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 السادسة عشراحللقة 

 الثاني/ اجلزء الوصال 
أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو سبلـٌ عليكم، وفقنػي اهلل تعاىل وإياكم لػمعرفة 
إماـ زماننا ولطاعتِو ومػحبتِو ومودتِو والتسليم ألمره واالنقياد إلرادتو صلوات اهلل وسبلمو عليو، الػحلقُة 

وّي زُبَدُة الػَمَلّفات، العنواف السادُس من عناوين صحائف ىذا السادسة بعد العاشرة من الػَمَلفِّ الػَمهدَ 
 الوصال.الػملف: 

الوصاؿ حديٌث يف أجواء وصاؿ اإلماـ صلوات اهلل عليو مع شيعتِو ووصاُؿ شيعتِو معو صلوات اهلل 
ػحبػي وسبلمو عليو وعلى آبائو وأجدادِه األطيبُت األطهرين، سؤاٌؿ من جػمع من اإلخوِة واألخوات من م

أىل البيت حوؿ القصة التػي قرأتػها من كتاب الغيبُة الكربى للسيد الشهيد مػحمَّد الصدر رضواف اهلل 
من  133تعاىل عليو وىو الػجزء الثاين من موسوعة اإلماـ الػمهدي صلوات اهلل وسبلمو عليو صفحة: 

 الغيبة الكربى، الػحادثة كما نقلتها بػهذا السند: 
صدر يروي عن السيد مػحمَّد باقر الصدر يروي عن السيد اخلوئي عن رجل وثقو السيد السيد مػحمَّد ال

اخلوئي يعرفُو وقاؿ بأنو من اإلؽلاِف والورع على حد عظيم كما قاؿ السيد زلمَّد الصدر: السيد اخلوئي 
حب القصة يروي عن أحد ادلؤمنُت يسميو ويوثقُو ويصفُو بأنو من اإلؽلاِف والورع على حد عظيم وىو صا

يعٍت احلادثة وقعت معو، أعيد قراءة احلادثة حىت تتضح الصورة أكثر، السيد زلمدَّ الصدر يقوؿ:  -
فيحسن يف ىذا الصدد إعطاء نبذة كافية  -يعٍت ىذه الواقعة غَت موجودة يف ادلصادر  -وحيث أهنا 

عنها، كاف ىذا الرجل يف أحد األياـ عصرًا يف مسجد الكوفة وبينما ىو ؽلشي زلاذيًا لغرفِو ادلنتشرة يف 
حائط سوره رأى يف أيواف كائن أماـ أحد الغرؼ فراشًا مفروشًا وقد استلقى عليو شخٌص مهيٌب جليل 

 :بُت من وجودعلا وسألت الرجل اجلالس عن ىذا ادلستلقي فأجابقاؿ فتعج ،وجلَس بإزائِو رجٌل آخر
َم ػِ ػمًا ألف العامة ىناؾ ينطقوف العالوحسبُت أنو يريد كونو سيداً عالَ سيد العالَػم، قاؿ: فاستهونُت جبوابِو 

مكتوب ىنا بفتح األلف  -ػم بفتح البلـ ، ألف العامة ىناؾ ينطقوف العالَ بفتح األلف والبلـ، ينطقوف
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مث إف ىذا الرجل مضى للوضوء واالشتغاؿ بصبلة ادلغرب  -والبلـ اشتباىًا ىنا خطأ مطبعي يبدو 
وحينما  ،والعشاء والتهجد يف زلراب أمَت ادلؤمنُت عليو السبلـ حىت أجهدُه التعب والَنعس فاستلقى وناـ

ادلنقوشة يف الطرؼ اآلخر استيقظ وجَد ادلسجد مضيئًا يقوؿ: حىت أين أستطيع أف أقرأ الكتابة القرآنية 
من ادلسجد فظننُت أف الفجر قد بزغ بل مضى بعد الفجر زماٌف غَت قليل وإين تأخرُت يف النوـِ زائداً 

فخرجُت إىل الوضوء فوجدُت يف الدكة اليت يف وسط ادلسجد صباعة ُمقامة للصبلة يؤمها  ،عن ادلعتاد
سلتلفة وجنسيات متعددة دبا فيهم ذاؾ الرجل الذي رأيتُو جالساً سيُد العالَػم ويأمتُّ بِو أُناٌس كثَتوف بأزياء 

فعجبُت من وجود ىؤالء يف ادلسجد على خبلؼ العادة مث أين أسبغت  ،إىل جنبِو يف عصر اليـو ادلاضي
الوضوء والتحقُت باجلماعة وصليت الصبح معهم ركعتُت وحُت انتهت الصبلة قاـ ذلك الرجل الػُمشار 

إماـ اجلماعة سيد العالَػم وسألُو عٍت قائبًل ىل نأخذ ىذا الرجل معنا، فأجاب سيد  إليو وتقدـ إىل
وُفجأًة اختفى ىذا اجلمع وساد ادلسجد ظبلـُ الليل ، كبل فإف عليو سبحيصُت البُد أف ؽلر هبما  :العالَػم

 .وإذا بالفجر مل يبزغ بعد بل بقي إليو زماٌف ليس بالقليل
ػي ذكرىا السيد مػحمَّد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو يف كتابِو الغيبة الكربى، ىذه سباـ القصة بنصها الت

وىي قصٌة واضحة من جهتُت: من جهة قوة سند القصة، سنٌد ذىبػي، السيد مػحمَّد الصدر عن السيد 
مػحمَّد باقر الصدر عن السيد الػخوئي عن رجل يصفُو السيد الػخوئي بأنو على حد عظيم وعلى حد  

من اإليػماف والورع وقد َسػمَّاُه إالَّ أف السيد مػحمَّد الصدر لػم يذكر االسم، ربػما السيد مػحمَّد  كبَت
 .باقر الصدر لػم يذكر االسم لو ولذلك ما سػماه، القصة نقلتها كما ىي

السؤاؿ من جػمع من اإلخوة واألخوات يطلبوف تفصيبًل أكثر عن ىذه القصة، التفصيل األكثر عن ىذه 
لقصة أنا عندي بعض الػمعلومات لكننػي ما تطرقُت إليها حوؿ ىذا الػموضوع ألننػي أردُت أف اقرأ ا

إال أف ىناؾ تفاصيل أنا على علم  ،النص الػموجود يف كتاب السيد مػحمَّد الصدر وبالسند الذي ذكرهُ 
ن اسػمِو بػها من جهات ومصادر أخرى، الشخص الذي حدثت معُو ىذه الػحادثة والسؤاؿ ىنا ع

يسألوف من ىو؟ الشخص الذي حدثت معو ىذه الػحادثة ىو الشيخ مػحمَّد الكويف، صحيح ىنا ما 
مذكور يف كتاب السيد مػحمَّد الصدر لكن ىناؾ جهات ومصادر أخرى أنا على إطبلع بػخصوصها 

د الكويف ذكرت بأف الشخص الذي نقل عنو السيُد الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو ىو الشيخ مػحمَّ 
 الششًتي وىذه القصة حدثت معو أياـ شبابِو وبػحسب ما أعلم أف القصَة ىكذا حدثت: 
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استعداداً  18ىو ذىَب إىل مسجد الكوفة يف شهر رمضاف يف ليالػي شهر رمضاف وبالضبط ذىب ليلة 
 ىناؾ يف مسجد الكوفة يف مػحراب أمَت 21و  20وليلة  19لليالػي القدر، أراد أف يكوف ليلة 

الػمؤمنُت للعبادِة ولتذكر مصاب سيد األوصياء، فهذا الرجل شيخ مػحمد الششًتي الكويف ذىب إىل 
مسجد الكوفة وبػحسب ما يُنقل عنو بأنو كاف يػجلس يف مػحراب األمَت يتذكر مصاب سيد األوصياء 

شاء أفطر كاف بعد أف صلى صبلة الػمغرب والع 19وكاف يقرأ الػمصيبة فيما بينُو وبُت نفسو، ليلة 
يػحمل معو فطور، طعاـ الفطور الذي كاف معو كاف مقدار من الػخبز والػخيار، يقوؿ بعد أف أكلت 
طعاـ فطوري والظبلـ خيَّم على الػمسجد ما كاف ىناؾ إنارة يف الػمسجد، ألف ىذه الػحادثة حدثت يف 

وادث كثَتة حدثت بعد للهجرة، ىناؾ ح 1335زماف شبابِو، ىذه الػحادثة حدثت يف حدود سنة: 
ذلك لكننػي ذكرُت ىذه الػحادثة ألنػها بسند الػمشاىدوف يثقوف بِو لػهذا السبب، وألنػها موجودة يف  
كتاب موجود بُت أيدي الػمشاىدين وإال ىناؾ حوادث كثَتة حدثت بعد ىذه الػحادثة، ىذه الػحادثة 

عها السيد الػخوئي يف أياـ شبابِو من وسػم 1340، وربػما شيئاً أكثر من ذلك 1335حدثت يف سنة: 
ىذا الرجل، والػمسجد كاف بنائُو يػختلف عن البناء الػحالػي كاف ىناؾ غرؼ وإيوانات يف الػمسجد، 
يقوؿ اتػجهت إىل الػجانب الشرقي من الػمسجد بعد أف تناولت طعاـ الفطور، فأماـ أحد اإليوانات  

وكاف ىناؾ رجل مستلقي شبو نائم كاف نائمًا وقد تغطى كاف ىناؾ فراش والػمكاف مضيء وكأنو نػهار 
كاف يرتدي العمامة اللباس الػمعروؼ   ،بعباءتو ورجل يػجلس إىل جانبِو وىو يرتدي لباس رجاؿ الدين

 .الذي يلبسُو علماء الدين وطلبُة العلم الدينػي يف النجف
فردَّ السبلـ َعَليَّ ىذا الرجل اجلالس الذي   ،تعجبت من وجود ىذا ادلنظر يف ادلسجد فجئُت فسلمت

فجلست فلمَّا جلست سألٍت عن أحوايل  ،تفضل باجللوس :كاف جالسًا جبانب ذلك ادلستلقي وقاؿ يل
سألٍت عدة مرات عن عدة  ،مث بدأ يسألٍت عن أحواؿ علماء النجف فبلف فبلف فبلف وأنا أخربه

معُو بكلمة قصَتة مل أمسعها بالضبط ماذا قاؿ لو على  أشخاص يقوؿ ىذا الرجل النائم ادلستلقي تكلم
ىذا الرجل اجلالس سكت وما تكلم بعد ذلك ما سألٍت عن شيء وكأنو هناه أف يسأؿ  ،أثر ىذه الكلمة

أو شيء من ىذا القبيل، بعد ذلك أخذين الفضوؿ فسألت ىذا الرجل فقلُت: من ىذا النائم من ىذا 
ػم، يقوؿ ىالٍت اجلواب، سيُد العالَػم كيف!! فقلُت يف نفسي فيما بيٍت وبُت ادلستلقي؟ قاؿ يل: سيُد العالَ 

نفسي قلُت سيد العالَػم ىو صاحب الزماف ىذا سيٌد عالِػم وليس سيد العالَػم، ىذا الكبلـ فيما بيٍت 
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اً  فسكت وبُت متحَت  ،يقوؿ ىذا الرجل اجلالس قاؿ يل: ىذا سيُد العالَػم وليس سيد عالِػم ،وبُت نفسي
كيف عرؼ ماذا دار يف نفسي لكنٍت ال أدري ىذا الكبلـ احملَت وىذا ادلنظر احملَت يف مسجد الكوفة وىو 

ادلكاف منَت وىو بطبيعتِو ُمظلم ىؤالء الناس الذين رأيتهم وما رأيتهم من قبل وأنا يف  ،على خبلؼ العادة
فجاء أحدىم ػلمُل قدحًا فشرب وبقيت  ىذا احلاؿ الرجل اجلالس طلَب ماًء كأنو قاؿ آتونا دباء، يقوؿ

بقية يف القدح قاؿ يل تشرهبا؟ قلت ال لسُت عطشانًا فأعطاىا لػهذا الرجل الذي جاء لػهذا الشاب، 
يقوؿ ىذا الشاب أخذ الَقَدح مشى خطوات وغاب عن بصري ُفجأًة ال أدري كيف غاب، ما بُت 

األمَت ألنتفع من وقت ىذه الليلة قمت فسألنػي حَتتػي وما بُت رغبتػي للذىاب إىل الػمحراب مػحراب 
قلُت: إنػي ذاىب إىل الػمحراب فقاؿ أذىب توكل على اهلل ودعا لػي بالتوفيق ىذا  إىل أين أنت ذاىب؟

الرجل الػجالس، ذىبُت إىل الػمحراب صليُت ركعات أخذين النعاس نػمت مث استيقظت، استيقظت وإذا 
فلُمت نفسي على  ،توقعت أف وقت الفجر قد مضى عليو شيٌء كثَتأرى الػمسجد بكاملِو منَت مشرؽ 

