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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطقْ  الِكَتاب   :زء الثَّاِلثالج  

 م25/3/2016 الرَّابعة والثَّالث ون  ة  قَ لَ الحَ 

 (لزء األوَّ الج   -تشيُّعنا ) 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !!فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َأخَواتِ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

ا وم   احللقة   خرتتُه هلذه  ا   الَّذي وانُ لعناو  ،سيكوُن ح ديثي حتت  ُعنواٍن ج ديديها ل  ت  الَّيت احللقة و  يف هذه  
  :هو عدهاب  

 (اَتشيُّعنَ )
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ال جمال  ،ائقمن احلق ى كثيٍ علوء ت الضَّ ط  لَّ س  الَّيت لسلُة من احللقات  املتواصلة و لك الس  بعد أْن مرَّت ت  
الَّيت جلوانب ا ف  تل  مُ يف  العلميةرية و كالف   بعد هذه املسية   لكنْ  ،فاحللقات طويلة   ما مرَّ  راصأو الخت از  جيإل
 !؟ا  دَّ ٍي ج  ر ضرو  يطرُح نفسُه وبنحوٍ ذو شّقني سؤال   ،املاضيةها احللقاُت اولت  نت  

  !؟..العصمة ِع ألهل بيتِ شيُّ تمن ال نحن   أينَ  إذا   

  !؟..وكيف نقيسه   تشيُّعناوأين  نحن   أينَ ثّم  

 (.تشيُّعنا) :لذلك جعلُت عنوان هذه احللقة وما بعدها

  ؟عما هو تعريف التشيُّ  

ني عشر في انا الثَّ مامِ إ نسَ حَ ال نِ ة ابجَّ بالح   ك  هو التمسُّ  :اضح  وجليّ وَ موجز  وَ  ع وبشكل  التشيُّ 
متصٍر  بشكٍل موجزٍ  عالتشيُّ  معىن هذا هو ،عليهم أجمعين صلوات  اهلِل وسالم هتنا المعصومين سلسلة أئمَّ 

  .احلقيقةو ٍد باحلق  مَّ ُم   آل   م  ائ  ق   ،اهدنا الغائب الشَّ ام  م  إ   ،احلسن ة ابن  جَّ ك باحلُ التمسُّ  ،وواضح

 :بنا رتبطُ ت  يت الَّ إىل اجلهة  ا تنظرُ هكنَّ ا نفس الداللة ولخرى هل  ٍة أُ صياغ  عريف ب  أصوغ  هذا التَّ  كن أنْ يُ و 
نطلب اهلداية  نا حني  صلوات   يف فاحتةال ةسور  ما  يفئادده ردّ نُ الَّذي هذا  ،املستقيمالص راط ُك بُع هو التمسُّ التشيُّ 

  .{اهِدنَ    ا الصَِّراَط الم سَتِقيمَ } :املستقيمالص راط إىل 

  ؟يسلكها اإلنسانالَّتي ة  هو الطريق  وهو الجادَّ الصِّراط هل  

هبذا الص راط ىل تفسي إرونا ؤنا ومفس  ومن هنا ذهب علما ،املعىنعطي هذا تُ الص راط غة  كلمة لُ 
فاحتة رأ الوحني نقول وحنن نق ،املعصوم مامُ املستقيم هو اإلالص راط  :بيتلا في ثقافة أهلِ الصِّراط و ،الطريق

ريُق الطَّ و  ،نامان  بإمام ز   كالتمسُّ  طلبُ الوصول ون   طلبُ إنَّنا ن  ف {اهِدنَ    ا الصَِّراَط الم سَتِقيمَ } :يف صلواتنا



 1 ج ( تشّيعنا43لحلقة )ا                                         للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 3 - 

 

 ل  فيما بيننا وبني إمامنا يف كُ  املستقيم لكي ال يكون هناك ا نفكاكالص راط ي بسُ   ،ُل إىل إمام زماننااملوص  
  .سميةنا جاءت هذه التَّ من هُ  ،طوٍة يف مسيتناخُ 

يكون  الحَّتَّ لغاية ا هلذه سميةلتَّ ا هذه ،إىل إمامنا لكهُ نسالَّذي صار عنوانا  للطريق  املستقيمالص راط 
طوات من خُ  خطوةٍ  ل   كُ مامنا يفبني إو باينة فيما بيننا مُ ـنفكاك أو النفصام أو اال  نوع من أنواع اال   هناك أيّ 

من  مرحلةٍ   أي  يف نفكاكُ اال ثد  إذا ح   !اللة واملتاهةنفكاك حدثت الضَّ دث االه إذا ح  ألنَّ  !هذا الطريق
 :لتنيكاملسي فنحُن أمام مشكلٍة من مش مراحل

 !الص راطاخلروج يينا  أو مشاال  عن هذا  :المشكلة األولى

 !وعدم االستمرار ،فهي التوقُّ  :انيةوالمشكلة الثَّ 

 ،م املعصومو اإلماملستقيم هاالص راط  ،أساسا  ليس هو الطريق (ماملستقيالص راط )العنوان هذا  لذا

الطريق  كنَّ ول ،املستقيم لص راطال إىل الوصو  طلبُ نا ن  إنَّ  ،{اهِدنَ    ا الصَِّراَط الم سَتِقيمَ }وحني نقول 

يف حَّتَّ امنا يننا وبني إمبك فيما انفكا ال حيدثحَّتَّ ة  هذه الغايسمية ألجل  ي أيضا  هبذه التَّ ل إليه سُ  املوص  
 !ف يف الطريقتوقُّ الا وإمَّ  ،اال  مش وأروج يينا  اخلا إمَّ هي ملشكلة ا ألنَّ  ،واحدة من خطوات الطريق خطوةٍ 

ُب تشعَّ ب فسيأتشعَّ  نْ أا أردت  إذينب كثيا  يف هذه املسألة ويف هذا املطلب ألنَّ أتشعَّ  أنا ال أريد أنْ 
 .جمع لكم املطالب بقدر ما أمتكنستأ وأنا أحاول أنْ  ،ااحلديث كثيا  كثي 

اجلزء األول من  (،تفسي الربهان) وهذا هو ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهادق الر واية عن إمامنا الصَّ 
 :الَ قَ ف َ  ؟الصِّراط نِ م عَ اَل السَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  لت  أَ سَ  :الَ قَ  :مر ابن عل  فضَّ مُ ـعن الالر واية  ،ربهان اليتفس

اهلل ال  عرفةُ م   ،معرفة إمام زمانناهي اهلل  عرفةُ م   ؟من أين إىل معرفته   ريقُ الطَّ -لجَّ وَ  زَّ ِه عَ تِ فَ رِ عْ ى مَ يق إلَ رِ و الطَّ ه  
أمَّا حني  ،اهلل نا نعرفُ عرف إمام زماننا فإنَّ ن   حني   !املعرفة معرفُة إمام زماننا  هذه  معىن هلا عند أهل البيت إالَّ 

عليهم  صلواُت اهلل  وسالُمه دمَّ قافة املعرفة عند آل ُم  هذا هو جوهُر ث   ،عرف اهللنا ال ن  ال نعرف إمام زماننا فإنَّ 
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اٌط رَ صِّ  ،اناطَ رَ ما صِّ ه  وَ  ،ه و الطَّرِيق إَلى َمْعرِفَِتِه َعزَّ َوجَّل :فَ َقالَ  ؟َعِن الصِّراط اهلل َسأَلت  أَبَا َعبدِ -أمجعني
ي فِ  ه  فَ رَ ن عَ مَ  ،ةاعَ الطَّ  ض  رَ ت َ فْ م   ال ام  مَ و اإلِ ه  ا ف َ يِ نْ ي الدُّ فِ ي الَّذِ  ط  ارَ الصِّ  أمَّافَ  ،ةرَ ي اآلخِ اٌط فِ رَ صِّ ا وَ يِ نْ ي الدُّ فِ 

 تْ لَّ ا زَ يَ ن ْ ي الدُّ فِ  فه  رِ عْ م ي َ ن لَ مَ وَ  ،ةرَ ي اآلخِ م فِ نَّ هَ جَ  ر  سْ و جِ ه  ي الصِّراط الَّذِ ى لَ رَّ عَ اه مَ دَ ه  ى بِ دَ تَ ق ْ اَ ا وَ يَ ن ْ الدُّ 
نا املستقيم راطُ ص   ،راط هو إمام زماننااألصل للص  املعىن -منَّ هَ جَ  ارِ ي نَ ى فِ ردَّ تَ ة ف َ رَ ي اآلخِ فِ اط الصِّرَ ن ه عَ م  دَ قَ 

الص راط زنا على ا إمام زماننا عرفنا اهلل وإذا عرفنا اهلل جُ نفإذا عر  ،عرفة اهللمعرفتُه م  و  ،احلسن ابنُ  ةُ جَّ احلُ هو 
ال حَّتَّ سمية ي هبذه التَّ سُ   ،ممستقي راط  ل إىل معرفة إمام زماننا هو ص  املوص   الطريقُ  !املمدود على جهنم

نا  فال خنرُج يي ،ام زماننامفيما بيننا وبني إ حنو من أحناء املباينة وأيّ  ،نفكاكلون من ألوان اال   يكون هناك أيّ 
 .ريقيف الطَّ  ح واقفة  صب  ف فنُ وال نتوقَّ  ،اال  يف تلكم املتاهات الكثية يف هذا العال  مش  أو 

 ..الواقفة  .. 
نوان  عهذا العنوان  ،خيي هناث التأر ديطعا  ال أُريد احلق   ،كم عنهث  أريد أْن أحد  الَّذي هذا العنوان هو 

يتبادر  (واقفةال)ن او ا العنيعة هذ الش  سمعُ ني ي  صحيح  قد يتبادر إىل األذهان ح   (،ةف  اق  الو  )مهم  وخطي  جدَّا  
ا ولكن هذ حيح  ص   ،يهعل ُمه وسالصلواُت اهلل  عفر ج   وسى ابن  وقفوا على إمامنا مُ الَّذين ان الواقفة هذإىل األ
البيت  بعوا حديث أهلات  ذين الَّ ى  علإالَّ  عين خيفى على اجلمكُ ل ي   يعة إنْ خيفى على كثٍي من الشَّ الَّذي 

ليس مصورا   هذا العنوان لواقفةُ ا ،هلمفوا احلقائق من كلماهتم ومن أقواوعر   ،عليهم أمجعني صلواُت اهلل  وسالُمه
على   بقُ ن  ينطاعنو  الواقفةُ  ،ماعليه صلواُت اهلل  وقفت على إمامة إمامنا موسى ابن جعفر الَّيت تلكم اجملموعة ب

إمامنا  رو  ظهمان  عُه إىل ز  تبَّ ن ت  مل  اديق مص هذا العنوان جيُد لهُ  ويستمرُّ  !على زمان الغيبةحَّتَّ  وينطبقُ  !كثيين
  !عليه صلواُت اهلل  وسالُمه

رقم  ،457صفحة  (،يرجال الكش  )ـ هذا هو الكتاب املعروف ب :الر وايةأتلو على مسامعكم هذه 
ضا يعين به  إمامنا الرّ -ةينَ دِ مَ الْ ن بِ سَ ي الحَ بِ أَ  ندَ عِ  ت  نْ ك    :الَ قَ  ،ريعفَ ان الجَ يمَ لَ ن س  عَ  :865احلديث 

يعين املدينة -ةينَ دِ مَ الْ  لِ هْ ن أَ مِ  لٌ ج  رَ  يهِ لَ عَ  لَ خَ دَ  إذْ ة ينَ دِ مَ الْ ن بِ سَ ي الحَ بِ أَ  ندَ عِ  ت  نْ ك  -صلواُت اهلل  عليه
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مامنا إ  -نسَ و الحَ ب   أالَ قَ ف َ -اظ محدثت بعد شهادة إمامنا الك  الَّيت  الكبيةُ  الفتنةُ -؟ةفَ اقِ ن الوَ ه عَ لَ أَ سَ فَ -رةاملنوَّ 
َوَلن  قَ ْبل ِمنْ  والَ خَ  ينَ الَّذِ ي فِ -ةنَّ السُ هي هذه -س نََّة اللَّهِ  ،ع ونِيَن أَيْ َنَما ث ِقف وا أ ِخذ وا َوق  ت ِّل وا تَ ْقِتيال  َملْ -ضاالر  

وقفوا على إمامة الَّذين الواقفة -مهِ رِ ن آخِ وا عَ ل  ت َّ قَ ي   تَّى حَ ها ل  بدِّ  ي  اهلل َل  واهلِل إنَّ  ،َتِجَد ِلس نَِّة اللَِّه تَ ْبِديال  
ا وقع  رُ  ،والُ موسى ابن جعفر ل يُقتـَّ  ل  ،ل يُقتَّلوا ،دَّا  كان عددهم كثيا  ج    لكنَّ الواقفة   ،يف بعضهم تلُ الق   َّبَّ

واهلِل إنَّ اهلل َل ي بدِّل ها -م إمامنا الرضاقس  اإلمام هنا يُ  ،ا وقد فنوا عن آخرهمو م قد قـُت لينقل لنا التأريخ أّنَّ 
 صلواُت اهلل  وسالُمهإمام زماننا  صر ظهوريكون هذا يف ع   ؟ذلكمَّت سيكوُن -َحتَّى ي  َقت َّل وا َعن آِخرِِهم

 ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهظهور اإلمام حَّتَّ  ول  عصر الغيبة  على طُ  أنَّ الواقفة موجودون ينهذا يع ،عليه
 زماننا هذا ال يف ،ا موسى ابن جعفرنماوقفوا على إمامة أمالَّذين عن الواقفة ليس الواقفة هنا قطعا  احلديث 

يت على االنرتنت لى االنرتنت يوجد من خالل ُمتابعانعم ع ،ات الواقفةار جملموعٍة ترفُع شعيوجد ظهور واضح 
 ظاهر وبشكلٍ  شكلٍ لكن ب   !متداد للواقفة يف هذا العصرقرأت مقاالٍت وقرأت كتابات ملن يقول بأنَّه هو ا  

مامة قفوا على إ  و  ذين الَّ ات الواقفة ار ظاهر ترفع شع صة بشكلٍ علين ال توجد اآلن جمموعة واضحة مشخَّ 
مقاالت وكتابات  تنين قرأت على االنرت لت قبل قليل بأنَّ نعم قُ  ،رقة  انقرضتتلك ف   ،وسى ابن جعفرإمامنا مُ 

لكن  ،معتقدها صرة  صرة أفكارها ونُ اراهتا ونُ شع عون رفعدّ ستمرار لتلك الفرقة ويم ا  م هُ ألشخاٍص يقولون بأّنَّ 
شي نرتنت يُ فرتضنا أنَّ ما هو موجود على اال  ولو ا   ،ال وجود هلذه الفرقةإذ  ،ملرئياي املشهود لمُن والواقع العحن  

ث املقاالت تتحدَّ  هذه  لو كانت و  ،الواقع ا  لو كانوا فعال  على أرض  دَّ ل ج  ليفهؤالء عددهم ق ،شخاصإىل أ
م اإلمام س  ث هنا واضح من ق  يداحل ،اقد فهي أعداد  ال يُعبُأ هب حتمل هذا املعتحقيقي جملموعةٍ  عن وجودٍ 

واهلِل إنَّ - الواقعسيكون متوافرا  على أرض  و كون موجودا  عليه أنَّ هذا العنوان سي صلواُت اهلل  وسالُمهضا الر  
ل ها َحتَّى ي  َقت َّل وا َعن آِخرِِهم ذكرها اإلمام والوصف الَّيت اآلية  ؟ةنَّ أيَّة سُ  ،ةنَّ السُ  ل هذه  بد  ال يُ -اهلل َل ي بدِّ

نا اممذي أشار إليه إالَّ  رآيناملضمون القُ  ،{َمْلع ونِيَن أَيْ َنَما ث ِقف وا أ ِخذ وا َوق  ت ِّل وا تَ ْقِتيال  } :وصفهالَّذي 

 .عليه صلواُت اهلل  وسالُمهضا الر  

 :الَوقف  على معنيين 
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ين الَّذالواقفة  ال يفحلا هو امجعني كمعليهم أ صلواُت اهلل  وسالُمهاأل ئ مَّة هناك وقف  على أشخاص 
على  ماءلسَّ ا إذا ما مطرت ،سةن  دنا حيوانات تقالب حبسب معالك   ،يعين الكالب املمطورة ،فوا باملمطورةر  عُ 

من  تنبعثُ  كريهة    رائحة   إنَّ فها جسامُ ت أ  ل  الب وتبلَّ طرت على الك  ضاء اخلارجي وم  الب كانت يف الف  الك  
 فينشرُ  ،دا  ُه نفضا  شديسمج   ضُ ينف هُ ل فإنَّ يعته إذا ما تبلَّ بلب بطوثانيا  الك   ،شعرها ومن جسمها هذا أوال  

ه هذ ،ولهما ح   سُ نج  سيُ  هُ نَّ س فإتنجَّ الذي المسه املاء و  ،نسة الكلب عني  و  ، مكانل  املاء حوله يف كُ 
اع هذا ش  و  ،املمطورة بُ و الكالرة أاملمطو  ،الواقفُة املمطورة ،ضا على الواقفةر  ال سمية أطلقها اإلمامُ التَّ 

ا موسى ابن ة إمامنلى إمامعوقفوا الَّذين تسمية  للواقفة  هي املمطورةُ  ،تعمال يف حديث أهل البيتاالس
سيأيت رة و ا باملمطو و فر  عل يُ  همنَّ يضا  هؤالء واقفة لكأ ،قفوا على إمامة أمي املؤمننيمن و  كولكن هنا ،جعفر

الَّذين بيت حاديث أهل الأحل يف والن   لل  م  ـق والر  تب الف  تب التأريخ يف كُ فوا يف كُ ر  عُ الَّذين  ،عنهم احلديثُ 
إمامة أمي املؤمنني  وقفت على ،مَّةاأل ئ   ٍم منواقفة وقفت على إما ل جمموعةٍ هم أوَّ  ةُ بأيَّ سَّ ال !ةبأيَّ فوا بالسَّ ر  عُ 

نا لى إمام  ع ن وقف  م   اك  نهُ و  ،ةلقادمة يف احللقات  ابأيَّ عن السَّ  وسيأيت احلديثُ  ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمه
 ،عليه ه اهلل  وسالمُ صلواتُ ا ضلر  مامنا اناك من وقف على إ  هُ و   ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهن العسكري س  احل  
  .ناكناك وهُ وهُ 

 ؟ملاذا ،يةهبذه التسم رواه  شتُ ا  ن الَّذيم وسى ابن جعفر هنا مُ مام  على إ   وقفواالَّذين دت لكنَّ تعدَّ  الواقفةُ 
  :ألسباب عديدة

يعة ش  ظمى من الالعُ  لبيةُ الغاهم عفر نا موسى ابن جمامة إمامقفوا على إ  و  الَّذين ف ،همد  عد   نها كثرةُ م  
  .هذا أوال   ،آنذاك

  .ديدة  جدَّا  شفتنة   لفتنةانت الك كفلذ ،يعةثي الش  وقفوا هم كبار فقهاء ومد  الَّذين -وثانيا  

ستعملوا م ا  ألّنَّ  ؟هم من أين جاءتتُ تن  ف   ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهر عف  ج   ى ابن  وس  إمامنا مُ  وواقفةُ 
جاءت فتنة املمطورة هلا  من هنا ،بارهاء ك  ق  قهاء وفُـ وفُ  ،ثون كبارد  ون ومُ ثُ د  حديث أهل البيت وهم مُ 

  .متمّيزة خصوصية
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مَّت  ة  ألنَّ الواقف ،لغيبة  امان ز ضا  يف ن أييولذا سيكونون موجود ،ى طول اخلطوإالَّ الواقفة موجودون عل
قفوا وفعال  ي   نْ أحيفة أرادوا بوا الصَّ تك  ن  الَّذي ألنَّ  ،حيفة من هناك بدأبت الصَّ منهج الواقفة بدأ يوم ُكت   ؟ابتدأت

أفليس  ،ه وآلهاهلل عليلَّى صل اهلل ى رسو قفوا علهلية و  ة اإل  جَّ طريق احلُ ة يف مَّ وقفت األُ  ،ةمَّ وقفوا ووقفت األُ 
لسقل البيت وقفوا على رسول اهلل واناملخالفون أله قوا يينا  تفرَّ  ريق ُثَّ لطَّ افوا يف وق ،ندهمع   ج  ج  لة احلُ طعت س 

  ؟قبل قليل تُ لماذا ق ،ومشاال  فجمعوا بني املشكلتني

ي نا سُ  ستقيم إىل إماماملراط الص  ىل إل ريق املوص  ي الطَّ وسُ   ،املستقيمالص راط ب كو التمسُّ ه :عالتشيُّ 
  .اىل إمامنإنا تغايرة ومباينة يف مسي نفكاك ومُ ث ا  ال حيدُ حَّتَّ املستقيم الص راط ب

  ؟الطريق قوف فيو الو ا  وشمال  أالذهاب يمين ،تيننفكاك كيف يحصل في هاتين المشكلالِ  

 ،ريفامن من كتاب الكايف الشَّ هذا هو اجلزء الثَّ  !ةمَّ األُ  يف هذه   وع الواقفةر ب الكتاب بدأ مشت  يوم كُ 
 ،حيفةكتبوا الصَّ الَّذين  حابة ث عن الصَّ يتحدَّ  عد أنْ عليه ب صلواُت اهلل  وسالُمهادق مامنا الصَّ ماذا يقول إ  

 ه  نَّ أَ  َلَعلََّك تَ َرى- أبا بصيثُ د  وهو حيُ -ىرَ ت َ  كَ لَّ عَ لَ -ادقإمامنا الصَّ قول ي   إىل أنْ  ،شئومة امللعونة الـمحيفةُ الصَّ 
اإلمام ماذا  ؟وما  يشبه ذلك اليومي   ر أنَّ اإلمام يقول أليب بصي تتصوَّ -ابتَ الكِ  بَ وم ك تِ يَ  ه  بَ شْ وم يَ ان يَ كَ 

