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 اخلامس عشراحللقة 

 السابعاجلزء  /املعرفة 

 اجلزء االول / الوصال

 

أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصاره ُمػحّبيو ُمنتظريو سالـٌ عليكم أسعد اهلل أيامكم وفقنػي اهلل 
تعاىل وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا وطاعتِو وواليتِو ومودتِو ومػحبتِو والتسليم ألمره صلوات اهلل وسالمو عليو، 

 من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات. 15الػحلقة 
ال زلنا يف العنواف الػخامس من عناوين صحائف ىذا الػَمَلّف، ألجل التذكرِة أعيُد فهرسة العناوين: 
الوالدُة، الغيبة، الظهور، الظالمة، الػمعرفة، الوصاُؿ، التكليُف الشرعي والػخاتػمة، نػحُن اآلف يف بقيِة ما 

عنواف الػخامس الػمعرفة، قبل يـو أمس يف يـو العيد يف اليـو األوؿ من شهر شواؿ كاف تبقى من ال
الػحديُث يف أجواِء ما قالُو إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو يف تعريفِو لنفسِو ولػمقامِو الشريف، وقفنا 

  وسالمو عليو:بعض الشيء عند التوقيع الشريف الصادر من الناحية الػمقدسة قولُو صلوات اهلل
وذكرُت أيضًا ما جاء يف نػهج البالغة الشريف يف كتاب سيد  .ونـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا

وىذه الالـ الـُ الػِملك وىذا ليس  .فإنَّا صنائع ربنا والناُس بعد صنائع لنا :األوصياء إىل معاوية
عبُدَك وابُن عبِدك وابُن زيارة سيد الشهداء:  بػمستغرب ونػحُن نػخاطب األئمة يف زياراتػهم كما يف

ىذه الـ الػِملك قد يرفُض البعُض ىذا  - فإنَّا صنائع ربنا والناُس بعد صنائع لنا - َأَمِتك الـُمِقرُّ بالرق
الكالـ وال يعتقُد بو ىذه قضيٌة تػخصُو، اآلراء مػختلفة والناس أحرار فيما تعتقد وللناس فيما يعشقوف 

 ال يعشُق ىذا العاشق فيقوؿ: مذاىُب، أ
 وللناس فيما يعشقون مذاىبُ   أحبها شـمطاء شاب وليدىا 

 شػمطاء يعنػي عجوز قبيحة الػمنظر قد شاب رأسػها وشاَب ُكلُّ شعر يف بدنػها..
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 أذواؽ يقبلوف بػهذا يرفضوف ىذا ىم أحرار ونػحُن أحرار كما يقوؿ الشاعر: الناس
 بـما عندك راض والرأُي مـختلفُ   نـحُن بـما عندنا راضون وأنت 

وجاءت الـ الػِملك ألف الػحديَث عن  - فإنا صنائع ربنا والناس بعُد صنائع لناسيد األوصياء يقوؿ: 
الناس ولربػما يستبعُد البعض مسألة الػملكية يف ىذا الػمصداؽ من الػموجودات وال تعارض بُت ىذا وبُت 

متـى استعبدمت الناس بن الػخطاب كذبًا وافًتاًء: الذي ينسبُو الػمخالفوف إىل عمر قوؿ سيد األوصياء 

ثل ما مرَّ علينا يف كتاب الفتوحات الػمكية كيف نسب ابن عريب ىذا م - وقد ولدتـهم أمهاتـهم أحرارا
يف بعض  -ما رأيُت شيئًا إال ورأيُت اهلل قبلُو وبعدُه القوؿ أليب بكر وىو قوؿ سيد األوصياء: 

ال تعارض ألف ىذه الكلمات كل واحدِة منها ناظرة إىل حيثية وحُت نتحدث  - ومعُو وفيوالنصوص: 
ال نتحدث عن سوؽ النخاسة ىذه ملكية الربوبية ِلمن الػُملُك اليـو الػُملُك هلل الواحد  عن الػملكية ىنا

القهار، ىذه الػملكية الربوبية الػملكية القهارية تتجلى يف ملكية ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد كما مرَّ علينا يف 
إىل أف  - ليلتنا ىذه ومولودىا اللَُّهمَّ بـحق   :الدعاء الذي ُيستحبُّ قراءتو يف ليلة النصف من شعباف

ىذه العوالػم منسوبة إليهم،  .فصّلي على خاتـمهم وقائمهم الـمستوِر عن عوالـمهم: - يقوؿ الدعاء
ىم الذين يػملكوف ىذه العوالػم ألنػهم َمػجَمع األسػماء الػحسنػى، األسػماء الػحسنػى تتجلى فيهم 

َوإيَاُب يتجلى فيهم ولذلك نػحُن نقرأ يف الزيارة الػجامعة الكبَتة: والػماِلُك ماِلُك يـو الدين، ىذا االسػم 
ماِلُك يـو الدين   ،ماِلُك يوم الدينىذا ىو تعريٌف لالسػم الشريف:  - الـَخلِق ِإلَيُكم وِحَسابُـُهم َعَليُكم

يـو الدين ىو ماِلُك  وماِلُك  - َوإيَاُب الـَخلِق ِإلَيُكم وِحَسابُـُهم َعَليُكم -كيف يتجلى ىذا الػمعنػى 
كل شيء، ولذلك ىذا النداء يتجلى يف يـو الدين ِلمن الػُملك اليـو ويأيت الػجواب الػُملُك هلل الواحد 

، ومالكية يـو الدين تتجلى فيهم  :القهار، الػمالكية تتجلى يف أتػم صورىا يف ذلك اليـو
ادلضامُت اليت مرت علينا فيما رواه شيخنا الطوسي يف نفس  .. َوإيَاُب الَخلِق ِإلَيُكم وِحَسابُـُهم َعَليُكم

ىجري، ما جاء  4141هتذيب األحكاـ وىذا ىو اجلزء الثالث من طبعة نشر صدوؽ مكتبة الصدوؽ 
اللَُّهمَّ إني ألجل التذكرة:  يف الدعاء ادلروي عن اإلماـ الصادؽ قرأت الدعاء على مسامعكم أعيدهُ 

 ..سرداق المجد وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوب ِفي ُسرداق البهاء أسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي
والسرادقات ىي مراتب الغيِب ما بعَد العرش، إذا كاف ىذا العالَػم ىو عالَػُم شهادة وىناؾ عالَػُم غيب ما 
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وذلك  بعد عالَػم الشهادة يتناسب وىذا العالَػم، عالَػُم غيب لعامل الشهادة، ىناؾ عالَػُم غيب لعامل العرش
اللَُّهمَّ إني أسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب  :العالَػم ىو عامل النور وىذه السرادقات ىي مراتُب ذلك العالَػم

وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوب ِفي  ِفي سرداق الـَمجد وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوب ِفي ُسرداق البهاء
الجالل وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق الَعَظَمة وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق 

ُسرداق العزَّة وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق القدرة وأسأُلَك باسمَك الـَمكتوِب ِفي ُسرداق 
ادلالئكة الثمانية ىم  -الفائق الـَحَسن النظير ربَّ المالئكة الثمانية  -ىذا االسم  -السرائر السابق 

ىذه ادلراتب اليت تأيت بعد السرداقات، قلت بأف السرداقات ىي  - العرش العظيموربَّ  -َحػَملة العرش 
ربَّ المالئكة الثمانية وربَّ العرش العظيم وبالعيِن التي  -عامل الغيب بالنسبِة للعرش ما بعد العرش 

بِـملكوت  ال تَنام وباالسِم األكبِر األكَبِر األكبر وباالسم األعظَِّم األعظَّم األعظَّم الـُمحيطِ 
الـُمحيِط بِـملكوت  -ىذا االسػُم األكرُب األكرُب األكرب األعظُم األعظُم األعظم  -السماواِت واألرض 

ىذا اإلشراؽ ىو إشراُؽ الوجود  -السماواِت واألرض وباالسم الذي أشرقت لو السماواُت واألرض 
النور احلسي، فارٌؽ بُت اإلشراقُت  ىذا إشراؽ - وباالسم الذي أشرقت بِو الَشمُس وضاَء بِو القمر -
وباالسم الذي أشرقت بِو  -إشراُؽ الوجود  -وباالسم الذي أشرقت لو السماوات واألرض  -

الَشمُس وأضاء بِو القمر وُسج رت بِو البحار وُنِصَبت بِو الجبال وباالسم الذي قام بو العرش 
لمخزونات في علم الغيِب عندك،، والكرسي وبأسمائك الـُمكّرمات الـُمقدسات المكنونات ا
وىذا  - في علم الغيِب عندك -أين؟  -وبأسمائك الـُمكّرمات المقدسات المكنونات المخزونات 

 االسم ادلكنوف الذي جاء ذكرُه يف دعاء ليلة ادلبعث ويـو ادلبعث:
ىذا  - فاستقرَّ في ِظل كفَأسأُلَك بِو وباسمَك األعظَِّم األعظَِّم األعظَّم األجل  األكَرم الذي خلقتُو 

الذي خلقتو فاستقرَّ ِفي ِظل ك فال يخرُج منَك إلى  -اسٌم سللوؽ من ىو؟ ىو أشرؼ ادلخلوقات 
ىذا ىو االسُم األعظم األعَظم األعظم األعز األجل األكـر وىو االسم األكرب األكرُب األكرب  .. غيرك

الذي مرت اإلشارة إليِو يف دعاء التهذيب ادلنقوؿ عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو، وىذا 
دعية ادلنقولة عن الوصف الذي خلقتُو فاستقرَّ يف ظلك فال ؼلرج منك إىل غَتؾ جاء يف رلموعة من األ

وبأسمائك المكرمات المقدسات ادلعصومُت صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت وىو نفُس ىذا ادلعٌت: 
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 المكنونات المخزونات في علم الغيِب عندك.
ويف دعاء آخر ينقلو الشيخ الطوسي يف التهذيب أحُد األصوؿ األربعة للفرقة الناجية، من األدعية التػي 

ُسبحاَن من أكَرَم ُمـَحمَّدًا، ُسبَحاَن من انتَجَب ُمـَحمَّدًا،  :الصلوات، التفصيل موجودتُقرأ ُعَقيَب 
ُسبحاَن من انتجَب عليَّاً، ُسبحاَن من َخصَّ الـَحَسَن والـُحَسين، ُسبحاَن من َفَطَم بفاطمة من أحبَّها 

ُخِلقت السماوات،  -بَد من النار، ُسبحاَن من ُخِلَق السماوات واألرض بإذنو، ُسبحاَن من استع
تبارؾ اهلل أحسن الػخالقُت، ىناؾ  -ُسبحان من ُخِلَق السماوات واألرض بإذنو  -ىناؾ من َخَلقها 

مراتب من الػخالقية القرآف صريح تبارؾ اهلل أحسن الػخالقُت، ىناؾ أكثر من خالق مراتب، كما قاؿ 
لُق السماوات واألرض بإذنو، ُسبحان من ُسبحاَن من خَ  -عيسى إين أخلُق من الطُِت كهيئة الطَت 

استعبَد أىل السماواِت واألرضين بوالية ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليهم، ُسبحاَن من خلق 
الـجنة لـُمـَحمَّد وآِل ُمـَحمَّد، ُسبحاَن من يُورثُها ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد وشيعتهم، ُسبحان من خلق 

ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد، ُسبحاَن من يَُمل ُكها ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد وشيعتهم، النار من أجل أعداِء 
أليس ىي ىذه  -ُسبحاَن من َخَلَق الُدنيا واآلخرة وما َسَكَن فـي الليِل والنهار ِلُمـَحمَّد وآِل ُمـَحمَّد 

ػمعانػي بكاملها موجودة يف الػمعانػي نفس ىذه الػمعانػي الػموجودة يف حديث الكساء الشريف، ىذه ال
 حديث الكساء الشريف:

فقال اهلل عزَّ وجل: يا مالئكتي ويا ُسكان سماواتي إني ما خلقُت سماًء مبنية وال أرضًا مدحية وال 
َقَمرًا ُمنيرا وال شمسًا مضيئة وال فـََلكًا يدور وال بَـحرًا يجري وال فُلكًا يسري إال في َمـحبَِّة ىؤالء 

ىم تحت الكساء، فقال األميُن جبرئيل: يا ربي ومن تحت الكساء، فقال عزَّ  الخمسة الذين
نفُس ادلعاين ادلوجودة يف  .وجل: ىم أىل بيت النبوة ومعدن الرسالة ىم فاطمة وأبوىا وبعلها وبنوىا

حديث الكساء ىي نفسها يف ىذه األدعية اليت رواىا الشيخ الطوسي يف كتابِو التهذيب وىو نفس 
إذاً  - ونَـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعناُمػجَمل يف ىذه الكلمة يف كلمة اإلماـ احلجة:  ادلضموف

ىذه القاعدة األوىل: ضلُن نريد أف نعرؼ أئمتنا إماـ زماننا من خالؿ حديث إماـ زماننا، إذًا ىذه أوؿ 
نائع ربنا ىذا إمامكم احلجة شيء نكتبها ىذي نكتبها على قلوبنا قبل أف نكتبها على أوراقنا، ضلُن ص

