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 وصلُت يف الحلقِة املاضية إىل قول إمامنا موىس بن جعفر:  ✤
ديُث عن معنى الح) ومر يا هَشام إنَّ الُعقالء تركوا ُفُضوَل الُدنيا فكيف الذنُوب، وتَرُك الدنيا ِمن الَفْضل وترُك الذنُوِب ِمن الَفرض(

 .الُفضوِل يف حياتنا

َمن يا هشام إنَّ الُعقالَء زهُدوا يف الدنيا ورِغبوا يف اآلخرة؛ ألنّهم علموا أّن الدنيا طالٌة وَمطلوبة، واآلخرة طالبة وَمطلوبة، فَ  ( ✤
وتلك فيُفسد عليه ُدنياه وآخرته) رة فيأتيه املوتطَلََب اآلخرَة طَلَبَتُه الدنيا حتّى يستويف منها رزقُه، وَمْن طَلَب الدنيا طَلَبته اآلخ

 هي حقيقُة هذِه الحياة

يا هشام َمن أراَد الغنى بال مال وراحَة القلب ِمن الَحَسد والسالمَة يف الدين فليترضع إىل الله يف مسألته بْأن يُكمل عقله) ( ✤
  ِمن الِغنى بال ماٍل غنى النفسإنَّها األمور الَّتي يطلبها ويسعى إليها كلُّ عاقٍل حكيم، واملرادُ 

فَمن َعَقل مة (ِحَ� يكُْمُل عقُل اإلنسان تظهُر اآلثاُر يف حياِة اإلنساِن، وِمن جملِة هذِه اآلثار ما أشارْت إليه الوصيُّة يف عباراتها املتقدّ 
قنَع مبا يكفيه استغنى، وَمن مل يقنع مبا يكفيه وَمن  -وذلك هو الغنى الّذي مرّت اإلشارة إليه  -قنَع مبا يكفيه  -أي َمن كمل عْقُله -

 .أي مل يُدرك راحة النَّفس  مل يدرك الغنى أبداً)

(يا هشام إّن الله جّل وعزَّ حىك عن قوٍم صالح� أنّهم قالوا ربّنا ال تُزْغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهْب لنا ِمن لُدنك رحمًة إنّك  ✤
إنّه مل يخْف الله من مل يعقْل عن  -أي هالكها  –وتعود إىل ع�ها ورداها  -أي متيل  –يغ أنَت الوهاب ح� علموا أّن القلوب تز

الله، ومن مل يعقل عن الله مل يعقْد قلبه عىل معرفٍة ثابتة يُبرصها ويجد حقيقتها يف قلبه، وال يكون أحٌد كذلك إّال َمن كان قولُه 
لله مل يدل عىل الباطل الخفي ِمن العقل إّال بظاهر منه وناطق عنه، يا هشام كان أم� لفعله ُمصّدقاً ورسّه لعالنيته موافقاً، ألنَّ ا

والّرش املؤمن� عليه السالم يقول: ما ِمن يشٍء ُعِبد الله به أفضُل ِمن العقل، وما تمَّ عقُل امرٍئ حتّى يكوَن فيه خصاٌل شتّى: الكُْفر 
وفْضُل قوله مكفوف، نصيبُه ِمن الدنيا القوت،  -أي مبذول يف الخ� –ْضل ماله مبذول منه مأمونان، والُرشد والخ� منه مأموالن، وف

ِمن  وال يشبُع ِمن العلم دْهره، الذلُّ أحبُّ إليِه مع الله ِمن العّز مع غ�ه، والتواضع أحبُّ إليه ِمن الرشف، يستكرثُ قليَل املعروف
 .)اس كلّهم َخ�اً منه وأنّه رشّهم يف نفسه و هو متام األمرغ�ه ويستقلُّ كث�َ املعروف ِمن نفسه، ويرى الن

