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 يا زهـــــــــــــراء 

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م16/4/2013   ( 19احللقة ) 

 

يف احللقة املاضية )تطبيقاٌت ما بني  وهي اجلزء الثاين من العنوان الذي بدأت بهاحللقة التاسعة بعد العاشرة 
التنزيل والتأويل( مرَّ الكالم يف عنوان العيد ويف عنواٍن ثاٍن احلسني واخرتت َمْعَلَماً من َمَعاِلم هذا العنوان زيارة 
احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه والعنوان الثالث األنبياء ، األنبياء يف ضوء معرفة أهل بيت العصمة صلوات 

ة ة األم  ل منها عقلي  ني ، وكان احلديُث أساسًا يبتدُئ من الروافد واخلطوط اليت تتشكَّ عوسالمه عليم أمج اهلل
ة واخرتت ، وكان احلديث عن األحداث املهم   فكان احلديُث عن الزمان واخرتت العيد مثااًل وأمنوذجاً 

واألمكنة واألحداُث واألشخاص يف منظورنا احلسني صلوات اهلل عليه هذا العنوان حلقيقٍة متاهت فيها األزمنة 
يف ساحة  ثُت عن أن  عن األسوة وحتد   كان احلديث عن األمنوذج البشري    ، ث   على األقل   الشيعي   العقائدي  

ة ي إىل حواجز جتعل الرؤية يف الشاشة العقائدي  ٍة يف الرؤية ويؤد  ي إىل ضبابي  ا يثور غباٌر يؤد  معرفة األسوة رب  
عدم  ة يف معرفة األعداء أو قد يكون السبب، هذا الغبار الذي يُثار قد يكون سببُه هو عدم الدق  واضحةغري 
والسبُب يأيت من  ُد يف الوسط الشيعي  ترتد   ديُث عن األنبياء واألسئلة اليتكان احلة يف معرفة األولياء، و الدق  
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هذا السؤال وهذا البحث أساسًا خاطئ ومبين على  بأن  تنا وقلت لة بني األنبياء وأئم  ة املفاضَ يف قضي  العلماء 
ت على وهذا هو الفهم يف مرحلة التأويل كما نصَّ  ماألنبياء من شيعتهم صلوات اهلل عليه خاطئة ألن   ةفكر 

ل )أصول : العنوان األو  ناءم واألحناء وبقي عندي عنوانانالكالم يف هذه األح ، مرَّ ذلك كلماهتم الشريفة
، األفكار(ث عن العنوان الرابع )احلدي ،)األشخاص( ،(األحداث) ،الزمان(احلديث عن )، كان الدين(
، حركة الزمان بقاطعهم املختلفة ةة األم  ل خارطة عقلي  شك  كت تُ هذه اخلطوط هي اليت إذا ما حتر   ، ألن  الفكر

جاً بشكٍل بسيط تعر  إذا مشي رتيباً أو مُ  أو ينزل وإال   البياين   حينما يصعد اخلط  زة ة املمي  وبالذات املقاطع املهم  
الزمان  أمواج ة وينتهي وحينما متر  اً يف حالٍة مرحلي  ا يكون تأثري الزمان وقتي  وإمن  ة ة األم  ك أثراً كبرياً يف عقلي  ال يرتُ 

إذا كانت ، لكن قبلها إىل الشاطئاآلتية كأمواج البحر تلغي األمواج اليت وصلت لغي اليت قبلها، األمواج ستُ 
، هذا ةة األم  ك األثر يف عقلي  اً هذه هي اليت سترتُ اً أو هابطة جد  عالية جد   ،ةاملقاطع الزماني   ،ةاألحداث الزماني  

إذا   ،ة وهي األحداث اليت يذوب فيها الزمنوبالنسبة لألحداث نفس الشيء، األحداث القوي   ،بالنسبة للزمان
لكن حني  ،يكون الزمان هو الرافد ،إىل الزمان ،لالكالم األو  كانت األحداث تذوب يف الزمن فنرجع إىل 

ة بعيدًا عن الزمان واملكان حينئٍذ تكون يذوب الزمن يف احلدث ويبقى احلدث هو الشاخص يف ذهن األم  
تنا، مىت وهم أئم   ،األسوة ،النماذج ،األشخاص هو األحداث هي رافد آخر بعيدًا عن الزمان، الرافد الثالث

ن هم األعداء ومن هم األصدقاء ، حني نعرف مَ نرفع احلواجز فيما بيننا وبينهم تأثريهم واضحاً؟ حنييكون 
هي مواضعهم ونضع األصدقاء يف مواضعهم اليت هي مواضعهم فليس وحني نضع األعداء يف مواضعهم اليت 

 معرفتهم، ن يقفون يف طريقذيثون عن الة يتحد  ، لذلك يف بعض الروايات األئم  نافٍس وال قاطٍع للطريقمن مُ 
، حني يقفون بني الشيعة وبني معرفة وهم ُقطَّاع طُرق وهم علماء س  ال تسم   يقول، من الشيعة ومن غريهم

 ويقطعون ،م من الوصولهنيقطعون الطريق على شيعة أهل البيت من جهة مينعو  ،ة هؤالء ُقطَّاع طرقاألئم  
 .شياعهمة مع أمينعون تواصل األئم   ة من جهةالطريق على األئم  

ّاألفكار ّوهي ّالرابعة األشخاص، هناك  ،األحداث ،الفكر، الفكر بالبستهم وخمالطته للزمان ،النقطة
هذا العنوان  ( ألن  أصول الدينعاين ، وأنا اخرتت هذا العنوان )هذه امل مُ نظم الفكر بثابة اخليط الذي يَ  ،الفكر

 ما ( اآلن حني تسأل أيَّ شيعي   صغارنا، )أصول الدين بني التنزيل والتأويلمعروف لدى الشيعة يعرفه حىت  
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ا معروفة ة معروفة وألهن  املعاد، هذه القضي   ،اإلمامة ،النبوة ،العدل ،؟ سيجيبك التوحيدهي أصول الدين
يء الشائع، وحني تها لكن ماذا نصنع هو هذا الشوشائعة حنن حُنف ظَُها ألطفالنا وإن كنت أنا ال أعتقد بصح  

، هذا نا إذا أردنا أن نضع هذا العنوان يف حمكمة أهل البيت ال يثبُت هذا العنوان، لكن  يسأُل الناس ُُنيب
 .أصول الدين هذه األصول اخلمسة ،التقسيم

 أصول الدين كذا كذا كذا هذه األصول الخمسة؟ : هل هناك آيٌة في الكتاب الكريم قالت بأنّ لالسؤال األوّ 

ن عن أصول الدين هبذا ث القرآإىل هذا املعىن، ِل يتحد   تشري ال توجد آية واحدة يف القرآن اجلواب كال  
 التقسيم.

 عن المعصومين صلوات اهلل عليهم جميعًا قالوا بأنّ  ،حديث عن النبي   ،ة: هل توجد رواية عن األئمّ السؤال الثاني
 أصول الدين هي هذه؟

عندنا آية يف الكتاب الكرمي وال يوجد عندنا حديث عن املعصومني األربعة عشر، ما ، ال توجد اجلواب كال  
أصول الدين هي هذه اليت نعرفها التوحيد العدل النبوة  ال من الكتاب وال من العرتة بأن    إطالقاً،عندنا نص  

 اإلمامة املعاد.

 ؟ة صحيح: هل هذا التقسيم من الوجهة العلميّ سؤاٌل آَخر

 .اجلواب كال  

 ؟لماذا

هذا خلٌل يف التوحيد، وخلٌل يف التقسيم  ،م األصول فنجعل التوحيد أصالً وُنعل العدل أصالً نا حني نقس  ألن  
سمة على ى بأساس القم يسم   وهناك شيءٌ  مشرتكٌ  هناك شيءٌ  إىل أقسامٍ  م شيئاً حني نقس   ،، التقسيمالعلمي  

ين إذا العدل داخل ضمن التوحيد ألن   ،نقول التوحيد، حينما  حيدث التمايزضوئه يكون التقسيم حىت  
ج العدل فأجعله أصاًل؟ من جهة خرم اعتقدُت بالتوحيد من دون العدل فهذا التوحيد توحيد باطل ، فلماذا أُ 

، ملاذا أجعل العدل أصاًل يف مقابل التوحيد ة هذا الكالم غري صحيح، التوحيد هو مشتمل على العدلعلمي  
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؟! التوحيد ، بعدل اهللدلداً ما ِل يكن معتقداً بالعموح   غري التوحيد وكيف يكون اإلنسان العدل أصل وكأن  
؟ أساسٍ  ، على أي   فاضحعلمي   خطأ ،هذا خطأ ؟حقيقة واحدة، ملاذا جعلنا العدل قائمًا برأسهوالعدل 

ثنني، هذين اإل بني حقيقي   أن يكون هناك فارق البد  يف التقسيم  بع امليزان املنطقيَّ أن تت  ك إذا أردت ألن  
التوحيد من دون مفهوم العدل، لكن حني أقول  رَ ال ميكن أن أتصو  العدل هو من ضمن التوحيد  فاحلال أن  
، هذا  فاضحر التوحيد من دون العدل، خطأ علمي  أتصو   أستطيع أن ينيعين أن   ،العدل ثانياً  ،الً التوحيد أو  

 .الً أو  

إذاً ملاذا ، ع عن القرآنتفر  من طريق القرآن، يعين املعاد مُ ؟ املعاد ثبت املعاد كيف ثبتحني أذكر املعاد،  ،ثانياً 
من  جزءاً  )وهو القرآن(  املعاد، إذا كان أصلُ ةو جزٌء من النبو  هالقرآن يقولون  ألن   ِل أذكر القرآن أصاًل؟

املعاد ثبت من القرآن  ، ألن  ةأن يكون املعاد داخاًل يف النبو   البد   ة؟جزءًا من النبو   ة ملاذا ال يكون املعادُ النبو  
ساً تلم  س املعاد هنا إىل أن نتلم  ئنا وتوج  ي  ة هتُ ة النقلي  ، لكن األدل  قالً ة ِل يثبت عتُه نقلي  ، املعاد أدل  ومن النب  

ة ة هذه ليست أدل  ة عقلي  البعض من أدل  ، وما يذكرُه ك على املعاديدل   عقلي   وجد دليلٌ  ال ياً وإال  اً وجداني  فطري  
 ألن   نا وبعبارة دقيقة النب  مها اللذان دال   ، القرآن والنب  ةنقلي   ةوأدل   وجداين   ذوقٍ بة ما بني ة مرك  هذه أدل   ،ةعقلي  

ة اآليات القرآني  ، يف مرحلة التنزيل هو الذي أرشدنا إىل املعاد النب   ،هو الذي جاءنا بالقرآن ،القرآن من النب  
 الذين ال ، للناسالكافرة ة اجلاهلةلألم   كان  ، واخلطابا مرحلة تأسيسد على التوحيد واملعاد باعتبار أهن  تؤك  

 ، وإال  مرحلة التنزيل على هذين األمرين فلذلك كان الرتكيز يف اآليات يف ،يؤمنون ال بالتوحيد وال باملعاد
؟ املعاد فرٌع من ون املعاد أصاًل وهو فرٌع من فرعٍ يكة فلماذا يف النبو   خلٌ والقرآن دا ،املعاد داخل يف القرآن

يدخل يف داخل  ،ة، حنن حني نقول النبو   واضحعلمي   ؟ خللٌ ة فلماذا كان أصالً القرآن والقرآن فرٌع من النبو  
ل مرحلًة جديدة وهي اإلمامة تشك    اإلمامة تدخل هنا ولكن ألن  وحىت  الوحي واملالئكة والقرآن  هذا املفهوم

ة اإلمامة بعد النبو   ، ولكن ألن  ةعة عن النبو  اإلمامة متفر   ة أيضًا ألن   اإلمامة داخلة يف النبو  مرحلة التأويل وإال  
ن أن تكو  ، ففي احلقيقة وفقاً هلذا التقسيم البد  مرحلة كمال الدين مرحلة التأويل لت مرحلًة جديدة وهيشكَّ 

ر التوحيد من دون ال ميكن أن نتصو   ،داخٌل يف التوحيد العدلَ  ، ألن  اإلمامة ،نبوةال ،التوحيد :األصول
ة ه من اجلهة العلمي  لكن   هذا التقسيم ِل يرد عن أهل البيت ة لكن حىت  ا املعاد فهو داخٌل يف النبو  وأم   ،عدل
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عن أهل البيت وهو مشتمٌل على فضيحٍة  يف القرآن وال وردَ  ل ال وردَ ا التقسيم األو  ، أم  تقسيٌم صحيح
لكن الناس قطعاً ال  ،اعتقادي   يقودنا إىل خطأٍ  وهذا اخلطأ العلمي  فاضح يف هذا القسيم  خطأ علمي   ،ةعلمي  

وانتهى األمر، لكن هذه  بعدالة اهلل ،تعتقد بالعدالة ،الناس حني تعتقد بالتوحيد ،ةتلتفت إىل هذه القضي  
 هذا التقسيم لو كان الناس كذا كذا، وإال    ،العدل ،أصول الدين التوحيد صارت عادة على األلسنة أن  

أصل برأسه  التوحيد يعتقدون أن   اس، يعين إذا كان النة كبريةعقائدي   يف مشكلةٍ  لوقعواًا يلتزمون به عقائدي  
، أساسًا الناس حني تعتقد بالتوحيد ل التوحيد حينئذٍ خت  ا التوحيدل عن نفصم وانتهينا والعدل أصل برأسه مُ 

نا يف الغالب عندهم مشكلة يف اجلانب  علماء، ألن  التبويب هذا خطأ من العلماء ا هذا، أم  اهللتعتقد بعدالة 
يف  ،النجاسات ،ة الطهاراتيف قضي   تغلواشنا ا، علماؤ ةة العقائدي  هناك ضعف واضح يف القضي   ،العقائدي  

أنا  ،خاطئ املشهورة تركوها على جانب، إذًا هذا التقسيم ة األساسي  ة والعقائدي  الفكري  هذه األمور، املسألة 
الشيخ اإلحسائي رضوان اهلل  ه يعتمد هذا التقسيم املشهور مع أن  من الشيخ اإلحسائي أن  أستغرب حقيقة 

 ،ه جماراة مع الوضع العام  ه يبدو أن  ع هذا التقسيم ولكن  بعُه يتعارض مارة واملنهج الذي ات  ة جب  عقلي  تعاىل عليه 
 ثالث من جوامع الكلم، يفاجلزء الوهو إذا ذهبنا إىل اجلزء الثالث عشر من جمموعة تراث الشيخ اإلحسائي 

( يف فني من معرفة أصول الدينرسالة حياة النفس يف بعض ما جيب على املكلَّ هناك رسالة ) ،160 الصفحة
ي ه قد التمس منّ بن زين الدين اإلحسائي إنّ ا بعد فيقول العبد المسكين أحمد أمّ  _ماذا يقول؟مة املقد  

فين من معرفة بعض اإلخوان الذين تجُب طاعتهم أن أكتب لهم رسالة في بعض ما يجُب على المكل  
فكتب  إجمااًل _ة واإلمامة والمعاد وما يلحق بها بالدليل ولو أصول الدين أعني التوحيد والعدل والنبوّ 

من يف نفس اجلزء ة باللغة الفارسي  الرسالة  ت، ُثَّ تُرمجَ 240الصفحة إىل  161 الصفحةمن هذه الرسالة 
ا  هذا املنهج ولكن رب  أن يتبىن  ، أستغرب حقيقة من الشيخ اإلحسائي 277صفحة الإىل  207 الصفحة

م يذهبون أصول الدين مخسة ألهن   م أطفالنا بأن  نا نعل  ل حديثي بأن  و  يف أ كما قلتُ   ،جماراًة مع الوضع العام  
؟ وتلك هي ، ماذا نصنعمهم اخلطأنعل   فبالتايل نضطر  أنويف املدارس ات يلتقون باألطفال يف احلسيني  

، ماذا تصنع، توقع التعليم اخلاطئ يف ةلسلطة الديني  ل ،ة للعلم اخلاطئ، هناك دكتاتوري  ة العلم اخلاطئدكتاتوري  
، مع معصومي   وال نص   قرآين   ال يوجد عليها ال نص  ، أصول الدين هذه اخلمسة األطفال حينئٍذ يف مشكلة
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ال يلتفتون إىل  سلكن النا ،ديف التوحيعتقاد يكون هناك خطأ كبري والذي لو رُت َب عليه اإل اخلطأ العلمي  
اهلل عادل  الناس تعتقد بأن   ،يلتفتون إىل هذا التقسيمم ال اعتقادهم ألهن  ال يوجد إشكال يف  ،ةهذه القضي  

