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َوَجَد  َما الَِّذيْ ك وَ َوَجدَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل ةبَِقيَّ . .َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  ِإلالَِّذيْ  يَا َوْجه اهلل كَسََلٌم َعَليْ 

 !!فَ َقَدك َمنْ 

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ خوَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ ٌم عَ ََل سَ 

 

وكاَن احلديُث يف  (،الـُمشاهدة)ها الـُمتقدِّمة والَّيت عنونتُ  الثَّاين الـُمكمِّل للحلقةِ زُء هذِه احللقُة هي الُ 
إىل علّي ابِن ُُممٍَّد  ،التوقيع األخري الَّذي وصل إىل السَّفري الرَّابعأو  ،تاِب األخرييف أجواِء الكِ  احللقِة السَّابقةِ 

لشيخنا الصَّدوق  (النِّعمة ومتامُ  كماُل الدينِ )هذا النَّص يف كتاِب جبولٍة ُمنُذ زماِن تدويِن  وقد ُقمتُ  ،السَّمري
على  نا احلاضر وما ظهرَ نا إىل وقتِ رُه ُعلماؤنا ومراجعُ مررت على ما ذكَ و  ،رمحُة اهلل عليه وإىل يومنا هذا

 ومتَّ عرضُه فإنَّ التعليق كالٍم تقدَّم ذِكرهُ   لِّ ال أُريُد أْن أُعلِّق على كُ  ،نرتنتوعلى شبكة اإل شاشات الفضائياتِ 
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لكنَّين ُأكمُل يف  ،خرى وأنا ال أملُك الوقت الكايف لذلكعلى ُكلِّ تِلك األقوال حيتاُج إىل حلقاٍت وحلقاٍت أُ 
  .يف احللقِة املاضية حُيث انتهيتُ هذِه احللقِة من 

ثينُمُ و  ،فالَّذي كان يف احللقِة املاضية كان عرضًا إمجاليًا ألقواِل ُعلمائنا  ،مفكِّريناو  ،مراجعناو  ،ادِّ
ثينا على الفضائياتو  شاهدة هي الرؤية أنَّ الـمُ  لىتفقوا عام أّنَّ  :الَّيت ُُيكن أْن خنُلص إليها واخُلالصةُ  ،ُمتحدِّ

 د الصَّدر نفىالسّيد ُُممَّ  ة وكذلكيابة النِّ د كمال احليدري نفى قضيَّ نعم السيِّ  ،ّدعاء النِّيابة بشكٍل عاممع ا
نَّ أا تلتقي على أكثرُه ألقوالافولكن بشكل عام  ،أْن تكون كلمُة الـُمشاهدة دالَّة على اّدعاء النِّيابة

اخلوئي  سّيدناو  ،ء النِّيابةادِّعا الوا معاألكثر قو  ،اللقاء باإلمام احُلجَّة ،الرؤية بالعني ،الـُمشاهدة هي الرؤية
 .لسَّفارةوادِّعاء ا ةِ لنِّيابعاء امع ادِّ  الـُمشاهدة هي الرؤيةُ  أنَّ بواملراجع املعاصرون يذهبون إىل القول 

ن إىل مرجعياٍت دَّثوا ينتمو ذين حت الَّ وكلّ  ،الرَّمسية الدينيةِ  املؤسَّسةِ  ُكلُّ الَّذي تقدَّم هو يف أجواءِ 
ىل أقواٍل هي من شري إأْن أُ د ريقة أُ احلل يف هذه ،ةيعيالشِّ  الدينيةِ  وإىل تياراٍت ُمتباينة داخل املؤسسةِ  ،ُُمتلفة

 .ةمسيّ الر  ةِ الدينيّ  أشخاٍص هم يف مواجهة املؤسسةِ 

هذا الُكرَّاس الَّذي بني  ،هو أيضاً حتدَّث عن هذا املوضوع ،أمحد إمساعيل الَّذي يُلقُِّب نفسُه باليماين
نصيحٌة إىل طلبة احلوزات )عنوانُه  ،31العدد  ،المعليه السَّ  يدي هو من إصدارات أنصار اإلمام املهديّ 

 يف آخر البيانو  ،ُب نفسُه باليماين من أمحد إمساعيل الَّذي يُلقِّ بياٌن صادرٌ  (،العلمية وإىل ُكلِّ من يطلُب احلقّ 
 1426 / رجب الحرام /1َلم عليه السَّ  مهديّ  سول اإلمام الورَ  وصيّ  أحمد  الحسنجاء التوقيع 
وإىل كلِّ من يطلب احلّق والَّيت تشكو  ةِ يف هذه النصيحة الَّيت وجهها إىل طلبة احلوزات العلميّ  .هجري قمري

يف و  ،وكذاك األخطاء الفاضحة يف تراكيب التعبري ةِ واألخطاء اإلمالئيّ  ةِ والصرفيّ  ةِ والنحويّ  ةِ من األخطاء اللغويّ 
ذي يُلقُِّب يقول أمحد إمساعيل الَّ  ،حة اخلامسةيف الّصف ،يل بكلِّ هذه األخطاء ال شأنَ  ،أسلوِب التعبري
واآلن  ؟همم كَلمِ هم إلى م حكَ كَلمِ   اإلمام متشابهَ  وهل أرجعَت يا من تكتب  في قضيَّة :نفسيه باليماينّ 

م حكمٌة بيَّنة  المعنى أقول  فإْن ق لتَ  ؟عليِّ ابن م حمٍَّد السَّمري م حكَمٌة أم م تشابهة أسأل هل أنَّ روايةَ 
منهم -نستمرّ  على أيِّ حال ،العبارات ركيكة جدَّاً -لقد َصنَّف كثيٌر من العلماء معاني كثيرًة في فهمها
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وهذا يدلُّ على عدِم وضوح  ،وغيرهم ،والسّيد الصَّدر رَحَمه  اهلل ،السّيد مصطفى الكاظمي رحمه  اهلل
ة ة والنحويّ كما قُلت التعابري اللغويّ -فَل َتك ن م حكمة بل م تشابهةيقبل  اللبس  ال بشكلٍ  معناها له م

ميزٌة يتميّـُز  األخطاء شائعة من أّول البيان إىل آخرِه وتلكفيف تراكيب التعبري و وحَّتَّ يف األسلوب  ،ةوالصرفيّ 
موجودة على شبكة وهي  ،وتّ أحاديثِه الـُمسجَّلة بشكٍل صيف أو  ،يف بياناتِه املكتوبة هبا أمحد إمساعيل

هذا احلديث يدخل و فهو يقول بأنَّ هذا التوقيع  ،لنا بأخطائِه واشتباهاتهِ  على أيِّ حاٍل ال شأنَ  .نرتنتاإل
هو وهنا  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  فهو من الكالم املتشابِه من كالمهم صلواتُ  ،حتت عنوان املتشاهبات

فهذا  ،وهو كالٌم خائٌب هنا ،معصوم أنَّهُ و  ،باعتبار أنَُّه إمام والـُمتشابهَ  الـُمحكمَ فيه  يُؤسِّس ألساٍس ُُييّـزُ 
كن ل ،البيانات اآلتية التوقيع ُُمكٌم يف غايِة اإلحكام وسيتَِّضُح لكم ذلك من خالِل هذه احللقة ومن خاللِ 

 .لرِّوايات املتشاهبةفيقول هي روايٌة من ا ،حنُن وما كتَب أمحد إمساعيل الَّذي يُلقُِّب نفسه باليماين

لسَّمري دة يف رواية ااءٌة جديقر ) ونفُس الكالم يُؤكِّدُه أحُد أتباعِه اأُلستاذ ضياء الزيدي حتت عنوان
بيان صدَر من هناك  .37دد الع ،إصدارت أنصار اإلمام املهديّ  (،ردًا على ُمدَّعي الِعلم كاظم احلائري

وقد -:يقول لدَم حيثُ اُر فيه يهدد مساحُة السيِّ البيان أصاًل  ،ئريد كاظم احلااملعاصر السيِّ  املرجع الديينّ 
إىل  ،الكربى الغيبةِ  مانِ نا ز ة يف زمانِ لنِّيابا-ةك ّل من يّدعي النِّيابة الخاصَّ   د دام ظلُّه دمَ أهدَر سماحة  السيِّ 

ي ذهب إليه بالفهم الَّذ ُمشاهدةعىن الـهو أيضاً يفهم مأنّه السّيد احلائري  من بيانِ  آخر الكالم والَّذي يُفهمُ 
ي تِ يعَ شِ  ِمن ييأتِ سَ وَ -انورِد يف البيُه يُ ألنَّ  ،ةاخلاصَّ  النِّيابةِ  مع ادِّعاءِ  الرؤيةُ وهو  ،املراجع السابقون واملعاصرون

ذا البيان أيضًا حبسب هو صرين هاملعا املراجعأحد فالسّيد احلائري  ،إىل آخر الكالم-ةدَ اهَ دَّعي ال م شَ ن يَ مَ 
ذا الُكرَّاس هيف  اعيل يردّ محد إمسأن أتباع مضياء الزّيدي و  ،الرؤية مع ادِّعاء النِّيابةعلى أّّنا الـُمشاهدة  يفهمُ 

الصة خُ و  (م احلائريلم كاظعي العِ قراءٌة جديدة يف رواية السَّمري ردًا على ُمدَّ )على السّيد كاظم احلائري 
 هوو  ،علِّق عليهق ما يُ ويُعلِّ  ،هبةمن األحاديث الـُمتشاهو  إىل أنَّ هذا احلديثَ أيضًا يذهب هو أنّه الكالم 

 .منههم يأخذون فتباعِه أه من وهذا طبيعّي ألنّه هو وأمثال ،نفس الكالم الَّذي ذهَب إليِه أمحد إمساعيل
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ت عنوان حت (ألرضايف  هُ مّكن اهلل ل ر اإلمام املهديّ اصأن)من إصدارات  ونفُس الشيء يف إصدارٍ 
: توقيُع السَّمري رمحُه اهلل ،143فحة يف ص ،هذا من إصداراهتم ومن منشوراهتم أيضاً  ،(أدلَُّة الدَّعوُة احلقَّة)

-يثن بداية احلدمثالثة  طريننقرأ س-دلة لألخ أبو م حمَّد األنصاريهذا الموضوع منقوٌل من جامع األ
ه أراُه ُُمكماً أُ بة يل حني أقر بالنس-هقرأ  الداللة كما يتضح  لكلِّ من ي م تشابهعلى الرَّغِم من َكوِن التوقيع 

اللة كما م تشابه الدِّ  لتوقيعوِن اكَ على الرَّغِم من  -يف غاية اإلحكام هذا النَّص ُُمكمٌ نعم،  ، ذلكوسأُبنّيُ 
  نظ ر اآلن فيولَنَ -أْن يقول إىل ،هُ ي ذكر إىل آخر الكالم الَّذ-ه إالَّ أنَّ الم عاِندينلِّ من يقرأ  يتضح  لك  

ا فهامهم ِممَّ ل في أحاصال من تحّدثوا عن التوقيع الشريف لنرى مقدار التضارب كلماِت بعِض أهمّ 
من هو توقيع ى أنَّ هذا الظرِه علهة ن وجأمحد إمساعيل بىَن -ز ما سبق أْن أشرنا إليه من تشابه التوقيعي عزِّ 

ا  إمامًا َلم فلو كان ،متهِ دِم إماع على وهذا أدلُّ دليلٍ  ،اء خلطوا وخبطوا يف معناهاحلديِث املتشابه ألنَّ الُعلم
قع ذي و الرتدَّد الَّ و احلرية هات و كان ُُمتاجًا أْن ُيشخَِّص احلديث املتشابه من الـُمحكم على أساس االشتبا

م قد  صحيحٌ  ،احلريةدُّد و الرت  يفصحيٌح قولُه أنَّ الُعلماء واملراجع قد وقعوا  ..!!فيها علماؤنا ومراجعنا قولُه بأّنَّ
البُدَّ أْن  كمٌ أو ُمُ  ُمتشابهٌ  وأنّهث حلديا بينما حتديدُ  ، على هذه الفكرةُه بىَن اشتبهوا يف بيان هذا الكتاب ولكنَّ 

 .احلديث منظومةِ  داخلَ هذا يكون 

ه َو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك ) :السَّابعة يف سورة آل عمران يف اآليةِ  ،حنُن حني نذهب إىل الكتاِب الكرمي
يف -آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ه نَّ أ مُّ اْلِكَتاِب َوأ َخر  م َتَشاِبَهاتٌ  ِمْنه  -داخل الكتاب من نفِس الكتاب-اْلِكَتاَب ِمْنه  

َلم  تَْأِويَله  ِإالَّ الّله  َوَما يَ عْ )-ة بالكتابـمالعالِ  يتمُّ التمييز من خالل الهةِ  ؟كيف يتمُّ التمييز  ،داخِل الكتاب
من خالل الرَّاسخني يف  ؟كيف يتمُّ التمييز ،فالكتاُب يف داخلِه ُُمكٌم وُمتشابه-(َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلمِ 

ق  ل وِبِهْم فََأمَّا الَِّذيَن في )-وهو سيذهب إىل االجتاه الثَّاين الَّذي ال يعود إىل الرَّاسخني يف العلم فإنَّهُ و  ،العلم
َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلهِ  ه َو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنه  آيَاٌت )-(زَْيٌغ فَ َيتَِّبع وَن َما َتَشابََه ِمْنه  اْبِتَغاء اْلِفت ْ

ا تُعرُف ضم ،(مُّْحَكَماٌت ه نَّ أ مُّ اْلِكَتاِب َوأ َخر  م َتَشاِبَهاتٌ  رآين واآليات ن السِّياق القُ فاآلياُت الـُمحكمة إَّنَّ
ون الَّذين ال يعودون إىل أهل البيت إْن كانوا من املفسِّر  ،ال ألنَّ املفسِّرين مل يفهموا معناها ،الـُمتشاهبة كذلك

 فإذا ،اً مع والعرتةُ  رآنُ القُ حنن عندنا  ،ال شأن لنا هبمو يعة أو من الُسنَّة فُهم من أولئك الَّذين يف قلوهبم زيٌغ الشِّ 
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حنُن و  ،الكتاِب والعرتة منظومةِ  داخلِ من و رآن من القُ  هماالبُدَّ أْن نعرففأردنا أْن نعرف الـُمحكم والـُمتشابه 
ها ومضامينَ إذا رجعنا إىل الكتاِب معزواًل عن العرتة فإنَّنا سنواجه آياٍت كثريًة ُمتشاهبة ألنَّنا ال نعرُف معناها 

نا حني كتبوا مراجعُ و  ،رتةيعة حينما عزلوا الكتاب عن العِ من الُسنَّة والشِّ  وهذا ما وقع فيِه املفسِّرون عموماً 
 دائرةِ  ها ووقعوا يف هذه الدائرةِ فهناك الكثرُي من اآليات أساءوا تفسريَ  ،ةهذه اإلشكاليّ  التفسري وقعوا يف

م ما عادوا وما رجعوا إىل العرتة ؟ملاذا ،الـُمتشابه نا ابتداًء من الشَّيِخ مراجعِ  وهذا واضٌح يف تفاسريِ  ،ألّنَّ
رآن إمَّا وفقاً راجعنا املعاصرين الَّذين أعرضوا عن حديِث أهل بيت العصمة وفسَّروا القُ مبوسي وانتهاًء الطُ 

 ،عليهم أمجعني وسالمهُ  وفقًا للمنهِج الـُمخالِف ألهل بيت العصمة صلواُت اهللِ  م وإّماهم واستحساناهتِ آلرائِ 
وأحاديُث  ،نرتنتدٌة يف املكتبات ومنشورٌة على اإلنا موجو نا ومراجعِ فتفاسرُي ُعلمائِ  ،ر  ُث عن سِ وإنَّين ال أحتدَّ 

ألحاديِث أهل البيت يف تفسرِي  أدىن مراجعةٍ و  ،نرتنتومنشورٌة على اإل أهل البيت موجودٌة أيضاً يف املكتباتِ 
 ولو قارنَ  ،فارقًا كبرياً  عُ نا ومفسِّرينا سيجد الـُمراجِ مائِ نا وُعلمراجعِ  أليِّ تفسرٍي من تفاسريِ  وأدىن مراجعةٍ رآن القُ 

أعداِء أهل البيت  أعداء أهل البيت فإنَُّه سيجد تشاهبًا وتطابقًا كبريًا بني تفاسريِ  نا مع تفاسريِ ُعلمائِ  تفاسريَ 
تُراجعوا ذلك  الكتُب موجودة وُُيكنكم أنْ فيخ والقضيُة ليست يف املرّ  ،نانا ومراجعِ علمائِ  وبني تفاسريِ 

ا حديثُ  وعنوانُه وعندي برنامج سيأت يف وقتِه  ،نا طويلوسآتيكم بأمثلة وشواهد ليس يف هذه احللقة وإَّنَّ
حلديِث أهل  رآنِ القُ  نا يف تفسريِ مراجعِ  م األمثلة الكثرية على ُمالفةِ يف هذا الربنامج سأعرض لكُ  ،(مقُرآّنُ )

وذلك ما هو بقليل إنَُّه كثرٌي وكثرٌي وكثرٌي وكثرٌي حَّتَّ  ،ِء العرتة الطاهرةالبيت ومطابقتهم ألحاديِث وتفاسري أعدا
ا ُيشخَّصُ والـُمتشابِ  مُ فالـُمحكَ  ،ينقطع النَّفس وحَّتَّ بعد أْن ينقطع النـََّفس  ،رتةالكتاِب والعِ  منظومةِ  داخلَ  ه إَّنَّ

 .رتة الطاهرةسواء كان هذا الـُمحكم والـُمتشابه من آيات الكتاِب الكرمي أو كان من حديِث العِ 

لشيخنا الصَّدوق  (ه عليه وهذا هو )عيون أخبار الرِّضاوسالمُ  نا الرِّضا صلواُت اهللِ إمامِ حديٌث عن 
علّي ابن إبراهيم ) :ثوناحلديث التاسع والثال ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،زء األّولالُ  ،261صفحة 

 َردَّ م َتَشاِبه الق رآن إلى م ْحَكِمه َمنْ  :الَ قَ  ،َلمالسَّ  عليهِ  مولى الرِّضاون عن أبيه عن أبي حيِّ  ،ابن هاشم
الق رآن وم ْحَكَمًا َكم ْحَكِم  أخَبارِنا م َتَشاِبهًا َكم َتَشاِبه الق رآن إنَّ ِفيْ  :ث مَّ قَال ،ى ِصراٍط م ْستِقيمإل ه ِديَ 

ماذا قال  ،نفس الشيء-(َفردُّوا م َتَشاِبَهَها إلى م ْحَكِمها وال تَ تَِّبع وا م َتَشاِبَهها د وَن م ْحَكِمها فَ َتضلُّوا
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َمن -رتةداخل منظومة الكتاب والعِ  ،رآنيةداخل املنظومة القُ -ى م ْحَكِمهَمن َردَّ م َتَشاِبه الق رآن إل :-؟اإلمام
إنَّ ِفي أخَبارِنا م َتَشاِبهًا َكم َتَشاِبه  :ث مَّ قَال ،إَلى ِصراٍط م ْستِقيم ه ِديَ  ى م ْحَكِمهرآن إلَردَّ م َتَشاِبه الق  