ذلك كيف أف وقت الفجر قد فاتنػي وتكاد الشمس أف تشرؽ، َلمَّا خرجت إىل باحة الػمسجد وجدت 
ىناؾ أناسًا كثَتين، وجدت صبلة جػماعة تكاد أف تبدأ، فراش وىناؾ صفاف وأناس كثَتوف والذي كاف 

مامتها ىو سيُد العالَػم، أسرعُت بالوضوء ووقفت مع ىؤالء الػمصلُت وسػمعُت يتهيأ لصبلة الػجماعة إل
 ىل نأخذ ىذا الشاب معنا؟ :من أحدىم يقوؿ لسيد العالَػم

سبحيص سيصيبُو حينما يبلغ األربعُت والتمحيص الثاين  ،ال ىذا الشاب البُد أف ؽلر عليو سبحيصاف :قاؿ
 ،ذلك أحسست حباجة للذىاب إىل بيت الوضوء إىل ادليضات سيصيبُو حينما يبلغ السبعُت، يقوؿ بعد

فخرجت من ادلسجد ألجدد وضوئي َلمَّا رجعت وجدُت الظبلـَ قد حلَّ يف كل أضلاء ادلسجد وال من 
 حينئذ التفت إىل أف الرجل الذي وقفُت أصلي خلفُو ىذا الرجل الذي قيل يل بأنو ،صباعة وال من أحد

بن احلسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، قطعاً مثل ىذه األحداث حينما تُنقل حلجة سيد العالَػم ىو اإلماـ ا
يف بعض األحياف صاحب احلادثة قد ال ػلدَّث بكل التفاصيل قد ػلدَّث هبا بنحو إصبايل وقد ؼلفي 
بعض ادلعلومات وػلدث شخصًا آخر بتفاصيل أكثر وىذه قضية طبيعية، وىذا الرجل الشيخ زلمَّد 

ىناؾ رسالة  ،كويف يبدو يل ىو نفسو الشخص الذي نقل إىل السيد أبو احلسن األصفهاينالششًتي ال
يعرفها ادلطلعوف على أحواؿ العلماء وعلى أسرار عصر الغيبة أفَّ السيد أبو احلسن األصفهاين تلقى رسالة 

ورسالة   ،رسالةمن اإلماـ احلجة صلوات اهلل وسبلمو عليو قبل أف يتصدى للمرجعية والذي نقل لو ىذه ال
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كانت فيها تعليمات إصبالية كيف يتصدى السيد أبو احلسن األصفهاين، الذي نقل ىذه الرسالة ىو 
ىذا الشيخ، الشيخ زلمَّد الششًتي الكويف رضواف اهلل تعاىل عليو، ىناؾ تفاصيل أخرى تتعلق هبذا 

ـُ زماننا صلوات دلوضوع ردبا يف برنامج احلجة ا اهلل وسبلمو عليو حُت أربدُث يف بن احلسن العسكري إما
لكنٍت أكتفي هبذه الُعجالة نزواًل عند  ،مثل ىذه ادلضامُت قد أتناوؿ مطالب أخرى تتعلق هبذا ادلوضوع

 .رغبة صبع من إخواين وأخوايت من زليب أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعُت
قدسة إىل شيخنا أ ي عبد اهلل ادلفيد رضواف اهلل حديثنا يف الوصاؿ وكاف آخر الكبلـِ يف رسائل الناحية ادل

 تعاىل عليو، وكنت قد تلوت جانباً منها حبسِب رواية شيخنا الطربسي يف كتابِو االحتجاج يف اجلزء الثاين. 
فإنا نـحيُط علمًا بأنبائكم وال يعزب عنا شيٌء من أخباركم من الرسالة األوىل تلوت على مسامعكم: 

ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان السلف الصالـح عنو  -ِلماذا؟  - ذي أصابكمومعرفتنا بالذل ال
وتكلمت عن ىذه القضية أف عملية  - شاسعا ونبذوا العهد الـمأخوذ وراء ظهورىم كأنـهم ال يعلمون

نبذ العهد الػمأخوذ ىي عملية التوجو إىل الدائرة التػي ال يريد إمامنا أف نتوجو إليها إىل دائرة الػمخالفُت 
نػحُن يا ابن رسوؿ اهلل نػحُن الػمهملوف لػمراعاتك  - إنَّا غير مهملين لـمراعاتكم وال ناسين لذكركم -

 واصطلمكم األعداء فاتقوا اهلل جلَّ جاللو وظاىرونا الألواءذلك لنزل بكم ولوال  -والناسوف لذكرؾ 

قَػُرَب وقوعها، أنافت  - من فتنة قد أنافت عليكم -تػخليصكم  - على انتياشكم -ناصرونا  -
من فتنة  -عليكم قَػُرَب أظلتكم ىذه الفتنة وصلتكم، أظلتكم من الِظبلؿ وليس أضلتكم من الضبلؿ 

فليعمل كل إىل أف يقوؿ صلوات اهلل عليو يف الرسالة األوىل إىل شيخنا الػمفيد:  -م قد أنافت عليك
ما ىو أقرُب شيء يقربنا إليهم؟ التمسُك بأذياؿ الكتاب  -امرئ منكم بـما يَقُرب بِو من مـحبَِّتنا 

ا ويتجنب ما فليعمل كل امرئ منكم بـما يَقُرب بِو من مـحبَِّتن -والعًتة ىو ىذا الذي يقربنا إليهم 
وأكثر شيء يسخطُو األئمة أف نعطي ظهورنا لػهم وأف نذىب نبحث يف  -يُدنيو من كراىتنا وَسَخِطنا 

ويتجنب ما يُدنيو من كراىتنا وَسَخِطنا فإنَّ أمرنا بُغتٌة ُفجاءة حين ال تنفعُو توبة  -الػمزابل والقمامات 
وال يُنجيو من عقابنا ندٌم على حوبة  -لػمعصية الػحوبة ىي ا -وال يُنجيو من عقابنا ندٌم على حوبة 

 .واهللُ يُلهمكم الُرشد ويلطُف لكم فـي التوفيق برحـمتو
يف الرسالة الثانية تأكيد على نفس الػمضامُت السابقة ألف ىذه ىي القضية الػمشكلة الكبَتة يف حياة 
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فـي الوفاء بالعهد  اجتماع من القلوبولو أن أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على الشيعة، الرسالة الثانية: 
أيُّ عهد ىذا؟! ىل ىو عهد إقامة الصبلة أو الصياـ، ىذا العهد ىو عهد اإلمامة، وأوؿ  -عليهم 

الرباءة وأىم ما يف الرباءة ىي  {بِاللّهِ وَيُؤهِي بِالطَّاغُىثِ يَكفُر فَوَي}فقراُت ىذا العهد الرباءة من أعدائهم 
الربيء ىو النظيف، أف تكوف  لقلوب والعقوؿ نقية وطاىرة بريئة،قائدية، أف تكوف االرباءة الفكرية والع

ولو أن أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتماع من  -القلوب والعقوؿ بريئة نقية من فكر الػمخالفُت 
رُح ما جاء يف وىذا الكتاب أيضاً يش -القلوب فـي الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخرَّ عنهم الُيمُن بلقائنا 

للهجرة وىذه  412ُمػحمَّد الَسَمري، ىذا التوقيع كاف يف سنة: بن  التوقيع الذي وصل إىل عليّ 
توقيعات بُت العلماء معروفة، سيقوؿ لكم من يقوؿ بأف ىذه التوقيعات وىذه الرسائل ضعيفة السند 

بُت علماء الػحديث وُمتسالَػمة  وأمثاؿ ىذه الًتىات ىذه الًتىات نػحُن نعرفها، ىذه التوقيعات معروفة
 412ىذه الرسالة سنة:  -ولو أن أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو  -عند كل الذين ترجػموا للشيخ الػمفيد 

للهجرة، والتوقيع األخَت الذي قاؿ فيِو اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو بأنو سيأتػي شيعتػي من يّدعي 
وتػحدثُت يـو أمس يف  .الػمشاىدة قبل ظهور السفيانػي والصيحة ومن يّدعي ذلك فهو كذاٌب مفًتي

 :حاً لفهم ذلك التوقيعىذا الػموضوع، ىذا التوقيع أيضاً يػمكن أف يكوف مفتا
ولو أن أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخرَّ عنهم 

كما يف ذلك التوقيع وسيأيت شيعيت من يّدعي   -الُيمُن بلقائنا ولتعجَّلت لهم السعادة بِـُمشاىدتِنا 
ولتعجَّلت  -أىل البيت واحد يشُد بعضُو بعضًا  ادلشاىدة ىنا مذكور نفس الكلمة ادلشاىدة، حديث

لهم السعادة بِـُمشاىدتِنا على حقِّ المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إال َّ ما يتصُل بنا 
وقطعًا أوؿ األشياء اليت يكرىها اإلماـ أف شيعتُو يكرعوف من العيوف  -مما نكرىُو وال نؤثرُه منهم 

ولو أن أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتو على اجتماع من القلوب  -اء اليت يكرىها الَكِدرة ىذه أوؿ األشي
على أي  -في الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخرَّ عنهم الُيمُن بلقائنا ولتعجَّلت لهم السعادة بِـُمشاىدتِنا 

قق إال بأخذ ادلعرفة ادليزاف ىو ادلعرفة وادلعرفة ال تتحقق إال بالرباءة وال تتح -على حقِّ المعرفة  -شيء؟ 
أف تكوف  -على حقِّ المعرفة وصدقها منهم بنا  -من العيوف الصافية من عُت ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد 

معرفة حقة وصادقة، كيف تكوف معرفة حقة وصادقة إذا كنا نكرع من ادلخالفُت ونأخذ من ادلخالفُت، 
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كما يف   - َكاَلُمُكم نُورالقـو الذين طلاطبهم: ادلعرفة احلقة والصادقة ىي اليت ال تصدر إال من أولئك 
ولتعجَّلت لهم السعادة بِـُمشاىدتِنا على حقِّ المعرفة وصدقها منهم بنا فما  -الزيارة اجلامعة الكبَتة 

يحبسنا عنهم إال َّ ما يتصُل بنا مما نكرىُو وال نؤثرُه منهم واهلُل الـُمستعان وىو َحسبُنا ونِعَم الوكيل 
للهجرة  412ىذا الكتاب سنة:  -على سيدنا البشير النذير ُمـَحمَّد وآلِو الطاىريَن وسلم وصالتُو 

، يعٍت 412للهجرة وىذا الكتاب  329زلمَّد الَسَمري كاف سنة: بن  والكتاب الذي وصل إىل علي
شيخ بعد ثبلثة وشبانُت سنة ىذا الكتاب صدَر من الناحية ادلقدسة إىل ال 12مع  400إىل  71عندنا 

 ادلفيد رضواف اهلل تعاىل عليو.
 تواصل اإلمام صلوات اهلل عليو مع شيعتِو يتخذ نحوين:

 .الوصال الـجليىناؾ التواصل أو 
 .التواصل الـخفيوىناؾ الوصاؿ أو 

ىذه من مصاديق التواصل اجللي، أمَّا التواصل اخلفي فذلك ىو التسديُد عن بُعد، اإلرشاُد عن بُعد 
واضحة دلن أراد أف ينقب يف تأريخ الغيبة الكربى، الشيخ ادلفيد ىناؾ حادثة معروفة يعرفها وىذه ادلعاين 

الذين أرخوا للعلماء الذين كتبوا الًتاجم ادلفصلة لعلماء الشيعة، الشيخ ادلفيد أياـ مرجعيتِو يف يـو من 
دنا امرأة حامل وقد يا شيخ عن :األياـ جاءُه رجٌل أعرا ي من أعراب الشيعة من الشيعة سأؿ الشيخ

ال ندري ىل ندفنها أـ نفتح بطنها فإننا ضلس بأف الوليد يف  ،ماتت وىي اآلف مطروحة على األرض
امرأة ماتت ويف بطنها جنٌُت حي، الشيخ ادلفيد  ؟بطنها حي نشعر هبذا فماذا نصنع أيها الشيخ ادلفيد

إليو ذىنو، خرج ىذا الرجل، قبل أف يصل  ال تفتحوا بطنها ادفنوا ادلرأة كما ىي، ىذا ما وصل :قاؿ لو
وإذا رجٌل خلفو كاف يركب جواداً، رجل على جواد يناديو يا  ،إىل بيتِو إىل ادلكاف الذي فيو ىذه ادلرأة

