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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م22/4/2013   ( 25احللقة ) 

 

لوات ة بن احلسن ص)إمام زماننا احلج   حلقتنا هذه هي اجلزء الثاين من العنوان الذي بدأتُه يف احللقة املاضية
ة بن احلسن صلوات اهلل عليه بني إمام زماننا احلج  ) نانا العنوان كان عنواذ( قبل هاهلل عليه بني علماء الشيعة

ل وهذا هو اجلزء إىل العنوان الثاين وكان احلديث يف احللقة املاضية يف اجلزء األو   انتقلتُ  ث   (التنزيل والتأويل
 كالمي الذي بدأتُه يف احللقة املاضية.أِتمُّ   الثاين

حتها بني أيديكم وقرأت ما جاء فيها على مسامعكم من مررت على جمموعٍة ليست قليلًة من الكتب وتصف  
الكالم يف حينهم ومسعتم ذلك  أقوالم علمائنا الكبار ومراجعنا ورموزنا وال حاجة للتعليق على ما قالوه فقد مر  

ين يف هذه احللقة فقط أُذكِّر بشكل سريع بقول الشيخ املفيد رضوان ، لكن  قائق األمر إليكماحلزون وأنتم متي  
( إن كان خبصوص عصمتهم صلوات اهلل عليهم أو كان فيما تصحيح اإلعتقاداتعاىل عليه يف كتابهم )ت اهلل
 ن يكون املطلب واضحاً. ألجل أقرأ النص  ، فقط أ(بن قيسق بكتاب )سليم يتعل  
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ـَحم ٍد مل _ أي ا الوصف لهمفأمّ : صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ا جاء يف كالمهم خبصوص عصمتهمم
 _ فإنّ ما هو  املقطوع؟المقطوع بِه _ فإنّ أحوالهم  ا الوصُف لهم بالكمال في كل  فأمّ  وآلهم املعصومني _

أو  يعين يف مقطع المقطوع بِه كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها ُحَجَجًا هلل تعالى على خلقِه _
ا الوصُف فأمّ  ة، فقط يف زمان إمامتهم _األئم   ويف زمان إمامة ة النب  ، يف زمان نبو  و إمامتهمهتم نبو  يف زمان 

كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها ُحَجَجًا هلل   المقطوع بهِ  أحوالهم فإنّ  لهم بالكمال في كل  
ة م واألئمّ ى اهلل عليه وآله وسلّ رسول اهلل صلّ  : وقد جاء الخبُر بأنّ إىل أن يقولتعالى على خلقِه _ 
منُذ أكمل عقوهلم  ته كانوا ُحَجَجًا هلل تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم _عليهم السالم من ذريّ 

 اهم يجرون مجرى عيسى ويحيى عليهمم قبل أحوال التكليف أحوال نقٍص وجهل فإنّ ولم يكن له _
زه العقول وال تنكره وهذا أمر ُتجو  وقبل بلوغ الحلم  صول الكمال لهم مع صغر السنّ في حالسالم 

الوجيه، والوجه يعين  الرأيُ  ،اخلالصة النتيجة الرأُي األكمل والوجه _وليس إلى تكذيب األخبار سبيل 
ة كمالهم عليهم السالم في العلم والعصمة في أحوال النبوّ والوجه أن نقطع على   الرأَي الوجيه _

أن ة قبل وكذلك بالنسبة لألئم  ف نتوق   يعين قبل األربعني بالنسبة للنب   _ف فيما قبل ذلك ونتوقّ واإلمامة 
والوجه أن  ف فيما قبل ذلك _، ونتوق  ف كيف كانوانتوق   الالحقتبدأ إمامة اإلمام ُيستشهد اإلمام السابق و 

ف فيما قبل ذلك ة واإلمامة ونتوقّ والعصمة في أحوال النبوّ  نقطع على كمالهم عليهم السالم في العلمِ 
 العصمة الزمٌة هلم منذُ  ة ونقطع على أن  ف يف هذه القضي  نتوق  ة وإمامة أم ال _ وهل كانت أحوال نبوّ 

