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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   الثَّاِلث زء  الج  

 م28/5/2016 ونمس  اِمسة والخَ قة  الخَ لَ الحَ 

 10ج  –ن  م غرِّبون حْ نَ ا م شرٌِّق وَ نَ انِ مَ ام  زَ إمِ 
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 يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك  َمنْ َماَذا فَ َقدَ  ..ِقيَّة اهلل. بَ .ءلَِيايِه يَ َتوجَّه  اأَلوْ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟. فَ َقَدكَوَجَد َمنْ ﴾

  ..بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

 ن  نح  ،ن  ٌق ونح شر  عليه م   لل  ا لوات  ن صسح الح  ابن   ة  ج  زماننا ال   إمام  ) :لنا يف نفس  العنوان اخلطريال ز  
يني  نا ت  مؤس سهي غريبًا واألكثر  تح  (،بكل نا م غر بونالش يعة  إىل  تجهةً ًا م  د  ًا ج  ديبعو يدًا نا بعبق  ستح يت ال  فهي  ،ةالد 

تنا مؤس س بنا بعيدًا معمان ذه الز  ما مر  وكل   ،قر جهًا إىل الش  ت  نا م  زمان   ّنا إمام  د عح بتع  يح ال ذي يف الوقت  ،الغرب
يني ة  وال  قمت  عليها الدالئلح أح ال يت  يقة  القهي  هذه ،قر الش   اه  باّت   ه  ج  اه الغرب وإمامنا يت  تقودنا باّت  وهي الد 
 !!..عليها قيم الدالئلح ز لت  أ  
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فات وشرائط مرجع   آل   حبسب  حديث   ،ل  اللآب  قليد حبسالت   كان الديث  يف اللقة  املاضية  يف ص 
ل ص األو  لن  اي يف أجواء  الم كح هنيت  أح نهاية الديث  أكون  قد وب   ،عليهم أمجعني وسالمه   الل   د صلوات  م  م ح 

ص الن   (،ونبغر  ونن م   قٌ شر  نا م  ام  مإ  ) :ت هذا العنوانتفاصيلهما تح وض  يف صٍّ آخر للخح مع نح  خرتتها  ال ذي 
م لك   الكالم  يف ت  ادق ومر  الص   إمامنا ف عنريفسريه  الش  يف تح  سكري  نا به  إمامنا العح ث  د  ل كان حديثًا ي  و  األ

  .األجواء

 الل   وات  لمام زماننا صح نا من إلت إليوصال يت األهّم  سالة  الر   ،اينص الث  الن   يف هذه اللقة سأتناول  
هم  توقيٍع أ ،ى أحدها علفرض  أالل البحث وال جاءت من خ  ال يت هذه قناعيت  ،حبسب  قناعيت ،عليه وسالمه  

 دح رح ا التوقيع وح هذ ،ريفالش   ه  ط  وردت ب  أهم  رسالة وردت عن إمام زماننا وح  !ةالش يعي  وصل إلينا يرتبط  بشؤننا 
رضوان الل تعاىل  مريثمان العح ن ع  د ابم  م ح  اينفري  الث  عليه إىل الس   وسالمه   الل   اإلمام ال ج ة صلوات   ط  ب  

على لش يعة اتاجها تح يت ال  ًا و د  ج  اسة فيها جمموعة من األسئلة الس   ،يعقوب سالٌة كتبها إسحاق ابن  ر   ،عليه
تها صيّ ا هلا خصو ئلٌة رّب  ناك أسه حيحٌ ص ،يوم ل  تاجها يف ك  األسئلة ما نن  نح فيها من  ،صر الغيبةطول عح 

 لظة من ل  ك    تاجها يفا نح م زماننإما رت مندح صح  ةٌ ولكن هناك أسئلٌة وأجوب ،سالةتابة الر  التأرخيية يف زمان  ك  
 :هئه  وأفنائ  ني أحنابب  قل  امالً ُث   بعد ذلك أتكح   صح عليكم يف بداية اللقة الن   قرأ  أ ،حياتنا

 كمال  ) سة هو كتابية املقد  حاصدرت من الن  ال يت صدٍر يف أيدينا يتناول التوقيعات والرسائل مح  م  قدح أح 
والغيبة الصغرى انتهت  ،للهجرة 381سنة  دوق وفاته  الص  الش يخ  ،دوقلشيخنا الص   (عمةين ومتام الن  الد  

الش يخ فإّن كان يف أجواء الغيبة وأساسًا   ،ةم  ئ  من وكالء األح أي كان من وكالء الغيبة   والده  وح  ،للهجرة 329
 هذا هو كتاب ،ااهن  لة يف مصادرها ويف مظمفصّ  ة  والقضي   ،سةية املقد  احالن   د هو وأخوه بدعاء  ل  دوق و  الص  

 ،الطبعة اخلامسة ،هجري قمري 1429 ،قم املقدسة ،ة النشر اإلسالميمؤس س (،عمةين ومتام الن  كمال الد  )
الش يخ ينقل  هذا الديث هو ال ذي و  ،ابعالديث  الر   ،510نذهب إىل صفحة  ،ة النشر اإلسالميمؤس س

 ،موجود يف الكايف ينفليس كّل ما رواه الكلي ،الكايفهذا الديث ليس موجودًا يف أّن صحيح  ،ليينالك  
الش يخ ف ،يخ الكليينسالة هو أٌخ للش  كتب الر  ال ذي  عقوب إسحاق ابن يح  لماء أن  عض الع  وهناك اعتقاٌد عند ب

إسحاق ابن )-حال على أي   ،منلك عليه دليالً قوياً  ا الرّبّ هبذا و عتقاٌد هناك ا  ّمد ابن يعقوب، فم  هو الكليين 
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ت لَ كَ شْ ل أَ ائِ سَ ن مَ عَ  يهِ فِ  لت  أَ سَ  دْ قَ  ا  ابَ تَ ي كِ لِ  لوصِ ي   ي أنْ رِ مْ ان العَ ثمَ ع   حّمد ابنَ م   لت  أَ سَ  :الَ قَ  يعقوب
عليه يف  وسالمه   الل   اإلمام صلوات  -يهلَ عَ  اهللِ  وات  لَ ان صَ مَ ب الزَّ احِ نا صَ وَل مَ  طِّ خَ بِ  يع  وقِ التَّ  دَ رَ وَ ف َ  ،يّ لَ عَ 

يب ومن خالل اإلجابة   أقرأ ،يهالح يب عح ُي   ُث   جمل م  ـبال سحاق ابن يعقوبشري إىل أسئلة إ  ي  هذا التوقيع ُي 
-نا يبدأة من ه  ج  كالم اإلمام ال    هذا-ه  نْ عَ  َأمَّا َما َسألتَ - تفاصيلهابعد ذلك أعود إىلو ص كاماًل عليكم الن  
 ينَ بَ  يسَ لَ  ه  نَّ م أَ لَ اعْ ا فَ نَ مِّ ي عَ نِ بَ ا وَ نَ يتِ ل بَ هْ ن أَ ي مِ ين لِ رِ كِ نْ م   ال رِ مْ ن أَ ك مِ تَ بَّ ث َ وَ  ك اهلل  دَ شَ رْ أَ  نه  عَ  ألتَ ا سَ مَ  امَّ أَ 

 يل  بِ ا سَ مَّ أَ  ،مََل السَّ  يهِ لَ وح عَ ن   ابنِ  يل  بِ سَ  ه  يل  بِ سَ ي وَ نِّ مِ  سَ يلَ ي ف َ نِ رَ كَ نْ أَ  نْ مَ وَ  ،ابةرَ ٍد ق َ حَ أَ  ينَ بَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ 
ا مَّ أَ وَ  ،ابْ مَ لْ الشِّ بِ  أسَ  بَ َل ام وَ رَ حَ  ه  رب  ش  اع فَ قَّ ا الف  مَّ أَ  ،َلمالسَّ  يهِ لَ ف عَ وس  ة ي  و  يل  إخْ بِ سَ ِه فَ دِ لْ و  ر وَ فَ عْ ي جَ مِّ عَ 
ا مَّ أَ وَ  ،ماك  ا آتَ مَّ يٌر مِ خَ  ي اهلل  انِ ا آتَ مَ ع فَ طَ قْ ي َ لْ ف َ  اءَ شَ  نَ مَ ل وَ صِ يَ لْ ف َ  اءَ ن شَ مَ وا فَ ر  هَّ طَ  لِت  لَّ ها إِ ل  ب َ قْ  ن َ ََل فَ  مك  ال  وَ مْ أَ 

 مْ َلم لَ السَّ  يهِ لَ عَ  ينَ سَ الح   أنَّ  مَ عَ ن زَ ل  مَ وْ ا ق َ مَّ أَ وَ  ،ونات  قَّ ذب الوَ كَ وَ  ِذْكر ه ىالَ عَ ت َ  لى اهللِ إِ  ه  نَّ إِ فَ  جِ رَ الفَ  ر  و ه  ظ  
ي تِ جَّ م ح  ه  ن َّ إِ ا فَ نَ يثِ دِ اة حَ وَ لى رِ ا إِ يهَ وا فِ ع  جِ ر افَ  ة  عَ قِ االوَ  ث  ادِ وَ ا الحَ مَّ أَ وَ  ،لََل ضَ يٌب وَ ذِ كْ تَ ٌر وَ فْ ك  ل فَ تَ ي  قْ 
ي ضِ ري رَ مْ ان العَ ثمَ ع   حّمد ابن  ا م  مَّ أَ وَ -لةً تواص  ال زالت رسالة إمام زماننا م  -ميهِ لَ عَ  ة  اهللِ جَّ ا ح  نَ أَ م وَ يك  لَ عَ 

 ح  لِ صْ ي  سَ ي فَ ازِ وَ هْ ار األَ يَ زَ هْ مَ  ليٍّ ابنَ ابن عَ  د  مَّ حَ ا م  مَّ أَ وَ  ،يابِ تَ كِ   ه  اب  تَ كِ ي وَ تِ قَ ثِ  ه  نَّ إِ ل فَ بْ ن ق َ مِ  يهِ بِ ن أَ عَ نه وَ عَ  اهلل  
 ةِ نيَّ غَ م  الْ  ن  مَ ثَ وَ  ،ه رطَ وَ  ابَ ا طَ مَ  لِ لَّ ا إِ نَ دَ نْ ول عِ ب   ق َ ََل ه فَ ا بِ نَ ت َ لْ صَ ا وَ ا مَ مَّ أَ وَ  ،هكَّ شَ  نه  عَ  يل  زِ ي  ه وَ بَ لْ ق َ له   اهلل  
 حّمد ابن  طّاب م  ا أبو الخَ مَّ أَ وَ  ،يتالبَ  لِ هْ نا أَ تِ يعَ ن شِ مِ  لٌ ج  و رَ ه  يم ف َ عَ ن    ان ابن  اذَ شَ  د ابن  حمَّ ا م  مَّ أَ وَ  ،امرَ حَ 
م يه  لَ ي عَ ائِ آبَ يء وَ رِ م بَ ه  ن ْ ي مِ نِّ إِ م فَ هِ تِ الَ قَ مَ ل هْ س أَ الِ جَ  ت  ََل ون فَ ون  ع  لْ ه مَ اب  حَ صْ أَ وٌن وَ ع  لْ مَ ع فَ دَ جْ األَ  بنَ يي زَ بِ أَ 

ا مَّ أَ وَ  ،يرانالنِّ  ل  أك  ما يِ نَّ إِ ه  فَ لَ كَ أَ ا  فَ يئَ ا شَ هَ ن ْ مِ  لَّ حَ تَ سْ ن اِ مَ ا فَ نَ الِ وَ مْ أَ بِ  ونَ س  بِّ لَ ت َ م  ا الْ مَّ أَ وَ  ،راءم ب  ه  ن ْ َلم مِ السَّ 
ا مَّ أَ وَ  ،ثْ ب  خْ  تَ َل م وَ ه  ت   دَ َل وِ  يبَ طِ تَ ا لِ نَ رِ مْ أَ  ورِ ه  ِت ظ  قْ لٍّ إلى وَ ي حِ فِ  نه  وا مِ ل  نا وج عِ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أ  قَ س ف َ مْ الخ  

 ةِ لَ ي صِ ة فِ اجَ  حَ َل ال وَ قَ ت َ سْ ن اِ مَ ا نَ لْ ق َ د أَ قَ ه ف َ ونا بِ ل  صَ ا وَ ى مَ لَ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ينِ ي دِ وا فِ ك  د شَ وٍم قَ قَ  ة  امَ دَ نَ 

ا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا َل َتْسأَل وْا َعْن يَ } :ولق  ي َ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  نَّ إِ فَ  ةِ يبَ الغَ  نْ ع مِ قَ ا وَ ة  مَ لَّ ا عِ مَّ أَ وَ  ،يناكِ الشَّ 

 ،هانِ مَ ة زَ يَ اغِ طَ ٌة لِ يعَ ه بَ قِ ن  ع   يت فِ عَ ق َ وَ  دْ قَ  وَ لَّ ي إِ ائِ ن آبَ مِ  دٍ حَ ن أِلَ ك  م يَ لَ  ه  نَّ إِ  ،{ت  ْبَد َلك ْم َتس ؤْك مْ  َأْشَياء ِإنْ 

ي تِ بَ يْ ي غَ ي فِ بِ  اعِ فَ تِ نْ الِ  ه  جْ ا وَ مَّ أَ وَ  ،يقِ ن  ي ع  يت فِ اغِ وَ ن الطَّ مِ  دٍ حَ ة أِل يعَ  بَ َل ج وَ ر  خْ أَ  ينَ ج حِ ر  خْ ي أَ نِّ إِ وَ 
 انٌ مَ  أومَ ج  الن   أنَّ  امَ رض كَ األَ  هلِ أِلَ  انٌ مَ ي أَلَ نِّ إِ وَ  ،ابحَ السَّ  ارِ صَ بْ األَ  نْ ا عَ تهَ بَ يَّ ا غَ س إذَ مْ الشَّ بِ  اعِ فَ تِ نْ الِ كَ فَ 
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اء عَ روا الد  ثِ كْ أَ م وَ يت  د ك فِ ا قَ م مَ لْ وا عِ ف  لَّ كَ تَ  ت َ َل وَ فََأْغِلق وا بَاَب الس َؤال َعمَّا َل يَ ْعِنيك م  ،اءمَ سَّ  اللِ هْ أِلَ 
هذا -(ىدَ ه  الْ  عَ بَ ت َّ اِ  نْ ى مَ لَ عَ وب وَ ق  عْ ي َ  اق ابنَ حَ سْ ا إِ يَ  يكَ لَ عَ  م  ََل السَّ م وَ ك  جَ رَ ك ف َ لِ ذَ  نَّ إِ ج فَ رَ الفَ  يلِ جِ عْ ت َ بِ 

ن سح ة ابن الح ج  اين إىل اسحاق ابن يعقوب بط  إمام زماننا ال  فري الث  على الس   دح رح وح ال ذي ص هو متام  الن  
 .الل وسالمه عليه صلوات  

 .الفاصلنذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد 

ثنا ويقول د  اين الث   ري  فوهو الس  -يلَعْمرِ اان َسأَلت  م حّمد ابَن ع ثمَ -فهذا إسحاق  ابن يعقوب هو ي 
ل وص  ي   جهٍة ىل أي  إ-ي ِكَتابَا  لِ  لَ وصِ ي  أْن -عليه وسالمه   الل   ن صلوات  سح ة ابن الح ج  من سفراء إمام زماننا ال  

ي وِصل ِلي   أنْ -عليه المه  وس لل  ا ات  زماننا صلو  إىل إمام ،سةاحية املقد  الكالم واضح إىل الن   ؟العمري الكتاب
َصَلوات  اهلِل  َموَلنا َصاِحب الزََّمان يع  ِبَخطِّ لتَّوقِ اَد فَ َورَ  ،َمَساِئل َأْشَكَلت َعَليّ  ِكَتابَا  َقْد َسأَلت  ِفيِه َعنْ 

رشده  الل ي   أن   بن يعقوباإلمام إلسحاق ااٌء من دع-كألَت َعنه  َأْرَشَدك اهلل  َوثَ بَّتَ َأمَّا َما سَ  ،َعَليهوَسَلمه  

ٌ م صطلٌح ق  هو الث ابت   والقول   ،ول الث ابتعلى القح  ي ثب ته   وأن   ي  ثَبِّت  الّله  } :ل  عليّ عليٍّ وآ اليةو إىل  ي شري   رآين 

ن ْ االثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة بِاْلَقْوِل -؟بأي شيءٍ -الَِّذيَن آَمن واْ   عليٍّ  ية  والهو ابت الث   ول  القح ف-{ةِ ِفي اآلِخرَ َيا وَ لد 

 .يه علوسالمه   الل   ات  اننا صلو والية إمام زمهو ابت الث   القول   :سبة لناأدق بالن   وبعبارةٍ  ،وآل عليّ 

َناَأْمِر ال  َأمَّا َما َسألَت َعنه  َأْرَشَدك اهلل  َوثَ بََّتك ِمنْ   وهذه  -م ْنِكرِين ِلي ِمن َأْهل بَيتَِنا َوبَِني َعمِّ
ن م   رح عليه قد أ نك   وسالمه   الل    اإلمام صلوات  أن   ،تب التأريخ ويف رواياتنا وأحاديثناالقضية قضيٌة معروفٌة يف ك  

ن بقيت م  اس العب   أوالد  و  ،أيب طالب هاشم هم أوالد   فبنو ،بل من البيت الطالبّ  ،نيق بل العديد من اهلامشيّ 
فون نح   سب وإن  أيب هلب أيضاً يدخلون يف هذا الن   وأوالد   ،يتهمر  هم وذ  اللت  س    ،عة أبيهمبهم بسبب س  سح كانوا خي 

-وأنكروا والدته  أيضاً  ن أنكروا إمامة إمام زماننامن البيت العلوي م   و ومن البيت الطالب بل  ،حالٍ  على أي  
َناَأْمِر ال م ْنِكرِين ِلي ِمن  َعنه  َأْرَشَدك اهلل  َوثَ بََّتك ِمنْ  َأمَّا َما َسألتَ  فَاْعَلم أَنَّه  لَيَس بَيَن  َأْهل بَيِتَنا َوبَِني َعمِّ

 ه  ي أن  عيد  وسواًء  ،اً كان علوي  أم   ،اً ي  كان هامش سواءً -َوَمن أَْنَكَرِني فَ َليَس ِمنِّي ،َأَحٍد قَ َرابة َعزَّ َوَجلَّ َوبَينَ  اهللِ 
رورة أن  ينفي نا ليس بالض  واإلنكار ه  -َوَمن أَْنَكَرِني فَ َليَس ِمنِّي-القانون واضح ،عيعي ما يد  يد  أم  ،شيعي
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ا يق ،ه  يرفض إمامته  ن اإلنكار أن  املراد م  أن يكون رورة وليس بالض   ،ريفه  الش  جودح و   بإمامته  ولكن ه  ال  ل  و فلرّب 
عن  ،ث عن املنهجيتحد  فاإلمام هنا  ،هذا إنكاٌر واضح ،أيضاً  اإلمام فهذا إنكارٌ  ريده  ي  ال ذي ملنهج ا يت بع  

رق غ  ال ذي فابن نوح هذا -َوَمن أَْنَكَرِني فَ َليَس ِمنِّي َوَسِبيل ه  َسِبيل ابِن ن وح-املنهج العقائدي الفكري العلمي
ولكن مع  ،ة أبيهو  بوما كان ي نكر  ن ، الواقعقيقًة على أرض  اه حبح كان يرى أح   ه  فإن   ،أبيه ن ي نكر وجودح ك  ي مل

