
 55الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 

 10امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  20م ــ 2016/5/28السبت: 

كان الحديث يف الحلقة املاضية يف رشائط ومواصفات مرجع التقليد بحسب آل الله عليهم السالم وما جاء يف حديثهم وكل�تهم  ✤

النورية الرشيفة، وبنهاية الحديث أكون قد أنهيت كالمي يف أجواء النص األّول الذي اخرتته مع نص آخر للخوض يف تفاصيله� تحت 

 ُمرشٌّق ونحن ُمغّربون!) هذا العنوان (إمام زماننا

 رواية تفس� اإلمام العسكري عليه السالم.. ومّر الكالم يف تلكم األجواء.: 1النص  ●

أهم توقيع وصل إلينا  -بحسب قناعتي  -هو الرسالة األهم التي وصلت إلينا من إمام زماننا عليه السالم، والتي هي  :2النص  ●

 يرتبط بشؤوننا الشيعية.

الرسالة بخطّه إمام زماننا عليه السالم إىل السف� الثا� محّمد بن عث�ن العمري، رّداً عىل رسالة كتبها له اسحاق بن وقدوردت هذه 

 يعقوب فيها مجموعة من األسئلة الحّساسة جّداً والتي تحتاجها الشيعة يف عرص الغيبة.

 عن الشيخ الكليني: نص التوقيع كامالً يف كتاب [ك�ل الدين للشيخ الصدوق] وهو منقول ✤

(عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محّمد بن عث�ن العمري أن يُوصل يل كتاباً قد سألُت فيه عن مسائل أشكلْت عّيل فورد التوقيع 

 بخط موالنا صاحب الزمان عليه السالم:

لم أنّه ليس ب� الله عّز وجل وب� أحد قرابة، أّما ما سألَت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر املُنكرين يل من أهل بيتنا وبني عّمنا، فاع

 وَمن أنكر� فليس منّي، وسبيله سبيل ابن نوح. وأّما سبيل عّمي جعفر وولده، فسبيل أخوة يوسف عليه السالم.

ليقطع، ف� آتا� الله وأّما الفقاع فرشبه حرام وال بأس بالشل�ب. وأّما أموالكم فال نقبلها إّال لتُطهَّروا، فَمن شاء فليصْل وَمن شاء ف

 خ� مّ� آتاكم.

. وأّما قول َمن زعم أّن الحس� عليه السالم مل يُقتل فكُفر وتكذيٌب وضاللوأّما ظهور الفرج فإنّه إىل الله تعاىل ذكره وكذب الوقّاتون. 

. وأّما محّمد بن عث�ن العمري ريض ليهموأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإنّهم ُحّجتي عليكم وأنا ُحّجة الله ع

. الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّه ثقتي وكتابه كتايب. وأّما محّمد بن عّيل بن مهزيار األهوازي فسيُصلح الله له قلبه ويُزيل عنه شكّه

شاذان بن نعيم فهو رجل ِمن شيعتنا أهل وأّما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إّال لِ� طاب وطهُر، ومثن املُغنّية حرام. وأّما محّمد بن 

 البيت.

فإّ� منهم  -أي أهل عقيدتهم-وأّما أبو الخطاب محّمد بن أيب زينب األجدع فملعوٌن وأصحابه ملعونون فال تجالس أهل مقالتهم 

 بريء وآبايئ عليهم السالم منهم براء.

وأّما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف ِحل إىل وقت ا يأكل الن�ان، وأّما املُتلبّسون بأموالنا فَمن استحّل منها شيئاً فأكله فإ�ّ 

. وأّما ندامة قوم قد شكّوا يف دين الله عّز وجل عىل ما وصلونا به، فقد أقلنا َمن استقال فال ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبُث

 حاجة إىل صلة الّشاك�.

 الله عّز وجل يقول: {يا أيّها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إْن تُبَد لكم تسؤكم} إنّه مل يكن ألحد وأّما علّة ما وقع ِمن الَغيبة، فإنّ 

 من آبايئ إّال وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإّ� أخرج ح� أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي.