 مىت تكمل ه مل يبني  ، ألن   الزمة هلمري، يعين قبل إكمال العقل من الوالدة العصمة غتعاىل عقوهلم ل اهللأكم
 ، ث  إىل أن قبضهم عليهم السالمعقوهلم  تعاىل العصمة الزمة هلم منذ أكمل اهلل ونقطع على أن   عقوهلم

وهذا  يقول: ،إىل النهايةالبداية إمامتهم من  أن ذهبوا إىل أن   ةيعرج على قول جمموعة من علماء اإلمامي  
يخ املفيد نه الشالكالم الصحيح والكالم األصل هو هذا الذي بي   مناه _خالٌف في العبارة واألصُل ما قدّ 

 .ة وكماهلمق يف عصمة األئم  ، هذا ما يتعلِّ رضوان اهلل تعاىل عليه
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على هذا الكتاب غير موثوٌق به وال يجوز العمل  أنّ _ ق يف كتاب سليم بن قيس ماذا قال؟ ا ما يتعلِّ أم  
ل على ما فيه وال يعو   ن أن يجتنب العمل بكل  فينبغي للمتديّ أكثرِه وقد حصل فيه تخليٌط وتدليس 

نه من األحاديث ليوقفوه على الصحيح منها ماء فيما تضمّ لوالتقليد لرواته وليفزع إلى العجملته 
كالمه حول كتاب   كالمهم حول عصمة املعصومني وهذا نصُّ   _ هذا نصُّ  صوابلق لالموف   والفاسد واهلل

 .سليم بن قيس يف كتابهم تصحيح اإلعتقادات

من سورة  68، يف ذيل اآلية 165الصفحة  ،وهذا هو اجللد الرابع ا كالم الشيخ الطوسي يف التبيانوأم  

األنبياء جيوُز عليهم السهو  على أن   ي أيضًا باآليةائم ب  اجلَ  واستدل   مَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان{إوَ} :األنعام

 :ي يقولائم ب  اجلَ  ه ال يجوز عليهم شيٌء من ذلك _من أنّ بخالف ما يقولُه الرافضة بزعمهم : والنسيان قال

خبالف ما تزعمُه الرافضة  مَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان{إوَ} األنبياء ينسون واخلطاب للنب   على أن   اآلية تدل  

ا وهذا ليس بصحيح أيضًا ألنّ عليه يقول:  األنبياء ال يسهون وال ينسون، الشيخ الطوسي يرد   يقولون بأن  
ه ا غير ذلك فإنّ مّ فأفي دائرة التبليغ ونُه عن اهلل يؤدّ ما ال يجوز عليهم السهو والنسيان فيما نقول إنّ 
تكون  _ يعين ممكني ذلك إلى اإلخالل بكمال العقل يؤدّ  ا لمِممّ عنه  اأن ينسوا أو يسهو يجوز 

ي ذلك إىل ذاكرتهم وال يؤد  اإلنسان ميكن أن يفقد الكثري من  ألن  ًا عندهم كبرية جد   مساحة النسيان
ي ذلك إلى اإلخالل بكمال ا لم يؤدّ ِممّ  اه يجوز أن ينسوا أو يسهو فإنّ : ه هكذا قالبالعقل ألن  اإلخالل 

املسائل ال عالقة _ وقطعًا هذه  وكيف ال يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويُغشى عليهم العقل
فاتهم من متصرّ وينسون كثيرًا  حني يقول: لكن املشكلة هنا _ والنوم سهو_ والعصمة ة السهو هلا بقضي  

فيما ة األزمنة املاضي  م ينسون ما جرى هلم يف  أن  يعين حىت   ما مضى من الزمان _أيضًا وما جرى لهم في
ا املعصوم يسهو وإن  الشيعة تقول بعدم سهو األنبياء  ي فاسد من أن  ائم ب  ُه اجلَ والذي ظن   مضى من أعمارهم

هذا هو قول  ما مضى من الزمان _فاتهم أيضًا وما جرى لهم فيمن متصرّ وينسون كثيرًا  :وكما يقول
 .الشيخ الطوسي يف التبيان
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 مسألة أن   ث عن أن  د السند وهو يتحد  تعليقاً على كالم الشيخ حمم  هناك رواية أشرُت إليها يف احللقة املاضية 
ة هنا القضي   يقول بأن   (وفديناُه بذبٍح عظيم)إلمساعيل  لوات اهلل وسالمه عليه كان فداءاً د الشهداء صسي  

