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 بِسْنِ اهلل الرَّحْوَيِ الرَّحُِنْ
 

سَلَامٌ ػَلًَ السّهْرَاءِ السَّاهِرَة وَأَبُِْهَا وَػَلُِِّهَا الؼَالٍِ  ،سََُّذةِ الذًَُُّْا وَاِخِرَةسَالمٌ ػَلًَ فَاطِوت 

 ... سَلَامٌ ػَلًَ بَمَُِّخهَا الؼُظوًَ وَآََخها الظَّاهِرَة ،وَػِخْرَحِها الطَّاهِرَة

  

 الرَّابِؼَتُاحلَلَمَتُ  ... زَهرائُُّىى
 

 ... ََا بَمَُّت اهلل وَاهلَىَي زَهْرَائٍِزَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ 

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ والؼُمُىلُ بَُؼَتٌ وَحَسْلُِنٌ وَاًْخِظَارُ

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ وَالمُلُىبُ هَىَدَّةٌ وَدُهُىعٌ وَثَارُ

 ... كَرْبَلَائٍِزَهْرَائُُِّىى ًَحْيُ وَالؼِشْكُ 

  ... زَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ وَاهلَىي واهلَىي زَهْرَائٍِ
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 ىىـــزَهْرَائُِّ

 الرَّابِؼَتُ احلَلَمَتُ
 

ِة ابِن احَلَسن َصلواُت اهلِل وسالُمو عليو َكما يف احللقاِت الـُمتقدِّمة اجلزُء   ،أبناِئي وبَناِت َشباَب ِشيعِة احُلجَّ
وصلنا يف . األّول من برنارلنا نَِقُف يف أْفناِء الوصيَِّة الكاظميَّة وصيَُّة الَعقل وصيَُّة احلكمة ذلشاِم ابِن احَلَكم

اِصَيِتو َفََل يَ َتواَضُع ِإَّلا يَا ِىَشام َما ِمْن َعْبٍد ِإَّلا َوَمَلٌك آِخٌذ بِنَ  -:احللقِة ادلاضَية ووقفَنا عنَد َىذِه الِعبارة
يَا ِىَشام ِإنا ِللاِو َعَلى النااِس  -:ُُثَّ يقول إماُمنا صلواُت اهلِل عليو- رَفَ َعُو اهلل وَّل يَ تَ َعاَظُم ِإَّلا َوَضَعُو اهلل

ٌة بَاِطَنة فَأماا الظااِىَرُة فَالرُُّسُل  ٌة ظَاِىَرة وُحجا َتيْن ُحجا ةُحجا ٌة باِطنة  - واألَنِْبَياُء واألَِئما ُحجٌَّة ظاىرة وُحجَّ
  .ىذا الّتقسيم تقسيٌم ُعريٌف حبسِب الُعرف

وأسراُر األئمَِّة  ،وإَّلَّ فحقيقُة األئمَِّة باِطنةٌ  ،يف الُعرِف العام يُقاُل لبعِض األشياء ظاىرة ولبعِض األشياء باِطنة
ة وأماا  - تقسيم ىو تقسيٌم ُعريفلكنَّ ىذا ال ،بعيدٌة عن مناِل عقولنا فَأماا الظااِىَرُة فَالرُُّسُل واألَنِْبَياُء واألَِئما

والَعقُل عنواٌن قد يطوُل  ،وُكلُّ الوصيَِّة َمَدارُىا َمداُر العقِل والُعقالء - فَالُعُقولْ  - احُلجَُّة الَباطنة - الَباِطَنةُ 
الوصيَُّة َّل تتحدَُّث عن ُكلِّ  ،تتحدَُّث عن عقٍل تابٍع ذلذه احُلَجج لكنَّ الوصّيةَ  ،احلديُث ويتشعَُّب حوَلوُ 

وعنَد  ،والعقُل عند الـُمتكلَّمُت لُو دَّللٌة معيَّنة ،فالعقُل يف الُّلغِة لُو دَّللٌة معيَّنة ،معًٌت ُتطلُق عليِو كلمُة العقل
ا يف علم الّنف ،وعنَد ادلتصوَّفِة كذلك ،الفالسفِة كذلك ِس ويف عْلم اَّلجتماِع أيضًا للعقِل دَّلَّلٌت ولُردبَّ

إْذ الربنامُج ليَس ِمن شأنِو أن خيوَض يف مثِل ىذِه  ،وأنا ُىنا َّل أريُد احلديَث عن مثِل ىذِه التَّفاصيل ،أخرى
  .وحنُن مَع ىذه الكلمات النُّوريَّة يف ِغًٌت عن ُكلِّ ىذِه الّتفاصيل ،ادلطالب

ىو العقُل الـُمنَضِبُط دبعرفِة ادلعصوِم  :عنُو َىذه الوصّيُة الّشريفة عن إمامنا باِب احلوائجالعقُل الَّذي تتحدَُّث 
 .ذي تتحدَُّث عنُو ىذِه الوصيَّةىذا ىو العقُل الَّ  ،ىو العقُل الـُمنضِبُط بالثَّقافِة الزَّىرائّيِة ادلهدويَّة ،عليِو السَّالم

ىي الثَّقافُة  ؛الثَّقافُة ادلهدويّةُ  ؟الـُمصطلح الثَّقافُة الّزىرائّيُة ادلهدويّةِمن أيَن تولَّد َىذا  :وقد يسأُل سائلٌ 
 .ادلنسوبُة إىل إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

ةً  -:كما يقوُل إمامنا الزّاكي العسكري حننُ   :وأمَّا الزىرائّيةُ   َنحُن ُحَجَج اهلِل َعَلى الَخلق َوفَاِطَمُة أُمَُّنا ُحجا
فلردّبا يقول  .إذًا ىذا العنواُن خيتصُر احلقيقة بتمامها وكماذلا ،الزَّىراُء عنوان حلجّيٍة على احُلجج - َعَليَنا
ىي رْللى  ؛احلقيقُة الفاطميَّةُ  ،الزَّىراُء ىي احلقيقُة اجلامعُة ذلاتُت احلقيقتُت ؟فأيَن ادلصطفى و ادلرتضى :قائلٌ 

وأُمُّ  ،وأُمُّ األئمَّة ،وأُمُّ الكتاب ،وِمن ىنا كانت ىي األُّم أُمُّ أبيها ،ا كانْت القّيمةوِمن ىن ،حقيقِة زُلمٍَّد وعلي  
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 وأُمُّ ادلؤمنُت. ،ادلهديّ 

وكلُّ ذلك ما ىو بشيًء عند تراِب ِفناِء فَاطمة صلواُت اهلِل  ،وتعٍت احلقيقَة اجلامعة ،األُمُّ تعٍت األْصل
ها إَّلَّ ادلعاين الُّلغوية القاِصرة و العاجزة والَّيت َّل تعٍت إنَُّو َكالٌم وألفاٌظ َّل نعرف ِمن حقائق ،وسالُمو عليها

والقلوُب أوعيُة  ،ولكنَّ ىذا الَّذي نستطيعُو وَّل يكلُِّف اهلُل نفسًا إَّلَّ وسَعَها ،شيئًا يف جنب ادلعاين احلقيقة
إنا ِللاِو َعَلى النااِس  - وَما القلوُب إَّلَّ ىي ىذِه الُعقول - وعاَىاَخيُرىَا أ - ولكن كما قاَل سيُِّد األوصياء

ٌة بَاِطَنة ٌة ظَاِىَرة وُحجا َتيْن ُحجا ة ،ُحجا ألنَّ  - فَالُعُقولْ  وأماا الَباِطَنةُ  ،فَأماا الظااِىَرُة فَالرُُّسُل واألَنِْبَياُء واألَِئما
 ،مٍَّد تتمكَُّن من إدراِك احلقيقِة الَّيت يُطَلُب من اإلنسان أْن يصل إليهاالُعقول حُت تنضبُط بثقافِة آِل زلَُ 

 ،وما ِمن َشيٍء وراء ىذِه احلقيقة ،ىي ىذِه احلقيقُة الَّيت يُطلُب من اإلنساِن أْن يصَل إليها ،معرفُة إمام زمانِو
ُكلُّ أحاديِث أىل البيت وُكلُّ اخلَُطب النبويَِّة   ،معرفُة اهلِل كما قَال سيُِّد الُشهداء وقالوا صبيعاً ىي معرفُة اإلمام

كلُّ األحاديث ُكلُّ ما ورَد إلينا من ِخطاٍب أو حديٍث أو كالٍم أو زيارٍة   ،ُكلُّ الكلمات  ،والعلويَِّة والّصادقيَّةِ 
! قطعاً ؟أنَّ الغاية ادلطلوبة من اإلنسان أْن يُدرك حقيقة إماموِ  :أو دعاٍء ُتشَت بأصبعها إىل ىذِه احلقيقة