 بلسآوي إىل جح  :قال ؟اذا قالفم ،كب معناأن  ار تخف  بأمر أبيه لحم ا طلب منه كان حني اسال ذي  ذلك كان 
أو  ،طريقةً أو  ،منهجيةً ابن نوح اقرتح -وحن    ِمنِّي َوَسِبيل ه  َسِبيل ابنَوَمن أَْنَكَرِني فَ َليسَ -يعصمين من املاء

ري و غح انياً ه  ريقًا ثح أوجد طح  ،ديالً ا أوجد بح وإمن   ،ة نوحٍ وال أنكر نبو   ،فابن نوح ال أنكر وجود نوحٍ  ،أخرى وسيلةً 
  !ملاءامين من وي إىل جبل يعصسآ :قالف ،يف السفينة إىل الركوبدعاه  ،المالس   ليه نوح عليه  عح ال ذي ريق الط  

ف ر  ع  ال ذي جعفر هذا -ْعَفريل  َعمِّي جَ ا َسبِ مَّ أَ  ،وحأَْنَكَرِني فَ َليَس ِمنِّي َوَسِبيل ه  َسِبيل ابِن ن  َوَمن 
 ،ري األوالدكث  وجعفر كانح -َوو ْلِدهِ  ْعَفري جَ َأمَّا َسِبيل  َعمِّ -عليه الل   اإلمام اهلادي صلوات   اب وهو ابن  بالكذ  
يف  و  ،يف كتب األنساب كرواذ هكذا  ،120أوالده  قد يصل  عددهم إىل  األنساب أن   تب  كروا يف ك  ذح حَّت  

شري إىل أن  يف هنا قد ي  ر التوقيع الش  -وس في  و ة َأمَّا َسِبيل  َعمِّي َجْعَفر َوو ْلِدِه َفَسِبيل  إخْ -تب التأريخك  
 قولوا جعفرن  أش يعية النة على ألس تناقلومن هنا ي   ،كإخوة يوسف  مح حاهلصلح ي  هؤالء سح  ،توبونهؤالء يح 

ماننا ز  درت من إمام  صا أهن   علىعة الش يناقل هذه الكلمة على ألسنة تح تـ  و  ،ابذ  التواب وال تقولوا جعفر الكح 
ال ذي ع ع هذا التوقينسجم مكالم يح لك دليالً واضحاً على ذلك ولكن هذا الال منح و  ،عليه وسالمه   الل   صلوات  

َسِبيل  مِّي َجْعَفر َوو ْلِدِه فَ ا َسِبيل  عَ َأمَّ -ةسد  احية املقصادر من الن   توقيعٌ  سبة يل بأن  هذا التوقيعح الن  ب أنا أقطع  
 .ة يوسفال إخو لك كحجل وكذاك أوالده  قد انصلح حاهلم بعد ذا هذا الر  فلرّب  -إْخو ة ي وس ف

ال يت باللغة اإلجنليزية و  Beer ،ريةالب   ،راب املعروف بالبريةذا الش  هو ه ،اعق  الف  -َأمَّا الف قَّاع َفش رب ه  َحَرام
ب انت شائعة يف زمان الن  كح ال يت  صطلحات م  ـدمية ويف الغة العربية القح يف الل  و  ،ريةيل الب  ق  ع ر بت إىل العربية فح 

بعض  ألن   (،اسه النَّ لَ هِ مٌر جَ الفقاع خَ ) ،يفةر وقد ورد يف أحاديثنا الش   ،ّقاعي قال للبرية آنذاك الف  كان ة  م  ئ  واألح 
 ،اسه  الن  لح ه  ٌر جح اع مخح ق  اإلمام هنا يقول الف  و  ،البرية ليست مخراً  بأن  و  ،اع ليس مخراً ق  اس يقول بأن  الف  الن  
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القضية و-الف قَّاع َفش رب ه  َحَرامَأمَّا -بها على اخلمرترت  ال يت نفس اآلثار باع ق  ب  اآلثار على الف  رت  واألحاديث  ت  
 .واضحة

راب  هذا الش   أن   يبدو ،ًا لديناًا كثري اضحو نوان ليس اب هذا الع  لمح سبة للش  بالن  -َوَل بَأَس بِالشِّْلَمابْ 
ويف وايات الر  يف  ده  جنح ال ذي  ،رابثار حول هذا الش  وك ت  ك  ؤال وكانت الش  عًا يف وقت الس  ائ  رابًا شح كان شح 

لغم ن الش  مستخرج  اٌب ي  شر  ،مغح ل  لش  ما نسميه باوهو  ،ملجح ستخرج من الش  راٌب م  اب هو شح مح ل  تب أن  الش  الك  
 ؟ملح يـ  ش  د تقول ما الق ،ملح يـ  لش  لماب هو شراٌب مستخرٌج من االش   وهناك من يقول بأن   ،يف املاء هبعد نقع

وان الز  و  ،وانرب بالز  ى يف لغة العسم  د ت  قح يت ال  و  ،عريرّّبا تنبت مع الش  و  ،ةنطت مع ال  نب  بوب صغرية تح ح   م  يلح الش  
 ،راعةن دون ز  فيلي مط  بشكٍل  تنمو وتنبت يف القولال يت نوع من أنواع البوب  ،عىًن واحديلم ّبوالش  

ن ا ويستخرجو مّ  ا بطريقةمعهون ن هذه البوب ويتعاملو ذيأخ ،يف القول غذاءحمهاعري الش  و  شارك النطةوت  
 ،لقولام على هذا يلح ن الش  مأخوذة م (شلم) هو املاء و (بآ)والرتكيبة فارسية  ،ابمح ل  منها شراباً يسمى بالش  

و من فهل ه ،لمابه  الش  ال اسيف زمان السؤ و حاق ابن يعقوب اك شراٌب كان معروفاً يف زمان  إسة  هنبالنتيج
 ؟ين جاء السؤالمن أ-ْلَمابْ الشِّ أَس بِ َوَل بَ -اإلمام يقول ،كان  ةٍ اد  مح  من أي   ،يلممن الش   هل هو ،مغح ل  ش  ال

اس فيها لالة يظن الن  اهذه و  ،اخلدر شيئًا منله  ب  سب  ي   ألن  هذا الش راب حينما يشربه  اإلنسان جاء السؤال
ام َوَل بَأَس َحرَ  اع َفش رب ه  لف قَّ ا اَأمَّ -إلمامفمن هنا جاء السؤال فكان جواب ا ،بة لالة اإلسكارقار  ا م  أهن  

  .بِالشِّْلَمابْ 

 ،يعةللش  هو اخلطاب و -َوَأمَّا َأْمَوال ك م-ون هبا إليناث  بعح تح ال يت األموال  ينأموالكم يع اوأم  -َوَأمَّا َأْمَوال ك م
لسنا نن -َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإلَّ لِت َطهَّر واَوَأمَّا -؟فراءق الس  ين طر ع اإلمام األموال إىلبيبعثون ال ذين  فهم

اء يف سورة التوبة يف اآلية جح ال ذي رآين وهو املعىن الق   ،كمري ا نقبل هذه األموال ألجل تطهمن  إ   ،حباجة إليها

َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلََتَك َسَكٌن لَّه ْم  خ ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة  ت َطهِّر ه ْم َوت  زَكِّيِهم ِبَها} :الثة بعد املئةالث  

ألجل -َوَأمَّا َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإلَّ لِت َطهَّر وا-ريففماذا يقول هذا التوقيع  الش   ،{َوالّله  َسِميٌع َعِليمٌ 

ناوين نواٍن من عح ع   وٍن أو عن أي  لح  ذًا هنا عن أي  الكالم إ-َوَمَن َشاَء فَ ْليَ ْقَطعْ  َفَمن َشاَء فَ ْلَيِصلْ -تطهريكم
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 :ن يف كلمات أهل البيتنو ي عال ذي ث عن املال الكالم هنا يتحد   ،عليهم الل   عطى هلم صلوات  ت  ال يت األموال 
َوَأمَّا -( اإلماملة  ص  ) تت هذا العنوان إىل املعصومنيو دفع إىل إمام زماننا هناك أموال ت  ف (،صلة اإلمام)بــ  

-َخيٌر ِممَّا آتَاك م َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإلَّ لِت َطهَّر وا َفَمن َشاَء فَ ْلَيِصل َوَمَن َشاَء فَ ْليَ ْقَطع َفَما آتَاِني اهلل  
 .!!.تاجني لكم وال متاجني ألموالكمنا لسنا م  بأن   :قوليح  ريد أن  اإلمام ي  

ّمد حَ م   ين ابنِ سَ الح   نِ عَ -ليهع مه  وسال الل   صلوات   ،ادقلص  عن إمامنا ا (ريفالكايف الش  )يف الر واية 
 ،رافِ و كَ ه  اس ف َ ي النَّ دِ يْ ي أَ ا فِ مَ  لىإِ  اج  تَ حْ يَ  امَ مَ إلِ نَّ اأَ  مَ عَ زَ  نْ مَ  :اهلل بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ -يقول إىل أن  -رامِ عَ  ابنِ 

َطهِّر ه ْم َقة  ت  ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصدَ خ  } :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللا الَ قَ  ،اممَ م اإلِ ه  ن ْ مِ  لَ بَ قْ ي َ  أنْ  ونَ اج  تَ حْ يَ  س  اما النَّ نَّ إِ 

ليه عح  المه  وس الل   لوات  ادق صام الص  اإلم أن   وهي ،يف غاية األمهيةهي ة طقالن إذًا هذه-{َوت  زَكِّيِهم ِبَها

نا صاحب األمر ماذا مام  فلذلك إ-اِفركَ فَ ه و   اسَمْن زََعم َأنَّ اإِلَمام َيْحَتاج  ِإَلى َما ِفي أَْيِدي النَّ -يقول
  .اِني اهلل َخيٌر ِممَّا آتَاك مَفَما آتَ -؟يقول

ناً عي  نون وقتًا م  عي  ي  ال ذين اتون هم لوق  ا-لَوقَّات وناَكِذب ه وَ ى اهلِل تَ َعاَلى ِذْكر  ِإل َوَأمَّا ظ ه ور  الَفَرِج فَِإنَّه  
ِذب  تَ َعاَلى ِذْكر ه وَكَ ى اهللِ ِإل ه  فَِإنَّ  َرجِ َوَأمَّا ظ ه ور  الفَ -اتني هم هؤالءاملراد من الوق   ،لظهور إمام زماننا

 .لَوقَّات ونا

هم قد تقول من -َوَأمَّا قَ ْول  َمن زََعَم أنَّ الح َسيَن َعَليِه السََّلم َلْم ي  ْقَتل َفك ْفٌر َوَتْكِذيٌب َوَضََلل
سني بأن  ال   :ة يقولونصريي  املنهجية الن   أتباع  ف ،ة  صريي  الن  هم يف زماننا  ؟هبذا القول كونيتمس  ال ذين هؤالء 

َوَأمَّا -تقول هبذا القولأيضًا هناك جمموعات أخرى  ،وليس فقط النصريية ،لعليه مل ي قتح  وسالمه   الل   لوات  صح 
-هذا كفر-َفك ْفرٌ -قال ؟اإلمام ماذا وصف هذه الالة-ي  ْقَتلقَ ْول  َمن زََعَم أنَّ الح َسيَن َعَليِه السََّلم َلْم 

غ القائق من فر  نأيت ون   ،القائق ر  ك  ن  نأيت ونـح  ،لوي أعناق القائقأيت ونح حينما نح  ،كفٌر بالقيقة  ه  ن  إ  -َفك ْفرٌ 
-َفك ْفٌر َوَتْكِذيبٌ -يهعل وسالمه   الل   إمامنا صلوات   ي شري إليه  ال ذي ك هو الكفر اذتواها فضموهنا ومن م  مح 

-الض اللهي النتيجة  ؟نتيجت ه ما هيملتاهة ا يدخل يف هذهال ذي هذا -َوَضََلل-دم  م ح  د  وآل  م  حح م  تكذيٌب ل  
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ل  هنا ُيمع ك  هو يعين -زََعَم أنَّ الح َسيَن َعَليِه السََّلم َلْم ي  ْقَتل َفك ْفٌر َوَتْكِذيٌب َوَضََلل َوَأمَّا قَ ْول  َمنْ 
 .وابابتعاد عن طريق الص  أي وضالل  القّ  لحق  وألهل  ليٌب كفٌر وتكذ  ،الكماالت

، عض اجلملب كونتأن كن مي ،مرعل ابن إىل املفض   نسبه  من يح  نسبه  يح ال ذي  (فير الش   فت  اهلح )كتاب 
كن هذا ل ،ذاهيكون  ميكن أن   ،ل ابن عمرمن طريق املفض   بعض الكلمات، بعض األحاديث جاءت

 :طلبني مهّمنيريف يشتمل على مح الش   فت  ب اهلاكت  ،الكتاب

كرية لف  ا لكتاب ب نيته  هذا ا ن  أل ،ي ثبت عدم وجود  يوم القيامة هذا الكتاب ياول أن  -لمطلب األوَّ ال 
 ،انهم  ن م  ار لكن هناك أم ،لتفاصيلا وأنا هنا ال أريد الديث يف هذه ،رادو على مسألة األكوار واألهي 

قيامة يوم ال إنكار  و ه :لوَّ ر األاألم ،هماثبتح  ي  أن   هذا الكتاب ياولو  ،امهيوصلح  ريف ياول أن  اهلفت الش  
 .تل  مل  عقيدة يوم القيامة فكرية جديدة وتأسيس منظومةٍ 

 .ليهع المه  وس الل   وات  سني  صلقتل ال   وهية هو إنكار هذه القيق: انيالثَّ  واألمر  

 ،مرل ابن ع  املفض   رواه   ،من فضائل موالنا جعفٍر الص ادق (ريفاهلفت الش  )بني يدي ال يت سخة الن  
 موجودة يف األسواقو متوفرة  هذه الطبعة ،دار األندلس ،دار الطباعة ،تقيق وتقدمي الدكتور مصطفى غالب

 لقال المفضَّ - قتل اإلماميف معرفة  امن والثالثون الث   الباب ،91إذا نذهب إىل صفحة  ،لذلك أنا جئت هبا
حتَّى م فتبسَّ -اإلمام باملطلق-؟أخبرني عن موت اإلمام وقتلِه وكيف يكون ذلك :ادقق لت لمولي الصَّ 

 ريازكَ  قتلِ قتل أمير المؤمنين ومَ سين وذبحه ومَ لعلَّك تقول في قتِل الح   :قال مَّ ه ث  ذ  جِ اه أو نو ز  بدت نواجِ 
ل أصفياء هؤلء يا مفضَّ  إنَّ  :ادقفقال الصَّ  ،في صدري ذلك يا مولي يجول :قلت ؟ويحيى وعيسى

 وأولياؤه   اهللِ  ل أصفياء  فضَّ هؤلء يا م   إنَّ  :ادقفقال الصَّ -وحسني وآل الل  عليٍّ ىليشري إ-يائهلو اهلل وأ
 ،عليهم أكيدا  لح جَّة اهللِ اهِر تَ رَّ الحديد على أيدي أعدائهم وذلك في الظَّ هم حَ ق  م أنَّه  ي ذوِّ يرته فتتوهّ وخِ 

يبدأ الكالم يف الباب  ُث   -َلموالسَّ  كلإن اهلل يحفظ أولياءه وأصفياءه من ذوأمَّا أن ي قتلوا أو ي ذبحوا فَ 
ه عن ادق علينا سَلم  مولنا الصَّ  سألت   :قال المفضل-سني يف الباطنقتل ال   التاسع والثالثني يف معرفة  

يم اهِ رَ ب ْ ن إِ مَ زَ  يْ فِ -سنيعين اإلمام الح -سنالحَ  إنَّ  :ادق  قال الصَّ  ،{َوَفَديْ َناه  ِبِذْبٍح َعِظيمٍ } :قولِه تعالى
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سني كان وإمامنا ال   ،ن كان إسحاقسيف زمن إبراهيم إمامنا الح -يلاعِ مَ سْ إِ  انَ ين كَ سَ الح  اق وَ حَ سْ إِ  انَ كَ 
 (،ريفالش   اهلفت  )ها هذا الكتاب ثبت  ي  ال يت على عقيدة األكوار واألدوار الباطلة  بيني هذا الكالم مح و  ،ساعيلإ

من الباب التاسع والثالثني  يف الصفحة الث انية والتسعني ويف نفس الصفحة ،ةصريي  سس العقيدة الن  وهي من أ  
 يقه  ذِ ي   لى اهلل من أنْ رم عَ ابن علّي أك ين  سَ ح  وكان ال-(سني يف الباطنيف معرفة قتل ال  ) :تت عنوان

 ف  طَّ لَ ت َ ا ي َ ير مَ بِ دْ التَ  فِ طْ ن ل  د اهلل مِ نْ عِ  وأنَّ  ،يددَ رَّ الحَ ه حَ يقَ ذِ ي   نْ ا أَ اشَ حَ وَ  ،رةفَ ي الكَ دِ يْ ى أَ لَ ديد عَ الحَ 
ويستمر الكالم يف -ةغَ الِ ة البَ جَّ الح  بِ  ه  ائَ يَ ولِ اء أَ دَ عْ أَ وَ  ه  اءَ دَ عْ ك أَ لِ هْ ي   ته وَ اوَ دَ عَ  لِ هْ أَ  نْ م مِ ه  ذَ ئه وي نقِ اَ وليِ أَ بِ 

إىل الباب  96نصل يف صفحة حَّت   95 و 94و  93يستمر الكالم يف صفحة أيضًا و  ،63صفحة 
 قرأ كل   أيل أن   ام ال يسمح  قوامل ،يف زمن بين أمية (طنسني على البايف معرفة قتل ال  ) :انو ربعني تت عنألا

 ،عليه ل ابن عمر رضوان الل تعاىلي نسب  إىل املفض  ال ذي ث عنها هذا الكتاب د  تح ال يت هذه املضامني  ،شيء
  .لويّ اث العح لسلة الرت  هو جزٌء من س  ال ذي ٌة يف نفس الكتاب د موجو نيمهذه املضا

 هذا هو ،ة هبماخلاص   ةصريي  مجعت كتب الن   ،ب العلوينيعت كت  موسوعة مجح  اث العلويّ رت سلسلة ال
اهلفت ) :اب  ع مر كت ابن   ملفض لاتب ك    من مجلة ،ليةفض  م  ـاجملموعة ال ،ادس من سلسة الرتاث العلويالس  د اجملل  
 الل   سني  صلوات  قتل ال  أّن  يبدأ الديث عن ،343ويف صفحة  ،290ويبدأ من صفحة  (،ريفالش  

 .لصفحةاهذه  تليال يت والصفحات  443حديث  ،لقيقة  ا عليه مل يكن على وجه وسالمه  

بأن   دونتقيع مإهن  ف ومنا هذاي تبهم وإىلك  هي  هذه   ،جمموعات موجودةهي إذًا هذه اجملموعات 
 وتكذيٌب كفرٌ العقيدة   ذه  ه أن  و هننا اب  إمام زماجو و  ،حل ومل ي ذبح عليه مل ي قتح  وسالمه   الل   سني صلوات  ال  

يزعم ي ال ذهذا -ْكِذيٌب َوَضََللك ْفٌر َوتَ فَ ْقَتل ْم ي   الح َسيَن َعَليِه السََّلم لَ َوَأمَّا قَ ْول  َمن زََعَم أنَّ -وضالل
  .سني مل ي قتلأن  ال  

