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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

  

 تُؼَبِالسَااحلَلَمَتُ  ... 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

 تُؼَبِاسَال احلَلَمَتُ
 

 . .. َسالٌم َعلى َشَباِب ِشيَعِة احُلجَِّة اِبِن احَلَسن َصَلواُت اهلِل َوَسالُمو َعَليو

ِعْنَد وصيَّة إمامنا ُموسى ابِن جعفر صلواُت اهلِل عليو ذِلشام ابن الشَّطُر األوَّل كما يف احللقاِت السَّابقة أِقُف 
يَا ِىَشام ُنِصَب الَخْلُق ِلطَاَعِة اهلل وال  -:وصلُت يف احللقِة ادلاضية إىل قوِل اإلمام صلواُت اهلِل عليو .احَلَكم

 َوال ِعْلَم إالا ِمْن َعاِلٍم رَبااِني ،والتَ َعلُُّم بِالَعْقِل يُ ْعتَ َقدْ  ،والِعْلُم بِالت اَعلُّم ،والطااَعُة بِالَعْلم ،َنَجاَة إالا بِالطااَعة
والعالِـُم الربَّاِنُّ ُىنا ىو اإلمام ادلعصوم  - َوال ِعْلَم إالا ِمْن َعاِلٍم رَبااِني - ُمراد وال ِعلَم ينفُع اإلنسان -

وتـَتَِّضُح َجوَىريَُّة الَعْقل يف  ،ُىنا تتجلَّى ِقيَمُة الَعْقل - وَمْعرَِفُة الَعاِلِم بِالَعْقل - صلواُت اهلِل وسالُمُو عليو
ا ِِبسِب ما َيسنُح بِو   ،حياِة اإلؽلان كما يف احللقاِت ادلاضية ال أُطيل الوقوف َكثًنًا عند عبائِر الوصيَّة وإظلَّ

 .ادلقام
أيُّ  - يَا ِىَشام َقِليُل الَعَمِل ِمن الَعاِقِل َمْقُبوٌل ُمَضاَعفْ  -:ىذِه الوصيَّة نستمرُّ يف قراءِة رُتٍَل وُسطُوٍر ِمن

ألنَّ ىذا النَّمط ِمن الِفْكر الَّذي يُطرَُح  ،ُأَكرُِّر ما تقّدَم ِمن كالٍم ألنَُّو يُنسى ؟عاقٍل ُىنا تتحدَُّث الوصيَُّة عنو
الثَّقافُة الشِّيعيُة َمعزولٌة يف ُأسسها ويف قواعدىا عن  ،ِة الشِّيعيةُىنا يف ىذِه الربامج ظَلٌَط غريٌب على السَّاح

تتحدَّث عن االرتباِط بادلعصوم يف الثَّقافة الشِّيعيَّة ال  ُىناك صورٌة عامَّة ،ادلالزمِة األكيدِة مع اإلمام ادلعصوم
والَّيت تتجلَّى يف أحاديِثِهم ويف زياراهتم الشَّريفِة  ،حقيقَة ذلا مع تفاصيِل العالقِة الَّيت يُريدىا أْىُل بيِت الِعصَمة

! العاقُل الَّذي يعيُش ىذا ؟أيُّ عاقٍل ىذا - َقِليُل الَعَمِل ِمن الَعاِقِل َمْقُبوٌل ُمَضاَعفْ  - على ضلِو اخلصوص
الزكاُة  ،ُتضاَعف - كاى اأَلفْ َعالوتُ زَ  ،َأْشَهُد َأنا ِبواليَِتَك تُ ْقَبُل اأَلْعَمال - ادلعىن كما يف زيارِة إمام زمانِنا

العاقُل الَّذي  ،العاقُل ىو ىذا الَّذي تتحدَُّث عنو الوصيَّة - وُتْمَحى السايَِّئات ،وُتَضاَعُف الَحَسَناتْ  - ظلاء
 وسالُمو ووجُو اهلل ىو إماُم زمانِنا صلواُت اهللِ  ،ينضبُط تفكًنُه وإدراكُو يف التَّوجُِّو اخلالِص والكامِل لوجِو اهلل

يف  ،قد تكون ىناك معاٍن ذلذِه الكلمة العاقل يف الُّلغةِ  ،ادلراد ِمن العاقل ىنا يف ىذِه الوصيَّة ىو ىذا ،عليو
لكنَّين أحتدَّث ىنا عن وصيَِّة إمامنا ُموسى اِْبِن َجعفر والَّيت ِمن الطَّبيعي أْن  ،يف العلوم ادلختلفة ،الُعرفِ 

  .اِب والعرتةتتحدَّث وفقاً لذوِق الكت
 :َمْصبوغاً هبذِه الّصبغة ،عنوانأْن يكون قلبُو ُمعنوناً هبذا ال ،العاقُل ىو ىذا الَّذي يعيُش حقيقًة ىذا ادلضمون

  .َأْشَهُد أنا ِبوالَيَِتَك تُ ْقَبُل اأَلْعَمال وتُ زَّكى اأَلفْ َعال وُتَضاَعُف الَحَسَناْت وُتْمَحى السايَِّئات
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َقطعًا ليس ادلراد ِمن أْىل اذلوى اذلوى بادلعىن الشَّائع يف  - ِمْن َأْىِل الَهَوى واْلَجْهِل َمْرُدودْ  وَكِثيُر الَعَملِ 
 ،كبائُر الّذنوب  ،الشَّهوات ادلعروفة ،مباشرًة اذلوى يعين الشَّهوات ،الثَّقافة الشِّيعية ادلأخوذ من الِفكر ادلخالف
 ،احلديث ُىنا عن كثًِن عملٍ  ،إىل ُشْرب اخلُْمر وأمثال ذلك ،نسيَّةُمباشرًة ينصرُف الّذىن إىل الشَّهوات اجل

ادلراد ُىنا من العمل  - َقِليُل الَعَملِ  - !؟فهل أنَّ الَّذين ينغمسون يف تلَك الشَّهوات يعملوَن َعَماًل كثًنا
 ؟أيُّ ىوًى ىذا - وَكِثيُر الطااَعِة ِمْن َأْىِل الَهَوى ،َقِليُل الطااَعِة ِمن الَعاِقِل َمْقُبوٌل ُمَضاَعفْ  - الطَّاعة

كما   (؟أىوى أخيَك معنا) :ىوًى يأيت موافقًا ذلوى ادلعصوم ىناك ،اذلوى الَّذي يتعارُض مع ىوى ادلعصوم
 ،ُمو عليووُىناك َىوًى يأيت ُمعارضًا ِلَما يُريدُه ادلعصوم صلواُت اهلِل وسال ،قال أمًن ادلؤمنٌن يف هنِج البالغة

  ؟أيُّ جهلٍ  ،واجَلْهل :وصفٌة أخرى ،فادلراُد ِمن أْىِل اذلوى الَّذين يَرتعون يف واٍد آخر
َىوًى يعيشُو الشِّيعي فيميُل بقلبِو  - َمْن َلْم يَ ْعِرف ِإَماَم َزَمانِِو َمات ِمْيَتًة َجاِىِلياة - ىذا ىو جْهُل اجلاىلية

ا صلُد  !وبعقلِو إىل ِفْكٍر بَعيٍد عن أْىِل البيت وىو يعتقد أنَّ ىذا الفْكر ىو ِفْكُر أىل البيت عاّمُة الشِّيعِة ُرَّبَّ
ِر ادلخالِف ألىل أمَّا مراجُع الشِّيعة وكباُر ُعلمائها وكباُر ُمفّسريها ال ُعذَر ذلم يف أْن يرتعوا يف الفكْ  ،ذلم ُعذراً 

لذلك إمامنا الصَّادق َعدَّ ىؤالء ادلراجع والُفقهاء الَّذين يرتعون يف الِفْكِر ادلخالِف ألىل  ،بيت العصمة
أىل اذلوى واجلهل ىم ىؤالء،  ،أضّر ِمن جيش يزيد على احُلسٌِن وأصحابوِ  ،البيت أضّر ِمن الشِّمر وحرملة

ل ِمن أىل الشَّهوات ادلنغمسٌن يف الشَّهوات اجلنسية أو يف الِقمار أو ال يُعق ؟وإالَّ ما معىن كثًِن العمل
 .ىذا ادلعىن ال يُتصّور ،على كثًٍن ِمن الطَّاعة ،اخلمور أو الشَّهوات ادلعروفة أْن يكونوا على كثًٍن ِمن الَعَمل

 ولكنَّهم ػلملون ِفْكراً ناصبيَّاً  ،عاملٌة ناصبة: ىم يعملون {ػَاهِلَتٌ ًَّاصِبَتٌ} ُىناك وصٌف يف الكتاِب الكرمي

 ىناَك رلموعات تأيت يوم القيامة عملْت وعملْت ولكنَّها تستنُد إىل ِفْكٍر ناصيب {ػَاهِلَتٌ ًَّاصِبَتٌ}

  .{ػَاهِلَتٌ ًَّاصِبَتٌ}
الَعَمِل ِمْن َأْىِل  وَكِثيرُ  - ِمن العاقِل العارِف بإمام زمانوِ  - فَقِليُل الَعَمِل ِمن الَعاِقِل َمْقُبوٌل ُمَضاَعفْ 