؟ وليس عن أهل ، إذًا ما هو الصحيح يف التقسيم العلمي  اخلاطئ هذا التقسيم العلمي   ال تلتفت إىل لكن
ة اإلمامة، العدل التوحيد النبو   :ح هذه األصولأصول الدين إذا أردنا أن نصح   أن   ، يف التقسيم العلمي  البيت
صلوات اهلل وسالمه  ولكن هذا التقسيم أيضًا ليس من أهل البيتة يف التوحيد واملعاد داخل يف النبو   داخل

قد يكون  ،أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمراًل يف آيات الكتاب الكرمي: مَ ، قد يكون جمُ عليهم أمجعني
ين جاء ر ، لكن قد يسأل سائل من أكل آخَ ة تكون بشنا إذا أردنا أن نذهب إىل التأويل القضي  جمماًل ولكن  

من خالل اآليات واألحاديث  هااًل استنتجوا؟ جاء علماء الشيعة هبذه األصول أو  علماء الشيعة هبذه األصول
، د وضعها على جانبعلم الرجال ق ألن  وِل يذهبوا إىل روايات احلقائق واملعارف ولكن ليس استنتاجًا دقيقاً 

ا روايات احلقائق اليت حتدَّث مداراًة للعقول، أم   ة بشكٍل سطحي  ث فيها األئم  اليت حتد  الروايات ذهبوا إىل 
فألغوا الروايات وطرحوها جانباً نا جعلوا علم الرجال هو امليزان  علم الرجال قد ألغاها وعلماؤ فإن  ة فيها األئم  

، أصول الدين عند األشاعرة العقائد هبذا الشكلشاعرة هم الذين قسَّموا ، األلةعتزم رة واملشاعم روا بطريقة األوتأث  
لةلذلك يقولون عن املعتزلة مُ  ،عليها أصل العدلجاء املعتزلة فأضافوا  (،ة املعادالتوحيد النبو  )هي هذه  يف   ،عد 

فقلَّد علماء الشيعة املعتزلة فوضعوا العدل  ،لة املعتزلة والشيعةلة يقصدون باملعد  كتب الكالم يقولون املعد  
شاعرة واملعتزلة ال من ة، هذا برنامج جيء به من كتب األالقص   ، هذهاإلمامة فأضافوا اإلمامةز بوالشيعة تتمي  
، ضعوا أصول الدين: توحيد نبو ة معاداألشاعرة هكذا و  ، ألن   من القرآن وال من أهل البيت، الأهل البيت

فالشيعة أخذوا من هنا ومن هنا فجاء املعتزلة فأضافوا العدل ة املعاد يدخل يف النبو   ئ ألن  وهو تقسيم خاط
، اآلن آلن هو املصدر الوحيدالذي جعله العلماء اوحبثوا هذه املسائل يف علم الكالم وأضافوا إليها اإلمامة 

، علم الكالم ما هو من علم الكالم؟ يقولون لك املراجع املعاصرين ما هو املصدر الشرعي للعقائد إذا تسأل
مني وا املتكل  ة ذم  ، واألئم  ةيف هذه القضي   اآلن اخلوض ، ال أريدس يف أحضان املخالفني، علم تأس  ةاألئم  

هذه التسمية  الكالميني أصالً موا طرق اجلدال وطرق تعل  ي أنمني وإن كانوا أمروا بعض أصحاهبم ولعنوا املتكل  
، علم الكالم يعين املقصود منه اجلدال ر أن  ؟ الناس تتصو  املقصود من علم الكالم، ما هي تسمية خاطئة
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م وبدأ م كيف يتكل  م وإذا كان يتكل  ال يتكل   م أواهلل يتكل   ، هذا جدال حدث بني املخالفني أن  الكالم، أبداً 
بعلم الكالم ي س   ،ائدةالكثري منه ليس له ف ،ع عندهم وهو جدلي العلم املتفر  فسم  ة اجلدال يف هذه القضي  

ه البعض بعلم يبعلم الكالم ويسم  ى ، يسم  عنوانًا للعلم الذي يدرس العقائد، هذا هو علم الكالموصار 
؟ أصول الدين وهو علم الكالم األصول بأصول الدين، يقال علم األصولني، ما املراد من علم األصولني

هذه  ،ةيف املدارس الديني   ،ةالديني  سة يف املؤس   ،الديين   ستنباط املعروف يف اجلو  أصول اإلوأصول الفقه وهو 
؟ أصول الدين عند أهل ة ما هي أصول الدين عندهما إذا رجعنا إىل أهل بيت العصمة أصول الدين ، أم  قص  

، املعارف واحلقائق عند أهل البيت يف روايات ا التعداد يف األصول ال أثر لههذ ،البيت أصٌل واحد فقط
 ه أنت ميكن أن، ليس التوحيد ألن  وانتهينافقط  اإلمامة؟ ما هو هذا األصلأصول الدين هو أصٌل واحد 

، وميكن أن تؤمن ة تؤمن بالتوحيد ، التوحيد هو خاطئ لكن ميكن باجلملة أن تؤمن بالتوحيد وال تؤمن بالنبو  
ك قد فإن   طبيعي   ك إذا آمنت باإلمامة شيءٌ لكن   ،وإن كان إميانًا خاطئاً وال تؤمن باإلمامة ة بالتوحيد والنبو  

 باجلملة وإال  د ك موح  ، إن آمنت بالتوحيد ميكن أن يقال بأن   ة وبالتوحيد وهذا الشيء منطقي  بالنبو   آمنتَ 
، ى توحيد عند أهل البيتة واإلمامة ، هذا ال يسم   بالنبو  إال  التوحيد ال يكون توحيدًا يف مرحلة التأويل 

أصول الدين هي أصٌل  ، لذلك حني نقول بأن  حيدهذا هو التو د عند أهل البيت هو معرفة اإلمام التوحي
ة حني اعتقدت بالنبو  و  ةاعتقدت بالنبو   شيء طبيعي  ك إن اعتقدت باإلمامة واحد هي اإلمامة فقط ألن  

، مة ِل يكن جزافاً لكلمة اإلماختيار وجمتمعة يف اإلمامة ، هو هذا اإل قدت بالتوحيد ، هذه معاين مرتابطةتاع

مأخوذة من اأَلم   (إمام)النبوة شيء ، كلمة  ،التوحيد شيء  شيء،كل    وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فِي ِإمَاٍم مُبِني{}

، كانت مأخوذة من األُم فهو األصل  ، إن كانت مأخوذة من اأَلم فهو اجَلمع وإنة يف اجلذور اللغوي   ومَن األُم  
رأسه يعين من أصله، األُم  األصل، إمام من األَم   ، من أم   أسهم يعين أصل رأسهم ي األصل ، يُقال أم  ر ه فاألُم  

 اأَلم هو اجلمع صالة اجلماعة ، إمام ،يف اجلمع ي مأموماً يعين جمموعاً صل  ، أُ وهو اجلمع، مأموماً يعين جمموعاً 
 واملعىن العقائدي   ، املعىن اللغوي   وهو األصلم  من األُ  ، فاإلمام من اجلمع واإلمامنيجيمُع املصل   اجلماعة

وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فِي }ُع منها ة تتفرَّ البقي  و واحد ، اإلمامة هي األصُل األصيل هي أصل األصول  الفكري  
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شيء هو حتت  كلَّ   ( يعين أن  وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لَكُمنفس املضمون املوجود يف الزيارة اجلامعة ) إِمَامٍ مُبِني{

 ؟ النب  ةم َمن هواألئم   ، وإمامُ أصل األصول وهي ، يعين هي األصلةاإلمامحتت العنوان الكبري  ،عنوانكم
ا األطهاُر ، وأم  موسل  ى اهلل عليه وآله ر هو ُمـَحمَّد صل  ل واآلخم ة وإمامنا األو  ُد األئم  ة وسي  إمام األئم  األعظم 

، إمام اهلل عليه وآله ىث عن ُمـَحمَّد صل  نا نتحد  ث عن اإلمامة إن  حني نتحد   ،م يأتون من بعدهم آلهم فه من
ا فاطمة ا علي  فنفسه ، وأم  ى اهلل عليه وآله ، أم  ة وأصُل اإلمامة وحقيقة اإلمامة ُمـَحمَّد صل  د األئم  ة وسي  األئم  

 ،أنوارهُ ة من ُحسنٍي وحسنٌي منه ، والبقي  ا احلسن واحلسنُي فرحيانتاه وقلبُه وفؤادُه وهو فروحُه ومهجتُه ، وأم  
ُث هبذا نا نتحد  ث عن اإلمامة إن  هم ُمـَحمَّد ، حني نتحد  رهم ُمـَحمَّد كل  هلم ُمـَحمَّد أوسطهم ُمـَحمَّد آخم أو  

هذا الفهم الذي هو أبعد ما يكون عن إمامة  هذا الفهم السطحي   ،لإلمامة الفهم السياسي  الفهم ال هبذا 
 شيء إذا كان لإلمامة نعل فهو يكون ة إال  وآله ، ما اإلمامة السياسي   إمامة النب   إمامتهم ألن   يت ألن  أهل الب

ستعارات والتشبيهات ، إذا كان لإلمامة العبارات وهذه اإلإذا كان نريد أن نستعمل هذه حتت نعل اإلمامة ، 
ة هلم صلوات اهلل عليهم ، هذه منزلة طارئة احلقيقي  ة حتت نعل منزلة اإلمامة ي  منزلة اإلمامة السياس نعل فإن  

، أِل منني بذلك النعل الذي كان خيصفهُ ة َلَما وزهنا أمري املؤ ة ال قيمة هلا ، لو كانت هذه منزلة حقيقي  ضي  رَ عَ 
مامة اإلًا من اخلالفة اليت هي م حق  إذا ِل يُقم  ةق هو أفضل عندُه من اإلمامهذا النعل العتيق املمزَّ  بأن  يقل 

بل ُمـَحمَّد ال حيتاجونُه  ة ال قيمة هلا ، هذه من حاجات الناس ، هذا الشيء آلُ اإلمامة السياسي   ة ،السياسي  
ة واألجواء اليت جتعل األم   ر األسبابتتوف   ،ابًة ألن يعرف الناسة تكون بو  الناس حيتاجونه لكن اإلمامة السياسي  

ث عنها ، اإلمامة اليت نتحد   ث عن البناء العقلي  عقوهلا ، حنُن نتحد  تها ترتقي تها وحني تعرف أئم  تعرف أئم  
نا ال ة ال قيمة هلا طارئة وعارضة ، ألن  ث عن إمامة سياسي  ال نتحد   ،هبذا اللحاظ هبذا الفهم هبذا العمق

ويلة ، احلياة الط بألف وألفني أو ثالثة آالف سنةة تنتهي بسبعني سنة أو حىت  ث عن حياٍة دنيوي  نتحد  
هلا إىل آخرها ، حنُن إذا أردنا أن نقيس بقياسات اليوم ة ترتابط من أو  ة هي ما بعد الدنيا والقضي  املستمر  

ألف  مخسنييوم بقدار  ة يوم بقدار ألف سنة ،ام يف املأل األعلى بالقياسات القرآني  خبمسني ألف سنة ، األي  
ال قيمة هلا مهما طالت ، املوازين واحلسابات يف ليلة د ساعات ق، جمر  د دقائق سنة ، ستصبح حياتنا جمر  
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قاس بلحاظ ها ال تُ ة ولكن  ة ليست مهم  اإلمامة السياسي   ، ال يعين أن  أبعد من األفق السياسي   ةمعرفة اإلمام
 .منزلتهم، ال تُقاس بنزلة اإلمامة الكربى ة بنزلة اإلمامة اليت هياألمهي  

ّ
 
ّّجبولة ّّسأمر

 
ّ:صّعنّهذهّاحلقيقةيفّأحاديثّأهلّالبيتّأتفح

ت أن آيت بكتاب دين تعم  الوسائل( والرواية من الكايف والكايف موجود لكن  على سبيل املثال: هذا كتاب )
قد قطع الرواية هناك من علمائنا  ا ِل يكن الشيخ احلر  قطع الرواية ورب   ين ال أدري ملاذا الشيخ احلر  ألن   الوسائل

عن الفضيل : )صاحب الوسائلل رواية يذكرها ! أو  قطعوا هذه الرواية ال أدري ملاذا!الكتاب  هذا قواحق  الذين 

بُنِيَ _ ، إنتبهوا للرواية، هذا هو كالم أهل البيت_ باقر العلوم عن أبي جعفر صلوات اهلل عليهم رابن يسا

 والوالية_ طقوس و عبادات  هذه عقائد_ هذه ليست  على الصَّالةِ والزَّكَاةِ واحلَجِّ والصَّوم اإلسالمُ على خَمس

د هو نقل احلديث عن الكايف وقال حمم  _ بشيءٍ ومَل يُنَادَ :ة احلديث، تتم  ة، احلديث له تتم  _وقَطَع احلديث

ة ، تتم  ة يف الكايف يف هذا اجلزءوالرواية موجود ،ذكر املصدريين، إىل آخرهم ، ذكر السند، لَ ابن يعقوب الكُ 

 الرواية يف املصدر ! مع أن  ت الرواية هنا!( ال أدري ملاذا ُبرتمَ بشيءٍ كما نُودي بالوالية وَمل يُنَادَ_ ؟ الرواية ما هي

ا النداء األكرب األصل _ يعين الصالة الزكاة احلج هذا شيء أم   بشيءٍ كما نُودي بالوالية وَمل يُنَادَ  جاءت هكذا:

ث عن اإلسالم يعين هنا يتحد   ذا هو حديث أهل البيت ، َلمَّا يقول ُبينَ ، ه هو الوالية ، هذا الذي أنا أقوله

ة ة الظاهري  هذه اهلوي  _ على الصَّالةِ والزَّكَاِة واحلَجِّ والصَّوم بُِنيَ اإلسالمُ على خَمس، _ ، عن قواعدأصول

ة لكن م، هذه هوي  يقال له مسلم م ال صُ وِل يَ  وِل يذهب إىل احلج   زك   وِل يُ صل  ِل يُ ، املسلم إذا لإلنسان

 الصالة ميكن أن   وتقول:تشرح  عديدة روايات_ و  بشيءٍ كما ُنودي بالوالية وَمل يُنَادَ والوالية؟ _ األساس أين

ن ي حبسب ما يتمك  حني يسافر يقصر، حني يكون مريضاً يصل   ،ت ال يأيت هبا كاملةاإلنسان يف بعض احلاال
، إذا كان  بطهوره ال صالة إال  تسقط عنه الصالة ألن  ا يف بعض احلاالت حني يكون فاقدًا للطهورين ورب  
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ة وما ة الفقهي  ى صالة ، اآلن ال أريد الدخول يف هذه القضي  ي ، حينئٍذ ال تسم  فاقداً للماء والرتاب كيف يصل  
إلنسان يف بعض احلاالت كما يف حالة ، فالصالة ميكن أن تسقط عن اث باجلملة أنا أحتد   ،قال الفقهاء

  ،ين وميكن أن تأيت ناقصة كما يف حالة السفر وميكن أن تأيت بصورة ال تشبه صورة الصالةفقدان الطهورَ 
ظ ، والزكاة كذلك ميكن أن تسقط ال يستطيع أن يتلف  يه ك عينَ فقط حير  ي وهو طريح على فراشه كالذي يصل  

ة، ى بالزكاة الشرعي  شروط وال أقصد بالزكاة فقط ما تسم  الزكاة هلا  ط ، ألن  ر الشرو إذا ِل تتوف  عن اإلنسان 
يف بعض  ،أشكاهلا ة بكل  ة األموال الشرعي  احلقوق الشرعي   عام   ة النقدين واألنعام إىل آخرهم ، بشكلٍ هذه قضي  
كذلك والصوم ميكن   واحلج   ،ق الشروطحتق  يف بعض احلاالت ال جيب على اإلنسان أن يدفع لعدم الظروف 

ة هبا بقو  ك ب دائمًا أن يتمس  لكن الوالية اإلنسان ُمطالَ  ،ديةل إىل حكم الفم أن يسقط عن اإلنسان ويتحو  
شتبه فيه إ، تباه أيضًا يف فروع الدين، هناك اشفروعا هذه وأن يزداد يومًا بعد يوم ، لذلك هي األصل أم  

ماء يف الفروع وما ذكرها العل ،ي والترب  التويل  ة قضي   (معاداة أعداء اهللمواالة أولياء اهلل و )العلماء حينما ذكروا 
، وإذا ي أو باب للترب  ة باب للتويل  ة لن جتد يف الرسائل العملي  ذهب إىل الرسائل العملي  مها من الفروع، وأنت إ

ة األخرى، هبا األبواب الفقهي  ب ه يكتبُه ال على الطريقة اليت ُتكتَ ة فإن  يف بعض الرسائل العملي   دَ افرتضنا ُوجم 
ما إىل الفروع ومها داخالن حتت عنوان اإلمامة فما الذي جاء هبي هم من العقائد  والترب  التويل   ملاذا؟ ألن  

