
 الحلقة الّرابعة –برنامج [ زهرائيّون ] 

 2015/  8/  21الجمعة : 
 :لهشام بن الحكم عليه السالمقراءة جزء آخر ِمن وصيّة إمامنا الكاظم  *

ا  ا الظَّاهرة فالرُّسل واألنبياء واألمئّة، وأمَّ الباطنة فالعقول).هذا يا هشام : إنَّ لله عىل النَّاس ُحّجت�، حّجة ظاهرة، وحّجة باطنة، فأمَّ

 .التّقسيم تقسيٌم ُعريف (يف الُعرف العام يُقال لبعض األشياء ظاهرة واألخرى باطنة)
 .الوصيّة ال تتحّدث عن كّل معنى تُطلق عليه كلمة العقل* 

 .فالعقل يف الّلغة له داللة، وعند املُتكلّم� له داللة، وعند املُتّصوفة له داللة

يفة هو العقل املُنضبط بالثّقافة الزّهرائيّة املهدويّةالعقل الّذي تتحّدث ع  .نه هذه الوصيّة الرشَّ

 )بيان معنى ملصطلح الثقافة الزهرائية املهدوية(
د تتمكّن ِمن إدراك الحقيقة الَّتي يُطلب من اإلنسان أن يصَل إليها، وما من يشٍء وراء هذه *  ح� تنضبط العقول بثقافة آل محمَّ

 .اية املطلوبة ِمن اإلنسان هي أن يُدرك حقيقة إمامِه (كلٌّ بحسبه .. بحسب مداركه)والغ، الحقيقة

 يا هشام : إنَّ العاقل، الَّذي ال يَشغُل الحالُل ُشكره، وال يغلُِب الحراُم َصْربه.* 
 .حديث عن بعض أوصاف العاقل الَّتي يُريدنا اإلمام صلوات الله عليه أن نكون عليها

 . الّدنيا طبيعتُها طبيعة تُرآبية، وبيان طبيعة أبنائها الّرتابيّونبيان معنى أنَّ  * 

 .الِقسم الثَّا� من الربنامج (الجغرافيا املهدويّة)
الم بخصوص الرّايات املُشتبهة الّتي سرتتفع قبل قيام *  ادق عليه السَّ الِقائم إعادة قراءة الرّواية الَّتي يرويها املُفّضل عن االمام الصَّ

 .. مع رشح معانيها.

عرض بعض اإلشارات واملصاديق الَّتي تبّ� كيف إن ذكر االمام الُحّجة خامل يف  ذكر اإلمام الحّجة (خامل) يف الوسط الشيعي.. *

 الوسط الشيعي.
 (وليخملن حتى يقال مات أو هلك أو يف أي واد سلك). *

 -(تعلّقوا بإمام زمانكم) يقولون  :. ولكن ُهناك الكث� ِمن الّشيعة ِح� يُقال لهمليَس بالّرضورة أن تُقال هذه العبارات مات هلك .

  !!!..: أووووه .. هذي قضيّة بعيدة -بالَّلهجة الّدارجة
 .هذا واقع ُمّر نعيشه

 (ولتكفأن ك� تكفأ السفينة يف أمواج البحر) *

الم : [ولتكفأن]  !..؟إىل أّي يشٍء يُش� تعب� اإلمام عليه السَّ
 (فال ينجو إالَّ َمن أخذ الله ميثاقه، وكتَب يف قلبه اإل�ان).*

الم.. لكن الّسؤال املطروح ُهنا  :امليثاق هو والية عّيل عليه السَّ

 !هل يستطيع اإلنسان أن يتلّمس هذا املعنى : ِمن أنَّ املِيثاق أُِخَذ منه..؟ هل من عالمٍة يتلّمسها ليعرف؟

ادق مع املُفّضل،الكث� ِمن الرّايات  *  الشيعيّة ال عالقة لها بالُحّجة بن الحسن .. هذه الحقيقة ليسْت مأخوذة ِمن رواية اإلمام الصَّ
 .بل ِمن الكث� الكث� ِمن روايات الِعرتة وكل�تهم صلوات الله عليهم

يف، وأنَّها أشّد من عرض لجملة ِمن روايات العرتة تتحّدث عن الجاهليّة الَّتي يستقبلها إمام زماننا ِمن  * النّاس عند ظهوره الرشَّ

  ..الجاهليّة الَّتي واجهها رسول الله صىلَّ الله عليه وآله
 وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله، ويقاتلونه عليه)  * (

 ..فارق ب� التَّأّول وب� التّأويل

 .يتهِ التَّأّول: هو تغي� املعنى ورصفِه عن حقيقته وأّول -
 .التّأويل: هو إرجاُع املعنى إىل حقيقتِه وإىل أّوليّته -

راجع تفس� التّبيان، تفس� امليزان وهو التّفس� املركزي ب� التّفاس� الّشيعيّة، وتفس� مجمع البيان، وبقيّة التفاس� الّتي كتبها م* 

 .الم بامتيازالشيعة هذه التفاس� ثقافتها ُمخالفة لثقافة أهل البيت عليهم السَّ 
بب الَّذي يجعل كُّل النّاس يف عهد إمام زماننا يتأّولون عليه كتاب الله  .وهذا السَّ

الّروايات تحّدثْت عن آالف ِمن فقهاء الكُوفة (يعني النّجف األرشف) آالف ُمؤلّفة ِمن الفقهاء يقفون يف الطّريق ب� النّجف * 

الموكربالء فيقاتلون اإلمام ويُسيؤون األدب يف  . مخاطبتهم لإلمام عليه السَّ

 .والرّوايات تِصفهم أنّهم فُقهاء يف الّدين، قُرّاء قُرآن



 ..أنا ال أقول أنَّ هذه الرّوايات تنطبق عىل عرصنا هذا.. ولكن إذا كاَن الحاُل هكذا *

 ..فيجب عىل الشيعي أن يفحص ليعرف ِمن أين يستقي علمه وثقافته
يا شيعة أهل البيت ِفرّوا )، غ� طريقنا أهل البيت ُمساوٌق إلنكارنا) هذا هو العالج، وهذا هو البلسم الّشايف(طلُب املعارف ِمن * 

 .إىل إمام زمانكم .. (فَِفرّوا إىل الله) هذا الِفرار إىل الله ال يتحّقق إالَّ بالفرار إىل الُحّجة بن الحسن

مة الواضحة واملُشرتكة يف هذه الرّايات ا * ملُشتبهة هي (املنهج) .. هي تشرتك جميعاً يف املنهج، وإن اختلفْت يف القيادات ويف السِّ
 .الشعارات ويف بعض التّفاصيل األخرى

والّدجال الَّذي تُحّدثنا عنه رواياُت الِعرتة هو زعيم ديني وسيايس يف نفس  ..قراءة حديث اإلمام الرّضا عن الّدجال الّشيعي  *

أتحّدث عن شخص بعينه، وإّ�ا هو حديث عن البلد األّول يف الجغرافيا املهدويّة، والّروايات الواردة فيه والَّتي الوقت . وأنا ُهنا ال 

الم  .تتحّدث يف الزّمان القريب ِمن زمان ظُهور إمامنا عليه السَّ
 .إليهاستعراض ُصور ومواقف مختلفة يف الّداخل تتحّدث يف هذا الجّو جّو الّدجال الشيعي، وتُش�  *

 ً ة جّداً جّدا  .وللحديث بقيّة ُمهمَّ

 