َفردُّوا م َتَشاِبَهَها إلى م ْحَكِمها -القرآن هُ احلديث ومتشابِ  هُ  متشابِ هوَ  ُهوَ -وم ْحَكَمًا َكم ْحَكِم الق رآن الق رآن
 .د وَن م ْحَكِمها فَ َتضلُّواها وال تَ تَِّبع وا م َتَشاِبهَ 

البُدَّ أْن ُنشخصِّه  (هاملتشابِ )حتت هذا العنوان و فإذًا ما جاء من حديِث أهل البيت حتت هذا البند 
 ،ذلك الُعلماء مل يفهموا ولكنّ  ،والعرتة الكتابِ  منظومةِ  منَ ضِ  ،البيت أهلِ  حديثِ  منظومةِ  منَ ضِ  هُ وأْن نفهمَ 
 وأمثال افعيّ  فهٍم أخذوها من الشبطريقةِ  البيتِ  أهلِ  ألنَّ العلماء يتعاملون مع حديثِ  ؟مُه العلماءهِ ملاذا ما فَ 

قها لكم أهل البيت وفقًا لطريقة أهل البيت الَّيت ذكروها يف رواياهتا والَّيت سأطبُّ  مل يفهموا أحاديثَ  ،افعيّ الش
بوضوٍح وسالسٍة وبساطٍة حبيث ال حيتاج إىل  مريّ هذا الكتاب الَّذي ورد على السَ  يف هذه احللقة وستفهمون

ا هذا احلديثُ  ،أنَّه ُمتشابهالقول ب ه عليه وسالمُ  اهللِ  أنَّ اإلمام صلواتُ  لُ عقَ يُ ُُثَّ كيف  ،حديٌث ُُمكمٌ هو  وإَّنَّ
سأشرُح  ،؟!ويكون الكالُم فيه متشاهباً  الشِّيعةِ  تكليفَ   الَّذي ُيشخُِّص فيهاألخريَ  الكتابَ  هِ إىل شيعتِ  يُرِسلُ 

لكنَّ الُعلماء  ،زماننا إمامِ  لكم هذا الكتاب وسرتون بأنَّ هذا الكتاب هو أهمُّ كتاٍب وأهمُّ حديٍث يف شؤونِ 
هم لن أخرج عن نصوِص حديثِ  ،هموا أمهيَّته وبقي احلديُث ُمركَّزًا على قضية ادِّعاء الـُمشاهدةهموه وال فِ ما فِ 

اً  كما ،حبديِث أهل البيت  فاحلديُث حديٌث ُُمكم والرَُّجل هذا ال خربة لهُ  ،وسرتون ذلك واضحًا وجليًَّا جدِّ
ُه الَّذي ذكرَ  ِفرارًا من اإلشكالِ  وذلكَ  ،لذلك قال بأنَّه ُمتشابه ،راءةالكتابِة والقِ  مبقدِّماتِ  ال خربة لهُ أنّه 
فلكي يفرَّ من هذا اإلشكال  ،يّدعي ما يّدعينفُسُه وهو  النِّيابةِ  مع ادِّعاءِ  هي الرؤيةُ  أنَّ الـُمشاهدةَ ب ماءالُعل
وأقول ألتباعِه إذا  ،موسأُثِبُت لكم بأنَُّه حديٌث ُُمكَ  ،قال بأنَّ هذا الكتاب وهذا احلديث حديٌث ُمتشابهلذا 

والـُمحكم  كم ال ُُييّـُز بني الـُمتشابهِ فهذا يعين أنَّ إمامَ  مٌ حديٌث ُُمكَ  ثبت بني أيديكم أنَّ هذا احلديثَ 
العصمُة  من الـُمحكم فأينَ  هِ ن من متييز الـُمتشابِ ألنَُّه إذا كان يف مرٍَّة واحدة مل يتمكَّ  ،هحينئٍذ تسقُط إمامتُ و 

إذا  ف ،نازمانِ  ! هذا حديُث إمامِ ؟ن يّدعي بأنَُّه وصيُّ لهُ حبديِث مَ  ! وأين املعرفةُ ؟وأين اإلمامة الغيبُّ  وأين العلمُ 
 ،ه وكما هو يّدعي بأنَّه وصيُّ اإلمام املهديّ يف نفسِه وكما يعتقُد فيه أصحابُ  كان أمحد إمساعيل كما يعتقد

أنا هنا  ،وسيتضُح هذا يف هذه احللقة ،املهديّ  اإلمامِ  وهو ال يعرُف كالمَ  يّ ًا لإلمام املهدفكيف يكون وصيّ 
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ا أردُت أْن أستعرض اآلراء يف الوِّ  ،يل بهِ  ال أريد أْن أُناقشُه وال شأنَ  يوم أمس  ففي حلقةِ  ،ُعموماً  يعيالشِّ إَّنَّ
ثِ  ةِ الرمسيّ  ةِ الدينيّ  استعرضُت أراء املؤسَّسةِ   ةِ واألصوليّ  ةِ اإلخباريّ  يها من املدرسةِ ا ومؤلِّفِ ها وُكتَّاهبِ يها ومراجعِ مبحدِّ

نرتنت وهو فهٌم ُمنتشٌر عامٌّ حبيث أنَّ بعض ات وعلى اإلر على الفضائيّ  ما يُنشَ ومن مجيِع االجتاهات وتناولتُ 
هذا الكالم حيتاُج إىل  ومع أّن  ،أمجعت على هذا الفهم يعةَ يخ ُمّمد كنعان قال بأنَّ الشِّ الشَّ مثل الـُمتحدِِّثني 

 أودِّعاء النِّيابة يعة أمجعت على أنَّ الـُمراد من هذا الكتاب هو الرؤية مع اولكن حبسِب ما قال بأنَّ الشِّ  ،دليل
ريد ال أُ  ،هو ادِّعاء السِّفارة (وسيأت شيعيت من يدَّعي الـُمشاهدةيف عبارِة )معىن الـُمشاهدة أّن يعين  ،السِّفارة

 ة لنجدَ سة الدينيّ خذ أمثلة من الَّذين يُعارضون املؤسّ ريد أْن آيف هذه احللقة أُ فأنا  ،أْن أُناقش يف هذه القضّية
والسَّاحة  ،ةيعيالشِّ ! هي هذه السَّاحة الثقافية ؟من أين يأخذونفالميُع  مثُل أولئكَ أنَّ هؤالء أيضًا هم 

 .هيَ  فلذلك ستكون النتائج هيَ  !!من غريهم تأخذُ وإَّّنا ة ال تأخُذ من أهل البيت يعيالشِّ الثقافية 

د لَّيت وقعت بعحداث ااأل ل يفقُتِ  وهو قد ،الَّذي يُلقُِّب نفسُه بالقحطاينّ  ،أيضًا حيدر مشّتت
ت ع اجملموعاصرا داخل أي  ،يعيالشِّ  يعيالشِّ قُِتل يف بغداد يف الصِّراع  2003سقوط النظام الّصدامي بعد 

سني بد اهلل احلُ د أيب عالسيِّ  يُناقش الُعلماء والـُمّدعني من فكر القحطاينّ )كتاب   بني يديّ  ،ةيعيالشِّ 
كتاب يف هذا ال يف ،ضاءتوزيع دار احملجة البي ،إعداد صالح الكاظم ،تمشتّ حيدر هو هذا  (القحطاينّ 
 الشَّيخُُثَّ قول  ،196صفحة  إىل ،الكوراين ومسألة السِّفارة يف آخر الزَّمان الشَّيخث حتدَّ  ،191صفحة 

 196إىل صفحة  191صفحة  ،261بعد ذلك ينتقل إىل صفحة  ،الكوراين يف من خيُلف اإلمام املهديّ 
الّسفارة بني الفتِح  ،264إىل صفحة  ،261صفحة  ،الكوراين ومسألة السفارة يف آخر الّزمان الشَّيخ

إىل  267حة صف ،فكرة السفري اخلامس حقيقٌة أم خيال ،266إىل صفحة  265صفحة  ،واالنغالق
 رة كالمي فيمافاالسّ  يثِه عنأنا ال شأن يل حبد ،هل الّسفارة منحصرٌة باألربعة أم هي مفتوحة ،276صفحة 

 ،حلديثاِل ُكّل هذا من خال شاهدةالـمُ ف ،فهو مل خيرج عن معىن الرؤية ،يتعّلق فيما ذكرُه يف معىن الـُمشاهدة
 .اللقاء باإلمامو  هي الرؤية

ة مل خترج يف معىن الـُمشاهدة عن الرؤية وأضافت إليها ة الرمسيّ فُتالحظون أنَّ رموز املؤسَّسة الدينيّ 
 ة مثل أمحد إمساعيل الَّذي يُلقِّب نفسُه باليماينّ وحَّتَّ الَّذين عارضوا املؤسسة الدينيّ  ،السِّفارة والنِّيابةادِّعاء 
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املراد إىل أّن أيضًا وصل ه ودخل يف تفاصيل ولكن بالنتيجة ُمتشابِ حديٌث ديث واحل ،ةُمتشاهبِ  قال إنَّ الرواية
 .مشّتت الَّذي يُلقِّب نفَسُه بالقحطاينّ وكذا حيدر  ،من الـُمشاهدة هي الرؤية اللقاء

 ،وهذا هو الزء الثَّاين واخلمسون من حبار األنوار ،أْن أمرَّ عليها أُريد هناك رواية معروفة عندنا أيضاً 
يف هذه القّصة حبسب ما  ،174ها إىل صفحة وما بعدَ  159صفحة  ،الِقصَّة املعروفة قّصة الزيرة اخلضراء

زين الدين علّي ابن فاضل  الشَّيخاحلكاية يف اصلها منقولة عن  ،159ند موجود يف صفحة ينقل الرَّاوي والس
فق لت   :من البحار 171يف صفحة  ،هو الَّذي ذهب إىل الزيرة اخلضراء كما تقول هذه احلكايةو املازندراين 

من ذراري اإلمام احُلجَّة الذي هو حبسب القّصة هذا املازندراين يتحدَّث مع مشس الدين العامِل -دييا سيِّ 
يت عن صاحب دي قد َروينا عن مشايخنا أحاديث ر وِ فق لت  يا سيِّ -ائبُه اخلاص يف الزيرة اخلضراءنو 

َلمَّا -َلمَّا أََمر :ُُمرَّكةهنا -َلمَّا أ ِمر بالغيبِة الكبرى أو َلمَّا َأَمر بالغيبة الكبرى :األمر عليه السََّلم أنَّه قال
من  ،فهو نفس املازندراين يفهم املشاهدة مبعىن الرؤية-بِة الك برى َمن رآني بعد غيبتي فقد َكِذبَأَمَر بِالغي

فأنتم هناك يف الزيرة اخلضراء  ،يقول لشمس الدين العاملِ -َفَكيَف ِفيك م َمن يَراه-رآين بعد غيبيت فقد كذب
ا جدُّه قد رأى وإْن كان مشُس الدين العامِل قال لُه ب ،من يرى اإلمام احُلجَّة أنَّين ما رأيُت اإلمام احُلجَّة وإَّنَّ

َصَدقت إنَّه  إنَّما قال ذلك في ذلك  :فَ َقال-:اإلمام احُلجَّة حبسِب القصَّة اإلمام احُلجَّة وإالَّ هو مل يرَ 
إنَّما َصَدقت إنَّه   :فَ َقال-نيللهجرة يف زمن العباسيّ  329صدر  الكتابف ،نيأي يف زمِن العباسيّ -الزَّمان

وغيرِهم -أعداء حَّتَّ من أهل بيتِه كان لهُ -قال ذلك في ذلك الزَّمان لكثرِة أعدائِه من أهِل بيتِه وغيرهم
وفي هذا الزَّمان تطاولت  ،يعة يمنع  بعض ها بعضاً عن الت حدُِّث بذكرهِ من فراعنِة بني العّباس حتَّى أنَّ الشِّ 

هم وِبَلد نا نائيٌة عنه م وعن ظ لِمهم وعنائِ -يعين الزيرة اخلضراء-األعداء وبَلد نا نائية س منه  يِ ال م دَّة وأَ 
ا -الوصول إلينا قدر  أحٌد من األعداِء علىعليِه السََّلم ال يوبِبرَكتِه  إذًا املازندراين يفهم الـُمشاهدة بأّنَّ

 ..!!البيت ل البيت وفقًا حلديِث أهلِ أه ديثَ ويبدو أنَّ أهل الزيرة اخلضراء هم أيضًا ال يفهمون ح ،رؤية
معناها الرؤية  ليسوالـُمشاهدة  ،نَّ الـُمشاهدة هي األصل يف احلديث وليست الرؤيةفإنَُّه ما ردَّ عليِه وقال إ

ا هلا معىًن آخر الـُمشاهدة معناها أوسع وسيأت بياُّنا من خالِل و  ،تكون من أجزاِء الـُمشاهدة الرؤيةُ  ،وإَّنَّ
 ! ؟وهذا ما هو مبُستغرب ، يفهمون املعىَن  هم اآلخرون الاخلضراءِ  الزيرةِ  فيبدو أنَّ أهلَ  ،البيت ديِث أهلِ ح
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َّتَّ بيت الصِّحة حأهل ال اء عنجاألصل فيما  :املاضية املنهج الَّذي اتّبعهُ  بينُت يف احللقاتِ أواًل 
  .!!.حةاألصُل عدُم الصِّ  يثُبت ِخالفُه واألصُل بالنسبِة يل ما جاَء عن الُعلماءِ 

هذه روايٌة تناقلها  ،رواية الزيرة اخلضراء ما وردت عن أهل البيت ،هذه الرِّواية مل َترِد عن أهل البيت
أنا ُهنا لسُت بصدِد ُمناقشِة حكاية الزيرة و  ،عدُم الصِّحة حَّتَّ تثُبت صحَّتهاهو الُعلماء فلذلك األصُل 

 ،لكن احلكاية بكلِّ تفاصيلها ال أُؤمُن هبا ،فيِه شيٌء من الصَّحة ضًا من احلكايةِ أؤِمُن أنَّ بعأنا  ،اخلضراء
 مامية ِعنده م ِذكرًا ِسوى خمسة،ِلع لماء اإل َلم أرَ  :؟مثاًل ماذا يقول املازندراين ألنَُّه يف ّناية احلكايةِ  ؟ملاذا

 ،وابن بابويه ،د ابن يعقوب الك لينيوم حمَّ  ،والشَّيخ أبو جعفر الط وسي ،السّيد  الم رتضى الموسويّ 
 منمها وسي والـُمحقِّق احلّلي الطُ  الشَّيخ .يعين الـُمحقق احللي-والشَّيخ أبو القاسم جعفر ابن َسعيد الحّلي

فما الَّذي أخذهم إىل هناك إىل  ،البيت ألهلِ  وبالفكِر املخالفِ  يعة تأثُّرًا بفكِر الشَّافعيّ أكثِر ُعلماء الشِّ 
ونه ون أصول الدين والفقه الَّذي يقرأ  بأن َّه م كانوا يدرسقال  املازندراين خصوصًا وأنَّ قال ؟اخلضراء الزيرة

أخذوه عن كما يقول قد إذا كان ِفْقُههم  -مسألًة مسألة وقضيًَّة قضيَّة وح كمًا ح كماً  عن صاحِب األمر
 وبقيَّة والـُمحقِّق احلّليّ  يصنعون بالطوسيّ وُحكمًا ُحكمًا فماذا  وقضيًة قضيةً  صاحِب األمر مسألًة مسألةً 

 ،واضحٌ  القّصة فيها تضاربٌ  إذاً  ؟الصَّدوق والسّيد املرتضى ماذا يصنعون هبؤالء الُعلماءالُعلماء وحَّتَّ الُكليين و 
النِّهاية  كتابِ خبصوص ِ  النوريّ  آغا بُزرك الطهراين عن الـمحدِّثِ  الشَّيخالَّيت نقلها  شبيهٌة حبكايِة الكرامةِ  وهي

يُخ النِّهاية هو الشَّ  كتابَ   من خالفَ  لُ عليه وصَف الكتاب مبا وصفُه وأوّ  اهللِ  املؤمنني صلواتُ  وأنَّ أمريَ 
وسي يف زمان الطُ  الفقهاءِ  اعرتاِض بعضِ  ألجِل تغطيةِ  لةٌ ُمفتعَ  ةٌ قضيّ فالقضّيُة  ،الكالمهذا مرَّ علينا  !!وسيّ الطُ 

عليه أولئك الُفقهاء وسنأت  أسكتوهم ورتّبوا كرامًة لكتاِب النِّهاية الَّذي اعرتضَ  ؟لوافماذا فع ،وسيّ على الطُ 
من هذا هو هذا الكالم إذًا  .نَِقُف عليها بعض الشيءو  ،ة يف طوايا احللقاِت القادمةعلى هذه احلكاي

 األمر مسألًة عن صاحبِ  راء ُأِخذ كما تقول نفس احلكايةيعين إذا كان الفقه يف الزيرة اخلض ،التلصيق
مسألة وقضيًة قضية وُحكمًا ُحكمًا فما احلاجة إىل كتاِب الكايف أو إىل كتاب الفقيه للصدوق أو بقّية 

هل حيتاجون تفسري  ؟ما احلاجة ،الشَّافعيّ  سي الَّذي غطس إىل أُذنيه يف فكروما احلاجة إىل الطو  ؟الكتب
إذاً  ،ال يعرفون حديَث أهل البيتإذا كانت الزيرة اخلضراء هكذا فإذاً هم و  ؟التبيان الَّذي هو تفسري الطربيّ 
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بأنَُّه حَّتَّ  سيقولون ،أنا أعرف ُُيكُن االعرتاُض عليه. هذا الكالم الَّذي نقلُه املازندراين عن مشس الدين العاملِ 
! !صنعفماذا أ ،بني أيديكمهي ئق ولكن هذه احلقا ،سيقولون هذا الكالم !!مينِّ  ََنوااخلضراء ما  زيرةِ ال أهلُ 

قنا لو طبّ  ،نستطيع أْن نستكِشَف أيَّ خطٍأ يف أيِّ روايةٍ فإنّنا قناه من هنا يتجّلى أنَّ منهج حلِن القول لو طبّ 
حينئٍذ هم حديثِ  هذا املنهج وُعدنا إىل معاريِض األقوال وُعدنا إىل قواعِد أهل البيت اليت تركوها لنا لفهمِ 

ا لو سنح يل الوقت يف مناسبة  ،حكاية الزيرة اخلضراء كما قُلت لسُت بصدِد مناقشةِ   .ضح احلقائقتتّ  رمبُّ
برنامج أُقدِّمُه  ،بَقينا أحياء الـُمبارك إْن شاء اهلل تعاىل لوأخرى قد أناقشها يف برنامٍج أُقدِّمه يف شهِر رمضان 

رمّبا إذا َسنحت  ،(اهلل يين بقّيةَ عَ  كَ امَّت تر )ان بعنو بٌث مباشر وهو ًا يف شهِر رمضان على هذه الشَّاشة يوميّ 
ولكن أقول بأنَّ هذا العامِل  ،بالشرِح والتحليِل والبيان اخلضراءِ  الزيرةِ  الفرصة يف ذلك الربنامج سأتناول حكايةَ 

ا رؤيةيفهم الـُمشاهدة أيضاً هذا العامِل هو  ،املازندراين الَّذي روى حكاية الزيرة اخلضراء يعيالشِّ  ولذلك   ،بأّنَّ
-مشُس الدين العامِل قالو   (َمن رآِني بَعد َغيبتي فَ َقد َكَذب َفكيَف فيك م َمن يَراه) هكذا: نقل احلديث