ن كل�ٌت جميلٌة نلقلُق بها عىل ُمستوى األلسنِة فقط، ولكن نقوُل بأّن الكالَم أفضُل ِمن السكوت، وكالٌم جميٌل كهذا الكالِم خ�ٌ مِ 
 ِء أهل البيت وتُصبُّ قوالباً للدين واملتديّن�.فضوِل الَقول وتفاهاِت الحديث، وضالالِت الحديِث الّتي يُؤىت بها ِمن أعدا

، وَمن حُسنْت نيّته ِزيَد يف ِرزقه، وَمن َحُسَن برّه بإخوانه -أي �ا وطُهر عند إمام زمانه  –يا ِهشام َمن َصَدق لسانُُه زىك َعَمله ( ✤
 هذِه قواعد وقوان� وُسنن.وأهله ُمدَّ يف ُعمره) 

 ) ُحْسُن النيِّة هو ُحْسن املعتقِد، النيَّة هي املضموُن الَّذي يحيا ألجلِه اإلنسان، حُسنْت نيّتهوَمن قول اإلمام ( ●
البتعاد عن إذا كاَن اإلنسان فاقداً ملضموٍن يجعلُه مْحوراً لحياتِه فهذا إنساٌن قد ساءْت نيَّتُه.. وإذا ذهبْت نيُّة اإلنساِن ومقاصدُه يف ا

يف دائرِة الجرائم واملعايص، حينئٍذ ستخبُث النيُّة شيئاً فشيئاً حتّى يسودَّ قلُْب اإلنسان، وحينئٍذ ال رجاء فيِه وال  إمام زمانِه ويف الولوغِ
 رجاء منِه.

والحكمُة لُموُهْم) ظْ ِهَشام ال مَتنَحوا الُجّهاَل الِحكَْمة َفتَظلُموها ال مَتنَحوا الُجّهاَل الِحكَْمة َفتَظلُموها وال مَتْنَُعوها أَْهلََها َفتَ ( ✤
ُر منها الُجهالء   َجْذرها وأساُسها وأْصلها معرفُة اإلمام، فمعرفُة اإلماِم ميزةٌ يتميَُّز الُعقالء، ويتنفَّ

نْيَا)  -أي الجّهال  –يَا ِهَشام كََ� تَرَكُوا ( ✤  لَكُم الِحكَْمة فَاتْركُوا لَُهم الدُّ
تركوهم، تفحَّصوا حولكم هذِه العناوين الكب�ة يف الجوِّ الديني، واألس�ء الكب�ة، الزَّعامات، ابحثوا عن الَّذين تركوا معرفة اإلماِم وا

ن يُسّموَن بَ� الناِس ُعل�ء تركوا معرفة اإل  مام جانباً املجموعات.. أيُّ املجموعاِت، أيُّ الزعاماِت، أيُّ املرجعياِت، أيُّ العل�ِء ممَّ
ٍد بصلٍة وانشغلوا بأشياء أخرى (سواء  ن �تُّ إىل آِل ُمَحمَّ كانْت ِمن الديِن أم ِمن الدنيا) ابحثوا عن هؤالء واتركوهم، ف� هؤالِء ممَّ

 وإْن كانوا بحسِب الظاهِر.

ة لَِمْن ال َعْقَل لَه وإنَّ أْعظََم الناِس َقْدَراً الَِّذي ال يََرى  ✤ ة له، وال ُمُروَّ أي لنفسِه  -الدنيا لِنَفِسِه َخطَرَاً (يا ِهَشام ال ِديَن لَِمن ال ُمُروَّ
أَما إنَّ أَبَْدانَكُم لَيَس لَها مَثٌن إالَّ الَجنَّة َفَال تَِبيُعوَها  -ِسْعراً وقيمة  –وإنَّ أْعظََم النَّاِس قَْدَراً الَِّذي ال يََرى الُدنْيَا لِنَفِسِه َخطَرَاً  -قيمًة 

ا األرواُح فثمنُها الرّضوان ورضواٌن ِمن الله أكرب األبداُن ليس لها مثٌن إالَّ ِبَغْ�َِها)   الجنَّة، أمَّ



