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 الثانية والعشروناحللقة 
 / اجلزء الثاني التكليف الشرعي

 اخلامتةو

أشياع القائم من آِؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحّبيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َساَلـٌ عليكم بُت أيديكم 
وىي الػحلقة األخَتُة يف ىذا الػَمَلّف،  ،الػَمهَدوّي زُبَدُة الػملفاتالػحلقة الػثانية والعشروف من الػَمَلفِّ 

أحاوؿ أف ألػملم أطراؼ الػحديث بقدر ما أتػمكن وإذا كانت ىناؾ بقية من الػحديث يف الربامج 
 القادمة أعرضها بُت أيديكم لكن ىذه الػحلقة ىي الػحلقة األخَتة من حلقات ىذا الربنامج.

يف يـو أمس وصلنا إىل العنواف السابع التكليف الشرعي وقلُت بأفَّ احلديث عن التكليف الشرعي يف 
حقيقتِو حيتاج إىل حلقات كثَتة ألفَّ احلديَث عن التكليف الشرعي حديٌث َعَملي وليس نظريًا لكنٍت 

نٍت ال أجُد شبرًة عمليًة ستًتتب على ذلك يف واقعنا الشيعي طويُت كشحاً عن كل ذلك الكالـ الطويل أل
إنو رلرد كالـ، لذلك مررُت مرورًا سريعًا على عناوين ىذه ادلسألة، بقيت بقيٌة ربَت ىذا العنواف ربت 
عنواف التكليف الشرعي ٍب أَُعرِّج على العنواف األخَت من عناوين صفحات وأوراؽ ىذا الػَمَلّف اخلاسبة 

الػَمَلّف، ربدثُت يف يـو أمس يف آخر كالمي عن تكليف زليب إماـ زماننا، ال أريد أف أعيد الكالـ خاسبة 
خبصوِص ما ينبغي أو ما جيب أف يكوف يف مؤسستنا الدينية أو يف حوزتنا العلمية فذلك كالـٌ ال فائدة 

ادلثقفوف والػُمبِدعوف عملية فيو، وال أريد احلديث أيضًا عن ما ينبغي أو عن ما جيب أف يقـو بِو 
 ،فهذا األمر لن يًتتب عليو شيء يف واقعنا العملي ،وأصحاب األمواؿ والزعامات الشعبية واجملتمعية

ولذلك لن أقَف عند ىذه ادلسألة، ما يف مؤسستنا الدينية وما يف حوزتنا العلمية ستنعكُس ِظاللُو على 
سبة للمساجِد واحلسينيات واذليئات وادلواكب ىذه الطبقات اجملتمعية وىذا ىو واقعنا، كذلك بالن

قلُة  ،واجلمعيات الدينية ال أعتقد أهنا سًتتُب أثرًا كبَتًا على مثل ىذا ادلوضوع ألسباب معروفة منها
ومنها أف ىذه ادلؤسسات تػحتاُج الدعم الػمادي من جهات معينة وبالتايل ال تستطيع أف تقوؿ  ،الوعي

ي نعيشُو ىذا ىو وصٌف دقيٌق للواقع سواء وافقنػي على ذلك من يريد أف شيئاً، وىذا ىو واقعنا الذ
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يوافقنػي أو خالفنػي على ذلك، أنا ال أعبُأ بػمن يَروُؽ لو كالمي وحتػى بػمن ال يروؽ لو كالمي، من 
 .يروؽ لو أو من ال يروؽ لو كالمي على حد سواء

دلكثفة اليت ُخضتها على سلتلف األصعدة أف ال تعلمت يف مدرسة أىل البيت وعلمتٍت احلياة والتجارب ا
عليٌّ وآُؿ )أعبأ دبن يروؽ لو الكالـ أو دبن ال يروؽ لو الكالـ، ىناؾ قضيٌة واحدة أحبُث عنها أمسها 

وإذا كاف الكالـ ال يروؽ لعلّي وآؿ علّي  ،، إذا كاف الكالـ يروُؽ لعلّي وآؿ علّي فذلك ىو ادلبتغى(عليّ 
فتلك ىي الطامة الكربى، سواء قَِبَل الكبار والصغار يف وسطنا الشيعي أـ مل يقبلوا فإف ذلك ال يساوي 
عندي شيئاً، ادليزاُف عليٌّ وآُؿ علّي لذلك أقوؿ بأف ادلسألة اليت ديكن أف يًتتب عليها أثٌر عملي ىو 

ل البيت، التكليُف الشخصي، الذين يتحسسوف ىذه ادلأساة ادلوجودة يف واقعنا التكليف الفردي حمليب أى
ولية الػُملقاة على عواتقنا بُت يدي إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو السعي ؤ الشيعي ويستشعروف ادلس

ن إىل معرفة إماـ زماننا بكل جهد وبكل ما نتمكن ومن جهة أخرى أف ُنَشخَِّص مواطن العيب ومواط
االخًتاؽ األموي القطيب يف وسطنا، على مستوى الفضائيات على األقل أف نقاطعها وأف ُنشعرىا بأننا 
قاطعناىا، ادلواقع اإللكًتونية أف نقاطعها وأف ُنشِعرىا وإال أف نقاطعها من دوف أف ُنشِعَرىا ال فائدة يف 

قائمُت على ادلواقع اإللكًتونية بسوء ذلك، ضلن ال نتهم زليب أىل البيت القائمُت على الفضائيات أو ال
وف إليو بسبب جهلهم وعدـ معرفتهم بفقو أىل ف إىل الفكر األموي القطيب فيلجألكنهم حيتاجو  ،النية

 البيت احلقيقي وحبديث أىل البيت احلقيقي وبادلعرفة احلقيقية ألىل البيت، فلحاجتهم كما قاؿ األئمة:
 .ضالالتػهم من حيث ال يعلموفإف احتاجوا إىل فقههم أدخلوىم يف 

لذلك علينا أف ُنشعر ىذه اجلهات بأننا نقاطعها ذلذا السبب، نقاطع احلسينيات وادلساجد واذليئات اليت 
تكوف سبباً يف نشر ىذا الفكر القطيب األموي، أنا ىنا ال أريد أف أثَت فتنًة ال واهلل ولكن ىذا مرٌض جيب 

األُمَّة أف تعاجلها ولكن األُمَّة ال تريد أف تعاجل، فإذًا على األقل أف يبادر أف يُعاجل، ىذه كبوة أُمَّة وعلى 
ادلؤمنوف وأف يعملوا باحلد األضعف وىو أضعُف اإلدياف، السعُي إىل معرفة إماـ زماننا كما ىو يريد وفقاً 

وكل جهة وكل  للقواعد اليت ثبتها أف نعرؼ إماـ زماننا ىذا من جهة، ومن جهة ثانية أف نقاطع كل باب
شخص يريد أف يبث يف أوساطنا حبسن نية بسوء نية بأي ضلو ادلهم األثر العملي، ما الفارؽ بُت أف ىذا 
الشخص حيمل نية حسنة أو نية سيئة؟! يف الواقع العملي أنو يبُث الفكر السيئ، يبُث الفكر األموي يف 

ة ما الفارؽ؟! ىذه النوايا اهلل حياسب عليها، وسطنا الشيعي فينخر الثقافة الشيعية وينخر العقائد الشيعي
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النوايا إماـ زماننا عالِػٌم هبا، ما شأننا ضلُن والنوايا، ضلُن نتحدث عن واقع عملي موجود على األرض، 
أعتقد أف ىذا القدر يكفي من احلديث يف اجلانب العملي للتكليف الشرعي ولكن يأٌب ىنا سؤاؿ وىذا 

 عد ىذه البيانات اليت تقدمت يف احللقات ادلاضية من حلقات ىذا الربنامج:السؤاؿ يطرحُو الكثَتوف ب
 وِلماذا ىذه الـحاجة إلى ىذا الفكر األموي القطبـي؟ ِلماذا اخُترقنا؟ ِلماذا ىذا االختراق؟!

 ىناك مـجموعة من العوامل:
غفلة ال أربدث عن ، ىناؾ غفلة يف واقعنا الشيعي، وحُت أربدث عن الغفلةالعامل األوؿ وىو عامل 

غفلة عامة الناس وإظلا أربدث عن غفلة ادلؤسسة الدينية وعن غفلة القائمُت عليها وعن غفلة العلماء 
وعن غفلة حوزتنا العلمية وعن غفلة األساتذة وعن غفلة الُكتَّاب وعن غفلة خطباء ادلنرب، ردبا يتنبو إىل 

دلوجة العارمة ذلذا الفكر الذي تسرب إلينا من صبيع ىذا األمر قليلوف وحىت مع تنبههم ىم ينساقوف مع ا
اجلهات، فيطرحوف الفكر من حيث يشعروف ومن حيث ال يشعروف على ادلنابر ويف برامج الفضائيات 
ألهنم اعتادوا على ذلك، من يكوف جالسًا يف ادلاء وادلاء قد غمرُه ال يشعر بادلاء ال بربودتِو وال حبرارتِو، 

داً يتعود على برودة ادلاء يتكيف مع الربودة وإذا كاف ادلاء حارًا يتكيف مع حرارتِو دبرور إذا كاف ادلاء بار 
الوقت، ىناؾ غفلة ومنشأ الغفلة ىو اجلهل احلقيقي دبعرفة أىل البيت، إننا ال نعرؼ أىل البيت من 

كاـ ُمركَّب من ىذا الر  ،طرقهم، إننا ال نعرؼ أىل البيت من حديثهم وإظلا نعرؼ أىل البيت من رُكاـ
 ،استحسانات شخصية وربليالت شخصية ومن ثقافة مصادرىا سلتلفة ال تَػمُت إىل أىل البيت بصلة

ومن فكر أموي تسرب إلينا من خالؿ العشرات بل ادلئات من الكتب اليت جاءتنا منُذ هناية األربعينات 
ككتب ادلودودي والندوي وظفر وإىل يومنا ىذا، من مصر، من لبناف ومن مصادر أخرى وحىت من اذلند  

اإلسالـ خاف وغَت أولئك والالىوري جاءتنا الكتب من كل مكاف ربمل البصمة األموية، من لبناف 
وحىت من سورية ومن مصر وىي الكتب األكثر، ىناؾ غفلة عن معرفة أىل البيت، غفلة عن معرفة 

 ؟كيف ساروا يف ىذه احلياة  ،وغفلة عن معرفة سَتهتم ،تأرخيهم
وىناؾ جهل دبعرفة أساليب عمل األئمة، غاية ما يف األمر أف  ؟كيف تعاملوا مع العدو ومع الصديقو 

إما ما ىو من قبيل ادلعجزات للذي يؤمن هبذه ادلعجزات وإالَّ الكثَت من اخلطباء ال  ،يُذكر على ادلنابر
خالقهم وعلى عفوىم يؤمنوف هبا أو أف ُتذكر بعض احلوادث اليت تدؿ على كـر األئمة وعلى حسن أ

وذباوزىم عن الذين يسيئوف إليهم، ال يوجد ىناؾ فهم ودراية بأساليب األئمة يف عملهم االجتماعي 
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وكيف كانوا يتعاملوف وفق أي أساليب  ،ويف عملهم الفكري ويف عملهم التبليغي ويف عملهم السياسي
 .ىناؾ جهل بتأريخ األئمة وجهل بسَتة األئمة ؟ووفق أي منظور

ألنكى من ىذا ىناؾ جهل دبعارؼ األئمة والطامة الكربى ىنا اجلهُل دبعارؼ األئمة والذي يًتتب وا
عليو جهٌل دبقاماهتم ومنازذلم، فحينما صلهل مقاماهتم نسيء إليهم وضلُن ال نشعر بذلك وىذا الذي وقع 

على ىذه الغفلة قضية التسطيح فيو الكثَت من علمائنا ومن خطبائنا ومن ُكتَّابنا، إذاً ىناؾ الغفلة ويًتتب 
العقائدي، أنا تتبعت ما كتبُو علمائنا وبالذات مراجعنا الكبار الذين عاصرناىم أو الذين سبقوا ىذه 
الفًتة جبيل أو جيلُت، األكثر من علمائنا ما كتبوا وال سطراً، أربدث عن ادلراجع، ما كتبوا وال سطراً حىت 

واحداً يف معارؼ أىل البيت وقطعاً ىو جلهلهم هبذه ادلعارؼ وإالَّ لو   اآلف من األحياء ما كتبوا وال سطراً 
كاف لباف، ىذه قضية واضحة، األكثرية ما كتبوا وال سطراً واحداً والذين كتبوا كتبوا بنحو سطحي، ىناؾ 

رجع تسطيح يف العقائد أستثٍت من كل مراجعنا استثٍت السيد اخلميٍت رضواف اهلل تعاىل عليو وأستثٍت ادل
ادلعاصر الشيخ حسُت الوحيد اخلراساين أطاؿ اهلل يف عمره وزاد اهلل يف درجاتو، استثٍت ىذين االثنُت من  
كل مراجعنا حُت تتبعت ما كتبوا، إما أهنم مل يكتبوا وال سطر وحىت الذين كتبوا كتبوا يف أىل البيت 

أىل البيت ويف منازؿ أىل بنحو سطحي، ىذا الفكر السطحي وىذه ادلعلومات السطحية يف عقائد 
 البيت تتعارض مع الفكر العميق الذي طرحُو أئمتنا صلوات اهلل وسالمو عليهم أصبعُت.