 أيُّ  ،يوم واحد هذا اليوم ال يشبهه إالَّ  ،حيفةبت فيه الصَّ ت  كُ   ،تابالك   يه  ب ف  ت  كُ الَّذي  اليوم  إنَّ  :يقول ؟يقول
، ِإلَّ َيوم قَ ْتِل الح َسين أَنَّه  َكان َيوم َيْشَبه َيوم ك ِتَب الِكَتاب َلَعلََّك تَ َرى-سنييوم احلُ  ،اءر و يوم عاش ؟يومٍ 
أْن -ينسَ الح   لَ اب ق تِ تَ الكِ  بَ ا ك تِ إذَ  أنْ  ول اهللس  ه  رَ مَ لَ عْ أَ  يْ الَّذِ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  مِ لْ عِ  قِ ابِ ي سَ فِ  انَ ا كَ ذَ كَ هَ وَ 

 ،هناك قُتل !حيفةصَّ ني يف يوم الس  قُتل احلُ  !قيفةل يُقتل يف يوم السَّ  سنيُ فاحلُ  ،إذ ا ُكت ب  الك ت اب قُت ل  احُلس ني
لك ذعلى املنابر من هذا اخلطيب الكبي ومن  تسمعونهُ الَّذي راء أمَّا هذا الكالم اهلُ  ،دمَّ ُم   ثقافة آل  هي  هذه  

يف  افة  خق وسطب  راء  من القول وجهل  مُ هذا هُ  ،ت الوحدة اإلسالميةا مؤامرة لتفتيمن أّنَّ  ،هيث الشَّ املتحد  
 وما تسمعونه من أنَّ الدولة البيزنطية .؟!.إَذا ك ِتَب الِكَتاب ق ِتَل الح َسين-منطُق أهل البيتهو هذا  ،كرالف  

إَذا -هذا هو منطُق آل  ُم مَّد ،خف  من احلديثوسُ  ،ني هذا هراء  من القولس  ت لقتل احلُ ط  طَّ خ  الَّيت هي 
 !دمَّ نطق آل ُم  قيفة ما هو َّبقُتل يوم السَّ  احلسني   هذا املنطق أنَّ حَّتَّ  .؟!.ك ِتَب الِكَتاب ق ِتَل الح َسين
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اإلمام  حبيث أنَّ  !سني يف ذلك اليومل احلُ ت  حيفة قُ ت الصَّ ب  الكتاب يوم كت   ب  ت  إذا كُ  :د هذامَّ ُم   منطق آل  
 ال يشبههُ  ؟!..حيفةحابة الصَّ كتب فيه الصَّ الَّذي  يوما  يشبه ذلك اليوم  أتتصور أنَّ  ،ادق يقول أليب بصيالصَّ 

 من هناك ،الوقف هناك بدأت مسيةُ  ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهسني إمامنا احلُ ل فيه ت  قُ الَّذي  اليوم يوم إالَّ 
  .حيفةبدأ يف يوم الصَّ فقد كل التنظيي والفكري ا  الشَّ أمَّا عمليَّ  ،نظريا   ،بدأت الواقفة

 واحلادثةُ  ،لوقفان أعلن مل وَّ أ ،ابمر ابن اخلطَّ قف هو عُ ساس الو  أ   ضع  ل من و  فأوَّ  :ا  أمَّا عمليَّ 
 (لن عمةاومتام  ال الدينمن كتاب )كم سأقرأهاين يضا  لكنَّ أ ودةموج املخالفنيكتب   يف ة معروفةر و مشه

ل بَ ق ْ أَ ه آلَ وَ  يهِ لَ  عَ اهلل صلَّىاهلل  ولس  رَ  ضَ بِ ا ق  مَّ لَ -شر اإلسالميسة النَّ مؤسَّ  ،61صفحة  ،دوقلشيخنا الصَّ 
عد ر بَ هَ ظْ يَ سَ  ه  نَّ إِ ه وَ ومِ قَ ن عَ ى وسَ م   يبةِ غَ كَ   بَ اما غَ نَّ إِ وَ  واهلِل َما َماَت م َحمَّد :يَ ق ولاب طَّ ر ابن الخَ مَ ع  
ع مَ تَ جْ د اِ قَ وَ  كرو بَ ب  أَ  اه  تَ أَ فَ  ،بهَ ذَ د ه قَ لَ قْ عَ  س أنَّ االنَّ  نَّ ظَ تَّى حَ ره رِّ كَ ي  و ول ا القَ ذَ هَ  د  ردِّ ي   الَ ا زَ مَ فَ  ،هتِ يبَ غَ 
نا رَ خب َ د أَ قَ ف َ  ،هابِ  فلِ حتَ ي تِ الَّ ك ينِ من يَ ر مِ مَ ع  ا يَ ك فسِ ى نَ لَ عَ  ِبعرْ ال اِ قَ ه ف َ لِ و ن قَ ون مِ ب  عجَّ تَ يه ي َ لَ اس عَ النَّ 

ة ه اآليَ ذِ هَ  نَّ إِ و  :رمَ ع   القَ ف َ  ،{يِّت ونَ ِإن َّه م مَّ وَ يٌِّت  مَ ِإنَّكَ } :د اآليةمَّ حَ ا م  يَ  :القَ ه ف َ ابِ تَ ي كِ فِ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ 

 عمَ جَ  ع مر نك  م يَ لَ وَ  ،وتٌد المَ مَّ حَ م   اقَ د ذَ قَ اهلل لَ بِ  د  شهَ أَ  ،معَ ن َ  :الَ قَ ف ؟كرا بَ ا أبَ اهلل يَ  ابِ تَ ي كِ فِ لَ 
صادر ميف  ،ادر القومة يف مصور كذ وهذه احلكاية والواقعة م ،يعين ل ي ُكن ُعمر ُمطلعا  على القرآن-رآنالق  

ذي الَّ اب هو خلطَّ امر ابن عُ  ،قعتو لكن هذه الواقعة و فاظ لختالف قليل يف األا هناك ا  رَّبَّ  ،املخالفني أيضا  
  .وقفهو ال وهذا !ن قومه  غيبة موسى عا غاب كت وإّنَّ امدا  ما مَّ ُم   بأنَّ  ،رفع صوته

 !مي املؤمننيقالت ذلك يف أ   ةُ بأيَّ السَّ  -
  !لفس القو املمطورة قالوا ن ،وسى ابن جعفرامنا مُ م  قفوا على إ  و  الَّذين وكذلك  -
 !مجعنيأ عليهم صلواُت اهلل  وسالُمهنا الباقني ت  ر هذا األمر مع أئمَّ وتكرَّ  -

ا نَّ نا إذا كُ ألنَّ  !فتعلة أو كانت حقيقيةهذه القضية كانت مُ  ظر أنَّ النَّ  بغض   ،إذا  البداية ابتدأت من ُعمر
 يف ُكل  ق  أدق   ق وأنْ حق  أُ  أنا هنا ال أريد أنْ  ،مر مفتعلةضية من عُ حيفة فستكون هذه القنؤمن بواقعة الصَّ 
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فاصيل التأرخيية خلت يف التَّ دين لو ألنَّ  ،فاصيل التأرخيية هلذه املطالبوال أريد احلديث عن التَّ  ،بيةصغيٍة وك
 :ا بعدهام  ل  اخرتته هلذه احللقة و الَّذي ث عن العنوان  أحتدَّ أنْ يت ايغ ،إىل حلقاٍت وحلقات اجُ فسأحت

اليمني والشَّمال وبعيدا   تاهةبعيدا  عن م   ،ستقيماملالص راط ك بالتمسُّ  ،عث عن التشيُّ أحتدَّ  أريد أنْ  (،تشيُّعنا)
 .جئت هبذه املطالب لتقريب الفكرةين لكنَّ  !يف وسط  الطَّريق دون االستمرارعن مضلَّة الوقوف 

 صلوات  اهللِ  ضالرِّ مامنا اإوقفوا على إمامنا موسى ابن جعفر ماذا قال عنهم الَّذين الواقفة   
 ؟نات  أئمَّ  ماذا قال عنهم ؟عليه وسالم ه

 لت  أَ سَ  :الَ ات قَ رَ ف    مر ابنِ ن ع  عَ -461 ،460 صفحة ،876احلديث  (،يالكش   جالُ ر  )هذا هو 
 ،ملمطورةؤال هنا عن الواقفة االسُّ -ةَن زَنَاِدقَ م وت و َويَ  يَِعيش ون َحَياَرى :الَ قَ  ؟ةفَ اقِ الوَ  نِ ا عَ ضَ  الرِّ نِ ا الَحسَ بَ أَ 

م أّنَّ بالر واية ا ت علينمرَّ  ،بةيف عصر الغي على الواقفة  حَّتَّ يسري على غيهم  الكالم يكن أنْ  هذا ولكن
يَِعيش ون  :قَالَ -نامان  ز د ظهور إمام  عنالَّ إق  يتحقَّ وذلك ال ،التقتيل ةُ نَّ سُ  ، جتري فيهم ُسنَّة اهللأنْ  دَّ يبقون والبُ 

 !؟حيارى عيشونسيتضح املعىن ملاذا ي ،يعيشون حيارى-َحَياَرى َوَيم وت وَن زَنَاِدَقة

 ه ْم ِإلَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبلْ  ِإْن ه مْ } :ةاآليَ  هذِ هَ ال تَ  مَّ ث   ،ةيعَ الشِّ  ير  مِ م حَ ه   ة  فَ اقِ الوَ -إمامنا اجلواد يقول

 ؟!..عة هذا العنوان يف غاية األمهيةيالش   الواقفة محيُ -{َأَضلُّ َسِبيال  

صحاب منصور من أ-ةدَ احِ  وَ ة  لَ زِ نْ مَ بِ  ه  ندَ عِ  ابصَّ الن  ة وَ فَ اقِ الوَ ة وَ يَّ يدِ الزَّ  نَّ إِ -وادوأيضا  عن إمامنا اجل  
  .ةدَ احِ ة  وَ لَ زِ نْ مَ بِ  ه  ندَ اب عِ صَّ الن  وَ  ةَ فَ اقِ الوَ ة وَ يَّ ِإنَّ الزَّيدِ -ناخرب ُ اإلمام اجلواد فيُ  نا عنث  د  اإلمام حيُ 

 :عن هذه اآلية-دااإلمام اجلو  ينيع-ليّ عَ  بنَ اد مَّ حَ م   ألت  سَ  :الَ قَ  ،ه  ثَ دَّ ن حَ مَّ عَ  ،يرمَ بي ع  أَ  بنِ ن اِ عَ 

نزلت -ابصَّ ن النُّ فة  مِ اقِ الوَ ة وَ يَّ يدِ الزَّ ب وَ اصَّ ي النُّ ت فِ لَ زَ ن َ  :القَ  {َعاِمَلٌة نَّاِصَبةٌ  * و ج وٌه يَ ْوَمِئذ  َخاِشَعةٌ }

بن وسى اقفوا على إمامنا مُ و  الَّذين صب يف الواقفة تأكيد حالة النَّ  ،والزيدية والواقفة من النصاب لنصابيف ا
 .عليه صلواُت اهلل  وسالُمهجعفر 
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ة ورَ ط  مْ مَ ء الْ ؤَل هَ  فت  رَ د عَ قَ  ،اكِفدَ  ت  لْ ج عِ  ،يرِ كَ سْ ى العَ لَ إِ  بت  تَ كَ   :الَ قَ  ،ةقبَ ع   يم ابن  اهِ برَ ي إِ نِ ثَ دَّ حَ 
فوا ق  و   نيذملمطورة من الَّ اهؤالء  ص منألشخاجمموعة من اص شخ  ين أُ إنَّ  ينيع-؟يتِ اَل ي صَ م فِ يهِ لَ ت عَ ن  ق ْ أَ فَ 

-؟م ِفي َصاَلِتيقْ ن ت َعَليهِ ة فَأَ ورَ َقد َعَرفت َهؤَلء اْلَمْمط   ،ج ِعْلت  ِفَداك-على إمامة موسى ابن جعفر
 :نوانا العُ هذينا ل  ع   رَّ م  -كتِ اَل صَ ي م فِ يهِ لَ ت عَ ن  ق ْ م أعَ ن َ  :الَ قَ -ألعنهم أو أدعو عليهمأي  ،ت عليهمنُ قأ
ه د   كالم ج  شي إىلوهو يُ  يعةلش  ا يُ مح  م الواقفة بأّنَّ  فُ ص  هنا ي   اجلواداإلمام  (،!يعةي الش  ة هم مح  فقالوا)

 ه  د   كالم ج  هنا يشي إىل اجلواد إلماما لكنَّ  ،بالكالب املمطورة ضا سَّاهمالر   ا فإمامنوإالَّ  ،جعفر موسى ابن  
 .موسى ابن جعفر

 :واياتجمموعة من الر   ،وايات أيضا  هنا بني يديالر  

 .عن إمامنا موسى ابن جعفر ،403صفحة  ،754حلديث ا- 
 .بن جعفراأيضا  عن إمامنا موسى  ،404صفحة  ،757ديث واحل- 
 .444صفحة  ،832واحلديث - 
 .444صفحة  ،835واحلديث - 
 .445 ،444صفحة  ،836واحلديث - 

ا أذكر أرقام األإ ،يموجودة يف رجال الكش  كلُّ هذه األحاديث  ين فحات ألنَّ حاديث وأرقام الصَّ ّنَّ
ُكلُّ هذه األحاديث تُنب ئُنا أنَّ   ،هاب  كتُ  يريد أنْ املعلومات ويُ  هيضبط هذ ريد أنْ تابعين يُ يُ   العديد ِم َّنأنَّ  أعلمُ 

زة وقف ابن أيب مح   البطائين عليّ  ،لسم األوَّ اال  و  ،زعيم الواقفةو  ،الواقفة هُ قيطائين وهو ف  بلل اإلمام الكاظم قال
اه  بَ شْ أَ  كَ اب  حَ صْ أَ وَ  تَ نْ أَ ) :قال لهُ  ؟يف حياته اإلمام ماذا قال لهُ  ،وسى ابن جعفربعد شهادة إمامنا مُ 

َأْنَت -قال للبطائين ،نُيسج   وقبل أنْ  ،د إمامنا موسى ابن جعفرستشه  هذا الكالم قبل أْن يُ  (،يرمِ الحَ 
بُه احل مي-َوَأْصَحاب كَ  أيُّها -أَْنَت َوَأْصَحاب كَ -املعىن واحدو -َأْشَباه  الَحِمير-"يف بعض الُنصوص "ش 

ة فَ اقِ الوَ ) :عليه حني قال صلواُت اهلل  وسالُمهإمامنا اجلواد  من ُهنا جاءت كلمةُ -(َأْشَباه  الَحِمير-البطائين
 (.!ةيعَ الشِّ  ير  مِ حَ 



 1 ج ( تشّيعنا43لحلقة )ا                                         للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 11 - 

 

 .؟! .يطانالشَّ  ،الحمير ،الوقوف :عان  ثالثين مَ جة بَ از مم هناكَ  

 ؟ما هو حليوان احلرونا ،رونوان ح  يح   هُ فمن طبيعة احلمار أكثر من احليوانات األخرى أنَّ  :أمَّا الوقوف
 يعين أصابه ،راحلما ن  حر   ،ونحيوان حر  يقال لهُ  !الـم سيكمل نتصف الطريق وال يُ يف مُ  فُ ق  ي  الَّذي هو 

 ،كف ال يتحرَّ واقأي ر ح  نْ تـ  مْ ا  ار مح ،نر  يعين حي   ،رح  نْ تـ  يْـ ا  )عبية نقول يف هلجتنا العراقية الشَّ  ،وقفأي ن ر  احل  
لك يقال لذ ،ك تتحرَّ ربت الضُ  ول حَّتَّ ف ق  ريق ت  يف مقطٍع من مقاطع الطَّ  اأّنَّ  ،فة واضحة يف احلميهذه الص  
  .نر  ريق ح  لطَّ يف ا قف  و  ،فا  زاجُ  ية ل تأت  سمالتَّ هذه و  !ريق ويقفنتصف الطَّ يف مُ  ،يوان حروناحلمار ح

 ُت اهلل  وسالُمهصلواأل ئ مَّة اتنا عن وايايف ر  ،ماريطان واحل  هناك ِمازجة فيما بني الشَّ  :انيةة الثَّ ضيَّ القَ 
قول  تهكذا  ،مارحل  أرجل ا ربع   لخ  د   ؟وحفينة نُ يطان كيف دخل إىل س  الشَّ  ،بليسل إ  خ  عليهم أمجعني كيف د  
 (وارحبار األن)ون من تد السهذا هو اجمللَّ  ،عليهم أمجعني صلواُت اهلل  وسالُمهصمة كلماُت أهل بيت الع  

حديث  ،250حة صف ،عريبومؤسَّسة التأريخ ال العريباث إحياء الرت الطبعة طبعة دار  هذه   ،250صفحة 
ار إىل سفينة ينما دخل احلمح ؟مَّت-ِحَمار َأْرج ِل الوََكان ِإْبِليس بَينَ -ادقثنا إمامنا الصَّ د  حيُ  ،111رقم 
يضا  صار يف أ ،ليدخُ  نع أنْ امت ،نعامت يُدخله يب نوح أنْ يضا  يف تلك احلالة ل مَّا أراد النَّ وكان احلمار أ ،نوح

بعد ذلك -ارِليس بَيَن َأْرج ِل الِحمَ ِإبْ وََكان  يهلَ عَ  عَ نَ ت َ امْ فَ  َجاَء ن وٌح ِإَلى الِحَمار لي دِخَله  السَِّفيَنة-نحالة احلر  
  .ار وإبليس بني أرجله  م  دخل احل   ،دخل

 بليسإ ،سيةيبلإفة صفة الص   هذه ،بليسيةفة إ  هذه ص   ،فن يعين صفة التوقُّ ر  فة احل  فة ص  وهذه الص  
 !؟يفكقد تقول   ،كا  بالوقفتمس  جود كان أيضا  مُ حني اعرتض على قضية السُّ  أيضا  

 يُّ أَ  :ماَل السَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ  ،الَ قَ  ،يررِ جَ  اق ابنِ حَ سْ ن إِ عَ -ا  ة جدَّ همَّ واية مُ ر  الر واية هذه 
يقوم هبا إبليس الَّيت املفاضلة -؟ينن طِ مِ  ه  قتَ لَ خَ وَ  ار  ن نَ ي مِ نِ تَ قْ لَ يس خَ لِ بْ إِ  ولِ ي قَ فِ  كاب  حَ َشيء  يَ ق ول َأصْ 

ي ره اهلل فِ كَ ذَ وَ  كَ لِ ذَ  الَ د قَ اك قَ دَ فِ  ت  لْ ج عِ  :لت  ق  - خلقت آدمينيع ،قته من طنيوخل من نارٍ  خلقتين ،هنا
فماذا قال  ،ةواهلل ذكر هذه القضيَّ  نيمن ط  ار وخلق آدم من ن  اهلل خلقهُ يعين قد قال إبليس بأنَّ -هِ ابِ تَ كِ 
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-َما َخَلقه  اهلل  إلَّ ِمن ِطين إْسَحاقَكَذَب يَا -إبليس ُهنا يكذب-اقحَ ا إسْ يَ  بَ ذَ كَ   :القَ -؟ادقإمامنا الصَّ 
ذهبوا إىل إ ،ثقافة أهل البيت هذه   !هذا هو منطُق أهل البيت !؟قد تقول كيف ،إبليس أيضا  ملوق من طني

-لن جتدوا هذه احلقائقفإّنكم  نيها علماؤنا على منهج املخالفبكتبها املخالفون أو كتالَّيت  فسي تب التَّ كُ 

الَِّذي َجَعَل َلك م } :اهلل قَالَ  :القَ  مَّ ث   ،َما َخَلقه  اهلل  إلَّ ِمن ِطين-إبليس كذب-إْسَحاق َكَذَب يَا  :قَال

 ة  رَ جَ رة والشَّ جَ الشَّ  لكَ ن تِ مِ ار وَ ك النَّ لِ ن ذَ مِ اهلل  ه  قَ لَ خَ  ،{مَِّن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَارا  فَِإَذا أَنت م مِّْنه  ت وِقد ونَ 

الَِّذي َجَعَل َلك م مَِّن }-جرة اخلضراءها اهلل من الشَّ جأخر  ارُ ني والنَّ من الط   جرة خترجُ الشَّ -ينن طِ ا مِ هَ ل  صْ أَ 

 ق بشكلٍ ل  آدم خُ  ألنَّ  ،من إبليس أشرفهو  هنا فآدم أصال  -{الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَارا  فَِإَذا أَنت م مِّْنه  ت وِقد ونَ 

لقت ار خُ النَّ و  ،ق من نارل  هو خُ  ،وجد حواجزاب األصل تُ رتُ بني الفيما بينه و فا إبليس أمَّ  ،ر من الرتابمباش
ل  ،وقف عند النَّار ؟لكنَّ إبليس أين وقف ،نيقت من الط  ل  خُ اب قت من الرتُّ ل  والشجرة خُ  ،جرةمن الشَّ 

ق ل  بينما آدم خُ  ،ق من تراب ولكن عرب وسائطُخل   هُ أنَّ هي هاية الن   !هايةكري ليعرف الن  واصل طريقه الف  يُ 
ذ من خ  أُ  رة  مباشإذ أنّه آدم أقرب و  ،ابالرتُّ هي ة األوىل املادَّ  ،ة األوىللَّ هو األقرب إىل الع  ف ،ابمن الرتُّ  مباشرة  

جر جر والشَّ ار الشَّ ار وقبل النَّ ناك النَّ فهُ  ،ةلل فرعيّ ناك ع  ة األوىل هُ ني إبليس واملادَّ يما ب  بينما ف   !ة األوىلاملادَّ 
  . املعريفّ ه الفكريّ ل طريق  كم  ل يُ و  ،وقف على النار ،فهنا وقف إبليس ،الرتاب به من الطني من جيء  

إىل إمام  ،ةامَّ ة التَّ جَّ  احلُ إىل ،ةيّ ج اإلهلجاحلُ  لوا طريق  كم  م يُ و ل ،األ ئ مَّةشخاص وقفوا على أ ،وقفواالَّذين 
  :يللت قبل قلكما قُ   ،عليه وسالُمهصلواُت اهلل  احلسن  ابن   ة  جَّ نا احلُ ن  ازم