 !جاىليُة عدِم معرفِة إمام زماهنم ؟أيَُّة جاىلية ،الَّذيَن يغطسوَن يف جاىليتهم - الَهَوى واْلَجْهِل َمْرُدود
 ؟ىل تقصدون أنَّكم تعرفون االسم ،فإذا أجبتم نعم ؟عليكم أْن تسألوا أنفسُكم ىل تعرفوَن إمام زمانكم

تتحدَّث عن  - َمْن َلْم يَ ْعِرف ِإَماَم َزَمانِِو َماَت ِمْيَتًة َجاِىِلياة -:وال األحاديث الَّيت تقول ،فما ىذِه َّبعرفة
ىذِه تقع يف أجبديات  ،اسِم اإلماِم أو اسِم أبيو أو اسم أُّمو أو تأريخ والدتِو أو تفاصيل ِمن ىذا القبيل

فعلى أيِّ أساٍس ومن أيِّ  ،ىذا إنَّنا نعرُف إمام زمانِنافإذا قُلتم ضلُن ال نقصد  ،ادلعرفة يف حاشية ادلعرفة
  ،كما يقول أئمَّتنا إىل عْلمِو ىذا عمَّن يأخذه  {فَلَُْنظُرِ الْإًِسَاىُ إِلًَ طَؼَاهِهِ} ؟مصدٍر أخذُُت ىذِه ادلعرفة
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ىذا  - ْت ُمَساِوٌق ِِلْنَكارِنَاطََلُب اْلَمَعارِف ِمْن َغيِر َطرِيِقَنا َأْىِل الَبي - كما ىو منهجنا يف ىذا الربنامج
إْن ُكنتم كذلك أنتم يف  ؟ىل اتَّبعتم ىذا ادلنهج فوصلتم إىل معرفة إمام زمانكم ،ىو ادلْنهج الَّذي نتَّبعُو ُىنا

 ،إْن مل تكونوا كذلك حَّتَّ لو طاَل ُسجودكم وركوعكم وامتدَّ صياُمكم ،ىذا الوْصف يف وْصِف الُعقالء
 - وَكِثيُر الَعَمِل ِمْن َأْىِل الَهَوى واْلَجْهِل َمْرُدود - وأنفقتم ما أنفقُتم ،وتكرَّرت زياراتكم ،وَكثـَُر َحجُُّكم

  ؟أيُّ ىوىً 
يف  - طََلُب اْلَمَعارِف ِمْن َغيِر َطرِيِقَنا َأْىِل الَبيْت ُمَساِوٌق ِِلْنَكارِنَا - اذلوى الَّذي ؼُلالُف ىذا ادلنطق

وعند ادلثقَّفٌن الشِّيعة أن يعبُّوا ِمن الفْكر  ،ي ىناك ميٌل عنَد الُعلماِء وعنَد الـُمفّكرينواقعنا الثَّقايف الشِّيع
ُموُه للشِّيعِة على ادلنابِر احلسينيَّةِ  ،ادلخالف ىذِه  ،ويف الفضائيات على أنَُّو ِمن ثقافِة أىل البيت ،وأْن يُقدِّ

يعِة أْن يقَف عندىا وأْن يتفحَّص حالُو كما يتفحَُّص حلَم دجاٍج قيل احلقيقُة الـُمرَّة الَّيت ال يُريد أحٌد ِمن الشِّ 
فيصرُف وْقتًا وُجْهداً ويسأُل ليتأكَّد ِمن أنَّ ىذِه الدَّجاجة َقد ُذِبْت  ،لُو بأنَُّو مل يُذبح على الطَّريقة الشَّرعية

ما قيمُة ذلَك إىل  ،عيٍة أو مل يُذبحوما قيمة دجاجٍة أو َخروٍف يُذَبُح بطريقٍة شر  ،على الطَّريقة الشَّرعية
  ؟!! ما قيمُة دجاجٍة تأكلها ُُثَّ تتحّول إىل فضالت؟عقيدٍة حتملها معك وتذىُب هبا إىل قربك

نْ َيا َمَع الِحْكَمة  ،واحلكمُة يف ثقافة أْىل البيت معرفُة اإلمام - يَا ِىَشام إنا الَعاِقَل َرِضي بِالدُّوِن ِمن الدُّ
فأيَن  ،أن تضَع األشياء يف موضعها الصَّحيح :احلكمُة يف الُّلغِة يف االصطالحِ  ،الكوُن مع اإلمام :احلْكمةُ 

فاحلكمُة ىي  ،ادلوضُع الصَّحيح لعقلك وقلبَك أيُّها الشِّيعي أن يكون يف فناِء إمامك ؟موضُع عقلك وقلبك
ومعرفُة اإلماِم والكوُن مع اإلماِم ال  ،ليوصلواُت اهلِل وسالُمو ع (الكوُن مع اإلمامِ )وىي  (معرفة اإلمام)

ثنا أنَّ اهلل سُبحانُو وتعاىل  ؟َعنَّا ؟إمامنا السَّجاد ماذا يقول عن أىِل زماِن غيبِة إمامنا ،يتعارضان مع غيبتوِ  ػُلدِّ
ىكذا  ،شاىدةِمن العقوِل واألفهاِم وادلعرفة ما تصَبُح بِو الَغيبُة عندىم َّبنزلة الـمُ  -دلن يستحق  -يُعِطيُهم 

نْ َيا َمَع  - يقول إمامنا زيُن العابدين صلواُت اهلِل وسالُمو عليو وتلك ىي احلكمة َرِضَي بِالدُّوِن ِمَن الدُّ
نيا ولكن بعيداً عن إمامو  .يعين بالقليل ؛بالدُّون - الِحْكَمة العاقل الـُملتزم بإمامِو إذا ُخيـَِّر بٌن الوفًِن من الدُّ

نيا ولكن مع إمامِو فإنَُّو يرضى بالقليِل مع احِلكمةوبٌن القليِل ِمن  َوَلم  - يرضى بالقليِل مع إماموِ  ،الدُّ
نْ َيا  ،أّي أْن تكون العالقة وادلعرفة عالقة سطحية ؛بالدُّوِن ِمَن احِلْكَمة - يَ ْرَضى بالدُّوِن ِمن الِحْكَمِة مَع الدُّ

  ؟َمن ىو ، يرضى بذلكولكن مع وفًٍن ِمن الّدنيا فهو ال ،وادلعرفة سطحية
يَا  - َرِِبَت ِِتارُة الُعقالِء مع آِل زُلَمَّد صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعٌن ،فلذلك َرِِبت ِِتارتـُُهم ،العاقل

نْ َيا َيْكِفيك  ،إْن كان يُغِنيَك أْن تستشعر القناعة - ِىَشاْم ِإْن َكاَن يُ ْغِنْيَك َما َيْكِفيك فََأْدَنى َما ِفي الدُّ
نْ َيا َيْكِفيك َوِإْن َكاَن ال  -القناعُة والِغىَن َّبعىًن واحد  يَا ِىَشاْم ِإْن َكان يُ ْغِنْيَك َما َيْكِفيك فََأْدَنى َما ِفْي الدُّ
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نْ َيا يُ ْغِنيك نيا يف ِفناِء  - يُ ْغِنيَك َما َيْكِفيك فَ َليَس َشيٌء ِمن الدُّ قطعًا احلديث ُىنا عن ِغىَنً جبْزء ِمن الدُّ
نيا وىو اجلزُء الَّذي  ،أن تكون يف فناِء إمام زماِنك ،أن تكون على معرفةً  ،ام زمانِناإم فإنَّ ُجزءًا ِمن الدُّ

 ،األمكنة ،قْطعًا حاجاُت النَّاس ختتلُف باختالِف الُبلدان ،يكفيك يف حياتك سيكوُن سَبَبًا لغناِء نفِسك
ادلتزوج الَّذي ُرزق بأطفاٍل ُكثُر ليس   ،تُو ليسْت كاألعزبادلتزّوج مسئوليَّ  .األعمار، ادلسئوليَّات ،األزمنة

ما ػلتاجُو اإلنسان يف  ،الَّذي يف ُعُنقو عائلة كبًنة ليس كادلتفرِِّد الوحيد ،كادلتزوج الَّذي مل يُرزق بأطفال
ما  ،إىل ُعمرِمن ُعمٍر  ،ِمن مسئوليٍة إىل مسئولية ،ِمن مكاٍن إىل مكان ،حياتِو ؼلتلُف ِمن زماٍن إىل زمان

ما ػلتاجُو ادلريض ليس كالَّذي ػلتاجُو ادلعاىف وىكذا. ال  ،ػلتاجُو الشابُّ ليس كالَّذي ػلتاجُو الشَّيُخ الكبًن
ُىناك حدٌّ منطقي  ،يُوجد ُىناك حدٌّ معٌنِّ ذلذِه احلاجات الَّيت تتحدَُّث عنها الوصيَّة ولكن ُىناك حدٌّ منطقي

وفيها الكثًن ِمن األذى  ،وفيها الكثًن من األمل ،نسان فيها الكثًن ِمن الضَّغطال ىو بالَّذي غلعل حياة اإل
  .واحلسرة، وال ىو باحلّد الَّذي غلعُل اإلنسان يف حالٍة ِمن السََّرِف والَبَذِخ غًِن ادلنطقي