فكاإلنتفاع بالّشمس إذا غيَّبتها عن األبصار السحاب، و إّ� ألمان ألهل األرض ك� أنَّ النجوم أمان وأّما وجه االنتفاع يب يف غيبتي، 

 ألهل الس�ء،

ك فاغلقوا باب السؤال ع� ال يعنيكم، وال تتكلّفوا ِعلْم ما قد كُفيتم، وأكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإّن ذلك فرجكم ، والسالم علي

 ىل من اتّبع الهدى)يا إسحاق بن يعقوب وع

قول اإلمام عليه السالم (أرشدك الله وثبّتك من أمر املُنكرين يل) هذا دعاء ِمن إمام زماننا إىل إسحاق بن يعقوب بأن يُرشده الله،  ■

 و يُثبّته عىل القول الثابت.. و(القول الثابت) هو ُمصطلح قرآ� يُش� إىل والية إمام زماننا عليه السالم.



مام عليه السالم (ِمن أمر املُنكرين يل من أهل بيتنا وبني عّمنا) هذه القضيّة قضية معروفة يف كتب التأريخ ويف أحاديثنا قول اإل  ■

ورواياتنا أّن اإلمام عليه السالم قد أُنكر من قبل العديد من الهاشمي�، ومن البيت الطالبي.. بل من البيت العلوي أيضاً!! أنكروا 

 الدته أيضاً !إمامته، وأنكروا و 

قول اإلمام عليه السالم: (وَمن أنكر� فليس منّي) اإلنكار هنا ليس بالرضورة أن ينفي وجوده الرشيف، وليس املراد من اإلنكار  ■

اً.. إنكاٌر بالرضورة أن يرفض إمامة اإلمام عليه السالم، فلرمّبا يقول بإمامته ولكنّه ال يتّبع املنهج الذي يُريده اإلمام، فهذا إنكاٌر أيض

 واضح.

 وأعني باملنهج هنا املنهج العقائدي، واملنهج الفكري والعلمي.

قول اإلمام عليه السالم (وسبيله سبيل ابن نوح) ابن نوح هذا الذي غرق، مل يكن يُنكر وجود أبيه نوح عليه السالم، وما كان يُنكر  ■

لب منه أن يركب معهم يف السفينة، فقال: سآوي إىل جبل يعصمني نبّوة أبيه، ولكن كان الذي كان ح� استخّف بأمر أبيه ح� ط

 من املاء.

انه مل يُنكر وجود نوح، وال أنكر نبّوته، ولكنّه أوجد بديالً واقرتح منهجية وطريقاً آخر من عنده للنجاة غ� الطريق الذي عليه نوح 

 عليه السالم !

ولده، فسبيل أخوة يوسف عليه السالم) وهذه العبارة قد تُش� إىل أّن هؤالء قول اإلمام عليه السالم (وأّما سبيل عّمي جعفر و  ■ 

يتوبون، وأّن هؤالء قد يُصلح حالهم كحال إخوة يوسف.. ومن هنا يُتناقل عىل ألسنة الشيعة: قولوا جعفر التّواب وال تقولوا جعفر 

 الكّذاب.

قول اإلمام عليه السالم: (وأّما الفّقاع فرشبه حرام، وال بأس بالشل�ب) الفّقاع هو الب�ة، وأّما (الشل�ب) فهذا العنوان ليس  ■

ً يف وقت السؤال، وكانت الشكوك تُثار حول هذا الرشاب. (وقفة قص�ة عند  واضحاً لدينا، ولكن يبدو أّن هذا الرشاب كان شائعا

 اه الذي ورد يف الكتب).عنوان الشل�ب ومعن

 قول اإلمام عليه السالم (وأّما أموالكم فال نقبلها إّال لتُطهَّروا، فَمن شاء فليصْل وَمن شاء فليقطع) ■

