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 احلادية والعشروناحللقة 
 السابع/ اجلزء  الوصال

 / اجلزء االول التكليف الشرعي
تعاىل أشياع القائم من آِؿ ُمػَحمَّد أولياءُه ُمػحّبيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َسبَلـٌ عليكم، وفقنػي اهلل 

وإياكم لػمعرفتِو وموّدتِو ومػحّبتو وطاعتِو والتسليم ألمره واالنقياد لػمراده صلوات اهلل وسبلمو عليو، بُت 
 أيديكم الػحلقة الػحادية والعشروف من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.
الػَمَلّف الوصاؿ، الوصاُؿ وصاُؿ ال زاؿ الػحديُث يف العنواف السادس من عناوين صحائف وأوراؽ ىذا 

 .ويف الطريق عوائق ومطبات والػحديُث يف أجواِء ىذه العوائق والػمطبات ،ووصالنا بإمامنا ،إمامنا بنا
إذ وصل بنا الكبلـُ إىل ادلد األموي القطيب الذي أخذ ينخُر يف وسطنا الشيعي منذ هناية األربعينات وإىل 

لقة ادلاضية يف أجواء شيخنا الوائلي من الرموز الواضحة اليت تأثرت هبذا يومنا ىذا، وكاف الكبلـ يف احل
ادلد وساعلت من حيث ال تشعر، أنا ال أهتم الشيخ الوائلي بأنو يقصُد أف ينشر بنية سيئة ما يذكرُه على 

ي ولكن بشكل وبآخر ساَىَم شيخنا الوائلي يف نشِر أفكار ىذا ادلد الذي أخًتؽ وسطنا الشيع ،ادلنرب
وال أعتقد أهنا تزوؿ بُيسر وبسهولة ما داـ الناس  ،وغزانا يف عقر دارنا وأثارُه واضحٌة وشاخصٌة يف وسطنا

ػلبوف ىذا الفكر ويدوروف حولو كما تدور الفراشات حوؿ أزىارىا أو حوؿ مواقد الشمع، ألجل أف 
لوائلي وىو يتحدُث عن من مقاطع شيخنا ا 22نتذكر ما كاف يدور احلديث حولو لنستمع إىل ادلقطع 

 الشهادة الثالثة فماذا يقوؿ شيخنا الوائلي عن الشهادة الثالثة لنستمع..
 اإلسبلمي، الدين تعاليم يتبعوف وشيعة سنة من ادلسلمُت مجيع السائل ىذا يقوؿ ]: الوائلي صوت
 ردة عملية ىاي التفتلي انا الواقع الرسوؿ؟ مستوى نفس يف ويعترب األذاف يف علي أسم يذكر فلماذا
 هناية إىل خبلفتهم بداية من األمويُت األمويُت، تأريخ يقرأ أف عنده من أطلب اآلف السائل انت فعل،

 ُيشتم كاف منابر وعشرة منرب ألف سبعُت ، منابر وعشرة أالؼ وعشرة ألف سبعُت أوجدوا خبلفتهم،
 لكل: تقوؿ الفيزيائية العملية نعرؼ ضلن احلادث، ذلذا الفعل ردة فعملية زين، تنبهلي علي، اإلماـ عليها
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 نظرؾ، الفت بس بيها، أكدوا الفعل ردة فعل، ردة ىاي الواقع اذباه، وؼلالفو قوى يساويو فعل رد فعلٍ 
 ، أذف ما إذا...  الصبلة أذف ما إذا مستحب ؽلكن يعٍت مستحب، األذاف واجب مو ترى األذاف

 بردة عليو يؤكدوف..  تأكيد أرادوا الشتم إىل علي اإلماـ تعرض َلمَّا ىؤالء مستحب كاف وإذا مستحب
 تقوؿ األذاف أخر يف غَت يف األخرى ادلذاىب ما مثل يعٍت اهلل، ويل عليا أف أشهد: األذاف يف فرفعوا فعل
 الوجو صاحب يا اخللق صاحب يا كذا، بك رفع من يا اهلل نيب يا اهلل رسوؿ يا مثبلً  عليك السبلـ: مثبلً 

 اهلل، ويل بكر أبا أف أشهد: يقوؿ واحد أف مانع أكو ما إطبلقاً، لؤلذاف مسيء يعترب ما وىذا الكذا،
 ُشِتم عليَّاً  بأف أكدوا ىؤالء مانع، أي بيو ما ؼلتل األذاف وال أبداً، بأس فيو ما اهلل، ويل عمر أف وأشهد

 ليس فعل ردة عملية مبلحقة، إىل تعرض شتم، إىل غَته تعرض ما شتم إىل تعرض طالب أيب ابن علي
 مستحب، ىو وإظلا واجب مو كلو واألذاف األذاف، صلب من وال واجبة نعتربىا ما ضلن وإال أخي، يا إالَّ 
 يأخذ أف اهلل من وأأمل ادلتواضع، فهمي حبدود متواضعة ولو صورة قدمت أكوف أف أرجو اخلتاـ يف

 [. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسبلـ توفيقكم فيو دلا بأيديكم
ال يوجد أي بأس وال مانع وال اختبلؿ أف نُبِدؿ الشهادة الثالثة كما يقوؿ شيخنا الوائلي فبدؿ أف نقوؿ 

أشهد أف عمر ويل  ( )أشهد أف أبا بكر ويُل اهلل)نقوؿ يف أذاننا ويف صلواتنا  (أشهُد أفَّ عليًَّا ويلُّ اهلل)
، ال بأس يف ذلك وال مانع وليس ىناؾ من أي اختبلؿ يف األذاف، ىذه ىي الشهادة الثالثة عند (اهلل

شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو، الكبلـ ال يػحتاج إىل تعليق وال أحتاج إىل شرح وبياف، كما يقاؿ 
لثة عند شيخنا الوائلي بينها لنا والشهادة الثا ،الػمكتوب يُقرأ من عنوانِو، ونػحُن عنواننا الشهادة الثالثة

وىو يػحدثنا عن عدالة  71بػهذا الشكل الواضح، القضية ال تػحتاُج إىل تعليق، لنستمع إىل الػمقطع 
الػخلفاء وعن أف عصر الػخليفة الثالث ىو عصر االقتصاد اإلسبلمي وأف الػخلفاء طبقوا اإلسبلـ وما 

  ...71قطع خالفوه، لنستمع إىل الشيخ الوائلي يف الػم
 عنو يعرب الثالث اخلليفة وخاصة الراشدين الثبلثة اخللفاء عصر أف نقوؿ أف نستطيع ىل ]: الوائلي صوت
 ادلبدأ ادلبدأ، يهمنو األشخاص يهمنو ما أحنو غَته أو الثالث اخلليفة طبيعي، اإلسبلمي؟ االقتصاد بعصر
 كل يعٍت اإلسبلمي، االقتصاد أساس على تقـو كانت ادلسلمُت معامبلت تصرؼ كاف، ماشي

 ألف ال،! اإلسبلمي اذليكل ككل طبقو قويل انتو لكن شرعية، النصوص دبوجب تقـو كانت تصرفاهتم
 للتطبيق، رلاالت صارت ما لتطبيقو، اتسع ما الراشدين اخللفاء عصر يعٍت تطبيقو، إىل عصرىم اتسع ما
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 [. الطويل ادلدى على يطبقوه قدروا ما اخلبلفة عصر غَت العصور أجت دلا ذلك بعد للتطبيق اجملاالت
 ،ضبلٌؿ يا لو من ضبلؿ، فكٌر أموٌي خالٌص صاؼ نقي يف غاية النقاء، عليٌّ صلوات اهلل وسبلمو عليو

وقرأُت مقاطع من حديثِو ومن ُخطَبِو على مسامعكم يف الػحلقة الػماضية كيف أف الػخلفاء أبا بكر 
متعمدين لػخبلفِو ناقضُت لعهدِه كانوا يػخالفوف رسوؿ اهلل وىم وعمر وعثماف خالفوا رسوؿ اهلل 

وقد بُت أمَت الػمؤمنُت بأف كل ما فعلوه كاف باطبًل وكاف ضبلاًل وذكر مصاديق كثَتة  ،متعمدوف لذلك
عليٌّ يصُف تلك  ،يف خطبتِو التػي قرأتػها على مسامعكم من الػجزء الثامن من كتاب الكايف الشريف

 .لضبلؿ والوائلي يصفها بالػهدى واالستقامة، أنتم أحرار أيَّ أمر تػختاروفالػمرحلة با
مث ىو يقوؿ ضلُن ال نعبُأ باألشخاص ادلهم ادلبادئ، ىذا الكبلـ كبلـ يتناقض مئة بادلئة يف مئة بادلئة يف 

مع بيعة  .َجاىلّية َمن لم يَعَرف إماَم زََمانِو َماَت ِميَتةً مئة بادلئة مع حديث الكتاب والعًتة، مع حديث: 
الغدير، القرآف غلعل من بيعة الغدير إكمااًل للدين والوائلي يقوؿ بأننا ال نعبُأ باألشخاص، ضبلٌؿ يا لَُو 
من ضبلؿ وحَتٌة وابتعاٌد عن مصادر احلقيقِة عن ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد ىذا ىو التخبط يف الفكر اإلخواين 

الشيخ الوائلي فقط اللـو يقع على جيل كبَت فيو علماء ومراجع القطيب األموي، وال يقع اللـو على 
 وُكتَّاب وخطباء القضية ليس زلصورة بالشيخ الوائلي لكنٍت أخذُت الشيخ الوائلي مثاالً على ذلك. 

وىو من الكتب الػمهمة لسيدنا الشهيد مػحمد باقر  (اقتصادنا)أشرُت يف احللقة ادلاضية إىل كتاب 
تعاىل عليو، قلُت بأننػي حُت أسػمع ىذه الكلمة أو حُت أقرأ ىذه الكلمة على  الصدر رضواف اهلل

الكتاب أو على أي كتاب اقتصادنا ومن مرجع من مراجع الطائفة يعنػي أف ىذا الفكر مأخوذ من 
لكن حُت نتصفح الكتاب وندرس الكتاب نػجد أف كتاب اقتصادنا مأخوٌذ من الكتاب  ،الكتاب والعًتة

من فكر الػمخالفُت من أحاديثهم ومن فقههم ومن فتاواىم، ىذه طبعة دار التعارؼ والعًتة و 
للمطبوعات بَتوت لبناف وىي الطبعة السادسة عشرة، ىذا الكتاب بػجزأيو كتاب اقتصادنا يتألف من 
 جزأين، يف البداية يتناوؿ الػمذىب الػماركسي ثػم الػمذىب الرأسػمالػي ثػم يضع النظرية االقتصادية

اإلسبلمية، يستنتج ىذه النظرية من آيات من الكتاب الكرمي ومن أحاديث من أحاديث العًتة ومن مجع 
غفَت وكبَت من كتب الػمخالفُت من أحاديثهم ورواياتػهم ومن فتاواىم الفقهية، ىنا أشَت إىل الصفحات 

جموعة وليس على سبيل التػي نقل السيد الشهيد رحػمة اهلل عليو فيها من كتب الػمخالفُت، أقرأ مػ
لكن تقريبًا الكمية األكرب أو الػمجموعة األكرب من الصفحات التػي نقل فيها من   ،االستقصاء بالضبط



 28 ح   الـوهدوي الـوـلـف

8 
 

كتب الػمخالفُت أنا أوردتػها يف ىذه األوراؽ أقرأ على مسامعكم على سبيل الػمثاؿ: السيد الشهيد نقل 
 نقل عن كتاب األحكاـ السلطانية للماوردي.  444صفحة: 
 نقل عن تاريخ الفتوح اإلسبلمية وعن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد. 444صفحة: 
 ونقل عن صحيح البخاري يف نفس الصفحة.نقل عن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد  444صفحة: 
نقل عن سنن أبػي داوود، يف بعض األحياف ينقل ثبلث أو أربع مرات عن الكتاب يف  444صفحة: 

 نفس الصفحة.
 عمر وعن غَتِه.بن  نقل عن سنن أيب داوود وعن كتاب األمواؿ أليب عبيد عن عبد اهلل 444صفحة: 
 كر وعمر.نقل عن الػماوردي عن أبػي ب 444صفحة: 
 نقل عن أبػي حنيفة. 444صفحة: 
. 444صفحة:   نقل عن الشافعي عن كتابِو األـ وعن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد وعن الػمحلى البن حـز
 الػخطاب.بن  نقل عن البخاري عن عائشة ونقل عن كتاب األـ للشافعي عن عمر 442صفحة: 
أبػي يوسف ونقل عن كتاب األمواؿ  نقل عن الػماوردي عن أبػي حنيفة وكذلك عن 444صفحة: 

 الػحسن الشيبانػي الفقيو الػمخالف الػمعروؼ.بن  ألبػي عبيد وعن مػحمد
نقل عن أبػي القاسم البلخي عن كتاب تكملة شرح فتح القدير وشرح العناية على  444صفحة: 