 ،عليهم أمجعني وسالمه   الل   لوات  ني ص نعود إىل كلمات املعصومًا إذا أردنا أن  د  ة واضحة ج  القضي  
ومطالعة  ةءلقراتذهبون  امأنا أقول لشيعة أهل البيت حين (،رحبار األنوا)امن والتسعون من د الث  ل  هذا هو اجمل

ام ماذا نقرأ يف سائر األي  حَّت  يف يوم عاشوراء و  ءاهدد الش  هبا سي   ي زار  ال يت و  ،سةاحية املقد  يارة الواردة عن الن  الز  
هذه هل  ؟هذه عبارة جمازية فهل-ِبم ْهَجِتهَسَمَحت نَ ْفس ه  ي الَّذِ  ينِ سَ ى الح  لَ عَ  م  ََل السَّ -؟يارةالز   يف هذه  
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 ،املستندة إىل معارف الكتاب  والعرتة القائق التأويل هو ،ال أقول تأويل ،ليةخرى تأوّ عبارة ي عطى هلا أبعاد أ  
ى لَ عَ  م  ََل السَّ  ،السَََّلم  َعَلى الح َسيِن الَِّذي َسَمَحت نَ ْفس ه  ِبم ْهَجِته-بارة واضحةالع  و  ،لأوّ ولكن هناك تح 

هذا هو لسان  ؟القيقة ث بلسان  ا تتحد  هن  فة جاءت على سبيل اجملاز أم أفة ص  هذه الص  -اءمَ الدِّ بِ  لِ مَّ رَ م  الْ 
ا يرفض   ،القيقة ة ة وعربيّ غويّ ربٍة ل  ث عن خ  أتد   ،ناعيتث عن قح أنا أتد   ،رّ هو ح   ،البعض كالمي هذا رّب 

ا و  ،مع حديث أهل البيت ث عن ّتربٍة طويلةٍ وأتد   ،قرات القادمةوسأشرح هذا املطلب يف الف   ،ةأدبيّ و  رّب 
سبة يل ال البيت أكسبتين خربًة بالن   أهل   ستدمية لديث  م  ـفقة العاشرة الطويلة والر  م  ـال لكن هذه   ،طئاً أكون م  

 وسالمه   الل   أهل البيت صلوات   س  حديثح تلم  ين أح م أن  الل ما أزعح ربًة من خ  كسبتين خ  أح  ،سبة لآلخرينبالن  
 ل  ك  ارفًا ب  كون عح وضوٍع من املوضوعات أفال يح من مع مح قودًا من الز  يتعامل  ع  ال ذي كحال   ،عليهم أمجعني

كذاك هو الال مع   ،بني السطور امطور و الس   اءارئًا لسطوره  وما ور ته  وقح لعًا على ما ورائي  ط  تفاصيله وم  
 وح   التعابري هنا تفهداء أجد أن  د الش  سة لزيارة سي  احية املقد  زيارة الن   ين حني أقرأ  إن   ،نصوص أهل البيت

وب تحة الث  واجليب هو فح  ،مجع جيب ،اجليوب-اتجَ رَّ ضَ م  الْ  وبِ ي  ى الج  لَ م عَ ََل السَّ - أبعادهال  بالقيقة  بك  
 ،ان البسًا لثوبه  سنفظ فيه األشياء حينما يكون اإلثاًل ت  مح ال ذي ليس املراد املكان  ،هذا املراد من اجليب

ل رأسه  يف ثحوبه  ويلي   إلنسان أن  ا يستطيعمن خالهلا ال يت وب  الث  فتحة   هو ،درالص   فتحة   هو ،اجليب -هبسح دخ 
فعم بالزن واألمل كيف م  ـالهذا التعبري -تََل ابِ الذَّ  اهِ فَ ى الشِّ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،اتجَ رَّ ضَ م  الْ  وبِ ي  ى الج  لَ م عَ ََل السَّ 

 الل   املعصوم صلوات  غتها وأوجدهتا عبائر فرح أح ال يت املشاعر  ل  هذه  وي لغي ك   نكرهب هذا الزن وي  سل  يح ُيرؤ أحد فـح 
 م  ََل السَّ -سخةٍ ويف ن  -السَََّلم  َعَلى الشَِّفاِه الذَّاِبََلت ،اتجَ رَّ ضَ م  الْ  وبِ ي  ى الج  لَ م عَ ََل السَّ -!؟عليه وسالمه  

-لتق ت  و ت حب  ذ  ال يت هي  ،لمةصطح م  ـفوس الالن  -اتْ مَ لَ طَ صْ م   ال وسِ ف  ى الن   لَ عَ  م  ََل السَّ  ،اتْ رَ ائِ لغَ ا ونِ ي  ى الع  لَ عَ 
 ،اتبَ احِ الشَّ  ومِ س  ى الج  لَ عَ  م  ََل السَّ  ،اتيَ رِ االعَ  ادِ سَ جْ ى األَ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،اتسَ لَ ت َ خْ م  الْ  احِ وَ رْ ى األَ لَ عَ  م  ََل السَّ 
-تْ اَل شَ م  الْ  وسِ ؤ  ى الر  لَ عَ  م  ََل السَّ  ،اتْ عَ طَّ قَ م   ال اءِ ضَ عْ ى األَ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،تْ ََل ائِ السَّ  اءِ مَ ى الدِّ لَ عَ  م  ََل السَّ 
ٍء يشح  عليه عن أي   وسالمه   الل   نا صلوات  سة عن إمام زماناحية املقد  اءت يف زيارة الن  جح ال يت املضامني  هذه  
سيجد  ه  خربة بذوق أهل البيت يف الديث والكالم فإن   ًا ومن كان له  تلك وجدانًا شيعيّ ميح  من كان !؟تنبئ
كفٌر وتكذيٌب هذا  إمام زمانا يقول  ،عليه الل   لعنة   ،عليه الل   ولعنة   ،هاتبح عنًة على من كح هات لح رّ لتـ  ا هذه

-هاغون القائق من مضامين  فر  ي  فن هكذا يقولو  سني وأوالء  ث عن ال  حد  تاإلمام الجة هكذا ي ،وضالل



 
 

 10ّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا مش55الحلقة ) ق / للشيخ الِغّزي           اطالكتاب الن :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 11 - 
 

 مِ لْ الظ  بِ  يقَ رِ أ   نْ ى مَ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،اندَ بْ ن األَ عَ  ةِ قَ رَّ فَ  م  ال سْ و ؤ  ى الر  لَ عَ  م  ََل السَّ  ،ةيبَ لِ السَّ  انِ دَ بْ األَ  ىلَ عَ  م  ََل السَّ 
ى لَ عَ  م  ََل السَّ  (نيسح يا ح  ) احمَ الرِّ  اتِ اسَ كَ بِ  عِ رَّ جَ م  ى الْ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،احرَ ِم الجِ دَ بِ  لِ سَّ غَ م  ى الْ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،هم  دَ 
م  ََل السَّ  ،احبَ تَ سْ م  الْ  امِ ضَ م  ى الْ لَ م  عَ ََل السَّ  ،احمَ الرِّ  اتِ اسَ كَ رَِّع بِ جَ م  ى الْ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،احرَ ِم الجِ دَ ل بِ سَّ غَ م  الْ 
يعة ين أقول  للش  ولكن   ،ةصريي  ال شأن يل بالن  -ىرَ الق   ل  هْ أَ  ه  نَ ف َ دَ  نْ ى مَ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،ىرَ ي الوَ وِر فِ ح  نْ مَ ى الْ لَ عَ 

 ،السَََّلم  َعَلى اْلَمْنح وِر ِفي الَوَرى-!؟ريةلنصوص الواضحة الص  ا بون من هذهر أين هت ،مالوا إليهمال ذين 
-ينْ  م عِ ََل ي بِ امِ حَ م   ى اللَ عَ  م  ََل السَّ  ،ينْ تِ الوَ  وعِ ط  قْ مَ ى الْ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،السَََّلم  َعَلى َمن َدفَ َنه  َأْهل  الق َرى

روه ُث    ،البعري ي طعن   طعنوه كما-السَََّلم  َعَلى اْلَمْنح وِر ِفي الَوَرى-تني نروه وذحبوهر  مح ذ ب ح  ،حب  ذ   ماإلما نح
 دِّ خَ  ى اللَ عَ  م  ََل السَّ  ،يبْ ضِ خَ  ال يبِ ى الشَّ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،ينْ تِ الوَ  وعِ ط  قْ مَ ى الْ لَ عَ  م  ََل السَّ -هوتينح  اقطعو  ذححبوه ُث   

بني يدي  أمل يكن الرأس  -يبْ ضِ القَ بِ  وعِ ر  قْ مَ  ال رِ غْ ى الث َّ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،يبْ لِ السَّ  نِ دَ ى البَ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،يبْ رِ التَّ 
 م  ََل السَّ  ،يبْ ضِ القَ بِ  وعِ ر  قْ مَ  ال رِ غْ ى الث َّ لَ عَ  م  ََل السَّ -؟!ذي كان بيدهسني بقضيبه ال  يزيد وكان يضرب  ثنايا ال  

 ف  لِ تَ خْ تَ ت وَ ايَ ادِ العَ  اب  ئَ ا الذِّ هَ ش  هَ ن ْ ت َ  اتوَ لَ الفَ  يفِ  ةِ يَ ارِ العَ  امِ سَ جْ ى األَ لَ عَ  م  ََل السَّ  ،وعف  رْ مَ  ال سِ أْ ى الرَّ لَ عَ 
 نْ ك  أَ  ملَ ور وَ د  قْ مَ  ال كَ رِ صْ نَ  نْ ي عَ نِ اقَ عَ ور وَ ه  ي الد  نِ تْ رَ خَّ ن أَ ئِ لَ ف َ -يقول اإلمام إىل أن  -اتيَ ارِ الضَّ  اع  بَ ا السِّ يهَ لَ إِ 
ال لل ذين  ،له  هي دبة الن  ف-اءسَ مَ ا  وَ احَ بَ صَ  كَ نَّ ب َ د  نْ َلَ ا فَ بَ صِ انَ م   ةَ اوَ دَ العَ  كَ لَ  بَ صَ ن نَ مَ لِ وَ  ابَ ارِ ح  م   كَ بَ ارَ ن حَ مَ لِ 

بَ نََّك َصَباَحا  -الونة الض  صريي  الن   كما يعتقد    هوقع عليهم الش بح  ا  مَ دَ  وعِ م  الد   لدَ بَ  كَ لَ  ينَّ كِ بْ أَلَ وَ  َوَمَساء َفَلَْند 
  ينعاهذه امل-ابيَ تِ كْ ة الِ صَّ غ  اب وَ صَ م   ال ةِ وعَ لَ بِ  وتَ م  أَ تَّى حَ ا ه فَ لَ ت َ وَ  كَ اهَ ا دَ ى مَ لَ ا  عَ فَ أس  تَ يك وَ لَ عَ  ة  رَ سْ حَ 

ال بَ ام والنِّ هَ السِّ بِ  وكَ ق  شَ رَ ال وَ زَ الن ِّ  وكَ ل  اجَ عَ ال وَ تَ القِ  زكَ و اجَ نَ ه وَ دَ و ر  و   اء وَ مَ  ال وكَ ع  ن َ مَ فَ -؟كيف ت فهم
نا نكما قال إمام زما  ،القائق هذه   نكر  ى من ي  عل الل   ولعنة   لعنة الل عليهم-مََل طِ صْ الِ  فَّ ك  أَ  كَ يْ لَ وا إِ ط  سَ بَ وَ 

 ينَ بَ وَ  كَ نَ ي ْ وا ب َ ال  حَ اح وَ رَ الجِ بِ  وكَ ن  خَ ثْ أَ وَ  اتهَ الجِ  لِّ ن ك  مِ  كَ وا بِ ق  دَ حْ أَ فَ -وضالل وتكذيبٌ  كفرٌ بأّن هذا هو  
ك ادِ وَ جَ  نْ وك عَ س  كَّ نَ تَّى حَ ك دِ َل وْ أَ وَ  كَ تِ وَ سْ نِ  نْ عَ  ذب  تَ ر ابِ صَ  بٌ سِ تَ حْ م   تَ نْ أَ ر وَ اصِ نَ  كَ لَ  قَ بْ م ي َ لَ اح وَ وَ الرَّ 
يا )ك ين  بِ جَ  وتِ مَ لْ لِ  حَ شَ  رَ دْ ا قَ هَ رِ اتِ وَ ب َ بِ  اة  غَ الط   وكَ ل  عْ ت َ ا وَ هَ رِ افِ وَ حَ ول بِ ي  الخ   كَ ؤ  طَ ا تَ يحَ رِ جَ  رضِ لى األَ إِ  يتَ وَ هَ ف َ 
وقد  ،كيتِ بَ وَ  ِلكحْ لى رَ ا  إِ يَّ فِ ا  خَ فَ رْ طَ  ير  دِ ت   ،كين  مِ يَ وَ  كَ ال  مَ شِ  اطِ سَ بِ نْ الِ وَ  ضِ ابَ قِ نْ الِ ت بِ فَ لَ ت َ خْ اَ وَ  (نيسح ح  
 ينَ أَ مَّا رَ لَ يا ف َ اكِ ا  بَ مَ حِ مْ حَ دا م  اصِ ك قَ امِ يَ لى خِ ا إِ دَ ارِ شَ  كَ س  رَ ف َ  عَ رَ سْ أَ يك وَ الِ هَ أَ وَ  كَ دِ لْ و   نْ ك عَ سِ فْ ن َ بِ  تَ لْ غِ ش  
 ،ودد  ى الخ  لَ ور عَ ع  الش   اتِ رَ اشِ ور نَ د  ن الخ  مِ  نَ زْ رَ ا ب َ ويَّ لْ مَ  يهِ لَ عَ  كَ جَ رْ سَ  رنْ ظَ نَ ا وَ يَّ زِ خْ مَ  كَ ادَ وَ اء جَ سَ النِّ 
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 ر  مْ الشِّ ات وَ رَ ادِ ب  م   كَ عِ رَ صْ لى مَ إِ ت وَ ََل لَّ ذَ م   زِّ العِ  دَ عْ ب َ ات وَ يَ اعِ دَ  لِ ويِ العَ بِ وَ  ،اترَ افِ سَ  ،هوْ ج  ات الو  مَ طِ َل 
الشِّْمر  َجاِلٌس -كفٌر وتكذيٌب وضاللفهو  نكر هذا ي  ال ذي بأّن ة ج  كما قال إمامنا ال  -كرِ دْ ى صَ لَ ٌس عَ الِ جَ 

 كْ اس  وَ ت حَ نَ كَ سَ  دْ قَ  قَاِبٌض َعَلى َشيَبِتَك بَِيِده َذاِبٌح َلَك ِبم َهنَِّده ،م وِلٌغ َسيَفه  َعَلى َنْحِركوَ َعَلى َصْدِرك 
 ابِ تَ ق ْ أَ  وقَ يد فَ دِ ي الحَ ا فِ دو فِّ ص  يد وَ بِ العَ كَ   كَ ل  هْ ي أَ بِ س  ك وَ س  أرَ  اةِ نَ ى القَ لَ عَ  عَ فِ ر  ك وَ اس  فَ ن ْ أَ  تْ يَ فِ خَ وَ 
اق نَ عْ ى األَ لَ إِ  ةٌ ولَ ل  غْ م مَ هِ يِ دِ يْ ات أَ وَ لَ الفَ ي وَ رِ ارَ ي الب َ فِ  ونَ اق  سَ ي   اترَ اجِ هَ  ر  الم حَ ه  وهَ ج  و   ح  فَ لْ ات ت َ يَّ طِ مَ  ال

ني وقتلوا اإلسالم سح قد قتلوا ال  ل-مََل سْ ك اإلِ لِ تْ قَ وا بِ ل  ت َ د ق َ قَ لَ -يقول له   إىل أن  -اقوَ سْ ي األَ م فِ هِ بِ  اف  ي طَ 
اء يَ بِ نْ األَ وَ  ة  كَ ئِ ََل مَ  ال كَ بِ  اه  زَّ عَ ول وَ ه  مَ  ال ه  ب  لْ ى ق َ كَ بَ ول وَ س  الرَّ  جَ عَ زَ ان ْ فَ  ،َلَقد قَ تَ ل وا ِبَقْتِلك اإِلْسََلم-معه

إىل يوم   شهقةً ومٍ  يح ل  يف ك   ء  هراللز  تقول بأّن وردت ال يت يات او ماذا تصنعون بالر  -اءرَ هْ الزَّ  كَ م  أ   كَ بِ  تَ عَ جِ ف  وَ 
 .؟!.القيامة

 ..يا بقية الل ..هراء  كيف تنسى شهقة الز  

َقة َلْس     َت تَ ْنَس     ى َكي     َف تَ ْنَس     ى َش     ه
 الزَّْه                                                                                                                                        َراء

 

 ينا  م بِ      ورَ ن       يَ      ا ثَ      ارَا  َويَ      ا نَ      ارَا  َويَ      ا  
 ا  أَس    َكي    َف تَ ْنَس    ى ِم    ن ح َس    يِن اهلل رَ  

 
 َح                       ّزه  الشِّ                       ْمر  اللَِّع                       ين 

 َلْس           َت تَ ْنَس           ى َلْس           َت تَ ْنَس           ى 
 

 ونالع ي     ي   كَ تِ ِإنَّم   ا َأق ْ   َرأ َأْحَزانَ   َك ِف   ي  
  

 نْ ينِ مِ ؤْ م   ل ايرَ مِ أَ  اكَ بَ ي أَ زِّ عَ ين ت   بِ رَّ قَ م   ال ةِ كَ ئِ ََل مَ  ال ود  ن  ت ج  فَ لَ ت َ خْ اَ وَ  ،اءرَ هْ الزَّ  كَ م  أ   كَ بِ  تَ عَ جِ ف  وَ 
 كَ ت لَ يمَ قِ أ  وَ -هبح ع عليهم الش  قح ذين وح سني ليس لل  آمت اقيمت للح  الـم-ينْ يِّ لِّ ى عَ لَ عْ ي أَ فِ  م  آتِ مَ  ال كَ ت لَ يمَ قِ أ  وَ 
ها ان  زَّ خ  وَ  ان  نَ الجِ ا وَ هَ ان   س كَّ  و اء  مَ ت السَّ كَ بَ وَ  ينْ العِ  ور  ح   ال يكَ لَ عَ  تْ مَ طَ لَ وَ  ينْ يِّ لِّ ى عَ لَ عْ أَ  يْ فِ  م  آتِ مَ  ال
ل  حِ  الام وَ رَ حَ  ال ر  عَ شْ مَ  الام وَ قَ مَ  وال يت  البَ وَ  ،اهَ ان   دَ لْ وِ  وَ  ان  نَ جِ  الها وَ ان  يتَ حِ وَ  ار  حَ البِ ا وَ هَ ار  طَ قْ أَ وَ  اب  ضَ هِ  الوَ 
ص الن   ،عم لٍ ليل تح إىل قح حَّت  ٍل وال إىل كثري تأم   ال يتاج   ،واضٌح جد اً  نصي احية املقد سة زيارة الن  -امرَ حْ اإلِ وَ 

 ،ِبَدِم الِجَراح السَََّلم  َعَلى اْلم َغسَّلِ -ةيار ز  كما قالت ال،والدماء باجلراحات يفوح  و  ،باألمل فوح  واضح يح 
السَََّلم  َعَلى اْلَمْنح وِر ِفي  ،السَََّلم  َعَلى اْلم َضاِم اْلم ْسَتَباح ،السَََّلم  َعَلى اْلم َجرَِّع ِبَكاَساِت الرَِّماح
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 ََل ي بِ امِ حَ م   ى اللَ عَ  م  ََل السَّ  ،ينْ تِ الوَ  وعِ ط  قْ مَ ى الْ لَ عَ  م  ََل السَّ  السَََّلم  َعَلى َمن َدفَ َنه  َأْهل  الق َرى ،الَوَرى
 .يفةر يارة الش  إىل آخر الز  -ينْ م عِ 