 ب شيءٌ ة ملاذا ِل ُيكتَ ذهب إىل الرسائل العملي  إ ،ةما من الفروع الفقهي  ة؟ ومع ذلك هم يقولون بأهن  ي  هالفق
أهل  ، هناك تقصري يف حق  ة، هناك اشتباهات عقائدي  ة، هناك اشتباهات علمي  سئلة كثريةي؟ أ والترب  عن التويل  

الرواية واضحة األساس هو ، صغريٍة وكبرية  ث عن كل  هذه أسئلة كبرية وأنا هنا ال أستطيع أن أحتد   ،البيت

_يعين  كما نُودي بالوالية بشيءٍ ومل يُنادَ والوالية والصَّومبُنِيَ اإلسالمُ على خَمس على الصَّالةِ والزَّكَاةِ واحلَجِّ الوالية _ 

 ل إال  ال تُقبَ  ،والصوم الصالة والزكاة واحلج   :هذه األشياء إن   التأكيد والبداية والنهاية عند الوالية ، ث   أن  
اإلنسان ليس دائمًا يأيت هبا قد ال يأيت  األشياء رغم أن  امليزان هو الوالية، هذه إذاً ، ، إذاً ال قيمة هلابالوالية

، ولكن الوالية ال ضها كما يف الصوم مثالً أو يأيت با يعو   ةحبسب الشروط الفقهي   جمزوءةهبا أصاًل أو يأيت هبا 
 وحىت   وكذلك احلج   ما يُقضى الصوم والصالةمثلوالوالية ال تُقضى بعد املوت  تكون فيها نيابة مثل احلج  

ام حياتهم موتهم وميكن أن يكون له نائب يف بعضها أي  ، هذه ممكن تقضى عن اإلنسان بعد ة الشرعي  احلقوق 
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إذا ِل  ين واحلج  ، الصالة عند فقدان الطهورَ  وميكن أن تسقط عنه أصاًل كما يف حالة الصالة وحالة احلج  
، لكن فة املكلَّ يف ذم   ،ملسلمة ايف ذم   جيب احلج  ، الشروط اليت على أساسها ستطاعةإلا ،ر الشروطتتوف  

اللَّهُمَّ أحينَا مَحَيا مُـحَمٍَّد وآل ، )ويذهب وهو حيملهااإلنسان حيملها  أن   الوالية ال تقضى بعد املوت البد  

كما  بشيءٍ وَمل يُنَادَ _( ال يوجد هناك انفكاك وال يف ثانية من الثواين مُـحَمَّد وَأَمِتْنَا مََماتَ مُـَحمَّدٍ وآل مُـحَمَّد

ملاذا  !؟ة ، ملاذا نأيت بأصول األشاعرةث األئم  كذا حتد  ، ه _ هذا هو األصل الذي أحتد ُث عنه نُودي بالوالية

ه أصول الدين وما هي بأصول الدين؟! أصُل الدين هو نأيت بأصول املعتزلة ونفرضها على الناس ونقول هذ
 .هذا: اإلمامة

؟ أنا آخرأو شخص  ؟ هل الشيخ احلر  ، ملاذا ُحذمَفتذا الذي حذف الرواية يريد أن حيذف هذه احلقيقة ه
ها موجود فيها األصل ا توجد نسخ ِل أرَ ، رب   يف الُنَسخ القدمية حىت  ُنَسخ الوسائل حمذوفة  رأيتها يف كل  

، عليه زرارة عن أيب جعفر صلوات اهلل نا فحذف هذا املقطع ، الرواية الثانية عنئوهناك من جاء من علما

بُنِيَ اإلسالم عَلى خَمسَة أشيَاء عَلَى الصَّالة والزَّكَاة وَاحلَجِّ والصَّومِ والوَالية ، قال زرارة فقلتُ : وأيُّ باقر العلوم )

الوالية هي  م ألن  ( إىل آخر الكالها مفتاحهن والوايل هو الدليلُ عليهنشيءٍ من ذلك أفضل ؟ فقال الوالية أفضل ألنّ

، أال ال خري يف عبادٍة من دون ة، والعبادة ال ميكن أن تكون عبادة من دون معرف، مفتاح العبادةاملفتاح

فقلتُ : وأيُّ ر إىل معرفة )، العبادة حتتاج إىل تفك  رمن دون تدب   ةٍ اء، أال ال خري يف قر ، من دون معرفةرتفك  

يف هذا  عند الوالية، وروايات عديدة البداية والنهاية( ها مفتاحهنأفضل ألنّشيءٍ من ذلك أفضل ؟ فقال الوالية 

 .ملضمار أنا هنا فقط أتناول مناذجا

يقة الكربى وهي ماذا قالت الصد   هتا،ام شهادإذا ذهبنا إىل خطبة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها وهذه أي  

فَجَعَلَ اهلل اإلميَاَن تطهريًا لكم من ى اهلل عليه وآله )َحمٍَّد صل  ة لدين ُمـة والعقائدي  ُث عن املنظومة الفكري  تتحد  
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؟ النظام مثل ههُ ، النظام كيف أشب  ( نظاموَطَاعَتَنَا نِظَامَاً ِللمِلَّة؟ )( طاعُة منوَطَاعَتنا: )( إىل أن تقولالشرك

خرزة  ه، هذبيدكسيكون خرز حة حة أنت إذا قطعت اخليط اخلرزات ستنتشر ال تكون مسب  املسب  خيط 
القالدة أيضًا ، القالدة حتتاج إىل حة حتتاج إىل خيط حة املسب  ى مسب  وتنتشر هذه ال تسم   ،ها خرزمجعُ و 

و النظام نفس الشيء ، هذه السلسلة ينظمها ، القالدة من دون الناظم أإىل ناظم  ،إىل سلسلة ،خيط
ل اخلرزة يف اخليط ماذا تقول ى ناظم أو نظام ، حنيى ناظم أو نظام وهذا اخليط يسم  تسم   ظُم  أن؟ إين  ُتدخم

حة ى مسب  اخلرز لوحدهم ال يسم   ،حةيت بجموعة خرز وأريد أن أصنع منها مسب  اخلرزة ، َنْظم ، اآلن إذا آ
 ؟ أريد أن أنظم اخلرز ، أدخلت اخليط يف اخلرزة فإين  يف اخليط ماذا أقول ا، أريد أن أدخلهيقال هذا خرز

ر وإذا نظمته سًا آخَ إحيمل  تهفت  شيء إذا ما  شيء ، كل   ذا كل  كة كذلك وهدالالنظام والقهذا هو  نظمتها
عة ؟ الطاعة متفر   شيءعة عن أي  الطاعة متفر   ،وطاعتنا )الزهراء( ، حني تقول هذا نظام ر هوسًا آخَ حيمل إ

، املعروف ُتطيع، املعرفة ملن؟ للمعروف اًل ث  ؟ أنت تعرف أو  عة عن املعرفة، أنت كيف ُتطيعمتفر  و  عن اإلمامة

( أماناً من الفُرقَة: )( ويف بعض الُنسخ للفُرقَة: ) ( مكتوبةوَإِمَامَتُنَا أَمَاَناً وَطَاعَتَنَا نِظَاَماً لِلمِلَّة) من هو هنا؟ اإلمام

: ا( موطن الكالم هنلإلسالم زَّاًوحبَّنَا ع( ويف بعض النسخ منقولة أيضاً: )واجلهاد عِزَّاً لإلسالمواملعىن واحد )

اإلمامة هي  نظام يعين أن  ال( الطاعة اليت هي أثر املعرفة واملعرفة اليت هي أثر اإلمامة ، وَطَاعَتَنَا نِظَاَماً ِللمِلَّة)

، ةدة اليت حتمل العقيا يقصد منها األم  د منها العقيدة وإم  ا يُقصَ ة إم  كلمة املل    ،(ةنظاماً للمل  من )املراد  ،األصل

(  وَطَاعَتَنَا نِظَامَاً لِلِملَّةاألمر إىل العقيدة ) ، يعين مرد  حتمل عقيدةا ألهن   ةمل  ل هلا ة قييعين هو بالتايل هذه األم  

ة إبراهيم يعين على عقيدة إبراهيم ، واستعماهلا ، على مل  ل ، اململل يعين العقائد يُقال اململل والنمحَ  ،ةكلمة املل  
ة املل   ت أن  لَ عمم ة هو العقيدة وإن كان استُ املل  األصل يف  ًا ألن  يكون جمازي  ا ع رب  استعمال متفر  يف الناس هذا 

يعين ( طاعتهم هي النظام وَطَاعَتَنَا نِظَاَماً لِلِملَّةة إبراهيم )العقيدة ، على مل   ةاملل   من هنا هم الناس لكن املراد

التوحيد  :ى هذه األجزاءا تسم  ة ، إمن  ى مل  دين ال تسم   ى هذاتساقطت اخلرز ال يسم  و إذا سحبت اخليط 
 ،املوت ،الصراط ،النار ،ةاجلن   ،الشفاعة ،العقائد األخرى كل    ،الرجعة ،املعاين األخرى كل    ،املعادة النبو  
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( اإلمامة هي لِلِملَّة نظَامَاًعن اإلمام )عة عن املعرفة املتفر   (اوَطَاعَتَنَ؟ )، النظام أينة، خرُز املل  ، هذه خرزالربزخ

اً ( كلمات الزهراء عميقة جد  وَطَاعَتَنَا نِظَامَاً ِللمِلَّة، من دون هذا اخليط هذا خرز منتشر ال معىن له )اخليط

 .ا هي مناذجلسُت بصدد احلديث عن خطبتها الشريفة إمن  

من كتب حديث أهل البيت ، حني أقول أحب  كتاٍب الشريف وهو أحب  كتاٍب إىل قلبلنذهب إىل الكايف 
، كتاب اهلل وحديث أهل البيت  ذ كالمي بعزٍل عن كتاب اهللصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني فال يؤخَ 

لة، هي صورة القرآن املفص  ، الكايف وغري الكايف ككتب الشيخ الصدوق هذه أحاديثهم الشريفة كتاٌب واحد
 ن، القرآهنا تظهرة القرآن ، نوري  م الكتاب الناطقلة إهن  املفص  القرآن  لة وأحاديثهم هي صورةجممَ  القرآن صورةٌ 

نا الكايف إن   ، حنَي حنب  ة القرآن؟ كالمكم نور، نوري  ة القرآن تظهر، أين نوري   بهبَ  من ُخوطم ال يفهمُه إال  
لرضا صلوات إمامنا ا  صلوات اهلل عليهم؟ُمـَحمَّدٍ  ، ماذا تقول كلمات آلم س عطر القرآن يف هذا الكتابنتلم  

 ،ك به الفرس هو هذا الزمامزممام هو احلبل الذي مُتسَ ( ال إنَّ اإلِمَامَة زَِمامُ الدِّين؟ ) المه عليه ماذا يقولاهلل وس

وَنِظَاُم املُسلِمِني وَصاَلحُ الدُّنَيا وَعِزُّ املُؤمِنِني إنَّ  إنَّ اإلِمَامَة زِمَاُم الدِّين، )مركز القيادة ،د هو هذا الزمامقوَ مُ  وكل  

أُسُّ ) ة تنمو من هذا األس  وينمو ، التوحيد والنبو   ( هو األس  أُسُّ اإلسالم النَّامِي)( هذه العبارة واضحة اإلِمَامَة 

( مصداق حُسنَيٌ مِنِّي وَأَنَا مِن حُسَني، )بوجود اإلمامة إال   ِل َتسمُ  الفروع ( حىت  وَفَرعُُه السَّاِمي اإلسالم النَّامِي

وهو فرٌع  ه أصل للنب  ( ُحسني أصل وفرع وكأن  حُسَنيٌ مِنِّي وَأَنَا ِمن حُسَني، هذا احلديث )واضح هلذا احلديث

رُنَ  ، فتتماهى األصول مع الفروع )للنب   إنَّ اإلِمَامَة )َحمَّد ُكل َنا ُمـَحمَّد(، ا ُمـَأوَّلَُنا ُمـَحمَّد َأوَسطَُنا ُمـَحمَّد آخم

العبارة الواضحة اليت ال حتتاج إىل شرٍح وإىل إطالة يف  ،(وَنَِظامُ املُسلِمِني وَصاَلحُ الدُّنيَا وَعِزُّ املُؤمِنِني زِمَامُ الدِّين

لِكُلِّ شَيءٍ : )ى اهلل عليه وآلهاألنبياء صل  ، أِل يقل خامت ( حديثهم واحدأُسُّ اإلسالم النَّامِيإنَّ اإلِمَامَة الكالم )
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بة مصاحم  أساس وتبقى( وَفَرعُهُ السَّامِي ُأسُّ اإلسالم النَّامِيإنَّ اإلِمَامَة ) ،(هل البَيتأَسَاس وأَسَاسُ اإلسالِم حُبَُّنا أَ

ئل واليت نقلها من يف الوسات الروايات اآلن ر أيَّ شيٍء من دون اإلمامة كما مر  ك ال تستطيع أن تتصو  ألن  
 بة هلن  أن تكون مصاحم  البد   القبول ا سر  ألهن   احهن  توالوالية مف  على الصالة و...،ينَ بُ اإلسالم  الكايف أن  

، أليس اآلية غت رسالتهما بل   ،، النبوة من دون اإلمامةالتوحيد من دون اإلمامة ال توحيد،  على طول اخلط  
، هذه التفريعات مامة هي األصل وهذا هو أصل الديناإل ،كذلك  ة الغدير، والتوحيدواضحة يف قضي  

يا شيعة أهل البيت جيء هبا من املعتزلة مع تلك  ،هبا من األشاعرة جيءالشائعة يف الوسط الشيعي املوجودة 
 .وال زلنا يف الكايف الشريف ،ة الفاضحة املوجودةاألخطاء العلمي  

، يا شيعة أهل البيت ماذا يقول باقركم ماذا يقول ال حتتاج إىل شرح  هذه الروايةزرارة عن الباقر وأعتقد أن  

روا  ( تذك  هُاحُفتَمِوَ( أعلى شيء فيه )سِنَامُهُوَ مرِاألَ ةُروَ: ذِارة عن أبي جعفر عليه السالم قالعن زر؟ )مكمإما

وَبَابُ  هُ احُفتَمِوَ سِنَامُهُوَ مرِاألَ ةُروَذِ)أيضًا كانت الرواية عن الباقر ت علينا قبل قليل مر   كلمة مفتاحهن  

 ةُ روَذِ) بن احلسنة احلج   ،علي   ،يف إماٍم مبنيباب األشياء  ،أحصيناهُ  شيءٍ  وكل   ،شيء باُب كل   (األَشيَاء

الطَّاعَةُ ) ؟هذا كل  ؟ ما  ( ماذا يا أبا جعفروَبَابُ األَشيَاء وَرِضَا الرَّمحَِن تَبَارَكَ و تَعَالَى هُاحُفتَمِوَ سِنَامُهُ وَ مرِاألَ

الذين  ،( ما أمجل هذه الكلمات مرِاألَ ةُروَذِ)  ، شيء، هذا هو أصل األصولكل    ( هو هذالِإلِمَاِم بَعدَ َمعرِفَتِه

الكلمة على د هذه أكثر من ثالثني سنة أنا أرد   ، واهلل هبذه الروايةدائمًا أتغىن  يعرفون بأين  يتابعون أحاديثي 

الطَّاعَةُ لِإلِمَامِ بَعدَ  وَبَابُ األَشيَاء وَرِضَا الرَّمحَنِ تَبَارَكَ و تَعَالَى هُاحُفتَمِوَ سِنَامُهُوَ مرِاألَ ةُروَ ذِ، )مكان املنابر يف كل  

 ، وأصل األصول ، هذا هو األصل( إىل آخر الرواية الشريفةمَعرِفَتِه

 ولــقـار العــد حــه قــيـف  ر  ـــو ســف أدري وهـيـك

 زل أصل األصولــم يــل  وم لكن ــيــادٌث في الـــح
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 ولـــلـــادٌ ال حـــحــال ات    ن ـــــــــكــٌر هلل لـــهـظـم

 ُت أدريــــــســي لــأن  ــب  ة اإلدراك أن أدري ـايــغ

 لسُت أدري

 لسُت أدري

يف عبٍق من علي  وآلم  ،يف نور الكالم ،ُمـَحمَّد يف حديث آلم  ،يف روضة احلقيقة ،يف الكايف الشريف أيضاً 

،  ( _باقر العلوم أيضاً :: قال يل أبو جعفرعن أبي محزة قال)؟ ن ُمـَحمَّد املصطفى ماذا يقولونستا، هنا يف بُ علي  

د كما يقول سي    الباطلَ  وألن   مر   احلقَّ  ألن   احلق   وهذا هو مر   احلق   كان أيب يفيت بر    كان الصادق يقول

كما مرَّ الكالم ( من الذي يعبُد اهلل؟ العبادة حتتاج إىل معرفة  إنَّمَا يَعبدُ اهلل من يعرِفُ اهلل ) _األوصياء حلٌو ويبء

