجواء احلسن، لكننا نسبُح يف ىبن  حبر العلـو معصـو كلنا لنا نقائصنا، ادلعصـو واحد ىو احلجة
اليت تكوف قريبة من إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ىناؾ حقيقة قد يرفضها البعض نتيجًة خلبلؼ 
مع السيد اخلميٍت، ىذه احلقيقة من أفَّ السيد اخلميٍت ىو السبب األكرب يف نشر ذكر اإلماـ احلجة 

 احلقائق. حة دلن أراد أف يتتبعصلوات اهلل وسبلمو عليو، وىذه حقيقة واض
مباشرًة بعد أف وصل السيد الػخمينػي إىل إيراف مباشرًة بدأ الػحديث عن اإلماـ الػمهدي يف وسائل 
اإلعبلـ الغربية ِلماذا؟ ألف ىؤالء ال يػحملوف حقدًا أو حسدًا كما يػحمل آخروف يف الوسط الشيعي 

وؿ األفبلـ التػي ظهرت مباشرًة بعد على السيد الػخمينػي وإنػما يدرسوف األمور دراسة مػجردة، ولذلك أ
مػجيء السيد الػخمينػي ىو الفلم الػمعروؼ تنبؤات نوسًتدامس وتلتو سلسلة كبَتة من األفبلـ الػمماثلة، 
يػمكن أف نشاىد مقاطع من ىذا الفلم الذي أُنِتج يف تلكم الفًتة بعد رجوع السيد الػخمينػي إىل إيراف 

مكن أف نشاىد بعض اللقطات من ىذا الفلم على شاشة التلفزيوف، ىذا أُنِتج ىذا الفلم يف فرنسا، يػ
الفلم أُنِتج مباشرًة بعد رجوع السيد الػخمينػي من فرنسا إىل إيراف رضواف اهلل تعاىل عليو وىو يتحدث 
عن نبوءات نوسًتدامس، والسبب الذي دفعهم إىل ذلك ىو الثورة اإلسبلمية يف إيراف، وىناؾ تنبؤات 

ىذه بدايات الفلم.. نػحُن نعرض بُت أيديكم  امس يتحدث فيها عن الثورة اإلسبلمية يف إيراف،لنوسًتد
مقاطع.. ىذه من بدايات الفلم وىنا يتحدث الػمتحدثوف الػمختصوف بفكر نوسًتدامس وبالدراسات 

ػي.. ىذه الصحافة الػمستقبلية عن تنبؤاتِو ويوردوف الكثَت منها إىل أف يصل الكبلـ إىل ثورة السيد الػخمين
الغربية اليت تتحدث عن ثورة السيد اخلميٍت، وىذه صور للسيد اخلميٍت يف باريس يف ضواحي باريس 
حيث استقرَّ يف نوفلي شاتو، وىذه صور دلظاىرات الثورة، وىذا دتثيل كما ىم أنو اإلماـ احلجة صلوات 

مساعيلي الذي ذكرُه نوسًتدامس يف تنبؤاتو.. اهلل وسبلمو عليو مباشرًة بعد الثور اإليرانية، ىذا ىو اإل
 ىكذا ىم يعتقدوَف بأف اإلماـ الػحجة بػهذه الػهيئة وبأنو سيعمل بػهذه الطريقة.

َلفت نظري  32يف تلكم الفًتة وأنا أُقَػلِّب موسوعة العلـو والتكنولوجيا الػمصورة الػجزء األوؿ صفحة5 
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دربوف على الػهبوط االضطراري يف الصحراء، ىذه الصورة صورة لػمجموعة من رواد الفضاء األمريكاف يت
ومكتوب تػحت  32أنا أخذتػها من موسوعة العلـو والتكنولوجيا الػمصورة الػجزء األوؿ صفحة5 

الصورة5 مػجموعة من رواد الفضاء األمريكاف يتدربوف على الػهبوط االضطراري يف الصحراء، إذا 
بس عربية أشبو بالػمبلبس القديػمة ما بُت العقاؿ والكوفية تبلحظوف يف الصورة أنػهم يلبسوف مبل

على  Copy والػجلباب والقباء ويتسلحوف بالػخناجر والسيوؼ، ربػما الصورة غَت واضحة ألنػها مأخوذة
، يف 22إىل أف وصلت إىل جػهاز الػكمبيوتر، أنا حسبت عددىم  Copyعلى  Copyالكتاب و 

