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 تتّمة لوصيّة إمامنا موىس بن جعفر صلواُت الله عليه لهشام بن الحكم، ✤

 (يا هشام : قليُل العمل ِمن العاقل مقبوٌل ُمضاعف، وكث�ُ العمِل ِمن أْهِل الهوى والجهل مردود).

 تتحّدث عنه الوصيّة، وما املُراد ِمن أهل الهوى ُهنا..؟أّي عاقل هذا الّذي 

ون ِمن الحكمة مع الّدنيا، فلذلَك ربحْت تجارتهم). ✤ ون ِمن الّدنيا مع الحكمة، ومل يرَض بالدُّ  (يا هشام: إنَّ العاقل ريض بالدُّ

الم هي معرفُة اإلمام، والكون مع اإلمام.  الحكمة يف ثقافة أهل البيت عليهم السَّ

 (يا هشام: إْن كان يغنيَك ما يكفيك، فأد� ما يف الّدنيا يكفيك، وإْن كان ال يغنيَك ما يكفيك، فليَس يشٌء ِمن الّدنيا يغنيك). ✤

 القناعة والغنى مبعنًى واحد .. والحديُث هنا عن غنى يكون بجزء من الّدنيا، وأنت يف فناء إمام زمانك.

نيا فكيف الّذنوب، وترُْك الّدنيا ِمن الفْضل، وترُك الّذنوب ِمن الفرض).(يا هشام : إنَّ الُعقالء تركوا فُض ✤  ول الدُّ

 فضول الّدنيا هو ما زاد عن الّرضورات .. والوصيّة تتحّدث بالّدرجة األوىل عن فضول الّدنيا يف وجهه املعنوي، أكرث ِمن فضول الّدنيا

 يف وجهه املاّدي.. 
 وجهه املعنوي) (بيان املُراد من فضول الّدنيا يف

 القسم الثّا� ِمن الربنامج : [الجغرافيا املهدويّة]

يف هذا القسم ِمن الربنامج أتحّدث عن شيعة يعتقدون بإماٍم غائٍب شاهد ينتظرونه.. وأقول: أّن هؤالء الَّذين ينتظرون إمامهم،  ✤

 عىل أساس ما كُنّا عليه يف زمان الَغيبة. مواقفهم ِح� ظهور اإلمام صلوات الله عليه وموقف كُل شيعي ُمنتظر يتشّخص

 وِمن ُهنا يأيت القانون الَّذي سينّفذُه اإلمام الُحّجة، وهو: عدم قبول توبة الكث�ين بعد الظّهور.

 الغيبة ُمقّدمة والظّهور هو الَّذي تتأكد فيه النّتائج. ✤

 إمام زماننا صلواُت الله عليه. ما نحُن عليه يف زمان الَغيبة هو الَّذي سيُشّخص موقفنا عند ظُهور

يف حديثي عن الرّايات املُشتبهة، بغّض النّظر عن أّن هذه الرّوايات واألحاديث تنطبق عىل الَعْرص الحايل الّذي نعيشُه، أو تنطبق  ✤

وأنا أتحّدث عن زعامات  عىل زماٍن آخر، ولكن ُهناك واقع يف الوسط الّشيعي وهو تعدد املشارب، والرّايات واملرجعيات، والزّعامات..

 وقيادات تتّخذ ِمن الّدين ِمن الّدين ِشعاراً.