ا يعبد اهلل  (؟ : جُعلتُ فِداك فما معرفة اهللفَأمَّا مَن ال يَعرِفُ اهلل فَإنََّما يعبدهُ هكذا ضالالً ، قلتُ) قبل قليل _)إمن 

اك جُعلتُ فِدَ قلت:) يقول: محزة الثمايلأبو  ،ة واضحةقضي   ،حتتاج إىل إثباتال ة ة منطقي  قضي  من يعرف اهلل( 

 زَّ ىل اهلل عَ ة إِ راءَالبَوَ ىدَهُة الْمَّئِبأَه وَ ام بِمَاإلئتِوَ ليٍّعَ واالةُ مُه وَولِسُرَ يقُصدِتَوَ لَّجَزَّ وَاهلل عَ قُيصدِ: تَ الَ؟ قَاهلل ةُفَعرِ ا مَمَفَ

ان السلوك الصحيح أين ميز  ق النظر يف هذه الروايةإذا تدق   (لَّجَوَ زَّاهلل عَ فُعرَيُ ذاكَم هَهِوِّدُن عَمِ لَّجَوَ

أ من تاج أن تترب  ه حتة ألن  علي  واألئم  ؟ هنا الصراط املستقيم ملستقيم؟ أين هو الصراط اوالسلوك اخلاطئ

: لتُ فِدَاك فَمَا مَعِرفَةُ اهلل؟ َقالَجُعاألعداء ، امليزان هنا )ص ص األولياء وأن تشخ  ن تشخ  أ أعدائهم فالبد  

 ،مةالتوحيد النبوة اإلما :( هذا التقسيمتَصدِيقُ اهلل عَزَّ وَجَلَّ وَتَصدِيقُ رَسُولِه وَمُواالةُ عَليٍّ وَاإلئتِمَام بِه وَبأَئِمَّة الْهُدَى 

اإلِمَامَُة أُسُّ اإِلسالم )، التأصيل مرَّ علينا التأصيل جود يف هذه الرواية ولكن الرواية هنا ليست بصددمو 

منا نا لو قس  ين كما ذكرت قبل قليل بأن  هذا شرح لكن   ،( التأصيل هناكوَجَعَل طَاعَتَنَا نَِظامًا لِلمِلَّة) ،(النَّامِي

 ،تصديُق اهلل ،دُه هذه الرواياتة صحيح وهذا ما تؤي  ة اإلمامة من جهة علمي  األصول إىل التوحيد النبو  
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، هذا ة اهلدىواإلئتمام بهم وبأئم  ، مواالة علي  هممن عدو   وجل   مواالة علي  والرباءة إىل اهلل عز   ،تصديُق رسوله
 .كثريٌة يف هذا البابوالروايات  ،  أس  اإلسالم النامياإلمامةَ  ألن   شرحٌ وهو  صحيحٌ  علمي   التقسيم تقسيمٌ 

اً  ،(إليه معرفة اإلمام والرد  باُب هذا باٌب يف الكايف ) وأنتقل  ر هذه الرواية وأكتفي هباأذكُ  الروايات كثرية جد 
تُه كتب هذا الذي ذم   ،حامُل أسرار أهل البيتجابٌر هذا هو جابٌر اجلعفي عن جابٍر،  ،إىل نقطٍة أخرى

ضوعة ، هذا هو احلديث ا مو وقال النجاشي عن كتبه بأهن   حني مررنا على كتب الرجال هذا الذي ُذمَّ الرجال 

: إِنَّمَا َيعرِفُ اهلل عَزَّ َوجَلَّ عتُ أبا جعفرٍ عليه السالم يقولعن جابرٍ قال مس)وضوع!! هذه األحاديث من كتبهم، امل

ا مَ نَّإِ يت فَهل البَنَّا أَمِ امَ مَفُ اإلِعرِ يَ الَوَعَرََف إمَامَهُ مِنَّا أهلُ البَيت وَمَن ال يَعرِفُ اهلل عزَّ وجلَّ وَمَن عَرََف اهلل  وَيَعبُدهُ

قلت بالتوحيد  ك إذاهذا املعىن الذي أشرُت إليه بأن   الكلمة واضحة، (الالذا واهللِ ضَكَهَاهلل  ريَ دُ غَيعبُوَ فُعرِيَ

ة لنبو  ذا قلت باإلمامة قلت بالتوحيد واك إلكن  ة ة من دون اإلمامة من دون النبو  ميكن أن تقول به ولو باجلمل
صلوات نا الضامن املنقول عن إمامنا الثامن وولي  ، وهذا املضمون واضح يف حديث سلسلة الذهب واإلمامة

( كَِلمَة اَل إِلَه إِلَّا اهلل حِصْنِي فَمََن دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ ِمْن عَذَابِي ) اهلل يقول: ،ُمـَحمَّدٍ  اهلل وسالمه عليه الرضا من آلم 

 .(طَالِب ِحصْنِي فَمَنَ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِن عَذَابِي بنَ أَبِيوَالَيَة عَليّ )

عبد اهلل  نا أبو: ابتدأعن الفضيل بن يسار قال؟ )تنا، ماذا يقول أئم   أخرى يف كتاب الكايف أيضاً أنتقل إىل نقطةٍ 

ة يتَتهُ مِيتَمِمام فَإِ هُلَ يسَلَاتَ وَمَ نْ: مَى اهلل عليه وآله: قال رسول اهلل صلّيوماً وقال _الصادق صلوات اهلل عليه_

ِل يقل من مات  ،ةة وامليتة غري اجلاهلي  د امليتة اجلاهلي  دَّ وعلى هذا األساس حتُ ( يعين األصل هو اإلمام ةيَّلِاهِجَ

ه ميكن أن يقال عنه ولكن   ،توحيداً وحيد باجململ ميكن وهو ليس اإلميان بالت ، ألن  وِل يكن مؤمنًا بالتوحيد

، فقلتُ: ةيَّلِاهِة جَيتَتهُ مِيتَمِفَهي األساس )( النقطة هنا مامإِ هُ لَ يسَ لَاتَ وَمَ نْمَ)، التوحيد احلقيقي هو هذا توحيد

 إذا إال   ،، ولكن هذا موجوداهلل والفضيل يسأله، غريٌب هذا واإلمام يقول قال رسوله( ؟قَالَ ذَلِكَ رَُسولُ اهلل
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املعىن ولكن ال د هلم هذا يريد الُفضيل أن يؤك  ا كان يف اجمللس أُناس فنقول رب  أردنا أن حنملُه احململ احلسن 

ةٌ يتَام َفمِيتَتُهُ مِمَ اَت ولَيسَ لَهُ إِلُّ مَن مَكُ: فَ لتُقُ، فَالَقَ  دْقَ اهللي وَ: إالَقَفَ) حالٍ  على أي   توجد دالئل على ذلك

الفضيل يقول قال رسول اهلل و ، اإلمام حمتارًا بإخواننا، يبدو هكذا الفضيل كان ( يبدو أن  معَ: نَالَ؟ قَليَّةاهِجَ

ة وبني  الشيعة جيعلون فاصاًل بني األئم  حىت   هذا ُيشعرك يعين وكأن  ، رسول اهلل قال ذلك أو ال د هل أن  يتأكَّ 
رسول اهلل أو  قال :هذا احلديث ليس حديث رسول اهلل سواء قالث اإلمام الصادق إذا حتد   وكأن  رسول اهلل 

 .، هذه ظالمة أهل البيت وال زالت إىل يومك هذاِل يقل

 هُ امَمَإِ فُ عرِمَنْ مَاتَ ال يَ ألبِي عَبدِ اهلل عَلَيه السَّالم قَاَل رَُسولُ اهلل  : ُقلتَُقالَ عَن احلَارِث بنِ املغِرَية )رواية أخرى: 

هذه  ،( ختريج حوزوي  اًامَمَإِ فُعرِاهليَّةً ال يَهالء أو جَاهليَّة جَليَّة جَاهِ، قُلتُ جَمعَ: نَ  الَ؟ قَليَّةاهِةً جَيتَمِ اتَمَ

هذه اإلشارة يعرفها  ،(اللضَاٍق وَ فَ: جَاهليَّةَ كُفرٍ ونِقَالَ؟ )تقسيم أصويل، ماذا قال له اإلمام تقسيمات حوزوي ة،

، هذه مناذج من يعرفون ماذا أقصد ،يعرفوهنا ، حني أقول هذا التقسيم تقسيم حوزوي  ةطلبُة احلوزة العلمي  
 .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ُمـَحمَّد أحاديث آلم 

ل هو اإلمامة وال صاأل أن   عىننريد أن نستنشق عطر هذا امل وهذه هي أحاديث أخرى، حنُن يف هذا اجلو  
، علينا يف احللقات املاضية، هذا احلديث مرَّ لةز ، هو هذا التقسيم من األشاعرة ومن املعتتوجد أصول أخرى

ا يهَ فِ  فُ عرِةً ال يَيلَلَ اتَ بَ نْ يا حييى بن عبد اهلل مَ، عن اإلمام الصادق )( هذه غيبة النعماينبن عبد اهللعن حييى )

على  روايةٍ  كلَّ ال أن نأخذ  إذا مجعنا هذه الرواية مع الروايات األخرى وِل يزدد معرفًة،  ليلة _من بات هامَمَإِ

ة املعرفة ويف موت يف جاهلي   ،ةيف املعرفة واحلديث عن درجات يف اجلاهلي   هنا احلديث عن درجاتٍ  ،حدى

، إن شاء اهلل _احلديث عميق وحباجة إىل شرح ةيَّلِاهِةً جَيتَمِ اتَمَ هامَمَا إِ يهَفِ فُعرِةً ال يَيلَلَ اتَبَ نْمَ_ ةاجلاهلي  
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إن بالتفصيل يف ملف  الكتابم والعرتة نشرحُه إذا سنحت فرصة يف احللقات القادمة فإن ِل يكن سأشرحُه 
 شاء اهلل تعاىل.

عرِف إِمَامَك َفإِنَّكَ إِذَا عَرَفتَُه َلمْ إُق بزماننا حنُن اآلن يف هذا الزمان، أبو عبد اهلل يقول لزرارة )وهذه الروايات تتعل  

بيت دينكم له أصل ليا شيعة أهل ا ،معرفة اإلمام هي أصل األصول ( ملاذا؟ ألن   هَذَا األَمر أو تَأَخَّريَضُرَّك تَقَدَّمَ

، املعرفة وفقاً  بعرفة إمامكم، وهذا األصل لن تستطيعوا أن حترزوه إال  ةسُه اإلمام إُمـَحمَّدٍ  واحد عند آلم 
 .والروايات عديدة ،ملوازين أهل البيت

مَْن َماَت وَليسَ لَُه إمام فَمِيتَتُهُ ميتَةٌ جَاِهليَّة وََمن _ باقر العلوم _  بن يَسَار قَاَل َسمِعتُ أَبَا جَعفَر يَقُولعَن الفُضَيل )

 مع القَائِم يف قَائِمٌ مَاتَ وهُوَ عَارِفٌ إلَِمامهِ لَمْ َيضُرَّه تَقَدَّم هذا األَمر أو تَأخَّر وَمَن مَاتَ وهُوَ عَارِفٌ إِلمَامهِ كَانَ كَمَن هو

كانسياب األمواج اهلادئة اللطيفة تنفذ إىل لماُت أهل البيت تنساُب انسيابًا  ، ك( والرواية واضحةفُسطَاطِه

الحتتاج إىل شرٍح الكلمات واضحة و  ،العلوي   دي  إىل القلوب اليت فتَّحت أبواهبا هلذا النور احملم   ،القلوب

القلوب جمبولة على  ؟ ألن  (، ملاذا القلوب أميللميَا أَنَديثِىل حَاس إِالنَّ وبَلُقُ نَّإِا فَيثنَدِحَاس بِحَدِّثُوا النَّ)، وتطويل

 اجلمال، القلوب جمبولة على امليل واإلحنراف إىل النور واإلحنراف عن ، القلوب جمبولة على حب  الفطرة

جهون اع الطرق الناس يت  لوال ُقط   األئم ة يقولون ،(كَالمُكُم نُور وَأَمرُكُم رُشد) ،ب الوحشة، الظلمة تسب  الظلمة

وكلمات أهل البيت ال  صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، ثوا الناس حبديثنا هذا هو حديثهم، حد  إلينا
 .هي مناذج اإمن  و ب واهلل نضَ وحديثهم ال يَ تنتهي 

طويلة فقط أذهب إىل موطن  رسالة ،ل بن عمررسالة اإلمام الصادق إىل املفضَّ  ،هذا هو بصائر الدرجات

ثُمَّ إِنِّي أُخبِرُكَ أَنَّ الدِّيَن ل وإىل شيعتهم؟ )هها إىل املفض  ماذا يقول إمامنا الصادق يف الرسالة اليت وج   ،الشاهد

اإلِميَان وهُوَ وَذَلِكَ الرَّجُل هُوَ اليَقِني وهُوَ ) اإلمام؟ هو ، من هو هذا الرجلة( واضحة القضي  وَأَصْلَ الدِّين هُوَ رَجُل
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، إىل آخر احلديث (وَمَن جَهِلَهُ جَهِلَ اهلل وَدِينَهُ وَدِينَهُ إِمَامُ أُمَّتِه وأهلِ زَمَانِهِ فَمَن عََرفَهُ عَرَفَ اهلل وَمنْ أَنكَرَهُ أَنكََر اهلل

اً، ه تفاصيل كثرية ولكن الكالم واضحاحلديث في ال أريد أن أذكر عبارات أخرى  واملضامني واضحة جد 
ص ين أريد أن أشخ  ب يف احلديث ألن  ب وال أريد أن أتشع  ا أتشع  ورب  ة ة واللغوي  املعنوي  وأدخل يف تفاصيلها 

، هذه أصول ؟ أصٌل واحد، ال توجد أصول، ما هو أصل ديننااألصل هو اإلمام أن  هذه احلقيقة فقط 
، وهذه أحاديثهم ولو واحد هو اإلمامة هو الوالية فقط آل ُمـَحمَّد أصلاألشاعرة واملعتزلة، أصول ُمـَحمَّد و 

 ، ألن  الوقت حمدود قادٌر على ذلك لكن ماذا أفعل و ين  إلأردت أن أورد املئات من هذه األحاديث واهلل 
ها ، هذه األحاديث كل  جانبًا هي هذه األحاديثقطَّعها علم الرجال وألقى هبا أحاديث أهل البيت اليت 

وجيء بأصول وبفروع وبرتاتيب أخرى من األشاعرة فضاعت األصول وضاعت الفروع قطَّعها علُم الرجال 
 البد   ،ج يف صعوديف تدر  ي مرحلة التأويل يف ترق   وألن  ة هي هذه الضياع بني التنزيل والتأويل والقضي   ،واملعتزلة
 .م احلقائق كما أرادها أهل البيتأن تُفهَ 

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَك فَإِنََّك إن دعاء اإلمام دعاء الغيبة، الدعاء يف زمان الغيبة يف مفاتيح اجلنان )إذا نذهب إىل 

وَدَعوتَين  بِكَ عَرَفتُك وَأَنْتَ دَلَلتَنِي عَلَيككما يف دعاء أيب محزة الثمايل )و  ،(لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَك لَْم أَعْرِف َرسُولَك

َفإِنََّك إن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَك لَْم أَعْرِف ( هذه املعرفة األوىل )اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَك، )(أَنتَ لَمْ أَدرِي مَا أَْنتإِلَيك ولَواَل 

إىل هنا وانتهينا  (رَُسولَك فَإنََّك إنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَُسولَك لَمْ أَعِْرف حُجَّتَك  اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي) ( إىل هنا وانتهينارَسُولَك

يتَةً جَاهِليَّة  مفإِنَّكَ إنْ لَمْ تُعَرِّفِنِي حُجَّتَك ضَلَلتُ عَنْ دِينِي اللَّهُمَّ ال تُمِتين؟ )ماذا يأيت بعدها (حُجَّتَك اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي)

 حني نزيغ عن مرحلة التأويل. ؟( هذا الزيغ مىت يكونوال تُزِغ قَلبِي بَعْدَ إِْذ هَدَيتَنِي

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَك الكِتَابَ }: ت علينا اآلية السابعة من سورة آل عمرانومر   إذا نذهب إىل سورة آل عمران

غَاءَ الفِتنَةِ وابْتِغَاَء فَيَتَّبِعُونَ َما تَشَابَهَ مِنه ابتِمِنهُ آيَاتٌ مُْحكَمَات هُنَّ اُمُّ الكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات فَأمَّا الَّذِينَ يف قُلُوبِهِم زَيغ 
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فإِنََّك إنْ لَْم تُعَرِّفِنِي ال ينفصالن )الكتاب والعرتة متماسكان  تَأويلِه وَمَا يَعلَُم تَأويلَهُ إِلَّا اهلل وَالرَّاسِخُونَ فِي الِعلْم{

التأويل، اإلمام ة تقاتلهم على ، احلج   تقاتلهم على التأويليا علي   ،( ودخلت يف مرحلة التأويلحُجَّتَك

