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 ثِغُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِْْ
 

عٍََبٌَ ػٍَََ اٌضّىْشَاءِ اٌضَّاىِشَح ًَؤَثِْْيَب ًَػٍَِِّْيَب اٌؼَبٌِِ  ،عََّْذحِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحعَالٌَ ػٍَََ فَبطِّخ 

 ... عٍََبٌَ ػٍَََ ثَمَِّْزيَب اٌؼُظََّ ًَآَّزيب اٌظَّبىِشَح ،ًَػِزْشَرِيب اٌطَّبىِشَح

  

 احلٍََمَخُ األًُىل ... صَىشائٌُّْْ
 

 ... ثَمَّْخ اهلل ًَاهلٌٍََ صَىْشَائِِصَىْشَائٌَُّْْ َٔحُْٓ َّب 

 ... صَىْشَائٌَُِّْْ َٔحُْٓ َّب ؤََُّ احلُغَنيِ ًاٌؼُمٌُيُ ثَْؼَخٌ ًَرَغٌٍُِْْ ًَأْزِظَبسُ

 ... صَىْشَائٌَُِّْْ َٔحُْٓ َّب ؤََُّ احلُغَنيِ ًَاٌمٌٍُُةُ ٌََِدَّحٌ ًَدٌُُِعٌ ًَثَبسُ

 ... وَشْثٍََبئِِصَىْشَائٌُِّْْ َٔحُْٓ ًَاٌؼِشْكُ 

  ... صَىْشَائٌَُّْْ َٔحُْٓ ًَاهلٌٍَ ًاهلٌٍَ صَىْشَائِِ
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 ٌْـــصَىْشَائِّْ

 احلٍََمَخ األًٌََُ
 

  ... زىرائيُّون ىذا برنامٌج ىو نقطٌة تواصٍل إعالمٍي وثَقايٍف ووجدايٍن َمعكم أيُّها الزَّىرائيُّون
الشيعّية، َجفاٌء واضٌح إلمام زمانِنا احُلجَِّة ابن احلَسن َصلواُت اهلِل َحقيقٌة تُلَمُس بوضوٍح يف َساحِة الثَّقافة 

  !وَسالُمو عليو
يف   ،ىذا الربنامُج زُلاولٌة ألْن نشِغَل َجانبًا ِمن َجوانِب السَّاحة اإلعالمية بشيٍء من الثَّقافِة الزَّىرائيَِّة ادلهدويَّة

ولعلَّ سائاًل  ،قٍة ِمن زىرائيُّون ِعرَب َشاشِة قناِة الَقمر الَفضائيةُكلِّ اسبوع نتواصل معكم يف ُكلِّ ُُجعة يف حل
 ؟كيَف أُعرِّفها  ؟يسألين عن القمر الفضائية

 ... الَقَمُر الَفَضائَِية: َعَلويَّة الػَمَذاؽ

 ... َزْىَرائيَُّة الَهَوى

َوافْ   ... َقَمرِيَُّة الُعنػْ

 ... تَاُج رَأسَها َحَسني  

 ... الػُمَحبَُّب الػُمْسَتِديُم ُحَسيني  وَجُعَها 

ُزَىا ،َماُؤَىا  ... ِملُحَها زَيَنبيٌ  ،ُخبػْ

 ... ثَػَقافَػتُػَها َمْهَدويٌَّة َموُسوَمٌة بِالشَّوِؽ َواإلنِْتظَار

 ... أمَّا َىويتُػَها ِشيِعيٌَّة َحتَّى الُنَخاع

  ... تِلَك ِىي قَػَناُة الَقَمر
 .َزْىَرائيُّوَف َنحُن والَهَوى َزْىَراِئي :الربنامُج ىذا ِشعارُنا فيوِ 

َوَقْد  - إماُم زمانكم يقول - طََلُب الَمَعاِرِؼ ِمن َغيِر َطرِيقَنا َأْىِل الَبيت ُمَساِوٌؽ إِلْنَكارِنَا :ومنهجنا فيو
 َصَلواُت اهلِل وسالُمو عليو. - َأقَاَمِني اللَُّو َوأَنَا الُحجَُّة ابُن الَحَسن

منهُج الكتاِب والعرتِة فقط  ،ولكنَّنا يف نفِس ادلنهج ،الربنامج ستتنوُع العناوين وتتلّوُن ادلوضوعاتيف ىذا 
ُمساوٌق ُمساٍو  ،وطلُب ادلعارِف من غًِن طريقهم صلواُت اهلِل عليهم ُمساوٌق إلنكارىم !؟فقط وفقط

 .إىل فاصل غايب ما نلومك نبدأ احلديث ولكن نذىب .إلنكارىم صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أُجعٌن
إماُمنا باُب احلوائج إمامنا الكاظم صلواُت اهلِل وسالُمُو عليو يف وصّيتِو ذلشام ابن احَلَكم وصيٌَّة َمبسوطٌة 
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أتُلو َعلى َمسامعُكم يف ُكلِّ َحلقٍة ِمن َحلقاِت َىذا  ،ِمن أروِع ما ُُيكن أْن أتَناوذلَا يف ىذا الرَبنامج ،طويلة
 ؟ماذا يقول إماُمنا الكاظُم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو .َمقطَعاً ِمنهاالرَبنامج 

اٌَّزَِّٓ } - ؟من ُىم - {فَجَشِّشْ ػِجَبدِ} :ِإفَّ اهلل تَػَباَرَؾ وَتعالى َبشََّر َأىَل الَعْقِل والَفْهم ِفي ِكِتاِبِو فَػَقاؿ

 - {ؤًٌٌُُْا اٌْإٌَْجَبةِ} - ؟من ُىم - {اٌَّزَِّٓ ىَذَاىُُُ اٌٍَّوُ ًَؤًٌَُئِهَ ىَُُّغْزَِّؼٌَُْ اٌمٌَيَ فََْزَّجِؼٌَُْ ؤَحْغَنَوُ ؤًٌَُئِهَ 
كالُم زُلَمٍَّد وآِل زُلَمَّد صلواُت اهلِل   ،كالُم األنبياِء معهم  ،كالُم اهلِل معهم  ،الكالُم مع أىِل العقِل والَفهم

 .وبرنارلُنا ىذا وحديثنا ىذا معهم أيضاً  ،عليهم َمعُهم
ادلعىن الّشائع  - {اٌَّزَِّٓ َّغْزَِّؼٌَُْ اٌمٌَْيَ فََْزَّجِؼٌَُْ ؤَحْغَنَوُ} ،اهلل تَػَباَرَؾ وتَػَعاَلى َبشََّر أىَل الَعْقِل والَفْهمْ إفَّ 

ا يكون َحسناً  ،صحيح أنَّ اآليَة تتحدَُّث عن ِصنفٌن من الَقول وأصناف تكون  ،ِصنٌف أحسن وصنٌف ردبَّ
ما يظهر  ؛وادلراد من ادلعىن الّتنزيلي ،ىذا ادلعىن الّتنزيلي - {َّغْزَِّؼٌَُْ اٌمٌَيَ فََْزَّجِؼٌَُْ ؤَحْغَنَوُاٌَّزَِّٓ } - سّيئة

ىو وجٌو من وجوه اآلياِت حينما نعوُد إىل الّلغِة وقواعِدىا  ،وما ىو بادلعىن احلقيقي لآلية ،من الّلغة
والّتأويُل بابُو وِمفَتاحُو وخزائنُو عندُىم َصلواُت اهلِل  ،أويلهاوألفاِظها، ادلعىن احلقيقي آليات الكتاِب ىو يف ت

 ،أحسُن القوِل َواليُة علي   - {فَْزَّجِؼٌَُْ ؤَحْغَنَو} -:يف أحاديثهم الشَّريفة ادلراد من أحسن القول .عليهم

والَّذي ُفسِّر  - {ثِبٌمٌَيِ اٌثَّبثِذِ} - ؟بأيِّ شيٍء يُثبُِّتهم - {ُّثَجِّذُ اٌٍّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا } -:ىو القول الثابت
 القوُل الثّابُت ىو أحسُن األقوال. ،يف أحاديثهم بَواليِة علي  

 ،وبنّيةٍ  وبقصدٍ  ىو الكالم ادلقصود الواعي الَّذي يقولُو القائل بوعٍي بإدراكٍ  ؛القول {اٌَّزَِّٓ َّغْزَِّؼٌَُْ اٌمٌَيَ}
لو اسُتعمل ىذا  ،ال يُقال للّنائم وىو يتكلَّم أو يهذي يف نومِو بأنَّ الّنائَم قد قال كذا وكذا يف نومو

 ،ال يُقال لكالِم اجملنوِن قول ،القوُل ىو ما يصدُر عن احلّي الواعي القاصد العاقل ،االستعمال ما ىو بدقيق
إذا كان يف  ،أمَّا العاقُل يقول ،اجملنون يتكلَّم ،س دقيقاً لو قُلنا بأنَّ اجملنون قال كذا وكذا فهو استعماٌل لي