ة يف ة بديهي  الشهداء أفضل من إمساعيل وهذه قضي  د سي   ،د الشهداءإمساعيل أفضل من سي   ة أن  ليس قضي  
 ،رمساعيل فبدأ يـَُنظ  إل احلسني صار فداءاً ن إشكال كيف أن  م ،ه أراد أن خيرج من هذا اإلشكالعقيدتنا لكن  

أنا اآلن ال أريد أن  ،ةة ذبح إمساعيل هي ذبح للنفس البهيمي  ه عملي  بأن  إمساعيل وأيضاً قال  ث عند  بالبداية حت
ة ي  لعم ث عن اإلمام احلسني قال بأن  د  ة احلسني، فحينما حتة قضي  إمساعيل عليه السالم القضي  ة قش قضي  أنا

، الرواية اليت أشرُت إليها هي ة وأمثال هذا الكالملذبح النفس البهيمي   ةذبح احلسني عليه السالم فيها رمزي  
ُث صلوات اهلل وسالمه عليه واليت يتحد  الرواية اليت رواها الشيخ الصدوق يف عيون األخبار عن اإلمام الرضا 

ة األجر ة يف قضي  ا القضي  إلمساعيل وإن   ام احلسني عليه السالم كان فداءاً اإلم الفداء مل يكن أن   فيها عن أن  

عَلَيهِ السَّالم أن يَذْبَحَ مَكَانَ ابنِه لَمَّا أَمََر اهلل تََعاىل إبرَاهِيم : سَمِعتُ الرَِّضا عَلَيِه السَّالم يقول الَان قَذَاشَ  بنِضل ن الفَعَ)

وَاَنَّهُ لِمْ يُْؤمَر بِذَبحِ الكَبْشِ مَكَانََه إِْسمَاعِيل بِيَدَه إِسْمَاعِيل الكَبْش الَّذِي أَنْزَلَُه عَلَيه تَمَنَّى إِبرَاهِيم أَْن يَكُوَن َقدْ ذَبَحَ ابْنَهُ 

بِذَلِكَ أَرْفَع دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّوابِ عََلى  لِيَرجِعَ إِلَى قَلْبِهِ َما يَرْجِع إىل قَلبِ الوَالِد الَّذِي يَذْبَحُ أَعْزَّ وِلْدِهِ بَيَدِه فَيسْتَحِقّ

إِلَيَّ ِمنْ ؟ فَقَالَ: يَا رَب مَا خَلَقْتَ خَلْقَاً أَحَبَّ هِيم مَنْ أَحَبُّ خَلقِي إِلَيكيَا إِبْرَا الْمَصَائِب فَأوْحَى اهلل عَزَّ وَجَلَّ إِلَيه

؟ فَقَاَل : بَْل ُهوَ ك أَو نَفْسُكإبْرَاهِيم فَهَُو أَحَبُّ إَِليَيا حَبيبِكَ مُـَحمَّد َصلَّى اهلل َعلَيهِ وآله َفأَوْحَى اهلل عَزَّ وَجَلَّ إِلَيه 

؟ قَالَ: بَلْ وَلَدُهُ ، قَالَ: فَذَبْحُ وَلَدِهِ ظُلَْماً عَلَى أَيْدِي أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ أَو وَلَدُك ، قَال: َفوََلدُهُ أَحَبُّ إِلَيكحَبُّ إِيلَّ مِنْ نَفْسِيأَ

يْدي أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ لِقَلبِي، قَاَل : يَا إِبرَاهِيم إِنَّ طَاِئفَةً ؟ قَالَ : َيا رَبِّ بَلْ ذَْبحُهُ عَلَى أَوَلَدِكَ بِيَدِكَ فِي طَاعَتِي أو ذَبْحُلِقَلْبِك 