ىناؾ مسألة مهمة جدًا البُد أف نلتفت إليها أف مؤسساتنا وأف مدارسنا وأف مراكزنا يف الغالب الذين 
تقُد إىل رجاؿ ىم رجاؿ ادلرحلة، ال ظللك ُيشرفوف عليها ال ديلكوف الكفاءة والقدرة بعبارة أخرى إننا نف

رجااًل تتناسب كفاءهتم وقدرهتم مع ادلرحلة اليت نعيشها وىذه الفًتة احلساسة من زماف الغيبة واليت تبدو 
، ىناؾ زمٌن عزيز وىو الزمن الذي يكوف دبثابة فرصة نادرة لو (الزمن العزيز)من خالؿ القرائن إهنا فًتة 
ة كبَتة، إننا نعيُش ىذا ادلقطع الزماين نعيُش الزمن العزيز نعيُش الفرصة اليت مرت فإننا سنخسر خسار 

ديكننا أف نقدـ فيها خدمة إلماـ زماننا إذا فاتت ىذه الفرصة ولطادلا فاتت على الشيعة فُػَرص وفُػَرص 
مرت يف  وفُػَرص، ضلُن إذا تصفحنا التأريخ الشيعي إف كاف يف زماف األئمة كانت أشبن فرصة أشبن فرصة

إذا أردنا أف ندرس تأريخ األئمة بعد كربالء ىي فًتة زلدودة بسنوات قليلة وردبا  ،زماف األئمة بعد كربالء
بسنتُت أو ثالثة يف زمن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو فًتة ما بُت ضعف الدولة األموية 

، ىذه الفًتة ىي الفًتة اليت ثبَّت اإلماـ والصراع العباسي مع األمويُت يف بداية نشوء الدولة العباسية
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والفًتة الثانية يف زمن اإلماـ الرضا وىي فًتة قصَتة جداً زمن والية  .الصادؽ فيها أركاف ادلعارؼ الشيعية
العهد يف أياـ ادلأموف، أيضًا اإلماـ الرضا صلوات اهلل وسالمو عليو ثبََّت الكثََت من احلقائق وىذه الفًتة  

ومن الفًتات  .الفضل على وصوؿ فكر التشيع وعقيدة أىل البيت إلينا هبذا النحو ادلشرؽكاف ذلا من 
ادلهمة ىي فًتة العصر البويهي الفًتة اليت عاشها شيخنا ادلفيد رضواف اهلل تعاىل عليو ألف األوضاع 

فًتة مشرقة،  ومن الفًتات ادلشرقة فًتة العصر الصفوي وىذه الفًتة أيضاً  .السياسية كانت مناسبة جداً 
 .تالحظوف الفًتات قليلة جداً الظرؼ اآلف ادلوجود الظرؼ السياسي ادلوجود يف منطقة الظهور

وتػحدَّثت يـو أمس عن منطقة الظهور قلب منطقة الظهور العراؽ جناحها األيػمن إيراف جناحها الشرقي 
ريا واألردف ولبناف وفلسطُت وجناحها الغربػي سو  ،وجناحها الشمالػي تركيا ،إيراف وحوض بػحر قزوين

وجناحها الػجنوبػي جزيرة العرب السعودية واليمن ودوؿ الػخليج العريب وعلى  ،وعرب سيناء إىل مصر
رأسها الكويت، ىذه الػمنطقة ىي منطقة الظهور وأحداث الظهور يف ىذه الػمنطقة، اآلف الظروؼ 

بيت تػمر بػمرحلة عزيزة جدًا ونادرة جدًا لربػما السياسية يف الػمنطقة والظروؼ االجتماعية لشيعة أىل ال
إذا فاتت حينئذ سنعُض على أصابع الندـ والت حُت مندـ، إنػها فًتة مناسبة جدًا لػخدمة إماـ زماننا 
وفًتة مناسبة جدًا لتنقية الواقع الشيعي من ىذا الفكر األموي القطبػي الذي نػخر فينا طيلة ىذه العقود 

 . اآلف من نػهايات األربعيناتمن األربعينات وإىل
لكن ماذا نصنع لقوانُت الػمحسوبيات والػمنسوبيات، الذين يتصدوف لألمور البَُد أف يػمروا من خالؿ 

أتػحدث عن  ،ىذا القانوف من خالؿ قانوف الػمحسوبيِة والػمنسوبية وال أتػحدث عن الػحكومات
الػحوزة العلمية أتػحدث عن ىذا الواقع وأتػحدث  الػمؤسسة الدينية وعن الػمرجعيات الشيعية وعن واقع

أتػحدث عن ىذه  ،عن واقع الػمساجد والػحسينيات والػهيئات الػحسينية والػمراكز الدينية الشيعية
الػجهات ال عن الػحكومة والسياسة عمر الػحكومة والسياسة ما خدمت أىل البيت، حتػى الساسة 

اضهم وحينما تنتهي حاجتهم يضعونػهم جانباً، أنا أتػحدث الشيعة يستعملوف أىل البيت بػحسب أغر 
عن ىذه الػمؤسسات التػي تػجعل من أىل البيت شعارًا لػها، ىذه الػمؤسسات ينخر فيها قانوف 
الػمحسوبية والػمنسوبية وليس ىناؾ من قانوف الكفاءة وليس ىناؾ من قانوف التدين الػحقيقي وال يوجد 

اف غَت موجود يف الوسط الشيعي حتػى يف وسطنا الػمرجعي أف التقييم يكوف على ىذا الػميزاف، ىذا الػميز 
أساس معرفة أىل البيت أبداً ال يوجد ىذا القانوف، وال يف أي جهة من الػجهات بػحسب ما أعلم وربػما 
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يوجد يف مكاف ما ال أدري يف جزر الواؽ واؽ مثاًل يػمكن لكن بػحسب ما أعلم يف وسطنا الشيعي 
حسب تػجاربػي الشخصية ومتابعاتػي الشخصية ال يوجد مكاف يف وسطنا الشيعي ميزاف التقييم فيو وبػ

 :ىو موازين أىل البيت، موازين أىل البيت معروفة واضحة، أمَت الػمؤمنُت وضع لنا ميزاناً قاؿ
نأتػي نبحث يف كلمات أىل البيت ما الػمراد من اإلحساف؟ قيمة كل امرئ  ،قيمة كل امرئ ما يُـحسنوُ 

ما يُػحسنُو، ما يُػحسنُو إما يف الػجانب الػمعرفػي وأىل البيت بينوا لنا ذلك ألف اإلنساف معرفة وعمل، أما 
در ما أعرفوا منازل الرجال عندنا منازل شيعتنا عندنا بقيف الػجانب الػمعرفػي فأىل البيت قالوا: 
، ىذا الػميزاف ال يعمل بِو أحد، أمَّا الػجانب العملي فواضح يـحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا

حينما يتحدث األئمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت حينما يتحدثوف عن الػجانب العملي ما 
 الػمراد من الػجانب العملي؟

فليصل صاحلي موالينا، أنَُّو من أَسرَّ شيعتنا فقد أسرَّنا  الروايات واضحة وبينة أنو من مل يقدر على صلتنا
من أدخل السرور، وإدخاؿ السرور والصلة ومن أحياىا فكأظلا أحيا الناس صبيعًا بأي شيء؟ بإخراجها 
من الضالؿ إىل اذلدى، أفضل العمل ىو أف ُيشدد الفقيو حديث أىل البيت ومعارؼ أىل البيت أف 

البيت يف قلوب ادلؤمنُت ىو ىذا أفضل العمل، فإننا ال صلد أحدًا يف مؤسساتنا يشدد ادلؤمن زلبة أىل 
الدينية من ادلؤسسات العالية من ادلرجعيات ومكاتب ادلرجعيات إىل أدوف ادلؤسسات ال يعمل أحد هبذه 

صة الوالءات ادلوازين، موازين أىل البيت مطروحة جانباً بل ردبا ال يعرفوهنا وال يتذكروهنا، ىناؾ موازين خا
وليات، ؤ الشخصية وال يوجد أي شيء آخر، الوالءات الشخصية ىي اليت تًتتب عليها إعطاء ادلس

الوالءات الشخصية والوساطات الشخصية والعالقات ادلالية يػُحتَػَرـ الناس لكثرة أمواذلم حىت وإف مل 
فالف الفالين توسط لفالف الفالين، ينتفعوا من أمواذلم االحًتاـ لرنُت الدراىم والدنانَت، االحًتاـ ألف 

موازين أىل البيت بادلرة ال يعمل هبا أحد وإظلا األساس ىي ىذه األمور ويوضع عليها لباس بأف فالف  
واحلقيقة ليس لو أي شيء من ىذا وىذا ىو الواقع  ،كذا لو من العلم كذا لو من التقوى كذا لو من الورع

العمل اإلسالمي يف الوسط السياسي ذبربة طويلة، منُذ سنة: الذي عشناه، أنا أربدث عن ذبربيت يف 
وأنا أعمل يف الوسط اإلسالمي، الوسط السياسي، الوسط العلمي، الوسط الفقهي، الوسط  7711

وأقوؿ  ،احلوزوي، وأعمل وليس يف احلاشية وأنا يف ادلنت يف منت األحداث أرى األحداث وأنا يف ادلنت
ة وىذه التجربة كانت يف ادلاضي وىي موجودة اآلف وأنا متأكد بأهنا ستبقى ذلك عن ذبربة واقعية وعملي
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يف ادلستقبل ألنو ال توجد نية أساساً وال يوجد أحد يريد أف ُيصِلَح شيئًا من ىذه األوضاع ادلتهرئة، ىذه 
بل إفَّ ىي احلقيقة وال يوجد شيء ورائها، أنا أتكلم من دوف رلاملة، من دوف رلامالت ىي ىذه احلقيقة 

 األمر أسوأ وال تكشفنَّ مغطئاً فلردبا كشف جيفة.
 الػمسألة األخرى وىو سؤاٌؿ ربػما يتفرع على السؤاؿ الذي كنُت بصدد اإلجابة عليو: 

 ِلماذا اخترقنا الفكر القطبـي؟
تأرخيها ال اخًتقنا الفكر القطيب ىو للفراغ الفكري ادلوجود يف الساحة الشيعية ألف احلوزة الشيعية عرب 

تعبأ إالَّ بقضية احلالؿ واحلراـ فقط، فال يوجد ىناؾ اىتماـ يف موضوع التفسَت سيجيبٍت البعض يقوؿ 
تفاسَت ىزيلة ال تعتمد فكر أىل البيت وتستهزئ بفكر أىل البيت وتضع  ،عندنا تفسَت كذا وتفسَت كذا

دلنهج ادلخالف ألىل البيت، أفتحسب فكر أىل البيت جانبًا وتنشئ مدرستها التفسَتية وفقًا للذوؽ وا
ىذه َعَليَّ تفاسَت مبنية وفقًا دلدرسة أىل البيت!! ضلن عندنا تفاسَت لعلماء شيعة ما عندنا تفاسَت أىل 
البيت تفسَت أىل البيت غَت موجود، موجودة كتب مثل تفسَت الربىاف أو نور الثقلُت وكتب أخرى رلرد 

ما عندنا من   ،كتب الًتبية والسلوؾ واألخالؽ وفقًا لذوؽ أىل البيتركاـ من الروايات، ضلن نفتقر إىل  
كتب ركاـ من حديث ادلخالفُت، ضلن نفتقر إىل كتب يف الفكر يف الفكر الشيعي األصيل، كل الكتب 
ادلوجودة تستقي من الفكر األموي القطيب، ىذه حقيقة ولو أريد أف استقصي ىذه ادلسائل آتيكم 

لعشرات من الكتب ادلوجودة ادلتداولة يف الوسط الشيعي، ىناؾ فراغ كبَت وأيضاً بالعشرات وأكثر من ا
وذلك ليس عيباً ضلُن ال نفرؽ يف  ،جزء من ىذا الفراغ أف الكثَت من علمائنا من الطراز األوؿ ليسوا عرباً 

علمائنا ليس فكر أىل البيت بُت عريب وغَت عريب، ىذه أفكار بائرة ولكن ىناؾ حقيقة موجودة أفَّ كبار 
فحُت يكتبوف يكتبوف بلغة جامدة ومنهجنا  ،من العرب فهم يفتقدوف إىل احلس األديب يف اللغة العربية

احلوزوي خلي من الدراسة األدبية، ىناؾ دراسة مكثفة للنحو دراسة مكثفة للصرؼ دراسة مكثفة 
فكيف يتعلم الطالب البالغة من كتب ليست بليغة وكأهنا كتب فلسفية  ،للبالغة من كتب ليست بليغة

نا يفتقروف للحس ئلذلك خطبا ،أشبو بكتب الفلسفة القددية ال عالقة ذلا بالبالغة ال توجد دراسة أدبية
ا  فحينما تأتينا الكتب من مصر كما مر علين ،األديب يف اخلطابة وُكّتابنا يفتقروف للحس األديب يف الكتابة

كيف يستقي الشيخ الوائلي من العقاد طو حسُت علّي جالؿ وأمثاؿ ىؤالء، حينما تأتينا الكتب من 
مصر حينما يأتينا يف ِظالؿ القرآف سيد قطب يف أصلِو شاعر وأديب وناقد أديب بعد أف دخل السجن 
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أسلوبُو األديب  على أي حاؿ ال أريد احلديث عن حياتِو فخرج فكتب باألسلوب األديب ،وكانت لو ذبربة
 .رائع وىذا ىو الذي خلب أفكار من كاف يتابع كتابات سيد قطب وأمثاؿ سيد قطب

ىذه قضية واضحة ال توجد عندنا كتب تأريػخية تشخص التأريخ بشكل واضح دائمًا نأخذ من مصادر 
ف وبُت فلذلك حُت جاءتنا ىذه الػهجمة يف ىذه الكتب التػي خلطت بُت الفكر الػمخال ،الػمخالفُت

األسلوب اإلخوانػي الناعم وشحنت ىذه الكتب بأساليب أدبية ما بُت الصورة األدبية وما بُت األسلوب 
وما بُت الشحن لقضية األمػجاد أمػجاد اإلسالـ، أيُّ أمػجاد لإلسالـ  ،األدبػي السلس والكلمات الػجزلة

بعد اد وآؿ ُمػَحمَّد قُِتلوا الواحد أيُّ أمػجىذا ىو كالـ األمويُت، تأريخ اإلسالـ كلو جرائم كلو قتل وظلم 
اآلخر؟! أي أمػجاد لإلسالـ، ىذا الفكر جاءنا من كتب الػمخالفُت وبالذات الفكر اإلخوانػي، الفكر 
اإلخوانػي يتغنػى دائمًا بأمػجاد اإلسالـ ويبحث عن كل صغَتة أو كبَتة يف كتب الػمخالفُت يتغنػى بػها 

وتالحظوف أف الشيخ الوائلي على طوؿ مػجالسو يتغنػى بػهذه األمػجاد، وحُت  وىذا ىو الذي وصل إلينا
 تقرؤوفأشَت إىل الشيخ الوائلي ال لػحساسية شخصية مع الشيخ الوائلي لكن ألنكم تسمعوف أنتم ما 