 .مقام اجلدِّ والوعي والقصد
 ،ادلشاريع الفكريّة ،األطروحات ادلختلفة ،العقائد ،الَّذين يستمعوَن إىل األفكار {اٌَّزَِّٓ َّغْزَِّؼٌَُْ اٌمٌَيَ}

يطرحوهنا  ،ألنَّ أصحاهبا حينما يطرحوهنا ،أقوالىذِه كلُّها  ،عربِّ ما شئت ِمن العبارات ،ادلدارس ،الّنظريات
م يطرحوهنا يقولوهنا ألهّنم يُؤمنون هبا يعتقدون هبا .بقصٍد وبوعٍي مْنهم وبإدراٍك مْنهم وبعزمٍ   ،يُؤيّدوهنا ،إهنَّ

 ؟البشرى دلنىذِه  - {فَجَشِّشْ ػِجَبدِ} ... يعين َوالية علي   ،أحسُن القوِل ىي عقيدُة علي   ،يُريدون نْشرىا
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َواليُة علي  َواليُة إمام  :وأحسُن القولِ  - {اٌَّزَِّٓ َّغْزَِّؼٌَُْ اٌمٌَيَ فََْزَّجِؼٌَُْ ؤَحْغَنَوُ} - ؟َمن ىم ىؤالء العباد
طََلُب الَمَعاِرِؼ ِمن َغيِر َطريقَنا َأْىِل الَبيت ُمَساِوٌؽ  -:زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو أحسُن القوِل قوذلم

إّّنا أقرُأ منها ما حيتاُج إىل بياٍن موجٍز أشًُن  ،مل يكن من قصدي أن أشرَح الوصّية بالّتفصيل - إِلْنَكارِنَا
 !؟إليو

ـَ ابَن الَحَكم ىذه وصيٌَّة ُكلُّها تتحدَُّث عن  - ِإفَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ أْكَمَل لِلنَّاِس الُحَجَج بِالُعُقوؿ :يا ِىشا
إماُم زمانِنا حيتاُج  ،وبالعقِل نستطيع أْن نتواصَل مَع إمام زمانِنا َصلواُت اهلِل وَسالُمو عليو ،العقِل وعن الُعقالء

ادلشروع  ،احلاجُة لؤلجساِد تأيت بدرجاٍت ُمتأخرٍة جدًا عن احلاجِة إىل الُعُقول ،عقواًل ال حيتاُج أجساداً 
إماُم زمانِنا  ،ليس ىو حباجٍة إىل أجساد ،اجٍة إىل عقولإمام زمانِنا حب ،ادلهدويُّ الكبًن مشروٌع ِعماُدُه الُعقول

إماُم  :وحٌن أقول ،إماُم َزمانِنا حباجٍة إىل مضمون ،ليس ىو حباجٍة إىل كالم يف كالم ولقلقة ،حباجٍة إىل ِفكر
عنا حيتاُج إىل ومشروعُو لنف ،لكنَُّو يُريد أْن ينفعنا ،ىو بذاتِو ليس زُلتاجاً  ... حباجٍة ألجلنا ،زمانِنا حباجةٍ 
ضلُن حباجٍة إىل عقٍل وإىل فهم   ،إىل نظٍر ثاقٍب نستطيع أن نتعامل بِو معُو صلواُت اهلِل عليو ،عقوٍل ّنلكها

 .كي نفهم مرادُه َصلواُت اهلِل وسالُمو عليو
ضلُن  - َأْىَل الَعْقِل والَفْهمِإفَّ اهلل تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى َبشََّر  -:لذا إمامنا باُب احلوائج أّوُل شيٍء قالو يف وصّيتوِ 

ِإنّا ََل نَعدُّ الرَُّجَل ِمْن  -:حٌَن يقول إماُمنا الصَّادُق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو .حباجٍة إىل عقٍل وإىل فهم
ثَاً  َأوَيُكوْف  -من عاّمتنا من أمثالنا  - ؟!َأوَيُكوف الُمؤِمنُ  :َفِقيَل َلوُ  ،َأْصَحابَِنا َفِقيَهًا َحّتى َيُكوَف ُمحدَّ

ثَاً  اْلُمْؤِمنُ  فهٌم  - واْلُمَفّهُم ُمحدَّثْ  - زُلّدثاً ىنا يعين ُمفّهماً  - ُمَفّهماً  :قاؿَ  - ؟ماذا قال اإلمام - !؟ُمَحدَّ
 .بتسديٍد منهم صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أُجعٌن

ـَ ِابِن الَحَكم ِإفَّ اهلل َعزَّ َوجلَّ أْكَمَل لِلنَّاِس  الُحَجَج بِالُعُقوؿ وَأْفَضى ِإلَيِهم بِالبَػَياف َوَدلَُّهم َعَلى يا ِىشا
ء فَػَقاؿَ  ًَبٌَِـيُىُُْ بٌَِوٌ ًَاحِذٌ ٌَّب بٌَِوَ بٌَِّب ىٌَُ اٌْشَّحَُّْٓ اٌشَّحُُِْ * بَِّْ فِِ خٍَْكِ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ } :رُبُوبيَِّتو بِاألِدَلَّ

ًِْ ًَاٌْنَّيَ ُُثَّ بعَد ذلك اإلماُم صلواُت اهلِل  ،ىذِه اآليات من سورة البقرة - {بسِ ٌَأَّبدٍ ٌِّمٌٍََْ َّؼْمًٌٍََُِْاْخْزٍَِبفِ اٌٍَّْ
اإلمام يُوّجو أنظارنا أنَّ  ،وسالُمو َعليو يتنّقُل بٌَن آياٍت سلتلفاٍت من سوٍر سلتلفة من سور الُقرآن الكرمي

يَا  {َّٓبدٍ ٌِّمٌٍََ َّؼْمٌٍَُِْ} - ىؤالء القوم الَّذين ىم يعقلون الكتاَب الكرمي ُُياِطُب أساسًا وبالدرجة األوىل

ًَعَخَّشَ ٌَىُُُ اًٌٍََّْ ًَاٌنَّيَبسَ } :َعزَّ َوَجلَّ َذِلك َدلِياًل َعَلى َمعرِفَِتو بأفَّ َلُهم ُمَدبػَِّرًا فَػَقاؿَ  ِىَشاـ َقْد َجَعَل اهللُ 

بَِّٔب  ،ًَاٌىِزَبةِ املُجِنيِ ،حَُ} :وقاؿَ  {ُِغَخَّشَادٌ ثِإَِْشِهِ بَِّْ فِِ رٌَِهَ ٌَأَّبدٍ ٌِّمٌٍََ َّؼْمًٌٍََُِْاٌشَّّْظَ ًَاٌمََّشَ ًَاٌنُّدٌَُُ 
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ًَِِْٓ آَّبرِوِ ُّشِّىُُُ اٌْجَشْقَ خٌَْفبً ًَطََّؼبً } :وقاؿَ  ،{ٌَّؼٍََّىُُْ رَؼْمٌٍَُِْ} - ؟أليِّ شيءٍ  - {خَؼٍَْنَبهُ لُشْآٔبً ػَشَثِّْبً

 يَا ِىَشاـ ثُمَّ َوَعَظ َأىَل الَعْقل ،{ُّنَضِّيُ َِِٓ اٌغََّّبءِ َِبءً فَُْحِِْْ ثِوِ األَسْضَ ثَؼْذَ ٌَِْرِيَب بَِّْ فِِ رٌَِهَ ٌَأَّبدٍ ٌِّمٌٍََ َّؼْمًٌٍََُِْ

 ،{ًٌٍََذَّاسُ آخِشَحُ خَْْشٌ ٌٍَِّّزَِّٓ َّزَّمٌَُْ ؤَفَالَ رَؼْمًٌٍَََُِِْب اٌْحََْبحُ اٌذَُّْْٔب بِالَّ ٌَؼِتٌ ًٌََيٌٌْ } :َوَرغَّبَػُهم ِفي اآَلِخَرة َفقاؿَ 

يَا ِىَشاـ ثُمَّ  ،{ًٌَََِْب ؤًُرِْزُُ ِِّٓ شَِءٍ فََّزَبعُ اٌْحََْبحِ اٌذَُّْْٔب ًَصِّنَزُيَب ًََِب ػِنذَ اٌٍَّوِ خَْْشٌ ًَؤَثْمََ ؤَفٍََب رَؼْمٍُِ} :وقاؿَ 

ًَثِبًٌٍَِّْْ  ،ًَبَِّٔىُُْ ٌَزَُّشًَُّْ ػٍََْْيُِ ُِّصْجِحِنيَ ،ثَُُّ دََِّشَْٔب اٌْأخَشَِّٓ} :ُلوف َعَذابَُو فَػَقاَؿ َعزَّ َوَجلَّ َخوََّؼ الَِّذيَن َل يَػْعقِ 