عليك  وسالمه   الل   لوات  ص ؟ث عن أي  شيءٍ الكلمات تتحد   العبائر وهذه اجل محل وهذه   هذه  ت رى 
-يبٌ ْكذِ َوتَ -أولئك كفارٌ -ل َفك ْفرٌ َلْم ي  ْقتَ  لسََّلمايِه َوَأمَّا قَ ْول  َمن زََعَم أنَّ الح َسيَن َعلَ -الل يا بقيةح  يدسي  
 ،دم  م ٍد وآل م ح حح م  ـل ،ياء اللون ألولبكذ  كفاٌر وم    ،ونوضالّ -َوَضََلل-بون أولياء اللكذ  ي   ،بون القائقكذ  وي  

  . عليهمالل   لعنة   ،ونال  وضح 

جَّة  اهلِل ح  َوأَنَا ح جَِّتي َعلَيك م  ا فَِإن َّه ميِثنَ َحدِ  َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَارِجع وا ِفيَها ِإَلى ِرَواة
 .؟!.ويلةج إىل وقفٍة طص يتا الن   سأعود  إىل هذا النص ولكن ين سأواصل  قراءة الرسالة ألن  هذا-َعَليِهم

 إسحاق ابن سالة إىله الر  اللن خ  اءت مجح ال ذي فري هو نفسه الس  -َوَأمَّا م حّمد ابن  ع ثَمان الَعْمري
مري عيد العح سح  ثمان ابنع  هو و معروف  بوهأ-ْمري َرِضي اهلل  َعنه َوَعن أَبِيهِ م حّمد ابن  ع ثَمان العَ -يعقوب

إىل شرح  تاج  ياألمر  وال أعتقد أن  -اِبيَتاب ه  ِكتَ ي وَكِ َقتِ ثِ َرِضي اهلل  َعنه َوَعن أَبِيِه ِمن قَ ْبل فَِإنَّه -لفري األو  الس  
 .وإىل بيان

يف  ه  ك  يل عنه شح يز -َوي زِيل  َعنه  َشكَّه هلل  قَ ْلَبهِلح  اي صْ َمْهَزيَار اأَلْهَواِزي َفسَ َوَأمَّا م َحمَّد  ابن َعليٍّ ابَن 
 ابن ّمد ابن عليّ م   ،ننام زمابإما وعن عالقتهمخصيات لش   اوب يسأل عن هذه  فإسحاق ابن يعق ،ناإمام زمان  
 ،عنيعليهم أمج مه  وسال الل   لوات  صة م  األئ  ن روى حديث املعروفة وم  ة الش يعي  خصيات من الش  هو مهزيار 

 الش يعة  ت ضطربوقد ا   ،باً ر طمض ل كانج  فيبدو أن  الر   ،لديثتب اويف ك  الر وايات سانيد معروٌف ومذكوٌر يف أح 
ربه اإلمام خي  و  ،جلا الر  ال هذسأل عن حفإسحاق ابن يعقوب يح  ،يكر نا العسضطراباً عظيماً بعد شهادة إمام  ا  

  .ه َشكَّ قَ ْلَبه َوي زِيل َعنه  له  َفَسي ْصِلح  اهلل  -ه  حال   ح  صلح سي   ه  بأن  

 ،ول ِعْنَدنَا ِإلَّ ِلَما طَاَب َوَطه رب   ق َ َفََل  َوَأمَّا َما َوَصْلتَ َنا ِبه-من مالٍ  ،من صلةٍ -َوَأمَّا َما َوَصْلتَ َنا ِبه
هي  ةينّ املراد من املغ ،ةينّ غم  ـن الد سأل عن ثح يكون إسحاق ابن يعقوب قح  ا أن  إم  فح -َوَثَمن  اْلم َغنيَِّة َحَرام

املغنية  وكانت اجلارية   ،ةغني  ا م  شرتى ألهن  ناء وت  الغ   ن  ه  متتح  ،غين  ت  ال يت و  ،شرتى يف سوق اجلواريباع وت  ت  ال يت اجلارية 
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ها مت  يف سوق اجلواري وتكون قي باع  ت   ينة  فكانت القح  ،ناءالغ   يدّت  ال يت جلارية ا هي ةينح القح  ،ةينح تسمى بالقح ال يت و 
يعين أن ك تبيع   ،املغنية ن  اإلمام هنا يقول ثحح  ،هااء وأجادت فيه كل ما ارتفعت قيمت  نح ت الغ  نح حسح وكل ما أح  ،غالية

يعين إذا  -َوَثَمن  اْلم َغنيَِّة َحَرام-ٌن حراممن ثية فهذا الث  غن  ا م  يشرتيها ألهن  ال ذي ا هيناء ويشرت الغ   د  ي  جاريًة ّت  
القينات  ،ن القينات حرامثح  ،اجلارية املغنية من  ثح غين فـح ا ت  ألجل أهن   ،غنيةا م  شرتى ألجل أهن  باع وت  كانت اجلارية ت  

ا كان عن هذا ال   يعقوب قد سألح  يكون إسحاق ابن   ا أن  فإم   ،يةغن  م  ـمجع لقينة والقينة هي اجلارية ال كم أو رّب 
ع  مثلح  ،غني ةامل نزء من ثبعثه  إىل اإلمام كان فيه ج  ال ذي هناك من املال  وحبسب سرية اإلمام ال ج ة فإن ه ي رج 

 هذه  ف ،هذه األموال فراء يف مثل  س  ال معإذا ما قرأنا التوقيعات وكيف كان يتعامل إمام زحماننا  ،هذه األموال
  .اعهرج  ي  ل األموا

ر هذا طه  ي   كي  ؟ شيءٍ إلمام ألي  اويقبله -َطه راَب وَ ا طَ َوَأمَّا َما َوَصْلتَ َنا ِبه َفََل قب ول ِعْنَدنَا ِإلَّ ِلمَ 
 .ّباله   اإلمامح  وصلح ال ذي 

الش يعة جال يف ر  ر ذكح ن ي  م   وح ايات الر و  نيديف أسا رٌ و وهو أيضاً مذك-ن  َعيم َأمَّا م حمَّد ابن  َشاَذان ابنوَ 
 ه و رَج ٌل ِمن ِشيَعِتنان  َعيم ف َ  بنِ َذان ا َشاَأمَّا م حمَّد ابن  وَ -صمةأهل بيت الع   وايا أحاديث  ذكر يف طح ن ي  م   وح 

  .َأْهِل الَبيت

م د ابن  مقالص األجدع ه-م حّمد ابن  أَِبي زَيَنب-الل عليه لعنة  -َوَأمَّا أبو الَخطّاب هذا أبو  وم 
َوَأمَّا أبو - اسم أبيه مقالصأيب زينب وإال   لتسمية ابن  ا ر هبذهه  شت  أ   ه  ولكن  -َوَأمَّا أبو الَخطّاب-ابط  اخلح 

وركٌن من  ،ةصريي  وهو من أسالف العقيدة الن   ،ونعلم-الَخطّاب م حّمد ابن  أَِبي زَيَنب اأَلْجدَع َفَمْلع ونٌ 
يرتبط  ةصريي  تب الن  ريف واملوجود يف الك  لش  ا امللعون املوجود يف اهلفتكر  وهذا الف   ،ةصريي  ركان العقيدة الن  أ

َوَأمَّا أبو الَخطّاب م حّمد ابن  أَِبي زَيَنب اأَلْجدَع َفَمْلع وٌن َوَأْصَحاب ه َمْلع ون ون َفََل -هبذا امللعون ،جلهبذا الر  
كما كان ينهى اإلمام -َفََل ت َجاِلس َأْهل َمَقالَِتِهم-أهل مقالتهم يعين أهل عقيدهتم-ت َجاِلس َأْهل َمَقالَِتِهم

ه م َبِريء-الكالب املمطورة الواقفة السة  ضا عن جم  الر     ابن السنة  ج  ال  -َفََل ت َجاِلس َأْهل َمَقالَِتِهم فَِإنِّي ِمن ْ
ه م ب راء-يقول ه م َبِريء َوآبَاِئي َعَليه م السََّلم ِمن ْ َوَأمَّا قَ ْول  َمن ) : قول  إمام زمانناوما جاء يف-فَِإنِّي ِمن ْ

هذا املقطع من  يضًا بنفس  يرتبط أ (زََعَم أنَّ الح َسيَن َعَليِه السََّلم َلْم ي  ْقَتل َفك ْفٌر َوَتْكِذيٌب َوَضََلل
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 لعنة  -ْصَحاب ه َمْلع ون ونَوأَ -عليه الل   لعنة  -د ابن  أَِبي زَيَنب اأَلْجدَع َفَمْلع ونٌ َوَأمَّا أبو الَخطّاب م حمَّ -سالةالر  
ه م ب راء-عليهم الل   ه م َبِريء َوآبَاِئي َعَليه م السََّلم ِمن ْ هذا التوقيع -َفََل ت َجاِلس َأْهل َمَقالَِتِهم فَِإنِّي ِمن ْ

ا يأيت من ي  رح  ،سحاق ابن يعقوبتوقيع إ  ،ةالتقي  لسان ب  هو س على نفسه  فيقول بأن  هذا الكالم ب  لح يـ   ريد أن  ّب 
وال  ،لكم فهمي وقناعيت أنا أنقل   ،رفك  ي   ريد أن  ي   كيفهو حّر   ،لساٍن من األلسنة بأي  أو  ،ةرااسان املدل  ب  أو 

سالة الر   ئة أن  هذه  وال واحد يف امل كّ ما عندي شح  ،مع النصوص يمن خالل فهمي وتعامل ،ا على أحدهأفرض  
 ،هكذا أعتقد ،ينالد   اذأدين هبو  ،من إمام زمانناهي سالة لر  ا هذه أن  بأقطع  ينإن  و  ،ةج  صادرة من اإلمام ال  

 بأن   طع  أق ،نع  بهثكم ّبا أنا مقتحد  أ  فإيّن  ،ال أفرضها على أحدال يت  يتًا إىل خرب طع أيضًا استنادأق ،وثانياً 
ال يوجد حديث وراء السطور وال بني ف ،هاظ  ها وألفاوبة بسطور  ريفة مطلسالة الش  الر   امني املوجودة يف هذه  ضامل
َوَأمَّا م حمَّد ابن  َشاَذان ابن  ن  َعيم فَ ه و رَج ٌل ِمن ) :اإلماميقول رية مثل ما سالة واضحة صح هذه ر   !طورسال

 ل  ك    على الل   عليه ولعنة   الل   لعنة   ابأيب اخلط   يقول عنفهو  ،الكالم واضح وصريحو  ،(ِشيَعِتنا َأْهِل الَبيت
َوَأمَّا أبو الَخطّاب م حّمد ابن  أَِبي زَيَنب اأَلْجدَع َفَمْلع وٌن َوَأْصَحاب ه -أ منهجل ويترب  لر  ان مل يلعن هذا مح 

ه م َبِريء َمْلع ون ون َفََل ت َجاِلس َأْهلَ  وهو   ،ة منهمم ويؤكد الرباءح هد لعنح ؤك  ة ي  ج  اإلمام ال  -َمَقالَِتِهم فَِإنِّي ِمن ْ
ه م ب راء-اً د   ج  ني  كالم واضح وصريح وبّـ  ه م َبِريء َوآبَاِئي َعَليه م السََّلم ِمن ْ  .فَِإنِّي ِمن ْ

ل كتاب من أو   ،لبنان ،لديار عق ،دار ألجل املعرفة (ويلعسلسلة الرتاث ال) ل منزء األو  جلهذا هو ا
ون علصري املّمد ابن ن  م   أليب ش عيب ؟ملن هذا (،يةوحانة واألدوار الر  ي  وران  األكوار الن  ) :الكتب هو كتاب هذه  

جذوره إىل عبد  متتدّ  هكر املوجود فيالف   ،ةوراني  كتاب األكوار الن  ف ،عليه الل   ّمد لعنة  م ح  آل   نه  عح لح ال ذي  ،يضاً أ
 ،31هذا الكتاب يبدأ من صفحة  ،عليه الل   اب لعنة  ط  هذا األجدع ابن مقالص أبو اخلح  ىلإ ،الل ابن سبأ

 ،125يف صفحة  ،عليه الل   د ابن ن صري لعنة  م  أقرأ لكم سطوراً ما جاء يف كتاب م   ،205وينتهي يف صفحة 
على أن  مّمد ابن أيب زينب  ،هاتالرتّ  فلنستمع إىل هذه   (،إظهار مّمد ابن أيب زينب الكشف)تت عنوان 

هنا هو م يتكل  ال ذي -فمن ذلك يا محّمد-، عن القيقةفح شح عليه كح  الل   عنة  وهو أبو اخلطّاب ابن مقالص ل
لون عن اقِ النَّ  د ابن جندب ما رواه  حمَّ ن ذلك يا م  مِ ف-مع مّمد ابن ج ندب ،؟مع من ،مّمد ابن ن صري

 اسه   امهذا مق !اء وتسميات من جيب الصفحةأس-د ابن أبي زينب في مقام الجيمحمَّ اب م  أبي الخطَّ 
-وآله عليه   ى الل  صل   نيبي  مّمٌد األكرب يعين خامت الن  -ٌد األكبروقد ظهر محمَّ -يف مقام اجليمفهو مقام اجليم 
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وا ق  ث   ،العقائد هذه  ّبثل اس من يعتقد جد اآلن يف الن  ويو -بنبر بمحّمد ابن أبي زياألك وقد ظهر محّمدٌ 
أو  ،ب  يه  الن  ر ف  هح فالن وفالن ظح أّن عتقدون بيح  األغبياء والثوالن منهؤالء أمثال من يعي يف الواقع الش  يوجد 

 ،الل وسالمه عليها يف هذه املرأة أو يف تلك صلوات   هراء  ظهرت الز  أو  ،سنيظهر فيه  ال  أو  ،ر فيه عليي هح ظح 
األكبر  وقد ظهر محّمدٌ -أمجعني عليهم وسالمه   الل   هبم أهل البيت صلوات   يح ل  بت  ا ،ةمحرٌي ضال  هؤالء هم 

 قال إسماعيل ابن  فَ  ،والكشف األزل بإظهار الدعوة ه  وأمدَّ  ل الغاية بالجيمبمحّمد ابن أبي زينب واألز 
يعين  ،ل عصروأساء يف ك  هذه مقامات -قم يا مقداد مقام سلمان :فقال ،كيبل :فقال له   ،أبي الطيب

قداد وامل مقام سلمان اآلخر له  و  ،قداداملمقام  واحد له   :يقول اطبهمهو خي   ،هؤالء أصحاب مّمد ابن ن صري
 قم يا مقداد مقام سلمان :فقال-اخلزعبالت هذه   ما هنالك منوإىل  ،سلمان هوذلك ظهر في ،ظهرح فيه

أبو ذر  نت وهذاك    ي معك بحيث  شيئا  فإنِّ  منه   ستر  ه ول تَ مولك ول تكتم  واعِلن ما أَمَر بِه في هذا اليوم 
 م يا عبدي فقام أبو محّمدٍ ق   ،هائِ وأحبَ  فوة اهللِ صَ  بدي إنذارك إلى أهلِ ق قولك وي  صدِّ ادق ي  الصَّ  الكاتب  

 :وقال له   ،يب فقاما بين يدي محّمد ابن أبي زينبعيل ابن أبي الطاده بيد إسموضع يَ حتَّى بدي العَ 
صار -والمشيئة لك األمر  الَّذي  أمر اهلل حتم وأنت اهلل   مضي أمرك فإنَّ مرت ولك األمر ونحن  ن  د أ  قَ 

 وهذه-إذا علوت مأذنة الكوفة :فقال ،لك األمر والمشيئةالَّذي  وأنت اهلل  -!!ابن أيب زينب صار هو الل
حَّت  يثبتها بعد  نب وملن كانوا معهيثبتها لألجدع ابن أيب ز ي   هو هنا يريد أن   ،صرعح  ل  ى يف ك  املقامات تتجل  

قول ابن ي هو ينيع-فقال إذا َعَلوت  -ة الكوفة وأعلنتنمأذ لوتَ إذا عَ  :فقال-ذلك لنفسه  وملن معه أيضاً 
السيِّد ذان الفجر عَل ا كان أعلن فلمَّ نوا بما أ  فأعلِ  الكوفة وأعلنت مأذنةِ  لوت  فقال إذا عَ -أيب زينب

 صار خامتح  باعتبار أنّه-بيسن يعلو بمكة جبل أبي ق  كما كاينب المأذنة وكان ذلك منه  د ابن أبي ز محمَّ 
وكان ذلك منه كما  -خلبط واخللطا الحظوا هذا ،بل أيب قبيسعلو جح ان يح آله كح  و ى الل عليه  ل  ب صح ن  وال ،الن ب ي ني

 توحيد يعين إىل توحيد األزلإىل -لزَ األَ  يدِ مكة إلى توح نادي بأهلِ ي  ف كان يعلو بمكة جبل أبي ق بيس
للعيان وأشار  وفيه وأقامه   ر بما جهر بههَ م وجَ خفيه وكما عَل يوم غدير خ  ح باسمه ول ي  ويصرّ -عليٍّ 

ظهر ال ذي أيب زينب  ابن  هو  ؟من هو هذا-باصبعيه فلما رقي مئذنة الجامع بالكوفة فنادى برفيع صوته
وسمائها  وغربها وسهلها وجبلها وأرضها األرضِ حتَّى بلَغ بِه في شرِق -!!عليه  وآله صل ى الل   فيه مّمد

يعين صوت ابن أيب زينب -بونبصوته جميع خَلئق اهلل من المل األعلى وهم المَلئكة المقرَّ  أعمحتَّى 
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 بصوتهِ  حتَّى أعمّ -الوجود اء األرض يف كل  إىل مجيع أنو لية فس  إىل العوامل الونزل صعد إىل املأل األعلى 
ومن الثقلين الجن واإلنس ووعى ذلك  المقرَّبون من المل األعلى وهم المَلئكة  جميع خَلئق اهلل 

آلكام او  ياطالغِ بعة والطير في األوكار والهوام والدبيب والوحش في ر السَّ الحيتان في قعر األبح  
واألنبياء ة المقربين عوة معاشر الخَلئق من المَلئكوكانت الدَّ ٍن واحدة أذفكانوا و عاة  ك واآلجام

ال ذي من -عبد اهلل د ابن  أنا محمَّ  سّ ناطٍق وحِ  ي روحٍ ذِ  لّ بيب وك  والدَّ  والمرسلين واإلنس والجن والهوام
رسول  اهلل إليكم أول  وآخرا   عبد اهلل د ابن  أنا محمّ -ابن أيب زينب األجدع لعنة الل عليههو  ؟هذا يقول

الٌّ بين أظهركم ٌر بينكم حَ اهِ وخالقكم ظَ  كمبَّ رَ   إنَّ لكم أَل ح كم وأنصكم رسالة ربّ غأبلّ  ظاهرا  وباطنا  
وابا  عيد إلى سؤلكم جَ شافهكم خطابا  وي  كم ي  لِ حافِ ويجلس في مَ   في آفاقكميمشي في أسواقكم ويحل  