( الذي هو فإِنَّكَ إنْ لَمْ تُعَرِّفِنِي حُجَّتَك ضَلَلتُ عَنْ دِينِي) ،نوا مرحلة التأويلة هم بي  ، األئم  يقاتلهم على التأويل

يذهب مع التأويل ؟  الزيغ هنا أين يذهبألن   ( مِيتَةً جَاهِليَّة وال تُزِغ َقلبِي بَعْدَ إِْذ هَدَيتَنِياللَّهُمَّ ال تُمِتين)التأويل 

هلل وَالرَّاسُِخوَن فِي وَمَا يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا ا} ،على التأويل احلق  ، علي  قاتل الذي قاتلهم ألجله علي  املنحرف 

، يت ذهن املتلق  يشت  ا الشرح والتطويل الكثري رب   وتطويٍل كثري، ألن  املعاين واضحة ال حتتاج إىل شرٍح  {العِلْم

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَك فَإِنَّكَ إن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَك َلمْ ( َلمَّا قال: )حُجَّتَك اللَّهُمَّ عَرِّفْنِيالتوحيد هنا ) تالحظون أن  

رَُسولَك فَإنََّك إنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَك لَمْ أَعِْرف  اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي)( وانتهى الكالم ال توجد تفاريع أخرى أَعْرِف رَسُولَك

 هذا هو األصل ( ألن  حُجَّتَك اللَّهُمَّ عَرِّفْنِية )، لكن حني وصل الكالم إىل معرفة احلج  ( وانتهى الكالمحُجَّتَك

الدعاء  ( يستمر   مِيتًَة جَاهِليَّة وال تُزِغ َقلبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنِيْن دِينِي اللَّهُمَّ ال تُمِتينفإِنَّكَ إْن لَْم تُعَرِّفِنِي حُجَّتَك ضَلَلتُ عَ)

 ك بَعدَ رَسُولِكرِمْعَلَيَّ طَاعَتَهُ مِن وِاليَةِ وُالةِ أَ تَرضَوالَيَةِ من فَلِشيٍء؟ ) ، ألي  ( هذه اهلدايةاللَّهُمَّ فَكَمَا هَديتَنِي)

 ألن  وه يف مفاتيح اجلنان قرأالدعاء طويل إة ( ويذكر أساء األئم  وُالةَ أَمْرِكحَتَّى وَاليتُ صَلواتُكَ عليِه وآله 

( ُثَّ وَالْحُجَّةَ القَائِم الْمَهدِيّ صَلَواتُكَ عَليهِم أَجْمَعِني) ( إىل إمامناأمري املؤمنني حَتَّى وَاليتُ وُالةَ أَمْرِك: )التوحيد هنا

 .( هو هذا الديندِينِك اللَّهُمَّ فَثَبِّتنِي على؟ )ماذا تقول
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شْهَدُ أَنَّ الدِّيَن أَوَ؟ )ازيارهتا صلوات اهلل وسالمه عليها ماذا تقول هليقة الكربى يف حني تذهب ختاطب الصد  

إىل أن ( أُشْهِدُ اهلل وَمَالئِكَتَهُ أنِّي وَيلٌّ لِمَن وَاالَكِ وَعدُوٌّ لِمَن عَادَاكِتقول: )يقة الكربى ( أنت ختاطب الصد  دِينُهُم

 األَئِمَّةِ مِْن وُلدِكِ مُوقِن وَبِوالَيَتِهِم ُمؤْمِن وَلِطَاعَِتهِم ُملتَزِم أَشْهَُد أَنَّ الدِّيَن دِينُُهموالَتِي بِِك وبأبيكِ وبَعلِك وأَنَا َيا مَ: )تقول

 .ألصل الدين دينهم، هم ا، ألن  يقة الكربى( إىل آخر ما تقولُه يف زيارة الصد  وَاحلُكمَ حُكْمُهُم

القول  ،القول األصل ،؟ هذا هو القول املتنيةماذا ختاطب األئم  أنت إذا تذهب إىل الزيارة اجلامعة الكبرية 
كما قال إمامنا اهلادي يف جوابهم لسؤال النخعي، ماذا نقرأ يف الزيارة اجلامعة   ،القول البليغ الكامل ،الفصل
أصل الدين  أن   ،أصل الدين هو اإلمام املعصوم ها تشري إىل أن  عبارات واضحة كل  ال ،نتبهوا للعباراتإ؟ الكبرية

م هم األصل هذا على أهن   ( أال يدل  حَقِّكُمْ زاهِقٌ زِمُ لَكُمْ الحِقٌ وَاملَُقصِّرُ فِيرَّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ وَالالفَال) اإلمامة

إِلَيْكُمْ وَحِسابُهُمْ عَلَيُْكمْ  هْلُهُ وَمَعْدِنُهُ، وَمرِياثُ النُّبُوَِّة عِنْدَكُمْ وَإِيابُ اخلَلْقِأَ وَأَنْتُمْ ْوَاحلَقُّ مَعكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُْم وَإِلَيْكُم)

ا ( هذه العبارة وحدهإِلَيْكُمْ وَأَمْرُهُ  لَدَيْكُمْ وَعَزائِمُهُ فِيكُْم وَنُورُهُ وَبُرْهانُهُ عِنْدَكُمْ وَفَصْلُ اخلِطابِ عِنْدَكُمْ وَآياتُ اهلل

 مَنْ وَاالكُمْ فَقَدْ وَاىل اهلل وَمَنْ عاداكُمْ فَقَدْ عادى اهلليأيت التفصيل ) ( ث  إِلَيْكُمْ وَأَمْرُهُم هم األصل )على أهن  تكفي 

ها هذه العبارات كل   (بِاهللِوَمَْن اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَْد اعْتَصَمَ  وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَْد أَحَبَّ اهلل وَمَنْ أَبْغَضَكُْم فَقَْد أَبْغَضَ اهلل

زِمُ لَكُمْ رَّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ وَالالفَال) :عيد القراءةسريع أُ  ، بشكلٍ  الدين له أصٌل واحد هو اإلمامتشري إىل أن  

رَّاغِبُ عَنْكُْم فَالالذي يبتعد عنكم ينتهي ) ؟ أن  شيٍء تشري ( هذه العبارة إىل أي  الحِقٌ وَاملُقَصِّرُ فِيحَقِّكُْم زاهِقٌ

( حَقِّكُمْ زاهِقٌ  وَاملُقَصِّرُ فِي) ( يلحُق بكمالحِقٌك باألصل )متمس   (زِمُ لَكُمْوَالال) ه مرق من الدين( إن  مارِقٌ

نتهى إ( أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ وَأَنْتُمْ وَاحلَقُّ مَعكُمْ وَفِيكُْم وَمِنْكُمْ وَإِلَْيكُمْ: )، ُثَّ تأيت الزيارة فتقولامليزان ُهم إذاً هم األصل
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، هذه العبارة ( هم األصلإِلَيْكُْم وَحِسابُهُمْ عَلَيُْكمْ وَمرِياثُ النُُّبوَِّة عِنْدَكُمْ وَإِيابُ اخلَلْقِ)الكالم الكالم واضح 

إِلَيُْكمْ  وَإِيابُ اخلَلْقِ )اإلمامة وهو أصُل الدين واحد مجلة من هذه اجُلَمل تنادي بأعلى الصوت  تكفي كل  

َمْن  إِلَيْكُمْ وَأَمْرُهُ لَدَيْكُمْ وَعَزائِمُهُ فِيكُمْ وَنُورُهُ وَبُرْهانُهُ عِنْدَكُمْ وَحِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ وَفَصْلُ اخلِطابِ عِنْدَكُمْ وَآياتُ اهلل

وَمَْن اعْتَصَمَ  أَحَبَّ اهلل وَمَْن أَبْغََضكُمْ فَقَْد أَبْغَضَ اهلل وََمْن أَحَبَّكُمْ فَقَدْ  وَاالكُمْ فَقَدْ وَاىل اهلل وَمَْن عاداكُمْ فَقَدْ عادى اهلل

( أليس هذا هو وَاالكُمْ وَهَلَكَ مَنْ عاداكُمْ سَعَدَ مَنْ تقول العبارات: )، حىت  ( إىل آخر الزيارةبِكُمْ فَقَدْ اعْتَصَمَ بِاهللِ

وَهُدِيَ  فازَ مَْن تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأمِنَ مَنْ لََجأَ إِلَْيكُمْ وَسَلِمَ مَنْصَدَّقَكُمْوَ وَخابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَضَلَّ مَنْ فاَرقَكُمْاألصل )

وَمَنْ جَحَدَكُمْ كافِرٌ م األصل )( أليس هذا يعين أهن  مَأْواهُ وَمَنْ خالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْواهُ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَاجلَنَّةُ مَنْ اعْتَصَمَ بِكُمْ

أَشْهَدُ أَنَّ هذا ساِبقٌ َلكُمْ فِيما مَضى وَجارٍ لَكُْم فِيما  بَكُمْ مُشْرِكٌ وَمَْن رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مَِن اجلَّحِيمِحارَ وَمَنْ

سعد من  ،م األصلحرف من هذه اجُلَمل يقول بأهن   لكن كل   كلمة وقت ألن نقف عند كل  ال يوجد ( بَقِيَ

، هذه مُجَل مقتطفة من رياض  الزيارة اجلامعةهبذا احلشد، ما بالك بكل   بالك فماواالكم لوحدها كافية 

( وَفاَز مَْن تَمَسَّكَ بِكُمْ وَخابَ َمنْ جَحَدَكُمْ وَضَلَّ َمنْ فارَقَكُمْ وَاالكُمْ وَهَلَكَ مَْن عاداكُمْ سَعَدَ مَنْالزيارة اجلامعة )

وَاالكُمْ وَهَلَكَ  سَعَدَ مَنْ)( ما أسعدنا هبم وَاالكُمْ سَعَدَ مَنْ: )ل نقو ، حنيوهي بشائر لكم يا شيعة أهل البيت

 وَاالكُمْ وَهَلَكَ مَنْ عاداكُمْ  سَعَدَ مَنْلسنا من اهلالكني )( وهذه نعمة حني ال نكون يف أعدائهم مَنْ عاداكُمْ

( هو نفس املضمون املوجود وَفازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ هنيئًا لكم ) ،( فازَ وَفازَ وَخابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَضَلَّ مَنْ فارََقكُمْ

 وَفازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأمِنَ مَنْ لََجأَ إِلَيْكُمْ وَسَِلمَ مَنْ ) ،(فُزْنَا وَفَازَ شِيعَتُنَا وَرَبُّ الكَعبَة)الكساء الشريف يف حديث 

فَالنَّاُر كم األصل )( ألن  مَأْواهُ وَمَنْ خالَفَكُمْ فَاجلَنَّةُكم األصل )( ألن   اتَّبَعَكُمْ مَنِ وَهُدِيَ مَنْ اعْتَصَمَ بِكُمْ صَدَّقَكُمْ
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هذا هو التوحيد يف أفق  ،معرفة اإلمام هي التوحيد ألن   ،معرفتكم هي التوحيد ( ألن  وَمَْن جَحَدَكُمْ كاِفرٌ مَثْواهُ

 اهلل كما قال ال إله إال   ألن  التوحيد معرفة اإلمام  بل  اهللالتأويل يف مرحلة التأويل، التوحيد ليس ال إله إال  
ر ل واآلخم ، وهم شرطها األو  وشروطها وأنا من شروطها ية بشرطهاا، يف رو بشرطها وشروطهاإمامنا الرضا 

أَشْهَدُ أَنَّ هذا سابِقٌ لَكُمْ فِيما  اجلَّحِيمِ حارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ وَمَنْ جَحَدَكُمْ كافِرٌ وَمَنْ)

 .(مَضى وَجارٍ لَكُمْ فِيما بَقِيَ

ي لَمْ تَزَالُوا بِعنِي اهلل وعِندَهُ فِ ك الوسائل )يف مستدرَ  دي أيضًا زيارة جامعةامنقولة عن إمامنا اهل لزيارةٍ  هناك نص  

فََجعَلَكُم فِي بُيُوٍت وَبِهِ حَافُّون حَتَّى مَنَّ بِكُم عَلَينَا  وَبِعَرشِِه ُمحْدِقُون وَلَُه تَخَافُون وَإِيَّاه تُسَبِّحُون ونرُأمًُا تَارَوَنْأَه وتِكُلَمَ

خَلقِهِ  وَرَضيَ مِن) تطهري هذه البيوت هو الذي توىل   (أَذِنَ اهلل أنْ تُرفَع وَيُذْكَرَ فَيهَا اسْمُه تَولَّى عَزَّ ذِكرُهُ تَطهرِيهَا

إىل سََمائِهَا  يَسمُوبِتَعظِيمهَا فَرفَعهَا عَلىَ كُلِّ بَيتٍ قَدَّسَه وَأعْالهَا عَلى كُلِّ بَيتٍ طَهَّرهُ يفِ السَّمَاء ال يُوازيهَا خَطَر وَال 

وَال يُغَادِرُ سُكَّاَنهَا صَر وَال يَقَعُ عَلى كُنهِهَا الفِكَر وَالَ يَطمَحُ إىل أرضِهَا البَ؟ )( هذه آثارهم هكذا فكيف همظَرالنَّ

إليكُم انتَهَت املَكَارِمُ والشَّرَف  وَفيكُم استَقَرَّت األنوَارُ  وَال تَتَمنُّونَ أَنَّكُم من غَرِيكُم يَتمَنَّى كُلُّ أحَدٍ أَنَّهُ مِنْكُم البَشَر 

، ومضامني ى فيهم( وإنَّ اهلل قد جتل  أَحَدٌ إلَّا اهللفَمَا َفوقَكُم إىل أن تقول الزيارة: ) (وَالعَزمُ والـمَجدُ والسُؤْدَد

 منريةٌ ، أحاديثهم وفريٌة وكلماهتم ويف هذه اجلهات كثريٌة جد اً يف هذه املعاين و حديثهم يف هذه األجواء 
 .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

 يف طوايا احللقات القادمة، ال ٌة من أحاديثهم أرى الوقت جيري سريعًا سأتناوهلا إن شاء اهلل تعاىلبقيت بقي  
 .ث فيها عن مثل هذه املطالبة سأحتد  زالت عندنا عناوين مهم  
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، كان يف ذهين أن أجعل حلقة كاملة  وهو الرجعة، الرجعة عنوان مهم  بقي عندي عنوان من هذه التطبيقات 
حلقة  رُت يف هذا املوضوع أن  ين وجدُت حقيقًة حني فك  لكن  ة ا عقيدة منسي  أو حلقتني ملوضوع الرجعة ألهن  

عن  باجلملة وبشكل سريع وموجز ث، لذا سأحتد   تكفيان للحديث عن موضوع الرجعةالحلقتني  ن  أواحدة و 
التنزيل  ، بعد ملف  الكتاب والعرتة ًا للرجعة إن شاء اهلل تعاىل يف ضمن ملف  خاص  ًا الرجعة وسأفتح ملف  

اً أكرب من جد   ملف  كبريٌ ًا وهو تعاىل يف الوقت املناسب سأفتُح ملف   والتأويل إذا سنحت الفرصة إن شاء اهلل
من ات اٌت وملف  الكبري ملف   وتقُع حتت هذا امللف  ة، ملف  الكتاب والعرتة ات السابقامللف   ومن كل   هذا امللف  

ما يقرب  أن   البيت يعلم الكثري من شيعة أهل ا ال، رب  عن الرجعة يف ملف  خاص  مجلتها سيكون احلديث 
وال ق إليها القرآن ث عن الرجعة يف الكتاب الكرمي، هناك موضوعات ِل يتطر  ا أكثر تتحد  من سبعني آية ورب  

، يف القرآن الكرمي هناك ما يقرب من سبعني بل واحدة وتنال من اإلهتمام والطرح بشكل كبري يف آيةح ىت 
ث بلسان ث بشكٍل صريح ومنها ما حتد  رجعة منها ما حتد  ث عن موضوع الأكثر من سبعني آية تتحد  ا رب  

 :على سبيل املثالفقط عن ذلك، اإلشارة ومنها ما جاءت روايات أهل البيت ختربنا 

وَيَومَ نَحشُرُ ِمن كُلِّ أُمٍَّة َفوجَاً ِممَّن }: ذهب إىل اآلية الثالثة والثماننيونحني نذهب إىل سورة النمل مثاًل 

 ؟؟ تقول يف يوم القيامةمىت يكون هذا احلشر {بآيَاتِنَا فَهُم ُيوزَعُونبُ يُكَذِّ

وَيَومَ نُسَيِّرُ اجلِبَالَ وتَرَى }:ثنا عن يوم القيامة يف اآلية السابعة واألربعنيوهي حتد   لنذهب إىل سورة الكهف

