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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .هللا . بَِقيَّةَ .َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  ِإليْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

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

 

 وسالمهُ  الله  ن صلواتُ سح احلح  ابنُ  ةُ ج  إمام زماننا احلُ :)كانت حتت عنواٍن واحد هومُة  احللقاُت املتقد  
 (.بونغر  مُ  نُ نح  ،انضيضه نا وقح نا بقض  ل  كُ به و ة ي  نيتنا الد  مؤس سمبراجعنا و  الش يعةُ  نُ نح  ،نُ نح و  ،ق  شر  عليه مُ 

 .؟!.بالوثائق: األخرية حتت عنوان الثالثةه  وكان احلديُث يف احللقاته 

لحلقة ا من هذهِ  لِ األوَّ  طرلشَّ عليهما في ا جيب  اء أ  االن من المشاهدين األعزَّ س ؤ  :هناك سؤاالن 
 ..في عنواٍن جديد ع  شرِ ث مَّ أَ 
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، عليه جملال لإلجابةه ا  يسنحكن ملم من احللقات ولفيما تقد   إليهه  ت اإلشارةُ وقد مر  :لؤال األو  الس  
وفقا   ان الغيبةه خلُمسه يف زما باحةه الوا بإقن ال ذي-قطعا  الش يعة قهاء من فُ -قهاءم الفُ ن هُ حول مح دوُر ؤاُل يح الس  
ُ نصٍّ يُ  أو لعدمه وجوده  ،عليه الله  ص الوارده عن اإلمام صلواتُ للن     !؟كٍل عامبشة  زمان الغيبتكليف يف البّي 

 :لمسألةا روراً سريعاً على أهمِّ مصادر هذهم   سأمر   

 ،مقد  فيما تفيها ء ما جا قد قرأتُ و :لشيخنا المفيد (المقنعة)هي عندنا  سائل العمليةِ من أقدِم الرَّ 
 ،طبعةوهذه ال ؟فيديخنا املقول شماذا ي ،عن هذا السؤال ما جاء فيها باإلجابةه  لقةه ين أعود إليها لعُ ولكن  

أي يف -نا في ذلكصحابمن أ اختلف قومٌ  وقد-285صفحة  ،قم املقدسة ،شر اإلسالمية الن  مؤس س
 ،إلى مقال نهم فيهم يقٍ من أصحابنا عند الغيبة وذهب كل فر  وقد اختلف قومٌ  ،عند الغيبة-مساخلُ 

 ن الرخصه ما تقدم م-بارن األخم فيهِ  خصِ م من الر  دَّ قفرض إخراجِه لغيبة اإلمام وما ت طسقِ فمنهم من ي  
 منها التوقيعضتها ومن من مجل كن ي، ملخصاملفيد وفيها الر  الش يخ ذكرها ال يت األخبار  ،فيه من األخبار

 دمِ لع-؟ملاذا-ابنا في هذا البابما اختلف أصحوإنَّ -287 يف كالمهه يف صفحة املفيد بّي  الش يخ  ،ريفالش  
خوذا   يكن مأريف ملع الش  لتوقيويبدو أن  ا ،يعين ال توجد نصوص-فيه من صريح األلفاظ يهِ لإ لجأ  ما ي  

 ،م أسقطوهّن  أ ا من جهةه م  وإ ،صذا الن  هبهلم  لمح اآلخرين ال عه و  املفيدالش يخ  أن   م ا من جهةه إ !بنظر االعتبار
  . من الفقهاءالعديدُ  وقد أسقطهُ 

 مل ن هُ لكمس باحة اخلُ الوا بإقملفيد االش يخ ح ر  كما صح   الش يعةه  قهاءه هناك فريق  من فُ :القولِ  َلصة  خ  
  منهمقٍ فري هب كل  ة وذالغيب عند كلابنا في ذصحمن أ وقد اختلف قومٌ -هكذا قال ،شر إىل أمسائهميُ 

ا ِة اإلمام وملغيب-جهه إخرا فرضح سقط ففريق منهم يُ  ينيع-إخراجهِ  ط فرضَ سقِ فيه إلى مقال فمنهم من ي  
 مل ملفيد لكن هُ االش يخ عنهم  ثد  حتح يعة الش  هناك جمموعة من فقهاء  فإذا  -َتقدَّم من الر خِص ِفيِه من األخبار

 ا الرأي ُث  هذ هوذكره  يٍ ل رأو  أ ن  عة كانت معروفة وواضحة ألاجملمو  يبدو أن  هذه ال ذيو  ،مسائهمر إىل أُيشه 
 .اآلراء األخرىذكر 

فقد اختلف -بّي  الش يخ أيضا   ،القدميةعملية لوهي من الرسائل ا :يخ الطوسيأيضًا للشَّ  النهاية  
-بعض األصحاب-فقال بعضهم-ال توجد نصوص-نعيَّ م   ص  وليس فيه نَ -مسيف اخلُ -أصحابنا فيه قول  
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ذهب إىل وسي مل يح الطُ الش يخ طعا  قح -اجروالمت من المناكحِ  يح لنابِ تار مجرى ما أ  جاٍر في حال االست ه  إنَّ 
  .ملفيدا يخالش  حَّت   الو هذا القول 

 أشار إىلقد هو و  ،مسخلُ فظ اإىل حه  ،كان واقعا  يف حرية واضحة  وإن   مال يف كالمهه  :لمفيدا يخالشَّ 
 أن   حرج  يُ  هُ أن   ن كالمهه ميظهر  ذيال   ولكن ،لقولح ذلك ارج  يُ  ة  مييل إىل هذا القول ومر   ة  مر  ، قوالة أد  عه 

 .المالس   ة عليهه ج  لإلمام احلُ  ظفح يُ  ُُيرحج ولكن مساخلُ 

 حق  و  ،ع وديعة  ودح يُ ن أو فح دا يُ م  إاإلمام  حق   ،إىل قسمّي ذهب إىل تقسيمهه قد ف :الطوسيالشَّيخ أمَّا 
ة يعهاء الش  البعض من فق ىل أن  إأشار  هُ لكن   ،يسو الطالش يخ اه تبن   ال ذيهذا الرأي  ،م عليهمقس  اهلامشيّي يُ 

 .ذهب إىل اإلباحة

باحة بإ إىل القوله  د ذهبواة قيعش  من فقهاء ال جمموعة   ذكرا أن  الطوسي الش يخ ملفيد و ا يخالش  فإذا  
 املقنعة :ةالقدمي لعمليةه اسائل ن الر  مثاالن هذان مه ف ،همحا بأمسائه صر  يُ  لكن هما مل ،يف زمان الغيبةه  مسه اخلُ 

 .والنهاية للطوسي للمفيد

يعي ط الشِّ ي الوسة فمهمَّ من الموسوعات الفقهية الوهو  ،والجواهرالحدائق  :على كتاب أمر  و  
 :الفقهي

 ،413املفيد متوىف ، 1186يوسف البحراين املتوىف سنة  يخللش  :(اظرةالحدائق النَّ ) باهذا هو كت
ة النشر اإلسالمي قم مؤس س وهذه الطبعة ،1186متوىف  ينيوسف البحراالش يخ  ،460والطوسي متوىف 

بسقوط -بسقوطهِ  القول  -اينث  اآلن يذكر القول الو  ،لر القول األو  كح ذح  ،اين عشروهذا هو اجلزء الث   ،دسةاملق
وهو  ،الل عليه ةُ املفيد رمحالش يخ ما جاء عن شري إىل يُ -بارتهم في صدر عِ دِّ قكما نقله شيخنا المت-مساخلُ 

ر أيضا  من سال  -رهو مذهب سَلَّ و -باإلباحةأي يف زمان الغيبة  بسقوط وجوبهه  ،القول بسقوط اخلمس
ر الديلمي و  ،عصر الغيبة الكربى يف أوائلمن الفقهاء املراجع هناك عندنا جمموعة  ،لائة األو يعفقهاء الش   سال 

م في صدر نا المتقدِّ شيخ   كما نقله  الَقول بسقوطِه  -ومن علماء تلك الطبقة من الفقهاء املشهورينهو 
كتاب هو   ،فلح املخت ح -مة الحليف وغيرِه للعَلَّ لَ خت َ عنه في الم   ر على ما نقله  سَلَّ عبارته وهو مذهب 
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د باقر الخراساني مَّ حَ واختار هذا القول أيضًا الفاضل المولى م  -إىل أن يقول ،(الش يعةلف تح مُ )مة للعال  
 ،فهنا-ابن صالح البحرانيعبد اهلل الشَّيخ الح ث الصَّ وشيخنا المحدِّ -خريةالذ   يف كتابهه -في الذخيرة

عبد الل ابن الش يخ وإىل  ،الذخرية وإىل حمم د باقر اخلُراساين صاحب ،يميلر الديوسف أشار إىل سال  الش يخ 
من -بين جملة من المعاصرين-439يف صفحة -مشهور اآلن وهذا القول  -لو ق يإىل أن   ،صاحل البحراين

ة من فجمل ،علماء املدرسة اإلخبارية وهو ُيشري إىل ،1186نة املتوىف س يوسف البحراينالش يخ صري معا
  .سةاحية املقد  ادر من الن  كا  بالتوقيع الص  ا إىل هذا القول متس  و بعلماء املدرسة اإلخبارية ذه

 :شيخ يوسف البحراين أشار إىلالإذا   

 .يمر الديلسال   -
 .راينحبلعبد الل االش يخ وإىل  -
 .حمم د باقر اخلراساين صاحب الذخرية إىل كلوكذ -
 .رأيىل هذا الإهبون ذف يسو يخ يهناك العديد من املعاصرين للش   بأن   :وقال -

 1266نة سوىف املت ،د حسن النجفيشيخ حمم  :إلسَلما في جواهر الكَلم في شرح شرائع
 ،نلبنا ،بريوت ،العريب ر املؤرخودا ،ة املرتضى العامليةمؤس سمن طبعة ادس الس   دل  وهذا هو اجمل ،للهجرة

-رين سال  يع-يمالديل والقائل-احلدائق كره صاحبُ ذ  ال ذيضاف على القول ذكر شيئا  يُ ي مل ،89صفحة 
-تبالك من ا جيدهُ عين فيمي-دوال ثالث لهما فيما أج-ايند باقر اخلراسحمم   ينيع-صاحب الذخيرة وتبعه  

هما قواًل النهاية وغير و لمقنعة افي  نعم حكاه  -ما يف املقنعة والنهاية وقرأنا-والنهايةفي المقنعة  نعم حكاه  
 :لبل قا ،عاصريهمٍة من جمل ق عنائوفي الحد-وغري املقنعة والنهاية ينوغريمها يع-لقائلا من دون تعيين

 .ث عبد اهلل ابن صالح البحرانيبينهم وعن المحدِّ  رٌ و  مشهه  إنَّ 

 ،ة اإلحقاقيمؤس سطبعة  ،الل عليه اإلحسائي رمحةُ الش يخ جمموعة آثار  هذهه  :اإلحسائي الشَّيخ  
جمموعة رسائل  ،مله لكح ا امس عشر من أجزاء اجملموعة وهو اجلزء اخلامس من جوامعهذا هو اجلزء اخل

 ،بريوت ،األمرية ،شرللتحقيق والطباعة والن   ة األحقاقيمؤس س ،الل عليه ي رمحةُ اإلحسائالش يخ فات ومؤل  
-األصحاب تبِ ل في ك  صِّ ما ف   مس علىفي الخ   كم  ا الح  وأمَّ -422يف صفحة  ،ميالدي 2001 ،لبنان
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ر ة وهو قول سَلَّ يععن الشِّ  سقوطه  -يناث  أي الد اآلراء فيقول عن الر  عد  وهو يُ  ،423حة إىل أن يقول يف صف
جاء و  ،ث عن شخٍص استشيعيتحد   والسؤالُ  ،معن سؤاٍل تقد  هو أساسا  الكالم -ابن عبد العزيز الديلمي

ريد أن أذهب إىل أُ  يف تفاصيل املسألة فقطل  أدخريد أن  أنا ال أُ  ؟تهه أو الم  فهل هناك مخس  يف ذه  ،عإىل التشي  
اإلحسائي يف الش يخ  يقولهُ  ال ذيخالصة الكالم  ،طرحتهُ  ال ذياإلحسائي خبصوص السؤال الش يخ  بيان رأي
سقط عنه يح -يسقط عنه ه  أنَّ الشِّيعة ستبصر وكان من خواص ا إن ه  يظهر لي أنَّ  الَّذيو -423صفحة 

-فيجب عليه األداء م بخَلف غيرهِ َلفقة عليهم عليه السَّ اآلن منهم ومن واجبي النَّ  ه  ألنَّ -مساخلُ 
 عن سقطهُ يف زمان الغيبة اإلمام أ يعين اخلُمس هو واجب ولكن ،يعي املستبصرخبالف غريه خبالف الش  

والَّذي يظهر لي أنَّه إن استبصر وكان -د هذا القولاإلحسائي يؤي  الش يخ وهنا  ،رقول سال  هو هذا و  يعتهه ش
مسها ا رسالةٍ اإلحسائي يف  الش يخُ  بهُ تح هذا الكالم كح  ! اخلمسيسقط عنهُ -عنه يسقط   من خواص الشِّيعة أنَّه  

عشرين ومئتّي وألف انية سنة تسع و بأوائل مجادى الث  ) هو كتابتها كما يقول  أجنز وأت  ال يت و  سالة الفقهيةالر  
إذا  يف  ،1229مت ت يف  ؟تسالة مَّت مت  لر  ا هذهو  ،1241اإلحسائي تويف سنة الش يخ  ،(ويةبمن اهلجرة الن