ا حبسب  ،حُت أقول يُدرِك حقيقة إمامِو حبسبوِ  ،حبسبوِ  َّل حبسب اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو وإَّنَّ
لنتائج الَّيت فحينئٍذ ا ،فمدارُك النَّاِس سلتلفة ،وُىنا خيتلُف الّناس فيما يصلون إليو ،مدارِك اإلنساِن نفسو

لكنَّ الوسيلة ادلوصلة ىي ىذِه العقول الَّيت تتحدَُّث عنها ىذه  ،سيصلون إليها بالضرورِة ستكوُن سلتلفة
 .ىذِه العقول الَّيت ىي ُحجٌَّة باطنٌة على اإلنسان ،الوصيَُّة الّشريفة

يتحدَُّث فيها أمَُت ادلؤمنُت عن  يف هنج البالغِة عن سيِّد األوصياء يف اخلطبة األوىل ِمن ُخطِب هنج البالغة
َواْصَطَفى ُسْبَحانَُو ِمن َوَلِدِه  -:التَّوحيِد وادلالئكِة واألنبياء وعن اخللق إىل أن يقول صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

 ولدي وأعٍت ابناً  :أقول ،لفظة َولد تطلق على ادلفرد وعلى ما ىو أكثر من ادلفرد ،يعٍت من ولِد آدم - أَنِْبَياء
ولكن ىنا احلديث عن  ،وُتطلُق على الذّكوِر واإلناِث على حد  سواء ،ولدي وأعٍت ذرّييت :وأقول ،واحداً 

ادليثاُق الَّذي ُأخذ على األنبياء تُبيِّنُو لنا  - َأَخَذ َعَلى الَوحي ِمْيثَاقَ ُهم - أنبياء يُبعثون ِمن ولِد آدم
َوَعَلى تَ ْبِليِغ  َأَخَذ َعَلى الَوحي ِمْيثَاقَ ُهم - وبَوَّلية علي  وآِل علي ،ميثاًق بنبوَّة النَّيب ؛األحاديث الشَّريفة

َل َأْكثَ ُر َخلقوِ  -؟ مىت - الرَِّساَلِة َأَمانَ تَ ُهم ا َبدا ، واتاَخذوا األَْنَداَد َمَعو ،َفَجِهُلوا َحقاو ،َعْهَد اهلِل ِإليِهم َلما
َياِطيُن َعْن  ُهم الشا ُهْم َعْن ِعَباَدتِو ،َمْعرِفَِتوواْجَتالت ْ فَ بَ َعَث ِفيِهم ُرُسَلو َوَواتَ َر ِإليِهم أَنِْبَياَءه  ،واقْ َتَطَعت ْ

ادليثاُق الَّذي ُأِخَذ  ،ليستخرجوا ِمن بواطِن ضمائِرِىم ميثاق فطرتوِ  ؛َيْسَتأُدوُىم - لَِيْسَتأُدُوىم ِميثَاَق ِفْطَرتِو
  .على اخلَْلق

ِحَُت ُسِئَل إماُمنا الصَّادُق َعن الِفطرة فبُتَّ أنَّ  ،ميثاُق وَّلية َعلي   ؛بيَّنتُو أحاديثهم الشَّريفةوادليثاُق أيضًا 



 لقة الرابعةحال   َزْهَرائيِّون

- 7 - 
 

 ،لَِيْسَتأُدُوىم ِميثَاَق ِفْطَرتِو - ىذِه ىي الفطرة ،َعِليٌّ ويلُّ اهلل ،زُلَمٌَّد َرُسوُل اهلل ،الفطرة َّل ِإلو إَّلَّ اهلل
ُروُىم َمْنِسيا نِ  وا َعَليِهم بِالتاْبِليغ ،ْعَمِتوويُذَكِّ  ؛ويُ ُرُوُىم آيَاِت ال َمْقِدرَة ،ويُِثيروا لُهم َدفَاِئَن الُعُقول ،وَيْحَتجُّ

احلديُث عن الُعقوِل ُىنا يف وصّيِة باِب احلوائج ُىو حديٌث عن عقوٍل  - ويُثيروا لُهم َدفَاِئَن الُعُقول -
 ىي ىذِه العقول الَّيت تتحدَُّث عنها ىذِه الوصيَّة  ،مرتبطٍة بإمام زماهِنا

َره ُ لنا إماُمنا باُب  - يَا ِىَشام إنا الَعاِقل الاِذي َّل َيْشُغُل الَحََلُل ُشْكَره َوَّل يَغُلُب الَحَراُم َصب ْ ُىنا يُبُتِّ
العاقل الَّذي يُريدُه اإلماُم بْعضًا ِمن أوصاف  ،احلوائج صلواُت اهلِل وسالُمو عليو بعضًا من أوصاِف الُعقالء

َوَّل يَغُلُب الَحَراُم  ،إنا الَعاِقل الاِذي َّل َيْشُغُل الَحََلُل ُشْكَره - أْن يتحلَّى دبا جاَء يف ىذه الوصيَّة الشَّريفة
َره دوِن  ادلراُد من احلالِل ىنا ىو ُكلُّ ما يستطيع أْن يفعلُو اإلنسان من ؛َّل َيْشُغُل احلالُل ُشكَره - َصب ْ

الواجبات وادلندوبات  .وىناك مندوبات ،ُىناك واجبات جيُب على اإلنساِن شرعاً أْن يأِت هبا ،إجياٍب شرعي
نيوية ىي مساحُة  ،ىذه أموٌر واضحة ترتبُط بالتَّقنُت الشَّرعي ولكن ُىناك مساحٌة واسعة يف احلياة الدُّ

واإلنساُن بطبيعتِو  ،فاإلنساُن ُحرٌّ يتصرَُّف فيها ،نسانىي ادلساحُة الَّيت تُركْت لإل ،مساحة احلالل ،اإلباحة
لو مل ُُنبل على  ،وحنُن البشر ُجِبلنا يف أْصِل ِخلقتنا على ُحبِّها ،الّدنيا عاملٌ تُرايب ،طبيعُة أبناء الّدنيا ،العادية

أَّل حيصُل  ،سُتصيبنا الكآبُة والتَّشاؤُم واإلعراضُ  ،لْن نستطيَع أْن نعيَش فيها ،ُحّبها لْن نستطيَع أْن نُعمَّرىا
نيا ،ىذا يف بْعٍض ِمن النَّاس حَُت يسأموَن ِمن احلياة م َّل حُيبُّون الدُّ لو أحبُّوا  ،إذا ما سِئموا ِمن احلياة إهنَّ

نيا َلَما َسئموا ِمن احلياة   ؟فحُت يسأموَن من احلياة إىل أين يتَّجهون ،الدُّ
وقد ُيصاُب البْعُض بأمراض قد  ،وقد ُيصاُب البْعُض خبلٍل يف عقلوِ  ،ُض ِمن النَّاِس إىل اَّلنتحارقد يتجُو البعْ 

 ،ُيصاب بأمراض سوداوية رُبوُِّل حياَتُو إىل حياٍة َّل معٌت ذلا وَّل قيمة ذلا ،ُتسمَّى ُروحّية نفسّية مسِّي ما شئتْ 
وإَّلَّ اخلُط العام  ،اجهُو قد يُدَفُع إىل بُغضِو للحياة الّدنيويةالسَّبُب يف ُكلِّ ىذا ىو أنَّ اإلنسان بسبِب ما يُو 

أنَّ الّدنيا  ؛ومرادي ِمن العامل الًُتايب ،والّدنيا عامَلٌ تُرايب ،وحنُن رلبولون على ذلك ،يف البشر ىو ُحبُّ الّدنيا
رادي ِمن توافُو األمور وصغائر مُ  ،صغائُر األمور ،تتألُف من رلموعة أشياء األعمُّ األغلُب فيها توافُو األمور

ا ُمتغَّتٌة متبّدلٌة زائلٌة خدَّاعةٌ  ،األمور: أموٌر قد يراىا النَّاس ذلا قيمة لكنَّها دبيزان احلقيقِة َّل قيمة ذلا  .ألهنَّ
، سِّي ليَس فقط اجَلمال اإلنساينوُمرادي ِمن اجلماِل احل ؟كم يُنفُق على اجلمال احلسِّي  ؛اجلماُل احلسِّيُّ 

اجلمال احلسِّي  ،اجلمال يف الوجوه يف األبدان ،اجلمال يف البساتُت ،اجلمال يف الشَّوارع ،جلمال يف البيوتا
. كم ىناك ِمن .كم يُنفُق ألجلِو من العمل  ؟كم يُنفُق عليِو من الوقت  ؟كم يُنفُق عليِو من األموال  ،ُمطلقاً 

وعلى انبعاث  ،وِمن أىمِّ األمور الباعثِة على إعمار األرض الظَّاىري ،اجلماُل شيٌء َحَسن ؟ادلؤسسات
ولكنَّنا إذا نظرنا إىل ىذا اجلمال احلسِّي اّلذي  ،احلماس يف حياة النَّاِس لَِتواُصل ولُِتواصل مشاريعها العمليَّة
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وىكذا ُكلُّ  ،ائٌل متغيّـٌر َّل ثبات لوُ فإنَّو ز  !يف ميزان احلقيقِة َّل قيمة لوُ  ،لُو ِمن القيمة ما لُو يف نظر النَّاس
 ؟يعٍت أنَّ األشياء فيها أين تذىب ،ىذا ُمرادي ِمن أنَّ الّدنيا طبيعُتها ترابيةٌ  .شيٍء يف ىذا العامل الًُتايب

اب اب ؛تذىب إىل الزَّوال ،تذىب إىل الًتُّ اَب َّل يُوجد أرخص ِمن الًتُّ حُت ترخص األشياء  .ألنَّ الًتُّ
أو أنَّ شَبَنُو  ،ألنَّ الًُتاَب إمَّا أن َّل يكون أصاًل لُو شَبن !صارْت بثمن الًُتاب !ْت بُرخص الًُتابصار  :يقولون

 شَبٌن خَبس.