 الػهداية وذكر آراء الفقهاء األحناؼ كما ىو يسميهم بالفقهاء األحناؼ.
 نقل عن كتاب األمواؿ ألبػي عبيد ونقل عن سنن أبػي داوود. 441صفحة: 
 نقل عن األحكاـ السلطانية للماوردي. 414صفحة: 
 نقل عن شرح الػمختصر الػجليل للخرشي. 414صفحة: 
 عن ادلدونة الكربى وعن اذلداية للمرغيناين.ونقل نقل عن مالك إماـ ادلذىب ادلالكي  414صفحة: 
هاية الػمحتاج إىل شرح الػمنهاج وكذلك عن كتاب األـ للشافعي وعن كتاب نقل عن نػ 444صفحة: 

 األحكاـ السلطانية للماوردي.
 نقل عن كتاب الػمغنػي البن ُقدامة. 444وصفحة:  444صفحة: 
 نقل عن الػماوردي. 447صفحة: 
 نقل عن الػمغنػي البن ُقدامة. 442صفحة: 
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 ح الػمنهاج وعن الػمغنػي البن ُقدامة.نقل عن نػهاية الػمحتاج إىل شر  444صفحة: 
 نقل عن ابن ُقدامة وعن الػماوردي. 474صفحة: 
 نقل عن فقهاء الشوافع والػحنابلة عن نػهاية الػمحتاج للرملي وعن الػمغنػي البن ُقدامة. 477صفحة: 
 نقل عن مواىب الػجليل لشرح مػختصر أبػي الضياء للػخطاب. 472صفحة: 
 الػخطاب.بن  تاب الشافعي األـ وعن الػمغنػي البن ُقدامة عن عمرنقل عن ك 474صفحة: 
 نقل عن كتاب األـ للشافعي. 471صفحة: 
 نقل عن الفقهاء الشوافع. 424صفحة: 
 نقل عن ابن قدامة يف كتابِو الػمغنػي. 444صفحة: 
ي اإلماـ نقل عن الشافعي عن كتابِو األـ وطبعًا حُت يُورد الشافعي أو غَت الشافع 444صفحة: 

الشافعي، وحُت يُورد ذكر اإلماـ الصادؽ يقوؿ اإلماـ جعفر ىكذا على حد التساوي، جاء مثبًل اإلماـ 
اإلماـ  444على سبيل الػمثاؿ وإال ىذا موجود يف كل الكتاب، صفحة:  444الشافعي يف صفحة: 

خرب عن اإلمام ويف  -ويف خرب السطر الػخامس  444اإلماـ جعفر، صفحة:  444الشافعي، صفحة: 

، قطعًا أنا ال أقوؿ أف السيد دائمًا حُت ينقل 444إىل آخر الكبلـ ىذا يف صفحة:  - جعفر أنه قال
عن اإلماـ الصادؽ يقوؿ ىكذا أبداً، ولكننػي أورد ىذا كمثاؿ لتأثره بالفكر الػمخالف فحينما يقوؿ كأنُو 

كتب علمائنا، من دوف انتباه مثل ما يقوؿ اإلماـ الشافعي يقوؿ اإلماـ جعفر، وىذه القضية موجودة يف  
يػمكن أف نػجد ىذه القضية واضحة مثبًل يف تفسَت مػجمع البياف للطربسي ويف غَت مػجمع البياف واضح 
ىذه القضية ينقلوف عن األئمة وعن الػمخالفُت على حد سواء رأساً برأس، مثبلً اإلماـ الشافعي صفحة: 

أمثلة ونػماذج أنا جئت بػها ولكن  وىكذا، ىذه مػجرد - وقال اإلمام الشافعيالسطر السادس:  444
أيضًا البُد أف أقوؿ بأف السيد الشهيد حُت ينقل روايات عن كتبنا الشيعية غالبًا يذكر اسم األئمة كما 
ىو متعارؼ يف وسطنا الشيعي ويسلم عليهم ويصلي عليهم، البُد من اإلشارة إىل ىذه القضية وصلنا 

 ب اقتصادنا عن كتاب األـ للشافعي.نقل السيد الشهيد يف كتا 444إىل صفحة: 
 نقل عن أبػي حنيفة عن كتاب الػمغنػي البن قدامة. 414صفحة: 
 نقل عن كتاب الػمبسوط للسرخسي الػحنفي. 414صفحة: 
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 نقل عن الشافعي عن ابن ُقدامة يف الػمغنػي. 414صفحة: 
عن شرح فتح القدير وكذلك عن السرخسي يف الػمبسوط يف كتابِو  نقل عن الػمرغينانػي 444صفحة: 

الػمبسوط، ال يقع اشتباه الػمبسوط كتاب للشيخ الطوسي والػمبسوط أيضًا للسرخسي من كتب 
 .444الػمخالفُت ونقل عن ابن قدامة أيضاً يف صفحة: 

 نقل عن ابن قدامة الػمغنػي. 447صفحة: 
 اً من كتابِو الػمغنػي.نقل عن ابن قدامة أيض 444صفحة: 
 نقل عن الػجزيري عن الػمالكية عن فقهاء الػمالكية. 444صفحة: 
 نقل عن ابن قدامة. 444صفحة: 
 نقل عن الػمبسوط للحنفي السرخسي. 444صفحة: 
 الػجزيري عن األحناؼ وكذلك عن الػحنفي السرخسي يف الػمبسوط. 472صفحة: 
 ـ.نقل عن الشافعي عن كتاب األ 442صفحة: 
حنبل وليس الػَمسند بن  حنبل عن ُمسند، عن ُمسند أحػمدبن  نقل عن الػمسند ألحػمد 444صفحة: 

 حنبل.بن  الػُمسَند، وإف كاف يػمكن أف نقوؿ َمسَند ولكنو الػمعروؼ ُمسَند أحػمد
الشافعي يف كتاب األـ نقل عن كتاب األـ ونقل عن الفقهاء األحناؼ يف صفحة:  444صفحة: 

تاب الفقو على الػمذاىب األربعة للجزيري والػهداية يف شرح بداية الػمبتدي للمرغيناين ونقل من ك 444
 عن مالك وعن آخرين عن الػمغنػي البن ُقدامة.

 نقل عن ابن قدامة يف كتاب الػمغنػي عن كتاب الػمغنػي. 441صفحة: 
 نقل عن الشافعي عن كتابِو األـ. 444صفحة: 
 رة ويف مواطن أخرى عن ابن قدامة.نقل أكثر من م 174صفحة: 
نقل عن الًتمذي، وىكذا، ىذا ليس على سبيل االستقصاء ىناؾ مواطن أخرى أنا مل  121صفحة: 

تبلحظوف ثبلث صفحات مليئة باألرقاـ وبأمساء  ،أتتبعها بالدقة وإظلا جئُت هبذا على سبيل ادلثاؿ
 ن مصادر حديثهم.ادلصادر وبأمساء ادلخالفُت من فقهائهم ومن علمائهم وم

أنا أستغرب أين حديُث الكتاِب والعًتة؟! ماذا يعنػي حديُث الكتاب والعًتة؟ حُت يقوؿ النبػي صلى اهلل 
عليو وآلو: إين مػَخلٌِّف فيكم، إين تارٌِؾ فيكم، تركت فيكم كتاب اهلل وعًتيت أىل بيتػي لن يفًتقا حتػى 
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إين تارٌِؾ فيكم ما إف تػمسكتم بػهما لن تضلوا بعدي، تػمسكتم يَرِدا َعَليَّ الػحوض، إين مػَخلٌِّف فيكم، 
طبعًا سَتقع ادلرقعوف  بػهما ال يوجد مصدر آخر غَت ىذين الػمصدرين، فلماذا يفعل علمائنا ىكذا؟!

سَتقع من يرقع يقوؿ بأف السيد الشهيد يكتب كتابًا يف مواجهة ادلدرسة ادلاركسية وادلدرسة الرأمسالية 
ؤسس لنظرية إسبلمية يف االقتصاد يف مواجهة ىذه النظريات واألحاديث ادلوجودة يف كتبنا ويريد أف ي

لذلك ػلتاج إىل أحاديث وفتاوى من كتب ادلخالفُت بسبب أفَّ األحاديث الشيعية ما  ،الشيعية ال تكفي
ادلخالفُت  فيها احلديث عن القضايا االقتصادية ألف أىل البيت ما تصدوا للحكم واحلكم كاف يف أيدي

 دائماً ولكن ىذا ترقيع، أنا أجيب على ىذا الكبلـ دبا قالو اإلماـ يف الكايف الشريف: 
ىذا ىو الكايف الشريف الػجزء األوؿ الرواية عن إمامنا الصادؽ باب: صفة العلم وفضلِو وفضل العلماء، 

 عن بشير الدىان قال:ومرت قراءتُو عليكم لكن أعيدُه لتأكيد الػمطلب، بسندِه: ، الػحديث السادس
إذا  -من أصحابنا  -ال خير فيمن ال يتفقُو من أصحابنا، يا بشير إنَّ الَرُجَل منهم  :قال أبو عبد اهلل

 .فإذا أحتاج إليهم أدخلوه فـي باب ضاللتهم وىو ال يعلم ،لـم يستغنـي بفقهِو أحتاج إليهم
ىذا الػحديث ينطبق على ىذه الػحالة يف جواب ىذا الًتقيع أو ال ينطبق؟ باهلل عليكم، ألف عمليات 
الًتقيع نػحُن نعرفها، ما الػحاجة إىل النقل من كتب الػمخالفُت بػهذه الكمية الكبَتة؟! ومنهج أىل البيت 

ي وال حاجة لػحديث واضح وللعلم موجود عندنا أحاديث تكفي وموجود عندنا آيات قرآنية تكف
الػمخالفُت لكن ىناؾ قضية تساىل واستسهاؿ وىذه القضية ليست خاصة بالسيد الشهيد رحػمة اهلل 

وإنػما ىو يف الػجو النجفي يف جونا النجفي منُذ نػهاية األربعينات وإىل يومنا ىذا قضية الػمد  ،عليو فقط
اآلف الفضائيات مشحونة بػمجالس الشيخ األموي القطبػي موجود وآثارُه واضحة والدليل على ذلك 

واآلف خطبائنا يتسابقوف لتقليد الشيخ الوائلي والػمكتبة الشيعية الػموجودة تعرض العقائد  ،الوائلي
الشيعية يف الػحد السطحي الذي ال يتعارض مع الفكر اإلخوانػي القطبػي، ال يوجد ترقيع للقضية قضية 

ب مشحوف بكبلـ الػمخالفُت، ربػما ال يقبل البعض منػي ىذا واضحة ىذا ىو كتاب اقتصادنا والكتا
إنَّ الكبلـ ولكن ىذه حقيقة ماذا تصنعوف مع ىذه الػحقيقة وماذا تصنعوف مع كبلـ إمامنا الصادؽ: 

ماذا تشَت ىذه الرواية؟ تشَت إىل أف فقو أىل البيت وأف روايات  - الَرُجَل منهم إذا لـم يستغنـي بفقهوِ 
يا بشير إنَّ الَرُجَل منهم إذا لـم  -أف أىل البيت تركوا لنا فقهًا وحديثًا يغنينا  ،غنيناأىل البيت ت
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من حيث ال  .يستغنـي بفقهِو أحتاج إليهم فإذا أحتاج إليهم أدخلوه فـي باب ضاللتهم وىو ال يعلم
فقههم وإىل حديثهم يشعر لذلك أنا ال أتػهم علمائنا و ال مراجعنا بسوء النية ولكن حينما نػحتاُج إىل 

فإنػهم يدخلوننا يف باب ضبللتهم من حيث ال نعلم، حتػى لو أردت أف أقبَل كل األعذار وأف أرقع ما 
أرقع لكن السيد الشهيد قدوة، الُكتَّاب الذين يريدوف أف يكتبوا يف الػجو اإلسبلمي يتخذوف من السيد 

ىم الكتب التػي كتبها وىو يعتمد اعتماداً  الشهيد قدوة، حينما يػجدوف السيد الشهيد يف كتاب من أ
ويف الػمقدمة السيد  ،كليًا على كتب الػمخالفُت مثل ما يعتمد اعتمادًا كليًا على أحديث أىل البيت

 ماذا قاؿ؟ قاؿ: 44الشهيد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو ذكر ىذا الكبلـ فقاؿ، صفحة: 
يعنػي اآلراء  -جب أف تكوف مستنبطة من الػمؤلف نفسو اآلراء الفقهية التػي تُعرُض يف الكتاب ال يػ

الفقهية الػموجودة سواء كانت من الكتب الشيعية أو من غَت الكتب بشكل عاـ يتحدث ليس بالضرورة 
يعنػي أف السيد الشهيد من الػجهة االستنباطية من الػجهة الفتوائية ىو يوافق عليها ىو يريد أف يبنػي 

وىذا  -كتاب آلراء تػخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب يف الػمسألة بل قد يعرض ال -نظرية 
وإنػما الصفة العامة التػي لوحظ توفرىا يف تلك اآلراء  -يػجري على اآلراء الشيعية والسنية على السواء 