 يخسائل الش  مراجعة رح  ألن   ،أدري ال ،ل بعد ذلكا تبد  رمب  و  ،اإلحسائيالش يخ هذا هو رأي كان   1229
 .ويف حديثه اضطراب  يف كالمهه  تكشف عن ائي اإلحس

 ،يقة اإلحقامؤس ساإلحسائي حبسب ترقيم الش يخ إذا ما ذهبنا إىل اجلزء التاسع عشر من جمموعة 
هل  سماإلمام من الخ   حق   نده  ومن كان عِ -هناك سؤال ،218صفحة  ،مله لكح ا ع من جوامعاجلزء التاس

فماذا يقول الش يُخ -؟لو فعل لم يجز عنه ادة بدون إذن المجتهد أم ال بحيثيجوز أن يدفعه إلى السَّ 
 أعمل   الَّذيقواًل و  أربعة عشرزمن الغيبة مس في م من الخ  َلاإلمام عليه السَّ  قِّ في حَ :أقول-؟اإلحسائي

تكون حَّت  ة الكالم قرأ بقي  ن ،إىل آخر الكالم-أذنهِ إلى الفقيه أو ب  إالَّ ى أحدٍ  إلال يجوز دفعه   ه  أنَّ  عليه
قطعا  -ال يجوز دفعه إلى أحد إالَّ إلى الفقيه أو بأذنهِ -؟ماذا يقول ،ال بأس أقرأ سطورا   ،الصورة واضحة

الش يخ اإلحسائي  ولكن مشكلة ،لفقيهس إىل امال يوجد دليل على دفع اخلُ ف ،ن دليلمن دو هو هذا الكالم 
األصولية يف  والطريقةُ  ،الطريقة األصولية عح به ت  ا يف باب املسائل الفقهيةو فتاء الل عليه أن ُه يف باب اإلمحُة ر 

الطوسي الش يخ نا هبا هذه القضية جاءأن  واضح  ،منها تعتمد على االستحسان وهي طريقة شافعية جانبٍ 
 ه  نَّ عليه أ أعمل   الَّذيو -فهذا الكالم هو من ذاك ،ذاهبا علماؤنا ومراجعنا إىل يومنا ه كومتس   عليه الله  رمحةُ 
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 -المجتهد هو الحافظ هي الفقألنَّ  ضامناً  فإْن فعل كان ، إلى أحد إالَّ إلى الفقيه أو بإذنهِ ال يجوز دفعه  
 ،البيتا وردت يف روايات أهل مع أّن   ،(شقالعه ) ر كثريا  استعمال كلمةنكه يُ اإلحسائي الش يخ الغريب أن  

 ها أهلُ ة ال يب  اصبي  ن ا كلمةمع أّن   (اجملتهد)نكر استعمال كلمة ال يُ  ولكن هُ  ،ألن  الصوفية تستعملهاوذلك 
 تهد هو الحافظ ألموال الغائبين وعندي أنَّ جالم هي الفقمنًا ألنَّ ال كان ضعَ فإن ف َ -هذا غريب   .؟!.البيت
فوا أو تصرَّ ي هم أنل  وال يجوزَلم إلى خواص شيعتهِ ة اإلمام عليه السَّ صَّ دفع حِ ي الجامع يجوز أن الفقيه

 يه وإذاحبِ ه وم  اب من شيعتِ زَّ ج الع  زوِّ جب بأن ي  ي ماب من ذلك إال فوا في شيءٍ يتصرَّ  أنْ  (زهمجوِّ ي  ال و )
 في الضرورة فَل يصرفه إالَّ  يصرف شيئاً منه   يه أنْ حبِّ من م   وصل إلى أحد منهم شيء منه ال يجوز ألحدٍ 

هكذا يفعل في وقت  فَرجه وسهَّل مخرجه ألنَّه  عجَّل اهلل   ملبس وأ لمعيشة في مأكلٍ اسعة تو في 
 !يف تسطريٍ  تسطري  -خروجه

ال يت وايات  بالر  هال  جا أنا لستُ  ،هت يف غري حمل  واياهذا ترقيع للر  و  ،عونق  طبعا  سريُ  ،225صفحة 
نفس الشيء يف صفحة و  ،معانيها فهمه  يف ةٍ ق  ت من دون ده اوايللر   ولصق   قص  إن ه  ،ترقيع هُ لكن  و  ،شري إليهايُ 

اضطراب   وُيالححظ ،تفاصيل ُأخرى موجودة يف هذه القضيةوهناك -مسوالخ   ولو ماَت مانع  الزَّكاة-225
ال يت الت هذه التفصيجند  اآلخر بعضه الويف  ،اإلباحةيقول ب هه لففي بعض رسائ! ؟إلحسائيا يخلش  ا فيما كتبهُ 

الل عليه إىل تاريخ   اإلحسائي رمحةُ الش يخ ر شه عليكم منها مل يُ  قرأتُ ال يت وهذه الرسالة األخرية  ،إليها شرتُ أ
 ،هُ وأجوبتح  هُ لح ئخ رسااإلحسائي يؤر  الش يخ األغلب  م   يف األعهُ ألن   ،رهتايف مؤخ  ال و  سالةمة الر  كتابتها ال يف مقد  

 -يبدو الع رحي ض وليس العحرهيض-(يضرِ العَ  عليّ الشَّيخ جواب  رسالة في)ب    تنح نوه عُ ال يت سالة هي هذه الر  
لنكتة املوجودة اشري إىل هذه فقط أُ  ،راجعيُ  ، ملن أراد أن  226 ،225صفحة  موجود يفُه والكالم ال ذي قرأتُ 

يف صفحة  ،مله الكح  امن من جوامعالث  ة اإلحقاقي وهو اجلزء مؤس سامن عشر حبسب تسلسل طبعة يف اجلزء الث  
مطابقًا ألحاديث  ه  في كَلمي رأيتَ  لتَ فإذا تأمَّ -عن نفسهه  الل عليه اإلحسائي رمحةُ الش يخ يحقول  ،395

 ،هذا الكالم غري صحيحأقول -.؟!.ًا من كَلميشيئ  حديثًا يخالف  َلم وال تجد  ى عليهم السَّ دة الهمَّ أئِ 
 ،رج عن إطار حديث أهل البيتال ُيح  اإلحسائي قدر اإلمكان أن  الش يخ ححاول يف اجلانب العقائدي نحعم 

 لتَ فإذا تأمَّ -!افعيةجالية الش  ة فقد وقع يف أحضان الطريقة األصولية والر  اطيبفتائية واالستنة اإلا يف القضي  أم  
-حديثًا يخالف شيئًا من كَلمي َلم وال تجد  ة الهدى عليهم السَّ مَّ طابقًا ألحاديث أئِ م   ه  يتَ في كَلمي رأ
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أن  حَّت  يف البحث العقائدي ال يستطيع أحدو  ،لكن هذا الكالم ليس صحيحا   ،إىل آخر ما قال من كالم
 ،عي ذلكد  ي ال يستطيع أحد أنأبدا   ،البيتأهل  الف حديثح ال يوجد فيه ما ُيُ  بتمامهه  هُ كالمح   بأن  يقول 
 ابقة ستجدون أين  إذا ما رجعتم إىل براجمي الس  و  ،عي ذلكيد  أن  لكن ال يستطيع أحد و ياول اإلنسان نعم 

ن ومح  ،عليه الله  اإلحسائي رمحةُ الش يخ تب يف اجلانب العقائدي يف كُ حَّت  إىل هفوات وهفوات واضحة  شرتُ أ
صلة نا مت  هفواتُ  ،يف املستقبل حَّت  ت يف املاضي ويف احلاضر و او فعندنا ه ! ننُ ؟هفوات ا ال تكون عندهُ من  

 .عليه وسالمهُ  الله  احلسن صلواتُ  ة ابنج  ا احتجنا إىل احلُ مح  لح وإال  

ى سائل أخر ر ويف  ،ةففي بعض رسائله يقول باإلباح !ائي مضطربحساإلالش يخ  أن   :اخلالصةو 
 .ذلكب املكل فّي بإرجاع األمخاس إىل الفقيه اجملتهد كما صر ح هو لزمأصال  يُ 

ابن طاووس السي د كتبها ال يت  صية الو  :(المهجة ةة لثمر كشف المحجَّ )بين يدي  الَّذي الكتاب  
 تكشفُ أسو  ،فقطكاة شر إىل اخلمس وأشار إىل الز  ِه رعية مل يُ الش  احلقوق و ال مو ث عن األحّي حتد   ،لولدهه 

ا مر  ذكر سي د آخر ألن هُ  ،ابن طاووس علي  السي د وأعين هنا  ،ابن طاووسالسي د  من ذلك أن   بإسم  ،رمب 
 أمحد ابن طاووس وهو أخ  السي د فذلك هو  ،بن الغضائريالسي د ابن طاووس حّي كان احلديث عن رجال ا

أمحد السي د فعندنا  ،من آل طاووسالش يعة م من األعالم لح نن عندنا أكثر من عح  ،سابن طاوو  د علي  للسي  
وعندنا أيضا   ،الدين ابن طاووس ي  ضه رح السي د  علي  السي د و  ،ين ابن طاووسمجال الدالسي د و  ،ابن طاووس

هنا عن السي د علي  ابن طاووس  ثأنا أحتد  و  ،ة أمساء هبذا االسمعندنا عد   ،الدين ابن طاووس اثُ يغالسي د 
ر إىل شه ه مل يُ دلث عن الز كاة مع و حتد  فحّي  ،ت املعروفارضي الدين صاحب كتب األدعية واملزار السي د 

فرت د ،سةقم املقد   ،ة بوستان كتابمؤس سطبعة  ،لطبعةا هذهيف  هُ أن  حَّت   ،مس ال من قريب وال من بعيداخلُ 
-ان أبوك علّي ابن موسى ابن جعفرولقد ك-يقول لولده ،199صفحة  ،تبليغات إسالمي حوزة علمية قم

السي د  ،عليه وسالمهُ  الله  ليس املراد اإلمام الر ضا صلواتُ و  ،ابن طاووس السي د ابن موسى ابن جعفر هو علي  
 علي  ابن موسى ابن جعفر ولقد كان أبوك-ابن موسى ابن جعفر رضي الدين امسه علي  السي د  ابن طاووس

ه نحو ولعيالِ  ي له  بقِ ا تجب فيه الزكاة وي  مَّ مِ  تحصل له  الَّتي أعشار  وقات التسعةَ في أكثر األ ج  خرِ ي  
إن ين ال أدفُع ففهنا يقول ولده بأن ُه حينما يّي وقُت الز كاة  ،إىل آخر الكالم-كشر وكذا ينبغي للمملو الع  
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 ،احد و ي تسعة أعشار وأحتفظ بعشرٍ عطا أشرا  وإّن  أنا ال أعطي عُ  ،ىاملال املزك   ا أدفعُ وإّن   الُعشر وهو الز كاة
وال من بعيد يف  مس ال من قريبٍ ر إىل اخلُ شه مل يُ و  ،يف الزكاة عحلحي   عاف املبلغ الواجب أعطي تسعة أضينيع

مس يف يعتقد بإباحة اخلُ كان يقول و    عليهالله  ابن طاووس رمحةُ السي د  من هذا أن   أستظهرُ و  ،ته هذهه وصي  
بأن ُه كما صر ح و شار إىل الزكاة وأ غمض عن ذكرهه وإال  لحمحا أح  ،عليه وسالمهُ  الله  غيبة إمام زماننا صلواتُ  مانه زح 

 .وال من بعيد مس ال من قريبٍ اخلُ  شر إىلومل يُ  يدفع هذا املقدار الكبري من الز كاة

 ناء الالمعة م  ألمسان م راجعذين سألوا عن العلماء والفقهاء واملل  سؤال الجواب على هذا بالنسبة ل
 هُ بأن   من قال منهل مح ه فقافح صوا نه قطعا  هناك جمموعة من الفقهاء أباحو  ،لغيبةا انمس يف زماحة اخلُ بإب قالوا

يسقط  شر  عُ ف ،شرلعُ س هو امنصف اخلُ مس إىل نصفّي و قسم اخلُ يح  ينيع ،شرلعُ ادفع ي يعي أنجيب على الش  
لكن  ،ةادالس   بسهميه علطلحوا اص ال ذيو جيب عليه  صف  نو  ،اصطلحوا عليه بسهم اإلمام ال ذيو  عنه

 .هل  مس كُ ون اخلُ يحيب نال ذيعن  كان  السؤال

 ال شأنح  ،كحايلم أناس  عاديون حاهلم  هُ ف ح  ،غريهم  بأقواله هؤالء الفقهاء وال بأقواله ال أعبأُ  يل سبةبالن  
أنا ا أم   ،واحد مسئول عن نفسهه  كل    !كيف عملواو  !كيف أفتواو  !بأي  قوٍل قالواو  !ليل استدلوادح  يل هبم بأي  

 ةُ السلر  ا هذه ن أن  نائمن متام االطمئطيل أنا م سبةه بالن   ،دوقلص  ا يخها الش  رواال يت ة ج  فعندي رسالة اإلمام احلُ 
 فهو يعين-وأمَّا الخ ْمس-أن  اإلمام حّيح يقول متام االطمئنان ن  ئطممُ  ،وثانيا   ،ال  عن إمامي هذا أو   صادرةُ 
 يحَ بِ د أ  قَ ف َ -انهذمس املعهود يف األللخُ أي  ،للعهد الذهينهي وهذه األلف والالم  نعرفهُ  ال ذي اخلُمس