). واألموال التي تُعطى لإلمام عليه السالم، اإلمام ليس بحاجة ِصلة اإلمامالحديث هنا عن املال الذي يُعطى لإلمام تحت عنوان (

ا يقبلها من الناس ألجل تطه�هم، وهو املعنى القرآ� الذي جاء يف سورة التوبة (ُخذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتُزكّيهم إليها، وإ�ّ 

 بها وصّل عليهم إّن صالتك سكٌن لهم)

 وكذلك ورد هذا املعنى يف الروايات أيضاً كرواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف]:

لله عليه السالم: َمن زعم أّن اإلمام يحتاج إىل ما يف أيدي الناس فهو كافر، إّ�ا الناس يحتاجون أن يقبل منهم اإلمام، (قال أبو عبد ا

 قال الله عّز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتُزكّيهم بها}. فهذه نقطة يف غاية األهمية.

 )عليه السالم مل يُقتل فكُفر وتكذيٌب وضالل وأّما قول َمن زعم أّن الحس�قول اإلمام عليه السالم ( ■

 قد يتساءل البعض: وهل هناك َمن يقول بهذا القول؟

عن أهل البيت عليهم السالم، النّص�ية امللعونة الكافرة واملنحرفة : نعم هناك َمن يقول بذلك يف زماننا كأتباع املنهجية والجواب

 ومجموعات أخرى أيضاً !

 ف هذه العقيدة الفاسدة بأنّها (كُفر وتكذيٌب وضالل).فاإلمام عليه السالم يص

فهو كُْفر بالحقيقة، حين� نأيت ونلوي أعناق الحقائق ونُنكرها، ونُفرغها من مضمونها وِمن محتواها فذلك هو الكفر الذي يُش� إليه 

 اإلمام عليه السالم، وهو تكذيب ملحّمد وآل محّمد.

 كتاب (الهفت الرشيف) الذي ينسبه َمن ينسبه إىل املفّضل بن ُعمر، هذا الكتاب يشتمل عىل مطلب� مهم�: ✤

، وتأسيس منظومة فكرية جديدة تحّل محّل عقيدة يوم القيامة، ألّن هذا الكتاب بُنيته الِفكرية عىل إنكار يوم القيامة: 1 املطلب ●

 مسألة األكوار واألدوار.

 عليه السالم وأهل بيته األطهار!!!إنكار حقيقة قتل الحس� : 2 املطلب ●

 (قراءة سطور مختارة من كتاب الهفت الرشيف تتحّدث عن إنكار الطائفة النص�ية لحقيقة قتل الحس� عليه السالم).



جراحات والجر�ة الكربى (وقفة عند مقتطفات من زيارة الناحية املقدسة ُمفعمة بالُحزن واألمل، وتفوح بالحقيقة والظالمة وال ✤

بكّل أبعادها) فكيف يجرأ أحد فيسلب هذا الحزن العميق ويُنكره، ويُلغي كّل هذه املشاعر التي أفرغتها وأوجدتها عبائر املعصوم 

 عليه السالم؟!

رتهات املكتوبة يف من كان �تلك وجداناً شيعياً، ومن كان له خربة يف ذوق أهل البيت يف الحديث والكالم، فإنّه سيجد هذه ال ●

كتاب (الهفت الرشيف) عن قتل سيّد الشهداء يف الباطن.. سيجدها لعنة عىل امللعون الذي كتبها وعىل َمن اعتقد بها. فهؤالء 

 الضالون يُفرغون الحقائق من محتواها.

 أنا ال شأن يل بالنص�ية، ولكنّي أقول إىل الشيعة الذين مالوا إليهم وإىل فكرهم الفاسد: ✤

ين تذهبون من هذه النصوص الواضحة الرصيحة ألهل بيت العصمة عليهم السالم والتي ترصخ بالجر�ة بأوضح وأبلغ وأوجع أ 

 بيان؟!

 وماذا تصنعون مع الروايات التي تقول بأن للزهراء عليها السالم يف كّل يوم شهقة إىل يوم القيامة؟!