وف، ىذا زماف ال يقرأ فيو الناس يف الغالب الناس تسمع، وإالَّ ىذه األفكار ؤ الغالب من الناس ال يقر 
التػي يطرحها الشيخ الوائلي موجودة يف الكتب موجودة يف كتب العلماء الذين ىم من جيلِو، وأعتقد 
الكالـ الذي قرأتُو مثاًل يف بياف السيد الشهيد الصدر يـو أمس البياف األخَت البياف الثالث الذي كتبُو 

عن أف عليًَّا قاتل يف حروب الردة من الػتمجيد بالدولة الُعَمرية والدولة العثمانية واضح، ومن الػحديث 
تػحت راية أيب بكر وىذا األمر غَت موجود يف كتبنا يف تأريخ األئمة، كل ىذا ىو التأثر بالفكر القطبػي 

 .بالفكر األموي القطبػي الناعم الذي يدخل إلينا بُيسر وبنعومة
وىذه قضية مهمة جدًا تعليم  ولذلك ضلُن حباجة إىل دراسة األدب وإىل تعليم الطالب الكتابة األدبية

الطالب اخلطباء النحو األديب حىت يروف أنفسهم كحاؿ الباقُت ديلكوف القدرة األدبية يف احلديث ويف 
الكتابة وتكوف لنا األساليب اخلاصة بنا، ِلماذا نتأثر بأساليب غَتنا؟! وىذا نقٌص يف ادلنهج األديب ويف 

وزوي، قضية واضحة، ضلُن كيف نستطيع أف نتعامل مع النصوص منهج دراسة اللغة العربية يف وسطنا احل
القرآنية ومع النصوص ادلعصومية ما مل تكن عندنا القدرة على ادلمارسة األدبية الصحيحة وفقًا للذوؽ 
العريب، أىل البيت ىم أبلُغ الناس أفصُح الناس، ما مل ظللك ناصية الفصاحة والبالغة كيف نستطيع أف 

كتاب يف الوجود وىو القرآف ومع أبلغ خلق اهلل مع ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وكيف نستطيع   نتعامل مع أبلغ
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أف نكوف قريبُت من ناصية الفصاحة والبالغة ما مل ندرس اآلداب العربية، فأين ىي اآلداب العربية يف 
األدب أبعد حوزاتنا، القضية ليس قضية أنو ىناؾ شعراء ينظموف شعر نظم الشعر ليس ىو األدب فقط 

من نظم الشعر، نظم الشعر مظهر من مظاىر األدب، الشاعر ما مل يكن أديبًا مل يكن شاعراً، القاعدة 
ىي األدب وبعد ذلك يأٌب بعد األدب الشعر والرواية والنثر وأي شيء آخر، األدب فن لو أصوؿ ولُو 

رت هبذا الفكر القادـ من أسس ولكن ىذا غَت موجود وىذا من أحد األسباب ادلهمة أف حوزتنا تأث
مصر ومن لبناف ألهنا كتب أدبية صبيلة وال أريد أف أطيل الوقوؼ عند ىذه القضية أعتقد أف الكالـ هبذا 

 القدر هبذا احلد يكفي يف قضية التكليف الشرعي العنواف السابع.
 لػَمهَدوّي ىو الػخاتػمة: عناوين صحائف وأوراؽ الػَمَلّف ا العنواف األخَت وىو الثامن، العنواف الثامن من

 العنوان الثامن :  الـخــاتــمــة
 الـخاتـمة جعلتها في مـجموعة نقاط عبارة عن إضاءات: خاتـمُة ىذا الـملف.

 :أتلو على مسامعكم بعضاً من أحاديث أىل البيت :النقطة األولى
روايات مهمة أقتطفها من حديث أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أصبعُت، الرواية موجودة يف 

يسار قال: دخلُت على أبي عبد بن  عن الُفضيل أو الفضيلتفسَت الربىاف لسيدنا ىاشم البحراين: 
فليفعل الناس ما يفعلوا، ما لنا وألولئك  -ُمسلم فقلنا: ما لنا وللناس بن  اهلل عليو السالم أنا وُمـَحمَّد

بن  دخلُت على أبي عبد اهلل عليو السالم أنا وُمـَحمَّد -الذين تأثروا بفكر اإلخوانيُت ما لنا وللناس 
ُمسلم فقلنا: ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم وعنكم نأخذ ولكم واهلل ُنَسلِّم ومن َولَيُتم واهلل تولينا ومن 

احلسن بن  ىذا ىو ديننا يا ابن ُمػَحمَّد وضلُن نقوذلا للحجة -نا منو ومن كففتم عنو كففنا برئِـتم منو برئ
ومن وليتم  ،يا ابن فاطمة ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم وعنكم نأخذ ولكم واهلل نسلمكذلك نقوؿ: 

الم يدُه هلل عليو السفرفع أبو عبد ا ،ومن كففتم عنو كففنا عنو ،واهلل تولينا ومن برئـتم منو برئنا منو
ىذا الذي قلتُو يا ُفضيل وىذا الذي قلتُو يا ُمػَحمَّد،  - واهلِل ىو الحقُّ الُمبينإلى السماء فقال: 

مسلم ىذا الذي قلتماه واهلِل ىو احلق ادلبُت، ما ىو ىذا احلُق ادلبُت؟ ما لنا وللناس، قَِبلوا مل بن  ُمػَحمَّد
ما لنا وللناس ما قيمة الناس؟ كباراً صغاراً رجااًل نساء ما لنا وللناس، من  يقبلوا ضلُن معكم آؿ ُمػَحمَّد،

يا شباب الشيعِة ىكذا ربلوا هبذه الثقة لتكن ثقتكم يف أنفسكم  -ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم  -ىم 
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اوؿ ولكن ادلؤمن عالية ما لكم وللناس ضلُن مع ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، ادلؤمن كاجلبل، اجلبل تأخذ منو ادلع
إذا كاف مع علّي وآؿ علّي، لتكن ثقتكم عالية بأنفسكم ال ألف أنفسنا تستأىل  شيءال يأخذ من إديانِو 

أف نثق هبا ولكننا ألننا ربطنا أنفسنا جبهة وثيقة بالعروة الوثقى وإال ضلن ال نثق بأنفسنا وال نثق بأعمالنا، 
يُّ شخص ىذا الذي يستطيع أف يثق بعملِو، ال أعمالنا جهة إف النفس أمارٌة بالسوء إال ما رحم ريب وأ

موثوقة نثق هبا وال أنفسنا جهة موثوقة نثق هبا إظلا لتكن ثقتنا عالية بالعروة الوثقى إذا كنا قد سبسكنا هبا، 
ما لنا وللناس بكم واهلل نأتم وعنكم نأخذ  -لتكن ثقتكم عالية بوالية علّي وآؿ علّي فال تعبئوا بأحد 

 -ومن كففتم عنو كففنا عنو  ،ومن برئتم منو برئنا منو ،ومن وليتم واهلل تولينا ،لكم واهلل نسلمو 
مسلم من بن  يسار ولػُمػَحمَّدبن  احلسن كما جاء اجلواب للفضيلبن  ولذلك سيأتينا اجلواب من احلجة

ضلُن إذا قلنا إلمامنا  - لـُمبينواهلِل ىو الـحقُّ اإماـ زماهنم من الصادؽ صلوات اهلل عليو ماذا قاؿ؟ قاؿ: 
 ىذه رواية. .واهلِل ىو الحقُّ الُمبينحقيقًة ىكذا وبكل ىذه الثقة العالية سيأتينا اجلواب منو: 

يا شباب الشيعة ماذا يقوؿ عليُُّكم وإمامكم، لنستمع إىل سيد األوصياء، ماذا يقوؿ عليُّنا  وروايٌة ثانية
 :وىو يُوصينا؟ ىذه وصية لػي ولكم ولكل شيعتِو، الرواية يرويها الػمحدث النوري يف الػمستدرؾ

ف بأننا أبناُء علّي أنتم يا من تقولو ، منتحلُت يعٍت ادلعتقدين مودتنا -يا معشر شيعتنا المنتحلين مودتنا 
بأننا أولياُء علّي بأننا عبيُد علّي بأننا شيعة علّي أنتم يا معشر شيعتنا يا شباب الشيعة أنا أخاطبكم 
أنتم، أخاطب شباب شيعة علّي صلوات اهلل وسالمو عليو، اإلماـ الصادؽ قاؿ لنا، قاؿ ألصحابِو وىم 

أين أنتم عن األحداث، األحداث الشباب فإف قلوهبم حيدثونو عن الناس بأف الناس ال يقبلوف منا، قاؿ 
إلينا أميل وإف جيش ادلهدي كلو شباب ما فيو من الكهوؿ إالَّ كمثل ادللح يف الطعاـ، الكهوؿ، ويف 
رواياتنا الكهوؿ أتعلموف من أين يبدأ سن الكهولة يف الروايات من بعد الثالثُت من بعد الثالثُت إذا 

ساف الثالثُت دخل يف سن الكهولة حبسب روايات األئمة، الكهوؿ يف جيش ذباوز الرجل ذباوز اإلن
القائم ىكذا تقوؿ الروايات كادللح يف الطعاـ أو كالكحل يف العُت، كم ىي نسبة الكحل يف العُت؟ 

الكبار ربدثنا معهم  ،قليلة، الروايات ىكذا بينت النسبة، النسبة الغالبة ىم الشباب، خطايب للشباب
نفع احلديث لقد أمسعت من لو ناديت حيًا ولكن ال حياة دلن تنادي، الكبار حياهتم ثقيلة  عقود وما

عالقات اجتماعية وحياة دنيوية وأمواؿ وارتباطات وذلم أعذارىم، احلديث مع الشباب أنتم طلبة 
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رعي ال يعرؼ الثانويات طلبة ادلعاىد طلبة اجلامعات ذكوراً وإناثاً الكالـ ليس للذكور فقط، التكليف الش
ذكورة وال أنوثة، التكليف الشرعي للجميع، اخلطاب لكم أنتم، أنتم واعوف يا شباب الشيعة تستطيعوف 

 :أف سبيزوا وسبلكوف اجلرأة والشجاعة على اختيار ادلوقف ادلناسب ومستقبل األُمَّة بأيديكم
إياكم إياُكم  -أي شيء التحذير من  -يا معشر شيعتنا الـمنتحلين مودتنا إياكم إياُكم إياُكم 

ىؤالء الذين يريدوف أف ينظروا يف الدين بآرائهم ويػحللوف الدين بػحسب أذواقهم  - وأصحاب الرأي
 -يا معشر شيعتنا الـمنتحلين مودتنا إياكم إياُكم إياُكم وأصحاب الرأي  -واستحساناتػهم الػخرقاء 

ىؤالء يُعادوف حديثنا يُعادوف حديث أىل البيت، السنن،  - فإنـهم أعداُء الُسَنن -ما ىي ميزتػهم؟ 
حفظ  - تفلتت منهم األحاديث أن يـحفظوىا -ِلماذا؟  - فإنـهم أعداُء الُسَنن -سنن النبػي واألئمة 

الػحديث ليس سهل، متابعة الػحديث ليس أمرًا سهاًل يصعدوف الػمنابر أو الربامج ويػحشونػها بكل 
البيت، وحتػى لو أرادوا أف يذكروا أحاديث إما أحاديث من كتب الػمخالفُت أو  شيء إالَّ بػحديث أىل

أحاديث من كتبنا يف الػمستوى األخالقي والوعظي التػي سئم منها الناس ألنػهم يقولونػها وال يعملوف 
نفس الذين يتحدثوف بػها، أحاديث كأنػها ُكتبت يف لستة رسػمية البُد أف يتحدث بػها كل  ،بػها

تحدث وىي موافقة ألحاديث الػمخالفُت ومرَّ علينا كيف أف األئمة يقولوف بأف ما جاء من حديثنا م
يا معشر شيعتنا الـمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنـهم أعداُء الُسَنن  -يوافق القـو اتركوه 

 .تفلتت منهم األحاديث أن يـحفظوىا وأعيتُهم السنة أن يعوىا
يفهموىا ألنػهم ال يػملكوف اآلليات ما تعاملوا مع حديث أىل البيت وإالَّ يف حديث ال يستطيعوف أف 

 - أن يعوىا -أتعبتهم  -وأعيتُهم السنة  -أىل البيت القواعد واألصوؿ واألسس لفهم حديثهم 
علمون َفُسِئلوا عمَّا ال ي -ىؤالء ىم نفسهم   - َفُسِئلوا عمَّا ال يعلمونتستمر الرواية إىل أف تقوؿ: 

تالحظوف مرت علينا العديد من أسئلة  -فأنِفوا أن يعترفوا بأنـهم ال يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم 
َفُسِئلوا عمَّا ال يعلمون  -وأجوبة ال يعرفوف حديث أىل البيت فيها فيأنفوف أف يقولوا بأننا ما نعرؼ 

فضلوا  -فجاءوا بػحشو من عندىم  -فأنِفوا أن يعترفوا بأنـهم ال يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم 
إياكم أف تكونوا من ىذه الػمجموعات، ىذا ىو كالـُ عليُّكم وقارنوا ىذا الكالـ بكالـِ غَتِه . وأضلوا

 وال أعتقد أنكم تفضلوف كالماً على كالـ علّي صلوات اهلل وسالمو عليو.
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ادلقطع وىو حيدثهم عن علماء يف  رواية طويلة من وصايا النيب ألصحابِو، رواية طويلة أأخذ منها ىذا
إنهم مني برئاء وأنا منهم  ،يّدعون أَنَـُّهم على ديني وُسنتي ومنهاجي وشرائعيآخر الزماف فيقوؿ: 

يّدعون أنَـّهم على  -ِلماذا؟ ألهنم ال حيفظوف رسوؿ اهلل يف علّي ال يتمسكوف بالكتاب والعًتة  - بريء
وصية النيب البن  -ي برئاء وأنا منهم بريء، يا ابن مسعود ديني وُسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم من

وال تبايعوىم في األسواق وال  -يف الوسط العاـ يف اجملالس  - ال تجالسوىم في المأل -مسعود 
تالحظوف كم يريد النيب  - وال تسقوىم الماء -حىت لو سألوكم أيَن الطريق  - تهدوىم إلى الطريق

لئك الذين يبتعدوف عن منهجو، ما ىو منهج النيب؟ الكتاب والعًتة، ىو األعظم منا أف نتربأ من أو 
باهلل عليكم ما ىو ديُن ُمػَحمَّد؟ وما ىي  -يّدعون أنهم على ديني وُسنتي ومنهاجي وشرائعي  يقوؿ:

يّدعون أنهم على ديني وُسنتي ومنهاجي سنتُو؟ وما ىو منهاجُو؟ و ما ىي شريعتُو؟ ىو يقوؿ: 
نا الذي أعرفو أف دين ُمػَحمَّد أف سنة ُمػَحمَّد أف منهاج ُمػَحمَّد أف شريعة ُمػَحمَّد الكتاب أ ...وشرائعي 

والعًتة ال أعرؼ غَت ذلك، إذا كاف ىناؾ شيء آخر غَت ىذا أخربونا باهلل عليكم، أخربونا جزاكم اهلل 
د منهاج ُمػَحمَّد شريعة ُمػَحمَّد ألف خَت، إذا كاف ىناؾ شيء آخر غَت ىذا امسو دين ُمػَحمَّد سنة ُمػَحمَّ 

إذا يوجد شيء آخر غَت الكتاب والعًتة أخربونا جزاكم اهلل خَت فإننا إىل اآلف ما وجدنا غَت ىذا، ردبا 
 :ىؤالء الذيَن ال يسَتوف على ىذا ادلنهج -إنهم مني برئاء  أنتم وجدًب، يقوؿ:

وال تبايعوىم في األسواق وال تهدوىم إلى وأنا منهم بريء، يا ابن مسعود ال تجالسوىم في المأل 
إذاً القضية كم ىي خطَتة وكم ىي كبَتة، اإلماـ الرضا صلوات اهلل وسالمو . الطريق وال تسقوىم الماء

َر  عليو حيذر أشياعُو من الواقفة الذين أنكروا إمامتو والذين وصفوه بأوصاؼ تسيء إىل مقامِو، حذَّ
كالب ادلمطورة، الكالب ادلمطورة ما ىي؟ يعٍت كلب ومطرت الشيعة، دباذا وصفهم؟ وصفهم بال

السماء عليو، الكلب عُت صلسة فإذا مطرت السماء عليو ادلاء الذي سيالمس بدنُو سينجس، طبيعة 
الكلب إذا ما وقع ادلاء على بدنِو ماذا يصنع؟ إنو يُػحرِّؾ بدنُو بقوة فينثر ادلاء وينشر ادلاء يف كل اذباه 

يكوف قريبًا منو لذلك اإلماـ يقوؿ إهنم كالٌب شلطورة ال تقربوىم، ِلماذا؟ ألهنم  فينجس كل شيء
حيملوف فكرًا سلالفًا ألىل البيت، ِلماذا مساىم بالكالب ادلمطورة؟ القضية يف غاية اخلطورة، قطعًا ىناؾ 

م بذلك، ىناؾ فارؽ  فارؽ بُت من حيمل فكراً سلالفًا ألىل البيت ال بنية العناد مع أىل البيت ىو ال يعل
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كبَت، وبُت من حيمل فكراً سلالفًا ألىل البيت وىو بنية العناد ىناؾ فارؽ كبَت، النوايا ذلا تأثَت كبَت لكن 
األثر العملي يف اخلارج ال يفرؽ بُت النية احلسنة وبُت النية السيئة، الذي حيمل فكرًا سلالفًا ألىل البيت 

يف اخلارج من أثر ىو نفس األثر الذي يًتكُو ذلك الذي حيمل فكراً حىت لو كانت نيتُو حسنة ما يًتكُو 
سلالفًا ألىل البيت مع نية العناد مع النية السيئة، األثر العملي يف اخلارج نفس الشيء، أما النوايا 

 والقلوب فحساهبا عند صاحب الزماف صلوات اهلل وسالمو عليو ىذه نقطة أردُت اإلشارة إليها.
اليت أريد اإلشارة إليها ىو ما ذكرتُو سابقًا ولكنٍت سآٌب دبثاؿ عملي، ذكرُت سابقًا بأف  ةالنقطة الثاني

الطامة الكربى وأف ادلشكلة الكبَتة وأف ادلأزؽ الذي يقع فيو الكثَت من علمائنا يف تعاملهم مع أىل 
خذوف ادلقاييس البيت أهنم يصنعوف مقاييس من عند أنفسهم يقيسوف هبا معرفتهم ألىل البيت، ال يأ

من أىل البيت يصنعوف مقاييس من عند أنفسهم ولذلك حذاري حذاري يا شباب الشيعة أف تصنعوا 
مقاييس من عندكم أو أف تأخذوا مقاييس من أناس صنعوىا ىم بأنفسهم ما أخذوىا من أىل البيت، 

لبيت وأين األدلة أين سلوا ىؤالء أصحاب ادلقاييس من أين جاءوا هبذه ادلقاييس، ىل ىي مقاييس أىل ا
النصوص أيَن حديُث أىل البيت، سلوىم، أحبثوا عن احلقائق، علمائكم يقولوف بأف العقائد جيب على 

 .اإلنساف أف جيتهد فيها، كيف جيتهد وىو ال يعرؼ األدلة ومصادر ىذه العقائد، ال تقبلوا كل كالـ
 )موقع زىرائيوف( على موقع القناة اإللكًتوين حلقة موجودة 03الزيارة اجلامعة الكبَتة دستور شرحتها يف 

ونُعيد بث ىذا الربنامج، الزيارة اجلامعة الكبَتة دستور، أقرءوا الزيارة اجلامعة أي شرح من الشروح ادلهمة 
ي للزيارة اجلامعة أرجعوا إليو، زنوا كالـ ادلتكلمُت دبوازين الزيارة اجلامعة الكبَتة، الزيارة اجلامعة إمامنا اذلاد

أعطاىا جوابًا لسؤاؿ عن قوؿ بليغ كامل، الزيارة اجلامعة الكبَتة ىي القوُؿ البليُغ الكامل الصادُر عن 
، زنوا من يتحدث عن أىل البيت هبذه ادلوازين، سلوىم طالبوىم باألدلة من  ادلعصـو يف معرفة ادلعصـو

ة الكبَتة، ىذا ادلأزؽ وقع فيو حىت أين يأتوف هبذه الًتىات، إذا خالفوا موازين وقواعد الزيارة اجلامع
بن  أصحاب األئمة، ضلُن إذا أردنا أف نرجع إىل تأريخ أصحاب األئمة آتيكم دبثاؿ، آتيكم دبثاؿ: ىشاـ

احلكم ىذا الذي يقوؿ عنو بن  احلكم ىذا االسم الالمع يف التأريخ الشيعي، ىشاـبن  احلكم، ىشاـ
 ه، نقرأ يف الكايف الشريف:إمامنا الصادؽ ناصرنا بقلبِو ولسانِو ويد

يف الكايف الشريف رواية طويلة يف كتاب احلجة يف باب االضطرار إىل احلجة يف أوؿ باب من أبواب  
بن  يعقوب، رواية طويلة أأخذ منها فقط موطن الشاىد، يونسبن  كتاب احلجة، الرواية عن يونس



 22ح   وهدوي ـف الـلـوـال

18 

 

أيامًا في جبل في طرف الحرم في  وكان أبو عبد اهلل عليو السالم قبل الحج يستقريعقوب يقوؿ: 
قال: فأخرج أبو عبد اهلل رأسُو من فازتِو من خيمتِو فإذا ىو  -فازة يعٍت خيمة  - فازة لو مضروبة
ىشاٌم وربُّ  :-فاإلماـ ماذا قاؿ؟  - فإذا ىو ببعير يخب -يعٍت يسَُت سَتًا سريعًا  - ببعير يخب

ال: فظننا أن ىشامًا رجٌل من ولد عقيل كان شديد ىشاٌم وربُّ الكعبة، ق -من سرورِه  - الكعبة
قال: فورد  -يعٍت اجلالسوف يف اخليمة توقعوا أف اإلماـ يشَت إىل ىشاـ من ولد عقيل  - المحبَِّة لو

وليس فينا إال من ىو أكبر سناً  -كاف صغَت السن   - الحكم وىو أول ما اختطت لحيتوبن  ىشام
أقبل من العراؽ، ىشاـ يسكن يف الكوفة واحلديث ىنا يف احلجاز  - منو، قال: فوسََّع لو أبو عبد اهلل

 .ناصرنا بقلبِو ولسانو ويده -يعٍت ىشاـ  -فوسََّع لو أبو عبد اهلل عليو السالم وقال: ناصرنا  -
ولكن ىشاـ يف مقطع من ادلقاطع تأثر بفكر ادلخالفُت بسبب كثرة النقاش معهم، ىناؾ حالة موجودة 

ُكتَّابنا من خطبائنا يكوف عندىم علم بكتب ادلخالفُت أكثر من كتب الشيعة، بأي ُحجَّة الكثَت من  
وبأي عذر؟ ألنو يريد أف حيتج عليهم، ما قيمتهم ىم؟! ِلماذا ضلتج عليهم؟ ىذا أمر يقع يف األمور 

تج على ادلهمة لكن األمر األىم أف نتفقو يف ديننا أف نعرؼ دين أىل البيت، ىذا أمر ثانوي أف ضل
ولذلك اإلماـ  .ناصرنا بقلبِو ولسانو ويده احلكم كما يقوؿ اإلماـ:بن  أعداء أىل البيت، ىشاـ

الصادؽ حىت ىنا يف أوؿ شبابو حذرُه من الزلة، بعد ذلك الرواية طويلة بعد أف دخلوا نقاش مع بعض 
 وؿ:ادلخالفُت واإلماـ الصادؽ يبدأ يقيم طريقة نقاشهم إىل أف يصل إىل ىشاـ يق

يا ىشام ال تكاد  - تلوي رجليك إذا ىممت باألرض طرت -يف النقاش  -يا ىشام ال تكاد تقع 
يا ىشام ال تكاد تقع تلوي  -تنزؿ أنت إىل مستوى اخلصم ولكن بعد ذلك تطَت تتفوؽ عليو  -تقع 

أنتبو  - فاتقي الزلة -ولكن ماذا قاؿ لو؟  -رجليك إذا ىممت باألرض طرت مثلُك فلُيكلم الناس 
ىشاـ  .فاتقي الزلة والشفاعة من وراءىا إن شاء اهلل ال تزؿ يا ىشاـ فاتقي الزلة واإلماـ يواعده يقوؿ:

تالحظوف ِلماذا وقع يف الزلة؟ تأثر نوعًا ما حبديث ادلخالفُت ولذلك ضلُن حينما نتتبع يف تأريخ ىشاـ 
 ماذا صلد مثالً على سبيل ادلثاؿ:

، ىشاـ تويف حينما كاف إمامنا الكاظم يف السجن ولذلك قصة 84ىذا اجلزء  (حبار األنوار)ىذا ىو 
لكن لنقرأ أحاديث شلا جاء عن إمامنا الرضا، ماذا يقوؿ إمامنا الرضا؟ الرواية عن البزنطي من خَتة 
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 أما كان لكم في أبي الحسن صلوات اهلل عليو ِعظةأصحاب األئمة، اإلماـ يقوؿ للبزنطي ولشيعتِو: 
ماـ الرضا يتحدث عن أبيو الكاظم يقوؿ أما كاف لكم عظة أنتم خالفتم اإلماـ الكاظم وبسبب اإل -

احلكم بن  اخلالؼ الذي وقع كاف ما كاف، وكاف أحد أسباب التعجيل بقتل اإلماـ الكاظم ىو ىشاـ
 أما كان لكم في أبي الحسن صلوات اهلل عليو عظة ما ترى حال -واإلماـ يشَت إىل ىذه القضية 

ىو الذي صنع بأبي الحسن عليو السالم ما صنع، وقال لهم وأخبرىم  -يقوؿ للبزنطي  - ىشام
، أتعلموف من ىو ىشاـ؟! لذلك ال تستغربوف  كالـ يف غاية اخلطورة  - أترى اهلل يغفر لو ما ركب منا

دلراجع ىم حينما نتحدث عن علماء وفقهاء ومراجع ضلُن حُت نرى ىشاـ هبذه احلالة َفَمن الفقهاء وا
أقل شأنًا من ىشاـ، من منهم ناؿ ىذه ادلرتبة أف قاؿ عنو اإلماـ الصادؽ ناصرنا بقلبِو ولسانِو ويده، 
ضلن ضلًـت علمائنا لكن ال نعتقد فيهم العصمة نعتب عليهم يف بعض ادلواقف طلتلف معهم يف بعض 

ادلطلقة ىذه إساءة حبق اإلماـ احلجة، ادلواقف لكن أف نرى ذلم احلجية ادلطلقة أبداً، أف نرى ذلم احلجية 
احلجية ادلطلقة لإلماـ احلجة فقط ال يشاركُو أحٌد فيها، وما دوف ذلك من علمائنا ومراجعنا وفقهائنا 

 حبدود، إذا كاف ىشاـ ىكذا وىشاـ ماذا صنع؟! ،أعلى اهلل مقاماهتم ذلم حجية عرضية بنسبة
ور، ما كاف ادلفروض يدخل يف نقاشات وقريب من ما أساء لإلماـ الكاظم لكنو خالف تقدير األم

السلطة والنقاشات اليت أجراىا يف دار الربمكي مع أهنا من أعظم النقاشات يف إثبات اإلمامة لكن  
و كانوا من ادلخالفُت كاف تاجر ىشاـ، شارؾ ئكانت من صبلة األسباب ولكثرة معاشرتِو وحىت شركا

ولذلك اإلماـ الرضا صلوات  ،نواديهم انتقلت إليو بعض األفكار ادلخالفُت يف التجارة واختلط معهم يف
 قلُت لو: إني أقول بقول ىشامدلث يقوؿ: بن  اهلل وسالمو عليو حُت ُسئل عن التوحيد وىذا الصقر

ىشاـ  -الحكم في التوحيد، فغضب عليو السالم ثم قال: ما لكم ولقول ىشام إنو ليس منا بن 
ليس منا يف ىذه القضية ليس منا، ىشاـ تراجع عن ذلك بعد ذلك، ِلماذا؟ ألف ىشاـ يف مقطع من 
حياتِو تأثر بالفكر ادلخالف فقاؿ باجلسمية قاؿ بأف اهلل جسم وىذا موجود يف رواياتنا بعض من العلماء 