 القطعي يهذا هو دليل-ثب  خْ  تَ اَل م وَ ه  ت   دَ اَل وَ  يبَ طِ تَ نا لِ رِ مْ أَ  ورِ ه  ظ   قتِ ى وَ لَ إِ  ل  ي حِ فِ  نه  وا مِ ل  عِ ج  ا وَ نَ تِ يعَ شِ لِ 
! ما قيمُة ؟آخر من قيمة ألحدٍ يكون قول املعصوم هل  مع وجوده ف ،باآلخرين ال شأنح يلو بالنسبة يل والقاطع 
 وأن   ا  خصوص ،املعصوم نص   ون مع وجوده شرت أو يُ  سوٍق يُباعون يف أي   ؟ما قيمتهم ؟مة املراجعما قي ؟الفقهاء

 ،عليه وسالمهُ  الله  ة صلواتُ ج  اإلمام احلُ ط  خب ة  بإسحاق ابن يعقوب جاءت مكتو  لنا الرسالة كما ينقلُ 
مس من مجلة لو كان اخلُ  ألن هُ  ،باألمخاس ملراجعه  للفقهاءه واا  وال عالقةح د   جه ّي  صريح وبح و اضح و الكالم 

فَارِجع وا ِفَيها إَلى  الَواِقَعة ثادِ وَ ا الحَ مَّ أوَ -واية قاليف نفس الر   هُ إىل ذلك ألن   شار اإلمامُ احلوادث الواقعة ألح 
 بل املعصوم ينوبونمن قه  ة  ج  ة احلديث هم حُ او ر -ميهِ لَ  عَ ة اهللجَّ ا ح  نَ أَ وَ َحديِثنا فَإن َّه م ح جَّتي َعَليك م  رَواةِ 
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 ،فيهم الص فات ال يت مر  ذكرها رتيف بيان احلقائق إذا توف   ،بيان التكليفيف  ،عن املعصوم يف بيان األحكام
لكم  نتُ ي  افعي وقد ب ح ب الش  تُ ذت من كُ خه هذه أُ ف ،العملية الرسائلصفات مرجع التقليد املوجودة يف ليس و 

 جعوايات يف شرائط مر فيما سلف من الر   هُ نتُ ما بي   ، وإن  هذه املسألة بالكتب واملصادر وبي نتُ  وجئنا ،ذلك
وال من  ن قريبٍ ر اإلمام ال مشه فلم يُ  ،عليهم أمجعّي وسالمهُ  الله  حبسب ما ورد عنهم صلواتُ فهو قليد لت  ا

-يف حملٍّ آخرا أجاب عن اخلمس يف نفس الرسالة وإّن   ،اخلمس هو من مجلة احلوادث الواقعة بعيد إىل أن  
اآلخرون -(َوج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحل  ِإَلى َوقِت ظ ه وِر َأْمرِنا-باحمُ اخلُمس -ناتِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أ  قَ ف َ  س  مْ ا الخ  مَّ أَ وَ )

ا يُدحاق  الل  ،هلمه ب عن عه وكل  ياسح  ،واحد مسئول عن نفسه كل    ،فتوايُ  يريدون أن   ،عواشر  يُ  يريدون أن   وإّن 
م وحعحلى قحدره محعرفتههم  .العهبحاد عحلحى قحدره ُعُقوهله

 :الثاني السؤال   

بار يف الكه  ألربعةه ا ّيه أحد املراجعة عح ر  لكم حكاية  عن ق ُ  ها حينما حكيتُ عن معىن كلمٍة قلتُ  سؤال  
جف وجاء القاضي مت شكوى عليه يف احملكمة يف الن  وقد   لمة ثدي فتاةٍ حينما قضم حُ  ،جف األشرفالن  
ور البصر  ّي ونُ ة العح ر  الكبد وق ُ  لذةُ املهجة وفه  رةُ ثح  أجنزهُ  ال ذيهبذا اإلجناز العظيم  ربهُ ُيُ  سرعا  إىل املرجع الكبريمُ 

 من املال إىل مقداٍر كبريٍ  بنقله يقضي ريع بأمٍر سح  ر املرجعُ مح فأح  !!كما يكتبون عن أوالدهم حّي يكتبون
 ،هُ خاطبتُ  فحينها ،ثديها بإجناٍز كبري من ابن مرجعنا الكبري عت حلمةُ طه قُ ال يت لتلك الفتاة  ئهه اطاحملكمة إلع

من يسأل عن معىن   وةه هناك من اإلخف !؟يا قاسي ذلك يا ّنسُ  ملاذا تفعلُ  :خاطبُت ثرة املهجةه هذا وقلُت لهُ 
ذلك كي خنرج  ،هناك أسئلة عديدةفوإال  لسبب هذا السؤال  أنا اخرتتُ و  ؟مسما املراد من الن   ،سّنه كلمة 

ا يكون أكرب ،هو حيوان  من احليوانات ليس كبريا   الن مسُ  ،يف الربنامجقليال  عن اجلد يةه   من اهلر   حيوان  رمب 
 ،رائحتهه  مس خلبثه ي الن  ا مسُ  وإّن   ،مسلن  ا العرب تسميه ،قطعا  هو دون الكلب ،ولكن ه دون الكلب ،الكبري

مس فالن   ،رجت منه رائحة كريهةخ وخح إذا فسد وتفس   ،الطعامُ  سح ّنحه  :قالويف اللغة العربية يُ  ،كريهة  رائحتهُ ف
ونه الظرباء ويسم   ،الظريبان ،الطاءخت أُ  بالظاءه  ،الظريبان :العرب أيضا   هييسم  و  ،إشارة إىل الرائحة الكريهة

رب بالسيوف ال لو ضُ حَّت  طعة واحدة ال توجد فيه فقرات قه  هُ ا  وكأن  د  متّي وشديد جه  حيوان  ظهرهُ  ،أيضا  
 فيهه طويل  فله خطم   ،نفهه على أو ب على وجهه ضرح يُ  أن  بقتل هذا احليوان يُ و  ،يوف فيه عادة  ال تعمل الس  و ر تؤث  

ينتشر  ،رطة هو هذا حيوان الن مسالگ ،رطةالگ يهنسم  ونن يف جنوب العراق وجود هذا احليوان م ،أنفُه وفمه
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يف حَّت  انتشار هذا احليوان يف صحاريها و ب مصر معروفةف ،رصملكثري منه يف يوجد او  ،يةو ار حالص   يف املناطق
  رائحتهُ  ،العراق يف اجلزيرة العربيةيف غرب وينتشر هذا احليوان يف جنوبه العراق وكذلك  ،ةيلمناطقها اجلب

العرب  ؟ملاذا ،توا لقد فسا بينهم الظريبانقوا وتشت  تفر   ال  فيه فيقولون عن قومٍ ثح مح  ضربُ العرب تح  أن  حَّت  كريهة 
 هو حيوان  و ريبان ظن واملئة فيدخل بينها الا تكون اإلبل جمتمعة اخلمسون والستو رمب   :تقول ،هكذا تقول

ت يف  تتشت   ،رائحة ما ُيرج منه بثه ق هذه اإلبل من خُ غازاته فتتفر   ينشرُ  ،ايفسو بينه ،غازاتهه  ث فينشرُ يبخ
أكل ي أن ب  هو يُ عجيبة، صيده  وسيلةُ  ، فسا بينهم الظريبانقوم   هؤالءه  :تقول العرب كلذل ،مكان كل  
على فتحة  حر فتحتان يضع يدهُ ذا كان للجُ إ ،بيأيت إىل جحر الض  ! ؟بأتدرون كيف يصطاد الض   ،بالض  

ينفث ث  فتحة جحر الض ب به يغلق  دبرهُ  فهو يديروإذا كانت فتحة واحدة  ،انيةلفتحة الث  دير دبره إىل ايُ  ُث  
يفقدون الوعي و غمى عليهم من أوالد يُ  وما عندهب ض  ال ،املوجودين داخل هذا اجلحر فكل   ،من غازاتهفيه 

 وأق اجلدران خلف الطيور ث يتسل  حيوان خبي !بلطريقة يصطاد الض  ا هبذه ،فيأكلهم واحدا  بعد واحد
ماذا ق شجرة أو تسلق جدارا  عاليا  أتدرون إذا تسل   ،من مكاٍن عالٍ خلف احليوانات الصغرية وإذا ما سقط 

رة عن  عباوهو يسقط  هُ تأذى ألن  ا يسقط ال يمفحين ،ينفخ نفسهأن إمكانية  قوط عندهُ أثناء الس ؟يصنع
فإذا ما دخل  ،عيمع األفا راٍع دائمٍ تتواجد فيها األفاعي وهو يف صه ال يت ملناطق ا جد يفوايتو  ،كيس فيه هواء

 ألن   ،ها حولح ف نفسهح ل  ن األفعى أن ت ح ميك   ،ه حبيث ميك ن احلي ةر حجمح صغ  يُ  ؟ألفعى ماذا يصنعا مع معركةٍ  يف
عبارة عن هي ا ا  وإّن  جهازا  عظمي   ا ال متلكُ يقة باعتبار أّن  الطر  تتصارع مع احليوانات هبذه ة عادة  احلي  

ة احلي   فإذا ما دخل يف صراع مع ،حول احليوان هانفسح  ة فتلف  فتستعمل القو ة العضلي   ،غضاريف وعضالت
ها عح قط  ه فيُ بطنح  خُ ينفُ حينئٍذ  ،تعلم بأن  احلية التف   فبمجر د أن هُ ة حولح احلي   تلتف  وحّي  ،سهنفح  رصغ  يُ فإن ه 

الرجل  هُ شب  تُ  والعربُ  ،طريقةال ألفاعي هبذها عقط  مس يُ الن   ألن   ،هذا مه لح إىل هذا أنا أشرت لقاطع احلُ و  ،طعا  قه 
هذا هو حيوان  ،قيمس الش  ها الن  اطبا  أي  مُ  لتُ لذلك قُ  ،مسه بالن  هُ شب   بق تُ ديد الش  ساء الش  لن  ا الوقح مع

يه العراقيون بالگرطة، وأسأل الل أن يميكم من سم  أو ما يُ  الظرباء يف كتب العربه  أو الظريبان مس أوالن  
 !رطةهذه الگ
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ن سح ابن احلح  ةُ ج  اننا احلُ م زمإما)مة كانت حتت عنوان احللقات املتقد   حديثي من أن   قلُت يف بدايةه 
نا نا وهيئاته ل  كُ تنا به ائي  أحزابنا وفضاو ة يني  لد  اتنا مؤس سراجعنا و مب ةُ يعق  ونُن الش  شر  عليه مُ  وسالمهُ  الله  صلواتُ 

 .ا كذلكن  ويا ليتنا ما كُ  (بونغر  ا وقضيضنا مُ نح ة بقض  سيني  احلُ 

 ،تحلقا ةه د   عه يفنوان عُ ا الول هذاحلديث حح  أيضا  سيكونُ  ،ديدا  نوانا  جح سأبدُأ من هذه احللقة عُ و 
 :جلديد هوا اننو الع

 (شروالنَّ  ي  الطَّ  ين  وانِ قَ )
لعنوان ا ذايف تفاصيله ه أدخل ن  بل أقو  ،ضح شيئا  فشيئا  ريبا  لكن  املسألة ستت  نواُن غح قد يكون هذا العُ 

 وللمنفعةه  ةه عين لالستفادتابن يُ ها ملهوأوج   ،هذا الربنامج شري إىل مسألٍة مهم ٍة جد ا  خبصوصه أُ  أن   د  البُ 
وهناك من  ،هامجين ألجلهه يُ َّت  حيئا  د شجيح  ناك من يتابعين ألجله أن  هُ  ،أنا أعلم هناك ،رجةة ال للفُ ائدي  قعال

تصر خامن الكتب و  الكثري صُ أخل  و  ة فأنا أختصرُ يملالستفادة العلناك من يتابعين وهُ  ،رجةيتابعين ألجل الفُ 
 يل بكل   أنح شوال  ،اكوهن ،كوهنا ،خرىعلى الكثري من الباحثّي يف هذا الربنامج ويف الربامج األُ الطريق 

فكرية هلم وال ةيدنفعة العقائادة واملالستفا لغرضه  ربنامجذا الن يتابعونين ويتابعون هال ذي ثُ حد  أنا هنا أُ  ،هؤالء
م يح  ،خصيلش  ا على الوجه   ال أحرتمُ ينإن   ،لك منهمذ ريدُ أُ  الا ئة وأنقبلون كالمي مئة يف املقطعا  ال أقصد أّن 

احلقيقة يف  قيمةح  ُه يملُ ألن   الكالم قبلُ يح  يال ذاإلنسان  ين أحرتمُ إن   ،أقولهأنا الذي ين ألن  كالمي   قبلُ يح  ال ذي
ها يمتح قه  حتملُ ال يت ي قائق هاحل ،مة  ييء قه عطي للش  أُ  ال ذيلست أنا و  ،ها يف نفسهااحلقائق حتمل قيمتح  ،نفسهه 

 ريد أن  ال أُ  أنا ،ها قيمة  علي سبغُ أ ال ذينا أأين  ال  ي  قيمة  لح سبغ عح تُ ال يت هي ف ة  حقيق كرتُ وإذا ما ذح  ،نفسها يف
  .من أحاديث ه كرارا  ومرارا  فيما مر  قد قلتُ ر هذا املطلب و أكر  