على  فهل هذا الكالم ُمضافٌ  ،يعين هو أيضًا يفهم أنَّ الـُمراد من الـُمشاهدة الرؤية ،واستمرّ -َصَدقت
 أخطأوا يف النقل؟ أو أنَّ الَّذين نقلوا عن املازندراين ،دقيقًا يف النَّقلأو أنَّ املازندراين مل يُكن  ؟احلكاية

بالنتيجة هذا الكالم ستجدونُه يتعارض تعارضًا واضحًا وكبرياً مع ما سأذكرُه من معىن الـُمشاهدة يف حديِث 
 .ه عليهم أمجعنيوسالمُ  أهل بيت العصمة صلواُت اهللِ 

شَّيِخ عتمدون على الي زيرةِ ل الإذا كانت احلكايُة هكذا وكان أه ،اءإذًا حَّتَّ يف قّصة الزيرة اخلضر 
ُة يف هذا الفهم يّ لب جاءتُه الن العاملِ الّدي ا مشسُ إذًا هذ ،جاءهتم البليَُّة من هنافقد  ،الطوسي والـُمحقِِّق احلِّلي

ْن أضراء ُُيكن زيرة اخلقّصة ال ُهناك جانٌب مننعم  ،ولكنَّين أشكُّ يف كلِّ هذه التفاصيل ،من هنااخلاطئ 
  .وعا املوضعن هذاآلن ليس احلديث و  ،سبيكون صحيحاً وهذا ما سنأت عليه يف الوقت املنا

ة مسح طويلة من اليوم الَّذي ُدوِّن فيِه إذًا اآلن صارت عندنا خارطة واضحة وصارت عندنا عمليّ 
ثينا من مراجعنا من رموز املؤسسة الدينيّ  على طول خطِّ عملّية مسح  ،هذا ناهذا النَّص وإىل زمانِ  ة من ُمدِّ

ومن  ،من أمثال املريزا اإلخباريّ  ،من أمثال الـُمحدِّث النوريّ  ،املدرسة اإلخبارية من أمثال الشَّيِخ اجمللسي
اخلوئي د ة من أمثال السيِّ ومن جهابذة املدرسة األصوليّ  ،د حبر العلومة من أمثال السيِّ أعمدة املدرسة العرفانيّ 
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د ُممَّد الصَّدر وَّناذج نا السيِّ زمانِ  إمامِ  شئوناتِ  ومن الَّذين كتبوا وحقَّقوا يف موضوعِ  ،واملريزا جواد التربيزي
فهذه مؤسَّستنا  ،الـُمشاهدة عنوان قني ممَّن حتدَّثوا عن هذه املسألة وبالذات عنقّ أخرى من العلماء واحمل

ينية وهؤالء الَّذين يُعارضوّنا فماذا  ،وهذه قّصة الزيرة اخلضراء ،تأمثال أمحد إمساعيل وحيدر مشتّ  الدِّ
 هناكَ ف ،! هذا هو املوجود؟ةيعيّ الشِّ  الثقافةِ  ة وساحةَ يعيّ الشِّ الثقافة  تريدون أكثر من ذلك لكي نستكشفَ 

 ..!!مرتوٌك إليكم التمييزُ و  ،ومنطٌق شيطاينّ  منطقان منطٌق رمحاينّ 

 ،ه عليه أمجعنيوسالمُ  اهللِ  ولنذهب إىل حديِث أهل بيت العصمة صلواتُ ب النذهب إىل نفِس الكت
يا  ،ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيم) :لشيخنا الصَّدوق رضوان اهلل تعاىل عليه (كمال الدين ومتام النعمة)هذا هو 

 يف اليوم تويفّ -َك َميٌِّت َما بَيَنَك وبَيَن ِستَِّة أَيَّامفَإنَّ  َأْجَر إْخَواِنَك ِفْيك  السََّمِري َأْعَظَم اهلل  َعِليَّ ابَن م َحمَّدٍ 
هو إليه  ئنُّ ولكن الـُمطمَ  ،328 سنة هناك من يقول بأنَّه تويفّ و  ،329اخلامس عشر من شهر شعبان سنة 

على و يف اليوم التاسع أو العاشر أي  ،من وفاته فهذا الكتاب وصَل إليِه قبل ِستَّة أيَّام ،329تويف سنة أنّه 
فَإنََّك َميٌِّت َما بَيَنَك وبَيَن ِستَِّة -األكثر يف اليوم التاسع وبعد ذلك بستَّة أيَّام تويف السَّمري رضوان اهلل تعاىل

فال  ،السِّفارة ادِّعاءِ  هذا الكالم أّنى قضّيةَ -ى َأَحٍد يَ ق وم  َمَقاَمَك بَعَد وفَاِتكِإل اْجَمع َأْمَرك وال ت وصِ فَ  أَيَّام
لِّ سدَّ الباب على كُ و  هذا الكالم أّنى كلَّ شيءألنَّ  ،على معىن السِّفارة الـُمشاهدةِ  ألْن تشتمل كلمةُ  حاجةَ 

وسيأت )ال أْن نُواِجهُه بأنَّه  ،األوىل مواجهتُه هبذا الكالم الصَّريح من يّدعي السِّفارةَ ف ،السفارة من يّدعي
يعين الَّذي يّدعي السِّفارة بأيِّهما أوىل  ،لذكر السِّفارة يف هذه العبارة ال وجودَ ف ،(شيعيت من يّدعي الـُمشاهدة

وال -خُياطب السَّمري السَّفرَي الرَّابعوهو بأنَّه جاء عن اإلمام احُلجَّة  أليس األوىل أْن نقول لهُ  ؟نردُّ دعواهأن 
ا تأت بالتواصل والتواترألنَّ السِّ  ؟ملاذا-ى َأَحٍد يَ ق وم  َمَقاَمَك بَعَد وفَاِتكِإل ت وصِ  السَّفرُي األّول نصَّ  ،فارة إَّنَّ

فحني اِنقطع الكالم عند الرَّابع فال يُوجد سفرٌي  ،والثَّالث على الرابع ،والثَّاين على الثَّالث ،على السَّفرِي الثَّاين
فيها  ال ِسفارةَ -َعت الَغيَبة  الَتامَّةفَ َقد وق َ  ى َأَحٍد يَ ق وم  َمَقاَمَك بَعَد وفَاِتكِإل وال ت وصِ -آخر وانتهى الكالم

دَّة األوىل وهي هذه املا ،السِّفارة يف نفيِ  من هذا الكتاب واضحٌ فالصَّدُر األول والشَّطُر األول  ،وانتهى الكالم
اً !فيها ين التشابهُ أفُُمكمٌة وواضحة   يكون هذاة و ال أعتقد أنَّ أحدًا يعرُف العربيّ  ،! هذا الكالم واضٌح جدَّ

َأْجَر  َأْعَظَم اهلل-خطاب واضح للسفري الرابع-يا َعِليَّ ابَن م َحمَّد السََّمِري-ليه ليس واضحاً إالكالم بالنسبة 
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فامجع أمرك يعين ال -ى َأَحدٍ ِإل فَاْجَمع َأْمَرك وال ت وصِ  فَإنََّك َميٌِّت َما بَيَنَك وبَيَن ِستَِّة أَيَّام إْخَواِنَك ِفْيك
مجع أمرك يعين اِ  ،ل ذلك األمر النَّاقصأحٌد فيّدعي بأنَُّه يُريد أْن ُيكمِ  عماًل ناقصًا من بعدك كي يأتَ  تُبقِ 

ذيالً  وال تُبقِ كلَّ امللفات   أغلقْ  ،(مجع أمركاِ من عبارة )املراد هو هذا  (،أغلق كلَّ امللفات) :بعبارٍة ُمعاصرة
يقوم مقامك -ِإَلى َأَحٍد يَ ق وم  َمَقاَمَك بَعَد وفَاِتك ت وصِ وال  فاجمع أمرك - ،أغلق كلَّ امللفات ،من الذيول

فََل -أو الغيبُة الثَّانية-فَ َقد وقَ َعت الَغيَبة  الَتامَّة ِإَلى َأَحٍد يَ ق وم  َمَقاَمَك بَعَد وفَاِتك ت وصِ وال -السِّفارة يف
واضح أنَّ -اأَلَمد َوَقْسَوِة الق ل وب واْمِتََلء اأَلرِض َجورَاً  ظ ه ور إالَّ بعد ِإْذِن اهلل َعزَّ وَجلَّ َوَذِلَك بَعَد ط ولِ 

سيكون عون أنَّ ظهور اإلمام إىل هذه القضية فكانوا يتوقّ  يعة مل تلتفتْ لكن ألنَّ الشِّ  ،ة ستطولالفرتة الزمنيّ 
إالَّ   ظ ه ورَ فََل -ال أريد اخلوض فيها اآلن ولكن الكتاب واضحو  تفصيلٌ  وللقضيةِ  ،بعد هذا الكتاب بسنوات

هذا الكالم أيضاً  -َعزَّ وَجلَّ َوَذِلَك بَعَد ط وِل اأَلَمد َوَقْسَوِة الق ل وب واْمِتََلء اأَلرِض َجورَاً  اهللِ  بعد ِإْذن
 .واضحكالٌم 

  :هاعرفَ أْن ي الّشيعيعلى و جّدا  هذه املصطلحات مهّمةٌ و  ،ُهناك عندنا ثالثة ُمصطلحات

  .الحضور -
  .والغيبة -
  .والظهور -

 ،وآله ّلى اهلل عليهصب لنَّ عثة ابما ُيسّمى بعصِر احلضور فعصُر احلضور ابتدأ من بداية  :أمَّا الحضور
دخل يف و ُه على أبيه نا صالتَ مانِ ز  ب إىل أْن أّنى إمامُ من بداية بعثة النَّ  ،يعين ثالث عشر سنة قبل اهلجرة

م عِد صالِة إمامن بو  ،حلضورا بعصرِ  تلك اللحظة يسّمى هذا العصرُ  إىل ،دخَل يف البيت ،الشريف السردابِ 
  .ذاومك هيبدأ عصُر الغيبة وإىل  وبعد أْن دخل إىل البيت زماننا على أبيِه العسكريّ 

لغيبة التامَّة القياِس إىل اب اقصةِ الن القصرية أو بالغيبةِ  ُُيكن أْن ُنسّميها بالغيبةِ  :ولىوهناك غيبٌة أ  
  .وهي الُصغرى ،329فهناك غيبٌة انتهت عند سنة  ،ةوالكامل
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 .ال زلنا فيهاو  :وهناك غيبٌة كبرى

ُن ُر الغيبِة وحنحلَّ عصهى و فعصُر احلضور انت ،فيبدأ عصُر الظهور ،ستستمرُّ إىل أْن يظهر اإلمامو 
هذا  رف حقائقَ أْن يع ن يُريديف غاية األمهيَّة ملهي ُمصطلحات ـهذه الو  ،على أمٍل أْن نُدرك عصر الظهور

حُلجَّة ابُن أْن أمتَّ ا إىل ثةِ البع من بدايةِ هو فعصُر احلضور  ،نازمانِ  إمامِ  الكتاب وملن يريد أْن يعرف شؤونَ 
عد أْن بغاب اإلمام  نُذ أنْ مبتدأ وعصُر الغيبة ا ،ودخل إىل البيت الشريفِ  يف السردابِ  ُه ودخلَ احلسن صالتَ 

  . زمن الظهورصّلى على أبيه ويستمُر إىل

  .للحظةان تلكم م دئُ عصُر الظهور يبتف ،يُعِلُن ظهورُه وقيامُه الّشريفحني يظهُر اإلمام و 

  .ا حضور وعندنا غيبة وعندنا ظهورفعندن

  .فلم يربُز منه شيٌء إىل اآلن :أمَّا الظهور

  .فقد ذهب :وأمَّا الحضور

 .يانُههذا ما سيأت بو حلضور من ا الغيبُة على شيءٍ  ولكن ُُيكن أْن تشتملَ  ،فقد حلَّت :وأمَّا الغيبة  

وَسَيأِتي -الغيبة بعدَ  رِ املتأخّ  إىل العصرِ  ُيشريُ إَّّنا فاإلمام هنا حني قال فال ظهور -وَسَيأِتي ِشيَعِتي
السُّفياين حبسب -والصَّْيَحةقَبَل خ ر وِج السُّْفَياِني أاَل َفَمن ِادََّعى ال م َشاَهَدة  ،ِشيَعِتي َمن َيدَِّعي ال م َشاَهَدة

ا بثالثة أشهر صَّيحةِ لا قبلَ يظهر الرِّوايات  فمن ادَّعى  ،الصَّيحُة يف شهِر رمضان والسُّفياين يسبُق ذلك ،ُرمبَّ
-وال َحوَل وال ق  وَّة إالَّ بِاهلِل الَعِليِّ الَعِظيم ،فَ ه و َكاِذٌب م ْفَترٍ -الـُمشاهدة قبل السُّفياين وقبل الصَّيحة

ا  الـُمشاهدةَ  مل ينفِ الكتاب   ،هذه البُدَّ من االلتفات إليها ،هذه قضّية ُمهمَّة جدَّاً  ،الـُمشاهدة نفى ادِّعاءَ وإَّنَّ
ا قال من  رِ صمل يـَُقل الكتاب بأنَّ الـُمشاهدة لن تقَع يف ع ،الـُمشاهدة الكتاب ُهنا مل ينفِ  الغيبة الكربى وإَّنَّ

ال لكن ال يعين ذلك أنَّ الـُمشاهدة  ،الَّذي يّدعي الـُمشاهدة هو هذا الكاذب الـُمفرتي ،يّدعي الـُمشاهدة
الكتاُب يتحدَُّث عن أُناٍس يّدعون  ،تقع ولكنَّ الَّذين تقُع هلم الـُمشاهدة ال يّدعون ذلك الـُمشاهدةُ  ،تقع

  .فرتونالكاذبون واملاهدة هم هؤالء الَّذين يّدعون الـُمش ،الـُمشاهدة
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 ؟ما هي ال م شاهدة 

نَّك ترى يعين أ ؟ما هي ُمعاينةالـو  ،تعين الـمعاينة إذا ذهبنا إىل املعىن اللغوي فالـُمشاهدُة يف اللغةِ 
فِس احلضور يف ن هو ياءِ األش معاينةُ ف ،إنَّك تُعاينهُ فحني ترى الشَّخص وجهًا لوجه  ،الشَّخص وجهًا لوجه

  .فاملعاينُة هي حضورٌ  ،األشياء املكان الَّذي توجُد فيه

  .رٌ ظَ ُُثَّ نَ  ؟ُُثَّ ماذا

  .والتفاتٌ  ؟ُُثَّ ماذا

يس لنظرُه و  ،نتبهاً ليس مو  فتاً حيان اإلنسان حيضر يف املكان وينظر لألشياء ولكنَُّه ليس ُملتبعض األ
  .ايةبنظِر رعايٍة وِدر 

 ،الدِّرايةوالرِّعاية و  اإلدراكو وعي مع الو بالعني مع االلتفات  يف املكان والنظرَ  الـُمشاهدة تعين احلضورَ 
  .الـُمعاينةهي  الـُمشاهدةُ  ،هذا هو املراد من كلمة الـُمعاينة يف اللغة

س فيِه ال لي عىن اللغويّ امل ،رةلسِّفامع ادِّعاء ا رؤيةٌ هي وغريٌب من مراجعنا حني قالوا بأنَّ الـُمشاهدة 
ذلك ُهناك ول نلـُمعاينةغة هي ا اللُمشاهدة يفالـف ،عاء السِّفارةلى ادِّ ريب وال من بعيد إشارة أو داللة عمن ق

  من حرَّف معىَن الرِّواية. 

يف وصِف أولياِء وهذا املعىن هو  ،(تكوُن عندهم الغيبة مبنزلة الـُمشاهدةفيها عبارة )عندنا  هناك روايةٌ 
فُجِعلت  ،يف بعض النُّسخ ُحرِّفت ،ذكرهاسنأت على و هذه الرِّواية موجودة يف كمال الدين  ،صاحِب األمر

ومن هذه الُنسخة الـُمحرَّفة نقل السّيد ُممَّد الصَّدر يف موسوعتِه يف  ،الغيبة مبنزلة الَعَيان يعين مبنزلة املعاينة
ر يف نقل السّيد ُممَّد الصَّد ،هذا هو الزء الثّاين من املوسوعة يف تأريِخ الغيبة الكربى ،أريخ الغيبة الكربىت

َما َصاَرت بِِه -إىل أْن تقول الرِّواية-إنَّ َأْهَل زََمان َغْيَبِته الَقائِِلين بِإَماَمِته)-عن إمامنا السَّجاد ،377صفحة 
ويف أكثر الُنسخ وأكثر املصادر صلّية الُنسخة الَّيت بني يدّي األ يف الُنسخةُ و -(الَغيَبة  ِعْنَده م ِبَمْنزَِلِة الَعَيان

 -(ال م َشاَهَدة  َما َصاَرت ِبِه الَغيَبة  ِعْنَده م ِبَمْنزَِلةِ )-، هكذا جاءت هذه الرَّواية من كمال الدينالَّيت نقل
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يعين -(َما َصاَرت ِبِه الَغيَبة  ِعْنَده م ِبَمْنزَِلِة الَعَيان)-هناك يبدو من حرََّف الكلمة فوضع ُملَّها املعىن اللغوي
 حتريفٌ ثانيًا هو و  ،ألنَّ الرِّواية ما جاء فيها كلمة العيان لفظيٌّ  حتريفٌ هو أواًل  ،حتريف وهذا ،مبنزلة الـُمعاينة

البيت  أهل يف ثقافةِ  هذا ُمصطلحٌ ولكْن  ، اللغويّ باملعىَن  ماَم استعمَل كلمَة الـُمشاهدِة الألنَّ اإل معنويٌّ 
  .شيئاً فشيئاً األمُر  لكم سيتبنّي و 

واملعاينة ال  ،املعاينة املعىن اللغوي ،املشاهدة جاءت مبعىن ادِّعاء السِّفارةلكنَّين أقول للذين قالوا بأنَّ 
الَّذي حيتجُّ به  الظهور العريفّ و نفس الشيء السِّياق اللغوي  ،ها إىل السِّفارة ال من قريب وال من بعيدإشارة في

ه وسالمُ  اهللِ  أهل البيت صلواتُ  وإْن كانت طريقةُ  الظهور العريفّ  ،العلماء واملراجع يف فهم حديِث أهل البيت
يف فهِم  ُُيكن أْن نعود إىل الظهور العريفّ  ،العريفّ  حديثهم على الظهورِ  عليهم أمجعني ليست مبنيًة يف فهمِ 

ا األصل  ليس األصل أْن نعود إىل الظهور العريفّ ولكْن  ،أحاديِث أهل البيت حبسب ما تدلُّ عليه القرائن وإَّنَّ
ِاْعرِفوا َمَناِزَل ِشيَعِتنا ) :إىل قواعِد الفهم الَّيت وضعها أهل البيت ،القولإىل حلن ِ و الفهم  دِ أْن نعود إىل قواع

أو  ،ليس فهماً من الشَّافعيو  ،ٌم من أهل البيتهْ فَـ  ،(َعْنَدنا بَ َقدِر َما ي ْحِسن ون ِمن ِروايَِتِهم َعنَّا وفَ ْهِمِهم ِمنَّا
نا فإنَّنا إذا ما قرأ الظهور العريفّ ولكن حَّتَّ حبسب  ،قواعدهُ  هو فهٌم خاصٌّ من أهل البيت لهُ  ،من الُعرف