إف الشيخ ادلفيد يسلم عليك ويقوؿ لك افتحوا بطن ادلرأة مث بعد ذلك ادفنوىا  :فبلف يا فبلف التفت قاؿ
لرجل ذىب إىل حيث ادلرأة فتحوا بطن ادلرأة وأخرجوا منها وليدًا وكاف حياً أخرجوا اجلنُت احلي، ىذا ا

وبعد مدة من الزمن ىذا الرجل جاء هبذا الطفل وجاء لزيارة الشيخ ادلفيد وأخرب  ،وُدِفنت ادلرأة بعد ذلك
 ذلك؟ بدأ الشيخ ادلفيد بأف ىذا الغبلـ ىو ىذا الغبلـ الذي أمرتنا بأف طلرجُو من بطن أمو، فقاؿ لو مىت

يذكرُه بأنٍت جئتك يف اليـو الكذائي فقلت يل ادفنوا ادلرأة مع اجلنُت بعد ذلك تبعٍت رجل وقاؿ يل إف 
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الشيخ ادلفيد يقوؿ لك افتح بطن ادلرأة وأخرج اجلنُت منها، ما ىو رد الفعل على الشيخ ادلفيد؟ الشيخ 
ا ىذا إال صاحُب الزماف عليو السبلـ ىذا إما ادلفيد قاؿ فيما بينو وبُت نفسو قاؿ إين ما بعثُت ذلك وم

فإننا نتخبُط يف ىذا األمر لسُت  ،لسُت أىبًل للفتوى :ىو أو رجٌل من ِقَبلِو، الشيخ ادلفيد اعتزؿ قاؿ
بعد ذلك وصل توقيع إىل الشيخ ادلفيد، الشيخ ادلفيد وصلت إليو توقيعات تتجاوز ىاتُت  .أىبًل للفتوى

و رسالة ثالثة أيضًا وتلك الرسالة الثالثة حبسب تتبعي كانت مذكورة يف كتاب الرسالتُت، ردبا وردت ل
ولكن ادلوجود  ،ادلناقب مناقب آؿ أ ي طالب للمحدث أ ي جعفر السروي ادلازندراين ابن شهرآشوب

اآلف بُت أيدينا كتاب ادلناقب ليس ىو األصلي ىذا الكتاب ُحذؼ منو الكثَت وخصوصًا ىناؾ باٌب  
ُحِذَؼ من آخره وىو الباب ادلتعلق باإلماـ احلجة، ىو قسََّمُو على عدد األئمة على عدد  كامل واسع

ادلعصومُت قسََّمُو على عدد ادلعصومُت، ادلعصـو األخَت وىو اإلماـ احلجة اآلف الكتاب ادلوجود يف 
وينتهي، ادلكتبات مناقب آؿ أ ي طالب ما موجود فيو باب عن اإلماـ احلجة إىل اإلماـ العسكري 

والذي يبدو يل من خبلؿ الكتب اليت نقلت عنو حىت ىذه األبواب ادلوجودة ُحذؼ منها روايات ألنٍت 
أجد من خبلؿ التتبع يف الكتب اليت نقلت قدؽلًا عن ىذا الكتاب روايات اآلف غَت موجودة يف الكتاب 

أكثر من رسالتُت وصلت من احلايل ادلطبوع، ومن خبلؿ ادلصادر ادلختلفة يبدو أف ابن شهرآشوب نقل 
 ؟وِلماذا ُحِذؼ ،الناحية ادلقدسة إىل الشيخ ادلفيد يف الباب ادلتعلق يف مناقب اإلماـ احلجة والذي ُحِذؼ

وتلك قضيٌة أخرى ُحِذؼ الباب بكاملِو من كتاب ابن شهرآشوب ادلازندراين، فجاء التوقيع للشيخ ادلفيد 
 وىنا قضية مهمة جداً ىذه القضية تشتمل على جهتُت: .ديدوضلُن علينا التس ،أنو أنت عليك الفتوى

أف اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو إذا كاف الػجو الشيعي وكانت الزعامة  :الـجهة األولى
الشيعية بػمستوًى من اإلخبلص وبػمستوًى من التسليم والػمعرفة الػحقة إلماـ زمانػها لن يكوف اإلماـ 

 .الػحجة بعيداً عنها
 أف الزعامات الشيعية مهما بلغت فإنػها ليست معصومة.  :والـجهة الثانية

وىذه القضية تًتدد يف تأريخ الغيبة الكربى ولذلك اشتباه كبَت أف نتصور بأف علمائنا معصوموف فحينما 
انتقاد يػخطأوف أو يعثروف نػحمل عليهم أكثر مػما يػجب أف نػحمل عليهم، أو أننا نتوقع عصمتهم فأُي 

لػهم تثور ثائرة الشيعة من دوف أف تثور ثائرتػهم على علمائهم الذين ينتقصوف من الػمعصومُت صلوات 
وىذا ىو ضياع الشيعة بُت الػمهم واألىم، ىذه القصة نُِقلت بأكثر من  ،اهلل وسبلمو عليهم أجػمعُت
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ص العلماء للمَتزا صورة لكن ربػما يبحث البعض عن مصدرىا، ىذه القصة موجودة يف كتاب قص
سليماف التنكابنػي ىذا الكتاب قصص العلماء، وىو يف أصلو باللغة الفارسية وىذه النسخة بن  مػحمَّد

، ىذه الطبعة األوىل سنة:  بَتوت  1992نسخة مًتجػمة، دار الػمحجة البيضاء ودار الرسوؿ األكـر
، منقولة القصة بأكثر من صيغة 422لبناف، القصة التػي تتعلق بالشيخ الػمفيد موجودة يف صفحة: 

من قصص العلماء للتنكابنػي تػجد  422وىذه إحدى الصيغ وأنا ذكرتػها بالصيغة الػمعروفة، صفحة: 
ىذه القصة موجودة وموجودة يف مصادر أخرى أيضاً، ىذا نػموذج ولست ىنا بصدد تتبع مصادر كل 

 قصة وكل واقعة وإال ىناؾ مصادر عديدة أخرى.
إذا نذىب إىل زماف العبلمة احللي رضواف اهلل  413إىل زماف أبعد، الشيخ ادلفيد تويف سنة:  إذا نذىب

 ،تعاىل عليو وىو من علماء القرف السابع اذلجري، العبلمة احللي لو صلٌة بإماـ زماننا صلوات اهلل عليو
تسديد والتسديد وأيضًا ىناؾ فيما نُقل عنو شواىد واضحة على ىذه القضية على أي قضية؟ قضية ال

والتسديد يأيت حبسب  ،سيكوف نسبياً ليس ىناؾ من تسديد مطلق إذ ال عصمة ألحد إالَّ لئلماـ احلجة
قانوف التوفيق واخلذالف، أىل البيت ىم مصدر احلكمة اإلذلية فحينما يسددوف شخصًا يكوف التسديد 

د نسيب واحلكمة اليت يتعامل هبا التسدي ،حبسب علمو وحبسب عقلِو وحبسب معرفتِو وحبسب مسؤولياتوِ 
أىل البيت حكمة مطلقة، حكمة أىل البيت مطلقة أمَّا التسديد ألوليائهم وألشياعهم تسديد نسيب 

للمحدث  (جنة ادلأوى)والتسديد حبسب ادلقامات، العبلمة احللي ىذه القصة اليت أنقلها موجودة يف 
دلوجود عندي وإال ىي مطبوعة على ِحدا، كتاب من حبار األنوار حبسب ا 53النوري ادللحقة باجلزء 

جنة ادلأوى للمحدث النوري يف من فاز بلقاء احلجة أو معجزتُو يف الغيبة الكربى ىو كتاب مطبوع على 
وىو الذي بُت يدي،  53ِحدا ولكن ادلؤسسة اليت طبعت كتاب حبار األنوار أحلقت ىذا الكتاب باجلزء 

من حبار األنوار، رقم  53أشرُت إليها وىي ادللحقة باجلزء حبسب الطبعة اليت  252يف صفحة: 
 :وىي تتحدث عن العبلمة احللي، خبلصة األمر يف ىذه القصة 22احلكاية: احلكاية 

وىذا الرجل السٍت أعطى العبلمة  ،أف العبلمة احللي أحتاج كتابًا عند رجل سٍت والقصة ذلا تفصيل
نقل الكتاب بكاملِو ما استطاع كتب قسمًا فأخذُه النعاس، الكتاب لليلة واحدة، حاوؿ العبلمة أف ي

ولٍت  :فلمَّا اشتغل بكتابتِو وانتصف الليل غلبُو النـو فحضر احلجة عليو السبلـ وقاؿ -القصة ماذا تقوؿ؟
ىذا ادلوجود يف رواية جنة ادلأوى للمحدث  -فانتبو العبلمة وقد متَّ الكتاب  ،الكتاب وُخذ يف نومك
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 .382فس القصة موجود يف قصص العلماء بتفصيل أكثر للتنكابٍت صفحة: ون النوري.
ويف ليلة أعارُه الكتاب فأخذُه العبلمة وشرَع  -لنقرأ ماذا جاء يف قصة العبلمة مع ىذا الكتاب السٍت 

بنسخِو حىت جاء وقت السحر فغفا من غَت شعور وسقط القلم من يدِه واستيقظ يف الصباح فتحسر 
وعندنا نظر إىل الكتاب رآه مكتوبًا كلو وُكِتَب يف آخرِه كتبُو: ـ ح ـ د،  ، ينهي الكتابعلى نومِو ومل

أيَّاً كاف التفصيل يف نقل  -ىذه الطريقة اليت ُيكتُب هبا أسم اإلماـ ابن احلسن العسكري صاحُب الزماف 
ب تعبَتِه وتصورِه، القصة وباعتبار ىذا الكتاب مًتجم وحينما تًتجم احلوادث ادلًتجم سينقلها حبس
 .اخلبلصة يف كل ىذا ىو لطف اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو مع العلماء ادلخلصُت

 381، القصة السابقة موجودة يف صفحة: 382ىناؾ قصة معروفة وموجودة أيضًا يف صفحة: 
ى بأعرا ي وصار  ، القصة الثانية َلمَّا كاف العبلمة احللي يف طريقِو إىل زيارة احلسُت والتق382وصفحة: 

كبلـ فيما بُت العبلمة واألعرا ي ومن خبلؿ الكبلـ تبُت للعبلمة أف ىذا األعرا ي رجل صاحب علم 
فبدأ يسألُو عن ادلسائل اليت كانت ربَت ذىن العبلمة إىل أف وصل الكبلـ إىل قضية فسألُو عنها  ،وسيع

الدليل موجود عندؾ يف ادلكتبة  :ىذا جواٌب غريب ما الدليل على ذلك؟ قاؿ :فأجاب فقاؿ العبلمة
ولكنك غفلت عنو، راجع كتاب التهذيب للشيخ الطوسي هتذيب األحكاـ يف ادلوضع الفبلين ىناؾ 

ويف ىذه األثناء سقط السوط من يد العبلمة كاف على الناقة فهذا الرجل   .السطر الفبلين اجلواب ىناؾ
انب الناقة رفع السوط فوضع السوط يف يد العبلمة، العبلمة ىنا خطر يف بالِو من ىذا كاف ؽلشي جب

 الرجل الذي ُيشكل على العبلمة ويعلم العبلمة األدلة، خطر يف بالو ىذا السؤاؿ:
 :ويف نقل آخر ،نعم كيف ال ؽلكن وقد وضع يدُه يف يدؾ :ىل ؽلكن رؤية صاحب األمر؟ قاؿ :قاؿ

السوط، يف ىذه اللحظة العبلمة سقط يريد أف يقبِّل أقداـ اإلماـ وأغمي عليو فتح وىو الذي يناولك 
عينيو بعد ذلك ما وجد شيئاً، َلمَّا رجع إىل دارِه ذىب مباشرًة إىل كتاب التهذيب إىل نفس ادلوطن إىل 

ىل، كتاب نفس ادلكاف، السيد زلمَّد الطباطبائي مرجع الطائفة يف زمانِو ابن السيد علي صاحب ادلنا
ادلناىل كتاب معروؼ من الكتب ادلعروفة والسيد زلمَّد الطباطبائي ادلعروؼ بالسيد زلمَّد اجملاىد، 

 ،التنكابٍت ينقل عنو ىنا يقوؿ بأنو قد رأى النسخة ادلخطوطة لكتاب التهذيب الذي كاف عند العبلمة
صاحُب األمر عليو السبلـ ودؿَّ وقد كتب عليو العبلمة خبط يدِه ىذه الكلمة: ىذا احلديث أخرب بِو 

نفس السيد زلمَّد اجملاىد وصلت إىل يدِه ىذه النسخة من كتاب التهذيب اليت  -على الصفحة والسطر 
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علق عليها العبلمة عند ىذا احلديث الذي دلُو اإلماـ صلوات اهلل وسبلمو عليو فكتب عليو: ىذا 
 .لسطراحلديث أخرب بِو صاحُب األمر ودؿَّ على الصفحة وا