وإىل  داية الربنامجٍث من بن حديم من كالٍم ومما تقد   :ائي وبنايتوأخوايت وأبن ين أقوُل إلخويتلكن  
ل أو   م من بدايةه املتقد   الكالم كل    ،(لطي والنشرا قوانّي) :لعنوان اجلديدا اللحظة قبل الشروع يف هذاهذه 

 :نامجذا الرب هين يف ما بقي عندي من العناو و  ،للحظة هو متهيد للعناوين القادمةا حلقة وإىل هذه

 !شرلطي والنَّ ا قوانين:لالعنوان األوَّ 
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 !الرجعة:انيالعنوان الثَّ 

  !فاطمة  ِعصمة اهلل:الثالعنوان الثَّ 

الل  صمةُ ع اطمةُ ف ؟للا فاطمة عصمةُ من عبارة ما املراد  ،سيكون احلديث يف معىن هذا العنوانو 
 .(للعصمة ا فاطمةُ لعبارة )هذه ا يف حق  فاطمة  األعلىألالل كتب يف امل ،علىألملأل ايف ا ذا كتبها اللُ كه

 !َلةالصَّ معاني  :ابعلرَّ ا العنوان

 العرتةو  لكتابه احدود  سوف لن أخرج يف معانيها عنو  ،الكتابه والعرتة مه يمن واضحاته مفاهوهي 
 .مايكرو مليمرتمبقدار وال 

ا أشياع ي أسياسية   ة  لرجعة عقيدوا ،الرجعة ،قوانّي الطي والنشر :املتبقية من برناجمنا إذا  هذه العناوين
 ،الرجعة ،النشروانّي الطي و ق .؟!.دم  ث آُل حُمح د  هكذا حتح  ،أبدا   م بشيعةٍ ما أنتُ فالرجعة  عقيدةه  ومن دونه  ،علي  

نامج من يف هذا الرب  ن حديثٍ مم د  هذه هي العناوين املتبقية وكل  ما تق ،الةمعاين الص   ،الل فاطمة عصمةُ 
ما و  ،يةتبق  العناوين املو ه (ناطقال بُ االكت) جوهر هذا الربنامج ،لعناوينا هلذه ديهو متهفاللحظة  لهه إىل هذهأو  

يف سأختصر و  ،ت املعاينشت  لة تُ اإلطا ألن   ،ةلن أطيل كثريا  يف العناوين املتبقي  وأنا سوف  ،هو متهيدف متقد  
  .نبقدر ما أمتك  الكالم 

رمضان  هره نامج يف شح كون الرب ي ن  أكم ان وكنُت قد وعدتُ رمض شهره  اين من أي امه اآلن يف اليوم الث   ننُ 
ٌء ي وأحّبتي فداأهلون عي كلّ و يا من عيوني . .اهلل ةَ متى تراك عيني بقيَّ ) :حتت عنوان عن إمام زماننا

كمل أُ  حَّت  ام ي  ثة أثالأو  يومّي الوعد لكن أمهلوين أنا علىو  هذا هو عنوان الربنامج ،(ادكجو  حافرِ  لترابِ 
عنوان  و  ،اق الربنامجيف سي مهم   ان  عنو  هوهذا العنوان  ألن   ،(شرالطي والن   قوانّيُ )احلديث يف هذا العنوان 

وأعرضها بّي   سأحتد ثهاث ال يتألحادي مع ايرتبُط ارتباطا  مفصليا   وعنوان  مهم   ،نا العقائديةيف حياته  مهم  
  (.للا ةح عيين بقي  مَّت تراك )أيديكم يف برنامجه شهر رمضان يف هذه الليايل واألي ام 

تعاىل بعد  إن شاء اللُ معاين الص الة سأوافيكم هبا  ،الل فاطمة عصمةُ  ،الرجعة :العناوين املتبقي ة
ةه ما بقي من سأشرُع يف تتم  واآلن  ،ألي ام املالصقة ألي امه العيديف اويف فرتة قريبة ذلك العيد سنعلن بعد  ،العيد
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الوصول إىل ّناية الربنامج كي أختم فأنا مستعجل  كما أنتم مستعجلون على  ،هذا الربنامج وحلقاته  عناوينه 
 .احلديث يف حلقاته الكتاب الن اطق

 ودي من قوانّيدي ومقصرامُ ُه من بيانه ما بقي عندي من وقت احللقة سأتناول ما أستطيع أن  أتناولح 
كمل احلديث يف  أُ وبعد أن   ،هابعدح  وما يوم غدٍ  حلقةه  تعاىل يف ديث يأتينا إن شاء اللُ احل وبقيةُ  ،شري والن  الط  

ألمر صاحب ا توفيقه بحياء و أقينا بء الل امللتقى إن شا وإن   ،اطقف برنامج الكتاُب الن  هذا العنوان يتوق  
 هه ر ويف مثل هذمباش ث  يضا  بأهر الشريف سيكون الربنامج الش   أم ا يف أي ام وليايل ،بعد العيدسيكون 

 (.الل مَّت تراك عيين بقيةح )رب شاشة القمر الفضائية ألوقات وعه ا

ريد  أُ ال ،يئا  فشيئا  نوان شا العُ ضح معىن هذسوف يت  و  ،(شري والن  قوانّي الط  ) :هو إذا  عنوانا اجلديد
نها يف ي  بسأُ ال يت ب املطال له الخضح من ا ستت  ضامّي هذا العنوان ألّن  ف يف هذه اللحظة كي أشرح مح قه  أح أن  

  .احللقة أو يف احللقات اآلتية هذهه 

  !؟ني من أين سأبدألكنَّ  

د حُمحم  هو اية حب البدصا ؟ةومن هو صاحب البداي ،بهادايُة من صاحه داية والبه عكم من البه مح  سأبدأُ 
فمن  ،م فاحتهُ وسل    عليه وآلهل ى اللصم د  يء إال  وحمُ ن شح ما مه فح  !اخلات هوو  حُ هو الفاته ف ،هى الل عليه وآلصل  

 اهلل   نَ عَ  لَ أاَل )-ناآذانه و رنا عه مشاو نا عقوله  ُد بّيم يرتد  ى الل عليه وآله وسل  ال زال صوتُه صل  حمم د  ،هنا البداية
ولكن  ؟ أجريا  لنا أو أجريا  عندناد  يكون حُمحم   حَّت   ن ننُ م !حمم د  أجرينا-ميرك  جِ ا أَ نَ أَ وَ  ،ه  رَ جْ أَ  يرَ جِ األَ  عَ نَ مَ  نْ مَ 

ويطالبنا ا نادينه يُ إن  -(ميرك  جِ أَ  انَ أَ وَ  ،ه  رَ جْ أَ  يرَ جِ األَ  عَ نَ مَ  نْ مَ  اهلل   نَ عَ  لَ أاَل -كمهو يقول أنا أجرُي فهذه هي احلقيقة 
 ؟ك يا رسول اللا أجرُ ملكن  و  ،أعطوين أجريقائال  

ل ك ْم َعَلْيِه ل الَّ َأْسأَ ق  }:شرينوالع الثةه الث   ذلك يف سورة الشورى ويف اآليةه  قد بّي   رآنالقُ أن  حيح  صح 

  ..{َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلق ْرَبى
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عطي أجرا  نُ  ال ذييء ش  ا هو الم :ال  نعرف أو   أن   د  البُ فعطي لرسول الل أجرا  حّي نُ  :هنا ولكن السؤالُ 
  ؟يف مقابلهه 

  ؟األجرهذا كم هم مقدار   :وثانيا  

نِْعَمَة الّلِه الَ  ن تَ ع د واْ َوإِ }: هُ د دال نستطيع أن  نُ  فإن نا نعطي أجرا  يف مقابلهه  ال ذيأم ا الشيُء 

 َعَلْيك مْ ْم َوأَْتَمْمت  ك ْم ِديَنك  لَ ْلت  ْكمَ أَ اْليَ ْوَم }:هي يف هذه اآلية ةة واحلقيقي  الل التام   ونعمةُ  ،{ت ْحص وَها

 !عليكم نعميت ىل يقول أمتمتُ نه وتعاسبحا الل ،هاعرف حدودح نح  طيع أن  تسال ن ننُ  ةالتام   عمةُ الن  و  ،{نِْعَمِتي

 !األجر عطي لهُ نُ  ال ذينا ال نعرُف املقابل فإن  

اهلل  ولِ س  رَ  بنَ  ايَ : صحابهه يقول لهُ أ أحدُ  ،عليه وسالمهُ  الله  ادق صلواتُ واية عن إمامنا الص  الر  
لإلمام  يقولُ  ،ب  لعليٍّ وآل علي  حمُه هذا  ،شيء  مجيل-اهَ يرِ افِ ذَ حَ بِ  ايَ ن ْ ن الد  يَّ مِ لَ ب  إِ حَ ي أَ ندِ م عِ ك  ت  ي َ اَل وَ لَ 

نيا الد  من  ،ذافريهانيا حبه عندي من الد   م أفضلُ كُ ود تُ مح  ،ي لكمعه تشي   ،مكُ ينُ ده  ،مكُ ب تُ حمح  ،مكُ اليتُ الص ادق وح 
ما رأينا و نيا رأينا بعض الد   ،رأينا بعض الدنيا ،رأينا شيئا  صغريا   ؟نيانن ماذا رأينا من الد   ،هامل نرح ال يت و ها بكل  
 ،األجزاء الزائدةوهي  ،األظفارأو من األظافر  ص  تُ قح ال يت احلذافري هي األجزاء  ،حبذافريهاوكلمة  ،هانيا كل  الد  
 بكل   ،هانيا بكل  الد   ،ياداتز  لا احلذافري هيف ،عن جسمهه  بعيدا  ان ويلقيها سنها اإليقص  ال يت و  ول األظافرفض

فبان  ،وأفضل عندي من الدنيا حبذافريها يل  إه  ب  بن رسول الل أحح فإن  واليتكم يا  ،ا حبذافريهاتفاصيله
وفعلي  يبشكل عمل ، فعال  فعال  ننُ  ،عال  إذا قلنا هذا الكالمُن فه نح  :ناالسؤال هُ و  !يف وجه اإلمام الغضبُ 

جانب  من واليتهم  حينما يصطرعُ  ؟نيا حبذافريهاواليتهم أحب  إلينا من الد   أن   ؟ووجداين وحقيقي هكذا ننُ 
ان ومع ذلك بح  ،كالمجمر د  أو هو  نُن فعال  هكذا ؟مع جانبه واليتهم هل نكونُ من الدنيا  مع جانبٍ 

د قَ لَ -ذافريهاوح نيانا بالد  هذا تقيس واليتح  قياسٍ  أي  -اسيَ ر قِ يغَ ا بِ نَ ست َ د قِ قَ لَ :القَ ف َ -!إلماما يف وجه الغضبُ 
أو سد فورة احلاجة إىل  ،أو سد فورة جنس ،سد فورة جوع-ةورَ د  فَ  سَ الَّ ا إِ يَ ن ْ ا الد  مَ فَ  ،اسيَ ير قِ غَ ا بِ نَ ست َ قِ 

نْ َيا ِإالَّ َسد  َفورَة-عند اإلنسان تفورات اجلاحمة باملطامع والرغف ،رئاسةشهوة فورة  سد  أو  ،مال  تر  سِ وَ  َفَما الد 
 نا هبذهفكيف تقيس واليتح  ،اخللود ،عانيهامح  اهلداية بكل  -ةدَ الِ الخَ  اة  يَ ا الحَ نَ تِ يَ واَل بِ  كَ لَ  ،نتَ ا أَ مَّ أَ وَ  ،ةورَ عَ 
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نْ َيا ِإالَّ َسد  َفورَة ،اسيَ ير قِ غَ ا بِ نَ ست َ د قِ قَ لَ -؟نيالد  ا  ،وفقا  هلذا املقاسو  ،لدنياا هذه هي-ةورَ عَ  تر  سِ وَ  َفَما الد 
فقا  و  ؟رسول الل مُه يل ولكمقد   ال ذيهذا  ؟أجرا   لهُ  سندفعُ  ال ذييء هذا الش  قدرح نعرف  تطيع أن  سنهل  نن

  ال حاجةح املعىن وإال  يال بأس ألجل توض ؟هُ رح كذ أ اين هل أحتاج إىل أن  إذا  السؤال الث   ،هلذا املقاس قطعا  ال
  .هذكره له 

 عليه وآله ى اللل  لل صلرسول ا هل سندفعُ  !؟سندفعه ال ذيكم هو مقدار األجر   :السؤال الثاني
اإلمام ) ،سبناحب ا  من آثارهه يئنا شح د م لق ،مه لناد  قح  ال ذياألثر منه هذا  هو نن ال نعرفُ  ؟م كما هو أهلهوسل  
قدر  أم على تيمَّ ذِ لى قدر عأعطيك  :قال ؟بن رسول اهللأعطني يا  :ضا حين جاءه أحد شيعته فقالالرِّ 
ن  أل ،(تك أنتِر ذمَّ لى قدعأعط يك  ،ستطيعال أ:قال ،بن رسول اهللتك يا على قدر ذمّ  :قال ؟تكمَّ ذِ 

