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 تتمة قراءة جزء آخر ِمن وصيّة إمامنا الكاظم عليه السالم لهشام بن الحكم: ✤

 (إنَّ العاقل، الَّذي ال يَشغُل الحالُل ُشكره، وال يغلُِب الحراُم َصْربه).

ال يوجد ُمشكلة يف أن ُ�ارس اإلنسان ُشؤون حياته بشكل طبيعي، ولكن املشكلة والُخطورة ِح� يتحّول الحالل إىل (إله) يُهيمن  ✤

 عىل حياة اإلنسان، حتَّى وإن مل يُعطِه هذه الّصفة (اإلله).

 اإلنسان ح� يستشعر نعمة والية إمام زماننا، ُهنا يأيت الّشكر القويل والعميل.. ✤

(َمن سلّط ثالثاً عىل ثالث، فكأّ�ا أعاَن هواه عىل هدم عقله: َمن أظلَم نُوَر فِكْره بطوِل أملِه، ومحا طرائَف حكمتِه بفضول  ✤

 كالمه، وأطفأ نُوَر ِعربتِه بشهواِت نفسه، فكأّ�ا أعاَن هواه عىل هْدم عقله، وَمن هدَم عقلَُه أفسَد عليه دينُه ودنياه).
الهوى فإّن املعنى املُرتكز يف الثّقافة الّشيعيّة هو (إشباع رغبات وُمشتهيات اإلنسان)، هذا املعنى صحيح، ولكنّه ح� نتحّدث عن 

يوافق ذوق املُخالف�، فهو ليس املعنى األسايس الّذي يُريده أهل البيت، الهوى األخطر الّذي يتحّدث عنه أهل البيت هو الهَوى 

الم.املُخالف لهوى إمام زماننا عل  يه السَّ

الم أصل الّدين هو اإلمام املعصوم، فالبُّد أن نفهم املُصطلحات واملعا� والعناوين الواردة يف  ✤ يف ثقافة أهل البيت عليهم السَّ

 حديث العرتة وفقاً لهذه الثقافة وهذا الّذوق.

الم لبيان معنى ُمصطلح (الهوى) يف كل�ت العرتة: (ملّا أظفر الله سيّد األوصياء  ✤ وقفة عند ُخطبة لسيّد األوصياء عليه السَّ

ً كان شاهدنا ل�ى ما نرصك الله به عىل أعدائك. فقال له عليه  بأصحاِب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وددُت أنَّ أخي فالنا

الم: أهوى أخيك م  عنا؟ فقال نعم، قال: فقد شهدنا.....)السَّ

الم، وكيف يُظلِم طول األمل نور الفكْر عند اإلنسان. ✤ ر منه أهل البيت عليهم السَّ  بيان معنى طُول األمل الّذي حذَّ

 (ومحا طرائَف حكمتِه بفضول كالمه) ..  ✤

 فضول الكالم طرائف الِحكمة عند اإلنسان.ما املُراد من طرائف الحكمة ..؟ وما املقصود بفضول الكالم..؟ وكيف ُ�حي 

(وأطفأ نُوَر ِعربتِه بشهواِت نفسه) .. الحديث عن الّشهوات ال يعني أن يُلغي اإلنسان شهواته .. ولكن الحديث أن ال تشغل  ✤

 الّشهوات املساحة األكرب ِمن حياته.
__________________ 

 )القسم الثّا� من الربنامج (الجغرافيا املهدويّة

ادق الَّذي ينقله املُفّضل بن ُعمر عن الرّايات  ✤ وقفة عند الحديث الّذي تقّدم الحديث عنه يف الحلقات املاضية، حديث اإلمام الصَّ

 املُشتبهة.

