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 بِسْنِ اهلل الرَّحْوَيِ الرَّحُِنْ
 

سَلَامٌ ػَلًَ السّهْرَاءِ السَّاهِرَة وَأَبُِْهَا وَػَلُِِّهَا الؼَالٍِ  ،سََُّدةِ الدًَُُّْا وَاِخِرَةسَالمٌ ػَلًَ فَاطِوت 

 ... سَلَامٌ ػَلًَ بَمَُِّتهَا الؼُظوًَ وَآََتها الظَّاهِرَة ،وَػِتْرَتِها الطَّاهِرَة

  

 السَادِسَتُاحلَلَمَتُ  ... زَهرائُُّىى
 

 ... ََا بَمَُّت اهلل وَاهلَىَي زَهْرَائٍِزَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ 

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ والؼُمُىلُ بَُؼَتٌ وَتَسْلُِنٌ وَاًْتِظَارُ

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

 ... كَرْبَلَائٍِزَهْرَائُُِّىى ًَحْيُ وَالؼِشْكُ 

  ... زَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ وَاهلَىي واهلَىي زَهْرَائٍِ
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 ىىـــزَهْرَائُِّ

 سَتُدِاسَال احلَلَمَتُ
 

ِة اِبِن احَلَسن َصَلواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَليو الـُمْنَتِظرين أيَّاَمُو وفـَْتَحُو وَخاَل  َصُو َسالٌم َعَلى َشَباِب ِشيَعِة احُلجَّ
  .اهلِل َوَسالُمو َعَليو َوَعَلى آبَائِِو َوَأْجَدادِه اأَلْطَيِبٌَن اأَلْطَهرِينَصَلواُت 

وصّيُة إمامنا باِب احلوائج ذلشاِم ابِن  ،يف القْسِم األّول ِمن ُكّل حلَقٍة أقُف عند وصيَِّة العْقِل واحِلكَمةِ 
يَا ِىَشام َكْيَف يَ زُْكو ِعْنَد اهلِل َعَمُلك  -:وسالُمو عليووصلنا يف احلَلَقِة ادلاضية إىل قولِو صلواُت اهلِل .احَلَكم

تأيت دبعىن يْطُهر وتأيت  ؛يزكو - َوأَْنَت َقد َشَغْلَت َعْقَلَك َعْن َأْمِر رَبِّك وَأَطْعَت َىواَك َعَلى َغَلَبِة َعْقِلك
! تُفَهُم فـَْهمًا بعيداً ؟ما كاَن هلِل ينمو :لسنةدبعىن ينمو. ُىناَك قانوٌن واضٌح وُسنٌَّة إذليٌة معروفٌة ترتدَُّد على األ

فِحٌن ُيشرَُع مْثاًل يف بَِناِء  ،فُيقَصُد هبا ما كان هلل ينمو أن يظهر النَّماُء أمام األعٌُن  ،عن ثقافِة أىل البيت
تتحدَّث عن القاعدُة ىذِه ال  ،ما كاَن هلل ينمو :َمسجٍد وَيكتمُل الِبَناء بعَد حصوِل بعِض ادلَشاكل فُيقال

ا تكوُن ىناك قواعد أخرى ُسنن ُأخرى ترتبط هبذِه الظَّاىرة ،ىذا األْمر ما كاَن هلل ينمو ليس ينمو أماَم  ،ردبَّ
ُخزانُة  ؟ألنَّ األعماَل أين زُبَزن ،ينمو عنَد إمام زمانِنا ؟ينمو أين ،ما كاَن هلِل ينمو ،الَعٌن وينمو أماَم احِلس
 ،يف أحاديثنا الشَّريفة األعماُل رُبفُظ عند اإلمام وىو الَّذي يَعرضها على اهلل نا.األعماِل عنَد إمام زمانِ 

ينمو  ،فما َكان هلل ينمو ،األعماُل رُبَفُظ عندُه صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،اإلماُم يعِرُض األعماَل على اهلل
 .النَّماُء احلقيقي ُىناك وليس ىو النَّماء اخلاضع للنَّظر أو للحس ،عند إمام زمانِنا

والعقُل   -ِعنَد اهلِل َعَمُلك َوأَْنَت َقد َشَغلَت َعْقَلَك َعْن َأْمِر رَبِّك  - كيف ينمو  -يَا ِىَشام َكيَف يَ زُْكو 
، لُو ِدالالت ،لُو مراتب ،عانٍ ُل لُو مَ العق .كما مرَّ يف احللقات السَّابقة ىو االنضباُط واالرتباُط بإمام زمانِنا

  ،إلنسان والَّذي يستخرجُو ادلعصومعن ىذا العقل ادلدفوِن يف باطِن ا ،لكنَّ الوصّية تتحدَُّث عن ىذا العقل
بأنَّ القول مّنا ما قالُو إماُم  :حٌن نقول ،ِحٌن ُنسلُِّم للمعصوم ،ِحٌن نرتبُط بوِ  ؟كيف يستخرجُو ادلعصوم

 .ىذا ىو العقل الَّذي تتحدَُّث عنُو ىذِه الوصيَّة ،ما أسرُّه وما أعلَنوُ  ،بلغنا وما مل يبلغنازمانِنا ما 
للعقِل معاٍن ودالالت وَمراتب وَمظاىر ُأخرى الوصّيُة ال تتحدَّث عن تلَك ادلعاين وعن تلك ادلراتب ِمن 

ا تتحدَُّث عن عقٍل يرتبُط بأمر اهلل ،مراتب العقل  - وأمُر اهلِل ىو ادلعصوُم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،إَّنَّ
وَأطَْعَت  - ىو أمُر ادلعصوِم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ؛وأمُر َربِّكَ  -َوأَْنَت َقد َشَغلَت َعْقَلَك َعْن َأْمِر رَبِّك 

ادلراد اذلوى الَّذي يأخذك  ،اذلوىليس ادلراُد ِمن اذلوى ُىنا يف ىذِه الوصيَّة ُمطلق  -َىواَك َعَلى َغَلَبِة َعْقِلك 



 ةسداسلقة الحال   َزْهَرائيِّون

- 6 - 
 

الوصّيُة تتحدَُّث عن عقٍل وىذا  .ىو ىذا اذلوى الَّذي تتحدَّث عنو ىذِه الوصيَّة ،بعيدًا عن إماِم زماِنك
يُن قرينوُ  يِن والدَّ يُن ىو العقل ،العقُل الَّذي ىو قريُن الدَّ اِم إنَُّو العقُل ادلرتبُط بإم ،بل العقُل ىنا ىو الدَّين والدَّ

ا يكوُن بلباٍس  ،واذلوى ىو اذلوى الَّذي يأخذك بعيداً عن إمام زمانك .زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو فلردبَّ
ىذا اذلوى الَّذي يأخذك بعيدًا عن إمام زمانك. ليس بالضَّرورِة أْن يكون َىذا اذلوى ىو  ،بِفْكٍر ِديين ،ِديين

من الشَّهوات  ،وىناك شهواٌت معنوية ،ىناك شهواٌت حسّية :نافٌ الشَّهواُت أص ،ِمن ِصنِف شهواٍت حسيَّة
لكنَُّو يستطيُبُو وُيسّوُل  ،وىذا الِفْكر ِفْكٌر بعيٌد عن إمام زمانِنا ،ادلعنوية أنَّ مزاج اإلنسان يستطيُب ِفْكراً 

 .بطريقٍة فكرية ،الّشيطاُن لو ولكن بطريقٍة علميَّة
فحٌن يكون  ،واحلديُث ىنا عن عقٍل وعن حكمةٍ  ،ِمن الَشهوات احلسيَّةالَشهواُت ادلعنويُة أخطُر بكثًٍن 

حَّتَّ يف طريِق  ،احلدُيُث عن ىوًى يف مواجهِة العقِل واحلكمة إنَُّو ىوى الشَّهوات ادلعنويَّة بالدَّرجِة األوىل
اإلنساِن يف شلارسِة  قد تكوُن شهوةُ  ،رُلاىدِة النَّفِس ويف طريِق شلارسِة الرّياضات الرُّوحية ىناك شهواتٌ 

لكنَّ الّشيطاَن ُيسوُِّل لإلنساِن بأنَُّو ىو ؽُلارُس أمراً  ،الرّياضة الرُّوحية الَّيت ىي تتصادُم مع الشَّهوات احلسيَّة
 الشَّهوات ادلعنوية الَّيت .وىناك ما ىو أرقى ِمن ىذِه الشَّهوات ،الشَّهواُت ادلعنويَّة ،يقَمُع فيِو الشهوات احلسيَّة

 ،ُىناك الشَّهواُت العقليَّة ،ىناَك ما ىو أعمُق وأدق ِمن الشَّهوات النَّفسيَّة ،أشرُت إليها ىي َشهواٌت نفسية
ألنَّ ىذا يقتضي أْن أشرَح يف كلِّ حلقٍة من حلقاِت الربنامج مجلة  ؛ال أريد اخلوض يف ُكّل ىذِه التَّفاصيل

ا أشرُت إىل ىذا ادلطلب كي يُفهم أنَّ ادلراد من العقِل  ،لواحدة أو كلمة واحدة وىذا ػلتاُج إىل وقٍت طوي إظلَّ
ألنَّ الرتكيَز دائمًا يف احلديِث  ،وِمن اذلوى ُىنا ليس ىو ادلعىن ادلتبادر السَّطحي وادلأخوذ ِمن ثقافة ادلخالفٌن

 ، ِمن الشَّهوات ادلعنويَّةالشَّهواُت احلسيَُّة أقلُّ َخطرًا بَكثًن .عن الشَّهوات احلسيَّة ،وعن العقل ،عن اذلوى
خصوصًا وضلُن نتحدَُّث يف جوٍّ ىو جوُّ العقِل واحلكمِة الَّذي يُفرتُض أْن يتلبََّس بِو ُمْنَتِظُر إماِم زمانِنا 

فإَماُمنا السَّجاد َيِصُف أىَل زماِن غيبتِو بأنَّ اهلل قد أعطاىم من العقوِل واألفهاِم  .صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
 ،العقوُل واألفهاُم وادلعرفُة( ىي ِمن خصائِص ادلنتظريَن للُحجَِّة ابِن احلسن َصلواُت اهلِل وسالُمو عليو)عرفة وادل