هل  ،صغري  وعاءٍ هلندي يفأو احمليط ا احمليط األطلسيتضع  أنت ال تستطيع أن   ،بقدر القابلهو العطاء 
الذي يف  هذاك  وعاءٍ  ملتوسط يفأن تضع البحر اأو احمليط اهلندي  وأ! مُيكن أن  تضع احمليط األطلسي ؟ميكن
 :لاق ،ون يف قدحيك أن   ميكن وال ،يكون البحر يف إبريق ال ميكن أن   ،البحر ال يكون يف إبريق فإن   ؟يدي

أردنا  ماة إذا نا ذم  لهل  نُ صال  نأ! ؟ناته ذم   ما قدرُ و  تنام  ذقدر  نا علىنيعطو  ،نعم ،تكأعطيك على قدر ذم  
  ؟ناته م  ذه وما قدر  ؟معهم املقايسةح 

ال مث ، ميكن ذلكال ؟ههلُ أهو  م أجرا  لرسول الل كماين أقد  هل أن   فإذا  السؤال هنا منتفي أساسا  
 ا تعطي أجرا  لعام كملمدير الهل تعطي أجرا   ، للمدير العامشركة من الشركات حينما تعطي أجرا   للتوضيح،

ي عطنُ  ستطيع أن  ن ننُ ل فه ،لهكما هو أهو  ،يكون العطاء حبسبهه  أن   د  البُ ف ،قطعا  ال يكون ذلك ؟ابللبو  
  !!!نتفياجلواب مُ  ؟هُه كما هو أهلُ أجرح  الله  رسولح 

أنريد تُرى  ،(ه  رَ جْ أَ  يرَ جِ األَ  عَ نَ ن مَ مَ  اهلل   نَ عَ  لَ أاَل ) :يقولو هو يلعن  ؟إذا  كيف نعطي رسول الل أجره
 اهلل   نَ عَ  لَ أاَل ) :يقول ال ذيالل هو  رسولُ  ؟الل لنا يف لعن رسول ؟رسول الل لعنه  يف ،للعناهذا  ندخل يف أن  

َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي ق ل الَّ }:هذا هو أجرهُ  ؟ما أجرك يا رسول اللف ،(ه  رَ جْ أَ  يرَ جِ األَ  عَ نَ ن مَ مَ 

ي هذا األجر عطأُ أنا أعرف  ريد أن  أُ  ،دفع أجرا  ريد أن أحّي أُ  ،سابايتأحبث يف ح ريد أن  وهنا أُ -{اْلق ْرَبى
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 ،درهين ال أعرف قإن   ؟هرح دق هل أعرفُ  ؟هون ما مثمح  ُ لاهذا  ،نثمح ن ومُ هناك ثح  ؟بلما هو املقا ؟شيء ألي  
 ما الدنيا إال   ،نا بغري قياسقستح ] ،شيئا  منها عرفتُ  بلأعرف الدنيا  ال هو أنا [؟اينما الد ،نا بغري قياسقستح ]

عطي أح  هل أستطيع أن   ،هقدرح  ال أعرفُ  ؟هدرح قح  األجري هل أعرفُ و  !ال أعرفهُ أنا ثمن مُ  ال ،[عورة رتُ فورة وسح  سد  
 ؟عقلي ماذا يقول ؟املنطق ماذا يقول ؟ذا أصنعما ؟إذا  ماذا أفعل ،ال ميكن ؟اء  كما هو أهلهطرسول الل ع

 ،قدر األجري ين ال أعرفُ أدفع أجرا  لكن   أن   ي  لح عح  ،ولقُ يا أرباب العُ  ،قالءها العُ ي  يا أ ؟عقلي إىل أين يوصلين
 ؟ماذا يقول العقل !ال ذي قد مُه يل قيمةح  ال أعرفُ  وكذاك فإين   !هقدرح  األجري ال أعرفُ 

ثني هكذا  !! !أْن أعطي بَل حدود :عقلي يحدِّ

كن أن  أن ين ميبه م أتو و ذا ر هكولكن ين أتصو   ،أنا كائن  حمدود ،لسُت أنا بال حدود !بال حدود حبسيب
م يل وقد قد   ،هجرح أد سد  أ  أنهناك أجري  البُد   ؟أو ال فقون معيتت   ،يل عقلي هكذا يقولُ  ،أعطي بال حدود
ماذا  ،ا  ن أقد م أجر أريد أُ  كن ينول ،هُ وال أعرُف قيمة مدومي أيضا  ال أعرف قيمتح  ،قيمتحها خدمة  ال أعرفُ 

ن حتت ولك ،بال حدود شيء و م كل  البُد  أن أقد   ،عطيالبُد  أن أُعطي وأُعطي وأُ  ؟فقون معيتت   هلتقولون 
م  ،ةلهذه هي الُعم ،ملةلعُ اد نوع ألن  األجري هو ال ذي حد   ،(لُقرىباملو دُة يف ا)عنوان  ،هذا العنوان مثل ما تُقد 
ا يطلب جري هناأل ،رمن اخلدمات وتطلب منك التسديد باليورو أو التسديد بالدوال خدمة   لك شركة  

ْد َله  ِفيَها َسَنًة نَّزِ حَ ِرْف ن يَ ْقتَ َومَ }: العقدهذا ضمن قوانّي ( !الموَّدة  في القربى) :التسديد هبذه العملة

 .رتكون أكثساخلدمات و  ،رثتكون أكساألرباح فأكثر تدفع أكثر و  أن   أردتح وإذا  ،{ح ْسناً 

 ..سوق   نياالد   ،وق  هكذا أخربنا حُمحم د صل ى الل عليه وآلهنيا سُ الد  

ثنا أمحد نبي   ،نيا سوقالد    ..نا صل ى الل عليه وآلهوبذاك حد 

 ..فيه قوم   . ُيسرُ .فيه قوم   وق  يربحُ س الدنيا

 ..املاله  والعمُر رأسُ 

 ..ناأعمارُ هي بأن  رؤوس أموالنا  :وناهكذا أخرب 
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 ..آلهثنا أمحد صل ى الل عليه و الدنيا سوق  حد  

 ..فيه قوم   ُيسرُ  ..فيه قوم   يربحُ 

 ..والعمُر رأُس املاله 

 . .نياالد   فتشُت يف كل  بنوكه 

 ..أموايل عن بنٍك أضمنُ  أحبثُ 

 . .فاخرتُت بنك األطهاره 

 ..ز  األبراره بنك عليٍّ آله عليٍّ عه 

  ..سابا  يف هذا البنكه حه  وفتحتُ 

 ..أودعُت فيهه كل  الُعمر

 ..ختويال  باألرباح وأصله املال للبنكه  وكتبتُ 

 ..هلذا البنكه  العمره  كل  

ي كها مجيعا   نتاجُ ال يت ملة عُ هذه هي ال ،{ىق ْربَ ي الْ ِإالَّ اْلَمَودََّة فِ ق ل الَّ َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا }

ا تذهبون إىل من حينالدفع اآل ريقةُ ط ،{اً ْسنح  َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسَنًة نَِّزْد َله  ِفيَها }-األجري جرةح أُ  ندفعح 

ؤال سليس هناك نت أكا  يقةٍ  طر ي  وق بأحينما متارسون التس ،نرتنتق عرب اإلالتسو   ،ق املباشرتسو  ال ،قالتسو  
قات البطا طريقه  هل تدفع عن ؟هل تدفع عن طريقه الصكوك ؟هل تدفع كاش ؟يكون الدفع بأي طريقةٍ 

 ؟لةبأي وسيو تريد أن تدفع   طريقٍ عن أي   ،مانبطاقات االئتمان والض   ؟ةالذكي  

 .!!.بعد الفاصل نعرُف طريقة الدفع
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ى َمْغِفَرٍة مِّن ارِع وْا ِإلَ َوسَ }ي: ه لدفعا قةُ يطر  ،الثون بعد املئةالث  و  الثةُ الث   اآليةُ  ،آل عمران يف سورةه  

 -{ينَ تَّقِ ْلم  أَلْرض أ ِعدَّْت لِ رَّبِّك ْم َوَجنٍَّة َعْرض َها السََّماَوات  َوا
ُ
 .!!.هي املطلوبة ةسارعامل

 َجنٍَّة َعْرض َها َكَعْرضِ بِّك ْم وَ مِّن رَّ  ِفَرةٍ ِإَلى َمغْ َساِبق وا }: والعشرين احلاديةه  يف اآليةه  ،ويف سورة احلديد 

 َواللَّه  ذ و اْلَفْضِل لَِّه ي  ْؤتِيِه َمن َيَشاء  َك َفْضل  ال َذلِ ِلهِ السََّماء َواأْلَْرِض أ ِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمن وا بِاللَِّه َور س  

 .!!.سارعوا وسابقوا-{اْلَعِظيمِ 

 َولِّيَها فَاْسَتِبق واْ َهٌة ه َو م  ل  ِوجْ ِلك  وَ }-بعد املئة واألربعّي الثامنةه  يف اآليةه  (واتبقاس) ويف سورة البقرة 

َراِت أَْيَن َما َتك ون وْا يَْأِت ِبك م  الّله  َجِميعًا إِ  أهل البيت  يثه ويف أحاد-{ َشْيٍء َقِديرٌ  َعَلى ك لِّ الّلهَ  نَّ اْلَخي ْ

تحبهقُ  ،عشر من أصحاب إمام زماننا الثةالثائة والث  ا يف الث  إّن    .قوااستب ،سابقوا ،سارعوا ،اته خل حري ح وا  افحاس 

جئت -وَسىم  ْوِمَك يَا َعن ق َ  َلكَ َوَما َأْعجَ }-والثمانّي وما بعدها الثةه الث   يف اآليةه  ،طه ويف سورةه  

اَلء َعَلى اَل ه ْم أ و قَ  ۞ وَسىم  ا يَ َوَما َأْعَجَلَك َعن قَ ْوِمَك -عا  سره ال  مُ جه وما أعجلك جئت عح  ،همقبلح 
 !ا استبقواوأكثر منه !قوانها سابمكثر وأ !سارعوا-َوَعِجْلت  ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى-يأتون من بعدي-أََثِري

 .{َوَعِجْلت  ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى-لواج  وأكثر منعها عح 

 .وا إىل اللففر   !رارفه -{ينٌ ِذيٌر م بِ نَ ْنه  ك م مِّ ِإنِّي لَ َفِفر وا ِإَلى اللَِّه }: اخلمسّي يةه ويف الذاريات يف اآل 

شري إىل نفس املضمون ها تُ كل    ،!(واوفرّ  !لواوعجِّ  !واستبقوا !وسابقوا !سارعوا): ملضامّيا هذه كل  
 اقبتساال ،بقة فألسابقاملسا ،املسارعة فألسارع ؟دريتما هي قُ  !بال حدود عطيح أُ  أن   :قبل قليل هُ ذكرتُ  ال ذي

 !{َفِفر وا ِإَلى اللَّهِ }-الفرار !{َوَعِجْلت  ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى}-التعجيل ،باقمن الس   أشد  و  وهو أسرع

ال يت إىل اجلهة  ،ه أحب همومن أحب   ،هاب  حتُ ال يت تفر إىل اجلهة  ؟جهة ر إىل أي  فُ أنت ت ح  ؟ملن رار  والفرار إىل الل فه 
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 ومن اعتصم هبم يف ،همه أحب  ومن أحب   ،هُ هم أحب  ومن أحب   ،والهُ  ومن واالهم ،م واالهُ واالهُ ومن  ،تواليها

 الله  رار إىل إمام زماننا صلواتُ فه ذاك هو ال ،{َفِفر وا ِإَلى اللَّهِ } ،م باللصعتالكبرية فقد ا اجلامعةه  يارةه الز  

َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسَنًة نَِّزْد َله  ِفيَها }: سورة الشورى ة مناملضمون املوجود يف نفس اآليوهو  ،عليه وسالمهُ 

  .{ح ْسناً 

  (!بىة في القر المودَّ ) :ملة هي هذهبال حدود وكما قلت العُ هو اء معهم العطف

-لطرقا أحسن وهي-للَّهِ اَفِفر وا ِإَلى }!:فرار !تعجيل !قاباست !قاسب !مسارعة:يقة الدفعطر و 

ر يفك  أن  سارعذي يُ ل  لميكن نعم  ،هوراءح  ءٍ ر بشيك  ال يفو ه شيئا  وراءح ال يرتك  يفر   ال ذي ألن  -َفِفر وا ِإَلى اللَّهِ 
 ال ذي ولكن ،لعج  يُ  ذيلل  ك وكذل ،بقتح سذي يح لل  وكذلك  ،هشيٍء وراءح ر به فك  يُ أن سابق يُ لل ذي و  ،هبشيٍء وراءح 

ن أحسن وسائل وأحسهي ه هذ-{نٌ ِذيٌر م ِبيْنه  نَ م مِّ اللَِّه ِإنِّي َلك   َفِفر وا ِإَلى-وراءحه كل  شيءٍ   يقطعُ فإن ه  يفر  

أَل ك ْم ق ل الَّ َأسْ }-سارعةامل يهوهذه  ،هو هذا الفرار-{َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسَنةً }-، دفع األجرطرق الدفع

  .{َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلق ْرَبى

 و مصداق منهلتسليم ا ،{ةً َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسنَ }يف أجواء اآلية ت البيما جاء يف أحاديث أهل 

 !ةيئحركة بط ينعتفكري ي الن  أل ،التسليم من دون تفكري هلم ،سارعة عقليةمُ هو التسليم  ،مصاديق املسارعة
 ،هه بسحب وكل  اق بن االستن ألوالون مو  ،لون من ألوان املسابقةو  ،هو لون من ألوان املسارعة ؟التسليم ما هو

