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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

  

 تُنَهِاثالاحلَلَمَتُ  ... 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

 تُنَهِاثال احلَلَمَتُ
 

 ... َسالـٌ َعَليُكم َشَباَب ِشيَعِة احُلجَِّة اِْبِن احَلَسن َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمو َعليو
الشَّطُر األوؿ نَِقُف عند وصيَّة إمامنا باب احلوائج موسى ابن  ،وكما يف ُكلِّ حلقٍة ِمن برنارلنا ىذا زىرائيُّوف

يف ىذه احللقة أحاوُؿ أف أقرأ ِمقداراً أكثر ِمن ادلقدار  ،جعفر صلواُت اهلِل وسالُمو عليهما ذلشاـِ ابِن احَلَكم
مج يف أجواِء ىذه الوصيَِّة فالوصيَُّة طويلٌة وال أريُد أْف يبقى الشَّطر األوَّؿ ِمن ىذا الربنا ،الَّذي أقُف عنده

 .يف احللقاِت القادمة سأنتقُل إىل موضوٍع جديد ،، فبعد دتاـِ ىذِه الوصيَّةطفق
نْػَيا  -:وصلُت يف احللقِة ادلاضية إىل قوؿ إمامنا موسى بن جعفر يَا ِىَشاـ ِإفَّ الُعَقََلَء تَػرَُكوا ُفُضوَؿ الدُّ

نْػَيا ِمن ،َفَكْيَف الذُّنُوب نُوِب ِمن الَفرض وَترُؾ الدُّ ومرَّ احلديُث عن معُب الُفضوِؿ يف  - الَفْضل وَترُؾ الذُّ
نْػَيا َوَرِغُبوا ِفي اآلِخَرة - حياتنا وال أعيُد لضيِق الوقت ألَنػَُّهْم َعِلُموا  ؛يَا ِىَشاـ إفَّ الُعَقََلَء َزِىُدوا ِفي الدُّ

نَِيا طَالَِبٌة وَمْطُلوبَة واآلِخَرَة طَالِ  نْػَيا َحتَّى َيستوِفَي ِمْنها  ،َبٌة وَمْطُلوبَةَأفَّ الدُّ َفَمْن طََلَب اآلِخَرَة طََلَبتُو الدُّ
نْػَيا طََلَبتُو اآلِخَرة فَػَيأتِيُو اْلَموت فَػيُػْفِسُد َعَليِو ُدنْػَياُه وآِخَرتو  ،ِرْزَقوُ  وتلك ىي حقيقُة  -َوَمْن طََلب الدُّ

حقيقُة ىذِه احلياة مهما انشغلنا هبا وفعاًل ضلُن منشغلوف هبا وُمنشغلوف بُكلِّ أجزائها الصَّغّبِة  ،ىذِه احلياة
ا ركضنا خلف أجزائها الصَّغّبِة الٍَّب ال قيمة ذلا أكثر شلَّا ركضنا خْلَف ما ىو كبٌّب يف ىذِه  ،والكبّبة ولرَّبَّ
َورَاَحة الَقْلِب ِمَن الَحَسد والسََّلَمة ِفي الدِّين فَػْلَيَتضرَّع إلى  يَا ِىَشاـ َمن َأرَاَد الِغَنى ِبَل َماؿٍ  -احلياة 

ا األمور الٍَّب يطلبها ويسعى إليها كلُّ عاقٍل حكيم -اهلِل ِفي َمْسأََلِتو بِأْف ُيْكِمَل َعْقَلو    .إَّنَّ
فَػْلَيَتضرَّع إلى اهلِل ِفي َمْسأَلَِتو  -لنَّفس وادلراُد ِمن الِغُب بال ماٍؿ غُب ا ،والوصيَّة ُىنا وصيَُّة العْقِل واحِلْكمة

وِمن رتلِة ىذِه اآلثار ما  ،ِحَْب يْكُمُل عقُل اإلنساف تظهُر اآلثاُر يف حياِة اإلنسافِ  -بِأْف ُيْكِمَل َعْقَلو 
وذلَك ىو  -َيْكِفيو قَػَنَع ِبَما  -أي َمن َكُمَل َعقُلو  -َفَمن َعَقَل  -أشارْت إليو الوصّيُة يف عباراهتا ادلتقّدمة 

إْذ  ،وحينما يستغِب ؼَلُلُص قلبُو ِمن احلسد -َوَمْن قَػَنَع ِبَما َيْكِفيو ِاْسَتغَنى  -الِغُب الَّذي مرَّت اإلشارُة إليو 
َوَمْن َلم يَػْقَنع ِبَما َيْكِفيو َلْم  -وال تذىُب عينُو إىل أشياء ؽللكها اآلخروف  ،ال يطمُع يف شيٍء ال ؽللكوُ 

يَا ِىَشاـ إفَّ اهلل َجلَّ وَعزَّ َحَكى َعن َقوـٍ  -مل يُدرؾ راحة النَّفس  :مل يُدرِؾ الِغَُب  -ؾ الِغَنى أََبَدًا يُْدرِ 
ىَّاْب ِحيَن َصاِلِحين أنػَُّهم قَاُلوا رَبػََّنا ال تُزِغ قُػُلوبَنا بَعَد إْذ َىَديَتنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمة إنََّك أَنَت الوَ 

إنَُّو َلم َيَخف اهلَل َمْن َلم  -اذلالؾ  :والرَّدى ،َتزِيغ دتيل -ِلُموا أفَّ الُقُلوَب َتزِيغ وتَػُعود إلى َعَماَىا وَرَداَىا عَ 
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 ،َوَمْن َلم يَػْعِقل َعن اهلل َلْم يَػْعِقد َقلَبُو َعَلى َمعرِفٍة ثابَِتٍة يُبِصُرىا وَيِجُد َحِقيَقتَػَها ِفي قَػْلِبو ،يَػْعِقل َعِن اهلل
قًَا وِسرُُّه لعَلنَِيتِو ُمواِفَقاً  ألفَّ اهلل َلم َيُدؿَّ َعَلى  ،َواَل َيُكوُف َأَحٌد َكَذِلك إالَّ َمْن َكاَف ُقولُُو ِلفِعلِو ُمَصدِّ

َما  :يَا ِىَشاـ َكاَف َأِميُر المؤِمنيَن َعَليِو السََّلـ يَقوؿ ،لَباِطِل الَخِفّي ِمن الَعْقل إالَّ ِبظَاِىٍر ِمنو ونَاِطٍق عنوا
رُّ : اْلُكْفُر والشَ ى َيُكوَف ِفيِو ِخَصاٌؿ َشتَّىوَما َتمَّ َعقُل ِامِرٍئ َحتَّ  ،ِمْن َشيٍء ُعِبَد اهلُل ِبِو َأْفَضَل ِمن الَعْقل

 -: مبذوٌؿ يف اخَلّب وفْضُل مالِو مبذوؿٌ  -َوَفضُل َماِلو َمْبُذوؿ  ،والرُّْشُد والَخيُر ِمنُو َمأُموالف ،ِمنُو َمأُمونَاف
نْػَيا الُقوت ،َوَفضُل َقوِلو َمْكُفوؼ يعِب على طوؿ الدَّىر على  -، َواَل َيْشَبُع ِمن الِعْلِم َدْىَره َنِصيبُو ِمن الدُّ

َيْسَتْكِثُر  ،والتَّواُضُع َأَحبُّ ِإلَيِو ِمن الشََّرؼ ،الُذؿُّ َأَحبُّ ِإلَيِو َمَع اهلل ِمن الِعزِّ َمَع َغيرِه -طوؿ الوقت 
َويَرى النَّاَس ُكلَّهم َخيراً ِمنو وأنَُّو َشّرىم في  ،َقِليَل الَمْعُروِؼ ِمْن َغيرِه َوَيسَتِقلُّ َكثيَر الَمْعُروِؼ ِمْن نَػْفِسو

ـُ اأَلْمر نَفِسو  ىذِه ىي احلقيقُة الٍَّب ضلياىا  ،كلماٌت رتيلٌة نلقلُق هبا على ُمستوى األلسنِة فقط  -َو ُىو َتما
  !ونعيشها دائماً 

لكنَّ رتاؿ احلديِث ىذا ال تظهُر معانيو على  ،يف أجوائنا الّدينيِة ادلتكلُِّم وادلتحدُِّث يتحدَُّث بشكٍل رتيل
تِلك ىي احلقيقُة ادلستمرُّة الثَّابتُة يف األجواِء الّدينيِة  ،وادلستمعوف كذلك ،ضلو احلقيقِة يف حياة ىذا ادلتحدِّث

الـِ وكالـٌ رتيٌل كهذا الك ،ولكن نقوُؿ بأفَّ الكالـَ أفضُل ِمن الّسكوت ،كالـٌ كالـٌ كالـ  ،على طوِؿ اخلط
وضالالِت احلديِث الٍَّب يؤتى هبا ِمن أعداِء أْىل بيت العصمة  ،خٌّب ِمن فضوِؿ الَقوؿ وتفاىاِت احلديث

 ،زََكى َعَمُلو يَا ِىَشاـ َمن َصَدَؽ ِلَسانُو -صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعْب وُتصبُّ قوالباً للّدين وادلتديّنْب 
ىذِه قواعد وقوانْب وُسنن  -وَمْن َحُسن ِبرُُّه بإخوانِو وَأْىِلو ُمدَّ ِفي ُعمرِه  ،ووَمن َحُسنت نِّيتُو زِيَد ِفي ِرزقِ 

 -زكى َعَمُلُو عند إماـ زمانِو  ؟زكى عملُو عند َمن ،زكى أي ظلا وتطهَّر -زََكى َعَمُلو  َمن َصَدَؽ ِلَسانُو -
ُحْسُن النّيِة ىو ُحْسن ادلعتقِد ىو ُحْسن  ؟اُد منهاوُحْسُن النّيِة ما ادلر  - وَمن َحُسنْت نِّيتُو زِيَد ِفي ِرزِقو