ىذِه ادلضامٌن ربتاج إىل واقٍع  ،قْطعًا َىذا ادلضمون ال َيكوُن ُمنطِبَقًا على أشخاٍص يُلقلقوَن باأللسنِة فقط
 .والتَّسليِم إلمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليووإىل صدٍق يف الَوالِء واالنتماِء  ،عمليٍ 

قد تكون يف  ،اذلوى الَّذي يأخذَك بعيداً عن إماِم زماِنك ؛أطعَت ىواكَ  -وَأَطْعَت َىواَك َعَلى َغَلَبِة َعْقِلك 
أنَت  ،وىذه اخلدمُة احُلسينيَّة أنَت سبيُل إليها ،وىذه ادلمارسُة احُلسينيَّة يف خدمٍة ُحسينيَّة ،شُلارسٍة ُحسينيَّة

اذلوى الَّذي تتحدَُّث عنو ىذه  !لكنَّ ىذِه ادلمارسة تأخذك بعيدًا عن إمام زماِنك ،أنَت رُببَّها ،هتواىا
ُر َعَلى الِوْحَدِة َعََلَمُة قُ وَّ  - الوصّية ىوًى يأخذك بعيداً عن احُلجَِّة ابِن احلسن ِة الَعْقل َفَمْن يَا ِىَشام الصَّب ْ

َها  نْ َيا َوالرَّاَغِبيَن ِفي ْ َقْطعًا سُيفَهُم ِمن ىذا احلديث ُمباشرًة  -َعَقَل َعِن اهلِل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى اْعتَ َزَل َأْىَل الدُّ
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 .ىذا ادلعىنقد يُفهم  ،الُعزلة الَّيت ؽُلارسها الصُّوفيون أو ؽُلارسها أرباُب الّسلوِك والِعرفانيون ،الُعزلة اجلسديَّة
احلديُث وفقاً للبيانات ادلتقدِّمة ال يتحدَُّث عن عزلٍة هبذا ادلعىن وإالَّ إذا كانت الُعزلُة هبذا ادلعىن كيَف يتحقَُّق 

  ؟االنتظاُر اإلغلايُب وليس االنتظار من دوِن عمل
وحٌن يتحوَُّل  ،ِة دبنزلِة ادلشاىدةاالنتظاُر اإلغلايُب إلمام زمانِنا حينما تكون الَغيبُة عنَد أشياع اإلمام احُلجَّ 

كيَف ينسجُم ىذا ادلعىن مع   ،أولياُء اإلمام احُلجَِّة إىل ُدعاٍة لديِن اهلل ِسرّاً وَجهرًا كما تقول أحاديثهم الشَّريفة
َلبًا للتَّوبِة وإمَّا طَ  ،إمَّا ِفرارًا ِمن الفتنةِ  قد ػلتاُج اإلنساُن يف بعِض األحيان الُعزلة اجلسدية ؟الُعزلة اجلسدية
لكن اخلط العام ال تكون الُعزَلُة ىَي الصُّورة الواضحة  ،ىذِه قضّيٌة أخرى ذلا خصوصياهتا ،ومراجعِة النَّفس

فهل تتحقَّق  ؟وأيَن طلُب ادلعرفة ؟فأين طلُب الِعلم .يف مساِر أولياِء صاحِب األمر صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
إحياُء  ؟كيف ػُليا أْمرُه واإلنساُن يف ُسباٍت وُعزلةٍ   ؟وأيَن نْشُر وإحياُء أْمِر إمام زمانِنا ؟ادلعرفُة بالُعزلِة واالعتزال

إحياُء األْمر  ،األمر يقتضي أْن يكوَن اإلنساُن متواجدًا يف الوسط االجتماعي بشكٍل عام بشكٍل ظاىر
وإىل َصوٍت عاٍل. الُعزلُة شأَّنا  ،إحياُء األمر ػلتاُج إىل كالمٍ  ،ػلتاُج إىل نشاٍط وإىل َعَمٍل وإىل َسعيٍ 

ادلراد ىنا من  .الُعزلُة ال ؽُلكن يف الُعزلة أْن يصدََع اإلنسان باحلقّ  ،شأَّنا الصَّوُت اخلافت واذلادئ ،السُّكوت
احلديُث عن عقل  ،سديٌة ماديةوُعزَلُة العقِل ُعزلٌة معنوية ما ىي ُعزلٌة ج ،ىي ُعزلُة العقل :الُعزلِة واالعتزال

لكنَُّو دبعنويتِو بباطنِو يعتزُل  ،أنَّ اإلنساَن يعيُش بعقلِو يف وسِط اجلموع :ُعزلة العقل ،وعن ُعزلِة العقل
 ويتسامى عن األجواِء الَّيت ىَي يف غاية الُبعِد عن إماِم زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو.

ُر َعَلى الوِ  ِة الَعْقل يَا ِىَشام الصَّب ْ  ،الوحدة اجلسدية ؛الـُمراد من الوحدة ؟ما ىي الوحدة -ْحَدِة َعََلَمُة قُ وَّ
كما   ،الغربُة عن الوطِن ُغربة ودرجٌة ِمن درجاِت الُغربة ،والغربُة ما ىي بالغربة عن الوطن ،الوحدُة ىي الغربة

 - والِغَنى في الُغربِة وطن الَفقُر في الوطِن ُغربة - ؟ماذا يقول أمًن ادلؤمنٌن ،أنَّ الَفْقَر ُغربٌة يف الوطن
لكنَّ الُغربَة  ،وُغربُة األصدقاِء ُغربةٌ  ،وُغربُة األْىِل غربةٌ  ،وُغربُة الّدياِر ُغربةٌ  ،ُىناك درجاٌت وَمراتب للُغربة

وِمن  ،ن أنَّ ادلؤمن غريبوما جاَء يف كلماهتم الشَّريفة مِ  ،ىي ُغربُة الَعقيدة ،األشّد واألقسى ىي ُغربُة ادلعرفةِ 
وما ىي  ،الُغربُة ىذِه ىي ُغربُة الَعقيدِة وما ىي بُغربِة األوطان ،وِمن أنَّ اإلؽلاَن َغريب ،أنَّ اإلسالَم غريب

ا يعيُش اإلنساُن يف وسِط أىلو .إَّّنا غربُة الَعقيدِة والَفْهم ،بغربِة اخِلاّلن يف وسِط أحبابِو يف وسِط  ،فلردبَّ
ا ُغربُة العقل !لكنَُّو يُعاين الُغربَةَ  ،يف وطنو ،أصدقائوِ  ا ُغربُة الَفْهم ،إَّنَّ وآُل زُلَمٍَّد ِحٌَن يُوصفوَن بالُغرباء  ،إَّنَّ

 !!ال ِمن جْهِة األرِض والّديار ،ُغرباء ِمن ىذِه اجِلهة
يف كّل  ،يف اجملتمع ،بٌَن األصدقاء فيما ،فيما بٌَن األىل ،على ُغربة العقل فيما بٌَن النَّاس :الصَّرُب على الُغربةِ 

راد ِمن الوحَدة ُىنا االنفراد الشَّْخصي اجلسدي ،مكان
ُ
ا وحدُة العقل ،الصَّرب على الوحدة ليَس ادل ُغربُة  ،إَّنَّ

ِة الَعْقل  - العقل ُر َعَلى الِوْحَدِة َعََلَمُة قُ وَّ الَّذي يصرُب على ُغربِة الَعقيدِة وُغربِة الَفْهِم ذلَك دليٌل  -الصَّب ْ
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ألنَُّو ؽلتلُك الُقدرة على سبييِز األمور على سبييز ما ىو  ،على رُقّي عقلوِ  ،َدليٌل على قّوة عقلوِ  ؟على أي شيءٍ 
نسان وأساساً الوضوح الَّذي ىو أفضُل رفيٍق لعقِل اإل ،وذلك ىو الوضوح ،احلقيقي وما ىو غًُن احلقيقي

نْ َيا  - ادلوضوع إظّلا ينشُأ ِمن عقٍل واضٍح لدى اإلنسان َفَمْن َعَقَل َعن اهلِل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى اْعتَ َزَل َأْىَل الدُّ
ضلُن نتحدَُّث يف جوٍّ مشحوٍن دبحِّبِّ  ،اعتزذلم ليَس اعتزااًل جسدياً  -َوالرَّاَغِبيَن ِفيَها َوَرِغَب ِفيَما ِعْنَد رَبِّو 

  .نتحدَُّث عن وسٍط شيعي ،ضلُن ال نتحدَُّث عن جوٍّ ُىنا مشحوٍن بأعداِء أىل البيت ،أىل البيت
 :ُىناك رلموعتان

 ىذِه اجملموعة ىي اجملموعُة الَّيت تتحدَُّث عنها  ،رلموعة جعلْت إمام زماَّنا األولويَّة الوحيدة يف حياهتا
 .ىذِه الوصيَّة

  الشِّيعي يف الوسط الّديين مل ذبعل إمام زماَّنا األولوية الوحيدة يف ىناك رلموعٌة أخرى يف الوسِط و
ليس بالضرورِة أن يكون ىذا  ،ىذا اذلوى قد يكوُن ىوًى دينياً  ،فهي قد ذىبت خلَف ىواىا ،حياهتا

 ويف الغالِب يكوُن ىكذا. ،اذلوى تبعاً لشهواٍت ماديٍة أو جسدية

َلة  ،َصاِحَبُو ِفي الِوْحَدةوَ  ،وََكاَن اهلُل أُْنَسُو ِفي الَوْحَشة َلة -َوِغَناُه ِفي الَعي ْ  - يعين الفقر واحلاجة ؛الَعيـْ
اخلَْلُق ُخِلُقوا لغاياٍت  ؟اخلَْلُق ُخِلقوا أليِّ شيءٍ  -يَا ِىَشام ُنِصَب الَخْلُق ِلطَاَعِة اهلل  ،َوُمعزَُّه ِفي َغيِر َعشيَرة

وُمهَِّدت   ،يعين ُخِلقوا وُىّيُئوا وأُُعّدوا ورُتّبت األمور ِمن حوذلم (ُنِصُبوا) .لكنَّ الَغاية األمسى ُخلقوا لطاعِة اهلل
يف  ،و و وُكلُّ شيء ألجِل أْن يتحرََّك اخلَْلُق يف ىذا ادلسار ،وأُْنزَِلْت الُكُتب ،وبُِعثْت الرُّسل ،ُكلُّ األشياء