تبلحظوف تسديد ويف نفس الوقت إشارة إىل أف العلماء مهما بلغوا فما ىم على حد العصمة ولذلك 
والرؤى يف بعض األحياف  ،ولدُه فخر الػمحققُت أبو طالب رضواف اهلل تعاىل عليو رآه يف عالػم الرؤيا

ماء أصبًل َتسالػموا عليو وىذا األمر معروؼ بُت العل ،تكوف صادقة وتصدؽ ومصداقية ىذه الرؤى الواقع
وكأف ىذه الكلمة التػي نقلها فخر الػمحققُت عن والدِه العبلمة الػحلي كأنػها نصاً ال شكَّ فيِو ألف الواقع 
يصدقها، فخر الػمحققُت كاف يف حالة من الوحشة ومن األذى ولقد أوذي كثَتًا فخر الػمحققُت يف 

هم نوابغ، أتعلم بأف الػمحقق الػحلي خاؿ العبلمة بَػَلَغ إىل ذروة حياتو ألنو نَػَبَغ وىو صغَت، ىذه عائلة كل
 .الفقاىة واالجتهاد وىو يف سن العاشرة

وكذلك العبلمة احللي وىو ابن أختِو وكذلك فخُر احملققُت وىو ابُن العبلمة احللي حىت ينقل ادلؤرخوف 
 بعض األحياف العبلمة صغَت يفر من بُت يف ،بأف احملقق احللي خاؿ العبلمة كاف يَُدرِّس العبلمة يف صغرهِ 

يديو فيحاوؿ أف ؽلسك بِو يف باحة البيت فماذا يصنع العبلمة يقولوف بأنو كاف يقرأ آيات العزائم آيات 
السجدة الواجبة فبسبب قراءتِو آليات السجدة الواجبة كاف احملقق احللي ؼلر ساجدًا والعبلمة يفر من 

ا منقوؿ مذكور يف تراجم العلماء، فخر احملققُت يف ظرؼ نفسي بُت يدي خالِو، على أي حاؿ ىذ
بعد وفاة العبلمة احللي يرى يف عالَػم الرؤيا وبسبب ذلك ىو ىاجر  ،قاسي بسبب الظروؼ احمليطة بوِ 

احللة خرج من احللة وسافر إىل مكاف بعيد وىو أستاذ الشهيد األوؿ، الشهيد األوؿ تتلمذ عند فخر 
يرويها عن فخر احملققُت رضواف اهلل تعاىل عليهما، أبو طالب فخر احملققُت يرى يف عامل  احملققُت وروايتوُ 

 ،يا ولدي لوال كتاُب األلفُت وزيارة احلسُت :الرؤيا والدُه فيسأؿ والده ما ىو اخلرب يا أبا يا والدي قاؿ لو
ة احلسُت ىي الػُمَقدََّمة، لوال والذي يبدو ىو األصح فإف زيار  ،ويف نص لوال زيارة احلسُت وكتاُب األلفُت

زيارة احلسُت وكتاُب األلفُت لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصفُت، زيارة احلسُت واضحة معروفة ال ربتاج 
 إىل البحث حوذلا، كتاب األلفُت ما ىو؟

ردبا البعض يسأؿ ما ىو كتاب األلفُت؟ العبلمة احللي عندُه عشرات من الكتب موسوعات من الكتب 
قاَرف عشرات من الكتب ويف علم األصولالفقهي

ُ
ُت يف علِم الكبلـ ويف علم أصوؿ ية واألصولية والفقو ادل

الفقو عندُه العشرات من الكتب ِلماذا كتاُب األلفُت؟! ما ىو كتاب األلفُت؟ كتاُب األلفُت كتاٌب ألََّفُو 
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فُو العبلمة يشتمل على ألفي العبلمة وىو غَت موجود اآلف ادلوجود قسم منو، كتاب األلفُت كتاب ألَّ 
دليل، ألف دليل إلثبات إمامة أمَت ادلؤمنُت واألئمة من بعدِه وألف دليل إلبطاؿ خبلفة أعداء أىل 

فهو كتاُب األلفُت ألُف دليل إلثبات اإلمامة إلثبات إمامة علّي وآلِو وألف دليل إلبطاؿ خبلفة  ،البيت
ٍت أكثر من ألف دليل دبئة دليل، واحلقيقة ضلُن إذا أردنا ندرس  وإمامة أعداء علّي وآلو، اآلف ادلوجود يع

كتاب األلفُت فإظلا ال يوجد ىناؾ ألف دليل وإظلا ىي أدلة يفرع بعضها على البعض اآلخر، ىي األدلة 
واضحة عددىا زلدود، األدلة العقلية أو النقلية عددىا زلدود لكن العبلمة احللي يفرع من دليل إىل دليل 

 .لذلك صارت األدلة هبذا العدد ،تركيب األدلة بصياغات سلتلفةويعيد 
ففي احلقيقة إذا أردنا أف نُرِجع األدلة إىل نقطتها األوىل عدد زلدود ىناؾ من األدلة العقلية أو األدلة 

إعادة الوجدانية واألدلة النقلية أو األدلة اليت يوائم بُت الدليل العقلي والوجداين والنقلي وىكذا، إظلا ىي 
تراكيب، تفكيك لبعض األدلة وذبزئة ذلا وإعادة تركيب ىذه األدلة بصيغ أخرى سلتلفة، بالنتيجة يعٍت 
الكتاب أعليتُو ألنو مربوط بعلّي وآؿ علّي ال للموضوعات ادلوجودة فيو، ادلوضوعات ادلوجودة فيو 

شيئاً كثَتاً ألف ىذه ادلطالب موضوعات تكرارية واآلف لو أحد يأخذ ىذا الكتاب ويقرأه لن يستفيد منو 
موجودة يف كتب أخرى وردبا موجودة بصياغة أفضل، لكن ألف ىذا الكتاب مربوط بعلّي وآؿ علّي 
بشكل مباشر والكتب األخرى الفقهية واألصولية، أنا ال أقوؿ ىي بعيدة عن علّي وآؿ علّي لكنها ليس 

العبلمة احللي أيضًا يف كتبو الكثَت شلا جاء من  ونقطة البُد أف ُنشَت إليها بأف  ،مرتبطة بشكل مباشر
 كتب ادلخالفُت ىذه قضية واضحة ومعروفة.

النتيجة اليت نريد أف نصل إليها أف اإلماـ احلجة يصل تسديدُه ويبقى وصالُو مع شيعتِو بالنحو اجللي 
على اجتماع من  ولو أنَّ أشياعنا وفقهم اهلل لطاعتوِ وبالنحو اخلفي ما دامت ىناؾ أرضية كما قاؿ: 

القلوب في الوفاء بالعهد عليهم َلَما تأخر عنهم الُيمن بلقائنا ولَتعجَّلت لهم السعادة بمشاىدتنا 
 - على حق المعرفِة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرىُو وال نؤثرُه منهم

يصل إلينا من شيعتنا شلا نكرىُو وشلا ال نؤثرُه منهم ومع ذلك اإلماـ يف الرسالة األوىل بُتَّ بأنو حىت مع ما 
لطف اإلماـ واصل إلينا على صبيع األحواؿ  - إنا غير مهملين لمراعاتكممع ذلك اإلماـ يقوؿ: 

أحسنا أو أسأنا ولكن اللطف على درجات، مرة يكوف اللطف دبثل ىذه ادلصاديق ومرة يكوف اللطف  
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على رغم  - الألواءم وال ناسين لذكركم ولوال ذلك لنَـَزَل بكم إنا غير مهملين لمراعاتككما يقوؿ: 
ُمذ َجَنح كثيٌر منكم إلى ما كان السلُف الصالح عنو شاسعًا ونبذوا من أف الشيعة كما قاؿ ىو: 

ىذه ىي رضبة اهلل ادلتجلية يف أئمتنا صلوات اهلل  .العهد المأخوذ وراء ظهورىم كأنهم ال يعلمون
، مثل ما يقوؿ لنا أئمتنا ال تستعجلوا على أشياع علّي فإنو ردبا زلت هبم قدـ وسبلمو عليهم أصبعُت

فثبتت هبم قدـٌ أخرى، مثل ما ىم يوصوننا ىم كذلك، ىم أحرُص على أشياعهم من حرص األـ على 
وليدىا الوحيد، الروايات ىكذا تقوؿ، ىم أرأؼ بأشياعهم من األـ الرؤوؼ وأحرص على مصاحل 

ِب والوالد احلكيم الرؤوؼ، ىؤالء ىم أئمتنا وسادتنا وقادتنا وأولياءنا صلوات اهلل أشياعهم من األ
 وسبلمو عليهم أصبعُت، القضية ليس مرتبطة هبم، القضية مرتبطة بنا ضلُن كيف نتعامل مع أئمتنا..

عمر عن إمامنا بن  عن ادلفضل: الرواية يف غيبة الشيخ النعماين رضواف اهلل تعاىل عليو ماذا تقوؿ الرواية
ىو يتحدث عن الشيعة،  - : أقرُب ما يكون ىذه العصابة من اهللالصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو

العصابة اجملموعة ادلتعاونة فيما بينها، ال يذىب إىل بالكم معٌت العصابة ادلعاين ادلتعارفة اآلف، العصابة 
موعة ادلتعاونة فيما بينها ولكنها قليلة يف نفس يف اللغة ويف ادلعٌت سابقًا تستعمل مراد من العصابة اجمل

مىت تكوف ىذه العصابة  - أقرُب ما يكون ىذه العصابة من اهلل وأرضى ما يكون عنهم -الوقت 
إذا افتقدوا حجة اهلل َفُحِجَب عنهم ولم يظهر لهم ولم  -أقرب إىل اهلل وأرضى ما يكوف عنهم 

ن أنو لم تبطل حجُة اهلل وال ميثاقو فعندىا توقعوا الفرج يعلموا بمكانو وىم في ذلك يعلمون ويوقنو 
ىذه احلالة حالة االرتباط ادلعنوي، حالة العيش ادلتواصل مع إماـ زماننا وإف مل يكن  -صباحًا ومساء 

أقرُب ما  -لنا طريق حسي للتواصل معو، ىو ىذا الذي يريدُه أىل البيت، تبلحظوف ماذا تقوؿ الرواية 
ابة من اهلل وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة اهلل َفُحِجَب عنهم ولم يظهر يكون ىذه العص

علم  -وىم في ذلك يعلمون ويوقنون  -لكن ما ىو رد الفعل عندىم؟  - لهم ولم يعلموا بمكانو
 .أنو لم تبطل حجُة اهلل وال ميثاقو فعندىا توقعوا الفرج صباحاً ومساء -ويقُت 

ارتباط وجدانػي، الػحديث عن ارتباط معنوي، ىذا ىو الػمطلوب منا  الكبلـ واضح الػحديث عن
وىذه  ،التواصل مع إماـ زماننا، لكن ىذا التواصل كيف يكوف؟ إذا لػم نكن على معرفة سليمة وسديدة

الػمعرفة السليمة والسديدة إف لػم تكن بػمقاييس إماـ زماننا فإنػها ستكوف بػمقاييس غَتِه، إذا كانت 
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 س غَتِه فتلك خيانٌة إلماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو.بػمقايي
ربػما الرواية التػي ينقلها الشيخ الصدوؽ عن إمامنا السجاد صلوات اهلل وسبلمو عليو أجلى بياناً وأوضح 

وواهلل لو لػم يكن يف الػحديث عن غيبة إماـ زماننا يف شأف عبلقة أشياعِو بو  ،داللة وىي رواية جامعة
صلوات اهلل عليو إالَّ ىذه الرواية لكفى بػها ِعربًة ولكفى بػها قانونًا واضحًا يف تػحديد معالػم العبلقة مع 

ػجزء األوؿ الرواية ال (كماؿ الدين وتػماـ النعمة)إماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ىذا ىو كتاب 
 :عن أ ي خالد الكابلي وىو من أجلة أصحاب إمامنا السجاد ومن َحػَملة األسرار

فقلًت: يا ابن  -ؼلاطب اإلماـ السجاد صلوات اهلل عليو  - قال أبو خالد: فقلًت: يا ابن رسول اهلل
ال: ثم تمتُد الغيبة بولي ق -الرواية طويلة أنا أذىب إىل موطن احلاجة  - رسول اهلل ثُمَّ يكوُن ماذا؟

اهلل عزَّ وجل الثاني عشر من أوصياء رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو واألئمة بعده، يا أبا خالد إن 
كبلـٌ يف غاية األعلية   - أىل زمان غيبتِو القائلين بإمامتِو والمنتظرين لظهورِه أفضُل من أىل كل زمان