نيويَّة وحنُن بطبعنا  ،احلالُل الَّذي يتعامُل معُو اإلنسان ىي ىذِه ادلساحة ادلليئة بكثٍَت ِمن شؤونات احلياة الدُّ
ولكنَّنا نتعامُل معها على  ،شياء الَّيت إذا َحَكمنا عليها حبكم الُعقل َّل قيمة حقيقية ذلاميَّالون للتَّعلُِّق هبذِه األ

نيا ،وندفُع األموال ونصرُف األوقات وُنساِفر ونبذل اجلهد ،أساِس أنَّ ذلا قيمة وحنُن  ،وبالنَّتيجة ىي ىذه الدُّ
نياوىذِه طبيعتُنا حنُن ال ،ىذِه طبيعُة العامل الًُتايب ،أبناؤىا فهذه ادلساحُة الواسعُة الَّيت يتحرَُّك  ،ًُتابيِّون أبناُء الدُّ

حنُن بصدد احلديِث عن  ،وأنا ُىنا أربدَُّث عن ِمساحٍة واسعٍة تنضبُط حدودىا حبدود التَّشريع ،فيها اإلنسان
منضبطة  ،نتحرَُّك حنُن فيها فالوصيَُّة ُمنضبطٌة يف السَّاحات الَّيت ،وصيٍَّة دلعصوٍم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو لنا

 بضوابط التَّشريع.

يشغل  ،يشغل العقل ىذا ادلراد ؟ماذا يشغل احلالل ،َّل يشغل - إنا الَعاِقَل الاِذي َّل َيْشُغُل الَحََلُل ُشْكَره
يف ُمقابل  ،يتحسَُّس الفْضَل الَّذي يصُل إليو ،اإلنساُن العاقُل يتحسَُّس النـَِّعم الَّيت تصُل إليو .اإلدراك البشري

ا كاَن العْقُل أعظم النـَِّعم ألنَُّو ىو الَّذي يَقودنا  ،وأعظُم ىذِه النِّعم العقل ،النـَِّعِم والفْضل ُىناك الشُّْكر وإَّنَّ
فكم ينشغُل إدراُكنا  .الَعقُل ىو الَّذي يَقودنا إىل إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،إىل علي  وآل عليّ 

هبذِه الشُّؤونات  ،يف األعمِّ األغلب إدراُكنا مشغوٌل بتمامِو هبذا احلالل ؟هبذه ادلساحة الواسعة من احلالل
إنا الَعاِقَل الاِذي َّل  - لذا اإلمام يقول ،فإذا انشغُل اإلدراُك هبذا احلالل غاب الُشْكر حينئذٍ  ،ادلختلفة

، والَّذي َّلبُدَّ أْن يتحسَّس النـِّْعَمة ،يعٍت َّل يأخذ تعلُُّقُو باحلالِل زَللَّ َتعلُّقِو بالشُّْكر - َرهَيْشُغُل الَحََلُل ُشكْ 
 َّل يَتحسَُّس النـِّْعَمة وَّل جيَُِد الشُّْكر ُمرتبطاً هبذه النِّعمة َفما ُىو ِبَعاِقل.

 .اصل للمهدّي شنكولبقيَّة احلديث يف احللقِة القادمِة إْن شاَء اهلل تعاىل نذىب إىل ف
* * * * * * * * 
وأوَُّل بلٍد أتناولُو باحلديث الِعراق وأوَُّل  (اجلغرافيا ادلهدويَّة) :يف اجلزء الثّاين ِمن برنارلنا ىذا عنونتُو فيما سبق

احلديُث يف الكايف الّشريف  ،حديٍث مرَّ علينا يف احللقِة ادلاضية قرأتُو ِمن الكايف الّشريف أُعيُد قراَءتُو عليكم
َلم َوِعْنَدُه ِفي الَبيِت أُنَاٌس   :قَال -:يف اجلزء األّول عن ادلفضَّل ابِن ُعمر ُكْنُت ِعند أَِبي َعْبِد اهلل َعَليِو السا

الـُمفضَّل يقول ُكنُت أُظن أنَّ اإلمام  ،يعٍت باحلديث الَّذي سأنقُلوُ  - َفظََننُت أَناُو ِإناما َأرَاد ِبَذِلَك َغيِري
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اإلمام  - َأَما واهللِ  :فَ َقالَ  - ولكْن تبُّت يل إنَّو يُريدين ويُريُد غَتي أيضاً  ،الصَّادق حبديثِو ىذا يُريُد غَتي
 - يبةُ وطالت الغ ،وقد غاَب صاحُب ىذا األمر - َأَما واهلِل لََيِغيَبنا َعْنُكْم َصاِحُب َىَذا اأَلْمر - يقول

ذكرُه يأِت  ،وصاحُب األمِر صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ِذكرُه خاملٌ  ،لََيْخِمَلنَّ ِذكرُه ؛لَيْخِملنَّ  - َولََيْخِمَلنا َىذا
ا الثَّالثة أو الرَّابعة ا َّل يأِت أصالً  ،بالدَّرجِة الثَّانية أو ُردبَّ   !أو ُردبَّ

وما  ،ادلخالفون ألىل البيت أَساسًا َّل يعتقدون بوِ  ،يعةاحلديُث عن الشِّيعة ليس احلديُث عن غَِت الشِّ 
ا احلديُث  ،وما كان لُو من ذكٍر عندىم حىتَّ يكون ذكرُه خامالً  ،ذكروه ، الشِّيعُة رلموعات .عن الشِّيعةوإَّنَّ

ذكُر ُكلِّ رلموعٍة رُموُز  ،وكلُّ رلموعة ذلا رُموزىا، مسِّي ما شئت ،مرجعيَّات ،تيَّارات ،طوائف ،ِفَرق ،أحزاب
ا يأِت ذكُر اإلمام بالدَّرجِة الثَّانية ،تِلَك اجملموعة وَّل شيء وراء ذلك ا َّل يأِت ،الثَّالثة ،فلردبَّ ادخلوا إىل  !أو ردبَّ

ا َّل ذبُد ذْكراً أساسًا لإلمام احُلجَّة ،ُكلُّ ُحسينيٍَّة تُعلُِّق ُصوراً لُرموزىا  ،ُحسينيَّاتنا علِّق ُصور ُرموزىا يف وتُ  ،ولردبَّ
أىمُّ شيٍء أْن تُعلَّق  !بينما لو علَّقوا شيئًا عن اإلمام احُلجَِّة فيأِت بالدَّرجِة الثَّانية !أىمِّ مكاٍن يف احُلسينية

 ؟أليَس ىذِه حقيقة ،وَّلبُدَّ أْن تكوَن ُىناك ِسلسلٌة من األلقاب الطَّويلة العريضة ألصحاب الصُّور ،الصُّور
ولكن كما يقول األِئمَّة صلواُت اهلِل وسالُمو عليِهم  ،قول إنَّ ىذِه ادلسألة فقط ىي ىذه ادلسألةأنا َّل أ

سواء اخلامت الَّذي يُلبس  ،نعرُف عْقَل الرُّجل ِمن َسَجِع َخاسَبوِ  ،أصبعُت ِمن أنَّنا نعرُف عقل الّرجل ِمن ُكنيتو
ىذه األشياء ِمن خالذلا  ،يُعَرُف عقُل الّرجل من كتابوِ  ،َسَجَعاً وكانوا قددياً يكتبون  ،أو اخلَتم الَّذي َيستعملوُ 

  .عقُل ىذِه اجِلهة ،عْقُل ىذِه ادلؤسَّسة ،يُعَرُف عقُل ىذِه احُلسينية
حىتَّ يف اليافطات يف كثٍَت ِمن األحيان أقرأ يف اليافطات مثاًل  ،أعتقد القضّية واضحة الّصورة واضحة جداً 