هذا هو ، رشَ اخلالئق حتُ  كل    ،رونيوم القيامة الناس مجيعًا حُيشَ  األَرضَ بَارِزَةً وَحَشَرنَاهُم فَلَمْ نُغَادِر مِْنهُم أَحَدا{

وهذه من عالئم يوم القيامة تكون اجلبال كالعهن  وَيَومَ نُسَيِّرُ اجلِبَالَ{}اآلية واضحة حشر يوم القيامة 

عن  ،مشاهد يوم القيامةثنا عن ، القرآن هكذا حيد  تسري اجلبال فكانت سرابا وَيَومَ نُسَيِّرُ اجلِبَاَل{} املنفوش

القطن تكون اجلبال سرابا كالعهن املنفوش، العهن يعين  ،وعن أشراطها وعن مواقفهاإرهاصاهتا وعن عالئمها 
 .هذا هو يوم القيامة، املنفوش
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يف  أن  الروايات أخربتنا   {حشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجَاًوَيَومَ نَ}هذا هو الرجعة: ا هذا املشهد يف سورة النمل أم  

 .ر الذين حمضوا اإلميان والذين حمضوا الكفرالرجعة حُيشَ 

 مَّ ثُم كُيتُمِيُ مَّثُم اكُيَحْأَاً فَاتَوَمْم أَتُ نْ كُوَ اهللِبِ ونَرُفُكْتَ يفَ}كَإذا نذهب إىل سورة البقرة يف اآلية الثامنة والعشرين: 

}كَيفَ تَكْفُرُونَ بِاهللِ وَكُْنتُم أين هذا يكون  ،قبل أن نرجع إليههناك حياتان وموتتان  {ثُمَّ إِلَيهِ تُرجَعُونم كُيِيِحْيُ

يِيِكُم ثُمَّ إِلَيهِ وَكُنْتُم أَمْوَاتَاً فَأَحْيَاكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْ} ؟تنتبهون لآلية {أَمْوَاتَاً فَأَحَْياكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيِكُم

 .ثُمَّ إِلَيهِ تُرجَعُون {}  ني وبعد حياتَ نيتَ يعين بعد موتَـ  {تُرجَعُون

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَني وَأحْييتَنَا اثْنَتَني فَاعْتَرَفْنَا بِذنُوبِنَا َفهَلْ إِلَى خُروجٍ مِنْ }اً: واضحة جد  ا اآلية يف سورة غافر ورب  

ومنها ما قلت قد تتجاوز السبعني منها ما هو صريح مثل هذه اآليات اآليات يف الكتاب الكرمي  ،سَبِيل{

ث يف تفاصيل الرجعة، عمَّا حيدُ ومنها ما هو على سبيل اإلخبار  األمم السابقة يفهو على سبيل املصاديق 
 .وما بنَي ُمَفسٍَّر بكلمات أهل البيتأكثر من سبعني آية ما بني صريٍح يف الداللة 

 الصفحة، من  الرواياتوِل يكن قد مجع كلَّ يف اجلزء الثالث واخلمسني فقط يف حبار األنوار ا يف الروايات، أم  
أنا  رواية (162، )ه يف بعض األرقام ذكر أكثر من روايةرواية مع أن   (162) ، ذكر144الصفحة إىل  39

الروايات املوجودة هنا مع  خصوصًا الزيارات واألدعية، إذا مجعنا كلَّ الروايات  أقول ِل يذكر اجمللسي كلَّ 
النصوص تتجاوز  ،مع األدعية مع الزياراتالروايات اليت ما ذكرها الشيخ اجمللسي يف كتب احلديث األخرى 

 كم  ،ث عن موضوعٍ املئتني، باهلل عليكم إذا كان عندنا سبعون آية أو أكثر وعندنا مئتني رواية أو أكثر تتحد  
ة  ، القضي  ني تكفيان للحديث عن هذا املوضوعحلقت حلقة و أن  جدت !! لذلك ما و ة هذا املوضوع؟أمهي   هي

، ة؟ اجلواب كال  املوضوع هذه األمهي  ات وأعطت هذا ت املنابر يف املساجد واحلسيني  اً ولكن هل حتدَّثَ كبرية جد  
حينما تكون اآليات هبذا  ة؟علماء الشيعة هبذه القضي   هل اهتمَّ ات عن ذلك؟ ثت الفضائي  هل حتد   !!،ملاذا؟
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هذا املوضوع من  هبذا املوضوع وتكون الروايات هبذا العدد اهلائل أال يعين ذلك أن   العدد اهلائل هتتم  
ًا ًا ة جد  املوضوعات اهلام   ل جزءاً هذا املوضوع يشك   أن   لكم سيتبني   ة؟ حينما سأفتح امللفَّ عند األئم  جد 

 .اً جد    معرفتك باإلمام منقوصةفإن   يعين حينما ال تكون عارفاً حبقيقة الرجعةإلمام، ااً من معرفة اً جد  مهم  

، ماذا نقرأ؟  رية اليت هي القول البليغ الكاملاجلامعة الكب الزيارةماذا نقرأ يف حنُن إذا ذهبنا إىل مفاتيح اجلنان 

ة ثون مع األئم  ا تتحد  أنتم إم   (أُشْهِدُ اهلل وَأُشْهِدُكُمْوَمالِي وَأُسْرَتِي،  بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْلِي) ؟كيف خناطبهم

ال أقول  ،، حينما تقفون بني يدي أمري املؤمننيالزيارة اجلامعة ونتقرأ، أال ةأو تكذبون على األئم   بصدقٍ 
كذبوا ت ا أنم  ، إون با يف هذه الزيارةم يُقر  ون إهن   الذين ال يقرأون وحىت  يقرأ الذين ل  ألقون على ااجلميع يقرأ

وَمالِي وَأُسْرَتِي، أُشْهِدُ اهلل  بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْلِي) ة، هكذا خناطب األئم  كونوا صادقنيت ا أنتكم وإم  على أئم  

 ةتافهة ال قيمة على قضي   تفعَل هذاوجتعلهم شهداء هل ميكن أن ( أنت حينما جتعل اهلل شهيدًا وَأُشْهِدُكُمْ

، جعل اهلل شهيدًا واجعلين أنا اإلمام شهيداً إ ،فعلكذا إة، اإلمام يقول لك هقانون من األئم  ؟! وهذا هلا

كافٌِر  آمَنْتُمْ بِهِ  وَبِما( كيف هذا اإلميان؟ ) أُشْهِدُ اهلل وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُْؤمٌِن بِكُمْجعل ُمـَحمَّداً وآل ُمـَحمَّد شهداء )إ

عْدائِكُمْ وَمُعادٍ لَهُمْ، سِلْمٌ مُْبغِضٌ ألَ وْلِيائِكُمْنْ خاَلفَكُمْ مُوالٍ َلكُمْ وَألَكَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌبِشَأْنِكُمْ وَبِضَاللَةِ مَ بِعَدُوِّكُمْ وَبِما 

ذه األجزاء ، أنت اآلن تأيت هب؟!ة يف اإلميانة أو غري مهم  ( هذه األجزاء مهم  حارَبَكُمْ لِمَنْ سالَمَكُْم وَحَرْبٌ لَِمنْ

، يعين (؟ وتأيت هذه التفاصيلأُشْهِدُ اهلل وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ) اهلل شهيداً ومنهم شهداء أِل تقلوجتعل من 

حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ امُحَقِّقٌ لِمَعنها ) ينفك   ة وال ميكن للمؤمن أنة وضروري  واجبة وأساسي   األجزاءهذه األشياء وهذه 

هذه األجزاء  كلَّ    تعرف أن  ًا حىت  ة جد  كم مهم  ( عارٌف حبق  عارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرُّ بِفَضْلِكُمْ أَبْطَلْتُمْ مُطِيعٌ لَكُمْا لِمَ

، أنا أمحل علمكم أنا  بعلمكمقٌ يعين مصد   حمتملٌ ( عارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرُّ بِفَْضلِكُمْ مُحْتَمِلٌ ِلعِلِْمكُمْل املعرفة )شك  تُ 
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، أعتقُد بهم  ، أمحل علمكم( يعين أين  مُحْتَمِلٌ ِلعِلْمِكُمْ)ت يعين التشكيك حتماالمن اإل (حمتمل)ليس  ،أقبلهُ 

( بنفس هذه أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ( الحظ كلمة مؤمن نرجعها إىل بداية املقطع )بِذِمَّتِكُمْ مُعْتَرِفٌ ِبكُمْ مُؤْمِنٌ مُحْتَجِبٌ)

ة تك الشيعي  ، أنت هوي  ( هذه أجزاء اهلوي ةمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْمُنْتَظِرٌ ألَ بِإِيابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْمُؤْمِنٌ )الدرجة 

، اإلمام على أنفسنا حني نقرأ دعاء العهد ( حنُن هل نضحكمُؤْمِنٌ بِإِيابِكُمْ ُمصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ ، )هي هذه

هُ اهلل جَخرَبلهُ أَقَ اتَ ن مَ إِبِهَذا العَهد كَاَن مِن أَنَصارِ قائِمِنَا فَ نْ َدعَا إىل اهللِ تََعاىل أَربَعنَي صبَاحَاً مَ الصادق ماذا يقول؟ )

عََلى اللَّهُمَّ إنْ حَاَل بَينِي وَبَينَهُ الَمَوُت الَّذِي جَعَلتَهُ ؟ )قرأ يف دعاء العهد( إىل آخر ما يقول وماذا نهربِن قَ مِى الَعَتَ

ي مُجَرِّدَاً قَنَاتِي ُمَلبِّيَاً دَعوََة الدَّاعِي فِي احلَاِضر يفِاً سَرَاهِي شَ نِفَاً كَرَزِتَؤْي مُربِقَ نْي مِنِجْرِأخْعِبَادِكَ حَتْمَاً مَقْضِيَّا فَ 

فَأخْرِجْنِي مِنْ ) ،( إىل آخر الدعاءبنَظرَةٍ مِنِّي إِلَيهوَاكْحُل نَاظِري اللَّهُم أَرِنِي الطَّلعَةَ الرَّشِيدَة والغُرَّةَ احلَميدَة والبَادِي 

ا ، ملاذأو أصل من أصول اإلعتقاد أو هذا أساس للعقيدة !!هذا مزاحهل ( قَربِي ُمؤْتَزِرَاً كَفَنِي شَاهِرَاً َسيفِي

ذلك حني جئت بكتاب لهبذا املوضوع و وا ة اهتم  ؟ قطعًا علماء املدرسة اإلخباري  هذا اإلمهال هلذه العقيدة
علماء  ،ة، علماء املدرسة اإلخباري  ائل من الرواياتاهل م  حبار األنوار واضح اهتمام الشيخ اجمللسي هذا الكَ 

ثني وا يف هذا املوضوع غري احملد  ، ومن العلماء الذين اهتم  ة الرجعةيف قضي  كبريًا وا هبذا اهتمامًا  اهتم  احلديث 
، ةاملدرسة اإلخباري   يف جو   ،ة وهو يف عمداد املدرسة اإلخباري  د عبد اهلل شربَّ الذين مجعوا احلديث مثل السي  

ة، املدرسة من أساطني املدرسة اإلخباري   وهو ةاملدرسة اإلخباري   فيض الكاشاين أيضًا هو يف جو  لوكذلك ا
ا أكثر من غريهم من ب  ة الرجعة ور كان هلا اهتمام كبري، من الذين كان هلم اهتمام كبري يف قضي  ة  اإلخباري  
يقاظ من اهلجعة يف إثبات )اإل مهم  العاملي له كتاب  الشيخ اإلحسائي، أنا ال أنسى الشيخ احلر   هو العلماء
هو أيضًا من علماء املدرسة  ،تالكتب اليت ُكتبَ  ، هناك كتب عديدة موجودة لكن هذا من أهم  الرجعة(
ة، وإن اآلن املوجودون من علماء املدرسة وا هبذه القضي  ة اهتم  اإلخباري  علماء املدرسة  عام   ة، بشكلٍ اإلخباري  
، الذين ِل سالفهموالقوي  والواضح كاهتمام أال يظهر كذلك اهتمامهم األكيد ة ليس هلم صوت اإلخباري  
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 يه اهتمَّ الشيخ اإلحسائي رضوان اهلل تعاىل عل ة،املدرسة األصولي   هي واضحاً ة اهتمامًا وا هبذه القضي  يهتم  
ث ب يف رسائلهم وحتد  سهَ ث عنها بشكل مُ كبريًا بوضوع الرجعة وألَّف فيها تأليفات منفصلة وحتد  اهتمامًا  

ة هذا وأمهي   ، السبب هو معرفة الشيخ اإلحسائي حبديث أهل البيتعنها يف شرح الزيارة اجلامعة الكبرية
 ن أهتمَّ ين مم  كتبهم رضوان اهلل تعاىل عليه، ومن املعاصر فاتهم ويف  املوضوع لذلك أعطاها مساحة واسعة يف مؤلَّ 

يف موسوعة اإلمام املهدي ث عن هذا املوضوع ، حتد  د الصدر رضوان اهلل تعاىل عليهد حمم  السي   هبذا املوضوع 
بعد استشهادهم رضوان اهلل  عن الرجعة طُبعَ  يف موضوٍع وحبٍث خاص   ،ث يف كتيٍب خاص  عليه السالم وحتد  

 ،ةسة الديني  املؤس   ،احلوزوي   اجلو   ،عام   بشكلٍ لكن  ،شاء اهلل إن عن هذا املوضوع ثأنا سأحتد   ،اىل عليهتع
ر والسبب للتأث  يف اإلميان  أساسي   وركنٌ ة ة أساسي  ا قضي  ون هبذا املوضوع مع أهن  ال يهتم  ة ات الديني  املرجعي  

راوي يقولون أو إذا أرادوا أن ُيسقطوا رواية ة املخالفني يف الكتب الرجالي   وألن  بالفكر املخالف ألهل البيت 
 هذا إلسقاط روايتهم يف كتب الرجال عند املخالفني، ملاذا يعترَب و إلسقاطهم  هذا كافٍ ن يؤمُن بالرجعة وهو مم  
ث عن الروايات تتحد   ة حينما تأيت يف كتب الرجال الشيعي  حىت  ، دقعهم الصاعلى تشي   يدل  هذا  ألن   ؟عالمة
ع األصيل، ، عالمة التشي  أصيل ه شيعي  يعين بأن   فالناً يقول بالرجعة ة يقولون وإن  كان أصحاب األئم    ،الرجال

 .ةوهذه العالمة وضعها األئم  ع األصيل هي داللة على التشي  يف كتب الشيعة القدمية ويف كتب املخالفني 

الشيخ الصدوق وهو من الكتب اجلميلة اليت  ع فيها مجصفات الشيعة( واليت ُن مثاًل إذا نذهب إىل كتاب )حن
صفات ، يف كتابهم )ث عن صفات الشيعةة تتحد  ، مجع فيها أحاديث عن األئم  الشيخ الصدوقكتبها 

، بن موسى الرضا صلوات اهلل عليه عن الفضل بن شاذان قال: قال علي  الشيعة( الرواية عن اإلمام الثامن 

مَن أَقَرَّ بِتَوحِيدِ الرضا؟ ) ، ماذا يقول األماماحلقيقي   وين للشيعي  د عناا إىل هذه الرواية، اإلمام هنا حيد  ستمعو إ

 مةِمُالءعَنْ يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِه وَتَنَزَّهَ عَنْ مُجَاَنسَةِ مَخْلُوقَاتِه وَجلَّ ) ،( ال ُيشب هه خبلقهيِ التَّشبيِهِ عَنهاهلل ونَفْ

عَمَّا ال َيلِيقُ به وأقرَّ بِأنَّ  لَهُ احَلولَ والقُوَّة  يِ التَّشبيِهِ عَنه وَنَزَّهَهُونَفْ   مَن أَقَرَّ بِتَوحِيدِ اهلل، )( كما يف دعاء الصباحكَيفيَّاتِه

 دِ مَخُْلوقٌَة خَلقَ تَقدِيرٍ ال خَلقَ تَكوين وَشَهِدَ َأنَّ وَأنَّ أَْفعَالَ العَِباوَاإلِرَادَةَ واملَشِيئَة واخلَلَقَ واألمر وَالقَضَاَء والقَدَر 
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وَاْجَتَنَبَ  ى اهلل عَلَيهِ وآلِه رَسُولُ اهلل وأَنَّ عَليَّاً واألَئِمَّة بَعدَه حُجَجُ اهلل وَ وَالَى أَوليَائَهُم وَعَادَى أَعْدَائَهُممُـحَمَّداً صلّ

ع وداللة على التشي  ا كانت عالمة ، وهذه ألهن  ومتعة النكاح يعين متعة احلج  ( واملُتْعََتنيالكَبَائِر وأَقَرَّ ِبالرَّجْعَة 

وأَقَرَّ بِالرَّجْعَة واملُتْعَتَني وَآمَنَ بِاملِعْرَاج ) واحلق  احلقيقة  املخالف وما بني خط   ما بني اخلط  والصراع املوجود 