إذا كاَف اإلنساف فاقدًا دلضموٍف غلعلُو زْلورًا حلياتِو فهذا  ،النيَّة ادلضموُف الَّذي ػليا ألجلِو اإلنساف ،الَعقيدة
 ،على ُحْسن الّنيةُسوء النّيِة ىو حينما ال يشتمُل اإلنساُف  ،وُىناؾ َمن ختبث نّيتو .إنساٌف قد ساءْت نيَّتوُ 

  ؟ما الَّذي ػللُّ يف قْلِب اإلنساف ؟ِحْب يُفتقُد الػُمعتقُد احَلَسن وادلضموف احَلَسن ما الَّذي ػللُّ معو
وإذا ذىبْت نّيُة اإلنساِف ومقاصدُه يف االبتعاد عن إماـ زمانِو ويف  ،الَّذي ػللُّ يف قْلِب اإلنساف ىو ُسوُء النّية

وحينئٍذ ال  ،حينئٍذ ستخُبث النّيُة شيئًا فشيئًا حٌّب يسودَّ قْلُب اإلنساف ،رائم وادلعاصيالولوِغ يف دائرِة اجل
يَا ِىَشاـ ال َتمَنحوا الُجّهاَؿ  ،وَمْن َحُسن ِبرُُّه بإخوانِو وَأْىِلو ُمدَّ ِفي ُعمرِه -رجاء فيِو وال رجاء منِو 

ال َتمَنحوا  -ىذِه ىي احلكمُة  ،واحلْكمُة َجْذرىا وأساُسها وأْصلها معرفُة اإلماـ -الِحْكَمة فَػَتظلُموىا 
 ،الُعقالء ؟فمعرفُة اإلماـِ ميزٌة يتميػَُّز هبا َمن -الُجّهاَؿ الِحْكَمة فَػَتظلُموىا وال َتْمنَػُعوىا َأْىَلَها فَػَتْظلُموُىْم 
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نْػَيا  -اجلُّهاؿ  ؟من ُىم -رَُكوا َلُكم الِحْكَمة يَا ِىَشاـ َكَما تػَ  -اجُلهالء  ؟ويتنفَُّر منها َمن  -فَاْترُكوا َلُهم الدُّ
تفحَّصوا ىذِه العناوين الكبّبة يف اجلوِّ  ،تفحَّصوا حولكم ،احبثوا عن الَّذين تركوا معرفة اإلماـِ واتركوىم

أيُّ  ؟أيُّ القياداتِ  ؟اتِ أيُّ الزعام ؟أيُّ اجملموعاتِ  ،اجملموعات ،الزَّعامات ،األمساء الكبّبة ،الّديِب
 ،شلَّن ُيسمَّوَف بَْب النَّاِس ُعلماء تركوا معرفة اإلماـ جانبًا وانشغلوا بأشياء أخرى ؟أيُّ العلماءِ  ؟ادلرجعياتِ 

نيا ا فما ىؤالِء شلَّن ؽلتُّ إىل آِؿ زُلَمٍَّد بصلٍة وإْف كانو  ،احبثوا عن ىؤالء واتركوىم ،أكانْت ِمن الّديِن أـ ِمن الدُّ
م ِحْب تعلَّقوا بأجزاَء ِمن الّدينِ  ؛حبسِب الظَّاىِر كذلك نياىذه األجزاء تنفعهم  ،ألَّنَّ لذلك تعلَّقوا  ،يف الدُّ

وال ُمُروَّة ِلَمْن ال َعْقَل  ،يَا ِىَشاـ ال ِديَن ِلَمن ال ُمُروَّة لو -، ىذِه األجزاء تنفعهم يف الرّئاسِة والزَّعامة هبا
وإفَّ أْعَظَم النَّاِس  -والّديُن قريٌن للَعقِل وللُمروءِة واحلياة  ،إذًا الَعْقُل ىو الَّذي يُوّلد ادلروَّة أو ادلروءة -َلو 

نْػَيا لَِنفِسِو َخَطَرًا  يُقاؿ شيٌء خطّب أي  ،يعِب خطراً ىنا َّبعُب قيمة ،لنفسِو قيمةً  -َقْدرًَا الَِّذي ال يَػَرى الدُّ
نْػَيا  - ؟َمن ىو ىذا -وإفَّ أْعَظَم النَّاِس َقْدرًَا  -طُر األشياء قيمتها وخ ،ذو قيمٍة عالية الَِّذي ال يَػَرى الدُّ
نيا ىي ِسْعٌر لنفسوِ  -لَِنفِسِو َخَطَرًا  فيبيع نفسو هبذا الّسْعر بسْعر  ،أعظُم الّناِس قْدرًا الَّذي ال يرى أفَّ الدُّ

نيا األبداُف ليس  -أَْبَداَنُكم لَيَس َلها َثمٌن إالَّ الَجنَّة َفََل تَِبيُعوَىا ِبَغْيرَِىا  أَما إفَّ  -بسعٍر عنوانُو الدنيا  ،الدُّ
  .أمَّا األرواُح فثمُنها الّرضواف ورضواٌف ِمن اهلل أكرب ،ذلا ذتٌن إالَّ اجلنَّة

ال َيْجِلُس َفي َصدِر اْلَمْجِلِس إالَّ رَُجٌل ِفيَو َثَلُث  :يَا ِىَشاـ إفَّ َأِميَر اْلُمؤِمِنيَن َعَليِو السََّلـ َكاَف يَػُقوؿ
 -َوُيشيُر بالّرأي الَِّذي ِفيِو َصََلُح َأْىِلو  ،ويَػْنِطُق إذا َعَجَز الَقوـُ َعِن الَكََلـ ،ُيِجيُب إذا ُسِئل :ِخَصاؿ

ا يعجزوَف عن الكالـ ألسبابٍ  أو  ،فيعجزوف عن الكالـ يعجزوَف عن الكالـ جلهٍل فال ؽللكوف عْلماً  ،إظلَّ
 والَّذي غللُس يف صْدِر اجمللسِ  ،أو خلوٍؼ ِمن َسَبٍب ؼُليفهم ،ِلعيٍّ ال ؽلتلكوف الُقدرة على اإلفصاِح والبياف

فالَّذي غللُس يف صدر اجمللِس أْف  ،أو ىو الِفراُر ِمن َضريبِة كلمِة احلقّ  ،ػلتاُج إىل عِلّةٍ  ،ػلتاُج إىل ُجرأةٍ 
ضلُن  ؟أيُّ رللس - ال َيْجِلُس َفي َصدِر اْلَمْجِلِس إاّل رَُجٌل ِفيَو َثَلُث ِخَصاؿ - احلقّ  يتحمَّل َضريبة

إنَّنا نتحدَّث عن رلالس العقالء واحلكماء ىي رلالُس زُلَمٍَّد وآؿ زُلَمَّد  ،نتحدَُّث عن وصّية العقِل واحلكمة
  ؟صالُح أىلو أىُل َمن فيوِ  -َوُيشيُر بالّرأي الَِّذي ِفيِو َصََلُح َأْىِلو  -

فجلَس  - َفَجلس -ِمن ىذِه األوصاؼ  -َفَمْن َلم َيُكن ِفيو شيٌء ِمنُهّن  -أْىُل ادلشورِة الَّذين استشاروه 
إذا طََلبُتم الحواِئج  :وقَاَؿ الَحَسُن ابُن عليٍّ َصَلواُت اهلِل َعَليِهما ،فَػُهو َأْحَمق -يف َصْدر اجمللس 

 :الَِّذيَن َقصَّ اهلُل في ِكَتاِبو وذََكَرُىم فَػَقاؿَ  :قَاؿَ  ؟وَمْن َأْىُلها :ِقيَل يَا بَن َرُسوِؿ اهلل ،فَاطلُبوَىا ِمْن َأْىِلَها
وقَاَؿ عليُّ ابُن  - اطلبوا حوائجكم ِمن أويل الُعقوؿ -ُىم ُأْوُلوا الُعُقوؿ  :قَاؿَ  ،إنّما يَػَتذّكُر ُأْوُلوا األَْلَبابْ 

َوَأَدُب الُعَلَماِء زِيَاَدٌة ِفي الَعْقل  ،ُمجالَسُة الّصاِلِحين َداِعَيٌة إلى الصََّلح :الُحسين صلواُت اهلِل عليهما
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َوطَاَعُة ُواَلة الَعْدِؿ  -أدُب الُعلماء حَْب ُُتاِلُس الُعلماء وتتأدب بآداهبم وتستمع إىل تعليمهم وتأديبهم  -
ـُ  ـُ الػُمُرّوة  ،الِعزّ  َتَما واستثمارُه ألجل االنتفاِع منو  ،استثماُر ادلاؿ: استثمارُه يف اخلّب -وِاْستثَماُر الَماِؿ َتما

أنعم اهلُل عليك بالعقل فاستشارؾ  .نعمُة العقل ؟أيُّ نعمةٍ  -وِإْرَشاُد اْلُمْسَتِشير َقَضاٌء ِلَحقِّ النػِّْعَمة  -
وكفُّ اأّلَذى ِمن َكَماِؿ  -ين ىو قضاٌء حلقِّ الّنعمة الٍَّب أنعم اهلل هبا عليك فإرشاُد ادلستشّب  ،ادلستشّبوف

إذا توقَّع َمن  -يَا ِىَشاـ إفَّ الَعاِقَل ال ُيَحدُِّث َمْن َيَخاُؼ َتْكِذيَبو  ،الَعْقل َوِفيِو رَاَحُة الَبَدِف َعاِجََلً وآِجَلً 
يَا ِىَشاـ إفَّ الَعاِقَل ال  -شْخٍص أْف ُيكّذبَُو فإفَّ العاقل ال ػُلدُِّث ذلك الشَّخص َّبا سيؤوُؿ إىل تكذيبو 

َعو ،ُيَحدُِّث َمْن َيَخاُؼ َتْكِذيَبو ُف َواَل يَرجو ما يُعنَّ  ،َواَل يَِعُد َما ال يَػْقِدُر َعَليو ،َواَل َيْسَأُؿ َمْن َيَخاُؼ َمنػْ
ـُ َعلى َما َيخاُؼ الَعْجَز َعنو ،ِبرَجائِو وَكاَف َأِميُر المؤمنين َصلواُت اهلِل وَسَلُمُو عليو يُوِصي  ،وال يَتقدَّ