، النقباء عددىم اثنا عشر أحدىم الوزير 22رواياتنا أف الفرقة الػخاصة القريبة من اإلماـ الػحجة عددىم 
وإحدى عشر ىو الػمجموعة القريبة جدًا الػجهاز الػخاص لئلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو، 

ؿ ىو لػماذا يلبسوف لباساً تعجبت من ىذا العدد ال أدري ىل ىناؾ رابطة أو غَت رابطة، لكن السؤا
وىم رواد فضاء يتدربوف على الػهبوط االضطراري يف الصحراء  ؟ويتسلحوف بسبلح عربػي قديػم ؟عربياً 

أيُّ صحراء ىذه؟ نػحن نعلم بأفَّ مركبات الفضاء التػي تطلقها وكالة ناسا للفضاء إذا نزلت أو ىبطت 
يف الػمحيط، لكن إذا ىبطت ىبوطاً اضطرارياً يف الصحراء ىبوطاً اضطرارياً الشيء االعتيادي أنػها تػهبط 

فإنػها تػهبط يف صحراء نيفادا وصحراء نيفادا يف أمريكا، فهل ىناؾ يف تلكم الصحراء رجاؿ يلبسوف 
الكوفية والعقاؿ والعمامة والػجلباب والقباء ويتسلحوف بالػخناجر العربية والسيوؼ الػمعوجة؟! سؤاؿ 

ذه الصورة يف ذلك الوقت، يف الوقت الذي ظهرت فيو ىذه األفبلـ أفبلـ واضح، ىذا الكبلـ ى
نوسًتدامس، يف الوقت الذي بدأت الصحافة والدوائر اإلعبلـ الغربػي تتحدث عن اإلماـ الػمهدي 

 .صلوات اهلل وسبلمو عليو بعد نػجاح الثورة اإليرانية
ماـ الثاين عشر ىذا ىو آخر كتاب5 وىذا ىو آخر كتاب على حد علمي يف الػمكتبة األمريكية اإل

THE TWELFTH IMAM،  لػJOEL ROSENBERG    يف الصفحة األوىل من ىذا الكتاب ماذا
 كتب؟ يعنػي الكتاب يبدأ من ىنا، الفكرة األساسية لػهذا الكتاب من ىنا5

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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 من قاؿ ىذه الكلمة؟ 
AYATOLLAH RUHOLLAH KHOMEINI 
January 1979 

يف ىذه الكلمة التػي ترجػمػها  ، ماذا يقوؿ السيد الػخمينػي2424الكبلـ للسيد الػخمينػي كانوف الثاين 
 انَّرُِ }ىٌَُ إىل اإلنػجليزية؟ يقوؿ5 معنػى اآلية ويظهرُه على الدين كلو، ىذا الكبلـ ىو مضموف اآلية5

َنص الكبلـ أنَّو على جػميع حكومات العالػم أف  كُهِّوِ{ اندٍِِّّ عَهََ نُِْظيِسَهُ احلَقِّ ًَدٍِِّ بِاهلُدٍَ زَسٌُنَوُ أَزسَمَ
تعلم بأف اإلسبلـ آت وسينتصر وسيظهر يف كل بلداف العالػم، اإلسبلـُ قادـ وتعليمات القرآف قادمة 
وإفَّ العالَػم بأجػمعِو سيكوف خاضعًا للقرآف، ىذا ىو نص الكلمات التػي تلفظ بػها السيد الػخمينػي 

 وىذا الػحديث قبل انتصار الثورة، مكتوب ىنا5
 AYATOLLAH RUHOLLAH KHOMEINI 

January 1979 
الثورة انتصرت يف شهر شباط يعنػي يف األياـ الػحاسػمة للثورة، مرادي أف  2424يعنػي كانوف الثاين 

ىؤالء الغربيُت أنا جئت بصور وبكتب وبأفبلـ، جئت بفلم نوسًتدامس بػهذه الصورة من موسوعة العلـو 
ىذا من العالػم الغربػي  THE TWELFTH IMAMوالتكنولوجيا أو بػهذا الكتاب اإلماـ الثاين عشر 

ألننا حُت نتحدث يف الوسط الشيعي ستبدأ اإلفرازات الشيعية الػمريضة، ىناؾ أمراض موجودة يف 
وسطنا نػحن نعرفها، يف وسطنا الػحوزوي يف وسط الػمؤسسة الدينية يف وسطنا السياسي أمراض موجودة 

ػى التػي تُلبَّس باللباس العلمي وباللباس الفكري مردىا نػحُن نعرفها، وأكثر التقييمات وأكثر النتائج حت
 إىل قضايا شخصية صغَتة وتوافو.