ِخَصال: يُِجيُب إذا ُسِئل،  يَا ِهَشام إنَّ أَِم� الُْمؤِمِنَ� َعلَيِه السالم كَاَن يَُقول: ال يَْجلُِس َيف َصدِر الَْمْجلِِس إالَّ َرُجٌل ِفيَه ثَالثُ ( ✤
 -أي من هذه األوصاف  –َعِن الكََالم، َويُش�ُ بالّرأي الَِّذي ِفيِه َصَالُح أَْهلِه َفَمْن لَم يَكُن ِفيه يشٌء ِمنُهّن ويَنِْطُق إذا َعَجَز الَقوُم 

 ..)َفَجلس 

ا يعجزوَن عن الكالم ألسباٍب: يعجزوَن إّما لجهٍل، أو لِعيٍّ فويَنِْطُق إذا َعَجَز الَقوُم َفُهو أَْحَمق...قول اإلمام ( ● ال �تلكون الُقدرة ) إ�َّ
يحتاُج إىل ُجرأٍة ، يحتاُج إىل ِهّمٍة، فالَّذي يجلُس  عىل اإلفصاحِ والبيان، أو لخوٍف ِمن َسبٍَب يُخيفهم، والَّذي يجلُس يف صْدِر املجلِس 

ل َرضيبة الحّق   .يف صدر املجلِس أْن يتحمَّ

ُث َمْن يََخاُف تَكِْذيبَه، َوَال يَْسأَُل َمْن يََخاُف َمنَْعه ، وََال يَِعُد َما ال يَ  ✤ ْقِدُر َعلَيه ، وََال يَرجو ما يُعنَُّف (يَا ِهَشام إنَّ الَعاِقَل ال يَُحدِّ
 ِبرَجائِه...)

إنَّ أعتَى النَّاِس َعَىل الله َمَن َرضََب َغ�َ َضاِرِبه  -أي مكتوباً فيها  – (يَا ِهَشام ُوِجَد ِيف ُذؤَابَِة َسيِف َرُسوِل الله صّىل اللُه عليِه وآلِه ✤
ٍد َصىلَّ اللهُ  ..) ليس الحديُث هنا عن َعلَيِه وآلِه وسلّم  َوَقتََل َغ�َ َقاتِلِه ، وَمن تَوّىل َغ�َ َمَوالِيه َفُهو كَافٌر مِبا أَنَْزَل اللُه َعَىل نَِبيِِّه ُمَحمَّ

 شرتون ِمن ُسوق النّخاسة، املوايل الحقيقيون ُهم صلواُت اللِه عليهم.عبيٍد يُ 

 ) الَحَدُث ُهنا اإلفساُد واالبتداُع يف حقائق الّدين.وَمن أَْحَدَث َحَدثَاً أو آَوى ُمْحِدثَاً لَم يَْقبَل اللُه ِمنُه يَوَم القيَاَمِة َرصفاً وال َعدالً ( ✤

َالُة ، ِوِبرُّ الَوالَِديِن ، وتَرُك الَحَسد والُعجِب والَفخر يَا ِهَشام أَْفَضُل َما يُتَق( ✤ ) املعرفُة هي ّرُب ِبه إىل اللِه بَعَد الَْمْعرَِفة ِبه : الصَّ
 األساس.

------------------------- 
 الجغرافيا املهدويَّة : الِعراق

َث عنهم إماَمنا الصادُق تحَت عنوان: فُ  ✤ قهاء الزال الحديث حول الراياُت املُشتبهة الَّتي ال يُدرى أيٌّ من أي ؟! القادُة الَّذيَن تحدَّ
َم الحديُث عنها (مجموعٌة مرضيٌة ِمن فقهاء الشيعة وُهم قلٌَّة قليلة، ومجموعٌة ثانيٌة غطسْت يف الَّذي غطَ  َس الشيعة، مجموعاٌت تقدَّ

 فيه ُعل�ُء الضاللِة ِمن أعداِء أهل البيت)! 
ِة ك� تقول واملجموعة األخط: هي املجموعة الَّتي يتّبعها شيعٌة كث� ك� يبدو ِمن الروايِة، وهؤالء ُهم الَّذين تعلَّموا بْعَض علوم األمِئَّ

أضعاَف أضعافِه ِمن األكاذيب..) ك� تقول كل�ت صادق الرواية: يتعلَّمون بْعض علومنا الصحيحة، ثُمَّ يُضيفون إىل ذلك أضعافُه و 
 العرتة.