تأثر بفكر ادلخالفُت فقاؿ  روايات واضحة عن األئمة بأف ىشاـ يف مقطع من حياتوِ  ،يؤولُو يذىب بعيداً 
الحكم، فغضب عليو السالم ثم قال: ما بن  إني أقول بقول ىشام باجلسمية، فهذا يقوؿ لإلماـ:

ُن منو بُراء في الدنيا واآلخرة، لكم ولقول ىشام إنو ليس منا من زعَم أن اهلل عزَّ وجل جسم ونح
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ة، ىشاـ تأثر بأقواؿ ادلخالفُت، ادلخالفوف يقولوف الذي يزعم بأف اهلل جسم ضلُن براء منو يف الدنيا واآلخر 
بأف اهلل جسم، الوىابية يقولوف بأف اهلل جسم، ادلذاىب ادلخالفة ألىل البيت تقوؿ بأف اهلل جسم، 
احلنابلة وغَتىم كتب احلديث مشحونة جبسمية الباري سبحانو وتعاىل، ىشاـ اختلط هبم فتأثر ولذلك  

وىنا يعمل قانوف التوفيق  ،ختالط أدى إىل أف تتسرب إليو أفكار سلالفةكانت الزلة الكبَتة، ىذا اال
واخلذالف شلا أدى إىل أف ىشاـ يقع يف ىذا ادلطب الكبَت فيكوف أحد األسباب اليت عجَّلت بقتل اإلماـ 
الكاظم من دوف قصد ال حيمل قصدًا سيئًا يف ذلك ىو يدافع عن األئمة ولكن كما قاؿ لو إمامنا 

ولذلك إمامنا اجلواد ماذا يقوؿ؟ أبو ىاشم  -فاتقي الزلة والشفاعة من وراءىا إن شاء اهلل الصادؽ: 
الحكم؟ فقال: رَِحَمُو اهلل ما كان بن  ما تقول ُجِعلُت ِفداك في ىشاماجلعفري يسأؿ اإلماـ اجلواد: 

ن أَذبَُّو عن ىذه ما كا -كم دافع عنا يعٍت، كاف مدافعًا عن أىل البيت   - أَذبَُّو عن ىذه الناحية
 . فاتقي الزلة والشفاعة من وراءىا إن شاء اهلليناؿ الشفاعة كما وعدُه صادقهم:  - الناحية

ومن عالئم ىذا التأثر بالفكر ادلخالف القصة اليت حدثت يف النقاش الذي داَر بينو وبُت ابن أيب عمَت، 
ن الروايات من رجاؿ الكشي ومن غَتِه زلمَّد ابن أيب عمَت ىذا الشيعي الصايف شيعي نظيف وقرءنا م

بأهنم كانوا يسألونو يا ابن أيب عمَت إنك التقيت بادلخالفُت التقيت بالعامة فهل حفظت من حديثهم؟ 
لوف يستغربوف بأنو ما أقاؿ: نعم إين أحفظ من حديثهم، وكاف حيفظ الكثَت من حديثهم، فحُت يتس

ػِمعوا منهم ومن حديث أىل البيت فخلطوا بُت روى من حديثهم شيئاً، قاؿ: رأيت أصحابنا سَ 
احلديثُت، كاف ابن أيب عمَت ملتفت إىل ىذه القضية رضواف اهلل تعاىل عليو، َلمَّا كاف اإلماـ الكاظم يف 

كاف بزازاً عنده دكاف يبيع القماش أرسلوا مومس ورفعت   ،السجن وابن أيب عمَت جرت عليو ويالت كثَتة
وتفرؽ  ،نك ما أعطيتٍت أجري أرسلتها الُسلطة العباسية وصبعت الناس حولوصوهتا يف السوؽ تقوؿ بأ

الناس عن ابن أيب عمَت حىت أقرب الناس من الشيعة وسكن يف َخرِبة، يف يـو من األياـ يطرؽ أحدىم 
الباب على الػَخربة فيخرج ابن أيب عمَت وجده أحد الشيعة الذين يعرفهم، قاؿ كيف أدخلك إىل الدار 

يا ابن أيب عمَت  :اؿما يوجد مكاف ىو حائط وعائليت ذبلس جبنب ىذا احلائط ما عندي مكاف، فق
أنت أقرضتٍت ماؿ وحُت مسعُت حبالك الذي وصلت إليو بعد كل ذلك الِغنػى، صودرت أموالو نُػهبت، 
تعرض للسجن وللتعذيب قصتُو طويلة ال أريد احلديث عن ابن أيب عمَت، قاؿ وجئتُك هبذا ادلاؿ عندي 
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أخذ ادلاؿ مع أنو كاف زلتاج ألي درىم،  بيت وبعتُو وجئتُك هبذا ادلاؿ ألقضي ديٍت، ابن أيب عمَت ما
ال أخذ ادلاؿ حتػى أسأؿ اإلماـ الكاظم، اإلماـ الكاظم يف السجن كيف يصل إليو؟ قاؿ: إين  :قاؿ

وال أدري ىل ىي دار السكنػى التػي يسكنها الشخص  ،ال تُباُع الدار يف َدين :سػمعُت أبا الػحسن يقوؿ
سن بينما الرجل كاف يػملك بيتًا للسكنػى وكاف يػملك بيتًا ثانياً أو أي دار حتػى أستعلم من أبػي الػح

فباع البيت الثاين وجاءُه بالػماؿ، قاؿ: قاؿ الكاظم: ال تباع البيت يف َدين ال يُباع البيت يف َدين وال 
أعلم، على أي حاؿ ال أريد الػحديث عن ابن أيب عمَت رضواف اهلل تعاىل عليو، دخل يف نقاش مع 

 الػحكم، موجودة الرواية يف الكايف:ن ب ىشاـ
الحكم شيئًا وكان ال بن  الربيع قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشامبن  عن السريبسندِه: 

أن أبا مالك  ،ثم انقطع عنو وخالفُو وكان سبُب ذلك -يعٍت ال يغيب عنو دائمًا يزوره  - يغبُّ إتيانو
في شيء من  -مناقشة  - ن ابن أبي عمير مالحاةالحضرمي كان أحد رجال ىشام ووقع بينو وبي

اإلمامة، قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها لإلمام على جهة الملك وأنَُّو أولى بها من الذين ىي في 
وقال أبو مالك: ليس كذلك أمالُك الناس لهم إالَّ ما حكم اهلل بو لإلمام من الفيء  ،أيديهم

فتراضيا  ،قد بيََّن اهلل لإلمام أين يضعو وكيف يصنع بو وذلك أيضاً  ،والُخمِس والمغنم فذلك لو
وىذا من تأثر ىشاـ  -بهشام الحكم وصارا إليو فحكم ىشام ألبي مالك على ابن أبي عمير 

ِفكُر أىل البيت تبينو  .فغضب ابن أبي عمير وىجر ىشامًا بعد ذلك -بالفكر ادلخالف ألىل البيت 
عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل عليو السالم قال: قلت لو: أما على ىذه الرواية بشكل سلتصر: 

 - أما َعِلمت أن الدنيا واآلخرة لإلمام -ما ىذا القوؿ  -اإلمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا ُمَحمَّد 
أما َعِلمت أن  -ما ىذا القوؿ يا أبا بصَت؟  -أحلت يا أبا ُمَحمَّد  -ليس فقط الدنيا، الدنيا واآلخرة 

دنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيُث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائٌز لو ذلك من اهلل، إنَّ اإلمام يا ال
ألف الدنيا واآلخرة بيده واهلل سبحانو  .أبا ُمَحمَّد ال يبيُت ليلًة أبدًا وهلل في عنقِو  حق يسألو عنو

نا يف أىل البيت وىذه ىي معرفة أىل وتعاىل فوََّض األمور إليو، فوضها تكوينًا وتشريعاً، ىذه ىي عقيدت
البيت العميقة، ابن أيب عمَت يعرؼ القضية ترؾ حديث ادلخالفُت، ىشاـ بسبب تأثرِه حبديث ادلخالفُت 
، ولذلك ىذا الفكر  مرًة قاؿ باجلسمية وأخرى قاؿ هبذا القوؿ بأف الدنيا وما فيها ليست لإلماـ ادلعصـو
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يا ىشاـ اتقي الزلة والشفاعُة من  :كما قاؿ الصادؽ عليو السالـىو الذي أوقعُو يف تلك الزلة ولكن  
احلكم فما بن  ورائها إف شاء اهلل تعاىل. إذا كاف ىذا األمر كاف يف زماف األئمة ويقُع فيو مثل ىشاـ

بالك باآلخرين؟! ِلماذا إذًا تستغربوف؟ ِلماذا يستغرب من يستغرب ولو أردُت أف آٌب بأمثلة من حياة 
ألئمة ىناؾ أمثلة كثَتة تشَت إىل ذلك، لكن ادلقاـ ال يسع لتتبع كل صغَتة وكبَتة، فإذا كاف أصحاب ا

، خَتة أصحاب األئمة وقعوا يف ىذا و  وىذا أدُؿ دليل على عدـ ىذا أدؿ دليل على حاجتنا للمعصـو
عطي من عصمة أي شخص مرجعًا كاف فقيهًا عالِػمًا فيلسوفًا عارفًا عرب ما شئت من التعبَتات وأ

األلقاب ما شئت أف تعطي فإنك لن ذبد أحدًا معصومًا وسيبقى اخلطأ يالحقنا يف كل مكاف، ضلن 
ىذه  ،نا أكثر من صوابنائخطاءوف ومشتبهوف، طلطأ يف التفكَت وطلطأ يف العلم وننسى ونشتبو وأخطا

ينئذ سنظلم أىل البيت، حقيقة ِلماذا نتعاىل على ىذه احلقيقة؟! إذا تعالينا على ىذه احلقيقة فإننا ح
نا وحينئذ سنظلم أىل البيت، علينا أف نعًتؼ هبذه احلقيقة بأننا نشتبو وطلطئ ونقع ئسنصُر على أخطا

نا وعيوبنا، كم ضلن ابتعدنا عن أىل البيت وكم ئيف زالت وعثرات كثَتة حينئذ ديكن أف نشخص أخطا
اسعة لكن خالصة الكالـ الثمرة من كل ىذا اقًتبنا إىل أىل البيت؟! وواقعًا ىي ىذه القضية قضية و 

الثمرة من كل ىذا الػحديث أف ال نػجعل مقاييس وموازين من عند أنفسنا نَزِف بػها أىل البيت  احلديث:
ونقيس بػها أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، أىل البيت أسػمى وأعلى وأرقى رتبًة من  

 ػي نقيسهم بػها.كل ىذه الػموازين والػمقاييس الت
 نقطٌة أخرى: ِلماذا ىذا البرنامج؟

قطعاً سيتكلم ادلتكلموف، سيتكلم من يقوؿ بأف ىذه ادلطالب البُد أف ُتطرح يف الوسط العلمي ال ُتطرح 
على الفضائيات، أقوؿ حينما ىم يتهجموف على أىل البيت ِلماذا ال يطرحوف ىذا التهجم يف الوسط 

أشهد أف أبو بكر  :ادلنابر وحينما يقوؿ الشيخ الوائلي مثالً بأنو حُت نقوؿ العلمي، حينما يصعدوف على
ويل اهلل وأشهد أف عمر ويل اهلل ىذا ال يؤثر يف األذاف وىذا شيٌء َحَسن ال بأس بِو، ِلماذا ال يقوؿ ىذا 

خاصة يف  الكالـ يف الوسط العلمي؟ وبقية األمور، ِلماذا إذًا يكتبوهنا يف الكتب؟ إذا كانت القضية
الوسط العلمي، حينما يكتبوهنا يف الكتب ويعلنوهنا يف الفضائيات ويعلنوهنا يف البيانات ويف الربامج ويف 
اجملالس وعلى ادلنابر، ِلماذا حينما نشخص العيب واخلطأ يُقاؿ بأف ىذا الكالـ البُد أف يُقاؿ يف الوسط 

ن يقوؿ بأنو ِلماذا ىذا احلديث يف ىذا الوقت العلمي ِلماذا؟! ىذا الكالـ يرددُه كثَتوف، وسيأٌب م
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قالوا  ،بالذات، لو ربدثنا هبذا قبل عشر سنُت، أنا قبل ثالثُت سنة أربدث هبذا احلديث ويف ذلك الوقت
يل دلاذا ىذا احلديث يف ىذا الوقت، ىذه ادلرحلة حرجة، وبعد عشر سنُت وأنا مستمر وىم يقولوف يل 

وقت، وبعد عشرين سنة وواهلِل نفس الشيء يقولوف يل وِلماذا ىذا احلديث ِلماذا ىذا احلديث يف ىذا ال
إذًا مىت  ؟واآلف أكثر من ثالثُت سنة وأيضًا يقولوف ِلماذا ىذا احلديث يف ىذا الوقت ؟يف ىذا الوقت

ىل ىناؾ تقومي موجود عندكم أعطونا رضبكم اهلل، جزاكم اهلل خَت اجلزاء، أعطونا تقومي قولوا  نتحدث؟!
لنا بأنو يف السنة الفالنية جيوز أف يكوف ىذا الكالـ، يف السنة الفالنية ال جيوز أف يكوف ىذا الكالـ، 
مىت يف أي سنة؟ يف السنة اليت تدور فيها مثاًل على الفأرة أو تدور على القرد على أي سنة، قولوا لنا ما 

ىذه السنة وعلى أي شيء سيكوف من  ىي ادلوازين حىت نعرؼ مثاًل ننتظر النوروز وننتظر أي سنة تدور
 احليوانات اليت تدخل عليها ىذه السنة، ما ىذا الكالـ السخيف؟ ما ىذه الًتىات؟

ىل ىناؾ وقٌت للكالـ عن أىل البيت، ىل ىناؾ زماف معُت، الزماف كلُو ألىل البيت وىل ىناؾ زماف 
الطاحل وللقوؿ البعيد عن أىل البيت وال  للقوؿ الصاحل وللعمل الصاحل، ِلماذا ذبدوف وقتاً صحيحاً للقوؿ

ذبدوف وقتًا مناسبًا للقوؿ الصاحل وللقوؿ ادلدافع عن أىل البيت؟ ما ىذه الًتىات؟ وسيقولوف ويقولوف 
ويقولوف واألقواؿ كثَتة وال تنتهي عند ىذا احلد، وسيقولوف أيضًا أنتم تقولوف ىذا ما ىو البديل؟ البديل 