و يعنػي ىذا ى -أف تكوف نتيجة االجتهاد أف تكوف نتيجًة الجتهاد أحد الػمجتهدين  -ما ىي؟  -ىي 
إقرار باجتهاِد فقهاء الػمخالفُت ألىل البيت، ىذا إقرار واحًتاـ لآلراء التػي خرج بػها الػمخالفوف ألىل 

بل قد يعرض الكتاب آلراء تػخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب يف الػمسألة وإنػما  -البيت 
الجتهاد أحد  -ىذه اآلراء  -الصفة العامة التػي لوحظ توفرىا يف تلك اآلراء ىي أف تكوف نتيجة 

يعنػي ىو  -بقطع النظر عن عدد القائلُت بالرأي وموقف األكثرية منو  -بشكل عاـ  -الػمجتهدين 
يساوي على حد سواء بُت آراء الػمخالفُت ألىل البيت وبُت آراء فقهاء الشيعة، على حد سواء بُت 

 .ي جاءت من طريق الػمخالفُتالروايات التػي جاءت من طريق األئمة وبُت الروايات التػ
القضية واضحة وىذا ىو منهج وىذا جزء من منهج وادلسألة ليست مقتصرة على كتاب اقتصادنا فقط 
أنا ىنا ال أريد أف أناقش ما كتبِو السيد الشهيد الصدر ونلقي نظرة على كل كتبِو، ؽلكن أف يكوف وقت 

لكن القضية ليس زلصورة يف كتاب  ،وقتاً لذلكآخر إذا سنحت الفرصة وكاف ىناؾ ضرورة وإال ال أجد 
اقتصادنا، إذا نأخذ نظرة وصورة ألخر حلظات حياة السيد الشهيد رضواف اهلل تعاىل عليو، اإلنساف يف 
حلظاتِو األخَتة قطعًا حُت يتحدث يتحدث بصدؽ وبعمق، اللحظات األخَتة من حياة السيد الشهيد، 
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ياـ األخَتة يف االحتجاز األخَت والذي يف أيامِو األخَتة من أياـ حُت أقوؿ اللحظات األخَتة مرادي األ
ـَ السيد الشهيد رضواف اهلل تعلى عليو، ينقل يل أحد ادلؤمنُت شلن كانوا يف ادلعتقل  ذلك االحتجاز أُعِد

لك بأنو حُت أعدموا السيد الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو وال أعتقد أف مػحباً من مػحبػي أىل البيت يف ت
الفًتة التػي قُِتَل فيها السيد الشهيد لػم تعتلج ولػم تشتعل ناُر الغضِب يف قلبِو وناُر الػمصيبِة التػي أصيَب 
بػها شيعة العراؽ بػمقتل السيد مػحمد باقر الصدر، يقوؿ حُت قتلوه جاءوا يػجرونُو من ياقة قبائِو، الصاية 

مباشرًة يقوؿ كنُت يف األمن العامة ويف الشعبة الػخامسة ىذا الرجل أنا سػمعُت منو  ،التػي كاف يرتديها
يف زنزانات الشعبة الػخامسة يقوؿ جاءوا بالسيد الشهيد جثة ىامدة والدماء أثارىا واضحة على بدنِو 
وعلى ثيابو فجاءوا يػجروف بو من ياقتِو ويقولوف ىذا ىو صدركم، يُرونو لػمجموعة من الػمعتقلُت من 

يقوؿ وقعت علينا صاعقة ال ندري ماذا نصنع أجهشنا بالبكاء، كاف معنا يف الػمعتقل  مػحبػي أىل البيت
يقوؿ لقد ظهرت تباشَت الفرح  ،مػجموعة من اإلخوانيُت من حزب اإلخواف مػجموعة من اإلخوانيُت

 :على وجوىهم وبدأ أحدىم يهنئ اآلخر يقوؿ وأنا سػمعتهم بأذنػي
على األقل راعوا مشاعر بهم قاؿ: ؿ، يقوؿ واحد فقط فيهم أنّ ىا قد خلصنا من صنم من أصناـ الضبل

زمبلئكم يف السجن، ىؤالء معنا زمبلء يف السجن راعوا مشاعرىم يقوؿ وىم أحدىم يهٍت اآلخر ويبارؾ 
اآلخر على اخلبلِص من صنم ومن طاغوت من طواغيت الضبلؿ، السيد الشهيد سعى بقدمِو إىل 

عن كتب السيد الشهيد وعن ىذه النقطة ضلُن ال نعتقد بعصمة عالػِم من الشهادة، أنا ىنا حُت أربدث 
ويف نفس الوقت نعرؼ منازؿ علمائنا، أنا ال أشك يف نبوغ السيد الشهيد وإين لعارٌؼ بتأرؼلِو  ،العلماء

احلسن بن  ولكن ال عصمة ألحد إالَّ للحجة ،ومطلٌع على كل مؤلفاتِو وعارٌؼ بصدقِو وإخبلصوِ 
لوات اهلل وسبلمو عليو، آخر الذين بقوا مع السيد الشهيد وكاف متخفيًا يف بيتِو السلطات العسكري ص

ما كانت على علم بأف الشيخ زلمد رضا النعماين موجودًا يف بيت السيد، ما كاف يعلم بوجود الشيخ 
يدة آمنة الصدر، زلمد رضا النعماين إالَّ السيد الصدر وشقيقتُو بنُت اذلدى رضواف اهلل تعاىل عليها الس

والشيخ زلمد رضا النعماين ينقل أنو األياـ األخَتة من حياة السيد الشهيد حُت فشل ادلشروع الذي كاف 
ؼلطط لو السيد الشهيد، كاف السيد الشهيد ؼلطط دلشروع يسميو دبشروع القيادة النائبة كما ينقل 

ين وىذا الكبلـ نقلُو يف كتابِو ونقلُو  والشيخ حي شيخ مػحمد رضا النعما ،الشيخ مػحمد رضا النعماين
كذلك على مسمع من الناس، كاف السيد الشهيد يػخطط إىل أف يػخرج إىل الصحن الشريف ويعلن 



 28 ح   الـوهدوي الـوـلـف

14 
 

 ،اعًتاضُو إىل الصحن العلوي الشريف، ويعلن اعًتاضُو بشكل يُػجرب السلطة على قتلِو داخل الصحن
الناس يف وجو ذلك النظاـ البغيض كما ينقل شيخ مػحمد ألجل أف يػجعل من دمِو سبباً أو سبيبلً إلثارة 

 .رضا النعماين يقوؿ بأننػي ال أملُك إال دمي ألواجو ىؤالء الظََلَمة بوِ 
لكنو كاف عندُه خطة اخلطة اليت كاف يسميها بالقيادة النائبة أف ينتخب أربعة من تبلميذِه والبُد أف 

وطلب منو أف ؼلرج ولكنو رفض والقضية معروفة يعرفها  يكونوا خارج العراؽ وكاف أحدىم داخل العراؽ
أنا ال أورد أمساء ىنا الذين يعرفوف تفاصيل األحداث وتأريخ ادلعارضة الشيعية  ،ادلطلعوف على التفاصيل

يف العراؽ يعرفوف ىذه التفصيبلت ولكن ىذا الطالب من طبلبِو رفض، رفض ىذا الربنامج فُأسِقَط ما يف 
يد الشهيد كاف كل أملِو أف يقـو هبذا األمر كما ينقل الشيخ زلمد رضا النعماين األياـ أيدي السيد، الس

األخَتة اجلميع ابتعدوا عن السيد زلمد باقر الصدر مل يبقى معُو إال القليل الذين كانوا يتواصلوف معو 
ع السيد حبسب نقل الشيخ زلمد رضا النعماين يعٍت من األشخاص الذين بقوا على عهد التواصل م

الشهيد ولو من بعيد ألف السيد كاف زلتجز وقوات األمن كانت موجودة يف الزقاؽ أماـ بيت السيد ويف 
رأس الزقاؽ الذي فيو دار السيد الصدر، السلطة كانت زليطة ببيت السيد لكن بقي ىناؾ من تبلمذة 

افًة إليو كاف ىو موجود السيد من أنصار السيد من يناصرُه كما ينقل الشيخ زلمد رضا النعماين إض
كاف السيد عبد العزيز احلكيم شلن كاف يتواصل مع السيد الصدر وكاف ػلاوؿ إخراج السيد   ،داخل البيت

وأيضًا كما يذكر الشيخ زلمد رضا . والقضايا ىذه ذلا تفاصيل لكن حقائق التأريخ البُد أف ُتذكر
الصدر يف تلك الفًتة الشيخ عبد احلليم الزىَتي النعماين من ادلشايخ الذين كانوا على تواصل مع السيد 

وىو من قادة حزب الدعوة اإلسبلمية اآلف ىو أعتقد مستشار لرئيس الوزراء يف العراؽ، ىذه األمساء 
القليلة أنا أوردت ىذه األمساء لبياف حقيقة تأرؼلية ولبياف أف السيد الصدر يف أي ظرؼ كاف، يعٍت كاف 

الشيخ زلمد رضا النعماين يقوؿ األياـ األخَتة السيد أنصاب باهنيار صحي  ولذلك ،يف غاية من الوحدة
وكآبة شديدة حبيث ما كاف يستطيع أف يصعد السلم كاف يصعد يف بعض األحياف إىل سطح الدار 
غللس ألجل قراءة القرآف أو الدعاء يقوؿ ما كاف يستطيع أف يصعد السلم إال دبساعديت أصيب باهنيار 

أيامِو األخَتة، يف تلكم األياـ السيد الشهيد كتب البياف الثالث، السيد كتب عدة صحي ىائل يف 
بيانات، البياف الثالث أقرأ لكم سطوراً من البياف الثالث الذي كتبو السيد الشهيد الصدر يف تلكم الفًتة، 

السيد ُأسِقَط ما ردبا يقوؿ البعض بأف القضية فيها بُعد سياسي ولكن القضية ليس فيها بُعد سياسي ألف 
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يف يدِه وادلخطط الذي كاف يريد أف ينفذه ما أستطاع أف ينفذه وأصحابُو ما مسعوا كبلمو يف الذي كاف 
وإالَّ السيد الشهيد كاف يريد أف يُقَتل يف الصحن ال أف يُقتل يف زنزانات األمن، يف البياف الثالث  ،يريد

 اطب الشعب العراقي:ماذا كتب السيد الشهيد وىو بياف سلتصر يقوؿ ؼل
ال إشكاؿ يف اخلطاب أف يكوف هبذه  -وأريد أف أقوذلا لكم يا أبناء علّي واحلسُت وأبناء أيب بكر وعمر 

إف ادلعركة ليست بُت الشيعة  -الصيغة فالشيعة ىم أبناء علّي واحلسُت والسنة ىم أبناُء أيب بكر وعمر 
ػخلفاء الراشدوف والذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والػحكم السنػي إف الػحكم السنػي الذي مثلُو ال

يعنػي ىل أف الػحكم الذي أسسُو أبو بكر وعمر كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ ىل  -والعدؿ 
والذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ محَل عليٌّ  -ىذا ىو يف عقيدة أىل البيت؟ ال أدري!! 