وىا ضلن نعيش يف زماف  -يا أبا خالد إن أىل زمان غيبتِو  -البُد أف نلتفت إليو، ماذا يقوؿ اإلماـ؟ 
يا أبا خالد إن أىل زمان غيبتِو القائلين بإمامتِو  -غيبتو كما عاشت أجياٌؿ قبلنا وردبا تأيت أجياٌؿ بعدنا 

 ،واألفهام ،ألن اهلل تبارك وتعالى أعطاىم من العقول ،والمنتظرين لظهورِه أفضُل من أىل كل زمان
تبلحظوف كلمة ادلشاىدة، كلمة ادلشاىدة  - ة ما صارت بو الغيبة عندىم بمنزلة المشاىدةوالمعرف

ومرَّ  -وسيأتي شيعتي من يّدعي المشاىدة  -وردت يف التوقيع، آخر توقيع صدر يف الغيبة الصغرى 
ألن اهلل  -علينا يف رسالة الشيخ ادلفيد أيضًا ىذا ادلصطلح وىذا العنواف ادلشاىدة واآلف نفس الشيء 

تبلحظوف وحدة متكاملة، ىناؾ منظومة فكرية متكاملة يف حديث أىل البيت، ىؤالء  - تبارك وتعالى
الذين يشككوف يف حديث أىل البيت ألهنم ال ؽللكوف القدرة وادلوسوعية واإلحاطة حبديث أىل البيت 

ات والتوقيعات فبل يتلمسوف وال ؽللكوف القدرة على الربط بُت الروايات وبُت الػُخَطب والكلمات واآلي
حينئذ ال تتضح ذلم  ،ىذا الًتكيب وىذا النسج وىذه اذلندسة إظلا يأخذوف األحاديث حديثاً مفرداً مفرداً 

ألن اهلل تبارك وتعالى أعطاىم من  -احلكمة ادلتكاملة، اخلريطة الكاملة تكوف غَت واضحة عندىم 
وإظلا تصَت الغيبة دبنزلة  - والمعرفة ما صارت بو الغيبة عندىم بمنزلة المشاىدة ،واألفهام ،العقول

ادلشاىدة حُت يلتقي وجداُف الشيعِة مع وجداف إمامهم، حُت يكوف ىناؾ تواصل، الشيعة يتواصلوف مع 
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ألن اهلل تبارك  -إمامهم وإمامهم يتواصل معهم إف كاف ذلك بالتواصل اجللي أو بالتواصل اخلفي 
 أفهاـ كيف أعطاىم من األفهاـ؟  -واألفهام  ،وتعالى أعطاىم من العقول

ىذا كتاب رجاؿ الكشي يف أصلو كتاب أكرب من و  ،إذا نذىب إىل رجاؿ الكشي رضواف اهلل تعاىل عليو
فعرؼ بُت علمائنا برجاؿ الكشي وإال كتاب  (اختيار معرفة الرجاؿ)ىذا، الشيخ الطوسي اختارُه فسماه 

رجاؿ الكشي األصلي غَت موجود اآلف، لػم يرُه أحد من علمائنا الػمعاصرين وال من الذين سبقوىم، 
النسخة األصلية غَت متوفرة، الػمتوفر عندنا الػمسمى برجاؿ الكشي ىو ما اختصرُه الشيُخ الطوسي من 

كتب فيها األصوؿ القواعد وىي روايات أىل البيت ألنو كتاب رجاؿ الكشي الكبَت، أوؿ صفحة وىو ي
رجالػي يريد أف يثبِّت القواعد الصادرة عن أىل البيت يف تػمييز الرجاؿ، ىذه قواعد أىل البيت، ليس 
قواعد الرجاليُت، الرجاليُت عندىم قواعد يف علم الرجاؿ منشأىا بػحسب ذوقهم واستحساناتػهم وأنا 

يُت الشيعة ال عبلقة لػي بالرجاليُت الذين ىم من الطرؼ اآلخر، الرجاليوف الشيعة أتػحدث عن الرجال
عندىم قواعد ىذه القواعد استنتجوىا من ذوقهم من استحسانػهم ومن تأثرىم بكتب الرجاؿ عند 

 الػمخالفُت، أمَّا ىنا ىذه قواعد وضعها أىل البيت لنقرأ: 
على قدر رواياتهم  -على أي شيء؟  - منازل الرجال منا اعرفواالرواية األوىل عن اإلماـ الصادؽ: 

طبعًا ىذه القاعدة ال يعمل بػها أحد للعلم ال يعمل بػها أحد من الرجاليُت، القواعد التػي يعمل  - عنا
 .عن أبي عبد اهلل قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتـهم عنا -بػها الرجاليوف قواعد أخرى 

قال الصادق عليو السالم: أعرفوا منازل  -نية، األسانيد مذكورة أنا ال أذكر األسانيد الرواية الثا
اإلحساف كيف يكوف؟ اإلحساف يف الػحفظ، اإلحساف يف اللفظ،  -شيعتنا بقدر ما يُـحسنون 

سن اإلحساف يف الػمعنػى، أف يػحسن الفقيو حفظ الرواية، أف يُػحسن الفقيو قراءة وتلفظ الرواية، أف يػح
الفقيو معرفة معاين الرواية ويف ىذا الباب كيف يػحسن معرفة معانيها؟ جزء من إحساف معرفة الػمعنػى أف 

ألف معرفة الػمصدر والطريق ىو من جػملة  ؟وكيف وصلت إلينا ؟ومن أين جاءت ،يعرؼ مصدرىا
القرائن التػي نستفيُد منها لكن ليس ىي الطريق الوحيد لقبوؿ الرواية أو لردىا، ماذا يقوؿ الصادؽ؟ وواهلِل 

وىذه القواعد يػمكن أف تؤصل ويػمكن أف ننشئ علمًا رجاليًا وفقاً  ،ال يعمل الرجاليوف بػهذه القواعد
ال يعمل أحٌد بػها ِلماذا؟ ألف الرجاليُت الػمخالفُت ألىل البيت ال يعملوف بػهذه ولكن  ،لػهذه القواعد
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ووضعوا قواعد فجاء الرجاليوف الشيعة فتأثروا بػها وصار علم الرجاؿ، وىذه حقيقة الذي يريد أف يناقش 
ونأيت بكتبنا  فيها أنا يػمكننػي أف آيت بالػمصادر ونأيت بالقواعد ونبسط القوؿ ونأيت بكتب الػمخالفُت

قال الصادق: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يُـحسنون من رواياتهم عنا  -الرجالية وستتبُت الػحقائق 
ثًا  ثًا  -فإنا ال نعدُّ الفقيو منهم فقيهًا حتى يكون ُمـحدَّ ثاً، ُمػَحدَّ فقيل لو: أويكون  -وليس ُمػَحدِّ

ثًا؟ كما يف   - قال: يكون ُمَفهََّما والـُمَفهَّم ُمـَحدَّث -بالغيب الػمحدَّث يعنػي لو صلة  - الـمؤمن ُمـَحدَّ
ثًا يا ابن رسوؿ اهلل يقوؿ كاف ُمػحدَّثاً  ثًا َلمَّا يسألوف كيف كاف ُمػحدَّ روايات سلماف كاف سلماف ُمػحدَّ
 عن إمامو، ىناؾ صلة فيما بينو وبُت إمامِو، قطعًا ىنا ال نتحدث عن أف كل الشيعة يػمكن أف تكوف

لػهم صلة كصلة سلماف ولكن التحديث على مراتب ودرجات، تػحديث سلماف لو خصوصية وكلٌّ 
بػحسبِو، وكما مرَّ قبل قليل تسديد اإلماـ نسبػي بػحسب عقل الفقيو وبػحسب فهمِو ومعرفتِو وعبلقتِو 

هم بأىل أف ذلك يعتمد على صدؽ معرفتهم وحق معرفت ،بأىل البيت كما مر يف رسائل الشيخ الػمفيد
إذًا أيُّ أجواء أىل البيت يريدىا لفقهائنا  -فإنا ال نعدُّ الفقيو منهم فقيهًا  -البيت بأي درجة 

ولعلمائنا، األجواء الػحالية التػي يعيشها الشيعة ىل تنطبق عليها ىذه األوصاؼ؟ ىذه أجواُء أىل البيت 
نا ال نعدُّ الفقيو منهم فقيهًا حتى يكون أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يُـحسنون من رواياتهم عنا فإ -

ثاً؟ ثاً فقيل لو: أويكون الـمؤمن ُمـَحدَّ  .قال: يكون ُمَفهََّما والـُمَفهَّم ُمـَحدَّث ُمـحدَّ
عملية تفهيم وىذه ىي نوٌع من أنواع التواصل بُت اإلماـ وشيعتو بالتواصل الػخفي، ىذا تفهيم، ىذا 

من التواصل الػخفي، ىو نفس ىذا الكبلـ الػموجود يف ىذه الرواية: ليس من أنواع التوصل الػجلي ىذا 
والـمعرفة ما صارت بو الغيبة عندىم بـمنزلة  ،واألفهامِ  ،ألنَّ اهلل تبارك وتعالى أعطاىم من العقولِ 

ثاً؟ أليس ىذا الػحديث ىو مرتبط بػهذا الػحديث: - الـمشاىدة قال:  فقيل لو: أويكون الـمؤمن ُمـَحدَّ
 .ن ُمَفهََّما والـُمَفهَّم ُمـَحدَّثيكو 

نفس الشيء إذا نذىب إىل غيبة الشيخ النعماين لنقرأ ىذه الرواية يف أوائل غيبة الشيخ النعماين ماذا 
 نػجد؟ والشيخ النعماين يضع مقدمة وقواعد لػمعرفة الطريق إىل إماـ زماننا فماذا يقوؿ؟

 -على أي شيء؟  -ُمَحمَّد الصادق عليو السالم: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بن  وقد قال جعفر
ألن اهلل وىنا الرواية أيضاً:  - وفهمهم منا -ىناؾ فهم مفهمًَّا  - على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا
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احلجة  إذاً ىذا الفهم ىو بتسديد بربكة اإلماـ - والمعرفة ،واألفهامِ  ،تبارك وتعالى أعطاىم من العقول
وىذا الفهم ال يصل إىل اجلميع بنفس الدرجة ال ؽلكن وإالَّ حينئذ سينتهي معٌت التنافس وحينئذ 

وادلقامات غَت متساوية ألف النفوس سلتلفة، العقوؿ سلتلفة، ادلدارؾ سلتلفة، النوايا  ،ستتساوى ادلقامات
ل قليل حكمة أىل البيت مطلقة سلتلفة، األعماؿ سلتلفة، لكن ىناؾ تسديد التسديد نسيب كما قلت قب

وتسديدىم واصل ومتواصل ولكنو نسيب، قد يكوف جليًا وقد يكوف خفياً، الروايات ىنا تتحدث عن 
التسديد أو التواصل اخلفي وليس اجللي، مرادي من اجللي الذي يكوف بنحو مباشر دبماسة مباشرة 

  وفهمهم منا.أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا  :وزلسوسة
ىذه موازين أىل البيت، أيّن نػحُن من ىذه الػموازين؟ أين شيعة أىل البيت من إماـ زمانػهم؟ أين 

نا من ىذه الػموازين؟ إننا ال نتلمُس شيئًا منها ئنا وعلمائمؤسستنا الدينية من ىذه الػموازين؟ أين خطبا
ف نتوقع أف نكوف يف أنصاره صلواُت اهلل وسبلمُو أبداً يف حياتنا، الػمتكلم والسامع وىذه حقيقة، إذاً كي

يا أبا خالد إن أىل زمان غيبتو القائلين بإمامتو والـمنتظرين  :عليو ونػحُن يف غاية البعد عن ساحتو
والـمعرفة ما  ،واألفهام ،لظهوره أفضُل من أىل كل زمان ألن اهلل تبارك وتعالى أعطاىم من العقول
بـمنزلة  -يف زماف الغيبة  -صارت بو الغيبُة عندىم بـمنزلة الـمشاىدة وجعلهم فـي ذلك الزمان 

كيف يكوف   -الـمجاىدين بين يدي رسول اهلل بالسيف أولئك الـمخلصون حّقًا وشيعتنا صدقًا 
 ما ىو؟ الشيعُة مػخلصُت حّقاً وىم يكرعوف من كتب الػمخالفُت ألىل البيت، اإلخبلص

اإلخبلص أف تكوف القلوب خالصة، نقية من أف نشرب من تلك العيوف الكدرة، كيف يكوف اإلخبلص 
وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاىدين بين يدي رسول اهلل  -وضلُن نكرع من العيوف الكدرة؟ 

وضلُن ظليل بقلوبنا كيف نكوف شيعًة ذلم صدقاً وحّقاً   -بالسيف أولئك المخلصون حّقاً وشيعتنا صدقاً 
 .أولئك المخلصون حّقاً وشيعتنا صدقاً والدعاُة إلى دين اهلل عز وجل سراً وجهراً  -إىل أعداءىم؟ 