منطُق  ،حديُث العقِل وحديُث احلكمِة ىو حديُث التَّوازن ،ضلُن نتحدَّث عن العقل ونتحدَُّث عن احلكمة
يف أحاديث  ،بأنَّ التَّدبًَن ىو العقل :وقد جاء يف كلماهتم ،التَّوازن ىو ىذا منطُق العقِل ومنطُق احلكمةِ 

اىِر عديدة وردْت عنهم صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعٌن تعترب العقل ىو التَّدبًن أو أنَّ التدبًن ِمن مظ
نْ َيا َيْكِفيك - العقل الواضحة يف حياة اإلنسان  - يَا ِىَشاْم ِإْن َكاَن يُ ْغِنْيَك َما َيْكِفيك فََأْدَنى َما ِفي الدُّ

 - يعين تبقى حالة الشََّره موجودة عند اإلنسان - َوإْن َكاَن ال يُ ْغِنيَك َما َيْكِفيك - وذلَك ىو التَّدبًن
نْ يَ   ،ولن تُغلق إالَّ باحلكمة ،ستبقى ىذِه احلالة مفتوحة عليَك أْن تُغلقها - ا يُ ْغِنيكفَ َليَس َشيٌء ِمن الدُّ

أو  ،من حديدٍ  ،ىي قطعٌة ِمن معدنٍ  :احلْكمُة يف أصلها الُّلغوي ؟أتدروَن ما معىن احلكَمة يف أصلها الُّلغوي
ىذِه القطعُة تُرَبُط ِبباٍل بسالسل فُتوضع  ،أو ِمن أيِّ نسيٍج آخر ،مْن أيِّ معدٍن آخر أو قطعٌة من جلدٍ 

يتحكَّم بواسطِة  ،على مقدِّمِة رأس الفرس وتُربط ِبعناٍن أو ِببٍل يتحكَُّم عن طريقها الفارُس ِبركِة الفرس
  .بواسطِة ىذِه احلكمة أو احَلَكَمة ،ىذِه احِلكمة

ألنَّ معرفَة  ؛أىل البيت احلكمُة معرفُة إمام زمانِنا وِلذا جاء يف ثقافةِ  ،ىي حقيقُة التَّحكُِّم باألمور :احِلكَمةُ 
إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو والَعيَش يف ِفنائو الطَّاىر ِتعُل اإلنسان ُمتوازنًا يعرف ماذا يُريد ويعرف 

وذلك لن يتحقََّق  ،ف النَّهاياتويعر  ،يعرُف البدايات ،وَرِحَم اهللُ امرَءاً َعِرَف ِمْن أَْين وإىَل أَْين ،إىل أيْن يتّجو
نْ َيا َفِكيف  - إالَّ يف أجواِء إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو يَا ِىَشاْم إنا الُعَقََلء تَ رَُكوا ُفُضوَل الدُّ

نيا كذلك ختتلف من شخٍص إىل آخر - الّذنُوبْ  نيا يف بعض األحيان قد ػلتاُجها  ،فضول الدُّ فضول الدُّ
نيا ىو ما زاد عن احلدِّ  ،وقد ال ػلتاجها يف مكاٍن آخر ،يف مكاٍن ما ،جوٍّ ما اإلنسان يف فضول الدُّ
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فقد تكون الكماليات ُجزًءا ضروريَّاً  ،ما ُتسمَّى بالكماليات يف زمانِنا أو ما بعد الكماليات ،الضروري
اجملتمعات ادلتقدِّمة ليست   ،اجملتمعات الغنية ليست كاجملتمعات الفقًنة ،وطبيعة اجملتمع ،ِبسِب طبيعة احلياة

نيا يف بلٍد آخر ،كاجملتمعات ادلتخلَِّفة نيا يف بلٍد ؼلتلف عن فضول الدُّ ولكن ادلراد ِمن فضول  ،ففضول الدُّ
نيا ىو ما زاَد عن الضَّرورات ا قد يُطلق على كماليات احلياة ،الدُّ إنا الُعَقََلء  - لكمالياتأو ما بعد ا ،ُرَّبَّ

نْ َيا نيا ِمن األمور ادلهّمِة يف حياهتم - تَ رَُكوا ُفُضوَل الدُّ نيا ليسْت  ،ألنَّ أُناسًا غلدون فضول الدُّ وفضول الدُّ
نيا قد تكون أشياء معنوية ،بالضَّرورِة أْن تكون أشياء ماديَّة والوصّيُة تتحدَُّث عن ىذا أكثر شلَّا  ،فضول الدُّ

نيا يف وجهها ادلاّديتتحدَّ  نيا يف وجهها ادلعنوي ،ث عن فضول الدُّ   ؟قد تقول ما ادلراد من فضول الدُّ
إذا ما  ،والكثًن ِمن الربوتوكوالت يف حياة النَّاس ىي فضول ،والكثًن ِمن التَّعاُمالت ،الكثًن ِمن األعراف

وىذِه األعراف وىذِه  ،الكثًن ِمن التَّقاليدو  ،ىناك الكثًن ِمن األعراف ،أردنا أْن نقيسها َّبقاييس احلقيقة
وىذه الربوتوكوالت ىي الَّيت وضعْت الكثًنين يف دوَّامٍة ال يستطيعوَن أْن ؼلرجوا  ،وىذِه اإلضافات ،التَّقاليد

ء يَا ِىَشاْم إنا الُعَقََل  - وبالتَّايل تقضي على الكثًِن ِمن مقادير أعمارىم وىم يصرفوهنا يف الَّال شيء ،منها
نْ َيا َفِكيف الّذنُوبْ  نيا ،الذُّنوب حْتمًا البُدَّ أْن يرتكوىا - تَ رَُكوا ُفُضوَل الدُّ  - إذا كانوا تركوا فضول الدُّ

نُوِب ِمَن الَفْرد نْ َيا ِمن الَفْضل َوتَ ْرُك الذُّ  .َوتَ ْرُك الدُّ
* * * * * * * * * 

وال زال احلديُث أيضًا يف  ،وال زاَل احلديُث يف الِعراق ،الربنامجاجلغرافيا ادلهدويَّة الشَّطُر الثَّاِن ِمن ىذا 
ىذا  ،ىذا ادلوضوع أطلُت فيو احلديث وسأطيُل احلديث .الرَّايات الـُمشتبهة الَّيت ال يُدرى أيٌّ ِمن أي

يف زماِن غيبِة  وِمن أىمِّ ادلوضوعات ادلرتبطة ِباِل الشِّيعةِ  ،ادلوضوع ىو ِمن أىّم ادلوضوعات ادلرتبطة بالعراق
إمامنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو والَّيت ذلا مدخليٌة كبًنة يف حتديد موقِف الشِّيعي عند ظهوِر اإلمام صلواُت 

لكنَّين ىنا أحتدَُّث عن شيعٍة  ،مواقُف الشِّيعِة بشكٍل خاص وحَّتَّ مواقُف بقيَّة األمم ،اهلِل وسالُمو عليو
ىؤالء  ،ال شأن يل باآلخرين ،أحتدَُّث عن أُناٍس هبذِه الّصفة ،نتظروَن أيَّامويعتقدون بإماٍم غائٍب شاىٍد ي

موقفي وموقفكم وموقُف ُكل )الَّذين ينتظرون إمامهم َمواقفهم حٌن ظهوِر اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو 
وِمن  ،وىذا ىو ادلنطق ،يبةِ يتشخَُّص عنَد ظهوِر اإلمام على أساس ما ُكنَّا عليِو يف زماِن الغَ  (شيعي ُمنتِظر

  !عدُم قَبول توبة الكثًنين ِمن التَّائبٌن :ُىنا يأيت القانون الَّذي سينّفذُه اإلمام احُلجَّة وىو
احلديث ىنا عن  ،ما جاَء يف أحاديِث أىل بيت العصمة ِمن أنَّ التوبة بْعَد ظهوِر إمام زمانِنا سوف لْن تُقَبل

وإالَّ فاألمم الَّيت ما قامْت عليها احُلجَّة ال ؽُلكن أْن  ،ُىنا عن أشياِع أىل البيتاحلديث  ،شيعتِو الـُمنتظرين
على أُناٍس أُقيمت عليهم احُلَجج الواضحة البّينة  ،ىذا القانون يُطبَّق على أُمَّةٍ  ،يُطبَّق ىذا القانون يف حقِّها
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 ،ووفقًا ِلما ؽلتلكون من وعٍي ومعلومات ،كٍ وإدرا ،وثقافةٍ  ،ومعرفةٍ  ،الَّيت تتناسب وما ىم عليو ِمن عْقلٍ 
احُلجج الظَّاىرة قد تُقاُم على  ،ُىناك ُحجج قد تكون ظاىرة ،الَّذين أُقيمت عليهم احُلَجج تِلو احُلَجج

حواسُّ اإلنسان تتعامل مع  ،اإلنساِن ِمن خالِل ادلدارك وقوى اإلدراك الَّيت تتعامل مع اخلارج حواُس اإلنسان
وكذاك العقل وحَّتَّ الوجدان ؽلكن  ،فُيدرك اإلنسان هبذه احلواس ما ىو موجوٌد خارج ِكيانوِ  ،خارج اإلنسان