مَا يُذْبَحُ الكَبش فَيَسْتَوجِبُونَ تَزعُم أَنَّهَا مِنْ أُمَّةِ مُـحَمَّدٍ َصلَّى اهلل عَلَيهِ وآله سَتَقتُلُ احلُسنَيَ ابنَه مِنْ بَعدهِ ظُلَْماً وعدْوَانَا كَ

فأَوْحَى اهللُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيه يَا إبرَاهِيم قَدْ فَديتُ جَزَعَكَ يَبكِي  وَتَوجَّعَ قَلبُه وأَقَبَلَ فَجَزَع إِبْرَاهِيمُ لِذَلِك ، بِذَلِكَ غَضَبِي
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هْلِ الثَّوَابِ عَلَى فَعَ دَرَجَاتِ أَأَرْوَقَتْلِه وَأَوْجَبتُ لَكَ عَلى ابنكِ إِسْمَاعِيل لَوْ ذََبحْتَهُ بِيَدِك بِجزَعِكَ عَلَى احلُسَني 

العظيم هو  ( اآلية واضحة قطعًا ليس الذمبح: }وَفَدَينَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم{لفَذَلِكَ َقولُ اهللِ َعزَّ وَجَالْمَصَائِب 

املراد هذا الكبش  أن  ولون هكذا  بعض مفسري الشيعة يقاملخالفون يف التفسري أو حىت  الكبش كما يقول 
يكون أعظم من !! حيوان ؟! هل ميكن ذلكهذا الكبش أعظم من إمساعيل ، فهلةالذي نزل من اجلن  

الشيخ مل ينظر إىل هذه الرواية فوقع فيما  ألن  { وَفَدَينَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم} ة لو كان نازاًل من اجلن  حىت  إمساعيل 

 ر لوحدهم نظِّ يُ لعالـمم ك جانبًا ويبدأ اروايات أهل البيت ُتتَ  ،وقع فيه وهذه مشكلة علمائنا على طول اخلطِّ 
 .ويستخرج املعاين من جيبهم اخلاص

إلحسائي رضوان اهلل تعاىل عليه وإن كان الشيخ اإلحسائي سياقه الفكري اذكرُه الشيخ  اأتناول شيئًا مم  
من  ، ولكن البد  سيأيت ذكرهم يف هذه احللقة أيضاً الذين مر  ذكرهم أو الذين خيتلف عن سياق العلماء 

( بن احلسن بني علماء الشيعةة )احلج  ُث حتت هذا العنوان نتحد  اإلشارة إىل كبوات الشيخ اإلحسائي وحنُن 
ة الشيخ اإلحسائي له سياقُه وله طريقتُه يف البحث وعقيدتُه يف أهل البيت ومعرفتُه يف أهل البيت هلا خصوصي  

 أشد   بوتُه تكونز كالعالـمم املتمي  ا ليس معصومًا بل رب   كان  ة العلماء ولكن يبقى العالـمم مهمازة عن بقي  متمي  
اجلزء ، هذا هو بني، احلساب خيتلفئات املقر  حسنات األبرار سي   وكبوته تكون أخطر وعيبُه يكون أقوى ألن  

ع من جوامع حقاقي يف الكويت وهو اجلزء التاسسة اإلالتاسع عشر من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي مؤس  
يقة الكربى حني كان احلديُث عن الصد   ة، ذكرُت هذا املقطعمن الرسالة القطيفي   378 الصفحة، يف الكلم
، لكن احلديث اآلن ليس عن هذه املسألة عن مسألة ثانية، ، مر  هذا الكالمة عليهااألئم   ل كل  فضِّ وهو يُ 

ى اهلل صلّ ه ينزُل على رسول اهلل فإنّ د علٌم بحادثٍة لم تكن ه إذا تجدّ فإنّ ؟ _ 378الصفحة ماذا يقول يف 
 على الحسين عليه السالم ثمّ  على الحسن عليه السالم ثمّ  ثمّ على عليٍّ عليه السالم  عليه وآله ثمّ 

يظهر  على فاطمة عليها السالم ثمّ  ثمّ بن األُب قبل اإل ،ة الثمانيةعلى األئمّ  ثمّ على القائم عليه السالم 
د علٌم بحادثٍة إذا تجدّ  _ فافهمونزوله على حسب مراتبهم ب ظهور العلم ترتّ  في الخلق ألنّ الحكم 
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شَيءٍ  }وَكُلّ وأعتقد أن  د علمهم دت احلوادث جتد  جتد  ما نقصاً يف علمهم فكل   أن  _ واضح الكالم  لم تكن