هنا ُتشري إىل ادِّعاء  الـُمشاهدةِ  الظهور العريف ال يدلَّ على أنَّ كلمةَ ف ،إىل السَّمري الكتاب الَّذي وصلَ 
 حتميلُ وهو  ،القول إنّه حتكُّم يف ،من هذا الكتاب الشريف ةِ السِّفارِة هبذه الفقر  الدِّعاءِ  ال عالقةَ إذاً  ،السِّفارة

م وقعوا يف حريٍة من أمرهم وذلك ،ليست موجودًة فيها  معانٍ العبارة وإضافةُ   يعةِ فهناك الكثري من الشِّ  ،ألّنَّ
صوصًا مع وأنَّ من يّدعيها فهو كّذاب فماذا يصنعون خ الـُمشاهدةِ  ُهنا ينفي مسألةَ  والكتابُ  ،رأوا اإلمامَ 

ممَّا حتتمل وحرَّفوا معناها  فحمَّلوا العبارة أكثرَ  ؟علماؤنا ماذا يصنع ؟م ما نُِقلِكبار املراجع الَّذين نُِقل عنه
 :هلذه العبارة وال حَّتَّ الظهور الُعريفّ  ،على ذلك تُعنيُ  فال اللغةُ  ،وأضافوا إليها شيئًا ابتداعًا من عندهم

وإذا أردنا  ،الظهور العريف للعبارة ال يدلُّ أبدًا على ادِّعاء السِّفارة (،َيدَِّعي ال م َشاَهَدةوَسَيأِتي ِشيَعِتي َمن )
 ال يُريد اإلشارةَ  ولكنَّ الكتابَ  ،معناها نتُ الـُمشاهدة تعين الـمعاينة كما بيّ فقط ف أْن نعود إىل املعىن اللغويّ 

علماؤنا  إىل الَّذي قال بهِ  وال يريد اإلشارةَ  ،العام العريفّ إىل الظهور  وال يُريد اإلشارةَ  ،إىل املعىن اللغوي
  .بيت العصمةِ  صطلٌح خاصٌّ عند أهلِ مُ  الـُمشاهدةُ ف ،ناومراجعُ 
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يانات األخرى هلا خصوصيّ  ،الصَّالة يف اللغة ُدعاء أمَّا  ،اهتُ هلا صال ِديانةٍ  وكلُّ ا اهتُ والصَّالة عند الدِّ
 صطلحٌ الصَّالة مُ ّن أثل ما م صطلحٌ الـُمشاهدة مُ و  ،ة معيَّنةخصوصيّ  ُمصطلٌح خاصٌّ لهُ فهي نا الصَّالة يف دينِ 

نا ِئمَّتُ أاستعملُه  حُ لوهذا الـُمصط ،ةمن الـُمصطلحات املهدويّ  الـُمشاهدة ُمصطلحٌ و  ،يةالدينّ  من الـُمصطلحاتِ 
العسكري  نافسرِي إمامِ إىل ت نارجع لو .يهه علوسالمُ  اهللِ  نا السَّجاد صلواتُ منُذ زمان إمامِ  ،منُذ البدايات

م رجعوا إلي، ون بهِ نا وال يعبأالَّذي ُيضعِّفُه علماؤنا ومراجعُ   ،وبشكٍل واضح ةىن الـُمشاهدموا معهِ ه لفَ لو أّنَّ
 ؟!ناولكن ماذا نصنُع مع مراجعِ 

 ،م املقدسةق ،وىلة األالطبع ،وهذه الطبعة منشورات ذوي القرىب ،هذا هو تفسرُي اإلمام العسكري
أال  :يقول ،ه عليهسالمُ و  صلواُت اهللِ  والكالُم عن إمامنا العسكريّ  ،214احلديث  ،308صفحة  ،إيران

ِتنا وهذا الَجاِهل  ِبَشرِيعَ -عةيمن الشِّ  اهلٍ  إىل جشرييُ -ِبع ل وِمَنا وَهذا الَجاِهل   َفَمن َكاَن ِمن ِشيَعِتنا َعاِلَماً 
َقِطع  َعن م شَ  ال َعنا ِفي الرَِّفيِق َمه  َشرِيَعَتنا َكاَن مَ َشَده  وَعلَّ وَأرْ  اه  اَل َفَمن َهدَ اَهَدتِنا يَِتيٌم ِفي ِحْجرِه أم ن ْ

ديث وهذا الـُمصطلح يعين هذا احل-ِل اهللس و رَ َعن آبَائِِه َعن -اإلماُم اهلادي-َحدَّثَِني ِبَذِلك أَِبي ،األْعَلى
مصطلٌح من  وهذا ،يلعسكر اهذا حديُث اإلمام  ،لَّى اهلل عليه وآلهرسول اهلل ص أيَّامِ  ذمن ُمستعملٌ 

-؟لهُ حا ما-ِبَشرِيَعِتنا اِهل  ا وَهذا الجَ ل وِمنَ ع  بِ  أال َفَمن َكاَن ِمن ِشيَعِتنا َعاِلَماً -ةاملهدويّ  الثقافةِ  مصطلحاتِ 
َقِطع  َعن م َشاَهَدتِنا ال  .آتيكم بأمثلةقط ف ،كّلها  اءهتَ تطيع قراأس كثرية جدَّاً الوتأتينا روايات كثرية و -م ن ْ

عن  ،ناقطع عن مشاهدتاملن عييلشِّ اهذا اليتيم يف عبارِة مثاًل هذه الرِّواية تشرُح لنا معىن الـُمشاهدة 
يه َحتَّى َقَطت ِإلسَ الَّتي ن ع ل وِمنا اه  مِ َفواسَ  َتارِنااْستِ بَ  َناته  َعنَّا ِمْحَنت   َقطَعَ  َمن َكَفَل لََنا يَِتيَماً : هداءد الشُ سيِّ 

يا َجلَّ و قَاَل اهلل  َعزَّ -ُمفيدةٌ  لرِّواية فهيقيَّة ارأ بنق ،إىل آخِر الكالم-...قَاَل اهلل  َعزَّ وَجلَّ  ،اهَأْرَشَده  وَهدَ 
رٍف َعلَّمه  بَعَدِد ك لِّ حَ ي الِجنان فِ ََلِئَكِتي يَا مَ  ه  لَ ْجَعل وا إ ،ى بِالَكرمد  الَكريم  الم واِسي إنِّي أولَ أَيُّها الَعب

ث عن هذا اليتيم هنا يتحدَّ  ءاسّيد الشُّهد-وا إليها ما يَِليق  بها من َساِئِر الن َِّعمَقصر وض مُّ  أَلَف ألفَ 
 .ِتَتارِناا بَاسْ َنت  نَ َقطَعته  َعنَّا ِمحْ  َمن َكَفَل لََنا يَِتيَماً -ذا يصفهُ هك ،املنقطع

  ؟ال م شاهدةإذاً ما هي  
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ـُمشاهدة ذي يدَّعي الالَّ بارة عف ،ركما كانوا يف زمان احلضو   هي حالة التواصل مع األَِئمَّةِ  :الـُمشاهدة
يف عصِر احلضور   وكأنَّهُ  ةِ احُلجَّ  ع اإلمامِ مذلك الَّذي يّدعي بأنَُّه يتواصُل هو  ،فهو كاذٌب ُمفرتٍ يف زماِن الغيبة 

هذا و  الكالم واضحٌ و  ،اهدةلـُمشهذا هو املراد من ا ،يف زماّنم يتواصلون معهم كما كان أصحاُب األَِئمَّةِ 
 .الكالم يتكرَّر

يٌه َفقِ  :اظمالك قول اإلمامي ،نا موسى ابِن جعفرالرِّواية عن إمامِ  ،312صفحة  ،نقرأ يف رواية أخرى
يه َأَشدُّ عَلى ِإْبِليس ِإل علِيِم َما ه و م ْحَتاجٌ تَ بِ  اَهَدتِنان م شَ وعَ  واِحٌد ي  ْنِقذ  يَِتيَمًا ِمْن أَيْ َتاِمَنا ال م نَقِطِعيَن َعنَّا

 .ُمصطلح الـُمشاهدة هنا استعمالُ جاء أيضاً -من أَلِف عاِبد

 ،ن معىن الـُمشاهدةصفحات طويلة وكثرية تتضمّ  ،من أراد أْن يُراجع هذه الصَّفحات ،رواية أخرى
أقرأ عليكم هذه  ،روايات كثرية ال أجُد جمااًل لقراءهتا ،باملعىنها وإمَّا بشرحِ  ،الـُمشاهدة لفظِ  إمَّا بتصريحِ 

م نَقِطعيَن َعن َإَماِمِهم  إنَّ َمن َتَكفََّل بِأَيْ َتاِم آِل م َحمَّد ال-يعين اإلمام الواد-وقَاَل م حمٌَّد ابن  عليّ  :-الرِّواية
ه م ِفي أَيِدي َشَياِطيِنِهم الم تَحيِّرِين في َجهِلِهم األ َسَراء  َقَذه م مِّن ْ َوِفي أَْيِدي النَّواِصب ِمن َأْعَدائِنا فَاْستَ ن ْ

ِتِهم َوَأْخَرَجه م ِمن َحيَرِتِهم وقَ َهر الشََّياِطين ِبَردِّ َوَساوِسِهم َوقَ َهَر النَّاِصِبيَن ِبح َجِج رَبِِّهم وَدلِيِل أَِئمَّ 
َضِل الَمواِقع بأكَثِر ِمن َفضِل السََّماِء َعَلى اأَلْرض والَعرِش لَي  َفضَّل وَن ِعنَد اهلِل تَ َعاَلى َعَلى الَعاِبِد بَأفْ 

والك رِسيِّ والح ج ِب َعَلى السََّماء وَفْضل ه م َعَلى َهَذا الَعاِبد َكَفضِل الَقَمِر لَيَلة الَبْدِر َعَلى َأْخَفى َكوَكٍب 
ين ُمنقطعني ع ،الكالم هو هو-ِفي السََّماء ال ُيلكون التواصل أّّنم يعين  ،ن أئمَِّتهماحلديث عن شيعٍة متحريِّ

فلذلك ماذا عربَّ رسوُل اهلل كما قال  ،يعُة يف زماِن احلضوِر متلك التواصل مع أئمَّتهاكما كانت الشِّ   مع األَِئمَّةِ 
ِبَشرِيَعِتنا وهذا الَجاِهل  ) :رسول اهلل هو الَّذي عبّـَر هبذا التعبري الَّذي مرَّ علينا قبل قليل ،إمامنا العسكري

َقِطع  َعن م َشاَهَدتِنا مع يتواصلون  يعةُ كما كان الشِّ مع اإلمام ِ  التواصلُ  :الـُمشاهدة هو إذًا الـمراد من -(الم ن ْ
من َشِهد منكم  ُمشاهدة مع هذا املعىن االصطالحّي،لـل وُهنا يلتقي املعىن اللغويّ  ،يف عصِر احُلضورأئّمِتهم 

ة ويكون شاهداً كيف يكون عاِلَمًا بالقضيّ   ،والشَّاِهد هو احلاضر ،د يعين من حضرمن َشهِ  الشَّهر فليُصمه،
رمضان  شهرِ  يف بلدِه وظهر هاللُ الَّذي يكوُن حاضرًا هو ! الَّذي يشهد الشَّهر ؟إْن مل يُكن حاضراً  عليها
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َقطِ -يف وطنِه وحضر شهُر رمضانو فيكون حاضرًا يف بلدِه  ،فيجُب عليه أْن يصوم -ع  َعن م َشاَهَدتِناالم ن ْ
  .يف زمان حضورهم التواصُل مع األَِئمَّةِ  :الـُمشاهدُة هي هبذا املعىنف

 ةُ يعما كان الشِّ نا كانِ م زمفإذا جاء شخٌص واّدعى يف زماِن الغيبة الكربى بأنَُّه يتواصُل مع إما
ني ح يعةُ ان الشِّ فهل ك ،سِّفارةالبغضِّ النَّظر عن ادِّعاء مع أئّمِة زماّنم فهو مشموٌل باحلكم يتواصلون 

أنَّ بوكما قُلت  ،بل الكتان أوّ ! موضوع السِّفارة انتهى م؟يتواصلون مع األَِئمَّة يّدعون السِّفارة عنهم
الـُمشاهدة  من سينال يعةِ ن الشِّ ناك مألنَّ هُ  ،ينفي ادِّعاء الـُمشاهدة إنَّهُ  ،الكتاب ال ينفي وقوع الـُمشاهدة

يف زمان احلضور  ع األَِئمَّةِ م ل بهِ تواصيعة تالَّذي كانت الشِّ  معُه بنحِو التواصلِ  يعين التواصلَ  ،مع إمام زمانه
م ال يّدعون ذلك وتذهُب أسرارُ   .همهم معهم إىل قبورِ إالَّ أّنَّ

باٌب )لرِّوايات املعنونة من ا ،382هذا هو أصول الكايف صفحة  ،الكايف الشريف حنُن إذا ذهبنا إىل
لِْلَقاِئم  :يِه السََّلمد اهلل َعلَ و َعبِ  أب  قَالَ  ،قَالَ  ،ِإْسَحاِق ابِن َعمَّارَعن  :احلديث التاسع عشر (غيبةيف ال

ال  -َعِتهانِه إالَّ َخاصَّة  ِشي َ م  ِبَمكلَ عال يَ -القصرية-الغيبة  األ ولى ،َغْيَبتان إْحَداه ما َقِصيرٌة واأل ْخَرى َطويَلة
يف  عي املشاهدةي من يدّ أت شيعوسيفالعبارة هي  ،احلديث عن الغيبة الكربى ،القصرية الغيبةِ  حوللنا  كالمَ 

 سن ممَّناحُلجَّة ابِن احلَ  خاصَّة موايل هناك منف-َموالِيه واأل خَرى ال يَعَلم  ِبَمكانِه إالَّ َخاصَّة  -الغيبة الكربى
 الكبري ى هذا الِسرِّ مام علهم اإلحني يُطلعُ  ،معه فُهم على تواصل هكانِ مبفإذا كانوا يعلمون  ،يعلمون مبكانِه

وهذا  ،!!يس للتواصل! أل؟هِ ى مكانيُطِلُعهم اإلمام عل ذاوإالَّ ِلَما ،فهم سيتواصلون معهُ  هكانِ مبويعلمون 
 شهِر  برناجمنا يفيفتعاىل  هللُ إْن شاء ا ،بصدد شرح هذا املطلب املوضوع حباجة إىل شرٍح أكثر لكنَّين لستُ 

 .املسائل ن أتناول هذهِ رمضا

 غرىفإذاً هناك جمموعٌة َتطَِّلُع على مكانِه وعلى موضعِه يف الغيبِة الص. 
 ربى لكنَّهم البة الكالغي وهناك جمموعٌة من الشيعِة يطّلعون على مكانِه ويتواصلون معُه يف زمان 

  .األسراُر تذهُب معهم إىل قبورهميّدعون ذلك وال يكشفون هذه األسرار وهذه 
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مَّا جُمرَّد أ ،كّذاٌب مفرتٍ   إنَّهف جَّةمن يّدعي هذا الّنحو من العالقة مع اإلمام احلُ  ،فمن يّدعي الـُمشاهدة
عرفُه وهو يتحدَّث كان يُه سواء  دَّث معم ويتحأو جُمرَّد اللقاء كأْن يلتقي باإلما ،ةالرؤية البصريّ و  ،ةالرؤية العينيّ 

 يهالـُمشاهدة  ،ُمشاهدةن الـفهذا ال يقع حتت عنوا ،قرائن واألدلَّةعرفُه بعد ذلك من خالل المعُه أو ي
ن عن ذلك م ال يتحّدثو ة لكّنهيعشِّ وهو يقع لبعِض ال ،تواصٌل مع اإلمام وكأنَُّه يف عصِر احلضور كعصر آبائهِ 

هذا ما لّصيحة و ين والسُّفياابعد  نعم ُُيكن أْن يتحدَّثوا عن ذلك ،وال يّدعون ذلك قبل السُّفياين والّصيحة
  .أيضاً  ُتشرُي إليه الرِّواياتُ 

م َغْيَبتان لِْلَقائِ  :ضمونفِس املرى بنيف غيبة الُنعماين أيضاً هناك روايٌة أخ (غيبة النُّعماين)لنذهب إىل 
 ِبَمكانِِه ى ال يَعَلم  يَعِته واأل خرَ اصٌَّة ِمن شِ ها خَ  ِفيَ فاأل ولى يَ ْعَلم  ِبَمكانِهِ  ،َطويَلة واأل ْخَرى َقِصيرة إْحَداه ما

الرِّوايتني هي املوجودة  وإحدى ،عماينيُخ النُّ لشَّ اهناك أكثر من رواية ذكرها -ِفيَها إالَّ ًخاصَّة  َموالَيه ِفي ِديِنه
 .هلل تعاىل عليهماارضوان  ،لكايفامَجِع  ين علىوالشَّيُخ النُّعماين هو تلميُذ الكليين وممَّن أعاَن الُكلي ،يف الكايف

َصاِحِب َهَذا إنَّ لِ  :ادقا الصَّ مامنإَعن ال م فضَّل ابِن ع مر عن  :أيضًا يف غيبة النُّعماين هناك رواية
َل ف ،ل وبَعض ه م يَ ق ول َذَهبيَ ق ول ق تِ  عض ه مت وبَ بَ ْعض ه م َما اأَلْمِر َغْيَبَتين إْحَداه ما َتط ول َحتَّى يَ ق ولَ 

َقى  الَّ ال َموَلى د ِمن َوِليٍّ وال َغيرِه إوِضِعه َأحَ َلى مَ عَ ِلع  َعَلى َأمرِِه َمن َأْصَحاِبه إالَّ نَ َفٌر َيِسير وال َيطَّ يَ ب ْ
 املوىل الَّذي  اإلمام إالَّ لى موضعِ ع عيعين يأت ظرف ومقطع زماين من زمان الغيبة لن يطّلِ -الَّذي يَِلي َأْمَره

علٍم مبوضع  يعة علىلشِّ ت من اة تكون فيها جمموعالغيبة هناك مقاطع زمانيّ ولكن على طول ا ،يلي أمره
بة إالَّ هذا روى في الغيي  يك ن  و لمولَ  :النُّعماين يُعلِّق هذا التعليق وهو تعليق يف ُملَّهِ  الشَّيخ ،اإلمام

هذه ل مثبصدِد شرِح ن اآلسُت ين ليف غاية األمهيَّة لكنَّ  حديثٌ  ..!!الحديث لكاَن فيه كفايٌة لمن تأمَّل
اً  دقيقةٍ  ومعلوماتٍ   فهذه األحاديُث تشتمل على معانٍ وإالَّ  ،األحاديث نا يف برناجمِ  اهلل نتناوهلُ ْن شاء اإو  ،جدَّ

 .رمضان يف شهرِ 

فإذاً الرِّوايات واضحة أنَّ هناك يف عصر الغيبة الكربى من يطّلع على موضع اإلمام سواء املوىل الَّذي 
 ،ُع على موضعه ومكانِه وُملَّه وتتواصل معهُ أو تلكم اجملموعات الَّيت تطلّ  لديه، اسِ وهو أخصُّ النَّ ه يلي أمرَ 
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م ُيلكون أسراراً  ،هِ ولكنَّ هؤالء مجيعًا ال يبوحون بسرّ  هؤالء يكتمون ويكتمون أنَـُّهم ف ،بل ال ُيشريون إىل أّنَّ
م يكتمون ما يكتمون !يكتمون هم أسرارُ و  ،أصحاُب األسراِر عند صاحب األمرهؤالء هم  !ويكتمون أّنَّ