لِعْلم والِعْلُم بِالتَ َعلُّْم والتَ َعلُُّم بالَعْقِل يُ ْعتَ َقد َواَل ِعْلَم وال َنَجاة إالَّ بالطَّاَعة والطَّاَعُة بِا - مساِر طاعِة اهلل
 - ؟ألنَّ اإلمام ماذا قال ،وىذا يؤيّد الكالم السَّابق ِمن أنَّ الُعزلة ليست ُعزلًة جسدية -إالَّ ِمن َعاِلٍم رَبَّاِني 

كيَف يكون الَتعلُّم   ؟فهل التـََّعلُّم يكوُن يف الُعزَلةِ  -بِالتَ َعلُّْم  والِعْلمُ  ،والطَّاَعُة بِالِعْلم ،وال َنَجاة إالَّ بالطَّاَعة
احلديث ُىنا عن العْلِم الَّذي ينجو  .حباجٍة إىل شُلارسة ،حباجٍة إىل حركة ،! التَّعلُُّم حباجٍة إىل نشاطٍ ؟يف الُعزَلةِ 

نيا ا ُعلوٌم ؽلكن أْن  ،تُعمَُّر هبا األرض ىناك علومٌ  .بو اإلنسان وليس عن الُعلوم الَّيت تُعمَُّر هبا الدُّ وال شكَّ أَّنَّ
ال يُؤخُذ إاّل من  ،ولكنَّ احلديَث ىنا عن عْلٍم ربَّاينٍّ ال يُؤخُذ إالَّ ِمن متخصٍِّص بو ،تكوَن أيضاً سبباً للنَّجاة

  .ال يُوجد عامِلٌ آخر ،والعامِلُ الربّاين ىو ادلعصوُم فقط ،عاملٍِ ربّاين
العلماء ِمن علماِء الشِّيعة أو الُسّنة بالعلماء الربّانيٌن ىذا شيٌء اصطنعُو النَّاس كما مّسى النَّاس أعداء تسميُة 

الشِّيعُة مّسوا ُعلماَءُىم بالعلماء الربّانيٌن والُسنَُّة   ،ىذا شيٌء اصطنعُو النَّاس ،أىل البيت باألئمَِّة واخلُلفاء
ال قيمة لُو  ،بقيمة النَّاس الذيَن جاؤوا بوِ  ،قيمتُو بقيمة أصحابوِ  ،لو شيٌء من النَّاس ىذا ال قيمة ،كذلك
وَمْعرَِفُة  - والعامِل الربّاين ىَو ادلعصوم صلواُت اهلِل وسالمُو عليو -َواَل ِعْلَم إاّل ِمن َعاِلٍم رَبَّاِني  - أساساً 
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 تعرفُو بالعقل ؟كيَف تعرُف ىذا العالِـم  ، بُدَّ أْن تعرفوال ؟أنَت كيَف تتعلَّم ِمن العالِـم الربَّاين -الِعاِلم بِالَعْقل 
العقُل والدَّيُن  ،ِلذا ُكلُّ ىذا الرتَّكيِز على العقِل واحلكمةِ  -بِالَعْقل  - معرفُة العالِـم الربّاين -وَمْعرَِفُة الِعاِلم  -

ولكن  ،ىناك ارتباٌط وثيقٌ  .َمن ال عقل لُو ال ديَن لوُ  :ال ينفكُّ أحدعُلا عن اآلخر ولذا َترُِد كلماهتم الشَّريفة
 .العقُل الَّذي يسبُح يف حبِر الوالِء إلمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ؟أيُّ عقٍل ىذا

* * * * * * * * * * 

 .البلُد األوَّل العراق ،الشَّطر الثَّاين ِمن برنارلنا زىرائيِّون (اجلغرافيا ادلهدويَّة)
الزِلنا ِعْنَد احلديث الَّذي رواُه الـُمفضَّل ابن ُعمر عن إمامنا الصَّادق والروايُة يف الكايف الشَّريف عن الرَّايات 

 ،الّرواية مّرْت علينا ال أعيُد قراءهتا مرًّة ُأخرى فقد قُرئْت أكثَر ِمن مرَّة ،الـُمشتبهة الَّيت ال يُدرى أيٌّ ِمن أي
  !؟َك نقطتان مهّمتانلكن يف ىذا احلديث ُىنا

 َمْن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقُو وَكَتَب اإليماَن ِفي قَ ْلِبو َوأيََّدُه  -:النُّقطة األوىل: أنَّ الَّذي ينجو ِمن ىذِه الِفتنة
  .ِبُروٍح ِمنو

 ْمس -:والنُّقطة الثانية: قول اإلمام الّصادق للُمفّضل إىل َضوء  وىو يشًنُ  - َأْمُرنَا أَبْ َين ِمن َىِذِه الشَّ
فأمرىم أبٌَنُ من  ،وإىل الشَّمس الَّيت تـَُتبَـٌنَّ ِمن خالِل كّوٍة كانْت يف اجلدار أّي نافذة صغًنة ،الشَّمس

 .ىذِه الشَّمس
عين تتشابُو فيما بينها ِمن ي ،ووصَل احلديُث بنا يف احللقِة ادلاضية حٌَن كاَن احلديُث عن راياٍت ُمشتبهة

ا تشبُو احلقّ  ،زبتلف، ومن جهٍة أخرى جهةٍ  ا تشبُو الباطل أيضًا إذا ما نُظر إليها ِمن جهٍة أخرى ،إَّنَّ  !وردبَّ
فيتصوَّر بأنَّ  ،الَّذي يقُع يف الشُّبهة ينظُر إىل وْجِو الشََّبِو فيما بٌن َىذا األمر وَبٌن احلقّ  ،فالشُّبهُة ىَي ىذهِ 

وأولئك قليل الَّذين  .فَُّر منها فهو ينظُر إىل شَبِهَها بالباطلأمَّا الَّذي يتن ،الُشبهة ىذه ىَي احلّق فيقُع فيها
َبِو بالباطل يكوُن َخِفيًَّا ليس ظاىرًا يف أغلِب األحيان ؛يستطيعوَن أْن ُيشّخُصوا الشُّبهات  ،ألنَّ وْجَو الشَّ
ىي الُشَبُو الـُمْحَكَمة الَّيت  :الُشَبو الـُمسَتْحَكمة ،! ُىناك ُشَبو ُمستحَكمة!وخصوصًا يف الُشَبِو الـُمسَتْحَكمة

ِمن الصُّعوبِة أْن ُتشَخصَّ وأْن يستطيَع اإلنسان أْن ُيشّخصها إالَّ أْن ؽلتلك وسائل  ،ُأْحِكَمت بشكٍل جيِّد
وأخذ اهلل ميثاقـَُهم وأيَّدُىم بروٍح منو كما مرَّ  ،خاصَّة أو يكون ِمن أولئَك الَّذين كتَب اهلل اإلؽلاَن يف قلوهبم

  .حديِث إمامنا الصَّادق صلواُت اهلِل وسالُمو عليويف 
والَّيت  ،وقرأُت على مسامعكم يف احللقِة ادلاضية الّرواية ِمن تفسًِن إمامنا العسكري صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

قسَّم فقهاء  ،ةيرويها عن إمامنا الصَّادق عليِو أفضُل الصَّالِة والسَّالم حيُث قسَّم َمراجَع التَّقليد عند الشِّيع
  :ُزعماء الّشيعة الّدينيٌّن إىل رلموعات ،الّشيعة
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فَأمَّا َمْن َكاَن ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو  -وىم ِقلٌَّة قليلة حينما وصفهم  :اجملموعُة ادلرضيَُّة عنَد أْىل البيت
َعًا ِِلَْمِر َموْ  َوَذِلَك  - وال زال كالُم اإلمام ُمستمرّاً  - اَله َفِلْلَعَوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوهَحاِفظًَا ِلِديِْنو ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطي ْ

َعِة ال َجِميَعُهمْ  ي ْ َوَذِلَك اَل َيُكون ِإالَّ بَ ْعض فُ َقَهاِء  -البعض ىم القليل  - اَل َيُكون ِإالَّ بَ ْعض فُ َقَهاِء الشِّ
َعِة ال َجِميَعُهمْ  ي ْ ىذِه اجملموعة رلموعٌة مرضيٌَّة  ،ِمن مراجع التَّقليدِ  ،ِمن فقهاء الشِّيعةفُهناك رلموعٌة قليلٌة  الشِّ

 .اجملموعة الثَّانية ىي أقلُّ ُسوءاً ِمن اجملموعة الثَّالثة :وبقيْت ُىناك رلموعتان .عنَد إمام زمانِنا
اً ىي ألنَّ اجملموعة  ،والَّيت يف الَغالب يّتبعها النَّاس كما يتبٌنَّ ِمن الرواية (اجملموعة الثَّالثة) :اجملموعة السَّيئة جدَّ

َمَراِكَب َفَسَقِة  فِإنَّ َمن رََكب أو رَِكَب ِمَن الَقَباِئح والَفواِحشِ  -الثَّانية يبدو أنَّ كثًناً ِمن النَّاس ال يّتِبعوَّنا 
ُهم َعنَّا ُل َعنَّا َأْىِل الَبيت  ،َشْيَئاً َوال َكَراَمة َلُهم فُ َقَهاِء الَعامَّة َفََل تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ وإنََّما َكثُ َر التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ

ُلون َعنَّا فَ ُهم ُيَحرُِّفونَُو بَِأْسرِِه ِلَجْهِلِهم ،ِلَذِلك َوَيَضُعوَن اَِلْشَياَء َعلى َغيِر َمواِضِعَها  ،ِِلَنَّ الَفَسَقة يَ َتَحمَّ
نْ َيا َما ُىَو زَاُدُىْم إَلى نَاِر  ،َوُوجوِىَها ِلقلَِّة َمْعرِفَِتِهم ُدوَن الَكِذَب َعَليَنا لَِيجرُّوا ِمْن َعَرِض الدُّ وَآَخرِيَن يَ تَ َعمَّ