 .؟!.األ ئ مَّةشخاص على أ   قف  هناك و   -
 .؟!.األ ئ مَّةقائد وهناك وقف  على ع   -

ماذا قال  ،والعشرون من حبار األنوار يَّة وهذا هو اجلزء السَّادسنورالنَّ با ديث املعرفة   ح  إذا ما ذهبنا إىل
لَب َّْيَك يَا َأِميَر اْلم ْؤِمنين  :َقاَل -وُجندب هو أيب ذ رّ -بدَ نْ ا ج  يَ ان وَ مَ لْ ا سَ يَ -؟أليب ذرّ أمي املؤمنني لسلمان و 
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 ت  حْ رَ شَ وَ  ت  رْ سَّ فَ وَ  ت  نْ ي َّ ا ب َ مَ بِ  قَ دَّ صَ وَ  ت  لْ ا ق   مَ ن بِ آمَ  نمَ  :قَاَل َعَليه السَّاَلم ،يكلَ عَ  اهللِ  وات  لَ صَ 
 ه  بَ لْ ق َ  اهلل   نَ حَ تَ مْ اِ  نٌ حَ تَ مْ ٌن م  مِ ؤْ و م  ه  ف َ -ةيَّ ناملعرفة بالنَّورافيما مرَّ من حديث -ت  نْ هَ رْ ب َ وَ  ت  رْ وَّ ن َ وَ  ت  حْ ضَ وْ أَ وَ 
 دَ حَ جَ وَ  دَ نَ عَ كَّ وَ ن شَ مَ ل وَ م  كَ وَ  لغَ بَ وَ  ىهَ ت َ ن ْ د اِ قَ  رٌ صِ بتَ سْ ٌف م  ارِ و عَ ه  م وَ اَل سْ َلِ ه لِ رَ دصَ  حَ رَ شَ ان وَ يمَ ْلِ لِ 
َوَمن -العقيدة وهنا واقفةُ  ،امةمواقفُة اإلفهم األ ئ مَّة هناك واقفة  على أشخاص  ،هنا واقفُة العقيدة-فَ قَ وَ وَ 

 ؟ضا ماذا قالومر قبل قليل الكالم عندنا عن إمامنا الر  -!ابَ تَ ارِ وَ  !رَ ي َّ حَ تَ وَ  !َوَوَقفَ  !َوَجَحدَ  !َوَعَندَ  !َشكَّ 
حاديث ال كما األ ة هذه  حَّ ك على ص  كالمهم واحد وهذا يدلُّ   (،ةقَ ادِ نَ زَ  ونَ وت  م  يَ ى وَ ارَ يَ ون حَ يش  عِ يَ ) :قال

يورده  ،فهُ سي يضعّ اجمللحَّتَّ الشَّيخ  ،ةورانيَّ النَّ بديث املعرفة ء إىل إنكارهم حلنا األجالَّ يذهب مراجعنا وعلماؤ 
حديث  الحظون أنَّ كم تُ ولكنَّ  .(.إلى آخر كالمه الخبر رو لو َصحَّ صد)-لذلك يقول يف احلاشية ،فهضع  ويُ 

 !َوَمن َشكَّ -ولوحة كاملةلكم احلديث كي ترتسم صورة  تالحظون كيف أمجعُ  ،تكاملةمُ  أهل البيت وحدة  
قفون على يالَّذين اإلمامة  فهناك واقفةُ -باصِ نَ ٌر وَ صِّ قَ و م  ه  ف َ  !ابَ تَ ارِ وَ  !رَ ي َّ حَ تَ وَ  !َوَوَقفَ  !َوَجَحدَ  !َوَعَندَ 

ا عليكم رأهتُ قالَّيت وايات قليل يف الر   احلديث قبل   مرَّ و  ،ا نواصبوكالمهُ  !وهناك واقفة العقيدةاأل ئ مَّة أشخاص 
م نُ  ؟الواقفة األ ئ مَّةُ  ف  ص  ماذا و   ،يمن رجال الكش   واقفة  ،اب أيضا  صَّ هم نُ قيدة وهؤالء واقفة الع   ،ابصَّ أّنَّ

بعد  ،وأنكروا وجود إماٍم بعده ن العسكريّ سفوا على اإلمام احل  قو الَّذين كاأل ئ مَّة  وا بالكثي من اإلمامة أقرَّ 
 بكل   فهو قد آمن   ،سن العسكرييعة من وقف على اإلمام احل  شهادة إمامنا العسكري هناك من الش  

م محيُ ن  ر  ح  ف   ،ريقوقف يف الطَّ  هُ املعصومني ولكنَّ   ها البطائين أشباهُ وأصحابك أيُّ  أنت   !يعة الش   هذا احلمار إّنَّ
هذا مثال املعرفة  ،هي ة هي  والقضيَّ  ،قفوا يف وسط الطريقو نوا و ر  ح   ،جعفراحلمي كما قال إمامنا موسى ابن 

 !واقفة اإلمامة وواقفة العقيدة !ريقنوا يف الطَّ ر ح  ألّّنم املضامني  هؤالء الَّذين يقفون فال يقبلون هذه   :ةيَّ نورابالنَّ 
العقيدة يف  م واقفةُ إّنَّ قتيال لوا ت  قتَّ يُ  أنْ  دَّ ة اهلل والبُ نَّ ري فيهم سُ جت   أنْ  دَّ بُ الواقفة ال وما مرَّ من حديٍث حول أنَّ 

ا هي و  ف ،عصر الغيبة  .ةوارنيَّ بالنَّ  وواضح الكالم يف حديث املعرفة   ،قيدةاقفة الع  ال توجد واقفة كاملمطورة وإّنَّ

 .صل إلكمال  احلديثافإىل فاصل وأعود إليكم بعد النذهب 
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قف الو   علنن أ  وَّل م  أنَّ أ إىلا  وأشرُت أيض !والوقف يطانالشَّ و هناك ترابط بني احلمي  قبل قليلٍ  ذكرتُ 
 ،ب كغيبة موسىاا غت وإّنَّ ا  ل يدمَّ ُم   بأنَّ  اهاب حني أعلنطَّ اهلل عليه وآله هو ع مر ابن اخلصلَّى يب بعد النَّ 

 لى أنْ عفقوا فاتَّ  ،فدأ الوقبناك من ه ،ب الكتابت  حيفة يوم كُ صَّ لوقف ابتدأ من يوم الا أساس وأنا قلت بأنَّ 
 ،ة اإلهليةجَّ طريق احلُ يف  او ستمرّ ولن ي   ،طريق اإلمامة  يف  وايستمرّ  ولن ،اهلل عليه وآلهصلَّى ٍد مَّ ُم   يقفوا عند  

  :ابقةأيضا  تتعاضد مع املعاين السَّ الر واية ذا هذه ول  

يف  ،183فحة صوعات بللمط سة األعلميادس مؤسَّ وهذا هو اجلزء السَّ  (،تفسي الربهان)هذا هو 

ه ذِ ى هَ عنَ ا مَ ين مَ نِ ؤمِ م  الْ  يرَ مِ  أَ لٌ ج  رَ  لَ أَ سَ  ،{ِإنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوت  اْلَحِميرِ }-سورة لقمان

 ةُ ل  تـ  م قـ  هُ  ؟ من هم احلمي هناإذا  -رهنكِ ي   ث مَّ  ا  ئَ يق شَ خل  يَ  نْ أَ  نْ مِ  م  رَ كْ أَ  اهلل  -؟ماذا قال أمي املؤمنني-؟يرمِ الحَ 
ا مارين إذَ ورة حِ ص   يْ ار فِ ن نَ وت  مِ اب  تَ ي ا فِ مَ ن َّه  إِ -اإلمام يقول ،جهنَّم حيفة محيُ صحاب الصَّ هم أ ،هراءالزَّ 
  .املستوياتيع لى مج  لرتابط واضح عاالحظون ت-ماهِ اخِ رَ ة ص  دَّ ن شِ ار مِ النَّ  ل  هْ ج أَ عَ زَ ن ْ ار اِ ي النَّ ا فِ قَ هَ شَ 

إمامنا العسكري  ثنا عنهُ وهذا املعىن حدَّ  !!يطاننسان يكون محارا  للشَّ عدا  آخر أنَّ اإل  واملعىن يأخذ بُ 
بي ن النَّ عَ -270رقم احلديث  ،366صفحة  (،تفسي إمامنا العسكري)هذا هو  ،عليه هُ صلواُت اهلل  وسالم

ا  دَ مَّ حَ م   د  مَّ حَ ة م  مَّ ا أ  وا يَ ر  ك  اْذ  فَ َل أَ -ي إىل موطن احلاجة منهش  احلديث طويل أُ -عليه وآله اهلل  صلَّى م ظَّ عَ األَ 
قول  يإىل أنْ -مك  ونَ صد  قَ ي َ ين الَّذِ ين اطِ يَ ى الشَّ لَ م عَ ك  تكَ ئِ اَل مَ  هِ ر اهلل بِ ص  نْ يِ م لَ ك  دِ ائِ دَ شَ م وَ ك  بِ ائِ وَ ن َ  ندَ عِ  ه  آلَ وَ 

 ةِ اعَ ى طَ لَ ن عَ ؤمِ م  الْ  اذَ ي هَ قِ بَ  إنْ فَ -ةجامنه موضع احلأأخذ لت احلديث طويل ا قُ وكم ،صلَّى اهلل عليه وآله
 كلِ ن ذَ بد  عَ العَ  الَ زَ  نْ إِ وَ  اتاحَ رَ الج   لكَ يس تِ لِ بْ ى إِ لَ عَ  يَ قِ ه بَ آلِ وَ  د  مَّ حَ ى م  لَ عَ  ةِ اَل صَّ اله وَ رِ كْ ذِ وَ  اهللِ 

 ىتَّ بد حَ ك العَ لِ ى ذَ لَ ي عَ وِ قَ  مَّ إبليس ث   ات  احَ رَ ت جِ لَ مَ دَ نْ يه اَ اصِ عَ مَ و   َعزَّ وَجلَّ اهللِ  ةِ فَ الَ خَ ي م  ك فِ مَ هَ ان ْ وَ 
م ه-همَ ي لجِ   َوي ْسِرجَ  ي لِجَمه ىَحتَّ -للدابةو للفرس و اللجام للحمار  شدَّ كما يُ   ا  جلام لهُ  يعين يشدّ  ،حَّتَّ يُلج 

 ،بركَّ ل إىل محار مُ وأساسا  هو من أشباه احلمي فسوف يتحوَّ  ،يسل  بْ ا  إل  ار  مح    يُ ص  ي  فـ  -ه  بَ ركَ يَ ه وَ هرِ ى ظَ لَ عَ 
َوي ْسِرج َعَلى َظهرِه  ي لِجَمه   ىَحتَّ -أيضا  الـُمركَّب يعاين من اجلهل الـُمركَّب واحلمار  !بةكّ ر ها مُ لّ القضايا كُ 

ن ا مِ نَ اب َ صَ ا أَ ون مَ ر  ك  ذْ ا تَ مَ ابِه أَ حَ صْ قول أِل يَ ه وَ نِ ياطِ يَ ن شَ انا  مِ يطَ رِه شَ هْ ى ظَ لَ ب عَ ي ركِ وَ  نهل عَ نزِ يَ  مَّ ث   َوَيرَكَبه  
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يس لِ بْ ى إِ لَ وا عَ يم  دِ ت   م أنْ دت  رَ أَ  إنْ ول اهلل فَ س  رَ  الَ قَ  مَّ ث   ،اذَ ه  هَ ب  ركَ يَ  ارَ صَ تَّى حَ ا اآلن نَ لَ  ادَ قَ ان ْ لَّ وَ ا ذَ ذَ هَ  نِ أشَ 
ك لِ ن ذَ م عَ ت  لْ زِ  نْ إِ ه وَ آلوَ  د  مَّ حَ ى م  لَ ة عَ اَل والصَّ  وِذكرهِ  ِة اهللاعَ ى طَ لَ وا عَ م  اوِ دَ اتِه فَ احَ رَ م جِ لَ أَ ه وَ ينِ عَ  ةَ س خنَ 

إذا كان اإلنسان -هتِ دَ رَ مَ  عضَ بَ  َأْقِفَيَتك م-فيك ب أو فُيك ب-بي ركِ و فِ م أَ ك  تَ يَ فِ قْ ب أَ ركَ يَ يس ف َ لِ بْ اء إِ رَ سَ م أ  ت  نْ ك  
كان أساسا  هو من   إذا   !ك أشباُه احلميها البطائين أنت وأصحابُ أيُّ  أنت   ،اسا  واقعا  حتت هذا العنوانأس  

ارا  اعفا  فيكون مح  يأيت هذا احلال ُمض ثَّ  (،ةيعالشِّ  ير  مِ ة حَ فَ اقِ الوَ )-دامنا اجلو اما قال إكم  ،أشباه احلمي
الَّيت  املشكلةُ  ،الـُمركَّبفاته  اجلهُل قطعا  من أبرز ص  الـُمركَّب واحلمار  ،با  ركَّ ارا  مُ مح   سيكون حينئذٍ  ،يطانللشَّ 

 واجلهلُ  !ع اإلنسانية يف عالقتها مع اهلليف واق ربُ تض مشكلة الـُمركَّبهل اجل ،يف واقع اإلنسانيةُب ضر  ت  
تلف يعة يف مُ رام إىل سائر  الش  من مراجعنا الك   ،يعيةاحة الش  قافة يف السَّ ضرب واقع الثَّ ت   يتاملشكلة الَّ الـُمركَّب 

ل فيها يف و قال ذكرها وتفصيلُ  مرّ الَّيت األمثلة الكثية   ذلك من خاللمتدوأنتم قد الحظتم وشاه ،قاهتمطب
ت وكانت واضحة  فاصيل مرَّ فاصيل ولكن التَّ تلكم التَّ  ل  ث عن كُ أحتدَّ  ال جمال ألنْ  ،ابقةاحللقات الطويلة السَّ 

 ،منا هذاإىل يو   صدور الكتابعتها منذُ ا تتذكرون على سبيل املثال معىن املشاهدة وكيف تتبّ لرَّبَّ  ،نةجليَّة  بي  
وقد شاهدمُت والحظُتم أنَّ مراجعنا وأنَّ ُعلماءنا   ن الفضائيات واالنرتنتامدوق إىل ز الصَّ الشَّيخ كتبها   أنْ  منذُ 

 ،ةت األمثلة كثية  كثي مرَّ  ،رةمتكر   واضح يف فهم كتاب  إمام زماننا والقضيةُ  بٍ كَّ مُر  هلٍ كانوا يعانون من ج  
 .يضا  أخرى أ وستأتينا أمثلة  

 .نذهب إىل فاصل اآلن وأعود إليكم كي أكمل حديثي

بيع ن ر  ع   (،عليه صلواُت اهلل  وسالُمه ضاعيون أخبار الر  )دوق يف كتابه  الصَّ الشَّيخ رواية  وحديث  ذكرُه 
 الم  ب الك  نس  هو يف اخلرب ل ي   ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهسم الكاظم عىن  من معاين ا  نقل م  ي   ،نمحْ الرَّ  بد  ابن ع  

املعىن  ،عليهم أمجعني صلواُت اهلل  وسالُمه عن املعصومني ؤخذ إالَّ املعاين ال تُ  هذه   ولكنْ  ،املعصومني إىل أحد  
م  لَ عْ ين ي َ مِ وسِّ تَ م  الْ  نْ م مِ اَل ا السَّ مَ يهِ لَ ر عَ عفَ ى ابن جَ وسَ واهلِل م   انَ كَ -عن أهل بيت العصمة مأخوذ  أنّه واضح 

 فه  رِ عْ ا ي َ م مَ ه  ي لَ دِ بْ  ي   َل م وَ يهِ لَ ه  عَ يظَ غَ  م  ظِ كْ يَ  انَ كَ فَ  ،هتِ امَ مَ إِ  عدَ بَ  امَ مَ اإلِ  د  حَ جْ يَ ه وَ وتِ مَ  عدَ بَ  يهِ لَ ف  عَ قِ يَ  نْ مَ 
ناك أكثر هُ  ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمهم سميته  بالكاظ  هذه جهة من جهات  ت  -كلِ ذَ لِ  م  اظِ كَ ي المِّ س  م فَ ه  ن ْ مِّ 
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أُعيد  ،وسى ابن جعفرسمية على إمامنا مُ عرف إطالق  هذه التَّ ن   يف غاية األمهية أنْ هة ج   من جهة ولكن هذه  
ا مَ يهِ لَ ر عَ عفَ ى ابن جَ وسَ واهلِل م   انَ كَ -دوق عن ربيع ابن عبد الرمحنالصَّ الشَّيخ ذكره الَّذي قراءة الكالم 

ن مِ -عليه يف قابل األيام نونو اس فيما سيكحقائق النَّ  يعلمُ الَّذي هو  ،ماملتوس  -ن اْلم َتوسِِّمينم مِ السَّاَل 
م كُ احلمي ألنَّ  شباهُ ألصحابه أنتم أو كان يقول للبطائين و وه-هوتِ مَ  عدَ بَ  اْلم َتوسِِّمين يَ ْعَلم  َمن يَِقف  َعَليهِ 

أنا -كلِ ذَ لِ  م  اظِ كَ ي المِّ س  م فَ ه  ن ْ فه مِّ رِ عْ ا ي َ م مَ ه  ي لَ دِ بْ  ي   َل م وَ يهِ لَ ه  عَ يظَ غَ  م  ظِ كْ يَ  انَ كَ فَ -ريقستقفون يف الطَّ 
ع من ف  نت  ن   ولكن ألنَّ احلديث مرتابط ولن نستطيع أنْ  ،طيل احلديث كثيا  عن الواقفة املمطورةأُ  هنا ال أريد أنْ 

  .ونتمّعن فيها عليها ّنرَّ  تنة  الواقفة من دون أنْ عتبار  من ف  اال  

ين لكنَّ  ،وع من املوضوعات املهمَّةض هذا املو أنَّ ث عن تأريخ الواقفة مع أحتدَّ  أنا لست مهووسا  هنا أنْ 
عليه حني يقول للبطائين  صلواُت اهلل  وسالُمهنا الكاظم امُ مإ ،ة من حال الواقفةرب  أعبأ بالع   ؟شيءٍ  أعبُأ بأيّ 

وإىل  ،يعةالبطائين كان من كبار فقهاء الش   ،ك أشباه احلميأصحابُ  و اقفة أنت  تظهر فتنة الوقف والو   قبل أنْ 
من هي و  ،عن البطائين ةلو قمن األحاديث موجودة يف كتبنا من مئات ،ليوم أحاديث البطائين موجودة بكثرة

وليس  ،ث البطائينيدهناك املئات من أحا ،تب األربعةتب األربعة ويف غي الكُ ة جدا  يف الكُ األحاديث املهمَّ 
فكتب احلديث  !ثنيمن احملد  و  !من الفقهاءو  !ءامن العلمهم  منهم سبة الكبيةوقفوا الن  الَّذين  ،فقط البطائين

 !مه  ف  لك بعد وقذ م ونقلوها بعدهُ ادنقلوها يف زمان هُ  ،نقلوهاالَّيت وايات واألحاديث عندنا مشحونة بالر  
جاليون عندهم ولذلك الر   ،تب احلديث منقولة عن الواقفةث املوجودة يف كُ يدفهناك كمية كبية من األحا

 امن خالهلو ورة ضح الصُّ تتَّ حَّتَّ ين أقول هكذا ولكنَّ  ،ال شأن يل هبا ،جالينيأ َّبشكلة الر  أنا ال أعب ،شكلةم
بلون هل يق ؟الر جاليون عندهم مشكلة ،ديثتب احلمن الرُّواة الواقفة عندنا يف كُ تعرفون كم هو العدد اهلائل 
عنها  ض  عر  إذا أُ  !ا  دَّ ث الواقفة كثية  ج  يد أحاة ألنَّ أكثرهم يقبلون حديث الواقف ؟حديث الواقفة أو ال يقبلون

يل بالر جاليني  ال شأن   ،على أي  حال !ةمهيَّ األ وعاهتا يف غايةكبية من احلديث وموض  كميةٍ   نض ععر  يُ س  ف
صلواُت اهلل  إلمام الكاظم ووكالء ل !يعةلش  عماء لزُ و  !ثوند  مُ و  !لماءعُ و  !فقهاءهم وقفوا الَّذين  ،أقواهلمبو 
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مي ظم يف طوااا الكنمَّا ُغي ب إمامل   ،جنه  يف الس  يبت  ثناء غ  ترجع إليهم أ   يعةُ وكانت الش   !عليه وسالُمه
  . هؤالء إىل البطائين وأمثال البطائينيعة ترجع إىلالعباسيني ويف سجوّنم كانت الش  

كتب    ب  التأريخ ويفويف كت حاديثوايات واألذكرهم يف الر   در و الَّذين حنا أساء الواقفة حنن إذا تصفَّ و 
ع ء هلم أتبا ثون وهؤالد  ين حيُ ذء هم الَّ وهؤال ،وصل إليناالَّذي هو هذا و  ،نا أمام أعداد ضخمة وهائلةفإنَّ  الس ي

هبذا  بواهذيعة لش  اظمى من العُ  الغالبية !؟م هي األعداد إذا  ك  ف   ،وتعتمدهم وهلم عشائر وهلم ناس تثُق هبم
فهذا  ،نةصيل هذه الفتعن تفا حتدَّثأنا هنا ال أريد أْن أ .؟!.كبية  ومن هنا كانت هذه الفتنة فتنة   ،االجتاه

قول إمامنا يون حني املضم اذهما هو  ؟أعرف ما هو هذا املعىن ريد أنْ ين أُ لكنَّ  ،حيتاج إىل وقٍت طويل
إذا  هناك  ،لوقففتنة اتظهر  نْ أ قبل   كالموهذا ال !؟.(.يرمِ اه  الحَ بَ شْ ك أَ اب  حَ صْ أَ وَ  تَ نْ أَ )م للبطائين ظاالك