يعٍت ما عندنا من فضل من اهلل وما عند اخلالئِق من  - ونحُن صنائُع ربنا والخلُق بعُد صنائعنا يقوؿ:
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فضل، الصنائع مجٌع لصنيعة والصنيعة ىو ادلعروؼ والفضل وما عند الػخالئِق من فضل ابتداًء من الوجود 
لُق بالوجود، فما عندنا من فضل فمن اهلل وما عند الػخالئِق فمنا، وانتهاًء بكل الػمراتب األخرى التػي تتع

فهم فيما بيننا وبُت اهلل، ىم الػحجاُب األكرب، ىم الباُب األوسع صلوات اهلل عليهم، ىذه الكلمة 
 .نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنااألوىل نثبتها: 

 وسالمو عليو أيضًا جاءت يف توقيعاتِو ما قرأتُو على الكلمة الثانية من كلمات اإلماـ احلجة صلوات اهلل
مسامعكم زيارة الندبة وقرأهتا على مسامعكم من كتاب مصباح الزائر للسيد ابن طاووس رضواف اهلل 

الزيارة ضلُن  39، الزيارة أيضاً موجودة فيو، يف صفحة: 401تعاىل عليو وىذا ىو حبار األنوار ىذا اجللد 
احلسن بن  وشرحنا بعض عبائرىا باإلمجاؿ وسوؼ لن نًتكها سنعود إليها يف برنامج احلجةمررنا عليها 

 العسكري، لكن العبارة اليت اقتطفها لنجعلها عبارة ثانية، العبارة األوىل:
 وإليِو الَسبيلَفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم لَُو الَسَبب العبارة الثانية:  .نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا

َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو  -ىذه العبارة الثانية اليت صلعلها يف قواعد معرفة أىل البيت  -
أنتم األسباب وأنتم السبل، سيدي يا بقية اهلل أنت السبُب ادلتصُل بُت األرض والسماء وأنت  - الَسبيل

 - َوالِصَراُط اأَلقَوم، والَسبيِل األعظمى أئمتنا يف الزيارة اجلامعة الكبَتة: السبيُل األعظم، ضلُن ُنسلُِّم عل
َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب  -ضلُن ىكذا نصفهم وطلاطبهم بأهنم السبيُل األعظم والصراُط األقـو 

بن  أىل البيت ومعرفة احلجة ىذه العبارة الثانية اليت نضعها يف موازين وقواعد معرفة. وإليِو الَسبيل
 احلسن صلوات اهلل وسالمو عليو.بن  احلسن من خالؿ بيانات احلجة

النقطة الثالثة: ما جاء يف دعاء الُندبة وقد أشرُت إىل ما جاء يف دعاء الُندبة الذي رواه السيد ابن 
مفاتيح )الدعاء موجود يف  طاووس عن اإلماـ الػحجة توقيع من التوقيعات وذكرُه يف كتابِو مصباُح الزائر،

 :ماذا نػخاطُب اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو؟ ماذا نقرأ يف دعاء الندبة (الػجناف
 أيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو يـََتوجَُّو األولياء -ىذه العبارة الثالثة  - أيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو يـََتوجَُّو األولياء

ىناؾ نسخة:  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكمولذلك نػحُن إذا ذىبنا إىل الزيارة الػجامعة وقرأنا ىذه العبارة:  -
وىي النسخة األعمق واألدؽ والتػي توافق ما قالو إماـ زماننا يف دعاء الُندبة  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم

ربػما يسأؿ البعض عن مصدر  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم - ولياءأيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو يـََتوجَُّو األ -
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صلوات اهلل وسالمو عليو للشيخ الصدوؽ، ىذه طبعة مؤسسة األعلمي  (عيوف أخبار الرضا)ىذا النص 
القاصُد إىل اهلل  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم النص الػموجود ىنا: 903وىذا ىو الػجزء األوؿ صفحة: 

بأف الطبعات القديػمة لػمفاتيح الػجناف كاف موجود  (َمَلفُّ العصمة)توجُو إليهم، أنا قلُت يف برنامج ي
إالَّ أنو يف ىذه الطبعات  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكم - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم فيها النسختاف:

والغريب أف  - ن َقَصَدُه تـََوجََّو ِبُكمومَ  وذُِكرت فقط ىذه النسخة: إليكمالػمتأخرة ُحِذفت نسخة 
وىذا ىو الػجزء  (فرائُد السمطُت)الػمحدث الػجوينػي الػخراساين وىو من مػحدثي الػمخالفُت يف كتابِو 

حُت  439الثاين للمحدث الػجوينػي الػخراساين فرائد السمطُت ىذه الطبعة طبعة دار الػحبيب صفحة: 
وىذا من كتب  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم ينقل النص ينقلو عن عيوف أخبار الرضا يثبت ىذا النص:

فقط  - وَمن َقَصَدُه تـََوجََّو إليُكم -خبار الرضا الػمخالفُت ينقل نص الزيارة الػجامعة الكبَتة عن عيوف أ
الزيارة )أشرت إىل ىذه القضية حتػى ال تلتبس الصورة عند قراءة الزيارة الػجامعة الكبَتة وأنا يف برنامػجي 

وَمن  الذي شرحت فيو النص الشريف للزيارة الػجامعة الكبَتة شرحُت ىذه العبارة: (الػجامعة الكبَتة
باعتبار ىي الػموجودة يف مفاتيح الػجناف الػمتوفر يف بيوت شيعة أىل البيت،  - َوجََّو ِبُكمَقَصَدُه تَـ 

 لكننػي ضمَّنُت ىذه العبارة معنػى ومن قصدُه توجو إليكم، نػحُن إذاً عندنا ثالث قواعد:
ة الثانية، ىذا ىذه القاعدة األوىل، القاعد - نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا :القاعدة األولى

من بػحار  39من توقيع من رسالة موجودة ىذه الرسالة يف كتب الػحديث ونقلت النص من الػجزء 
 .نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا -األنوار 

من زيارة الُندبة ىي أيضًا من  - َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو الَسبيل :النص الثاني
من بػحار األنوار  401وأنا اآلف نقلتها إليكم من  (مصباح الزائر)وقيعات اإلماـ الػحجة موجودة يف ت

 لشيخنا الػمجلسي طبعة مؤسسة الوفاء بَتوت لبناف.
موجود يف دعاء الُندبة ودعاء الُندبة كما رواه  .أيَن َوجُو اهلِل الذي إليِو يـََتوجَُّو األولياء: النص الثالث

 طاووس يف مصباح الزائر عن اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو. سيدنا ابن
وىو أعمق النصوص يف معرفة أىل البيت منقوؿ عن اإلماـ احلجة، أنا قلت يف احللقة اليت  النص الرابع

قبل حلقة يـو أمس قلت بأنو أعمق كلمة يف معرفة أىل البيت وردت عن اإلماـ احلجة صلوات اهلل 
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ىذه الكلمة ينقلها لنا الشيخ الطوسي يف كتابِو مصباح ادلتهجد وسالح ادلتعبد وىو أوثق   وسالمو عليو،
كتب األدعية والزيارات ومن ادلصادر ادلهمة لكتاب مفاتيح اجلناف، مصباح ادلتهجد وىذه الطبعة ىي 

راءتو يف كل يـو الطبعة احملققة بتحقيق إمساعيل األنصاري الزصلاين طبعة إيراف، الدعاء الذي ُيستحبُّ ق
 - بسندِه: مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفرمن أياـ شهر رجب، الشيخ الطوسي يقوؿ: 

الشيخ الكبَت ىذا اللقب يستعملُو علمائنا القدماء يف وصف النائب الثاين، يف وصف شيخنا أيب جعفر 
 :ىعثماف الَعمري النائب الثاين من نواب عصر الغيبة الصغر بن  ُمػَحمَّد

مما خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر ُمـَحمَّد بن عثمان بن سعيد رضي اهلل عنو من الناحية 
المقدسة ما حدَّثني بو ُجبير بن عبد اهلل قال: كتبتُو من التوقيع الخارج إليَّ: بسِم اهلل الرَّحَمِن 

 -أدعو في كل  يوم من أيام رجب بسِم اهلل الرَّحَمِن الرَّحيم  -ىذا ىو كالـ إماـ زمانكم  -الرَّحيم 
اللَُّهمَّ إنـ ي أسأُلَك بِـَمعاني َجـميِع ما َيدُعوَك بِو ُوالُة أمرك الـَمأُمونوَن على ِسّرك  -ماذا ندعو؟ 

الدعاء موجود يف ادلفاتيح أيضًا يف  -الـُمسَتبِشروَن بِأمِرك الَواِصُفوَن ِلُقدرَِتك الـُمعِلُنوَن ِلَعَظَمِتك 
الُمعِلُنوَن لَِعَظَمِتك َأسأَُلَك ِبما َنَطَق  -ة اليت يستحبُّ قراءهتا يف كل يـو من أياـ شهر رجب األدعي
من َمشيَِّتك َفَجَعلتَـُهم َمَعاِدَن ِلَكِلَماِتك َوأرَكانًَا لَِتوِحيِدك وآياِتك وَمقاَماِتك  -يف أولياءؾ  -فيِهم 

بُت ىذه ادلقامات بُت  - بِـها من َعَرَفك ال َفرَق بيَنَك وبيَنها التي ال َتعطيَل لها ِفي كل  َمَكان يَعرُِفكَ 
ال َفرَق بيَنَك  - ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك -ىذه اآليات اليت ىي ُىم أوليائو 

َأسأَُلَك ِبما َنَطَق فيِهم من َمشيَِّتك َفَجَعلتَـُهم َمَعاِدَن  ىنا ضمَت التأنيث باعتبار الكالـ كاف: - وبيَنها
السياؽ اللغوي يقتضي أف الضمَت يكوف مؤنثاً  -َوأرَكانًَا لَِتوِحيِدك وآياِتك  -الكلمات  -ِلَكِلَماِتك 

ِعَباُدَك وَخلُقك إالَّ أنَـُّهم  -لكن ادلعٌت يتضح  - ال َفرَق بيَنَك وبيَنها -مع ىذه الكلمات ادلؤنثة لغوياً 
فَتُقها ورَتُقها بَِيِدك َبدؤىا ِمنَك وَعوُدىا إلَيك أعَضاٌد وأشهاد وُمناٌة وأذواد َوَحَفظٌَة وُروَّاد فَِبِهم 

فَِبِهم مألت َسماَئَك وأرَضك َحتى َظَهر أن  - مألت َسماَئَك وأرَضك َحتى َظَهر أن ال إلَو إالَّ أنت
دلعٌت ادلوجود يف دعاء كميل الذي يُقرأ يف ليايل اجلمعات، ماذا نقرأ يف وىو نفس ا - ال إلَو إالَّ أنت

َوِبَوجِهَك إىل أف يقوؿ الدعاء:  - اللَُّهمَّ إنـ ي َأسأُلَك ِبَرحَمِتَك التي َوِسَعت ُكلَّ َشيء :دعاء كميل
َوِبَوجِهَك الَباِقي بَعَد فَناِء ُكل   - ياءأيَن َوجُو اهلل الذي إليِو يـَتَـَوجَُّو األول - الَباِقي بَعَد فَناِء ُكل  َشيء
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ىذا ىو الوجو الباقي وجُو اهلل سبحانو وتعاىل الباقي  .َشيء وبِأسماِئَك التي َمأَلَت َأرَكاَن ُكل  َشيء
الذي ال يهلك، ضلُن طلاطب أئمتنا صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت، طلاطبهم يف زياراهتم الشريفة، 

 :اء صلوات اهلل وسالمو عليو فماذا نقوؿ وضلن طلاطب احلسُتطلاطب سيد الشهد
 -وَأشَهُد أنََّك نُوُر اهلل الذي لَـم يُطَفأ وال يُطَفُأ أبدا وأَنََّك َوجُو اهلل الذي لَـم َيهِلك وال يُهَلُك أبدا 

 -يا ُحَسُت  -ُأ أبدا أنََّك نُوُر اهلل الذي لَـم يُطَفأ وال ُيطفَ  -ىذا الوجُو الذي ال يهلك الوجُو الباقي 
إىل آخر زيارتِو الشريفة وىي الزيارة الثالثة زيارة  -وأَنََّك َوجُو اهلل الذي لَـم َيهِلك وال يُهَلُك أبدا 

من مفاتيح الػجناف، فلمَّا نقرأ يف دعاِء كميل ونػحُن  119، 111النصف من شعباف يف صفحة: 
الَباِقي بَعَد فَناِء ُكل  َشيء وبِأسماِئَك التـي َمأَلَت َأرَكاَن ُكل  َوِبَوجِهَك  :نػخاطُب الباري سبحانو وتعاىل

ىو نفُس ىذا  -وبِأسماِئَك التـي َمأَلَت َأرَكاَن ُكل  َشيء  -َشيء َوِبعلِمَك الذي أحاَط ِبُكل  َشيء 
َحتـى َظَهر أن ال إلَو  -بػهم بِػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد  - فَِبِهم مألت َسماَئَك وأرَضك الػمعنػى الػموجود:

ال  -الكلمة العميقة أين؟  - فَِبِهم مألت َسماَئَك وأرَضك َحتـى َظَهر أن ال إلَو إالَّ أنت - إالَّ أنت
الطوسي وىذا ىو مصباُح الػمتهجد لشيخنا شيخ الطائفة  - َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك

 رضواف اهلل تعاىل عليو.
ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك  إذًا الكلمة الرابعة وىي أعمُق الكلمات يف معرفة أىل البيت:

ـُ الفقر  - وَخلُقك  –ىناؾ مقاـٌ ألىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت وىو مقاـ االفتقار مقا

ـُ الفقر ىو مقامهم من حيث ُىم ُىم،  - {احلَوٍِذُ الغَنًُِّ ىٌَُ ًَاللَّوُ اللَّوِ إِلَى الفُقَرَاء ًـتُنُالنَّاشُ أَ أٌَُّيَا ٌَا} مقا
من حيث ىم خلقُو سبحانو وتعاىل، وىناؾ مقاـ القرب، مقاـ القرب الذي يكونوف فيو ُىم ُىَو وُىوَّ ُىم 
ـُ األعلى فذلك مقامُو جلَّت قدرتو وتعاىل شأنو مقامُو ُىَو ُىَو،  إالَّ أنو ُىَو ُىَو وُىم ُىم، أمَّا ىناؾ الػمقا

الذي يتحدُث عنو النبػي األعظم حُت سألوه أين كاف اهلل قبل الػخلق فقاؿ كاف يف َعَماء،   ىذا الػمقاـ
كاف يف العماء، يف عماء الغيب، اهلل الػُمسَتِكنُّ يف العماء، ىذا العماء الذي ال تصل إليِو العقوؿ وال 

الكائناِت وكل  تصل إليِو الػمدارؾ، ذلك الػمقاـ اإللػهي األقدس ذلك الػمقاـ الذي تكوف كل
الػموجودات ال وجود لػها بأزائِو ال الػحقيقة الػُمػَحمَّدية وال ما دوف الػحقيقة الػُمػَحمَّدية، كاف اهلل ولػم 
َيُكن َمَعُو َشيء ثُػمَّ بعد ذلك تكلم بكلمة ىنا تبػدأ مقامات الػحقيقة الػُمػَحمَّدية، كاف اهلل ولػم يكن معُو 
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غيبية ُىَو ُىَو، أمَّا ما دوف ىذا الػمقاـ فتكلم بكلمة فخلق نورًا ومن ىذا النور شيء ذلك مقاـ الػهوية ال
اشتقت كل األنوار بكل مراتبها بكل أنػحائها وأحنائها، ىذا الػمقاـ ىو الذي يكونوف فيو ُىم ُىَو وُىَو 

وتلك ىي أعظم مراتب  .اُدَك وَخلُقكال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعبَ  :ُىم إالَّ أنَّػهم ُىم ُىم وُىَو ُىوَ 
أىل البيت، القرآف الكريػم يشَت إشارات كما قاؿ صادقهم صلوات اهلل وسالمو عليو ىذا القرآف نزؿ 

 بالعبارِة واإلشارة واللطائف والػحقائق، ىناؾ إشاراٌت يف ىذا الكتاب الكريػم:
أعظِم ادلنازؿ القرآنية لِػُمػَحمَّد وآِؿ ُمػَحمَّد، حُت نذىب إىل سورة النور إىل اآلية اليت ربّدثت عن أعمق و 

 ًٌُرُ اللَّوُ}أمل يقل أمَت ادلؤمنُت أنزلوا العًتة بأحسن منازؿ القرآف، أحسُن منازؿ القرآف ىو ىذا ادلنزؿ: 

 لو ملزيت الشجرة، يكاد زيتها يضيء  {ٌُضًِءُ زٌَتُيَا ٌَكَادُ}إىل أف تقوؿ اآلية:  {ًَاألَرضِ ٌَاثِلطَّوَا
ادلضموف ادلوجود  نفس ،ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقكسبسسُو نار، يكاد فعل مقاربة، 

يكاد من أفعاؿ ادلقاربة، لعلو مرتبة ىذه الشجرة فإف زيتها  {لَن ًَلٌَ ٌُضًِءُ زٌَتُيَا ٌَكَادُ} يف ىذه اآلية
يكاد يضيء من نفسو ولو مل سبسسُو نار القدرِة ونار القهر ونار اجلربوت ونار الغلبة والسلطنة اإلذلية، 
اهلل سبحانو وتعاىل ىنا يتحدث عن علو منزلتهم عنده، مرَّ علينا يف الزيارة اجلامعة اليت رواىا شيخنا 

الناتج  {ًَار تَوطَطوُ لَن ًَلٌَ ٌُضًِءُ زٌَتُيَا ٌَكَادُ}يم الكفعمي يف البلد األمُت فما فوقكم أحٌد إالَّ اهلل إبراى

ال َفرَق بيَنَك وبيَنها  ىو مضموف ادلعٌت الذي أشار إليو إماـ زماننا: {ًٌُر عَلَى ًٌُّرٌ}واضح بعد ذلك 
 اليت وردت عن اإلماـ احلجة واضحة وصرػلة وجلية. لكن العبارة. إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك

السماوات ، {عِنذَهُ ًَهَي ًَاألَرضِ ٌَاثِالطَّوَ فًِ هَي ًَلَوُ}: 43اآلية التػي جاءت يف سورة األنبياء، اآلية 
واألرض عنواف لكل الوجود، عنواف، ما قلت بأف كل الوجود ىو يف السماوات واألرض، ألف الروايات 
تػخربنا أفَّ ىناؾ عوالػم أكرب وأعظم وراء السماوات ولكن يف القرآف الكريػم السماوات واألرض عنواٌف 

مامنا الصادؽ يقوؿ للمفضل لو من يف السماوات إ عِنذَهُ{ ًَهَي ًَاألَرضِ ٌَاثِالطَّوَ فًِ هَي }ًَلَوُللوجود 
وباسِمَك األعظَِّم األعظَِّم األعظَّم األَعز   - ِعنَدهُ  َوَمن واألرض من ىم ىؤالء الذين قاؿ عنهم:

فال يػخرج منك من  - األَجل  األكَرم الذي َخَلقَتُو فاستَـَقرَّ ِفي ِظل ك فال يَـخُرُج ِمنَك إلى غيِرك
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 عَي ٌَطتَكبِرًُىَ لَا}من ىؤالء الذين عنده؟  عِنذَهُ{ ًَهَي ًَاألَرضِ ٌَاثِالطَّوَ فًِ هَي }ًَلَوُعندؾ إىل غَتؾ 

 لَا ًَالنَّيَارَ اللٍَّلَ ٌُطَبِّحٌُىَ}ال يستحسروف ال يصيبهم التعب ال يصيبهم الػملل  {ٌَطتَحطِرًُىَ ًَلَا عِبَادَتِوِ

 :الفتور، ىذه تعبَتات مقاربة للحقيقة ألف الكائنات تسبح بػهم ألف الػمخلوقاتال يصيبهم  {ٌَفتُرًُىَ
الشهداء صلوات اهلل وسالمو  كما يف الزيارة الػمطلقة لسيد - ِبُكم ُتَسب ُح األرُض التـي تَـحِمُل أبَداَنُكم

لينا قبل قليل يف الدعاء مادة التسبيح وحقيقة التسبيح منبعثة منهم، ادلستور عن عوادلهم كما مرَّ ععليو، 
 الـَمسُتور َعن َعوالِـِمِهم :الذي قرأتو من مصباح ادلتهجد، الدعاء الذي يُقرأ يف ليلة النصف من شعباف

مادة  .ِبُكم ُتَسب ُح األرُض التـي تَـحِمُل أبَداَنُكم :ىذه عوالِػُمُهم ىي ِملٌك لػهم وما فيها مرتبٌط بػهم ..
 التسبيح منهم ولذلك ىذه العوالػم عوالِػُمُهم. الوجود ىو التسبيح ومادة

واألبرار عنواف يف معناه  ،يف سورة الدىر اإلشارات واضحة جداً، حُت يأيت الػحديث عن األبرار
الػحقيقي ىم أىل البيت، ىم ُمػَحمٌَّد وآُؿ ُمػَحمَّد، كل العناوين الػجميلة يف القرآف يف معناىا الػحقيقي 

. شيَعتُنا ُخِلُقوا من َفاِضِل طينتنا :قت على غَتىم فذلك بنحو التجوز بنحو اإللػحاؽأمَّا إذا ُأطلِ  ،ُىم
فهذا اإللػحاؽ لفاضل الطينة الػموجودة يف أولياءىم وىذا يَعمُّ األنبياء واألوصياء ويعمُّ األولياء يف كل 

وردت يف ىذه السورة،  الػخالئق، حينما نذىب إىل سورة اإلنساف أو سورة الدىر لنرى اإلشارات التػي
ُىم، ىذا ىو مقامهم الذي َعرّبُت  {كَافٌُراً هِسَاجُيَا كَاىَ كَأش هِي ٌَشرَبٌُىَ األَبرَارَ إِىَّ}يف اآلية الػخامسة: 

األبرار ىنا ىم أىل البيت وال تتعدى إىل غَتىم، لكن ىذا ُىم من حيُث ُىم ُىم، ُىم يشربوف، عنو ُىم 
إىل غَتىم يف موطن آخر لكن يف ىذه السورة الػخاصة بػهم ىذه سورة خاصٌة العنواف يػمكن أف يتعدى 

ولذلك َلمَّا ذُِكرت أوصاُؼ الػجناف ما ذُِكرت الػحور الػعُت إكرامًا وإجالاًل لفاطمة، لػم يَرِد ذكر  ،بػهم
يأيت الكالـ عن للحور العُت مع أنَُّو يف سائر الػمواطن األخرى التػي يػأيت الػحديث عن تفاصيل الػجناف 

أمَّا يف ىذه السورة ما َوَرَد ذكٌر للحور العُت إجالاًل لفاطمة فهذه السورة خاصة بػهم  ،الػحور العُت
خاصة بالبيت الفاطمي، خاصة بػمن كانوا تػحت الكساء بأصحاب الكساء، ىم فاطمة وأبوىا وبعلها 

صود منو من ىذا التعبَت الػحسن والػحسُت فقط وبنوىا، خاصة بِػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، بنوىا ليس الػمق
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 هِسَاجُيَا كَاىَ كَأش هِي ٌَشرَبٌُىَ األَبرَارَ }إِىَّوإنػما بنوىا إىل القائم الػمهدي صلوات اهلل وسالمو عليو 

ـُ اآلخر الذي جاء يف اآلية  كَافٌُراً{ ـُ من حيُث ُىم ُىم، ىم يشربوف، الػمقا : 41ىذا ىو الػمقا

ىذا ور، الػمزاج ىنا زنػجبيل ُيسَقوف، ىناؾ الػمزاج كاف {زَجنَبٍِالً هِسَاجُيَا كَاىَ كَأضاً فٍِيَا ًٌَُطقٌَىَ}
ال َفرَق بيَنَك وبيَنها اإلسقاء يف مرتبة أخرى لكن اإلسقاء الثالث وىو الذي أشاَر إليِو اإلماـ الػحجة: 

 ىنا الساقي من؟ {طَيٌُراً شَرَاباً رَبُّيُن ًَضَقَاىُن} :14ما جاء يف اآلية  ،إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك
 :ربػُُّهم، فهنا ليس ىناؾ من ساقي وىنا من ىو الذي ُيسقى، الساقي والذي ُيسقى ىنا يف منزلة واحدة

تػحدثت عنها مرتبٌة  طَيٌُراً{ شَرَاباً رَبُّيُن ًَضَقَاىُن} ،ال َفرَق بيَنَك وبيَنها إالَّ أنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك
 زَنَجِبيالً  ِمَزاُجَها َكانَ  َكأساً  ِفيَها َوُيسَقونَ  - َكاُفوراً  ِمَزاُجَها َكانَ  َكأس ِمن َيشَربُونَ  األَبَرارَ  ِإنَّ  اآلية:

ـُ األعلى  - وتلك إشارات واإلشارات تػحتاج إىل  - َطُهوراً  َشَراباً  رَبُـُّهم َوَسَقاُىم -ومقاـٌ وىو الػمقا
إىل تدبر حتػى يُدرؾ اإلنساف فحواىا ال أف نتعامل مع اإلشارة كما نتعامل مع العبارة كما تػمعن تػحتاج 

 قاؿ الصادُؽ: العبارة للعواـ واإلشارة للخواص.
 :الػحديث ىنا عن أولياء أىل البيت أذكر ىذا لئال تلتبس الػمعاين ،أمَّا ما جاء يف سورة الػمطففُت

 رَّحٍِق هِي النَّعٍِنِ * ٌُطقٌَىَ ًَضرَةَ ًُجٌُىِيِن فًِ ٌَنظُرًُىَ * تَعرِفُ األَرَائِكِ عَلَى * ًَعٍِن لَفًِ األَبرَارَ إِىَّ}