ما يكونون يف سلوكهم ِمن سلوِك َفَسقِة فـَُقهاء ىذِه اجملموعة ىي اجملموعة الَّيت تتَّصُف بصفٍة أقرب  -َجَهنَّْم 
ادلراد من القبائح والفواحش ليست  -فَإنَّ َمن رَِكَب ِمَن الَقَباِئح والَفواِحِش  -اإلمام ىكذا قال  ،العاّمة

لم فلو كان فقهاء من الشِّيعة أو ِمن الُسنَّة يرتبكون ىذه القبائح ال يع ،القبائح والفواحش احملسوسة وادلرئية
وإذا نستمر يف قراءة  ،فال تبدو ىذِه األشياء واضحة ،ُىم يتظاىرون بالتَّقدُّس والورع والّدين ،النَّاس هبم

ُل  - اإلمام يتحدَّث عن قضيٍَّة فكرية ،احلديِث الشَّريف عن إمامنا الصَّادق وإنََّما َكثُ َر التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ
أقبُح القبائح وأفحُش الفواحش  ،لقضيَّة ليَس احلديث عن قبائح وفواحش حسيَّةا -َعّنا َأْىِل الَبيت ِلَذِلك 

 !ىو مأخوٌذ من أعداِء أىل البيت ،حينما يَنشُر اإلنسان ِفْكراً باسِم أْىل البيت وما ىو ِمن فْكِر أْىل البيت
ولكن  ،ِلمًا حالُو أىونإْن مل يكن عا ،سواء كان ذلك الفقيو أو العالِـم عاِلمًا بذلك أم مل يكن عاِلماً 

ىذِه اجملموعة أشَبو ما تكون كما يقول  ،بالنَّتيجة ىو أفحُش الفواحش ،بالنَّتيجة ىو قـُْبح وأقبُح القبائح
  ؟ما ىي الّصفة الواضحة يف فقهاء العامَّة .إمامنا الصَّادق بَفَسَقِة فُقهاء العامَّة

ىم قد يتظاىرون باالحتياط بالتَّورع بٌن  ،الّدين بالّنسبة ذلم الّصفة الواضحة يف فقهاء العامَّة استسهاُل أْمرُ 
يف  ،يف وضوءٍ  ،يف مشربٍ  ،ُىم قد ُيشّددوَن على النَّاِس يف مأكلٍ  ،النَّاس لكنَّهم يستسهلوَن أْمر الّدين

نسان وِحٌن يصعدون على ادلنابر ويتحدَّثون ُيشّددون على النَّاس يف قضّية أن ينال اإل ،يف سجودٍ  ،ركوعٍ 
استسهاُل الّديِن ُىو  ،أنا أقول لك كيف ؟. قد تقول كيف.لكنَّهم يستسهلون الدين بكلِّو ،ِدرعلاً َحراماً مثالً 

 :مثاًل نأخذ أمثلة ِمن ىذه القوالب الَّيت قولبوا فيها الدين ،يف القوالِب الفْكرية الَّيت قولبوا فيها الّدين
َمهما فعلْت  ،فيُد اهلل مع اجلماعة ،بُدَّ أْن يكون دائمًا مَع اجلماعةأنَّ اإلنساَن ال :من ىذه القوالب مثالً 
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إىل درجٍة كانوا ُيسمَّون يف السَّابق بأبناء اجلماعة وىذِه التَّسمية كانْت  ،اجلماعة البُد أْن تكون مع اجلماعة
ذا الربنامج كيف أنَّ اهلل مرَّ علينا يف احللقات األوىل ِمن ى .فيُد اهلل مع اجلماعة ىذا استسهالٌ  .معروفة

لكن ليس ُىناك  ،قد تكون اجلماعة على حقٍّ يف بعض األحيان ،سبحانو وتعاىل ذمَّ الَكْثرة يف الُقرآن الكرمي
الُقرآُن مشحوٌن باألمثلِة على أنَّ اجلماعات ال  ؟َمن قال هبذا ،ِمن قاعدٍة أنَّ اجلماعة تكوُن دائمًا على حقّ 

موسى حٌن ذىب إىل ادليقات وبعد ذلك  ،ىناك ِمن مجاعٍة انتخبها نِّبٌّ ِمن األنبياءأليَس  ،تكوُن على حقّ 
مجاعٌة اختار  .! واهلل سبحانو وتعاىل أنزل عليهم الصَّاعقة وأماهتم ُُثَّ بعثهم بعد ذلك للحياة!قالوا ما قالوا

َلمَّا وصلوا  ،وِمن ِخيار قوموِ  ،عةالسَّبعون مجا ،ىذِه مجاعة ،سبعٌن رجاًل ِمن ِخياِر قوموِ  ؟.كم اختار.موسى
ىذا القالب الَّذي وضعُو ادلخالفون يُد اهلل مع  !فقلبوا الـِمجنَّ على موسى وكان الَّذي كان ،إىل ادليقات

 .اجلماعة
ماذا فعل  ،وأصحاُب النَِّّب التَّأريُخ شاىٌد على حاذلِِم ،أنَّ أصحايب بأيِِّهم اقتديتم اىتديُتم :الَقاَلُب اآلخر
التَّأريخ  ،أمل ،! أمل؟فهل نقتدي بصحابة النَِّّب هبذا الَّذي فعلوه ،أمل يقتْل بعضهم بعضاً  ،الكثًن منهم

  الربنامج ليس ُمعّداً لتتبِِّع ىذه ادلطالب. .ُمفّصل
والنَّائم خًٌن من  ،وأنَّ اجلالس يف الفتنة خًٌن ِمن القائم ،أنَُّو إذا كانت الفتنة فعليَك أْن تسُكت :قَاَلٌب آخر

 .ىذا قالب ِمن القوالب ،فحينما تُغَتصُب احلقوق ويُعتَدى على ديِن اهلل ىذِه فتنة ،اجلالس
وحَّتَّ  ،! موجود يف كتبهم ىذا!البُدَّ أْن ُتطيَع ويّل األمر ولو كاَن يشرُب اخلمر يف البيِت احلرام :قَاَلٌب آخر

إىل أْن تصل القضّية إذا دخلَت إىل ادلسجد فصلِّي  !!ل وتصربلو ضربك وَجَلدك بظلٍم البُدَّ أْن تتحمَّ 
عالقُة ىؤالء الفقهاء  ،خلف أي إمامٍ  ،ىذِه القضيَّة ادلهمَّة ،ادلهم أنَُّو ال يُوايل عليَّاً  ،اجلماعة خْلف أي إمامٍ 

الِقّصُة طويلٌة  ،يلةٌ واحلكايُة طو  ،وإعطاِء الفتوى وبيان األمور الّدينية حبسِب رغبة السُّلطان ،بالسَّالطٌن
  ؟ىذه القوالب نتيجتها ما ىي ،ىذا ىو ُمرادي ِمن االستسهال !؟عريضة

 ،لفقراء النَّاس ،لكن ُيصَبغ بصبٍغ خارجي لعامَّة النَّاس ،يصبُح الّديُن أْمرًا سهالً  !استسهاُل أْمر الّدين
يف طقوس يف أموٍر  ،للضُّعفاِء بااللتزاِم بقواعد وقوانٌن وفتاوى وأحكام صغًنة يف ىذِه القضية أو يف تلك

! النَِّّبُّ صلَّى اهلُل عليِو وآلِو جعل الّدين يف الكتاِب !واحلقائق األصيلة للّدين تنتفي وتنتهي وتتالشى ،مادية
األئمَّة صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أمجعٌن جعلوا  ،مُر ىو ىواأل !والعرتة فجاءوا هبذه القوالب فتالشى الّدين

فيأيت ىؤالء الُفقهاء ُيشتِّتون ىذِه الِفْكرة فيضعون ُأُصواًل للّدين  ،الّدين وأْصل الّدين ىو اإلمام ادلعصوم
الِفْكر تشتيتاً ُيشّتتون ىذا  ،خبالِف ىذا األْصل الَّذي وضعُو األئمَّة صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أمجعٌن

والقضية أخطر  !ُتستبدُل الِعرتُة بالُعلماء ،كما استُبدلْت الِعرتُة بالصَّحابة  .َطوياًل َعريضًا فُتسَتْسهُل األمور
ىؤالء ىم الَّذين  ؟بأنَّ الُعلماء ينوبون مناَب الِعرتة ولكن أيُّ علماٍء ىؤالء :! ألنَّ الشِّيعة ىنا يقولون!ُىنا
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ولكن ىذِه اجملموعة اإلمام ىكذا  ،اإلمام ربدَّث عن قلٍَّة مرضيٍة مرَّ ذكرىم ،امنا الصَّادقيتحدَُّث عنهم إم
ُهم َعنَّا َشْيَئًا  فِإنَّ َمن رَِكَب ِمَن الَقَباِئح و الَفواِحشِ  -قال   -َمَراِكَب َفَسَقِة فَ َقَهاِء الَعامَّة َفََل تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ

م يكذبون ،ىم يتحدَّثون بامسنا ،قال ال تقبلوا منهم عّنا شيئاً  ىذا الَّذي يقولونُو عّنا  ،ىؤالء ال ؽُلثّلوننا ألَّنَّ
ينقلون األلفاظ عنَّا لكّنهم ػُلّرفون  ،ُردّبا ينقلوَن األلفاظ لكن ادلعىن ليس ىو ادلعىن الَّذي نُريدهُ  ،ما ىو عّنا

ُل َعّنا َأْىِل الَبيت ِلَذِلك وإنََّما كَ  -أو ينقلون عنَّا وؼللطون كما قال اإلمام  ،ادلعاين ثُ َر التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ
ويف الَغالب ذبد ىؤالء ِمن الفقهاء ِمن ادلراجع  ،فهذِه اجملموعة ىِي اجملموعة الَّيت َتستسهُل أْمر الّدين -

 :ميَّالٌن للُمخالفٌن ربِت عناوين سلتلفة
وأخرى  (ُخُلق أىل البيت)وأخرى ربت عنوان  (ء الفتنةدر )وأخرى ربت عنوان  (التَّقية)مرًة ربت عنوان 

عناوين كثًنة  ،وأمثال ذلك ،ُمواجهة الُكْفر العادلي ،َمْصلحُة اإلسالم ،ادلصلحة العامَّة ... وأخرى وأخرى
 !بيتوأنَت ُحّر أيُّ عنوان ِمن العناوين اخرَت ذبد ىؤالء مّيالٌن ألعداِء أىل ال ،موجودة يف السَّاحِة الشِّيعية