تقريبًا ىذه اللقطات والصور أخذتػها من التأريخ الشيعي وربػما غاب عنػي شيٌء آخر لكن بػحسب 
علمي وبػحسب تتبعي، وحُت أقوؿ بػحسب علمي وبػحسب تتبعي ىذا التتبع ليس يف مدة يـو أو 

مُت أتػحدث عن أكثر من ثبلثُت سنة وأتػحدث عن أمهات الكتب الشيعية وعن أمهات الًتاجم، يو 
أتػحدث عن الػمصادر الشيعية الػمهمة وعن كتب الرجاؿ وكتب الطبقات الػمهمة، القضية ليست ليـو 

جُد الوقت  أو يومُت أو ثبلثة، من خبلؿ تتبعي وىذا موضوع واسع بػحاجة إىل تفاصيل كثَتة لكننػي ال أ
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 من خالل ىذا العرض إلى أي نتيجة نصل؟ كافياً لبسط الكبلـ يف كل ىذه الػجزئيات. 
نصل إىل ىذه النتيجة، نصل إىل أف الشيعة لػم يكن عندىم اإلماـ ىو العنواف األىم وىذه مشكلة 

م، قبل قليل استمعنا الشيعة، مشكلة الشيعة يف قضية الػمهم واألىم الشيعة دائػما تُػَقدِّـ الػمهم على األى
إىل كبلـ الشيخ الوائلي وىو يتمنػى أف يدفن سرداب اإلماـ بالًتاب ِلماذا؟ ال ألف الشيخ الوائلي ال 
يعتقد باإلماـ الػحجة أبداً، الشيخ الوائلي رمز من رموز الشيعة ألنو يريد أف يراعي مزاج الػمخالفُت ألىل 

ر مهم لكن األىم أف نقدس مقدساتنا، ىذه اإلشكالية البيت، مراعاة مزاج الػمخالفُت قد يكوف أم
إشكالية تقديػم الػمهم على األىم، ويـو غد ستتضح الصورة أكثر وأوضح، وسنتحدث عن الشيخ 
الوائلي حديثًا مطواًل يف يـو غد ألنو ما بقي عندنا وقت حىت نتحدث عن مدرسة الشيخ الوائلي اليت 

ًن ادلهم على األىم، وليس فقط الشيخ الوائلي ىذه قضية ىي من ادلصاديق الواضحة دلصداؽ تقد
واضحة يف الوسط الشيعي، حنُن اآلف إذا نذىب إىل مؤسستنا الدينية إذا نذىب إىل حوزتنا العلمية، 
يقولوف5 عندنا أصوؿ وفروع لكن األصوؿ ال ترىب الناس عليها وال ُتَدرَّس ويُهَتم هبا كما يُهتم بالفروع، 

بالفروع، االىتماـ بالتقليد والرسالة العملية واالعتقادات مًتوكة على جانب، بل إننا جند  االىتماـ كلوُ 
 مراجع كبار ال علم ذلم باالعتقادات كعلمهم بالفروع واألحكاـ والدليل لو تسأؿ5

ىل أفَّ مراجعنا قد كتبوا كتابًا عن أىل البيت؟ يكتبوف يف ادلطالب الشرعية لكنهم ال يكتبوف عن أىل 
البيت، اآلف لو تسأؿ ىل كتَب السيد الػخوئي كتابًا عن أىل البيت؟ أبداً، ىل كتب السيد ُمػحسن 
الػحكيم كتاباً عن أىل البيت؟ أبداً، ىل كتب السيد أبو الػحسن األصفهاين كتاباً عن أىل البيت؟ أبداً، 

القليل من مراجعنا كتبوا عن ىل كتب السيد الكلبيكاين كتابًا عن أىل البيت؟ أبداً، وسائر الػمراجع، 
أىل البيت، سيخرج لػي متفيقو فيقوؿ5 إنػهم كتبوا يف الفقو والفقو ىو من أىل البيت، أفأنػي ال أعرؼ 
ىذا؟! الفقو حديثو من أىل البيت، لكن الفقو ماذا يػمثُل من معرفة أىل البيت؟ ال يػمثُل إال الػحاشية، 