يف ذلك  {املُتَنَافِطٌُىَ فَلٍَتَنَافَصِ رَلِكَ ًَفًِ هِطكٌ خِتَاهُوُ}ىؤالء ىم أولياء أىل البيت  {هَّختٌُم

ىذا شراهبم مرَّ علينا مزاجُو كافورا،  {تَطنٍِن هِي ًَهِسَاجُوُ}فليتنافس ادلتنافسوف ىم أولياء أىل البيت 
مزاجُو زصلبيال ذلك خاٌص بِػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، ادلزاج األوؿ كاف كافورا، ادلزاج الثاين زصلبيال، ادلزاج 

ىذه التسنيم عٌُت خاصة بأىل البيت ال  تَطنٍِن{ هِي }ًَهِسَاجُوُالثالث وسقاىم رهبم شرابًا طهور 
ىذه التسنيم ما ىي؟  ،شيعتهم أف يشربوا منها الفيض ىنا أعلى، لذلك اآلية اليت بعدىا يستطيع

ادلقربوف ىم أىل البيت، أمَّا األبرار ولذلك ماذا نقوؿ؟ نقوؿ حسناُت  {املُقَرَّبٌُىَ بِيَا ٌَشرَبُ عٍَناً}
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ىل ىذه اجلهة فقط وإظلا األبرار سيئات ادلقربُت، ادلقربوف أعلى درجة وإف كاف ىذا احلديث ال ينظر إ
 بِيَا ٌَشرَبُ عٍَناً*  تَطنٍِن هِي }ًَهِسَاجُوُينظر إىل جهات عديدة، حسنات األبرار سيئاُت ادلقربُت 

ىؤالء األبرار ال يستطيعوف أف يشربوا من التسنيم وإظلا ُيسقوف من رحيق سلتـو ختامُو مسك  املُقَرَّبٌُىَ{
الطينة، ادلزج ىنا حبسب مرتبتهم، الفيض يكوف حبسب ادلرتبة، ىم لكنو يُػمزج بالتسنيم فهم فاضُل 

ِلذا يأيت شيٌء من التسنيم فُيمزج هبذا  ،فاضُل الطينة أوليائهم من فاضل طينتهم وليس من كل طينتهم
، وإف كانت ىذه اآليات حباجة إىل شرح أكثر من ذلك لكن ادلقاـ ىو مقاـ اإلغلاز  الرحيق ادلختـو

 ر. ومقاـ االختصا
ىي القواعد التػي من خاللػها تتشخُص لنا معرفة إماـ زماننا  القواعد األربعةفهذه الكلمات األربعة ىذه 
 صلوات اهلل وسالمو عليو: 

 من التوقيع الشريف الصادر من الناحية الػمقدسة: :القاعذة األًىل
 .نَـحُن َصناِئُع رَب نا والـَخلُق بَعُد َصنائِعنا

 من زيارة الندبة الصادرة من الناحية الػمقدسة: :القاعذة الثاًٍت
 .َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو السَّبيل

 من دعاء الُندبة الصادر من الناحية الػمقدسة: :القاعذة الثالثت
 .أينَّ وجُو اهلل الذي إليِو يـَتَـَوجَُّو األولياء

بُّ قراءتػُو يف كل يـو من أياـ شهر رجب أيضًا من توقيعات من الدعاء الذي ُيستحَ  :القاعذة الرابعت
 الناحية الػمقدسة:

فبهم مألت أركاف مساواتك وأرضك، فبهم مألت  - اَل َفرَق بَيَنَك َوبَينَـَها إالَّ أَنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك
 . أَنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك الَ َفرَق بَيَنَك َوبَينَـَها إالَّ  -أركاف مسائك وأرضك، هبم مألت أركاف كل شيء 

ىذه القواعد األربعة على أساسها نستطيع أف ُنَشخَِّص األحاديث والروايات الواردة يف فضل أىل 
وعلى أساس ىذه القواعد نستطيع أف ُنَشخِّص ما يقولُو القائلوف وما يتكلم بِو الػمتكلموف ىذه  ،البيت
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هلل وسالمو عليو، وحتػى إذا كاف ىناؾ من يريد أف يقوؿ القواعد من توقيعات اإلماـ الػحجة صلوات ا
ويناقش يف قضية األسانيد وضعف األسانيد وأنا تػحدثُت عن ىذا الػموضوع يف ملفِّ العصمة، نقوؿ إذا  

 %30أنػها صادرة من اإلماـ الػحجة،  %30كاف ىناؾ ضعف يف األسانيد فهذه الكلمات يُػحتمل 
يتكلمُو الػمتكلموف ويقولُو القائلوف أيًَّا كاف من أيِّ جهة، من الػمراجع،  صادرة عن غَتِه، الكالـ الذي

من العلماء، من الػخطباء، من الفقهاء، من الفضائيات، من الُكتَّاِب، من الػمؤلفُت، من أي جهة ىو  
كالـٌ بشري يُػحتمل أف يكوف صحيحًا بنسبة خػمسُت بالػمئة ويُػحتمل أف يكوف ليس صحيحًا بنسبة 
خػمسُت بالػمئة، كالـُ أيِّ إنساف منا يػحتمل الوجهُت وىذه النصوص تػحتمل الوجهُت والػخيار لكم، 

منها أف يكوف كالـ اإلماـ الػمعصـو وبُت جهة يُػحتمل  %30أنتم بُت جهتُت، بُت جهة يُػحتمل 
أف يكوف كالـ ىذا العالِػم أو الفقيو أو الػخطيب أو الػمتحدث أيضًا بنسبة خػمسُت بالػمئة  30%

يكوف صحيح، أيػهما نُػَرجِّح؟ إىل أي جهة يذىب العقل والفطرة والوجداف؟ القضية راجعة إليكم لكن 
اضحة جدًا ألف ىذه النصوص قطعًا صادرة من الناحية الػمقدسة، قرائن كثَتة موجودة والقضية يعنػي و 

وإنػما موجود عندنا الػمئات والػمئات من النصوص  ،ىذه الػمسألة ليست خاصة بػهذه النصوص فقط
التػي يعضد بعضها بعضاً، القضية يف ىذه الػمضامُت تػجاوزت حد التواتر الػمعنوي بكثَت وبكثَت، 

كلها تتحدث عن معاف تتفق يف التواتر الػمعنوي أف تأيت روايات كثَتة أخبار كثَتة ومن طرؽ متعددة  
أصولػها وجذورىا، وىذه قضية واضحة وبينة لػمن كاف لو أدنػى ُمسكة ومعرفة بأحاديث أىل البيت، 
بغض النظر عن ذلك الػخالصة التػي وصلنا إليها وصلنا إىل ىذه القواعد األربعة، إذا أردنا أف نلقي نظرة 

 سنجد ثالثة أصناؼ من األحاديث:على أحاديث أىل البيت وعلى زياراتػهم فإننا 
ىناؾ صنف من األحاديث قد ينتقص من أىل البيت، يف كتبنا الػحديثية وورد عن األئمة وتلك 
األحاديث ىي أحاديُث التقية واضحة القضية والقرائن قائمة على ذلك، فهذه األحاديث نػحُن ال نعبأُ 

حاديث التػي تظهُر فيها معاين االنتقاص أو النقص من وا بػهذه األأبػها، لذلك يا أولياء أىل البيت ال تعب
 أىل البيت ىذه أحاديث التقية وأحاديث التقية ال نقيم لػها وزناً يف معرفة أىل البيت.

وىناؾ أحاديث تبُت لنا منازؿ أىل البيت ومقامات أىل البيت بشكل سطحي وىذا ىو الذي عليو 
يعرضوف أىل البيت يعرضونػهم بشكل سطحي، ربػما أقوؿ الكثَتوف يف وسطنا العلمي الدينػي، حينما 

بأف العقيدة الرسػمية يف مؤسستنا الدينية، اآلف حينما يسأؿ سائل عن مقامات أىل البيت يوجو سؤاؿ 
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إىل أي مرجع من مراجعنا األجوبة التػي تأيت يف الػحديث عن منازؿ أىل البيت األجوبة سطحية ومن 
مواقع االنًتنيت واقرءوا األجوبة الػموجودة على مواقع مرجعياتنا الشيعية، يقوؿ بغَت ذلك أدخلوا على 

سًتوف أف األعم األغلب من األجوبة ىي أجوبة سطحية وحتػى الكتب التػي كتبها الكثَت من فقهائنا 
وىم قليل بالقياس إىل عدد فقهائنا الػهائل، قليلوف من فقهائنا ومن مراجعنا كتبوا عن أىل البيت ويف 
األعم األغلب حينما يكتبوف عن أىل البيت يكتبوف يف الػمستوى السطحي، الػمعاين العميقة التػي 
تػحدث عنها أىل البيت يتجاوزونػها، إما تُرمى بالغلو وإما ُتًتؾ ىكذا، األحاديث السطحية ىذه ال 

 .قيمة لػها، ال قيػمة لػها أي ال قيمة لػمضامينها
حينما يتحدث يف أي موضوع فإذا ربدَّث يف نفس ادلوضوع مرة يف أفق  ألف القضية ادلنطقية اإلنساف
قطعًا إنو ال يريد األفق السطحي، قطعًا يريد األفق العميق وإال ليس من  ،سطحي ومرة يف أفق عميق

، لنفًتض أستاذ يف اجلامعة بل ُمعلِّم يف  ادلعقوؿ أف ىذا اإلنساف احلكيم العاقل حىت غَت ادلعصـو
يُعلم طالب الصف األوؿ ال ؽلكن أف يُعلَِّمُهم أشياء أعمق من األشياء السطحية وىذه  االبتدائية

فإنو  ،األشياء خاطئة، قطعًا حينما يعلمهم يف أوؿ األمر معًٌت سهل مث يذىب إىل معًٌت أعمق وأصعب
ؿ خربة طويلة يريد ادلعٌت األصعب لكنو تأخر يف بيانِو مراعاًة ومداراًة للمتلقي، أعطيكم قاعدة من خال

يف حديث أىل البيت، عمر طويل يف التعامل مع روايات أىل البيت، روايات أىل البيت اليت تتحدث 
عن أىل البيت إذا أردنا أف نعرؼ مقاماهتم روايات يبدو منها أهنا تنتقص من أىل البيت وتلك الروايات 

نحو سطحي ىذه الروايات اليت ربدثنا بنحو يف حد التقية وال نعبأ هبا وال نلتفُت إليها، روايات ربدثنا ب
سطحي دوف االنتقاص غَت مطلوبة ِلماذا؟ ألف األئمة ربدثوا عن نفس ىذه ادلضامُت بنحو أعمق ماذا 
نستنتج؟ نستنتج أف األئمة يريدوف منا ادلعاين األعمق وادلعاين األعمق قواعدىا واضحة يف كلمات اإلماـ 

على أساس ىذه القواعد ؽلكن أف نتلمس الطريق يف معرفة أىل البيت  احلجة ىذه القواعد اليت بينتها،
وأف نتلمس الطريق يف التعامل مع كلمات ادلعصومُت صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت، وكذلك ؽلكننا 
أف نعرض كالـ أي متكلم، خطيبًا كاف، فقيهاً، مرجعاً، أصولياً، فيلسوفاً، عارفاً، عربِّ ما شئت من 

واأللقاب وادلنازؿ وادلراتب بُت الناس، أف نأخذ كالمُو فَػَنزِف ىذا الكالـ وفقًا ذلذه القواعد، األوصاؼ 
 :ىذا كالـ اإلماـ احلجة صلوات اهلل وسالمو عليو

وجُو  أينَّ  - َفَما َشيٌء ِمنَّا إالَّ وأنُتم َلُو الَسَبب وإليِو السَّبيل - نَـحُن َصناِئُع رَب نا والـَخلُق بَعُد َصنائِعنا
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أي كالـ اعرضوه  - اَل َفرَق بَيَنَك َوبَينَـَها إالَّ أَنَـُّهم ِعَباُدَك وَخلُقك - اهلل الذي إليِو يـَتَـَوجَُّو األولياء
على ىذه القواعد، ىذه قواعد إماـ زمانكم إذا كنتم تػميلوف إىل ىذه الػمعانػي، وأنا قلت يف بداية  

لػمعانػي، أنا أخاطب الذين يعشقوف ىذه الػمعانػي وإالَّ الناُس كالمي الناس أحرار، نػحُن نعشُق ىذه ا
أحرار يف آرائهم ويف معتقداتػهم، لكن الذين يػميلوف إىل ىذه الػمعاين ىذه القواعد وىذه القوانُت ُحجٌَّة 
عليكم من إماـ زمانكم ىذه كلمات اإلماـ الػحجة، ربػما ما ُجػمػِعت يف مكاف واحد َجػَمعتها اليـو 

كم وبشكل موجز وبشكل مػختصر وذكرُت مصادرىا وشرحت شيئًا من معانيها ولو بنحو موجز لكن ل
اعتقد أف العبارات واضحة والكلمات بينة، اعرضوا وزِنوا من تسمعوف كالمو من أي جهة كاف على ىذه 

وال تعبئوا بِو،  القواعد، إذا كاف كالمو يػخالف ىذه القواعد أضربوا بكالمِو عرض الػجدار، ال تسمعوا لو
 ىذه ىي معرفة إماـ زمانكم من توقيعات إماـ زمانكم صلوات اهلل وسالمو عليو.