من ( والبَعْث وَالنُشُور واجلَزَاء واحلِسَاب والصَّرَاط واملِيزَان الَقرب واحلَوَض والشَّفَاعَة وَخَلقَ اجلَنَِّة والنَّار لَةَ يفءاالْمُسو

 أنت إذا رفعت هذا ( يعينوأَقَرَّ بِالرَّجْعَة؟ )(، ماذا قاليتالبَ هلَا أَنَتِيعَشِ نْفَهَُو مُؤمِنٌ َحقَّاً وهُوَ مِ هذا ) آمَن بكل  

  ( الرواية واضحة ومثل هذا واهلليتهل البَا أَنَتِيعَشِ نْفَهُوَ مُؤِمنٌ حَقًَّا وُهوَ مِ ) :ال ينطبق عليك هذا العنوان سوف

 ما بني مرحلة التنزيل والتأويل، علمُ ه يْ ، اجلواب هو احلرية والتَـ ؟ اجلواب أتركُه لكمنا يهملوهنا، ملاذا علماؤ كثري
هلا، ما قلت ولكن هناك من يتأو  م ال يؤمنون بالرجعة ، أنا ال أقول بأهن  روايات الرجعةألغى الكثري من الرجال 

إرجاع  لالتأو  ا أم   تها،لي  ، التأويل هو تأويل أهل البيت إرجاُع األشياء إىل أو  ليو أل والتهلا، فارٌق بني التأو  يؤو  
ل، ، فارٌق بني التأويل والتأو  احلقيقي أو املعىن األو يلاملعىن هذا هو  ر بأن  تها اخلاطئة هو يتصو  لي  األشياء إىل أو  

ه ه ألن  لون كتاب جد  ، ال يؤو  هلون عليه كتاب جد  يتأو   ؟مام عليه السالم ماذا يفعل الناسولذلك حني خيرج اإل

ل الرجعة، أو  ل، هناك من علماء الشيعة من يت، فارٌق بني التأويل والتأو  وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ{}ل هو الذي يؤو  

علماء  ، هناك من علماء الشيعة أنا ال أقول كل  هلون عليه كتاب جد  يتأو   ،ل خطأ التأويل هو الصحيحالتأو  
هلا، لكن أنا حديثي ليس عن اإلميان بالرجعة من يتأو  رين هناك وخصوصًا من املتأخ  الشيعة يؤمنون هبا ولكن 

ة يقولون وإن آمنوا هبا، ملاذا يهملوهنا واألئم   هبذا املوضوع، حديثي عن عدم اهتمام العلماء اإلميانأو عدم 
والحظتم الرواية عن اإلمام  اليت وردت الحظتم الزيارة اجلامعة الروايات؟ ولو نقرأ من األسس ا أساسبأهن  

 ؟ن ذلك، ملاذا إذاً العلماء يرتكو اً وهو من شيعتناكان مؤمناً حق  ه من آمن هبا، من أقرَّ بالرجعة،  الرضا بأن  

من أكثر الكتب  (وكتابُه )أصل الشيعة وأصوهلا د حسني كاشف الغطاءشيخ حمم  ال على سبيل املثال: مثالً 
مرتضى العسكري وعادًة حينما يكتب العالـمم  مة كتبهاة اليت عندي هلا مقد  خوهذه النس تة اليت طُبعَ الشيعي  
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د حسني  يف القول، وال أبايل كتب أو ِل يكتب، ماذا يقول الشيخ حمم   يوافقهُ  عالـمم يعينلكتاب  مةمقد  
للمطبوعات بريوت لبنان سة األعلمي مؤس   1429،  2008؟ هذه الطبعة الطبعة اخلامسة كاشف الغطاء

 ألن   ع يهودي  ولذلك يعين التشي  أخذوا الرجعة من اليهود الشيعة  ا بأن  ، املخالفون يقولون عن  36الصفحة يف 
شيخ  الة تشغل بال لكن هذه القضي  الشيعة قالوا بالرجعة وهذا كالم معروف وأنا ال أريد أن أقف عنده 

 صاحب كتاب فجر على أمحد أمني الكاتب املصري   هو يرد  ا قولُه _أمّ )كاشف الغطاء، فماذا يقول؟ 
 : عليه يقولهو يرد  _بالقول بالرجعة ع ة ظهرت في التشيّ اليهوديّ  إنّ  _اإلسالم وضحى اإلسالم إىل آخرهم 

 املؤمن احلق   يقول أن  أنتم الحظتم الروايات اإلمام الرضا _ع بالزم في مذهب التشيّ ن بالرجعة وليس التدي  
ع ن بالرجعة في مذهب التشيّ وليس التدي   :والشيخ كاشف الغطاء هكذا يقول هبا ومن شيعتنا هو من أقرَّ 

وكاشف الغطاء  (مُؤْمِنٌ بِإِيابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ)نا كيف اإلمام اهلادي يضع لنا دستور اإلميان رأوقبالزم _

ة وإن كانت ضروريّ  ع بالزم وال إنكارها بضارّ ن بالرجعة في مذهب التشيّ وليس التديّ  :هكذا يقول
_ ليس بالزم هبا وال إنكارها بضار  ن والتدي  ة عندهم يعين كيف تكون ضروري  ؟! فكيف يكون هذاعندهم _

 ه من شيعتنا ومؤمن حقًَّا إذا أقر  أن  سعتم كالم اإلمام الرضا و _ وجودًا وعدماً ع بها ولكن ال يُناط التشيّ 
هذا موجود على  أن  واملشكلة اء وبني حديث أهل البيت، حديث العلمبالرجعة، الحظوا اهلوة الفاصلة بني 

ولكن هذه ة والتقديس بسبب الصنمي  قون تهم ال يصد  والشيعة عام  م ُنَكذَّب ولكن حني نتكل   طول اخلط  
كبعض أنباء الغيب   وليست هي إاّل  :يقولع بها وجودًا وعدمًا _ولكن ال يُناط التشيّ  _حقائق موجودة

 وليس_يعتربها كروايات املالحم والفمََت، تالحظون!!  الشيخمن العقيدة و  اً اإلمام جيعلها جزء ،غريٌب هذا_
وأشراط الساعة مثل نزول عيسى من السماء وظهور  كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل هي إاّل 

وما هي من اإلسالم في شيء وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين  انيّ يال وخروج السفالدجّ 
هذه  السفياين  خروج و ، يعين نزول عيسى كيف ما هي من اإلسالم يف شيء هذه القضايا  هي حىت  _

، هذه منظومة ة البداءة أيضًا أخربوا يف قضي  األئم   ألن   ق خروج السفياين  ، إذا ِل يتحق  ةإخبارات من األئم  
، الرجعة جزء من الرجعة ليست من هذه اإلخبارات ولكن كيف هي ليست من اإلسالم يف شيءمتكاملة  
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وما هي من اإلسالم في شيء ليس إنكارها خروجاً  :يقولهبذا املعىن،  ةمَ فعَ ة مُ زيارات األئم   كل    ،عقيدتنا
وكذا حال  _وغري ذلك ىنزول عيسعن هذه املطالب يعين _ عتراف بها بذاتِه دخواًل فيهوال اإل منه

فاقهم مع فهل اتّ  ، على فرض _إىل آخرهم  ها أصل من أصول الشيعة _وعلى فرض أنّ  الرجعة عند الشيعة
د هذه وهو يؤك   37 الصفحةإىل أن يقول يف  _ع ظهرت في التشيّ ة اليهوديّ اليهود بهذا يوجب كون 

ل إلى ة من العصر األوّ وحديُث الطعن بالرجعة كان دأب علماء السنّ  _قبل قليلاحلقيقة اليت أشرت إليها 
وحديُث الطعن  _ا تستبان األشياء بأضدادهاع، إمن  ا أصل من أصول التشي  ملاذا؟ أليس ألهن  هذه العصور _

ل إلى هذه ة من العصر األوّ كان دأب علماء السنّ  _ن بالرجال بسبب اعتقادهم بالرجعةالطع_بالرجعة 
كروا بعض إذا ذَ  _من املخالفنيمنهم _ _الرجال يعين علماءالعصور فكان علماء الجرح والتعديل _

نبذوه بأن يقول لوثاقتِه وورعِه وأمانتِه ثيهم ولم يجدوا مجااًل للطعن فيِه ومحدّ العظماء من رواة الشيعة 
مؤمن الطاق مع أبي حنيفة ونادرة  :ويشري_أو يجعُل هلل شريكًا هم يقولون يعبُد صنمًا بالرجعة فكأنّ 

، حني  يف كتب املخالفنيمذكورة حىت   ،باجلملة أنا سأقوهلاث عنها فقط أشار إليها هو ِل يتحد  معروفة _
مؤمن  ستهزاء، ألن  الرجعة على سبيل اإلقال أبو حنيفة ملؤمن الطاق قال أقرضين مااًل وأنا سأعيدُه إليك يف 

، فيقول له أقرضين صحاب اإلمام الصادقمن أة البارزين من أصحاب األئم  الطاق كان من علماء الشيعة 
ك ال ترجع كلبًا أو خنزيراً قال أعطين ضمانًا أن  ، فماذا قال له مؤمن الطاق؟ وأنا أعيدُه إليَك يف الرجعةمااًل 

في مقامي وأنا ال أريد أن أثبَت _  يف الكالمق، هو يستمر  يعل   ث  ة، ، هو يشري إىل هذه القضي  وأنا أقرضك
و الذي أنا هذا ه_ صغير أوكبيرهتمام قدٌر قول بالرجعة وليس لها عندي من اإلة الهذا وال غيره صحّ 

! وهناك من ه )أصل الشيعة وأصوهلا( هذا الكالم؟س كتاب إويف شيعي   فقيهٌ و  ، كيف يقول مرجعٌ أقول عنه
وأكثر من عندي ُقالمة ظفر ا ال تساوي ، هناك من قال بأهن  قال أسوأ من ذلك لكن اآلن ما عندي النص  

الزائد من الظفر، ال تساوي الظفر إذا طال وأنت قلمتُه هذه القالمة  يعين، قالمة ظفر واحد قال هذه الكلمة
 ؟ملاذا_ هتمام قدٌر صغير أو كبيروليس لها عندي من اإل_ ، مثل هذا الكالمعندي الرجعة قالمة ظفر

م آدم وعلَّ )يف تفسري أخذنا مثااًل منها  عاً يف تفاسري علماء الشيعة اليتقط، وفقاً لذوق أهل البيت القرآنملاذا 
يف تفاسري علماء الشيعة ال يوجد اهتمام باآليات اليت  ،حديث أهل البيتوكيف أعرضوا عن  (هااألساء كلَّ 
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القرآن اهتمَّ  ، حني أقول بأن  ث عن روايات أهل البيتد  أحتنا ألكن زٍر يسري نَ ب ثت عن الرجعة إال  حتد  
يف  روعيَ يقول البعض ) قد ،إذا كان هذا الكتاب، ون هبا وهذا كالم واضح وصريحم ال يهتم  بالرجعة، فهُ 

أليس املفروض أن نطرح احلقائق   لو يُقدَّم للمخالفني ، حىت  يُقدَّم للمخالفني( بهذا الكتا هذا الكتاب أن  
ذه األمور ميكن ران يف مثل هوالدوَ  دوا على اللف  عوَّ الشيعة تَ  ولكن ألن   كما هي، ملاذا خناف من احلقيقة؟

 .اً ال أجد له حممالً شخصي   ا، أنحممالً  أن ُند له

، هذا الكتاب )أصول العقيدة( تأليف د سعيد احلكيم داَم ظلهد حمم  لكن ماذا أقول ملرجٍع معاصر للسي  
ميالدي،  2007، الطبعة الثانية ةللثقافة اإلسالمي  سة احلكمة ، مؤس  الطباطبائي احلكيمد سعيد د حمم  السي  

وبعد فقد سبق من بعض  مة:نقرأ يف املقد   (أصول العقيدة، كتاب )معاصررجع تقليد هجري مل 1428
قه ببيان ة في الفأن ُنصدر رسالتنا العمليّ د _ من السي   ا _قهم اهلل تعالى أن طلبوا منّ إخواننا المؤمنين وفّ 

برسالة  ،ببحث ،بوضوعة ق الرسالة العملي  يعين أن يرفم  عتقاد بها على الناس _أصول الدين التي يجب اإل
المؤمن على  ستدالل عليها من أجل أن يكونمع اإلوبها تكون نجاتهم  _صغرية عن العقائد الواجبة

 لهمستجابة اإل ة _طبع الرسالة العملي   وقت يف يعين_ ه ولم يسعنا في وقتهِ بصيرٍة من دينِه وعذٍر عند ربّ 
 يعين خصوصًا _ بعد ذلك:إىل أن يقول  _ة جتماعيّ ة واإلوالعلميّ ة لضيق الوقت وكثرة المشاغل الدينيّ 

اآلن صارت القضية واجبة أن نكتب   ،اآلن بعد هذه الفرتة وبعد أن ظهرت محالت التشكيك يف العقيدة
فيه العقائد الواجبة اليت جيب على املؤمنني أن يعتقدوا هبا واليت تكون سببًا لنجاهتم وأن يكونوا على كتابًا 

ام التي ظهرت هذه األيّ والتحريف والتحوير  خصوصًا بعد حملة اإلنكار والتشكيك _بصريٍة من أمرهم 
تربك عليهم وضعهم وتجعلهم في حيرٍة من قد ُيصاب بعض المؤمنين بصدمة ٍت للنظر حيث لفِ بوجٍه مُ 

تضيع عليهم حقائق دينهم ومعالمه ومن أجل ذلك وغيره رأينا لزامًا علينا أن نحاول أمرهم بل قد 
فهو يريد أن يكتب كتاباً ألجل أن يكون املؤمنون على بصرية من دينهم ويُثبت هلم ماذا؟ ما  _ام بذلك القي
هذا الكتاب وبها تكون نجاتهم _ عتقاد بها على الناس أصول الدين التي يجب اإل مة _يف املقد  ه قال

ث يف ه حتد  الرجعة، مع أن  ما فيه وال كلمة واحدة تشري إىل عقيدة و بالضبط  صفحة 500عدُد صفحاتهم 
، أنا وهناميكنكم أن تراجعوا العناوين وتقرأ، ة الرجعة عند أهل البيتة كأمهي  ليست هي من األمهي  عناوين كثرية 
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ة الشيعة ال أنكر فضل الكتاب وخصوصًا لعام   ومهم  د ة والكتاب جي  عناوين مهم   هي ةمهم   تال أقول ليس
ال الذوق الشيعي  ت علىًا وأُل فَ ة جد  واملوضوعات املوجودة يف الكتاب مهم  ، أبداً ة الكتاب وال أنكر أمهي  

ب، ال يوجد  تُ الكُ  هذا شيء موجود يف كل   ،نات هنا وهناكقطعًا هناك هَ  ،ل على مضامني الكتابُأشكم 
كعقيدة ة  ال تبلغ من األمهي  ولكن هذه العناوين املوجودة نات وسنعود إليها كتاب معصوم هناك بعض اهلَ 

عرض هلا وأتناوهلا إن شاء أوسوأكثر من مئتني رواية آية  ث عنها القرآن يف أكثر من سبعنيالرجعة اليت حتد  
إن شاء اهلل تعاىل، حني  ، بعد هذا امللف  (الكتاب والعرتة ملف  )الكبري  ، يف طوايا امللف  الرجعة اهلل يف ملف  

إىل دراسة،  حباجةٍ  ذا امللفَّ ه ، ألن  اسبيومني ولكن يف الوقت املنبيوم أو ال يعين  أقول بعد هذا امللف  
حباجة إىل دراسة وإىل هذا موضوع واسع ومفصَّل  ،حباجة إىل أن يدرسوا هذا امللفَّ  الذين يتابعون هذا امللفَّ 

 .رالتواصل املباشم ون أو عرب زهرائي  إن شاء اهلل تعاىل عرب موقع وسيكون لنا تواصل مع اإلخوة املتابعني تدقيق 

يأيت بآيات هي من اآليات اليت يف سياق الرجعة وال يشري إىل الرجعة ال من قريب  422 الصفحةالغريب يف 

اهلل  هِذِهَ يَيِحْى يُنَّأَ الَا قَ هَوشِرُى عُلَةٌ عَاويَخَ يَهِةٍ وَريَى قَلَرَّ عَي مَذِالَّو كَ}أَمثاًل يأيت هبذه اآلية:  ،وال من بعيد

 كَ امِ عَى طَ لَر إِظُانْام فَ عَ ةَئَمِ تَثْبِ لَ لْبَ الَ وم قَيَ  عضَو بًَا أَومَتُ يَثْ بِلَ الَ ت قَثْبِلَ مْكَ الَ هُ قَ ثَعَبَ مَّثُام ة عَئَهُ اهلل مِاتَمَأَ فَا هَ وتِمَ عدَبَ