 أكتب لك اسم الدواء، البديل ىذه كبوة أُمَّة حينما تكبو األُمَّة على األُمَّة ليس دواء يف الصيدلية حىت
أف تصحح كبوهتا، ىذه كبوة ال يستطيع أف يصححها شخٌص واحد مثلي أو مثلك، ىذه كبوة جيب 
على اجلميع أف يشًتكوا يف تصحيحها، ادلراجع يشًتكوف فيها، احلوزة العلمية، اخلطباء، ادلؤسسات 

مية، ادلؤسسات الثقافية، ادلبدعوف، األدباء، الشعراء، الُتجار، أصحاب األمواؿ اجلميع يشًتكوف يف اإلعال
تصحيح ىذه الكبوة، ضلُن حباجة إىل مؤسسات ضخمة لتصحيح ىذه الكبوة، ىذه كلمات يرددوهنا 

ف يف الوسط ِلماذا يف ىذا الوقت، ىذا الكالـ البُد أف يكو  ؟دائمًا حينما يطرح أحد ما ىو البديل
العلمي بشكل خاص ومثل ىذه اخلزعبالت كثَتة ال أريد أف أدوخكم هبا، ىذه نقطة أردت اإلشارة 
إليها يف معرض حديثي ِلماذا ىذا الربنامج؟ ِلماذا ىذا الربنامج؟ أنا أقرأ على مسامعكم رواية الرواية 

 : موجودة يف كتاب عقاب األعماؿ للشيخ الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو
إلينا من ظلمنا وذىاب حقنا وما  يَ تِ و من لم يَعرف سوء ما أُ  :الرواية عن جابر اجلعفي عن إمامنا الباقر

من لم يَعرف سوء ما  -الرواية واضحة وصرحية  - فهو شريُك من أتى إلينا فيما ُولينا بو ،ُنِكبنا بوِ 
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وأعتقد أف ظلم ذوي القرىب أشد مضاضًة، أيهما أشد ظُلمًا ألىل البيت أف  - إلينا من ظلمنا يَ تِ و أُ 
الظلم يصدر من الوىابيُت أو الظلم يصدر من اإلخوانيُت أو من القاعدة أو من علماء احلنابلة أو من 
األحناؼ أـ يصدر الظلم من الواقع الشيعي، من ادلراجع الشيعة، من اخلطباء الشيعة، من األحزاب 

ية، من مفسري الشيعة؟ أيهما أشد؟ أيهما أسوأ؟ فحينما يتحدث إمامنا الباقر عن أننا البُد أف الشيع
نعرؼ سوء ما أٌب إليهم، أيهما أسوأ الظلم من الشيعة أـ الظلم من أعدائهم؟ أعدائهم ىذا شأهنم ماذا 

من لم يَعرف سوء  -نتوقع من العدو؟ الظلم احلقيقي ىو الظلم الذي وقع على أىل البيت من األشياع 
الفقيو الذي يكوف أعرؼ الناس بزمانِو وبأبناء زمانو، إذا ما كاف الفقيو يعرؼ الظلم  -إلينا  يَ تِ و ما أُ 

الذي وقع على األئمة من نفس الشيعة ماذا يعرؼ؟ وإذا عرؼ ىل جيوز لو أف يسكت أـ جيب عليو أف 
ناس بِو ويف زمن كهذا الزمن زمن ُيساء إىل أىل العالِػم الذي يػملك علمًا ويستطيع أف ينفع ال يتحرؾ؟!

 ليو أف ينفق علمو وأف ُيربز علمو:البيت أال يػجب ع
إلينا من ظلمنا وذىاب حقنا وما ُنِكبنا بِو فهو شريُك من أتـى إلينا فيما  يَ تِ و من لـم يَعرف سوء ما أُ 

ن الشيعة أو من غَتىم، أنا واهلل ال تريدوف أف تكونوا شركاء لظََلَمة أىل البيت؟ إف كاف م - ُولينا بو
أريد أف أكوف شريكاً، أنا ال أريد أف أكوف شريكاً، أمَّا أنتم يا شباب الشيعة أنا ال أخاطب الكبار، 
الكبار ال شأف لػي بػهم إفَّ الغصوف إذا قومتها اعتدلت وال يلُُت إذا قومتُو الػَخَشُب، خطابػي معكم يا 

ونوا شركاء مع الذين يظلموف أىل البيت؟ إذا كنتم تريدوف ذلك فهنيئاً شباب الشيعة أتريدوف أف تك
لكم، لكن ال تقولوا ما تكلم أحد ىا أنػي تكلمت وإف كنُت أتكلم من قبل ثالثُت سنة ولكن ما 
سػمتعم بكالمي، اآلف الفضائيات والكالـ موجود على الفضائيات وعلى االنًتنيت الكالـ موجود، ال 

يا ابن فاطمة أنا تكلمت واشهد لػي  :وأنا أقوؿ ،الػحسن شاىدبن  اً لػم يتكلم، الػحجةتقولوا بأف أحد
إلينا من ظلمنا وذىاب حقنا وما  يَ تِ و من لـم يَعرف سوء ما أُ  بذلك يا ابن فاطمة، ىذا باقرىم يقوؿ:

 .ُنِكبنا بِو فهو شريُك من أتـى إلينا فيما ُولينا بو
نقرُأ يف الكتاب الكرمي يف قصة أصحاب السبت ماذا نقرأ؟ حينما حلت اللعنة على من؟ حلت  وحُت

اللعنة على الذين خالفوا األحكاـ واصطادوا السمك يف يـو السبت وعلى الذين ما اصطادوا السمك 
لوا يا صباعة لكنهم ال أمروا دبعروؼ وال هنوا عن ادلنكر، الذين صلو فقط الذين أمروا بادلعروؼ صاحوا قا
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اآليات يف سورة  {هُعَرِّبُهُن أَو هُهلِكُهُن اللّهُ قَىهبً حَعِظُىىَ لِنَ هِّنهُن أُهَّتٌ قَبلَج وَإِذَ}ىذا خالؼ تعاليم النيب 

 اللّهُ قَىهبً حَعِظُىىَ لِنَ هِّنهُن أُهَّتٌ قَبلَج وَإِذَ}ىذه األُمَّة ما كانت زبالف أحكاـ النيب لكنها سكتت األعراؼ، 

ضلُن  {زَبِّكُن إِلَى هَعرِزَةً قَبلُىا}ماذا قالوا ذلم ىؤالء الذين يتكلموف  {شَدٌِداً عَرَاببً هُعَرِّبُهُن أَو هُهلِكُهُن
نتكلم حىت نعتذر عند اهلل نقوؿ تكلمنا، ىذه ىي علُة ىذا الػَمَلّف، بل ىذه ىي علة ىذه القناة، ضلُن 

رض ىي معذرة إىل إماـ زمانكم، ىي معذرة إىل ابن الطاىرة ادلطهرة ال نتوقع أف شيئًا سيكوف على األ
 {بِهِ ذُكِّسُوا هَب ًَسُىا * فَلَوَّب ٌَخَّقُىىَ وَلَعَلَّهُن زَبِّكُن إِلَى هَعرِزَةً قَبلُىا}احلسن بن  إىل ابن فاطمة إىل احلجة

الذين  {بَئٍِس بِعَرَاة ظَلَوُىا الَّرٌِيَ وَأَخَرًَب السُّىءِ عَيِ ٌَنهَىىَ الَّرٌِيَ أَجنٍَنَب}ونزلت اللعنة، من الذين صلوا؟ 

نزلت  {السُّىءِ عَيِ ٌَنهَىىَ الَّرٌِيَ أَجنٍَنَب بِهِ ذُكِّسُوا هَب ًَسُىا فَلَوَّب}ظلموا الذين خالفوا التعاليم والذين سكتوا 
اللعنة فانقلبوا إىل ِقَردة وخنازير، ربولوا إىل ِقَردة، مدينة بكاملها صارت ِقَردة وقصتها معروفة يف التأريخ 

من ىم الذين ينهوف عن السوء؟  {السُّىءِ عَيِ ٌَنهَىىَ الَّرٌِيَ أَجنٍَنَب بِهِ ذُكِّسُوا هَب ًَسُىا فَلَوَّب}ويف الروايات 

العلة من ىذا الربنامج من ىذا ادللف ومن كل الػملفات  .{ٌَخَّقُىىَ وَلَعَلَّهُن زَبِّكُن إِلَى هَعرِزَةً} الذين قالوا:
الػحسن وإالَّ ال نتوقُع أثرًا عمليًا وال نتوقع حتػى  بن  السابقة إنػها معذرٌة إىل إمامكم، معذرة إىل الػحجة

عجاب وال نريد شيئاً، إنػها معذرٌة إىل وال نريدىا وال نريد كلمة أحسنت وال نريد كلمة إ ،كلمة أحسنت
 الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو.بن  إماـ زمانكم إىل الػحجة

أريد أف أشَت إليها وإظلا أشَت إليها على وجو االعتبار، أمامي ىذا الكتاب تالحظوف  نقطة أخرى أيضاً 
طبعة ادلكثفة وإال ىو مطبوع ىذا الكتاب الكبَت، ىذا الكتاب الكبَت ىذا ىو )جواىر الكالـ( وىذه ال

، ىذا ىو كتاب جواىر ذا ادلقدار الكبَت، مكتبة كاملةجزء لكن ىذه طبعة مكثفة جداً، ى 80يف 
الكالـ وىذاف الكتاباف اجلزءاف شرائع اإلسالـ الرسالة العملية للمحقق احللي واليت شرحها صاحب 

اىر أتعلموف كم بذؿ من اجلهد يف ىذا اجلواىر شيخ زلمد حسن النجفي رضبة اهلل عليو، صاحب اجلو 
حلدثتكم وقت حلدثتكم عن كتاب اجلواىر و الكتاب؟ بذؿ جهدًا كبَتًا لو كاف ىناؾ متسع من ال
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فإين على علم دبا يف ىذا الكتاب ومنُذ سنُت طويلة َدرَّسُت شرائع اإلسالـ بكاملها على ، بالتفصيل
مرة على أساس ىذا الشرح، إين عارٌؼ دبا يف ىذا  أساس ىذا الشرح وَدرَّسُت بعض أجزائها أكثر من

الكتاب، عارٌؼ بقصتِو ودبن استنسخو ودبن صحح أخطائُو اإلمالئية وبػمن حقق مطالبُو األصولية وبكل 
ومتػى انتهى منو، وإنػي عارٌؼ بكل تفاصيلِو  ريخ صاحب الػجواىر وكيف كتبووبتأ ،تفاصيلِو وتأريػخو

ث عن كل تفاصيل الكتاب لكثرة ما أرجُع إىل ىذا الكتاب عرب السنُت العلمية بإمكاين أف أتػحد
الطويلة من سنُت البحث العلمي، فإننػي أعرُؼ ىذا الكتاب حقيقة الػمعرفة حُت أتػحدُث عنو وأنا قد 

 .تػحدثت عن بعض العثرات الػموجودة يف ىذا الكتاب
ينما كاف يزور الكاظمية كاف يزور والدة صاحب اجلواىر يف آخر أياـ عمرِه يف آخر أياـ مرجعيتِو ح

الشيخ كاظم األزري صاحب األزرية وكاف يُعلن دائمًا عن رغبتِو يف أف ُيكتب يف ديوانِو قصيدة األزرية 
وأف ُيكتب ىذا يف ديواف الشيخ كاظم األزري، طبعًا يُقاؿ الشيخ كاظم األزري، كاظم األزري ال كاف 

ري كاف مفتوؿ الشاربُت حليق اللحية يلبس اللباس الذي يلبسُو يعٍت شيخًا وال ىم حيزنوف، كاظم األز 
وكاف قريبًا من السلطة العثمانية وقريبًا من أمراء آؿ الشاوي يف ذلك الوقت وقصتُو  ،األغوات يف بغداد

معروفة، بداياتو كاف يف النجف ٍب بعد ذلك انتقل إىل بغداد، صاحب اجلواىر بكل ىذا اجلهد ما يقرب 
سنة ويف آخر أياـ حياتِو ومرجعية صاحب اجلواىر كانت قاسية جداً، مرجعية صاحب اجلواىر   03من 

كانت يف أياـ الطاعوف حبيث أكثر العلماء ومن صبلتهم ادلرجع الكبَت كاف يف ذلك الوقت الشيخ علي  
ف الذي الوحيد الذي بقي يف النجف من ادلراجع والعلماء مع الطاعو  ،كاشف الغطاء فروا من النجف

فتك بكثَت من أىل النجف ىو الشيخ صاحب اجلواىر، والشيخ صاحب اجلواىر لو أيادي طويلة على 
التشيع مع كل ذلك كاف يتمٌت أف ُيكتب يف ديواف أعمالِو القصيدة األزرية ويعطي ىذا الكتاب كتاب 

األزري، يقاؿ شيخ   اجلواىر دلن؟ للشيخ كاظم األزري، وىذه قضية معروفة مذكورة يف ترصبة شيخ كاظم
كاظم األزري ىو ما كاف بشيخ لكن يبدو من قصيدتِو أف الرجل كاف على علم واسع، القصيدة األزرية 
ما ىي؟ القصيدة األزرية ىذا الكتاب الصغَت ىو ىذا القصيدة األزرية مع التخميس يعٍت صفحات 

اىر الكالـ وإين واهلل أعتقد بأف القصيدة األزرية ىي ىذه فقط، ىذه القصيدة األزرية فضعوىا جبنب جو 
الشيخ كاظم األزري ما كاف يقبل، أنا لو يرجع األمر يل لو مليار كتاب مثل اجلواىر ال أبدلُو بنقطة من 

 بيت شعر قالُو األزري يف أزريتِو وىو يصف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:
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 اـراىـت يءـن كلِّ شـي عيـفف  وىو اآلية الـمحيطُة في الكوِن 
نقطة واحدة من ىذا البيت ال البيت نقطة نقطة من حروؼ ىذا البيت ال أبدلػها واهلل بػمليار كتاب مثل 
الػجواىر، وأنا عارٌؼ بقيمة الػجواىر لكن كتاُب الػجواىر يتحدث عن أي شيء؟ عن أحكاـ، أحكاـ 