بػهذا ينتهي كالمي يف العنواف الػخامس وىو عنواف الػمعرفة وإف كاف بودي أف يطوؿ الػحديث يف ىذه 
لك سأنتقُل إىل الػمطالب لكن الػملف الػمهدوي طاَؿ وطاؿ علينا وأنا أريد أف أوجز وأف أختصر لذ

  العنواف السادس من عناوين صحائف الػملف الػمهدوي وىو: 
* * * 

 عنوان الوصال: العنٌاى الطادش  
عن الغيبة، الوصاؿ أعٍت بِو كيف يتواصُل إماـ زماننا معنا وكيف نتواصُل معو، فقد ربدثنا عن الوالدة، و 

وف إماـ ؤ وطولنا بعض الشيء وربدثنا عن ادلعرفة، وىذا شاٌف آخر من ش وقد عن الظهور، وعن الظالمة
ىذا العنواف تقع عناوين فرعية عديدة أحاوؿ أف أتناوذلا  الوصاؿ، ربتعليو زماننا صلوات اهلل وسالمو 

ولكنٍت سأحاوؿ أف أوجز إغلازًا ليس  ،وبشيء من اإلغلاز وإف كانت بعض العناوين ربتاج إىل تطويل
 وإذا أسهبُت يف بعض اجلهات فأحاوؿ أف أجعل ىذا اإلسهاب ليس مطوالً. ُمػخالً 

ثَنا عن ىذا الوصاؿ، نػحُن نتحدُث عن إماـ زماننا فلنذىب إىل أقوالِو إىل الوصال ـُ زماننا ىو َحدَّ ، إما
زماننا من توقيعاتِو، الشيعة قد أىػملت توقيعات إماـ زمانػها وتذىب تبحث ىنا وىناؾ، توقيعات إماـ 

 أىم الػمصادر التػي نعرؼ من خاللػها مراد إماـ زماننا لنذىب إىل توقيعاتِو الشريفة:
يف كتاِب كماؿ الدين وسباـ النعمة للشيخ الصدوؽ وىو من مصادر التوقيعات، توقيعات اإلماـ احلجة 
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ج لشيخنا الطربسي يف من البحار، أف صلد قسماً منها يف االحتجا  39ؽلكن أف صلد قسماً منها يف اجلزء 
اجلزء الثاين من كتاب االحتجاج، وكذلك ؽلكن أف صلدىا يف اجلزء الثاين من كتاب كماؿ الدين وسباـ 
 النعمة لشيخنا الصدوؽ، من مجلة التوقيعات بل ردبا ىو أشهر التوقيعات توقيع معروؼ بتوقيع إسحاؽ

بن  عقوب ىو شقيق الشيخ الكليٍت زلمَّديبن  يعقوب، البعض من العلماء يقولوف ىكذا بأف إسحاؽبن 
قطعاً  -حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني  يعقوب خصوصًا وأف ىذا السند جاء فيو:

احلديث غَت موجود يف الكايف موجود ىنا، والكليٍت عنده كتب عديدة وصل إلينا كتاب الكايف الكتب 
البعض يقوؿ  - عن إسحاق بن يعقوبقال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني  -األخرى ما وصلت 

ردبا ىو شقيق الشيخ الكليٍت وعلى أي حاؿ، ىذا التوقيع من أشهر التوقيعات ِلماذا؟ فيو رلموعة أسئلة 
 مهمة، من مجلة األجوبة اليت جاءت يف ىذا التوقيع النص ادلعروؼ:

 - إنَـُّهم ُحجَّتـي َعَليُكم َوأَنَا ُحجَُّة اهلل َعَليِهموأمَّا الـَحواِدُث الواِقَعة فَارِجُعوا ِفيَها إلى ُرَواة َحِديثنا فَ 
وأمَّا وجُو يعقوب، الرسالة طويلة من جػملتها يقوؿ إماـ زماننا: بن  ىو ىذا نفس التوقيع، توقيع إسحاؽ

ألىل وإن ي ألماٌن  ،االنِتَفاع ِبي ِفي َغيَبتـي َفَكاالنِتفاِع بِالَشمس إذا َغيََّبها عن األبَصار الَسحاب
وأمَّا وجُو االنِتَفاع ِبي ِفي َغيَبتـي الكالـ ىنا:  - األرض َكَما أنَّ الُنُجوَم أَماٌن ألىل السََّماء

 .َفَكاالنِتفاِع بِالَشمس إذا َغيََّبتها عن األبَصار الَسحاب
غيبتها ىنا إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو يتحدث عن وصالِو مع شيعتو، كما أفَّ الشمس إذا 

الغيـو فإف منافعها تصل إىل األرض، الضوء يصل، إذا غطت الغيـو الشمس فإف الوقت سوؼ لن 
يكوف لياًل يبقى النهار نػهار الضوء باقي، نعم بسبب الغيـو وإذا كانت الغيـو داكنة ربػما يغيُب البياض 

ر نػهاراً، أمَّا منافُع األرض، ويغيب النور الواضح جدًا النور الػمشرؽ جدًا من األرض ولكن يبقى النها
منافع الػمياه، منافع الًتبة، منافع الشجر، منافع الػمزروعات والػحيوانات ومنافُع اإلنساف من الشمس 

وكذلك يف الػحد النفسي  ،تبقى تصل واإلنساف يتلقى منافع من الشمس يف الػحد الػجسدي الفيزيائي
إلنساف وآثار مادية أيضاً، وىذه القضية أيضًا آثارىا تظهر الػمعنوي، للشمس آثار معنوية ونفسية على ا

وأمَّا وجُو االنِتَفاع ِبي ِفي َغيَبتي  :على احليوانات على النباتات وعلى كل شيء على وجو األرض
أيضًا الرواية فيها إشارة إىل أف السحاب ليس  َغيََّبتها عن األبَصار الَسحاب. َفَكاالنِتفاِع بِالَشمس إذا
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ؽلكن أف يزوؿ، يعٍت أف الشمس يف بعض حاالهتا ؽلكن أف ُتشرؽ واحلديث ىنا ليس عن الظهور،  ثابت
اإلماـ صلوات اهلل وسالمو عليو لو وصاٌؿ مع شيعتِو، مرًة بالنحو اجللي ومرًة بالنحو اخلفي، فإذا كانت 

مَّا إذا زالت الغيـو فإف أ ،الشمس قد غيَّبها السحاب وغيَّبتها الغيـو فذلك تواصل الشمس بالنحو اخلفي
الشمس تتواصل مع األرض بالنحو اجللي، إلماـ زماننا وصاٌؿ مع أشياعِو تارًة بادلستوى اجللي وأخرى 
بادلستوى اخلفي، وسؤاٌؿ ىنا يأيت وضلُن يف ىذه األجواء ما جاء يف آخر توقيع وصَل إىل السفَت الرابع 

 ىذا آخر توقيع:يو نقرأ التوقيع، اف اهلل تعاىل علزلمَّد الَسَمري رضو بن  علي
فإنََّك ميٌت ما  ،ِبسِم اهلل الرَّحَمِن الرَّحيم يا علّي بن ُمـَحمَّد الَسَمري أعَظَم اهلل أجر إخواِنَك فيك
فـََقد َوقـََعت الَغيَبة  ،بينك وبين ستة أيام فاجَمع أمرك وال ُتوصي إلى أَحد يَقوُم مَقاَمك بـََعَد َوَفاِتك

ويف ُنَسخ أخرى أيضًا من كماؿ الدين وتػماـ  - فـََقد َوقـََعت الَغيَبة التَّامَّةيف غيبة الطوسي: و  - الثّانية
 ،فـََقد َوقـََعت الغَيَبة الثّانية فال ظُهوَر إالَّ بَعَد إذِن اهلل َعزَّ وَجلّ  - فـََقد َوقـََعت الَغيَبة التَّامَّةالنعمة: 

وسيأتي شيعتـي من يّدعي الـُمَشاىدة  ،وامتالء األرض جوراوَذِلَك بـََعَد طُول األَمد وقسوة القلوب 
وال حوَل وال قوَة إالَّ  ،أاَل َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذٌب مفتري

ىذا الكتاب ىل ينفي إمكانية اللقاء باإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو يف زماف  -باهلل العظيم 
وسيأتي ى؟ إذا نذىب إىل علمائنا بشكل عاـ فإنػهم يفهموف الكتاب بأف الػمشاىدة ىنا: الغيبة الكرب 

الػمراد من الػمشاىدة كما يفهمُو الكثَت من علمائنا الػمراد من الػمشاىدة  .شيعتـي من يّدعي الـُمَشاىدة
الغيبة الصغرى والغيبة ىو اّدعاء اللقاء والرؤيا مع ادعاء النيابة الػخاصة، ألف الكتاب جاء يف أجواء 

الصغرى كاف لإلماـ نواب خاصوف كاف ىناؾ مػجموعة من النواب الػخاصُت، ىناؾ النواب الكبار 
األربعة وىناؾ وكالء آخروف أيضاً، يف زمن الغيبة الصغرى ليس فقط وكالء اإلماـ كانوا ىم األربعة، 

ناؾ مػجموعة من الوكالء جاءوا مذكورين يف كتبنا الوكالء األربعة ىؤالء ىم الوكالء الكبار األربعة، أمَّا ى
يف كتب الػحديث يػمكن للذي يريد أف يُراجع كتاب كماؿ الدين وتػماـ النعمة يراجع كتاب غيبة الشيخ 
الطوسي وكتب أخرى ذكرت أسػماء الوكالء الػمػمدوحُت وىناؾ وكالء مذمومُت اّدعوا الوكالة، ىناؾ 

لهم اإلماـ بػمهامهم وىناؾ وكالء مذمومُت وىم الذين تربأ اإلماـ منهم وكالء مػمدوحُت وىم الذين وك
ولعنهم، فأجواء الغيبة الصغرى كانت أجواء مػحمومة واإلماـ صلوات اهلل وسالمو عليو قرر أف الغيبة 
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الصغرى تنتهي وتبدأ الغيبة الثانية وىي الغيبة الكربى، قطعًا يف مثل ىذه األجواء البُد من وضع حد 
وسيأتي شيعتـي من يّدعي الـُمَشاىدة أاَل َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج طع فقاؿ اإلماـ: قا

نػحُن إذا أردنا أف ندرس الكتاب والواقع وأف ندرس الكتاب  -السفياني والصيحة فهو كاذٌب مفتري 
وما فيها من وحديث أىل البيت، أف ندرس الكتاب والواقع فذلك أمٌر يتعلق بواقع الغيبة الصغرى 

ادعاءات كثَتة كاذبة، مع وجود االدعاءات الكثَتة الكاذبة إذًا البَُد من وضِع حد قطعي، الشيعة َلمَّا 
تلقوا ىذا الكتاب َعرِفوا بػأفَّ األمر قد انتهى وأنَّو ال مػجاؿ ألحد يأتػي فيّدعي، أما مع طوؿ الػمدة 

اآلف الذي يأيت فيّدعي النيابة الػخاصة قضيتو واضحة  ،ةَلمَّا طالت الغيبة الكربى وطالت الػمد ،الزمنية
ومعروفة وبينة ال تػحتاج إىل إبطالػها إىل براىُت وإىل أدلة لذلك العلماء قالوا: وسيأيت شيعتػي من يّدعي 

الػمراد من ادعاء الػمشاىدة اللقاء والرؤيا مع ادعاء النيابة الػخاصة، نفس الكتاب إذا  :قالوا ،الػمشاىدة
يعنػي بعد خروج  -أاَل َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة  ققنا النظر فيو:د

السفياين والصيحة يػمكن ألحد أف يّدعي الػمشاىدة، سواء كاف الػمراد من الػمشاىدة الػمشاىدة الرؤيا 
ماء وال دليل على ذلك فقط أو إذا فهمنا الػمشاىدة بأف الػمراد منها ادعاء النيابة على قوؿ بعض العل

أالَ  -من خالؿ الكتاب وإنػما ىو معنػًى ُفِهم من خالؿ الػمجريات الػمحيطة بعصر الغيبة الصغرى 
يعنػي بعد خروج السفياين والصيحة القضية  .َفَمن اّدعى الـُمشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة

 تػحدثنا عن السفياين مثاًل: تػختلف، لكن نػحُن إذا ذىبنا إىل روايات أىل البيت التػي 
ثنا أبو ىاشم داوود بن يف غيبة شيخنا ابن أيب زينب النعماين، حُت نقرأ مثاًل ىذه الرواية، بسندِه:  حدَّ

وىو من أجلة أصحاب األئمة أبو ىاشم الػجعفري ومن رجاالت البيت النبوي من  -القاسم الـجعفري 
فجرى  -عند اإلماـ الػجواد  - جعفر ُمـَحمَّد بن علّي الرضاُكنَّا عند أبي السادة الػهاشػميُت، يقوؿ: 