ىذِه  ،لكن ىناك جهٌة يف وجدان اإلنسان الَّيت يسميها النَّاس بالضَّمًن ،أْن يُدرك أشياًء خارج كيان اإلنسان
اإلنسان ـ فبْعض األحيان احُلجج تُقام على اإلنسان ِمن طريٍق َيِصُل إليو من خارج  اجلهة ُتدرُِك ما يف داخل 

يُدرك  ،ويف بعض األحيان تُقاُم احُلَجُج على اإلنساِن ورَّّبا تكون ىذِه احُلجج أقوى خُتاِطُب ضمًنهُ  ،ِكيانو
ولكن  ،وكيف تقام على اإلنسان ليس احلديُث ىنا عن احُلجَّةِ  .فُتقام احُلجَّة عليو ،احلقائق َّبكنون ضمًنهِ 

وتنوَّعت احُلجج  ،وتكرَّر إقامُة ىذِه احُلجَّة ،ِبسب احلديث وتسلسلِو إذا قامت احُلجَُّة على أُمَّة أو على فردٍ 
أو أُقيمت  ،حينئٍذ سيكون حسابُُو حسابًا سلتلفًا عن ذاَك الَّذي مل تـَُقم عليو احُلجَّة ،الـُمقامة على اإلنسان

قد تقول وكيف يكون  ،أو أُقيمْت ولكنَّها مل َتُكن َّبستوى إدراكِو وَّبستوى معلوماتوِ  ،ما تكرَّرت ولكنَّها
ِبسِب ِقواه اإلدراكية مل يستطع اإلِلمام هبذِه  ،وىو فرٌد من األُمَّة ،أُقيمْت بشكٍل عام على األُمَّة ؟ذلك

يف االصطالح الّديين وبالتَّحديد يف االصطالح أليس ُىناك ِمن أصناِف النَّاس ما ُيصطلُح عليِو  ،احُلجَّة
  ؟َمن ىَو الـُمستضعف ؟الفقهي الشَّرعي ادلستضعف

بغضِّ النَّظر عن عاِلمهم أو  ،ليس ادلراد ِمن الـُمستضعف الُعنوان الَّذي يُطلق على أشياِع أىل البيت
بسبِب  ،بوضوٍح بٌن احلقِّ والباطلىو الَّذي ال يستطيع التَّميّيز  (ادلصطلح الفقهي)الـُمستضعف  ،جاىلهم

ا أْن يكون عدمَي الذَّكاء ،أْن يكوَن قليل الذَّكاء :مثالً  ،ِقلَِّة إمكاناتِو اإلدراكيَّة أْن ال ؽلتلك الُقدرة على  ،أو ُرَّبَّ
ُىناك  ،الرتَّكيز الواضح ِبيث يستطيع أْن يستخرج النَّتائج ِمن الـُمقدِّمات بشكل ِعْلمي ومنطقي واضح

ال لنقٍص يف  ،كثًٌن من النَّاس وكثًٌن ِمن الّنساِء ىكذا  ،وكثًٌن من النَّاس ىكذا ،مشكلٌة عندُه يف التَّميّيز
ولكن يف بعِض اجملتمعاِت تُعاَمُل الّنساُء بقسوٍة وبإذالٍل وَمهانٍة وبإبعاٍد عن ساحاِت التَّعليم  ،الّنساء
كذاك ىذا األمر كان غلري   ،ادلرأِة فال تكون قادرًة على التَّميّيز بٌن األمور فبمرور األيّام يتبّلُد ذْىنُ  ،وادلعرفة

يف الُعصور السَّابقة يف طبقة العبيد الَّذين يُقمعون ويُوضعون يف زاويٍة بعيدٍة عن طبيعة احلياة العادية لعموِم 
م ال ؽلتلكون قدرًة طبيعية كبقية ال ،النَّاس بسبب القمع  ،نَّاس بسبب القمعفيكون الوضع العام ذلم أهنَّ

بسبب إخراجهم ِمن الوضع البشري الطَّبيعي إىل  ،بسبب اإلذالل ادلستمر ،بسبب القمع ادلاّدي ،النَّفسي
أنا ىنا ال أريد احلديث عن ُكلِّ ىذِه التَّفاصيل  ،فبمرور األيّام يفتقدون الُقدرة على التَّميّيز ،وضٍع آخر

 فأبتعُد عن أصِل ادلطلب.

وأنَّ أحوالنا يف زمان الَغيبِة ىي الَّيت  ،: أنَّ َمواقفنا يف زمان الَغيبةِ ة الَّيت أُريد التَّأكيد عليهانُّقطة ادلهمَّ ال
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فما ضلُن  ،سُتشكِّل طبيعَة موقفنا ِعند ظهور إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو لو ُوّفقنا إلدراِك ظهورهِ 
 ،ىذا ىو الشَّيء ادلنطقي ،َموقفنا مع إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو عليو اآلن ُىو الَّذي سُيشكِّلُ 

لو  ،وىذا ىو الَّذي أكَّدْت عليِو األحاديُث واألدعيُة الشَّريفة ،فالَغيبُة ُمقدِّمٌة والظُّهوُر تتبٌّنُ فيو النَّتائج
ما ضلُن عليِو يف  :ُكلُّها ُِتِمُع على ىذِه احلقيقة ،ويف زيارات إمام زماننا ،دقَّقتم النَّظر يف ُكلِّ أدعية الفرج

 !زماِن الَغيبة ىو الَّذي سُيشخُِّص موقفنا عند ظهور إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
أشرُت إىل قانون التَّوبَة وىذا العنوان ِباجة إىل شرٍح  ،ادلطالب ُمتشعبَّة ومطلب ينفتح على مطلٍب آخر

لكنَّين أحاول أْن أحتدََّث عن ىذا ادلوضوع حٌن تسنح الُفرصة يف ىذا  ،لُو رلااًل اآلنوتفصيل، ال أجُد 
لذلك طّولُت بْعَض الشَّيء يف حديثي عن الرَّايات  .الربنامج يف الوقت ادلناسب إن شاء اهلُل تعاىل

وبغضِّ النَّظر أنَّ ىذِه األحاديث الَّيت خُتربنا عن الرَّايات الـُمشتبهة يف العراق بغضِّ النَّظر أنَّ ىذِه  ،الـُمشتبهة
لكن ُىناك  ،أو ُرَّّبا تتحقَّق يف زمٍن قادم ،الروايات واألحاديث تنطبق على العْصر احلايل الَّذي ضلُن نعيشوُ 

تعدُّد  ،تعدُّد القيادات ،تعدُّد الرَّايات ،تعدُّد ادلسالك ،دلشاربىو تعدُّد ا :واقٌع موجود يف الوسط الشِّيعي
ىذِه القضيَّة  .تعدُّد األحزاب مّسي ما شئت ،تعدُّد اجملموعات ،تعدُّد العناوين ،تعدُّد الرُّموز ،ادلرجعيات

وُكلُّ حزٍب  !ال ندري ؟لَزيدٍ  أم تُِقرُّ  ؟أم تُِقرُّ لك ؟فهل ليلى تُِقرُّ يل ،وكلٌّ يّدعي وْصاًل بليلى ،حقيقٌة واقعة
  !ىذه ىي احلقيقُة الَّيت نعيشها ،َّبا لديهم فرحون

ا  فما حتدَّثت عنُو ىذِه الّروايات بغضِّ النَّظر أنَّ ىذِه الّروايات تنطبُق على عصرنا احلاضر مئة يف ادلئة أو أهنَّ
 !تعدُّد الرايات :جودٌة يف واقعنا الشِّيعيلكن ُىناك مشكلٌة مو  ،تتحدَُّث عن زماٍن سيأيت يف مستقبِل األيّام

 ،أنا ال أحتدَّث عن راياٍت ال تتَّخذ ِمن الّديِن شعاراً  ،وذلا قادهتا الّدينيون ،وقطعًا ىذِه الرَّايات ذلا ُزعماؤىا
ينيِة ُرمو  ،إنَّين أحتدَُّث عن رايات شيعيِة تتَّخُذ ِمن الّديِن ِشعاراً   ،زًا ذلا وقادًة ذلاوتتَّخُذ ِمن الزَّعامات الدَّ

ويف ضوء ىذا مرَّت علينا الّرواية يف تفسًِن إمامنا  ،ال شأن يل باالِّتاىات األخرى ،أحتدَُّث هبذا االِّتاه
ثُنا هبا عن إمامنا الصَّادق والَّيت قسََّم فيها فقهاء الشِّيعة إىل  العسكري صلواُت اهلِل وسالُمو عليو الَّيت ػُلدِّ

َوَذِلَك اَل  - كما قال إمامنا الصادق(قليلةٌ )رلموعٌة مرضيٌَّة عنَدىم صلواُت اهلِل عليهم وىي  ،رلموعات
 ىذِه الكلمات ىي كلماُت إمامنا الّصادق. - َيُكوُن ِإالا بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّيَعة اَل َجِميَعُهم

أيُّ  ؟. أيَُّة فكرة.قع الشِّيعي فكرة خاطئةإذاً ىذِه الفكرة ادلوجودة يف الوا ،رتيع فقهاء الّشيعة ليسوا مرضّيٌن
ويرتدي َزيَّ رجال  ،ويُرِسُل حليًة طويلة ،يعتِمُر ِعمامًة كبًنة ،بأيِّ وصف ،بفقيوٍ  ،شيعي يُوصُف بعالِـمٍ 