األصوؿ أين؟ تُػَقدَّـ الفروع على األصوؿ يُقدَّـ الػمهم على  أنتم ونػحُن نقوؿ فروع، الفروع حاشية،
األىم، نذىب إىل التفسَت فنجد بأف الرأي البعيد عن أىل البيت ىو الرأي الذي ُيكتب يف كتب 
التفسَت ويُػجَعل رأُي أىل البيت ثانوياً، ىو الرأي الػمخالف ألىل البيت ليس مهمًا ىو خطأ، لكن 

لبيت من علمائنا على الػَمحَمل الػَحَسن فنقوؿ ىو مهم وإال ىو ليس مهم ىو لنحمل ُمػحبػي أىل ا
خطأ، فلماذا تُقدموف الػمهم على األىم؟ وىذا ىو الذي يػجري يف مدرسة الشيخ الوائلي، الطرح الذي 
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قل يطرحُو دائمًا يطرح الرأي الػمخالف ألىل البيت ال ينقل من تفاسَت أىل البيت نادرًا ما ينقل ولو ن
فيجعلُو الرأي الػمتخلف، الرأي الػمتقدـ دائمًا ىو الرأي الذي ينقلو من تفسَت الفخر الرازي، ومن لو 
خربة بػهذه األمور يعرؼ ىذه القضية، وسيأٌب تفصيل الكبلـ يف يـو غد إف شاء اهلل تعاىل، إذا نذىب 

ال يثوروف لكن إذا انُتِقص من  يف كل اتػجاه من االتػجاىات الناس رُبّوا إذا انُتِقص من أىل البيت
 مرجعهم الذي يقلدونو يثوروف ِلماذا؟ ىل الػمراجع أىم من اإلماـ؟!

اإلماـ معصـو ال شنكن أف يُنتَػَقص منو، ادلرجع شنكن أف يُنتَػَقص منو ألنَّو ليس معصوماً، ىذه اإلشكالية 
حفرة مظلمة، ىذه إساءة أدب   إشكالية تقدًن ادلهم على األىم ىذه اإلشكالية ىي اليت ستقودنا إىل

كبَتة حبق اإلماـ احلجة، ىذه ُظبلمة لئلماـ احلجة، والقضية ذلا مصاديق كبَتة يف حياة الشيعة، على 
مستوى التأليف دائمًا ادلوضوعات اليت يؤلفوف فيها ىي بعيدة عن أىل البيت لكن لنقل بأهنا مهمة 

دلؤلفُت يؤلفوف يف موضوعات تُبِعد الناس عن أىل والواقع أهنا ليست مهمة ىي فاسدة، يف كثَت من ا
البيت ولكن لنحمل الناس على َمػحَمل َحَسن كما َعلَّمنا أىل البيت أننا ال نستعجل على ُمػحيب أىل 
ـٌ إالَّ وثبتت ذلم قدـٌ أخرى وأنا ال أبرئ نفسي من ذلك ال واهلل، وال أقوؿ  البيت فإهنم ما زلت ذلم َقَد

املة أو الًتائي أو التظاىر بالتواضع، كلنا قد أخطأنا حبق أىل البيت وخنط  حبق أىل ىذا على سبيل اجمل
البيت ألننا من نفس ىذا اجملتمع من نفس ىذا الواقع، خنطأ يف قضية ادلهم واألىم ألننا ورثنا الًتبية من 

لقضية القاصمة لظهر األجياؿ اليت سبقتنا وىذه تأثَتاهتا تبقى، قضية تقدًن ادلهم على األىم ىذه ىي ا
 794التشيع، مل يقصم ظهر التشيع إالَّ هبذا اخلطأ، وإال تبلحظوف ىذه الفًتة التأرسنية الكبَتة من سنة5 

ما جتدوف إالَّ ىذه اإلضاءات القليلة يف تأريخ الشيعة اليت جعلت من اإلماـ احلجة العنواف  2579إىل 
كبَت!! اإلشكاؿ أين؟ اإلشكاؿ ىنا أفَّ الشيعة تُػَقدَّـ   األبرز واألىم، أليس ىذه قضية حتتاج إىل توقف