بطِ ًََِب َّؼْمٍُِيَب بٌَِّب ًَرٍِْهَ اٌْإَِْثَبيُ َٔعْشِثُيَب ٌٍِنَّ} :يَا ِىَشاـ ثُمَّ بَػيََّن َأفَّ الَعقَل َمَع الِعْلم فَػَقاؿ ،{ؤَفٍََب رَؼْمٌٍَُِْ

َـّ الَِّذيَن َل يَعِقُلوف فَػَقاؿ ،{اٌْؼَبٌٌَُِّْ ًَبِرَا لًَِْ ٌَيُُُ ارَّجِؼٌُا َِب ؤَٔضَيَ اٌٍّوُ لَبٌٌُا ثًَْ َٔزَّجِغُ َِب ؤٌَْفَْْنَب } :يَا ِىَشاـ ثُمَّ َذ

ُّ اٌْجُىُُْ اٌَّزَِّٓ الَ } :وقَاؿَ  ،{ًَالَ َّيْزَذًَُْ ػٍََْْوِ آثَبءَٔب ؤًٌٌَََْ وَبَْ آثَبئُىُُْ الَ َّؼْمٌٍَُِْ شَْْئبً َاةِّ ػِنذَ اٌٍّوَ اٌصُُّ بَِّْ شَشَّ اٌذًَّ

 ،{َّؼْمًٌٌٍَََُِْئِٓ عَإٌَْزَيُُ َِّٓ خٍََكَ اٌغََّّبًَاد ًَاٌْإَسْضِ ٌََْمٌٌَُُّٓ اٌٍَّوُ لًُِ اٌْحَّْذُ ٌٍَِّوِ ثًَْ ؤَوْثَشُىُُْ ٌَب } :وقَاؿَ  ،{َّؼْمٌٍَُِْ

َـّ الَكثْػَرة فَػَقاؿ العقُل مَع الِقلَّة وليس مع  - {ًَبِْ رُطِغْ ؤَوْثَشَ َِٓ فِِ األَسْضِ ُّعٌٍُِّنَ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ} :ثُمَّ َذ

َـّ الَكثْػَرة فَػَقاؿ - !!ىذا ىو مراد إمامنا باب احلوائج ،الَكثرة نًََبِْ رُطِغْ ؤَوْثَشَ َِٓ فِِ األَسْ} :ثُمَّ َذ  {ضِ ُّعٌٍُِّ

م على ضالل ؟دلاذا - نَ ػَٓ عَجًِِْ اٌٍّوِ} - ألهنَّ وسبيل اهلل يف كلماِِتم  - {ًَبِْ رُطِغْ ؤَوْثَشَ َِٓ فِِ األَسْضِ ُّعٌٍُِّ
أَيَن  -:؟يف دعاِء النُّدبة الّشريف وضلُن نُناجي أئّمتنا فماذا نقول .اُت اهلِل وسالُمو عليوعليٌّ صلو  :الشَّريفة

إىل أْن  - ُن أَيَن الُحَسين أَيَن أَبَناُء الُحَسينأَيَن الَحسَ  - ضلُن نُناجي إمام زمانِنا - السَِّبيُل بَعَد السَِّبيل
 .أَيَن السَِّبيُل بَعَد السَِّبيل - يقول الّدعاء

ًٌََـىَِّٓ } - الَحقِّ ِفيَما تُػْنِكُروفوَأْكثَػُر  -:سّيُد األوصياء يقول - {ًٌََـىَِّٓ ؤَوْثَشَىُُْ الَ َّؼٌٍََُّْْ} :وقَاؿَ 

 :وقَاؿَ  ،{ًَلًٌٍَِْ ِِّْٓ ػِجَبدَُِ اٌشَّىٌُسُ} :ثُمَّ َمَدَح الِقلَّة فَػَقاؿ يَا ِىَشاـ ،َل َيْشعُروفَ  ،{ؤَوْثَشَىُُْ الَ َّؼٌٍََُّْْ

  .{ًَلًٌٍَِْ َِّب ىُُْ}

مأُخوذة من قّصِة داوود النَّيب على نبّينا وآلِو وعليِو أفضُل ىذه اآلية  - {ًَلًٌٍَِْ ِِّْٓ ػِجَبدَُِ اٌشَّىٌُسُ}

لَبيَ ٌَمَذْ ظٍَََّهَ ثِغُاَايِ } - الّصالِة والّسالم يف قّصة ىذا الَّذي جاء يشتكي إىل النَّيب داوود يف مسألة النِّعاج
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 {عُيُُ ػٍَََ ثَؼْطٍ بٌَِّب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَػٌٍَُِّا اٌصَّبٌِحَبدِ ًَلًٌٍَِْ َِّب ىَُُْٔؼْدَزِهَ بٌََِ ِٔؼَبخِوِ ًَبَِّْ وَثِرياً ِِّْٓ اٌْخٍَُطَبءِ ٌََْجْغِِ ثَؼْ

 . {ًَلًٌٍَِْ َِّب ىُُْ} - الِقّلة واضحة على طوِل الكتاِب الكرمي -

 - {ْٓ ػِجَبدَُِ اٌشَّىٌُسُاػٌٍَُّْا آيَ دَاًًُدَ شُىْشاً ًَلًٌٍَِْ ِِّ} - يف آِل داوود - {ًَلًٌٍَِْ ِِّْٓ ػِجَبدَُِ اٌشَّىٌُسُ}

الَّذين آمنوا وعملوا الّصاحلات قليٌل ما  - {ًَلًٌٍَِْ ِِّْٓ ػِجَبدَُِ اٌشَّىٌُسُ} - خطاٌب مع الّنبّيٌن وآِل الّنبّيٌن
  .وقليٌل من عبادي الشكور ،والّشاكرون قليٌل ما ُىم ،ُىم

سُ لٍُْنَب احًِّْْ فِْيَب ِِٓ وًٍُّ صًَخنَيِ اثْننَيِ ًَؤَىٍَْهَ حَزََّ بِرَا خَبء } - ويف سورة ىوٍد يف قّصة نوٍح النَّيب ؤَِْشَُٔب ًَفَبسَ اٌزَّنٌُّ

 .{بٌَِّب َِٓ عَجَكَ ػٍََْْوِ اٌْمٌَْيُ ًََِْٓ آََِٓ ًََِب آََِٓ َِؼَوُ بِالَّ لًٍََِْ

ًَلًٌٍَِْ } :َدَح الِقلَّة فَػَقاؿَ يا ِىَشاـ ثُمَّ مَ  - إمامنا باُب احلوائج يشًن إىل ىذه اآليات وإىل ىذِه ادلضامٌن

يَا ِىَشاـ ثُمَّ ذَكَر ُأوِلي  ،{ًََِب آََِٓ َِؼَوُ بِالَّ لًٍََِْ} :وقَاؿَ  ،{ًَلًٌٍَِْ َِّب ىُُْ} :وقَاؿَ  ،{ِِّْٓ ػِجَبدَُِ اٌشَّىٌُسُ

ُىم بَِأْحَسِن الِحْلَية ُّارِِ } :فَػَقاؿَ  - بأحسِن احلِلية بأحسِن الوصف - األَْلَباب بَِأْحَسِن الذِّْكر وَحالَّ

يف كلمات أىل البيت يف الكايف الشَّريف ويف  - {اٌْحِىَّْخَ َِٓ َّشَبءُ ًََِٓ ُّاْدَ اٌْحِىَّْخَ فَمَذْ ؤًُرَِِ خَْْشاً وَثِرياً
ىذا الُقرآُن قُرآهُنم وىم يفّسرون  ،ىكذا فّسروا قرآهنم ،ىكذا ىم قالوا ،معرفُة اإلمام ؛غًنِه احلكمُة ىنا

  معرفُة اإلمام. :احلكمُة يف ىذِه اآلية ،قُرآهنم
يَا ِىَشاـ إفَّ اهلل  ،{ٌْجَبةُِّارِِ اٌْحِىَّْخَ َِٓ َّشَبءُ ًََِٓ ُّاْدَ اٌْحِىَّْخَ فَمَذْ ؤًُرَِِ خَرياً وَثِرياً ًََِب َّزَّوَّشُ بٌَِّب ؤًٌٌُُْاْ األَ}

 :قَاؿَ  ،{ًٌََمَذْ آرَْْنَب ٌُمَّْبَْ اٌْحِىَّْخَ} :وقاؿَ  ،يَعِني الَعْقل ،{فِِ رٌَِهَ ٌَزِوْشٍَ ٌَِّٓ وَبَْ ٌَوُ لٍَْتٌبَِّْ } :يَػُقوؿ
وزُلَمٌَّد صّلى اهللُ عليِو وآِلو واألئمَُّة ُكلُّهم يتحدَّثوَن  ،الُقرآُن يتحدَُّث مع أىل العقِل والَفهم - الَفْهُم والَعْقل

 َتواَضع لِلَحقّ  :يَا ِىَشاـ إفَّ لُْقَماَف قَاَؿ َلبِْنوِ  - مَع أىِل العقِل والَفهم وىذا احلديُث مع أىِل العقِل والَفهم
 إذا ما واجهَت احلّق فاقْبَبل بِو وإْن  يعين ؛تواضع للحقّ  ،أّي ال َتُكن ُمعاندًا أماَم احَلَقاِئق ؛تواضع للحقّ  -