فالبُدَّ أْن يكون  ،يف زمرِة ىذِه األلقاب ،فيكوُن يف ُزمرِة آياِت اهلل ،أوصاف ،وتوضع لُو ألقاب ،الّدين
! خطورة !وخطًنٌة جّداً  ،وىي فكرٌة شيطانيَّة أيضاً  ،ىذِه الِفْكرة فكرٌة خاطئة مئة يف ادلئة !تقيًَّا َورَِعاً صاحلًا 

ا دُتهُِّد الطَّريق لتأسيس رلموعات ستعرتُض على إمام زمانِنا  ! !ىذِه الفْكرة أهنَّ
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! ىْل ىي ؟ىل ىي آيٌة قُرآنية !ادلرجعيُة خطٌّ أزتر :ما يُطرُح مثاًل يف اجلوِّ اإلعالمي أو يف اجلوِّ الّسياسي
أحاديُث أىْل البيت ُيستهزأُ هبا يف  ،أحاديُث أْىل البيت يُرمى هبا يف رلاىل الّنسيان ؟رِوايٌة عن إماٍم معصوم
 وخترج علينا ُمصطلحات يف جوِّ اإلعالم يف جوِّ  ،أحاديُث أْىل البيت تُنكر وتُرد ،وسط ادلؤسَّسة الّدينية

 :ىذا الكالم يتعارض مئة يف ادلئة مَع منطِق إمامنا الصَّادق الَّذي يقول !األمُر الفالِن خطٌّ أزتر ،الّسياسة
إذاً ِمن  ،وأنَّ أكثر مراجِع الشِّيعِة وأكثر فقهاء الشِّيعِة ليسوا َّبرضيٌّن عندنا (ِقلَّة)بأنَّ ادلراِجَع ادلرضيٌّن عندنا 

يعتمر عمامًة كبًنة من عشرين مرت  ،حليتُو طويلة ،د أنَّ شْخصاً يكوُن كبًن الّسنرلرّ  ؟أين جاءت ىذِه الفْكرة
! ِمن أين !البُدَّ أْن يكوَن صاحلًا َورَِعًا َتقيَّاً  ،ؼلفُق خلفُو الّنعال ،تُوضع لُو ألقاب طويلة عريضة ،فما فوق

  ؟ِمن أين جاء ىذا ادلنطق ؟جاءت ىذِه الِفكرة
واألكثر ليسوا  ،بأنَّ الفقهاء ادلرضيٌن عندنا ِقلَّة :خلطوط احلمراء وأئمَّتنا يقولونِمن أين جاءتنا ىذِه ا

ِمن أيَن  ،وفيهم َمن ىو أضرَّ على ضعفاء شيعتنا ِمن جيش يزيد ابن معاوية على احُلسٌِن وأصحابو ،َّبرضيٌن
إمامنا  ،حديُث أئمَّتناىذا ىو  ،منطٌق سلالٌف لثقافِة أىل بيت العصمة مئة يف ادلئة ؟جاء ىذا ادلنطق

َعًا أِلَْمِر َمواَله  - الصَّادق يقول فَأماا َمْن َكاَن ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو َحاِفظََا ِلِديِنو ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطي ْ
يعين الكثرة  ،البْعض قليل - مَفِلْلَعَوامِّ أْن يُ َقلُِّدوه َوَذِلَك ال َيُكون إالا بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّيَعة ال َجِميَعهُ 

أنا ُىنا ال أريد أْن أحتدَّث عن ادلراجع اآلن ادلوجودين أو السَّابقٌن  ،ادلتكاثرة ليسْت مرضيًَّة عند أىل البيت
 :ثقافة أىل البيت تقول ؟ما ىي ثقافة أىل البيت ،عن ثقافة ،أنا أحتدَّث عن منطق ،ال شأن يل بأحد

وىذِه الرَّايات تقوُدىا  ،! ىذِه الرَّايات بعيدٌة عنَّا!يُدرى أيٌّ من أيّ  ُىناك راياٌت دينيٌة شيعيٌة ُمشتبهة ال
ُكلُّ مرجع لُو ُمقّلدوه ىو رايٌة ِمن   ،ليَس بالضَّرورة أن تكون ىذه الرَّايات سياسية أبداً  ،زعاماٌت دينية

وىذِه ادلرجعية ذلا ميزاهُتا  ،لَّذي يكون بٌَن ادلرجع سٌن وادلرجع صادوأدلُّ دليٍل على ذلك اخلالف ا ،الرَّايات
أنا  ،ال شأن يل َّبن ىو على ُىدًى أو َمن ىو ليس كذلك ،وتلك ادلرجعية ذلا ِميزاهُتا وتلك ىي الرَّايات

  .البيت البُدَّ أْن تكون الثَّقافُة الشِّيعية مبنيًة على قواعِد ثقافة أْىل ،أحتدَّث عن ثقافة شيعية
وىذِه الرَّايات الـُمتعّددة تتشابو يف  ،الشِّيعة عندىم رايات ُمتعّددة :أىُل البيت يف زمان الَغيبة يقولون ىكذا

تتشابُو فيما بينها يف أطروحاهتا  (ُمشتبهة)! !راياٌت ُمشتبهة .ولكن ال يُدرى أيٌّ ِمن أيّ  ،أطروحاهتا
! ىذِه الرّايات الـُمشتبهة ذلا !ألهّنا تشبُو احلقّ  ؛وىي موطن شبهة ،يف أىدافها ،يف شعاراهتا ،بالـُمجمل

م ألعن ِمن الشَّْمر وألعن ِمن  قيادات وىذِه القيادات ال ُيستبعد أْن تكون شلَّن وَصَفُهم إمامنا الصَّادق بأهنَّ
من  ،يف زمان الَغيبةِ وحتَت راياٍت كهذِه الرَّايات  ،فالَّذين يكونون حتت زعامات كهذِه الزَّعامات ،حرملة

ادلؤّكِد قطعًا سيكونوُن يف اجملموعات الَّيت ستقُف يف وجِو إمام زمانِنا، خصوصًا وأنَّ الّروايات حُتّدثنا بأنَّ 
أكثر قـُرّاء الشِّيعة سيقفون يف وجو اإلمام  ،أكثر مراجع الّشيعة ،أكثر فقهاء الشِّيعة ،أكثر علماء الشِّيعة
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الّروايات حُتّدثنا لسُت  ،يم عليهم احُلجج ولكنَّهم يرفضون وبالتايل يـُْعِمُل السَّيَف فيهمواإلمام سيق !احُلجَّة
روايات وفًنة وعديدة ويف مصادر  ،وليس رواية واحدة ،الّروايات ىكذا تقول ال ىذا استنتاج وال حتليل ،أنا

عًا ما أو حزبًا ما هبذِه أنا ىنا ال أريد أن أصف جهًة ما أو مرج ،عديدة عنهم صلواُت اهلِل عليهم
ا أقول ،األوصاف تنا يقولون يُوجد مثُل ىذا يف الواقع الشِّيعي :إظلَّ فإذا قال األئمَُّة ىكذا بأنَّ شيئاً  ،أئمَّ

أليس الواجب على ادلنتظرين أْن يتفحَّصوا مواضع  ،سيكوُن يف الواقع الشِّيعي هبذِه اخلُطورة وهبذِه األعلية
  ؟خْلف أّي قيادٍة ُىم يهرولون ؟حتَت أيِّ رايٍة يصرخون ويهتفون ؟مكاٍن يقفون أقدامهم ُىم يف أيِّ 

م ينتظروَن إمامهم  أليس ِمْن الواجب على الـُمنتظرين على األقل على الـُمنتظرين الَّذين ىكذا يقولون بأهنَّ
ا ِمن القياداِت وِمن الراياِت الَّيت  ،ويريدون ُنصرَتو فكيف يقفون حتت راياٍت وخلف قياداٍت ستكوُن ُرَّبَّ

وَمن جاور السَّعيد يسَعد كما يقولون ىم صلواُت اهلِل  ،سُتحارُب إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
وَمن أحبَّ قوماً  ،ود إىل حبِّهمألنَّ ُمرافقة القوم ستق ؛ىذا شيء طبيعي ،وَمن جاور الشَّقي يشقى ،عليهم

العمُل  ،والعمُل يُطبَُّق عليو قانون التَّوفيق واخلُذالن ،وَمن أحبَّ عَمَل قوٍم ُأشرَك يف عملهم ،ُحِشر معهم
أو أْن ػُلصِّن اإلنسان عن  ،إىل عمٍل مرضٍي آخر ،ادلرضيُّ عنَد إمام زمانِنا يقوُد اإلنسان إمَّا إىل عمٍل صاحل

والعمُل غًُن ادلرضي عند إمام زمانِنا يقوُد إىل عمٍل آخٍر غًِن  ، عمٍل غًِن مرضٍي عند إمام زمانِناأْن يقع يف
وقبل قليل قرأنا يف وصيَّة موسى ابن  !أو أنَُّو ػلوُل فيما بٌن اإلنسان وبٌن أْن يُوّفَق لعمٍل مرضي ،مرضي