ا :قد يقول قائل م يفعلون ذلك تقّيًة ردبَّ ا يكون ُىناك ِمن العلماء َمن يفعل ىذا األْمر تقيًَّة ردّبا ،إَّنَّ قد  .ُردبَّ
ا أنا ال أنفي ذلك أبداً  ،دلصلحة :يقول قائل وأنا بادلناسبِة ال أربدَّث عن أشخاٍص بأعينهم يف ىذا  ،ُردبَّ

ا يكونون َموجودين وردّبَا الّرواية تتحدَّث عن راياٍت ُمشتبهة يف مقطٍع زماين آخر ،الزَّمان وروايُة إمامنا  ،ردبَّ
ىذا األمر  ،الصَّادق يف تقسيِم َمراجِع التَّقليِد وفُقهاء الّشيعة قد تكون ُمنطبقًة على الواقع اآلن وقد ال تكون

لكنَّين أنا ُىنا  ،يَّة إينِّ أعرف َىذِه الرواية تنطبُق أو ال تنطبقبالّنسبة يل حبسب ذبربيت الشَّخص ،يرجُع إليكم
حبسب  .ال أربّدث عن ذبربيت الشَّخصية إذ ليَس بالضَّرورِة أْن تكون ذبربيت الشَّخصيَّة ىي ميزانًا للجميع

األشخاص فأقول ذبربيت الشَّخصيَّة ىذِه الّرواية موجودة منطبقة وفيما بيين وبٌن نفسي أستطيع أْن ُأشخِّص 
  ؟ِمن اجملموعة الثَّالثة (جيم)ِمن اجملموعة الثَّانية  (صاد) ،ِمن اجملموعة األوىل ()سٌن

لذا ال أربّدُث عن ذبربيت  ،التَّجربُة الشَّخصيَّة ال تكون ُحجًَّة على اآلخرين ،لكن ىذِه ذبربة شخصيَّة
يف كلماِت ادلعصومٌن صلواُت اهلِل وسالُمو  إظّلا أربدَّث عن مفاىيم وعن مضامٌن وردتْ  ،الشَّخصية ىنا
الفقيو  ،قد صلد أنَّ ادلرجع الفالين ،فهؤالء ربت ىذِه الَعناوين قد يصدقون يف بعِض احلاالت .عليهم أمجعٌن

 التَّقيُة وردّبا ،الـُمفكِّر الفالين ؽليل إىل أعداء أىل البيت ولكن ليس مياًل حقيقياً  ،العالِـم الفالين ،الفالين
أنَّ التَّقية  :ولكن ُىنا يأيت كالم يف غاية األعلية .. ىناك ِمن ادلربِّرات ادلنطقيَّة ادلقبولة.وردّبا وردّبا ،ادلصلحة

كما يقول أئمَّتنا صلواُت   ،ازلْض ادلودََّة ألخيَك ادلؤمن وَصاِنع الـُمناِفَق بلساِنك ،وأنَّ الـُمصانعة أو الـُمجاملة
التَّقية والـُمجاملة والـمصاحل وأمور أخرى وردت يف صميم حديث أىل  ،الـُمصانعة يعين اجملاملة ،اهلِل عليهم

التَّقيُة والـُمجاملُة  ؟كيف تؤخذ دبقاساهتا  ،لكن ىذِه األمور تُؤخذ دبقاساهتا ،البيت ىذا ما ال ؽُلكن أْن يُنَكر
يعين ىذا الفقيو  !اوزْت ضرورة صارْت القضيَُّة َكذباً إذا ذب (احلدُّ الَضروري)مقاساهتا  ،وادلصلحُة ذلا مقاسات
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ويف رُلاراتِو للُمخالفٌن القضّية ُىنا بٌن  ،الَّذي يتحجَُّج بالتَّقية حينما يتجاوز حدَّ التَّقية يف ميلِو للُمخالفٌن
ال يعرُف حدود  فهو ؟دلاذا يُفرض فقيو حينئذٍ  ،إمَّا ىو ال يعرف موارد التَّقية وما ىو بفقيو حينئذٍ  :اثنٌن
 ،فيتجاوز حدوَد التقّية ،دلرٍض يف قلبو ،دليلٍ  ؟دلاذا ،لكن يتجاوزىا ،وإمَّا ىو يَعرف حدود التَّقية !التقيَّة

اآلن لو سألَت الفقيو عن  .وكذا يف اجملاملة ،فيذىُب بعيداً يف ادليِل إىل أعداِء أىل البيت ربَت عنواِن التقّية
. فهذا .. إذا ذباوزت ،ولكن باحلدِّ الضَّروري ،أْن تأكَل ادليتة إذا َكنُت ُمضطراً  غلوز :يقول لك ؟أكِل ادليتة

ا ألجل الشََّبع ،القضّية ُىنا ليسْت لدفِع الضَّرر ،يعين أنَّك تأُكل بشهوة بشهيَّة وفارٌق بٌن دْفِع الضَّرر  ،وإظلَّ
حينما ذباوز اآلِكُل ىذا  ،لَّذي يدفُع الضَّررغلوز أكُل ادليتة بالَقدر ا !وبٌن أن تأكل بشهيٍَّة حَّتَّ َتشبع

التَّقيُة ذلا  ،التَّقيَُّة كذلك ،فُهناك ميٌل يف داخلِو لألكل ،ادلقدار ذلك يعين أنَّو يأكل بشهية يريد أْن يشبع
التَّقيُة ليسْت باباً مفتوحاً يف كلِّ زماٍن يف كلِّ مكان يف مجيِع األحوال مَع مجيع األشخاص وجلميع  ،حدود

ُد التَّقية ،ذلا خصوصياهُتا ،التَّقيَُّة ذلا شروطها ،أبدًا ىذا الكالُم ليس صحيحاً  ،األغراض وادلكاُن  ،الزَّماُن ػُلدِّ
ُد التَّقية فحينما صلد ُمؤسَّسات أو مرجعيات أو أحزاب  ،ن التَّقيَّة أيضًا ربدُِّدىاواألغراُض واألىداُف مِ  ،ػُلدِّ

  ؟دلاذا ،أو أشخاص أو علماء أو َمراجع أو فُقهاء يكرعون ِمن الِفْكر ادلخالف ِمن دوِن ضرورة
ذي وىذا ىو الَّ  :وإمَّا عن رغبٍة يف ذلك ،ىؤالء ُجهَّال ؟فلماذا يُعتربون علماء وفقهاء :إمَّا عن جْهلٍ 

أنَـُّهم  :يعين ىناك رلموعة َشبَـُهها بفقهاء العامَّة ىو ىذا .تتحدَّث عنُو الّرواية الّشريفة عن إمامنا الصَّادق
يستسهلوَن عقيدة الَوالية والرباءة يف  ،يستسهلوَن الوالء إلمام زمانِنا ،يستسهلوَن أْمَر الّدين ربَت عناوين
 ،ربَت عنوان ادلصانعة اجملاملة ،ربت عنوان ادلداراة ،ت عنوان التَّقّيةرب :مْنهِج الكتاِب والعرتة ربت عناوين

ربت ىذِه  .. عناوين كثًنة موجودة.ربت ،ربت ،ربت عنوان ادلصلحة الُعليا ،ربت عنوان الوحدة اإلسالمية
د والقوالب كما أنَّ ادلخالفٌن يستسهلوَن أْمَر الديِن بالقواع  ،العناوين يستسهلون أمَر عقيدِة أىل البيت

 .والقوانٌن الَّيت أشرُت إليها
ادلخالفوَن ألىل البيت صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أمجعٌن غلعلوَن الصَّحابة يف ُمستوًى  ،والقضيُة ىي ىي

! وحينما !كذاك الشِّيعُة غلعلوَن ُعلماؤىم يف مستوًى بعيٍد عن النَّقِد وادلناقشة  ،بعيٍد عن النَّقد وعن ادلناقشة
إْن كاَن ِمن ادلاضٌن أو من األحياء  ،لنقدىم ومناقشتهم صلد أنَّ ىذِه األوصاف تنطبُق عليهم نأيت

تلك قضيٌَّة موكولٌة  ،بغضِّ النَّظر عن األشخاِص واألمساء ،ىذِه األوصاف واضحة وُمنطبقة ،ادلعاصرين
 .ىذِه اجملموعة الثَّانية .ال شأن يل هبذا ادلوضوع ،إليكم

ُهم َقوٌم ُنصَّاْب  - ُنصاُب الشِّيعة ،وىم النُّصاب ،: وىَي اجملموعة األخطر-لثة اجملموعة الثَّا ِمن  -َوِمن ْ
ُهم َقوٌم ُنصَّاْب  - فُقهاء الشِّيعة وقد شرحُت معىن ىذا الكالم يف احللقة ادلاضية َمن  ،شيعٌة ُنصَّاب -َوِمن ْ

ُهم َقوٌم ُنصَّاْب ال  - أراد أن يفهم ذلك فلًُناجع بشكل مباشر يف  -يَ ْقِدروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا َوِمن ْ
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وىذِه اإلشكاالت ُتطرَح يف  ،وواهلل بشكٍل عملي أنا دلسُت ىذا األْمر ،نفوسهم إشكاالت موجودة
ال يَ َقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا يَ تَ َعلَُّموَن بَعَض ُعُلوِمَنا  - ُتطرح إشكاالت على األئمَّة ،جلسات خاصَّة

 ؛البُدَّ أْن يتَِّصفوا بصفِة ادلوسوعية ،إذاً الفقهاء ادلمدوحون البُدَّ أْن يكونوا على ِخالف َىؤالء -يَحة الصَّحِ 
وىؤالء سيصفهم اإلمام الصَّادق بأَّّنم ألعن أضر ِمن الشِّمر  ،ألنَّ ىؤالء تعلَّموا بعض علومنا الصَّحيحة

  !وحرمَلة وىم ِمن مراجع التَّقليد الشِّيعة
الَّيت ُمدحت الَّيت ىي مرضيَّة عنَد إمام زمانِنا البُدَّ أْن تتصف بصفة  (اجملموعة األوىل)إذاً اجملموعة ادلمدوحة 