  :َأْصَحابو يَػُقوؿ
َوالَغَضب وااِلْكِتَساِب في الَفقِر  ،والَعدِؿ ِفي الرَِّضا ،ُأْوِصيُكم بِالخشَيِة ِمن اهلل ِفي الِسرِّ والَعَلنَية

 ،َوْلَيُكن َنَظرُُكْم ِعبَرة ،وتَػَعطُّفوا َعَلى َمْن َحَرَمُكمْ  ،وَتعفو َعمَّن ظََلَمُكمْ  ،وأْف َتِصلوا َمن َقَطَعُكم ،ِغَنىوال
 ،وطَبيَعُتُكم السََّخاء فَإنَّو ال َيْدُخُل الَجنَّة َبِخيل وال َيْدُخُل النَّاَر َسِخيّ  ،وَقوُلكم ِذكراً  ،وَصمُتُكْم ِفْكراً 

َوذََكر  ،والَبطَن وَما َوَعى ،َفَحَفَظ الرَّأَس وَما َحَوى ،َشاـ رَِحَم اهلُل َمن اْسَتحيا ِمَن اهلِل َحقَّ الَحَياءيَا ىِ 
يَا ِىَشاـ َمن َكفَّ نَفَسُو  ،والنَّاَر َمحُفوَفٌة بالَشَهوات ،َوَعِلَم أفَّ الَجنَّة َمْحُفوَفٌة بالَمَكارِه ،اْلَموَت والَبلى

َوَمن َكفَّ َغضَبُو َعِن النَّاِس َكفَّ اهلُل َعنُو َغضَبُو َيـو  ،ِض النَّاِس َأقَاَلُو اهلُل َعثْػَرتُو َيوـَ الِقَياَمةَعن َأعَرا
يَا ِىَشاـ ُوِجَد ِفي ُذَؤابَِة َسيِف َرُسوِؿ اهلل  ،يَا ِىَشاـ إفَّ الَعاِقَل ال َيْكِذب َوإْف َكاَف ِفيو َىواه ،الِقَياَمة

أو  ،أو شيٍء ِمن قماشٍ  ،ىو ما يتدىلَّ ِمن مقبض السَّيف ِمن قْطعة جلدٍ  ؛الذُّؤابة - عليِو وآِلوصّلى اهلُل 
ُوِجَد ِفي ُذَؤابَِة َسيِف َرُسوِؿ اهلل  -َشيٍء يُوضُع عند مقبض السَّيف لزينة السَّيف ُتسمى بذؤابة السَّيف 

إفَّ أعَتى النَّاِس َعَلى اهلل َمَن َضَرَب َغيَر  -يف قطعة اجللد ىذه ُوجد مكتوباً فيها  - صّلى اهلُل عليِو وآِلو
وَمن َتوّلى َغيَر َمَوالِيو فَػُهو َكافٌر ِبما أَنْػَزَؿ اهلُل َعَلى نَِبيِِّو ُمَحمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَليِو  ،َضارِِبو َوقَػَتَل َغيَر قَاتِِلو

  ؟َمن الَّذي يتوىّل غّب مواليو ،واليوتوىّل غَّب م -وآِلو وسّلم 
ادلوايل احلقيقيوف ُىم صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعْب  ،ليس احلديُث عن عبيٍد ُيشَبوف ِمن ُسوؽ الّنخاسة

ُىنا اإلفساُد احَلَدُث  -وَمن َأْحَدَث َحَدثًَا أو آَوى ُمْحِدثًَا َلم يَػْقَبل اهللُ ِمنُو َيوـَ القَياَمِة َصرفًا وال َعداًل  -
ِوِبرُّ  ،الصَََّلةُ  :يَا ِىَشاـ َأْفَضُل َما يُػَتقّرُب ِبو إلى اهلِل بَعَد اْلَمْعرَِفة ِبو -واالبتداُع يف حقائق الّدين 

أكتفي هبذا الَقدر ِمن وصّية العقِل  ادلعرفُة ىي األساس. -وَترُؾ الَحَسد والُعجِب والَفخر  ،الَواِلَدينِ 
 .ديِث تأتينا إْف شاء اهللُ تعاىل يف احللقاِت القادمِة ِمن برنارلنا زىرائيُّوفواحلكمة وبقّية احل
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 ** * * * * * * * 
! القادُة الَّذيَن حتدََّث عنهم إماَمنا ؟الرَّاياُت الػُمشتبهة الٍَّب ال يُدرى أيٌّ من أي ،ادلهدويَّة: الِعراؽاجلغرافيا 

ـَ احلديُث عنها ،فُقهاء الشِّيعة ،اهلِل وسالُمو عليو حتَت عنواف الُفقهاء الصَّادُؽ صلواتُ   ،رلموعاٌت تقدَّ
وذلك ال يكوُف  :رلموعٌة مرضيٌة ِمن فقهاء الّشيعة وُىم قلٌَّة قليلة كما قاؿ الصَّادُؽ صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

 .إالَّ بعض فقهاء الشِّيعة ال رتيعهم
 !يف الَّذي غَطَس فيو ُعلماُء الضاللِة ِمن أعداِء أىل البيت ورلموعٌة ثانيٌة غطستْ 

وىؤالء ُىم الَّذين تعلَّموا بْعَض  ،ىي اجملموعة الٍَّب يّتبعها شيعٌة كثّب كما يبدو ِمن الّروايةِ  :واجملموعة األخطر
ىل ذلك أضعافُو وأضعاَؼ ُُثَّ ُيضيفوف إ ،يتعلَّموف بْعض علومنا الصَّحيحة :علـو األِئمَِّة كما تقوؿ الرواية

أكاذيب  ،أضعافِو ِمن األكاذيب كما تقوؿ كلمات الصَّادؽ ادلطهَّر الٍَّب ضلُن براٌء منها ِمن ىذِه األكاذيب
وأكاذيب يُؤتى هبا ِمن جهل ىؤالء الفقهاء إْذ ال ػليطوف َّبا جاء عن أىل  ،يؤتى هبا ِمن الِفْكر ادلخالف

فأحاديُث أىل البيت  !بأّي قْصٍد كاف ،الَّ بْعض شيٍء ِمن علومنا الصَّحيحةفُهم مل يتعلَّموا إ ،بيت العصمة
وتبقى مساحٌة واسعٌة فارغة  ،وال يُتعلَُّم إالَّ اجلُزء الَيسّب ِمن حديِث أىل البيت ،ُتطرح جانباً حتَت أي عنواف
قاء ِمن نْفِس ىؤالء الُفقهاء بالِفْكِر ادلخالِف ألىل البيت! وباستنتاجات خر  ؟فال بدَّ أف دُتأل بأّي شيءٍ 

! فهم ضالوَف !الَّذين ُىم ألعن ِمن الّشمِر وحرملة كما يقوؿ صادُؽ العَبة األطهر صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
وؽلوت ىؤالء الَّذين ػلسبوف  ،وُمضلِّوف ُيضلوف شيعة أىل البيت الَّذين سيتبعوَّنم ويبقوَف على ضاللتهم

! ألفَّ الَّذي !يت ؽلوتوف على الضَّاللِة وػُلشروف على ضاللتهم كما تقوؿ الّروايةُ أنفسهم ِمن ِشيعة أْىل الب
ال َجَرـَ أفَّ َمْن َعِلَم اهلل ِمن قَػْلِبِو ِمْن َىؤاَلِء  -قاؿ الصَّادُؽ صلواُت اهلِل وسالُمو عليو  ،ينجو ُىم قّلةٌ 

ـّ  اهلل سبحانو  -نََة ِدينِو وتَػْعِظيَم َولِّيِو َلم يَترُكو ال يُريُد إالَّ ِصيا -بْعض ِمن ىؤالء  :ِمن ىؤالء - الَعوا
 ،دلاكريف يِد ىذا ادلرجع الفقيو ا -ِفي َيِد ىذا الػُملبِّس الَكافر  -إماـ زماننا مل يَبكُو  -َلم يَتركُو  -وتعاىل 

ادلاكر الكافر الَّذي ىو ألعن ِمن الّشمِر وحرملة كما تقوؿ كلماُت  ،، فقيٌو بنظِر النَّاسمرجٌع بنظِر النَّاس
  .وإنّما يُقّيض َلُو َفِقيهاً ُمْؤِمناً يَِقُف ِبِو َعَلى الصََّواب -صادؽ العَبِة األطهر 

وىو ػُلّدثنا مرَّت علينا الّروايُة ووقفُت يف احللقِة ادلاضية عنَد قولِة إمامنا الصَّادؽ صلواُت اهلِل وسالُمو عليو 
ووصَل  ،عن ىذا الشِّيعي الَّذي سيوفَّق للنَّجاة بتوفيٍق ِمن إماـ زمانِو ألنُّو ال يُريد إالَّ صيانَة ِدينِو وتعظيَم ولّيوِ 

ويف دعاِء النُّدبة الشَّريف ُىناؾ دتييٌز  ،وعطفُت احلديَث على ُدعاِء النُّدبة الشَّريف ،الكالـُ إىل تعظيِم الويلّ 
ىناؾ  - أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذؿُّ اأَلْعَداء -وضلُن طُلاطُب ونناجي إماـ زماننا  ،رلموعتْب واضح بْبَ 

! بْعد ىذه ؟وِمن نْفِس الدُّعاء الشَّريف الدُّعاُء يُبّْب لنا َمن ُىم األولياء ،ورلموعة األعداء ،رلموعة األولياء
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أَيَن َوجُو اهلِل الَِّذي ِإلَيِو يَػَتوجَُّو  -بكلماٍت قليلٍة يأيت البياف  اأَلْعَداء أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذؿُّ  -الفقرة 
 ؟كيف يتوجَّهوف إىل وجو اهلل ِمن ُدوِف َمعرفة  ،إذاً األولياء ُىم ىؤالء الَّذين يتوجَّهوف إىل وجِو اهلل - اأَلْولَِياء

يف قلوهبم ويف صدورىم ىي الٍَّب ُتعلهم يتجَّهوف إىل  ال بدَّ ِمن َعقيدٍة واضحةٍ  ،ال بدَّ ِمن معرفٍة تقودىم
ىل ضلُن فْعاًل شلّن يتوجَّهوَف  :فأنا أسأُؿ نفسي وأسألكم أيضاً  ،إىل ىذا الوْجو األكـر ،ىذا الوجو األعظم