َعِجْلت  وَ }:يةة  هي اآلمجيلو  ،وهناك من يُعج ل ،هناك من يستبقو  ،وهناك من يسابق ،فهناك من يسارع

 .رراهذا هو الفه  {َفِفر وا ِإَلى اللَّهِ }و ،{ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى

 ..وأفر  إليك وتهُ هة أن أعلو صو  إليك جوادي فامنحي القُ   أسرجتُ إين  
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 .{ْسناً يَها ح  فِ  َله  َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسَنًة نَّزِدْ } ،{ َفِفر وا ِإَلى اللَّهِ  }

نا صورة عند دف تتول  كيإذ   ،ليست حقيقيةو صورة تقريبية  ،إمجالية ةر ا صو نإذا  اآلن صارت عند
  !؟دم  حُمح  لنا هُ قد م يال ذة م د وعن معىن احلياحُمح  عن حُمحم د وعن أجره هو  ة واحلديثُ ي  حقيق

ا رمب   ،(احلياة طعمُ  املاءه  مُ طع) :م الباقرواية عن اإلماا حتفظون الر  رمب   ؟ملاءا ما طعمُ  :آتيكم مبثال يندعو 
 ما هو طعمُ  طويال   رتفك  و أنتح لو جلست فيما بينك وبّي نفسك  ،فيقول وايةعرف هذه الر  ي البعض اآلن

أن  يح  صح ؟اءملاما طعُم هذا  ،اطشع ذب يف يوٍم ساخٍن وأنتح البارد العح  املاءُ  ،ايف النقيالص   املاءُ  ؟ملاءا
 ستطيع أن  ال ن ،فهعر  نح  يع أن   نستطال ؟احلياة ولكن ما هو طعمُ  ،(احلياة طعمُ  املاءه  طعمُ ) :إمامنا الباقر قال

  ؟ملاذا ،فهعر  نا ال نستطيع أن نُ ه ولكن  قح نستطيع أن نتذو   ،حلياةا ف طعمعر  نُ 

  .ال  اللغة قاصرة هذا أو   ألن   :ال  أو  

ن ن ،مستوى الوهم يفحَّت  و خليال يف مستوى احَّت  ير احلياة  على تصو درة  قُ  نا ال ّنتلكُ ألن   :وثانيا  
موجود  ،احةفو   ئحتهُ راو ب طي   يل طعمهُ يكون هناك شيء مجح  بالضبط مثل أن   ،احلياة نستطعمُ  ،ق احلياةنتذو  

 ،يءش  مجال هذا ال ،ريححالوة ال ،من خالل الرائحة حالوة الطعم نستكشفُ  ،الرائحة نشمُ  ،خلف اجلدار
قُه يف هذا تذو  ا نح د مه  احلياة أبع ألن   ،قطه فس آثارح نا نتلم  ألن   ،بشكل حقيقي رهه على تصو   درة  قُ  نا ال ّنتلكُ ولكن  

أتينا من ي ل ذيا هو ذلك العطر ،املهذا الع من طعم احلياة يف هذا العامل هو ما يناسبُ  قهُ ما نتذو   ،املح العح 
  .احلياة أوسع فحقيقةُ  ،دارجه  ول فيما بيننا وبينهُ يح  ال ذيك الشيء ذل

 ينيع ،حيوان ،احلياة احلقيقيةهو يوان احلو  ،احليوانب  عنهاعرب  يُ  عن احلياة األخروية، عرب  رآن حّي يُ القُ 
يها ثن  تُ  ميكن أن ؟ثىن  احلياة كيف تُ  ،حياة عىن اللغوي لكلمة حيوان يعين مثىن  امل ،حياة وحياة يعين ،حياة مثىن  

 ،أصل الكلمة حيا ،ولكن هذه التاء ليست أصلية يف الكلمة ،لكلمةا حياتان مع إثبات التاء يف آخر
 ية كمناواحلياة الث   ،حياة  وحياةهي فاآلخرة  ،إىل هذا املضمونشري رآين يُ التعبري القُ و  ، حيوانثىن   تُ ثىن  فحينما تُ 

عم ق طح نتذو   ،ر معىن احلياةنتصو   نستطيع أن   ذا الفله  ،رهذا شيء خارج حدود التصو   !ال ندري ؟هاتُ عح سه 
 جانبٍ يف  ،جيسلح فح  انبٍ  جيف ،يٍب فيزيائباحلياة يف جان بطُ تر وهو ي ،ومن هنا املاء سائل حمدود ،احلياة
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هو طعم املاء  عي أن  اد اإلبف التقرييبفجاء هذا الوص ،هُ ف طعمح تطيع أن نصسمع ذلك ال ن ،ي ال أكثرماد  
 .احلياة عمُ طح 

فال  ،ء هذا العاملوما ورا مله اعهذا ال ما يف ،نعرفهُ  وما ال ما نعرفهُ  ،هاته عح سه  بكل   م د قد م لنا احلياةح حمُ و 
 لنا إال  أن   ا مل يبقح لذ ،وسل م هه ليه وآلع اللُ   صل ىهُ درح قح  وبالضرورةه ال نعرفُ  ،لنا مهُ د  قح  ال ذيهذا  قدرح  فُ عره نح 
  !بال حدودو عطي نُ 

 ! !رىب القُ يفه  ةُ د  وح مح  ال :هو نوع العملةو 

  !وار  فه  !عحج لوا !استبقوا !سابقوا !رعواسا :لدفعا طريقةو 

  !!هلمعقو  على قدره  الل العبادح  اق  دح ا يُ إّن   :ب يف اآلخرةاحلسا وطريقةُ 

 !فاستبق ؟اقب االستإىل تقودك !فسابق ؟ك إىل املسابقةدو تق !عة؟ فسارعمعرفُتك تقودك إىل املسار 
مام اإل !ىل إمامكإل أنت ج  عح ف إلمام أن يعج ل يف ظهورهه ا أنت تطالبُ  !فعج ل عج ل ؟تقودك إىل التعجيل

 .عليه وسالمهُ  الله  صلواتُ  سناحلح  نة ابج  وا إىل احلُ ففر   ،وا إىل اللففر   ،كمامه ل أنت إىل إج  ولكن عح  ،يُعج ل

 اء الوصُف يفجمن هنا و  ،حزنح  و رح اهرة ف ح يف صورهتا الظ   :اهرةفي صورتها الظَّ  هذهِ  ة  المودَّ 
م ما هُ  بغض  لكل   ،غضب  وبُ ح ةُ املود  و  ،نرح  وحز ف ةُ فاملود   ،(انَ نِ زْ ح  لِ  ونَ ن  زَ حْ يَ ا وَ نَ حِ رَ فَ لِ  ونَ ح  رَ فْ ي َ )-شيعتهم

بغض نُ  أن حلب  ان لوازم هذا وم ،ونا ُيب  حب  هلم وحب  لهمح هي  أساسا  و  !ونهُ ب  وحب  لكل  ما هم يُ  !بغضونهُ يُ 
 وننُ  يأيت هنا ؤالُ والس   ،زنونزن حيث ينح  وأن   ،فرح حيُث يفرحوننح  أن   ومن لوازم هذا احلب   ،بغضونما يُ 

 ،الدنيا نن اآلن يف ولكن ،لعاملح حمصورة  يف هذا ا فاحلياة طويلة  فليست احلياةُ  ،يف الدنيا يف هذا املقطع
 نا لالرتباطه يضطر   عُ والواق ،يائولون اآلن عن الدنسمنن  ،شيء آخرهو ما بعد الدنيا و  ،دنياث عن النتحد  
حَّت  هم  ؟نفرح معهم حَّت  رُحوا هل ف :ناه السؤالُ و  ،الدنيا هبذهمرتبطة  نا نا وعقيدتُ فحديثُنا وفكرُ  ،لدنياا هبذهه 
  .؟!.باألحزان أفراحهم مغموسة   رحوا فإن  فح  وإن  

  !؟..غموسا  باحلزن والدموعمن أفراحهم مل يكن مح  أي  فرحٍ 
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ُف وسنق ،(ءلز هراافرحة ) ب   ةُ الش يعما يسميها وهي  ،همها يف أحاديثه سح نتلم   فرحة  واحدة ميكن أن  
ة  هناك فرح ،عدهابل يت اد أو يوم غ ا يف حلقةه لكن ليس يف هذه احللقة رمب   ،عند هذه الفرحة سنقفُ  ،عندها
حنا رح فهل ف ح  ؟عهامح  يعةُ الش  عامل وكيف ت ؟ل العلماء معهاكيف تعامح   ،عندها وسنقفُ الز هراء  هي فرحةُ  ،واحدة

لكن و  سألةعند هذه امل سأقفُ  ،(ناحه ر فح ون له فرحُ يح كما يقولون )  ؟همرحه فح حنا كح رح هل ف ح  ؟هم كما يريدونيف فرحته 
 .الفرحُ هو هذا  ،حللقةا ليس يف هذه

 حلزُن واألملُ ا ، عليه وآلهل ى اللصٍد عند حُمحم   ،ناجريه عند أح  س احلزنح فتعالوا معي نتلم   :ا الحزن  وأمَّ 
ى الل عليه قول صل  هو يح  ،اآلخر لبعضه ها يف اهى بعضُ امملعاين ويتا هذه جُ واألذى تتمازح  واحلزُن واألملُ  ،توأمان

 ريةرأ الس  أق  أن  مين   هل تريدُ -(يتوذِ ا أ  مَ لَ ث ْ ِبٌي مِ َي نَ َما أ وذِ -نا يقولجريُ أح -يتوذِ ا أ  مَ لَ ث ْ ٌي مِ بِ نَ  يَ وذِ ا أ  مَ ): وآلهه 
 اتورح اذُ لقوا القح يُ  يقهه وأن  ألشواك يف طر اضعوا يح  أن   ،ك ةمح  ةه لقاه يف أزق  كان يح   ال ذيُق يف للن يب اخلات وأدق   التأرُيية

كانوا كيف    لليل أتعلمونيف ا !ا مر  ميثُ ّنار حح  خوه باحلجارة ليلح رضح يح  وأن   !ريف وعلى ثيابهه لش  ا على رأسهه 
مف ،ح يف الطرقاتون رائحة حُمحم د تفو شم  حّي يح ف !من طيب رائحته ؟يعرفونهُ   ينتريدونأ ،باحلجارة هُ يرضخون إّن 

ة أو يف مك  يف م وسل   هيه وآل علم د  صل ى اللاها حُمح كان يلق  مٍ عن آال هذا ثكم يف معىن احلديثحد  أن أُ 
 ،حلروبجلهاده واا مه من آال الل يه رسولُ قه أو ما لح  ،لوان األذىصحيح  هذا لون  من أ ،يف املدينةالطائف أو 

ي ومِ قَ ر لِ فِ غْ اِ  مَّ ه  اللَّ )-لطائفايف و  ةد يف مكرد  كان يُ حيث  صل ى الل عليه وآله  لماتهه لكن ين حّي أتصف ح كح 
رمحة  فضفاضة   ،رمحة   لل عليه وآلهل ى اصالل  وهكذا بقي رسول ،الكلمة هذهه  دُ رد  كان يُ   ،(ونم  لَ عْ  ي َ م اَل ه  ن َّ إِ فَ 

  .كل  مساء  ويف مساءه  ،اجلزيرة العربية يف مساءه و  ،يثرب يف مساءه 

 وآلهه  حُمحم د صل ى الل عليه لبه سرة  يف قح زنا  وحح ا  وحُ مح ُس ألح سريتهه أتلم   طورح سُ  ين وأنا أتفح صُ لكن  
ذاك لماتهه كح نق ُب يف طوايا كح زنا  وأنا أُ حُ  ستُ ما تلم   ،املصطفى ت دموعُ د ُحسّي  وذرفح له ّي وُ حه حَّت   !؟..مَّت

 ،جره عليٍّ العايل األعلىلعظيم األعظم ورأسُه يف حه ا حُمحم د ،للوحةا هذه وأنا أرصدُ ين كطوفاٍن امجح هح  ال ذي
أشار ف ،يبسّي عن صدر الن  نزل احلُ أن يُ  األمريُ  فأرادح  ،رسول الل دره صح على  سّيُ اعات األخرية وكان احلُ الس  
بّي  ،ترتقرُق بّي عينيه ودموع  ريف درهه الش  صح سٍّي على إىل حُ  عُه وهو ينظرُ دح  وآله أن   ى الل عليهه صل   يبُ الن  

 ،(يدزِ ي يَ فِ  اهلل   كَ ارَ  بَ يد اَل زِ يَ لِ ي وَ ا لِ مَ ) :ويقول درهسينهه على صح إىل حُ  نظرُ عيين حُمحم ٍد صل ى الل عليه وآله يح 
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 طوره ورُه إىل سُ طُ تُد سُ متح ميٍق زٍن عح فتاحا  حلهُ  مه يله  لُ شك  تُ ال يت هي  ورةُ لص  ا للوحُة وهذها وهذه هذه الكلمةُ 
كنين ُهنا نافذة  ميُ  ،تاب قُتهل ُحسّيإذا ُكتهب الكه  ،ُكتهبح الكتاب  سّي يومل حُ قُته  ..ا القومُ تبهح كح ال يت   حيفةه الص  
يف  املود ةُ ) رآنُ دها القُ د  حح ال يت  ملةُ هذه العُ  ،ُمححم ٍد صل ى الل عليه وآله وسل مميٍق له زٍن عح ها على حُ أفتحح  أن  
ن بأن  ُحزن وهل تعتقدو  ،ّيه سح زُن احلُ وحُ  ،وسيأيت احلديُث عنها الز هراءه فرحة  :لتُ وقُ  ،هلا وجه فرح ،(رىبالقُ 
ثتنا النصوص والر   ؟ب الكتاببدأ يوم ُكته  سّيه احلُ   ،ةحديُث مدارا لبيته ا أهله  ت وحديثُ اواينعم هكذا حد 