ن ين ميهمّ لَّذي اذا هو ه ،نهجيةهناك م ،قادهتم إىل الوقفالَّيت املنهجية هي  هذه   ،بعها هؤالءت  منهجية ي
أقبل  أو ال اديثـ ُهمأحقبُل أة هل ُمشكلـالوال تواجهين هذه  واةأنا هنا ال شأن يل بعدد الرُّ  ،دراسة الواقفة

 ضُ حنُن نعر   ،امجن الربنوىل ممنُذ بداية احللقات األ رمهذا األ نتُ بيَّ  ،شأن يل باألسانيد ال ،أحاديثهم
 على ديثض احلنعر  !على احلديث احلديث ضُ ونعر   !احلديث على الكتاب هذا هو منهج أهل البيت

أم من غي  لواقفة  من ا أكان َّبن يروي احلديث ال شأن لنا هذا هو منطق أهل البيت، ،أصوهلم وقواعدهم
 ،استكشف حقائقهن يع أنْ ا نستطمضامينه الهلا ومن خاللمن خ  الَّيت املتون هي  ،كالمنا مع املتون  ،الواقفة

  .اث التأرخييةفاصيل واألحد التَّ يف ل  أدخ ريد أنْ وال أُ  ،ةذه القضيَّ هب بايلم لذلك ال أُ وتقدَّ  وهذا الكالم مرّ 

م ظامنا الكال إماقماذا ل ،ةالقضيَّ  عن الوقف هنا هي هذهِ  واألخير من الحديث الهدف األوَّل 
  ؟ تقع الفتنةباه الحمير قبل أنْ كم أشلهؤلء بأنَّ 

وافقوه يف الَّذين ة والبقيَّ  هناك منهج عليه البطائين ،إىل املنهج ،القضيَّة هذه  يشي إىل  ريد أنْ اإلمام ي
ولذلك أحاول  ،منهُج احلمي هُ إنَّ  ،ُه منهج استحماريم بأنَّ ظاإمامنا الك شبـَُّههُ الَّذي هذا املنهج هو و  ،الرأي

 ا بني  ِمازجة فيم  هناك  هُ لبداية إىل أنَّ اشرت يف لذلك أ ،ملنهج االستحمارياهذا  ،ستكشف هذا املنهجأ أنْ 
رنوا ح  و   ح ر نوا ووقفوا على اإلمامة ،نوا ووقفوامي حر  فاجلماعة أشباه احل ،يف الطريق فو يطان والوقالشَّ و مار احل  
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 ةلاملشك ؟املشكلة أين ،ةيَّ ضث عن هذه الق  احللقة سأحتدَّ  يف اجلزء الثَّاين من هذه   ،ووقفوا كذلك على الفهم
حَّتَّ وء على بعض اجلهات فيما يرتبط بالواقفة من تسليط الضَّ  دَّ ولكن البُ  ،احلديث هم  يف منهجهم يف ف  هي 

 .؟!.ورة قريبةتكون الصُّ 

هذا الكالم  ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمه (ضاعيون أخبار الر  )دوق يف الصَّ الشَّيخ ل ينقلُه فصَّ هنا كالم مُ 
ة همَّ شخصية م   ،داك يف إمامنا اجلو يت بالوقف والتشكيل  خصية ابتُ وهذه الشَّ  ،ا  دَّ ج   ةٍ مهمَّ  يةٍ ينقله عن شخص
ورد هذا املعىن يف بعض الروايات  !ة بعد سلماناألُمَّ  علمُ أ   هُ ايات يف بعض األخبار أنَّ و ر  ال ضحبيث ورد يف بع

و ب  ات أَ َلمَّا مَ -يعين اإلمام الكاظم-نسَ و الحَ ب  ات أَ َلمَّا مَ -ونس هو يقولي ،عن يونس ابن عبد الرمحن
 ال  مَ الْ  َأَحٌد إلَّ َوِعندَّه   َولَيَس ِمن ق  وَّاِمه-الوكالءيعين  ،ماوَّ القُ -هامِ وَّ ن ق   مِ  يسَ لَ وَ  ماَل السَّ  يهِ لَ عَ  نسَ الحَ 
اإلمام  !ة بغيبة إمام زمانناا أشبه هذه احلالوم   ،با  ن مغيَّ اكهد  ستش  يُ  وقبل أنْ  ،جناإلمام يف السَّ -يرثِ الكَ 
ليس  ،شبيهة  بزماننا هذاعندهم األموال الكثية وهذه احلالة و  ام موجودونوَّ والقُ  ،جنم يف غيبته  يف الس  ظاالك

 نسَ و الحَ ب  ات أَ َلمَّا مَ -عليه صلواُت اهلل  وسالُمهيظهر  غاب اإلمام وإىل أنْ  أنْ  فقط هذا الزمان وإّّنا منذُ 
هذا حتليل يُونس ابن عبد -كَ لِ ذَ  انَ كَ فَ  اْلَمال  الَكِثير َأَحٌد إلَّ َوِعندَّه   َعَليِه السَّاَلم َولَيَس ِمن ق  وَّاِمه

القندي من  زياد ابن مروان -يدِ نْ اد القَ يَ زِ  ندَ ان عِ كَ ه وَ وتِ مَ م لِ هِ ودِ ح  ج  م وَ هِ فِ قْ وَ  بَ بَ سَ ك لِ ذَ  انَ كَ فَ -محنالر 
ع ون أَْلف ِديَنار-يعةقهاء الش  م ومن فُ ظاكبار وكالء اإلمام الك بن اِ  ليِّ عَ  ندَ عِ وَ  وكان ِعنَد زِياد الَقْنِدي َسب ْ

أكثر ليس أو أقل  األرقام دقيقة قد تكونليس معلوما  هذه -ارينَ ف دِ لْ ون أَ ث  اَل ثَ -الب ط ائ ين  أي -ةزَ مْ ي حَ بِ أَ 
 ،مهذا الكالم ليس منقوال  عن املعصو  ،حبسب معلوماتهو هذا هو الَّذي ينقلُه يونس حبسب خربته   ،معلوما  

ع ون أَْلف ِدي-كانتيونس هو يذكر لنا األوضاع كيف   ي بِ بن أَ اِ  ليِّ عَ  ندَ عِ وَ  َناروكان ِعنَد زِياد الَقْنِدي َسب ْ
أنَّه يف من خالل كالمه هذا يبدو -قَّ ي الحَ ن لِ يَّ ب َ ت َ ك وَ لِ ذَ  أيت  ا رَ مَّ لَ ف َ  :لاقَ  ،ارينَ ف دِ لْ ون أَ ث  اَل ة ثَ زَ مْ حَ 

ما كان أنّه تبنيَّ يل احلقَّ يعين -فَ َلمَّا رَأيت  َذِلك َوتَ بَ يَّن ِلي الَحقَّ -كان مصدقا  َّبا كانوا يقولون  البداية
يعة رجعت الش   ألنَّ -فَ َلمَّا رَأيت  َذِلك-ه واضحكالمُ   ،س ابن عبد الرمحننو وهو يُمعتقدا  بإمامة اإلمام الر ضا 

مراجع الش يعة  فقاآلن لو يتَّ  ،ةقضيَّ فقوا على هذه الاتَّ يعة ش  مراجع ال ،يعةهؤالء هم مراجع الش   ،إىل هؤالء
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لو كان ذلك وحَّّت  ،خطأ   ذلك لو كانحَّتَّ تأخذ بقوهلم  الش يعة بأكملهاعلى قضيَّة يف زماننا هذا أليس 
 أعلى رتبة  من البطائينهو علميا   محنويونس ابن عبد الرَّ  ،هذا يونس ،هو احلال احلالُ  !زماننا فا  إلمامال  مُ 

َّبثابة كان البطائين   ،البطائينينية مثل عامة الد  تلك املنزلة االجتماعية والزَّ  لكن ل تكن لهُ و  ،ومن القندي
َوَعَرفت  ِمن َأمِر ِأِبي  فَ َلمَّا رَأيت  َذِلك َوتَ بَ يَّن ِلي الَحقَّ -؟ماذا يقول يونس ،املرجع األعلى يف عصره

هذه يف مواجهة  أظهر احلقَّ أنّه  ينيع-يهلَ إِ  اسَ النَّ  وت  عَ دَ مت وَ لَّ كَ ت تَ فْ رَ ا عَ م مَ اَل السَّ  يهِ لَ عَ  الَحَسِن الرَِّضا
ومها من  البطائين والقندي -فَ َبعثَا ِإَليَّ  :قَالَ -واعتنقوها هم حنوهايعة بكل  يت ركض الش  لَّ ة الكبية ادعة والطامَّ الب  

بطالن عقيدتنا وتدعو إىل  لنع  اذا تُ م  ل  -؟اذَ ى هَ لَ إِ  كَ و دع  ا يَ مَ  :ِلي وقَاَل  فَ َبعثَا ِإَليَّ  :قَالَ -يعةكبار مراجع الش  
 اَل قَ ار وَ ينَ دِ  لفأة رَ شَ ي عَ ا لِ نَ مِ ضَ وَ  ،يكنِ غْ ن    حن  نَ ال ف َ مَ الْ  يد  رِ ت   نتَ ك    نْ إِ  ؟َما َيدع وَك ِإَلى َهَذا-إمامة الر ضا

يبدو -واال  هم ق  نَّ الم أَ ما السَّ ين عليه  قَ ادِ ين أو عن الصَّ قِ ادِ ن الصَّ ا عَ ينَ وَ ا رَ نَّ إِ  :امَ ه  لَ  ت  لْ ق  ف َ  ،يتبَ أَ فَ  ،ي ك فْ لِ 
م ه  ن َّ أَ -المعليهم السَّ األ ئ مَّة يعين عن -ينقِ ادِ ن الصَّ ا عَ ينَ وَ ا رَ نَّ إِ -هي األصحالم السَّ  عليهممن السياق عبارة 

ر اإليان نو  بُسل  -انمَ يْ اإلِ  ور  ب ن  ل س لِ عَ فْ م ي َ لِ  إنْ ه فَ مَ لْ ر عِ ظهِ ي   نْ م أَ الِ ى العَ لَ عَ ع ف َ دَ ت البِ رَ هَ ا ظَ إذَ  :واال  قَ 
 ال  الع   ،عد  و  واإليان املستستقرّ مُ ـيان الث يف احللقة القادمة عن اإل  سأحتدَّ و  ،هذا قانون !قضية يف غاية اخلطورة

ب دع ول يُظه ر إذا ظهرت ال ،هي هذه الب دع ،املخالفات ملنهج الكتاب والعرتة ؟ع ما هيد  الب   ،عد  رت الب  ه  إذا ظ  
ا  وف لن يوت شيعيّ س  و اإليان  ورُ سلب نُ يُ -اإِلْيَمان فَإْن ِلم يَ ْفَعل س ِلب ن ور  -؟ما هو جزاؤه ،العالـم ع لمه

ي را لِ هَ ظْ أَ ي وَ انِ بَ اصَ نَ ف َ  ،الى ك لِّ حَ لَ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  مرِ ي أَ اد فِ هَ الجِ  عَ دَ أِلَ  ت  نْ ا ك  مَ وَ -ا  ر شيعيّ ولن حُيش  
 !األحداث يف كل  زمانألحداث هي اأّن أعتقد -ةاوَ دَ العَ 

وهذا أيضا  من -ِعيَسى الرََّواِسي ع ثَمان ابن  -الوكالء-اموَّ د الق  حَ أَ  انَ كَ   :الّماد قَ حَ  د ابنِ حمَ ن أَ عَ 
كان وكيال  -رصْ مِ بِ  ن  و ك  يَ  نَ اَ وكَ -ة البارزةيعيَّ يات الش  شَّخصخصيات البارزة من زعامات الواقفة ومن الشَّ ال

يف مصر يف ذلك  ا  ر ثُ نوا كُ يعة كاوهذا يدلك على أنَّ الش  -وَكَاَن َيك ون  ِبِمْصر-عن اإلمام الكاظم َّبصر
 :القَ -ها أموال اإلمام الكاظمهذه كلُّ -يارِ وَ جَ  تّ سِ ير وَ ثِ اٌل كَ مَ  ه  ندَ عِ  انَ كَ وَ  وَكَاَن َيك ون  ِبِمْصر-الوقت

ب تَ كَ فَ  :الَ قَ -واريال واجل  مو  ل األ  رس  يُ  أنْ -وِفي اْلَمالَعَليه السَّالم ِفيِهنَّ ِإلَيِه أب و الَحَسِن الرَِّضا فَ بَ َعث 
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إنَّ أبي َقد َمات وَقد َقَسْمنا ) هاثَ يرَ ا مِ نَ مسَّ د قَ قَ ات وَ د مَ ي قَ بِ نَّ أَ يه إِ لَ إِ  بَ تَ كَ فَ  :الَ قَ  ،تم  م يَ لَ  اكَ بَ  أَ نَّ إِ  يَّ لَ إِ 
وك ب  ن أَ ك  م يَ لَ  نْ إِ  يهلَ إَ  بَ تَ كَ فَ  :القَ  ،يهفِ  يهِ لَ عَ  جَّ تَ احْ وَ  وَقد َصحَّت اأَلخَبار َبَموتِه (ِمَيراثَه أو َقسَّْمَنا ِميَراثَه

د قَ يك وَ لَ يء  إِ شَ  عِ فْ دَ ي بِ رنِ أم  م يَ لَ ف َ وإْن َكاَن َقد َمات َعَلى َما َتْحِكي يء ك شَ لِ ن ذَ مِ  كَ لَ  يسَ لَ ف َ  اتَ مَ 
الَّذين هم ك ايعة آنذقهاء الش  وفُ  ،يعة آنذاكال مراجع الش  ور من ح  هذه صُ -نهَ ت   جْ وَّ زَ ت َ ي وَ ارِ وَ الجَ  ت  قْ ت َ عْ أَ 

 ،يعة يف ذلك العصرر الش   وراء هذا املنهج أكثوضعوا هذا املنهج وذهب  بدعة الواقفة و   ،دعةالب   سوا هذه  أسَّ 
ون  لسيشك  فإّّنم واة الواقفة أساء الرُّ مجعنا  فقطأنّنا  ولو  ،ا  دَّ كثية ج    ا  واة الواقفة أعدادومن هنا جتد أعداد الرُّ 

ا هناك الكثي أيضا  من الرُّ  ،واة الواقفة وردت أساؤهمالرُّ  لّ ليس كُ أنّه لم مع الع   ،كتابا   ف عنهم عر  واة ل يُ ورَّبَّ
وهؤالء  ،ءك بأتباع هؤالبال فما ،يةيند  سة اليف املؤسَّ  ،خبةفإذا كان هذا العدد يف النُّ  ،م واقفة وهم واقفةأّنَّ 

ك اب  حَ صْ أَ وَ  تَ نْ أَ )قال للبطائين الَّذي هو و  ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمه زمان اإلمام الكاظم نذُ هلم أتباع مُ 
 !(يرمِ اه  الحَ بَ شْ أَ 

هناك  ،ماظاإلمام الك يف داخل بيتحَّتَّ بل  !ة ال تقف عند الفقهاءالقضيَّ  ،ة أكرب من ذلكالقضيَّ 
 هذه   ،لهذا هو الكايف اجلزء األوَّ  ،ضاجه اإلمام الر  كرة ووقف يف و  عتنق هذه الف  الكاظم من ا   اإلمام من أوالد

 حديث طويل ال أستطيع أنْ  ،15احلديث  ،353صفحة  ،إيران ،شرباعة والنَّ بعة طبعة دار األسوة للط  الطَّ 
أبو إبراهيم  -يماهِ برَ و إِ ب  ى أَ وصَ مَّا أَ لَ  :القَ  ،ليطيد ابن سَ زِ ن يَ عَ -يكم ولكن سأقرأ شطرا  منهل  ه ع  لَّ أقرأه كُ 

ابن َجعفر اق سحَ وإ ،ريعفَ د الجَ حمَّ اق ابن م  سحَ وإِ  ،ريعفَ د الجَ حمَّ م   يم ابنَ اهِ برَ إِ  دَ هَ شْ أَ -إمامنا الكاظم
عد ابن وسَ  ،سين ابن زيد ابن عليّ حيى ابن الح  ويَ  ،ريعفَ اوية الجَ م عَ و  ،وَجعفر ابِن صاِلح ،ابن م حمَّد

عفر ابن د ابن جَ حمَّ وم   ،يليط األنصار يد ابن سَ زِ ويَ  ،ث األنصاريد ابن الحارِ حمَّ وم   ،مران األنصاريعِ 
م يف ظانا الكملة كتبها إماة مفصَّ وصيَّ وهي  ،تهعلى وصيَّ  ؟شيءٍ هم شهود على أي  كلهؤالء  -ميعد األسلَ سَ 

ف هو املتصر  فضا اإلمام الر   يد  ها ب  األمور أوكل   ة مجيعالصة الوصيَّ خُ  ،ف يف األموال ويف شؤون عائلتهالتصرُّ 
ان طَ لْ س   نْ د  مِ حَ أِلَ  يسَ ولَ -ة وكتب عليهاالوصيَّ اإلماُم م ت  د هؤالء خ  ه  شْ أ   بعد ذلك بعد أنْ و  ،ل واألخياألوَّ 

 ة  عنَ لَ به  وَ ضَ غَ اهلل وَ  ة  عنَ يه لَ لَ عَ ف َ ك لِ ذَ  لَ عَ ن ف َ مَ ل فَ سفَ األَ  يهِ لَ عَ  ت  متَ خَ ي الَّذِ ا ذَ ي هَ ابِ تَ كِ   فضَّ يَ  نْ ِه أَ يرِ  غَ َل وَ 
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 اذَ ي هَ ابِ تَ كِ   ضَّ ن فَ ى مَ لعَ ين وَ مِ لِ سْ م  ن الْ مِ  نينِ مِ ؤْ م  الْ ين وَ لِ رسَ م  ة الْ اعَ مَ جَ ين وَ بِ رَّ قَ م  ة الْ كَ ئِ اَل مَ الْ ين وَ نِ عِ الالَّ 
 ،فيها التفاصيلو ة ب الوصيَّ ت  ك  -هآلِ ى لَ عَ وَ  د  مَّ حَ مَ  ىلَ عَ  اهلل  لَّى صَ وَ  وَكَتب وَخَتم أبو ِإبَراِهيم والشُّه ود

ة وأشهد الشهود ولكن يف آخر الوصيَّ  كتب    ،قالوقت ضيّ فيء ش   ل  لقراءة كُ  لكن ال جمال  موجود الكالم و 
َعبد اهلل ي نِ ثَ دَّ حَ فَ  :مكَ و الحَ ب  أَ  الَ قَ -ةمن يفتح هذا اجلانب من الوصيَّ  ولعن   ،ة وختمهاة أغلق الوصيَّ الوصيَّ 

من قاضي املدينة -ينةدِ مَ ي الْ اضِ ي قَ حِ لْ طَّ ان الو عمرَ ب  أَ  انَ كَ   :قَالَ  ،لَجعَفري َعن َيزِيد ابن َسليطابن  آَدم ا
ضا اشتكوا إخوان اإلمام الر  أّن  ينيع-ياضِ ي القَ حِ لْ لى الطَّ ه إِ ت  خوَ إِ  ه  مَ دَّ ى قَ وسَ ى م  ضَ ا مَ مَّ لَ ف َ -قبل العباسيني

 الَ قَ ف َ  ،فَ َلمَّا َمَضى م وَسى َقدََّمه  ِإخَوت ه ِإلى الطَّْلِحي الَقاِضي-ضا عند قاضي العباسينيعلى اإلمام الر  
للقاضي  ؟يقول ملن-َأْصَلَحك اهلل وَأْمَتَع ِبك :أب و م وَسى اسبَّ عَ  الالَ قَ ف َ -ظما اإلمام الكاس ابنُ العبَّ -اسبَّ العَ 
هذا املكان الَّذي أغلقُه اإلمام الكاظم -َتابإنَّ ِفي َأْسَفِل َهذا الكِ  َأْصَلَحك اهلل وَأْمَتَع ِبك-لحيالطَّ 
حيتاج إىل فتح ولكن اإلمام ك ت ب عليه   ،وخت مهُ  نها كان مفتوح وجز منها أغلقه اإلمامزء م  ة جُ يَّ الوص ،مهُ ت  وخ  
 ،ةمن الوصيَّ نت يف اجلزء العلين ي  ضا واألمور بُـ هذا خاص باإلمام الر   ألنَّ  ،فتح هذا اجلانبمن ي   لَّ يلعن كُ  هُ بأنَّ 

صلواُت ضا لر  اواإلمام  هناك كنز قد ذكرُه أبونا :يقول ؟لحيالطَّ  ضا للقاضير  العباس أخو اإلمام الفماذا يقول 
إنَّ ِفي َأْسَفِل  َأْصَلَحك اهلل وَأْمَتَع ِبك-نعرف الكنزحَّتَّ ة فتح الوصيَّ نفرد هبذا الكنز فا ييريد أنْ  اهلل  عليه

 لَّ ا  إِ يئَ ا شَ ونَ ب  ع أَ دَ م يَ لَ ا وَ نَ ون َ د   ه  ذَ أخ  ويَ -ضايعين اإلمام الر  -به  جِ حتَ  يَ نْ يد أَ رِ ي  ا  وَ رَ وهَ جَ ا  وَ زَ ن ْ كَ َهذا الِكَتاب  
 عي بأنَّ يدَّ  ؟عيوهو ماذا يدَّ  ،ةيف اجلزء املفتوح من الوصيَّ  ؟يف أي مكان ينهذا أ-ة  الَ ا عَ نَ كَ رَ ت َ يه وَ لَ إِ  ه  أَ جَ لْ أَ 

َزا  َوَجوَهَرا  َوي رِيد َأْن َيحَتِجبه  إنَّ ِفي َأْسَفِل َهذا الِكَتاب  -ةمن الوصيَّ الـُمغلق سم الق  ر يف هذا ك  نزا  ُذ ك    َكن ْ
 ىلَ عَ  يء  شَ بِ  كرت  بَ خْ ي أَلَ سِ فْ كفُّ ن َ ي أَ نِّ  أَ وَل لَ وَ  ويَأخ َذه  د ونَ َنا َوَلم َيدَع أَب ونَا َشيَئا  ِإلَّ أَْلَجَأه  ِإلَيه َوتَ رََكَنا َعاَلة