وحَّتَّ هؤالء الَّذين  ،يّدعي هذا النوع من التعاملفهو  إذًا الَّذي يّدعي الـُمشاهدةَ  ،همتذهُب معهم إىل قبورِ 
م سيّدعون ذلك سُيخربون النَّاس بذلك ولكن بعد و  ،ُيتلكون هذا النَّوع من التعامل مع اإلمام احُلجَّة فإّنَّ

 .وبعد الصَّيحة  السُّفياينّ ظهورِ 

َعن أبي َجعفٍر م َحمٍَّد ابِن  ،عن إسماعيل ابن جابرِ  :إىل هذا مثاًل َند يف غيبة النعماين هذه الرِّواية
يِة ِذي بيَدِه إلى نَاحِ  أوَمأَ َيك ون ِلَصاِحِب َهذا اأَلمر َغْيَبة في بَعِض هذه الشََّعاب و -إمامنا الباقر-َعِليّ 
 َيك ون ِلَصاِحِب َهذا اأَلمر َغْيَبة  -(كما يف ُدعاء الُندبة الشريف  ،رضوى أْم َغيرَِها أْم ِذي ِطوىأب)-ِطوى

بيَدِه إلى نَاِحيَة ِذي ِطوى َحتَّى إّذا كاَن قَبَل  و أوَمأَ -الطرق البلية الشِّعاب يعين-في بَعِض هذه الشََّعاب
ما بعد الّصيحة أو ما بعد ظهور  ،ات يعين ما بعد ظهور السفياينإذا مجعنا بني الرِّواي ،يف فرتة قريبة-خ روِجه

-هاملوىل الَّذي يلي أمرَ  ،هذا املوىل الَّذي مرَّ ذِكرُه قبل قليل-َحتَّى إّذا كاَن قَبَل خ روِجه أَتى المولى-السُّفياين
 الفرتةُ إذ ون هؤالء الَّذين يتهّيأ-أَنت م َهاه ناَحتَّى يَ ْلَقى بعَض َأْصَحاِبِه فَ يَ ق ول َكم  ذي كاَن َمَعه  أَتى الَموَلى الَّ 

يّدعي بأنَُّه فهو هم هنا خُيربُ -ك مَكيَف أَنْ ت م َلو رَأَيت م َصاِحبَ   :فَ يَ ق ول ،من أربَعيَن رَج َلً  فَ يَ ق ولون نحوٌ -قريبة
أْن  الواليةَ  وأنَّ لهُ  يّدعي بأنَُّه على عالقةٍ -َكيَف أَنْ ت م َلو رَأَيت م َصاِحبك م-على عالقٍة بصاحِب األمر

فَ يَ ق ولون واهلِل لو نَاَوى بَِنا الِجَبال  ؟َكيَف أَنْ ت م َلو رَأَيت م َصاِحبك م-:فقال ،مزماّنِ  هم إىل إمامِ يأخذَ 
بعد  لة القادمة أيمن الَقابلة يعين من اللي-ث مَّ يأتِيِهم ِمن الَقابَِلة-ىأو عادَ  ناوى يعين حاربَ -لَناويَناها َمَعه

ث مَّ يأتِيِهم ِمن الَقابَِلة ويَ ق ول َأِشير وا إلى ر ؤَساِئك م أو ِخَيارِك م َعْشَرة فَ َيِشير وَن َله إلَيِهم -أو يومني يوم
ث مَّ قَاَل أب و َجعفٍر َعلَيِه -الرِّواية ُمستمرَّة-فَ يَ ْنطَِلق ِبِهم َحتَّى يَ ْلَقوا َصاِحبَ ه م َويَعَده م الليَلة الَّتي تَِليَها

الرِّواية هنا  ،الرِّواية طويلةو  إىل آخر الكالم-..واهلِل لَكأنِّي أَْنظ ر  ِإلَيه وَقد َأْسَند َظهَره  إََلى الَحَجر :َلمالسَّ 
 ولكنَُّه هو هكذا خُياطبُ هم ال يعرفونُه  ،يعةتتحّدث عن املوىل الَّذي يكوُن مع اإلمام فهو يأت إىل الشِّ 

م م يعة من الَّذينجمموعًة من الشِّ  اإلمام باعتبار أنَّ السُّفياين ظهر أو  اإلمام ولظهورِ  ون لُنصرةِ ستعدّ يعلم بأّنَّ
كم وبعد كيف أنُتم لو رأيُتم صاحبَ ويقول  فيّدعي بأنَُّه على عالقٍة باإلمام  ،حدثتقد  الصَّيحةُ أن تكون بعد 
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هذا وأمثالُه ممَّن ينالون  ،كمزمانِ  خذكم إىل إمامِ آذلك خيتار منهم عشرة ويذهب هبم يقول هلُم إينِّ س
م يف عصِر احلضور  يعين التواصلَ  ،مع اإلمام احُلجَّة الـُمشاهدةَ  آبائِه وأجدادِه كما كان  كعصرِ ،وكأّنَّ

 .اهلل عليهم صلواتُ  األئّمةِ  من أصحابِ  والبقيَّةُ  ،الصَّادقِ الـُمفضَّل ابُن ُعمر يتواصل مع اإلمام ِ 

عن ُكِتب   احلديث من كتب دي هو أفضُل كتابٍ اعتقباو  ،غيبة الُنعماينكتاِب هناك رواية أيضًا يف  
 تصرٌ ُم تابٌ كوهو   ،لنعماينّ ا بغيبة عليهِ فزمانِه  إمامَ  من أراد أْن يعرفَ و  ،احلديث جواهرُ وفيه  ،زماننا إمامِ 

 ،لج  عن رَ  ،ميلخثعَ مر ان ع  ريم اببد الكَ ن عَ عَ  :285صفحة  ،احلديث مجَع فيِه جواهرَ  ولكنَّ النعماينّ 
د ه م قَ َعَلى َقوِل أن َّ  م ي ْجِمع  ًَل ك لُّه  ج  ر رَ شَ عَ  انثا ومَ ق  تَّى ي َ م حَ ائِ القَ  وم  ال يَ ق   :عن أبي عبد اهلل أنَّه  قال

م رأوا اإلمام-وهأَ رَ  بـُُهمفيُ )يف ُنسخٍة و  ،ِذهُبمُتك يعةيعين الشِّ -نَ ه مفَ ي َكذِّبو -يّدعون ُهنا بأّنَّ  ،يعين اإلمام (كذِّ
لـُمثبَّتة ِب الُنسخة الكن حبسو  ،عناال عالقة له مبوضو و بـُُهم فاحلديث ال شأن لنا به إذا كانت الُنسخة فُيكذِّ 

يعة ويّدعي هذا  الشِّ بني يأت ويقفُ  نناك مَ  هيعين-نَ ه مفَ ي َكذِّبو -واملعروفة والَّيت أيضاً تكرَّرت يف بقيَّة املصادر
و كتاٌب مهمٌّ وه ريّ مَ السَ   إىلاءَ جلَّذي اهذا الكتاب  ها مبضامنيِ لهلِ  ،هُبمُتكذِّ ها يعة لهلِ ولكنَّ الشِّ  ،األمر
 .ُمشاهدةالـ نم الـُمرادَ  فهمَ نَ ولكن اآلن لِ  ،ُه يف طوايا حديثيتَ سأوضُح أمهيّ و  ،جّداً 

الث واخلمسون من حباِر وهذا هو الزء الث ،إىل الشَّيخ املفيدوصلتا  الرسالتني اللتني ما ذهبنا إىل إذا
الليلة  ، ، ليلة المعةفيد تويفّ مُ ـالشَّيُخ ال ؟فيدمُ ـيخ الالرِّسالة الثَّانية مَّت وصلت للشَّ  .الرِّسالة الثَّانية ،األنوار

هذه الرِّسالة وصلت يوم اخلميس الثَّالث والعشرين من ذي احلجة و  ،للهجرة 413الثَّالثة من شهر رمضان 
مثانية أشهر فيد ووصول هذه الرِّسالة مُ ـبالضبط ما بني وفاة الشَّيخ ال ،وأربعمائة للهجرةسنة اثنيت عشرة 

ْجِتَماٍع ِمن الق ل وب َقه م اهلل  ِلطَاَعِته َعَلى اوَلو أنَّ َأْشَياَعنا َوف َّ ) :؟ماذا جاء يف هذه الرِّسالةتُرى  ،وعشرة أيَّام
ال بأّّنم ممّن )الطويلة  يف الغيبةِ  الذين ُوِصفوامثل تِلك اجملموعة ونوا أن يكيعين -في الَوفَاِء بالَعِهِد َعَليِهم

-هؤالء لتواصلوا مع اإلمام كقلوبِ   مقلوهبُ  تكونُ  يعةَ لو أنَّ الشِّ  ،(يعلم مبكانِه فيها إاّل خاّصة مواليه يف دينهِ 
ه م أالق ل وب في الَوفَاِء بالَعِهِد َعَليِهم َلَما تَ ْجِتَماٍع ِمن َقه م اهلل  ِلطَاَعِته َعَلى إوَلو أنَّ َأْشَياَعنا َوف َّ  خََّر َعن ْ

على طوِل  موجودٌ  ُمصطلحٌ هو  ُمصطلح الـُمشاهدةِ ف-(الي ْمن بِِلَقائِنا َولَتَ َعجََّلت َله م السََّعاَدة  ِبم َشاَهَدتِنا
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الـُمشاهدة ومرًَّة كلمة رَّة يستعملون  لرؤية لكان األَِئمَّة م لاملعىن اللغويّ منه هذا ُمصطلح لو كان املراد  ،اخلط
 مثل ،املعىن اللغويّ  ال يُراُد منه ولكنَّهم ُيِصرُّون على هذا الـُمصطلح ألنَُّه ُمصطلح ،الرؤيةكلمة يستعملون  

الدعاء ويريد من ذلك الصَّالة كلمة ك لن جتد اإلمام يستعمل  الدعاء  ولكنّ  الصالة اليت من معانيها 
من  ُمصطلحٌ هي  الـُمشاهدةُ ف ،حألنَُّه البُدَّ من استعمال الـُمصطلَ  ،ال يوجد هذا ،ُنصّليهااملفروضة الَّيت 

بأهل  لهُ  ال صلةَ والذي  اّلَذي يقوله علماؤنا ومراجُعنالكم هبذا الكالم  ال شأنَ و  ،البيت أهلِ  مصطلحاتِ 
احلديث يف تفسري إمامنا العسكري الحظتم و لذلك هذه الكلمة تتكرَّر  ،هذا هو حديث أهل البيت ،البيت 

يعين من رسول اهلل إىل اإلمام العسكري  ،نقلُه عن رسول اهلل عن آبائِه عن أبيهفقد ه عليه وسالمُ  اهللِ  صلواتُ 
ى نا موسَ عن إمامِ  الرِّوايةُ  نا العسكريّ إمامِ  ومرَّت علينا أيضًا يف تفسريِ  ،وهم يستعملون ُمصطلح الـُمشاهدة

 ،يخ املفيدللشَّ هي هذه الرِّسالة و نا زمانِ   علينا أيضًا نفُس الكتاب الَّذي بني أيدينا عن إمامِ ومرَّ  ،ابن جعفر
كما تصف -ْجِتَماٍع ِمن الق ل وبِلطَاَعِته َعَلى اوَلو أنَّ َأْشَياَعنا َوف ََّقه م اهلل  : نفُس الكالم ونفُس الـُمصطلح

ال يعلم  ،لى مكانهِ ع عيت تطّلالَّ أولئك الَّذين هم اجملموعة  ،م قناديلالرِّوايات أصحاب اإلمام احُلجَّة بأنَّ قلوهب
لصاروا على  ،لنالوا الـُمشاهدةكقلوِب هؤالء   يعةِ فلو كانت قلوب الشِّ  ،يف دينهِ  مبكانِه فيها إالَّ خاّصُة مواليه

م يعيشون يف عصِر احلضورو تواصٍل كما يتواصل أولئك أصحاب الـُمشاهدة  قُلُت يف أّول  كماو  ،كأّنَّ
ات الَّيت تنال هذا لتلكم اجملموعأي  ولكن يف جهٍة معيَّنةٍ  ،الغيبُة تشتمل على معىن احلضور ،احلديث
َقه م اهلل  ِلطَاَعِته َعَلى وَلو أنَّ َأْشَياَعنا َوف َّ -الكبري هم يف مشروعِه املهدويّ والَّذين ُيشاركون إمامَ  ،الشرف

ه م الي ْمن بِِلَقائِنا َولَتَ َعجََّلت َله م السََّعاَدة  ْجِتَماٍع ِمن الق ل وب في الإ َوفَاِء بالَعِهِد َعَليِهم َلَما تَأخََّر َعن ْ
وَلو أنَّ َأْشَياَعنا )وهذا يشملنا اآلن مجيعًا أنا وأنتم -(وَلو أنَّ َأْشَياَعناوقفٌة عند هذه الكلمة)-ِبم َشاَهَدتِنا

هم من اإلمام هنا يقول بأنَّ شيعته  (في الَوفَاِء بالَعِهِد َعَليِهم ْجِتَماٍع ِمن الق ل وبِ َقه م اهلل  ِلطَاَعِته َعَلى اَوف َّ 
هذا يُبيِّنُه يف الرِّسالة األوىل و  ..!!هوعهُد واليتِ وهو عهُد إمامِته  ،الوفاِء بالعهِد عليهماجتمعت قلوهُبم على 

 ،ونصف بعد التحاق الشَّيخ الطوسي بِه بسنة ونصففيد قبل وفاته بثالث سنوات مُ ـيخ الالَّيت وصلت للشَّ 
وسي اآلن الطُ  الشَّيخ ،وفاتهِ  منقبل ثالث سنوات ونصف هي ف ،هذِه الرِّسالة حبسِب التأريخ الـُمبنّي فيها

فماذا  ،على الفقِه الشَّافعيّ  درَس وتفّقهَ كان قد بعد أْن  و فيد مُ ـالتحق بالشَّيِخ المنذ أن سنة ونصف  لهُ  مَضى
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ب  َعنَّا ِعْلم نا بأَنَباِئك م وال يَ ْعز  فإنَّا ي ِحيط  -:فيد بثالث سنوات ونصفمُ ـقبل وفاة الشَّيخ ال ،قول الرِّسالةت
وقطعاً  ،اخلطاب لكلِّ الشيعةو  الشيعةَ  أصابَ  هناك زللٌ -َشيٌء ِمْن َأْخَبارِك م وَمْعرِفَ ت  َنا بِالزََّلِل الَّذي َأَصاَبك م

م ْذ َجَنح َكِثيٌر -؟ما هو هذا الزَّلل-وَمْعرِفَ ت  َنا بِالزََّلِل الَّذي َأَصاَبك م-هالعلمائِ أي  الشيعةِ  اخلطاب خلاصَّةِ 
ما هو هذا -ى َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعنه  َشاِسَعاً م ْذ َجَنح َكِثيٌر ِمْنك م إل-كثرٌي منكم أيُّها الُعلماء-ِمْنك م

الَّيت يستعملها هو عدُم استعماِل وسائل االستنباط  ؟صَّاحل عنُه شاسعاً الشيء الَّذي كان السَّلُف ال
 َكِثيٌر ِمْنك م م ْذ َجَنحَ  وَمْعرِفَ ت  َنا بِالزََّلِل الَّذي َأَصاَبك م-عدم اللجوء إىل قواعد الفكر النَّاصب وه ،املخالفون

ونَ َبذ وا الَعْهد الَمأخ وذ ِمنه م ورَاَء -ِث أهل البيتَرواة حدي أي-ى َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعنه  َشاِسَعاً إل
اخلروج عن الكتاِب و  ،التمسُّك بالكتاِب والعرتةهو  ؟ما هو العهد املأخوذ منهم-ظ ه ورِِهم َكأن َّه م ال يَ ْعَلم ون

لكن -نَاِسِين ِلذْكرِك مإنَّا َغير  م ْهِمِلين ِلم َراَعاِتك م وال و-:ومع ذلك اإلمام يقول ،والعرتة هو نبٌذ للعهد
إنَّا َغير  م ْهِمِلين ِلم َراَعاِتك م وال نَاِسِين ِلذْكرِك م وَلواَل -ُمشاهدة ُمشاهدة فهذا بعيٌد عن خيالكم وأحالمكم

واُت هذا هو ُلطُف إمام زماننا صل ،وإْن ُكنُتم قد ُخنُتم الَعَهد-ْصطََلَمك م اأَلْعَداءَواء وأِلك لَنَ َزَل ِبك م الألَّ ذَ 
نا لكنَّهم مراجعِ  نا ويف نّياتِ أنَّين ال أسيُء الظن يف نيِّاِت ُعلمائِ من ُهنا أكرُِّر دائمًا ب ،ه عليهوسالمُ  اهللِ 

إنَّا َغير  م ْهِمِلين -نازمانِ  هذا هو أدُب إمامِ  ،يطان فذهبوا إىل جادَّة املخالفنيعهم الشَّ دَ خَ  ،ُخِدعوا
إنَّا َغير  م ْهِمِلين ِلم َراَعاِتك م وال -ئة َلَما كان اإلمام يقول هذا الكالمسيّ لو كانت نواياهم -ِلم َراَعاِتك م

ى َما َكاَن م ْذ َجَنح َكِثيٌر ِمْنك م إل-ْصطََلَمك م اأَلْعَداءَواء وأِلك لَنَ َزَل ِبك م الألَّ نَاِسِين ِلذْكرِك م وَلواَل ذَ 
هذا هو الَّذي -الَعْهد الَمأخ وذ ِمنه م ورَاَء ظ ه ورِِهم َكأن َّه م ال يَ ْعَلم ونونَ َبذ وا  السََّلف  الصَّاِلح  َعنه  َشاِسَعاً 

وَلو أنَّ َأْشَياَعنا َوف ََّقه م اهلل  ِلطَاَعِته َعَلى ِاْجِتَماٍع ِمن  ..!!الُعلماء واملراجع إىل درجة الـُمشاهدة منَع وصولَ 
ه م الي ْمن بِِلَقائِنا َولَتَ َعجََّلت َله م السََّعاَدة  ِبم َشاَهَدتِناالق ل وب في الَوفَاِء بالَعِهِد َعَليِهم َلَما تَأ  -خََّر َعن ْ

من أصحاِب  فما كان من حظِّنا أْن نكونَ  ،نفس األمرهو ذه الثقافة فاألمُر معنا وبسبِب أنَّنا تثقَّفنا هب
قَّقُتم النَّظر وتبصرَّمت فيه ومجعُتم ما تقدَّم وأعتقد أنَّ الكالم واضح وواضٌح ِجدَّاً ولو رجعُتم إليِه ود ،الـُمشاهدة
ال أستطيع أْن ُأكرِّر أنا ال أستطيع أْن أحتدَّث عن كلِّ صغريٍة وكبرية و  لوصلتم اىل هذه النتيجة. من كالمٍ 

 .جيري سريعاً وال زال عندي حديٌث طويل فالوقتُ  القولَ  من احلديث وال أستطيع أْن أبسطَ  مَ الـُمتقدِّ 
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  شاهدةال م   ه ي عطينا مثاالً منه عليوسَلم   اهللِ  صاحب  األمر صلوات  إمامنا.  