ُيزيل عنه شكّه) أي يُزيل عنه شكّه بإمام زمانه. فاسحاق بن يعقوب يسأل عن قول اإلمام عليه السالم (فسيُصلح الله له قلبه و ■

 هذه الشخصيات وعن عالقتها بإمام زمانها.

ارية قول اإلمام عليه السالم (وأّما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إّال لِ� طاب وطهُر، ومثن املُغنّية حرام) املراد من املُغنية هي الج ■

 سوق الجواري وتجيد الغناء. فإذا كانت تلك الجارية تُباع وتُشرتى ألنّها تُغني فإّن مثنها حرام.التي تُباع يف 

فإّما أن يكون اسحاق بن يعقوب قد سأل عن هذا الحكم، أو رمّبا كان هناك من املال الذي بعثه إىل اإلمام كان فيه جزء من مثن 

 فإّن اإلمام عليه السالم يُرجع مثل هذه األموال. -إذا ما قرأنا التوقيعات -ُمغنيّة، وبحسب س�ة اإلمام الحّجة عليه السالم 

قول اإلمام عليه السالم (وأّما أبو الخطاب محّمد بن أيب زينب األجدع فملعوٌن وأصحابه ملعونون فال تجالس أهل مقالتهم فإّ�  ■

ور بأيب زينب، وهو من أسالف العقيدة النص�ية وركن من منهم بريء وآبايئ عليهم السالم منهم براء) هو محّمد بن مقالص املشه

أركانها. وهذا الفكر الفاسد امللعون املوجود يف كتاب (الهفت الرشيف) ويف كتب النص�ية، يرتبط بهذا الشخص الكافر الفاسد 

 امللعون.

ك إمام زماننا عليه السالم ينهى عن مجالسة ك� كان اإلمام الرضا عليه السالم ينهى عن مجالسة الكالب املمطورة (الواقفة)، كذل ✤

 أتباع أيب الخطّاب لعنة الله عليه.

 رمّبا يأيت َمن يُريد أن يُلبّس عىل نفسه فيّدعي أّن هذا الكالم يف توقيع إسحاق بن يعقوب هو بلسان التقيّة، فأقول: ✤

 أحد. هو حّر مبا يُريد أن يفكّر.. أنا أنقل لكم فهمي وقناعتي وال أفرضها عىل

وأنا أقطع أّن هذا التوقيع صادر من إمام زما�، وأقطع أيضاً بأّن املضام� املوجودة يف هذا التوقيع الرشيف مطلوبة بسطورها 

وألفاظها، وال يوجد حديث وراء السطور وال ما ب� السطور.. فمثل� يقول اإلمام (وأّما محّمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من 

 ) كذلك هو الكالم واضح ورصيح يف لعن ابن الخطّاب ولعن أصحابه وأتباعه.شيعتنا أهل البيت

الفكر املوجود يف الجزء األّول من سلسلة الرتاث الَعلَوي كتاب (األكوار النورانية واألدوار الروحانية أليب شعيب محّمد بن نص�  ✤

 إىل عبدالله بن سبأ، وإىل أبو الخطّاب األجدع لعنة الله عليه�.الذي لعنه آل محّمد عليهم السالم أيضاً).. هذا الفكر متتدُّ جذوره 

 (قراءة بعض الرتّهات من هذا الكتاب ملحّمد بن نص� لعنة الله عليه تحت عنوان: إظهار محّمد بن أيب زينب الكشف!).

 رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [رجال الكيش] يف لعن أيب الخطّاب، يقول عليه السالم: ✤

 (لعن الله أبا الخطاب ولعن الله من قتل معه ولعن الله من بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم)

 اً فأكله فإّ�ا يأكل الن�ان)قول اإلمام عليه السالم (وأّما املُتلبّسون بأموالنا فَمن استحّل منها شيئ ■

املُتلبّس باليشء هو الذي خالطه وامتزج به، و ُمراد التوقيع الرشيف: الذين يتصّدون لجمع أموال هي عائدة آلل محّمد ومن 

هناك أموال ممتلكاتهم الخاّصة مثل: (فدك) حيث كانت متتلكها الزهراء عليها السالم، أو بيت لإلمام كان اإلمام �تلكه، أو أن تكون 

هي أوقاف إليهم عليهم السالم، أو أموال مدفوعة من قبل شيعتهم إليهم عليهم السالم كالهدية، أو أموال صلة اإلمام. يعني أموال 

تُدفع لإلمام، وهناك َمن يت�زجون مع هذه األموال ويتواصلون معها: إّما بأن تكون محفوظة عندهم، أو هم يجمعونها، وقد يُراد 



للُمتلبس� باألموال: وهو الذين يتلبّسون بهذه األموال ويت�زجون معها عن طريق الخداع، واملُتلبّس هو أكرث خداعاً  معنى آخر

 واحتياالً من املُلبّس.

 قول اإلمام عليه السالم (وأّما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف ِحل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبُث) نص ■

 وجوب الخمس عن الشيعة يف عرص الغيبة.ألغى  واضح يف أّن اإلمام

 ولن أتحّدث عن املوضوع يف هذه الحلقة، وإّ�ا سأجعل الحديث عنه مخّصصاً يف حلقة يوم غد.

فال حاجة إىل قول اإلمام عليه السالم (وأّما ندامة قوم قد شكّوا يف دين الله عّز وجل عىل ما وصلونا به، فقد أقلنا َمن استقال  ■

صلة الّشاك�) هناك مجموعة من الشيعة يبدو من خالل النص أنّها بعثت لإلمام عليه السالم بأموال، ولكن بعد ذلك شكّوا يف 

إمامهم، يف عقيدتهم املهدوية، وطلبوا من نّواب اإلمام أن يُرجعوا إليهم األموال.. فاإلمام أمر النّواب أن يُرجعوا إليهم أموالهم، 

 عوا األموال للذين طلبوها، وقال: وأّما الشاك� فال حاجة لنا بأموالهم.فأرج

بَد لكم قول اإلمام عليه السالم (وأّما علّة ما وقع ِمن الَغيبة، فإّن الله عّز وجل يقول: {يا أيّها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إْن تُ  ■

لشيعة أن تسأل، فال يوجد يف ثقافة أهل البيت عليهم السالم سؤال ممنوع، تسؤكم}...) اإلمام هنا ال يُريد أن يسّد الطريق عىل ا

ولكن ألنَّ الوقت الذي كُتبْت فيه هذه الرسالة كان وقتاً حرجاً والشيعة ُمضطربون، إذا ما سمعوا كلمة من هنا ذهبوا يف اتّجاهها، 

فرقة يف زمان اإلمام العسكري، ولعلّه أكرث من ذلك. القرآن  20أو سمعوا كلمة من هناك ذهبوا باتجاه آخر.. وقد تشّعبوا إىل أكرث من 

هنا ال �نع من السؤال، ولكن هناك أسئلة يف ظروف معيّنة يف حاالت معيّنة، هذه األسئلة لو طُرحت وأُجيب عليها ك� هي من 

 سائل.دون مداراة، ومن دون مراعاة للزمان واملكان واألشخاص، فإّن الذي يتأذّى بها هو نفس ال

� فاإلمام ُهنا بّ� جزء من علّة الغيبة ح� قال (إنّه مل يكن ألحد من آبايئ إّال وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإّ� أخرج ح

 وال ُ�ثّل العلّة النهائية والكاملة. -يقع يف الحاشية -أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي) فهذا جزء من علّة الَغيبة 

 تحت عنوان: ملاذا غاب إمام زماننا؟) هنا: 2016شعبان  -فائدة (راجع محارضة لس�حة الشيخ الغزي يف ميالد إمام زماننا لل

https://youtu.be/VzL5Cey5QwY  

بالّشمس إذا غيَّبتها عن األبصار السحاب)، الشمس تنفع قول اإلمام عليه السالم (وأّما وجه االنتفاع يب يف غيبتي، فكاإلنتفاع  ■