تكون  !يف كثٍَت من األحيان َّل يُعزَّى وَّل يُهنُأ صاِحُب األْمر أصالً  ،يف يافطات التَّعزية ،يف يافطات التَّهنئة
وَّل أدري  !التَّعزية والتَّهنئة دلراجعنا الِعظام واألُمَّة اإلسالمية وىم يقصدون باألُمَِّة اإلسالمية الشِّيعة وغَتىم

ما شأُن األُمَّة  !األُمََّة اإلسالمية دبولِد اإلمام الرِّضا! مثاًل يُهنُِّئون ؟ىذِه العقول كم أعطيها ِمن درجة
! األُمَّة اإلسالمية ىل يُهمُّها أنَّ اإلمام ؟! أصاًل األُمَّة اإلسالمية تعرُف اإلمام الرِّضا؟اإلسالمية باإلمام الرِّضا
! أو يُعزُّوَن األُمَّة اإلسالمية !اإلسالمية! ىذه الَّيت تتحدَّثوَن معها تسمُّوهنا باألُمَّة ؟الرِّضا ُوِلد أْم مل يُوَلد

! أو يُعّزون األُمَّة اإلسالمية بشهادة !ما ىي األُمَّة اإلسالمية ىي الَّيت قتلْتوُ  !!بشهادة موسى ابن جعفر
 ! !ما ىي األُمَّة اإلسالمية ىي الَّيت قتلْت الصديقة الكربى ،الصَّديقة الُكربى

 ،! أو يُذكر بعد ذلك!وَّل ذكر لصاحِب األمر ،العامل اإلسالمي ،مَّة اإلسالميةفُيعزى ادلراجُع الِعظام واألُ 
ىذِه  ،أنا ُىنا أريُد أْن ُأشَت إشارات .القضّية ليسْت مهمَّة ،يف أّول الكالم ،وحىتَّ لو ذُِكر يف أّوِل األمر

أنا أريد أْن ُأشَت إىل  ،قعلكنَّ ىذه اإلشارات تتحدَّث عن وا ،اإلشارات ليسْت ىي الَّيت يف نفسها مهمَّة
لن ُنَد ذْكراً  ،حىتَّ لو ذىبنا إىل ُشعرائنا احُلسينيُت، (ذكُر اإلمام احُلجَِّة فيو ذكٌر خامل)إىل واقٍع  ،الواقع
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حىتَّ حينما يُطلُب  ،الكثَت من الشُّعراء ِحُت ينظمون القصائد احُلسينّية يف أيّاِم زُلرَّم ،واضحًا إلمام زمانِنا
أو يف  ،! مثاًل يف ليلة علي  األكرب!ْن يذكروا اإلمام احُلجَّة َّل يستسيغوَن ذلك أْن يذكروا اإلمام احُلجَّةمنهم أ

 ،وىذه الظَّاىرة واضحة على طول اخلط ،ىذِه الَّليلة للقاسم ،يقولون ىذِه الَّليلة لعلي  األكرب ،ليلة القاسم
بأنَّ ىذِه الَّليلة ىي  :! حينما ُيسأل فيقول!الرَّادود َّل يَقرُؤوىاوبْعض الشُّعراء يذكرون اإلمام بأبياٍت قليلة 

أنا أعيُش يف ىذا الوسط  ،! أنا ىنا َّل أفًتض افًتاضات؟ما الَّذي جاء بذكِر صاحِب الزمان !ليلُة العبَّاس
َولََيْخِمَلنا  - !!ذكُر اإلمام ذكٌر خامل :ىذِه ىي احلقيقة ادلوجودة ،احُلسيٍت منُذ نُعومِة أظفاري وأنا جزٌء منو

ولكن ُىناك  ،ليَس بالضَّرورة أْن تُقال ىذِه العبارات - َىَذا َحتاى يُ َقال َماَت َىَلك ِفي أيِّ َواٍد َسَلك
...  ووووآ)الكثَت من الشِّيعِة لو ِقيَل ذلم تعلَّقوا بإمام زمانكم أو يكون احلديُث عن إمام زماهنم يقولون 

 ! !وقضّيُة اإلمام يف حاٍل آخر ،! حنُن اآلن يف حال(!ي قضية بعيدةىذ

أنا أذكُر يف بداية الثَّمانيات ِحَُت ُكنَّا نقرأُ ُدعاء الُندبة وِحُت كنُت أشرُح ُدعاء النُّدبِة أو أربدَّث ِمثل ىذِه 
ُثكم هبا  م احُلجَّة عليو السَّالم بعَد أْن أصَبح اآلن يتحدَّثون ُردّبا بعض الشَّيء عن اإلما)األحاديث الَّيت ُأحدِّ

أمساء  ،رُموز كبَتة ،ِحُت كنُت أشرُح ُدعاء النُّدبِة أو أربدَّث ِمثل ىذِه األحاديث (النَّاس يُطالبون بذلك
 حنُن يف ،إنَّ ىذا الطَّرح وىذا الكالم ليَس ُمناسبًا للزَّمان الَّذي نَعيُش فيو :معروفة ِمن العلماء كانوا يقولون

ودعاء الُندبِة  ،حنُن يف حالة جهادٍ  ،ويف زماِن عمليٍة ُكربى يف تغَتُّ الوضع السَّياسي يف ادلنطقة ،زماِن مواجهة
! ومثُل ىذا موجوٌد ؟أيُّ ديٍن ىذا ؟!! أيُّ َفهٍم ىذا!وذكُر اإلمام احُلجَّة يُثبُِّط اذِلمم ويـُْقِعُد النَّاس عن اجِلهاد

 !؟الّشيعيحلدِّ اآلن يف الوسط 
ِفيَنُة ِفي َأْمَواِج الَبْحر ؤنا َكَما ُتَكفاُأ السا  ،سَبيل إىل ىذِه اجلهة حىتَّ تكاد أْن تغرق ؛ُتَكفَُّأ السَّفينة - َولَُتَكفا

، كّفىء السَّفينةىذا ىو ت ،ُُثَّ سبيل إىل اجلهة األخرى َحىتَّ تكاد أْن تنقلب ،حىتَّ يدُخل شيٌء من ادلاء فيها
ؤنا  - حىتَّ يدُخل ادلاء يف جوفها يف جوِف السفينة ،أشدَّ ادليل حىّت تكاُد تنقلبسبيُل  إشارة إىل  - َولَُتَكفا

أو ادلشاكل  ،أو احلروب العسكرية ،والتَّغَتات السَّياسية ،التَّقلُّبات والتَّغَتات واألحداث ادلختلفة ِمن الِفنت
 ،اإلرىاب الدَّموي ،اإلرىاب الّسياسي ،قهِر والظُّلم واإلرىابمن ال :أو سلتلف أنواع ادلعاناة،اَّلقتصاديَّة

ادلؤسَّسُة  ،ىناك إرىاٌب فكري واضح !واإلرىاب الفْكري َموجوٌد حىتَّ يف واقعنا الشِّيعي ،اإلرىاب الفكري
ينية يف بعض األحيان ا يف أحايُت كثَتة سبارُس سلطتها بنحو اإلرىاب الِفْكري ،الدَّ يف يومنا ليَس  ،بْل ردبَّ

ينيِة يف  ،. على طول اخلط ىذِه القضيَّة موجودة.ىذا وىذا األمر موجوٌد بشكل عام يف كلِّ ادلؤسَّسات الدَّ
ِفيَنُة ِفي َأْمَواِج الَبْحر - العامل ؤنا َكَما ُتَكفاأُ السا َّل يَ ْنُجو إَّلا  - يف ىذا التَّكفأ والتقلُّب - َّل يَ ْنُجو ،َولَُتَكفا

سؤاٌل ىل يستطيع اإلنسان أْن يتلمَّس  .ادليثاُق إمامُة إمام زمانِنا ،وادليثاُق َوَّليُة علي   - َمْن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقو
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إذا كان اإلنساُن يرى أنَّ قلَبُو َمربوطاً  ،الوثاق ىو الرّباط ،نعم ادليثاق ىو شيٌء َموثوق َمربوط ؟ىذا ادلعٌت
يف باطنِو بإمام  ،أمَّا َىذا الَّذي َّل جيُد رِباطاً حقيقياً يف قلبوِ  ،انِو ىذِه عالمة على أنَُّو َقد ُأِخذ ميثَاقُوبإماِم زم

َّل يَ ْنُجو إَّلا َمْن َأَخذ اهلُل ِميثَاَقو وََكَتَب اإِلْيَماَن ِفي  - فال ينطبُق عليو ىذا الوصف ،ومع إمام زمانو ،زمانِو
ُىناك عناية خاصَّة وىذه العنايُة تأِت من إمام زمانِنا صلواُت اهلِل  ،رِعاية خاصَّة - ُروٍح ِمْنوقَ ْلِبو وأَياَدُه بِ 
 ؟ومىت يكوُن ذلك ،حَُت تتكّفُأ السفينةُ  ؟مىت ينجو - َّل يَ ْنُجو إَّلا َمْن َأَخذ اهلُل ِميثَاَقوُ  - وسالُمو عليو