ة تكون جَّ عي اإلمامة وهذه حُ دَّ الم ي  ضا عليه السَّ د بأنَّ الر  هد   يُ يريد أنْ  ؟ولقُ يـ   ماذا يريد أنْ  -!َل مَ الْ  وسِ ؤ  ر  
فهو  ونه مباشرة  تلقم سيفإّنَّ  رمعلن هذا األأحد أهل البيت أ   موا بأنَّ ل  اخللفاء العباسيون إذا ع   ،سببا  لقتله  

َفوَثب ِإلَيِه ِإبَراِهيم ابن   !َل مَ الْ  وسِ ؤ  ى ر  لَ يء  عَ شَ ك بِ رت  بَ خْ ي أَلَ سِ فْ كفُّ ن َ ي أَ نِّ  أَ وَل لَ وَ -ةيشي إىل هذه القضيَّ 
ا  ومَ ل  ا مَ نَ ندَ ون عِ ك  تَ  مَّ يه ث  لَ ك عَ ق  دِّ صَ  ن  َل نك وَ ه  مِ ل  ب َ قْ ن َ  ا َل مَ بِ  ر  خبِ ت   ا  واهللِ إذَ  :الَ قَ ف َ -هودالشُّ  أحدُ -م حمَّد
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 ،يرا  خَ  يكَ فِ  انَ و كَ ك لَ بِ  فَ رَ عْ وك أَ ب  ان أَ كَ يرا  وَ بِ كَ يرا  وَ غِ ب صَ ذْ الكِ ك بِ ف  رِ عْ ن َ -يقطع الفتنةأراد أْن -وراح  دْ مَ 
لى عَ  كَ نَ مأيَ ان لَ ا كَ مَ وَ  في الظَّاِهر والَباطن كبِ  ا  فارِ عَ وك لَ ب  أَ  انَ ن كَ وإِ  ،كافِ شرَ  إحتَ ور تَ ل األم  عَ جَ لَ 
جرَُّه من -هِ يبِ بِ اْل تَ ذ بِ خَ أَ فَ -المادق عليه السَّ ابن جعفر الصَّ -عمُّه إلَيه إْسَحاق  ابن  جعفر ث مَّ َوَثبَ  ،ينتَ مرَ تَ 
أمجُع هذه احلماقة  يعين-كمنْ  مسِ األَ بِ  انَ ا كَ مَ  عَ ا مَ ذَ ع  هَ مَ جْ ق أَ حمَ أَ  يفعِ ضَ  يهٌ فِ سَ ك لَ نَّ إِ  :ه  ال لَ قَ ف َ -يابهث  

 اا أبم يَ ق  -ضالإلمام الر  -يِّ لِ عَ ي لِ اضِ ان القَ و عمرَ أب   الَ قَ ف َ  ،ونع  مَ جْ أَ  وم  القَ  ه  انَ عَ أَ وَ -مع محاقاتك السَّابقة
حسيب ما لعنين أبوك يعين ما كتب من لعٍن على هذا اجلزء من الوصيَّة -وماليَ  وكَ ب  ي أَ نِ نَ عَ ا لَ ي مَ بِ سْ ن حَ سَ لحَ ا

ا الَّذ ي و ل يس  أل  ح ٍد م ن ) :قالاإلمام هكذا  ألنَّ إذا ما فتحها أحد  ُسلط اٍن و ال  غ يه  أْن يُفضَّ ك ت ايب  ه ذ 
وَقد  َحْسِبي َما َلَعَنِني أَب وَك الَيوم-إىل آخر الكالم (ة اهللعن  ل   يه  ل  ع  فـ   خ ت مُت ع ل يه  األ ْسف ل ف م ن فـ ع ل ذ ل ك

 ِعْنَدنا ِبم ْسَتِخفٍّ ِفي َعْقِله وكَ ب  أَ  انَ ا كَ ه مَ  واللِ َل و ه دِ الِ ن وَ مِ  دِ لَ الوَ بِ  ف  رَ عْ أَ  دٌ حَ ا أَ مَ  وسََّع َلَك أب وك ول واهللِ 
أ رَ اق ْ م وَ اتَ  الخَ ضَّ اهلل ف   كَ حَ لَ صْ أَ -العبَّاس ابُن اإلمام الكاظم-فَ َقال الَعبَّاس للَقاِضي ،ول َضِعيف  في رِأِيه

 الَ قَ ف َ  ،َحْسِبي َما َلَعَنِني أَب وَك الَيوم-أبو عمران القاضي الطَّلحي-ه  فضُّ  أَ َل  :مرانو عِ ب  ال أَ قَ ف َ  ،هحتَ ا تَ مَ 
م ه  اج  رَ خْ يه إِ ا فِ ذَ إِ فَ -رث  كْ يد أ  أك  ت  -يها فِ إذَ فَ  فَ َفضَّ الَعبَّاس  الَخاَتم ،يكلَ اك إِ ذَ  :الَ قَ ف ،هفضُّ ا أَ نَ أَ فَ  :اسبَّ العَ 
 ةقَ دَ دِّ الصَّ ن حَ م مِ ه  اج  رَ خْ وا وإه  رِ وا أو كَ بُّ حَ أَ  إنْ  وِإْدَخال ه إيَّاه م في ِوليَِة َعِليٍّ حده وَ لها  ليٍّ عَ  ار  رَ إق ْ وَ 

 تَ حاس  تَ بَّ العَ  ضَّ فَ ي الَّتِ ة يَّ صِ ي الوَ فِ  انَ وكَ  ،ةرَ ي َ يٍّ خِ لِ عَ لِ ة  وَ لَّ ذِ وَ  وَكاَن فَ ْتحه  َعَليِهم ِباَلء  وَفِضيَحة ،وَغيرِها
ان ر معيد ابن عسَ الح وَ صَ  ر ابنِ وجعفَ  عفرجَ  اق ابنِ سحَ د وإحمَّ يم ابن م  اهِ برَ ود إِ ه  ء الشُّ َل ؤ  م هَ اتَ الخَ 
وأَبَرَزوا َوجه -املشاكل الَّيت ثارت يف قضيَّة املياث بسبب هذه   ،ماظ  الك   ام  م  ة اإل  وج  ز  -دحمَ أَ  مِّ جه أ  وا وَ زَ برَ وأَ 

 :فَ َقالت ِعند َذِلك ،َهاو ف  رَ عَ ا وَ نهَ فوا عَ شَ كَ تَّى  حَ ا اهَ يَّ ت إِ يسَ ا لَ هَ ن َّ وا أَ عَ ادَّ ي وَ اضِ القَ  سِ جلِ ي مَ فِ  أ مِّ َأحَمد
َرا   -رعفَ ابن جَ  اقحَ سْ ا إِ هَ رَ جَ زَ ف َ  ،سالِ جَ مَ ى الْ لَ إِ  ينَ جِ خرَ ت  وَ  َقْد واهلِل قَاَل َسيِّدي هذا إنَِّك َست  ْؤَخِذين َجب ْ

اْسك ِتي فإنَّ النَِّساء إَلى الضََّعف ما أظنَّه  قَاَل  :وقَالَ يث دِ ي الحَ ت فِ لَ عجَ تَ سْ ها اِ نَّ أِلَ -أخو اإلمام الكاظم
ا يَ  :الَ قَ ف َ -ضااإلمام الر  -اسبَّ ى العَ لَ ت إِ فَ ت َ لْ يَّا  اِ لِ عَ  نَّ  إمَّ ث  -!األمور ل  قون يف كُ م كانوا يتَّ ألّنَّ -ِمن َهذا َشيئا  

السَّبب الَّذي جعلكم تشتكون ع ل يَّ عند -وني  الدِّ م وَ ائِ رَ ه الغَ ذِ ى هَ لَ م عَ ك  لَ مَ ا حَ مَ إنَّ أنَّه   إنِّي َأعَلم  ي خِ أَ 
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التفت إىل أحد األشخاص من الشهود وهو سعيد -يدعِ ا سَ ق يَ لِ طَ انْ م فَ يك  لَ عَ ي الَّتِ ون ي  الدِّ م وَ ائِ رَ الغَ -الق اضي
أدَع  م واَساَتك م وِبرَّك م َما ِاْقِض َعنه م ول واهلل ل  مَّ م ث  يهِ لَ ا عَ ي مَ ن لِ يَّ فَاْنطَِلق يَا َسِعيد فَ تَ عَ -ابن عمران

 ،ف ض وِل أَموالِنا ومال نا ِعنَدك َأكَثر َما ت  ْعِطيَنا إلَّ ِمنْ  :فَ َقاَل الَعبَّاس ،َمَشيت  َعَلى اأَلرض فَ ق ول وا َما ِشْئت م
فإْن ت ْحِسن وا َفَذاَك َلك م ِعنَد اهلل وإْن ت ِسيئ وا فإنَّ اهلل َغف وٌر  ،فَالِعْرض  ِعرض كم ق ول وا َما ِشْئت م :فَ َقالَ 
أمَّا أنَا يا َأِخي َفَحرِيٌص َعَلى َمَسرَِّتك م َجاِهٌد َعَلى َصاَلِحك م واهلل  -إىل أْن يقول ،كالم اإلمام طويل-رَِحيم

يل وأنت  ُتضم ُر شيئا  آخر يعين-بِِلَساِنك َما َأْعَرفَِني-؟ماذا قال له العبَّاس-َعَلى َما نَ ق ول وَِكيل -ل س اُنك مج 
َّ -َما َأْعَرفَِني بِِلَساِنك َولَيَس ِلْمْسَحاِتك َعْنِدي ِطين تَ َرَق الَقوم َعَلى َهَذا وَصلَّى -يعين إنَّك ال ُتؤثـ ُر يف  فَاف ْ

  .آخُر احلديث-اهلل  َعَلى م َحمَّد  وآِله

 ،من الواقفة اهيم كانإبر و  ،مإبراهيم ابن اإلمام الكاظهو ذه القضية أحُد الَّذين كانوا جزءا  من ه
هو قطعا    !مام الر ضامامة اإل بإ يعتقدُ إبراهيم كان من الواقفة والعبَّاس هنا هكذا يتعامل مع اإلمام فهو ال

 املشكلة ،كاظممام الاإل ،هيموقف إبراماس، موقف العبَّ  ،واضحة على الوقفاللة هذه د  إمامة أبيه و يعتقد ب
سي د  دنعن و فاب املداهيم اجمل إبر هُ وقف هو نفسالَّذي إبراهيم  ل بأنَّ خني من يقو هناك من املؤر   ،مشكلة كبية

 ،غيم الصَّ لكبي وإبراهيابراهيم إ ،انميولكن الَّذي يبدو من خالل التتبع أنَّ اإلمام  كان عند إبراه ،هداءالشُّ 
 اإلمامُ   به  كىنَّ يالَّذي  ووه الكبي ميبراهإ أمَّا ،ضاغي وكان من أتباع اإلمام الر  الصَّ إبراهيم اجملاب هو إبراهيم 

 .قفةن الوام وأحفادهُ  بقي أوالدهُ كان من الواقفة و الَّذي  الكاظم أبا إبراهيم هذا هو 

شاء اهلل  الة إنْ األذان والصَّ ل اص  ف   د  ا بعينأت  ة احلديث ت  تمَّ ان  والصَّالة ت  ذ  ريٍب من األ  قٍت ق  رنا يف و  ص  
 .تعاىل

يك لَ إِ ذ وَ أخ  نَ  نكَ عَ م وَ أتَ واهلِل نَ  كَ بِ  ،وارَّب  غَ  مْ وا أَ رَّق  شَ أَ  ،لنَّاسلِ ا وَ نَ ا لَ ان مَ الزَّمَ  بَ احِ ا صَ دي يَ يِّ سَ .. 
ل وَّ األَ  نتَ أَ  ،اهلل ولِ س  رَ  بنَ ا اِ نه يَ ا عَ نَ فَ فَ نه كَ ت عَ فَ فَ ن كَ مَ اك وَ ادَ ن عَ ي مَ ادِ ك ون  عَ اَل ن وَ ي مَ والِ ن   ،هوجَّ تَ ن َ 
ي اهلل فِ  انَ مَ ا أَ يَ  ،ناائِ قَ رُّ ب َ سِ وَ  ،ايننَ ل  دِ صْ أَ وَ  ،ناتِ بلَ قِ  ة  يقَ قِ حَ وَ  ،انَ اتِ ايَ اية  غَ غَ  ،ناطِ البَّ ر  وَ اهِ الظَّ  نتَ أَ وَ  ر  اآلخِ وَ 
ن ا مِ نندَ ا عَ مَ  ،يكلَ ا إِ لُّنَ ك    ،يكلَ ا إِ نَ ول  ق  ع   ،يكلَ ا إِ نَ وب   ل  ق    ،يكلَ ا إِ وننَ ي  ع   ،يكلَ عَ  اهللِ  وات  لَ ود صَ ج  ا الو  ذَ هَ 
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 ينَ ا عَ اء يَ جَ الرَّ  وأنتَ  ل  مَ األَ  نتَ أَ  ،انَ رِ و ه  ى ظ  لَ ها عَ ب  طِ حتَ اٌر نَ وزَ تلك أَ بح  فِ ن ق  نا مِ ندَ ا عِ مَ وَ  ،كيقِ وفِ تَ بِ فَ  ح سن  
 ..يكلَ عَ  اهللِ  وات  لَ صَ  مرِ األَ  بَ احِ ا صَ ا يلنَ وكَّ يك تَ لَ نا عَ لَ احَ حطُّ رِ ك نَ ائِ نَ في فِ  ،اةة النَّجَ ينَ فِ ا سَ يَ اة وَ الحيَ 

 إالَّ و ى هذه احلادثة علريعا  س را  رو م مررتُ  ،فاصل األذان  والصَّالة انقطع قبل  الَّذي إىل حديثي  أعودُ 
الَّذي هو  الوقت يقُ ض   لكن ،تفصيل وحباجة إىل شرٍح وحديٍث عن األشخاص الَّذين حضروا إىلجة هي حبا

خر كلمة وهي  آ ،دينة يف امللحي قاضي العباسينيضاء عند الطَّ لس الق  جمأختصر الكالم يف  أنْ أجربين على 
َفَحرِيٌص َعَلى  َأِخي اأمَّا أنَا ي)-اسعليه للعبَّ  صلواُت اهلل  وسالُمهضا إمامنا الر   كلمة ملفتة للنظر ما قالهُ 

َولَيَس  ا َأْعَرفَِني بِِلَساِنكمَ  :اس  بَّ العَ  الَ قَ ف َ  ،يلوَكِ  ق ول  َمَسرَِّتك م َجاِهٌد َعَلى َصاَلِحك م واهلل  َعَلى َما ن َ 
 ؟ما هو األغرب من ذلك هناك-(ِلْمْسَحاِتك َعْنِدي ِطين

وخصوصا  طلبة احلوزة العلمية درسوا الكايف لوجدوا فيه  ةيعالش   الكايف الشريف ولو أنَّ  يف الر واية أيضا  
على سي د قطب وابن عريب  كون عياال  ن   أنْ   منبدال   ،ةة باملرَّ يعيَّ فة الش  اقت الثَّ الكثي والكثي من احلقائق ولتغيَّ 

 إبراهيم-لّي ابن إبراهيمد ابن عَ مَّ حَ ن م  عَ -ثال  احلديث الثَّ  ،من نفس الطَّبعة ،578يف صفحة  ،والشَّافعي
ابن  عليّ  ابن مَّدمُ  ،هذا حفيده ،وقف على إمامة أبيه موسى ابن جعفر ،ه صار واقفيا  عنه بأنَّ  تلقُ الَّذي 

 ابن إبراهيم حفيد عليّ  ؟من أبوه-يبِ ي أَ لِ  الَ قَ ر ف َ مَ ا األَ نَ بِ  اقَ ضَ -إبراهيم ابن موسى ابن جعفر هو يقول
-ُممَّد حُيد ث ،ابنُه علّي وابن علّي ُممَّد مظاليب لإلمام الكإبراهيم هو االبن املباشر الصُّ  ،مظااإلمام الك

 الَ قَ ر ف َ مَ ا األَ نَ بِ  اقَ ضَ -الوضع االقتصادي ،بنا األمر من اجلهة املادية ضاق  -يبِ ي أَ لِ  الَ قَ ر ف َ مَ ا األَ نَ بِ  اقَ ضَ 
َحتَّى َنِصير إَلى َهَذا  ِامِض بَِنا-ُيشي إىل اإلمام العسكريّ -لج  ا الرَّ ذَ ى هَ ير إلَ صِ نَ تَّى حَ ا نَ بِ  مضِ اِ  :يبِ ي أَ لِ 

ا  إذا ما دَّ ة ج  همَّ ة مُ قضيَّ -طّ ه قَ يت  أَ ا رَ مَ ه وَ ف  رِ عْ ا أَ مَ  :القَ ف َ  ؟ه  ف  عرِ تَ  :لت  ق  ف َ  ،ةاحَ مَ سَ  ه  نف عَ صِ د و  قَ  ه  إنَّ فَ  الرَّج ل
 أحفادهمو  ةمَّ ئ  يكون أوالد األ   ليس بالضرورة أنْ ف ،قائقوايات سنجد الكثي والكثي من احل  ندرس الر   أردنا أنْ 

سة ل به يف املؤسَّ يُعم  الَّذي هذا القانون  أنَّ  وهودُه دائما  رد  أُ الَّذي ومن هنا هذا الكالم  ،على اهلدى أبدا  
صهارُه ط أيسل   ،هوأحفاد وأوالده   يعتمد على أصهاره  فمرجع شيعي يأيت  أيّ  ،بأهل البيت هُ لة لينية ال ص  الد  

 درجع وأوالامل  يكون أصهارُ أنْ  دَّ البُ بأنّه وتعاىل  همن اهلل سبحان هناك نصَّ  هُ وكأنَّ ه أقرباء  و  وأوالده وأحفاده
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 ذه  من أين جئنا هب ،ية وقياديةار درة إدين وعلى كفاءة وعلى قُ لم وعلى د  على ع   وأحفاد املرجع املرجع
املنهجية  ى هذه  فلماذا االعتماد عل ،ئةلك مئة باملالف ذ  شي إىل شيء خيُ ي يُ لمبينما الواقع الع ؟احلقيقة
على و وكأنَُّه شرعا  البُدَّ أْن يعتمد املرجع على أصهاره  سيأتون الَّذين احلاضرون و و ابقون لسَّ ا املراجع !؟اخلاطئة
زاهة النَّ و  ةدين والعلم والفقاهكون التلوكأنَُّه بالنَّص األصهار واألوالد واألحفاد ي ،على أحفاده  و أوالده  

 ،فيهم هو عكس ذلك بالضبط ا املوجودبل رَّبَّ  !ذلك ل  ون من كُ وهم واهلل خليَّ  ،ةار كفاءة والقيادة واإلدوال
ويف  ،لى البعض منهمعبل  ، أوالدهمل  على كُ  تمدون  عيال األ ئ مَّة لذلك  ،األ ئ مَّةم أوالد ون هؤالء هُ وتالحظ

ومع ذلك فهناك من يعبث ويعبث ويعبث أمثال البطائين  ،على العلماء من أصحاهبمأكثر األحيان يعتمدون 
هذا اآلن  !سوا الطريقة الواقفيةأسَّ الَّذين ر من ثُ كُ   ءاوأمثال البطائين فقه ،جناإلمام يف الس   غيبة   ستغلَّ ا  الذي 

َما َأْعرِف ه  :َقالف َ  ؟َتعرِف ه   :فَ ق لت   - يعرفانهفال هو وال أبوه قد رأيا اإلمام العسكري وال ،حفيد اإلمام الكاظم
تا ئَ م مِ رهَ ائة دِ مسمَ خَ بِ نا ر لَ أم  يَ  نْ لى أَ نا إِ جَ حوَ ا أَ مَ  :هِ ريقَ طَ  يو فِ ه  بي وَ ي أَ لِ  الَ قَ ف َ  ،اهدنَ صَ قَ ف َ  ،َوَما رَأَيت ه َقطّ 

يَ رهَ ا دِ تَ ئَ مِ وَ ة لكسوَ م لِ رهَ دِ  ري شتَ أَ  ئةٌ م مِ رهَ ة دِ ئَ ثمَ اَل ثَ ي بِ ر لِ مَ أَ  ه  يتَ لَ  يفسِ ي نَ فِ  لت  ق  ف َ  ،وِمئة للن ََّفقة نم للدَّ
 ،يعين إىل إيران ، اجل ب لإىل-قَاَل فلمَّا َوافَيَنا ،وَأخر ج  إَلى الَجَبل ةللكسوَ  ةٌ ئَ مِ ة وَ قَ فَ ئة للن َّ مِ ارا  وَ مَ ها حِ بِ 

يدخ ل عليُّ ابن  إبَراهيم  :فَ َقال ،ينا غ الم هلَ إِ  جَ رَ خَ  ابَ ا البَ ينَ افِ ا وَ مَّ لَ ال ف َ قَ -أرض إيران أرُض اجلبل هي
يَا  :القَ ف َ  ؟قتا الوَ ذَ ى هَ ا إلَ نَّ عَ  كَ فَ لَّ ا خَ مَ  ليّ ا عَ يَ  :يال ألَبِ ا قَ منَ لَّ سَ يه وَ لَ ا عَ لنَ خَ مَّا دَ لَ ف َ  ،وم َحمٌَّد ِابن ه

ال قَ ف َ  ة  رَّ ي ص  بِ أَ  لَ اوَ نَ ف َ  فَلمَّا َخَرَجنا ِمن ِعندِه َجاَءنا غ اَلم ه ،اله الحَ ذِ ى هَ لَ اك عَ لقَ أَ  أنْ  يت  حيَ تَ سْ دي اِ يِّ سَ 
 هو ل يطلب من اإلمام  كما كان يتمىّن -قةفَ ئة للن َّ مِ ين وَ ان للدَّ تَ ئَ مِ ة وَ سوَ لكِ ان لِ تَ ئَ م مِ رهَ ة دِ ئَ مسمَ خَ  ذهِ هَ 