، ونُدرُؾ اهلل احُلّجة ابن احلسن ُىو وجوُ ! ىل ضلُن فْعاًل شلَّن نعتقُد عقيدًة صافيًة واضحًة ِمن أفَّ ؟إىل وجو اهلل
لكننا ظلتلُك  ،! اإلدراُؾ على وجو احلقيقِة ىذا أمٌر مستحيٌل بالّنسبة لنا؟ىذا ادلعُب حبسِب ُقدراتنا اإلدراكية

فهل استثمرنا ىذا القْسط ِمن الُقدرة اإلدراكية بشكٍل سليٍم يف إدراِؾ معرفِة  ،قْسطًا ِمن القدرِة اإلدراكّية
 ،قراءةً  ؟وىل استعملنا ُقدرتنا اإلدراكية للبحِث عن َمعرفِة إماـ زماننا ،ىل استعملنا وقتنا ؟إماـ زماننا

 ! ؟ىل حبثنا عن جهٍة نتعلَُّم مْنها ونتعلَّم بْب يديها معرفة إماـ زماننا ،دراسةً  ،استماعاً  ،ُمطالعةً 
ىل وجدنا ىذا األمر يضغط  ،أو ُقل ما شئت ،أو برنامجٍ  ،أو حديثٍ  ،أو درسٍ  ،إْف كاف ذلك يف كتابٍ 

ىناؾ  ؟علينا َضْغطًا َشديدًا يدفعنا للبحِث عن معرفِة إماـ زماننا كما تضغُط علينا سائُر متطلبات حياتنا
 ،وبسبب ىذا الضَّغط ضلُن نتحرَُّؾ باالُتاِه الَّذي يدفعنا ذلك الضَّغط ،أشياء كثّبة يف حياتنا تضغُط علينا

أليَس ُكلُّ حاجٍة يف حياتنا على ادلستوى الشَّخصي داخَل ُغرؼ نومنا يف  ،طَّعاـأليس اجلوُع يدفعنا إىل ال
ُىناؾ الكثُّب ِمن عوامل الضَّغط الٍَّب تضغُط  ،يف صفحات احلياة ادلختلفة ،يف زللِّ عملنا ،بيوتنا الٍَّب نسكنها

ن ىل وجدنا يف داخلنا ضْغطًا يضغط لك ،علينا ونتحرَّؾ ُمضطريَن باُّتاِه اجلهِة الٍَّب يوّجهنا ذلك الضَّغط
ضلُن  ،إْف مل نكن كذلك فما ضلُن داخلوف يف ىذه اجملموعة ؟علينا يُوّجهنا إىل طلِب معرفِة إماـ زماننا

وال صلُد ِمن معرفِة أْىل  - أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذؿُّ اأَلْعَداء -نضحك على أنُفسنا حْب نقرُأ ىذا الدُّعاء 
ونعرُؼ شيئًا ِمن معلوماٍت  ،ن دين أْىل البيت ِمن علٍم إالَّ أنَّنا نعرُؼ أفَّ ىذا حراـ وىذا حالؿالبيت ومِ 

وحْب أحتدَّث عن  ،ىي يف احلقيقِة ليسْت َصحيحًة ُتسمُع ِمن ألسنِة ُخطباء ادلنرِب الَّذي تكثر فيِو اجلهاالت
اِء أْىل البيت ال ِصلَة ذلا بفْكر أْىل البيت وحبديِث اجلهاالت ُمرادي األحاديث الٍَّب يُؤتى هبا ِمن ُكتِب أعد

أو ِمن اجلهاالت الٍَّب حتثوىا برامُج الفضائياِت الشِّيعية الٍَّب يؤتى هبا ِمن كتِب ادلخالفْب ولكنَّها  ،أىل البيت
ٌف ألْىل بيت أُدخلت يف قالٍب شيعي فُصبَغْت بصبغٍة شيعية كاذبة ألفَّ ما وراء ىذِه الّصبغة ىو فْكٌر سُلال

  ؟أين ضلُن من ىذه احلقيقة ؟أين ضلن ؟أيَن أنتم وأين أنا ،الِعصمة صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعْب
إْف ُكنَّا يف رلموعة  ؟يف أيِّ رلموعٍة ضلنُ  - أَيَن ُمِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذؿُّ اأَلْعَداء -:حْب طُلاطب إماـ زماننا

ُو  -فهل ينطبُق علينا تعريُف األولياء يف نفس الدُّعاِء الشَّريف  ،األولياء أَيَن َوجُو اهلِل الَِّذي ِإلَيِو يَػَتوجَّ
! ألّف ىذا التَّعريف يتحدَُّث عن !ال أعتقُد ذلك ؟ىل ضلُن ِمن الَّذين ينطبُق عليهم ىذا التَّعريف - ؟اأَلْولَِياء
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إنَُّو يتحدَُّث عن  ،ال هبذا ادلعُب الُّلغوي السَّاذج ،دٍة يف غاية الُعمقيتحدَُّث عن عقي ،منزلٍة يف غاية الرُقي
وجُو اهلل قبَل األشياء  .فذلك ىو وجُو اهلل ،حقيقٍة ال بدَّ أْف تُرى قبل األشياِء وبْعد األشياِء ومَع األشياء

إذا أردنا أف نفّر منها فإنّنا نفرُّ  ،اوجُو اهلل احلقيقُة الٍَّب ال نستطيُع أْف نفّر منه ،وبعد األشياء ومع األشياء
أَيَن َوجُو اهلِل الَِّذي ِإلَيِو  -الِفراُر إىل اهلل ىو ادلعُب الَّذي أشار إليو ُدعاء الُندبة الشَّريف  ،َفِفرُّوا إىَل اهلل ،إليها

أيَن  !َموقفنا يف عْصِر الظُّهور الشَّريفما نكوُف عليِو يف َزماِف الَغيبِة ىو الَّذي سُيحّدُد  - يَػَتوجَُّو اأَلْولَِياء
مع أّي رايٍة ِمن ىذِه الرَّايات بغضِّ النَّظر أفَّ الّروايَة الٍَّب بدأُت هبا حديثي يف احللقات  ؟وضْعَنا أقدامنا

  .السَّابقة تنطبُق على ىذِه األيّاـ أو رَّّبا ستنطبُق وحتقق يف أيّاـٍ قادمة
 ،إمامنا العسكري صلواُت اهلِل عليو وىي تتحدَُّث عن رلموعاٍت ِمن الفقهاء لكن ىذِه الّروايُة يف تفسّبِ 

إذا كاف الواقع الشِّيعي لفقهاء الشِّيعة  ؟خلف أّي فقيٍو ضلنُ  ؟مع أّي رلموعٍة ضلنُ  ،والفقهاُء قادٌة ورايات
لتَّقليد بغضِّ النظر ىل ؽلكن أْف يكوف هبذا الوصف حبيث أّف رلموعًة كبّبة ِمن فقهاء الشِّيعة وِمن مراجع ا

اإلماـ يتحدَُّث عن قّلٍة ِمن فُقهاء الشِّيعة  ،لكنَّ االحتماؿ قائم ،ذلم مصاديق يف وقتنا احلاضر أـ مل يكن
وعن أكثريٍة ضاّلٍة ُمضلِّة ىي أضرُّ على الشِّيعِة ِمن الشِّمِر وُعمر ابن سعد  ،َمرضيٍَّة عندُه صلواُت اهلِل عليو

أضرُّ على ُضعفاء شيعتنا ِمن جيش يزيد على احُلسْب  :ىكذا قاؿ .ربعي وأضراب ىؤالء وحرملة وِشبث ابن
الّناجي الَّذي ينجو ِمن  ،ىكذا ىي كلمات صادؽ العَبة ،ابن عليٍّ وأصحابو صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

سيقّيُض لُو فقيهًا ُمؤمنًا ِمن فإفَّ اهلل  ،عاّمة الّشيعة ىو ىذا الَّذي ال يُريد إاّل صيانة دينِو وتعظيَم ولّيوِ 
فَأمَّا َمْن َكاَف ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَػْفِسِو َحاِفظًَا َلِدينِو  -اجملموعُة ادلرضية الٍَّب مّر وصفها  ،اجملموعِة ادلرضيَّة

ِـّ أْف يُقلُِّدوه َوَذِلَك ال َيُكوْف إ َعة ال َجِميَعُهمُمَخاِلَفًا ِلَهواه ُمطيعًا ألْمِر َمواله ِفْللَعوا  الَّ بَػْعض فُػَقَهاء الشِّيػْ
فَأمَّا َمْن   - أقُف بعض الّشيء يف مواصفاِت ىذِه اجملموعِة ادلرضيَِّة ِمن فقهاء الشِّيعِة الَّذين ُىم قليلوف -

ال يُرِيد إالَّ ِصَيانََة  إنَّوُ  - ؟ضلُن ماذا قرأنا يف وْصِف الشِّيعي الَّذي سينجو - َكاَف ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَػْفِسوِ 
 ،ىذا الَّذي يبحُث عن صيانِة دينِو ىو ىذا الَّذي سُيقّيُض اهلل لُو فقيهًا َصائنًا لنفسوِ  - ِدينِو وتَػْعِظيم َولِيِّو

  .الشِّيعي يبحُث عن صيانِة دينٍ 
فَأمَّا  -ما ادلراُد ِمن ىذا الوصف  ،صيانُة النَّفس ،صائناً لنفسو ؛والفقيُو ال بّد أف يكوف متلّبساً هبذا الوْصف

ادلراد ِمن  ،ضلن نتحدَّث عن فقيو ؟كيف يستطيع أْف يصوَف نفسو  - َمْن َكاَف ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَػْفِسوِ 
ايُة والّرو  ،األحكاـ تأيت يف احلاشية ،ليست األحكاـ ،وادلراُد ِمن الِفْقو معرفُة اإلماـ ،أنُّو ؽلتلُك فْقهاً  :الفقيو