أليس ىذِه الّرواية وىذِه  ،إذا ما واجهت احلّق فأذعن لُو وإْن ُكنت ستدفُع ضريبًة لذلك ،كاَن ذلك يؤذيك
 ؟أمًُن ادلؤمنٌن ماذا يقول ،الكلمة ترتدَّد على األلسنة كثًناً 

َل َتْسَتوِحُشوا ِمن  -:وكلمٌة ثانية دائمًا ترتدَّد على األلسنة - ما تَػَرَؾ ِلَي الحقُّ ِمن َصِديق -:؟ماذا يقول
والعقُل دائماً  ،واحلقيقُة دائماً يف جانب العقل ،احلقيقُة ُمرَّة !ألنَّ احلقَّ ُمرّ  ؟دلاذا - َطريِق الَحقِّ ِلقلَِّة َساِلِكيو
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أُوِدعت يف اإلنسان لُتميِّز بٌن احلقِّ إيّن أحتدَُّث عن العقل عن اجلوىرة اإلذلية الَّيت  ،يف جانب احلقيقة
العقل ادلكتسب من الّتجارب قد يكوُن نافعًا وقد  ،ال أحتدَُّث عن العقل البُمكتسب من الّتجارب ،والباطل

إيّن أحتدَُّث عن العقل البُمحصَّن بالّتأيّيِد وبالّتسديد  ،قد يكوُن ُمصيبًا وقد يكوُن سلطئاً  ،يكوُن ُمضراً 
 !؟يهم صلواُت اهلِل عليهمبالّلجوِء إل

نْػَيا َبحٌر َعِميق َقْد َغِرَؽ  ،َتواَضع ِللَحّق َتُكن َأعقَل النَّاس :يَا ِىَشاـ إفَّ لُْقَماَف قَاَؿ َلبِْنوِ  يَا بُػَنّي إفَّ الدُّ
 فَػْلَتُكْن َسِفيَنُتَك ِفيها تَػْقَوى اهلل وَحْشُوىا اإلْيَماف - ىذا البحر غرق فيو الكثًن والكثًن - ِفيَو َعاَلٌم َكِثير

وَحْشُوىا  - وما يُوجُد فيها من أثاٍث وأجهزٍة وحاجات ىذا ادلراد من احلشو ،يعين ماّدة بنائِها ؛َحشُوىا -
آلُة  - وَدلِيُلها الِعْلم وُسّكانُهاوقّيُمَها الَعْقل  - القّيم ىنا العقل - اإلْيَماف َوِشراُعَها الُتوكُّل وقَػّيُمَها الَعْقل

 ،يَا ِىَشاـ ِلُكلِّ َشيٍء َدلِيل وَدلِيُل الَعاِقِل التّػَفكُّر َوَدلِيُل التّػَفكُِّر الصَّْمت ،الصَّبر - حركتها وتوجيهها
أْف َترَكَب َما نُِهيَت ومطيَُّة الَعاِقل الّتواُضع وََكَفى ِبَك َجْهاَلً  - مطّية يعين وسيلة - َوِلُكلِّ َشيٍء َمِطيَّة

يَا ِىَشاـ َلو َكاَف ِفي  - الّثمرُة الَّيت تؤكل ،واحدُة اجلوز ؛جوزة - يَا ِىَشاـ َلو َكاَف ِفي َيِدَؾ َجوزَة ،َعْنو
َفُعَك وأَْنَت تَػْعَلُم أنَّها َجوزَة ه اجلوزة ىل ستنقلب ىذ - َيِدَؾ َجوزَة وقَاَؿ النَّاس ِفي َيِدَؾ ُلْؤُلَؤة َما َكاَف يَػنػْ

َوَلو َكاَف ِفي َيِدَؾ ُلؤُلؤة وقَاَؿ النَّاس إنَّها  - ! كالم النَّاس ال قيمة لو؟إىل لؤلؤة رُلّرد أْن قال النَّاس عنها
ىذا ىو ادلنطُق الَّذي ضلتاجُو يف  ،منطُق العقِل والفهِم واحلكمة - َجوزَة َما َضّرَؾ وأنَت َتعلُم أنّها ُلؤُلَؤة

  .زمانِنا َصلواُت اهلِل وَسالُمو عليو الّتعامِل مع إمام
يف ُكلِّ حلقٍة من حلقاِت ىذا الربنامج األسبوعي سأتلو عليكم مقطعًا من وصّية باب احلوائج ذلشام ابن 

فقط توضيحات موجزة سلتصرة للَمواطن وادلواضع يف ىذِه الوصّية الَّيت  ،احَلَكم من دون أْن أتوّسع يف شرحها
 .ىي حباجة إىل توضيٍح سريٍع سلتصر

َسِمعُت أَبَا َعبِد اهلل َعَليِو  :َعْن ُمقرَّف قَاؿ -:ال زِلنا يف أجواِء حديثهم وىذا ىو الكايف الّشريف بٌن يديّ 
وابُن الكّواِء ىذا من اْلُمشّككٌَن وِمَن اْلُمعاِنديَن  - َأِمير اْلُمْؤِمِنينَجاَء ِابُن الَكّواَء ِإلى  :السَّالـ يَػُقوؿ

 ُمؤِمِنٌنبَجاَء ِإىل أِمًِن ال ِلسيِّد األوصياء ودائماً يسأل ويبحث عن مسائَل حُياوُل فيها أْن حُيرج سيَّد األوصياء
 ؟يسأل عن معىن ىذا العنوان - {َّؼْشِفٌَُْ واُلًّ ثِغَِّْبىُُْ ًَػٍَََ األَػْشَافِ سِخَبيٌ} ا َأِميَر الُمْؤِمنينيَ  :فَػَقاؿَ  -

َنحُن  :فَػَقاؿَ  {ًَػٍَََ األَػْشَافِ سِخَبيٌ َّؼْشِفٌَُْ وُالًّ ثِغَِّْبىُُْ} - عن معىن ىذا ادلضمون يف الكتاِب الكرمي
عالئُمهم  ؛ِسيَماُىم - نَػْعِرُؼ أَْنَصارَنا ِبسيَماُىم - الرِّجاُل الَّذين ُىم على األعراف ضَلنُ  - َعَلى اأَلْعَراؼ

ادلصطلحات ذلا ِدالالت  ،ضلُن الّرجاُل على األعراف وضلُن األعراف أيضاً  - وَنحُن اأَلْعَراؼ - عالماِتم
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  .وىكذا تكلَّم األِئمَّةُ 
ما وراء الّتنزيل وىو حقيقة الُقرآن  ،بأنَّ الّلغَة نقُف عندىا يف حدود ادلعاين الّتنزيلية :كما ذكرُت قبَل قليل

َعزَّ َوَجلَّ إَلَّ ِبَسِبيِل  وَنحُن اأَلْعَراُؼ الَِّذي ََل يُػْعَرُؼ اهللُ  - وحقيقُة العلم وحقيقُة حديثهم يتجاوز الّلغة
لَّ َيوـَ الِقَياَمِة َعَلى يُػَعرِّفُػَنا اهلُل َعزَّ َوجَ  - معىًن ثالث - وَنْحُن اأَلْعَراؼُ  - فَبُهم َسبيُل اهلل - َمعرِفَِتَنا

ِإفَّ اهلل تَػَباَرَؾ  ،وَل َيدُخُل النَّاَر ِإَلَّ َمْن أَْنَكَرنَا وأَْنَكرنَاه ،الصَِّراط َفاَل َيدُخُل الَجنََّة ِإَلَّ َمْن َعَرفَػَنا َوَعَرفْػَناه
من  - ِصَراَطُو َوَسِبيَلُو والَوْجَو الَِّذي يُؤَتى مِّْنووتَػَعاَلى َلو َشاْء َلَعرََّؼ الَعَباَد نَػْفَسو وَلِكْن َجَعَلَنا أَْبوابَُو وَ 

 ،من ُىنا من ُىنا ،توجَّهوا إىل وجِو علي  إىل علي   ،من ُىنا من ُىنا ،ال تذىبوا ُييناً ومشال ،ىنا تعالوا إىل اهلل
فَإنػَُّهم َفَمن َعَدَؿ َعْن َوََليَِتَنا َأو َفضََّل َعَليَنا َغيَرنا  ،َفَمْن َعَدَؿ َعْن ِوََليَِتَنا أو َوََليَِتَنا - من ُىنا الطّريق

َفاَل َسواء َمن ِاْعَتَصَم النَّاُس ِبو  - يعين ال ُمساواة ال مشاهبة ؛ال َسواء - َعِن الصَِّراِط لََناِكُبوف َفاَل َسَواء
  .قذرة وسخة ،عيون كدرة - عُضَها ِفي بَعضَوََل َسواء َحيُث َذَىَب النَّاُس إلى ُعيوٍف َكِدرَة يَػْفُرُغ بَ 