ـ الصالة، الشكوؾ يف الوضوء، أحكاـ الصالة، أحكاـ بيت الػخالء، أحكاـ بيت الزوجية، أحكا
الصالة، أحكاـ الصياـ، مناسك الػحج ىي فروع أمَّا معرفة أىل البيت شيء والفروع شيء، ولو كاف 
صاحب الػجواىر ال يعرؼ ىذا األمر َلَما تػمنػى أف ُتكتب األزرية يف ديواف أعمالِو وال ُيكتب جواىر 

تاب الػجواىر يقولوف السبب الذي صار الكالـ مع أف كل الذين كتبوا عن الشيخ الػجواىري وعن ك
ألجلو كتاب الػجواىر الكتاب األوؿ يف حوزتنا العلمية ويف وسطنا الفقهي ألف ىذا الكتاب أُلِّف ال 
ألجل الدنيا وال ألجل الُسمعة صاحب الػجواىر كتبُو لنفسِو ما كاف يتوقع أف يُطبع ويُنشر، حينما وصَل 

ي كتبها وبعد ذلك طُبعت وُنشرت ألف أساساً ىذا الكتاب كتبُو صاحب إىل الػمرجعية جػمع األوراؽ التػ
الػجواىر وىو ال يقصد بِو ال سػمعة وال دنيا وال أي شيء كتبُو لنفسِو ألغراضِو العلمية الشخصية، يعنػي 
مع نزاىة النية يف ىذا الكتاب خلوىا من الػمطبات األخالقية والنفسية والػمعنوية مع ذلك صاحب 

 اىر يتمنػى أف ُتكتب األزرية. الػجو 
 ما قصة األزرية؟ 

قصة األزرية بشكل سلتصر أنا جئت هبذا ادلثاؿ لكي يعرؼ من ىم يف مقاـ أبنائي من طلبة احلوزة 
العلمية أف الشيء ادلربوط بأىل البيت قيمتُو زبتلف عن أي شيء آخر، حينما تكوف األشياء مربوطة 

كتاب اجلواىر ىو   ،شيء آخر، وكلما كانت ىذه األشياء أقرب بأىل البيت ذلا قيمة زبتلف عن أي
األحكاـ سبثل زاوية بعيدة، معرفة أىل البيت ضلن نسميها  عن االحكاـ، مربوط بأىل البيت لكنو بعيد

أصوؿ وفروع، ىذه فروع، األصوؿ تكوف قريبة والفروع تكوف بعيدة، لكن ماذا نصنع وادلوازين منقلبة يف 
حوزتنا العلمية فُيقدَّـ ادلهم على األىم وُيًتؾ األىم، ىو ىذه حَتة الشيعة يف تعاملها مع أىل البيت ما 

م واألىم، كاظم األزري، مال كاظم األزري كاف يسمونو يف بغداد لو عالقة باحلكومة العثمانية بُت ادله
آنذاؾ وكاف من نُدماء الوايل، حينما يأٌب وايل إىل بغداد كاف ىناؾ رلموعة من الشخصيات من صبلتهم  

لكن  ،عصرهِ  كاظم األزري شاعر وأديب ومثقف وقصيدتُو تنبئ عن ثقافة عالية إطالع واسع يف علـو
حبسب الظاىر ما كاف يلتـز كثَتًا باألحكاـ الشرعية من خالؿ احلديث عن حياتِو وتفاصيل حياتِو، 
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أنا ال أريد أف أدخل  ،البعض يعتذر عن ذلك بأنو كاف هبذا الوضع كاف مستجيزًا من السيد حبر العلـو
ل ىذا ترقيع أو ىذه قضايا حقيقية يف ىذه القضية لصاحل ادلؤمنُت ولصاحل شيعة أىل البيت وال أدري ى

ضلُن ال نريد الدخوؿ يف مثل ىذه التفاصيل، كاف الوايل يف بغداد الوايل اجلديد أمسو عمر باشا وصك 
فأراد أف يصنع َسَجَعاً للخاًب خلاسبِو الذي  ،الوالية جاءُه من األستانة الذي كتب لو الصك مصطفى باشا

 ،كاف جيلس يف أحد ادلقاىي  ،أذىب إىل مال كاظم األزري :اخلدـ قاؿخيتم بو فقاؿ ألحد ُحجَّابِو ألحد 
إذا وجدتُو منشغل وىو يلعب النرد يلعب طاويل النرد ىو الطاويل، ولذلك أقوؿ ما كاف ملتـز  :قاؿ

بالقضايا الشرعية يف حد من احلدود كاف متساىل يف بعضها، قاؿ أذىب إىل كاظم األزري وىو منشغل 
ل لو بأف عمر باشا يريد منك سجع تربط ما بُت أمسو واسم مصطفى باشا الذي كتب بلعب الطاويل وق

لو صك الوالية يف األستانة، فجاءه وعنده قصد ألف ىم يدخلوف يف نقاشات خبصوص والية علّي والية 
اخللفاء ويف رلالسهم حينما جيلسوف يتحدثوف هبذه األمور وكاف كاظم األزري يتفوؽ عليهم كاف 

بػُحَججو، فجاء ىذا احلاجب وجد كاظم األزري منشغل ويلعب الطاويل بسرعة قاؿ لو مثل ما يفحمهم 
عمر باشا يريد منك َسَجع تضمنُو أف صك واليتِو جاء من مصطفى باشا  :أوصاه عمر باشا، قاؿ لو

 :فهو وىو يلعب النرد غَت ملتفت قاؿ لو ،من األستانة
فت عرؼ أف ىذا مقلب، قاؿ ال قل لو أِبصك ادلصطفى ٍب الت ، (بصك ادلصطفى عمر توىل)ليكتب 

ثُو بالقضية، قاؿ أرجع قل لو بأننا نأخذ األوىل  :عمٌر توىل، رجع احلاجب إىل الوايل إىل عمر باشا فحدَّ
بصك ادلصطفى عمٌر توىل فلمَّا رجع احلاجب وأخرب كاظم األزري تأذى كاظم األزري كثَتًا بأنو قد 

ىذا اخلتم سيكوف ختماً رمسياً، رجع إىل البيت ترؾ اللعب ورجع إىل البيت، الذين ُغِلب وقع يف ادلقلب و 
ينقلوف الواقعة يقولوف بقَي يسَت يف داخل البيت أضلاء البيت ٍب صعد إىل سطح الدار يروح وجييء حىت 

عد صار وقت الغروب قرر أف يكتب قصيدة تكوف متفردة يف معانيها، يروح وجييء يف داخل البيت ٍب ص
على سطح الدار ما ناـ إىل الصباح كل ما تأٌب فكرة يف ذىنِو ال تعجبُو يبحث عن فكرة، مل ينم تلك 
الليلة، مرًة ينزؿ إىل الدار مرة يصعد على السطح إىل أف صار الصباح، صار الفجر صعد على سطح 

 الدار وىو يروح وجييء على السطح أشرقت الشمس فلمَّا باَف قرُص الشمس أنشد:
 اـى بروح ِضياىـَشفَّ ِجسُم الدُّج باىا ـاِب قُ ـبَ مُس ِفي قُـ ـلِـَمن الشَّ 

بيت وكاف  777بيت، تسمى باأللفية ولكن ىي يف احلقيقة ليست ألفية ىي  777بدأت األزرية َنَظم 
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أريدىا أف ُتشَهر وفعاًل يف وقتها كانت حديث اجملالس  :قاؿ ؟ِلماذا ما جعلتها ألف :متعمد، قالوا
وكانت القصيدة األوىل اليت تلقى على ادلنابر يف أياـ الوالدات يف أياـ الشهادات يف كل مكاف األزرية 
أزرية مال كاظم، ولذلك صاحب اجلواىر كاف قريب من أياـ كاظم األزري، صاحب اجلواىر يف سلسلة 

، كاظم األزري ىو كاف يزور كانت والدتُو حية كاف يزور والدة كاظم األزري يف تالميذ السيد حبر العل ـو
الكاظمية وكاف يتمٌت أف تكوف ىذه القصيدة يف ديواف أعمالِو ال كتاب اجلواىر، وما أعتقد أف كاظم 

يف  األزري يقبل بذلك، إذا تتذكروف صاحب اجلواىر رضواف اهلل تعاىل عليو يف اجلزء األوؿ ماذا قاؿ؟
 موضوع الكر أنا ذكرت ىذا الكالـ سابقاً بأنو قاؿ: 

بأن دعوى علم النبـي واألئمة بالكر مـمنوعة وال غضاضة ألن علمهم علوهم السالم لوس كعلم الـخالق 

وماذا تقوؿ األزرية؟ ىذا ىو حديث الفروع، حديث األصوؿ ماذا تقوؿ  .ػهم ال علم لـهم بـمقدار الكر
 عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ:األزرية وىو يتحدُث 

 اـــاىَ ـــبــــر جـــــفَّ ـــــعَ ــــــم تُ ــــوالُه لَــــــــــول  وىو ِسرُّ السجوِد في الَمأِل األعلى 
 اـــراىـيء تـــــــــلِّ شــــن كُ ــــيــي عـــفــف  ونِ ــكَ ـي الــُة فـــطَ ـيــحــمُ ـة الــو اآليــوى
 اــــــواىــــــــا حـــــرُه مـــــــيـــــــرِد غـــــــفـــــالـ  ِد ـلم الواحـيُح عِ ـفاتـذي مـريُد الــفـال
 بل ناموسها األكبر الذي يرعاىا  ِك ــــــلـــمُ ـــة الــــــــاووس روضـــــــو طـــــــى
 اـــاىــا زكـــهـــكـيـــلــس مــــــــفـــل نــــك  و ــنــرَُّد مــــجَ ــــمُ ــُر الـــــــوىــــجـــو الــــــوى
 اــاىـــان أبــُث كـــيــواله حـــيـــن ىــم  ُر إالَّ ـاصــــــنــــعــــذه الــــــن ىــــكـــــم تـــلـ

 ة اإلشراقية كلها يف ىذه األبيات ..أيُّ علم ىذا؟ َجػَمع العرفاف والفلسفة والػحكم
 إنو ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وحُت يصل إىل علّي فماذا يقوؿ؟ 

 وات الفال وضاق فضاىاــهـل  يش عمر ابن ود ـجــت بـصَّ ـوَم غــي
 اـاراىـــــــــــُم ســئزاــــا عـرايـــــــــــسـب  رداً ـــِة فــــنــــديـــــمـــى الــــى إلـــطــخـــوت
 اـاىـب لظــــرون الذي يشـينظ  ن ــــكــــوٌف ولـــــم ألــــم وىــــاىــــدعـــف
 اـُد بأسُو في ُشراىــتتقي اأُلس  ري ـــامــور عــــــســن قـــم عــــتـــن أنــــأي
 راىاـرون في ُأخـابـر الصـؤجـي  ما ـحدُِّث عــى يــطفـصــمـدا الــتــابــف
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 اىديَن يراىاـُر الـمجـَس غيـلي  اً ـــانــــنــــل جــيــــلـــــجــــلــــالً إنَّ لــــــائـــــــق
 اـــداىـــم عِ ـيـــحــجــورد الــــأو يُ    و تتوُق إلى الـجناتِ ـــسـن من نفـأي

 اـــــــالىــــــــــِو أعــــــانـــــــنــــــن جــــــم  من لعمر وقد ضمنُت على اهلل لو 
 اـًة من دعاىــبـيـجـا مـــراىـال ت  وامـــــــــسـِو كــــوابــن جــــووا عـــــتــالــف

السواـ سوائم يعنػي كالسوائم ال يسمعوف، النبػي يقوؿ ىذا الكالـ بأنػي ضمنُت الػجنة ولكنهم كأنػهم ال 
 يسمعوف لذلك يشبههم بالسواـ، السواـ يعنػي األنعاـ.. 

 ترجف األرُض خيفًة إذ يطاىا  ي ــــــــــــرشــــــــارس قـــــــــفــــــــــم بـــــــــوإذا ىُ 
 اـــــــاىــــــيَّ وفـــَـــ لـــــٌة عَ ــــــــي ذمـــــى  ٌل ــــــيـــفــــواي كـــــــــا ســــــهــا لَـــالً مــــائــق

 رعاىاـا إلى مـشـحـاُص الـــمــخ  ومشى يطلب الصفوف كما تمشي 
 راىاـبـة فـربـــضــر بـــمـــاق عَ ـــــس  ى ـــقــلــتـــُو فـــــيــــرفــــــــــــــــشـــى مـــظــتــانـــف
 ُع صداىاـين رجـافقـيـمأل الـخ  و ـــــنـِف مـيــــــــــُة السـر رنــى الـحشــوإل
 الىاـا ثقـرىــل أجــقـــث َزلـــم يَ ـلـ  ات ـــرمـــكـــوت مـــــربٌة حـــــا ضــهـا لــي
 اـواىـس ما سـقِ ــذه فَ ــى ىــلــوع  ي ــالــعـــمـدى الـــاله أحــن عــــذه مـــى

 وىذا بيت من األبيات الػمشهورة ُتضرب َمضرب األمثاؿ..
 اـواىـس ما سـقِ ــذه فَ ــى ىــلــوع  ي ــالــعـــمـدى الـــاله أحــن عــــذه مـــى

أف ىذه الوريقات القصيدة األزرية كاف يتمٌت صاحب ىذه ادلكتبة أف ُتكتب يف ديوانِو وىو  العربة يف ىذا
صاحب اجلواىر ولكن ىيهات أين األزرية بعمق معانيها وأين اجلواىر، بقي اجلواىري يتمٌت ذلك وما 

باً من اهلل، َمن أرَاَد ناؿ ذلك، العربة يا شباب الشيعة كلمَّا كاف الشيء قريبًا من إماـ زماننا كلما كاف قري
بن  احلسن وَمن َقَصَدُه َتوجََّو إىل الػُحجَّةبن  احلسن  ومن َوَحدَُّه قَِبَل عن الػُحجَّةبن  اهلل َبَدأ باحلجة

من قصدُه من قصَد اهلل  ..أيَن َوجُو اهلل الذَّي إليِو يتَـَوجَُّو األولياءاحلسن، ضلُن طلاطبُو يف دعاء الُندبة: 

 وٌََبقَى فَبى * عَلٍَهَب هَي كُلُّ}احلسن، إنو وجهُو الذي ال يبلى ووجهو الذي ال يهلك بن  توجو إىل احلجة