خصوصًا وأفَّ الّروايَة تُقارُف بْب  ،الّروايُة ىنا تتحدَّث عن العقيدِة أوالً  ،ىذِه ال تتحدَّث عن األحكاـِ فقط
واعتقاُد ديننا ليَس ِمن  ،واتّباُع نبّينا ،أحبار اليهود الَّذيَن منعوا عامَّة اليهود ِمن اتباع نبّينا صّلى اهلُل عليِو وآِلو
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ا العقيدُة يف أْصلها ،تفريعاِت األحكاـ فالّروايُة عقَدْت ُمقارنًة بَْب أحبار اليهوِد الَّذين َضلَّلوا عاّمة  ،إَّنَّ
الّروايُة طويلٌة  ،الّرواية أْصُلها ىكذا ،وبَْب فُقهاء الشِّيعِة الَّذين َضللَّ الكثّب منهم شيعة أْىل البيت ،اليهود

ا قاموا بِو من مْنِع اليهوِد ِمن االعتقاِد بنبيِّنا صلَّى اهلُل عليِو فجعلْت مقارنًة بْب أحبار اليهود وم ،وُمفصَّلة
  ؟وكذلك ُىناؾ رلموعٌة َكبّبٌة ِمن فُقهاء الشِّيعِة ؽلنعوَف الّشيعَة من أّي شيءٍ  ،وآلِو

 ،واحلقُّ ُىو معرفُة إماـ زماننا - فَػُيِضلُّونَػُهم َوَيمنَػُعونَػُهم َعْن َقْصِد اْلَحقِّ اْلُمِصيب -كما تقوؿ الرواية 
 ،ِحْب ُيشَغُل الشِّيعُة بأشياَء تعرفوَّنا موجودٌة يف الواقع ،حَْب ُيشَغُل الشِّيعِة بشيٍء بعيٍد عن معرفة إماـ زماننا

اذىبوا إىل  ،ستجدوَّنا يف الَعديد ِمن الفضائيات مكتوبًة على الشَّريط ،افتحوا الفضائيات وستجدوَّنا
ؽُلكن أف  ،عوف الكثّب ِمن ىذه األحاديث على ادلنابر الٍَّب ال صلة ذلا َّبعارؼ أىل البيتاجملالس وتسم

ستسمعوَف َحديث  ستسمعوَف ُكلَّ شيء: ،أىل البيت تسمعوا ُكلَّ شيء لكَنكم لْن تسمعوا حقائَق معارؼِ 
ستسمعوف تفسّب  ،ورستسمعوف حكايات السَّالطِْب وخلفاِء اجل ،ستسمعوف النُّكات الػُمضحكة ،ياسةِ السّ 

ستسمعوَف  ،ستسمعوف دتجيدًا للمراجِع والُعلماء ،الُقرآِف وفقًا للمنهِج ادلعادي والكافِر بأْىل البيت
لكنَّ ما جاء عن أْىل البيت يف معارفهم ويف مقاماهتم وحقائقهم وزياراهتم وأدعيتهم لن تسمعوا  ،وتسمعوف

ويُقاؿ عن ذلك إنَُّو عقيدُة أىل  ،َخلطٌة خُتلط وَخبطٌة خُتبط ،إظّلا تسمعوَف شيئًا ِمن بعيد ،ِمن ذلك شيئاً 
التَّصوُّر ىنا  - فَأمَّا َمْن َكاَف ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَػْفِسوِ  - ! ىذِه ىي احلقيقة!!البيت وفكر أْىل البيت

  .تصور إلنساٍف فقيو
ليس الِفْقو ىو أنَّك تعرؼ أحكاـ احلالِؿ  ،، إالَّ معرفُة حقائق الكتاِب والعَبةتل البيوما الِفْقُو إالَّ معرفُة أىْ 

معرفُة األحكاـِ ِىي َقضيٌة  ،معرفُة أحكاـِ احلالِؿ واحلراـ ال قيمة ذلا جبنِب معرفِة حقيقِة أىل البيت ،واحلراـ
ويف ثقافة الكتاِب  ،واهلِل يف ثقافة أىل البيت! و !ثانويٌة لكنَّها حتوَّلت إىل أّف الديَن ىو معرفُة األحكاـ

وَمن أراَد أْف يُراجَع أّي كتاٍب ِمن ُكتِب احلديِث الٍبَّ رَتعْت حديَث أْىل بيِت  ،والِعَبة ادلعرفُة شيٌء آخر
 عن أيِّ  ،الِعصمة َسّبى ذلك واضحًا جلّيًا َّنارًا جهاراً. فهذا الفقيُو أّوؿ صفٍة ِمن صفاتِو صائٌن لنفسوِ 

حَْب تسأؿ اجلهات الٍَّب أنت تسأذلا سُيحّدثونك أفَّ ادلراد ِمن صيانة النَّفس أفَّ اإلنساف  ؟شيٍء يصوُف نفسو
أف يصوف نفسُو  ؟صيانُة النَّفِس أْف يصوَف نفسُو عن أّي شيءٍ  ،هتذيُب النَّفس ىو يف احلاشية ،يُهّذب نفسو

عن أّي  ،مرَّ يف الشِّيعي أنُّو ال يُريد إالَّ ِصيانة دينوِ  .يانةىذِه ىي الصّ  ،عن الِفْكِر ادلخالِف ألْىِل البيت
ألنَُّو لو كاف  ؛عن الَُبىات واألكاذيب الٍَّب غطَس فيها أولئَك الُفقهاء الَّذين مّر ذكرىم ؟شيٍء يصوُف دينوُ 

ولكن ىناؾ َمن صلا وىو الَّذي  ،ِمن اجملموع الشِّيعي العاـ فإنُّو غاطٌس يف تلك األكاذيب كما مّرت الّرواية
  ؟كيف يصوُف ىذا الشِّيعُي دينو  ،ال يُريد إالَّ صيانة دينِو وتعظيَم ولّيو

يصوف ىذا الشِّيعُي دينو باالبتعاِد عن ىذا الفْكِر ادلخالف الَّذي َجاء بو الكثُّب ِمن فقهاء الشِّيعة حبسِب 
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أّما ىذِه  ،ذا كالـُ اإلماـ الصَّادِؽ صلواُت اهلِل وسالُمو عليوى ،ىذا الكالـُ ما ىو حتليٌل سياسي ،ىذه الّرواية
أليس  ،ىذا كالـٌ ليس منطقياً  !الفْكرُة الشَّائعة أفَّ ُكلَّ َمن ُيسّمى بالفقيِو يف الوسط الشِّيعي ىو صاحل

م ُرواة احلديث يف التَّوقيع الشَّريف يف توقِع اسحاؽ ابن يعقو  وأمَّا  -ب الُفقهاء يصفوف أنفسهم بأَّنَّ
الَحوادُث الواِقَعة فَارِجُعوا ِفيها إلى رَواِة أحاِديِثنا أو ُرواة َحديِثنا فإنػَُّهم ُحجَِّتي َعَليُكم وأنَا ُحّجة اهلل 

م رواة احلديث - َعَليِهم دلاذا ُرواة احلديث  ؟أليس فقهاُء الشِّيعة اآلف الُفقهاء الرَّمسيوف َيصفوف أنفسهم بأَّنَّ
دلاذا إذًا ُرواة  ؟وعلماء الّرجاؿ الشِّيعة دتزيقًا فال يبقى مْنهم إاّل القليل ،ّزقهم فقهاء الشِّيعةاحلقيقيْب ؽلُ 

دلاذا رواة احلديِث الَّذين عاصروا  ؟احلديث يف َزماِف الَغيبة الكربى ال بّد أف يكونوا صاحلْب بأرتعهم!! دلاذا
ىل  ؟! دلاذا!ا أْف ضلكم بصالِح اجلميع يف َزماِف الَغيبة الكربىبينما يُراُد منّ  ؟األئمَّة ؽُلزقهم مراجعنا وفقهاؤنا

 ! ؟ىل ىناؾ ضماف ِمن أحد ؟ىناؾ صكٌّ نزؿ بأمسائهم
دلاذا أولئَك  ،إذا كاف اجلميُع صاحلْب إذاً ال بّد أف يكوف ُرواة احلديِث يف زماِف األئمَِّة أيضاً اجلميع صاحلْب

الّرجاؿ النَّاصيب الَّذي جاء بِو علماؤنا ِمن النَّواصب فمزَّقوا أحاديَث  الصَّاحلوف فيهم قليل حبسب قواعد علم
دلاذا أولئك ُيضعَّفوف ويُراُد مّنا أْف ضلُكَم بصالِح اجلميع الَّذين  ؟ومزَّقوا ُرواة حديث أىل البيت ،أىل البيت

فَأمَّا َمْن َكاَف ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِناً  - ؟وفقاً أليِّ منطق على أيِّ أساس ؟دلاذا !جاؤوا يف عْصر الَغيبة الكربى
كيف يصُف   ؟ألفَّ الفقهاء ما ىو وصفهم ؟دلاذا ،صيانة النَّفِس ُىنا صيانتها عن الِفْكر ادلخالف - لِنَػْفِسوِ 

تُنا الُفقهاء فأين  الُفقهاء ػلملوف أمانة وىذه األمانة إْف مل حُتَمل يف الّنفس ،الفقهاُء أمناء ىكذا يقولوف ؟أئمَّ
 - ؟ضلُن نقرُأ يف الكايف الشَّريف ماذا نقرأ ،صفُة األمانة ال بّد أْف تتجلَّى يف اجلانب النَّفسي للفقيو ؟حُتمل

وُىناؾ وصٌف  - الُعَلماُء أَُمَناء :عن ِاسَماعيل ابِن جاِبر َعن أَبي َعبِد اهلل صلواُت اهلل وسَلُمو عليو قاؿَ 
 :قَاَؿ َرُسوُؿ اهلل صلَّى اهلُل عليِو وآِلو :قَاؿَ  -:ريف عن إمامنا الصادؽَصريٌح جّدًا أيضًا يف الكايف الشَّ 

  .الُعلماء أمناء :الّرواية السَّابقة قالتْ  -الُفَقَهاُء أَُمَناُء الرُُّسل 
أفَّ ىناؾ طبقة ِمن الفقهاء ىم الُعلماء  ،ولكن قد يقوؿ قائل بأفَّ لفظة الُعلماء قد تكوف أخصُّ ِمن الفقهاء