الػحقيقة  -يف حروب الردة تػحت لواء الػخليفة األوؿ أيب بكر  السيف للدفاع عنو إذ حارب جندياً 
بػحسب علمي أننػي لػم أقرأ ولػم أطلع ولػم أجد يف كل كتب الشيعة مثل ىذا الػخرب وال حتػى يف كتب 
الػمخالفُت، ال أدري من أين جاء السيد الشهيد بػهذه الػمعلومة ربػما وجدُه يف بعض الكتب التػي لػم 

ا وإالَّ بػحسب علمي يف كتبنا الشيعية ال يوجد أثر لػمثل ىذه الػمعلومة وحتػى الػمصادر أطلع عليه
الػمعروفة عند الػمخالفُت الػمصادر الػحديثية الصحاح كتب الػحديث الػجوامع الػحديثية كتب التأريخ  

وال يف كتب كتب السَت الػحقيقة ال يػخطر يف بالػي أننػي قرأت مثل ىذه الػمعلومة ال يف كتبنا 
وإذا كاف ىناؾ من اإلخواف مػمن لو تتبع أوسع من تتبعي ويػجد ىذه الػمعلومة أنا يعنػي  ،الػمخالفُت

يكوف متفضل أرجوه أف يرسل لنا مصدر ىذه الػمعلومة ألننػي لػم أعثر على ىذه الػمعلومة ال يف مصدر 
 شيعي وال يف مصدر مػخالف ألىل البيت، أقرأ الكبلـ مرة ثانية:

إف الػمعركة ليست بُت الشيعة والػحكم السنػي إف الػحكم السنػي الذي مثلُو الػخلفاء الراشدوف والذي  
كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ محَل عليٌّ السيف للدفاع عنو إذ حارب جنديًا يف حروب الردة 

لّي وعمر ويتحدث عن ويستمر البياف دائمًا يقرف بُت ذكر ع -تػحت لواء الػخليفة األوؿ أيب بكر 
 -الػحكم العثماين ويقوؿ: بأف الػحكم العثماين ىو الػحكم السنػي الذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ 

يقوؿ ويتحدث عن الػحكم البعثي: فهم ينتهكوف حرمة اإلسبلـ وحرمة علّي وعمر معًا يف كل يـو أال 
ويتحدث عن  -تػي دافع عنها عليٌّ وعمر معًا تروف يا أوالدي وإخواين أنػهم اسقطوا الشعائر الدينية ال

وسائل الػمجوف والفساد التػي حاربػها عليٌّ وعمر معًا إىل أف يقوؿ: بينما كاف عليٌّ وعمر يعيشاف مع 
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 .الناس وللناس ويف وسط الناس ومع آالمهم وآمالػهم
فيها بُعد سياسي ىذا ىذا آخر بياف كتبُو السيد الشهيد زلمد باقر الصدر، قد يقوؿ البعض القضية 

وىو  ،شلكن ولكن الظرؼ النفسي وأف السيد أسقط ما فيو يدِه من إمتاـ مشروعِو الذي أرادُه أف يكوف
أف يستشهد أماـ ادلؤل ُيسفك دمُو وحىت تستطيع القيادة النائبة أف تنتفع من ىذا الدـ الذي ُيسفك يف 

عارفوف بتأريخ السيد ودبواقف السيد خطة السيد مواجهة الظادلُت ىو ىكذا كاف مشروع السيد الشهيد ال
يف مواجهة النظاـ البائد ىي ىذه، الغريب ىنا حُت يقوؿ: والذي كاف يقـو على أساس اإلسبلـ والعدؿ 

ىو ىذا نفس ادلنهج ونفس الفكر الذي يتحدث عنو شيخنا الوائلي ويتحدث عنو السيد زلمد  -
يف كتبهم ويف زلاضراهتم والكتب يف ىذا االذباه كثَتة حسُت فضل اهلل ويتحدث عنو آخروف كثَتوف 

أكتفي هبذه األمثلة والنماذج وإالَّ  ،جداً واحلقيقة أنٍت ال أريد أف أتتبع وأتقصى كل صغَتة وكبَتة يف ذلك
إذا أردت أف أتتبع وأتقصى أنا جئت بكتاب اقتصادنا مثاؿ ألنٍت قبل أياـ قلت القضية ال تقف على 

إظلا حىت على ادلراجع وىناؾ من طلب مٍت أف آيت دبثاؿ من ادلراجع الذين تأثروا هبذا اخلطباء فقط و 
ادلنهج وليس فقط السيد الصدر وإظلا ىناؾ مراجع آخروف أيضًا لكنٍت ال أريد اخلوض يف كل صغَتة 

وظلاذج من وكبَتة وليس ىنا الربنامج برنارلًا رجايل ألجل تقييم الرجاؿ وتقييم العلماء إظلا ىي أمثلة 
خبلذلا تتضح الصورة عن ىذا ادلطلب أي مطلب؟ مطلب ادلد القطيب األموي الذي اخًتؽ الواقع 
الشيعي، ال أريد أف أطيل عليكم كثَتاً وإظلا أختم عنواف الوصاؿ بطائفة من أحاديث أىل بيت العصمة 

 تكليف الشرعي.لسابع وىو عنواف الصلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت مث أشرع يف العنواف ا
الرواية التػي أتناولػها جاءت يف كتاب تػحف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ البن شعبة الػحرانػي ماذا تقوؿ 

 الرواية؟ أنا اقتطفت ثبلث روايات:
النعماف ادلعروؼ دبؤمن الطاؽ، مؤمن الطاؽ ىو الذي بن  عن إمامنا الصادؽ وىو ؼلاطب زلمد رواية

النعماف وىو أمسو بن  باألحوؿ، يعربَّ عنو يف بعض الروايات بأيب جعفر زلمديُعربَّ عنو يف بعض الروايات 
 :احلقيقي، وصية طويلة جزء من ىذه الوصية أنا أقتطفُو ماذا يقوؿ إمامنا الصادؽ البن النعماف

يا ابن النعمان إنا أىُل بيت ال يزال الشيطان يُدِخُل فينا من ليس منا وال من أىل ديننا فإذا رفعُو 
وصية خطَتة جداً،   -نظر إليو الناس أمرُه الشيطان فيكذب علينا وكلما ذىب واحد جاء آخر و 

كارثة ىذه، ىذا كبلـ اإلماـ الصادؽ البن النعماف، ضلُن ال نريد أف نتهم شخصاً بعينِو أبداً ولكن نقوؿ 
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ان إنا أىُل بيت ال يزال يا ابن النعم -ىناؾ فكٌر أموٌي ينخر يف وسطنا الشيعي، أقرأ الرواية مرة ثانية 
كيف ظليزُه؟ ظليزُه بأنو ال ػلمل فكر أىل البيت   -الشيطان يُدِخُل فينا من ليس منا وال من أىل ديننا 

 .ىو ىذا ادليزاف
ىذا يونس ال  -وقال لو يونس  -أيضًا عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسبلمو عليو  ورواية أخرى

عبد الرمحن ىذا يونس الذي يروي عن اإلماـ الصادؽ بن  يونسيشتبو البعض ردبا البعض ػلفظ اسم 
َلِوالئي لكم وما عرَّفني اهلل من حقكم  :وقال لو يونس :يعقوب يقوؿ لئلماـ الصادؽبن  ىذا يونس

حذافَت الدنيا كل شيء دبا فيها ما ينفُع اإلنساف وما يضر اإلنساف  -أَحبُّ إليَّ من الدنيا بحذافيرىا 
من معاين احلذافَت قطع أطراؼ األظافر اليت واين وغَت الفكر اإلخواين كل شيء، دبا فيها الفكر اإلخ

يستحب لئلنساف أف يدفن أظافرُه  ،نقصها ونلقيها خارجاً ندفنها يف األرض حبسب االستحباب الشرعي
ها يستحب أف تدفن أو أف تلقى كما يعمل الناس يف ادلزابل، احلذافَت من معانيها ىي ىذه إذا ما قص

 -َلِوالئي لكم وما عرَّفني اهلل من حقكم أَحبُّ إليَّ من الدنيا بحذافيرىا  -بقايا األظافر اليت تُػَقص 
أصابُو الغضب، اإلماـ  - قال يونس: فتبينُت الغضب فيو -ماذا كاف جواب اإلماـ إمامنا الصادؽ 

ماذا قاؿ يونس؟ لردبا الكثَت من الناس ال ػللموف أف يكوف أىل البيت عندىم هبذه ادلنزلة، التفتوا إىل  
 ما أنصفتنايف رواية أخرى اإلماـ يقوؿ:  -ثم قال: يا يونس قستنا بغير قياس  -كلمة اإلماـ الصادؽ 

يا يونس  -ا ومعرفتنا بالدنيا وما قيمة الدنيا أيُّ مقايسة ىذه كيف تقايس واليتن -قستنا بغير قياس  -
سوء أدب ىذا، قيسوا ىذا الكبلـ مع كبلـ شيخنا الوائلي، اإلماـ يعترب ىذا سوء  -قستنا بغير قياس 

سد فورة  -يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها ىل ىي إالَّ َسدُّ فورة  -أدب يغضب اإلماـ 
اإلنساف ػلب أف يكوف لو السلطاف واحلكم، ىي إما  ،ة جنس فورة سلطافإما فورة جوع فورة عطش فور 

فورة سلطاف أو فورة ِملك ُحبُّ الػِملك أف يتملك أو فورة جوع أو فورة نعاس يصيب اإلنساف النعاس 
ما الدنيا وما فيها ىل ىي إالَّ َسدُّ  -يريد أف يناـ أف يرتاح أو فورة غضب أو فورة جنس إهنا فورات 

ىل نتعامل مع آؿ ُمػَحمَّد ىكذا؟ أنتم قارنوا بُت  أو ستُر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة  فورة
 ىذا الفكر وبُت الفكر ادلقصر مع أىل البيت مع ىذا الفكر ادلخًتؽ.

وأختم الػحديث يف عنواف الوصاؿ موجودة يف عيوف أخبار الرضا وىذا ىو الػجزء األوؿ  الرواية الثالثة
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عن إمامنا أيب  744وف أخبار الرضا لشيخنا الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو، الرواية صفحة: من عي
حدَّثنا دارِم بن قبيص النهشلي قال: الػحسن الرضا ىذه الطبعة مؤسسة األعلمي بَتوت لبناف بسندِه: 

عليو السالم  حدَّثني عليُّ بن موسى الرضا عليو السالم عن أبيِو عن آبائِو عن علّي ابن أبي طالب
الػحديث عن النبػي وسلسلة سلسلة ذىبية عن اإلماـ  - قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو

الرضا عن كاظمهم عن صادقهم عنهم عنهم عنهم من طاىر إىل طاىر ومن نقي إىل نقي ومن معصـو 
عن علّي ابن  -بُت األطهرين إىل معصـو إىل علّي إىل ُمػَحمَّد صلى اهلل عليهم جػميعاً وعلى آلػهم األطي

أبي طالب عليو السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: يا علّي ال يـحفظني فيك إالَّ 
نقوؿ حُت يقوؿ اإلنساف يف لغة  ما معنػى ال يػحفظنػي فيك؟ حُت -األتقياء األنقياء األبرار األصفياء

العرب أف ىذه الػمرأُة تػحفُظ زوجها، كيف تػحفُظ زوجها؟ أنػها ال تدخل غريبًا إىل داره يف غيبتو، أنػها 
ىذه مرأٌة تػحفُظ زوجها، وحُت نقوؿ  ،ال تػخوف زوجها ال يف صغَتة وال يف كبَتة وال حتػى يف نظرة سيئة

أننا نػحفظها من أولػها إىل آخرىا من دوف خطأ لغوي من دوف خطأ يف بأننا نػحفُظ قصيدة شعر يعنػي 
القافية من دوف خطأ يف الوزف من دوف خطأ نػحوي نػحفظ القصيدة وبشكل مرتب كل صدر لُو عجز 

 .إذا كانت القصيدة عمودية وال نضطرب يف ترتيب أبياتػها، ىذا ىو حفظ القصيدة
بالكامل من أولو إىل آخره، وحُت يقاؿ بأف ىذا اإلنساف حافٌظ  وحُت يقاؿ بأف القرآف حفظو اهلل يعٍت

كيف ضلفُظ علّيًا لرسوؿ اهلل؟ ضلفُظ   - يَا َعلّي ال يَـحَفظُني فيك :لؤلمانة األمانة كاملة وإىل غَت ذلك
ُق صديعلّيًا لرسوؿ اهلل ضلفظُو عاطفًة ال ضلبُّ غَته، الرواية موجودة يف كتب الشيخ ادلفيد ويف غَتىا: 

ضلفُظ علّيًا يف العاطفة وضلفُظ علّيًا يف ادلعرفة فبل نأخُذ إال من علّي، النبػيُّ  - عدو علي عدو عليّ 
األعظم قاؿ لعّمار: يا عّمار إذا رأيت الناس سلكت ُسببًل وِفجاجًا ووديانًا فاسلك يف السبيل الذي 

، الناس ستذىب شرقًا وغرباً   -ـحَفظُني فيك إالَّ األتِقياء األنقياء األبرار يَا َعلّي ال يَ  -َسَلَك فيو عليَّ
وكيف ضلفُظ عليًّا وضلُن نرى منهجُو العملي ومنهجُو السياسي على أي شيء بُنػي؟ ُبٍَت على رفض سَتة 
اخللفاء، كاف يرفُض سَتة اخللفاء رفضًا قاطعاً، ولذلك كاف بإمكانو أف يقوؿ بأنٍت سأعمل بسَتة 

ُو األمر ؼلالف ذلك، لكنُو لو قاـ هبذا األمر فإنو سيغرُر باألُمَّة ألف علّيًا أراد الشيخُت مث حُت يستتب ل
أف يبُت أين ىو احلق وأين ىو الباطل، وحىت يف قتالو دلعاوية كاف يقوؿ ذلم بأننا لن ننتصر على معاوية 
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ل، إذا أردنا أف ضلفظ وىذا موجود يف رواياتنا فلماذا؟ ليبُت احلق من الباطل أين ىو احلق وأين ىو الباط
علّيًا علينا أف نتمسك بالذي قاـ بو علّي خصوصًا وضلُن نتحدث عن االقتصاد مثبًل أو السياسة وأىم 
شؤوف السياسة االقتصاد، عليٌّ صلوات اهلل وسبلمُو عليو رفض أف يعمل بسَتة الشيخُت ال يف االقتصاد 

نا فيبنوف نظريات ئفلماذا يأيت علما ، يف أي شيءوال يف السياسة وال يف األخبلؽ وال يف االجتماع وال
 االقتصاد أو أي موضوع آخر على ما قاـ بو الشيخاف، ىل ىذا حفٌظ لعلّي؟