ُهم َقوٌم ُنصَّاب  - ألنَّ ىؤالء تعلَّموا بْعض ُعلومنا الصَّحيحة ؛ادلوسوعيِة بعلوم أىل البيت ما تقول  -َوِمن ْ
 ؟ويُلغي أحاديث ادلعارف يف مقامات أىل البيت ؟يف تفسًن الُقرآنبفقيٍو مثاًل يُلغي أحاديث أىل البيت 

وُيشكِّك يف كثًٍن ِمن أحاديِث أْىل  ؟ويُلغي وُيشكِّك يف الكثًن ِمن أحاديِث ادلناقب والكرامات وادلعجزات
 ؟لى أىل البيتوُيشكِّك يف كثًٍن إْن مل يكن يف ُكل أحاديِث ادلصائب الَّيت ذبري ع ؟البيت يف الَّلعِن والرباءة

 ،طلبُة احلوزِة الَّذين يسمعونين يعرفون مصاديق كثًنة دلثِل ىذا الوصف ؟وُيشكِّك يف أكثر الزّياراِت واألدعية
 ،ىو يهجر األحاديث التَّفسًنية !! ىو سيتعلَُّم بعَض علومنا الصَّحيحة؟فأين تكون ادلوسوعيَُّة حينئذٍ 

الكثًُن ِمن  ،أحاديث الَوالية والرَباءة ،مات وادلعجزات وادلناقبأحاديث الكرا ،أحاديث ادلعارف وادلقامات
 ىو يتعلَّم ىذا الشَّيء القليل فيما يتعلَّق يف أحكام احلالِل واحلرام ،مل يبقى إالَّ شيء قليل ،الزياراِت واألدعية

صفُة )هاء ادلرضّيٌن ىذِه الّصفة إذًا صفة الفق ،ال تُوجد َموسوعية -يَ تَ َعلَُّموَن بَ ْعَض ُعُلوِمَنا الصَِّحيَحة  -
 ؛ىذِه ِصفة ادلرجع الَّذي يكوُن َمرضيًا عنَد إمام زمانِنا ،موسوعيَّة ادلعرفة يف علوم الكتاِب والِعرتة (ادلوسوعية

  ؟أليس تُعرف األشياء ِمن خالل معرفة أضدادىا ؟ألنَّنا كيَف نستبٌُن األشياء
 ،بشكل رُلمل لكنَُّو ربّدث عن اجملموعات غًن ادلرضيَّة بشكل أكثر تفصيلاإلمام ُىنا ذَكَر اجملموعة ادلرضّية 

أنَّ ىذِه األوصاف السَّيئة يف ىؤالء الُفقهاء ومراجع التَّقليد الَّذين  :يريد أن يقول ؟ماذا يريد اإلمام أْن يقول
رضّية ِمن الفقهاِء وِمن مراجِع ىذه األوصاف البُدَّ أْن تكون بعيدًة عن اجملموعِة ادل ،ُىم ألعن ِمن مشر وحرملة

ُهوَن ِبِو ِعْنَد  ،يَ تَ َعلَُّموَن بَعَض ُعُلوِمَنا الصَِّحيَحة - ىكذا ُتستباُن األشياء بأضدادىا ،التَّقليد فَ َيَتوجَّ
َن ِإلَيِو َأْضَعاَفُو ثُمَّ ُيِضيُفو  - عند ُنّصابنا ِمن نفِس الوسط الشِّيعي -َويَ ْنَتِقُصوَن بَِنا ِعنَد ُنصَّابَِنا  ،ِشيَعِتَنا

َها  على ىذا البْعض الَقليل ِمن علومنا  -وَأْضَعاَف َأْضَعاِفو ِمَن اَِلَكاِذيِب َعَليَنا الَّتي َنْحُن بُ َراٌء ِمن ْ
ُلُو اْلُمَسلُِّموَن ِمْن ِشيَعِتَنا َعَلى أنَُّو ِمن ُعُلوِمَنا َفَضلُّوا َوأَضلُّوُىم- الصَّحيحة َأَضرُّ َعَلى  - وىؤالء - فَ َيتَ َقب َّ

فَإن َُّهْم َيْسِلُبونَ ُهْم اَِلْرَواَح واَِلْمَوال  ،ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا ِمْن َجْيِش يَزِيد َعَلى الُحَسيِن ابِن َعِلّي وَأْصَحاِبوِ 
وء النَّاِصُبون  ،وَلْلَمْسُلوبِيَن ِعنَد اهلِل َأْفَضُل اَِلْحَوال ِلَما َلِحَقُهْم ِمْن َأْعَدائِِهم وَىُؤالِء ُعَلَماُء السُّ
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ُهون بِأن َُّهْم لََنا ُمَواُلوْن  وء  - ىؤالء ُىم قادهُتا ،راياٌت ُمشتبَـَهة نفس القضّية -اْلُمَشب ِّ وَىُؤالِء ُعَلَماُء السُّ
ُهون بِأن َُّهْم لََنا ُمَواُلوْن َوِِلَْعَدائَِنا ُمَعاُدونْ  َهَة َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا يُْدخِ  ،النَّاِصُبون اْلُمَشب ِّ كَّ والُشب ْ ُلوَن الشَّ

 ! !ويبقى ىؤالء الشِّيعة على ضالذلم -فَ ُيِضُلونَ ُهم َوَيْمنَ ُعونَ ُهم َعن َقْصِد الَحقِّ ال ُمِصيب 
ْن َىُؤاَلِء ال َجَرَم أنَّ َمْن َعِلَم اهلل ِمْن قَ ْلِبِو مِ  - ؟ماذا يقول بعد ذلك إمامنا الصَّادق ،الّرواية ىكذا تقول

َلْم  - البقية يبقون على ضالذلم ،رلموعة قليلة ىؤالء -أنَُّو ال يُرِيد إالَّ ِصَيانََة ِدينِو َوتَ ْعِظيَم َولِيِّو  الَعوامّ 
رُْكُو ِفي َيِد َىَذا اْلُمَلبِِّس الَكاِفرْ   ،يف يِد َمرجِع التَّقليد الشِّيعي الَّذي ُىو ألعن ِمن الشِّمر وحرملة - يَ ت ْ

ُقُو  ،يَِقُف ِبِو َعَلى الصََّواب - يُقيُِّض لُو فقيهاً ُمؤمناً  -وَلِكنَُّو يُ َقيِّض َلُو ُمْؤِمَنًا  - الـُملبِّس الـُمحتال ثُمَّ يُوف ِّ
نْ َيا واآلِخَرة ،اهلل تَ َعاَلى ِلْلَقُبوِل ِمْنو نْ َيا  ،فَ َيْجَمُع َلُو ِبَذِلك َخيَر الدُّ وَيْجَمُع َعَلى َمْن َأَضلَُّو َلْعَن الدُّ

 ذلك الفقيو الـُملبِّس الكافر كما وصفُو إمامنا الصَّادق. - وَعَذاَب اآلِخَرة

أنَُّو ال يُرِيد إاّل ِصَيانََة ِدينِو  ال َجَرَم أنَّ َمْن َعِلَم اهلل ِمْن قَ ْلِبِو ِمْن َىُؤاَلِء الَعوامّ  -نقف عند ىذه الكلمة 
م ألعن  ،ىذا الَّذي ينجو ِمن إضالِل ىؤالء ادلراجع - َوتَ ْعِظيَم َولِيِّو ىؤالء مراجع تقليد اإلمام وصفهم بأَّنَّ

الشِّمر  ؟َمْن ىم الَّذيَن يف جيش يَزيد ،أضّر ِمن جش يزيد على احُلسٌن وأصحابو ،من الشِّمر وحرملة
الّروايات ىكذا تقول ألنَّ الَّذي ينجو  ،لشِّيعُة على ضالذلمويبقى ا ،ىؤالء ُيِضلُّون الشِّيعة ،وَحرملة وأضراهبم

كما أنَّ البْعض ِمن الفقهاء ِمن فقهاء   ،ِمن ىؤالء البْعض - َمْن َعِلَم اهلل ِمْن قَ ْلِبِو ِمْن َىُؤاَلِء الَعوامّ  -فقط 
فأمَّا َمْن َكاَن ِمَن  -يعين ىؤالء ُىم الَّذين يتبعوَن أُولئك  ،نْفس الّشيء ،ىم ادلرضيٌّن  ،الشِّيعة ىم النَّاجون

يَعة ال َجِميَعُهمْ  - إىل أن قال - الُفَقَهاء فبعُض الُفقهاء ىم  - َوَذِلَك ال َيُكوْن إالَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّ
يف التَّقليِد ويف القيادِة ويف ىذِه ىَي ثقافُة أىل البيت يف ادلرجعيِة و  ،وبعُض الّشيعِة ىم الّناجون ،ادلرضيُّون

وىذِه الكلماُت كلماُت صادق العرتِة صلواُت اهلِل وسالُمو  ،ىذا ىو تفسًُن إمامنا الزَّاكي العسكري .األتباع
 ،فْضاًل عن قـُّوة ادلضمون يف احلديِث الشَّريف ىو تطابُق مضامٌن ىذِه الرَّواية مع الواقع يف ىذا الزَّمان ،عليو

 .فيما تقدَّم ِمن األزمنة ادلاضية ،لغابرةيف األزمنة ا
كما مّر أنَّ الَّذي ينجو ِمن ىذِه الرَّايات يف رواية الكايف الشَّريف ىو َمن أخَذ اهلل ِميثاقو وكتَب يف قلبِو 

أخَذ اهلل اإلؽلان َواليُة إمام زمانِنا، ىذا ىو اإلؽلان، َمن  ،اإلؽلان َواليُة اإلمام ادلعصوم ؟ما ىو اإلؽلان ،اإلؽلان
رُْكُو ِفي َيِد َىَذا اْلُمَلبِِّس الَكاِفرْ  - ميثاقو وَكَتَب يف قَلبِو اإلؽلان  ،الَّذي ىو ألعن من الشِّمر وحرملة - َلْم يَ ت ْ

رفَض أحاديث  ،رفض أحاديَث ادلقاِمات ،رفَض أحاديَث التَّفسًن)ىذا الَّذي تعلَّم بْعَض علومنا الصَّحيحة 
شكَّك يف أحاديِث ادلصائب  ،رفَض األحاديث القوية يف موضوع الرباءة ،الكرامات وادلناقب وادلعجزات