 ،إذا ما ذهبنا إىل سورة البقرة

 .إىل فاصل ريفة نذهبُ نقف على اآلية الش   أن   وقبل

َوِإْذ قَاَل رَب َك لِْلَمَلَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَال وْا }-الثون من سورة البقرةالث   اآليةُ  

َماء َوَنْحن  ن َسبِّح  ِبَحْمِدَك َون    َقدِّس  َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلم  َما الَ أََتْجَعل  ِفيَها َمن ي  ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

أََتْجَعل  ِفيَها }:لتتساءح و هنا تحعرتحهض  املالئكةُ  !سّيُق احلُ بح ُق عح بح ر والعح امه احملفُل اإلهلي املالئكي الغح -{تَ ْعَلم ونَ 

َماء ماء عن الد   محثال   كةُ ئاملال هل تتحد ثُ  ؟تحد ُث املالئكةت ماءٍ ده  عن أي   ،{َمن ي  ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

 ؟هبا مع اهلنود احلمرحدة األمريكية يف حرو كت يف الواليات املتُسفه ال يت ماءه لد  ا أو عن ؟يف فيتناماليت أُريقحت 
 ماء ال يتلد  ا ثون عنيتحد   الئكةُ هل امل ،رتمة  على كل  حالحمُ  والدماءُ  ،كل  هذه دماء  ،عنو  ،عنو  ،أو عن

السكندر ا أو عن معارك ؟الُفرس والرومان حروبه  أو عن ؟فيما بينها يف اجلاهلية العربه  لُ بائه قح كتها فح سح 
 احملفلُ  !لسا  أرضيا  ليس جمح  اجمللسُ  ؟أو ،أو ،أو ،أو نريون س قيصريو سفكها يولال يت لدماء ا أو عن ؟املقدوين

 حَّت   األهم   ماءُ الد   ،ةإهلي   ماءٍ عن ده هو  هنا ثُ احلدي !نيا بكل  تفاصيلهايتجاوز الد   قاشُ والن   !حمفل  إهلي
 ت  ليس احلديث عن دماء متحُ و  ،عن دماء إهليةهو ولكن احلديث هنا  ،سّيحلُ  ادماءُ هي احلساب الدنيوي ب

َجاِعٌل ِفي َوِإْذ قَاَل رَب َك لِْلَمَلَِئَكِة ِإنِّي }-قوا يف اآلية معيدق   !لكنها سُتسفك يف الدنيا ،ةلح صه لدنيا به ا إىل

َماء-على األرض منظومة حياة اإلنسانه -اأَلْرِض َخِليَفةً  أي -قَال وْا أََتْجَعل  ِفيَها َمن ي  ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

سك وهؤالءه سيسفكون حك ونقد  نسب   ننُ -{َوَنْحن  ن َسبِّح  ِبَحْمِدَك َون  َقدِّس  َلكَ -تستمر اآلية ؟دماء هذه
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السَََّلم  َعَليَك يَا )-ا دماؤكإّن   !كماء أمسائه يسفكون ده وهؤالء سح  ،كك وأمساءح دسح ك وقُ محدح  حُ نن نسب   ،كمح دح 
كلمة   عف تر تستطيع أن   ،(الل مح ا دح يح  يكح لح عح  المُ الس  ) ،مالد  هو  ،ارالث   ؟ما معىن كلمة ثار يف لغة العرب-(ثَاَر اهلل

 اهلل مَ ا دَ يَ  ،ارِهثَ  ابنَ وَ  السَََّلم  َعَليَك يَا ثَاَر اهلل) واملعىن صحيح واملعىن واحد (دم)وتضع حملها كلمة  (ثار)

َماءأََتْجَعل  ِفيَها َمن ي  ْفسِ }اآلية واضحة و حلديث عن هذه الدماء ا-(همِ دَ  ابنَ وَ   {د  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

موازنة وهذه  ،مهك وأوالءه يسفكون دماءح أمساءح  حُ سب  نن نُ  ،{َوَنْحن  ن َسبِّح  ِبَحْمِدَك َون  َقدِّس  َلكَ }نة مواز 

روايتّي  شرتيجعفر الشُ الش يخ ذكر فقد  ،وعندنا روايات يف ذلك ،بغض  الن ظر عن الر وايات واضحة يف اآلية
 يتوخطيب معروف ال يأالش يعة جعفر مرجع من مراجع الش يخ و  ،احلسينية تابهه اخلصائصيف كه  يف موطنّي

هو عرتاض االه يف أن  اآلية واضحة  ،تاوايمن دون هذه الر  حَّت  و  ،ت موجودة عندنااوايالر   ،من جيبه بشيءٍ 

ن َسبِّح  ِبَحْمِدَك }-لت يف مقابلدماء إهلية ُجعه هذه  ،يويةنالدماء ليست د ولكن هذه ،ماءعلى أشرف الد  

ولذلك حّي رجع  ،هسُ قد  حه ونُ سب  بك نن نُ  مرتبط  هناك شيء سيقومون بهه على األرض -{َلكَ  َون  َقدِّس  

ة واقشعرت له أظل   ،(رشالعَ  ة  لَّ ظِ أَ  ه  ت لَ عرَّ شَ قْ د واَ لْ ي الخ  فِ  نَ كَ سَ  دْ قَ  كَ مَ دَ  أنَّ  د  هَ شْ أَ ) :لدم إىل اخلُ هذا الد  
َماء  وقالوا: واهنا املالئكة اقشعر   ،ضمونهذا امل ونفس ،العرش أََتْجَعل  ِفيَها َمن ي  ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

 .ةُ ص  وتستمر القه  ،{َوَنْحن  ن َسبِّح  ِبَحْمِدَك َون  َقدِّس  َلكَ 

عن أيب  ،عن جابر ،(دوقعقاب األعمال لشيخنا الص  )هذا هو  ؟م وأحاديثهمهتاماذا تقول رواي
أنتم يا -انَ مِ لْ ن ظ  ينا مِ لَ ي إِ تِ ا أ  مَ  وءَ ف س  رِ عْ م ي َ لَ  نْ مَ :عليه وسَلمه   اهللِ  صلوات  لباقر عن إمامنا ا-:جعفر

 بهِ  انَ ب ْ كِ ا ن  مَ ا وَ قَّنَ حَ  ابِ هَ وذَ  انَ مِ لْ ن ظ  ِتي ِإلَينا مِ َمْن َلم يَ ْعِرف س وَء َما أ  -عوا إىل كالم اإلمام الباقرمتشيعة اهس
 ؟تعرفون املعىن أو ال ؟ون املضمونعرفتح  !طورةاية اخلُ يف غح كالم -ها بِ ينَ لِ ا وَ يمَ ا فِ ينَ لَ ى إِ تَ ن أَ مَ  ريك  و شَ ه  ف َ 

َهاَب أو ذِ وَذَهاِب َحقََّنا  انَ مِ لْ ن ظ  ِتي ِإلَينا مِ َمْن َلم يَ ْعِرف س وَء َما أ  -!؟كم أو الهتم إىل ما يقول إمامُ توج  
َنا بِه فَ ه و َشريك  َمن أََتى ِإلَيَنا ِفيَما َولِيَنا ِبهَحقِّنا  ليس احلديث و  ،مهه يعته عن شه هو احلديث هنا -َوَما ن ِكب ْ
 نُ نح و  ،يعتهمعن شه هو احلديث هنا  ،حُمحم د مسعوا أصال  بآله  امطنون يف الربازيل أو االرجنتّي و قن يح ال ذيعن 

َنا بِه فَ ه و َذَهاِب َحقِّ و  انَ مِ لْ ن ظ  ِتي ِإلَينا مِ َمْن َلم يَ ْعِرف س وَء َما أ  -هميعتُ شه  َشريك  َمن أََتى ِإلَيَنا َنا َوَما ن ِكب ْ



 1( قوانين الطي والنشر ج 64لحلقة )ا : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي                           3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 25 - 
 

ُححم ٍد وآله  ال ذيون الظلم هل تعرف ؟ا تقولون يا أشياع عليٍّ وآل علي  ماذ-ِفيَما َولِيَنا ِبه هذا  ؟م د حُمح حلق مبه
ن مل يعرف يعين مح  ،لمنان ظمح له  فهو شريك  الذي جرى علينا لم عرف ذلك الظ   يمن ملإمامكم الباقر يقول 

 رها بّي البابه من عصح هو شريك له و  ،ر  لضلع فاطمةهو كاسه  ،مهالح ملن ظح  هو شريك  فة فاطمالقومه ل ظُلمح 
م ههذا هو كالمُ  ،لظ لمةمع ا فهو شريك   دٍ م  حُمح  آلله  هح ج  وُ  ال ذي ن مل يعرف الظُلمح مح وبصورة عام ة  ،واجلدار
 .هموحديثُ 

د قَ ن ف َ مِ ؤْ م   ه  نَّ أَ  مَ عَ زَ ف َ  يلِ اتِ ن قَ عَ  لَ ن س ئِ مَ  وَ اَل أَ -؟ماذا يقول أمري املؤمنّي ،(غيبة النعماين)وهذه 
د قَ ن ف َ مِ ؤْ م   نَّه  أَ  مَ عَ زَ ف َ -ولقعلي  ي-يلِ اتِ ن قَ عَ  لَ ن س ئِ مَ  وَ اَل أَ -وبنالُ ه على ق ُ شح نقُ نح  هذا القانون علينا أن  -ينِ لَ ت َ ق َ 
لى عد األوصياء ي  هكذا يقول س ،هذا الكالم هلنقرأ السياق ال ذي جاء في ؟وهذا الكالم أين جاء-ينِ لَ ت َ ق َ 

 ةٍ دَ ائِ ى مَ لَ وا عَ ع  مَ تَ جْ اِ  اسَ النَّ  نَّ إِ  ،هك  ل  سْ يَ  نْ ة مَ لَّ قِ ى لِ دَ اله   يقِ رِ ي طَ وا فِ ش  وحِ تَ سْ  تَ اس اَل ا النَّ هَ ي   أَ -منرب الكوفة
 ثنا عند  حتح  ،بلغحضر ضا واال-ب  ضَ الغَ ا وَ ضَ الرِّ  اسَ لنَّ  اع  مَ جْ يَ ما نَّ إِ ان وَ عَ ت َ سْ م   ال اهلل  ا وَ هَ وع  ج   يرٌ ثِ ا كَ هَ ع  ب َ شَ  يلٌ لِ قَ 
أيضا   زنالفرح واحل ن  أزن أو لفرح واحلب مها من مظاهر ار ضا والغضوال !غضوالبُ  احلب   !زنالفرح واحل ،ةملود  ا

 حٍ الِ ة صَ اقَ نَ  رَ قَ ما عَ نَّ اس إِ ا النَّ هَ ي   أَ -اءدح والعح  لوالءه ومُها يرتبطانه باحلب  والُبغض وبا ،من مظاهر الر ضا والغضب

ى تعاطح -َعاَطىفَ َناَدْوا َصاِحبَ ه ْم فَ ت َ }:زَّ وَجلَّ عَ  ل ه  َقو  وآيَة  َذِلك هفعلِ ا لِ ضَ الرِّ بِ  هِ ابِ عذَ م اهلل بِ ه  اب َ صَ أَ د فَ احِ وَ 

-اقةفعقر الن  -َطى فَ َعَقرَ تَ َعاه ْم ف َ فَ َناَدْوا َصاِحب َ -اقةر الن  قح ّي عح حه  ا  سكرانصاحبهم كان   ،شرب اخلمرأي 

فَ َعَقر وَها -لسياقانوا يف نفس اكلكنهم  وح  ،داحه ر وح اقه والعح -اوهَ ر  قَ عَ ف َ -وقال-{َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َون ذ رِ 

نَّه أَ  مَ عَ زَ ي ف َ لِ اتِ ن قَ عَ  لَ ن س ئِ مَ وَ  اَل أَ  ،{ َهاْقَباع  اف  َواَل َيخَ  ۞ َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَب  ه م ِبَذنِبِهْم َفَسوَّاَها

 م َحمَّدٍ  ةح المظُ  عرفُتمل ه ؟كملُ نا أسأأ ؟مأحزاّنح  نعرفُ وكيف  ؟مهُ المت ح فكيف نعرُف ظُ -ينِ لَ ت َ د ق َ قَ ن ف َ مِ ؤْ م  
 مه آلأفتم شيئا  عن هل عر  ؟ح سينٍ ن ماذا عرفتم ع ؟م َحمَّد وآلِ  َحمَّدٍ م   عرفتم أحزانح هل  ؟َحمَّد م  وآلِ 

 ؟ح سينٍ 

 .؟! .نااتِ دعونا دعونا نفتح ملفّ  
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ال  ،ةه صريي  لن  ا ث عنحتد  أال  ،ّيحُلسارون آالم نكه هناك قوم  يُ  ،حُمحم د هم على آله ون أنفسح عد  ن يح ال ذي
بدأ د فق ،ماننا هذام يف ز هبهون م ويتشب  هب تحقونلُث عن شيعٍة يين أحتد  لكن   ،فتلك عقيدهتم ، يل هبمشأنح 