أكاذيب يؤىت بها ِمن الِفكْر املخالف، وأخرى يُؤىت بها ِمن جهل هؤالء الفقهاء إذْ ال يحيطون مبا جاء عن أهل بيت العصمة، فهُم مل 
حيحة! وتبقى مساحٌة واسع ٌة فارغة، فال بدَّ أن مُتأل فيملؤوها بالِفكِْر املخالِف ألهل يتعلَّموا إالَّ بْعض يشٍء ِمن علوم أهل البيت الصَّ

 البيت! وباستنتاجات خرقاء ِمن نْفِس هؤالء الُفقهاء الَّذين ُهم ألعن ِمن الشمِر وحرملة 
أنفسهم ِمن فهم ضالوَن وُمضلِّون يُضلون شيعة أهل البيت الَّذين سيتبعونهم ويبقوَن عىل ضاللتهم، و�وت هؤالء الَّذين يحسبون 

 ِشيعة أْهل البيت �وتون عىل الضاللِة ويُحرشون عىل ضاللتهم ك� تقول الروايُة! 
 ألنَّ الَّذي ينجو ُهم قلٌّة.

َولِيِّه لَم يَرتكُه ِيف  ال يُريُد إالَّ ِصيانََة ِدينِه وتَْعِظيمَ أنّه  ال َجرََم أنَّ َمْن َعلَِم الله ِمن َقلِْبِه ِمْن َهؤالَِء الَعوامّ اإلمام الصادق يقول: ( ✤
َواب)-أي املاكر  –يَِد هذا املُلبِّس الكَافر   ، وإّ�ا يُقيّض لَُه َفِقيهاً ُمْؤِمناً يَِقُف ِبِه َعَىل الصَّ

 )األَْعَداء أَيَن ُمِعزُّ األَْولِيَاء وُمِذلُّ يف دعاِء الندبة الرشيف ُهناك متييٌز واضح بَ� مجموعت�، ونحُن نُخاطُب إمام زماننا: ( ✤

ُه هناك مجموعة األولياء ، ومجموعة األعداء، والدعاُء يهو ُبّ� لنا َمن ُهم األولياء ح� يقول: ( ✤ أَيَن َوجُه اللِه الَِّذي إِلَيِه يَتَوجَّ
هون إىل وجِه الله، وقطعاً ال يتوّجهون إّال مبعرفة تقودهم واألَْولِيَاء َعقيدٍة واضحٍة يف قلوبهم ويف  ) األولياء ُهم هؤالء الَّذين يتوجَّ

هون إىل هذا الوجه األعظم، وأنا أسألكم:  صدورهم هي الَّتي تجعلهم يتجَّ

ن نعتقُد عقيدًة صافيًة واضحًة ِمن أنَّ الُحّجة ابن الحسن هُ  ● هوَن إىل وجه الله؟! هل نحُن فْعالً ممَّ و هل نحُن فْعالً ِمّمن يتوجَّ
 بحسِب قُدراتنا اإلدراكية؟!  وجُه الله، ونُدرُك هذا املعنى

هل وجدنا يف داخلنا ضْغطاً يضغط علينا يُوّجهنا إىل طلِب معرفِة إمام زماننا ؟ إْن مل نكن كذلك ف� نحُن داخلون يف مجموعة  ●
 األولياء..