أولِئك  .طلُب المعارِؼ من غيِر طريقتنا أىل البيت مساوٌؽ إلنكارنا :منهجنا يف ىذا الربنامج :كما قُلت
ُىنا اإلمام يتحدَّث  ... الَّذين يكرعوَن يف الِفكر ادلخالِف آلِل زُلَمٍَّد َصلواُت اهلِل وَسالُمو عليهم أُجعٌن

َوََل َسواء َحيُث َذَىَب النَّاُس إلى ُعيوٍف َكِدرَة يَػْفُرُغ بَعُضَها ِفي بَعض َوَذَىَب َمْن َذَىَب ِإلَيَنا  - عنهم
 .إلى ُعيوٍف َصاِفية َتجِري بَِأْمِر رَبِّها ََل نَػَفاَذ َلَها َوََل ِاْنِقطَاع

 ،فراسخ .َأَحدُُكم فَػَراِسخ فَػَيطُلُب لَِنفِسِو َدلِيالً  يَا أَبَا َحْمَزة َيْخُرجُ  :إماُمنا الباقر يقوُل أليب محزة الُثمايل
اآلن النَّاس ىنا يف الدول األوربية حَّتَّ داخل ادلدن ال تتحّرك يف سياراِتا إالَّ  ،يعين عشرات من الكيلومرتات

الّسيارات ىكذا تتحرَّك اآلن يف الدول األوربية وحَّتَّ يف  ، navigator:ة باجلهاز الّدليلوىي مصحوب
ال يتحرّكون ال يسافرون وإالَّ سوف يضّلون  ،باقي دول العامل األخرى الَّيت ترتبط خبرائط القمر الّصناعي

ما حين .من ىذا اجلهاز الدليل البُمرِشد ،navigatorالبُدَّ من الب  ،ألنَّ الطّرق معّقدة ومتشابكة ،الطّرق
ماذا ستجدون يف  ،يف رلموعة اإلعالنات الربوشورات الّليفلت ؟تذىبون إىل مكاتب الّسياحة ماذا ستجدون

لن يذىب أحٌد يف سياحٍة إىل مكاٍن ما إالَّ وبصحبتو اخلرائط وبصحبتِو  ،دليُل الّسائح ؟مكاتب الّسياحة
قد يكون برنامج موضوع على  ،navigatorقد يكون  ،ىذا الّدليل قد يكون خارطة على الورق .دليل

وردّبا استعان بادلكادلات الّتلفونية يسأُل أشخاصاً  ،وقد يكون دلياًل بشرياً  ،وقد يكون ،وقد يكون ،اآليفون
  .البُدَّ من الدليل ،يعرفون الطّريق

ليس احلديث ىنا عن  - السََّماء وأَنَت ِبطُرؽِ  يَا أَبَا َحْمَزة َيْخُرُج َأَحدُُكْم فَػَراِسخ فَػَيطُلُب لَِنفِسِو َدلِيالً 
 عن الَغيب ،احلديث عن طرق السَّماء عن ادلعرفة الّدينية ،عن الطّرق الفلكية عن الَكواكب ،طرق السَّماء
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الّدليل ىو احُلجَُّة ابُن احلسن  - وأنَت ِبطُرِؽ السََّماء َأْجَهُل مِّْنَك ِبطُرِؽ اأَلْرض فَاْطُلب لِنَػْفِسَك َدلِيالً  -
من يتصوَّر أنَّ عاِلمًا من الُعلماء أنَّ فقيهًا من الفقهاء أنَّ مرجعًا من ادلراجع أنَّ زعيماً  ،شيء وراء ذلكوال 

إنَّو قد أوقَع نفسُو يف ُحفرٍة  ،سياسيًا أنَّ زعيمًا دينيًا أنَّ عاِلمًا يف أيِّ ختصٍص من الّتخصصات يكون دليالً 
 .احُلجَُّة ابن احلسن :الّدليُل ىو !!اتعميقٍة ُمظلمة َمْلَئ بالعقارِب واحليّ 

 - {ًََِٓ ُّاْدَ اٌْحِىَّْخَ فَمَذْ ؤًُرَِِ خَْْشاً وَثِرياً} :َعْن أَبي َبصيٍر َعْن أَبي َعبِد اهلل ِفي َقوِؿ اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
 ؛لْن تتحقََّق إالَّ بعد معرفة اإلمام وطاعُة اهللِ  - طَاَعُة اهلِل وَمْعرَِفُة اإِلَماـ :فَػَقاؿَ  - ؟ماذا قال إمامنا الصَّادقُ 

 .ومن أطاعكم أطاع اهلل ،ادلعرفة أّوالً  ،ألنَّ الطَّاعة ال ُيكن أْن تتحقَّق من دوِن معرفة
ِإْي َواهلل قَبَل َأْف  :قُػْلتُ  ،قَاؿَ  ؟َىْل َعَرْفَت ِإَماَمك :قَاَؿ ِلي أبُو َجْعَفٍر َعَليِو السَّاَلـ :َعْن أَبي َبِصيٍر قَاؿَ 
ال أقول  ،َحْسُبك إذاً  ،ال أجُد تعليقًا أُعلُِّق بِو على ىذِه الّرواية - َحْسُبَك ِإَذاً  :فَػَقاؿَ  ،َأْخُرَج ِمن الُكوَفة

  !؟َحسيب إذاً  ،َحسيِب إذاً  :إاّل أْن أردِّد نفس العبارة فأقولُ 

ؤًََ َِٓ وَبَْ َِْْزبً } :لسَّالـ يَػُقوؿ ِفي َقوِؿ اهلل تَػَباَرَؾ وتَػَعاَلىَسِمعُت أَبَا َجعَفٍر َعَليِو ا :َعن بُػَريد قَاؿَ 

 - ال يعرُف شيئًا عن إماموِ  - َمْيٌت ََل يَػْعِرُؼ َشيَئاً  :فَػَقاؿَ  {فَإَحَْْْْنَبهُ ًَخَؼٍَْنَب ٌَوُ ٌُٔساً َّّْشِِ ثِوِ فِِ اٌنَّبطِ

الَِّذي َل  :قَاؿَ  ،{وََّْٓ َِثٍَُوُ فِِ اٌظٍَُُّبدِ ٌَْظَ ثَخَبسِجٍ ِِّنْيَب} ،ونُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاس: ِإَماَمًا يُػْؤَتمُّ ِبوِ 
  .يَعِرُؼ اإِلَماـ

َدَخَل  - إماُمنا الَباقر - :قَاَؿ أَبُو َجْعَفر :َعن َعبِد الرَّْحَمن ِابِن َكِثير َعْن أَبي َعبِد اهلل َعَليِو السَّالـ قَاؿَ 
يَا أبَا َعبِد  - ُُيَاِطُب أبا َعبِد اهلل اجَلَديل  - أبُو َعبِد اهلل الَجَدِلي َعَلى َأِميِر الُمْؤِمنين فَػَقاَؿ َأِميُر اْلُمْؤِمنين

َمن جاء  - {يَب ًَىُُ ِِّٓ فَضَعٍ ٌََِّْئِزٍ آِِنٌََُِْٓ خَبء ثِبٌْحَغَنَخِ فٍََوُ خَْْشٌ ِِّنْ} :اهلل أََل ُأْخِبُرؾ ِبَقوِؿ اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
األلف  ،َمن جاء باحلسنة ،َمن جاء حبسنٍة أو حبسنات :اآلية تتحدَّث عن حسنة معهودة ما قالت ؛باحلسنة

اٌنَّبسِ ًََِٓ خَبء ثِبٌغَِّّْئَخِ فَىُجَّذْ ًُخٌُىُيُُْ فِِ } - لشيء معروف معهود يف الّذىن ،واّلالم ىنا لشيٍء معهود

الَحَسَنُة َمْعرَِفُة الَوََليَة  :فَػَقاؿَ  ،بَػَلى يَا َأِميَر الُمْؤِمنين ُجِعْلُت ِفَداؾ :قَاؿَ  {ىًَْ رُدْضًََْْ بٌَِّب َِب وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْ
ُُثَّ قَبَرأ َعَليِو ىذه  - والسَّيَِّئُة ِإْنَكاُر الَوَلَيَة وبُػْغُضَنا َأْىل الَبيت - ىذِه ىي احلسنة - َوُحبػَُّنا َأْىِل الَبيت

اهلل  -:الوصيَّة الذىبية !؟ماذا تقول ،لذا وصيَُّتهم الّذىبية وصيَُّة علي  وآِل عليّ  ،تقدَّم ذكرىا اآلية الَّيت ،اآليَة
م فَإفَّ اهلل اهلل ِفي ِديِنكُ  - الّديُن ىو اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،ِدينُبَنا ُىو ِإَماُمنا - اهلل ِفي ِديِنُكم
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ُحبُّ عليٍّ َحَسَنٌة ََل َتضرُّ  - ألنَّ السَّيَِّئة فيو تُغفر دُتحى ؟دلاذا - السَّيَِّئَة ِفيو َخيٌر ِمن الَحَسَنِة ِفي َغيرِه
  .ألفَّ السَّيَِّئة ِفيو خيٌر ِمن الَحَسنِة ِفي َغيره ؛َمَعَها َسّيَئة