ومئة للكسَوة ومئة ار مَ ن حِ مَ ي ثَ ئة فِ ل مِ جعَ ا   ئة ِدرَهمهذه َثالثمَ  :َقالفوأعطَاِني ص رَّة -كان يتمىّن 
بينما هو ل ُيصر ح  ،واإلمام ّناه عن اخلروج إىل اجلبل-لبَ ى الجَ ج إلَ خر   تَ َل وَ -ونمثل ما كانوا يتمنّ -للن ََّفقة
ال تذهب إىل  :-ى الَجَبلَوَل َتخر ج إل-يعين احللةالسوراء -اءورَ ى س  إلَ  ارَ صَ اء فَ ورَ ى س  ر إلَ صِ وَ -بذلك
-ارينَ دِ  ف  وم أله اليَ ل  خْ دَ فَ مرأة اب جزوَّ تَ وَ ء اورَ ى س  إلَ  ارَ صَ اء فَ ورَ ى س  ر إلَ صِ وَ -اجلبل هي أرض ُقمّ  ،إيران
ول ق  ي َ ا ذَ هَ  عَ مَ وَ  َفَدْخل ه الَيوم ألف  ِديَنار-فدخله اليوم الدخل الشهري ،دخل عليهيالَّذي مدخول ال

أَت ريد  :فَ ق لت  له  َويَحك :يمإبراهِ  ابن   حّمدال م  قَ ف َ - اإلمامة انتهت عند اإلمام الكاظميعتقد بأنَّ -قفالوَ بِ 
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أبونا كان كذلك -يهلَ ا عَ ينَ رَ د جَ قَ  مرٌ ا أَ ذَ هَ  :القَ ف َ  ،القَ -رمهذا األ تريد أمرا  أبني من-؟اذَ ن هَ ن مِ يَ ب ْ أَ أمرا  
جريات مُ ـهذه ال وكم هي الغرابة يف كل   .؟!.كم هي خطورة املوقف  تالحظون ،رموحنن ّنشي على هذا األ

 .ربغواأل األغربوهناك ما هو 

الغاية أنا  ،ث عن تفاصيل تأريخ الواقفةيدطر األول من هذه احللقة لست بصدد احلأنا قلت يف الشَّ 
 ،وهؤالء أيضا   ؟ك أشباه احلميأنت وأصحابُ  :م للبطائينظاملاذا قال اإلمام الك ،الواقفة أعرف منهج أريد أنْ 

ظم اهذا ابن اإلمام الك ،نفس املنهج ،ةنفس القضيَّ  ،احلميهم أشباه لكنَّ األ ئ مَّة  الشيء من أوالد هؤالء نفس
أوا ما رأوا من اإلمام احلسن يم ور  ابن إبراهد ابن عليّ وهذا ابن حفيده ممّ  ،وهذا حفيدُه عليّ  ،ميإبراه

ا   !جرينا عليه قد هذا أمرٌ  ؟ما هو التربير ؟العسكري ومع ذلك بقوا على ما هم عليه دَّ هذه القضيَّة ج 
   تبقى األموراألفضل أنْ  .كما هي عليهتبقى  األمور  فإنّ  ،وتبني خطأ الواقع يعين حَّتَّ لو قامت األدلَّة ،ةُمهمَّ 

 كلّ   !قوها على الواقع املوجودطب   كثيا    اهذه الكلمة فك روا فيه ،(َهذا أمٌر َقد َجَريَنا َعَليه) :عليه ما هيك
َهذا أمٌر ) :ولكن سيكون اجلواب هو هذا ،شي إىل اخلطأ يف الواقعهذا الربنامج تُ  يف تمرَّ الَّيت هذه احلقائق 

ه كان يدور يف مباشر ولكنَّ  قطعا  ل أسعه بشكلٍ  ،ثتوهذا الكالم سعتُه جوابا  حينما حتدَّ  ،(َقد َجَريَنا َعَليه
وطالب  علماؤناالَّيت يلبسها اآلن مراجعنا و  مامة الطابقيةثت عن الع  حتدَّ  خصوصا  حني ،يو الوسط احلوز 

ن هذا ع ثتُ وقد حتدَّ  !مامة إبليسع  إّّنا  األ ئ مَّة يقولون عن هذه الع مامةف ،ة اجُلمعة واجلماعةالعلم وأئمَّ 
 -جيهل هذه احلقائق يكن اجلميع يف املؤسَّسة الدينية ل-، وكان الكثيعو ضثت عن هذا املو ا حتدَّ مَّ ل   ،عو ضاملو 

 العمائم الَّيت يلبسوّنا بأنَّ هذه   رونيتصوَّ  ،بركَّ مُ  هلٍ وهم يعانون من ج ،حبديث أهل البيت بسبب جهلهم
مامة ع   ،ليست هكذاع مامة اإلمام احُلجَّة  بأنَّ  نتُ وقد بيّ  ،ةجَّ هي عمائم اإلمام احلُ  ،هي عمائم أهل البيت

يف الر واية إبليس و  مامةُ ع   هذه   ،ارون العباسيههذه عمائم  ،تعمائم الطواغي هذه   ،هكذاليست رسول اهلل 
 ينألنَّ  ، ينكر أحدل   ؟اجلواب ما هو ،احلديث مرَّ و  ،الة فيهامون الصَّ ر  يعة حيُ وكان فقهاء الش   ،ريفالكايف الشَّ 

ال و من املصادر األصول و من الوسائل و من الفقيه و وايات من الكايف الر   تنقل ،باملصادر وباحلقائق جئتُ 
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األمور اآلن صارت هبذا الشَّكل  ،(!َهذا أمٌر َقد َجَريَنا َعَليه) ؟ما هو اجلواب ،نكر ذلكيُ  يستطيع أحد أنْ 
 .الواقع هو هذا الواقع ،نَّ اجلواب ُهو هوأال ُتالحظون إ ، ُيكن التغييوال

 .كمال احلديثإل نذهب إىل فاصل وأعود إليكم 

فة وعن ورة عن الواقصُ كم عطتُ أ   قدة حظاللَّ  داية احللقة إىل هذه  ذكرهتا من ب  الَّيت ات  املعطيأعتقد أنَّ 
 ،ونرُ  ح  ن  احلماُر حيوا :ما قلتك  ،قفيطان والو  مار والشَّ ة فيما بني احل  تمازجمُ ـالقة القف وعن الع  عىن الو  م  
عرف أ   ريد أنْ ين أ  م هو أنَّ ا الكالهذ ل  اهلدف األساس من كُ و  !كوال يتحرَّ يف وسط الطَّريق يقف  ينيع ،نر  حي  

م اإلماأّن يث حبلبطائين اهم ز رم كان عليه هؤالء وخصوصا  الَّذي  فة أو الوضع أو احلال هي امليزة أو الص  ما 
وال  ،نآلخرياب ال شأن يل .؟!.حلميتم أشباُه اة فتنة الواقفة قال هلم أنقبل قضيَّ و  صلواُت اهلل  عليهالكاظم 

ال بأنَُّه قمنهم من  ،يونلر جالفيه ا لبطائين أيضا  اختلفا ،البطائينما عالقيت ب ،يل بالبطائين وال بغيه  شأن 
ل عن ئ  د سُ وق ،ا  نار  هُ قرب  شيّ ف وقد حُ ه مات على الوقح بأنَّ صر  وايات تُ الر  و  ،ل يهتد   منهم من قالو  ،ا هتدى

ا أن ،ه  ائين وال بغي  بالبطيلشأن  ال ،الر وايات هكذا حدَّثت ،يبجيُ  الرضا ول يستطع أنْ  ه عن اإلمام  إمام  
يل  نال شأ ،ا عليهأنلَّذي اريق أنا أحبث عن الطَّ  ،ف من أين وإىل أينر  ع   امرءا  رحم اهلل  ،عن مصيي ثُ أحب

 نْ أريد أنا أُ  ،يضا  م أهبيل  ال شأن ،اء كانت هذه املنهجية تنطبق على اآلخرين أم ال تنطبقو وس ،باآلخرين
ن أعرف أأريد  !؟..ميباه احلأش مأنت اإلمام يقول لهُ أّن حبيث  ليها البطائينعيت كان هجية الَّ ي املنهعرف ما أ  

 انطبقت هذه ينباآلخر  شأن يل وال ؟أم لست من أتباعهافهل أنا من أتباع  هذه املنهجية املنهجية احلميية 
ية نهجية احلمي امل ذه  ث عن هحب أأنْ نا هنا فقط أريد أ ،خرينال شأن يل باآل ،عليهم أم ل تنطبقاملنهجية 

الَّيت ية احلمي  نهجيةبوا امل تتجنّ إذا كانت لكم رغبة يف أنْ  أيديكم ب هذه املنهجية وأعرضها بني  أجتنَّ حَّتَّ 
  .عليه صلواُت اهلل  وسالُمهنا باب احلوائج مُ امإأشار إليها 

  !الوقفهي المنهجية  فة في هذهِ ل صِ أوَّ  

 ،لميّ وقف  ع   ،على اإلمامة أو هو وقف  عقائديّ  ا هو وقف   والوقف إمَّ يمأشباُه احلالواقفون هم 
 ببٍ س   ل ألي  كم  أخذ جزءا  من احلديث وال يُ  يأنْ  !وال يستمر وال يُكملأْن يأخذ شيئا  ويقف  ،كريّ قف  ف  و 
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قد  ه من األخذ باحلديثهناك أسباب متنع ،باحلديث دم األخذ  من ع  أو من األخذ  هناك أسباب متنعهُ  ،آخر
محيية هذه و  ،هذا وقفف ،ع عليهايقف عند األحاديث الَّيت اطلّ ، فعدم املوسوعيةو ة االطالع لَّ ق   يكون مثال  

 ،أْن يستمر يف تناول احلديث اإلنسان من ينعالَّذي جال جال أو غي علم الر  الر   قد يكون هناك علمُ  ،أيضا  
ب أجتنَّ  ريد أنْ أُ  ،ال شأن يل باآلخرين أنا بالنسبة يل ،مصاديق من الوقف ،هذا وقف  ،قد يكون وقد يكون

الواقفُة محُي  :أل يُقل إمامنا اجلواد ،ن من هذا االستحمارما أمتكّ  ص بقدر  خلُ أ   أريد أنْ  !هذه احلميية
ات عديدة ذكرُت لكم أل يُقل إمامنا الكاظم ورواي ،نن بقدر ما أمتكّ او هذا العن أخرج من أريد أنْ  ؟الش يعة

رون يفك  الَّيت ريقة ي نظرة على الطَّ لذلك سنلق .؟!.صحابك أشباُه احلميأنت وأ :أرقامها وأرقام الصَّفحات
سأذهب إىل  ينلكنَّ  ،هقتُ يق و  ض  صاديق كثية لكن الربنامج ي  ك مهنا !ثونيتحدَّ هبا  الَّيت يقةعلى الطّر  !هبا
جمادلة دارت بني اإلمام  أهمّ و  ،رةاظنمُ  ا هي أهمّ َّبَّ ضا وبني البطائين وهذه رُ اإلمام الر  ارت بني ة د  همَّ ناظرة مُ مُ 

 :ضا وبني البطائينالر  

 ،هلسَ  بن  يل اِ اعِ سمَ نا إِ ثَ دَّ حَ -463صفحة  ،883رقم احلديث  ،موجودة يف ر جال الكش يوهي 
ثَنا ِإسَماِعيل ِابن  َسهل-القضيةالتفتوا إىل هذه -انَ ابِ حَ صْ أَ  عض  ي بَ نِ ثَ دَّ حَ  :الَ قَ  ثَِني بَعض   :قَالَ  ،َحدَّ َحدَّ

 ،عتههون سكانوا يشو    ؟ملاذا ،كان خياف منهم  ،ألنَّه كان خياف منهم-!هسمَ اِ  مَ ت  كْ أَ  نْ ي أَ نِ لَ أَ سَ وَ  َأْصَحابَِنا
ثَنا ِإسَماِعيل  -ونهيضرّ و  ،يؤذونهو  ،يسيئون إليهو  اإلمام  ،خياف من اإلمام الر ضاوإالَّ هو ال -ِابن  َسهل َحدَّ

ثَنا ِإسَماِعيل  -جهتُه مأمونة الر ضا ثَِني بَعض  َأْصَحابَِنا :قَالَ  ،ِابن  َسهل َحدَّ  ،هسمَ م اِ ت  كْ أَ  نْ ي أَ نِ لَ أَ سَ وَ  َحدَّ
علينا قبل قليل   مرّ  ،خياف من هؤالء ؟فمن أين خياف ،هو من أتباع  اإلمام الر ضا-اضَ الرِّ ِعنَد  نت  ك    :الَ قَ 

هو قال  ،العداء وناصبوا لهُ  ا رفض أظهروا عداوتهمَّ ل  عرضوا األموال على يونس ابن عبد الرمحن و  مكيف أّنَّ 
ثنا عن ذلك  ،عتهون سُ هشو  ا يُ وإّنَّ  ،يقتلوهحَّتَّ يف السَّ  هم ال يتلكون ؟كيف يُظهرون العداوة  ،هو حدَّ

-وابن  السَّراج وابن  ال م كاري مزةبي حَ أَ  ابن   عليُّ  يهلَ ل عَ خَ دَ فَ  ك نت  ِعنَد الرَِّضا  :قَالَ -عتهطون سُ ق  سي
وابن  -هذا البطائين-ابن  أَبي َحمزة عليُّ  َفَدَخل َعَليه-كبية عند الواقفةرموز   ،وهؤالء شخصيات كبية
البطائين -ا  وتَ ى مَ ضَ مَ  :الَ قَ  ،ىضَ مَ  :القَ  ؟وكب  ل أَ عَ ا ف َ مَ  :مزةحَ بي أَ  ه ابن  لَ  الَ قَ ف َ  ،السَّراج وابن  ال م كاري
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-؟دهِ ن عَ ى مَ إلَ  :الَ قَ ف َ  ،الَ قَ  ،نعم :قال-مضى موتا   :بطائين قالال ،مضى :اإلمام قال ؟ضار  يسأل اإلمام ال
فماذا قال -معَ ن َ  :الَ قَ  ؟ن اهلله مِ تَ اعَ طَ  رضٌ تَ فْ ٌم م  امإِ  أنتَ فَ  :الَ قَ  ،يَّ لَ إِ  :الَ قَ -إىل من عهد باإلمامة الـُمراد

ل ش  ف   دنا قاإلمام هُ  يعتقدون بأنَّ  !جذَّ هم سُ  يعين-ك ِمن نَفِسهنَ كَ َقد واهلِل أم-؟كاريمُ ـبن الاج واابن السرَّ 
ار فهو أفضل كسذاجة إبليس حني عدَّ نفسه ملوقا  من النَّ   ،هناك س ذاجة ،ذاجةالسَّ هي هذه  ،قاشيف الن  

 بن  راج واالسَّ  ابن   الَ قَ -الشَّجر والشَّجر من الرتاب وآدم من الرتاب فآدم أفضلبينما النَّار من  ،من آدم
اد غدَ ي بَ آتِ  يد أنْ رِ ت  أَ  ؟نتكَ مْ ما أَ بِ وَ َويل ك  :قَالَ -لتفت إليهماإلمام ا-فِسهن نَ ك مِ نكَ  َأمد واهللقَ  :كاريم   ال
ابقني السَّ  باعتبار أنَّ األ ئ مَّة ؟قد أمكنك من نفسه هم ماذا قصدوا-يتِ اعَ ض طَ رَ فت َ ام م  مَ ا إِ نَ ون أَ ار  هَ ول لِ أق  وَ 

اإلمام  أنَّ  تصّوروا ؟فُهنا ماذا تصّور ابن السرَّاج وابن الـُمكاري !فرتضةطاعتهم مُ وأّن ة مَّ م أئ  حون بأّنَّ ال يصر  
ُيكن أْن وأنّه  ،احملاججةعيف يف ض  وأنّه ليس بإمام  وهذا يدلُّ على أنَّهُ  ،األ ئ مَّةقال كالما  خبالف كالم 

أَت رِيد أْن آِتي بَغَداد َوأق ول ِلَهار ون أَنَا ِإَمام م فتَ َرض  ؟َويل ك َوِبما َأْمَكنت :قَالَ -ل عليهُيشك   أنْ و حُياج ج 
ِاختاَلِف ما بَ َلَغني ِمن َعندَ وإنَّما ق لت  َذِلك َلك م -هذا ليس من واجبايت-يَّ لَ عَ  اكَ ا ذَ واهلِل مَ  ؟طَاَعِتي

ا ا  مَ يئَ شَ  رتَ ظهَ د أَ قَ لَ  :زةمَ أبي حَ  ابن   له   الَ قَ  ،كموِّ د  عَ  دِ يَ م في ك  رُّ ير سِ صِ  يَ الَّ ئَ م لِ ك  مِر ت أَ شتُّ تَ وَ  َكِلمِتك م
ر مَ ا أَ َلمَّ ول اهلل س  ي رَ ائِ بَ  آير  خَ  بهِ َلَقد َتكلَّم  واهلل بَ َلى :قَال ،م  بهِ ول يَتكلَّ   كائِ آبَ  ِمن دٌ حَ ه أَ ر  ظهِ ي   انَ كَ 

ول  اهلل ِإلَيك م ِإنِّي َرس   :وقَاَل َله مال  ج  رَ  نيعِ ربَ أَ  هِ يتبَ  ن أهلِ ع مِ مَ ن جَ بيِ رَ ق ْ األَ  ه  تَ ير شِ ر عَ نذِ ي   الى أنْ عَ ت َ  اهلل  
 ،رةمتصوَّ تون من جهة غي يأاأل ئ مَّة هذا هو حديث -هببو لَ ه أَ مُّ عِ َعَليه ا  يبَ ألِ تَ وَ  ه  لَ  ه م َتْكِذيبا  وَكان َأَشدَّ 

حني حتّدث اإلمام عن أنَّ إبليس  الر وايةيف  قة أهل البيت مثل ما مرّ هذه طري !ُتالحظون الدقة يف الن قاش
 يء هذه  نفس الشَّ  ،هنذهب إليها اإلمام ال يذهب إليها الذ  الَّيت اجلهة  ،اهلل كذبو  قال ،ملوق من الرتاب

ا ل مَ وَّ ا أَ ذَ هَ ف َ  ،يبِ نَ بِ  ست  لَ ف َ  شدْ ي خَ نِ شَ دَ خَ  نْ إ :يبَ م النَّ ه  ال لَ قَ ف َ -هم يف احلديثهو حلنُ  هذا ،طريقتهم
ة ن آيَ م مِ ك  لَ  ع  بدِ ا أ  مَ ذا هَ ف َ  ،مامإبِ  ست  لَ ا  ف َ دشَ ون خَ ار  ي هَ نِ شَ دَ خَ  إنْ  وأنَا َأق ول ،ِمن آيَة الن ب  وَّةم ك  لَ  ع  دِ بْ أ  

البطائين  ،اإلمام يعلمه ؟مهلولكن هذا من يع ،اإلماملن يؤذي ف هارون سيموت بعد فرتة قريبة ألنَّ -ةامَ مَ اإلِ 
 ،مي أشباُه احلمياحلوال ابن املكاري هؤالء  وال هذا ابن السرَّاج ،البطائين ال يعلمه  !؟علمه هذا احلماري
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عندهم  (،هفسِ ن نَ ك مِ نَ كَ مْ أَ  َقد واهللِ ) :رأسا  قالفهو  ،رعةالعجلة والسُّ  م محي هو هذهداللة على أّنَّ  وأدلُّ 
م على علم ثقة ع   .هم جيهلون باحلقائق ،واضح هنا بكَّ ر وهذا جهل  مُ  ،الهَّ هم جُ ولكنَّ  !على معرفةو الية بأّنَّ

  :إذا  هذه الميزة 

  .يقفون يف وسط الطريقأّّنم يف هؤالء احلمي األوىل امليزة 

  .ُسذَّج وامليزة الثانية أّّنم

حني   اإلماملى أنَّ رتاضهم عاعف ،قد ل للجدل ال للوصول إىل احلقائاجل   نيريدو  وامليزة الثالثة هي أّّنم
م أّنّ فرتض فيهم املالء وهؤ  خاصّ  فهو يف جملس ،هعرتاض ليس يف مل  فرتض الطاعة ا إمام مُ م بأين  قال هل

ي يريد الَّذو  ،لجدللجلدل ن او يريد هملكنَّ  ؟على مثل هذه احلقيقة كيف يعرتضونزعماء وقادة الش يعة ف
 .من األساس محار هوف ،لن يصل إىل احلقيقة اجلدل للجدل

 ه  لَ  الَ قَ  ،فَ َهذا َما أ بدِع  َلك م ِمن آيَة اإِلَماَمة ،إْن َخَدَشِني َهار ون َخدَشا  فَ َلست  بِإمام :وأنَا َأق ول
ن عَ  فَأْخِبرِني :فَ َقاَل لَه  أب و الَحَسن ،هثل  مِ  مٌ ام إإلَّ  ا َعن آبَاِئك إنَّ اإِلَمام َل يَِلي أمَره  ينَ وِّ ا ر  نَّ إِ  :علي  

 ،اإلمام ل يت م وأنَّ أمر اإلمام الكاظ ك ل تل  يقول بأنَّ  يريد أنْ  ؟ريد البطائيناذا يُ مهو -ليّ عَ ابِن ن َسيح  ال
ا  أو امَ مَ إِ ان كَ  فَأْخِبرِني َعن الح َسين ابِن َعليّ -رأسا  ذهب إىل هذا السؤال ،ل معُه احلديثاإلمام ل يُط  

ليُّ ان عَ كَ   أينَ وَ  :الَ قَ  ،َعليُّ ابن الح َسين :قَالَ  ؟رهمَ ي أَ لِ ن وَ مَ فَ  :القَ  ،اما  مَ ان إِ كَ   :القَ ف ؟اممَ ير إِ غَ  انَ كَ 
َخَرج وه م ل يَعلمون حتَّى  :قال ،بِالك وَفة في يِد ع بيِد اهلل ابِن زِيادا  وسَ حب  مَ  َكان  :قال ؟الحسين ابن  