 د يف العلمإىل هذا التجد   حيتاجونم ال الكالم واضح أن   {{ }وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِني

_ ه ينزُل على رسول اهلل فإنّ  __ حادثة من حوادث احلياة د علٌم بحادثٍة لم تكن إذا تجدّ  هُ فإنّ _ 
ٌد يف _ الكالم واضح هناك جتد   ب ظهور العلم ونزوله على حسب مراتبهم فافهمترتّ  نّ أل وهكذا _

ث عن معىًن تتحد   يف الروايات لكن هذه الروايات ود، هذا موجعلمهم، هو موجود هذا يف الروايات

وانتهى الكالم شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِني{  وَكُلّ} ، اآليات العميقة والروايات العميقة واضحةسطحي  

 ث عن نفس هذا املضمونتتحد   وهناك رواياٌت عديدة ووفرية ،وانتهى الكالم {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَاب}

قلت سياق الشيخ د يف علمهم، كما ة التجدُّ ة إىل قضي  ، فهنا يف كالمهم يشري إىل هذه القضي  القرآين  
موا من العلماء يف غاية ، الذين تقد  موا، أنا ال أقيس الشيخ اإلحسائي بالذين تقد  اإلحسائي شيء ثانٍ 

خ اإلحسائي حسابُه حساب ، الشية يف تناوهلم للمعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيالسطحي  
 .آخر

 عن اإلمام لَ ا نُقم ث عم  علينا حني يتحد   وهذا الكالم مر   ،426 الصفحةيف وكذلك أيضًا من نفس اجلزء 

 النفالحرفان األوّ  ( فيقول: ونَحنُ نَحنُ وَهُوَ هُوَلَنَا مَعَ اهلل وَقْت هُوَ فِيهِ نَحْنُ وَنَحنُ هُوَ : )الصادق عليه السالم

لَنَا مَعَ اهلل وَقْت هُوَ فِيهِ نَْحنُ وَنَحنُ ) _وذلك أعلى درجاتهم وهو مقام أو أدنى ليس فيهما كدورة وال ظُلمة 

فيهما كدورة ( _ ونَحنُ َنحنُ وَهُوَ هُوَ_ ) والحرفان األخيرانث عن هذا القسم من احلديث _ ( يتحد  هُوَ

وال توجد ظُلمة ال يف احلالة األوىل ه ال توجد كدورة هذا بأن  شرت إىل أ_ وقد وظُلمة للفصِل والفرق فافهم 
ٌر واشتباه من الشيخ اإلحسائي إذا ينسب إليهم الظُلمة، مهما بـُرَِّر هلا من ا هذا تصو  وال يف احلالة الثانية وإن  

مة _ والحرفان الن ليس فيهما كدورة وال ظُل_فالحرفان األوّ واضح الكالم تربير ومهما رُقَِّع هلا من ترقيع 
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( أو   هُوَ فِيهِ نَحْنُ وَنَحنُ هُوَاألوىل )أحواهلم إن كانوا يف املرتبة  وهم يف كلِّ  األخيران فيهما كدورة وظُلمة _

 .هي ظهوراتُه وهم أمساؤُه احلسىن ،( هي ظهوراتونَحنُ نَحُن وَهُوَ هُوَ)كانوا يف املرتبة الثانية 

 : إنّ السؤال ة _ب على سؤال جاء مذكورًا يف الرسالة الرشتي  يالشيخ اإلحسائي وهو جي 149 الصفحةيف 
ظهورُه  وأنّ في هرقليا ة عليه السالم موالنا الحجّ  المذكور في أجوبتكم الشريفة على ما بالبال أنّ 

 ظهورُه ورجعتُه يف عامل وأن  ة يف هرقليا اإلمام احلج   _ فهو يسأل السائل ما املراد أن  المثال ورجعتُه في عالم 
صلوات اهلل وسالمه عليه  ةحينما ُيسأل عن اإلمام احلج  ر يف كتب الشيخ اإلحسائي ، هذا الكالم يتكر  املثال