ذكُر السفياني وما جاء فـي الرواية من أن أمرُه من الـمحتوم فقلُت ألبي جعفر: ىل يبدو هلل فـي 
قلنا لو: فنخاف  -إذاً السفياين من الػمحتـو واإلماـ يقوؿ يبدو هلل يف الػمحتـو  - الـمحتوم؟ قال: نعم

 . فـي القائم، فقال: إنَّ القائم من الـميعاد واهلل ال يـخلُف الـميعادأن يبدو هلل
، إذًا السفياين والصيحة وسائر العالمات ؽلكن أف ػلدث فيها البداء، ىذا ىو ميزاف حديث أىل البيت

إذًا قضية السفياين والصيحة قضية متحركة، اإلماـ ىنا يف الكتاب جعل القضية مقرونة بقضية متحركة، 
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يدىا بقضية السفياين والصيحة فلو أفَّ السفياين والصيحة حدث فيهما البداء كيف يكوف الكالـ ق
حينئذ؟! فإذاً الكالـ قُػيِّد بشيء قابل للتغيَت بشيء متحرؾ، وىذا ُيشعرنا بأف القضية كانت قضية وقتية، 

زمن القريب من الغيبة ألف اإلماـ يعلم بأف قضية السفياين والصيحة مقررة تػحت قرار مػحتـو يف ال
أمَّا يف الزمن البعيد فلربػما يػحدث فيها البداء ولذلك القضية قضية متحركة، إذا كانت القضية  ،الصغرى

متحركة فحينئذ نفهم الػمعنػى بالقدر الػمتيقن أف يف الزماف القريب من عصر الغيبة الصغرى ليس ىناؾ 
ػما ىذه القضية قائػمة لكن يػمكن أف يػحدث البداء من حدوث للبداء يف قضية السفياين والصيحة وإن

يف قضية السفياين والصيحة يف مقطع متأخر من زماف الغيبة الكربى، وىذا ما يػمكن أف يستنتجُو أيُّ 
باحث يف جػملة الروايات واألحاديث الػمنقولة عن أىل البيت، إذا أردنا أف نػجمع كل ىذه القرائن وكل 

 ىذه النتيجة، ولذلك عندنا الكثَت من الكتب التػي أُلِّفت وَجػَمعت يف طواياىا ىذه الػمعطيات نصل إىل
حوادث كثَتة لعلماء ولشخصيات موثوقة ومعتربة تتحدث عن لقائها باإلماـ الػحجة صلوات اهلل 

 وسالمو عليو يف زماف الغيبة الكربى.
ث النوري عنده كتاب )جنة الػمأوى يف ذكر احملدث النوري رمحة اهلل عليو يف كتابِو )جنُة الػمأوى( احملد

من فاز بلقاء احلجة عليو السالـ أو معجزتِو يف الغيبة الكربى( ينقل كالماً، نقل حوادث كثَتة وأنا ىنا 
ال أريد أف استشهد باحلوادث اليت نقلها عن أجلة علمائنا شلن وفقوا للقيا اإلماـ احلجة يف زماف الغيبة 

عوا الكتاب، لكنو نقل كالمًا عن السيد حبر العلـو وىذا الكالـ ثبََّتُو السيد حبر الكربى ؽلكنكم أف تراج
؟  وردبا ػلصل لبعض َحَفظَة األسرار من  -العلـو يف فوائدِه فوائده الرجالية، ماذا قاؿ السيد حبر العلـو

 -وردبا ػلصل لبعض َحَفظَة األسرار من العلماء األبرار العلُم  -ماذا ػلصل ذلم؟  -العلماء األبرار 
بقوؿ اإلماـ عليو السالـ بعينِو على وجو ال ينايف امتناع الرؤيا يف مدة الغيبة فال يسعو  -ػلصل العلم 

ن التصريح بنسبة القوؿ إليو عليو السالـ فُيربزُه يف صورة اإلمجاع مجعًا بُت األمر بإظهار احلق والنهي ع
السيد حبر العلـو يف فوائدِه يقوؿ، يقوؿ ىناؾ من اإلمجاعات ينقلها بعض  -إذاعة مثلِو بقوؿ مطلق 

العلماء على ىذا األساس، ىم يعلموف بقوؿ اإلماـ كانت ذلم لقيا بنحو وبآخر وعرفوا قوؿ اإلماـ يف 
فقهية، فيقوؿ ىؤالء ىذه القضية، يف قضية من القضايا الفقهية مثاًل، ىو يتحدث عن اإلمجاعات ال

العلماء ال يستطيعوف أف يُػصرِّحوا بأف قوؿ اإلماـ ىذا فماذا يقولوف؟ يقولوف أمجعت علماء الشيعة على 
األمر الفالين الكذائي، فيحاولوف هبذه الطريقة باعتبار أف ىناؾ من يعتقد بُت علماء الشيعة أف 
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مجاع بُت علماء الشيعة يقولوف األساس أف اإلمجاعات حجة وحينما تُبحث ىذه القضية قضية حجية اإل
وىذا ادلوضوع خارج عن حبثنا، لكن ىذا الكالـ الذي ذكرُه  ،اإلماـ احلجة داخل يف ىذه اإلمجاعات

السيد حبر العلـو ىو ُيشَت بِو إىل نفسِو، السيد حبر العلـو كانت لو لقاءات كثَتة مع اإلماـ احلجة 
ة معروفة قضية متواترة بُت علمائنا، ىو نفس احملدث النوري ينقل يف صلوات اهلل وسالمو عليو وىذه قضي

، يقوؿ جاءه رجل إىل سيد  احلكاية العاشرة عن ادلوىل السلماسي وىو من تالمذة السيد حبر العلـو
مهدي حبر العلـو يسألُو ىل ىناؾ يف الروايات تكذيب دلن يّدعي لقاء اإلماـ الػحجة، يقوؿ أنا سػمعت 

ماذا أقوؿ لو وقد ضمنػي إىل صدرِه صلوات اهلل عليو، فأجابُو إجابة  :ا بينو وبُت نفسو يقوؿالسيد فيم
نعم ورد ىذا الػمعنػى، ىو يشَت إىل التوقيع، وىذه حقيقة ىناؾ حوادث كثَتة منقولة ومعروفة  :عامة قاؿ

نا ال أريد الوقوؼ كثَتاً عند وأنا ى ،بُت علمائنا وبُت أىل الػخربة بأحواؿ العلماء حوؿ السيد بػحر العلـو
 السيد بػحر العلـو رضواف اهلل تعاىل عليو.

أنقل حادثة من زماننا ىذا، ِلماذا نذىب بعيداً، قد تسأؿ عن سند الػحادثة سأآتيك بسند الػحادثة، 
زاء ىذا ىو كتاب تأريخ الغيبة الكربى للسيد مػحمَّد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو، الػجزء الثاين من أج

ىجري،  4113ميالدي،  1001موسوعة اإلماـ الػمهدي صلوات اهلل وسالمو عليو، طبعة قم سنة: 
ينقل السيد ُمػحمَّد الصدر، فهل ىناؾ شكٌّ يف السيد مػحمَّد الصدر، ىل  499نذىب إىل صفحة: 

ىو  -يو يشك أحد يف وثاقتِو، ىذا ىو كتابُو، ينقل السيد مػحمَّد الصدر يقوؿ: كالػخرب الذي أرو 
عمَّن يرويو؟ السيد مػحمَّد  -كالػخرب الذي أرويو  -يتحدث يف موضوع أنا فقط أريد موطن الشاىد 

 -كالػخرب الذي أرويو عن سيدنا األستاذ آية اهلل السيد زلمَّد باقر الصدر  -الصدر يروي ىذا الػخرب 
عن أستاذِه وأستاذنا  -ينقل عمن؟  السند إذاً السيد مػحمَّد الصدر ينقل عن السيد مػحمَّد باقر الصدر

يعنػي السيد  -ىو سيد مػحمَّد الصدر يعلق يقوؿ: وعلا  -آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم الػخوئي 
وعلا من أعاظم علماء العصر ومػحققيهم أداـ اهلل ظِلِهما، أداـ  -مػحمَّد باقر الصدر والسيد الػخوئي 

مػحمَّد الصدر عن مػحمَّد باقر الصدر عن السيد أبو القاسم الػخوئي إذاً السند نروي عن  -اهلل ظلُهما 
سنٌد ذىبػٌي واضح ال يػحتاج إىل شرح أو إىل بياف، ىذه أسػماء ىي تشرح نفسها بنفسها، السيد 

والسيد  -ويوثقُو  -يعرفُو يسميو  -عن أحد الػمؤمنُت يسميو السيد الػخوئي  -الػخوئي عمَّن ينقل؟ 
يسميو السيد الػخوئي ويوثقُو ويصفُو بأنو من اإليػماِف والورع على حد  -يف التوثيق معروؼ قضيتُو قضية 
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إذًا ىذا ىو السند، مػحمَّد الصدر عن مػحمَّد باقر الصدر عن السيد  -عظيم وىو صاحب القصة 
فُو بأنو من يوثقُو ويص -الػخوئي عن رجل يعرفُو السيد الػخوئي ويذكر أسػمو، ىنا السيد ما ذكر أسػمو 

 القصة ما ىي؟ -اإليػماِف والورع على حد عظيم وىو صاحب القصة 
ىو السيد مػحمَّد الصدر يقوؿ: وحيث أنػها غَت موجودة يف الػمصادر فيحسن يف ىذا الصدد إعطاء 

كاف ىذا الرجل يف أحد األياـ عصرًا يف مسجد الكوفة وبينما ىو  -تبدأ القصة  -نبذة كافية عنها 
يػمشي مػحاذيًا لغرفِو الػمنتشرة يف حائط سوره رأى يف أيواف كائن أماـ أحد الُغَرؼ فراشًا مفروشًا وقد 

تعجب  -استلقى عليو شخٌص مهيب جليل وجلس بإزائو رجٌل آخر، قاؿ: فتعجبُت من وجودعلا 
فتعجبُت من  -ىػما من قبل ولكنو رآىم بػهذه الػهيئة وكأنػهم أصحاب ىذا الػمكاف باعتبار أنو لػم ير 

قاؿ ىذا الػمستلقي سيُد  -وجودعلا وسألت الرجل الػجالس عن ىذا الػمستلقي فأجاب سيُد العالػَم 
قوف العالِػم قاؿ: فاستهونُت بػجوابِو وحسبُت أنو يريد كونو سيدًا عالِػمًا ألف العامة ىناؾ ينط -العالَػم 

مث أف  -يقوؿ تصورت باللهجة الدارجة قاؿ يعنػي الػمراد سيد العالَػم يعنػي السيد العالِػم  -بفتح الالـ 
ىذا الرجل مضى للوضوء واالشتغاؿ بصالة الػمغرب والعشاء والتهجد يف مػحراب أمَت الػمؤمنُت عليو 

وجَد الػمسجد مضيئاً  -بعد فًتة  -استيقظ السالـ حتػى أجهدُه التعب والنعس فاستلقى وناـ وحينما 
: حتػى أين أستطيع أف أقرأ الكتابة يقوؿوجَد الػمسجد مضيئًا  -إضاءة قوية جدًا بػحيث كأنو نػهار  -

مع أف الػمسجد كاف اعتيادياً ما فيو إضاءة يف الليل  -القرآنية الػمنقوشة يف الطرؼ اآلخر من الػمسجد 
أ الكتابة القرآنية الػمنقوشة يف الطرؼ اآلخر من الػمسجد فظننُت أف الفجر حتػى أين أستطيع أف أقر  -

فػخرجُت إىل  ،قد بزغ بل مضى بعد الفجر زماٌف غَت قليل وأين تأخرت يف النـو زائدًا عن الػمعتاد
فوجدُت يف الدكة  -اآلف طبعاً تغَت بناء الػمسجد  -الوضوء فوجدُت يف الدكة التػي يف وسط الػمسجد 

ويأََتُّ بِو أُناٌس كثَتوف  -ذلك الرجل  -لتػي يف وسط الػمسجد مجاعة ُمقامة للصالة يؤمها سيد العالَػم ا
بأزياء مػختلفة وجنسيات متعددة بِػمػا فيهم ذاؾ الرجل الذي رأيتو جالسًا إىل جنبِو يف عصر اليـو 

أسبغت الوضوء والتحقُت  فعجبت من وجود ىؤالء يف الػمسجد على خالؼ العادة، مث أين ،الػماضي
يعنػي  -بالػجماعة وصليُت الصبح معهم ركعتُت وحُت انتهت الصالة قاـ ذلك الرجل الػُمشار إليو 

ـَ إىل إماـ  -الرجل الذي أجابُو يف يـو أمس بػأف ىذا سيد العالَػم  قاـ ذلك الرجل الػُمشار إليو وتَػَقدَّ
ىل نأخذ ىذا الرجل معنا؟ فأجاب سيُد العالَػم   -ىو يسمع  -الػجماعة سيد العالَػم وسألُو عنػي قائاًل 
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كال فإف عليو تػمحيصُت البَُد أف يػمر بػهما وُفجأًة اختفى ىذا الػجمع وساد الػمسجد ظالـُ الليل وإذا 
القصة واضحة ومثُل ىذا كثَت لكننػي أكتفي  -بالفجر لػم يبزغ بعد بل بقي إليو زماف ليس بالقليل 

وإال ىناؾ كتب كثَتة اآلف مؤلفة باللغة العربية باللغة الفارسية  ،بػهذه الواقعة لقوة سندىابػهذه القصة و 
بلغات أخرى مشحونة بػمئات من الػحوادث لعلماء وأولياء ولناس ُصلحاء التقوا باإلماـ الػحجة يف زماف 

حمَّد باقر الصدر الغيبة الكربى، لكن القصة واضحة والسند واضح، سيد مػحمَّد الصدر عن السيد مػ
عن السيد الػخوئي عن رجل على حد من اإليػماف والورع كبَت كما يقوؿ السيد الػخوئي، والقضية 
واضحة قضية لقاء ورؤيا يف زماف الغيبة الكربى مع اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو، ولذلك 

نجد معاف كثَتة واضحة أكثر من نػحُن إذا أردنا أف ندرس القضية يف جو روايات أىل البيت فإننا س
 ىذه الػحوادث والوقائع، ِمراراً أقوؿ بأف الػحل دائماً يف كلمات أىل البيت.