نا الذين اشتبهوا ووقعوا يف ىذا االشتباه بأهنم ال يريدوف حفظ علّي أبدًا ال ئقطعًا أنا ال أقوؿ بأف علما
؟ كلنا لنا زالت واشتباىات  واهلل ال أعتقُد بذلك ولكنها زالُت العلماء ىل ىناؾ من أحد معصـو

احلسن ولذلك اشتباه كبَت أف نتصور أف مرجعًا ال يػُخطئ أف فقيهاً ال بن  وأخطاء، ادلعصـو فقط احلجة
يُػخطئ ىذه الفكرة تقودنا إىل أف نقع يف مطبات أكرب وبالتايل نكوف يف مواجهة أىل البيت ألجل أف 

وىذه  -يَا َعلّي ال يَـحَفظُني فيك إالَّ األتِقياء األنقياء األبرار األصفياء  -مل ندافع عن فقيو أو عن عا
صفاٌت أين صلدىا، ىل ىي فينا؟ أبدًا ىذه صفات تكاد تكوف مستحيلة لو أردنا أف نقف على ىذه 

 مث يقوؿ رسوؿ اهلل: ف مستحيلة بالنسبة لنا على األقل،الصفات صفة ِصفة نشرحها تكاد تكو 
إالَّ َكالَشعرِة البيضاء في الثوِر األسود في الليِل  -كم نسبتهم يف ىذه األُمَّة؟   - ُىم ِفي أمتيوَما 
وىذه ال وجود ذلا، الليل الغابر يعٍت الليل ادلظلم، ليل مظلم وثور أسود أين ذبد فيو شعرة  - الَغاِبر

يَا َعلّي  -وف كادلعدـو ال وجود لُو بيضاء؟ ىذه حالة نادرة لو كانت موجودة فهي نادرة والنادر كما يقول
يَا َعلّي ال يَـحَفظُني فيك  -ىذه األحاديث الثبلثة حباجة إىل تدبر، تفكر وتبصر  -ال يَـحَفظُني فيك 

إالَّ َكالَشعرِة البيضاء في الثوِر األسود في  إالَّ األتِقياء األنقياء األبرار األصفياء وَما ُىم في أمتي
 بػهذا يتمُّ كبلمي يف العنواف السادس من عناوين الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي. .الليِل الَغاِبر

العنواف السابع بقي عندنا عنواناف: العنواف السابع التكليُف الشرعي والعنواُف الثامن الػخاتػمة، خاتػمةُ 
 الػَمَلّف العناوين الػمتقدمة بشكل سريع أشَت إليها: 

 الـمعرفة، الوصال وىنا انتهينا من العنوان السادس.  الوالدة، الغيبة، الظهور، الظالمة،
*  *  * 

 العنوان السابع: التكليف الشرعي.
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التكليُف الشرعي ىو ثػمرُة العناوين الػمتقدمة، تناولُت العناوين الػمتقدمة من العنواف األوؿ: الوالدة إىل 
العناوين التكليُف الشرعي وىو العنواف السادس الوصاؿ ألجل أف نصل إىل ىذه الثمرة، ثػمرُة ىذه 

العنواف السابع، ويف الػحقيقة الػحديث عن التكليف الشرعي يػحتاج إىل حلقات عديدة وليس إىل حلقة 
واحدة أو إىل اثنتُت أو ثبلث، يػحتاج إىل حلقات عديدة وكثَتة لكننػي أطمئنكم بأننػي سأختصُر 

ية وليست نظرية وألننػي أعتقد بأف ما سأطرحُو يف ألف مسألة التكليف الشرعي ىي مسألٌة عمل ،الكبلـ
لذلك لن أطيل الكبلـ  ،ىذا العنواف عنواف التكليف الشرعي لن يتػحقق عمليًا ألنُو مػجرد كبلـ

بػخصوصو فقط أمرُّ عليو مروراً سريعاً، لو كاف عندي اعتقاد أو عندي أمل يف أف ىذه الػمطالب يػمكن 
نا بإمكانػي أف أتػحدث يف حلقات كثَتة وربػما أكثر من الػحلقات الػمتقدمة أ ،أف تطبق عمليًا يف الواقع

التػي جاوزت العشرين من حلقات ىذا الػَمَلّف، لكننػي أعتقد بأف التطبيق العملي لػهذا الطرح الذي 
ولن يبادر أحد إىل تطبيقو لذلك سأختصر الكبلـ وسأذىب إىل  ،سأبينُو ال وجود لُو على أرض الواقع

ضعف اإليػماف بشكل مػختصر أتػحدث، ألننا ونَػحُن يف مقاـ الػحديث عن إماـ زماننا صلواُت اهلل أ
وسبلمُو عليو ويف مقاـ بياف التكليف الشرعي، نػحُن بػحاجة إىل مشروع عملّي كبَت أطرافُو متعددة 

 .ولكن من الذي سيحقق ىذا الػمشروع بشكل عملي على أرض الواقع
أف ننظر إىل زعاماتنا سواء الزعامات الدينية أو السياسية فكل زعامة مشغولة بشأنػها، ألننا إذا أردنا 

الزعامات الدينية يف مؤسستنا الدينية الزعامات الدينية ىي بطبيعتها ال تػميل إىل األمر غَت الػمألوؼ، 
ىو الديدف العاـ دائمًا تػحاوؿ الػحفاظ على الػموجود حتػى لو كاف سيئًا تػمشية األمر كما ىو ىذا 

لزعاماتنا الدينية، ولذلك ليس ىناؾ من تغيَت، ليس ىناؾ من تػحديث، ليس ىناؾ أي مػحاولة 
لئلصبلح، وىذه القضية ليس مػخصوصة يف زماننا ىذا حتػى يف األزمنة الػماضية، ربػما يف األزمنة 

َتت األمور اآلليات اإلمكانات الػماضية ىناؾ عذر لكن اآلف األزمنة الػمعاصرة تبدؿ العالػم تبدؿ، تغ
 .الوسائل تغَتت، على أي حاؿ، أنا ال أريد الدخوؿ عميقاً يف ىذه القضية

أما الزعامات السياسية قطعًا ال يعجبها ىذا الطرح أف يكوف ىناؾ مشروع دلواجهة الفكر القطيب 
دوف عن العقيدة ػلاولوف األموي، الزعامات السياسية مشغولة يف الشأف السياسي والسياسيوف عادًة يبتع

أف غلدوا جوًا فيو صبغة عقائدية من فوؽ ويف داخلو تتحقق ادلصاحل وفقًا دلعادالت سياسية معينة ويف 
وىذا ىو شأُف الساسة والسياسة وقضيتهم معروفة ال حاجة ألف نطيل الكبلـ خبصوص  ،صيغ دبلوماسية
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اسية يف واقعنا الشيعي ؽلكن أف تتجو يف مشروعها ىذه القضية، فبل الزعامات الدينية وال الزعامات السي
ويف عملها باذباه ىذه القضية وأصبًل ىذه القضية ليست من األمور اليت تشغل باؿ اجملموعتُت ال باؿ 
رلموعة الزعامات الدينية وال باؿ رلموعة الزعامات السياسية، وىذه اجملموعات ىي القادرة على إغلاد 

كر األموي الذي ينخر واقعنا الشيعي، اجملموعات األخرى من عامة الشيعة مشروع قوي يف مواجهة الف
ىذه الزعامات الرعية أو ما يقاؿ ذلا القواعد الشعبية الشيعة بشكل عاـ ال اىتماـ ذلم هبذا األمر وال 
يشعروف بو وحىت لو نُػّبهوا لذلك فهم ال يعبئوف بو، األعم األغلب من الناس منشغلة دبصاحلها 

ة بأمورىا احلياتية بادلشاكل احمليطة هبا، ردبا ىناؾ عدد قليل من الناس قد يعبئوف ذلذا األمر أو الشخصي
لذلك ال ؽلكن أف يكوف ىناؾ مشروع على أرض الواقع  ،يهتموف بو وىؤالء يفتقدوف إىل اإلمكانيات

انات بشرية وإىل دعم ألف ادلشاريع الكبَتة اليت تتحقق على أرض الواقع ربتاج إىل إمكانات مادية وإمك
من الزعامات الدينية وإىل دعم من الزعامات السياسية وىذا لن يتحقق لذلك لن نطيل الوقوؼ كثَتاً 

 عند ىذه القضية ويف ىذه ادلسألة، لكن البد من تشخيص التكليف الشرعي.. 
ولة إذا أردنا أن نشخص التكليف الشرعي ىناك مجموعة من العناوين البد أن نضعها على طا

  :ىناؾ عنوافالبحث: 
ومجعت  (َمَلّف الظهور واجلفر)أنا بشكل سريع أمر على ىذه العناوين، ردبا ربدثُت يف  :عصُر الظهور

من القرائن ما تشَت إىل أف ىذا العصر ىو عصر الظهور وأنا بينت ىذا ادلعٌت ادلراد من أف ىذا العصر 
كذب الوقاتوف ومن جاءؾ   :يت، األئمة يقولوفىو عصُر الظهور ليس ىو ربديد زماين وليس ىو توق

بوقت فكذبو، من يأتيك بوقت ال تتحاشو كذبو ال يوجد عندنا توقيت وربديد زماين، حُت نقوؿ بأننا 
يف عصر الظهور ادلراد أننا يف عصر القرائن إف كاف القرائن اليت نستنتجها من خبلؿ الواقع أو القرائن اليت 

ت واألحاديث أو من خبلؿ مصادر أخرى مثل اجلفر ادلستخرجات اجلفرية نستنتجها من خبلؿ الروايا
أو كتب الديانات أو غَت ذلك، ىناؾ قرائن كثَتة ىذه القرائن تشَت إىل أف ىذا العصر ىو عصُر 
الظهور، ما ادلراد من عصر الظهور؟ ادلراد من عصر الظهور فًتة زمانية ادلبلبسات ادلوجودة فيها والظروؼ 

 .بشيعة أىل البيت وبػمنطقة الظهور، منطقة الظهور أيُّ منطقة؟ لنحدد منطقة الظهور أوالً احمليطة 
حُت نتحدث عن منطقة الظهور أو عن خارطة الظهور بعبارة أخرى، خارطة الظهور قلبها العراؽ وذلا 

ىذه أجنحة لندور حوؿ ىذه األجنحة، اآلف إذا أردت أف ترسم خارطة للظهور لظهور اإلماـ، قلُب 
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اخلارطة العراؽ ىناؾ جناٌح شرقي إيراف وؽلتد إىل أذربيجاف الدوؿ احمليطة ببحر قزوين، وىناؾ جناٌح مشايل 
وىي تركيا وىناؾ جناٌح غريب اجلناح الغريب الشامات سوريا، لبناف، األردف، فلسطُت عبورًا إىل مصر 

خلليج العريب، ىذه ادلنطقة ىي منطقُة واجلناح اجلنويب اجلزيرة العربية السعودية واليمن وباقي دوؿ ا
الظهور، ىنا تقع األحداث األوىل واألحداث الرئيسة لظهور إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو ومن 
ىنا ؼلرج األنصار، أىمُّ أنصار اإلماـ احلجة ؼلرجوف من ىذه ادلنطقة، أىمُّ األحداث السياسية وحىت 

ـ والعبلمات ربدث يف ىذه ادلنطقة، العبلمات أعلها ربدث يف ىذه األحداث الطبيعية قبل ظهور اإلما
ادلنطقة، األنصار ؼلرجوف من ىذه ادلنطقة، األعداء األقوياء ؼلرجوف من ىذه ادلنطقة، حوادث الظهور 

وأىم األحداث بعد ظهور اإلماـ يف ىذه ادلنطقة أيضًا وبقية دوؿ  ،إرىاصات الظهور يف ىذه ادلنطقة
بادلرتبة الثانية، إذاً العراؽ، إيراف، أذربيجاف، قزوين وما ػليط ببحر قزوين وتركيا وسوريا واألردف العامل تأيت 

وفلسطُت وعبورًا من سيناء إىل مصر إىل الكنانة واجلزيرة العربية السعودية واليمن وباقي دوؿ اخلليج 
من الدوؿ ادلهمة اليت ذلا عبلقة بظهور  العريب، ىذه منطقُة الظهور، وتركيا إذا كنُت ما ذكرهتا فًتكيا أيضاً 

إماـ زماننا صلواُت اهلل وسبلمُو عليو وأنتم تبلحظوف األحداث كيف تغلي وكيف تتغَت األمور وال أريُد 
احلديث عّما يػجري يف ىذه الػمنطقة اآلف ربػما نتحدث عن ىذا الػموضوع يف وقت آخر، مرادي من 

على أرض الواقع ومن جهات مػختلفة تنبئ بأف ىذه الفًتة  عصر الظهور أف ىناؾ مبلبسات موضوعية
 .لو أف الشيعة قاموا بػما يػجب عليهم فإنػهم يػمهدوف لظهور إمامهم

ادلراد من عصر الظهور ىو ىذا وليس التحديد وإظلا ىي الفًتة الزمانية ادلثالية والنموذجية بالنسبة للشيعة 
إذا أرادوا أف يقوموا بتمهيد لظهور اإلماـ، وحُت أربدث عن التمهيد ليس ادلراد العمل العسكري وال 