ُث عن حقيقٍة ال بدَّ أْن  ✤ ُث عن منزلٍة يف غاية الرُقي، وغاية الُعمق، إنَُّه يتحدَّ تُرى قبل هذا التعريف لألولياء يف دعاء النُدبة يتحدَّ
ّر منها فإنّنا األشياِء وبْعد األشياِء ومَع األشياء، فذلك هو وجُه الله.. وجُه الله الحقيقُة الَّتي ال نستطيُع أْن نفّر منها، إذا أردنا أن نف

ُه األَْولِيَاءأَيَن َوجُه انفرُّ إليها، فَِفرُّوا إَىل الله.. الِفراُر إىل الله هو املعنى الَّذي أشار إليه ُدعاء الندبة (  ) .للِه الَِّذي إِلَيِه يَتَوجَّ



ن هذِه ما نكوُن عليِه يف زَماِن الَغيبِة هو الَّذي سيُحّدُد َموقفنا يف عْرصِ الظهور الرشيف ! فأيَن وضْعنَا أقدامنا ؟ مع أّي رايٍة مِ  ✤
 الرايات؟! 

إّال صيانة دينِه وتعظيَم وليِّه، فإنَّ الله سيقيُّض لُه فقيهاً ُمؤمناً ِمن النّاجي الَّذي ينجو ِمن عاّمة الّشيعة هو هذا الَّذي ال يُريد  ✤
 فأّما َمن كان ِمن الُفقهاِء صائنَاً لِنَفِسِه َحافِظَاً لَِدينه...)املجموعِة املرضيَّة، املجموعُة املرضية الَّتي مّر وصفها (

يعِة الَّذين ُهم قليلون(وقفة عند مواصفاِت هذِه املجموعِة املرضيَِّة ِمن فقهاء ا  )لشِّ

ليس الِفْقه هو أنَّك تعرف أحكام الحالِل والحرام ، معرفُة أحكاِم الحالِل والحرام ال قيمة لها بجنِب معرفِة حقيقِة أهل البيت،  ✤
أهل البيت ويف ثقافة الكتاِب  معرفُة األحكاِم ِهي قَضيٌة ثانويٌة لكنَّها تحوَّلت إىل أّن الديَن هو معرفُة األحكام!! وواللِه يف ثقافة

 والِعرتة املعرفُة يشٌء آخر!

 ) صيانُة النَّفِس أن يصون نفسُه عن الِفكِْر املخالِف ألْهِل البيت.فأّما من كان من الفقهاء صائناً لنفسهِ قول اإلمام ( ✤

ا الَحوادُث الواِقَعة سحاق بن يعقوب (مراجع الشيعة الحاليّون يُطلقون عىل أنفسهم أنّهم ُرواة الحديث ك� ورد يف توقيع ا ✤ وأمَّ
ة ُعوا ِفيها إىل ُرواة َحديِثنا..َفارجِ  ) ويُريدون منّا أن نحكم بصالح الجميع يف زمان الَغيبة، بين� رواة الحديِث الَّذين عارصوا األمئَّ

 ملاذا؟! ُ�زقهم مراجعنا وفقهاؤنا ّرش ُممزق؟

نْيَا ؟ َقاَل: وقفة عند قول رسول الله: ( ✤ نْيَا، ِقيَل يَا َرُسوَل الله وَما ُدُخولُهم يف الدُّ اتّبَاُع الُفَقَهاُء أَُمنَاُء الرُُّسل َما لَم يَدُخلُوا يف الدُّ
لطان يك يناَل شيئاً ِمن الدنيا، أّما يف زماننا يف األزمنِة القد�ة كان الفقيُه يتا الُسلطان فإذا َفَعلُوا َذلِك َفاْحَذُروُهْم َعَىل ِدينِكُْم) بُع السُّ

 وصوب، هذا أصبَح الُفقهاُء ُهم الَّذين يحكموَن عىل السالطي، أصبَح الُفقهاُء لهم الزَّعامُة الدينية، تُجبى لهم األموال ِمن كُلِّ َحدٍب 
لطنة أيضاً، يعني القضيَّة ستكون وأصبح لهم ِمن الشهرِة وِمن السلطة ما ال �تلكها السالط�.. وهناك مَ  ن الفقهاِء َمن هو يف مقام السَّ

 أقوى وأقوى وأخطر!