ا تكوف أوسع ِمن الُفقهاء أمناء على عْلمهم أْف يكونوا يف غاية األمانِة يف نقلهم  ،فالعلماُء أمناء ،أو أَّنَّ
على األقل أدىن مراتب األمانِة الٍَّب ُأشَّب إليها  ،ما يسمَّى اآلف باألمانة العلمية ،للِعْلم يف التَّعامل مع الِعْلم

الُفَقَهاُء  -لكنَّ ىذا احلديث عن نبّينا األعظم صّلى اهللُ عليِو وآلِو  ،يف حديث اإلماـ الصَّادؽ الُعلماء أمناء
نْػَيا نْػَياِقيَل يَا َرُسوَؿ اهلل وَما ُدُخولُهم في ا ،أَُمَناُء الرُُّسل َما َلم َيدُخُلوا في الدُّ اتّػَباُع الُسلطاف  :قَاؿَ  ؟لدُّ

يف األزمنِة القدؽلة كاف الفقيُو يتابُع  ،ىذا كاف يف األزمنِة القدؽلة -فإذا فَػَعُلوا َذِلك فَاْحَذُروُىْم َعَلى ِديِنُكْم 
نيا أصبَح  ،طْبيف زماننا ىذا أصبَح الُفقهاُء ُىم الَّذين ػلكموَف على السَّال ،السُّلطاف كي يناَؿ شيئاً ِمن الدُّ
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ينية زعامٌة كبّبة ينيُة والزَّعامة الدَّ أصبَح الفقهاُء ُُتىب ذلم األمواؿ ِمن ُكلِّ َحدٍب  ،الُفقهاُء ذلم الزَّعامُة الدَّ
وىناؾ َمن الفقهاِء َمن ىو يف  ،أصبَح الُفقهاُء ذلم ِمن الشُّهرِة وِمن السُّلطة ما ال ؽلتلكها السَّالطْب ،وصوب

ِقيَل يَا َرُسوَؿ اهلل وَما ُدُخولُهم في  -يعِب القضيَّة ستكوف أقوى وأقوى وأخطر  ،أيضاً مقاـ السَّلطنة 
نْػَيا الُفقهاُء ِعرَب الّزمن  ،ألجِل الشُّهرة ألجل ادلطامع ،ألْجل ادلاؿ ؟أليِّ شيءٍ  -اتّػَباُع الُسلطاف  :قَاؿَ  ؟الدُّ

 !!لطة الّدينية ويف أحياف كثّبة أيضًا ذلم السُّلطة الّدنيويةذلم السُّ  ،يف الُقروف ادلتأّخرة أصبحوا ُىم السَّالطْب
الُفقهاُء أُمناُء  ،األمانة أف يكوف أميناً  ؟ما ادلراد ِمن الّصيانة ىنا ،فأمَّا َمن كاَف من الفقهاء صائنًا لنفسوِ 

ي أفَّ الرُّسل زتَّلوا الُفقهاء الُفقهاُء أمناُء الرُّسل أ ؟ما ىي األمانة الٍَّب ػلملها الُفقهاء عن الرُّسل ،الرُّسل
 ،حديثُهم ،كتاهبم  ،فْكُرىم ،عقيدهتم ،األمانة علمهم ؟ما ىي ىذِه األمانة ،ىذِه األمانة عائدة للرُّسل ،أمانة

ىل فسَّروا الُقرآف حبديِث  ،أُمناُء صاحب األمر على قُرآنوِ  ؟فُقهاء الشِّيعِة أمناُء صاحُب األمر على أيِّ شيءٍ 
وصّيُة  ؟بأيِّ منهٍج فّسروه ،َّبنهج الطَّربي ،أـ فّسروا الُقرآف َّبنهج سيِّد ُقطب ؟َّبنهِج أىل البيت ،أْىل البيت

إمامنا ُموسى ابن جعفر صلواُت اهلِل وسالُمو عليو الوصيَّة األخّبة الٍَّب خرجْت ِمن الطَّامورة وبعدىا اإلماـ 
يعِب  -َكَتَب ِإَليَّ أبُو الَحَسن اأَلّوؿ   :َقاؿَ  -يد السائي وصيَّة إمامنا باِب احلوائج لعلّي ابن ُسو  ،اسُتشِهد

ويسموف  ،يسموف اإلماـ الكاظم بأيب احلسن األّوؿ ،ىذه الّتسمية معروفة بَْب رواة احلديث، اإلماـ الكاظم
احلديث ويسموف اإلماـ اذلادي بأيب احلسن الثالث تسميٌة متداولة بْب رواة  ،اإلماـ الرضا بأيب احلسن الثاين

 َكَتَب ِإَليَّ أبُو الَحَسن اأَلّوؿ وُىَو في السِّجن َوأمَّا َما ذََكرَت يَا َعِلّي يَا َعِلّي ِممَّن تأُخُذ َمَعاِلَم ِديَنك  -
  .رْتُع مْعَلم :ادلعامل -اَل تَأُخَذفَّ َمَعاِلَم ِدينَك َعن َغيِر ِشيَعِتَنا  -ادلراد عليٌّ ابُن سويد الّسائي  -

ويف حاشية العقيدة تأيت  ،معاملُ الّدين ىي الَعقيدُة يف ُكلِّ أبعادىا ،ِمن معامل الّدين ىي حقائُق ادلعرفة وادلراد
ـُ والتَّكاليف وإالَّ إذا جاء اإلنساُف بُكلِّ األحكاـ والتَّكاليف ِمن ُدوف الَعقيدِة الصَّحيحة الكاملة  ،األحكا

 ،لو التـز إنساف بُكلِّ التَّعاليم األخالقية ،لشَّخص بأنّو رجٌل متدّينفال ذلك يُعدُّ ِمن الّدين وال يقاؿ لذلك ا
وبُكلِّ العبادات وبُكلِّ التَّكاليف الشَّرعية ِمن ُدوِف أف يتوجَّو إىل الوْجو الَّذي يُراُد ِمن اإلنساف ادلؤمن أْف 

اَل  -الّدين وحدود الّدين ىي عقيدتُو ! معامُل الّدين ىي ُحدوُد !يتوجَّو إليو ال يُعدُّ ذلك شيئًا ِمن اإلؽلاف
الَِّذيَن َخانُوا اهلل  ،تَأُخَذفَّ َمَعاِلَم ِدينَك َعن َغيِر ِشيَعِتَنا فَإنََّك إْف تَػَعّديتَػُهم َأَخْذَت ِديَنَك َعِن الَخائِِنين

  ؟ىذِه أي رلموعة -َوَرُسوَلُو َوَخانُوا َأَمانَاتِِهم 
! ىؤالء !وىذِه رلموعة الُفقهاء الَّذين ىم أمناء إبليس ،ذين ُىم أمناء الرُّسلرلموعة يف ُمواجهة الُفقهاء الَّ 

فَإنََّك  -الَّذين ىم أضّر على شيعة أىل البيت من جيش يزيد ابن معاوية على احُلسْب بن عليٍّ وأصحابو 
إنػَُّهم ائْػُتِمُنوا َعَلى   ،ُو َوَخانُوا َأَمانَاتِِهمإْف تَػَعّديتَػُهم َأَخْذَت ِديَنَك َعِن الَخائِِنين الَِّذيَن َخانُوا اهلل َوَرُسولَ 
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ولكن حَْب  ،التَّحريف ليس بالضَّرورة أْف يكوف حتريفًا يف األلفاظ -ِكتاِب اهلل َجلَّ وَعََل َفَحّرُفوه وَبّدُلوه 
ُقرآف ونفّسر ضُلّرؼ معاين الُقرآف فنطرح أحاديث أىل البيت جانبًا ونذىب إىل مْنهِج ادلخالفْب يف تفسّب ال

فحْب نرجع إىل تفاسّبنا الشِّيعية صلد التفاسّب الٍَّب كتبها مراجعنا وعلماؤنا  ،الُقرآف كما يفّسروه ادلخالفوف
وفقهاؤنا ومفّسرونا أبعَد ما تكوف عن حديِث أْىل البيت يف تفسّب الُقرآف وأقرب ما تكوف إىل تفاسّب 

  !سينيَّة مشحونة َّبثل ىذا احلديثادلنابر احل !ىذِه حقيقة ،أعداِء أىل البيت
كباُر ُخطباء الشِّيعة رلالسهم مشحونة بتفسِّب الُقرآف أبعد ما يكوف عن حديِث أْىل البيت وأقرب ما 

وىذه القضية ليسْت استثنائية  !يكوف إف مل يكن بالنَّصِّ وبالتَّماـِ والكماؿ قد ُأخذ ِمن أعداِء أىِل البيت
إذا كاف ىناؾ ِمن ُدروٍس للُقرآف يف  ،ىذا ىو اخلط العاـ يف رلالس كبار خطباء الشِّيعة ويف ُدروس الُقرآفِ 

وىذا   ،ويف برامِج ورلالس التَّفسّب يف فضائياتنا أبعد ما يكوف عن حديث أىِل البيت ،حوزاتنا العلميَّة
و أْف ترجعوا إىل أحاديِث أىِل البيت يف تفسّب الُقرآف وإىل ما تسمعونُو يف كالمي ؽلكنكم أْف تتأكدوا من

فستجدوف ىذا الكالـ الَّذي أتفّوه بِو حقيقًة  ،الفضائياِت وعلى ادلنابر احلسينيَّة وما تقرؤونُو يف ُكتِب التَّفسّب
على مستوى اجملالس  ،التَّلفزيونيةواضحًة جلّيًة كاملًة بّينة أفَّ ما عندنا ِمن تفسٍّب على ُمستوى الربامج 

على مستوى كتب التَّفسّب أبعد ما يكوف عن حديِث أىل البيت  ،على ُمستوى الّدروس احلوزويَّة ،احلسينيَّة
األمُر راجٌع  ؟ينطبق ىذا احلديث على ىذا ادلضموف أو ال ينطبق !وأقرب ما يكوف إىل أعداِء أىل البيت