نشاء الدوؿ واحلكومات جزء العمل السياسي، قد يكوف العمل العسكري والعمل السياسي وقد يكوف إ
من التمهيد لكن التمهيد ادلهم ىو ادلعرفة والفكر، حىت لو أردنا أف ننشئ دولًة شيعية ولكنها تعتمد 
على فكر إخواين على فكر أموي قطيب ما فائدة ىذه الدولة؟ ىل ىذه الدولة شلهدة لئلماـ؟ أبدًا ؽلكن 

األساسية الفكر، اإلماـ ليس زلتاجًا للسبلح، اإلماـ أف ينشأ فيها أناس ؽلهدوف لئلماـ ولكن القضية 
صلواُت اهلل وسبلمُو عليو ليس زلتاجًا للسبلح، لو أف دواًل شيعية نشأت اآلف وامتلكت أسلحًة قطعاً 
ستمتلك األسلحة باألساليب الطبيعية، امتبلكها لؤلسلحة باألساليب الطبيعية فإنُو ال غلعلها يف مصاؼ 

غلعلها يف مصاؼ مثبًل الواليات ادلتحدة األمريكية والدوؿ القوية األخرى مهما بذلت الدوؿ األوىل، لن 
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ألف ىناؾ قضايا طبيعية وموازنات طبيعية يف احلياة، فإذا كاف اإلماـ صلواُت اهلل وسبلمُو عليو يريد أف 
ؽلكن ذلك، ػلكم العامَل فهل ػلكم العامَل بأسلحة تكوف ضعيفة أضعف من أسلحة الدوؿ األخرى؟ ال 

اإلماـ سيأيت بسبلح يطور األسلحة يعٍت ىناؾ الواليُة التكوينية ستتدخل وحينئذ إذاً ما ىو ادلطلوب يف 
التمهيد؟ بالدرجة األوىل التمهيد ىو على مستوى ادلعرفة، على مستوى العقوؿ، التمهيد بالدرجة األوىل 

ىناؾ معرفة فكيف تكوف معرفة والفكر  ىو يف ىذا األفق وتأيت بعد ذلك الدرجات األخرى، حُت تكوف
نا يضخوف يف عقوؿ الناس ئالذي يتعلمُو الناس والفضائيات تضخ يف الناس ادلفاىيم القطبية وأكرب خطبا

ادلفاىيم القطبية وُكتّابنا يكتبوف ادلفاىيم القطبية وال يُػحفُظ علّي يف رسوؿ اهلل، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
فكيف يُػحفظ؟ يػُحفظ أف نتمسك بالكتاب والعًتة فقط، أف نتمسك بالكتابُت وآلو يُػحفُظ يف علّي 

الصامت والناطق فقط، ىكذا ضلفُظ رسوؿ اهلل يف علّي صلواُت اهلل وسبلمُو عليو وضلفُظ علّيًا يف رسوؿ 
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، إذًا ادلراد من عصر الظهور ىي ىذه الصورة أف ىناؾ مبلبسات قرائن

ىناؾ زماف ضلُن نعيشُو ىذا الزماف ىو حبسب الظروؼ السياسية واالجتماعية واجلغرافية حبسب 
ادلبلبسات يكاد يكوف ظلوذجيًا مثاليًا ألف تقـو الشيعُة بتكليفها أزاء إماـ زماهنا ىذا ادلراد من عصر 

 .ذا ادلعٌت وهبذا الفهمالظهور وما تقدـ من كبلـ يف َمَلفِّ الظهور واجلفر ادلراد من عصر الظهور هب
 ي:ـالعنوان الثان

وىو الػمهم واألىم وتلك ىي حَتُة الشيعة وخصوصاً حَتُة علماء ومفكري الشيعة فإنػهم ال يػميزوف بُت 
الػمهم واألىم فيقدموف الػمهم على األىم فيقعوف يف ىذه االشتباىات، أيهما األىم مثبًل ىل نػحافظ 

ػي أجيالنا على معرفة أىل البيت أـ أف األىم مثبًل أف نواجو الفكر على منهج الكتاب والعًتة ونرب
الػماركسي وال يعنػي أف ذلك ليس مهماً، أف نواجو الفكر الػماركسي بػحديث وبفكر نػخلُط فيو بُت 
حديث أىل البيت وبُت حديث الػمخالفُت، أيهما األىم؟ طبعًا عند اإلخوانيُت وعند القطبيُت ال يروف 

ل البيت بالنحو العميق شيئًا مهمًا وىنا تػختل الػمعادلة بُت الػمهم واألىم، بُت ما عند أىل معرفة أى
البيت أف الػميزاف ىو الػمعرفة معرفُة أىل البيت، علينا أف نػميز بُت الػمهم واألىم وعلينا أف نضع قائمة 

ـُ زماننا ىو أف نضع لستة ما ىو األىم وما ىو الػمهم، ىل ىناؾ شيء أىم من إماـ زما ننا، إذا كاف إما
األىم إذا لػماذا نذكُر غَتُه؟ وإذا كاف إماـ زماننا ىو األىم كيف نتعامُل معو، كيف نتواصل مع إمامنا؟ 
ىل نستطيع أف نتواصل مع إماـ زماننا من خبلؿ فكر أو من خبلؿ علماء أو من خبلؿ فقو أو من 
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قطبػي ىل يػمكن؟ ىذا باب مغلق، ىذا باب يوصل إىل خبلؿ فتاوى أو من خبلؿ عقائد تتبنػى الفكر ال
الػهاوية إىل جهنم، الباب الذي يوصل إىل إماـ زماننا الباب الذي نأخذُه من الكايف، من الزيارة الػجامعة 
الكبَتة، من بػحار األنوار، من تفسَت الربىاف ال من التفاسَت األخرى التػي تػشحُن العقوؿ واألفكار 

ديث الػمخالف ألىل البيت، الذي يريد أف يبحث عن اإلماـ الػحجة صلواُت اهلل واألذىاف بالػح
ىل يبحث عن اإلماـ الػحجة يف تفسَت يف ِظبلؿ القرآف أو يف تفسَت الفخر الرازي  ،وسبلمُو عليو

تباتػهم التفسَُت األوؿ الذي يرجُع إليو الشيُخ الوائلي وُكلُّ الذين يتابعوف الشيخ الوائلي يػمتلكوف يف مك
والذين عرفوا سر  ،تفسَت الفخر الرازي ألنُو يرتب الػمحاضرة والػمجلس على أساس تفسَت الفخر الرازي

مػحاضرة الوائلي من الػخطباء فإنػهم يذىبوف إىل تفسَت الفخر الرازي وىذه قضية من أسرار الػمهنة 
 .يعرفها الػخطباء الذين يػحذوف حذو الشيخ الوائلي

ئمة بُت ما ىو ادلهم واألىم وال نعبأ بأقواؿ اآلخرين، من ىم اآلخروف سواء رضوا أـ مل البد أف نضع قا
ـُ زماننا فعلينا أف نُػَفرِّع على ىذا ادلوضوع األىم أما إذا كاف األىم شيء  يرضوا، إذا كاف األىم ىو إما

جة، السؤاؿ كيف ثاين تلك قضية أخرى وللناس فيما يعشقوف مذاىُب، لكن األىم عندنا ىو اإلماـ احل
وىذا الكبلـ كلُو قد  نعرفُو؟ كيف نتواصُل معو؟ كيف نتلمس ونتحسس مظلوميتو؟ كيف نعرؼ شؤوناتو؟

دار يف ىذا الػَمَلّف ويف الػَمَلّفات السابقة أيضاً، إذا كاف الرقم األىم ىو اإلماـ احلجة إذًا كيف نعرفُو؟ 
قوقُو علينا؟ ما ىي الواجبات يف أعناقنا ويف ذشلنا ذباه إذًا كيف ضلبُو؟ إذًا كيف نتواصُل معو؟ ما ىي ح

إماـ زماننا؟ كيف نسعى يف متهيد األمر إليو يف أي اذباه؟ ىذه األسئلة ىل صلُد أجوبتها مثبًل يف كتاب 
البياف للُكنجي الشافعي كما أوصى الشيُخ الوائلي الشيعة بأف يطالعوه، ىل صلد األجوبة مثبًل يف زلاضرة 

سن العَباد وىو يقوؿ بأف مهديهم غَت مهدي الشيعة وأف الشيعة على ضبلؿ وىم على حق؟ عبد احمل
ىذه احملاضرة وىذا ادلقاؿ الذي أوصى الشيخ الوائلي وبقوة دبراجعتو وبأعليتو وغَت ذلك، أـ الكتب اليت 

ب وىو اقتصادنا ىذه مرت علينا من بداية الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي وإىل اآلف، إىل ىذه اللحظة إىل آخر كتا
 الكتب اليت ُشحنت بأقواؿ ادلخالفُت ىل ىي ىذه الكتب اليت توصلنا إىل اإلماـ احلجة؟

ـُ احلجة وما  :سؤاؿ أترُؾ اجلواب عليو إليكم، إذاً النقطة الثانية نقطة ادلهم واألىم، واألىم عندنا ىو اإلما
ىل نبحث عن ىذه األجوبة عند الفكر  يتفرع على اإلماـ احلجة من أسئلة فأين صلد ىذه األجوبة؟

 .اإلخواين؟ أـ عند الوىابية؟ يف أي مكاف نبحث ؟ أـ عند أىل البيت وأىُل البيت أدرى بالذي فيو
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 العنوان الثالث: 
 التمهيد وىو واجبنا الشرعي، التكليُف الشرعي ىو التمهيد ما ادلراد من التمهيد؟

 التمهيد يشتمل على بعدين:
 البعد األوؿ ىو البعد الػمعرفػي. 
 والبعد الثاين ىو البعد العملي.

ما من حركة إال وأنت تحتاج  -التمهيد حركة  - ما من حركةكما يقوؿ سيد األوصياء: - يا كميل
ُـّ احلركات حُت نريد أف نتحرؾ  - فيها إلى معرفة ضلُن حُت نريد أف نتحرؾ والتمهيد حركة بل ىي أ

ضلتاج إىل معرفة وبعد ذلك ىذه ادلعرفة يتفرع عليها العمل، فإذاً من يريد أف يسرب ىذا الغور غور التمهيد 
فحُت نتحدث رنا، يقنا أىل البيت مساوٌؽ إلنكاوطلُب ادلعارؼ من غَت طر  ،عليو أف يُػحّصل ادلعرفة أوالً 

عن التمهيد، التمهيد ليس لعبة وليس ىوًى، التمهيد يعتمد على أصلُت فإف التمهيد حركة، معرفة 
 وعمل البد من ربصيل ادلعرفة وضعوا ىذا العنواف أماـ أعينكم دائماً:

 .طلُب الـمعارف من غير طريقنا أىل البيت مساوٌق إلنكارنا
  العنوان الرابع:
ذا نظرنا إىل روايات أىل البيت وىي تػحدثنا عن البداء، يف موضوع إماـ زماننا البداء البداء، نػحُن إ

قانوٌف نشط وقانوف يعمل وىذا القانوف يعمل ألجل أف تعمل األُمَّة، األُمَّة بإمػكانػها أف تغَت خارطة 
وىذه الرواية مرت  42األحداث وتغَت مسار األحداث، مثبًل حُت نقرأ يف بػحار األنوار وىذا ىو الػجزء 

الروايُة ىنا عن داوود ابن أبػي  - عن أبي ىاشم الـجعفريعلينا لكننػي أعيدىا ألجل التذكرة، الرواية: 
كّنا عند أبي جعفر مـَُحمَّد   -القاسم وىي نفس الرواية ينقلها الشيخ النعماين عن أيب ىاشم الػجعفري 

فجرى ذكُر السفياني وما جاء فـي الرواية من أن أّمرُه من  -اإلماـ الػجواد  -بن علّي الرضا 
الـَمحُتوم فقلُت ألبي جعفر: ىل يبدو هلل فـي الـمحتوم؟ قال: نعم، قلنا لُو: فنخاف أن يبدو هلل فـي 

السفياين من الػمحتـو والػمحتـو يػحدُث فيو البداء، ىذا القانوف  .القائم، قال: القائُم من الـميعاد
مل يف كل الػمساحات بػحيث يصل إىل أقوى العبلمات وىي الػمحتومة وأقوى العبلمات يعمل، يع

مػحمد بن  الػمحتومة بػحسب الروايات ىي عبلمة السفياين، حتػى يف آخر توقيع وصل إىل عليّ 
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وسيأتي شيعتـي من يّدعي الـمشاىدة أال فمن أّدعى الـمشاىدة  :الَسَمري ماذا قاؿ اإلماـ الػحجة؟
ألف السفياين ىو أقوى العبلمات ولو راجعنا الروايات واألخبار نػجد أف أكثر روايات  - لسفيانيقبل ا