األرض وَمن عليها: من تُراب األرض، وما هو مخزون أيضاً يف باطن الرتاب، وتنفع البحر وما هو مخزون يف أع�ق البحار من عجائب 

ن ليست فقط عىل املستوى الجسدي، بل خلق الله، وكّل الكائنات املوجودة يف عامل الطبيعة مبا فيها اإلنسان. منافع الشمس لإلنسا

أيضاً عىل املستوى النفيس واملعنوي، فك� ينتفع اإلنسان بالشمس، سواء كانت هناك غيوم تحجبها، أو مل تكن.. فمنافعها واصلة مع 

 الغيوم أو بدون الغيوم.. فكذلك اإلمام عليه السالم.

  أنَّ النجوم أمان ألهل الس�ء)قول اإلمام عليه السالم (و إّ� ألمان ألهل األرض ك� ■

 هنا يُبّ� اإلمام عليه السالم جهة من جهات االنتفاع به: أنّه أماٌن لوجود األرض أن تبقى بهذه الهيئة وبهذه الرتكيبة، وأماٌن أيضاً

ض من الشمس ومن كل لبقاء األرض، وأماٌن لنزول الفيض إليها، ومن جملته: منافع الشمس. فاإلمام عليه السالم أنفع لهذه األر 

 يشء.. فالشمُس أساساً هي ُمرشقٌة بنوره، وإّ�ا يسوق اإلمام األمثلة ألّن األمثلة هي التي تُوّضح املطالب للُمتلّقي.

اإلمام عليه السالم ح� قال (أماٌن ألهل األرض) هو أماٌن للكافر وللمؤمن.. فهذا هو األمان العام: أمان الحياة، أمان الهواء، أمان  ✤

 الطاقة املتحرّكة يف اإلنسان. (وقفة توضيحية قص�ة لهذه النقطة)

 م)قول اإلمام عليه السالم (وأكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج، فإّن ذلك فرجك ■

ون يعني إذا ما دعوتم بتعجيل الفرج فإنّه فرجاً لكم، وهذا األمر ال يُفهم إّال بالرجوع إىل القاعدة الذهبية يف الدعاء وهي (الدعاء بد

عمل، كالقوس بال وتر). ح� ندعو بتعجيل الفرج البد أن يكون هناك عمل يُساهم يف تعجيل الفرج ، وذلك هو التمهيد إلمام زماننا، 

 ال فائدة من الدعاء بتعجيل الفرج من دون عمل. نحن إذا ما عملنا باتجاه تعجيل الفرج.. هذا هو فرجنا. وأمر اإلمام باإلكثار و إّال 

 من الدعاء بتعجيل الفرج هو أمٌر باإلكثار من العمل بتعجيل الفرج (وقفة توضيحية لهذه النقطة).

) أّول فقرة من فقرات هذا االنتظار هو اإلكثار من الدعاء بتعجيل ن أعظم الفرجانتظار الفرج مقول اإلمام السجاد عليه السالم ( ■

 الفرج ، وال يتحقق اإلكثار بتعجيل الفرج إّال بالعمل، فالدعاء من دون عمل كالقوس بال وتر.

https://youtu.be/VzL5Cey5QwY


رث الدعاء الخايل، وال نُكرث العمل إمام زماننا ُمرشّق ونحُن ُمغّربون، لو كنّا ُمّرشق� ألكرثنا الدعاء بتعجيل الفرج. فنحُن ال نُك ✤

 لتعجيل الفرج.. فكيف ال نكون ُمغّرب�؟!

قول اإلمام عليه السالم (والسالم عليك يا إسحاق بن يعقوب وعىل من اتّبع الهدى) اإلمام عليه السالم مل يوّجه السالم إىل كل  ■

 شيعي، وإّ�ا وّجه السالم إىل الذي اتّبع الهدى.