ا ِىَشام َقِليُل الَعَمِل ِمَن الَعاِقل َمْقُبوٌل يَ  - ؟جعفر صلواُت اهلِل عليهما ذلشام ماذا كان يُوصي ىشام
ُىَو  - وَكِثيُر الَعَمِل ِمْن َأْىِل الَهَوى َوالَجْهِل َمْرُدودْ  - َمن ىو العاقل؟ الَّذي مرَّ احلديُث عنو - ُمَضاَعفْ 

  ُىو احلديُث الَّذي مّر يف وصّية موسى ابن جعفر ُىو ىو ُىنا.
ىو يتحدَُّث عن شيعتِو يف زماِن الغيبِة ويتحدَُّث عن طائفٍة كبًنٍة ليست قليلًة يف حديِث إمامنا الصَّادق و 

أنا أحتدَّث  ،بغضِّ النَّظر ىل يوجد ذلم مصاديق اآلن أو ال يُوجد ال شأن يل بادلصاديق ،ِمن مراجع الشِّيعةِ 
 ،لى األقل عنَد الـُمنتظرين إلمام زماهِنمع ،ُىنا عن حقائق البُدَّ أْن تُبىن عليها ثقافُة الشِّيعِة يف زمِن الَغيبةِ 

َوُىم َأَضرُّ َعَلى  - من مراجع الشِّيعة والَّذيَن تُقّلدىم الشِّيعةُ  ،فحٌن يقول بأنَّ ىذِه اجملموعة ِمن فُقهاء
ومرَّ ذكرُه يف  ،إىل آخر الكالم - ُضَعَفاء ِشيَعِتَنا ِمْن َجيش يَزِيد َعَلى الُحسيِن ابِن علّي وأْصَحاِبو

م سُيضّلون الشِّيعة ؟اخلطورة أين ،احللقات ادلاضية  !اخلطورة كما يقول اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو أهنَّ
ويبقى الشِّيعُة على ضالذِلم يف زمِن  - فَ ُيِضلُّونَ ُهم وَيْمنَ ُعونَ ُهم َعْن َقْصِد الَحقِّ ال ُمِصيبْ  - ؟ماذا يقول

 !وُنصرة ىؤالء فقهاء السُّوء يف مواجهِة إمام زمانِنا ،ل سيقودىم لُنصرِة ىؤالء ادلراجعىذا الضَّال !الَغيبة
ال َجَرَم أنا َمْن َعِلَم اهلل من َقلِبو ِمن  - قال ،اإلمام استثىن رلموعة قليلة ِمن الشِّيعة هتتدي ،الكالم واضح
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رُكُو ِفي َيِد َىذا ال ُمَلبِِّس الَكاِفرَىُؤالِء الَعواّم أناُو ال يُرِيد إالا ِصَيانََة ِديِنِو  اإلمام  - وتَ ْعِظيَم َولِيِّو َلْم يَ ت ْ
 !الّروايُة ُكلُّها عن فقهاء شيعة ،يتحدَّث عن مرجِع تقليٍد شيعي

ال شأن لنا هبذا ادلرجع الَِّذي  ،ابُن آوى ،الثَـّْعَلب ،اْلُمحتال ،ُمَلبِّسـَمرجع التَّقليد ال ،ال شأَن لنا هبذا ادلرجع
 ،ُىو أَْلَعن ِمن َحرَمَلة والشِّمر كما قال صادُق العرتة صلواُت اهلِل وسالُمو عليو وىم ُكثُر كما بيَّنت الّرواية

َوَذِلَك ال َيُكون إالا بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّيَعة ال  - القليل ِمن ىؤالء مرضيُّون كما ىو قال صلواُت اهلِل عليو
أنَّ مراجعنا وعلماَءنا حٌن  :! القضّية الَغربية؟ىناك قضّية واضحة للَعيان وىي غريبة غريبٌة جّداً  - ِميَعُهمجَ 

فأكثر أصحاب األئمَّة يُوصفون بأوصاف  ،يأتون إىل أصحاب األئمَّة ؽُلّزقوهنم يف ُكتب الّرجال شرَّ شُلزَّق
بينما حٌن يُنقل الكالم إىل عموِم علماء الشِّيعة  ،ولذلَك ال يأخذون برواياهتم ،سّيئة يف كتب علمائنا

! ىل أنَّ علماء الشِّيعة بشكل عام ورَد فيهم ضمان ِمن اإلمام احُلجَّة ِبيث ؽُلَدحون ؟دلاذا !ؽُلَدحون رتيعاً 
ػلتاج إىل ! سؤال ؟دلاذا !! بينما أصحاُب األئمَِّة ؽُلزُِّقهم علماؤنا ومراجعنا يف كتب الرجال شرَّ شُلّزق!رتيعاً 

ىذا نْفس الشَّيء سينعكس على علماء  ،فإذا كان أصحاُب األئمَّة األكثر منهم مذمومون ؟دلاذا ،جواب
 ! ؟فلماذا يكوُن الّذم ألصحاب األئمَّة ،الشِّيعة وتلك ىي طبيعٌة بشرية

وقد مدحهم األئمَّة ِمن دون  ،حٌن يذكرون أصحاب األئمَّة صلواُت اهلِل عليهم :وشيٌء أنكى ِمن ذلك
! أصحاُب األئمَّة ادلمدوحون ؟. دلاذا.لكن حٌن يُذكر ادلرجع والعالِـم البُدَّ من سلسلة من األلقاب ،ألقاب

وحَّتَّ العلماء يف  ،وال ىم وضعوا ألقابًا فيما بينهم ألنُفسهم ،ال األئمَّة وضعوا ذلم ألقاب ،من ِقَبل األئمَّة
لكن حٌن يذكرون  ،ر األلقاب حٌن يذكرون أصحاب األئمَّة يذكروهنم ِمن دوِن ألقابعْصر الَغيبة يف عصْ 

 ؟دلاذا !! ويف حال عدم ذكر األلقاب ترتتَّب على ذلك مشاكل!علماء عْصر الَغيبة البُدَّ من وجوِد األلقاب
ولكنَّهم  ؟َبل نفِس ُعلمائنادلاذا أصحاُب األئمَّة يُذمُّ الكثًن مْنهم ِمن قِ  :أنا أقول ىنا سؤال يطرُح نفسوُ 

 !مع أنَّ ىذا العالِـم أو ذاَك العالِـم ينتقُص من إمام زمانِنا ،يرفضون أْن يُذّم أي عالِـم ِمن علماء الشِّيعة
 ! ؟ينتقُص من أىِل البيت

على موقع وَمن أراَد أْن يطِّلَع على الَعديد ِمن ىذِه األمثلة والنَّماذج ؽلكن أْن يُراجع برارلي ادلوجودة 
ىناك ِعدَُّة حلقات ولساعاٍت طويلة أُُورُِد فيها ما َجاء  (ملّف التَّنزيل والتَّأويل) :على سبيل ادلثال ،زىرائيون

ويف االنتقاِص  ،َمكتوباً يف كتِب ُعلمائنا ومراجعنا ِمن األحياء واألموات يف االنتقاِص ِمن سيِّدة نساء العادلٌن
! ؽلكنكم أْن تُراجعوا !وِمن ُكتِب علمائنا ومراجعنا ،ويف االنتقاِص ِمن أىِل البيت عموماً  ،ِمن إمام زمانِنا

وتلك الُكتب موجودٌة يف  ،ذلك وأْن تتأكَّدوا بأنفسكم ِمن ادلعلومات الَّيت أطرحها َّبراجعِة تلك الُكتب
إذا كان يبحُث عن حقيقِة األمر  ؽُلكُن أليِّ أحدٍ  ،موجودٌة على اإلنرتنت ،موجودٌة يف ادلكتبات ،األسواق

الَّيت انتقصوا فيها من زُلَمٍَّد  ،وتلك احلقائق وتلك األمور ،وأْن غلَِد ذلك الكالم ،أْن يصل إىل تلك الكتب



 لقة السابعةحال   َزْهَرائيِّون

- 65 - 
 

 ال أريد التشعُُّب يف ىذِه القضّية. ،وآِل زُلَمَّد صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعٌن

لطاعة إمام  ،قّلٍة ِمن الشِّيعة يف َزمان الغيبة يُوفَّقون لرضا إمام زماهنمإمامنا الصَّادق ُىنا يُعطي َضمانًا ل
وِمن ُىنا  !يعين البقّية يبقون على ضالذِلم - ال َجَرَم أنا َمْن َعِلم اهلل ِمن َقلِبو ِمن َىُؤالِء الَعوام - زماهِنم

موضوع الرَّايات الـُمشتبهة الَّيت تُرفع يف َزمان  التَّطويل يف ،قُلت بأنَّ التَّطويل يف ىذا ادلوضوع يف غاية األعلية
اإلمام ىنا يُعطي ضمان لبعٍض  ،التَّطويل والتَّفكر والتَّدبُّر يف ىذا ادلوضوع يف غاية األعلية ،غيبِة إمام زمانِنا

أعطى ضمان  ؟تالحظون ادلوازنة ،! مثل ما أعطى ضمان للقليل ِمن فقهاء شيعتوِ !ِمن عوام شيعتو للقليل
وذلك ال َيكون إالَّ بْعض فُقهاء الشِّيعة ال  :إىل أْن قال ،فأمَّا من كان َمن الفقهاء ،للقليل ِمن فقهاء شيعتوِ 