أىل البيت التػي تػحدثت عن العبلمات تػحدثت عن السفياين ومع ذلك السفياين يػمكن أف يكوف 
اف السفياين فيبدو هلل فيو ألي سبب؟ بسبب عمل األُمَّة، بسبب حركة األُمَّة فإذا ك ،خاضعًا للبداء

يػمكن أف يزوؿ وال يػحدث حدث السفياين يػمكن أف تتغَت الكثَت من األحداث، القضية الثابتة 
ـُ زماننا القائم فقط ىو من الػميعاد وإف اهلل ال يػخلُف الػميعاد.  الوحيدة ىو إما

ر قال: قلُت عن أبي بصي بسنده:ىذه الرواية بة الشيخ الطوسي ولذلك نػحُن مثبًل حينما نقرأ يف غي
وتقدـ  244وأيضًا ىذا الػخرب تقدـ، ىذه صفحة:  - لوُ : ألـهذا األمر أمد يريح أبداننا وننتهي إليو

عن عثمان النوى قال:  - 244مشابو لُو، ىناؾ خرب يف صفحة:  244الػخرب أيضًا يف صفحة: 
الػحديث ىنا عن الَفرَج ليس  .هللَسِمعُت أبا عبد اهلل عليو السالم يقول: كان ىذا األمُر فـِيَّ فأخرُه ا

الَفرَج األكرب، نػحُن حينما نقرأ أو نسمع أو نستمع إىل أحاديث عن النبػي وعن الػمعصومُت بأنُو خَت 
 عبادة أُمَّتػي انتظاُر الفرج، الفرج ىنا لُو أكثر من معنػى لُو أكثر من أفق:

إلنساف يػمر بأزمات ويػجعل عينُو يف اهلل األفق األوؿ الفرج الذي يكوف يف حياة الشخص لػمشاكلو، ا
سبحانو وتعاىل أملُو يف اهلل، ىذا التفائل واألمل يف اهلل سبحانو وتعاىل ىو ىذا خَُت العبادات إف اإلنساف 

 .ىو ىذا مصداؽ من مصاديق انتظار الفرج ،يصرب وينتظر ويدعو ويتأمل من اهلل الػخبلص
الػخاص، وىناؾ الفرج األصغر، الفرج األصغر مقاطع يف تأريخ الفرج الػخاص يػمكن أف نسميو بالفرج 

الشيعة اهلل سبحانو وتعاىل يرفع الظلم عنهم كما حصل مثبًل يف العراؽ كما حصل يف إيراف مثبًل، مقاطع 
 .زمانية ىذا يقاؿ لُو فرج أيضاً 

لفرج األكرب، اإلماـ ىنا وأيضًا من مجلة مصاديق انتظار الفرج والعمل للوصوؿ إىل ىذه ادلرحلة، وىناؾ ا
كاف ؽلكن باعتبار سقوط الدولة األموية   .كان ىذا األمُر ِفيَّ   :يتحدث يف ىذه الرواية عن الفرج األصغر

وبداية الدولة العباسية وىي ضعيفة جدًا فالظرؼ السياسي كاف مبلئم ألف يُفرَّج عن الشيعة لو كاف 
ىناؾ عمل وأنصار لو كاف ىناؾ برنامج تَِبَعُو الشيعة، لو سّلموا لئلماـ الصادؽ عليو السبلـ لكانت 

اللَُّهمَّ اغفر  :ماـ الصادؽ عليو السبلـ كاف يسجد ويقوؿ يف سجودهاألمور تغَتت لكنهم ما سّلموا، اإل
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َسِمعُت أبا  :ما كانوا ُيَسلِّموف لئلماـ الصادؽ ،ألصحايب وأصحاب أيب فإين أعلم أف فيهم من ينّقصٍت
 عبد اهلل عليو السالم يقول: كان ىذا األمُر ِفيَّ فأخرُه اهلل ويفعُل بعد ِفي ذريتي ما يشاء.

عن أبي بصير قلُت لو: ألـِهذا األمر أَمٌد نريح إليو أبداننا وننتهي إليو؟ قال: بلى رواية أخرى:  وأيضاً 
أمد يعنػي فرج يف زماف اإلماـ الصادؽ، يعنػي ما التزموا بتعاليم اإلماـ  -ولكنكم أذعتم فزاد اهلل فيو

نريح إليو أبداننا وننتهي إليو؟ قال:  ألِـهذا األمر أمدٌ فأذاعوا وأربكوا الربنامج فتأخر، أبو بصَت يقوؿ: 
كان ىذا األمُر ِفيَّ فأخرُه اهلل ويفعُل بعد   -نفس الكبلـ الػموجود  - بلى ولكنكم أذعتم فزاد اهلل فيو

والروايات من ىذا القبيل موجودة يف كتب الػحديث، ىناؾ مػجموعة من ىذه  - ِفي ذريتي ما يشاء
 الشيخ الطوسي رضواف اهلل تعاىل عليو ال يوجد مػجاؿ لقراءتػها. الروايات موجودة يف آخر كتاب غيبة

يف وصايا اإلماـ الصادؽ لػمؤمن الطاؽ وىو يأمره بكتماف  (تػحف العقوؿ)أأخذ نػموذج آخر جاء يف 
فأذعتموه فأّخرُه اهلل ثم  ،فال تعجلوا فواهلل لقد قرب ىذا األمر ثالث مراتاألسرار فيقوؿ لُو: 

أذعتم األسرار أربكتم الربنامج، أربكتم الػخطة  - لكم سر إال وعدوكم أعلُم بو منكم يقول: واهلل ما
وىو يتػحدث عن فرج أصغر وليس عن  -فال َتعَجلوا فواهلل لقد قرب ىذا األمر  -فتغَتت األمور 

ما لكم فال تعجلوا فواهلل لقد قرب ىذا األمر ثالث مرات فأذعتموه فأّخرُه اهلل واهلل  -الفرج األكرب 
ىذه الروايات وأمثالػها تنبئنا عن قانوف البداء، قانوف البداء يعمل يف  - سر إال وعدوكم أعلُم بو منكم

جػميع الػمقاطع مثل ما كاف يعمل يف حياة األئمة يعمل يف زماننا ىذا ويف حياة إمامنا الػحجة صلواُت 
ذه عناوين مهمة جداً على ضوء ىذه العناوين اهلل وسبلمُو عليو، إذاً اآلف عندنا مػجموعة من العناوين ى
 يػمكن أف ُيشخَّص التكليف الشرعي، كاف عندنا عنواف:

عصر الظهور، وعندنا عنواف: الػمهم واألىم، وقلت بأف عصر الظهور العصر الػمناسب ألف تقـو الشيعة 
م يف القائمة األوىل يف حياتنا بتكليفها الشرعي باتػجاه إماـ زمانػها، وعنواف: الػمهم واألىم والعنواف األى

ـُ زماننا الػحجةُ  الػحسن إذا كاف اآلخروف عندىم عناوين أىم تلك قضية راجعة إليهم، بن  ىو إما
والعنواف الثالث وىو التمهيد وقلُت بأف التمهيد حركة تعتمد على أساسُت: أساُس الػمعرفة وأساُس 

الوقائع التػي ىي يف ضمن الػمشروع الػمهدوي يػمكن العمل، والعنواف الرابع البداء وىو أف األحداث و 
 أف تتغَت يػمكن أف تتبدؿ وىذا أمٌر راجع إىل عمل األُمَّة وإىل تػمهيد األُمَّة وما تقـو بو األُمَّة. 
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الظرؼ احلاضر، الظرؼ احلاضر وحبسب اإلمكانات ادلتوفرة عند الشيعة أىمُّ شيء ىو أف ظلهد قاعدة 
اعات، تغيَت القناعات على ادلستوى العادلي مقدمة مهمة جدًا لظهور اإلماـ صلواُت فكرية أف نغَت القن

اهلل وسبلمُو عليو، أف نغَت القناعات على مستوى عادلي وحينما أقوؿ على مستوى عادلي ال أعٍت على 
مستوى احلكومات وإظلا أف يكوف يف كل مكاف ىناؾ أناس ينتظرونو، ػلملوف االستعداد للتضحية 

لطاعة والتسليم ولكن كيف نستطيع أف نقـو بذلك وضلُن مػّخًَتقوف، البد من تغيَت القناعات يف ول
الوسط الشيعي وال ؽلكن أف نغَت القناعات يف الوسط الشيعي ما مل يكن ىناؾ، ىناؾ محلة تنظيف يف 

ستبقى  ىذا الواقع الشيعي كي طللص ونتخلص من قاذورات ىذا الفكر األموي الذي اخًتقنا وإال
 الصورة غَت صافية ولن تكوف ىناؾ قناعات واضحة، ولذا ضلُن يف ىذا الشأف ضلتاج إىل أي شيء؟

واهلل لو كانت اإلمكانات اجة إىل مؤسسة جامعية و ضلتاج إىل جامعة كبَتة، إىل مؤسسة جامعية ضلُن حب
تُػَخرِّج ُكّتاباً، ُصحفيُت، متوفرة لدي لبادرُت إليها منُذ ىذه اللحظة، ضلُن حباجة إىل مؤسسة جامعية 

 إعبلميُت، ُمبلغُت يػحملوف فكر أىل البيت بعيداً عن الفكر الػمخالف وإال كيف نغَت القناعات؟
اآلف اإلعبلـ وسائل اإلعبلـ التلفزيوف، السينما، اإلنًتنت، الصحافة، الػمجبلت، الػمؤلفات، الندوات 
الفكرية، العلمية، األدبية إذا لػم يكن ألولياء اإلماـ الػحجة حضور فيها وىم يػحملوف فكر أىل البيت 

ي تغيَت يف الواقع الشيعي، الصايف الناصع النظيف النقي من قذارات الفكر األموي لن يػحدث ىناؾ أ
نػحُن بػحاجة إىل جامعة كبَتة مؤسسة جامعية وأف تكوف لػها فروع حتػى لو تكوف لػها فروع صغَتة أف 
تكوف ىذه الػجامعة يف العراؽ يف أوربا يف أي مكاف، يف أي مكاف يػمكن أف تنشأ جامعة من ىذا النوع 

ر أىل البيت، ونػحتاج إىل مؤسسة إعبلمية ضخمة إىل تنتج مبلغُت وخطباء وأدباء وُكّتاب يػحملوف فك
قنوات فضائية بػحجم قناة الػجزيرة اإلخوانية أو أكرب منها باللغة العربية، باللغة اإلنػجليزية نػحتاج إىل 
قنوات إعبلمية، نػحتاج إىل مؤسسة سينمائية نعرض فيها ما جرى على أىل البيت، نعرض فيها ظبلمة 

إىل عمل مكثف على اإلنًتنت، مؤسسة إعبلمية تعمل على النطاؽ التلفزيوين تعمل  أىل البيت، نػحتاج
سًتاتيجية متابعة تتابع اعلى النطاؽ السينمائي تعمل على نطاؽ اإلنًتنت نػحتاج إىل مؤسسة دراسات 

حوؿ ما يػجري يف العالػم، وتػحقيق يف كل مطلب يرتبط باإلماـ الػحجة قديػمًا حديثًا يف كل ما يدور 
ىذه القضية، ونػحتاج إىل قسم ترجػمة ىائل أف نًتجػم ما عندنا للغات الػحية وأف نًتجػم ما عند اللغات 
الػحية حتػى َنطَّلع على ماذا يػجري يف العالػم وإال كيف نستطيع أف نػمهد لئلماـ الػحجة، نػحتاج إىل 
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تػجاىات، ترعى الػمواىب مؤسسة اجتماعية ترعى الػمواىب يف الوسط الشيعي ومن مػختلف اال
وتػمدىم باألمواؿ لتطوير ىذه الػمواىب على الػمستوى الفنػي على الػمستوى األدبػي على الػمستوى 

وإال كيف نستطيع أف نصنع نػجومًا لشبابنا  ،العلمي على الػمستوى الرياضي يف جػميع االتػجاىات
لػحجة البد أف ننتفع من ىذه الػمواىب ونصنع من الشيعي وألجيالنا القادمة إذا أردنا أف نػمهد لئلماـ ا

ىذه الػمواىب نػجومًا تكوف قدوة، ىذه مواىب تػحمل رسالة اإلماـ الػحجة ونػحتاج إىل مؤسسة 
، أف يشرؼ عليها أناس  اقتصادية أف يساىم فيها كل الشيعة من تػجار وحتػى من صغار القـو

 .بػحجم الشيعة تدعم ىذا الػجهد اقتصاديوف مػحًتفوف، تكوف شركة مساىػمة كبَتة
أنا قلت القضية قضية خيالية وىذا طرح، طرح نظري من الذي سيعمل هبذا االذباه؟ زعاماتنا الدينية أـ 
زعاماتنا السياسية أـ شيعُة أىل البيت الذين انشغلوا بكل شيء وأعرضوا عن أىل البيت؟ أنا قلت 

إىل حلقات وحلقات كثَتة ولكن ليس ىناؾ من واقع  القضية إذا أردنا أف نبسط الكبلـ فيها ربتاج
لذلك أكتفي هبذه العجالة ألننا سنصطدـ، سنصطدـ بواقع ُمر إذا نظرنا  ،عملي سيتحقق على األرض

