
 الحلقة األوىل -زهرائيّون 

 2015/  7/  31الجمعة : 
 وصيّة اإلمام الكاظم صلواُت الله وسالمُه عليه لهشام بن الحكم، وهي وصيّة بكاملها 

 تتحّدث عن العقل:

أولئَك  يستمُعوَن القوَل فيتَّبُعوَن أحسنهُ الَعْقل والَفهْم يف كتابِه فقال : فبّرش عباِد الَّذيَن  (يا هشام إنَّ الله تبارك وتعاىل برشَّ أْهل
 الَّذين هداُهُم اللُه وأُولئَك ُهم أُولو األلباب)

 من هم أهل العقل والفهم ..؟ ومباذا بّرشهم الله ..؟

 ته باألدلّة...)بالبيان، ودلَّهم عىل ُربوبي (يا هشام إنَّ اللَه تبارَك وتعاىل أكمَل للنَّاس الُحَجَج بالُعقول، ونَرصَ النَّبي� -

 بالعقل نستطيُع أن نتواصَل مع إمام زماننا صلواُت اللِه عليه، إماُم زماننا يحتاُج إىل عقول، ال يحتاُج إىل أجساد..
واملرشوع املهدوي مرشوع ِع�دُه العقول وليَس األجساد، إماُم زماننا يحتاُج إىل ِفكْر، وإىل نظر ثاقب نستطيع أن نتعامل به معه 

  الله عليه" وهذه الحاجة هي لنفعنا نحُن، وليس لإلمام"صلواتُ 

 اإلمام يف وصيّتِه يُريُد أن يُوّجه أنظارنا إىل أنَّ الكتاب الكريم يُخاطب أساساً وبالّدرجة األوىل هؤالء القوم الذين (يعقلون).. -
 رين ...)(يا هشام ثُمَّ خوَّف الَّذين ال يَعقلون عقابه فقال تعاىل: " ثم دمرنا اآلخ -

 ثُمَّ بّ� أنَّ العقل مع الِعلْم فقال: -

 (يا هشام إنَّ العقل مَع العلم .. فقال تعاىل: وتلَك األمثاُل نرضبُها للنَّاس وما يْعِقلُها إالَّ العاملُون)
 ذم الَّذيَن ال يعقلون: -

الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا أو لو كان آباؤهم ال (يا هشام ثُمَّ ذمَّ الَّذين ال يعقلون فقال: " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 

 يعقلون شيئا وال يهتدون)

 ذم الكرَْثة يف وصية اإلمام الكاظم: -
 ِعرتة..حديث ال (يا ِهشام.. ثُمَّ ذمَّ اللُه الكرْثة فقال: "وإْن تُِطْع أكرثَ َمن يف األرض يُضلّوَك عن سبيِل الله...) وبيان معنى سبيل الله يف

 

 مْدح الِقلّة يف وصيّة اإلمام الكاظم : -
كور..)  (يا هشام .. ثُمَّ مَدَح الِقلّة فقال: وقليٌل ِمن عبادَي الشَّ

هم بأحسِن الحلية فقال: " يُؤىت الِحكْمَة َمن يشاء، وَمن يُؤَت الِحكْم - َة فقد أويت (يا ِهشام ثُمَّ ذكََر أُويل األلباب بأحسن الّذكر، وحالَّ

 خ�اً كث�اً)
 معنى الحكمة يف حديث العرتة..

 (يا هشام إنَّ لُق�ن قال البنه: تواضْع للحّق تكْن أعقَل النَّاس) -

 الحديث عن (العقل) هو حديث عن الجوهرة اإللهيّة الَّتي أُودعْت يف اإلنسان للتّمييز ب� الحّق والباطل،  -

 حديٌث عن العقل املُحّصن بالتَّأييد وبالتَّسديد بالّلجوء إليهم "صلواُت اللِه عليهم" وليَس الحديث عن عقل التَّجارب..
 قاطع وصيّة اإلمام الكاظم "صلوات الله عليه"..يف كُّل حلقة سأتلو عليكم مقطعاً ِم م -

 حديُث سيّد األوصياء مع ابن الكّواء .. بشأن قولِه تعاىل: -

 (وعىل األعراف رجال يعرفون كال بسي�هم..)
 منهجنا يف برنامج زهرائيون هو: -

 (طَلَُب املعارف ِمن غ�ِ طريقنا أهل البيت ُمساوٌق إلنكارنا)

 صلواُت اللِه وسالمُه عليه" مع أيب حمزة الثَّ�يل .. (اطلب لنفسَك دليالً)حديث اإلمام الباقر "
ادق يف بيان معنى (الحكمة).. -  حديُث اإلمام الصَّ

 الطَّاعُة للِه ال ُ�كن أن تتحقق ِمن ُدون معرفِة اإلمام املعصوم..