! فكيف يسدُّ !بقي بْعُض َشيٍء ِمن علومنا الصَّحيحة ؟فماذا بقي (وشكََّك يف الكثًِن من الزّيارات واألدعية
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دقِّق النَّظَر فيها ستجد ىذِه  ،دوَنَك ُكتب التَّفسًن الشِّيعيَّةو  !يأيت بالِفْكر ادلخالف لُيعاِلَج اخللل ؟اخللل
فَمن كان ِمن ىؤالء العوام ال يُريد إالَّ  ،وحَّتَّ كتب الِفْقو ،وحَّتَّ كتب العقائد ،الُكتب ِمصداقاً ذلذِه القضيَّة

 .تعظيم وليِّوىو ال يريد إالَّ صيانة دينِو و  :أقف عند ىذه العبارة .صيانة ِدينِو وتعظيم ولّيو
احلديُث ىنا يتحدَُّث عن  ،صيانُة الّديِن إظّلا تتأّتى ِمن تعظيِم الويلّ  ؟ما ادلراد ِمن صيانِة الّديِن وتعظيِم الويلّ 
 ،ىذا التَّعبًن الَّذي جاء فيِو ذكُر ادلعلول وذكُر العلَّة يف نْفس الوقت ،قضيٍَّة واحدة يتحدَُّث عن تعظيم الويلّ 

كما يقول القائل مثاًل لشخٍص   ،تعبًٌن شائع يف الكالم واحلديث ُيشِعُر ادلتحدُِّث بِو أعليَّة األمرينىذا التَّعبًن 
تسجًُن  ،بتسجًن النَّار ؟كيف يُدفُئ نفسوُ   ،. عليَك أن ُتدفئ نفسك وُتسجََّر النَّار.يا ىذا :يرذبُف ِمن الربد
عليك أن تتغذَّى وأن تأكل ِمن ىذا  :يقال مثاًل للمريضِ  أو ،وإدفاُء النَّفس ىو الـمعلول ،النَّار ىو الِعّلة

أْن يرد يف احلديِث ويف الكالم  ،ومْثُل ىذا كثًن يف الكالم ،أكُل الطَّعام ىو الَّذي يُؤّدي إىل التَّغّذي ،الطَّعام
ال َجَرَم أنَّ َمْن  -و عليو كما ىنا يف كلمِة اإلمام الصَّادِق صلواُت اهلِل وسالمُ ،ذْكُر ادلعلول وذْكُر العّلِة َمَعاً 

عليَك أن  :كأنََّك تقول لو  - َعِلَم اهلل ِمْن قَ ْلِبِو ِمْن َىُؤاَلِء الَعواّم أنَُّو ال يُرِيد إالَّ ِصَيانََة ِدينِو َوتَ ْعِظيَم َولِيِّو
 ؟كيف تستطيع أن تصون دينك  ،تعظيُم اإلمام ىو ِعلٌَّة لصيانِة الّدين ،تصوَن دينَك وأن تُعظِّم إمامك

صيانُة الّدين  ،النَّاجي ىو الَّذي يُعظُِّم إمام زمانوِ  ؟إذاً النَّاجي ىنا َمن ىو ،صيانُة الّديِن تأيت ِمن تعظيم الويلّ 
ا ػُلمى الّديُن وُيصان بوالء إمام زمانِنا ؟كيف ػُلمى الّدين وُيصان  ،يعين محاية الّدين   .إظلَّ
  .ىو اإلمام ادلعصوم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو كما يقول صادُق العرتة األطهر ،الّدين رجل إنَّ الّديَن وأْصل

ادلراد ِمن تعظيِم اإلمام ىو  ؟ما ادلراد ِمن تعظيِم اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ؟كيَف يُعظُِّم الشِّيعي إمامو
أقتطُف عباراٍت ِمن وصيَّة إمامنا الكاظم ذلشام حٌَن كنُت أقُف على تلك ادلنّصة وأنا  :ما ذكرتُو قبل قليل

أن يكوَن إمامُو  ؟كيف يُعظُِّم إماموُ   .البُدَّ أْن يكوَن اإلماُم األولويَّة الوحيدة يف حياتنا :ابن احَلَكم حٌَن قُلت
أن يكوَن إمامُو كما يقرأ يف دعاء البهاء يف  ،يعين األولويَّة الوحيدة ،أن يكوَن إمامو ىو األعظم ،َعظيماً 

أعظُم  - اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمْن َعَظَمِتَك بَِأْعَظِمَها -دعاء السَّحر الَّذي يُقرأ يف َسَحِر شْهر رمضان 
 نعرُف ىذا ادلعىن ضلُن ال ؟ماذا يعين إنَُّو أعَظُم الَعَظَمة ،الَعَظَمِة ُىو إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

وىذا يعين األولويَّة الوحيدة وال  ،أْن يكوَن اإلماُم أعظم شيٍء عندنا ،على وجِو احلقيقة لكن بقدِر معرفتنا
األولوية األوىل والباقي يف  ،اإلماُم ىو منُت ادلتون .وما بقي فهو يف حواشي احلواشي ،تُوجد أولويات أخرى

 .حواشي احلواشي
! وأنتم قيسوا !كلمات يف غاية الضَّرورة ويف غاية اخلطورة  ،لشَّريف التفتوا إىل ىذِه الكلماتنقرأُ يف الكايف ا

والروايُة عن إمامنا الصَّادق  ،ىذا ىو الكايف اجلزء األّول ،أنفسكم وقيسوا الواقع الشِّيعي على ىذِه الكلمات
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 ،إنَُّكم ال َتُكونُوَن َصاِلِحيْن َحتَّى تَ ْعرُِفوا - ؟ماذا يقول إمامنا الصَّادق (ؼلاطبين وؼُلاطبكم)ؼُلاطُب شيعتُو 
ُقوا ُقوَن َحتَّى ُتسلِّموا أَبْ َوابًَا َأربَ َعة ،َواَل تَ ْعرُِفوَن َحتَّى ُتصدِّ األساس ادلعرفة صالحكم ِمن  - َواَل ُتصدِّ

الّرواية طويلة أختصر ادلطلب لئاّل أبقى أشرُح عباراهتا وغلرَّ الكالم إىل احللقة اآلتية ولن ننتقَل إىل  .ادلعرفة
البُدَّ ِمن ىذِه  -َحتَّى ُتَسلَّموا أَبْ َوابًَا َأربَ َعة ال َيْصُلُح ُأوَُّلَها إالَّ بِآِخرَِىا  -ماذا قال اإلمام؟ ،موضوع جديد
َهًا بَِعيَدًا  - ؟ا قال اإلمامُُثَّ ماذ ،األبواب األربعة يعين الَّذي يتمسَّك  -َضلَّ َأْصَحاُب الثََّلثَِة وتَاُىوا تَ ي ْ

َهًا بَِعيَدًا  - باألبواب الثَّالثة ُدون األربعة اإلمام ىكذا قال اإلمام إىل أّي  -َضلَّ َأْصَحاُب الثََّلثَِة وتَاُىوا تَ ي ْ

أصحاب األبواب  {إًٍِِّ لَغَفَّارٌ لِّوَي تَابَ وَآهَيَ وَػَوِلَ صَالِحاً ثُنَّ اهْتَدَيوَ} :اإلمام ُيشًن إىل اآلية ؟شيٍء ُيشًن

اإلمام يشًن  {ثُنَّ اهْتَدَي  }يعين مل يدخلوا إىل الباب الرَّابع  ،وَعملوا صاحلاً  ،وآمنوا ،الَّذين تابوا :الثَّالثة
أصحاب األبواب الثَّالثة ماذا قال  ،ُُثَّ اىتدى ،عمل صاحلاً  ،آمنَ  ،تابَ  :ىناك أبواٌب أربعة .إىل ىذِه اآلية
َهًا  - ؟عنهم اإلمام أال  ،وعملوا صاحلاً  ،وآمنوا ،وىم الَّذيَن تابوا -َضلَّ َأْصَحاُب الثََّلثَِة وتَاُىوا تَ ي ْ

الفضائيات تـُقُِّف  ! أال ُتالحظون أنَّ ؟تالحظون إنَّ الثقافة الشِّيعية تُرّكز على ىذِه األبواب الثَّالثة فقط
! أال تالحظون ِمن أنَّ حوزاتنا ُتدرُِّس مْنهجًا يُرّكُز على ىذِه األبواب ؟الشِّيعة على ىذِه األبواب الثَّالثة

 !.؟! أال ُتالحظوَن بأنَّ الواقع الشِّيعي يُرّكُز على ىذِه األبواب الثَّالثة؟الثَّالثة

نقرُأ يف الزِّيارِة  ؟فماذا نقرُأ فيها ،أمًن ادلؤمنٌن صلواُت اهلِل وسالُمو عليوإذا نذىب إىل الزِّيارة الغديريَّة زيارة 
 - اخلطاب ألمًن ادلؤمنٌن -وأنَُّو الَقاِئُل َلك  - يعين رسول اهلل -وأنَُّو  -:الَغديرية طُلاطُب سّيَد األوصياء

َوَلْم  ،َوَقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعْنك ،َأقرَّ بِاهلِل َمْن َجَحَدكَواَل  ،َوالََّذي بَ َعثَِني بِالَحّق َما آَمَن ِبي َمْن َكَفَر ِبكْ 
ُىناَك فارٌق بٌن يهتدي إليَك وبٌن يهتدي  !ال يهتدي بك -يَ ْهَتِدي إَلى اهلل وال إَليَّ َمْن ال يَ ْهَتِدي ِبْك 

تالحظون نفس  ،عرفِة النَّورانيةاالىتداُء بِو ُىو َمعرفتُو بادل ،مل َّنتدي بو ،ضلُن اىتدينا إىل أمًن ادلؤمنٌن ،بك
وَمن أراَد أن يعرَف ىذا  ،نعرفُو بادلعرفة النَّورانية ،ال أْن نعرفو ادلعرفة النَّورانية ،أْن نعرفُو بادلعرفة النَّورانية ؛الباب

وسنعيد بثُّو إْن  ،( موجود على موقع زىرائيونن التَّوضيح يف برنامج )يا عليادلضمون ؽُلكن أن غلد شيئًا مِ 
 .َشاَء اهلل تعاىل يف األياِم القادمة