بأنَّ ِمن مراجع الشِّيعِة َمن يكونون  :قال ،كذلك حٌن حتدََّث عن شيعتِو فتحدَّث عن عامَّة الشِّيعة  ،رتيعهم
  !فُيضلوهنم وؽلنعوهنم عن قصِد احلقِّ الـُمصيب ،سَبَباً يف ضالل الشِّيعة

ا أضّر على الشِّيعة ِمن جيش يزيد على احُلسٌِن وأصحابو ىؤالء الَّذيَن يتَّبعوَن  ،ىذِه اجملموعة الَّيت وصفها بأهنَّ
ادلوقف  وبالتَّايل إذا ظهَر اإلمام فما ىو يف عْصر الَغيبِة على أساسِو يتشخَّص !ىؤالء سيبقوَن على ضالذِلم

ال َجَرَم أنا َمْن َعِلم اهلل ِمن َقلِبو من  - ! اإلمام يقول!ُىناك ِقّلة ِمن الشِّيعِة ستنجو !يف عْصِر الظُّهور
رُكُو ِفي َيِد َىذا ال ُمَلبِِّس الَكا يعين  - ِفرَىُؤالِء الَعوام أناُو ال يُرِيد إالا ِصَيانََة ِديِنَو وتَ ْعِظيَم َولِيِّو َلْم يَ ت ْ

اإلمام  ؟ما ىي أوصافوُ  ؟َمن ىو ىذا الـمرجع ،الكافر ،الـُملبِّس ،ادلرجع الشِّيعي الَّذي ىو ألعن ِمن حرملة
وُيضيف إليها أضعاف أضعاف أضعاف ذلك ِمن  ،بعَض ُعلومنا ،يتعلَّم بعَض ُعلوِمنا الصَِّحيحة :قال

ثُما ُيِضيفون ِإلَيِو َأْضَعاَفُو وَأْضَعاَف َأْضعاِفِو ِمن  - اإلمام ىكذا يقول ،األكاذيب الَّيت ضلُن بُراٌء ِمنها
َها فَ َيتَ َقب اُلُو ال ُمَسلُِّمون ِمن ِشيَعِتنا َعَلى أناُو ِمن ُعُلوِمَنا ُىم  - َفَضلُّوا اأَلَكاِذيِب َعَليَنا الاِتي َنْحُن بُ َراٌء ِمن ْ

  !متكرِّرة على طُول عْصر الَغيبة الُكربىوثِقوا ىذِه القضيَّة  - وَأَضلُّوُىم - ىؤالء ادلراجع
فْضاًل عن أنَّ القضيَّة واضحة يف أحاديث  ،ىذا الّتصوُّر أْن ؽُلَدح رتيُع العلماء ىذا خالف منطق العقل

وأنَّ  !يف ىذِه الّرواية اإلمام ُيشخِّص أنَّ اجملموعة ادلرضيَّة عندىم قليلة .أْىل البيت وبالذَّات يف ىذِه الّرواية
فهذا الَّذي ِمن عوام الشِّيعة القّلة  !وفيهم رلموعة كبًنة ألعن من ِِشر وحرملة ،ألكثر ىم ليسوا مرضٌّن ا

رُكُو ِفي َيِد َىذا ال ُمَلبِِّس الَكاِفر  ،أناُو ال يُرِيد إالا ِصَيانََة ِديِنِو وتَ ْعِظيم َولِيِّو - الَّذين يوفَّقون للهداية َلْم يَ ت ْ
ال يُرِيد  - إىل آخر الّرواية الّشريفة - يَِقُف ِبِو َعَلى الصاَوابْ  - يعين فقيهاً مؤمناً  - ْض َلُو ُمْؤِمَناً َوَلِكناُو يُ َقيِّ 

 ،قُلُت ىذا الكالم يف احللقة ادلاضية ىو ِمن قبيل ذْكِر ادلعلول والعّلة معاً  - إالا ِصَيانََة ِديِنِو وتَ ْعِظيم َولِيِّو
فالتَّغذي ىو معلوٌل لعّلٍة  ،عليَك أْن تتغذَّى وأن تأكل ِمن ىذا الطَّعام :مثل ما تقول مثاًل لشخٍص َمريض

 .فتدفئة البدن معلوٌل لعّلة ىي تسجًُن النَّار ،عليَك أْن ُتدفئ نفسَك وأن ُتسجََّر النَّار ،ىي أْكُل ىذا الطَّعام
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وتعظيُم الويّل ىنا تعظيُم إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وَسالُمو  ،ُم الويلّ ِصيانُة الّديِن ىي معلوٌل لعّلٍة ىي تعظي
 .فهو الويلُّ وال يُوجد ويلٌّ آخر ؽُلكن أْن يوصف هبذِه الّصفة على ضلِو احلقيقة ،عليو

 ،ىذا العنوان عنواٌن واسع .قلبُو شللوٌء بتعظيِم الويلّ  :ىذا الَّذي ينجو ىو الَّذي ليس يف قلبِو إالَّ ىذا الوصف
ضلُن يف ُدعاِء النُّدبِة الشَّريف و ىو  ،لكنَّين سأضُع بٌن أيديكم قانوناً واضحاً ُيشخُِّص ادلراد ِمن تعظيم الويل

عن إمامنا الصَّادق الَّذي نتحدَُّث ِبديثِو الَّذي رواُه لنا  ،ُدعاٌء مروٌي عن إمامنا الصَّادق وعن إمامنا احُلجَّة
نقرُأ يف دعاء الّندبة  ؟ماذا نقرُأ يف ُدعاء النُّدبة الشَّريف ،نا الَعسكري َصلواُت اهلِل وسالُمو عليوإمامُ 

اإلماُم ىو الفيصُل  ،وىذِه العبارة حتفظوهنا أنتم الـُمنتظرون - أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذلُّ اأَلْعَداء -:الشَّريف
، إذا ذىبنا نَُّو ال تكون ىناك رلموعة ثالثةذلك ال يعين أ ،ىناك رلموعة األعداء ،ىناك رلموعة األولياء ،ىنا

وىؤالِء يف األعمِّ األغلِب  ،اجملموعة الثَّالثة ىم النُّظارة ،إىل أحاديِث أْىل البيت صلد أنَّ ُىناك رلموعة ثالثة
عادون اإلمام احُلجَّة صلواُت اهلِل وسالُمو ال ُىم يُ  !ىؤالء ال ُىم ِمن األولياء وال ِمن األعداء ،ِمن الشِّيعة

  !ُىم ػلبونو ولكنَّهم نُظارة ،عليو وال ُىم ُمعدوُدوَن يف أوليائو
كانوا ؽللكون ستَّة سيوف أو ذتانية   ،ادلسلمون ما كانوا ؽللكون سيوفاً  ،معركُة بدر :أقرُب مثاٍل أُقرّبُو لكم

وقريش  ،ُسيوف قليلة ،ىذا العدد الَّذي جاء مذكورًا يف ُكتِب الّسًَنِ والتَّأريخ عند الشِّيعِة والُسنَّة ،سيوف
ىل يُعقل أنَـُّهم  ،زتلوا معهم جريد النَّخل ،ادلسلمون كانوا ُحفاة !بكلِّ أسلحتها ،جاءت بكلِّ جربوهتا
ا ُتشاىدوَن يف الّسينما .ادلسلمون نُظَّارة فبقي ،! لذلك اهلل أنزل ادلالئكة؟يُقاتلون جبريد النَّخل )ِفلم  أنتم رَّبَّ

ال وجود  ،وحلََِملة الرِّماح ،وىناك تقسيم لرماة الّسهام ،زُلمَّد رسول اهلل( وادلسلمون يلبسون المات احلرب
 ،د النَّخلعلى أرض الواقع ادلسلمون ما كانوا ػلملون إالَّ جري ،ىذا خياُل الَّذين صنعوا الفلم !ذلذا األمر

والقالئل الَّذين كانوا  ،ادلعركة أدارىا عليٌّ صلواُت اهلِل وسالُمو عليو وادلالئكة ،لذلك ما اشرتكوا يف ادلعركة
حٌن فرَّ  ،مل يشرتكوا يف ادلعركة ،ادلسلمون األكثر كانوا نظَّارة ،ػلملون ُسيوفًا كانوا يف أطراف ادلعركة

فُهناك نظّارة وىم ِمن ادلسلمٌن لكنَّهم ما اشرتكوا فْعاًل يف  ،عوا الغنائمالقرشيون تبعهم ادلسلمون باجلريد ورت
  .ادلعركة ىذِه ىي احلقيقة

 الّدعاء اآلن يُقسم !عدُم التَّوفيق ىذا ُمرتبط َّبا ىم عليِو يف زماِن الَغيبة ،فُهناك ِمن الشِّيعِة نظّارة لن يُوفقوا
لكنَّها  ،قطعًا ىذِه اجملموعة ليسْت ِمن األولياء وليسْت ِمن األعداء - ْعَداءأَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذلُّ األَ  -

ا لو كانت ِمن األولياء لوقفْت يف صفِّ اإلمام  ،ىذِه رلموعة الّنظَّارة !ىي أقرب ما تكون إىل األعداء ألهنَّ
ضلُن نتحدَّث ُىنا عن  ،ال شأن لنا بالّنظَّارة وال شأنَ لنا َّبجموعة األعداء ،احُلجَّة صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

يعين الدُّعاء ىنا يُقسِّم لنا النَّاس  ،وىذِه الفقرة فقرة قانونية ،ىذا ىو ُدعاء النُّدبة الشَّريف ،رلموعة األولياء
لن أعرِّف  ،نْفس الدُّعاء يُعّرفهم ؟فهم. َمن الَّذي يُعرَّ .َمن ىم األولياء ،األولياء واألعداء :إىل رلموعتٌن
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  .تعريف واضح وصريح جداً  ،نْفس الدُّعاء ىو يُعرُِّف األولياء ،وال حَّتَّ بنٍص آخر ،األولياء بالُّلغةِ 
 أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذلُّ اأَلْعَداء :اآلن عندنا الفقرة األوىل ىو التَّقسيم إىل أولياء وأعداء.  
  أَيَن َوجُو اهلِل الاِذي ِإلَيِو يَ َتوجاُو اأَلْولَِياء :الكالم بسطر يأيت التَّعريفبعد ىذا. 