ي لِ يَ الء ف َ ربَ ي كَ أتِ يَ  ين أنْ سَ الح   ابنَ  ليَّ ن عَ مكَ أَ ي الَّذِ  إنَّ  :نسَ أبو الحَ  ه  لَ  قالَ فَ  ،َوِلَي أمَر أَبِيه ث مَّ ِانَصرف
 َل س  وَ بْ ي حَ فِ  يسَ لَ ف وَ رِ نصَ يَ  مَّ يه ث  بِ مر أَ ي أَ لِ يَ اد ف َ دَ غْ ي ب َ أتِ يَ  مر أنْ ا األَ ذَ هَ  احبَ ن  صَ مكِّ و ي  ه  يه ف َ بِ أَ  مرَ أَ 
الحظ اإلمام -اوينَ ا رَ نَّ إِ  :ليِّ عَ  ه  لَ  الَ قَ -جادكما كان اإلمام السَّ   يف أسرٍ  ولستُ  ،أنا لست مبوسا  -ارسَ ي أَ فِ 
-هبَ قِ عَ  رىَ يَ تَّى حَ ي مضِ ام ل يَ اإلمَ  أنَّ  ِإنَّا َرويَنا :قَاَل َله  َعليِّ -ل من مكان إىل آخروهو ينتق   ،ججيم احلُ ق  يُ 

ضا ل اإلمام الر   ألنَّ  ؟ملاذا-أَما َرويت م ِفي َهذا الَحِديث َغيَر َهذا :فَ َقاَل أب و الَحَسن :قَالَ -حَّتَّ يرى أوالد ه
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أنَّ اإلَمام ل َيمِضي َحتَّى َيرَى  ِإنَّا َرويَنا-يقول البطائين ؟اإلمام ماذا قال لهُ  ،يكن قد ولد عنده اإلمام اجلواد
 ،َل  :الَ قَ  ؟أَما َرويت م ِفي َهذا الَحِديث َغيَر َهذا :نسَ و الحَ أب   الَ قَ ف َ  ،َحتَّى يَرى َعَقَبه ،هبَ قْ أو عَ  ،َبهَعقَ 
أنَّ اإلَمام ل َيمِضي َحتَّى يَرَى  ،يلا قِ مَ لِ اه وَ عنَ مَ  وندر   تَ م َل ت  أن ْ م وَ ائِ  القَ لَّ يه إِ م فِ يت  وَ رَ د قَ لَ واهلل ى لَ ب َ  :الَ قَ 

لكن بعد ذلك  ،ولد القائم ال يرى ع ق به يعين حني يغيب فليس لهُ  ،القائم ال يرى ع ق به-الَقاِئمإلَّ  َبهَعقَ 
 م َل ت  أن ْ وَ -يقول ،ني يغيب القائم ح  املراد إالَّ -إلَّ الَقائم-أوالد عند ظهوره يكون عنده أوالد هُ يكون عند

 :نسَ و الحَ أب   ه  ال لَ قَ  ،عاجَ تَ رَ ف َ  واهلل إنَّ َهذا َلِفي الَحِديث بَلى :قَاَل له  َعليّ  ،يلا قِ مَ لِ اه وَ عنَ مَ  وندر  تَ 
اإلمام -يَا َشيخ :ث مَّ قَالَ -أنْت تعرف ملاذا قطعت احلديث- َتدَع بَعَضه  يء  شَ بِ  يَّ لَ أت عَ رَ ت َ جْ اِ  يفَ ك كَ يلَ وَ 

اقشة واضحة هذه املناقشة من-تعالىادِّين َعن ِديِن اهلل اهلل ول َتك ن ِمن الصَّ  ِاتَّقِ يَا َشيخ -يقول للبطائين
صلواُت اهلل  م ظالكمثل ما قال إمامنا ا !ؤالءة همحييّ وتكشف عن  !رة هؤالءتكشف عن سوء سري ،ا  جدّ 

 :واضح  ف .عليه وسالُمه

  .نواحر  و ريق وقفوا يف وسط الطَّ  هم محي -ل  أوَّ 

  .ادلون للجدلجي هم -يا  نثا

وهم  ،اورةهذه احمل يف ائقاإلمام أقام احلق ،ق أمامهمئاتكون احلقيفرون من احلقائق حني  -ثالثا  
دل للجدل اجل  ريدون هم يى بعبارة أخر  ،إظهار عجز اإلمامإىل جهة أخرى حياولون و ينتقلون إىل مكان آخر 

وقف عند ند أحد و عجدت املسلكية إذا ما وُ  هذه   ،فهم ال يبحثون عن احلقيقة ،فوس شيء آخرويف النُّ 
 .ةة احلمييّ يّ سلكاملهي هذه ف ،قاحلقائ

عوذ ن   !هشباه احلمي وحنُن نعتقد إمامت  نكون من أال أنْ ونسأله نعوذ بإمام زماننا ونلجأ إىل إمام زماننا 
دل للجدل وأن ال ال نا صف الطريق وأنْ  ال نقف يف منتأنْ  ،ال نكون كذلك أنْ ونتوّسل إليه طفه  وجبالله  لُ ب  

على وضعهم و ى مكانتهم حيافظون علبزعمهم م إّنَّ  ،هؤالء هم احلمي !نذعن للرباهني وأن ،من احلقائق نفرّ 
 ينسون أنَّ  ال  هَّ جُ هم و  ،خيرجون بعضا  آخرو  ،خيفون بعضا  من احلقائق ،يماحل هؤالء هم أشباهُ هبذه الطريقة ف
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ا يقولون  نُفسهمويكذبون على أ !يغفلون !معصوم هو إمامهم أمام  الَّذي  ا  !خُيطئهو لرَّبُّ أيُّ  !جيهلهو لرَّبَّ
 !؟اليت هم عليها جهالٍة هذه

ش ي يف رجال الك   ،902قم حديث ر  ،هذا أيضا  من رموزهم-الصيرفي ةيامن ابن قَ سَ نا الحَ ثَ دَّ حَ 
 لت  عِ ج   :لت  ق  ف َ  ضاالرِّ  نلحسَ ا ا أبَ ألت  سَ ة وَ ئمِ ين وَ عِ ستالث وَ نة ثَ ي سَ ت فِ جْ جَ حَ  الَ قَ -475صفحة 

دَّة زمنية طويلة من هذا بعد مُ -عنَ صيف أَ كَ فَ  :لت  ق   ،هاؤ  ى آبَ ضَ ا مَ مَ ى كَ ضَ مَ  :الَ قَ  ؟وكب  ل أَ عَ ا ف َ اك مَ دَ فِ 
َداك َما ج ِعلت  فِ  :فَ ق لت   َضاوسألت  أبا الَحَسِن الرِّ -ئةنة ثالث وتسعني وميف س ،شهادة اإلمام الكاظم

ه يَعق وب ابن ش َعيب بِ ي نِ ثَ دَّ  حَ يث  دِ حَ بِ  عَفَكيف َأصنَ  :ق لت   ،َمَضى َكَما َمَضى آبَاؤ ه :قَالَ  ؟فَ َعل أَب وك
ىل إيشي -اتا مَ ذَ ي هَ بنِ اِ  ركم أنَّ خبِ ي   نم مَ ك  اءَ جَ  إنْ  :القَ  ماَل السَّ  يهِ لَ عَ  اهلل بدِ أبا عَ  َعن أَِبي َبِصير إنَّ 

  :فَ َقالَ -؟القاإلمام ماذا -هوا بِ ق  صدِّ ت   اَل فَ  رِهونَ َفض وا أَيِديَ ه م ِمن ت  َراِب قَ بْ  رن وق بِ فِّ ك  وَ -مظااإلمام الك
ثَه   ،يرصِ و بَ أب   بَ ذَ كَ   ،شي إىل إمام زماننايُ -مرِحِب هذا األَ ن َصام عَ إْن َجاءَك   :إنَّما قَال ،لَيَس َهَكذا حدَّ

أَيِديَ ه م ِمن نَ َفض وا فِّن وق ِبر و وَك   تَما إْن َجاءَك م َمن ي خِبركم أنَّ ِابِني َهَذا-الحظوا التغيي يف احلديث
ثَه  لَيَس َهكَ  ،َبِصير ب وأَكَذَب   :قَالَ -؟اإلمام ماذا قال-ت  َراِب قَ ْبرِه َفاَل ت صدِّق وا بِه ْن إ :إنَّما قَال ،ذا حدَّ

 ،ريرالضَّ  فملشهور املعرو ارَّاوي ال أبو بصي أبو بصي هذا املذكور هنا ليس-َجاءَك م َعن َصاِحِب هذا اأَلمر
أبو  ،من الواقفة يّ واقف ذاه ،خرآ ا هذا أبو بصيوإّنَّ  ،مظااملعروف قبل شهادة إمامنا الك لك تويف كما هوذ

لتفصيل يف جملال اآلن للو كان او  ،كاظم قبل شهادة إمامنا الذلك تويفّ  نقل أحاديثهدائما  تُ الَّذي بصي الراوية 
 ثتحدَّ ي ام كاننما اإلمبي ،(ابني) :اخلرب أقحمت فيه كلمة لكن تالحظون كيف أنَّ  ،لتلفصَّ  هذه اجلزئيات

 !!ة ابن احلسنجَّ يعين عن احلُ  (،األمرهذا صاحب ) :عن

ل عَ ا ف َ مَ  ج ِعلت  ِفَداك :سألت  أبَا الَحَسِن الرَِّضا فَ ق لت   ،قَالَ -يامة الصييفأيضا  احلسن ابن ق  
ابن ة عَ رْ زَ  بهِ  ينِ ثَ دَّ حَ  يث  دِ حَ ع بِ صنَ أَ  يفَ كَ فَ  :لت  ق   ،المالسَّ يهم لَ ه عَ ؤ  ابى آضَ ا مَ مَ ى كَ ضَ مَ  :القَ  ؟وكب  أَ 

أنَّ أبَا -من رموز الواقفة ،يضا  واقفياعة هذا أس  - اهللبدِ ا عَ أبَ  أنَّ  ابن مهران م حمَّد الَحضَرمي َعن َسماعة
نَّ أبَا َعبد اهلل أ-!يكون الرجل كذلك ا الورَّبَّ  ،حبسب ما هو معروف-هٌ بَ شَ  يهِ ا فِ ذَ ي هَ بنِ  اِ نَّ إِ  :َعبد اهلل قَالَ 
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وذََكَر  سون  ي   َغابَ ا مَ يب كَ غِ يَ ف وَ وس  د ي  سِ ح  ِمن َخمَسة أَْنِبَياء ي حَسد َكَما  ِإنَّ ِابِني َهَذا ِفيِه َشَبهٌ  :قَالَ 
 ،ائمالقَ  ينِ عيَ  ،مرا األَ ذَ هَ  ب  احِ صَ  :الما قَ نَّ إِ  ،لَيَس َهكذا َحديث َسَماعة ،َكَذَب َزرَعة  :قَالَ  ،َثاَلث أ َخر

  .هناك حتريف يف األحاديثإذا  -يبنِ ل اِ ق  م ي َ لَ اء وَ يَ بِ نْ ة أَ مسَ ن خَ ٌه مِ بَ شَ  يهِ فِ 

  !فةهناك أحاديث مرَّ  -
  !دل للجدلناك ج  هُ  -
  !رار من احلقائقهناك ف   -
  !موالهناك أ   -
  !محنس ابن عبد الر نو مع ي كما فعلوا  ذين ينطقون باحلقيقةة للَّ اعادهناك مُ  -
 !حديث أهل البيت وقلَّة فهمالع على ة اطلَّ هناك ق   -

 :المالسَّ  يهِ لَ ا عَ ضَ ن الرِّ سَ لحَ ي ابِ لت أِلَ ق   ،القي قَ اوود الرَّ ن دَ عَ -700رقم احلديث  ،373صفحة 
ي بِ ن أَ ه عَ ويِ ر يَ  يحرِ ن ذَ ه  مِ معت  يثا  سَ دِ لَّ حَ يء إِ ك شَ مرِ ن أَ ي مِ درِ ي صَ فِ  ج  لِ ا يَ اهلل مَ ه وَ نَّ إِ ك ادَ فِ  لت  عِ ج  
 ،ينقل عن اإلمام الباقر ذريح-اء اهللشَ  نا إنْ م  ائِ ا قِ نَ ع  ابِ سَ  :ولق  ه ي َ معت  سَ  :القَ  ؟وا ه  مَ وَ  :يلِ  الِ قَ  ،رعفَ جَ 

اء شَ  نا إنْ م  ائِ ا قِ نَ ع  ابِ سَ -عّد األئ مَّة من أمي املؤمننين مام الكاظم سابعهم إذا أردنا أناإل ؟فمن هو سابعهم
 ،و َجعَفرب  أَ  قَ دَ صَ يح وَ رِ ذَ  قَ دَ وصَ -هذا احلديث صحيح -تقْ دَ صَ  :الَ قَ -؟اإلمام الرضاذا قال فما-اهلل

 أَما واهلل دالِ بي خَ أَ  ابنَ  نَّ اوود إا دَ يَ  :الَ قَ  مَّ ث  -داوود الرَّقي يقول فازددُت واهلل شكَّا  -!!ا  كَّ ه شَ واللِ  دت  دَ ازْ فَ 
 ،شاء اهلل إنْ -يءن شَ عَ  ه  لَ أَ ا سَ مَ  َصاِبَرا  سَتِجد ني إْن َشاء اهلل -يعين للخضر-مالِ لعَ ال لِ ى قَ وسَ م   أنَّ ل و لَ 

فَ َقطَعت   :قَالَ  ،الا قَ مَ كَ   انَ كَ لَ  اهلل اءَ شَ  نْ ال إِ قَ  نْ ول أَ الم لَ السَّ  ك أبو جعفر عليهِ لَ ذِ كَ وَ -!بقيد املشيئة
مرَّ علينا حني حتدَّثت عن الشَّهادة الثَّالثة وقُلت إنَّ رجال  من  !أصبحت من القطعية فقطعُت عليه أيّ -َعَليه

يف وقتها بيَّنُت لكم معىن القطعية وقلت  ،ام البويهيني من القطعيةم اإلمام الكاظم أيَّ ر حن يف القطعية كان يؤذ  
قطعُت -فَ َقطَعت  َعَليه :قَالَ  ،الا قَ مَ كَ   انَ كَ لَ -قطعوا على شهادة اإلمام موسى ابن جعفرالقطعية هم الَّذين 

بب هو عدم السَّ أّن وتالحظون  ،ا  اكَّ كان ش  و ضا الر   اإلمام عتقدا  بإمامةقي أيضا  ل يكن مُ داوود الرَّ  ينيع ،عليه
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 سابعنا قائمنا إْن شاء اهلل إنَّهُ  :اإلمام الباقر حني قال ،واإلمام هنا بنيَّ وجها   !فهم حلن حديث أهل البيت
اإلمام الباقر  ،ابعة سيكون هو السَّ جَّ من اإلمام الباقر إىل اإلمام احلُ  ،حسبوهاإ ،احُلجَّة ابن احلسنُيشي إىل 

ابع من بعد اإلمام اإلمام سيكون السَّ  ،والرضا واجلواد واهلادي والعسكري ،وبعده الصَّادق فالكاظم ثالثة
م ه  قي ف  داوود الرّ  لو أنَّ  ،اء اهلل تعاىلش   نا قائما إنْ عُ اب  س   ،قائمنا من ولده  من ولد اإلمام الباقرنا ابعُ س  ف   !اقرالب  

ملنهج  أو هبذا الوجه وهو ينسجم مع العقيدة األصل ،ضااإلمام الر   ذكرهُ الَّذي ل احلديث إن كان بالوجه األوَّ 
 ُت اهلل  وسالُمهصلوام زمانه ا ذهب هبذا االجتاه املعاكس إلمام  لو كان يُدرك حلن القول ل   ،رتةالكتاب والع  

 .عليه

ربنامج جيري وقت ال أرى ينلكنَّ  ،كانت حباجة إىل أمثلة أكثر  وإنْ  ،القضية صارت واضحة ،تالحظون
 .شي إليهاأُ  أنْ  دَّ سريعا  وبقيت عندي مطالب البُ 

بفتنة  ،تنةرتبط هبذه الف  ت   مورٍ ينما سأله عن أُ ح   ،ضا إىل البزنطيرب اإلسناد رسالة من اإلمام الر  يف قُ 
ه ضا ذكرتُ داال  مع اإلمام الر  كان قد أثار ج  الَّذي  البطائين -مزةبي حَ أَ  ا ابن  مَّ أَ -؟سالةماذا جاء يف الر   ،الواقفة

 التأويل ،ل غي التأويلالتأوَّ و  ،لتأوَّ بل  ،ل يكن أوَّل ،لتأوَّ -فَ َرجٌل تأوَّل َأمَّا ابن  أَبي َحمزة-لكم قبل قليل
لذلك  ،إعطاء معاين جديدة بعيدة عن احلقيقةفهو  أمَّا التأوُّل ،تهاأوليّ  إىلو إرجاع املعاين إىل حقيقتها  هو

عليه   لون يتأوَّ  (،لون كتاب جدهيؤوّ )لون ليس يؤوّ و  ،لون عليهيتأوَّ  ؟واياتحني يظهر إمام زماننا ماذا تقول الر  
ابن أيب محزة و  ،غاباظم تالحظون اإلمام الك ،نفس العملية-َأمَّا ابن  أَبي َحمزة-هد  ج   كتاب    ،اهلل كتاب  
 ،ال يتلكون موسوعية كاملة يف احلديثهؤالء  !ل وظواهر األمورك باجلد  متسَّ و ألموال ا جمعف ،مرجع

م لَ وَ  نه  سِ حم ي   لَ ياَل  أوِ تَ  فَ َرجٌل تأوَّل َأمَّا ابن  أَبي َحمزة-هذه هي القضّية دائما ! !ضالون على اإلمام الر  يتأوَّ ف
ه ولِ قَ  الِ طَ بْ ي إِ فِ  ه  فسَ نَ  بَ ذَ كْ أَ - نشرهإىل أنْ  ،أخذ يلج ويلحّ -هكر  ذِ  يهِ فِ  جَّ لَ اس ف َ اه إلى النَّ ألقَ ه فَ لمَ عِ  ؤتَ ي  
-هو تأوَّهلا تأوُّال  فها إىل احلقيقة ن إرجاع  ل حُيس  أي ن تأويلها حُيس  ل -اهَ أويلَ ن تَ م ي حسِ لَ ها وَ لَ أوَّ يث تَ ادِ حَ أَ بِ 
 ألنَّهُ -هيرِ غَ ي وَ انِ يَ فالسُّ  ثلَ نه مِ بَّر عَ ا خَ مَ  لَّ عَ لَ  درِ م يَ ك لَ لِ ذَ ي بِ ائِ ق آبَ م َيْصد  ا لَ إذَ  ه  نَّ أى أَ رَ ا وَ هَ لمَ عِ  ؤتَ م ي  لَ وَ 

هم بأنَّ عالمة السُّفياين  ،ماإلمام الكاظأي  ، اإلمام سيظهرسيكون قريبا  وأنَّ خ ربَّ النَّاس بأنَّ السُّفياين  خربَّ
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والوقت ال يكفي لتفصيل  ،تهم طويلةقصّ إّن هؤالء قلت  ،ه بعد ذلكق يف هذه األيَّام وبان كذبُ ستتحقّ 
ي انِ السُّفيَ  ثلَ نه مِ بَّر عَ ا خَ مَ  لَّ عَ لَ  درِ اِئي ِبَذِلك َلم يَ م َيْصد ق آبَ ا لَ إذَ  نَّه  أى أَ رَ وَ -لكالم يف كل صغيٍة وكبيةا
-يعين اإلمام الر ضا ُيسقط قول آبائه  -هِ ائِ آبَ  ولَ ط  قَ قِ سي   :مه  لَ  الَ قَ وَ  ،ءيشَ  نه  مِ ون ك   يَ َل  انَ كَ   ه  نَّ أَ ه يرِ غَ وَ 
يه لَ عَ  ة  بهَ ش  ار فتنة  له وَ صَ فَ  ائقه  قَ حَ ك لِ ات ذَ ايَ ن غَ ه عَ لمر عِ ص  ن قَ كِ لَ يء وَ ي شَ ائِ ول آبَ قَ  ط  قِ ا ي سْ مري مَ عَ لَ 
طالٍع ل يكن ذا ا  و  ،البطائين ل يكن ذا موسوعية علمية أنَّ  نت قبل قليلكما بيَّ -يهع فِ وقَ  فَ مر  ن أَ فرَّ مِ وَ 

ه ط مع حب  لذلك أخذ يتخبَّ  ،ل يكن ذا موسوعية كبية هُ ثا  ولكنَّ د  كان مُ و  كان عال م ا  و  كان فقيها    ،واسع
اإلمام  ملّ اس جعلوه يف والنَّ  ،م يف سجنهاظاإلمام الك لسنوات يف غيبة   يعة  م الش  فهو قد تزعّ  ،عامةللزَّ 

ظاهرا  يف  ألنَّ اإلمام الر ضا ليس   ،عليه صلواُت اهلل  وسالُمه اإلمام الكاظم هُ وكأنَّ  يتعاملون معهُ وا وبدأ ،اظمالك
الَّذين ظهروا يف ف ،احةا  يف السَّ ر هضا ليس ظاالر   اإلمامو  ،ماظاإلمام الك ةإمام اآلن هذا الوقت وقتُ  ،السَّاحة

وصارت هلم  ،فكانوا مرجعا  للش يعة وكانت األموال جُتىب إليهم ،وأمثال البطائين البطائينهؤالء هم السَّاحة 
األمور تعود إىل  املفروض أنَّ  ،مظاه د إمامنا الكشبعد ذلك حني است ،القداسة الواسعةو  الزَّعامة الكبية

أنَّ اإلمام الكاظم ل ي ُت ب قالواف !الثبات على احلق ما استطاعواو لوا ذلك ل يتحمَّ ولكْن  ،ضااإلمام الر  
وجمموعات تبحث عن روايٍة هنا وراية اآلن ُتوجد ف رق وحَّت  !!عن روايٍة هناكو وا يبحثون عن روايٍة هنا وبدأ

أثيه  ال أريد اآلن أنْ و عنه فيما سلف  تُ ثقد حتدَّ  رموهذا األ ،واياتون الر  عيقط  و  ،عون األحاديثيقط  و هناك 
 .هبذا املوضوع لغشين منألنَّ 