ل غت ألني فبلّ سرني فقلت وأر مه  عن مَلحظتكم أكن  شاهدتكم ول حيث ي  واريه عن م  ي   جابَ ل حِ 
 ل وهو غاية كل طالبدم األوَّ قِ  هو رب كم األزل والسَّابق  قبل فهو جعفر  ابن م حمَّد-؟هو من-فاقصدوه

ابن أيب زينب ابن  أن   اكم  !!و علي ابن طالبهيعين جعفر -ل وهو علي  ابن أبي طالباغب أأمل كل ر و 
نادى فلمَّا  ،ابن أبي طالب علي   وهو أَل -!!وآله ى الل عليهب مّمد صل  عليه هو الن   الل   مقالص لعنة  

جعل إسماعيل ابن أبي -ادقيف الكوفة أيام اإلمام الص  -بهذا النَّداء وَجَهَر به زينب محّمد ابن أبي
قولن عَل يَ جَ عض وَ دي بَ ي يَ ما فِ يه  دَ يَ -هؤالء من أصحاب أيب اخلطاب-العبدي الطيب وأبو محمَّد

 حتَّى لم يدعا في الكوفِة قبيلة  إلَّ -عليه الل   ة  هو ابن أيب زينب لعن ؟من هو رسول الل-سول اهللق رَ دَ صَ 
 ،حيث بلغ ناويبلغ-بند ابن أيب زيمم  -مع صوت محّمد ناوناديا فيها كذلك وإن صوتيهما ليمرّ 

 ا  الجامع يطلبون المنادي فلم يروا بها أحد هرعون إلى مأذنةجت وخرج النَّاس ي  فضجَّت الكوفة وارتّ 
 د العبدييب وأبي محمّ وكذلك صوتا إسماعيل ابن أبي الط هالِ وت ليخرج منها على حَ الصَّ  وإنَّ 

في سمع في هذه القبيلة فيطلب الصَّوت أهل ها فَل يجدون فيها أحدا   ،سمعان في قبائل الكوفةي  
ت تناهى في مسامع أبي و ص الس وإنَّ م بزغت الشَّ فكان كذلك إلى أنْ  في القبيلِة األخرىسمع وي

بو أف ،يف املسجداملئذنة موجودة  !ال أدري ؟ماذا يصنع ّبئذنة بغداد-بغداد بمئذنةجعفر الدوانيقي وهو 
الدوانيقي  وإنَّ الصَّوت تناهى في مسامع أبي جعفر-!؟هل كان يؤذن ،هناكجعفر الدوانيقي ماذا يصنع 

 ريدوا أن  ي    أن  إال   م  ه  الل  -راشهِ في المدينة وهو في فِ  له  اتخذها  انكَ الَّتي  ضرته بغداد في حَ  بمئذنةوهو 
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في المدينة وهو  ها له  كان اتَّخذالَّتي  -ساعدة على هذاولكن العبارة غري م   ،بغداد مئذنةوت خيرج من الص  
لمقاصير اوخرج الجواري والخدم من وضجَّت المدينة بجميع من فيها راشه فارتاع لذلك وجلس فِ في 

 لهفما زال جميع أ ،ل علم لي بذلك :فقال ،وقالوا قد قامت القيامة-إىل الدوانيقي يعين-هرعون إليهي  
أنَّها من دواهي -يقع  يل يعين أظن-يقع لي :فقال .دنا ما هذه الداهيةمملكته يدخلون ويقولون يا سيِّ 

إمام  الشِّيعة  دعى فيهموصار ي  ها ذي بالكوفة قد استغوى أهلَ الَّ -ادقيشري إىل اإلمام الص  -هذا الِحجازي
قد وقع لي بصحة الحقيقة  ر  مأصل السحر والكهانة والتمويه والحيلة فإن كان األهم وهو من قوٌم 

 ،إىل آخر الكالم- في هذه الليلةه  ر هأظالَّذي ر حسحضره بحضرتي وأسأله عن هذا الأ   هرسل إليي أ  إنِّ فَ 
مر موله مع نب أقاصيص أظهرها وأبداها بأيأبي ز  د ابنِ وكان من محمَّ -!!واخلزعبالت كثرية طويلةالر واية 

ل  و  ومقتغلوبٌ أجد أنك م :قال له  -ادقاإلمام الص   ينمواله يع-عيسى ابن موسى الهاشمي ث مَّ إنَّ موله

الف كما يعين كان يف الس  -{َفَدَعا رَبَّه  أَنِّي َمْغل وٌب فَانَتِصرْ } لف حين قلتاالسَّ  في كما كان منك

 ۞ َفَدَعا رَبَّه  أَنِّي َمْغل وٌب فَانَتِصرْ }-بآليات هو نوح الن  ا ث هبذهد  تح ال ذي  ألنّ  ،وحى هو يف زمان ن  ّتلّ 

َهِمرٍ  َفَتْحَنا أَبْ َواَب السََّماء ِبَماءٍ ف َ  --{َعَلى َأْمٍر َقْد ق ِدرَ  َوَفجَّْرنَا اأْلَْرَض ع ي ونا  فَاْلتَ َقى اْلَماء   ۞ م ن ْ

ثر قدومه الكوفة الكتب د بعد ذلك على أر مه إليه وو دَّ ابن أبي زينب ما أمره وكان ما قَ  فأظهر محمَّد
وأبو محمَّد العبدي بالمقداد  دعى بالكوفهطيب ي  وكان إسماعيل ابن أبي ال ،يخرج إلى الحجاز إليه أنْ 

كان منه ما شرحته لك قد  الَّذي  محّمد ابن ابي زينب وقال في ذلك الوقت  بأبي الذر م ذ وقت سّماها
م د صل ى الل  أنّه باعتبار -دعى بابن أبي زينبكبشة وأنا اآلن أ  بابن  دعى كنت أ   وكان  !عليه وآله هو م 

لى هذا الوزن يف هات عوالرتّ  ،هلا قصة هذه القضيةو  أيب كبشة ابن   الـم شركون يستهزئون بالن ب فيقولون هو
 .عليه الل   مقالص لعنة   ن  بأيب زينب ا هذا هو ابن   ،طول هذا الكتاب وعرضه

َوَأمَّا أبو الَخطّاب م حّمد ابن  أَِبي زَيَنب اأَلْجدَع َفَمْلع وٌن َوَأْصَحاب ه َمْلع ون ون َفََل ت َجاِلس َأْهل 
ه م ب راء ه م َبِريء َوآبَاِئي َعَليه م السََّلم ِمن ْ ي واضحة ش  رجال الكح )واية من م ر د لكور  أ  -َمَقالَِتِهم فَِإنِّي ِمن ْ

 اهلل   نَ عَ لَ -؟ادقماذا يقول إمامنا الص   ،521ادق صلوات الل وسالمه عليه رقم الديث ًا عن إمامنا الص  د  ج  
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 ابطَّ ا الخَ بَ  أَ اهلل   نَ عَ لَ -صحابه  تلوه وقتلوا جمموعًة من أباسيني قح العح  ألن   -هعَ مَ  لَ ق تِ  نْ ن مَ عَ لَ اب وَ طَّ ا الخَ بَ أَ 
أّن واضحة و الر واية أّن أعتقد -مه  لَ  ةٌ مَ حْ ه  رَ لبَ ل قَ خَ دَ  نْ مَ  ن اهلل  عَ لَ م وَ ه  ن ْ ي مِ قِ ن بَ مَ وَلَعن ه عَ مَ  لَ ق تِ  نْ ن مَ عَ لَ وَ 
 .ريفالش   راء كما يقول هذا التوقيع املهدويّ ة منهم ب  م  ئ  وإمام زماننا بريٌء منهم واألح  ،لعن واضحالّ 

 .بعد الفاصل نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

َها -عليه وسالمه   الل   لوات  وتستمر  رسالة إمام زماننا صح  َوَأمَّا اْلم تَ َلبِّس ون بَِأْمَوالَِنا َفَمن ِاْسَتَحلَّ ِمن ْ
ال طًا ألموالنايكال ذي س هو املتلب   ،سون بأموالنااملتلب  -َشيَئا  فََأَكَله  فَِإنَّما يِأك ل  النِّيران س بالشيء املتلب   ،ون  م 

 ،مدة هلح ائ  عح هي ألموال  اهذه  و  ون جلمع أموالٍ يتصدّ ال ذين ريف مراد التوقيع الش   ،تزج به  خيالطه  وميي هو ال ذ
مثاًل هناك  ،ةهتم اخلاص  اكفعاًل متلهي ا م  د إ  م  م ح  هذه األموال العائدة آلل  و  ،دم  م ح  ناك أموال عائدة آلل  ه  

فهي  ،بيت لإلمام كان اإلمام ميتلكه  أو  ،هراء متتلكهاكانت الز  اليت   مثل فدك ،نعرفها متلكات خاص ة نن  
تكون  أو أن   ،عليهم الل   موقوفة هلم صلوات  فهي  ،أوقافبعنوان أموال هناك تكون  أو أن   ،ةات خاص  كمتل

أو على سبيل اهلدية  هذه األموال يدفعونالش يعة  ،يعتهم إليهمبل ش  دفوعة من ق  األموال مح  هذه  و هناك أموال 
ألموال مثاًل إلنفاقها يف سبيل اإلمام ا دفعت   ال أن   ،ماميدفعوهنا لشخص اإل   ،عنوان بأي  أو على سبيل الصلة 

أموال  ،ة باإلمامأوقاف خاص   ،تلكات ميتلكها اإلماممهذه  ،خرهذا شيء آفدفع  األموال لشخص اإلمام 
ن يتواصلو و  األموال شخاص يتمازجون مع هذه  وهناك أ ،غري ذلكو  هذه أمثلة ،مإلمايعة لش  مدفوعة من ال

موعة ا أن تكون جمإم  و  ،ا أن تكون تت سلطتهمإم   ؟يتواصلون مع هذه األموالأو تمازجون يكيف   ،معها
ال ذين وهم  ،سنيآخر من املتلبّ  راد معىنً وقد ي   ،نو سهؤالء هم املتلبّ  ،هم ُيمعوهنا ،مفوظة عندهمو لديهم 

 علينا ر  مفقد وال تنسوا  ،لطة ووالية على أموال أهل البيتتكون هلم س  ف ،ن طريق اخل داعمسون بأمواهلم يتلب  
 ءِ َل ؤ  هَ  نْ مِ  هِ بِ لْ ق َ  نْ اهلل مِ  مَ لِ عَ  نْ مَ  نَّ أَ  مَ رَ  جَ َل ) :ادقعن إمامنا الص   يوم أمس يف حديث اإلمام العسكريّ 

س لب  م  ـيف يد  ذلك ال عه  دح ال يح  :قال ؟ماذا قال اإلمامف-هيِّ لِ وَ  يمَ ظِ عْ ت َ ه وَ نِ يْ دِ  ةَ انَ يَ  صِ لَّ د إِ يْ رِ  ي  َل  ه  نَّ أَ  امّ وَ العَ 
 الر واية الحظناإذا وهذا املعىن يتأّتى  ،س الكافرقليد امللبّ ت  ال مرجع  ذلك املرجع  يف يد   ال يدعه  ينيع ،الكافر

إىل  ..ومنهم ..ومنهم (وهد  لِّ قَ ي    أنْ  وامِّ عَ لْ لِ فَ ) ليدت قلا ث عن مراجعكانت تتحد  الر واية  أّن ار بتباع ،بأبعاد ها
ه نِ يْ دِ  ةَ انَ يَ  صِ لَّ د إِ يْ رِ  ي  َل  ه  نَّ أَ  امّ وَ العَ  ءِ َل ؤ  هَ  نْ مِ  هِ بِ لْ ق َ  نْ اهلل مِ  مَ لِ عَ  نْ مَ  نَّ أَ  مَ رَ  جَ َل -إىل هنا وصل الكالم أن  
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ذلك  د  خلص يف يح م  ـيعي الهذا الش   الل سبحانه وتعاىلال يرتك -عه  دَ م يَ لَ -؟اإلمامماذا قال -هيِّ لِ وَ  يمَ ظِ عْ ت َ وَ 
 ،سلب  م  ـ من الاالً أكثر احتيهو س ب  واملتل ،ستلبّ ملّبس وم  هناك  ،احملتالهو  ؟س من هولب  م  ـالو  ،راف  س الكح لب  م  ـال

ما زادت حروف الكلمة كلما زاد معناها ل  يعين ك   ؟زيادة املعاينعلى  يادة املباين تدلّ ز بأّن أليس هناك قاعدة 
يف اجملال و يف جمال  الفتوى هو  ه  نا خداع  س ه  لب  وامل-(رافِ س الكَ بِّ لَ م   ك اللِ ذَ  دِ ي يَ فِ  عه  دَ م يَ لَ -قتعم  و  دك  وتأ
هو فقط  ،ستلب  إىل م   لو  يتاج إىل تلبيس أكثر فيتحفإنّه موال تصل القضية إىل األ امولكن حين ،يمالعل

فيتحّول  ،إىل خباثة أكثرو  ،إىل دهاء أكثر فيحتاج الحتياللكن إذا أراد أن يأخذ األموال با ،سلب  كالم م  ال
َها َشيَئا  فََأَكَله  فَِإنَّما يِأك ل  النِّيران-!ستلب  م   إىل  !!بالعافية عليه-َوَأمَّا اْلم تَ َلبِّس ون بَِأْمَوالَِنا َفَمن ِاْسَتَحلَّ ِمن ْ

َلَدت  ه م َوَل وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب وِ ى َوْقِت ظ ه   إلَ ِحلٍّ  َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل وا ِمنه  ِفي
ذا هث عن أتد   ن  ل ،يبةغح صر العح يف الش يعة مس على جوب اخل  ى و  لغح اإلمام أح  النص واضح يف أن  -َتْخب ثْ 

 ،ىعبارات األخر إىل ال أنتقللذلك س ،ًة هلذا املوضوعصص  قة يوم غد ستكون م  حل ،املوضوع يف هذه اللقة
ْقِت وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إَلى وَ ِتنا وج ِعل  ِشيعَ َح لِ َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِي-ص املهدويعيد عليكم قراءة الن  ين أ  لكن  

ي ا فِ مَّ أَ وَ ) :يعيةالش  ه املرجعية ت بسح س  أ  ي ال ذقيع نا وهذا هو نفس التو زمان   إمام   هذا هو كالم  -اظ ه وِر َأْمرِنَ 
 ،املرجعبلتسمية من هنا جاءت او  ةيعي  الش   من هنا جاءت منظومة املرجعية ،(...واع  جِ ارْ ة فَ عَ اقِ الوَ  ثِ ادِ وَ الحَ 

 :الر وايةمن هذه  رجوا التسميةا واستخنبطو ا استوإمن   ،وإال  ال ت وجد عندنا رواية ت سّمي الفقيه الش يعي باملرجع
 َوَأمَّا- للحديثراجع رواةً ملايكون  أن   د  ب  فال ،(ِثناإَلى ر واِة َحِدي َوَأمَّا ِفي الَحَواِدِث الَواِقَعة فَاْرِجع وا)

 لت  ق  - َتْخب ثْ َتِطيَب ِوَلَدت  ه م َوَل لِ َأْمرِنَا ِر ظ ه و  تِ ى َوقْ نا وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إلالخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعتِ 
 .ة هبذا املوضوعاللقة خاصّ ستكون  شاء الل داً إن  غح 

ِاْستَ َقال َوَل  فَ َقد َأقَ ْلَنا َمنْ  َوَأمَّا َنَداَمة  َقوٍم َقد َشك وا ِفي ِديِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َما َوَصل ونا ِبهِ 
 ،إلمام بأموالل قد بعثت ،صيبدو من خالل الن  ، كما الش يعةوعة من هناك جمم-شَّاِكينَحاَجة ِفي ِصَلِة ال

طلبوا وا يف عقيدهتم املهدوية فكّ شح و  ،وا يف وجوده  شكّ و  ،وا يف إمامته  شكّ و  ،يف اإلمام ولكن بعد ذلك شّكوا
ذين لل   فأرجع األموالح  ،معوا إليهم أمواهلح رج  ي   أن  بواب ر الن  مح اإلمام أح و  ،عوا إليهم األموالرج  ي   واب اإلمام أن  من ن  

َوَأمَّا َنَداَمة  َقوٍم َقد َشك وا ِفي ِديِن اهلِل َعزَّ -ملنا بأمواهل   اكني نن ال حاجةح الش   وقال بأن  ذلك، طلبوا 
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َوَأمَّا َنَداَمة  َقوٍم َقد َشك وا -ةج  ال   دين الل هو اإلمام  ف ،ةج  وا يف اإلمام ال  شكّ أي وا يف دين الل شكّ -َوَجلَّ 
اع أمواله أرجعنا إليه طلب إرجال ذي يعين -فَ َقد َأقَ ْلَنا َمن ِاْستَ َقال ِفي ِديِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َما َوَصل ونا ِبهِ 

  . َحاَجة ِفي ِصَلِة الشَّاِكينَوَل -بذلك نا السفراءر مأو األموال 

ء يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا َل َتْسأَل وْا َعْن َأْشَيا} :ِمن الَغيَبة فَِإنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ يَ ق ولَوَأمَّا ِعلَّة  َما َوَقع 

َوِإنِّي  ،زََمانِه ِإنَّه  َلم َيك ن أِلََحٍد ِمن آبَاِئي ِإلَّ َوَقْد َوقَ َعت ِفي ع ن ِقه بَيَعٌة ِلطَاِغَيةِ  ،{ِإْن ت  ْبَد َلك ْم َتس ؤْك مْ 

 وسالمه   الل   ح واإلمام صلوات  اضالكالم و -أِلَحٍد ِمن الطََّواِغيت ِفي ع ن ِقي ْخر ج ِحيَن َأْخر ج َوَل بَيَعةَ أَ 
 ،منوع لال يوجد هناك سؤاالبيت في ثقافة أهل ف ،تسأل أن  الش يعة يسد الطريق أمام  ريد أن  ال ي   هنا عليه

من إذا ما سعوا كلمة  ،مضطربونالش يعة سالة كان وقتًا حرجًا و الر  ت فيه هذه بح ك ت  ال ذي  الوقت  ولكن ألن  
بعد شهادة اإلمام بوا إىل عشرين فرقة وقد تشعّ  ،اه آخركلمة أخرى تعيدهم إىل اّتّ و  ،هاهوا باّتاه  اّتّ هناك 

ا أكثر من ذلك السن العسكريّ  يَا } :آليةا ذهاإلمام هب جاء ذال   ،يف الكتب سه  نتلم  ال ذي هو هذا و  ،ورّب 

بصورة  رآن هنا ال مينع من السؤالالق  و  ،{ء ِإْن ت  ْبَد َلك ْم َتس ؤْك مْ أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا َل َتْسأَل وْا َعْن َأْشَيا

وأجيب عليها كما حت ط ر   ولئلة ألسا يف حاالت معينة هذهو  ،نةولكن هناك أسئلة يف ظروف معي   ،مطلقة
ى ي يتأذ  ذال  فإّن حت سئلة لو ط ر  ه ناك أ ،واألشخاص مان واملكانللز   راعاةم  من دون و ة هي من دون م دارا

ا هو   يبةع من الغح قح ما وح  ة  ل  ع   ،الغيبة ة  ل  ا ع  وأم   : جانبًا من حكمة الغيبةني  بـح قد واإلمام هنا  ،ائلفس الس  نح هب 
ِحيَن َأْخر ج  َوِإنِّي َأْخر ج   ،َوَقْد َوقَ َعت ِفي ع ن ِقه بَيَعٌة ِلطَاِغَية زََمانِهِإنَّه  َلم َيك ن أِلََحٍد ِمن آبَاِئي ِإلَّ -فهي