م يتوجهون إليو ،ىم الَّذين يعتقدون بتمام االعتقاد أنَّ اإلمام احُلجَّة وجُو اهلل :إذًا األولياء ىؤالء ىم  ،وأهنَّ
  .ىذِه أّوُل صفٍة ِمن صفات األولياء ؟ىل أنَت تتوّجُو إىل إمامك يف ُكلِّ شيء ؟ىل أنَت منهم ،األولياء

م أساسًا يُنكرون ىذا الّدعاء الكثًن ِمن علمائنا إْن مل يكونوا رَتيعاً  !إذا ذىبنا إىل مؤسستنا الدينية فإهنَّ
الكثًن ِمن العلماء  ،لواُت اهلِل عليهميقولون بأنَّ ىذا الدُّعاء مل يرْد عنهم ص !يقولون بأنَّ ىذا الدُّعاء ضعيف

م حٌن ؽلرُّون على مثل ىذِه العبارات  !ولذا ال يعتقدوَن بوِ  ،يقولون ىذا وحَّتَّ الَّذين يعتقدون بِو فإهنَّ
لن يغوروا يف معاِن  ،يفهموهنا فْهمًا سْطحيًَّا ساذجًا بنفس طريقة الشَّافعي لفهم النُّصوص الَفْهم البدوي

أنا أخاطبكم أنتم أيُّها  ،ال شأن يل بُكلِّ ىذِه التَّفاصيل ،بيت العميقة ويفهموا معىن وجو اهللحديِث أىل ال
ال شأن  (رلموعتٌن)ُىناك تقسيٌم للنَّاس إىل  ،ُدعاُء النُّدبِة ىذا النَُّص الّدستوري ادلهدوّي الواضح :الـُمنتظرون
  .لنا بالّنظارة

أنتم ُمنتظرون  - أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذلُّ اأَلْعَداء - ٌن إىل األولياء واألعداءالدُّعاُء يُقسُِّم النَّاس إىل ِقسم
أَيَن َوجُو اهلِل  - األولياُء ِبسِب ُدعاء النُّدبة ىذا تعريفهم ؟َمن ىم األولياء ؟أال تريدون أن تكونوا ِمن أوليائو

ذلك يعين أهّنم يعتقدوَن بأنَّ إمام  ،ىم الَّذين يتوجَّهون إىل وجِو اهلل :األولياء - الاِذي ِإلَيِو يَ َتوجاُو اأَلْولَِياء
 ،وحٌن نقول بأنَّ إمام زمانِنا ىو وجو اهلل يعين حٌن طلاطُب اهلل طلاطُب ىذا الوجو ،زماهِنم ىو وجُو اهلل

ولويَّة إالَّ ىَو صلواُت اهلِل يعين ال يُوجد شيٌء آخر يف قلوبنا لُو األ ،حٌن نتَّجُو إىل اهلل نتجُو إىل ىذا الوجو
 ؟. كيف تراه أعظم شيء.تعظيم الويل أْن تراه أعظم شيء .ىذا ىو ادلراد ِمن تعظيم الويلّ  ،وسالُمو عليو

لكنَّنا ال  -وىو أعظُم شيء  -الّروايات واألدعية والزِّيارات ىي الَّيت تُبٌّنُ لنا كيَف نَرى إمامنا أعظم شيء 
 احلقائق ِمن دوِن دليٍل منهم صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعٌن. نستطيع أْن نُدرك ىذهِ 

ال َجَرَم َأنا َمْن َعِلَم اهلل  - إذاً األولياء الَّذين تتحدَُّث عنهم روايُة إمامنا الصَّادق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
ناُو ال يُرِيد إالا ِصَيانََة ِديِنِو وتَ ْعِظيم أَ  - ِمن شيعتهم ،ِمن أولياء أىل البيت - ِمن َقلِبو من َىُؤالِء الَعوامّ 

بل عظمُة اهلل ال  ،فعظمُة ىذا الويل ىي عظمُة اهلل ،تعظيُم الويّل أن ال غلَد شيئاً أعظَم ِمن ىذا الويل - َولِيِّو
اللاُهما  - ودعاُء البهاء صريٌح يف ىذِه ادلضامٌن .إالَّ يف ىذا الويلّ  ،نستطيع أن نتلمَّسها إالَّ يف ىذا الوجو
ىذِه العظمُة اإلذلية يف التَّجلَِّيات  ،الذَّاُت اإلذلية ليس فيها مراتب - ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمْن َعَظَمِتَك بَِأْعَظِمَها

ىذِه ادلراتب ال  ،موىناك عظمٌة أعظ ،يعين ىناك عظمٌة عظيمة ،الرَّبانية الظَّاىرة فيهم صلواُت اهلِل عليهم
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يف  ،يف خْلِق الذَّات اإلذليَّة ،ىذِه ادلراتب تكون يف ِتلّيات الذَّات اإلذلية ،تكون يف الّذات اإلذلية
 - ِمْن َعَظَمِتَك بَِأْعَظِمَها اللاُهما ِإنِّي َأْسأَُلكَ  - أعظُم ىذِه ادلخلوقات ُىم صلواُت اهلِل عليهم ،ادلخلوقات

ألنَّك ِحٌن  ،ُدعاُء النُّدبِة يتحدَُّث عن ىذِه احلقيقة ،إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو فأعظُم الَعظمِة ىو
ىذا الشَّيء ادلنطقي والشَّيء الطَّبيعي والفطري واإلنساِن  ،تُواجُو أعظَم األشياء فلن تلتفت إىل غًنىا

أن نلتفت إىل  ،ذِىلُنا فال نستطيع أن نرى َغًنهُ . ِحٌن نُواجُو الشَّيء األعظم فإنَُّو يُ .والبشري عربِّ ما شئت
أَْيَن َوجُو اهلِل  - ففي مواجهة احلقيقة األعظم ال يكون التفات إىل أيِّ حقيقٍة ُأخرى وىذا ىو معىن ،غًنه

م ال يتوجَّهون إىل غًنىم - الاِذي ِإلَيِو يَتوجاُو اأَلولَِياء م ال غلدوَن أعظم ِمن ىذا الوجو ،إهنَّ ال َجَرَم  - ألهنَّ
رُ  كُو ِفي َيِد َىذا أنا َمْن َعِلَم اهلل من َقلِبو ِمن َىُؤالِء الَعواّم أناُو ال يُرِيد إالا ِصَيانََة ِديِنو وتَ ْعِظيَم َولِيِّو َلْم يَ ت ْ

 يَِقُف ِبِو َعَلى الصاواب يُ َقيِّْض َلُو َفِقيَهًا ُمْؤِمَناً  - ظّلايف َيِد ىذا ادلرجع الـُملبِّس الكافر وإ - ال ُمَلبِِّس الَكاِفر
كما قُلت ضلُن ِباجٍة إىل تأسيِس ثقافٍة زىرائِيٍَّة مهدويَّة يف الواقع الشِّيعي نتلمَُّس ِمن خالذلا ما يُريدُه منَّا   -

اوُل قْدَر اإلمكان أْن نوضِّح ادلطالب ضلُن يف ىذا الربنامج ضلُ  .أئمَّتنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعٌن
 بشكٍل َيسًن َمع أنَّ ىذِه ادلطالب ِباجة إىل تفصيل وتفصيل وتفصيل لكن ىذا ما غلوُد بو الوقت.

 .. احملطَّة األخًنة نذىب إىل كربالء كربالء.تتمَّة احلديث إن شاء اهلل تكون يف احللقات القادمة
 .. . ني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّنيسَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّ

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

 ... سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّني

 ... الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِنيسَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ 

لْسُُِ العُرُو ََ سَلَامٌ عَلى لَثْىجِ احلُسَنيِ الَّتِي خَلَّفَها فِي كَرْتَالء، فَهَدَرَ زَئِريُهَا يَهْسَأُ تِالمَىَارِعِ والنَّازِالَخ، يُسَ

 ... هَاوالتِّيجَاى، هِي عِراصِ الطفُىفِ إِلَى لُصُىرِ الشَّام وأَكْىَاخِ

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

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

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