إذا نذىب اآلف إىل غيبة الشيخ النعماين مثالً، لنرى ماذا تقوؿ كلمات أىل بيت العصمة صلوات اهلل 
في قال: َسِمعُت أبا عبد اهلل عن إسحاق بن عمار الصير وسالمو عليهم أمجعُت؟ مثاًل ىذه الرواية: 

يعٍت  - جعفر بن ُمَحمَّد عليو السالم يقول: للقائم غيبتان إحداىما طويلة واألخرى قصيرة فاألولى
أصاًل ليس فقط يلتقي بِو وإظلا يعلموف  - فاألولى يعلم بمكانِو فيها -الغيبة األوىل وىي الغيبة القصَتة 

 واألخرى -خاصة رلموعة، رلموعة خاصة  - فيها خاصٌة من شيعتوفاألولى يعلم بمكانِو  -بِػمكانِو 
خاصة مواليو يعٍت رلموعة،  - ال يعلُم بِـمكانِو فيها إالَّ خاصة مواليو في دينو -وىي الغيبة الطويلة  -

قد يفسرىا البعض دبا جاء يف بعض الروايات وما بثالثُت من وحشة ومعروفة بأف أىل احلديث وما 
أفَّ اإلماـ ُيصاحبُو ثالثوف من خواص أصحابِو ولكن الرواية تتحدث بنحو عاـ تقوؿ  ،حشةبثالثُت من و 

للقائم غيبتان إحداىما  بأف لإلماـ غيبة قصَتة وغيبة طويلة، أعيد قراءة الرواية، اإلماـ الصادؽ يقوؿ:
 -مي بتحقيق فارس حسوف كر  413ىذا ىو كتاب غيبة النعماين صفحة:  -طويلة واألخرى قصيرة 

يعلم بمكانِو فيها خاصٌة  -وىي القصَتة  - للقائم غيبتان إحداىما طويلة واألخرى قصيرة فاألولى
إذًا ىناؾ رلموعة أصاًل ال  - من شيعتو واألخرى ال يعلُم بِـمكانِو فيها إالَّ خاصة مواليو في دينو

هنا أف تصل إليو ىذه روايات أىل تلتقي باإلماـ فقط وإظلا تعلم مكانو، إذا كانت تعلم مكانو يعٍت بإمكا
 البيت وىذه الرواية موجودة أيضاً يف الكايف يف اجلزء األوؿ يف كتاب احلجة ىذه الرواية موجودة.
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 :ىناؾ رواية ثانية عن اإلماـ الصادؽ عليو السالـ وىذه الرواية أيضاً موجودة يف الكايف الشريف
 ،لغيبة األولى ال يعلم بِـمكانِو فيها إالَّ خاصة شيعتوللقائم غيبتان إحداىما قصيرة واألخرى طويلة، ا

ىذه القضية قضية التواصل مع اإلماـ احلجة  .واألخرى ال يعلم بِـمكانو فيها إال خاصة مواليو في دينو
ووصاؿ اإلماـ احلجة مع شيعتِو زبتلف من زماف إىل زماف من مكاف إىل مكاف باختالؼ الػُمالبسات 

وكذلك باختالؼ األشخاص، ىناؾ مالبسات  ،وباختالؼ حاجة الشيعة لذلكوالظروؼ ادلوضوعية 
تتعلق بالزماف مالبسات تتعلق بادلكاف مالبسات تتعلق باألشخاص ومالبسات تتعلق باحلوادث 
واألحداث والظروؼ ادلوضوعية العادلية أو اليت تكوف خاصة يف منطقة الظهور وىي منقطة الشرؽ 

علق بالشيعة بالظروؼ الشيعية وىناؾ مالبسات تتعلق بالتوجو الشيعي األوسط، وىناؾ مالبسات تت
 لإلماـ احلجة، ىل يتوجهوف بنحو خاص لإلماـ احلجة أو أهنم أغفلوا ذكره ونسوه.

ىناؾ رواية أخرى أيضًا يف غيبة النعماين رواية ىو يعلق عليها الشيخ النعماين يقوؿ: ولو لػم يكن يُروى 
نفس الػمحدث النعماين يعلق على ىذه الرواية  -لػحديث لكاف فيِو كفاية لػمن تأملو يف الغيبة إالَّ ىذا ا

 الرواية عن الػمفضل -يقوؿ: ولو لػم يكن يُروى يف الغيبة إالَّ ىذا الػحديث لكاف فيِو كفاية لػمن تأملو 
أبي عبد  عن الـمفضل بن عمر الـجعفي عن :عمر ودائمًا روايات الػمفضل ىي الروايات األعمقبن 

اهلل الصادق عليو السالم قال: إنَّ لصاحب ىذا األمر غيبتين إحداىـما تطول حتـى يقول بعضهم 
مات وبعضهم يقول قُِتل وبعضهم يقول ذىب فال يبقى على أمرِه من أصحابِو إال نفٌر يسير ال 

ر، قلت قبل ىذا ظرؼ آخ - يطلُع على موضعِو أحد من ولي وال غيره إال الـمولى الذي يلي أمره
إحداىـما تطول حتـى يقول بعضهم  -قليل القضية متعلقة باألزمنة يف مقطع زماين وىو ىذا الػمقطع 

فال يبقى على  -ىؤالء الشيعة وليس أعداء اإلماـ  - مات وبعضهم يقول قُِتل وبعضهم يقول ذىب
ال يطلُع على موضعِو  -يف مثل ىذا الظرؼ  - من أصحابِو إال نفٌر يسير -بعد أف تشتتوا  -أمرِه 

لكن يف ظرؼ آخر ىناؾ إال خاصة مواليو يف  - أحد من ولي وال غيره إال الـمولى الذي يلي أمره
دينو، ىنا وال أي واحد من ويل وال غَته، كل أولئك الػموايل ال تكوف لػهم ىذه الػحالة وإنػما ىناؾ 

ال يعلم بـمكانِو ىذه الروايات فتقوؿ:  ظرٌؼ خاص يف زماف معُت يف ظروؼ معينة مالبسات معينة تأيت
 .فيها إال خاصة مواليو فـي دينو
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الوصاؿ مع شيعتِو لو مراتب لو حيثيات، حُت تأيت ىذه الرواية أيضًا يف غيبة الشيخ النعماين ورواية 
حتى إذا بقيت األُمَّة حيارى وتدلهت اليماف يقوؿ: بن  منقولة عن سيد األوصياء ػلدث حذيفة

ي قولها إن الحجة ىالكة واإلمامة باطلة فورب  علّي إن حجتها عليها قائمة ماشية في وأكثرت ف
طرقها داخلة في دورىا وقصورىا جوالٌة في شرق ىذه األرض وغربها تسمُع الكالم وتسلم على 

لك يوم فيو سرور ولد الجماعة ترى وال ُترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء أال ذ
الػحجة متحركة إماـ زماننا على تواصل دائم معنا، ىناؾ تواصٌل جلي وىناؾ تواصٌل شيعتو. علّي و 

خفي، اإلماـ صلوات اهلل وسالمو عليو يتواصل معنا بػهذه االتػجاىات، ولذلك نػحُن ال نستغرب حُت 
ؿ الدين وتػماـ ، ىذا كتابُو كما934مثاًل نػجد أف الشيخ الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو الػمتوىف سنة: 

 النعمة، إذا نذىب إىل خطبة الكتاب مقدمة الكتاب ماذا يقوؿ؟ يقوؿ:
موسى الرضا صلوات اهلل بن  إف الذي دعاين إىل تأليف كتايب ىذا أين َلمَّا قضيُت َوطَري من زيارة علي

موسى بن  عليأين َلمَّا قضيُت َوطَري من زيارة  -كاف يزور اإلماـ الرضا  -عليو رجعُت إىل نيسابور 
نيسابور قريبة من مدينة مشهد ما يقرب من  -الرضا صلوات اهلل عليو رجعُت إىل نيسابور وأقمُت هبا 

فوجدُت  -كيلو مًت يف زماننا ىذا   400كيلو مًت فيما بُت نيسابور وما بُت مدينة مشهد حدود   400
أمر القائم عليو السالـ الشبهة وعدلوا  أكثر ادلختلفُت إيلَّ من الشيعة قد حَتهتم الغيبة ودخلت عليهم يف

عن طريق التسليم باألخبار والروايات وحديث أىل البيت  -عن طريق التسليم إىل اآلراء وادلقاييس 
وىذه الفتنة موجودة على طوؿ اخلط أف يذىب الناس إىل آرائهم وقياساهتم وذلك لقلة علمهم حبديث 

قد حَتهتم الغيبة ودخلت  -يف نيسابور  -يلَّ من الشيعة أىل البيت يقوؿ: فوجدُت أكثر ادلختلفُت إ
عليهم يف أمر القائم عليو السالـ الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم إىل اآلراء وادلقاييس فجعلُت أبذُؿ 
رلهودي يف إرشادىم إىل احلق وردىم إىل الصواب باألخبار الواردة يف ذلك عن النيب واألئمة صلوات اهلل 

: فبينا - إىل آخر كالمِو، إىل أف يقوؿ ..رد إلينا من خبارى شيٌخ من أىل الفضل والعلم عليهم حىت و 
ىو أين كاف مستقر؟ كاف مستقر يف الري  -أنا ذاُت ليلة أفكر فيما خّلفُت ورائي من أىل وولد وإخواف 

فبينا أنا ذاُت ليلة  -يعٍت يف جنوب طهراف احلالية ادلنطقة اليت كانت مدفنًا لسيدنا عبد العظيم احلسٍت 
فرأيت كأين دبكة أطوؼ حوؿ بيت  ،أفكر فيما خّلفُت ورائي من أىل وولد وإخواف ونعمة إذ غلبٍت النـو
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اهلل احلراـ وأنا يف الشوط السابع عند احلجر األسود أستلمُو وأقبلو وأقوؿ أمانيت أديتها وميثاقي تعاىدتو 
فأرى موالنا القائم صاحب الزماف  -د احلجر األسود دعاء مستحب أف يقرأ عن -لتشهد يل بادلوافاة 

فأدنو منو على شغل قلب وتقسم فكر فَػَعِلم عليو السالـ ما يف  ،صلوات اهلل عليو واقفًا بباب الكعبة
نفسي بتفرسِو يف وجهي فسلمُت عليو فردَّ َعَليَّ السالـ مث قاؿ يل: ِلما ال تصنف كتابًا يف الغيبة حىت 

الشيخ الصدوؽ عنده،  -ك، فقلت لو: يا ابن رسوؿ اهلل قد صنفُت يف الغيبة أشياء تكفى ما قد علَّ 
قد صنفُت يف الغيبة أشياء فقاؿ عليو السالـ:  -عنده كتاب غيبة الصدوؽ، عنده كتاب ادلقنع يف الغيبة 

 -هم السالـ ليَس على ذلك السبيل آُمُرَؾ أف تصنف اآلف كتابًا يف الغيبة واذكر فيو غيبات األنبياء علي
مث مضى صلوات اهلل عليو فانتبهُت َفزِعًا إىل الدعاء والبكاء والبِث  -ىو ىذا ىو الكتاب الذي ألََّفُو 
فلمَّا أصبحُت ابتدأت يف تأليف ىذا الكتاب شلتثاًل ألمر ويل اهلل  ،والشكوى إىل وقت طلوع الفجر

إىل آخر كالمِو، ىذا ضلٌو من أنػحاء التواصل  .. وحجتو مستعيناً باهلل ومتوكاًل عليو ومستغفراً من التقصَت
وموجود عندنا عرب تأريخ الغيبة الكثَت من مثل ىذه الػحوادث، يعنػي ىذا الكتاب أُلَِّف بأمر من اإلماـ 

 الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو.
يف زماف ليس بعيدًا جدًا عن زماننا ىناؾ كتاٌب آخر مكياؿ ادلكاـر ىذا الكتاب يتألف من جزأين 
)مكياؿ ادلكاـر يف فوائد الدعاء للقائم( صلوات اهلل وسالمو عليو، كتاٌب مجيل، ىذا الكتاب للمَتزا 