 ُهناك مطالب ُمهّمة يف هذِه الرّواية:

 .. الفتنة هذه من ينجو الّذي النّاجي يف:  األّول املطلب ●

ُ  عند:  الثّا� املطلب ●  (رايات ُمشتبهة ال يُدري أّي من أي) .. ما املُراد من الرّايات املُشتبهة..؟ شكلةامل

الم عليه اإلمام قول: الثّالث املطلب ●  .الّشمس ِمن أب� أمرنا السَّ

 الحديث عن الرّايات املُشتبهة ليَس بالّرضورة أنُّه ينطبق عىل زماننا اليوم.. ✤

ولكن ُهناك يف أرض العراق يف زماننا اليوم يشء يُشابه هذا املضمون الوارد يف الرّواية، قد يكون الحديث يُش� ملُستقبل مل يجري، 
 يجري قريب مّ� ورَد يف الحديث. ولكن الّيشء املُتيّقن أنَّ العراق يف الوقت الحايل فيه يشء

الم: فأمَّا َمن كاَن من الُفقهاِء صائناً لِنَ  ✤ فسِه، وقفة عند رواية التّقليد الواردة يف تفس� إمامنا الحسن الزّايك العسكري عليه السَّ

 َحافظاً لِِدينِه، ُمخالفاً لِهَواُه، ُمطيَعاً ألْمِر َمواله، فللعواّم أن يُقلّدوه...

ذكرها العل�ء واملراجع يف الحوزات وعىل املنابر، ويف الكتب، ويف الفضائيات، ويتوقّفون هذه الجزئيّة من الّرواية فقط هي الّتي ي

 عندها .. ملاذا تُبرت الرّواية وال يقرؤون األسطر الَّتي بعد هذا املقطع..؟!



م ُ�ارسون نفس عل�ؤنا يستشكلون عىل البخاري يف مسألة برت األحاديث، وإخفاء الحقائق (وهم ُمحّقون يف ذلك).. ولكنّه ✤

 العمليّة مع حديث أهل البيت (ورواية التّقليد يف تفس� اإلمام العسكري شاهد عىل ذلك).. وتلك خيانة كب�ة..!

الم، يف ح� أّن بقيّة أسطر الرّ  ✤ واية برت رواية التّقليد يُوحي بأّن جميع مراجع وفقهاء الّشيعة َمرضيُّون عند اإلمام الُحّجة عليه السَّ

 تي ال يقرؤها عل�ؤنا تُش� إىل أّن الفقهاء املَرضيّون عند إمام زماننا قليلون.والَّ 

 التّقليد األصيل يكون للمعصوم .. وأّما تقليد الفقيه فهو تقليد فرعي بإجازة ورُخصة املعصوم. ✤

 دوه).. وشتّان ب� املعني�..تحريف هذه العبارة يف رواية التّقليد (فللعوام أن يُقلّدوه) إىل (فَعىل العّوام أن يُقلّ  ✤

 فاملعنى املُحرّف (فعىل العّوام أن يُقلّدوه) هذا املعنى يُنْشأ َصنَ�ً..!

 األكرثيّة من مراجع التّقليد عند الشيعة، وعند فقهاء الشيعة مّمن ال يتّصفون بهذه األوصاف (صائناً لنفسه وحافظاً لدينه....) ✤

 قسم�: هؤالء قّسمهم اإلمام الّصادق إىل

 مجموعة أقلُّ خطراً .. وهي املجموعة األقل.. وُ�كن تشخيصها يف الواقع الشيعي. -1

 (واملجموعة األخطر هي املجموعة الثّانية وهي األكرث ويصعب تشخيصها). ومجموعة أخطر من الّشْمر وحرملة. -2

 ة).أقبح القبائح، وأفحش الفواحش هي مخالفة أهل البيت (املخالفات الِفكريّ  ✤

 برت األحاديث خيانة كُربى يف "الوسط الشيعي" وهي ِمصداق ِمن مصاديق أفحش الفواحش. ✤

أن نكرع ِمن حديث املُخالف�، ونُقّدمه لشيعة أهل البيت عىل أنّه ِمن حديث أهل البيت وهو ليس من حديثهم هو مصداق  ✤

 آخر ِمن مصاديق املُخالفات الِفكريّة ألهل البيت (الَّتي هي أفحش الفواحش).

 نزلة عند الّشيعة.هناك ِمن العل�ء والفقهاء واملراجع من يحسدون أهل البيت عىل ما لهم ِمن م ✤

 رواية التّقليد يف تفس� اإلمام العسكري هي ركيزة أساسيّة .. لو ارتكزْت عليها الثّقافة الشيعيّة لتبّدل الحال يف الواقع الشيعي.. ✤

 يف الحلقة القادمة سنُكمل الرّواية
 