وقفة عند وصيُّة إمامنا ُموىس ابن جعفر عليه السالم لعّيل بن سويد السايئ وهي الوصيَّة األخ�ة الَّتي خرجْت ِمن الطَّامورة  ✤
ا َما ذَكَرَت يَا َعِيلّ  وبعدها اإلمام استُشِهد  يَا َعِيلّ ِممَّن تأُخُذ َمَعالَِم ِدينَك؟! َال تَأُخَذنَّ َمَعالَِم ِدينَك َعن َغ�ِ ِشيَعِتنَا،َفإنََّك إْن (و أمَّ

 تََعّديتَُهم أََخْذَت ِدينََك َعِن الَخائِِن� ، الَِّذيَن َخانُوا الله َورَُسولَُه َوَخانُوا أََمانَاتِِهم 
َالئِكَِتِه ولَعنَة آبَايِئ الكَرَام الَربَرة إنَُّهم ائْتُِمنُوا َعَىل ِكتاِب الله َجلَّ وَعَال َفَحرُّفوه وبَّدلُوه َفَعلَيِهم لَعنَُة الله ولَعنُة َرُسولِِه ولَعنَُة مَ 

 ).ولَْعنَِتي ولَْعنَِتي َولَعنَُة ِشيَعِتي إىل يَوِم الِقيَاَمة 

) التحريف ليس بالرضورة أْن يكون تحريفاً يف األلفاظ، ولكن حَ� م ائْتُِمنُوا َعَىل ِكتاِب الله َجلَّ وَعَال َفَحرُّفوهإنَّهُ قول اإلمام ( ●
نُحرّف معا� الُقرآن فنطرح أحاديث أهل البيت جانباً ونذهب إىل منْهجِ املخالف� يف تفس� الُقرآن ونفّرس الُقرآن ك� يفّرسوه 

 و التحريف.املخالفون.. هذا ه

 يف رجال الكّيش:وقفة عند حديث اإلمام الرضا مع عّيل بن املُسيّب  ✤
ولْسُت أَِصُل إلَيَْك ِيف كُلِّ َوقت َفِممَّن آُخُذ َمَعالَِم ِديِني؟! َفَقاَل: ِمْن  ُشقَّتِي بَِعيَْدة: َقال: ُقلت للرَِّضا َصلََواُت اللِه َوَسالُمه َعلَيه(

نْيَا)َزكَريَّا ابِن آَدم ا يِن َوالدُّ  لُقّمي املَأُموِن َعَىل الدِّ
ى َمعارِف الِعرتِة إىل غ�ِ شيعتنا،  املأمون عىل الديِن والدنيا هو الَّذي ائتُِمَن عىل الكتاِب وعىل َمعارِف الِعرتة ف� تعدَّ

ينية املعادية واالِْفِرتَاءالِكْذِب  أَيَن َقاِطُع َحبَائِلِ يف دعاء الندبة الرشيف نقرأ: ( ✤ سة الدَّ ) أيُّ األكاذيِب أخطر: أكاذيب تُنَسج يف املؤسَّ
الوسط ألْهل البيت ؟ أم األكاذيب الَّتي تُنسج يف املؤسسة الدينية املوالية ألْهل البيت؟! قطعاً بالدرجة األوىل املقصود ُهو املوجود يف 

جال، قيل: مبا يا بن رسول الله ؟ قال: الشيعي ك� يقول إمامنا الرِّضا: إنَّ ِمّمن  يتخذ موّدتنا أهل البيت أشدُّ فتنًة عىل شيعتنا من الدَّ
 مبواالة أعدائنا وُمعاداة أوليائنا، فإنَّه إذا كان ذلَك اشتبَه األمر...) وحديثنا عن الرايات املُشتبهة.