الخارطُة  :أو مسِّها إْن شئت ،الُجغرافيا المهدويَّة : الُعنوان فقرٌة مهمٌَّة يف ىذا الربنَامج َستكوُن حَتَت َىذا
سأتناوُل يف َىذه الفقرة الُبلدان الَّيت ورَد ذُكرىا يف أحاديِث الغيبِة وادلالحِم والعالِئم وأحداث . المهدويّة

 : ويّةالظهور. ُىناَك رلموعة من الُبلدان تكرَّر ذكرىا يف أحاديِث الغيبِة ويف الشئونات ادلهد

 . اليمن :على سبيل ادلثال .احلجاز :على سبيل ادلثال .العراق :على سبيِل ادلثال
سأتتبَّع َمعُكم ىذِه البلدان وأحاول أْن ندرس َما ََيري فيها وما لُو ِمن ُعلقٍة بظهور إمام زمانِنا صلواُت اهلِل 

ا يف َىذه احللقة حبسِب الوقت ادلتبقي عندي ال أجُد رلااًل للّشروِع يف ىذا ادلوضوع ،وَسالُمو عليو  ،ردبَّ
 :ولكنَّين سأبدأُ دبقّدمة احلديث

 . أّوُل بلٍد من البلدان سأتناولو العراق

فالعراُق عاصمة  ،الظهورالعراق ىو مركٌز ألحاديث الَغيبِة وألحاديث ادلالحِم والفنِت والعالِئم وألحاديِث 
لَّ شيٍء ورَد يف قطعًا لْن أتناوَل كُ  ،سأبدُأ من العراق ُُثَّ انتقل إىل الُبلدان األخرى ،ادلهدويّ  ادلشروع

وىذِه األحاديث جاءت على ىيئِة رلموعات  ،أنَّ األحاديَث كثًنٌة جداً  :اجلوابُ  ؟تقول دلاذا قد ،األحاديث
  :متنوعة

  فما الفائدة من  ،مضامينها حوَل أحداث قد حتقَّقت ومّرت يف ادلاضيىناك من األحاديِث ما تدور
ولكن أقول ال فائدة   ،ىذا ال يعين أنَّ ىذِه األحاديث ال فائدة فيها ؟تناوذلا وضلُن نتحدَّث عن ادلستقبل

لَّذي ا ،نستشرُف ادلستقبَل من خالل احلاضر ،ألنَّنا نتحدَّث عن ادلستقبل ؛كبًنة فيها بالنسبة دلوضوعنا
 ال نتحدَّث عن مستقبلٍ  ،وما ُُيكن أْن يقود إىل مستقبٍل قريب ،يهّمنا ىو احلاضُر اآلين الَّذي ضلُن فيو

  ؟كم ىي مّدُة أعمارنا .بعيد إنَّنا نتحدَُّث عن مستقبٍل قريب وعن حاضٍر آين ألنَّ ىذا ىو الَّذي يهمُّنا
وعن مستقبٍل  ،نتحدَُّث عن حاضٍر آين ،إنَّنا نتحدَّث ضمن ىذا اإلطار ؟كم يستطيع اإلنسان أن يعيش

ىناك من  :فكما قُلتُ  ،فال نتحدَُّث عن ماٍض مضى وال نتحدَُّث عن مستقبٍل بعيٍد بعيٍد جداً  ،قريب
  .سوف أطوي كشحاً عنها ،األحاديث تدور مضامينها حول ادلاضي

 ا حدَث  ،فهذِه األحاديث الَّيت ما ىي واضحة ،مفهوماً  وىناك من األحاديث ما ىو ليَس واضحاً ليس لردبَّ
أو ىناك أحاديث أخرى تشرحها وما وصلت  ،سقطت عبارات منها ،حدَث َسقٌط فيها ،حتريٌف فيها

فيها  ،فيها مقادير زمانّية ،عندنا رلموعة وليست قليلة من األحاديث الَّيت ىي ليست واضحة ،إلينا
إذا أوردِتا وبدأُت  ،فيها مطالب وقرائن أخرى لكنَّها ليست واضحة ،اتفيها أمساء شخصي ،أماكن
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وىذه القضيَّة وقع فيها العديدون شلَّن كتبوا وشّلن  ،سيكوُن ختّبطاً  ،أحتدَّث عنها فإنَّ حديثي ليس صواباً 
وىي غًن  أقحموا أنُفسهم يف مثل ىذه األحاديث وحاولوا شرحها وتطبيقها ،حتدَّثوا عن اإلمام احُلجَّة

ا حدث فيها حتريف ،غًن بيِّنة لؤلسباب الَّيت أشرت إليها ،واضحة  ،نسي الراوي قسمًا من احلديث ،ردبَّ
 .وىناك وىناك ،الُنسَّاخ اشتبهوا يف نقلِو وىكذا

بٌن لذا سأتتبع األحاديث الَّيت أراىا يف غاية األمهية والَّيت فيها درجة عالية من الوضوح ومن البيان فأعرضها 
  .أيديكم

  .الجغرافيا المهدويّة أو الخارطة المهدويّة
واخلارطُة ادلهدويُّة فعاًل بشكل فعلي لو أردُت أْن أرمسها دائمًا اصطلح يف أحاديثي ىذا ادلصطلح منطقة 

اً زائد ،واألردنسوريا ولبنان وفلسطٌن  ؛الّشام الّدول األربعة ،إيران ،العراق :منطقة الّظهور تعين .الّظهور
ن والعراق وتركيا دول اخلليج وإيرا ،اليمن ،دول اخلليج دبا فيها اليمن ،زائدًا اجلزيرة العربية ،مصر زائداً  ،تركيا

أكثر األحداث وأكثر األحاديث  .ىذه خارطة منطقة الظهور ،زائدًا مصر ،الّدول األربعة ،وبالد الّشام
ولكن الرّتكيز يف   ،أخرى أشارت أو ما ذكرت بلداناً ديث ما تدور حول ىذه البلدان ال يعين أنَّ األحا

  .ىذِه اخلارطُة دلنطقة الظهور ،كلماِت ادلعصومٌن حوَل ىذِه البلدان حول ىذه ادلناطق الَّيت أشرت إليها
َمن  :فقرة اجلغرافيا ادلهدويّة لكن البُدَّ من ُمقدِّمة ،على أساِس ىذه اخلارطة سيكون احلديث يف ىذه الفقرة

أن يدرس أحاديث الغيبة واألخبار الَّيت وردت يف دائرة الّشؤونات ادلهدويّة يف دائرة شؤونات إمام زمانِنا  أرادَ 
  :صلواُت اهلِل وسالُمو عليو البُدَّ أْن يأخذ يف نظر االعتبار أموراً عدَّة

بل ىو  ،ىذا ادلشروع العمالق ،بل ىو أكرب من الكبًن ،ادلشروع ادلهدوّي ىذا ادلشروع الكبًن :األمُر األوؿ
 ،ىو مشروُع اهلل ،ادلشروع ادلهدوّي ىو مشروُع الوجود .أكثر تعمُلقًا من ىذا الوصف من وصف العمالق

 ،أسرارُه هبذِه السهولة فليس من ادلنطقي أْن ُتكشفَ  ،ىذا ادلشروع الكبًن يعتمُد على الَغيب وعلى السِّر
بأنَّ  ،العلَّة من الَغيبة ،بأنَّ علَّة الَغيَبة :الرَّوايات الشَّريفة حُتّدثنا !فاصيلِو الّسريَّةحبيث أنَّ األئمَّة ُُيربونَنا عن ت

وقعْت ومّرْت قرون ومَع ذلك ال  والَغيبة ،ِعلَّة الَغْيَبة اَل تَبّتِضح ِإالَّ بَبْعَد ظُهورِِه َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمو َعَليو
فكيف نتوقَّع أنَّ األِئمَّة َصلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أُجعٌن حيّدثوننا  .تتضُح حكمتها وغايتها إالَّ بعد ظهورهِ 

 !؟َعن الّظهور بتفاصيلو السِّرية
ادلنطقي أنَّ نتوقع بأنّنا فليس من  !إذا كانْت الَغيبة الَّيت ىي َغيبة ضلُن ال نُدرك أبعادىا إاّل بعد ظهورهِ 

األحاديث والّروايات  ،سنستكشُف أسرار الّظهور وأسرار ادلشروع ادلهدوّي يف ىذِه األحاديث والّروايات
لذا على البُمتحدِّث حٌن يتحدَّث أن يأخذ ىذِه  ،بّينت لنا ادلوضوع بشكلِو البُمجَمل خبطوطِو اإلُجالية