لو مل يكن و  ،اإلمام أمرُه أْن يُفِصح عن ذلكو  ،نال درجًة من درجات الـُمشاهدة يعةِ شِّ الهناك أحُد 
عليه  اهللِ  زمانِه صلواتُ قد نال حظًَّا من الـُمشاهدة مع إمام ف ،إبراهيم ابُن مهزيارإنّه  ،ملا فعلاإلمام قد أمرُه 

 القصَّةُ  ،يعة بالَّذي جرى عليه وبالَّذي حدثاإلمام أمرُه أْن خُيرب الثِّقات من الشِّ و  ،فمكث معُه وقتًا طويالً 
أذهب إىل  ،يف غاية الروعة لكنَّ الوقت ال يكفي ألْن أتناوهلا كت بأسلوٍب أديب  وقد ُسبِ  ،مفصَّلٌة ومجيلٌة جّداً 

 إبراهيم ابُن مهزيار التقى اإلمامَ حيُث نقرأُ بأنَّ  (،كمال الدين ومتام النعمة)مذكورٌة يف  واحلادثةُ موطن احلاجة 
فمكثت  عنده ابُن مهزيار يقول إبراهيم  ،كما يبدو  ةإىل مكانِه اخلاّص وبقي معُه ُمدَّة طويل وذهبَ  احُلجَّةَ 
فمَكثت  عنّده  ِحينًا أقَتِبس  ما أؤّدي -اخلاصّ يف مكانِه -فمكثت  عنده  -مكث عند اإلمام احُلجَّة-حيناً 

مثل ما كان األصحاب يف -فمَكثت  عنّده  ِحيناً -إىل خواّص الشيعةُمشاهدة  ينقل رسائلَ يعين هو -إليهم
-ينقلون عنهم احلديثو ُيكثون عند األَِئمَّة يُراودوّنم ِذهابًا وجيئًة يستمعون منهم و زمان األَِئمَّة يأتون 

أ روِّي وَ ام ِمن م وِضحات األعَلم ونَ يِّرات األحكَ -إىل الشيعة-ّده  ِحينًا أقَتِبس  ما أؤّدي إليهمفمَكثت  عن
ل واضِ ائِف فَ رَ طَ م وَ كِ ف الحِ ائِ لطَ  نْ بائعِه مِ طَ  يْ ه  اهلل فِ ّدخرَ ا اة مَ ارَ ظَ نَ  نْ مِ -نباَت صدرهِ -ات الص دوربَ ن َ 

ألنَُّه بقي ُمدَّة طويلة معُه فخاَف على عيالِه باألهواز وعلى -ازاألهوَ بِ  يَّ ة م خلَّفِ اعَ ضَ ت  إِ الِقَسم َحتَّى ِخفْ 
ه  أذنتَ تَ فَاسْ -ألنَّ الـُمدَّة طالت-منه  اِء عَ قَ اللِّ  يْ راخِ تَ لِ  بِاألهَواز يَّ َحتَّى ِخْفت  ِإَضاَعة م خلَّفِ -شؤوّنم

اً دِّعَ وَ م   يهِ لَ وت  عَ دَ ي غَ سِ فْ ام  ن َ زَ تِ عْ  إأْ يَّ هَ ت َ وَ ي الِ حَ رتِ  إِزفَ َفلمَّا أَ -إىل أْن قال ،القفول يعين الرجوع-القف ولبِ 
 ،ة طويلة أقامها إبراهيم ابن مهزيارعن ُمدَّة زمانيّ  احلديثُ ف ،غدوُت عليه فهو يغدو ويروح-هدعَ لْ م جدِّدًا لِ وَ 

 نْ ك  يَ اق لِ حَ سْ ا إِ ا أبَ يَ -اإلمام قال لهُ ف ،همفتُ الَّذين خلَّ أي ُُملَّفي باألهواز  فُت إضاعةهو يقول حَّتَّ خِ 
هو و  ،فاإلمام هو أمرهُ -ينْ الدِّ  يْ قِة فِ األ خوَّة الصَّادِ يق وَ دِ صْ التَ  لِ هْ أَ  نْ ًا إالَّ عَ ومَ ت  كْ ك مَ دَ نْ ا عِ ذَ ي هَ سِّ لِ جْ مَ 

أّول ما التقى -يفقاَل لِ -مسّاها ُمشاهدة يف نفِس احلادثةهو واإلمام  ،أِذن له أْن يتحّدث عن هذه الـُمشاهدة
نِ َتعِ  األيَّام   تْ انَ د كَ قَ اق لَ حَ سْ ا إِ بَ ا أَ يَ  اً ِبكَ بَ رحَ مَ -:بهِ  اح ط شَ ى تَ لَ عَ  كَ نَ ي ْ ب َ وَ  يْ نِ يْ اَتب  ب َ ال م عَ ْشَك ِلَقاِئك وَ وَ  يْ د 

ال يَ خَ وَ ة ثَ ادَ حَ م   ِب اليْ طِ  نْ ين مِ عَ  ةَ فَ رْ طَ  ل  خْ نَ  مْ  أنَّا لَ تَّى كَ ي ص ورت ك حَ يَّل  لِ خَ تَ ار ت َ زَ مَ  ال يْ اخِ رَ ت َ الدَّار وَ 
مثلما   ،الـُمراودةهي  :كما قُلت  الـُمشاهدةُ  ،هذه هي الـُمشاهدة ،يتحّدث عن الـُمشاهدةاإلمام -ةدَ اهَ ال م شَ 
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ُيشاركوّنم يف القول  ،يسألوّنم ،حُيادثوّنم ،ة ذهابًا وجيئًة ُغدوًا ورواحاً كان اصحاُب األَِئمَّة يُراودون األَِئمَّ 
لو قرأمت القصَّة كاملًة ستتضح  ،إبراهيم ابُن مهزيار هذا هو الَّذي قام بهِ  ،همينقلون احلديث عنو  ،يف العملو 

الُصورة أكثر وأكثر لكنَّين ال أمتلك وقتًا لقراءة كلِّ النصوص ورمّبا الكثري منكم أيضًا يشتكي من طول 
 .! املطالب كثرية والوقُت ضّيق!احللقات واحلقُّ معه ولكنَّين ماذا أصنع

اً و الصورة باتت واضحة أعتقد أنَّ  الَّيت قرأُت بعضاً و الرِّواية الَّيت أشرُت إليها قبل قليل  ،واضحة جدَّ
 .حيث نقلها عن ُنسخٍة ُُمرَّفة من كتاب كمال الدين ،د الّصدرد ُممَّ منها من تاريخ الغيبة الكربى للسيِّ 

نَّ يَا أبَا َخاِلد إِ  :مع أيب خالٍد الكابلي ثيتحدَّ وهو  ،ةخذ منها موطن احلاجوالرواية طويلة آ ،اإلمام السَّجاد
ألنَّ اهلل تَ َباَرك وتَ َعاَلى  ،ن أهِل ك لِّ زََمانم ْنَتِظرِيَن لظه ورِِه َأْفَضل  مِ  َأْهَل زََماِن َغيَبِتِه الَقائِِلين بإَماَمِته وال

َهاِم وال َمعرَِفةِ  ال  الرؤيةِ  مبنزلةِ الغيبة ُ -ة  ِعْنَده م ِبَمْنزَِلِة ال م َشاَهَدةَما َصاَرت ِبه الَغيبَ  َأْعطَاه م ِمن الع ق وِل واأَلف ْ
الـُمشاهدة هي ُمراودة األَِئمَّة كما كان  اكما قُلن  ،يقابلها احلضور الغيبةُ  ؟ما الَّذي يُقابل الغيبة ،معىن هلا

فال ُُيكن أْن نقول ما -زَِلِة ال م َشاَهَدةَما َصاَرت ِبه الَغيَبة  ِعْنَده م ِبَمنْ -يعة يُراودوّنُم يف زماِن احلضورالشِّ 
  ..!!به الغيبة عندهم مبنزلة الظهور أو ما صارت ..!!ال معىن لذلكإذ مبنزلة الرؤية  عندهم صارت به الغيبة

  احلضور.هو الَّذي يُقابل الغيبة  ،الظهور يأت بعد الغيبة ،فالظهور ليس مقاباًل للغيبة ،كما فّسرها البعض
عندهم مبنزلة الرؤية ال معىن هلا  ما صارت به الغيبةُ  ،أليس فسَّروا الـُمشاهدة بالرؤية ؟كيف فسَّروا الـُمشاهدة

الظهور  ،عندهم مبنزلة الظهور ما صارت به الغيبةُ  ،وبعضهم فسَّر الـُمشاهدة بالظهور ،ال يستقيم الكالمو 
ادِّعاء السِّفارة هي وفسَّر الكثريون بأنَّ الـُمشاهدة  ،يقابل الغيبةهو الذي احلضور  ،ليس ُمقاباًل للغيبة

وبقيَّة املعاين  وهذا ال يستقيم، !!ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة ادِّعاء السِّفارةفيكون املعىن  ،والنِّيابة
ثونا و ُعلماؤنا و نا خرى الَّيت حتدَّث عنها مراجعُ األُ  لزيرة اخلضراء حبسِب حَّتَّ الَّذين هم يف او املخالفون و ُمتحدِّ

 ما صارت به الغيبةُ  ،نَّ الـُمراد من الـُمشاهدة هو احلضورإالَّ إذا قُلنا أالكالم ال يكون ُمنسجمًا ف ،املنقول
يعين هؤالء الَّذين َمنَّ اهلل عليهم فأعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة صارت الغيبة  ،عندهم مبنزلة احلضور

صارت  ،ملتواصل عملهم وخدمتهم إلمام زماّنِ و  ،لشّدة إخالصهمو  ،ّوة عقيدهتمعندهم مبنزلة احلضور لق
فهو  ،هم حاضرون بني يديهو هم فهم يتعاملون مع إمام زماّنم وكأنَُّه حاضر أمامَ  ،عندُهم الغيبة مبنزلة احلضور
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فال معىن للُمشاهدة هنا إالَّ  ،الشِّاهدُ  هم الغائبُ فهو عندهم إمامُ  ،التعريفهو بالضبط هذا و  الغائُب الشَّاهدُ 
ُعلماؤنا لو رجعوا إىل و  ،كما مرَّ يف تفسري إمامنا العسكريوهو الَّذي بّينتُه ُكلُّ هذه الرِّوايات   ،معىن احلضور

اً تبنّي  مشحونٌ  ألنَّ التفسريَ هلم، ضحت الصورة التّ  نا العسكريّ إمامِ  تفسريِ    الـُمشاهدةِ  معىَن برواياٍت كثريٍة جدَّ
 !؟نان ماذا نصنُع لعلمائِ ولك

 كُّ في أنَّه  ال يش لتفسيراالنَّاظر  في هذا ؟: سّيدنا اخلوئي ماذا قال يف ُمعِجم رِجال احلديث
أقول يا سّيدنا و -َلمه السَّ ام علياإلملَّ مقام  عاِلٍم م حقِّق أْن يكت ب مثل هذا التفسير فكيف بموضوع وجَ 

 (التنقيح)يف كتابِه  ،ةلسَّابقاحللقات وقد مرَّ هذا يف ا !!يف معناها تَ ِحرْ رِواية واحدة  :اخلوئي ُقّدس ِسرُّك
 ،وئييها السّيد اخلفحاَر  (هواهم خالفًا ل)مُجلة  ،واحدةً  بل أخذ مُجلةً  ،منها بل أخذ سطرين ،رواية واحدة

من  د اخلوئي وهييّ ا السر فيهفقط هذه الملة حا !!ففّسرها يف موضعني تفسريًا ُمتلفاً  ،فقط هذه اُلملة
احدة و وضوع ومُجلة أنَّه مسري بفكيف َحَكم على هذا التف ،روايٍة طويلٍة من روايات تفسري إمامنا العسكريّ 

ة ما تعين قال غاية أخرى ومرَّ  ،لعصمةااهلوى هذه تعين  الفةَ فمرًَّة قال بأنَّ ُم ،حار فيها (م خاِلفًا لهواه)
من  من روايةٍ  ةحدبارة وافع ،الموفارٌق كبري بني هذا الكالم وهذا الك ،ليس دواماً و وقال ابتداًء  ،العدالة

ألصل من البيان هي يف افسريِه تًة يف نقل روايُثّ أنّه  .حار فيها سّيدنا اخلوئي إمامنا العسكريّ  روايات تفسريِ 
وصاحب  ،ربهانفسري الا عن تنقله ،لكنَُّه كان جاهاًل بذلك ،هلاآخَر  تفسرِي إمامنا العسكري وال مصدرَ 

األخبار  حب عيونوصا ،ارنقلها عن عيوِن األخببدوره ألنَّ صاحب الربهان  ،الربهان ما أشار إىل ذلك
العسكرّي  امن تفسري اإلمعنقلها  هُ ر إىل أنَّ وحَّتَّ يف عيون األخبار مل ُيشِ  ،العسكري اإلمامِ  نقلها عن تفسريِ 

نقلها يف  د اخلوئيلسيِّ ا ،سكريّ ام العال مصدر هلا إالَّ تفسري اإلم والرِّوايةُ  ،سريولكنَُّه ذكر سند هذا التف
وحَّتَّ  ،أ التفسرينَُّه مل يقر  إىل أُيشري وهذا !!ها مع أنَُّه يقول بأنَّ هذا التفسري موضوٌع ُكلُّهتفسريِه واعتمدَ 
 ،تاِب االحتجاجك  ها عننقلَ بل  ،لتنقيحِه ايف كتاب يّ ها عن تفسري اإلمام العسكر لْ فيها مل ينقِ  الرِّواية الَّيت حارَ 

  .مل يُكن بيدهِ  يعين أنَّ املصدرَ هذا و 
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  رأيَ ن يتبىّن كا  (ثُمعجم رجال احلدي)تلميذُه شيخ ُمسلم الّداوري الَّذي أشرف على تصحيح 
 رأيه وأصدرَ  لي فبدّ لعسكر اولكن بعد عشرين سنة أو أكثر قرأ صفحاٍت من تفسري اإلمام  ،د اخلوئيالسيِّ 

ن ُحكماً حاٍت وُيصدرو ون صفأُ يقر  !!وا الكتابون آراء قبل أْن يقرأُ ُيصدر  ..!!وغريٌب هذا أيضاً  ،رأياً جديداً 
 العسكريّ  نافسرُي إمامِ تلطريقِة اهبذه  مُ ويُعدَ  !!ُُمقِّقون ويُقال هلذا حتقيقهؤالء ويُقال يل ! !على كلِّ الكتاب

  ..؟!احُلجَّة ناإمامِ  فهُم كالمِ  ساءُ ويُ 

 لَّذي وصلَ ا الكتابَ  شرحَ ل أْن يألج فقد شرَّق وغرَّب ،والطاّمُة نفسها وقَع فيها السّيد ُُممَّد الصَّدر
يات من و فقد وضع مست ،ملشكلةُه احلُلَّت عندَ  العسكريّ  اإلمامِ  إىل تفسريِ  لكنَُّه لو رجعَ  ،إىل السَّمريّ 

سري فتلو رجع إىل و  ،ىن هلاال مع ابع ودخل يف تفصيالت كثرية جدَّاً ل وثاين إىل السَّ مستوى أوّ  ،الـُمشاهدة
 تبىّن نفسَ نَّه أيضًا يسكري ألم العولكنَُّه لن يعود إىل تفسري اإلما ،ضحت عندُه الصورةالتّ  اإلمام العسكريّ 

نَّ السّيد ُممَّد باقر السَّابقة أ حللقاتِ يف ا وقد مرَّ علينا ،ُأستاذيه السّيد اخلوئي والسّيد ُمّمد باقر الصَّدر رأيِ 
ُه لكنَّ  ،(قهاءن كان من الففأمَّا م)اية اإلمام العسكري وضعَّف الرِّو  ة ضعَّف تفسريَ الصَّدر يف أحباثِه األصوليّ 

 ضعَّفها يف أحباثِه يتالَّ  وايةِ الرِّ  فسِ ن يةِ الرِّوا على هذه فاعتمدَ  رجعَ  (وُد احلياةاإلسالم يق)ة يف أحباثِه الفكريّ 
  !!ةاألصوليّ 

 سريَ وَضعَّف تفنًا ندًا ومتسواية ة َنسف الرِّ يف أحباثِه األصوليّ فهو  ،نفس األمر مع سّيدنا اخلُميينو 
يُثبِّت دُه َن التقليدِ  عِ مرج ئطِ وشرا يف أوصافِ و ة من الرِّسالة العمليّ  لكنَُّه يف أّول صفحةٍ  ،العسكريّ  اإلمامِ 

  !!أّول صفحة يفو  ،الوسيلة ن حتريرمألّول ايف الزء  ،الواجبةِ  التقليدِ  مرجعِ  شرائطِ  من مُجلةِ على أّّنا لرِّواية ا

ي تقوِّ و  لَّيت ُتوثِّقُ ا رائنِ القب حني جاء يف حبثِه االستداليّل  ،د صادق الشريازينفس الشيء سّيدنا سيِّ 
وقوُل العاّلمة  ،اّلمة احلّليالع ولِ لى قعها اعتماداً فنقضَ  ، رجعَ اهلل عليه العسكري صلواتُ  اإلمامِ  تفسريَ  وتؤيّدُ 

 إلمامِ ا سريِ يف تف هُ ل وجودَ  كرُه الالقول الَّذي ذكرُه والسَّند الَّذي ذ أّن إْذ  ،احلّلي ما هو بقوٍل صحيحٍ 
  !!العسكريّ 
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نا مراجعُ و نا هذا ىل يومِ ن وإلزمامن ذلك ا ،من القرن الثَّامن اهلجريّ  ،ومنُذ زمان العاّلمة احلّلي
وهو   لعسكريّ سري اإلمام انسِف تفهم لوأحباثِ ُكتُبهم   عاّلمة احلّلي ويعتمدون عليه يفال وعلماؤنا يتناقلون كالمَ 

 يف ُمقدِّمةِ  املوجودُ و  ، وجود لهُ لّسند الم واألنَّ الكال ،احلّلي ى من أين نقلُه العاّلمةُ وال يُدرَ  كالٌم ال وجود لهُ 
مة نَّ كالم العاّل ألوجد َأ وقر وىل من هؤالء املراجع فتح الصفحة األ حدٍ  أأيّ أّن لو  اإلمام العسكريّ  تفسريِ 

 .احلّلي ال ِصحَّة لُه أصالً 

لنَّاشر ا ،كتبة الصَّدرملتوزيع اكز مر  ،د ُمّمد الصَّدر وهذا تأريُخ الغيبة الُصغرىالسيِّ  ،هنا نفس الشيء
بشكٍل غير موثوق -كرياإلمام العسأي -ون ِسب إليه أيضاً  :-197صفحة  ،يرانم إقُ  ،داُر الزَّهراء

وى التفسير اء مستجنا هومن -إىل أْن يقول يف آخر الكالم-التفسير المشهور بتفسير اإلمام العسكري
أْن   ُُمقِّقٍ عاملٍِ   مقامُ جيلُّ  هُ أنَّ  نفس الكالم الَّذي ذكرُه السّيُد اخلوئي-منخفضًا عن مستوى اإلمام بكثير