نُنْشُِزهَاثُمَّ نَكسُوها لَْحمَا فََلمَّا تَبَيََّن لَهُ  يفَ كَ امِظَى العِلَر إِظُاس وانْلنَّ ةً لِآيَ كَ لَعَجَنْلَوَ كَارِمَى حِلَر إِظُانْنَّه وَسَتَيَ مْلَ كَرابِشَوَ

قبل  بعد مئة سنة يف العاِل الدنيوي   ير الذي رجع إىل احلياةزَ ة عُ قص   قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اهلل عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير{

د َلمَّا أوردها لكن السي   ،لييف بين إسرائم السابقة وهي من مصاديق الرجعة اليت حدثت يف األمَ موعد الرجعة 
على عقيدة البعث يوم القيامة كشاهد من الشواهد ا جاء هبا  إمن  الرجعة ال من قريب وال من بعيد و ُيشر إىل  ِل
 د إىل احلياة.اعزير ع أن  يقول لقد حدث هذا يف الدنيا ث من قبورها الناس يف يوم القيامة تُبعَ  ن أن  مم 

َفادَّارَأتُم فِيهَا وَاهللُ ُمخْرِجٌ مَّا كُنْتُم تَكْتُمُون *فَقُلَنا وَإِذْ قَتَلْتُم نَفْسَاً }من سورة البقرة:  هذه اآلية إىلأشار  وكذلك

بينما  البعث ةأيضًا استدلَّ هبا على قضي   {م آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعْقِلوناضْرِبُوه بِبَعِضهَا كَذَلِكَ يُحِْيي اهللُ املَوتَى وَيُريكُ
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نسان اإلة قبل يوم القيامة ه يف احلياة الدنيوي  ليس يف سياق البعث، ألن   هذه اآليات هي يف سياق الرجعة
قُتل من اليهود طويلة سواء عزير فقد عاش أو هذا الذي  ة ثانية ويبقى يعيش فرتةمر  ميوت ويرجع إىل احلياة 

َ ة ة زمني  رجع وعاش مد   ،وضربوه بذيل البقرة ة يف اهد استشهد هبا األئم  و يف الروايات، هذه ش طويلة، كما بـُني 
اإلستدالل  البعث يوم القيامة، ميكن أن نستشهد هبا لكن األصل فيهااألحاديث على الرجعة وليست على 

يات د يأيت هبذه اآلالسي   ، الغريب أن  يف الرجعة وليس على يوم القيامة والبعث يوم القيامةستشهاد هبا هبا واإل
 .الرجعة ال من قريٍب وال من بعيد ج من قبورها وال يشري إىلرَ ختُ  الناس هبا على البعث يوم القيامة وأن   يستدل  

ن وقوع ذلك في الدنيا في موارد  قد تضمّ القرآن المجيد  على أنّ  :422الصفحة لذلك هو يقول يف 
ج من قبورها يوم ث وخُترَ الناس تُبعَ  أن   حقيقة؟ لدفع استغراب أي   _كثيرة لدفع استغراب هذه الحقيقة 

وطلب إبراهيم من اهلل تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ة أهل الكهف والرقيم كما في قصّ   _القيامة 
على الرجعة قبل أن تكون دليالً على ها داللتها األوىل وهذه كل   _ وجلّ  عزّ وإحياء عيسى الموتى بإذن اهلل 

وقد ؟! ر الرجعةيف نفس الوقت دليل على الرجعة فلماذا ال ُتذكَ  لو كانت دليالً على البعث فهي البعث وحىت  
أصل الشيعة وأصوهلا( للشيخ  ، أصاًل األعداء كما قرأنا قبل قليل يف كتاب )عة ميزانًا للتشي  ألئم  ا جعلها

أن املخالفني إىل يومك هذا إذا أرادوا  كاشف الغطاء ماذا ذكر؟ وهذه حقيقة معروفة عند العلماء، أن  
أن يصفوا  ة إذا كانوا يريدونأصحاب األئم  ونفس الشيء ه يعتقد بالرجعة وا راوي حديث يقولون بأن  فُ ُيضع  
 اً وليس كتاب علمي  يقول بالرجعة، فلماذا كتاب العقائد ملرجع تقليٍد ه ع يقولون بأن  ة التشي  أصحاهبم بقو   أحدَ 
 .ُث عنه؟ هذا هو اإلمهال الذي أحتد  ، ملاذار فيه الرجعةدين ال ُتذكَ عقائد للمقل   ،كتاب عملي  بل  

، أنا ه وهاتان نسختاندام ظل  ه الشيخ بشري حسني النجفي املعاصرين إن  ر من مراجع األحياء مرجٌع آخَ 
وعدد ميالدي  2010ي هجر  1431، الطبعة السابعة صيف منسخة مصطفى الدين القي  ت يف يدي عَ وقَـ 

ألنوار سة االتصميم النجف األشرف الناشر مؤس   و دار الضياء للطباعة ، املطبعةآالف نسخةالُنسخ عشرة 
دين وهو بإمضائهم: اليت تعطى للمقل  ة للشيخ بشري النجفي ، هذه الرسالة العملي  للثقافة والتنميةة النجفي  

مكتوب هنا يف هم اهلل العزيز، هو هذا خبتمهم وخبط   ة إن شاءللذم   ئاملختصر جمٍز ومربم فالعمل با جاء يف هذا 
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أن يأتوين بنسخة من من بعض اإلخوة  تب فطلبتالعُ ا هذه الطبعة فيها نا قلت رب  أ، ل هذه الرسالةأو  
الكالم الشيء نفس  ،هذه نسخة ثانية ،وجاءوين هبذه النسخةيف النجف البشري النجفي مكتب الشيخ 

يف  أيضاً  ،عي لدقائق النصوصيف تتب   ال أكون أقول كلمة وهذه طبيعيت د حىت  التأك  ين أردت لكن   فيهما واحد،
ة اليت عنواهنا )مصطفى مة الرسالة العملي  ، يف مقد  نفس الكالممة موجودة نفس الشيء املقد   هذه النسخه

جزء يف  (مالدين القي  )سها ف من جزئني إة تتألَّ الشيخ بشري النجفي عنده رسالة عملي   ن  ألم( الدين القي  
، هذه دي الشيخأكثر بني مقل   ، هذه الرسالة هي الشائعةعندي أيضاً وموجودة وجزء يف املعامالت العبادات 
 ياملتلق   يعرف م( أنا أقول هذا الكالم حىت  يت )مصطفى الدين القي  بإشراف الشيخ بشري النجفي ُس  خالصة 

 ،عبادات ومعامالت :نيئموجودة عندي من جز و ة م رسالة عملي  قي  صغرية وكبرية، الدين ال ين أتابع كلَّ بأن  
وهذه نسخة  (مصطفى الدين القيم)مكتب الشيخ البشري النجفي هي هذه الرسالة عطى يف ولكن اآلن اليت تُ 

( اإلسالم عقيدٌة وعملحتت عنوان )مة يكتب الشيخ البشري النجفي ، يف املقد  الرئيس يف النجف من مكتبهم 
ة أكثر الرسائل العملي   ،ه جعل فصالً يف العقيدةبشري النجفي أن  ب لرسالة الشيخ حُتسَ ة هذه نقطة إجيابي  وطبعاً 

ل وهذه صتب فشيخ ك، الما هي عقيدهتموالناس الشيعة بشكل عام ال يعرفون ال يوجد فيها هذا الفصل 
 ،عقيدة لاألوّ أم ا  ،اإلسالم عقيدٌة وعمل ة ولكن ماذا كتب الشيخ؟ _هلذه الرسالة العملي   نقطة حُتسب

ى لتزام بها وتسمّ اإلإنسان  المعتقدات التي يجُب على كل   ن من مجموعفهو العقيدة التي تتكو  
طبعًا هذا التقسيم ليس تقسيم  ة _من الواجبات اإلسالميّ ل القسُم األوّ  يقول: ث   _ة العقائد اإلسالميّ ب

 ضروري   ،الدين ى بضروري  سم  ما يُ  ،ع له عقائدله عقائد والتشي  اإلسالم  تقسيم أن  الهذا  ،أهل البيت
ل من القسُم األوّ  _ولكن هذا ال عالقة ألهل البيت بهم ة نا ال أريد اآلن الدخول يف هذه القضي  أ ،املذهب

وثالثٌة منها ُتحرُز اإلسالم ويصبح اإلنسان  ى بأصول الدينسمّ ة هو العقائد وتُ الواجبات اإلسالميّ 
الذي قلُت قبل قليل، هذه أصول املنقول عن األشاعرة _ ة المعادوهي التوحيد النبوّ مسلمًا إذا اعتقد بها 

  أن يضمّ إاّل ًا مؤمنًا فال يكون المسلم شيعيّ ع واثنان منها من أصول مذهب التشيّ  _الدين عند األشاعرة
ع العدل من ليست من التشي  العدل  هاتين العقيدتين إلى األصول الثالث السابقة وهما العدل اإلمامة _

حذف ما كان من األشاعرة تبقى وهو العدل واكان من املعتزلة إحذف ما  ، ع، اإلمامة من التشي  املعتزلة
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ويجب على  يقول:  ، ث  تالتفصيال، أنا ال أعبأ هبذه ة واضحةالقضي   ،أهل البيتكما قال   ،اإلمامة األصل
يبدأ الكالم _وإليك توضيح هذه األصول  لتزام بهاواإل املذكورة هنا _ _مسلم اعتناق هذه العقائد  كل  
وِل  38 الصفحةينتهي الكالم يف و واإلميان ع د هبا التشي   العقائد الواجبة اليت يتحد  يبني   20 الصفحةمن 

والغيبة  ،وعن الغيبة الكربىث عن الغيبة الصغرى ه حتد  ، مع أن  ببنت شفة وِل ينبسث عن الرجعة أبداً يتحد  
ياء اهلل ليست ة هي يف سياق مواالة أوليا تأرخيي  اضق ،نياص  اب اخلالصغرى والغيبة الكربى واحلديث عن النو  

ؤونات معرفة هي تدخل يف شة هذه قضايا تأرخيي  الغيبة الصغرى تبدأ من هنا  ، حتديد أن  أساسًا يف العقيدة
ة ث عن الصراط وامليزان واحلساب هذه قضايا مهم  ث عن عذاب القرب وحتد  ة، وحتد  الشؤونات اجلانبي   ،اإلمام

وإىل روايات أهل البيت ذهبنا إىل القرآن  اوالدليل إذ ،ها ال تُقاس بعقيدة الرجعةلكن  ة يف العقيدة وأساسي  
، ولو كان هناك من حديٍث يف ث القرآن عن امليزانوهل حتد   امليزانثوا مثاًل عن لبيت كم حتد  أهل ا فنرى أن  

يف موضوع الرجعة، ملاذا ِل وأكثر من مئتني رواية س بأكثر من سبعني آية القرآن أو يف حديث العرتة هل يُقا
ة ليس القضي  ، وهذه ها أساساً اإلمام الرضا يعد   ن  أ؟ وأنتم رأيتم  الرجعة ال من قريب وال من بعيدُيَشر إىل

مناذج هذه  هذه عند اجلميع ولكن ألن   ،ري النجفيشاحلكيم أو بالشيخ بد سعيد د حمم  ة فقط بالسي  خاص  
اليت أبين عليها ما ال تكون هذه القضايا بشيء قة موجودة مطبوعة، أنا عندي من املعلومات والتفاصيل موث  

هي أثبت هذه األشياء اليت أعرفها  مع أن  ًا حسي   الً لُك دليين ال أمين ال أستطيع أن أصر َح هبا ألن  لكن  قناعايت 
ة ، اإلنسان يف جمالسهم اخلاص  ةا من خالل اجملالس اخلاص  ألهن   ،داللًة من هذا املكتوب يف الكتب عندي وأكثر

اعي ه حينما يكتب سريُ ا لو كتب يف كتاب، ألن  مم  يكون أصدق بكثري وأصرح ث هم حني يتحد  وألصحاب سر  
ة يف يراعي أشياء كثرية وقضايا فني   ،ويراعي آراء العلماء فيما يكتبللناس  العامَّ  الوضعَ ة ويراعي قضايا علمي  

يكون احلديث حينئٍذ بدون  ة وألصحاب السر  لكن يف اجللسات اخلاص   ،ومسائل أخرى يراعيهاالتعبري 
من التفاصيل اليت ال أقول  جمالس السر   ويف أحاديثة عندي من املعلومات من اجملالس اخلاص   ، فإن  أغطية

 ،ألن ال أملك دليالً   للقريبني مين  حىت  ين ال أستطيع أن أبوَح بهم شيٌء قليل لكن  ه ُتشيُب الرؤوس فذلك أن  
ح هبذا أصر  و  ال أبايل فإين   ةة احلسي   لو أملك األدل  عليه، وإال  ًا حسي   الكالم وال أملك دليالً هذا  مثل بُ تسرَّ يَ 

أكثر ين أعتمد عليه د منه وألن  ين متأك  ألن  بالنسبة يل أبين قناعايت عليه  ،ين ال أملك الدليل احلسيَّ لكن  الكالم 
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فلماذا يا مراجعنا  ،راعى فيه مجلة من األمورالذي يكون موجود يف الكتب تُ  ا هو موجود يف الكتب ألن  مم  
هلا، ولو كان الشيعة أيضاً ًا تها حني سنفتح ملف   لك أمهي  وستتبني  ة؟ املهم  هذا اإلمهال هلذه العقيدة  الكرام

إىل مرحلة ا أقرب ما نكون ن  كُ ة لَ العام  ة ة الشيعي  الرجعة جزءًا من اخلطوط اليت تبتين عليها العقلي   جيعلون من
 .رب ما نكون إىل فناء إمام زمانناالتأويل وأق

يصطدم بعضها بالبعض أراها تتصارع يف ذاكريت ، احلقيقة هناك مطالب كثرية هذا امللف  ية من العناوين املتبق  
 بأن   فوأعر بة تعم هذه احللقات الطويلة مُ  وأنا أعلم أن   طويالً  أيضًا ال يسمح يل، الوقت صارولكن الوقت 
أعرفها ولكن ماذا ها كل  ، هذه القضايا  مخسة وأربعني دقيقة أو إىل حدود أربعنيل عادًة يتحم   الذهن البشري  

اإلنسان الذي يتجاوز  من يقول بأن   ، أصاًل هناك من علماء الطب  هذا هو الذي أستطيع أن أفعلهُ  ،أصنع
قهم أو مدى صدكم ،  ، يقولون هكذاا حماولة انتحارإهن   ،وعلمي   حديث جاد   ،اخلمسني دقيقة يف حديثهم 

ية من هذا الربنامج ، العناوين املتبق  ر املتاح يلاملتوف  ، هو هذا ، لكن ماذا نصنعحالٍ  ، على أي  عدم صدقهم
ذه ه( هذا عنوان، العنوان الذي بعده أحاول أن أجعل الزهراُء بين التنزيل والتأويل)عندنا عنوان يوم غد 

، أنا أحاول أن أجعلها ةهذه مطالب مهم   ألن  لكن ال أدري هل أستطيع أو ال  العناوين كل عنوان يف حلقة
وتبقى له  ت الكالمة واحدة من دون أن يتشت  مر  ينتفع من هذه احللقة  أن يكون الذي يريد حىت   لقةحيف 

ضغط ما أستطيع أن أأحاول قدر اإلمكان أن ولكن ال أدري هذه موضوعات كبرية أجزاء يف حلقات أخرى 
( وبعدها عنوان  التأويلالزهراء بين التنزيل و )ية أجتاوز عن بعضها، العناوين املتبق  أضغط من املطالب وأن 

( وبعد هذا العنوان ة بن الحسن بين التنزيل والتأويلالحجّ وبعد هذا العنوان ) (الزهراء بين علماء الشيعة)
اجلانب ة تتناول ا تطبيقي  إهن   اً ًا جد  ة جد  اخلامتة واخلامتة مهم   ( ث  الشيعة الحجة بن الحسن بين علماء)

وبعد اخلامتة ضح مضمون اخلامتة يف حينهم هذه اخلامتة وسيت  تتناول بابني أو فصلني  ،يف الواقع الشيعي   العمليَّ 
 ،األسئلة األسئلة ليس على كل   على أهم  ندوة خمتصرة أجيب فيها هي ندوة الربنامج تكون هناك ندوة س

 .الربنامجاإلجابة عليها يف حلقات  هبذا اخلصوص واليت أيضاً ِل تتم  ُنمع األسئلة اليت وردتنا 

 .القادمة إن شاء اهلل تعاىلملتقانا يف احللقة ، على والء فاطمة وآل فاطمةعكم هبذا القدر أكتفي أود  



 2( تطبيقات ما بين التنزيل والتأويل ج 91لحلقة ) ا                                     ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي          
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ّ
 
ّةّالزهراءّوآلّالزهراءتصبحونّومتسونّعلىّحمب

ّ
 
ّواهلوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّحنن

ّياّزهراء

 يفّأمانّاهللّ.
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