الرواية واضحة وصرػلة وىي تتحدث عن إخبلص القلوب إلماـ زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، ىؤالء 
و الغيبُة عندىم دبنزلة ادلشاىدة ىؤالء ىم الذين أعطاىم اهلل من العقوؿ واألفهاـ وادلعرفة ما صارت ب

ىذه ادلعاين تنطبُق علينا باهلل  ،ادلخلصوف حّقًا ىم الشيعُة صدقًا ىم الدعاُة إىل دين اهلل سرًا وجهراً 
عليكم؟! ال تنطبُق علينا، ىل تنطبُق على رموز أو أشخاص ضلُن نعرفهم؟ جيئوين بأحد وىو ال يتحدث 
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وصاؼ ال تنطبق إال على أناس قلوهبم نقية من حديث ادلخالفُت، عقوذلم حبديث ادلخالفُت، ىذه األ
نقية من فكر ادلخالفُت، عقائدىم صافية من ادليل إىل أعداء أىل البيت والدفاع عنهم، أما أولئك الذين 

 يرتعوف ليل هنار يف أجواء ادلخالفُت قطعاً ما بينهم وبُت ىذه ادلعاين بُعُد ادلشرقُت وادلغربُت.
وصايا السيد ابن طاووس وقرأتُو عليكم فيما مر يف  (كشُف الػمحجة لػثمرة الػمهجة)ػمَّا نقرأ يف كتاب لَ 

وىو ينقُل لُو رواية من كتاب الرسائل للشيخ الُكلينػي، الرواية  211الػحلقات الػماضية يف صفحة: 
 :منقولة عن اإلماـ الكاظم أو عن اإلماـ الػهادي

يعنػي  - ن الرجل يـحبُّ أن يُفضي إلى إمامو ما يـحب أن يُفضي بو إلى ربوكتبُت إلى أبي الـحسن إ
إن  -فيما بينو وبُت إمامو أسرار يػحب أف يتكلم مع إمامو على البعد ليس على القرب كما نػحُن اآلف 

إن الرجل يـحبُّ أن  -أال يػُحب الشيعي أف يناجي إماـ زمانو؟  -الرجل يـحّب أن يُفضي إلى إمامو 
إن كانت لك  -جاء الػجواب من اإلماـ الػمعصـو  - يُفضي إلى إمامو ما يـحب أن يُفضي بو إلى ربو
ىذه أي شفاه؟ ىذه الشفاه الطاىرة النظيفة النقية،  -حاجة فـحرك شفتيك فإن الـجواب يأتيك 

شاىدة، ىؤالء الذين مػخلصوف حّقاً، الشفاه الػمخلصة ىؤالء ىم الذين صارت عندىم الغيبة بػمنزلة الػم
كتبُت إلى أبي  -شيعتنا صدقاً، دعاٌة إىل دين اهلل سرًا وجهرًا ىؤالء ىم الذين يُػخاطبوف بػهذا اللساف 

أن الرجل يـحبُّ أن يُفضي إلى إمامو ما يـحب أن يُفضي بو إلى ربو قال:  :الـحسن عليو السالم
 إن الـجواب يأتيك.إن كانت لك حاجة فـحرك شفتيك ف :فكتب

 :-اإلماـ الػهادي  - مـَُحمَّد عليهما السالمبن  بن الفرج قال: قال لي عليُّ عن مـحمد رواية أخرى: 
ثم أخرجو وأنظر فيو،  ،إذا أردت أن تسأل مسألًة فأكتبها وضع الكتاب تـحت ُمصاّلك ودعُو ساعة

قوؿ البعض بأف ىذه حالة خاصة بػهذا قد ي -قال: ففعلُت فوجدُت جواب ما سألُت عنو موّقعًا فيو 
الرجل يػُمكن ذلك ولكن أال تشَت ىذه الروايات واألحاديث على باب مفتوح بُت الشيعة وإمامػهم؟ 

 -وقد اقتصرُت لك على ىذا التنبيو  -ولذلك السيد ابن طاووس يقوؿ لولده بعد أف يورد ىذه الروايات 
وقد اقتصرُت لك على  -يعنػي ذكرُت لك شيئاً قليبًل نػموذج اقتصرت وإال الروايات يف ىذا الشأف كثَتة 

ىذا التنبيو والطريُق مفتوحٌة إىل إمامك عليو السبلـ لػمن يريُد اهلل جل شأنُو عنايتُو بو وتػماـ إحسانو إليو 
 ىذه الروايُة وغَتىا موجودة. -ـ والطريُق مفتوحٌة إىل إمامك عليو السبل -عبارة جػميلة  -
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من   50الػجزء  ،الذي ال يػملك ىذا الكتاب كشُف الػمحجة لثػمرة الػمهجة 50اآلف مثبًل ىذا الػجزء 
وكتب الػحديث أىل البيت مشحونة بػمثل  .نفس الرواية موجودة 155كتاب بػحار األنوار صفحة: 

 ىذه الػمعانػي وبػمثل ىذه الػمضامُت.
ألن اهلل تبارك وتعالى  :لصورة باتت تتػجلى شيئًا فشيئًا الػمراد من مثل ىذه الكلماتأعتقد أف ا

ىناؾ  - والـمعرفة ما صارت بو الغيبُة عندىم بـمنزلة الـمشاىدة ،واألفهام ،أعطاىم من العقول
 - والـمعرفة ألن اهلل تبارك وتعالى أعطاىم من العقول واألفهام -الػمعرفة، عنواف الػمعرفة يًتدد دائماً 

ىذا العنواف ىو  ،والػمعرفة تأيت بعد العقوؿ واألفهاـ، الػمعرفة من لػم يعرؼ إماـ زمانو مات ميتًة جاىلية
أىُم عنواف يف كلمات أىل البيت ويف أحاديث أىل البيت صلواُت اهلل وسبلمُو عليهم أجػمعُت الػمعرفُة، 

ا قواعد للػمعرفة أعيدىا للتذكرة ىذه قواعد مهمة يػجُب الػمعرفُة، الػمعرفة، ويف الػحلقة الػماضية وضعن
 علينا أف نػحفظها القاعدة األوىل وكلها كلماُت إماـ زماننا.. 

 : نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا.القاعدة األوىل
 : فما شيٌء مّنا إلى وأنتم لُو السبب وإليو السبيل.القاعدة الثانية
 وجُو اهلل الذي إليو يتوجو األولياء، ىو الوجو الذي يتوجو إليو األولياء.: أين القاعدة الثالثة
 : ال فرق بينك وبينها إال أنـهم عبادك وخلقك.القاعدة الرابعة

ىذه معرفُة إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، أيُّ شيء تسمعونُو أعرضوه على ىذه القواعد، ربػما 
شأنُو أنا أعتقُد بػهذه القواعد وأخاطُب الذين يعتقدوف بػها ال أخاطب البعض يرفُض ىذه القواعد ىذا 

الذين ال يعتقدوف بػها، الذين ال يعتقدوف بػها ىم أحرار، مثل ما ىم أحرار يف رفضهم لػهذه القواعد 
نػحُن أحرار أيضًا يف قبوؿ ىذه القواعد وال ضَت يف ذلك، ىم أحرار أف يرفضوا ىذه القواعد ونػحُن 

ار أف نقبل ىذه القواعد، ىم أحرار أف يعًتضوا على ما نقوؿ ونػحُن أحرار أف نعًتض على ما أحر 
يقولوف ىذه القضية قضية عواقب، ىذه القضية قضية ىدى وضبلؿ، ىذه القضية قضية جنة ونار، على 

من ىذا الػمشعل مصنوع  ،اإلنساف أف يتػحرى بنفسو وأف يبحث عن الػحقيقة أف يتوجو وبيده مشعل
عقل ووجداف وفطرة وعلم وثقافة وواقع ولكن ىذا الػمشعل بػحاجة إىل زيت عليو أف يشًتي الزيت 
الصافػي، أنتم تعرفوف من أين تأتوف بػهذا الزيت، الزيت من تلكم الشجرة الزيتونة التػي ىي ال شرقية وال 
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اح الػحسينػي، حسٌُت مصباُح غربية من ىناؾ نػحُن نأيت بالزيت، ىذا الزيت ىو الذي يشتعُل بو الػمصب
ىدى وسفينُة نػجاة، ىذا الػمصباح الػمشتعل الػمتوىج الػمصباح الػحسينػي بػحاجة إىل زيت وزيتُو منوُ 

ُـّ حُ  سُت تػمسكوا بأذيالػها الطاىرة ىي باُب الفيض األعظم وفيو، زيتُو ىو زيُت الشجرة والشجرة ىي أ
األربعة قواعُد الػمعرفة قرأتػم كتاباً فأعرضوا ما يقوؿ ىذا الكتاب  صلواُت اهلل وسبلمو عليها، ىذه القواعد

على ىذه القواعد، سػمعتم خطيبًا فأعرضوا ما يقوؿ ىذا الػخطيب، تػحدث عالِػٌم فقيٌو مرجٌع فأعرضوا 
على ىذه القواعد، ىذه قواعد اإلماـ الػحجة يف معرفة أىل البيت، تستػمعوف إىل فضائية فأعرضوا ما 

وف، شاعٌر ينطق فأعرضوا ما يقوؿ ذلك الشاعر مّيزوا بُت ىذا القائل وذلك القائل حاولوا أف تصلوا يقول
وىذا يػحتاج منكم إىل كثرة يف  ،إىل ىذه الدرجة، إىل درجة التػمييز بُت ىذا القائل وذلك القائل

ستماع إىل أي أحد ولكنكم الػمطالعة أو إىل كثرة يف االستماع، استمعوا إىل الكثَتين ال تػخافوا من اال
تسلػحوا بػهذه القواعد، بقواعد أىل البيت، تسّلحوا بػهذه القوانُت الػمهدوية وخوضوا غمار الػحياة يف  

بن م أئمتكم ومن ىو إمامكم الػحجُة كل مكاف استمعوا إىل كل أحد ومّيزوا، حينئذ ستعرفوف من ى
 .ػى الروايات لو قرأتػموىاالػحسن وما ىي منازؿ أئمتنا صلوات اهلل عليهم، حت

قلُت يف يـو أمس ىناؾ روايات تنتقص من أىل البيت وىناؾ روايات سطحية أعرضوا ىذه الروايات 
إذا الروايات عارضت ىذه القواعد إذًا ىذه الروايات نػحُن ال نعمل بػها حتػى لو  ،على ىذه القواعد

دونػها لو كانوا يريدونػها لتوقفوا عندىا وما ألف األئمة ال يري ،جاءت منقولة بطرؽ صحيحة عن األئمة
قالوا لنا ىذه الػمعاين العميقة، لَػمَّا ذكروا لنا الػمعاين العميقة إذًا ىم يريدوف ىذه الػمعانػي فما قالوه إما 

وإما ىو يف أفق الػمداراة، ىذه القواعد ىي القواعد التػي نُػمّيز بػها عقيدتنا، مثبلً  ،ىو يف أفق التقية
نا األجبلء، ىم ليسوا معصومُت، حُت يتكلموف عن أىل ئينما نأيت إىل عالػِم من العلماء ومن علماح

البيت إما بلساف االنتقاص أو بلساف السطحية أعرضوا كبلمػهم على ىذه القواعد، وىذا ىو الػمنهُج 
 : الصحيح يف معرفة أىل البيت إذا أردتػم أف تعرفوا إماـ زمانكم على سبيل الػمثاؿ

ولكنٍت آيت  (ملف العصمة)حُت نذىب مثبلً إىل كتاب )اإلمامة وقيادة اجملتمع( وقد أشرُت إىل ذلك يف 
بو ىنا مثااًل ألننا حباجة إىل أمثلة واقعية حىت تتشخص األمور، )اإلمامة وقيادة اجملتمع( دلرجع معاصر 

ماذا يقوؿ ربت  140يف صفحة: يقلده الكثَت من شيعة أىل البيت السيد كاظم احلائري حفظُو اهلل 
لضيق الوقت يف ملف العصمة ما  -عنواف: فوائد وجود اإلماـ احلجة عّجل اهلل تعاىل فرجو ربت الستار 
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 :140 قرأُت كل الكبلـ اآلف أقرأ كبلماً أكثر من الذي قرأتُو يف ملف العصمة يقوؿ يف صفحة
لقد تسائل أستاذنا السيد الشهيد زلمد باقر الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو  -لقد تسائل أستاذنا السيد 

عن فائدة وجود اإلماـ وما ادلربر بعد أف ُفرض ربت الستار فأجاب  (حبٌث حوؿ ادلهدي)يف كتابو 
مفًتضًا وجود ثبلث فوائد اجتماعية تصبُّ يف إصلاح وتَػَمكُّن اإلماـ من شلارسة قيادتو بدرجة أكرب، 