ى اإلمام ن مستو ضًا عومن هنا جاء مستوى التفسير منخف-فضاًل عن اإلمامهذا التفسري  مثلَ  يكتبَ 
املوسوعة  لّصدر رغم هذهاُمّمد  دفلو أّن السيِّ -بكثير على أنَّ روايته  ضعيفة ال تصل ح لإلثبات التأريخي

إلمام اموسوعة ف ،فنياملخال تبكُ   مثل ما رجع إىل العسكريّ  الكبرية الطويلة العريضة رجَع إىل تفسري اإلمامِ 
يف الكتاب  يت اعتمدهالَّ الكثرية االفني املخ إىل رواياتِ  مثلما رجعَ لو أنّه  ،املخالفني برواياتِ  مشحونةٌ  املهديّ 

 ، الـُمشاهدةمعىَن  مَ هِ فَ لَ  ،خالفنيامل عاملُه كمعاملِة أحاديثِ الم و عليه السَّ  العسكريّ  اإلمامِ  إىل تفسريِ  رجعَ 
 .منها ذكرُت لكم َّناذجَ قد و  واضحةٌ  العسكريّ اإلمام ِ  فرواياتُ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك لتتمَّة احلديث

 َوسَيأِتي ِشيَعِتي َمن َيدَِّعي ال م َشاَهَدة أاَل َفَمن ِادََّعى ال م َشاَهَدة قَبل خ روِج السُّفَياِني والصَّيَحةِ )
احلديث هذا ! هؤالء الَّذيَن يقولون بأنَّ ؟فأين التشابُه ،أعتقد صارت املعاين واضحة ،(فَ ه و َكاِذٌب م ْفَترٍ 

هذا الكتاب  ،احُلجَّةِ  عن اإلمامِ  صدرَ  كتابٍ   هو آخرُ  هذا الكتابُ و  ،مٌ ُُمكَ حديٌث احلديث ولكّن  !!ُمتشابه
! ؟ماً فكيف ال يكون ُُمكَ  ،ةُ املهدويَّ  ةُ يعيّ الشِّ  الَثقافةُ   عليهِ الَّذي تُبىَن  األساسَ  هو الَّذي يكونُ أنّه املفروض 

اإلمام هنا يضع  ،هاتكليفَ  يعةِ ى ويضع للشِّ ربَ الكُ  الغيبةِ  عصرَ ى ويبدأ الُصغرَ  الغيبةِ  ي عصرَ اإلمام هنا يُنهِ 
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 ،اً ! هذا الكالم ليس منطقيّ ؟متشاهباً يكون كتابُه  فكيف ،إىل زمان ظهورهِ و ها على طول اخلّط تكليفَ  يعةُ للشِّ 
املخالفني يف فهِم الُنصوص ومل يذهبوا إىل طريقِة أهل البيت يف  نعم صار ُمتشاهباً ألنَّ الُعلماء استعملوا طريقةَ 

باتت أّّنا القضية أعتقد  ..!!هم حبديث أهل البيتبه لعدِم علمِ وهؤالء قالوا بأنَُّه حديٌث متشا ،هافهم
اً  واضحةو واضحة  أنا  ،يف جهٍة بعيدٍة عن هذه األحاديثهو فكلُّ الَّذين حتدَّثوا ُتالحظون أنَّ حديثُهم  ،جدَّ

من  قرتحٍ مبوال بكالٍم من عندي وال  ،وال جئتكم بكالٍم أليِّ شخصٍ  ،لغويّ ما جئتكم ال بكالٍم عاملٍِ 
 البيتِ  أهلِ  حديثَ  أْن نعرفَ  :هذا هو منهُج حلن القول ،نّقلُتكم بني أحاديِث أهل البيتبل  ،املقرتحات
 ،أعتقد أنَّ الكتاب بات واضحاً  ،أن نعرف ماذا يريدون منَّا ،ممصطلحاهتِ  فَ أْن نعرِ  ،همقواعدِ  من خاللِ 

اً  ْحَمِن ِبْسِم اهلِل الرَّ  :أقرأُ الكتاب عليكم واآلن افهموه حبسِب الفهم الَّذي رأيتموه يف أحاديِثهم ،واضحًا جدَّ
َنَك وبَين ِستَّة  ،أْعَظَم اهلل َأْجَر ِإخَواِنَك ِفيك ،م َحمٍَّد السََّمِري نيا َعِليَّ اب ،الرَّحيم فَإنَّك َميٌِّت َما بَ ي ْ

 ،إَلى أحٍد يَ ق وم  َمَقاَمك بَعَد وفَاِتك فَ َقد َوقَ َعت الَغيَبة  الَتامَّة فَاْجَمع َأْمَرك وال ت وصِ -الكالم واضح-أَيَّام
َعزَّ َوَجلَّ َوَذِلَك بَ ْعَد ط وِل اأَلَمد وَقْسَوِة الق ل وب واْمِتََلِء اأَلْرِض َجورَا  َفََل ظ ه وَر إالَّ بَ ْعَد ِإْذِن اهللِ 

وَسَيأِتي -ذهابًا وجيئةً  احُلجَّةِ  مع اإلمامِ  من يدَّعي أنَُّه على تواُصلٍ -َوَسَيأِتي ِشيَعِتي َمْن َيدَِّعي ال م َشاَهَدة
ٍر يَعِتي َمن َيدَِّعي ال م َشاَهَدة أاَل َفَمن ِادََّعى ال م َشاَهَدة قَبل خ روِج السُّفَياِني والصَّيَحة فَ ه و َكاِذٌب م ْفتَ شِ 

  ؟إذاً الكتاب عن أيِّ شيٍء يتحدَّث-وال َحوَل وال ق  ًوة إالَّ بِاهلِل العِليِّ الَعِظيم

إىل سَّمري الصلُه ر أو وهذا األم ،ي وفاة السَّمريوه ،ةالكتاب أخرب عن مسألٍة غيبيّ  :أول شيء
تموت بعد سخربه بأنَّك أ ،إلماميس من ابأنَّ هذا الكتاب لحَّتَّ ال يُقال  ،ال يشكُّواو  واستيقنيعة حَّتَّ يالشِّ 

 ،اتشخصيّ ال ،ة الكبارَ يعالشِّ بعين أ ،يعُة كانت على علٍم بذلكِستَّة أيَّام وفعاًل بعد ستة أيَّام مات والشِّ 
ْدنا إلَيه وه و ع  م  السَّادس الَيو  كان  َفلمَّا-حتّقققد و  واضحٌ  فهناك إخباٌر غيبٌّ  ،الوجهاء ،الُعلماء ،الُزعماء

ا آخر  فهذ وَمضى ِرضوان اهلل عليه هو بَاِلغ ه َأمرٌ  هِ لِلَّ  :لَ فَ َقا ؟َمن َوِصيَُّك ِمن بَ ْعِدك يج ود بَِنفْسِه َفِقيَل له  
جل توثيق الكتاُب هذا ألادس و السَّ  هم كانوا على ِعلم ألنَّه أخربهم بأنَّه سيموت يف اليوم-كَلٍم س ِمع منه

 .املطلب
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 .امللفاتكلَّ : أغلق  إَلى أحدٍ  فَاْجَمع َأْمَرك وال ت وصِ 

 ..ةاضحة و : القضيّ َفََل ظ ه وَر إالَّ بَ ْعَد ِإْذِن اهلل َعزَّ َوَجلَّ 

َحة روِج السُّفَياِني والصَّيخ  اَهَدة قَبل ل م شَ َعى اال م َشاَهَدة أاَل َفَمن ِادَّ وَسَيأِتي ِشيَعِتي َمن َيدَِّعي 
  .هذا أوالً  ،يشتمُل على أمٍر غيب  : الكتاُب فَ ه و َكاِذٌب م ْفَترٍ 

النِّيابة  ،فارةالسِّ  ،ُتسّميها ريد أنْ تاذا م ،الُصغرى الغيبةِ  على قطٍع للسِّفارة الَّيت كانت يف زمانِ  :وثانياً 
 ظاهر بني كون هناك سفريأْن ي ،لغيبةاِسفارة كِسفارة السُّفراء األربعة اِنقطعت ال وجود هلا يف عصر  ،اخلاصَّة

وبني اإلمام   ما بينهُ ن وسيطًا فيمال ويكو األمو يعة بأنَُّه سفرُي اإلمام يتلقَّى منه الرَّسائل و يعة ُيصرِّح للشِّ الشِّ 
انتهت  ،كربىان الغيبة الد يف زممتداا مثيل ولن يكون لهُ  لْن يكون لهُ  ،ذا أمٌر انتهىكحال السُّفراء األربعة ه

اً  ،القضية عليِه  هذا قطعَ  تابُ والك ذاه انُ البيف ،فكّل من يُريد أْن يقول بأنَُّه هكذا ،القضية واضحة جدَّ
 .الطريق

 رُ أنَّ مسألة الظهور ستتأخّ  مام ُيشري إىل: اإل-َجلَّ َفََل ظ ه وَر إالَّ بَ ْعَد ِإْذِن اهلل َعزَّ وَ  :األمر الثَّالث
  .على األرض املوجودُ  ذا هو الواقعُ رت وهوفعالً تأخّ 

هناك  ،الَّيت مرَّت ب الرِّواياتهدة حبسـُمشا: والوَسَيأِتي ِشيَعِتي َمن َيدَِّعي ال م َشاَهَدة :-ُُثَّ يقول
ال تّدعي و ها ها إىل قُبور أسرارَ  أخذُ تها ناُل الـُمشاهدة ولكنَّ يعين هناك جمموعة من الشيعة ت ،ُمشاهدٌة حقيقّية

أمَّا بعد  ،يحةفياين والصَّ هور السُّ لك قبل ظذقطعاً إذا اّدعوا  ،هم الكذَّابون الـُمفرتونفالَّذين يدَّعون أّما  ،ذلك
ا يكون ا يكون الـُمّدعي كاذبًا وُرمبَّ مرَّت علينا و والصَّيحة  د السُّفياينفبع ،اً صادق ظهور السُّفياين والصَّيحة فُرمبَّ

يعة لشِّ اا األمر بني ّدعي هذيإلمام ان يأت من طرف الَّيت ُتشري إىل أنَّ هناك مَ بعض الرِّوايات بعض القرائن 
 .يحةفياين والصَّ هور السُّ عد ظبوذلك  ،يعة واإلمام صلواُت اهلِل وسالُمه عليهويكون وسيطاً فيما بني الشِّ 

يعِة ن الشِّ بأنَّ هناك مِ  على علمٍ يعُة الشِّ حبيث يكون  ،ةيعيّ الشِّ  هذا الكتاب ُجِعل أساساً للثقافةلو أنَّ 
يعُة حينئٍذ أْن تمىنَّ الشِّ ، أال يبذلك وتذهب األسرار معُه إىل قربهِ  يبوحُ  إاّل أنّه الِصلٌة بإمام زمانِه  لهُ تكوُن ن مَ 
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مبرور الّزمن و  ،يعيّ الشِّ يف اجملتمع و  يعيّ الشِّ  طِ سَ يف الوَ  ةٌ ثقافيّ  توفّر قاعدةٌ تذلَك  وعلى أثِر  ،هبذه املنزلة واكوني
ت إىل كما مرَّ يف الرَّسائل الَّيت أُرِسلَ   يعُة على وفاٍء بالعهدِ الَّيت جتعل الشِّ  ةُ يعيّ الشِّ  ةُ الثقافيّ  ترتاكم هذه القاعدةُ 

اإلمام السَّجاد -يَا أبَا َخاِلد :والرِّوايُة الَّيت مرَّت علينا قبل قليل أُعيُد قراءهتا كي تتضح الصورة ،فيدمُ ـالشَّيِخ ال
انتظار -لظ ه ورِهٍ  يَن بِإَماَمتِه والم ْنَتِظرِينيا أَبَا َخاِلد إنَّ َأْهَل زَماِن َغْيَبته القائِلِ - خالٍد الكابليّ أليب يقول

الحِظوا ماذا يقول  ،القول باالنتظار هو القول بإمامتهِ  ،س القول باالنتظارولي الظهور يعين االستعداد
 الهذا -والم ْنَتِظرِيَن لظ ه ورِهٍ -هذا ينطبُق علينا-يا أَبَا َخاِلد إنَّ َأْهَل زَماِن َغْيَبته القائِِليَن بِإَماَمتهِ  !؟اإلمام

لكنـُّهم هل  ،يقولون بأنَّ هلم إماٌم ُمنتظر ينتظرونهُ -بِإَماَمتهِ القائِِليَن -يعةهذا ينطبُق على الشِّ  !!ينطبُق علينا
هو االنتظار املقصود الـُمنتظر لظهورِه هل  ..!!أبداً -والم ْنَتِظرِيَن لظ ه ورِهٍ -ينطبق عليهم هذا الوصف

املنتظرين ود املقص ،هو جزٌء من القول بإمامته االنتظار العاطفيّ  ،ال معىن لهُ  ! االنتظار العاطفيّ ؟العاطفيّ 
فإذا دعونا بتعجيِل الفرج هل أنَّنا  ؟أليس من وظائفنا ومن واجباتنا أْن ندعو بتعجيل الفرج ،لظهورِه عملياً 

من اإلمام  ةُ ُسخريّ سبَبه ال إذا كان دعاؤنا ال ُيستجاب أليس هذا !.؟.رُ من اإلمام احُلجَّة أو ال نسخَ  رُ نسخَ 
الد عاء  ) ؟ما هو أهمُّ شرٍط يف استجابة الُدعاء ،حُنقِّق شرائط استجابة الدعاء ؟! أليس املفروض أنَّ ..احُلجَّة

فإذا كان الطالُب يف  ،البُّد أْن يكون العمُل ُمناسبًا ملضمونهِ  والُدعاءُ  (،من د وِن َعَمل كالَقوِس بَل َوَتر
! البُدَّ أْن ؟يف الدراسة والتحصيل جيدَّ أن يف وقت االمتحان يدعو ويطلب النَّجاح أال ُيشرتُط عليِه  الامعةِ 

يتناسب مع  فحني ندعو بتعجيل الفرج البُدَّ أْن يكون لنا عملٌ  ،الُدعاء مع مضمونِ  يعمل عماًل يتناسبُ 
  .لذلك هذا الوصف ال ينطبُق علينا ،زماننا إمامِ ب هذه سخريةٌ  ،يةٌ هذه ُسخرِ فاأللسنة وإالَّ أْن نُلقلق ب ،الُدعاء

نعم حنُن -يا أَبَا َخاِلد إنَّ َأْهَل زَماِن َغْيَبته القائِِليَن بِإَماَمتهِ : الوصُف األّولهو ينا ينطبُق علالذي 
يا -له ال وجودَ  لكن االنتظار العمليّ  ،حُنّب أْن يظهر اإلمام ،حنُن ننتظرُه اِنتظارًا عاطفيا  نعم  ،نعتقد بإمامته

ألنَّ -؟ملاذا-القائِِليَن بِإَماَمتِه والم ْنَتِظرِيَن لظ ه ورٍِه أْفَضل  ِمن َأْهِل ك لِّ زََمانأَبَا َخاِلد إنَّ َأْهَل زَماِن َغْيَبته 
 -ة  ِعندهم ِبَمْنزَِلِة الم َشاَهَدةْلمْعرَِفة ما َصاَرت بِه الَغيبَ اهلل تَ َباَرك وتَعاَلى َأْعطاه م من الع ق وِل واأَلْفهاِم وا

 ،رالعقول تأت من التدبُّ  ؟العقول من أين تأتو ! ؟وا إليهاسعَ ما مل يَ  واملعرفةَ  فهامَ واأل كيف يُعطيهم العقولَ   اهللُ و 
  .البيت إىل أهلِ  من اللجوءِ و  ،من احلكمةو 
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 ؟ما هو العقل  

لطّاعة عقل ينمو مع اال ،عقلال هو هذا ،العقل أليس الَّذي يُطاُع بِه الرَّمْحن وُيكتَسُب بِه النان
 ،أبدا يعوُد إليهِ  قلِه المن ع أليس الرِّوايات تقول إذا أذنب العبُد ذنبًا ذهب ُجزءٌ  ،ويذهب مع املعصية

 يها.ولسُت بصدِد الدخول ف هذه القضية واسعةو  ،لسُت أناو الرِّوايات هكذا تقول 

لى عرفة ال تنزل عاألفهام واملالعقول و -َفةْلمْعرِ  واألنَّ اهلل تَ َباَرك وتَعاَلى َأْعطاه م من الع ق وِل واأَلْفهامِ 
واللطف من  يأتيهم الفيضفلُدعاء ال مع كما هو احلا  ،البُدَّ من أنَّ النَّاس يسعوَن إىل حتقيقها ،النَّاِس هكذا

ت ة كانيعيالشِّ ة يف السَّاحة افلو أنَّ الثق-َهَدةَشام ِبَمْنزَِلِة الم  ة  ِعنده  ما َصاَرت بِه الَغيبَ -اهلل سبحانه وتعاىل
ما تكون إىل صالة  أقربوهي يعة نا للشِّ لماؤ نا وعُ ال الصَّالة الَّيت يُعلُِّمها مراجعُ  ،أهل البيت صالةَ  مثالً  تتبىّن 

لوضوِء إىل التعقيبات كيف م من ازماّنِ  ن إمامَ يذكرو ُيصلُّوّنا و  يعةُ الشِّ  ،لو أنَّ الصَّالة الَّيت مرَّ ِذكرها ،الشَّافعي
ديِث أهل حلشِّيعة على اثّقفوا و خالف لو أنَّ الُعلماء ما جاؤونا بالفكِر امل .؟!.يعة حينئذٍ ستكون أحوال الشِّ 

مقاء وتركوا حديَث لنَّواصب احلأقوال ابء أو رآن بآرائهم اخلرقاما فسَّروا القُ  لو أنَّ املراجع والُعلماء ،فقط البيت
بأنَّ  تاب السَّمريكِهموا  فَ ُعلماء ال ! لو أنَّ ؟ةِ يعيالشِّ الثَّقافة  ساحةُ تغدو كيف كانت   ،جانباً  أهل البيت

ىل ُمشاهدة إالـُمشاهدة  وعني مننإىل  الـُمشاهدة ال تعين هذه املعاين الَّيت أشاروا إليها وأنَّ الكتاب ُيشريُ 
ض هدة يّدعيها البعوإىل ُمشا ،اتلرِّواينها اُهم ال يتحدَّثون عنها وتلك الَّيت حتدَّثت عيعة ولكنـَّ يناهلا بعُض الشِّ 

  ..!!ك ال يتعارُض مع الرؤية واللقاءوذل ،وهي كذٌب ُمض وافرتاء

 اً عندنا م صطلحاتفإذ:  
  !عندنا حضور -
  !عندنا غيبةو  -
  !عندنا ظهورو  -
 !وعندنا ُمشاهدة -
  .ثالً م حرِم احلسني اُه يفير  ،وهو مارّ الرؤية هي الرؤية العابرة أنَّ شخصاً يرى اإلمام  :نا رؤيةوعند -
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وهذه  ،ذلك كثر منواب وأفيه حديث وكالم وسؤال وج ،اً فذلك الَّذي يكوُن تفصيليّ  :أمَّا اللقاء -
ليه وما عُه وسالمُ  هللِ لواُت اة صاألمور يراها املراجع للكتب الَّيت مجعت حوادث اللقاءات مع اإلمام احُلجَّ 