ادلهم على األىم، ال يعٍت أف الشيعة ال تعتقد بإماـ زماهنا أبدًا ال أقصد ذلك، وال يعٍت أفَّ الشيعة ال 
د تُػَقدُِّس إماـ زماهنا واهلِل ال أقصد ذلك، وال يعٍت أفَّ الشيعة لن تعبأ بقضية إماـ زماهنا واهلِل ال أقص

ذلك، لكنَّ الشيعة قد أخطأت يف طريقة التعامل مع اإلماـ احلجة، جعلت ادلهم قبل األىم فقدمت 
ادلهم على األىم، حنُن عشنا يف أوساطنا العلمية يُنتقص من األئمة فبل يتكلم أحد لكن إذا انُتِقَص من 

تقص من األئمة فبل يقوؿ عامل من العلماء تثور الثائرة أليس ذلك أمٌر عجيب !! ىذا أمٌر عجيب، يُن
أحد، يف بعض األحياف العلماء ينتقصوف من األئمة فحُت ننتقد ىذا االنتقاص يقولوف ىذا تشهَت 
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بالعلماء، وانتقاصُو ألىل البيت!!! أليس انتقاصاً؟!! انتقاصُو ألىل البيت حنن حنملُو على احململ احلسن 
الرجل يكوف كافرًا وجنسًا إذا كنا حنملُو على احململ وإال إذا حنملُو على احململ السي  فهذا كفر، ىذا 

السي  حُت ينتقص من أىل البيت، لكننا نػحملُو على الػمحمل الػحسن حُت ينتقص عالِػم من علمائنا 
من أىل البيت، نقوؿ شطحة فكرية، شطحة قلم، غفلة، نسياف، اشتباه، وكلنا ُمَعّرضوف لذلك، شبهة، 

 .هة قوية وتقودُه إىل شبهة أخرى فنجُد أعذاراً لػهميف بعض األحياف تكوف الشب
ولكن ِلماذا تثور ثائرتكم أيها الشيعة ألجل علمائكم وال تثور ثائرتكم ألجل أئمتكم ِلماذا؟ فلتثُر ثائرتنا 
ألجل علمائنا، علمائنا ىم رموزنا ىم الذين نقلوا إلينا ىذه األمانة ولكن ال وجو للمقايسة، أين الثرى 

، ال وجو للمقايسة وال للنسبة أبدًا من من الثر  يا، ال وجو للمقايسة بُت العلماء وبُت اإلماـ الػمعصـو
جػميع االتػجاىات، ما قيمة العلماء؟ قيمة العلماء إذا كاف لػهم صلة وقُرب وتوجو وتوسل وانقطاع 

ا الشيعة التفتوا إىل ىذه وعقيدة بإماـ زماننا، قيمتهم من ىنا تنشأ، إذًا األصل ىو اإلماـ الػحجة، أيُّه
القضية قضية الػمهم واألىم، َقدِّموا األىمَّ على الػمهم، ال تػهملوا الػمهم، إىػماؿ الػمهم ىو أيضًا طامة 
ـَ األىم على  أخرى، علينا أف نضع األمور يف نصابػها، أف نعبأ باألىم وأف نعبأ بالػمهم ولكن أف نُػَقدَّ

 لى األىم انقلبت األمور.الػمهم وإال إذا قدمنا الػمهم ع
تتمة الػحديث إف شاء اهلل تعاىل يف يـو غد، حديث الُظبلمة حديٌث مهٌم وقاس يف نفس الوقت ولكننا 

 لو تبصرنا فيو سنصل إىل نتيجة واضحة سليمة يف التعامل مع إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو.
قطرة دـ سالت من رأس علّي صلوات اهلل وسبلمو دعائي أف نوفق أف نقدـ األىم على الػمهم بػحقِّ كل 

ُمُو السيف وىو ينزُؼ دمًا يف مػحرابو أف توفق  عليو يف مػحرابو، اللَُّهمَّ إينِّ أُقِسُم عليَك برأس علّي يُػَيمِّ
أشياع أىل البيت أف يقدموا األىم على الػمهم، أسألكم الدعاء جػميعاً، سيدي يا بقية اهلل5 ِبَك ِصلنػي 

  تقطعنػي بػحقِّ ضلع فاطمة عليك، يف أماف اهلل.عنك ال
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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 البرنـامج  ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
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