عل نا ُيح واإلمام ه   ،غاةسألة البيعة للط  مح وهو قطعًا هذا املضمون -ِفي ع ن ِقي أِلَحٍد ِمن الطََّواِغيتِ  َوَل بَيَعةَ 
الر وايات و  ،زء من القيقةهذا ج  و  ،زء من اجلوابهذا ج   ،هائيةة الن  ل  هذه ليست الع  ف ،ة الغيبة هذا املوضوعل  ع  

عند  ني   ب  الكمة الكاملة سوف تظهر وتح  ريفة إن  بل جاء يف أحاديثهم الش   ،خرىعديدة أ   عن جهاتٍ  تثتد  
كن ل ،املضمون أقف طوياٍل عند هذا ال أريد أن  و  ،تتبني  و  ضحالتفاصيل الكاملة هناك تتّ و  ،ريفالظهور الش  
 موجودة علىو  ،ام يف هذه األي  ها يف احتفال يف مدينة ستوكهومل ألقيت  هناك ماضرة يلفيستزيد  من أراد أن
ا م  بشيء من التفصيل عح فيها  ثت  تد   (،ملاذا غاب إمام زماننا) :ع أخرى تت عنوانقمواو ون موقع زهرائي  
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 الل   أشار إمامنا صلوات  ال يت  ة  العل  عن و  ،يف أجواء الكمةو الغيبة  جاء يف أحاديث أهل البيت يف أجواء  
 .سالةه عليه إىل جانٍب منها يف هذه الر  وسالم  

َبتَها َعن اِع بِالشَّْمس إَذا َغيَّ َكاِلْنِتفَ ِتي فَ ْيبَ َوَأمَّا َوْجه  اِلْنِتَفاع ِبي ِفي غَ -ويستمر  حديث  إمام زماننا
 فعةي منمس همنفعة الش  ف ،فيه ولقح لتفصيل ال هذا الكالم واضح وال حاجةح  تقد أن  وأع-األَْبَصاِر السََّحاب

وما  ،ألرض باطن ايفوما  ،ضعليها من تراب األر  اومح  ضاألر  مس تنفعالش  ف ،ن عليهامح ول   عظيمة لألرض  
منافع  (،هب  ائِ جَ عَ  ارِ حَ البِ  يفِ  نا مَ يَ ) :عاء اجلوشن الكبريكما نقرأ يف د    ،من عجائب خلق الل حار  يف الب  

ىل وإ ،ئب البحارإىل عجاو  حار  وإىل مياه الب ،اباب وإىل ما هو مزون يف باطن الرت  مس تصل إىل الرت الش  
 منافع  و  ،إىل اإلنسانوانات و اليو  والشرات والطيور والديدان واهلوامّ  والثمار   والزهور   األشجار والشائش

 ع  فكما ينتف ،ويعنوامل فسيلن  اعلى املستوى حَّت  بل  ،سديمستوى اجلح ـى القط عليست فح لإلنسان لح  مس  الش  
بدون و ع الغيوم  مةٌ واصل سمالش   منافعإذ أّن  ،جبها أو مل تكنكانت هناك غيوم تح   واءً س سح بالش م اإلنسان  

 .عليه وسالمه   الل   اإلمام صلوات   فكذاك ،الغيوم

-َوِإنِّي األَْبَصاِر السََّحاب ِفي َغْيَبِتي َفَكاِلنِْتَفاِع بِالشَّْمس إَذا َغيََّبتَها َعنْ َوَأمَّا َوْجه  اِلْنِتَفاع ِبي 
أمان من مجيع -َوِإنِّي أَلََماٌن أِلَهِل اأَلرض-ع به  ا االنتف عليه جهةح  وسالمه   الل    اإلمام صلوات  بني  نا ي  ه  

أماٌن لوجود  ،إىل أمان يف وجودها حباجةٍ  األرض   ،رضجود األلو  أمانٌ -َوِإنِّي أَلََماٌن أِلَهِل اأَلرض-اجلهات
 ،قاءرض حباجة إىل بح األ ،وأماٌن لبقائها ،هليئةا هبذهو الرتكيبة  هبذه   أن  تبقىهو م رادي لوجود  األرض  ،األرض

 الل   فاإلمام صلوات   ،مسلته  منافع الش  ن مج  يض إليها وم  زول الفح ن  وأماٌن ل   ،بقائهاأماٌن لوجودها وأماٌن ل  فهو 
سوق اإلمام األمثلة ا يح وإمن   ،بنوره   شرقةٌ م   س  مالش  ف ،ء شيمس ومن كل  هلذه األرض من الش   نفع  عليه أح  وسالمه  

أَلََماٌن َوِإنِّي -وأشياء د أشياءبع  ها ت  ب شيئاً ولكن  قر  د ت  قح  واألمثلة   ،يتلق  ح املطالب للم  وض  ت  ال يت األمثلة هي  ألن  
 ،الياة أمان   ،امهذا هو األمان العح  ،ؤمنر وللم  اف  عليه أمان للكح  وسالمه   الل   اإلمام صلوات  -أِلَهِل اأَلرض

يف اخلارج  ه  كر  هناك طاقة ت   !؟تحرك بطاقةأليس اإلنسان ي ،كة يف اإلنسانالطاقة املتحّر  أمان   ،اهلواء أمان  
وكيف تؤدي األعضاء اجلسدية وظائفها يف  ؟كيف تشتغل األعضاء  ،اإلنساناخل يف دح  عمل  وهناك طاقة تح 
بقى لطاقة كيف تح ا هذه ،رب الطاقة الداخليةق ع  تتحق   ؟قاخلية كيف تتحق  اإلنسان الد لجة  س  فح  ؟داخل اجلسم
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 تبقى هذه  حَّت  ار ر ستقن هلا االؤم  من قاعدٍة ت   د  الب   ،ن هلا االستقرارؤم  ناك جهة ت  اهتا لو مل تكن ه  بح على ثـح 
إذا مل  ،أليس بطاقة موجودة ؟ملعدة وهتضم الطعاماكيف تعمل   ،ة وتعمل بنفس الوتريةر  الطاقة ثابتة مستق  

طعام إىل املعدة من تويل هذا ال نك  وهناك طاقة مت   ،تااز م اإلفر نظ  طاقة ت   ك املعدة وهناكر  تكن هناك طاقة ت  
ب لو مل تكن هناك طاقة يف القلب كيف يستطيع هذا القل ،مادة الكيموس مثالً إىل  ،ناسب اجلسمشيٍء ي  

 ! فحسلحجة  اجل سم الد اخلية كيف تتحق ق؟كيف وكيف  ،وغري ذلكالكربى و  غرىقوم بدورته الدموية الص  ي أن
موضوع هو هذا األمان -ضَوِإنِّي أَلََماٌن أِلَهِل اأَلر -نة هلاؤم  هة م  الطاقة تتاج إىل ج   وهذه   ؟طاقة من دون  

 .أنا هنا لست  بصدد شرح هذه العباراتو  ،عريضو طويل 

ة ًا هذا املثال فيه جهة مشاهبأيض-لسََّماءْهِل اأِلَ  َكَما أنَّ الن ج وَم أَمانٌ  َوِإنِّي أَلََماٌن أِلَهِل اأَلرض
اإلمام أماٌن ف ،املضمون ب  ت قر  و ة لفكر ا وإال  فاإلمام أماٌن ألهل األرض وألهل الس ماء ولكن هذه أمثلة ت قر ب  

 .ألهل  األرض  وألهل  الس ماء وأماٌن للن جوم  وما بعد الن جوم

َعمَّا َل  ْغِلق وا بَاَب الس َؤالفَأَ  ،لسََّماءاْهِل أِلَ  َوِإنِّي أَلََماٌن أِلَهِل اأَلرض َكَما أنَّ الن ج وَم أَمانٌ 
 ، متاهةلك سيقودكم إىلذفإن   ما هيحت لكم كال تذهبوا حبثاً يف زوايا لو ف ت   ،أغلقوا باب السؤال-يَ ْعِنيك م

 ،العديدة ذه  األحسئلةهام على  اإلموإال  لحمحا أجابح  ،وليس املنع مطلقًا عن السؤال ،ألن  الظروف استثنائية
رف بسبب الظ ،ثارأن  ت   ماماإل ال ي ريد لكن هناك أسئلة ،أسئلة م ه م ة لذلك أجاب عليهاهي هذه األحسئلة 

 .ماين واملكاينالز  

َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل  َما َقد ك ِفيت م َوَل تَ َتَكلَّف وا ِعْلمَ  فََأْغِلق وا بَاَب الس َؤال َعمَّا َل يَ ْعِنيك م
رج و الفح هذا األمر ه   فإن  ما دعومت بتعجيل الفرج  يعين إذا ،فإن  ذلك فرجكم-الَفَرج فَِإنَّ َذِلك فَ َرَجك م

ل  مَ عَ  ونِ ن د  اء مِ عَ الد  ) :وهي لتفت إىل القاعدة الذهبية يف الدعاءنح  أن   د  الب   ؟كيف يكون ذلك،لكم
ال  ،لتصيب اهلدف هامالس   به   فيطل ق   يستعمله   يستطيع اإلنسان أن  ال  القوس من دون وتر (رتَ  وَ ََل بِ  وسِ لقَ كاَ 

من أن   ما املراد (،الد َعاء ِمن د وِن َعَمل كاَلَقوِس ِبََل َوَتر) :دون وتر ال يعملالقوس من ف ،ميكن ذلك
 ،دعائه   ه موافقًا ملضمون  ل  مح عح  يكونح  وأن   ،ملعي أن  و يسعى  أن   اإلنسان عليه   ؟الدعاء الب د  أن  ي صاحبه  العمل

اه الطبيب وأن  يستعمل العالج و من املرض ولكن عليه  أن  يحعمل  فاءيدعو اإلنسان بالش   أن  يتحر ك باّت 
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ال ذي ينسجم مع مضمون  مصحوٌب بالعمل ه  عاًء صحيحًا ألن  الدعاء هنا سيكون د   ،ويدعو بالش فاء
وإال  ليس املراد أن ك تدعو بالش فاء مثاًل وتقوم فتصنع كرسيًا ألن ك كنت جّنارًا فتقول أنا صنعت    ،الدعاء

 اً نسجممالب د  أن يكون العمل  ؟ما عالقة هذا العمل بالدعاءف ،ودعوت بالش فاء ا ق مت  بالعملكرسيًا فأن
ذلك و  ،م يف تعجيل الفرجفحني ندعو بتعجيل الفرج الب ّد أن يكون هناك عمل ي ساه   ،مع مضمون الدعاء

هذا التصّور  ،فيه ال فائدةح إذ  ،ملوإال  ال معىن للد عاء  بتعجيل الفرج من دون ع !!هو التمهيد إلمام زماننا
اه   هذا  ،هذا الكالم ليس منطقياً  ،تعجيل الفرج تصّور خاطئ أن نا ندعو بتعجيل الفرج ولكن نا ال نعمل  باّت 

اه  تعجيل  الفرج ودعونا نن  إذا ما عم   ،عليهم أمجعني وسالمه   الل   خيالف  ذوق أهل البيت صلوات   لنا باّت 
 قد خرجنا من اجلاد ة البعيدة عن إمام  نا ألن   هذا هو فحرج نا ؟ملاذا هذا هو فـحرحج نا ،هذا هو فرج نافج بتعجيل  الفر 

هو و  بنيغر  ألسنا م   ،قنا معه  ر  شح نا وح ت  ربح من غ  رجعنا  ،رجعنا من التغريبألن نا  ،زماننا والتصقنا بإمام   ،زماننا
نا ج  رح هذا هو فـح  ،تعجيل الفرجنعمل ل أنو  ل الفرجيج ندعو بتعأن   ؟ق مع إمام زمانناشر  فكيف ن   ؟قشر  م  

هو  جرح نتظار الفح ل عنوان يف اأو   ؟كيف ننتظر الفرج  (،جرَ الفَ  ار  ظَ تِ نْ اِ  جِ رَ ن الفَ مِ ) :وكلمات  أهل البيت واضحة
 :تنام  ئ  أح سائر كلمات و  ،وسى ابن جعفركلمة إمامنا م  و  ،جادهذه كلمة  إمامنا الس   !دعو بتعجيل الفرجنح  أن  
َوَأْكِثروا الد َعاء -رج اإلمام هكذا يقولالدعاء بتعجيل الفرج هو فح  كما أن    ،(جرَ الفَ  ار  ظَ تِ نْ اِ  جِ رَ ن الفَ مِ )

 ،لتعجيل الفرج نكثر العملأنّنا كثر الدعاء بتعجيل الفرج أي وحني ن  -بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك فَ َرَجك م
 هذا هو أمر   ،تعجيل فرجه نكثر العمل لطالبنا بأن  ي  هنا  اإلمام ،ألن  الدعاء من دون  عمل كالقوس  بال وتر

 ،سئلةابق كان أجوبة على أح الكالم الس  ف ،هذه آخر كلمة قاهلا-جَوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفرَ -اإلمام
َأمَّا َما -ل ما بدأ اإلماممن البداية أو   ،قوبأسئلة إسحاق ابن يععلى  ،الش يعةاإلمام هنا ُييب على أسئلة 

يف  وبدأ الكالم-َوَأمَّا َوْجه  اِلْنِتَفاع ِبي ِفي َغْيَبِتي-فهو آخر  الكالموأّما  ،أو ل الكالمهو هذا -َسألَت َعنه  
 ألن   ،يريده  ال ذي هو هذا -ا الد َعاءَوَأْكِثرو -قالف بدأ به  هو اإلمام أّن  ينيع ؟الش يعة مل يسأل عنهمل  موضوع

أم ا هذه  ،الش يعة طلبته   اً كالمكان  ذه العبارة  كالم السابق قبل هلا ينيع ،أسئلةة الكالم كان أجوبة على بقي  
وبني   ،فارق كبري بني كالم تطلب الش يعة من اإلمام أن  يتكل م به ،يعةيطلبها من الش  هو اإلمام فإّن العبارة 

-َوَأْكِثروا-يقولو  يطلب بل يأمراإلمام هنا  ؟فماذا يطلب منا ،شيئاً  يطلب منا هوو  كالم ي وج هه  اإلمام إلينا
 شرعيي  رٌ مهذا أكاّل،   ،مستحبو ول يل هذا أمر مندوب تق ؟هذه الصيغة ماذا ي فهم منهاو حن هذا اللّ 
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َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ -المالكة من قرأنا البقي   ولو ،الش يعةاإلمام خياطب -َوَأْكِثروا-واضحٌ 
من  ،بع اهلدىوعلى من اتّ -َذِلك فَ َرَجك م َوالسَََّلم  َعَليَك يَا ِإْسَحاق ابَن يَ ْعق وب َوَعَلى َمْن ِات ََّبَع اْله َدى

بل  ،اً شيعيّ  من يسمي نفسه   ل  إىل ك   الس الم هوج  اإلمام مل ي  أّن يعين  ،يدعوال ذي هو هذا  ؟ال ذي يت بع  اهلدى
هذه -َوالسَََّلم  َعَليَك يَا ِإْسَحاق ابَن يَ ْعق وب َوَعَلى َمْن ِات ََّبَع اْله َدى-دىبعوا اهل  ات  ال ذين الم إىل ه الس  ج  وح 

َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك الد   َأْكِثروا َوَأْكِثروا-يف الوجوبهي العبارة  هذه   شري إىل أن  ها ت  لّ ئن ك  راالق
لكن  ،تعجيل فرجه  عاء  لقفًا بالد  ُيعل حياته  وح  أن   ،على طول اخلطبالدعاء و كثار اإل  عليهاعي الد  -فَ َرَجك م

جوهر و  ، عملالدعاء حباجة إىل ،العملهو لوب طاملو  ،ألفاظهو الدعاء  ،املطلوب ليس هو الدعاء بنفسه
ل خطوة طعًا أو  قح و  ،لتعجيل فرجه بباً كون سح يح ال ذي مل ن كثر العح  اإلمام هنا يطالبنا بأن  و  ،العملهو الدعاء 

 امِ مَ لِ لِ  ة  اعَ اء الطَّ يَ شِ األَ  اب  بَ ه وَ ام  نَ سِ ر وَ مْ األَ  ة  وَ ر ذِ ) :تهالطاعة لإلمام بعد معرفهو األمر ة و ر ذف ،املعرفةهي 
كيف و  ،م اإلمامد  كيف نح و  ،طيع اإلمامكيف ن    عرفح نح  أن نعرف اإلمام وأن   ،من املعرفة د  الب   (،هتِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ب َ 
 .ل الفرج لإلمامعج  ن  

 علينا يوم أمس مر  ال ذي هو نفس املضمون هذا -َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك فَ َرَجك م
إنَّ )-انمح زح  ل  ك    ل  ه  أح  ل  ضح ف  أح -جاداإلمام الس   كالم  -هت  بح ي  ن غح امح زح  لح ه  أح  ن  د إ  ال  ا خح بح ا أح يح  ،قليدتيف صفات مرجع ال

ك ارَ بَ اهلل ت َ  نَّ ألَ  ؟(ملاذا) أْهَل زَمان َغيَبِته الَقائِِلين بِإَماَمِته وال م نَتِظرِيَن َلظه ورِه َأْفَضل  ِمن َأْهِل ك لِّ زََمان
 الل   ات  جاد صلو  كالم إمامنا الس  مر  علينا هذا يف-(ةفَ رِ عْ مَ  الاِم وَ هَ ف ْ األَ وَ  ولِ ق  ن الع  م مِ اه  طَ عْ د أَ قَ  َلىاعَ ت َ وَ 

أَلنَّ اهلل تَ َباَرك َوتَ َعاَلى َأْعطَاه م ِمن الع ق وِل )-(كمال الدين ومتام النعمة)عليه يف نفس الكتاب هذا  وسالمه  
َهاِم َوال َمْعرِفَ  َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ )-(ةدَ اهَ شَ م   ال ةِ لَ زِ نْ مَ بِ م ه  دَ نْ عِ  ة  يبَ الغَ  هِ ت بِ ارَ ا صَ مَ  ةَواأَلف ْ

 تالحظون أن   (،ِعْنَده م ِبَمْنزَِلِة ال م َشاَهَدة َما َصاَرت ِبِه الَغيَبة  ) ناإمام   مشاهدة   نا هورج  فح و -(َذِلك فَ َرَجك م
معرفة  حديث أهل البيت تتاج إىل معرفة ف ،كاملةهندسة  و  ،ناء متكاملب  هي عبارة عن أحاديث أهل البيت 

 أن  عليه ف هذه األحاديث ر عي ريد أني  ال ذي  ،ة موجودة يف هذه األحاديثهناك هندس ،هندسة حديثهم
 اجةحديث أهل البيت حب  ف ،فهميح  ه  ه أن  فسح ر نح يتصو  و  ةال  يقرأ هذه الكتب الضح  ال أن   ،الديث ف هندسةح ر عي

يكون  ال مي كن للفقيه أن   (،انَ مِ ََل كَ   يضَ ارِ عَ وا مَ ف  رِ عْ ت َ تَّى حَ هاء قَ وا ف   ون  ك  تَ  نْ لَ ) :سة حديثهمإىل معرفة هند
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أَلنَّ اهلل تَ َباَرك َوتَ َعاَلى )-سة كالمهمديض كالمهم يعين هنومعار  ،يعرف معاريض كالمهمحَّت  فقيهًا 
َوَأْكِثروا الد َعاء )--(َما َصاَرت بِِه الَغيَبة ِعْنَده م ِبَمْنزَِلِة ال م َشاَهَدة ةَأْعطَاه م ِمن الع ق وِل َواأَلفْ َهاِم َوال َمْعرِفَ 