  .ل القول يف كلِّ صغريٍة وكبريةعندي وقت أْن أُفصِّ 

ْعطاه م من ك وتَعاَلى أَ َبارَ ت َ هلل األنَّ  :على هذه اأُلسس لتحقَّق هذا املعىن ةلو كانت هذه الثقافة مبنيّ 
هذا -لزَّمانوَجَعَله م ِفي َذِلك ا َدةِة الم َشاهَ ْنزِلَ مَ ندهم بِ ة  عِ ْلمْعرَِفة ما َصاَرت بِه الَغيبَ الع ق وِل واأَلْفهاِم وا
لَِئَك س وِل اهلِل بِالسَّيف أ وْ َين َيَدي رَ ِدين ب َ اهِ ْنزِلَة ال م جَ وَجَعَله م ِفي َذِلك الزَّمان ِبمَ -هو االنتظار العملي

ديِن اهلل إىل ديِن  الدُّعاة إىل-ًا وَجْهَراً  َوجلَّ ِسرَّ  َعزَّ هللِ ى ِديِن ا ِإلال م ْخِلص وَن َحقًَّا وِشيَعت نا ِصْدقًَا والدَُّعاة  
قرب أة إىل صالٍة و الدعو أ! ؟طبد قُ أو على طريقة سيِّ  ؟أو على طريقة ابن عريب ؟اهلل على طريقِة الشَّافعي

ينطبق  ! هؤالء ال؟ةرت والعِ  لكتابما تكون إىل صالِة الشَّافعي أو إىل فهٍم حلديِث أهل البيت خُيالف منطق ا
كما   ،كحقَّ التمسُّ  العرتةِ و لكتاِب كون باالَّذين يتمسّ هم الَّذين ينطبق عليهم هذا املعىن  ،عليهم هذا املعىن

هذه -ًا وَجْهَراً  اهلِل َعزَّ َوجلَّ ِسرَّ ى ِدينِ  ِإلاة  لدُّعَ  واأ ْولَِئَك ال م ْخِلص وَن َحقًَّا وِشيَعت نا ِصْدقَاً -قالت الرِّواية
هذه  !..! َعَليُكميَّ والَعلَ  وال ،نانا وال على ُخطبائِ نا وال على ُعلمائِ األوصاف ال تنطبُق على مراجعِ 

 فةُ و كانت الثقاتكون ل ا أنْ هلهذه األوصاف تنطبُق على جمموعاٍت كان ُمقدَّرًا  ،علينااألوصاف ال تنطبق 
توى من األوصاف يف وجد هذا املسال يُ  ييعلشِّ اوإالَّ يف الواقع  ،كان ُمقدَّراً هلا أْن تكون  ،ثقافًة أصيلة ةُ يعيالشِّ 

رج تلك ة وال خاسينيّ ات احلُ هليئاة وال يف نيّ ة وال يف األحزاب الديال يف املؤسَّسة الدينيّ  ،واقعنا العملي
ثُونا ،اجملموعات  ،نظَّماتالـمُ  ،زابحاأل ،اخلُطباء ،احلوزة ،اتاملرجعيّ  ؟ة ما هياآلن الواجهات الدينيّ  ،حدِّ

ون احد من تريليو وال  ؟فألوصاجهة من هذه الهات تنطبق عليها هذه ا أيُّ  ،ةواهليئات احُلسينيّ  ،املواكب
  !!باقنيى الال علال َعَليَّ وال عليُكم و  ،حتت الصفر ينطبق من هذه األوصاف على أي جهة

ولكنَّ اإلمام احُلجَّة قاهلا يف رسالتِه للشَّيِخ  ،هذه األوصاف أُريَد هلا أْن تتحقَّق على أرِض الواقع
ِفي الَوَفاِء  ْجِتَماٍع ِمن الق ل وبِ َقه م اهلل ِلطَاَعِتِه َعَلى اَوَلو أنَّ َأْشَياَعَنا َوف َّ  :؟ماذا قال ،فيد رمحُة اهلل عليهمُ ـال

ألنَّ القضيَّة هي  ؟ملاذا ،ما كانوا جمتمعني وال زِلنا لسنا جُمتمعني على الوفاِء بالعهد إلماِم زماننا-بِالَعْهِد َعَليِهم
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ُمذ -ى َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعنه  َشاِسعاً إلَكِثيٌر مِّْنك م   ذي َأَصاَبك م م ذ َجَنحَ وَمْعرِفَ ت نا بِالّزَلِل الَّ -القضيَّة
ُمذ  ،ُمذ جنحوا إىل الفخِر الرَّازي ،ُمذ جنحوا إىل الطربيّ  ،ُمذ جنحوا إىل الـُمعتزلة ،جنحوا إىل الشَّافعي

وَمْعرِفَ ت نا بِالّزَلِل -:ُمذ جنحوا ،ُمذ جنحوا ،اُمذ جنحو  ،ُمذ جنحوا إىل سّيد ُقطب ،جنحوا إىل ابِن عريبّ 
ه م  إَلى َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعنه  َشاِسعاً َكِثيٌر مِّْنك م   الَّذي َأَصاَبك م م ذ َجَنحَ  ونَ َبذ وا الَعْهَد اْلَمأخ وذ مِّن ْ

إنَّا َغير  -:ُلطفهُ هو هذا و هو يقول  ،نستجري بك يا صاحب الزَّمان-َورَاَء ظ ه ورِِهم كأن َّه م ال يَ ْعَلم ون
ك يا ابن رسول وحنُن الَّذين ُّنمل ُمراعاتَ  ،حنُن الَّذين ننسى ذِكرك-م ْهِمِلين ِلم َراَعاِتك م وال نَاِسِين ِلذْكرِك م

وحقِّ -ِين ِلذْكرِك موال نَاسِ -!!ُمراعاتكـوحقِّ أُمِّك الزَّهراء حنُن ُمهملون ل-إنَّا َغير  م ْهِمِلين ِلم َراَعاِتك م-اهلل
َواء واوَلواَل َذِلك -!!أُمَِّك الزَّهراء حنُن ناسون لذكرك فأين هذه -ْصطََلَمك م اأَلْعَداءلَنَ َزَل ِبك م الألَّ

 ! ؟األوصاف عنَّا

اَمتِه ِليَن بِإمَ َغْيَبته القائِ  ْهَل زَمانِ أَ د إنَّ الِ يا أَبَا خَ  :-أقرأ الرِّواية مرَّة أخرى هذه رواية يف غاية األمهيَّة
  يُوجدوا لو كانت الثَّقافةفرتض أنْ هؤالء كان يُ  ،نُ حنلسنا -م ْنَتِظرِيَن لظ ه ورٍِه أْفَضل  ِمن َأْهِل ك لِّ زََمان وال

 م من الع ق وِل واأَلْفهامِ َلى َأْعطاه  وتَعا اَركألنَّ اهلل تَ بَ -ة تتوّلد منها تلكم العقول واألفهام واملعرفةثقافة شيعيّ 
ة الـُمشاهدهي هذه -ك الزَّمانه م ِفي َذلِ َجَعلَ و َدة ة  ِعندهم ِبَمْنزَِلِة الم َشاهَ ْلمْعرَِفة ما َصاَرت بِه الَغيبَ وا
ما -بةقابل الغي مُ يفا وضعت ا إذال معىن هلف ،ناليس بتلك املعاين اخلائبة الَّيت قال هبا ُعلماؤنا ومراجعُ و 

َن َيَدّي َرس وِل زَِلة ال م َجاِهِديَن بَيزَّمان ِبَمنْ ِلك الي ذَ ِبَمْنزَِلِة الم َشاَهَدة وَجَعَله م فِ ة  ِعندهم َصاَرت بِه الَغيبَ 
-َعزَّ وجلَّ  ى ِديِن اهلل إلالدَُّعاة  و نا ِصْدقًَا ِشيَعت  و -نهمميا ليتنا ُكنَّا -أ ولَِئَك ال م ْخِلص وَن َحقَّاً  ،اهلل بِالسََّيف

ى ِديِن اهلل َعزَّ ل إوالدَُّعاة  -افعية الشَّ الصَّالة الشبيهة بصال ليس هوِديُن اهلل  ،املعصومُ  ِديُن اهلل هو اإلمامُ 
 !!..ه عليهسالمُ و  اهللِ  لواتُ ِديُن اهلل إماُم زماننا ص ،هذا هو ِديُن اهلل-وجلَّ ِسرَّاً وَجْهَراً 

هو هذا الكالم  (الّشيعي العقلُ ) عنوانهُ  ؟الزء األّول من هذا الـملف ملف الكتاب والعرتة ما عنوانهُ 
 يعيّ الشِّ  العقُل المعيّ و  .؟!.الّشيعيّ  يف العقِل المعيّ هي يعِة ألنَّ ُمشكلة الشِّ  ،الَّذي تتحدَّث عنه الرِّواية

ة الدينيّ  سةُ املؤسّ  ،ةُ الدينيّ  ها الُنخبةُ ة يبين عقلَ الدينيّ  األُمَّةُ  ،ةأُمَّة دينيّ و ألنَّنا أُمَّة متديّنة  ؟من الَّذي يبنيه للّشيعة
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ا ستعطي  ُُمرتقًا بالفكِر النَّاصبّ  ةِ الدينيّ  فإذا كان عقُل املؤسَّسةِ  ،األُمَّة عقلِ  بناءِ  مقوِّماتِ  هي الَّيت تضخّ  فإّنَّ
يف السَّاحة و  يعيالشِّ فلذلك هذه األوصاف ليست موجودة يف الواقع  ،األُمَّة عقاًل ُُمرتقًا بالفكِر النَّاصبّ 

 .ةيعيالشِّ قافية الثَّ 

وحادثةُ  ،بخاريّ  الهذا هو صحيحُ  ،وقُت الربنامج صار طوياًل بقيت نُقطة وبشكل سريع أذكرها
وهذا  ،لراحاف او ن ّدمةمق ،دار صادر صحيُح البخاريّ  ،رزيَّة اخلميس كما يسّميها ابُن عباس معروفة

بِن ان بن ج بير عَ عيد اسَ  َعنْ  :يف موضع من املواضع ذكر احلديث ،احلديث ذكرُه البخاري يف ِعدَّة مواضع
احلصباء يعين -ءاصبَ معه  الحَ َضب دَ خَ  ى حتَّىكَ ث مَّ بَ  ،وم الَخميسا يَ ميس ومَ يوم  الخَ  :عّباس أنَّه  قال

كم  ل كتاٍب أكت بئتوني باال الخميس فق ه  يومَ ِاشتدَّ برسول اهلل وجع   :قالفَ -الرتاب ،احلصى ،األرض
و ُعمر الَّذي قال ه-ر رسول اهللجَ هَ  :اقالو ف ،فتنازعوا وال ينبغي عند نبيٍّ تنازع لْن تضلُّوا بعده  أبداً كتاباً 

كتاٍب   بني يدي أكرب حننُ  ،ريلبخاا هُهنا حرَّف ،هذا احلديث هنا ،بقال دعوين فطردهم النَّ  ،ة معروفةقضيّ وال
 ..!!صحيُح الُبخاري للُبخاري لتحريفيف التحريف ألعظِم ُُمرٍِّف يف ا

تاٍب أكت ب ئتوني بكاقال ه َلمَّا اشتدَّ بِالنَّبي وجع   ،َعن ابِن عّباس :-34صفحة  ،114حديث 
 التحريف يف صحيح ها وهذه طريقةُ خفَّف-وَجعبّي َغَلَبه  الإنَّ النَّ  :قال ع مر ، َتضلُّوا بعَدهلكم ِكتابًا ال

غلَبه  الوجع  :قَالَ -:ُعمر ء ذِكرُ ا جاُهنا َلمَّ  ،مل يذكر ِاسم ُعمر ،فقالوا هجر رسول اهلل :ُهنا قال ،الُبخاري
اهلدية هي هذه و  ،هللا فطردهم رسول :-نِّيا عَ قَاَل ق ومو  ،فاختلفوا وَكث ر اللََّغط ،وِعندنا ِكتاب  اهلل َحسب نا

 ..!!األخرية من رسول اهلل للصَّحابة

إنَّ الرَُّجل ليهُجر   ،حني قالوا َهَجر رسوُل اهلل وبسبِّهم لرسول اهلل واستهزائهم بهِ ال شأن يل بالصَّحابة 
ال  ،رتةعن العِ  الكتابَ  عزلَ و  وكذلك ال شأن يل بقولِة ُعمر حسبُنا كتاُب اهلل فمزَّق دين اهلل ،كما قال ُعمر

م يف آخر حلظٍة من حلظاِت حياتِه شأن لنا هبذا القول وال شأن لنا بطرِد رسول اهلل للصَّحابة وإساءة أدهب
ّب صّلى اهلل عليه وآله قال أكتب لكم كتابًا ال تضلُّوا بعده ألنَّ النَّ  ،هم أرادوا الضَّاللة ،وإرادهتم للضاللة

م أرادوا الضَّاللة  ؟ملاذا ،وهم رفضوا ذلك ،أبداً  هم لكانوا لو كانوا يُريدون اهلُدى  ،ما أرادوا اهلُدىو ألّنَّ
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وا لو كانوا يُريدون اهلُدى لطلبوا وأحلّ  ،ذلك من رسول اهلل ال أنَّ رسول اهلل هو الَّذي يقول هلم يطلبون
لكم   رسول اهلل يقول هلم أكتبُ  ،وا عند رسول اهلل يطلبون منه شيئاً جيعلهم على اهلُدىوا وبكَ وا وناحُ صرخُ لو 

هنا كانوا  الصَّحابةُ  ،نا كتاب اهللحسبُ وهو كتاباً ال تضلوا بعدي أبدا وهم يرفضون ذلك وُيشرِّعوا ديناً جديداً 
رتة وأْن يُثبِّت أنَّ تاب والعِ إنَُّه يُريد أْن يُثبِّت منهج الكِ  ،كانوا يعرفون  ،ريد رسول اهلل أْن يكتبيعرفون ماذا يُ 

كان هذا الَّذي   ،من بعدِه هو عليٌّ  وأنَّ الوصيَّ وأنَّ اإلمام ، الدين الوحيد هو عليٌّ رآن وأنَّ عاملِ ُمفسِّر القُ 
دون الضاللة فرفضوا وهنيئًا هلُم يُريد أْن يكتبُه رسول اهلل فالصَّحابة يعرفون ويعرفون أنَّ اهلُدى هنا ولكنَّهم يري

 .ما حصدوه

 م احُلجَّة أنْ  اإلمانعَ ُييعة أْن حٌد من الشِّ هذا الكتاب هو شبيٌه بذلك الكتاب لكن ال يستطيع أ
حد أْن ال يستطيع أ يعيلشِّ اوِّ ويف ال ،ال يستطيع أحد ،يكُتب الكتاب األخري الَّذي وجَّهُه إىل السَّمري

اق ث أنَّ االخرت ذي حدالَّ  ؟دثلكن ما الَّذي ح ،وصًا عند الَّذين يعرفون السَّمريصيُنكر كتابُه أيضًا خ
 مضمونَ  لك ال يعرفونيعُة كذالشِّ ف ،الكتاب ال يعرفون مضمونَ يعة يعة ومراجع الشِّ جعل ُعلماء الشِّ  النَّاصب
 ،لنَّبحابة منعوا ا الصَّ ألنَّ  الكتاب أنَّ املسلمني ما وصل إليهم مضمونُ  ما مثل ،النتيجة واحدةو  ،الكتاب

أليست  ،قة الصَّحيحةبالطري لكتابيعة ما فهموا ايعة ألنَّ ُعلماء الشِّ اآلن مضمون الكتاب ما وصل إىل الشِّ 
 نفهمُن اآلن وحن ،رتةالعِ  ُعمر َعَزل الكتاب عن ،رتةوالسبُب هو عزُل الكتاِب عن العِ  ،القضية هي هي

اا أهلُ  أراد رآن كمايس بعرضِه على القُ ل !!احلديث لعلم الرِّجال كي نقبلَ احلديث وفقاً  بعرضِه على  لبيت وإَّنَّ
أضراب و  افعيّ من الش ئنا هبااعد جِ ُُثَّ بعد أْن نعرضُه على علِم الرِّجال نفهمُه من خالل قو  ،جالعلم الرِّ 

  ..!!األمُر هو هوو  ،رتةفعزلنا بني الكتاب والعِ  افعيّ الش

 منًا ًا وقد يكوُن حديُث هذه الكتب عن أهل البيت حديثًا شيطانيّ قد يكوُن كالمي هذا شيطانيّ 
 ،يطاينّ والكثرُي من املنطق الشَّ  احللقِة السَّابقة ويف هذه احللقة هناك الكثري من املنطق الرَّمحاينّ  يف ،جهِة نظركموُ 

إذا جئنا يف يوم  ،أنُتم ال حُتاَسُبون َعينِّ وال ُأحاَسُب عْنُكم ،أنتم مسئولون عن أنُفسكم ،أنتم شخِّصوا ذلك
قد أكوُن ُمصيبًا ولكنَّين سُأجيُب عن نفسي و ئًا ُُمطِ  قد أكونُ  ،القيامة فسألوين عن ُمعتقدي إينِّ سُأجيب
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 محاينّ هذه احلقائق بني أيديكم فاحكموا أيِّها من املنطق الرَّ  ،وأنُتم سُتجيبون عن أنفسكم بأنفسكم ،بنفسي
 .يطاينّ أيِّها من املنطق الشَّ و 

 .نذهب إىل فاصل وأعوُد إليكم كي أختم احللقة

 ..ذلك ولاعر يق! أتعوُد أم تبقى الش!ستعودنعم،. .أم تبقىيا غائباً عن أهلِه أتعوُد 

 ي          ا غائب          اً ع          ن أهل          ِه أتع          ود  
 

 يَّب     اغَ أم تبق     ى إل     ى يَ     وِم ال      َمعاِد م   
 ..!!وما بعيٌد ما هو آت ..سيعود. .سيعود. .يا ليت غائبنا يعوُد ألهلهِ  

 ي        ا لي        ت غائبن        ا يع        ود  ألهل        هِ 
 

  فنق       ول أه       َلً بالحبي       ِب ومرحب       اً  
  

 ،ألذانزامحكم وقُت ايُ و محين زايُ  ،وقت الربنامج سيتغرّي  ،ألقاكم يف األسبوع القادم إْن شاء اهلل تعاىل
الرَّابعة  ،ألشرفيت النَّجف اًء بتوقعة مساالسَّاعة السَّاب وقت الربنامج يوم المعة القادم احللقة القادمة سيتغرّي 

 .لوقتم يكون هذا ادالمعة القا ،عصراً بتوقيت جرينتش

بتوقيت  سَّابعة مساءً ال اعةِ لسَّ األقاكم يف المعة القادم نفُس املوعد الَّذي أشرُت إليه قبل قليل يف 
  .والرَّابعة عصراً بتوقيت جرينتشالنَّجف 

 ..!!الَقمر الفضائية. .نفس الشَّاشة

 ..!!املمّيز الّشيعيالصَّوُت 

 ..!!ونفُس الربنامج كتابنا النَّاطق

 . .ه عليهوسَلم   صلوات  اهللِ  عاية الَقمرأترككم في ر 

يا َكاِشَف الَكرِب َعن َوجِه َأِخيَك الح َسين اِْكِشف الَكرَب َعن و َجوِهَنا َوو ج وِه م َشاِهِدينا وم تاِبِعينا َعلى 
 . .ااِلنَترِنت بحقِّ َأِخيَك الح َسين
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 ..َلماً يا قمر ول طفاً يا قمرسَ 

 ..أماِن اهللفي . .أسألكم الد عاء جميعاً 
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