 ! ؟أليست ىذِه خيانة واضحة ،إليكم

فَػَعَليِهم َلعَنُة اهلل ولَعنُة َرُسوِلِو وَلعَنُة َمََلِئَكِتِو  ،إنػَُّهم ائْػُتِمُنوا َعَلى ِكتاِب اهلل َجلَّ وَعََل َفَحّرُفوه وَبّدُلوه
ِتي إلى وَلْعَنِتي َوَلعَنُة ِشيعَ  -لعنُة اإلماـ الكاظم وىو يف طامورة سجنو  -وَلعَنة آبَاِئي الَكَراـ البَػَررة وَلْعَنِتي 

 .َيوـِ الِقَياَمة
قُلُت  -والّروايُة يف رجاؿ الكّشي  - قُلت للرَِّضا َصَلَواُت اهلِل َوَسَلُمو َعَليو :َعْن َعلّي ابن الػُمَسيِّب قَاؿ

حْب يقوؿ شْخص ُشقٍّب بعيدة  ،صعوبة السَّفر ابتعاُد ادلكاف :الُشّقة - ُشقَِّتي بَِعْيَدة :للرَِّضا َعليِو السََّلـ
ُشقَِّتي بَِعْيَدٌة َوَلْسُت  -والسَّفُر ُمتعب إىل الغاية الٍَّب أريدىا  ،يعِب ادلكاف الَّذي أسكُن فيو ىو بعيٌد جداً 

 نْفس الكالـ الَّذي مّر يف احلديث ،معامِل الّدين - ؟َأِصُل إلَْيَك ِفي ُكلِّ َوقت َفِممَّن آُخُذ َمَعاِلَم ِديِني
: وأّما لتِو لعليِّ ابن سويد ابن السائيحَْب قاؿ إمامنا الكاظم يف رسا ،الَّذي تلوتو على َمسامعكم قبَل قليل
، ال أف لَّذي غلب على الشِّيعي أف يسألوالسَّؤاؿ ا ،ىو ىذا السَّؤاؿ .ما سألت عّمن تأخُذ معامل دينك

َمعامل  ،تلَك قضيٌَّة تأيت يف احلاشية ؟أخذ معامل ديِبالسُّؤاؿ ىو ىذا َعّمن  ؟يسأؿ َمن أُقلِّد يف اخلََرطات
 - ؟ُشقَِّتي بَِعْيَدة َوَلْسُت َأِصُل إلَيَك ِفْي ُكلِّ َوقت َفِممَّن آُخُذ َمَعاِلَم ِديِني –الّدين معارُؼ أىل البيت 
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 -َكريَّا ابِن آَدـ الُقّمي ِمْن َز  :فَػَقاؿَ  -يبدو أفَّ علّي ابن الػُمسيب كاف قريبًا من ُقّم أو ىو ِمن أىِل ُقّم 
الَمأُموِف َعَلى  - ؟ماذا وصفُو اإلماـ .زكريا ابن آدـ عاش يف قّم وتويف يف ُقّم وقربُه ال زاؿ َمعروفًا يف ُقمّ 

نْػَيا  يِن َوالدُّ نيا -الدِّ الَّذي ائُتِمَن على الكتاِب وعلى َمعارِؼ الِعَبة فما  ؟َمن ىو ادلأموف على الّديِن والدُّ
ىذا ىو  ،أخذَت دينك عن اخلائنْب ،فإنَّك إف تعدَّيتهم تعدَّيَت شيعتنا ،ى َمعاِرؼ الِعَبِة إىل غِّب شيعتناتعدَّ 

نيا  .ادلأموف على الّديِن والدُّ
أف يتَّصف هبذا  ،يصوُف نفسو حبفظِو لألمانة ؟كيف يصوُف نفسو  -فأمَّا َمْن َكاَف ِمَن الُفَقَهاء َصائَِناً لَِنفِسِو 

نيا ،الوصف نيا وىو قد اخَبقُو ،أف يكوف مأمونًا على الّديِن والدُّ يِن والدُّ كيف يكوُف مأمونًا على الدَّ
وَصَرَؼ َشْطراً ورْدحاً   ،ىو الَّذي ذىَب وَدَفَع األمواؿ ،ىو الَّذي ذىَب برجلوِ  ،وما اخَبقُو اخلائنوف ،اخلائنْب

ُُثّ جاَء فأسَّس ِديناً للشِّيعِة على أنُّو ىو ىذا ِديُن أْىل  ،ر هباكبّباً ِمن ُعمرِه يف طلِب معارِؼ ادلخالفْب وتأثَّ 
ُثَّ ُيضيفوف إليها أضعاؼ وأضعاؼ ذلَك  ،يتعلموف بْعض علومنا الصَّحيحة :البيت كما قاؿ إمامنا الصَّادؽ

ا أكاذيُب الضَّالؿ ؟أيُّ أكاذيٍب ىذهِ  ،ِمن األكاذيب  .إَّنَّ
أَْيَن اْلُمْنَتَظُر  ،أَْيَن اْلُمَعدُّ ِلَقْطِع َداِبِر الظََّلَمة -حْب نقرأ  ؟لشَّريف ماذا نقرأحَْب نقرُأ يف ُدعاء النُّدبة ا

ؽُلكن أف تكوف ىذه ادلعاين تنطبق على مصاديق عديدة وال أريد ُىنا أف أشرح  - إِلقَاَمِة اأَلْمِت والِعَوج
أيُّ الِكذب  - الِكْذِب وااِلْفِتَراء اِطُع َحَباِئلِ أَيَن قَ  -ولكن حْب نقف عند ىذِه العبارة  ،ُدعاء النُّدبة

 -كما يف الّروايِة   ؟أـ أف يكذب فقهاء الشِّيعِة ومراجع الشِّيعة ؟أف يكذب أعداُء أىل البيت ؟أخطر
اهلِل وسالُمو ادُؽ صلواُت ىكذا قاؿ إمامنا الصَّ  -يَػتَػَعلَُّموَف بَػْعَض ُعُلوِمَنا الصَِّحيَحة ثُمَّ ُيِضيُفوَف ِإلَيَها 

َها ْضَعاَفُو وَأْضَعاَؼ َأْضَعاِفِو ِمَن اأَلّكاِذيِب َعَليَناأَ ثُمَّ ُيِضيُفوَف ِإلَيَها  -، ُُثَّ قاؿ عليو  ،الَِّتي َنْحُن بُػَراٌء ِمنػْ
أكاذيب  :ذيِب أخطرأيُّ األكا - فَيتَػَقّبلُو اْلُمَسلُِّموَف ِمن ِشيَعِتنا َعَلى أنَُّو ِمن ُعُلوِمنا َفَضّلوا وَأضلُّوُىمْ 

ينية ادلعادية ألْىل البيت ينية ادلوالية ألْىل  ؟تُنَسج يف ادلؤسَّسة الدَّ أـ األكاذيب الٍَّب تُنسج يف ادلؤسَّسة الدَّ
ىذا الكذب واالفَباء  - الِكْذِب وااِلْفِتَراء أَيَن قَاِطُع َحَباِئلِ  -! حْب يقوؿ الدعاء ؟أيُّ األكاذيب ؟البيت

إفَّ شلّن  :قطعًا بالدَّرجة األوىل ادلقصود ُىو ادلوجود يف الوسط الشِّيعي كما يقوؿ إمامنا الرِّضا ؟أيُّهما أخطر
 :قاؿ ؟كيف يكوف ذلك  ؟َّبا يا بن رسوؿ اهلل ،يتخذ موّدتنا أىل البيت أشدُّ فتنًة على شيعتنا من الدَّجاؿ

 ! !! راياٌت ُمشتبهة!اشتبو ،َو األمرفإنَّو إذا كاف ذلَك اشتب ،َّبواالة أعدائنا وُمعاداة أوليائنا
وَىُؤالء ُعلَماُء السُّوء النَّاِصُبوف الػُمَشبػُِّهوف  - ؟َمن ُىم ىؤالء الُفقهاء الَّذين ُىم ألعن ِمن الّشْمر وحرملة

َهَة َعَلى ُضعفاِء  كيف يكوف أشدُّ   - ِشْيعِتَنابِأنػَُّهم لََنا ُمواُلوف وأِلْعَدائَِنا ُمَعاُدوف يُْدِخُلوَف الشَّكَّ والشُّبػْ
فال يُعَرؼ َحقٌّ ِمن  ،فإذا كاف كذلك اشتبَو األْمر ،َّبواالة أعدائنا وُمعادة أوليائنا :قاؿ ؟فتنًة ِمن الدَّجاؿ
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إْف مَل َيُكن ىذا ادلعُب موجوداً اآلف بالكامل  ،حينئٍذ تضيُع األمور تتحوَّؿ ادلوازين إىل موازين بادلقلوب ،باطل
وأنا ىنا يف برنامٍج ُموجز  ،الّشيعي قْطعًا ىناؾ جزٌء كبّب ِمن ىذا ادلعُب يتحّرؾ يف واقعنا الشِّيعي يف الواقع

وإالَّ بإمكاين أف ُأشّب وبشكٍل عملي وباألمثلة وبالنَّماذج وباحلقائق إىل تفاصيل ىذا القوؿ لكنَِّب أترُؾ َىذِه 
 .وضوعاتالبيانات لربامج ُأخرى تتكفل باحلديِث عن ىذِه ادل

ىذا الوْصف  - الِكْذِب وااِلْفِتَراء أَيَن قَاِطُع َحَباِئلِ  -فحَْب أقرُأ يف ىذا الدُّعاء  ،أعوُد إىل ُدعاء النُّدبة
 ،أَيَن ُمْسَتأِصُل أْىِل الِعَناِد والَتْضِليِل واإِلْلَحاد ،أَيَن ُمِبيُد الُعَتاِة واْلَمَرَدة -ُمتالـز مع األوصاؼ األخرى 

 ،وىناؾ رلموعة األعداء ،يعِب ىناؾ رلموعة األولياء ،الكالـ ىو ىو - ِعزُّ اأَلْولَِياء وُمِذؿُّ اأَلْعَداءأَيَن مُ 
وِمن داخِل ىذا اجلو سيخرج اآلالؼ واآلالؼ ػلاربوف إماـ  ،ورلموعة األعداء ىي ادلوصوفة هبذه األوصاؼ