ادلعطى اإلُجايل  .فهو إّّنا يتحدَّث يف ساحٍة علميٍة معطياِتا إُجالية ،دَّثالقضّية البالغة األمهيَّة حينما يتح
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َفهذه  ،فيِو وضوح بنسبٍة ما ،ادلعطى اإلُجايل درجة الوضوح فيِو ليست عالية جداً  ،ال يُعطينا نتيجًة تفصيلّية
خص البدنيَّة أو األحاديث أحاديث َجاءتنا بأسلوٍب رُلمل حَّتَّ لو وجدت تفاصيل يف بيان ِصفات الشَّ 

ادلشروع  ،أنا أحتدَّث عن ادلوضوع بكلّيتوِ  ،أنا ال أحتدَّث عن ىذه اجلزئيات ،تفاصيل ألحداث ُجزئية
 .فهذِه القضية البُدَّ أْن تُؤخذ بنظر االعتبار .ما بُبٌّنَ يف أحاديثهم بُبٌّن بنحٍو رُلمل ،ادلهدويِّ بكلّيتوِ 

بقصٍد من دوِن قصد. مل َتصل إلينا ُكلُّ  ،ىناك كتٌب َضاعت ،مل تصل إلينا ُكلُّ األحاديث :األمُر الثاني
بقصٍد أو  ،وحَّتَّ األحاديث الَّيت وصلت إلينا تعرضت للعبث وللّتحريف وللحذف وللّتصحيف ،األحاديث

منها مل يصل إلينا األحاديث مل تصل إلينا كاملًة وما وصل  ،من دون قصد وىذه قضية يف غاية األمهيَّة
ىذا أمٌر خطًن دلن يريد أْن يستنتج نتائج علمّية وبٌن يديو معطيات هبذا الوصف أو هبذا  ،سادلاً مئة يف ادلئة

 .احلال عليِو أن يكون دقيقاً جداً 
 ؛ مَسِّو باألمر الثالث باألمر الرابع ،القضية األخرى وىي مهّمة أيضاً 

ىناك أحداث تتكرَّر  .يتعلَّق بتشابو األحداث عرب مسًنة الّتأريخ البشريّة األمُر الثالث ىو ما :األمر الثالث
ا نقرأُ يف رلموعٍة ِمن األحاديث عن واقعٍة معيَّنة ،وبشكٍل ُمتشابو إذا ما تتّبعنا أحداث الّتأريخ صلد أنَّ  ،فلردبَّ

ا يرفضها البعض ويقبُلها  ،ىذِه الواقعة تتكرَّر ادلقولة الَّيت تتحدَّث عن تكرار  ،البعضىذِه ادلقولة الَّيت ردبَّ
يف كلمات النَّيب ويف كلماِِتم صلواُت اهلِل  ،ىذا ادلضمون ورد يف كلماِِتم ،أنَّ الّتأريخ يُعيد نفسو ،الّتأريخ
ِة بالُقذَّة وَحذو النَّعِل بالنَّ  :عليهم عل بَاعاً َما َجرى ِفي األُمم الماِضَية َيجِري ِفي َىذِه األُمَّة َحذو الُقذَّ

 ،الّتأريخ يتكرَّر .ىو نفُس ادلضمون - َحتَّى َلو أَنَّهم َدَخُلوا ُجحَر َضبٍّ َلَدْخلُتم ِفيو ،َوِذرَاَعًا ِبذرَاع ،بَِباع
وَمن يوافق عليها وَمن ال  ،ال أريد أْن أقف عنَد ىذه القولة وما ادلراد منها بالّضبط .الّتأريخ يُعيد نفسو

ىذِه الّنظرية الَّيت يوافق عليها   ،ولكن نظرية عند فالسفة الّتأريخ ما تسّمى بنظريّة دورة احلضارات ،يوافق
إهّنا تلتقي يف كثًٍن من  ،من ُعلماء فلسفة الّتأريخ من ادلعاصرين ،كثًنون من علماء الّدراسات ادلستقبلية

 .جهاِتا مع مضامٌن ىذِه األحاديث
 .ىذِه القضّية أيضاً البُّد أن تؤخذ بنظر االعتبار ،تتكّرر بشكٍل متشابو ُىناك أحداث ،على أيِّ حالٍ 

ا أحتدَُّث عنو يف سياق احللقات  ،قانون البداء :ىناؾ أمٌر آخر وال أُريد َأن أَقَف َطوياًل عند ىذا ادلوضوع ردبَّ
بأنَّ ىذا الربنامج ىو نقطُة تواصٍل إعالمي وثقايف  :كما قُلت يف أّول حديثي  ،القادمة من َىذا الربنامج

  .نتواصل يف فناء الثّقافة الزَّىرائيَِّة ادلهدويَّة ،ووجداين
أبنائي وبنايت من شبابنا  :وباحلقيقِة إيّن أقصد يف خطايب بالّدرجة األوىل ،سأتعّرض لكثًٍن من ىذه العناوين

إيّن أخاطُب أبنائي  ،عصفت الّصنميَّة برؤوسهم فأكلْت عقوذلمالشِّيعّي! أنا ال أوّجُو خطايب ىنا لكباٍر 
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إنَّ عيوَن إمام زمانِنا يا شباب الشِّيعة تتوجَّو إليكم ال تتوجَّو إىل تلك العقول  :وبنايت من أجياِل شبابنا وأقول
ادلخالف ادلوسوم بأنَُّو وال تتوجَّو إىل تلك القلوب والّصدور الَّيت ُشحنْت من الِفكر  ،الَّيت أكلتها الصنميَّةُ 

  .فكُر أىل البيت
وىناك شحٌن واضٌح للفكر ادلخالف ِعرب ادلنابر  ،من اخلمسينات يف اجلّو الشيعّي العريب وإىل يومنا ىذا

وِعرب الفضائيات اآلن يف وقتنا  ،وِعرب الكتب ،وعرب ادلدارس الّدينية ،وعرب وسائل الّتثقيف ،احُلسينّية
وال أُريد أْن أُطيل الكالم كثًنًا عند ىذه  .اإلعالم والّتعليم الَّيت تنّوعت وتشكلَّت وعرب وسائل ،ادلعاصر
أنتم األجيال ادلثّقفة األجيال  ،ىذا الربنامج مقصودي األّول منو أنتم يا شباب الشِّيعة :لكنَّين أقول ،النقطة

 .مع ىؤالءحديثي  ،طلبة ادلدارس ،ادلثّقفون ،األكادُيّيون ،اجلامعيون ،الواعدة
 :فإمامنا الصَّادُق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو قاَل ألصحابو حٌن شكو إليو الّتحجُّر يف عقول الكبار قال

ىذا ىو  - فَإفَّ قُػُلوب اأَلْحَداث ِإلى َحِديِثَنا َأْمَيل - أيَن أنتم عن الّشباب - فَأين أَنْػُتم َعْن اأَلحَداث
ال شأن يل  ،أنا ُأخاطب القلوَب الَّيت ىي إىل حديثهم أميل .ومن ىنا وضعُت دلسات ىذا الربنامج ،برنارلي

  .بالَّذين عصفْت الصنميَُّة والثّقافُة ادلخالفُة عشَعَشت يف صدروىم ال شأن يل هبم
ليس يف ىذه احللقة سأحتدَُّث عن البداء وعن بقية ادلوضوعات الَّيت ترتبط بشئوناِت  ،سأحتدَّث عن الَبداء

بِأنَّ َىذِه األمور البُدَّ ِمن أن يأخذىا الّدارس  :قُلتُ  ،وَصل احلديُث بِنا إىل الَبداء .الثقافِة الزَّىرائيَِّة ادلهدويّةِ 
  .لُشئونات الّظهور ،يبةاحملقِّق وادلتحدِّث والباحث يف دراستِو لُشئونات الغَ 

ما وصل إلينا مل يكن سادلًا مئة يف  ،األحاديُث ما وصلت بكاملها ،ادلشروع سريٌّ مل ُتكشف أبعادُه السريَّة
ا جاءت الّروايات لو حبثنا يف الّتأريخ وجدنا أكثَر  ،فالّتأريُخ يُعيُد نفسو ،أحداُث الّتأريخ متشاهبة ،ادلئة فلردبَّ

  .وغًن ذلك ،لبصرة مثاًل كم مرّة َخرِبت البصرةمن حالٍة! خراُب ا
وال ّنلك ميعادًا يف ادلشروع ادلهدوّي ِإالَّ  ،ال ُيضع لقانون البداء ؛ميعادٌ  :ألنَّ األمور ثالثة ،قانون البداء
حَّتَّ مكان ظهورِه  ،وقت ظهورِه خاضٌع للَبداء ،اإلمام البُدَّ أن يظهر .اهلل ال ُيلف ادليعاد ،اإلمام فقط

كلُّ شيٍء خاضٌع للَبداء إالَّ ُىو   ،سنتحَدث عن مكان الّظهور .الّروايات تقول ىكذا ،خاضع للَبداء
  .ىو احلاِكُم على قانون الَبداء فلن يكون زلكوماً بوِ  ؟دلاذا ليَس خاضعاً للبداء .صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