أّن كُل شخص كب� يف الّسن، لحيتُه طويلة، وع�متُه كب�ة، ويُوضع لُه ألقاب طويلة  فكرة مغلوطة يف الواقع الّشيعي وهي: ✤

 %.100خالف ألهل البيت عريضة، ويكرُث خلفُه َخْفق النّعال، فهو شخصيّة ورعة صالحة .. وهذا منطق مُ 

إذا كان األمئة يقولون أّن الكرثة املُتكاثرة ِمن الفقهاء ليسوا مرضيّ� عند أهل البيت، وأّن هناك رايات دينيّة شيعيّة ُمشتبهة  ✤

ن..؟ وخلَف بعيدة عن أهل البيت، أليس ِمن الواجب عىل املُنتظرين مع حاٍل كهذا أن يتفّحصوا مواقع أقدامهم عند أّي رايٍة يقفو 

 أّي رايٍة يرصخون؟ فقد يكونون خلَف رايٍة تُحارُب إماَم زماننا وهم ال يشعرون..!

 (وَمن أحّب عمل قوم أُرشَك يف عملهم)

 العمل املريض عند إمام زماننا إّما أن يقود إىل عمٍل آخر مرّيض، أو قد يحول ب� اإلنسان وب� عمٍل غ� مريض.. ✤

 بة للعمل الغ� مريض.والعكس صحيح أيضاً بالنس

الم: ✤  يف رواية التّقليد لإلمام الّصادق عليه السَّ

ِمن الشيعة  (فيقبلُه املُستسلموَن ِمن ِشيعتنا عىل أنَُّه من ُعلُوِمنا، فَضلّوا وأضلّوا..) الخطورة يف هذه العبارة فهي تُش� إىل أّن الكث�

 عليه ينرصون املراجع ضّد اإلمام الحّجة..يبقون عىل ضاللهم، وبهذا الّضالل الّذي يبقون 

ملاذا أصحاب األمئة يُذّم الكث� ِمنهم ِمن قبل عل�ئنا يف علم الّرجال، وُ�زّقونهم ّرش ُممزّق،  هناك قضيّة غريبة عند عل�ئنا: ✤

 البيت..!ولكنهم يف نفس الوقت يرفضون انتقاص أي عامل ِمن عل�ء الّشيعة، وإن كان ذلك العامل ينتقص أهل 

الم. ✤  اإلمام الّصادق يُعطي ض�ناً لِقلّة ِمن عوّام الّشيعة فقط بأنّهم ينجون ِمن الّضالل، ويكونون مع إمام زماننا عليه السَّ

 مدح جميع العل�ء ِخالف منطق العقل. ✤



صيانة الّدين هي معلول لعلّة وهي تعظيُم الويل، والويل هو إماُم زماننا عليه الّسالم، وال يُوجد ُهناك ويل آخر ُيوصف بهذه  ✤

 الّصفة عىل نحو الحقيقة.

 قانون لتشخيص تعظيم الويل يف (دعاء النّدبة الّرشيف]. ✤

..) هناك مجموعة ثالثة ليسْت ِمن األولياء، وليسْت ِمن األعداء، ولكنّها يف دعاء النّدبة الّرشيف (أين ُمعّز األولياء، وُمذّل األعداء
 أقرب ما تكون إىل األعداء. هذه هي مجموعة النّظارة.

 نحن هنا نتحّدث عن مجموعة األولياء.. من هم األولياء..؟ ومن هم األعداء..؟

ون بِه ويُضّعفونه، وحتّى َمن يعتقد به ُهناك َمن �ّر عىل هذه دعاء النّدبة يف املُؤّسسة الّدينيّة كث�ٌ ِمن عل�ئنا ال يعتقد ✤

 العبارات ُمروراً رسيعاً ساذجاً.

األولياء هم الَّذين يتوّجهون إىل وجه الله، فهم يعتقدون أّن إمام زماننا هو وْجه الله، يعني ح� نُخاطب الله، فنحُن نتّجه إىل  ✤

 الويل.. أن ترآه أعظم يشء.هذا الوجه.. وهذا هو املُراد ِمن تعظيم 

ولكنّنا ال نستطيع أن نرى شيئاً ِمن دون  -وهو أعظم يشء -الرّوايات واألدعية والّزيارات تُخربنا كيف نرى إماَم زماننا أعظم يشء ✤

 أمئتنا..
 