راية واضح  - ِاثْ َنَتا َعَشَرة رَايًَة ُمْشَتبَ َهة َّل يُْدَرى َأيٌّ ِمْن أي َولَُترفَ َعنا  - حَُت تُرَفُع الرّاياُت الـُمشتبهة
 ،ىناك أتباع ،ىناك رموز ،ىناك فكرة ،راية يعٍت ىناك قائد ،معناىا َّل أعتقد أنَّ األمر حباجٍة إىل شرح

قد تكون  ،وحركًة يف وسط اجملتمع ،وأتباع ،وقادةً  ،وىدفاً  ،وشعاراً  ،الرَّايُة تعٍت فكرةً  ،واضح رلموعات
فهي ِمن جهٍة  ،يعٍت َّل يستطيُع اإلنسان أْن دُيّيزىا ؛ُمشتبهة .ىي ىذِه الرَّاية ،اجتماعيةً  ،دينيَّة ،سياسيَّةً 

 .فهي راياٌت ُمشتبهة ،وِمن جهٍة أيضاً تشبُو الباطل ،تشبُو احلقّ 
ا تد ؟ىذه الرّايات ادلشتبهة دلاذا تكون ُمشتبهة ا إىل ىدٍف واحد حبسب  ،عو إىل أىداف ُمتقاربةألهنَّ وردبَّ

وما أكثر الرَّايات يف الوسط  ،احلديث يف الوسط الّشيعي ،أو إىل ِفَكٍر ُمتقاربة ،أو إىل فكرٍة واحدة ،الظَّاىر
ُث عن . يف ادلاضي يف احلاضر يف ادلستقبل وليس بالضرورِة أنَّ الّرواية ىذِه تتحدَّ .ليس يف يومنا ىذا ،الّشيعي
إنٍَّت  .لكنَّنا ُنُد يف احلاضِر ما ىو شديُد الشَّبو بالَّذي يف ىذِه الّرواية ،فلردّبا تتحدَُّث عن ادلستقبل ،احلاضر

ًا أو ضمانًا أنَّ ىذه الّرواية تتحدَُّث عن وقتنا احلاضر عن زمانِنا الرَّاىن ا تتحدَُّث عن  ،َّل أملُك صكَّ لردبَّ
فبالتَّايل نفُس الَقوانُت  ،إنَّ واقعنا الشِّيعي يف العراق يشبُو ما ىو موجود ُىنا :أقول لكّنٍت ،ُمستقبِل األيّام

باعتبار أنَّ احلديث عن  ،نفُس اآلثار نفُس الواقع ادلذكور يف ىذه الّرواية بتفاصيلِو سينطبُق على واقعنا الرَّاىن
يتواجُد  ،الـُمفضَّل ابُن ُعمر ىو وكيُل األئمَِّة يف الكوفة ،العراق البلُد األّول الَّذي اخًتتُو يف اجلغرافيا ادلهدويّة

وىو قال يف البداية  ،وىذا سيبدو واضحًا ِمن خالل تتمَّة الّرواية ،واحلديُث ُىنا موجٌَّو إليو ،دائمًا يف الكوفة
 .ظننُت أنَّ احلديَث ليس يل ولكن بعَد ذلك تبُّت أنَّ احلديث موّجٌو إيل

يف  ،حىّت يف الرُّموز ،كما قُلُت قبَل قليل ُىناك تشابو يف الّشعارات يف ادلصطلحات  - ِمْن أي َّل يُْدَرى َأيٌّ 
الـُمفضَّل ُكنيُتُو أبو عبد  -؟ َما يُ ْبِكيَك يَا أبَا َعْبِد اهلل :فَ َبِكْيُت فَ َقالَ  :قَالَ  - كثٍَت ِمن الرُّموز ىناك تشابو

 !؟أَْبِكي وأَنَت تَ ُقول ِاثْ َنَتا َعَشَرة رَايًَة ُمْشَتبَ َهة َّل يُْدَرى َأيٌّ ِمْن أي ُجِعلُت ِفَداك َكيَف َّل :فَ ُقْلتُ  - اهلل
ا رايات شيعيةُبكاؤه  ،الـُمفضَّل ُىنا بكى ألنَُّو َعِلم أنَّ ىذا الكالم ُموّجو إليِو لذلك بكى - ، لو كانت ألهنَّ

 - يف زماِن الـُمفضَّل موجودة عشرات الرّايات ِمن رايات ادلخالفُت .من رايات ادلخالفُت َلَما بكى الـُمفضَّل
مس :قَالَ  ة َتْدُخُل ِفيَها الشا َنٌة َىِذهِ  :فَ َقالَ  - كّوة: نافذة صغَتة  - َوِفي َمْجِلِسِو ُكوا اإلمام ُيشَت  -؟ أَبِي ا
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ْمس :لَ قَا ،نَ َعم :فَ ُقلتُ  - إىل الشَّمس وإىل ىذا الشُّعاع الدَّاخل من الكّوة   - َأْمُرنَا أَبْ َيُن ِمْن َىِذِه الشا
للُمفضَّل وأمثال  ،يكوُن أبَُت من ىذِه الشَّمس لتلك القلوب الَّيت أخذ اهلُل ميثاقها ؟كيَف يكوُن ذلك

َخَذ َّل يَ ْنُجو ِإَّلا َمْن أَ  - أليس مرَّت الرواية تقول ،القلوب الَّيت أخذ اهلُل ميثاقها وأيّدىا بروٍح منو ،ادلفضَّل
فتكون الرَّايُة أو اجلهُة الَّيت ذلم أبُُت ِمن الشَّمس ذلذِه  - اهلُل ِميثَاَقو وََكَتَب اإِلْيَماَن ِفي قَ ْلِبو وأياَدُه ِبُروٍح ِمْنو

إذًا ىذه  ،القضّيُة يف غاية اخلطورة .القلوب الَّيت ربّدَث عنها إماُمنا الّصادُق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
 .ىذه الرّايات ليسْت إىل أىل البيت ؟إىل أينالرّايات 

وا إىل َمن يرجعون ! َّل أعٍت اجلميع ولكن ُىناك ؟إماُمنا الكاظم بعد شهادة اإلمام الصَّادق ِكبار الشِّيعة ربَتَّ
وا إىل َمن يرجعون الصَّادق ! عبُد اهلل األفطح وىو اَّلبن األكرب ِمن أبناء اإلمام ؟رلموعة من كبار الشِّيعة ربَتَّ

ومؤمن  ،ىشام ابن سامل وَمن معو :وىؤَّلء اجملموعة ،وبايعُو بعُض الشِّيعِة على أنَُّو اإلمام ،جلس للنَّاس
فخرجوا وبعضهم حُيدِّث  ،الطّاق ومن معهم دخلوا على عبِد اهلل األفطح سألوه فوجدوا ما عندُه شيء

اإلمام الكاظم أرسَل إليهم  ؟إىل اخلوارج ؟عتزلةإىل ادل ؟إىل القدرية ؟إىل ادلرجئة ؟البعض: إىل أين نذىب
وَّل إىل  ،. َّل إىل ادلرجئة وَّل إىل القدرية.. إيلَّ إيلَّ  :اإلمام رأسًا قال ذلم ،َلمَّا دخلوا على اإلمام ،أحداً 

يت خُياطبها الَّذي يبدو ِمن ىذِه الّرواية أنَّ ىذه الرّايات ليست ىي الَّ  .إيلَّ إيلَّ  ،وَّل إىل اخلوارج ،ادلعتزلة
 .إيلَّ إيلَّ  :صاحب األمر

ا  :لو كانت ىذه الرايات راياُت حق  َلَما قاَل إماُمنا الصَّادقُ  ،ىذي رايات ُكلُّ رايٍة تذىُب يف طريقها بأهنَّ
 .ىذه رايات ذاىبة يف طريقها .ُُثَّ قال أمرنا أبُُت من ىذه الشَّمس ،رايات ُمشتبهة َّل يُدرى أيٌّ من أي

اً الّرواية  ىناك من رلموعٍة ِضْمن ىذه اجملموعات الَّيت ىي أمُرىا  ،ىل أنَّ ُىناك من رايةٍ  ،ليست واضحًة جدَّ
! لكن اخلالصة ؟أو أنَّ اجملموعَة الَّيت أمُرىا أبَُتُ من ىذِه الشَّمس خارج ىذه اجملموعات ؟أبُُت من الشَّمس

وىذا األمر يتجلَّى ليس ِمن  ،ىناك الكثَت ِمن الرَّايات الشِّيعية َّل عالقة ذلا باحُلجَِّة ابن احلسن :واضحة
خالل ىذِه الرَّواية بل ِمن خالل العشرات والعشرات وادلئات ِمن األحاديث الَّيت تناولْت ُشؤونات الَغيبِة 

 وشؤونات الظُّهور.