 وجو ربك ىو إماـ زمانكم صلوات اهلل وسالمو عليو وأعتقد العربة واضحة وادلعٌت واضح. {زَبِّكَ وَجهُ
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 النقطة األخيرة
سريعاً، عندي نقاط أخرى لكن أكتفي هبذه النقطة وأختم حديثي، النقطة األخَتة وأرى الوقت جيري 

إضاءات، ىناؾ نقاط مضيئة يف تأرخينا البُد أف نلتفت إليها بشكل سريع كاف بودي أف أبسط الكالـ 
 تصر.أكثر لكن ماذا أصنع وادلطالب كثَتة واحلديث مهم والوقت جيري سريعاً بشكل سريع وبشكل سل

 مضيئة في تأريـخنا:نقاط 
أنا ال أربدث عن دولة  ،، التشيع الصفوي ىو التشيع ادلشرؽالتشيع الصفوييكثر الكالـ عن أواًل 

ولوال التشيع  ،صفوية وعن سياسة الػُحكَّاـ وإظلا التشيع الذي نشأ يف العصر الصفوي ىو التشيع ادلشرؽ
ولو كاف اجملاؿ واسع جلئت بشواىد كثَتة من الصفوي ما كاف تشيع ال يف العراؽ وال يف منطقة اخلليج 

الكتب وحقائق تأرخيية، التشيع الصفوي ىو التشيع ادلشرؽ، ال تسمعوا ذلذه األصوات الالغية، بالنسبة 
القضية معروفة ال أحتاج إىل أف أنبهكم ماذا يقصدوف بالتشيع الصفوي، ال حاجة  ،ألعداء أىل البيت

لكن ىناؾ أصوات الغية داخل الوسط الشيعي تتحدث عن التشيع ألف أنبهكم إىل كالـ الُنّصاب، 
الصفوي، التشيع الصفوي ىو التشيع ادلشرؽ، يف العراؽ كاف ىناؾ شيعة وما كاف ىناؾ تشيع، يف جزيرة 
العرب كاف ىناؾ شيعة وما كاف ىناؾ تشيع، يف العراؽ إىل سنوات قريبة ما كاف ىناؾ وكالء للمراجع 

راقية والقرى يف اخلليج ما توجد فيها مساجد وحسينيات واألمية منتشرة وال توجد إىل اآلف القرى الع
قراءة وال كتابة وال يوجد مبلغوف، التشيع الصفوي ىو الذي أظهر الوجو ادلشرؽ دلعارؼ أىل البيت وىذا 
موضوع واسع لكن فقط قلت إضاءات سريعة، التشيع الصفوي ىو التشيع ادلشرؽ، أمَّا ىذا الكالـ 
ىناؾ تشيع علوي تشيع صفوي ىذه ترىات وسفاىات جاء هبا شريعيت وأمثاؿ شريعيت، عندنا تشيع 
واحد ىو التشيع العلوي ويف العصر الصفوي أشرؽ ىذا التشيع إشراقًا واضحًا والدليل الكتب وادلؤلفات 

السالطُت علماء نا يف ذلك العصر، واضٌح لدي ظلم ئوادلوسوعات احلديثية والتفسَتية اليت كتبها علما
يعملوف لصاحل السلطة ىذا كلو واضح لكنٍت أربدث عن ىذا العصر كما أربدث عن عصر سقوط 
الدولة األموية ونشوء الدولة العباسية وكيف نشَر اإلماـ الصادؽ حقيقة التشيع، ىذه الفًتة كانت فًتة 

، وإذا فاتت ردبا نعُض على أصابعنا مناسبة مثلما ربدثت عن الفًتة ادلعاصرة اآلف فًتة ذىبية لنشر التشيع
 من الندـ ىذه نقطة، الوقت جيري سريع وعندي نقاط أخرى البُد أف أشَت إليها.
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الذين تػحّدثوا عنو من الػمدرسة العرفانية أو من  كتاب الزيارة الـجامعة الكبيرة لشيخنا اإلحسائي
الكتاب موجود من أولِو إىل آخرِه حقائق  الػمدرسة األصولية واتػهموا ىذا الكتاب واهلِل كلها أكاذيب،

منقولة عن أىل البيت، كاف بودي أتػحدث أكثر لكن ماذا أصنع للوقت، كتاب الزيارة الػجامعة الكبَتة 
سنة، تتبعتُو كلمة كلمة ما فيو شيء يػخالف  03من أولِو إىل آخرِه أنا تتبعتُو كلمة كلمة وليس اليـو منذ 

ديث أىل البيت، ىذه االتػهامات التػي تأٌب من رموز الػمدرسة العرفانية أو أىل البيت كلو منقوؿ من ح
  الػمدرسة األصولية واهلِل كلها أكاذيب.

، ال عالقة لػي بالسياسات ذمِّ اإليرانيينالنقطة الثالثة ىناؾ حديٌث يف أوساطنا العربية الشيعية يف 
 اإليرانيوف الشيعة واهلِل لكاف التشيع يف خرب كاف، وبسياسة الدولة اإليرانية أتػحدث عن اإليرانيُت، لوال

اإليرانيوف الشيعة لػهم من األيادي الكبَتة على بقاء التشيع وبقاء الػمؤسسات الشيعية، حوزاتنا عرب 
التأريخ قامت على أكتاؼ اإليرانيُت، علماء ومؤلفوف وأمواؿ، الػمدارس يف حوزاتنا من الذين بنو 

يف العراؽ وغَت العراؽ، حضرات األئمة من الذين بنوىا؟ اإليرانيوف الشيعة لػهم من الػمدارس يف حوزاتنا 
 ،الفضل الكبَت، قد نػختلف أنا رجٌل عربػي وعربػُي األبوين، عراقٌي عربػي األبوين ال صلة لػي باإليرانيُت

وإذا كاف البعض يتحدث عن أنو أوذي فػي إيراف فال أعتقد أنو أوذي أكثر منػي، القضية ليس عن 
وإذا كاف ظهور اإلماـ يف ىذا العصر فواهلِل  ،أحبوىم فإف دولتنا فيهم :قضايا شخصية ألف األئمة قالوا

يف األمزجة االجتماعية يف سًتوف ما لإليرانيُت من أثر وتأثَت كبَت يف دولة اإلماـ الػحجة، قد نػختلف 
األطعمة يف األشربة يف بعض األعراؼ يف بعض التقاليد ىذا شيء ولكن الػحقائق تبقى حقائق، وأقوؿ 

ولكنها نقاط البُد أف أذكرىا  ،ىذا الكالـ ال أخطب ود أحد وال أبالػي بػمن يرضى وبػمن ال يرضى
 ألنػها جزء من موضوع الػَمَلّف الػَمهَدوّي.

رضواف اهلل تعاىل عليو يف  للسيد الخمينينقطة أخرى البُد أف أشيد بالفضل العظيم والعظيم والَعظيم 
إحياء أمر اإلماـ احلجة إف كاف يف منطقة الظهور أو على ادلستوى العادلي وىذه القضية حباجة إىل بسط 

ياء أمر اإلماـ احلجة صلوات اهلل يف القوؿ ولكنٍت البُد أف أُشيد بفضلِو العظيم والعظيم والَعظيم يف إح
 وسالمو عليو وأف نغنب علمائنا حقهم ىذه ظالمة أخرى أيضاً ألىل البيت. 

ِلما لو من فضل يف إحياء أمر اإلماـ احلجة  الشهيد محمد الصدركذلك البُد أف أشيد بفضل السيد 
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ـ الصدامي كاَف حاجزًا كبَتاً يف العراؽ على مستوى العراؽ والعراؽ ىو عاصمة اإلماـ احلجة، ألف النظا
فما كاف تأثَت السيد اخلميٍت يصل إىل العراؽ يف ىذه القضية يف قضية إحياء أمر اإلماـ احلجة، هنضة 
السيد اخلميٍت تركت آثارىا على ادلستوى العادلي وعلى مستوى منطقة الظهور الدوؿ اليت أشرُت إليها 

واضح، الفضل الكبَت يعود ذلذه الفًتة الزمانية القصَتة اليت  قبل قليل ولكن يف العراؽ ما كاف ىذا األثر
قّضاىا السيد زلمد الصدر يف إحياء أمر اإلماـ احلجة وىو لو الفضل السابق أوؿ من كتب موسوعة 
هبذه السعة يف العراؽ ويف حوزة النجف وما ىذا التوفيق الذي وفق لو يف آخر أياـ حياتِو أف كاف سبباً 

 ماـ احلجة ألنو أوؿ من تنبو إىل موضوع اإلماـ احلجة يف حوزة النجف يف السبعينات.إلحياء أمر اإل
دبا قدمُو يف خدمتِو إلحياء الشعائر  السيد محمد الشيرازيالبُد أف أشَت أيضاً إىل فضل ادلرجع الراحل 

ينيات ىي احلاضنة واحلس ،احلسينية فلهذا الرجل أيادي طويلة يف إحياء الذكر احلسيٍت والشعائر احلسينية
اليت سيخرج منها أنصار اإلماـ احلجة، ذلذا ادلرجع أيادي طويلة يف إحياء الشعائر احلسينية على ادلستوى 
العادلي، أين ما تذىب ذبد احلسينيات الشَتازية وىو من أوائل الذيَن بادروا إىل فتح الفضائيات ربت 

ية مسي ما شئت ليس مهمًا األمساء عندي، فضائيات رعايتِو، الفضائيات الكربالئية الفضائيات الشَتاز 
شَتازية كربالئية حسينية قل ما شئت ال ُمشاحة يف االصطالح ىي الفضائيات اليت ربمل راية التبليغ 
احلسيٍت، وادلدرسة اخلطابية الشَتازية ادلدرسة الكربالئية ىي ادلدرسة األقرب يف التبليغ احلسيٍت، اآلف 

م اخلطباء األقرب إىل اخلط احلسيٍت وإىل ادلنهج احلسيٍت، ىذه قضية البُد أف خطباء ىذه ادلدرسة ى
ُتذكر والبُد أف نؤشر إليها وبقوة، قد خيتلف معي البعض يف ىذه القضية أو يف تلك ال عالقة يل بكل 

حل البُد أف أشَت أيضًا إىل فضل الػمرجع الرا من خيتلف معي، ىذه نقاط مضيئة البُد أف أشَت إليها.
رضواف اهلل تعاىل عليو يف موقفِو من الدفاع عن الصديقة الكربى ويف إحياء أمرىا  الـميرزا جواد التبريزي

 وكانت لػهذا الػمرجع أياد واضحة يف الدفاع عن حػمى وذمار الزىراء.
يف  ِلما لُو من جهد الشيخ حسين الوحيد الـخراسانيوالبُد أف أشَت أيضًا إىل فضل الػمرجع الػمعاصر 

إحياء أمر أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، وجهدُه واضح يف ما طرحُو يف دروسِو ويف 
 مػجالسو ويف مواقفِو والقضية واضحة ويعرفها أىل االختصاص.

والبُد أيضًا أف أشَت إىل رلموعة من األصوات الشيعية النظيفة وال أعبأ دبن يرضى ودبن ال يرضى، ىناؾ 
األصوات الشيعية النظيفة اليت تظهر على الفضائيات أو على ادلنابر احلسينية أشَت إىل صوت  رلموعة من
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وصوت  محمد جمعةوصوت الشيخ  عبد الحميد المهاجروصوت الشيخ  علي الكوراني الشيخ
ومن حيذو حذوىم، ىذه أصوات نظيفة تعرض حديث أىل البيت بشكل واضح  نصرة قشاقشالسيد 

 الفكر القطيب األموي الذي طلر يف واقعنا الشيعي، ىذا ما أردُت بيانُو.دوف التلوث هبذا 
  الكلمة األخيرة

أقولػها للحسينيُت للحسينيات للهيئات وال أتػحدث مع الػحسينيات التػي ترفع يافطات معينة تػحت 
وإنػما أتػحدث مع الػحسينيات والػهيئات الػمستقلة  ،جهات أحزاب منظمات ال عالقة لػي بػها

والػمواكب والػمساجد التػي تكوف بعيدة عن العناوين السياسية أو عناوين الزعامات من أي شكل كاف، 
زعامات مػجتمعية سياسية دينية أي نوع من أنواع الزعامات، ىذه الػحسينيات التػي تدعو للحسُت 

لػحسُت فال تسمحوا لصوت غَت حسينػي يرتفع يف بيوت الػحسُت، ىناؾ أقوؿ لػهم إنػها بيوت ا ،فقط
مػجاالت أخرى الناس أحرار يف آرائهم ولكن نػحُن أحرار يف بيوتنا أيضاً، ىذه الػحسينيات ىي بيوتنا 
ـُ الػحسُت كيف نسمح ألصوات غَت حسينية أصوات متأثرة،  وىذه ىي بيوت الػحسُت ونػحُن خد

يا شيعة آؿ أيب  :بالفكر األموي كيف تكوف حسينية؟! الػحسُت بَػُتَّ خاطبهم قاؿاألصوات الػمتأثرة 
سفياف، ىناؾ شيعة آلؿ أيب سفياف وىناؾ شيعة آلؿ أيب طالب، ىناؾ شيعتاف يف كربالء، شيعة آلؿ أيب 
سفياف وشيعة آلؿ أيب طالب ونػحُن شيعُة آؿ أيب طالب، كيف يػجوز لػكم أف تفتحوا حسينياتكم 

ات ىذه األصوات ملوثة بالفكر القطبػي اإلخوانػي، إذا أردتػم أف تػخدموا الػحسُت البُد أف تكوف ألصو 
الػخدمة نقية، أنا ال أريد أف أثَت مشاكل أبداً ولكن ىذه بيوت الػحسُت وأنتم َخَدَمة الػحسُت والبُد أف 

دعاء وىذا ىو آخُر الػحديث يف أسألكم ال تكونوا أحرارًا يف بيوتكم وأحرارًا يف الػخدمة الػحسينية.
 الػحلقة األخَتة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي وأقوؿ لِػَخَدَمة الػُحسُت يا ُحسُت يف أماف اهلل.  
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 وفي الختام :
ال بُّد من التنبيو الى أنّنـا حاولنـا نقـل نصـوص البرنـامج كمـا ىـي وىـذا المطبـو  ال 
يخلو من أخطاء وىفوات فمن أراد الدقّة الكاملة عليـو مراجعـة تسـجيل البرنـامج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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