 ،دلوقُف يف َعْصر الَغيبِة ُيشكُِّل ادلوقَف يف َعْصر الظُّهوروكما قُػْلُت َسابقاً ا ،زماَّنم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
قْطعاً سيكوف يف عْصر الظُّهور ساحباً يف  ،فَمن كاف يرتُع يف ىذا اجلو الَّذي حتكمُو حبائل الكذب واالفَباء

 .ألعداءقْطعًا سيكوف يف رلموعة ا ،لن يكوف يف رلموعِة األولياء ،لن ؼلرَج ِمن ىذا اجلو ،نْفس ىذا اجلو
كاف يف نيٍب أف أَّني احلديث يف ىذه احللقة لكن   ،احلديث طويل واحلقيقة ال أدري كيف أَّني احلديث

  .يبدو سيبقى للحديِث صلة
 :يا صاحب الزَّماف ،أطلبوا األماف منو ،توجَّهوا إىل إماـ زمانكم دائماً  ،األماف األماف :يا صاحب الزَّماف

نيا واآلخرة ،األماف األماف  ،ىذِه األحاديث وىذِه الّروايات تتحدَّث عن واقٍع خطٍّب جداً  ،أماُف الّديِن والدُّ
 .ليَس ُىناؾ ِمن أمٍن أو أماف إالَّ يف ِجوار إماـ زماننا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

إمامنا الرِّضا قاؿ  ؟عامل ديِبزكريا ابُن آدـ كَما وصفُو إماُمنا الرِّضا حَْب سأؿ عليُّ ابن ادلسّيب شلَّن آخُذ م
نيا :لوُ  نيا إىل أف  ،ِمن زكريا ابن آدـ القمي ادلأموف على الّديِن والدُّ وبقَي زكريا ابُن آدـ مأموناً على الّديِن والدُّ

 الوقت ،أنا ال أريد أف أذكر تفاصيَل ُكلِّ شيءٍ  ،وورَد الِكتاُب ِمن إمامنا اجلواد ،تويف يف حياِة إمامنا اجلواد
كتاٌب ِمن إمامنا اجلواد يصل إىل زُلمَّد ابن إسحاؽ واحلسن ابِن زُلمَّد َيِصُف فيو إمامنا اجلواد   .ال يكفي

َعُث َحيًَّا  -:يقوؿ ،زكريا ابَن آدـ  ،ىذا كالـ اإلماـ اجلواد -رَْحَمُة اهلِل َعَليِو َيوـَ ُوِلد ويَوـَ قُِبض َوَيوـَ يُػبػْ
ب يقف على ادلنرب أو يقف على ادلنصَّة ِحْب يُريد أف يؤبنَّ شْخصًا ِمن ىذا ما ىو بكالمي وال كالـ خطي

ىذا َكالـُ إمامنا اجلواد يتحدَّث  ،األشخاص وػلشد ما عندُه من عبارات ورُتل وكلمات ومقاطيع انشائية
ـَ َحَياتِِو  -عن زكريا ابِن آدـ بعد وفاتِو   -ُملتزمًا باخلََرطات  ؟بةُملتزمًا بُغْسل اجلنا ؟ماذا -فَػَقد َعاَش أَيَّا

ـَ َحَياتِِو َعارِفًَا بِالَحقّ  احلقُّ عنواف لإلماـ  ؟احلقُّ َمن -َصاِبرًا ُمْحَتِسبًا للَحّق  ،قَاِئًَل ِبوِ  ،فَػَقد َعاَش أَيَّا
حْب يتحدَّثوف عن اإلماـ ادلعصـو يتحدَّثوَف عن احلّق  ،ىذا العنواف واضح يف كلمات أىل البيت ،ادلعصـو
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أولِئك  :األمانة الٍَّب مّر احلديث عنها يف وصّية اإلماـ الكاظم -قَاِئَمًا ِبَما َيِجُب ِلّلِو َعِليِو َوِلَرُسوِلو  -
فالُفقهاء أمناُء الرُّسل ىكذا قاؿ صلَّى اهللُ  ،خانوا أمانَة رسوؿ اهلل صلَّى اهللُ عليِو وآلِو ،الَّذيَن خانُوا األمانات

غّب ناكٍث ألحكاـِ  ؟غّب ناكث أليِّ شيء -رَْحَمُة اهلل َعَليو َغيَر نَاِكٍث َواَل ُمَبدِّؿ وَمَضى  -عليِو وآلِو 
األصل ىو  ،غّب ناكٍث لبيعتِو مع إماموِ  ،غّب ناكٍث لعْقِد اإلمامةِ  ،أـ غّب ناكٍث لعقيدتِو للواليةِ  ؟الصَّـو
نيا  ىذا الَّذي مّيز زكريا ابَن آدـ فكاف مأموناً على الّدينِ  ،ىذا َغيَر نَاِكٍث َواَل ُمَبدِّؿ َفَجزاُه اهلل َأجَر  -والدُّ

ىل ىناؾ ِمن  ؟ىل ىناؾ ِمن حديٍث عن رسالٍة َعَمليَّة -وأْعطَاُه َخيَر أُْمِنَيِتِو  -النّيُة ىي الَعقيدة  -نِيَِّتِو 
يا شباب شيعة أىل  ،يف احلاشيةالّرسالُة الَعَمليَّة واألحكاـ الشَّرعيَّة قضيٌة تأيت  ؟حديٍث عن أحكاـ شرعيَّة
ىذا ىو الدَّين وىذا ىو الفقيو ادلأموف على  ،دتسَّكوا بإمامكم ،اعرفوا إمامكم ،البيت احبثوا عن إمامكم
نيا ىذا وْصفوُ  وىذا كالـُ إمامنا اجلواد صلواُت  ،ىذا كالـ إمامنا الرِّضا ،ىذا ىو حديُث أئمَّتنا ،الدَّين والدُّ

 .م أرتعْباهلِل وسالُمو عليه
ماذا يقوؿ إمامنا الصَّادؽ يف  ،الّرواية يف الكايف الشَّريف عن إمامنا الصَّادؽ صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

أوَحى اهلُل إلى َداُوود َعَليِو السََّلـ  -إىل داوود النَّيب  -أوَحى اهلُل إلى َداُوود  - ؟حديِث الكايف الشَّريف
نْػَيا فَيُصّدَؾ َعن َطريِق َمَحبَِّتي  نيا -ال َتجَعل بَيِني َوبَيِنَك َعاِلَمًا َمْفُتونًَا بِالدُّ  ؟ما ىي فتنُة العامِل بالدُّ

نيا :األحاديث تُبّْب لنا نيا مثاًل أف يشرَب اخلْمر  وليس فتنُة العامل الّديِب ،أّف الّرئاسُة ىي فتنة العامِل بالدُّ بالدُّ
نيا ىي  ،أو أف يقوـَ بأيِّ أمٍر آخر يُفتًُب بِو أُناٌس ِمن طبقاٍت أخرى ِمن طبقات اجملتمع فتنُة الُعلماء يف الدُّ

نْػَيا فَػَيصُ  - ؟ماذا قاؿ إمامنا الصَّادؽ ،فتنُة الرّئاسة ّدَؾ َعن َطريِق ال َتجَعل بَيِني َوبَػْيِنك َعاِلَمًا َمْفُتونًَا بِالدُّ
ويبقى ِذكُر  ،ىدفُو األوَّؿ واألخّب ىي ىذِه الرّئاسة ،ألنَُّو مفتوٌف بالرئاسِة ينشغُل هبا ويعمل ذلا -َمَحبَِّتي 

فَػَيُصّدَؾ َعن َطريِق َمَحبَِّتي  - !حٌبَّ حْب يُذكر يُذكر بشكٍل جانيب على احلاشية !إماـ زماننا مسألًة جانبية
فَإفَّ  -زلّبة اهلل ىي زلّبة زُلَمٍَّد وآِؿ زُلَمَّد  ؟زلّبة اهلل ما ىي ،إنَّو طريق إماـ زماننا ؟طريق طريق زلّبتِو أيُّ  -

ىؤالء  ؟َمن الَّذي يقطع الطَّريق عليهم ،الَّذين يُريدوف الوصوَؿ إيلّ  - اْلُمريدين ُأولَِئك ُقطَّاُع َطريِق ِعَباِدي
ىذا  - َحََلوة ُمناَجاِتي َعن قُػُلوِبِهم أْف أنْػَزعَ  -هبؤالء الُفقهاء  -ِبِهم  إفَّ أْدَنى َما أنَا َصاِنعٌ  -الُفَقهاء 

وليس ادلراد ِمن حالوة ادلناجاة  - َحََلوة ُمناَجاِتي َعن قُػُلوِبِهم أْف أنْػَزعَ  -أدىن ما سأصنعُو هبؤالء الُفقهاء 
حالوة ادلناجاة َمرّدىا إىل  ،ادلعُب الَّذي يُذكر على ادلنابر وىو ادلعُب الشَّائع يف الِفْكر ادلخالف ألْىل البيت

َفَما َأْحَلى  -حْب نقرأ يف الزّيارِة اجلامعِة الكبّبة  ،أْىل بيت الِعصمة صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعْب
 .ِمن ُىنا تبدأ حالوة ادلناجاة - اءَُكمَأْسمَ 

 .َفَما َأْحَلى َأْسَماءَُكم :بقّية احلديث تأتينا إْف شاء اهلُل تعاىل يف احللقِة القادمة يف بياِف معُب َحالوة ادلناجاة
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 .ادلناجاُة وحالوهتا مردُّىا إىل أىل بيت العصمة صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعْب
 .طّة األخّبة نذىب إىل كربالء كربالءالفاصل األخّب احمل

 .. . سَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّني

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

 ... الفَاطِوِيِّني سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ

 ... سَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِني

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

 ... لتِّيجَاى، هِي عِراصِ الطفُىفِ إِلَى لُصُىرِ الشَّام وأَكْىَاخِهَاوا

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

 ... عَلَيْهِوَا وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُه
  ... اهلل يف أمافِ 
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 :وفي الختاـ
ال بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوص البرنػػامج كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع ال 
يخلػػو مػػن أخطػػاء وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامج 

 .القمرديو أو األوديو على موقع بصورة الفي
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