إىل مؤسستنا الدينية وإىل حوزتنا العلمية فإننا سنجد الَتَخلُّف الواضح والتحجر الواضح قضية واضحة 
بلـ ولكن الواقع شهيٌد على ذلك، وال ؽلكن أف ػلدث يعٍت أي تغيَت ال ىذه سيدافعوف يرفضوف ىذا الك

أرى أي رلاؿ للتغيَت حىت زلاوالت التغيَت واإلصبلح فإهنا زلاوالت إصبلح مثل زلاولة السيد الشهيد 
زلمد باقر الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو يف إصبلح ادلنهج احلوزوي ىي إعادة صياغة جلزء من ادلنهج 

 يؤثر شيئاً، السيد الشهيد مثبًل حينما كتب احللقات ككتاب درسي ىو إعادة صياغة يعٍت مثل وذلك ال
ما واحد عنده بيت قدمي مهّدـ، قدمي ىدـ غرفة وبناىا بنفس الطابوؽ العتيق ولكن يعٍت صبغها وطبلىا 

ت وأضاؼ إليها بعض اإلضافات بدؿ أف تكوف الغرفة كاف السقف منحٍت مقوس جعل السقف فبل
مسطح، ال يوجد أي تغيَت يعٍت بدؿ أف كانت تُبٌت مثبًل باخلشب بُنيت باحلديد، ىذه زلاوالت 

ولذلك يعٍت ال أتوقع أف مثبًل سيحدث  ،إصبلحية جلزء من ادلنهج إعادة صياغة جلزء من نفس ادلنهج
ة ال أعتقد أف تغيَت يف ىذه اجلهة يف جهة ادلؤسسات، ادلؤسسات الدينية أو يف جهة احلوزات العلمي

تغيَتًا سيحدث وحىت لو حدث ىناؾ تغيَت فهو مثل الذي ػلرؾ الكاؾ يفتحُو مث يسدُه نرجع إىل نفس 
القضية األوىل، وذلك ألف اآلليات ادلوجودة ىي نفس اآلليات ولكن تُعطى أمساء جديدة ولو كاف ىناؾ 

األنسباء، األقرباء ويف الغالب ال مؤسسات جديدة بعناوين جديدة يسلط عليها إما األوالد، األصهار، 
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ؽللكوف علماً وال كفاءة أو يتسلط عليها ادلتملقوف، رلموعات من ادلتملقُت معروفة يف داخلنا ويف وسطنا 
احلوزوي ىؤالء يعرفوف كيف يأكلوف اللقمة ومن أين يأكلوف الكتف، ىم ؽللكوف القابلية بػهذا االتػجاه 

لقضية، طبلب العلم يعرفوف ىذه القضية، طلبة الػحوزة العلمية الذين وال أريد الػخوض كثَتًا يف ىذه ا
 .يسمعوف قولػي يعرفوف ىذه الػحقائق

وأما على مستوى الػمثقفُت وأصحاب الشهادات وأصحاب الػمواىب والُتّجار والزعامات الشعبية مثل 
ا شيئًا ألف ِظبلؿ الػمؤسسة شيوخ العشائر أو الزعامات الػمجتمعية فبل أعتقد أنػهم يستطيعوف أف يفعلو 

الدينية منعكسة عليهم وبالتالػي ىم يدوروف يف نفس األجواء، تبقى عندنا الػحسينيات والػهيئات 
والػمساجد والػجمعيات الدينية وىذه األخرى أيضًا متصارعة فيما بينها وقسم كبَت منها أيضًا ىو 

وأحزاب، ال توجد ىناؾ حسينيات  ينضوي تػحت عباءات معينة، تػحت عباءات مرجعيات معينة
ومساجد مستقلة تػماـ االستقبلؿ، أنا ىنا ال أريد أف أقوؿ بأف الػحسينيات البد أف تنفصل عن 
الػمرجعية أبداً، الػمرجعية ىي الغطاء الشرعي للشيعة وأقوؿ ىذا الكبلـ ال لكي أخطب ود أحد وإنػما 

البد جػميع الػمؤسسات  ،نظاـ وىو غطاء الػمرجعيةالػمنظومة الشيعية أىل البيت وضعوا لػها غطاء و 
الػمساجد الػحسينيات أف تعمل تػحت غطاء الػمرجعية العاـ من دوف أف أحدد أسػماء، ومرادي من 
ذلك أف ىذه الػمؤسسات ال تنفصل عن الغطاء الػمرجعي الشيعي لكن ال أف تدخل يف صراعات ىذه 

 .ػحسينية تتبع الػمرجع العبلين وتبدأ الصراعات فيما بينهاالػحسينية تتبع الػمرجع الفبلين وتلك ال
لكن الذي أتوقعُو من الػحسينيات الػمخلصة ألىل البيت ومن َخَدَمة الػحسُت أف يلتفتوا إىل قضية مهمة 
وىو أف يسّدوا أبوابػهم بوجو ىذا الفكر القطبػي الػمنحرؼ، ىذا الفكر اإلخوانػي الػمنحرؼ أف يسّدوا 

بوجو ىذا الفكر الػمنحرؼ، ىم يستطيعوف أف يفعلوا ذلك، الػحسينيات والػجمعيات الدينية أبوابػهم 
يػمكن أف تفعل ذلك ويػمكن أف تضغط على الػخطباء وعلى الػمتحدثُت وعلى الشعراء أف ال يطرحوا 

لوعي أيضاً يف وأنا أعتقد أف الضغط الػجماىَتي الػحسينػي سيًتؾ أثراً كبَتاً، ولكن لقلة ا ،شيئاً من ذلك
ىذه الػمؤسسات ولػحاجتها للػماؿ وبسبب حاجتها للػماؿ يف بعض األحياف تضطر أف تتنازؿ عن 
بعض ما تريد أو عن بعض ما تؤمن بو وىناؾ مبلبسات أخرى كثَتة ال أريد الػخوض فيها لذلك ال 

 أعتقد بأف الػحسينيات والػمواكب الػحسينية تستطيع أف تفعل شيئاً يف ذلك. 
بقى التكليف الشخصي لكل إنساف وىذا ىو أضعُف اإليػماف الذي أشرُت إليو، التكليف الشخصي ي
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لػمعرفة إماـ زمانو وأف يقصد األبواب النظيفة، أف أواًل لكل مػحّب من مػحبػي أىل البيت أف يسعى 
جو ألىل يّنقي فكرُه من ىذا الفكر الػمنحرؼ البعيد عن أىل البيت، أف يعرؼ أىل البيت، أف يتو 

 البيت، أف يتػمسك بأىل البيت وىذه قضية أعتقد أف كل إنساف يستطيع أف يصل إليها ىذا واحد. 
أف يقاطع الفضائيات وأف يقاطع الػمواقع على اإلنًتنت وأف يقاطع الػمنشورات، كل شيء يَػُبث يف  ثانيا

الوىابية أدخلوا على مواقع الوسط الشيعي ومن الوسط الشيعي أنا ال أتػحدث أف قاطعوا مثبُل مواقع 
الوىابية أو قنوات الوىابية استمعوا لػها، أنا أتػحدث عن الػقنوات الشيعية التػي تبث ىذا الفكر الػخاطئ 
يف الوسط الشيعي على الػمتدينُت الػمحبُت لئلماـ الػحجة أف يقاطعوىا وُيشعروا الناس وُيشعروا ىذه 

ية ضغط وإال ال فائدة من الػمقاطعة ىكذا لوحدىا، ألف إذا  القنوات بأنػهم قاطعوىا حتػى تكوف عمل
كاف اإلنساف يعلم بأف الفكر الػمطروح ىنا ىو فكر قطبػي إخوانػي أموي فهو سيتجنبُو فما الفائدة من 
الػمقاطعة من دوف أف تكوف عملية ضغط على ىذه القنوات الفضائية أو عملية ضغط على ىذه 

ية أو عملية ضغط على الػخطباء والعلماء يف أف يتجنبوا ىذه القضية ألنُو الػمؤسسات الفكرية واإلعبلم
يبدو أف الضغط على العلماء لن يؤثر إال من طريق الشعب وإال عملية إرشاد أو نصيحة أو نقاش لن 
يقتنعوا، أفضل وسيلة ىي عملية الضغط الشعبػي والػجماىَتي الشيعي على ىذه الػمؤسسات، 

ة، الػمراكز اإلعبلمية، على الػخطباء، الشعراء، العلماء أف يتجنبوا ىذا الطرح األموي الػمؤسسات الثقافي
القضية ماشية وما زاؿ القطاُر ماشياً  ،ومع ذلك إننػي أعتقد إف الكثَتين لن يعبئوا بكبلمي ىذا وال بغَته

 .يف جانب وما زالت اللقمة تصل إىل الػمعدة، الػحياة ىنيئة، وأىُل البيت يف جانب ونػحنُ 
نػحُن نتعامل مع أىل البيت على سبيل الػحاجة مثل السياسيُت ال نلـو السياسيُت، السياسيوف حُت 
يػحتاجوف أىل البيت ألغراضهم ومصالػحهم يرفعوف شعار أىل البيت ويُدنوف منهم ورقة أىل البيت، 

ال عبلقة لػهم بػهذا الػموضوع وحُت يصلوف إىل مرامهم يبعدونػها ولربػما يلقونػها يف سلة الػمهمبلت، 
القضية بقدر ما يػحتاجوف إىل أىل البيت، قضية معاملة، نػحُن أيضًا نتعامل مع أىل البيت بنفس ىذه 
الذىنية ولكن بشكل آخر، نأخُذ من أىل البيت ما نريد أف نأخذ ونتعامل معهم على أساس الػمزاج وال 

تػحدثت عنُو منُذ الثمانينات وعندي مػجموعة من  نشعر بالػمسؤولية الشرعية، ىذا الػموضوع أنا
وىو موقع حسينية اإلماـ  )زىرائيوف(  بداية التسعينات موجودة على موقعالػمحاضرات ألقيتها يف 

الػمهدي عليو السبلـ يف لندف موجودة مػحاضرات صوتية منها مثبًل مػحاضرة بعنواف التكليف الشرعي، 
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ة ويف وقتها قلت بأف مشكلتنا ليست صّداـ وقيل عنػي ما قيل بأننػي مػحاضرة بعنواف مشكلتنا الرئيس
أثبط يف عمل الػمعارضة وفعبًل الػمعارضة ما أسقطت صّداـ األمريكاف أسقطوا صّداـ وذىب صّداـ 
فماذا صار؟ أنا ال أتػحدث عن الوضع السياسي أتػحدث عن وضعنا الشيعي وعبلقتنا باإلماـ الػحجة 

وط صّداـ؟ نفس الشيء الزاؿ الفكر اإلخواين القطبػي ينخُر فينا فماذا صنعنا؟ فماذا صار بعد سق
مشكلتنا ىي، حتػى ىناؾ الكثَت من الناس ينتقدوف العلماء يف أنػهم ال يتصرفوف بشكل سليم يف 
الػحقوؽ الشرعية ال يعملوف كذا وكذا ىذه ليست مشكلة الػمشكلة االبتعاد عن أىل البيت، االبتعاد 

ل البيت ىو يػجلب لنا بقية الػمشاكل ربػما نتناوؿ ىذه القضية يف طوايا الػحديث القادـ، عن أى
الػمشكلة الكبَتة مشكلتنا ىي عدـ الػحماس العقائدي نػحُن ال نػملُك حػماسًا عقائدياً، ما الػمراد من 

لػخدمة أىل الػحماس العقائدي؟ الػحماس العقائدي أف اإلنساف يستشعر جذوة مشتعلة يف داخلِو 
ـُ أىل البيت، ىذه الػجذوة الػمشتعلة منطفئة  البيت يفكر ليل نػهار كيف يػخدـ إماـ زمانػو، كيف يػخد
فينا، إذا كانت ىذه الػجذوة منطفئة فبل أمل وال رجاء يف أننا نستطيع أف نفعل شيئًا على أرض الواقع، 

من حلقات الػَمَلّف  22 يـو غد الػحلقة الػموضوع فيو تفاصيل، بقية الػحديث إف شاء اهلل تأتينا يف
الػَمهَدوّي إف شاء اهلل تعاىل أكمل الػحديث يف موضوع التكليف الشرعي وأحاوؿ أف ألػملم أطراؼ 

 الػحديث يف العنواف السابع واألخَت وىو الػخاتػمة خاتػمُة الػَمَلّف الػَمهَدوّي. 
الػحسن، ليلة ىانئة بن  إماـ زمانكم الػحجة إىل يـو غد إىل ذلك اللقاء أترككم يف حفِظ ورعاية

وسعيدة، تصبحوف على والية أـ الػحسن والػحسُت صلوات اهلل عليها وعليهما وآلػهما األطيبُت 
 األطهرين أودعكم فأقوؿ: يا زىراء يا زىراُء يا زىراء، يف أماف اهلل.
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوال ال  ،بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـيال 

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