سة األعلمي ل من تفسي العياشي مؤسَّ اجلزء األوَّ  هذا هو ،اشيسي العيَّ فإذا نذهب إىل ت
شخصية شيعية معروفة جدَّا  -ندبعن عبد اهلل ابن ج  -287 ،286صفحة  ،لبنان ،بيوت ،للمطبوعات

وم القَ  ؤلءِ ك اهلل هَ مَ حِ رَ  رتَ كَ ذَ  ،المسَّ ال يهِ لَ ا عَ ضَ ن الرِّ سَ و الحَ أب   يَّ لَ ب إِ تَ كَ   :قال-من أصحاب األ ئ مَّة
م ك  ة لَ اوَ دَ العَ م وَ ك  يلَ عف اَل ن الخِ يه مِ لَ وا إِ ار  صَ ي الَّذِ و  ا  انَ خوَ م إِ ك  لَ  مسِ األَ وا بِ ان  هم كَ نَّ أَ  فتَ صَ وَ ين الَّذِ 

وهكذا  ،ون منهمويتربّأ، عهملذين ال يأتون ممن ا شيعة أهل البيتداء ل  ع  ون النُ عل  يُ  واانُ ك  -منك  ة مِ راءَ البَ وَ 
ذََكرت -هي هي يف زماننا أال تالحظون هذه األحداث ،أسَّسوا هلم حزبا  خاصا  و  ،أسَّسوا هلم جمموعة
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والَِّذي َصار وا ِإلَيه ِمن الِخاَلف  رَِحَمك اهلل َهؤلِء الَقوم الَِّذين َوَصفَت أَنَّهم َكان وا بِاأَلمِس َلك م ِإخَوانَا  
  !ضام يقولون بإمامة اإلمام الر  ألّنَّ  ؟ون منهمملاذا يتربّأ-َوالَعَداَوة َلك م َوالَبراَءة ِمنك مك م يلَ ع

  :جمعوا هذه النقاطإذا  إ 

  !هذه النقطة األوىل ،ريقيف وسط الطَّ محي وقفوا  -طة األولىقالن

  !جيادلون للجدل -النقطة الثَّانية

   !ون من احلقائقيفرّ  -النقطة الثَّالثة

  !فون احلديثر  حيُ  -ابعةة الرَّ طقالن

  !ةيّ عال يتلكون موسو  -النقطة الخامسة

  !عون ما ليس هلمدَّ ي -النقطة السادسة

كان يتأوَّل ل  بحلديث يل ان يلك تأو كُ ه ل ي  ولكنَّ  ،ثيديعرف حقائق احل هعي بأنَّ البطائين يدَّ 
  .لبزنطيسالته ليف ر  عليه صلواُت اهلل  وسالُمهكما مرَّ علينا يف كالم اإلمام الر ضا   ،احلديث

 !لعداءناصبوه اا رفض مَّ ول   لرمحنيف قضية يونس ابن عبد ا يعة كما مرّ للشَّ  لمون األمواقد  يُ  ؟ث ماذا

رَِحَمك اهلل َهؤلِء الَقوم الَِّذين َوَصفَت  ذََكرتَ -عليه صلواُت اهلل  وسالُمهضا ا الر  أقرأ كالم إمامن
الَّذين و َكان وا بِاأَلمِس َلك م ِإخَوانَا والَِّذي َصار وا ِإلَيه ِمن الِخاَلف َلك م َوالَعَداَوة َلك م َوالَبراَءة ِمنك م   أَنَّهم

اب تَ الكِ  رِ ي آخِ ر فِ كَ ذَ وَ  ورحمت ه صلوات  اهلِل عليهتَأفَّك وا ِبه ِمن َحياِة أَِبي -أي افرتوا من اإلفك-واك  تأفَّ 
م ه  ت َ ي َ رْ ت فِ رَ هَ ا ظَ مَّ لَ  كَ لِ ذَ هم وَ نِ يْ دِ  رَ مْ يهم أَ لَ عَ  سَ بَّ لَ ة وَ هَ ب ْ الشُّ بِ  مه  رَّ ت َ غْ اِ  ،انيطَ م شَ ه  لَ  حَ نَ وم سَ ء القَ َل ؤ  هَ  أنَّ 
ا مَ وا لِ ال  قَ م ف َ هِ سِ نف  أَ  اءِ لقَ ن تِ دى مِ وا اله  اد  وأرَ -يعين اإلمام الرضا-مهِ مِ الِ لى عَ ذبوا عَ كَ هم وَ تَ مَ لِ ت كَ قَّ فَ ات َ وَ 
م لَ يد وَ بِ عَ لْ لَ  م  الَّ ظَ بَ  كَ ا ربُّ مَ م وَ يهِ يدِ ت أَ بَ سَ ما كَ ك بِ لِ ذَ م وَ هِ اطِ يَ حتِ ن اِ مَ أن مَ مِ  ك  لْ م اله  اه  أتَ فَ  يفن وكَ مَ وَ 
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وا إذا حتيَّ -يُّرحَ د التَّ نَ وف عِ ق  ك الوَ لِ ن ذَ م مِ ه  لَ ب جِ اوَ الم وَ يهِ لَ عَ  رض  ان الفَ ل كَ م بَ يهِ لَ  عَ َل وَ لهم ك لِ ذَ  نك  يَ 
 ،نا احلمار يقفلقُ  ،وقوف احلميجنس  س من هذا لي ،به   رناأُم   حننُ و  !وقوف االحتياطهو هذا و  ،يقفوا أنْ 

ة عمر ابن حنظلة ل مَّا يسأل عمر ابن حنظلة ايريف يف رو كما يف الكايف الشَّ   ،محي ف  و قلكن هذا ليس 
قات نكما مشهورين قد روامها الث  اخلربان عكان    فإنَّ  ،قات عنكماخلربان روامها الث   :ادق ويقولاإلمام الصَّ 

ماذا قال  ،يثني أميلدفني للحلالوب املخولكن ق ،األ ئ مَّةيب و ة النَّ نَّ سُ  ،ةنَّ تاب والسُ كم الك  وقد وافقا حُ  ،عنكم
 من االقتحام  يف بهات خي  عند الشُّ  الوقوف   ك فإنَّ تلقى إمام  حَّتَّ ه إذا كان ذلك فأرج   :قال ؟اإلمام

ف احلمي و هو كوقالَّذي الوقوف  !ليس وقوفا  كوقوف احلميو  ،اإلمام النتظار أمر   هذا وقوف   ،اهل ل كات
الَّذي ريق وأنت تعرتض الطَّ  !عرتض طريق اإلمامالوقوف يف وسط الطريق وأنت ت  هو ن احلمار ذلك كما حيرُ و 

جال فتقطع م الر  ت تأيت بعلأن ،اديثهميأيت يف أحرآن راد اإلمام يف تفسي القُ مُ  !راد اإلمامالله  مُ يأيت من خ  
 ،فيقال تفسي العسكري ليس صحيحا   ،اإلمام حبديث   آنُ ر ر القُ يفسَّ  الطريق على حديث اإلمام فتمنع أنْ 

هذا هو  ،ُيقطع الطريق على حديث أهل البيتف ،تفسي العياشي ضعيف ،ي ليس صحيحا  م  تفسي الق
 ،نذهب إىل ابن عريب أنْ إىل يقودنا  ،قطبسي د نذهب إىل  أنْ إىل يقودنا  ؟فأين يقودنا ،الوقوف احلميي

 ثُ أنا أحتدَّ  ،فعل ذلكيل َّبن   شأن  ال ،قطبسي د ىل إ ؟نرتك حديث األ ئ مَّة فتأخذنا هذه احلميية إىل أين
ابه أنتم م للبطائين وأصحظاأحبث ملاذا قال اإلمام الك لذا ،هبذا الوصف ف  وص  أُ  أنا ال أريد أنْ  ،عن نفسي

 .هلذه األسباب قال هلم ذلك !؟..أشباه احلمي

 أنْ -هِ طِ بِ نْ ت َ سْ م  ِه وَ مِ الِ ى عَ لَ ك إِ لِ ن ذَ وه مِ ل  هِ ا جَ مَ  دِّ رَ وَ  يُّرحَ د التَّ نَ وف عِ ق  ك الوَ لِ ن ذَ م مِ ه  ب لَ اجِ الوَ وَ 

َوَلْو َردُّوه  ِإَلى } :هابِ تَ كِ   مِ كَ حْ ي م  ول فِ ق  اهلل ي َ  ألنَّ -نعود إىل حديث أهل البيت يف حال غيبة إمامنا

ه ْم َلَعِلَمه  الَّ  ه مْ الرَّس وِل َوِإَلى أ ْوِلي اأَلْمِر ِمن ْ ون ط  بِ نْ ت َ سْ يَ الَّذين م ه  وَ  ،دمَّ حَ م   ي آلَ عنِ يَ  {ِذيَن َيْسَتنِبط ونَه  ِمن ْ

آل ُممَّد يستنبطون من  ،رآنالفقهاء ال يستنبطون من القُ  !ليس الفقهاءو يستنبطون الَّذين هم -رآنن الق  مِ 
-دمَّ ل ُم  د وحنن نستنبط من حديث  آمَّ ا آل ُم  ن  ره ل  فس  رآن يُ القُ  ،دمَّ آل ُم   ث  يد من حنستنبطُ  وحننُ  رآنالقُ 
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من يقف يف -هلقِ ى خَ لَ عَ  ة هللِ جَّ م الح  ه  ام وَ رَ الحَ وَ  لَ اَل الحَ  ونَ ف  عرِ يَ وَ  رآنن الق  ون مِ ط  بِ نْ ت َ سْ يَ م الَّذين ه  وَ 
 ، ضاللّية ومحاريّة!!ةالقضيّ  نفس  تكون القضّيُة يت واصل حديث أهل الب  ريق وينع ت  وسط هذا الطَّ 

َمن ني: نا أمي املؤمنإمام الماذا ق ،اإلمام حديثهو هذا و  ،ةيَّ نوراأليس مرَّ علينا يف حديث املعرفة بالنَّ 
ٌن م ْمَتَحٌن فَ ه و م ْؤمِ  ت  َوبَ ْرَهْنت  ت  َونَ وَّرْ ْوَضحْ َوأَ  َوَفسَّْرت  َوَشَرْحت   ق  ْلت  َوَصدََّق ِبَما بَ ي َّْنت  آَمن ِبَما 

يَمان هذا الوقوف هنا -َوَقفَ  َوَجَحَد وَ َعَندَ وَ كَّ شَ َوَمن -أحاديث أهل البيتهي  هذه  -ِاْمَتَحَن اهلل  قَ ْلَبه  ِلْلِ
 ن حنظلة أو يفعمر اب  روايةر ذكره قبل قليل يفم  الَّذي ا الوقوف أمَّ  !هنا يقُف احلمار !محييّ  ف  و وق

ر يف حديث عبد و الوقوف املذك ،يَّاشي العالر سالة الَّيت بعثها إليه  إمامنا الر ضا يف ،ندبحديث عبد اهلل ابن جُ 
آلدم  دجو هذا كالسُّ  ،إلمامهذا وقوف بأمر ا !هذا وقوف ِمدوحاهلل ابن ُجندب ويف حديث ُعمر ابن حنظلة 

قوف الو  !ف محييّ ا هو وقو هذا م !بأمر  اإلمام هوو  هذا وقوف  ألجل اإلمام !اهلل ه بأمر  سجود  هلل ألنَّ هو 
-و م َقصٌِّر َونَاِصباْرتَاب فَ ه  ر وَ َتحيَّ وَ  َوَمن َشكَّ َوَعَنَد َوَجَحَد َوَوَقفَ -وقوف احلمي هنا اذي هاحلمي 

  !قفةالواهم هؤالء  ؟احلمي باهُ م أشن هُ صارت واضحة اآلن م  أّن الصُّورة أعتقد 

  :ت علينامرّ  ؟ات هؤالء الواقفةما هي ِميز  

 !على اإلمام الطريق يقطعون ،يقفون يف وسط الطريق-

  !اإلمام ر  وفك اإلمام على حديث  عون الطريق قطوي-

  :ألنَّ الواقفة على نوعني 

 !هناك وقف  على اإلمامة- 

  !قائدععلى ال ،وهناك  وقف  على حديث اإلمامة- 

أنا هنا ال أريد أْن أُطب ق  ، بأحدال عالقة يل ،طبقني الال شأن يل َّبن ينطبق عليهم هذا الكالم أو 
 ،ال أم ع ل يَّ  هل ينطبق هذا الكالم ،عن نفسي ثُ أنا أحتدَّ  ،بأحد ض  عر  أُ  وال أريد أنْ  هذا الكالم على أحد
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اه أشب   ألنَّ  ؟تسألوا أنفسكم ذلك أنْ  مكوأنتم علي ،مظانا الكإمامُ كما يقول   ؟ال هل أنا من أشباه  احلمي أم
والواقفة حبسب  ،هكذا قالت الر وايات ،ى بنار جهنمش  هم حتُ رُ و الب ِمطورة وقبك  هي أّّنم  هم مي ّنايتُ احل

اين وما ر دمن أ ،واقفةمن الأنا  أكون إذا  يكن أنْ  !ة إىل زمان ظهور إمامناتدَّ ِمُ هي حركة  الر وايات الَّيت مرَّت
ل من هذه احللقة األوَّ طر شَّ ال يف وايةت علينا الر  مرَّ  ؟!اإلمام رو ة إىل زمان ظهأدراين إذا كانت الواقفة مستمرَّ 

ري فيهم ُسنَُّة اهلل أْن يُقتَّلوا ت قت بل  ،عليهم ر  جي ا لذه إنَّ  ؟مَّت يكون ذلك ،يال  عن آخره مأنَُّه البُدَّ أْن جت 
 ،على اإلمامواقفة النوع األّول  ،والواقفة نوعان ،إذا  الواقفة ُمستمرَّة ،عند ظهور إمامنا زماننايكون ذلك 

نا قد ولكنَّ األ ئ مَّة من  نا ل نقف على أحدٍ إنَّ  صحيح   !ةيَّ نورااين كما يف حديث املعرفة بالنَّ وع الثَّ واقفة من النَّ و 
تستكمل  نْ لذلك إذا أردت أ !ل ما يأيت عنهمنتقبَّ  وال مكانٍ  قد نقف عند !نب العقائدييف اجلانقف 

وفيما لم  د فيما بلغنيمَّ حَ م   قاله آل   امي القول منِّ ) :قولت   أنْ  ؟تفعل اإليان فما عليك أنْ  لَّ اإليان كُ 
قولي  ،رططلق من دون قيد  أو شم   الب إمام زماننا القول مني ما قاله   ،يبل غني فيما اسرُّوا وفيما أعلنوا

الَّيت العقيدة  هي هذه (ال م سلِّم ه  الِقنُّ فأنا عبد ،لنا  ا  كان ذلك أم عَ رَّ سِ  ،مت ذلك أم لم أعلملِ عَ  ،قوله
م لصاحبه سل  ال يُ  هُ إنَّ  ،نرُ واحلمار هنا حي   ،الوقف حالة محيية ،لوقفا هذه تتعارض معو  ،البيت ها أهلُ يدُ ير 

ا ورَّبَّ  ،فة من صفات احلميوهذه الص   ،هذا احلمار حرون !كتحرَّ ال ي ولكنيرفسه  ،يضربه ،ريقفيسي يف الطَّ 
ما صعدت  غال إذاالب   طق اجلبلية يعرفون أنَّ نايسكنون يف املالَّذين  ،فة ورثتها البغال عن احلميهذه الص  

ظاهرة  ،إىل باطن الوادي لتلقي بنفسها من قمة اجلبفحر ا تنتّنَّ ي ومن نقل األثقال إ  وتعبت من السَّ  بالاجل
هذه أخذها البغل عن و  ،ن هنار  حي   فالبغلن ر  أيضا  نوع من أنوع احل   هذا ،يف املناطق اجلبلية معروفة يف البغال

  .ماراحل

طر عليهم ويسي ،ألجل الغلبةو ادلون للجدل جي ،فأشباُه احلمي هم الَّذين يقفون يف وسط الطريق
 يأتون من طريقٍ ون منها و ون هبا يفرّ مُ صد  وحينما يُ  ،ةضحواال رون احلقائقنك  ث يُ حبيالـُمركَّب باء واجلهل الغ  

وقد  ،سئلتهمال يتلكون موسوعية  يف حديث أهل البيت كما مرت النَّماذج من خالل نقاشاهتم وأهم  ،آخر
هؤالء  ،األبواب فسيطر عليهم فأخذهم يف طريقه   تحوا لهُ  أستوىل عليهم بعدما فشيطانا   أنَّ  ضانا الر   إمامُ بنيَّ 

 !احلميهم أشباُه 
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ا أُ  ؟ال هل أنا منهم أم :سؤال  أسأله لنفسي أم ل مامكم أء أجبت ين سواه بوجدادرك  هذا أمر  رَّبَّ
ل م هجيبوا وجدانكأ !؟اضحةجابة و إلوا أنفسكم وأجيبوا يضا  س  م أأنتُ  ،ذلك ال يغّي من احلقيقة شيئا  فُأجب 

 اُه احلميأشبو  ؟حلمياشباه سألت نفسي فقلت هل أنا من أ أنا ،نفسي أنتم من أشباه احلمي مثل ما سألتُ 
ه أنا من أشبا جيب هلأُ  نْ أمضطرا   لستُ  ،يبج  أُ  ال أريد أنْ  ،أنا أعرُف اجلواب !هم أصحاب هذا املنهج

  أمحلمي  من أشباه  ا هل أنا ل  نفسيوأرى أنَّه من الواجب ع ل يَّ أْن أ سأ ؟نفسيين سألت لكنَّ  ؟أم ال يماحل
هل  ،كمجيبوا أنفسأ ،جيبواأنتم أأيضا  و أنتم سلوا أنفسكم  ،اليت نعيشها هذه الفتنة الكبية ل  مع كُ ف !؟ال

 حلمي أماهم من أشباه  م هلعوّنبتتّ  الَّذين !؟شباه احلميبعون أناسا  من أكم تتّ أنتم من أشباه احلمي أم أنَّ 
ا ّنَّ ة ال ختصين إه القضي، هذنبعو وال أعرف هل أنتم من تتّ  ،هذه األسئلة لسُت مسئوال  أن ُأجيب عليها ؟ال

 أنَّ  :نينمي املؤمأ كالم يفديثنا أحايف رواياتنا و  أليس ،كم فقطأثي تفكي  ،معقولك ثيُ أُ  ،رشدكمأنا هنا أُ 
األنبياء  !ائن العقولف  ثي د  يُ  نْ أ ،ي هذههغ ل  بمُ ـ م والـعالوظيفة ال ،إلثارة دفائن العقول ؟شيء ي  ثوا ألع  بُ  األنبياء

 ،قولالعُ  نثي دفائأُ  ريد أنْ لقة أُ هنا يف طرحي هذا يف هذه احلأنا  ،إلثارة دفائن العقول ؟ثوا ألي  شيءٍ بُع  
ذه قضيَّة ه ،متلكأقد ال و  ،جوابا  صحيحا   قد أمتلك ؟ال  احلمي أمفكما أسأل نفسي هل أنا من أشباه  

 كمذلك خيصُّ  تقد أنَّ ال أع ولكن ،لكم أجيب وايب منفعة  جلو كان يف  ،ين وال يضيكم هذا وال ينفعكمختصّ 
سلوا  كن أنتمل ،يل هذا أمر  يعود ،شباههم وقد ال أكونفقد أكون من أ ،ينهذا شأن  شخصي خيصُّ ف

ا  من أشباه  أناس تَّب عوننُتم تـ  أ هل وسلوا أنُفسكم أيضا   !؟وأنتم أجيبوا ال أم أنفسكم هل أنتم من أشباه احلمي
  !ة يف غاية اخلطورةالقضيَّ  ألنَّ  ،وأيضا  أنتم أجيبوا !؟ال احلمي أم

تنة ف  ال حبيث أنَّ  !امةلطَّ ا ذه  هيف تنة و م كم من األساء  ومن الرؤوس الكبية وقعوا يف هذه الف  الحظتُ 
رأته ق  الَّذي خلطي جلواب اهذا ا موالحظتُ  !عليه صلواُت اهلل  وسالُمهىل بيت  إمامنا موسى ابن جعفر إصلت و  

 ةاضحجج الو هم احلُ قام علياإلمام أو ة اإلمام العسكري يار ز هب لذ  الَّذي م ظافيد اإلمام الكة ح  صَّ ق   عليكم يف
هذا األمر يقود  (ا َعَليه َقد َجَرينَ ا َأمرٌ َهذَ ) ،ا  قضية مهمة جد هذه   ،(!يهلَ ا عَ ينَ رَ د جَ  قَ رٌ مَهَذا أَ ) : قالهُ ولكنَّ 

 !عليه صلواُت اهلل  وسالُمهزماننا اإلنسان إىل ماربة إمام 
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ه في ب إذا دخلتُ طل م  ىللت إين وصتعاىل يف حلقة يوم غد ألنَّ  شاء اهللُ  ة احلديث تأتينا إنْ تمَّ ت  
 وم غد إنْ ي حلقة يف يحديث لكم  وصلت إليها وأُ الَّيت ة طقلذلك أقف عند هذه الن ، طويلتٍ إىل وقسيحتاج 

  .نفس الربنامج ،اشة القمر الفضائيةنفس املوعد ونفس الشَّ  ،شاء اهلل تعاىل

قائق  والدَّ  مج احلقائق  رناب !اطق النَّ ي دفائن العقول يف هذا الربنامج الكتابُ ث  نُ  اول أنْ وتعالوا معا  حنُ 
 !دمَّ ُم   ى الوضوح واحلقيقة يا أشياع آل  يتقصَّ  والوثائق برنامج  

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ كم فِ أترك  
ا َعَلى اِهِديَنا َوم َتاِبِعينَ و ج وِه م شَ ِهنا وَ ج و و  يا َكاِشَف الَكرِب َعن َوجِه َأِخيَك الح َسين اِْكِشف الَكَرب َعن 

 ..ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسيناِلنترِنت 

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعا  
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