 ،مسون والكالُم منقوٌل عن سيِّد األوصياء صلواُت اهلِل وسالُمو عليوىذا ىو حباُر األنوار اجلزء احلادي واخل
َوَذِلَك أنا  ،ِاْعَلُموا ِعْلَمًا يَِقيَنًا أنا الاِذي َيْستَ ْقِبُل قَاِئُمَنا ِمْن َأمِر َجاِىِلياِتُكم -؟ ماذا يقوُل أمَُت ادلؤِمنُت

ِاصبع ىذا الكالم مع  ،ىذا كالُم أمَت ادلؤمنُت ما ىو بكالمي - رَِحَم اهلل األُماَة ُكلاَها َيوَمِئٍذ َجاِىِلياة إَّلا َمنْ 
ِفينُة في َأمَواِج الَبحر َّل  -:أمل يقل ُىنا إمامنا الّصادق ،ذلك الكالم الـُمتقدِّم ؤنا َكَما ُتَكفاُأ السا َولَُتَكفا

َّل يَ ْنُجو إَّلا َمْن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقو وََكَتَب  - تلفةيف ىذا التَّكفُّأ وىذا التَّقلُّب ىذِه اّلرايات ادلخ - يَ ْنُجو
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َوَذِلَك أنا األُماَة ُكلاها َيومِئٍذ  -؟ ماذا يقول ُىنا إماُمنا سيُِّد األوصياء - اإِلْيَماَن ِفي قَ ْلِبو وأَياَدُه ِبُروٍح ِمنو
وُكِتب  ،ُأِخَذ ادليثاق يف قلبو ،لَّذي ُكِتَب ادليثاُق يف قلِبوىو ىذا ا ؛َمن َرِحَم اهلل - َجاِىِلياة إَّلا َمْن رَِحَم اهلل

َوَذِلَك أنا األُماَة ُكلاها َيومِئٍذ  - بتأيّيٍد وعنايٍة ورعايةٍ  ،وأُيَِّد ِبروٍح من احُلجَِّة ابن احلسن ،اإلدياُن يف قلبو
يَلًة واِحَدة َّل يَ ْعِرُف ِفيَها إَماَم َزَمانِِو َماَت ِميَتًة َمْن بَاَت لَ  -؟ أيَُّة جاىلية - َجاِىِلياة إَّلا َمْن رَِحَم اهلل

كما قُلت قبل قليل يف شرِح وصيَِّة باِب احلوائج من أنَّ احلقيقة ادلطلوبة من اإلنسان معرفُة إمام   - َجاِىِلياة
َوَذِلَك أنا األُماَة ُكلاها َيومِئٍذ َجاِىِلياة إَّلا َمْن رَِحَم  - زمانِو الَّيت ىي حدٌّ فاصٌل بُت اجلاىليَّة وبَُت اإلديان

الّروايُة عن إمامنا موسى ابن جعفر عن آبائِو عن سيِِّد األوصياء عن َرسوِل اهلل صلَّى اهلُل عليِو وآِلو  - !اهلل
اجلاىليُة  ؟أيَُّة َجاِىِليَّة - ا َشرٌّ ِمْن ُأوََّلُىَمابُِعْثُت بَيَن َجاِىِلياَتين أَلُْخَراُىمَ  -؟ ماذا يقول رسوُل اهلل ،وسلَّم

ىذا كالُم  ،الثَّانية أكثُر شرًَّا ِمن األوىل .واجلاىليُة الَّيت حنُن نعيُشها اآلن يف زمِن الَغيبة ،الَّيت بُِعَث يف أيَّاِمها
 !النَّيب األعظم صلَّى اهللُ عليِو وآلِو وسلَّم

َعن الُفَضيل ابن  - يف األحاديث الَّيت يرويها لنا شيخنا الّنعماين يف الغيبة وىذا ادلضمون ُندُه واضحاً 
 إنا قَاِئَمنا إذا قَام اْستَ ْقَبَل ِمْن َجْهل النااسِ  :يَ ُقول - يعٍت اإلمام الصَّادق - َسِمعُت أبَا َعبد اهلل :يسار

ا اْستَ ْقبَ َلُو َرُسوُل اهلل َصلاى اهلُل َعَليوِ  ال الَجاِىِلياة َأَشدا ِمما  - إىل ىذا ُيشَت خامَتُ األنبياء - وآِلو ِمْن ُجها
ا  إنا قَاِئَمنا إذا قَام اْستَ ْقَبَل ِمْن َجْهِل النااسِ  -؛ بُِعْثُت بَيَن َجاِىِلياَتين أَلُْخَراُىَما َشرٌّ ِمْن ُأوََّلُىَما َأَشدا ِمما

ال  إنا َرُسوَل اهلل أَتى النااْس وُىْم  :قَالَ  ؟وَكيَف َذاك :قُلتُ  ،الَجاِىِلياةاْستَ ْقبَ َلُو َرُسوُل اهلل ِمْن ُجها
؟ ماذا يفعلون - يَ ْعُبُدوَن الِحَجارَة والُصخوَر والِعيَدان والُخُشَب المْنُحوَتة وإنا قَاِئَمنا ِإَذا قَام أَتى النااس

أَتى النااس  -؟ ماذا يقوُل الصَّادق ؟ماذا قالت الّرواية - َعَليِو ِبووَُكلُُّهم يَ َتأواُل َعَليِو ِكَتاَب اهلل َيْحَتجُّ  -
ادلخالفون ألىل البيت قضيُتهم واضحة إذا  - يَ َتأواُل َعَليِو ِكَتاَب اهلل َيْحَتجُّ َعَليِو بِو - ُكلُّ الّناس  - وُكلُّهم

  .وليس تأويل (تأّول)أرادوا أْن يتأوَّلوا 
ما  .التَّأوُّل شيء - أَتى النااس وُكلُّهم يَ َتأوالُ  - الّرواية ىكذا قالت ،ل وبَُت التَّأّولىناك فارٌق بُت التَّأوي

التَّأويل يعٍت  ،فارٌق بُت التَّؤّول والتَّأويل ،يتأوَّل ِمن التَّؤوُّل ،يُؤّول ِمن التَّأويل ،قالت الّرواية وُكلُّهم يُؤّول
أمَّا النَّاس ىم أصحاُب  ،اإلماُم ىو صاحُب التَّأويل {إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُىىَ فٍِ الْؼِلْنِوَهَا ََؼْلَنُ حَأْوَِلَهُ } احلقيقة
بينما  ،ىو صرُف ادلعٌت إىل أّولّيتوِ  :التأويل .ىو تغيَّت ادلعٌت عن أولّيتِو بالضبط عكُس التَّأويل :التَّأّول .التَّأّول

 ،النَّاس كلُّهم يتأولون على اإلمام صلواُت اهلِل عليو كتاب اهلل .توِ التَّأّول صرُف ادلعٌت عن أوليتِو عن حقيق
الشِّيعُة أيضاً يتأوَّلون كتاَب اهلل على اإلمام  ،اإلمام يقول ُكلُّ الّناس حىتَّ الشِّيعة ،ادلخالفون قضيتهم مفهومة
ا َّل تكون واضحًة  ،واضحة بالنسبِة يل ،القضّية واضحة ؟قد تقول كيف ،صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ُردبَّ
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تفسَُت  ،وبقيَّة ادلفسِّرين هَنجوا على هنجوِ  ،حَُت أقرأ تفسَت الّتبيان التَّفسَُت األّول لدى الشِّيعة ،بالّنسبة لكم
تفسَُت رلمِع  ،تفسٌَت معارٌض ألحاديِث أىل البيت ،التبيان لشيخ الطَّائفة الشَّيخ الطوسي رضبُة اهلل عليو

رلمع البيان للشِّيخ الطَّربسي تفسٌَت ُمعارٌض ألحاديِث أىل  ،ادلركزي يف حوزتنا يف النَّجف البيان التَّفسَتُ 
ا ىو التَّفسَت ادلركزي يف حوزتنا يف قم ،تفسَُت ادليزان للسيِّد الطباطبائي رضوان اهلل تعاىل عليو ،البيت  ،ُردبَّ

 .وبقيَُّة التَّفاسَِت على ىذا الوزن ،ُمعارٌض حلديِث أىل البيت وبشكٍل واضح
وُعلماُؤنا ىؤَّلء  ،أىُل البيت يف رواياهتم يُفسِّرون اآليات دبعٌتً  ،ىذِه التَّفاسَت ُمعاِرَضة لتفسَِت أىل البيت

والبقّية كذلك يفسِّرون اآليات دبعٌٍت خيتلُف مئة بادلئة عن ادلعٌت الَّذي فّسر بو األئمَّة عليهم السَّالم تلكم 
أو ُفسِّر الُقرآن وفقًا دلناىِج  ،وُند أنَّ ىذه ادلعاين إمَّا ُأِخذت بشكٍل ُمستقيم ِمن كتب ادلخالفُت ،اآليات