وهذا  ،عملالكثار ىل إعاء يتاج إإكثار الد  و  ،ناإمام   ةّبشاهدهو نا فرج  -(بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك فَ َرَجك م
 كَ ئِ ولَ يف أ  السَّ  بِ اهلل ولِ س  ي رَ دَ يَ  ينَ بَ  ينَ دِ اهِ جَ م   ال ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  انمَ الزَّ  كَ لِ ي ذَ م فِ له  عَ جَ وَ )-الر وايةنه تبي  ما 

 .(ا  رَ هْ جَ وَ  ا  رَّ سِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ينِ ى دِ لَ اة إِ عَ الد  وَ  ؟(ونلمماذا يع) ا  قَ دْ نا صِ ت  يعَ شِ  وَ ا  قَّ ن حَ و ص  لِ خْ م   ال

 لّ شرحت ك   هالوحد  القصرية  لكلمةا هذه-(جرَ الفَ ِم ظَ عْ ن أَ مِ  جِ رَ الفَ  ار  ظَ تْ ن ْ اِ )وقال علي  ابن السني 
--(لَفَرجان َأْعَظِم َرِج مِ ر  الفَ ِانْ ْتظَا)-إمام الكالمهو اإلمام  كالم  و  ،هذا هو كالم املعصوم ،هذا الكالم

 ؟يف ننتظرك-(الَفَرج ِمن َأْعَظمِ  لَفَرجِ ا ِانْ ْتظَار  )--(َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك فَ َرَجك م)
 ،الفرج عاء بتعجيلد  ا الثرو وأك ،اراإلكث صيغةعاء بوالد   ،عاء بتعجيل الفرجالد  هو قرة يف االنتظار ل ف  أو  
ى سم  ال ي  و  ،ال وتروس ب  مل كالقون عدفالدعاء من  ،عملنح  أن   د  الب   ؟رجتعجيل الفح عونا لنا دح قال بأن  ف ي  يكو 

يل فرج يؤدي إىل تعجي ال ذل كثر العمن إىل أن   ،الً حباجة أو   إذًا نن   ،دعاء يقال له   كذباً بل   ،دعاءحينئٍذ 
  تعرففعليك أن   ،رفةإىل مع اج  فيهإال  وأنت تت ما من عملو ما من حركة  :نني يقولوأمري املؤم ،إمام زماننا
سري يان تح عض األحبيف  ،ريمن تس ءاأو ور  !سريمع من تح و  !تسري طريقٍ  تعرف يف أي   عليك أن ،ماذا تعمل

ذا نت يا هفأ ،اصشخاأل يف بعض األحيان يسري  وراءكو  ،يف بعض اليان تسري مع شخصو  ،وراء شخص
 أم مانكإمام ز  ق معشر  أنت م   ؟حيحأنت تسري يف الطريق الص  هل  ،شخاصاأل  وراءكري ويسريستال ذي 

 ؟بغر  م   مامه أمع إ  م قٌ ر  شم   ه  ذي تسري وراءح هذا الشخص ال   ،وأنت هذا ال ذي تسري  وراء شخصٍ  ؟بغر  م  
بون غر  م   ن  ن ،بونغر  م   اعة نن  يا مج ؟بونغر  قون مع إمامهم أم م  شر  هؤالء م   مع مجاعةٍ  تسري  ال ذي وأنت هذا 

 ن كثر ان  ك  ل قنيشر  ا م  ن  لو ك   ،إلماما باهذا هو خط ،شري إىل هذه النتيجةهذه القائق ت   وكل   ،قشر  واإلمام م  
 وال نن   ،الدعاء اخلايل حَّت   ،ءلدعانكثر ا ال ذين ال نن   فوالل   ،الدعاء بعد ذلك العمل لتعجيل فرجه ونكثر  

  الَفَرج فَِإنَّ َذِلكء بِتَ ْعِجيلِ د َعاوا الَوَأْكِثر -نانطريق إمام زما هذا هو ؟بنيغر  لسنا م  فأ ،كثر العملن  ال ذين 
 !!ض عنهعر  ن  ال ذين  ن  نا نح بأيدينا وقريٌب منا ولكن   الفرج  ف-فَ َرَجك م

 .لاص  نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفح 
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ى ِرَواة َحِديِثَنا فَِإن َّه م ح جَِّتي َعلَيك م َوأَنَا ح جَّة  اهلِل ارِجع وا ِفيَها ِإلَوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَ 
ياة يٍء يقع يف حح شح  كل    ،يعة هنافاخلطاب للش   ،الش يعةياة كل  شيٍء يقع يف ح  ،الواقعةوادث ال-َعَليِهم

قد و  ،ياسيفق الس  ك يف األ  ل  كون ذح د يح قح  ؟ماذا يفعلون ،عهنه أو املوقف مح عرفون املوقف م  وهم ال يح الش يعة 
رتبط  يما يح أو ف   ،بالياة الدنيوية وشؤوناهتا يما يرتبط  ف   ،قد يكون وقد يكون ،جتماعييكون يف األفق اال  

قد يكون و  ،ميقاً عح  قد يذهب   ،راإلنساين يف تطو   كر  الف  و  ،يننالك بعقيدة د  اإلنساين وعالقة ذح  كر  بالف  
 قتحم حياةتح ال يت ظريات و الفلسفات واآلراء والن   ،مشاالً أو يذهب ميينًا قد  ،بغر  قد ي  و  ،قشر  د ي  قح  ،طحياً سح 
نتجتها طبيعة أح ال يت ة وعن طريق الوسائل املختلفة أو السياس ها عن طريق اإلعالم أو التعليم  غم أنوف  اس رح الن  

ينما ال كل  ذلك ح  و  ،ةعقالوادث الوافهناك  ،الضارة  يف هذا العصر  أو يف أي  عصٍر آخر مضى أو سيأيت
هذه هي  ،زماهنا منها مام  ريده إي  ال ذي ما و  ،طلوب منهاامل ما هو املوقفو  ،يينها الد  موقفح  الش يعة  تعرف  

اإلمام وضع هلا -ةَوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقعَ -حيث يقول اً د  بشكل عملي ومنطقي واضح ج  و  ،وادث الواقعةال
كثريًا يوم أمس   ثت  د  د تح ين قح لكلمة ألن  ا طيل الوقوف عند هذهال أ  -افَارِجع وا ِفيَها ِإَلى ِرَواة َحِديِثنَ -مرجعية

لكالم من هو الراوي كرر اأ   ال أريد أن   ،قليدفات مرجع الت  حلقة كاملة يف ص  فقد مّرت  ،ذا املوضوعن ه  عح 
ليس و  ،مت  الديث عنهم يوم أمس نال ذيهم  "رواة حديثنا"قطعًا هذا الوصف  ،ا هي صفاته  وكيف يروي وم

إليها  ة لإلشارة  اجح ألوصاف ال حح ا هذه ،والعقل والياة والرية غو بصفة البل ون يف الرسائل العمليةوصفي  ال ذين 
َوَأمَّا -ضع هذا القانونالم يقول هذا الكالم ويح ة عليه الس  ج  اإلمام ال  أّن قبلون منطقياً يعين أنتم تح  ،حثهابأو ل

 ،العاقل ،البالغ :واة حديثنااإلمام يقصد من ر   تقبلون أن  -ى ِرَواة َحِديِثَنالَواِقَعة فَارِجع وا ِفيَها ِإلالَحَواِدث  ا
 ،وا هبا من أعداء أهل البيتء  جاباجملتهد فقد ية هذه التسمحَّت   ،واجملتهد ،العادل ،اجملتهد ،يعيالش   ،الي

من كتاب ا أن نفهم هذا الكالم ريد من  ي  هل يده  ب هذا بطّ تح ني كح ح   المة عليه الس  ج  اإلمام ال   ينيع
ذت من  خ  أ  قد قليد فات مرجع الت  ص  بأّن أمس  كما عرضت لكم يومح   ؟من كتاب ابن رشدأو  ؟افعيالش  
 هذا يقصد بـ "رواة  حديثنا" ال ج ة اإلمام فهل ،افعيكر الش  من الف  مثاًل  ،تب أخرىابن رشد ومن ك   باكت

بصوصهم  املعلوماتعني عليهم أمج وسالمه   الل   أهل البيت صلوات   ت أحاديث  كرح ذح  نال ذيأم  ؟املعىن
 "رواة الديث"إذا كان هذا املصطلح  :سبة يل أقولبالن   ؟ماذا تقولون أنتم ،يوم أمسكما قرأنا   ،فصيلبالت  و 

خالف ألهل افعي ومن الفكر املذت من كتب الش  خ  أ  ال يت ألوصاف ا  توقيع اإلمام هنا هبذهيف رواك  ذ  ال ذين 
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ي ال يكون والرتلل   !يل  هؤالء رواة حديث ترلبالنسبة يل  ي!ذوال رواة حديث ترلل  هوبالعاّمية،  أنا أقول ،البيت
ال أعتقد يل بالنسبة  اً!يّ ترلل   ةً ج  يم علينا ح  ق  عليه ي   وسالمه   الل   ة صلوات  ج   اإلمام ال  ال أعتقد أن   ،ةج  ح  

يت ج  م ح  ه  إنـ  )ويكون كما يقول اإلمام  (يترلل  ) عبالش  أنا كيف أقبل بشخص ي عرب  عنه بالتعبري  ،ذلك
ال ذين واة الديث لكن ر   ،ذلك ال أعتقد   اً!يّ ة ترلل  ج  ي  ح  لح قيم عح ي  ال ذي هذا صاحب األمر بما هو ف (؟عليكم

 ،ابقةيف اللقة الس   بالتفصيل رهاكذ  ر  مح ال يت ت أهل البيت تدثت عنهم رواياال ذين هم فس  روا هنا هم نح ك  ذ  
تّدثت  ما يقرب من ثالث ساعات ،ثت كثرياً ين تد  لكن    جهاته  ل  يت املوضوع من ك  ط  ما غح  نت   ك وإن  وإين  

-ريفالش   روا يف التوقيعك  ذ   نال ذيعىن رواة الديث ح كاٍف لبيان ميتوضهو هذا  دفأعتق ،يف هذا املوضوع
سائل العملية رت يف الر  ك  هناك صفات لرواة الديث ذ   ،ارأنتم أحر  ،وأنتم أحرار-َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة

واكتسب  !اً يعذوقهم صار ذوقًا شافف ،من عندهمهي واء نقلوها أم س ،افعيوافقة مئة باملئة للمنطق الش  م  
بالتفصيل من حديث أهل  ا يوم أمسديث ذكرهت  الوهناك صفات لرواة  !افعيمئة باملئة للذوق الش   موافقةً 
 ،بوا مع ما ختتارونهذ، واشيطاينّ  أيّهماو بأنّه منطق رمحايّن نطقني حكموا على أي املا ،أنتم أحرار  ،البيت

راجعنا مل ةليّ رسائل العموهل ما جاء يف ال ،تركوهاإذاً  ؟شيطانيا  فهل ما جاء يف روايات أهل البيت كان منطقًا 
 ،كوا بهتمسّ والذوق الشافعّي ففدونكم أنتم  ؟افعي منطق رمحاينّ الكرام أعلى الل مقاماهتم وفقًا لذوق الش  

 هذا هو حديث   ،اً د  واضحة ج   مسألةإهّنا  ،قاضيالنذهب إىل  أنإىل ال تتاج و اضحة و أهّنا ة أعتقد القضي  و 
 .عليهم الل   بني األطهرين صلوات  يداده  األطوأج آبائه   حديث  هو ابقة الس   يف اللقة وما مر   ،نازمان   إمام  

ة طارئة جي  ح  هي هذه -ى ِرَواة َحِديثَِنا فَِإن َّه م ح جَِّتي َعَليك ميَها ِإلَوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَارِجع وا فِ 
حجيتهم ف-َوأَنَا ح جَّة  اهلِل َعَليِهم-عليه مه  السو  الل   لحمحا قال صلوات   ةً ذاتيّ  يةً جّ لو كانت حو  ،ضيةرح عح و 

ق فكيف تتحق   ،عليهم يته  مرتبطة حبجّ هي ة جي  ال هذهأّن يعين  ،ون من إمام زماهنمستمدّ ة ما داموا يح مستمر  
ا ومح  لغنا عنه  ما بح  ،زماننا إمام   ا ما قاله  ول من  القّ  :يهم إذا كانوا هكذا يقولونلح ته عح ي  ج  ح  ق تتحق   ؟ته  عليهمجي  ح  
أو الفقيه أو اوي إذا كان الر  ف ،(ورم ن  ك  م  ََل كَ ) اده  دأجو  وذلك هو قول آبائه ،أعلن وما ما أسر   ،غنابل   يح ملح 

 ةٌ جي  ح   إذا كانت له  و  ،بإمام ه رتبطفهو م   "المكم نورك"ميشي يف وادي  ،ما شئت م  سح  ناملرجعأو م ـ  العال
ة جي  مرتبطة حب   ته  ي  ج  ح  هذا ! ؟ة له  جي  ح   أي  فافعي نيه يف فقه الش  ذ  كان يكرع إىل أ    إذا اأم   ،هزمان   إمام   ة  جي  ح  بف

هذه  ،ولكن أقول ،هنا أنا ال أحكم على أحد ؟غري منطقيهو هذا الكالم منطقي أو هل  !!افعيالش  
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 والكالم ،عليه مام زمانه  جي ة إحب   رتبطةم   ةجي  ال   ه ثابتة ما دامت هذه  ت  جي  الديث ح   اوية  ر  ؟ال حقائق أم
اً  ،واضح إىل الديث ذحبًا من الوريد  هو يذبح  حديث و  يح او ى ر سم  ورًا ي  ا إذا كان هكذا ز  أم   ،واضح جد 
اس ة على الن  ج  رواة حديث وح   ال ذين ي سميهم الش يعةيكون هؤالء كيف   ،وسنتحّدث عن هذه القضية الوريد
ذبح حلقة كاملة عن هذا املوضوع وسأريكم كيف يح  اأتينتـس .؟!.ث من الوريد إىل الوريديدال يذحبونوهم 

فهل  ،هالع حاميها حراميطيبالعاّمية يعين  ،ثيدكيف يذحبون ال  ،برواة الديثالش يعة  دون عنم  سح ي  ال ذين 
أليس  ؟الديث من الوريد إىل الوريد لحديث وهو يذبح  ى براٍو لسم  كيف ي    ؟"حامي"ى يسمّ  "الرامي"هذا 

 أمري   علينا كالم   مرّ و  ؟وحافظًا هلا على األحاديثو على الر وايات  مطّلعاً أن  يكون له الب د   ي الديثاو ر 
م ه  ن ْ ت مِ تَ لَّ فَ ن ت َ نَ الس   اء  دَ عْ م أَ ه  ن َّ إِ فَ  أيالرَّ  اب  حَ صْ أَ م وَ اك  يَّ إِ ا نَ دَّت َ وَ مَ  ينَ لِ حِ تَ نْ م   النا وَ تِ يعَ شِ  رَ اشِ عَ ا مَ يَ )-املؤمنني

كالم أمري املؤمنني يف تفسري   امر  علينو  ،الءاكم وهؤ ي  إ-(اوهَ ع  ي َ  أنْ  ة  نَّ م الس  ه  ت ْ يَ عْ أَ ا وَ وهَ ظ  فَ حْ  يَ يث أنْ ادِ حَ األَ 
فَارِجع وا ِفيَها َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة -القضية واضحةو  ،عليه وسالمه   الل   صلوات   العسكريّ  يكا إمامنا الز  

ة جي  ح  هي اة الديث ة لروح جي  هذه ال  و -ِإَلى ِرَواة َحِديِثَنا فَِإن َّه م ح جَِّتي َعَليك م َوأَنَا ح جَّة  اهلِل َعَليِهم
 هم أن تكون عندد  ا من جهتهم فالب  أم   ،هممام  جهة إ  هم ومن من جهت   :ة من جهتنيضي  رح عح وح  ،ةي  ض  رح عح 

أو على الر وايات ا فظون هبافظة يح م حح ه  ندح كون ع  تح  أن   دّ الب   ،هلم ةالجي   تستمرّ حَّت  مستمرة  مواصفات
 هذه دون من أن  ك  ها وهم متأويعرفون مصادرح  ،فوهنا حق  املعرفةعر  تب يح لك  ا تب وهذهتكون يف الك   األقل أن  

حينئٍذ هم للحديث وخسروا هذه الكتب روا حافظتح س  خح ما إذا و  ،الل عليهم هم صلوات  أحاديث  هي ألحاديث ا
 ام  إ   ،صوصرون هبا الن  يتذك   قوي ة تكون عندهم ذاكرة أن   د  الب   ،أساٍس يستندون على أي  ف ،تهمجي  تذهب ح  

 إذا فقدواو  ،والعالئق فيما بينهاص و  النصالروابط بني هذه  و  لرتابطان و ر ويتذك ،امينهاضبألفاظها األصلية أو ّب
أو  ،ضوا ملرض فقدان الذاكرة بسبب حادث معني  ر  عتكأن يكونوا قد   ،ةجي  اكرة سقطت هذه ال  الذ  هذه 

 كون أي  قبل أن ي ناطقٌ هو اوي الر  ف ،طققدوا الن  فح  أو ،لل اجلسديبالش  أو  ،الدماغي بالش للة و طاجللب صيبواأ  
ن كن أة ال مي  م  ئ  فمن ينوب عن األح إذًا  !؟طقد الن  قح ة فـح م  ئ  مامًا من األح  إ  هل وجدمت   ،حّدثأي روى و  ،شيء

نعم ميكن االستفادة من  ،قد حصل هناك خللفإذا فقد النطق  ،ته  ته وحجيّ ى على أهليّ بقيطق و يفقد الن  
ما وجدنا  ،وال شأن لنا باألنبياء واألوصياء ، من األوصياءاً وال وصي  ًا نا ما وجدنا نبي  ولكن   ،بتح علمه إذا كح 

أيضًا هي اس وهذه بياٌن للن  فهم ة م  هذه وظيفة األئ   ،اسللن   بيانٌ هو  فاإلمام ،طقد الن  قح فـح  إمامًا من أحئ م تنا
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 ويعّلس هذا ال يقال له   يتأتئال ذي هذا  ،يراو  قال له  البيان ال ي   ك  ال ميتلال ذي اوي الر  و  ،وظيفة رواة الديث
إذا  واصفات من جهته  ناك م  ه  فـح  ،اويهذا هو الر   ،الل عليهم ثون صلوات  د  ث كما ي  د  اوي الديث ي  رح  ،راوي

  ،ية إمامه  جّ حب مرتبطة ته  جي  إذا بقيت ح  وذلك  إمامه   مواصفات من جهة   وهناك ،فقد هذه األهليةفقدها يح 
ما  ،غينمل يبل   غين وماما بلح  زماين م   ما يقوله إماالقول ميّن ) :يكون على هذا الال بأن ه   كما قلت قبل قليل

 ،ةجي  عت ال  ة انقطل  إذا انقطعت هذه الص  و  ،(كالمكم نور)ل آبائه وأجداده وذاك هو قو  (أسر  وما أعلن
ال يوجد ف االتصال   نقطعلة الل يف هذه الص  خح  وإذا حدث ،يروي الديث ه  ة إمامه أن  جي  ته حب   جي  ح   لة  ص  ف
 يروون هؤالء-َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَارِجع وا ِفيَها ِإَلى ِرَواة َحِديِثَنا-القضية هو هذا أساسو  ،حينئذٍ  الٌ صت  ا