َوَلْم  - الحظوا التَّعبًن -َوَلْم يَ ْهَتِدي إَلى اهلل وال إَليَّ َمْن ال يَ ْهَتِدي ِبْك  - ؟ماذا قال لُو رسول اهلل
رٌق بٌَن االىتداِء إىل علّي ىناك فا !ليس َمن ال يهتدي إليك -يَ ْهَتِدي إَلى اهلل وال إَليَّ َمْن ال يَ ْهَتِدي ِبْك 

االىتداُء بعليٍّ شيء آخر! كالفارِق بٌَن أْن نقول ادلوجود يف نص  ،وبٌَن االىتداِء بعليّ  ،وىو ىذا التَّشيُّع
ولكن الّنسخة  (عليك)توجد نسخة  !دائماً ُيكتب وألبكٌَن عليك - َوَِلَْبِكيَن َلكَ  -زيارة النَّاحية ادلقدَّسة 
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ُموِع َدَما -يقة الّصحيحة والّدق الَّذي ُيرتدَّد على األلسنة يف كثًن من األحيان على  - َوَِلَْبِكيَن َلَك َبَدَل الدُّ
 .فارٌق بٌن أن أبكي عليَك وبٌن أن أبكي لك - َوَِلَْبِكيَن َلكَ  - ادلنابر يُكتب يف اليافطات وألبكٌَن عليكَ 

االىتداء إليِو شيٌء حسن وىي ادلرحلة األوىل ِمْن  .ولكن البكاُء لو شيٌء آخر ،البكاء عليو شيٌء حسن
َوَلْم يَ ْهَتِدي  - واآليُة ُىنا تتحدَّث عن ىذا ادلضمون ،أمَّا االىتداء بو فذلَك ىو ادلطلوب ،مراحِل اذِلداية

َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً َوِإنِّي َلَغفَّاٌر لِّ  :إَلى اهلل وال إَليَّ َمْن ال يَ ْهَتِدي ِبْك َوُىَو َقوُل رَبِّي َعزَّ َوجلَّ 
وإالَّ ما  ،يهتدي بعليٍّ إىل َواليتوِ  ،يهتدي بو إىل َواليتو ؟كيَف يهتدي إىل َواليتوِ   -إلى ِواليَِتك  ثُمَّ اْىَتَدى

 ،ىتداُء إىل عليٍّ ىذا ىو اال ؟أيُّ إؽلاٍن ىذا {وَإًٍِِّ لَغَفَّارٌ لِّوَي تَابَ وَآهَيَ}معىن اإلؽلان الَّذي جاء يف اآلية 
ىو  ،اإلؽلان الَّذي جاء ىنا ىو َوالية عليٍّ  ،اإلؽلاُن َواليُة عليٍّ  ،اإلؽلاُن ال معىن لو ،ىذا ىو اإلؽلاُن بعليٍّ 

ا ُيسلُب ِمن  ،لكن االىتداَء إىل عليٍّ ال يُعطي ضمانًا بالنَّجاة ،االىتداُء إىل عليٍّ  االىتداُء إىل عليٍّ ردبَّ
 .اإلنساِن عنَد ادلوت أو يف أيِّ مقطٍع من مقاطِع حياتوِ 

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك  -الكتاب الَّذي بٌن يدي مفاتيح اجلنان  ؟ضلُن نقرأ يف دعاء أيب محزة الُثمايل ماذا نقرأ
ألنَّ لإلؽلاِن  ؟دلاذا -اَل َأَجَل َلُو ُدوَن ِلَقاِئْك  - واليُة عليٍّ  ،والية إمام زمانِنا ؟اإلؽلان ما ىو -ِإْيَمانًَا 
  :َقالَ  ،االىتداء بعليٍّ شيٌء آخر ،ليس كاالىتداء بعليٍّ  ،االىتداُء إىل عليٍّ احتماُل السَّلب كبًٌن فيو ،آجال

ثَاً  ثَاً  :قَالَ  ؟كاَن َسلمان زُلدَّ ثًَا كيف يا :قَالَ  ،نعم كاَن زُلدَّ ثًَا عن إماموِ  :قَالَ  ؟بن رسول اهللزُلدَّ ىذا  .زُلدَّ
! إىل عليٍّ  فهناك إؽلان  .ىذه ىي اذلداية احلّقة ،وىذا ىو اذلدى الثَّاين ،وإىل َوالية عليٍّ  ،الَّذي اىتدى بعليٍّ
، وقد يف احلياة -َأْحِيِني َما َأْحيَ ْيَتِني َعَليو  - ىذا الّسلب قد يكون يف احلياة ،لو أَجل ُيسلب من اإلنسان

واَبْ َعْثِني إذا  - وقد ُيسلب بعَد ادلوت -َوَتوفَِّني إذا تَ َوف َّْيَتِني َعَليو  - ُيسَلب عنَد ادلوت عند االحتضار
 .األمان مع إمام زمانِنا ،األمان مَع عليٍّ  -بَ َعْثَتِني َعَليو 

ادلؤمن  !ما ىو دبتديِّن أساساً  ،ىو دبؤمن لذلك اإلنسان الَّذي غلد أولويًَّة ُأخرى مع اإلمام ادلعصوم ىذا ما
 ،وىذا ىو الَّذي يهتدي بإمامو ،ىذا ىو ادلؤمن ،وادلتديِّن الَّذي ال غلُد أولويًَّة غًَن إمامِو صلواُت اهلِل عليو

ِّب صلَّى أمَّا أْن يعرَف أنَّ عليًَّا ىو وصيُّ رسوِل اهلل وىو اإلمام بعد النَّ  .وإىل َوالية إمامو ،يهتدي إىل إمامو
قد ينجو وقد ال  ،ىذا اىتداٌء إىل عليٍّ  ،وأْن يتواّله وأْن يتربأ من أعدائِو ىذا شيٌء حسن ،اهلُل عليِو وآلِو

وتقرؤون الزِّيارات أليس ىناك معىًن واضح  ،! أنتم حينما تقرؤون األدعية!واالحتمال األكرب ال ينجو ،ينجو
إذا كاَن اإلنسان متأكِّداً ِمن دينِو وِمن  ؟يف ُكلِّ األدعية ويف ُكلِّ الزِّيارات أنَّ اإلنساَن خائف من سوِء العاقبة

دعيِة ىذا ىو ُروُح األ ،يعين ؽلكن أْن ُيسلَب منو ،ليس متأّكدًا ِمن دينِو وِمن إؽلانوِ  ؟إؽلانِو دلاذا ؼلاف
ضلُن نزورىم أحُد مقاصد الزّيارة بل ىو أىمُّ  ،كي يثبَت ىذا اإلؽلان  ؟ضلُن نلجُأ إليهم أليِّ شيءٍ  ،والزِّيارات
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  .ألنَّ الّدين ؽُلكن أْن ُيسلَب ِمن اإلنسان ،مقاصد الزّيارة ىو لتثبيِت ديننا
اللَُّهمَّ ِإنِّي  -قفوا عند ىذه العبارة طوياًل  ،ىذِه العبارة اقرؤوىا يف ُدعاء أيب محزة الثُّمايل وتدبَّروا طويالً 

اإلؽلان ادلستمر البُدَّ أْن يكوَن ُمستنداً إىل االىتداِء  ،إؽلاٌن مستمر -َأْسأَُلَك ِإْيَمانًَا اَل َأَجَل َلُو ُدوَن ِلَقاِئْك 
 -َأْحِيِني َما َأْحيَ ْيَتِني َعَليو  - تواصالً االىتداُء بعليٍّ ىو الَّذي غلعُل اإلؽلاَن ُمستمرّاً مُ  ،بعليٍّ وليَس إىل عليٍّ 

َوَتوفَِّني إذا تَ َوف َّْيَتِني َعَليو  - ُردّبا عنَد ادلوت ،وحَّتَّ لو مل ُيسلب ميّن يف حيايت !ُردّبا ُيسلب ميّن يف حيايت
الربزخ ويُبعث إىل ! بعد أن تنتهي مرحلة !وحَّّت إذا مل ُيسَلب عنَد ادلوت ردّبا ُيسلب حٌن يُبعث اإلنسان -

 ! !ألنَُّو ؽلكن يف تلك ادلرحلة أْن ُيسلب -واَبْ َعْثِني إذا بَ َعْثَتِني َعَليو  - يوم القيامة
َمن  -َوَلْم يَ ْهَتِدي إَلى اهلل وال إَليَّ َمْن ال يَ ْهَتِدي ِبْك  - وروايات موجودة عندنا فيها تفصيل ذلذه ادلعاين

َوِإنِّي َلَغفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا ثُمَّ  :َوُىَو َقوُل رَبِّي َعزَّ َوجلَّ  - ال يهتدي بَك يا أمًن ادلؤمنٌن
اىتدى بَك إليَك  ،دلَّ بذاتِو على ذاتو ،اىتدى بَك أّواًل إليك ؟كيَف اىتدى  - إلى ِواليَِتك اْىَتَدى

ولْن ُيالِمَس َعْقُل اإلنسان ىذا ادلعىن ما مل يكن اإلمام  ،ىذِه ىي اذلدايُة احلّقة .واىتدى َبَك إىل َواليتك
ألنَّ صيانة  ؛ال يُريد إالَّ تعظيم ولّيو - ال يُريد إالَّ ِصيانَة دينِو وتعظيَم ولّيو - ادلعصوم األولويَّة الوحيدة

 تعاىل يف احللقِة نأيت على ذكرىا إن شاء اهلل ،الكالم لُو بقية وبقية طويلة الّدين ِمن آثار تعظيم الويّل.
 ... القادمة نذىب إىل الفاِصِل األخًن نذىب إىل كربالء إىل كربالء

 .. .سَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّني

 ...سَالمٌ عَلَى زِينَحِ أَتِيهَا عَلِيٍّ حَمِيمَحِ حَمَائِكِ االسْنِ األَعْظَنِ والكِتَابِ الـوُثِني

 ...لَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّنيسَ

 ...سَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِني

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

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

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

 ...وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُهعَلَيْهِوَا 
  ... يف أماِن اهلل
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 :وفي الختام
ال بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع ال 
يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امب 

 .القمرديو أو اِلوديو على موقع بصورة الفي
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