ما الذي ينتفعُو اإلماـ من غيبتو وكأف اإلماـ غاب  -الفائدة األوىل  -دلاذا غاب اإلماـ  -ائدة األوىل الف
دلنفعة ىو يػُحّصلها تبلحظوف كيف يكوف التفكَت، ضلُن إذا كّنا نعتقد وفقًا للقاعدة األوىل ضلُن صنائُع 

و صادر منهم فهل ىم حباجة إىل كماؿ؟ ربنا واخللُق بعُد صنائعنا إذا كاف كل ما عند اخللق من كماؿ ى
إذًا ىذا الكبلـ نضرب بو عرض اجلدار، ندوسُو باألقداـ ىذا الكبلـ ال معٌت لُو، القاعدة ىكذا قالت 
ضلُن صنائُع ربنا واخللُق بعُد صنائعنا، يعٍت ما عندنا من كماؿ من اهلل، اهلل سبحانو وتعاىل يعطيهم شيئاً 

من كماؿ فهو مّنا فكلُّ كماؿ عند اخلبلئق ىو مّنا، كماُؿ األنبياء مأخوٌذ ناقصاً؟! وما عند اخلبلئق 
منهم ألف فاقد الشيء ال يُعطيو، ىذا الكبلـ يتعارض مع ىذه القاعدة نضرب بو عرض اجلدار وال نعبأ 

لُق ضلُن صنائُع ربنا واخل :دبن قالو وال دبن ىو أكرب منو ألننا نتمسك بقاعدة نأخذىا من األكرب ىو قاؿ
بعُد صنائٌع لنا، ماذا يقوؿ السيد احلائري يف فوائد غيبة اإلماـ وكأف اإلماـ ىو يستفيد من الغيبة وليس 

 .أف الغيبة طارئ طرأ بسبب ظروؼ ىذه الظروؼ كانت األُمَّة ىي السبب يف صناعتها وإغلادىا
يُّ إساءة مع اإلماـ ادلعصـو وكأف اإلماـ حباجة إىل إعداد نفسي، أ -الفائدة األوىل: اإلعداد النفسي 

يعٍت أف اإلماـ يف ذلك الوقت ما كاف عنده القدرة  -اإلعداد النفسي لعملية التغيَت الكربى  -ىذه؟ 
الفائدة  - على القياـ هبذا األمر حىت ػلتاج إىل غيبو سبتد إىل قروف يُعدُّ فيها نفسياً، أيُّ ُخزعببلت ىذه

تغيَت الكربى دبعٌت أف عملية التغيَت الكربى تتطلب وضعًا نفسيًا فريداً األوىل: اإلعداد النفسي لعملية ال
تتطلب وضعاً نفسياً فريداً يف القائد ادلمارس ذلا مشحوناً بالشعور بالتفوؽ  -يعٍت اإلماـ ما كاف ؽللك  -
 - يعٍت اإلماـ ال يعرؼ نفسو وبأنو ذؿ كلُّ شيء ذلم ػلتاج إىل فًتة زمانية حىت يشعر بالتفوؽ -

واإلحساس بضآلة الكيانات الشاسلة  -كيف ػلصل ىذا الشعور بالتفوؽ   -مشحونًا بالشعور بالتفوؽ 
ألنُو باعتبار ؽلر بتجارب كثَتة ويرى أف  -اليت أُعدَّ للقضاء عليها ولتحويلها حضاريًا إىل عالَػم جديد 

كربت، يعٍت اإلماـ حباجة احلضارات تتساقط والدوؿ تتساقط وتتبدؿ فحينئذ ػلس بضآلة الدوؿ مهما  
إىل ىذه التجربة النفسية؟ أيُّ إماـ ىذا؟! ىذا إمامكم، أنتم تقبلوف أف يكوف إمامكم ىكذا؟ أنتم 
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ال  :أحرار، أنا شخصياً ال أقبل ذلك، ال أقبل ليست القضية مزاجية ألنٍت أقرأُ وأفهُم ما يقولُو إماـ زماين
فرؽ بينك وبينها إال أهنم عبادؾ وخلقك، إنٍت أفهم بأنُو ىو الوجُو الذي إليو أتوجو فكيف أتوجو إىل 

أعيد القراءة حىت تكوف الصورة واضحة حىت نعرؼ مدى  وجو هبذه الضحالة، أيُّ ضحالة ىذه؟!
عداد النفسي لعملية اإل -مظلومية أىل البيت ومدى مظلومية إماـ زماننا، الفائدة األوىل من الغيبة 

التغيَت الكربى دبعٌت أف عملية التغيَت الكربى تتطلب وضعًا نفسيًا فريدًا يف القائد ادلمارس ذلا مشحوناً 
بالشعور بالتفوؽ واإلحساس بضآلة الكيانات الشاسلة اليت أُِعدَّ للقضاء عليها ولتحويلها حضاريًا إىل 

د الػُمغَتِّ من شعور بتفاىة احلضارة اليت ُيصارعها وإحساس واضح فبقدر ما يَعُمَر قلُب القائ ،عالَػم جديد
بأهنا رلرد نقطة على اخلط الطويل حلضارة اإلنساف يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها 

تبلحظوف يعٍت اإلماـ حباجة إىل ىذا العمر  -والصمود يف وجهها ومواصلة العمل ضدىا حىت النصر 
كوف عنده الشجاعة الكافية والقدرة على مواجهة من يريد أف يواجهو من احلضارات أو الطويل حىت ت

 نا أعلى اهلل مقاماهتم.ئالدوؿ أو أي جهة أخرى، ىكذا ُيصوَّر إماـ زماننا يف كتب فقها
 :وىو يتحدث عن فوائد غيبة اإلماـ، الفوائد التػي يُػحصلها اإلماـ الػحجة 142يف صفحة: 
اإلعداُد الفكري  -اإلماـ بػحاجة إىل إعداد فكري، أيُّ إماـ ىذا؟  -ة: اإلعداُد الفكري الفائدة الثاني

يعنػي لو كاف اإلماـ متصدي يف ذلك الوقت ما كاف على مستوى فكري  -وتعميق اخلربة القيادية 
ف التجربة اليت اإلعداُد الفكري وتعميق اخلربة القيادية بػمعٌت أ -مناسب وما كاف يػملك الػخربة القيادية 

تتيحها مواكبة تلك الػحضارات الػمتعاقبة والػمواجهة الػمباشرة حلركتها وتطورىا ذلا أثٌر كبَت يف اإلعداد 
يعنػي اإلماـ  -ألهنا تضع الشخص الػمّدخر  -لػماذا؟  -الفكري وتعميق اخلربة القيادية ليـو الػموعود 

فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألواف الػخطأ أماـ مػمارسات كثَتة لآلخرين بكل ما  -الػحجة 
يعنػي ما عنده قدرة على  -والصواب وتُعطي ذلذه الشخصية قدرًة أكرب على تقييم الظواىر االجتماعية 

وتُعطي ذلذه الشخصية قدرًة أكرب على  -تقيم الظواىر االجتماعية، باهلل عليكم ىذا كبلـ معقوؿ؟! 
ىذا منطق ىذا، ىذا  -عي الكامل على أسباهبا وكل مبلبساهتا التأرؼلية تقييم الظواىر االجتماعية بالو 

السيد احلائري يقوؿ  ،السيد الشهيد رضبُة اهلل عليو ذكر ىذا الكبلـ افًتاضات منطق مع أىل البيت؟!
 يقوؿ: 142بأف ىذه االفًتاضات ىذا كبلـ صحيح، يستمر يف كبلمو يف صفحة: 

هيد ىذه حوؿ فائدة الغيبة الطويلة لئلماـ احلجة الغائب واجهت إف افًتاضات أستاذنا السيد الش
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ـٌ معصـو ُملهم من ِقَبل اهلل سبحانو وتعاىل ال ػلتاج إىل كثرة  اعًتاضًا مفادُه أف اإلماـ احلجة وىو إما
َلكات حبكم إمامتو  ،التجارب لغرض اإلعداد النفسي وتعميق اخلربة القيادية

َ
 -ألنُو حاصل على ىذه ادل

ذا ىو احلق، يقوؿ ىذا االعًتاض، ىو أصبًل السيد الصدر ليس فكرتُو ىي ىذه وإظلا قاؿ أنا أقوؿ وى
ىذه االفًتاضات دلن ال يقتنع باألجوبة الغيبية، السيد احلائري يقوؿ ىذه االفًتاضات صحيحة وىذا 

 االعًتاض على ىذه االفًتاضات ليس وارداً وغليب:
ًتاض غَت وارد على ىذه الفائدة اليت ذكرىا أستاذنا السيد الشهيد يقوؿ: إف ىذا االع 143يف صفحة: 

وذلك ألنو ال تنايف بينها وبُت افًتاض أف اإلماـ مزود بالعلم والػمعرفة مباشرًة من قبل اهلل تعاىل فتسديد 
طريقة عن  -اإلماـ عليو السبلـ من قبل اهلل قد زبتلف طريقتو فتارًة عن طريق اإلذلاـ وأخرى هبذا النحو 

 -وأخرى هبذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وىو التجارب ويتم تكميلُو  -الػتجارب يعنػي 
 هبذا األسلوب وثالثة باجلمع بينهما وىذا زلتمل الصحة وال تنايف بُت األمرين. -تكميل اإلماـ 

لػموسوعة اإلماـ الػمهدي للسيد مع أف السيد الشهيد يف كتابو بػحٌث حوؿ الػمهدي والذي كتبو مقدمة 
مػحمد الصدر، السيد ىكذا قاؿ، ىذه طبعة مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية وىذا الكبلـ يف صفحة: 

وكثٌَت من الناس يسألوف  ؟وما الػمربر ذلا ؟وبكلمة أخرى ما ىي فائدة ىذه الغيبة الطويلة :84و  83
يبيًا فنحُن نؤمن بأف األئمة االثٍت عشر رلموعة فريدة ال ىذا السؤاؿ وىم ال يريدوف أف يسمعوا جوابًا غ

يػمكن التعويض عنها، ال يػمكن التعويض عن أي واحد منهم غَت أف ىؤالء الػمتسائلُت يطالبوف بتفسَت 
اجتماعي للػموقف على ضوء الػحقائق الػمحسوسة لعملية التغيَت الكربى نفسها والػمتطلبات الػمفهومة 

نقطُع النظر مؤقتًا عن  :-الصدر يقوؿ  مػحمد باقر السيد -وعلى ىذا األساس لليـو الػموعود 
يعنػي ىو ال يفكر بػهذه الطريقة وإنػما ىو  -اخلصائص اليت نؤمن بتوفرىا يف ىؤالء األئمة الػمعصومُت 

ساس وعلى ىذا األ -يأيت بػجواب إقناعي ألولئك الذين ال يريدوف أف يفهموا القضية يف بعدىا الغيبػي 
 ...نقطُع النظر مؤقتاً عن اخلصائص اليت نؤمن بتوفرىا يف ىؤالء األئمة الػمعصومُت ونطرح السؤاؿ التايل 

من بػحث حوؿ الػمهدي للسيد مػحمد باقر  84 - 83إىل آخر الكبلـ، ىذا جاء يف صفحة: 
 الصدر، مركز الغدير للدراسات اإلسبلمية قم الػمقدسة.

 ،اوؿ ىذه الفرضيات ويأيت باإلشكاؿ وىو إشكاؿ منطقي وحقيقي وعقائديالسيد احلائري حينما يتن
يقوؿ ال ىذا اإلشكاؿ غَت وارد وىذه الفرضيات فرضيات مقبولة وصحيحة أف اإلماـ احلجة صلوات اهلل 
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وسبلمو عليو حباجة إىل إعداد نفسي حىت يصل إىل الشعور بالتفوؽ، ىذا كبلـ يكوف مع اإلماـ احلجة 
فما شيٌء منّا إال وأنتم لُو السبب وإليو السبيل، أنا ىنا ذكرُت كبلـ السيد  ،وسبلمو عليو صلوات اهلل

ولكن أريد أف أبُت لكم مسألة عملية كيف نتعامل مع ىذه  ،احلائري ليس ألف ىذا الكبلـ كبلمًا مهماً 
ما كنُت أحب أف و  (ملّف العصمة)القواعد، ىذا كبلـ وإال فإنٍت قد قرأُت مقاطع من ىذا الكبلـ يف 

أعيدىا ولكن أردُت أف آتيكم دبثاؿ عملي كيف نتعامل مع ىذه القواعد، فحينما نقرأ ىذا الكبلـ أف 
نفهم الكبلـ بدقة فنعرضُو على القواعد، حُت ترفضُو القواعد فنرفضُو صبلًة وتفصيبًل، وفقًا ذلذه القواعد 

وضلُن  ؟نفسي؟ وىل أنُو حباجة إىل إعداد فكري اليت مرت علينا فهل أف اإلماـ احلجة حباجة إىل إعداد
نعتقد بأنو يف ىذه ادلنزلة ال فرؽ بينك وبينها إال أهنم عبادؾ وخلقك؟ قطعًا ىذا الكبلـ مرفوض صبلًة 
وتفصيبًل ولكن ال ؼلفى عليكم إف كثَتين يف حوزتنا العلمية وإف كثَتين يف وسط مؤسستنا الدينية وإف 

ردبا ما صّرحوا  ،اإلعبلمية والثقافية والسياسية والفكرية ػلملوف ىذا الفكر كثَتين يف وسط مؤسساتنا
 ولكننا نعرُؼ الواقع وضلُن جزء من ىذه العناوين ونعرُؼ ماذا غلري يف واقع ىذه العناوين.