ه السالم (وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإنّهم ُحّجتي عليكم وأنا ُحّجة الله عليهم) كل يشء قول اإلمام علي ■

يقع يف حياة الشيعة عىل جميع املستويات، وهم ال يعرفون املوقف منه أو املوقف معه فهو من الحوادث الواقعة.. وإمام زماننا 

 رواة حديثهم.. أرجعنا يف الحوادث الواقعة إىل

وقطعاً املقصود من رواة حديثهم هم املجموعة التي تّم الحديث عنها يف حلقة يوم أمس (وهم املُتّصفون بأوصاف مرجع التقليد 

 الواردة يف حديث أهل البيت عليهم السالم، والتي تم الحديث عنها بشكل مفّصل يف حلقة يوم أمس).

تي عليكم وأنا ُحّجة الله عليهم) هذه ُحّجية طارئة َعرَضية، لو كانت ُحّجية ذاتية لَ� قال قول اإلمام عليه السالم (فإنّهم ُحجّ  ■

م صلّوات الله عليه وأنا حّجة الله عليهم. ُحّجيتهم ُمستمرّة ما داموا يستمّدون من إمام زمانهم.. أي أّن هذه الحّجية الَعرَضية لديه

 نها، وهي حجيّة َعرَضية من جهت�:ُمرتبطة بُحّجيته عليهم، وليست ُمستقلّة ع

 من جهتهم: أن تكون عندهم مواصفات معيّنة ُمستمرّة حتّى تستمر هذه الحّجية. ●

 وحّجية من  جهة إمامهم. (وقفة توضيحية لهذه النقطة). ●

 .مرتبط بإمام زمانه -إذا كانت له ُحّجية  -إذا كان الرّاوي، الفقيه �يش يف وادي (كالمكم نور) فهو  ✤

 أّما إذا كان يكرع يف حديث املُخالف�، ويذبح حديث أهل البيت من الوريد إىل الوريد فكيف يُقبل أن يُسّمى رواية لحديث العرتة..؟!

هناك هندسة موجودة يف حديث أهل البيت عليهم السالم.. ومعرفة حديثهم عليهم السالم تحتاج إىل معرفة هذه الهندسة يف  ✤

 حديثهم.. ال أن يقرأ الشخص هذه الكُتب الضالة ويتصّور أنّه يفهم.

 ال ُ�كن للفقيه أن يكون فقيهاً حتى يعرف معاريض كالمهم، واملعاريض هي هذه الهندسة.

 يف التعامل مع روايات أهل البيت هناك عّدة آفاق من العمل:من هو راوي الحديث؟  ✤

 (البد أن يكون هناك إملام بالّلغة والنحو واألدب).عربية الرواية  -1

ة لها تفصيالً (مصدرها، الظروف واملالبسات املحيطة بها، معرفة الروايات املوافقة لها تفصيالً أو إج�الً، أو املعارضشأنية الرواية  -2

ل أو إج�الً، معرفة الروايات الشارحة لها، معرفة النص املتأخر منها؛ ألّن األمئة أمرونا باألخذ بالنص املتأّخر.. كل هذه األمور تدخ

 تحت عنوان شأنية الرواية)

 املنضبط بثقافة أهل البيت.والتي تُعرف من خالل موافقتها للقرآن، ولحديث أهل البيت وللعقل حّجية الرواية  -3

 معاريضية الرواية) -وهي يف أُفق� (تبويب الرواية لسانية الرواية  -4

(وقفة موجزة توضيحية لهذا املطلب تُبّ� املراد من هذه العناوين واآلفاق يف التعامل مع حديث أهل البيت عليهم السالم، وسبب 

 طرح الشيخ الغزي لهذه املطلب)

املة تُبّ� لكم كيف أّن الذين يعتربهم الشيعة (رواة حديث أهل البيت) هم الذين يذبحون أهل البيت من ستأتينا حلقة ك ✤

 الوريد إىل الوريد.. بالّلهجة الدارجة (حاميها حراميها).

 