السيوف  وأن   ض ألملٍ تعر  ي سينا  ملن  حُ كرة من أذه الفه ن حول هو ف  تلوي صرييةه حقون بالن  تلي الش يعةه من  العديدُ 
سألوه ب حّي حاق ابن يعقو سالة إسع يف ر زماننا يف التوقي وماذا قال إمامُ  ،عرُفه  هُ ما وصلت إليه وأن   حما والر  
إين  و  ،ضاللكذيب  وكفر  و ت ،حقائقب للتكذي-(لََل ضَ وَ  رٌ فْ ك  يٌب وَ ذِ كْ إنَّه تَ )-قال ؟ن بذلكو ذين يقولل  ا عن

من يتذوقون لش يعي ة انية افء العر ااألجو  ناك يفه ،ركأثارا  هلذا الفالش يعي ة  فانيةه العر  د يف املدرسةه جه  أح أستغرب أن  
ك نالكن أقول هُ جلميع و م اهت  أأنا ال  ،ودجهذا الكالم مو  !فرح عاشوراء يومح  وجيعلون من يومه  ،هذا الكالم

النتيجة ب ، أخرىموعاتٍ يف جمو  ،لدارويشا يف جمموعات ،الش يعي ة نيةه افالعر  يف أجواء املدرسة ره كهلذا الفه آثار  
  .ح سينٍ  ما عرفوا شيئا  من آالمه  فهؤالءه  ،ثارهناك آ

العطش  هذا أملُ  ،(يونِ ر  ك  اْذ اٍء فَ مَ  بَ ذْ م عَ ت  ب ْ رِ ا شَ مَ هْ ي مَ تِ يعَ شِ ): واضح  وهو ُياطبنا سّيُ احلُ  ملحُ أح 
سّي حلُ ا س شيئا  من أملنا إذا مل نتلم  ألن   ،تا من احللقيتفيما يأبل  ،ليس اآلن ،عنده طويال   قفُ أس ،واضح

نفهم شيئا   لن نستطيع أن  فسّيه حلُ ا ع بوجعنتوج   إذا ملو  ،همغريه  يقه ر طال من هم من طريقهم  ،هممن طريقه 
ُهم كل هم كذلك  (!ينسَ ن ح  ا مِ نَ أَ ي وَ نِّ مِ  ينٌ سَ ح  )-دينهم يبدأ من احلسّي !هم من هنا يبدأدينُ  !هممن دينه 

اجلواُد أيضا  من حُمحم د  ،هم كذلككل  ف وإال  من هذا العنوان هي ولكن الرتكيز على هذا العنوان ألن  البداية 
ال من  ،ألجلناهو ولكن هذا العنوان  ،كل هم واحد  ، من املهدي  حُمحم د  من حُمحم د و  واملهدي   ،من اجلواد وحُمحم د  

ا ذلك (ح َسيٌن ِمنِّي َوأَنَا ِمن ح َسين) :الرتكيز على هذا العنوانف ،من حيث ننبل  محيث هُ  من حيث  إّن 
ال من حيث  ،من حيث املخلوق هذا ،هم واحدةطينتُ و هم واحد نورُ  ،واحدم كل هم هُ  ،مال من حيث هُ  ننُ 

س شيئا  ولو من بعيد من أمل احلسّي إذا مل نتحس  و  ،من هنا البداية ،(َسيٌن ِمنِّي َوأَنَا ِمن ح َسينح  ) ،اخلالق
احلسيين هو احملر ك  األملحُ  ،احُلسيين األملُ هو  ملهدوي  ا املشروع أساسُ ف ،املهدوي   لكه نا لن ننتظم يف الس  فإن  
 ي  و ملشروع املهدا ة واحلياة يفالي  اقة والفع  الط   بعثُ يح  ال ذييت والز  مصدر الوقود و  ،ملهدوي  ا ك املشروعح ر  ي يُ ذال  

لكن نا ميكننا  ،(األملُ  ن بهه  مح إال   ؤمل اجلرحُ ال يُ )فكما يُقال  ،كما هواألمل  س قطعا  لن نتحس   ،سييناحلُ  هو األملحُ 
هذا العنوان  ،احللقات يف هذه احُلسّيه  سأنقل لكم صورة  من أمله  ،ذة  فاوسأفتح لكم ن ،أن نتلم س شيئا  

 .احُلسّي مه  على ألح  لكم نافذة   الهلا سأفتحُ من خه  (ي والنشرقوانّي الط  )
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 ،صرييق الفكر الن  ذو  يت ،كرا الفه ذهق من بدأ يتذو   الش يعةه فهناك من  ،نااته قبل قليل لنفتح ملف   لتُ قُ 
يات ب والفضائالكتنابر و الله املاحلسّيه من خ س أملح من يتحس   الش يعةه وهناك من  ،ر الصويفق الفكيتذو  و 
أنا أقول  ،بيتخالفة ألهل المُ  ال لث قافةه ابه ولألسف عة شبح مُ  ةسيني  املنابر احلُ و  !املخالفة ألهل البيتالث قافة و 

كعيب من أين هراء اللز  ا شيخ عبدلاها قرأُ املقتل ال يت يح  رواياتُ و  ،املقتلهي زاء احلسيين قطة يف العح أبرز نُ  :لكم
 ون املرجئةلعنتنا يح م  ئه أ ،لي  ع وآل عليٍّ  من أعداءه أي  ،فّيها الطربي وأمثال الطربي من املخالمصادرُ  ؟ هبايتيأ

وأنتم  ،ا إىل يومه القيامةبدمائن خة  ط  لمح  مثياهبح  وإن   ،نا مؤمنونلتح تح ق ح  ؤالء يقولون بأن  هح  بأن  واإلمام الص ادق يقول 
 مةه ظالبيانح ذون ّي وتأخسحلُ ماء اددق باص  م كما يقول الخت ثياهبُ ون هؤالء ال ذين تلط  نتضيعة حتيا ش

  !عاستكمتيا لح و  !كموء حظ  سُ يا لح  ؟!سّي من هؤالءاحلُ 

 عفاءعلى ضُ  ضر  م أّن  بأ مُ إلماا يحصُفهم مراجعو لماء من عُ  احُلسّيه  المةح ظُ  وجمموعة  أخرى تأخذُ 
ن هم يهؤالء ال ذ ،سّيحلُ كم الموا قد  يُ  ن  كن أهؤالء كيف ميُ  ،وأصحابه سّيه شيعتنا من جيش يزيد على احلُ 

يت قرأهتا واية ال  الر   ،لش يعةاعند يد ث عن جمموعة كبرية من مراجع التقليتحد  واإلمام  ؟ناعلى ضعفاء شيعته  ضر  أ
ن كبرية م  موعةٍ ث عن جمتحد  يأال  هعلي وسالمهُ  الله  صلواتُ  سكري  ف من تفسري إمامنا العح لح لكم فيما سح 

م  من أبرز صفاهتم ؟ما هي صفاهتم ؟يعةمراجع الش    ،ال  ن لإلعزاز أهوإن كا ن عليهبو تعص  كون من يهله يُ أّن 
قون بهه بر ا  ف  رت هم يلكن   ،اإلهانةه و  ذالله لإلمستحق ا   كان بون له وإن  تعص  واإلحسان على من يح  الربه  ب قونويرتف  

 ..هلكونهُ يء ويُ شح  ل  كُ   ن عنهُ يقطعو ف ،أهل عطاءه ولإله  ولإلعزازه  لإلحسانه  هُ اك مع أن  كون ذح هله حسانا  ويُ وإه 
هؤالء هم  ،بألكاذين امضعاف ذلك ضيفون إليها أضعاف وأي   مَّ مون بعض علومنا الصحيحة ث  يتعلَّ )
  .(وأصحابه سين ابن علي  الح  عفاء شيعتنا من جيش يزيد على على ض   ضرّ أ

  ؟أنتم ةٍ مجموع فمن أيِّ  

 !صريي الصويفالن   من جمموعاٍت تلوذ بذلك الفهكره  -
لبيت ومن األهل  خالفمُ  كر النابر مشحونة بالفه سيين من مح كرها احلُ فه  أو من جمموعاٍت تأخذُ  -

 !مةايسّي إىل يوم القم ملطخة بدماء احلُ ياهبُ شخاٍص ثه أ
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سّي ابن حلُ اد على يش يزيجعفاء شيعننا من على ضُ  ضر  م أّن  تقليد اإلمام يصفهم بأو من مراجع أ -
  !صحابهأو  عليٍّ 

 يف أمامي وجودةمحلقائق اهذه و  ،اتين أفتح امللف  لكن   ،أحدا   مُ أنا ال أهت  و  ،هذا األمر راجع إليكم
 ،ةة وسطحي  بر ساذجا  من مناحسين تفهمونكم أن  بالنسبة لكم  حسُن األحوالأ ،أحسُن األحوالو  ،اتمللف  ا

 احةه  الس  وجود يفو املههذا  ،سطحيةو  ابر ساذجةنّي من مساحلُ  تأخذون ظالمةح  ،األحوال أحسنُ  هذا هو
  .أنا أحبثو وين دل   ،ويندل  فوجد شيء آخر ي إذا كانو  ،الش يعي ة

 قومٍ  من أو هو ،انيةفة العر ملدرسا من اتٍ ين يف جهافوق العر الذ   هشوبصريي  صويف  ويح كر  نُ فه هو فإم ا 
ش يزيد على من جي ةه لش يعا أضر  على ضعفاءهم أو هو من مراجع تقليد  ،سّيخة بدماء احلُ ملط   مثياهبُ 
 اهذ ،حُمحم د آل ديثه قرأ يف حنكذا هو ُتطرُب إبليس  هي م ااأللوان واملراتب  كتل وكل   ،وأصحابهّي سح احلُ 

ي  سنٍد أو  ،لسلٍة هذهس أي   ،ول اللاملؤمنّي عن رس العقيلةه عن أمري جاد عنبه اإلمام الس  ثنا د  حلديث يُ ا
ل ذي بّي االكتاب -اهلل ول  س  رَ ا نَ لَ  الَ د قَ قَ لَ وَ -املصطفى هم عن سي د األوصياء عنادهم عن عقيلته سج   ،هذا

يعين يف يوم -ربَ لخَ اا ذَ هَ ا بِ نَ رَ ب َ خْ أَ  ينَ حِ -علي  يقول-اهلل ول  س  ا رَ نَ لَ  الَ د قَ قَ لَ وَ -(كامل الزيارات)يدي  هو 
 يفيا من تفرحون  ،يطري فرحا  -اً حَ رَ ف َ  ير  طِ وم يَ يَ الْ  كَ لِ ي ذَ اهلل فِ  ه  نَ عَ لَ  يسَ لِ بْ إِ  نَّ إِ -سّيح احلُ ذبح العاشر حّي يُ 

ها لَّ ك    ضَ ر األَ  لو ج  يَ ف َ  اً حَ رَ ف َ  ير  طِ وم يَ يَ لْ ا كَ لِ ي ذَ اهلل فِ  ه  نَ عَ لَ  يسَ لِ بْ إِ  نَّ إِ -إبليس بعون دينح إن كم تت   ،يوم العاشر
 .مى الل عليه وآله وسل  إىل آخر كالمه صل  -يتهِ ارِ فَ عَ وَ  هِ ينِ اطِ يَ شَ بِ 

ا ل ذين يفرحون فا م خت ثياهبُ ط  ل ذين تلاعن لة يأخذون هذه األمث ال ذينمع يفرحون مع إبليس و إّن 
لكاظم: ا يقول اإلمام ،سّيحلُ امن جيش يزيد على الش يعة عفاء على ضُ  ضر  أو ال ذين هم أ ،سّيء احلُ ابدم

حتت هذا -(يننِ ائِ الخَ  نِ عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ م أَ ه  ت َ ي ْ دَّ عَ ت َ  نْ إِ  نَّكَ إِ ا فَ نَ تِ عَ ي ْ شِ  يرِ غَ  نْ عَ  كَ ينِ دِ  مَ الِ عَ مَ  نَّ ذَ خ  أْ  تَ اَل )
 احتمال ،حتمالذا االه هيبقى فقط و  ،غيب   أمحق  هو ا خائن وإم  هو  اعن اخلائن إم   وال ذي يأخذُ  ،العنوان

 .احُلسّي مه آالو سّي حلُ ا عنٍة بسطحي   ثكمد  منابر ساذجة وسطحية حتُ  ،ن فيهاالظ   نُ سه اذجة وال يت نُ املنابر الس  

أنتقل إىل جانٍب من املوضوع وينتهي وقت الربنامج وأكون  ريد أن  تفاصيل كثرية وال أُ  احلديث لهُ هذا 
 .مطلٍب جديد يف حلقةه يوم غد لذا سأقف هنا كي أشرع من بدايةه  ،احلديث متُ ما أمتح 
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  .. الَقَمرةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  أترك  

َعَلى  يَنا َوم َتاِبِعيَنااِهدِ و ج وِه م شَ ِهنا و و ج و  ْكِشف الَكرَب َعنإ َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..الح َسيننْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك اإل

 احلديثُ رمضان و  شهره  أي امه  نن يفو  ،(قوانين الطي والنَّشر)حتت هذا العنوان  يتواصل ألقاكم غدا  واحلديثُ 
 ..عليه وسالمهُ  الله  يف أجواءه ُحسٍّي صلواتُ 

  ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد   
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