نفس الشيء ىذا الكبلـ أنا ذكرتُو يف ملف العصمة ولكنٍت أقف عليو مرة أخرى على سبيل ادلثاؿ كيف 
ا الكبلـ على ىذه القواعد ما ذكرُه السيد الشهيد العبلمة زلمد باقر احلكيم رضواف اهلل تعاىل نعرض ىذ

السنة الثانية شواؿ / ذو احلجة  8صادرة يف إيراف العدُد  (رسالة الثقلُت)عليو، عندُه مقاؿ نشرُه يف رللة 
ُو السيد احلكيم ميبلدي صادرة عن اجملمع العادلي ألىل البيت، مقاؿ كتب 1994ىجري  1414

دوُر أىل البيت يف بناء الكتلة الصاحلة، احللقة السابعة قضيُة اإلماـ ادلهدي حُت نذىب  16صفحة: 
ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد  -ماذا يقوؿ السيُد احلكيم؟  20إىل صفحة: 

وتتكامل ادلسَتة من خبلؿ التجارب وادلعاناة حبيث  -اإلماـ يتكامل  -وجوده الشريف ىو أف يتكامل 
وتصبح األوضاع السياسية واالجتماعية  -يعٍت أنو ما كاف مؤىبًل  -يصبح مؤىبًل للقياـ هبذا الدور 

أليس ىذه  -والفكرية والنفسية للبشرية مؤىلة لقياـ مثل ىذه احلكومة بسبب ىذه ادلعاناة والتجارب 
؟ أليس ىذا نقص يف ادلعرفة؟ يعٍت اإلماـ ليس مؤىبًل إساءة أدبية حبق اإلماـ ا حبيث يصبح  -دلعصـو

يعٍت حُت استشهاد اإلماـ احلسن العسكري ما كاف اإلماـ احلجة  -اإلماـ مؤىبًل للقياـ هبذا الدور 
مؤىبًل، ىل نعتقد بذلك؟ ىل الذي يعتقد بذلك شيعي ػلمُل العقيدة الشيعية؟ أليس ىذا خـر لئلؽلاف 

تقد بأف اإلماـ احلجة حينما استشهد اإلماـ العسكري يف أوؿ دقيقة من إمامتو مل يكن مؤىبًل؟ أف نع
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فكيف دبن يعتقد بأف اإلماـ على طوؿ ىذه القروف ليس مؤىبًل!! والذي يبدو من خبلؿ ىذا الكبلـ إىل 
ومن ناحية  -م ىذه اللحظة إمامكم ليس مؤىبًل ألنُو لو كاف مؤىبًل لظهر، ىذا الكبلـ أقرأُه عليك

 -حلد اآلف ما متكامل  -أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد وجوده الشريف ىو أف يتكامل 
يعٍت إمامكم اآلف  -وتتكامل ادلسَتة من خبلؿ التجارب وادلعاناة حبيث يصبح مؤىبًل للقياـ هبذا الدور 

وا ىذا الكبلـ وال تعبئوا دبن قالو على ليس مؤىبًل لو كاف مؤىبًل لظهر، تعتقدوف ىكذا بإمامكم؟ اعرض
ىذه القواعد ألنكم تعرضوف ىذا الكبلـ على قواعد قاذلا إمامكم نفسُو اعرضوا ىذا الكبلـ، ضلُن صنائع 
ربنا واخللُق بعُد صنائعنا، اعرضوا ىذا الكبلـ فما شيٌء مّنا إال وأنتم لُو السبب، كلُّ شيء أسبابُو 

ىبًل؟ فما شيءٌّ مّنا يف ىذا الوجود إال وأنتم لُو السبب وإليو السبيل، أين بأيديهم يكوف اإلماـ ليس مؤ 
 وجُو اهلل الذي إليو يتوجو األولياء، ال فرؽ بينك وبينها إال أهنم عبادُؾ وخلقك.

السيد احلكيم يف كتابو دوُر أىل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلة، ىذا اجلزء األوؿ وىذه الطبعة مؤسسة 
، يف صفحة: 199ميبلدي، يف صفحة:  2007يد احلكيم النجف األشرؼ ربيع سنة: تراث الشه

ألهنم يعتقدوف حبياتو وبوالدتو وأنو يعيش اآلف صبيع  - 199قضية اإلماـ ادلهدي يف صفحة:  198
ظروؼ احلاضر الصعبة اليت يواجهها ادلسلموف ويشاىد كل التجارب اإلنسانية واالجتماعية اليت سبر هبا 

 ية ويتفاعُل معها ليحقق حكومة العدؿ اإلذلي ادلطلق يف مستقبل مسَتهتا.البشر 
ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد وجوده  - 203ويستمر يف كبلمو صفحة: 

ىو ىنا غَّت التعبَت ولكنُو وقع فيما ىو األنكى من التعبَت األوؿ، ىو غَت التعبَت ألنو عند  -الشريف 
يبدو وجد قسوة يف العبارة أراد أف ؼلففها لكنُو يف احلقيقة ما خّففها وقع فيما ىو أنكى من  مراجعتو

والسبُب يف ذلك ىو عدـ التمسك بروايات أىل البيت ألننا لو أردنا أف نرجع إىل روايات أىل  ،ذلك
ينة على العقل البيت تعطينا األجوبة ألف ىذه األجوبة أجوبة مبنية على االستحسانات، استحسانات مب

ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد وجوده  -التجر ي تذوقات ال أكثر من ذلك 
ىذه طامة كربى يعٍت اإلماـ ذاتياً غَت متكامل ىذه طامة كربى، إذا كاف  -الشريف ىو أف يتكامل ذاتياً 

اآلف يقوؿ  ،عرضية تعرض على اإلنسافسابقًا يقوؿ بأنو ليس مؤىبًل حباجة إىل ذبارب والتجارب قضية 
اإلماـ يتكامل ذاتياً أراد أف ُيصحح فوقع فيما ىو األنكى، يعٍت اإلماـ ذاتاً ناقص وىو حباجة إىل تكامل 

ال أدري ىل أف السيد ىو صحح ىذا الكبلـ أو أف  -ومن ناحية أخرى فإف  -تقبلوف هبذا الكبلـ؟ 
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ىذه القضية أنا ال  ،كبلـ أو ضعف ذلك الكبلـ فصححوُ شخصًا يف ىذه ادلؤسسة رأى قسوة ذلك ال
ومن ناحية أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد  -أعلُم فيها ولكن ىي موجودة يف الكتاب 

يعٍت ىو ذاتياً غَت متكامل ىذه مشكلة كبَتة  -وجوده الشريف ىو أف يتكامل ذاتياً بسبب احملنة والببلء 
ىناؾ قاؿ  -حبيث  -اإلماـ يػمر بػها  -خبلؿ التجارب والػمعاناة اليت يػمر هبا وتتكامل الػمسَتة من  -

حبيث يصبح  -ونفس الشيء قادر أو مؤىل  -حبيث يصبح قادرًا  -يصبح مؤىبًل ىنا خّفف القضية 
قادرًا على القياـ بػهذا الدور الفريد يف التأريخ اإلنساين وتصبح األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية 

ىو أف  -الكبلـ ىنا  -والنفسية للبشرية مؤىلة لقياـ مثل ىذه احلكومة بسبب ىذه الػمعاناة والتجارب 
ذاتًا اهلل سبحانو وتعاىل حُت يقوؿ لػهم إنػما يريد التكامل الذايت لئلماـ نقص، اإلماـ  -يتكامل ذاتيًا 

اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت، الرجس ىنا معنػى عاـ لكل نقص ويطهركم تطهَتا ىذه ذوات  
 كاملة مطهرة ال نقص فيها ال عيب فيها، كيف يتكامل ذاتياً؟

دوسُو باألقداـ واألحذية، ىذا الكبلـ نعرضُو على ىذه القواعد اليت مرت فنضرب بو عرض اجلدار ون
ىذا كبلـ ال قيمة لو وىكذا كبلـُ أي شخص آخر، ادلقّدس عندنا ىو اإلماـ ادلعصـو غَُت اإلماـ 
ادلعصـو ليس مقّدس، يوافق اإلماـ ادلعصـو على الرأس، ال يوافق اإلماـ ادلعصـو ربت األحذية الكبلـ، 

نا وىؤالء رموزنا ضلُن ال نتربأُ منهم ويشهُد اهلل ئىؤالء علمانا، ئأئمتنا ىكذا قالوا لنا ضلُن ال نتربأ من علما
تربءوا من أقواذلم  ،عليَّ أين ال أتربأُ منهم ألف األئمة هنونا عن ذلك، قالوا لنا ال تتربءوا من أشياعنا وزلبينا

 وُنشهُد عليّاً من أعماذلم اليت ؼلالفوننا فيها، ضلُن نتربأ من ىذه األقواؿ، ُنشهُد اهلل وُنشهُد رسوؿ اهلل
وفاطمة واحلسن واحلسُت والتسعة ادلعصومُت من ولد احلسُت وُنشهُد إماـ زماننا وُنشهُد مبلئكة اهلل 
وُنشهُد أولياء اهلل األحياء واألموات أننا نتربُأ من مثل ىذا الكبلـ، من ىذا الكبلـ وأشباه ىذا الكبلـ 

لي ىذا الكبلـ ىم من أولياء أىل البيت وال ػلقُّ لنا أف نتربأ لكننا ال نتربُأ من قائليو ألننا نعتقد بأف قائ
منهم، وكذلك ال نتهمهم ضلُن نتهم ىذه األفكار، ىذه تعاليم أىل البيت إذا كنَّا نقوؿ بأننا على منهج 
أىل البيت غلب علينا أف نلتـز دبنهج أىل البيت وإال ضلُن لسنا يف أجواء ُمهاترات نريد أف نقوؿ فبلف 

كذا فؤلجل أنُو قاؿ كذا فنشن عليو ضبلة أبدًا ليس ادلراد ىذا، ىذا الربنامج كلُو وىذه القناة كلها قاؿ  
ىي للدفاع عن أىل البيت لنصرة إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، بياف احلقائق وما أذكرُه ىنا ال 

نا ئاء الكثَتة، اآلف من علماعلى سبيل االستقصاء، واهلل لو أريد أف استقصي األمور لذكرُت األشي
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لو أريد أف استقصي كتبهم وإجاباهتم بإمكاين أف آيت بالشيء الكثَت لكنٍت ال  ،األحياء ومن مراجعنا
أريد أف أفتح أبوابًا للػُمهاترات، أنا ىنا أأخذ أمثلة وظلاذج ألجل أف تتضح الصورة ال غَت وأحاوؿ أف 

وضح الصورة ألشياع وأولياء أىل البيت شلن يعجبهم أف يعرفوا أقتصر على أقل ما ؽلكن شلا أعتقد بأنو ي
 احلقيقة يف تلمس الطريق إىل إماـ زماهنم وإىل معرفة إماـ زماهنم صلوات اهلل وسبلمو عليو.

للحديث صلة تػتمتها تأتينا يف يـو غد أف شاء اهلل تعاىل، بػهذا أكتفي وأذكركم بالقواعد األربعة أجعلها 
 :ختاماً لػحديثي

 .نـحُن صنائُع ربنا والـخلُق بعُد صنائعنا
 .فما شيءٌّ منَّا إال وأنتم لُو السبب وإليو السبيل

 .أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء
 .ال فرق بينك وبينها إال أنـهم عبادُك وخلُقك

 عليهمأشهدؾ سيدي يا بقية اهلل أف عقيدتػي مبنيٌة على ىذا على أقوالك الشريفة ىذه صلواُت اهلل 
 وعلى آبائك وأجدادؾ األطيبُت األطهرين، أشياع القائم من آؿ مػَُحمَّد أسألكم الدعاء يف أماف اهلل.
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـيال بُّد 

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