ي املوصوفة بهذه األوصاف ، وِمن داخِل هذا الجو سيخرج هناك مجموعة األولياء، وهناك مجموعة األعداء، ومجموعة األعداء ه ●
ً املوقُف يف عَْرص الَغيبِة يُشكُِّل املوقَف  يف َعْرص  اآلالف واآلالف يحاربون إمام زمانهم صلواُت اللِه وسالُمه عليه ، وك� قُلُْت َسابقا

ء، قطْعاً سيكون يف عْرص الظهور سابحاً يف نْفس هذا الجو، الظهور، فَمن كان يرتُع يف هذا الجو الَّذي تحكمُه حبائل الكذب واالفرتا
 لن يخرَج ِمن هذا الجو، لن يكون يف مجموعِة األولياء، قطْعاً سيكون يف مجموعة األعداء.

هوا إىل إمام زمانكم دامئاً ، أطلبوا األمان منه، يا صاحب الزمان: األمان األمان، أماُن الديِن والدنيا واآلخرة،  ✤ هذِه األحاديث  *توجَّ
ث عن واقعٍ خط�ٍ جداً ، ليَس ُهناك ِمن أمٍن أو أمان إالَّ يف ِجوار إمام زماننا صلواُت اللِه وسالُمه عليه.  والروايات تتحدَّ

 وقفة عند حديث صادق العرتة يف [الكايف الرشيف]: ✤
الم ال تَجَعل بَيِني َوبَيِنَك عَ ( نْيَا َفيُصّدَك َعن طَريِق َمَحبَِّتي َفإنَّ أُولَِئك ُقطَّاُع طَريِق أوَحى اللُه إىل َداُوود َعلَيِه السَّ الَِ�ً َمْفتُونَاً ِبالدُّ

 َحَالوة ُمناَجايِت َعن ُقلُوِبِهم..) الُْمريدين إنَّ أْدَ� َما أنَا َصانٌِع ِبِهم أْن أنَْزعَ  ِعبَاِدي



نيا، وليس فتنُة العامل الّديني بالدنيا مثالً األحاقول الرواية (َعالَِ�ً َمْفتُونَاً ِبالدنْيَا)  ● ديث تُبّ� لنا: أّن الرّئاسُة هي فتنة العالِم بالدُّ
فتنُة أن يرشَب الخْمر أو أن يقوَم بأيِّ أمٍر آخر يُفتنُت بِه أُناٌس ِمن طبقاٍت أخرى ِمن طبقات املجتمع، فتنُة الُعل�ء يف الدنيا هي 

ا، هدفُه األوَّل واألخ� هي هذِه الرئاس ، ويبقى ِذكُر إمام زماننا مسألًة جانبية! حتَّى ح� يُذكر يُذكر الرئاسة، ينشغُل بها ويعمل له
 بشكٍل جانبي عىل الحاشية !

د  قول الرواية (َفيَُصّدَك َعن طَريِق َمَحبَّتِي) ● ٍد وآِل ُمَحمَّ  طريق محبّتِه طريُق إمام زماننا.. فمحبّة الله هي محبّة ُمَحمَّ

ائع َحَالوة ُمناَجايِت َعن ُقلُوِبِهم أْن أنَْزعَ قول الرواية ( ● ) ليس املراد ِمن حالوة املناجاة املعنى الَّذي يُذكر عىل املنابر وهو املعنى الشَّ
َفَ� أَْحَىل أَْسَ�ءَكُم)  ( يف الِفكْر املخالف.. حالوة املناجاة َمرّدها إىل أهل البيت "عليهم السالم" ح� نقرأ يف الّزيارِة الجامعِة الكب�ة

 ُهنا تبدأ حالوة املناجاة. من

) املناجاُة وحالوتها َفَ� أَْحَىل أَْسَ�ءَكُمبقيّة الحديث تأتينا إْن شاء اللُه تعاىل يف الحلقِة القادمة يف بياِن معنى َحالوة املناجاة ( ✤
 مردُّها إىل أهل بيت العصمة عليهم السالم.