لو   !أليس الّروايات حتّدثنا بأنَّ ىذا الوقت يتقدَّم يتأخر بسبب األُمَّة ،سأّما موعد ظهورِه فمرتبٌط بشئون النَّا
البداء جزٌء  ،الَبداء ىو جزٌء من حاكميتوِ  ،ألنَّ الَبداء زلكوٌم بَواليتوِ  ،كان األمر راجعاً إليِو َلَما خضع للبداء

ُة ابن احَلَسن .ففهو ادليعاد الَّذي ال ُيتلف وال يتخلَّ  ،قانون من قوانينو ،من َواليتوِ  ولكن  .إنَُّو ُىَو احُلجَّ
الفارق بٌن االثنٌن أنَّ احتمال وقوع الَبداء يف  ،البداء يقع يف االثنٌن ،ىناك أمور زلتومة وأمور غًن زلتومة

لذلك حَّتَّ العالمات  ،األمور غًن احملتومة يكون أقوى بكثًن من احتمال وقوع الَبداء يف األمور احملتومة
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ىذا ما  ،تتقدَّم تتأّخر تتغًّن أوصافها وخصائصها إىل غًن ذلك ،ُيكن أن يقع فيها الَبداء فال تقع احلتمّية
 .سنأيت عليو حينما نتحدَّث عن الَبداء

ا ىو األىّم وىو األكرب يف ىذِه ادلسألة ،أمٌر آخر يف غاية األمهية الّطريقة الَّيت نَظَم هِبا أئمَّتنا صلواُت  ؟بل ردبَّ
 .قانوف الّتربيِة باألمنيات :الُمو عليهم أُجعٌن األحاديث الَّيت تدور يف شؤونات الَغيبة والّظهوراهلِل وس

ُنسجت األحاديث وفقًا ذلذا لقانون مع مالحظة أنَّ ُجيع أحاديثهم الّشريفة الَّيت  ،فإنَّ الّشيعَة تُرىب باألماين
 .خاضعة لقانون البُمداراةات ىي ترتبط بالشؤونات ادلهدويَّة أو بقيَّة ادلوضوع

 ما يرتبط بأحاديث الّشؤونات ادلهدويَّة. :وىناك قوانٌن فرعية ،قانون ادلداراة :ىناك القانون األكرب

لذلك صلد أنَّ الشِّيعَة يف كلِّ مقطٍع زماين ِعرب َىذه القرون َيدون  ،ِإنَّ الشيعَة تُرىب باألماين :ىناك قانون
وإالَّ  ،لشدِّ القلوِب إىل إمام زماهنم ؛دون رلااًل لتطبيقها على ُكلِّ مقطٍع زماينُفسحًة يف الّروايات حبيث َي

 .وإذا طال األمد ستقسو الُقلوب ،سيطول األمد
ثنا وسأحتدَّث عن كلِّ ىذه  ،ستقسو القلوب ؟ماذا يرتتب على ذلك ،إذا طاَل األمد :الُقرآن ىكذا حدَّ

يعين  ،ىذا الربنامج اسبوعي يف كّل ُجعة :فكما قلت .احللقات القادمةالنقاط إْن شاَء اهلُل تعاىل يف طوايا 
ىذه ادلطالب الَّيت أشرُت إليها  .أمامنا حديث طويل حلقات كثًنة ما ُدمنا نتواصل معكم عرب ىذه الّشاشة

أْن يرسم لنفسِو تصّورًا عن  ،أْن يؤّلف ،أْن حُيقِّق ،أْن يبحث ،مطالب يف غاية األمهيَّة دلن أراد أْن يتحدَّث
قضيٌة يف  .البُدَّ ِمن الّنظِر إىل ىذِه ادلطالب الَّيت أشرُت إليها .شؤونات الَغيبِة وعن ُشؤونات الّظهور الشَّريف

قانوف  :احلديِث يف اجلغرافيا ادلهدويَّةسنبدُأ ب ،غاية األمهّيِة أشًن إليها ومن احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل
ادلطالب الَّيت ُأشًن إليها يف ىذِه احللقة ىي دبثابة مفاتيح وُأسس تبتين َعليها ادلوضوعات الَّيت . حيصالَتم

 سيأيت ذكرىا يف احللقات القادمة إْن شاء اهلل تعاىل.

 : قانوُف الَتمِحيص

َبِصيٍر قَاؿ َسِمعُت أَبَا َعْن أَِبي  -:الكتاُب الَّذي بٌن يدي ،والّروايُة يف غيبة شيخنا الُنعماين ،عن أيب بصًنٍ 
َواهلِل لُتميػَُّزفَّ َواهلل لُتَمحَُّصنَّ َواهلِل لَتُػَغربَػُلنَّ َكَما يُػَغرَبُل  :َجْعَفٍر ُمَحمَّد ابَن َعِلّي َصَلواُت اهلِل َعَليِهَما يَػُقوؿ

ولكنَّين بشكٍل موجز أقف  ،بقيَّة احلديث تأتينا إْن شاء اهلل تعاىل يف احللقة القادمة - الزَُّؤاُف ِمن الَقْمح
واهلِل لَتُػَغربَػُلنَّ َكَما يُػَغرَبُل  - دتحيص - َواهلل لُتَمحَُّصنَّ  - دتييز - َواهلِل لُتميػَُّزفَّ  - عند ىذِه الرَّواية الشَّريفة

سنابل بٌن  نبات طُفيلي ينمو بٌن سنابل احلِنطة :الّزؤان ؟الّزؤان ما ىو، القمح واضح - الزَُّؤاُف ِمن الَقْمح
فحينما يأيت  .ويصعب فرزىا ،وَىذا الّنبات الطُفيلي أيضًا ينمو بشكل سنابل تشبو سنابل القمح ،القمح

ويف بعض األحيان أصاًل ال يلتفت  ،احلاصد فيحُصد يصعب عليو أْن يفرز سنابل الّزؤان عن سنابل القمح
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، ز بٌن سنابل الّزؤان وسنابل القمح فُيحصدإليها إذا كانت الّسنابل ُمزدمحة! اخلُداع البصري ال َيعلو ُُييِّ 
  .وبعد أْن حُيصد بعد أْن ُيصّفى وحُيوَّل إىل حّب تأيت عملية تصفية احلبّ 

وإذا بقيت مع الَقمح  ،حبوبو تكون َصفراء وىي أصغر من القمح ؛الّزؤان، وىناك قمح، فهناك ُزؤان
لذلك يعزلون الّزؤان عن ، فطعم اخلُبز ،العجٌنستفسُد طعَم الّطحٌن وبالّتايل ستفسد طعم اخلَبز طعم 

ىذا ىو القانون  - واهلِل لَتُػَغربَػُلنَّ َكَما يُػَغرَبُل الزَُّؤاُف ِمن الَقْمح - ىذا ىو مقصود الّرواية الشريفة ،القمح
نتحدَُّث سنالحظو بوضوح يف الُبلدان الَّيت  ،قانون الَغربلة ،قانون التمحيص ،قانون التمّييز :الَّذي قصدتوُ 

فيما مرَّ من األيام يف  ،ذلذا القانون تطبيق ليس يف زمانِنا فقط .عنها يف اجلغرافيا ادلهدويَّة يف اخلارطة ادلهدويَّة
يف فرتة نشوء الّدولة ادلهدويَّة سيبقى ىذا الّتمحيص وتبقى  !زمانِنا وفيما يأيت، بل حَّتَّ يف مرحلة الظهور

 .ىكذا اقتضت احلكمُة اإلذلية ،وىذا ىو القانون اإلذلي !ىذِه الغربلة
  .سنذىُب إىل كربالء إىل كربالء ؟زلطّتنا األخًنة إىل أين سنذىب ،ضلُن نُقارُب على الّنهاية

  ... سَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّني

 ... مَحِ حَمَائِكِ االسْنِ األَعْظَنِ والكِتَابِ الـوُثِنيسَالمٌ عَلَى زِينَحِ أَتِيهَا عَلِيٍّ حَمِي

 ... سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّني

 ... سَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِني

يُسَلْسِلُ العُرُوشَ  ،فَهَدَرَ زَئِريُهَا يَهْسَأُ تِالمَىَارِعِ والنَّازِالَخ ،خَلَّفَها فِي كَرْتَالءسَلَامٌ عَلى لَثْىجِ احلُسَنيِ الَّتِي 

 ... هِي عِراصِ الطفُىفِ إِلَى لُصُىرِ الشَّام وأَكْىَاخِهَا ،والتِّيجَاى

هِي آلِ هُحَوَّدٍ وعَلِيٍّ صَلَّى اهللُ  ،الـوُنَسَّهَاخِ عَيِ العُيُىب ،وَعَلى ًَمِيَّاخِ اجلُيُىب ... سَالمٌ عَلَى زَينَة

 ... عَلَيْهِوَا وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُه
  ... يف أماِن اهلل

  



  لقة االولىحال   َزْهَرائيِّون

- 19 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :وفي الختاـ
َل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوي البرنػػامج كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع َل 

وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامج  يخلػػو مػػن أخطػػاء
 .القمرديو أو األوديو على موقع بصورة الفي
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