 حديث اإلمام الباقر مع أيب بص� (هل عرفَت إمامَك..؟)
 اقر مع بُريد (أ فمن كاَن ميتاً فأحييناه...)حديث اإلمام الب -

الم" -  حديث أيب عبد الله الجديل مع أم� املُؤمن� "عليه السَّ

 (َمن جاء بالحسنة فلُه خ�ٌ ِمنها)

 ((الجغرافيا املهدويّة)) 



 حديٌث يف البُلدان الَّتي ورَد ِذكرها يف أحاديث الَغيبة، واملالحم، والعالئم، وأحداث الظّهور..

الم"..  سأتتبع معكم هذِه البُلدان ونحاول أن ندرس ما يجري فيها، وما لُه عُلقة بظُهور إمام زماننا "عليه السَّ
 مقدمة (يف الجغرافيا املهدويّة).. -

 سيكون العراق أّول بلد نتناوله يف الجغرافية املهدويّة (العراق مركز ألحاديث الَغيبة، وأحاديث املالحم)

 ُشؤون الَغيبة وأحاديث املالحم وعالئم الظّهور كث�ة جّداً .. وهذه األحاديث جاءْت عىل هيئة مجموعات ُمتنّوعة:األحاديث يف  -
 ُهناك ِمن األحاديث ما تدور مضامينُها حوَل أحداث تحقَّقت ومرّت يف املايض (لن نتناولها هنا).. -

سقطت ِمنها ِعبارات.. أو ُهناك أحاديث أُخرى َرشحتها ولكن ما وصلْت  ُهناك أحاديث ليسْت واضحة (لرمّبا حَدَث فيها تحريف، أو -

 إلينا)

 سأتناول يف (الجغرافيا املهدويّة) األحاديث التَّي أراها يف غاية األهميّة، والَّتي فيها درجة عالية ِمن الوضوح ومن البيان.. -
 البالد تشمل هذه الخارطة..؟ إذا أردنا أن نرسم خارطة ملا نصطلح عليه (منطقة الظّهور) فأي -

 َمن أراد أن يدرَس أحاديَث الَغيبة يف دائرة ُشؤونات إمام زماننا، البُدَّ أن يأخذ يف نظر االعتبار أُمور ِعّدة: -

 األّول : املرشوع املهدوي هو مرشوع الوجود، مرشوع الله، وهذا املرشوع يعتمد عىل الغيب والّرس.... -
 ال يعطي نتيجة تفصيلية.. ملرتبطة به جاءتنا بأسلوب مجملواألحاديث واملعطيات ا

 الثَّا� : األحاديث مل تصل إلينا ساملة وكاملة.. -

 هناك أحداث تتكّرر بشكل ُمتشابه .. (التَّأريخ يُعيد نفسه)  -
 وهذه املسألة البُدَّ أن تُؤخذ بع� االعتبار..

شباب الشيعة، األجيال الواعدة من األكادمي� واملُثّقف� " إنَّ قلوب األحداث إىل حديثنا (عل�ً أنَّ الحديث يف هذا الربنامج هو مع 

 أميل")

سنقف عند قانون البداء (فهو قانون إمام زماننا، وجزء من حاكميّته) .. أين يجري هذا القانون ..؟ وملاذا ال يجري عىل اإلمام  -
 الحجة..؟

 م واألكرب) وهو: أمر يف غاية األهميّة (لعلّه األه -

ا�) .. الطَّريقة الَّتي نَظَم بها أمئتنا األحاديث الَّتي تدور يف أحداث وشؤون الَغيبة والظُّهور.. وهو أّن األحاديث نُسجت (بقانون األم
 ما املُراد من قانون األما�..؟

ادمة.. وسنبدأ من الحلقة القادمة بالحديث يف املطالب يف هذه الحلقة هي مفاتيح وأُسس يبتني عليها ما يُطرح يف الحلقات الق -

 (الجغرافية املهدوية).
ادق مع أيب بص�] -  قانون (التَّمحيص) [حديث اإلمام الصَّ

 