كلمة و  ،عةيمرتبطة بالش   "رواةفكلمة " ،"رواة حديث"ري بعهذا التو  ،ا من جهة حديثناويرتبطون بن ،يعةللش  
الافظة والذاكرة  ،الش يعةيرتبطون هبا بال يت مواصفات من جهتهم  فلذلك هناك ،باإلمام مرتبطة "حديث"

 جنمعها هبذا املصطلحال يت وهي  ،يرتبطون بإمامهمهبا وهناك رابطة  ،و إىل آخره   ،و والبيان والفصاحة والعلم
ى ِرَواة َحِديِثَنا ارِجع وا ِفيَها ِإللَواِقَعة فَ َوَأمَّا الَحَواِدث  ا-األجواء ث يف هذه  نا يتحد  فاإلمام ه   (ورن   ك مم  ََل كَ )

 .فَِإن َّه م ح جَِّتي َعَليك م َوأَنَا ح جَّة  اهلِل َعَليِهم

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

 عبارةٍ ب ،أهل البيت لمنطق فقا  ت أهل البيت وِ ال مع روايعام  وجزة عن التَّ كرة  م  كم فِ ب لَ قرِّ أ   
  :القول لمنهج لحِن أخرى وفقا  

 م يف اللقةد  قح تـح ذي ال   ل  مع ك   ،من هو راوي الديثو  ،اية الديثا املراد من رو كي تعرفوا موذلك  
ن مد ة أفاق ع   يت هناكالب وايات أهلتعامل مع ر  ريع حني نح وجز وسح م   اللقة بشكلٍ  املاضية أو يف هذه  

 العمل:

  :الرِّوايةعربية  أول   

ناك إملام باللغة وبالنحو يكون ه   أن   د  الب  و  ،ة الديثمع عربيّ و الر واية ة عربيّ نتعامل مع  أن د  الب  
 يف علمللغة هلا قواعد ا وهذه ،جت بلغةٍ ن س   لنصوص  ا هذه ،نحن  نتعامل مع نصوصٍ فح  ،باألدبو وبالبالغة 
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حباجة إىل و  ،معاين اللغة ،غةلمعرفة ال إىلحباجة  ن  فإذًا نح  ،ة يف بيان املعاينواعد هلا مدخليّ وهذه القح  ،حوالن  
 ،البالغةو ىل معرفة األدب إوحباجة  ،إدراك املضامنيب ات هلا ع لقةالكيفيّ  هذه القواعد وهذه معرفة النحو ألن  

ص نتعامل مع النصو  (،ادالضَّ ق بِ طَ ا أفصح من نَ أنَ )اس أبلغ الن  ق بحل  ن رت م  دح د صح صوٍص قح ل مع ن  نا نتعامح ألن  
سبب نقلها باملضمون ولكن ها ب  ا خّفت فصاحت  فلرّب   ،لت باملضمونن ق   اً هناك نصوصأّن ٌح صحي ،األفصح

ضاً ن هذا شيٌء قليل أيولك ،هاالغت  ت بح ثون هبا فاختل  اب  العح  ثح بح نصوصًا عح هناك صحيٌح أن   ،هذا شيٌء قليل
هم ال  ة  م  ئ  ديث األح هناك مستوياٌت من حح أّن  حيحٌ صح و  ،إىل املساحة الواسعة من حديثهم وكالمهم س  ابالقي

 الم أن  ة عليهم الس  م  ئ  ع من األح نتوقّ  ال نحنف ،ةاملدارا حبسب قانونوذلك هم الكاملة ي ظهرون فيها بالغتح 
 والبالغة ولكن ّبستويات حةاصمون بالفهم يتكل   ،البالغةو  من الفصاحة ئمًا ّبستوًى واحدٍ ا دامو تكل  ي

 ،ةنوالبالغة املتي يتواصلوا مع الفصاحة العالية مع أناٍس ال ميكن أن   ثونتحد  ي حنيفهناك من الاالت  ،متلفة
 هناك نصوص فيها الفصاحة والبالغة،  تبقى بينما ،ولكن هذا يبقى يف حدوٍد معي نة ،موهنم حبسبهمكل  فهم ي  
 ،ب الطويلة يف املناسبات املختلفةطصوص اخل  ن   ،األدعية واملناجيات صنصو  ،اتيار نصوص الز  مثل 

الص دوق مثالً يف  الش يخ مجعها ال يت ية على سبيل املثال العددالر وايات  ،الكلمات القصرية ،ميةكح النصوص الح 
ف ر احاديث املعأ ،مقالتفسري يف الع   خصوصاً  ،روايات التفسري ،األعداديةالر وايات  (،اخلصال) باكت

شيء  ل  ث عن ك  هنا نتحد   حن  نح ف ،ثري من أحاديث األحكام والفتوىكلا حَّت  و  ،والرموز واإلشارات
الوادث ف ،ةام التكليفيّ كة يف األحلقضي  ا صر هذه يث كما يريد البعض أن  ال نتحد   نن   (،الوادث الواقعة)

وسائر شؤونات  والسياسة واالقتصاد والعمل اليومي واألحكام التكليفية عقيدةالو كر  الف  ة يفالواقعة هلا مدخليّ 
فة سبغ عليهم ص  نا ي  اإلمام ه   ،هذا اشتباه كبري ،داً أب ،ر يف الرسائل العمليةذكح ي   فيما يست مصوصةً لح و  ،الياة

 هات وأبواب الدين وأبوابة املطلقة يف كل جي  ج  ال  وهي  ،تهجي  ة ل  ستمر  ة م  ي  ج  ُيعل هذه ال  و  ةجي  ال  
ع كثريًا والوقت ُيري أتوس   أنا ال أريد أن   ،األدب ،البالغة ،النحو ،اللغة ،ة  الر وايةكما ق لت عربيّ   ،املعارف

 ،سلوبواأل   ،قواعد النحو ،واعدص تدخل فيه اللغة والقح الن  أّن  :وهي ةهم  راعاة مسألٍة م  من م   د  والب   ،سريعاً 
أّي  صاغويف بعض األحيان ي   ،اهتاة هلا خصوصيّ يّ مفاللغة العل ،ةاألحيان صياغة علميّ قد ي صاغ يف بعض و 

 هة تعكس ما يريدصاغ صياغة خاص  ويف بعض األحيان ي   ،ة بشكل عامصياغة أدبيّ  نّص من النصوص
نصوص أهل  ،األديب ها على اجلانب العلمي أوصن فن   نصوص أهل البيت ال نستطيع أن  ف ،صاحب الن  صح 
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ياغة خاص ةال يت ف على النصوص صن  البيت ت    حديثٌ فهو  ،ناحديث   رواة  ي قال لذلك  ،بأهل البيت هلا ص 
معرفة  بعد همعايشة طويلة مع حديث  هذه تتاج إىل م   ،وهذه قضية كبرية ،ةصياغته اخلاص   له   ،بنا خاصي 

ة ة واألدبيّ نعرف الص ياغات العلميّ  مل نن إذا ،املعاين صخّـ شن   أن نستطيعحَّت  ة ة واألدبيّ ياغات العلميّ الص  
 ،الر وايةمن عربية  د  ذاً الب  فإ ؟البيتخواص أسلوب أهل  صشخ  ن   كيف نستطيع أن    واألساليب عند اآلخرين

ص شخ  ة كي ن  واألدبيّ ة يّ مخصوصًا معرفة األساليب العل ،الغةالبتعين اللغة والنحو واألدب و الر واية بية ر عو 
حو والن   ما لـحم ن شخ ص األسلوب اخلاصح ألهل  البيت يف ضوء  اللغة  و  ،ألهل البيت اخلاص األسلوب

 (،اءحَ صَ ف   ومٌ ا قَ نَّ إِ ا فَ نَ مَ ََل وا كَ ب  رِ عْ أَ ) :اإلمام حني يقول ،الر وايةة نا عربيّ نحن ما أدركفعبري وأساليب البالغة والت
يف ضوء هذه األمور نعرف فصاحتهم  علينا أن  ف ،نالنا فصاحت  و صحاء ا قوم ف  إنّ  ،القيقة هذه  ري إىل ش  ي  فهو 

 .الر وايةعربية هي هذه  ،وتفصيل شرحٍ إىل  حباجةٍ  وهو ،هذا شيٌء وجيز .ال يت أشرت  إليها

  :الرِّوايةة شأنيّ  المرحلة الثانيةو  

 ،البساتهلا م  الر واية هذه  ،هذه مصدرٍ  من أي   ،الر وايةمصدر  ،ةايو لر  ا نعرف شؤون هذه أن  
 اهب نعرف الظروف احمليطة نستطيع أن  الر وايات بعض  ،اتهلا م البس الر واية صدرت فيها هذهال يت الظروف 
ة كبرية يف لها مدخليّ ف ،هاـح ت قارن الر واية علينا أن  نعرفإذا كانت هناك ظروف و  ،ت ال نستطيعاوايوبعض الر  

عندنا  ،واية بشكل مباشرلر  ا هل هناك رواية شرحت هذه ،معرفة املصدر ،فو ر معرفة الظ ..فهم الن ص
موافقة  ،قة هلاواف  ت م  اهل هناك رواي ،مباشرغري  لٍ كشتها بحح رح أو شح  ،بشكل مباشرالر وايات روايات تشرح 

فق ابالتفصيل وروايات تو  فهناك روايات توافق روايات أخرى ،أو م وافقة هلا باإلمجال مام والكمالا بالت  هل
 ،إلمجالاهناك معارضة بو  ،هناك معارضة بالتفصيل ،هاض  عار  ت ت  اياهل هناك رو  ،روايات أخرى باإلمجال

الظروف احمليطة  ،الر وايةصدر م ،املصدر ،الر واية نح ص لنا شأشخ  هذه املطالب ت   ،الر وايةنية علينا أن نعرف شأ
ضة عار  م   ،إمجاالً أو  تفصيالً قة واف  روايات م   ،رشابشكل غري مبأو باشر ارحة بشكل م  هلا روايات شح  ،هبا

 ،التوقيعات مثل هذه ،رتدح واية صح واية هي آخر ر  لر  ا هل هذه ،ان الصدورمنعرف ز أن و  ،إمجاالأو تفصيال 
علينا قبل قليل يف  مثل ما مرّ  ،رّـ نأخذ بقول املتأخ رنا أنم  نا أ  ألن   ،عصومالتوقيعات صدرت من آخر م هذه

مس ة فرضوا اخل  م  ئ  األح أّن صحيح  ،رّـ فهذا هو القول املتأخ (،نالشيعت يحبِ قد أ  فَ  سما الخ  وأمَّ ) :مسقضية اخل  
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هل صدرح  ،املتأخرهو الن ص هل فعلينا أن نعرف هذا الن ص  ،رّـ املتأخ لبقو  نعمل مرنا أننا أ  يف زماهنم ولكن  
أيت على سنو ر ّـ ص املتأخولكن هو هذا الن   ،صدرمل يح  أو ال ،صذا الن  هآخر ألغى فيه  نصي  من اإلمام ال ج ة

نعرف هذا الن ص  ،ين جئت به مثااًل هناولكن   ،كه ليوم غدنرت  ،اآلن ال عالقة يل هبذا املوضوع ،حبث اخلمس
طالب أخرى أيضًا تدخل مح و  ،الر وايةيف دائرة شؤون  ؟دائرة ها تدخل يف أيّ هذه كلّ  ،و الهو الن ص املتأخر أ

  .أختصر املطلبلذا  ،لكن الوقت ُيري سريعاً 

وبعض  ناآل بابعض الش  ب ن  أل ألمورا  هذهني  بـح أنا أ   ،الر وايةة يعرف عربيّ  ي الديث أن   على راو فإذاً 
 كميكن ،ذلك ال ميكن   ولكن   ،تماملقد  ن دون هذه ام  الر وايات  هم  فح هلم املقدرة على  أن  بن و ر صو  يت ،اسالن  
لَواِقَعة ِدث  امَّا الَحَواَوأَ -صه  الن  لكن ال هبذا املستوى ال ذي يتحّدث عن ،بشكل إمجايلّ الر وايات تفهم  أن  

 .الر واية ةوهناك شأنيّ  ر وايةلاة بيّ ر عفهناك -ك مى ِرَواة َحِديِثَنا فَِإن َّه م ح جَِّتي َعَليفَارِجع وا ِفيَها ِإل

  :الرِّوايةة جيَّ ح  وهو  وهناك أمٌر ثالث 

تكون  أن   د  الب   ؟عرف ذلكيف نح كح و  ،رآنق  ها للمن خالل  موافقت  نحعر فـ ها  ؟هاـ  فعر  كيف نح الر واية  ة ي  ج  ح  
بقراءة أهل  م  ل  ن   وأن ،ل البيتند أهع تفسري  ال  نعرف قواعدح أن  و  ،البيت أهل   ة وفقًا لديث  عندنا معرفة قرآنيّ 

ملطالب ا هم هبذون اإلملادمن و  ،لتفسريبأحاديثهم يف ا م  ل  ن   وأن ،رآن ألجل التفسري ال ألجل التالوةالبيت للق  
دنا ن عنتتكو   ورذه األمه ل  ع ك  موهكذا  ،هنا مشروطٌ  ر  التدبّـ و  ،بيتلوفقًا لقواعد أهل اإضافًة إىل التدبر 

  .وايةالر  ة جي  بات ح  إثجل  أل على القرآن، الر وايةنعرض  أن  بواسطتها قاعدة للمعلومات نستطيع 

واعد ق رض الديث على الديث هو منعح فـح  ،ديث أهل البيتعلى حح الر واية نعرض  وكذلك أن
تنسجم ضوابط  العقل له   ،أهل البيت العقل يف ضوابط ،قلللعح  الديث   قة  وافح م  هناك وح  ،ة الديثجي  ثبات  ح  إ  

 ين الالد  البيت يا شيعة أهل  ،لقعال يتعارض مع الالبيت حديث أهل ف ،البيتة أحاديث أهل جي  ح  مع 
 أهل   مسار   خرج عنو  ،العلم والعقل صار متاهةً  عن ين  صل الد  فنذا اإو  ،العلم وال مع العقل يتعارض مع

الثة فهذه املرحلة الث   ،نضبط بثقافة أهل البيتملوالعقل ا ،حيحريح الص  الص   العلم الواضحواملقصود هو  ،البيت
 هذه ،ولديث أهل البيت وللعقل املنضبط بثقافة أهل البيت وافقة الر واية للكتابم   ،ة الر وايةجي  ح  وهي 

 .الثةرحلة الث  امل
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  :ة الرِّوايةسانيّ لِ  ابعةالمرحلة الرَّ و  

  :فقنييف أ   يتة هنا تأانية الر وايسول   ،ةوايسانية الر  ل   ،ة الر وايةجي  ح   ،شأنية الر واية ،ربية الر وايةعح 

من  ؟ملتشابهمن ا ؟محكح م  ـلااية من لر و هل ا ؟ما املراد من تبويب الر واية :تبويب الرِّواية لألفق األوَّ ا
 ن  أ د  الب  ف ؟اعن األنو منوع  من أي ؟دمن املقي   ؟من املطلق ؟من اخلاصّ  ؟من العامّ  ؟وخاملنسمن  ؟الناسخ

شاهبه فال تأخذوا ّبت ،هٌ تشاب  وم   كمٌ م   يه  يثنا فدحح  إن   ،ومنسوخٌ  يه ناسخٌ ديثنا ف  حح  إن   :االو هم ق ،ب الر واياتبو  ن  
  :عرفوا ذلكت أن د  الب   ،واملتشابه يف حديث أهل البيت على نوعني !وافتضلّ 

  .هملتشابابقالب  ،لباقشابه أصلي صدر من اإلمام هبذا المت ،صلاألمتشابه من  هناك -
جزء  دفيوج ،يفحر تبسبب التصحيف وال ،نقل الرواة صار متشاهبا بسبب ،ضيرح وهناك متشابه عح  -

  .تشابهمن الر واية مكم وجزء آخر م  

عليكم و  صولعلينا األ :الواهم ق ،تبقى أصوالً  مات كيكمن تشخيص احملو من تبويب الر واية  د  فالب  
 ،واسخص الن  شخ  ن   يت وأن  ص احملكمات عند أهل البشخ  ن   أن   ؟صول ما هياألو  ،عليكم التفريع ،عو الفر 

 نا ميكن أياضيّ ضوعًا ر يس مو لع كبري وهذا املوضوع و ضوهذا مو  ،ث املنسوخةيدواألحا اسخةالر وايات الن  
صح   لسرية   لكاملة باليّ فة تفصيويتاج إىل معر  ،لةيو معايشة طو ويلة هذا يتاج إىل خربة ط ،بار يف كتي 

 .يب الر وايةتبو هو  هذا ،يثهمواحملكم من املتشابه يف حداملنسوخ خ من اس  لتمييز الن  وذلك  ،ةم  ئ  األح 

اد من معاريض واملر  ،واياتيف الر   اريضاملع ،ضية الر وايةيمعار : نية الرِّوايةاسة في لانيالمرحلة الثَّ و 
 ،لسان بأي   ،التعليمو لرتبية ابلسان  ،اةبلسان املدار  ،ةقي  بلسان التح هل هي  ،وايةلر  ا نفهم هذه أن  الر وايات 

 مل  كيت املعصومف ؟،ةسنن األلم لسان بأيّ  ،ةن الربوبيّ بلسا ،بلسان التشريع والاكمية ،بلسان األبوة هذه  
املضمون و ههذا  ،ناالم  ك  عاريضح مرفوا عقهاء حَّت  تح ف   ونونك  كم ال تح ن  أح ب هذا هو ال ذي قالوه ،بألسنة عديدة

 ،انكالم    عاريضح م يعرفح   حَّت  يهاً قال يكون الرجل منكم فأو  ،نكم فقيهاً م هيال يكون الفق ،دال ذي يرتد  
 .ل كثريةتفاصي ضاً إىلتاج أيتوهذه  ة الر وايةمعاريضيّ إذاً هناك  ،ةيّ الظواهر اللفظ شيء آخر غري   عاريض  املو 
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ذا الكالم أقول ه ،ي  لح عح ينطبق  قيعهذا التو  ولكن ال أقول بأن   ،خلربةا هذه أمتلك   ينإن   :أنا أقول لكم
الر واية ة عربي) :إليها  أشرت  ال يت أقول هذه األمور ،ياإلعالمي أو االستهالك احمللّ  لتواضع  وال للتسويقال ل
ية الر واية هذه ن جهة معاريضمبها أو بويتح هة كان من ج    إن   (ة الر واية ولسانية الر وايةجي  نية الر واية وح  وشأ

ينطبق  بريع هذا التيفملوجود وصف اين ال أجد هذا النني ولكن  نني والس  شت معها الس  األمور أنا أعرفها وع  
تاب ك  سكون بأيّ مي  ل ذين اؤالء هفأنا أقول:  ،لساٍن آخر ن القيقة ال بأي  لكالم بلساأقول هذا او  ،ي  لح عح 

 !؟لنتيجةا هإىل هذ لونص  يح  ال أدري كيفح  ،م يفهمون الر واياترون أهن  يتصو  و واية ر   ون أيّ ويقرأ

 ،دعاىل يف يوم غتء الل شا ة الديث تأتينا إن  بقي   ،وكيف ينتهي الوقت طال بنا والديث مل ينته  
 .أعتذر من اإلطالةو 

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ و 

يَنا م َشاِهدِ  نا َوو ج وهِ ج وهِ و  َعن  ْكِشف الَكربَ َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين إ يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسينَوم َتاِبِعيَنا َعَلى اإل

 .شاء اهلل تعالى على َولية الح جَّة ابن الحسن ألقاكم غدا  إنْ 

 .. في أماِن اهلل.أسألكم الد عاَء َجميعا  
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