 ،ُكلُّ الشِّيعة يقرؤون  ،فاّلذيَن يقرؤون ىذِه التَّفاسَت ويدرسوهنا وىم ُكلُّ الشِّيعة ،تفسَِت الُقرآن عنَد ادلخالفُت
ُدروس  ،برامج الفضائيات عن الُقرآن تأخذ ِمن ىذِه التَّفاسَت ،التَّفاسَت خطباء ادلنرب ينقلون لكم ِمن ىذهِ 

فصارْت الثَّقافُة  ،ادلؤلفون حُت يُؤّلفوَن الُكتب يأخذون ِمن ىذِه التَّفاسَت ،احلوزِة تأخُذ ِمن ىذِه التَّفاسَت
 !الُقرآنيُة الشِّيعية ثقافٌة سُلالفٌة ألىل البيت بامتياز

سيتأوَّلون   ،الثقافُة ادلوجودة ترفُض ىذا األمر ،بأنَّ حقائَق الُقرآن ليست كذلك :م ويقولفحَُت يظهر اإلما
أو حىتَّ اإلنسان ُيضِمر ادلعٌت فيما  ،سواء بشكل مباشر يُعارضونُو أو يتحدَّثون فيما بينهم ،ِكتاب اهلل عليو
ه صرحياً ألنَّ اإلنسان مشدود إىل ثقافتِو واإلنسان ليَس بالّضرورة أْن يتأّولوا عليِو أْن يُعارضو  .بينُو وبَُت نفسوِ 

 .دائماً الّصور الَّيت ربضُر يف ذىنِو ىي الصُّور الَّيت تعّلمها ِمن الثَّقافِة العاّمة
إنا الَقاِئم  - روايٌة أخرى أيضًا يف غيبة شيخنا النُّعماين رضبُة اهلل عليو عن صادِق العًتِة صلواُت اهلِل عليو

َلم يَلَقى ِفي َحرِبو َما َلْم يَ ْلَقى َرُسوُل اهللَعَليِو ال بُِعْثُت بَيَن ) - جاىليتان كما قال خامَتُ األنبياء - سا
َلم يَلَقى ِفي َحرِبو َما َلْم يَ ْلَقى َرُسوُل اهلل  -؛(َجاِىِلياَتين أَلُْخَراُىَما َشرٌّ ِمْن ُأوََّلُىَما إنا الَقاِئَم َعَليِو السا

ُقورَة وِإنا الَقاِئَم َيْخُرُجوَن َعَليو  ،والَخَشَبَة الَمْنُحوَتة ،ألنا َرُسول اهلل أَتَاُىْم وُىْم يَ ْعُبُدوَن الَحَجارََة اْلَمن ْ
! ألنَّ الّرواية ؟الّرواية ُىنا تُبُّت َمعًٌت أشنع من ادلعٌت األّول - َقاتُِلوَن َعَليوفَ َيتَأّوُلوَن َعَليِو ِكَتاَب اهلل َوي ُ 

أمَّا  ،وُكلُّهم يتأّوُل عليِو كتاَب اهلل حيتجُّ عليو بوِ  :الّروايُة السابقُة قالت ،السَّابقة ربّدثت أهّنم يتأّولون عليو
لذلك الّروايات ربدَّثت عن آَّلف  - ؟ِكَتاب اهلل َويُ َقاتُِلوَن َعَليو  فَ َيتَأّوُلوَن َعَليوِ  -؟ ىذِه الّرواية ماذا تقول

 ،ِمن فُقهاء الكوفِة يقفوَن يف طريق إمام زماننا حَُت يُقِبُل ِمن احلجاز بُت الكوفة وكربالء يعٍت النَّجف
ثُنا عن ا ،الكوفُة يعٍت النَّجف يف زماننا ىذا أو يف مستقبِل األيَّام ألئمَّة آَّلف ُمؤّلفة من الُفقهاء الرَّوايات ربدِّ

البعض منهم يقولون  ،يعرفونُو ىو اإلمام ُيشخِّصونَوُ  ،والُقرَّاء يقفوَن يف الطَّريق ُمعًتضَُت ورافضَُت لإلمام
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! والبعض !طبعًا بوجودىم ادلبارك ِديُن جدِّه يف َخَت !ارجْع يابَن رسول اهلل إنَّ ِدين جدِّك يف خَت :لإلمام
حنُن لسنا  ،ارجع يا ابن فاطمة َّل حاجَة لنا بك :يقولون ،وأسوأ يف اَّلعًتاض ،يف األدب اآلخر أسوأ

ارجع  ،ارجع يابن رسول اهلل ،ارجْع يا ابن فاطمة :يقولون ؟! القْسم الثَّالث ماذا يقولون لإلمام!زُلتاجَُت لك
هم يتأوَّلون عليو كتاب اهلل ! ىؤَّلء ُىم نفسُ !فقد جرَّبناكم فما وجدنا فيكم ِمن خَت ،يا صاحَب األمر

يُقيم  ،يُوضِّح ذلم األمر ،يُناِقُشهم ،يومياً يلتقي هبم ،ويف الّروايات أنَّ اإلمام دُيِهُلُهم ثالثة أيام !ويقاتلون عليو
عند  ،اليوم األّول عند الصَّباح فما يَقبلون ،يُبُّت ذلم ما يُريدون صباحاً ومساًء دلدَّة ثالثة أيام ،عليهم احُلجج

حينئٍذ ماذا  ،اليوم الثَّالث أيضًا َّل يقبلون ،اليوم الثَّاين كذلك عند الصَّباح عند ادلساء ،ادلساء فما يَقبلون
ثُنا  .َّل تُبقوا منهم أحد :فيقول ألصحابوِ  ؟ىذه الوجودات القذرة ماذا يصنُع ذلا ،يصنُع اإلمام الّروايات رُبدِّ

ىكذا تقول روايات  ،قد علَّقوا ادلصاحف يف أعناِقهم ،وقـُرّاُء الُقرآن ،فُقهاٌء يف الّدين :وتصفهم ،عن ىؤَّلء
 .روايات وفَتة عن األئمَّة صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أصبعُت ،أىل البيت وما ىي برواية واحدة

ن يف بأنَّ سبعُت ألف ِمن أىل النَّجف خيتبئو  :وحُُت يدخُل إىل النَّجف بعد ىذِه احلادثة ىناك رواية تقول
ىذا يف  ،! حْتمًا ىذِه اجملموعات من أتباِع تلَك اجملموعات!مكاٍن ينصبون كمينًا لإلمام يُريدون قْتلوُ 

فإذا   ،لكن ىذِه الّروايات وردْت عن األئمَّة ،أنا َّل أقول ىذِه الّروايات تنطبُق على عصرنا احلاضر .الّروايات
َّلبُدَّ للشِّيعي أْن  ،َّلبُدَّ للشِّيعي أْن يتأكَّد ِمن حالوِ  ،كان يف الواقع الشِّيعي ديكن أْن يكون ِمْثل ىذا

ىذا ُكلُّو جاء يف أحاديِثِهم وحنُن ُُناطبهم يف الزِّيارِة  ،يفحَص عن العالج أن يفحَص عن أسباِب النَّجاة
ماذا  ،احلقائق موجودة يف كالمهم ،النُّور الَّذي يُزيُح ىذِه الظُّلمة ىو كالمهم .َكََلُمكم نُور :اجلامعة الكبَتة

  ؟ِشعارُنا يف ىذا الربنامج ومنهجنا ما ىو ؟يقول إماُم زمانِنا
 .َزىَرائِيِّوَن نْحُن والَهوى َزىراِئي :ِشعارنا يف ىذا الربنامج ىو ىذا

 - وإمام زمانِنا يقول - طََلُب اْلَمَعاِرِف ِمْن َغيِر َطرِيقنا َأىِل الَبيت ُمَساِوٌق إلْنَكارِنا :ومنهُجنا ىو ىذا
ُة ابُن الَحَسن  .وَقد َأقَاَمِني اهلل وأنَا الُحجا

ِفّروا  ،ِفّروا ،يا شيعة أىل البيت ِفّروا .منهجهم ،كالمهم  ،وىذا ىو البلسُم الشَّايف حديثهم ،ىذا ىو العالج
وَهَا } {فَفِرُّوا إِلًَ اللَّهِ}الِفرار إىل اهلل ىو الِفرار إىل إمام زمانِنا  {فَفِرُّوا إِلًَ اللَّهِ} إىل إمام زمانكم

وَػَجِلْجُ إِلَُْكَ } {وَهَا أَػْجَلَكَ ػَي لَىْهِكَ ََا هُىسًَ}؟ دلاذا جئَت ُمتعجِّالً  {أَػْجَلَكَ ػَي لَىْهِكَ ََا هُىسًَ