 أقدر على وصفِو بالقلِم زلمَّد تقي ادلوسوي األصفهاين، يف ادلقدمة يقوؿ: حىت ذبلى يل يف ادلناـ من ال
والكالـ أعٍت موالي وإمامي ادلنتظر وحبيب قليب ادلنكسر وقاؿ يل ببياف أهبج من وصل احلبيب وأىيج 

اين كتابرا بنويس وعريب ىم  -باللغة الفارسية َكَلمَُّو  - اين كتابرا بنويسمن صوت العندليب ما لفظُو: 
أي أكتب ىذا الكتاب وأكتبُو باللغة  - فوائد الدعاء للقائمذار مكياؿ ادلكاـر يف گبنويس وناـ اورا بػ

 .العربية واجعل عنوانُو مكياؿ ادلكاـر يف فوائد الدعاء للقائم
ىذه شواىد وأمثلة ال على سبيل االستقصاء لو أردُت أف استقصي يف ىذا االذباه لوجدنا كثَتاً من مثل 

ا النظر يف كتاب مثل كماؿ الدين وسباـ النعمة لوجدناه ىذه األمثلة ومن مثل ىذه النماذج، وضلُن لو دققن
من أفضل الكتب اليت ُكتبت يف باهبا، ولو دققنا النظر أيضًا يف كتاب مكياؿ ادلكاـر يف فوائد الدعاء 

 للقائم لوجدناه من أفضل ومن أمجع الكتب اليت ُكتبت يف باهبا أيضاً.
وىذا ىو كتاب  ،يخ الػمفيد رضواف اهلل تعاىل عليوإذا ذىبنا إىل رسائل الناحية الػمقدسة إىل الش
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االحتجاج الػمصدر األصلي لػهذه الرسائل، بشكل سريع نقرأ ما جاء يف الرسالة األوىل، سوؼ لن أقرأ 
 لكننػي أذىب إىل موطن الػحاجة. الرسالة بتمامها ألف الرسالة بػحاجة إىل شرح

فإنَّا نُـحيُط علمًا بأنبائكم وال هلل وسالمو عليو؟ يقوؿ: ا صلوات االرسالة األوىل ماذا يقوؿ إماـ زمانن
يف زماف  - وال يعزب عنا شيٌء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم -يعزب يغيب  - يعزبُ 

الشيخ ادلفيد حدثت ِفََت كاف البويهيوف ىم الذين يسيطروف على احلكم العباسي ولكن حدثت ِفََت 
يد إىل خارج بغداد، اآلف لسُت بصدد الدخوؿ يف ىذه التفاصيل التأرؼلية ؽلكن وبسببها نُفَي الشيخ ادلف

عنا شيٌء من أخباركم ومعرفتنا بالذل  فإنَّا نُـحيُط علماً بأنبائكم وال يعزبُ  -أف نتناوذلا يف وقت آخر 
إلى ما كان ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم  -إىل أي شيء؟  - ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم -ِلماذا؟  - الذي أصابكم

ما ىو ىذا الشيء الذي كاف السلُف الصاحل عنو شاسعاً؟ وىو عدـ  -السلُف الصالح عنو شاسعاً 
التأثر بادلخالفُت، ىذه حقيقة ألنو بعد زماف الغيبة الصغرى بدأ الفكر ادلخالف يتسرب إلينا، ألف 

ومعرفتنا  -فقط  السلف الصاحل كانوا يتمسكوف حبديث أىل البيت وكانت كتبهم ىي كتب احلديث
 -أي بعيدًا  - بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف الصالح عنو شاسعاً 

أيُّ عهد؟ العهد ادلأخوذ بأننا ال نأخذ من غَت أىل البيت ىو  -ونبذوا العهَد المأخوذ وراء ظهورىم 
ائب ال نستطيع أف ننصر اإلماـ أو أف نكوف ىذا العهد، أيُّ عهد ُأِخَذ علينا؟ عهُد اإلمامة، اإلماـ غ

يف طاعتِو، ما ىو ادلتبقي من عهد اإلمامة؟ ادلتبقي من عهد اإلمامة أف نلتـز بأقواذلم، كيف نلتـز بأقواذلم 
وضلُن طللط حديث ادلخالفُت مع حديثهم وضلُن ندس فكر ادلخالفُت مع فكر أىل البيت وىذه القضية 

معرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف و  -ابتدأت منُذ ذلك الوقت 
اإلماـ ىنا ال يتحدث  - الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد المأخوذ وراء ظهورىم كأنهم ال يعلمون

عن أف السلف الصاحل كانوا مثاًل على عبادة وورع وأنتم لستم على عبادة وورع ىذا ال يقاؿ لو عهٌد 
لعهد ادلأخوذ علينا ما ىو؟ عهُد اإلمامة واإلماـ غائب، فأين يكوف العهد حينئذ يُطبق عملياً؟ مأخوذ، ا

بااللتزاـ دبا قالو أىل البيت عقائديًا وفقهيًا وفكريًا ولكن القضية أصبحت بشكل آخر، إذا ندرس حياة 
ىم من الفقهاء الذين كانوا الفقهاء الشيعة يف ذلك الوقت مثل ابن اجلنيد مثاًل أو القاضي سالَّر أو غَت 

سعيد العماين أو غَت ىؤالء، وحىت لو أردنا أف ندرَس فقو بن  يف ذلك الوقت أو الفقيو العماين زلمَّد
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الشيخ الطوسي وفقو السيد الػمرتضى والذين سبقوىم ىناؾ تسرب واضح للفكر الػمخالف، وأنا ال أريد 
اً ولكن ىذه قرائن وشواىد تتحدث عن ىذه الػحقيقة وإال ما أف الرواية أو أف الرسالة أفسرىا بػهؤالء أبد

 :ىو العهد الػمأخوذ علينا على الشيعة
عنا شيٌء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح   فإنَّا نُـحيُط علمًا بأنبائكم وال يعزبُ 

وذ وراء ظهورىم كأنهم ال كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد الـمأخ
إنا غير مهملين  -ومع ذلك رحػمة اإلماـ ولطف اإلماـ  -يعلمون إنا غير مهملين لـمراعاتكم 

ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم ُمذ  مع أف الكثََت من الشيعِة قد نبذوا العهد ىو يقوؿ: - لـمراعاتكم
السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد  إلى ما كان -كثَت منكم أكثر الشيعة  - َجَنَح كثيٌر منكم

نا غير مهملين لـمراعاتكم وال إ -ولكن ىم شيعتُو  - الـمأخوذ وراء ظهورىم كأنهم ال يعلمون
نػحُن يا ابن رسوؿ اهلل، نػحُن ناسوف لذكرؾ نػحُن مهملوف لػمراعاتك، إنا نعلم بأنك  -ناسين لذكركم 

إنا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال  -ذكرنا لست مهماًل لػمراعاتنا ولست ناسيًا ل
قطعوكم من أصولكم من  - واصطلمكم األعداء -البالء الشديد  الألواء - الألواءذلك لنزل بكم 

إنا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم  -جذوركم، االصطالـ القطع من الػجذور من األصوؿ 
وىذا القانوف يػجري يف زماف الشيخ الػمفيد وبعد  -واصطلمكم األعداء  اءالألو ولوال ذلك لنزل بكم 

الشيخ الػمفيد ويف زماننا وبعد زماننا ىؤالء ىم أئمتنا، أليس الروايات تقوؿ بأنػهم يػمرضوف لػمرضنا 
 الألواءإنا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال ذلك لنزل بكم  -ويفرحوف لفرحنا 

فاتقوا اهلل جلَّ إىل أف يقوؿ اإلماـ يػخاطب الشيعة يف زماف الشيخ الػمفيد:  - مكم األعداءواصطل
أعينونا يا شيعتنا نريد أف  - على انـتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم -أعينونا  - جاللو وظاىرونا

 .نػخلصكم من ىذه الفتنة الػُمقبلة إليكم
تواصل مستمر كالشمس إذا غيبتها الغيـو غيََّبها السحاب، أال تالحظوف أف تواصل اإلماـ مع شيعتِو 

اإلماـ يف حالة تواصل معنا، ضلُن يف حالة عدـ تواصل معُو، ىذا ىو مراد اإلماـ أنَُّو وجو االنتفاع بو يف 
غيبتِو كاالنتفاع بالشمس إذا جللها السحاب، الشمس موجودة، ىناؾ حواجز وىي الغيـو ولكن 

إنا غير  :فيضها ولطفها، ضلن يف حالة انقطاع نػحُن الذين أىػملنا مراعاة اإلماـ الشمس موجودة وتوصل
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واصطلمكم األعداء فاتقوا اهلل  الألواءمهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال ذلك لنزل بكم 
ػَحكِّم واليتُو أعينونا ألف األمور تػجري بأسبابػها، اإلماـ ىنا ال يُ  -جلَّ جاللو وظاىرونا على انـتياشكم 

التكوينية وحتػى لو أراد أف يُػَحكِّم واليتُو التكوينية ففي حدود إنو يف زماف الغيبة واليتُو التكوينية تظهر 
قَػرُبت منكم  - على انـتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم -أعينونا  -وظاىرونا  -يف زماف ظهورِه 

ذل الذي أصابكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان ومعرفتنا بال -وىذه الفتنة واضحة بينها اإلماـ 
ما ىو ىذا العهد الذي نبذوه؟  -السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا العهَد الـمأخوذ وراء ظهورىم 

أليس أنػهم تركوا حديث أىل البيت وذىبوا يبحثوف يف القمامة والػمزابل والقضيُة ىي القضية وذاؾ اليـو 
 .  ىو ىذا اليـو

 بالطعِم وبالريِح وباأللوان  ليوم كذاَك األمِس وىذا ا
فليعمل كل امرئ منكم ِبما نفس القضية، إىل أف يقوؿ يف آخر رسالتِو صلوات اهلل وسالمو عليو: 

إذًا ىو ىذا العمل، إذا أردنا أف نعمل ما يقربنا من زلبتهم، باهلل عليكم أي  - يَقُرب بِو من محبَِّتنا
أي شيء؟ أليس ىي األمور اليت يريدوهنا، وىذه األمور اليت يريدوهنا أين صلدىا؟ شيء يقربنا من زلبتهم؟ 

يف الفتوحات ادلكية!! باهلل عليكم، أو صلد ىذه يف صحيح البخاري؟! أو يف التفاسَت اليت كتبها علماء 
 الشيعة بعيدًا عن حديث أىل البيت أين صلدىا؟ صلدىا يف حديث أىل البيت، أحبثوا عن حديث أىل
البيت التصقوا بعلمائكم الذين ػلدثونكم عن أىل البيت وابتعدوا عن علماء ادلزابل والقمامات، ىذه 

وىناؾ علماء يبحثوف يف حديث أىل البيت أحبثوا عن  ،حقيقة ىناؾ علماء يبحثوف يف ادلزابل والقمامات
حُت أقوؿ التصقوا هبم فإنٍت ال أعتقد بعصمِة أحد  -فليعمل كل امرئ منكم  :ىؤالء التصقوا هبؤالء

أبدا، العصمة فقط لإلماـ احلجة وحىت ىؤالء يشتبهوف وؼلطأوف وكلنا نشتبو ونقع يف اخلطأ، ولكن ضلُن 
فليعمل كل امرئ منكم ِبما يَقُرب بِو من محبَِّتنا  -يف حالة مقاربة حملبتهم، مقاربة للصراط ادلستقيم 

باهلل عليكم ما ىو أكثر شيء ال يريدُه األئمة لنا؟ أليس ىو  -و من كراىتنا وسخطنا ويتجنَّب ما يُدني
فليعمل كل امرئ منكم ِبما  -أف نذىب إىل قمامات ادلخالفُت ومزابل ادلخالفُت والعيوف الكدرة 

ين التنفعُو توبة يَقُرب بِو من مـحبَِّتنا ويتجنَّب ما يُدنيو من كراىتنا وسخطنا فإنَّ أمرنا بُغتٌة ُفجاءة ح
 وال يُنجيو من عقابنا ندٌم على حوبة واهلل يُلِهُمكم الُرشد ويلطف لكم فـي التوفيق برحـمتو.
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وبقية الػحديث إف شاء اهلل تعاىل يف يـو غد، يـو غد نكمل الػحديث يف الوصاؿ وإذا بقي عندنا وقت 
 أشرع يف العنواف السابع التكليُف الشرعي.

ُمػَحمَّد دعائي لكم بالتوفيق يف خدمة إماـ زمانكم ومعرفة إماـ زمانكم أسألكم  أشياع القائم من آؿ
الدعاء، سيدي يا بقية اهلل ِبَك صلنػي عنك ال تقطعنػي أغثنػي يا ابن رسوؿ اهلل فأنَت أنَت ال غَتؾ 

الػَمَلفِّ مرادي صلوات اهلل عليك، إىل لقاء قريب إىل يـو غد الػحلقة السادسة بعد العاشرة من حلقات 
 الػَمهَدوّي يف أماف اهلل. 
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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