الِفرار إىل اهلل الِفراُر إىل بابِو باُب  {جُ إِلَُْكَ رَبِّ لِخَرْضًَوَػَجِلْ} جئُتَك ُمتعجِّاًل قبَل َقومي {رَبِّ لِخَرْضًَ
 وجُو اهلل ىو إماُم زمانِنا. ،الِفراُر إىل اهلل الِفراُر إىل وجهوِ  ،اهلل ىو إمام زمانِنا
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أنا ىنا َّل  ،ىذا الكالم ُكلُُّو يدور يف جوِّ ىذِه الرايات ادلختلفة - فَيَتأواُلوَن َعَليِو ِكَتاب اهلل َويَ َقاتُِلوَن َعَليو
 ،ىناك منهج وىذا ادلنهج ُمتقارب ،اّلذي يهمٍت أنَّ ىذه الرّايات تـَتَّبُع منهجاً  ،أريد احلديث عن رايٍة بعينها

قد  ،عاراتقد زبتلُف يف بعض الشّ  ،قد زبتلُف يف القيادات ،تتشابو يف أموٍر كثَتة ،لذلك ىي مشتبهة
ىناك جهة تكاد تكون موجودة يف ُكلِّ  ،ولكنَّها ُمشتبهة ،قد زبتلُف وزبتلف ،زبتلُف بألوان ادلالبِس والثّياب

فيتأّولون  ،ىذا ادلنهج ىو الَّذي يقود إىل ىذه احلالة ،ىناك منهٌج تتَّبعُو ىذه الرّايات (ادلنهج)ىذِه الرَّايات 
 .عليِو كتاب اهلل ويقاتلون عليو

د الخّزاز قالَ  -:رواية يف غاية األمهيَّة (ِصفاُت الشِّيعة) :الشَّيخ الّصدوق يف كتابوِ   :َعن أحَمد ِابن ُمحما
َلم يَ ُقول َنًة َعَلى ِشيَعِتَنا ِمَن  :َسِمعُت الرَِّضا َعَليِو السا ن يَ تاِخُذ َموداتَنا َأْىل البَ ْيت َلَمْن ُىَو َأَشدُّ ِفت ْ ِإنا ِمما

ا يعٍت كيَف يكون ىؤَّلء الَّذيَن ُىم ِمن  -؟ يَابَن َرُسوِل اهلل ِبَماذا - اخلَزّاز يقول - فَ ُقلُت َلوُ  ،لالدجا
ِبُمواَّلِة َأْعَدائَِنا وُمَعاَداِة َأْولَِيائِنا إناُو إَذا َكاَن   :قَالَ  -؟ ِشيَعِتُكم َيُكونُوَن أشّد من الدّجال كيف يكونون

إناُو إَذا َكاَن َكَذِلك ِاْختَ َلَط الَحقُّ بِالَباِطل واْشَتَبَو اأَلْمر فَ َلم  - يُوالون األعداء ويُعادوَن األولياء - َكَذِلك
َّل أقصد من ذكرِي ذلذِه ادلهن  ،قطعاً الكالم ُىنا ليَس عن قصَّاب أو عن خّياط - يُ ْعَرف ُمْؤِمٌن ِمْن ُمَناِفقْ 

الدجَّال ىو الزَّعيُم  ،اس يسَتون يف ُدروهبم ويف طرقهم ويف حياهتم اليوميَّةلكن ىؤَّلء النَّ  ،اَّلنتقاص منها
 ،إمَّا أْن يكون زعيمًا سياسيًا أو زعيمًا دينياً  ،الّديٍت والّسياسي الَّذي يتزَّعم النَّاس يف الّديِن والّسياسة

وسياسٌي يف نفِس الوقت!! احلديث عن والّروايات الَّيت رُبدثنا عن الدّجال يف آخر الزَّمان ىو زعيٌم ديٌٍت 
إنٍَّت أربدَُّث يف اجلغرافيا ادلهدويّة وأربدَُّث عن  ،َّل أقصُد أحدًا بعينوِ  ،ُزعماء الشِّيعة عن قادة ىذِه الرّايات

 العراق وعن رلريات أحداٍث ذبري يف زمِن غيبِة اإلمام ويف زمٍن قريٍب ِمن ظُهورِه الشَّريف.

واقع الشِّيعي أَّل ذبدوَن أنَّ أطرافاً شيعّية رُبارب الشَّعائر احُلسينيَّة ورُبارُب احُلسينيُت الَّذين حنُن إذا تفحَّصنا ال
ىؤَّلء الشِّيعة  ؟أم عالمة ألعدائهم ؟ىل الشَّعائر احُلسينية عالمة ألولياء أْىل البيت ؟يقومون هبذه الشَّعائر

ويف نفِس الوقت حيتضنوَن الَّذيَن  ؟أَّل حُياربون أولياَء أىل البيت ،الَّذين حُياربوَن الَّذيَن يُقيمون شعائر احُلسُت
ىل  ؟! الَّذيَن حُياربون الّشعائر احُلسينيَّة ويستهزؤون هبا ىؤَّلء ِمن شيعِة أىل البيت!حُياربون الشَّعائر احُلسينية

 ،ِمن عوائل شيعّية ،جتماعيوإْن كانوا ِمن الّشيعِة بشكٍل ا ؟ىذِه عالمة تدل على أهّنم من شيعة أىل البيت
م ِمن شيعة أىل البيت أَّل ذبدوَن يف  ؟لكن ىذا يُرضي األئمَّة اَّلستهزاء بشعائر احُلسُت ،وحىتَّ لو فرضنا أهنَّ

ىؤَّلء الَّذيَن يُظهرون الرباءَة ِمن  ؟الشِّيعِة ىناك شيعٌة حُياربوَن شيعًة يُظِهرون الرباءة ِمن أعداِء أىل البيت
! ىذا الّشيء واضح !وحيتضنون أُناسًا دييلون إىل أعداِء أىل البيت ؟أعداِء أىل البيت شيعٌة أم ليسوا بشيعة

أَّل ذبدون  ،يف ادلناطق الشِّيعية األخرى ،وخارج العراق أيضاً  ،وموجود يف العراق باعتبار احلديث عن العراق
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م ُيكثرون من احلديِث عن اإلمام احُلجَّةِ أنَّ شيعًة حُيا َيِصُفوهَنم  ،ويدعون النَّاس للتَّمسُّك بوِ  ،ربوَن شيعًة ألهنَّ
أَّل تنطبق ىذه  ؟ىؤَّلء الَّذين يدعون النَّاس إىل التمسُِّك باإلمام احُلجَِّة شيعٌة أو َّل .دبختلف األوصاف

  ؟األوصاف على الَّذين حُياربونـَُهم
الشِّيعي شيعٌة وُكّل ىذِه اجملموعات )حُت أقول شيعٌة ىذِه رلموعات على رأسها مراجع ُىناك يف الوسط 

م يدعون النَّاس إىل  (وفقهاء وقادة وزعماء وعلماء أليس يف الواقع الّشيعي ىناك شيعٌة حُياربوَن شيعًة ألهنَّ
دلاذا حُياربون  ؟شيعة أليس ىؤَّلء ؟التمسُِّك حبديِث أىل البيت ويرفضون الفكر ادلخالف ألىل البيت

أليس ىو  ؟أولئك الَّذيَن يكرعون يف الفكر ادلخالف ألىل البيت ؟وحُيتَضُن أولئك الَّذين ُىم بالضدِّ منهم
ينية يتلّمسوَن ىذِه  ،والَّذين يعيشون يف حوزاتنا العلمية ،ىذا الواقع الّشيعي ؟ىذا الواقع ادلوجود وادلؤسَّسة الدَّ

 .احلقائق أكثر من غَتىم
 .احلديُث طويل بقيَُّة احلديث تأتينا يف احللقِة القادمة يف اجلمعة القادمة

 ... َزْىَرائِيُّوَن َنحُن َوالَهوى َزْىَراِئي :حنُن نبقى وشعارُنا
 ... طََلُب الَمَعاِرِف ِمْن َغيِر َطرِيِقَنا َأْىِل الَبيت ُمَساِوٌق إِلْنَكارِنَا :ومنهجنا

  ؟إىل أين نذىب ،الَّلحظات األخَتة كما يف كل حلقة ،وبقيٌَّة ُمهّمة جداً جداً جداً للحديِث بقيٌَّة 
 ... إىل زلطِة القلوب كربالء كربالء

 .. . سَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّني

 ... األَعْظَنِ والكِتَابِ الـوُثِنيسَالمٌ عَلَى زِينَحِ أَتِيهَا عَلِيٍّ حَمِيمَحِ حَمَائِكِ االسْنِ 

 ... سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّني

 ... سَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِني

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

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

وَّدٍ وعَلِيٍّ صَلَّى اهللُ .. وَعَلى ًَمِيَّاخِ اجلُيُىب، الـوُنَسَّهَاخِ عَيِ العُيُىب، هِي آلِ هُحَ.ساَلمٌ عَلَى زَينَة

 ... عَلَيْهِوَا وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُه
  ... يف أماِن اهلل
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 :وفي الختام
َّل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  و  َّل 

تس  جيل البرن  امج  يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة
 .القمرديو أو األوديو على موقع بصورة الفي
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