قرأ  قليا، أر هة اآلن هو يف اإلمام احلج   يقول بأن   هذا الرأي ، أين إمام زماننا، الشيخ اإلحسائي يتبىن  وأين هو
 السائل يسأل عن هرقليا وعن املثال ألن   ،الشيخ اإلحسائي يقول أقول _ _أشرح املضمون  كالمُه ث  

يف هرقليا، كيف تكون  ؟ة اآلن أيناإلمام احلج   ة األوىل أن  القضي   ، هاتني القضيتنيالشيخ اإلحسائي يتبىن  
، بشكل ةاإلمام يف صورٍة مثالي  ة من عامل املثال، ظهور اإلمام ورجعة ؟ تكون رجعتُه يف صورٍة مثالي  رجعتهُ 

ة والشيخ سرياني  ا ة والبعض قالوا بأن  ا عربي  هرقليا هذه الكلمة البعض قالوا بأن   ؟اًل ما املراد من هرقلياموجز أو  
ة مثل الشيخ ا سرياني  ة، الذين قالوا بأن  كلمة سرياني   هذه الكلمة هرقليا   هذا القول بأن  اإلحسائي يتبىن  

 ةا عربي  ، والذين قالوا بأن  ، يعين عامل آخر غري هذا العامل الذي نعيُش فيهلٌك آخرمُ لوا معناها اإلحسائي قا
، بالنتيجة هرقليا عند الشيخ اإلحسائي وعند  وتعبريات أخرىترمجوها بالبخار املشعشع أو املاء املشع  

 ،ى بعامل األشباحسم  ، قد يُ الدنيوي   عند اإلشراقيني عند غريهم هرقليا عنوان لعامٍل هو غري العاملالفالسفة 
، أنا هنا أيضاً ال أريد اً ، التعبري ليس مهم  ، بعامل الصورى بعامل املثال، عربِّ ما شئتيسم   ،ةى بعامل األظل  يسم  

، هرقليا عنوان ضح الصورة تت   املعىن حىت  بني  ، لكن بشكل موجز وخمتصر أُ امة الفالسفةيف دو  أن أدخلكم 
، الشيخ نعيش فيه بأجسادنا هذهغري هذا العامل الذي  غري العامل التاب   ري العامل األرضي  لعامٍل ثاٍن غ

ا الكثري من أتباع الشيخ اإلحسائي هو يف هرقليا يف ذلك العامل، رب   ة اآلناإلمام احلج   اإلحسائي يقول بأن  
، ات اهلل وسالمه عليه موجود بينناة صلو اإلمام احلج   أن   عتقاد الشيعي   اإلألن  ة أصاًل ال يعرفون هبذه القضي  

ة صلوات اهلل وسالمه عليه له ، اإلمام احلج  ويف آٍن واحدالعوامل  ة له القدرة أن يتنقل يف كلِّ اإلمام احلج  
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ولكن حني نقرأ يف دعاء البهاء الصور وهذه العبارات قاصرة ال أستطيع كيف أقول  ر يف كلِّ القدرة أن يتصو  

 ،يلَةاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ِمنْ قُدْرَتِكَ بِالقُْدرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلى ُكلِّ شَيء وكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِ: )ريف دعاء الَسحَ 

استطلت هبا  أسألك بقدرتك اليت هم إين  ة الل  ل هو اإلمام احلج  ( هذا املقطع األو  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك بِقُدْرَتِكَ كُلَِّها

ة ليست فيها ، الذات اإلهلي  عن مراتب يف الصفات ويف األمساء ثدعاء الَسحر يتحد   شيء ألن   على كلِّ 

َبهَائَِك  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ) ،، ال توجد فيها مراتبها حياةكلُّ ها قدرة،  كلُّ   ،ها علمكلُّ   ة، الذات اإلهلي  مراتب

هذه ال توجد  ،ةال يوجد هذا املعىن يف الذات اإلهلي   ،( يعين هناك مجيل وأمجل بِأَجْمَِلهمِن جَمَالِكَ) ،(بِأَبْهَاه

ث ها، الدعاء هنا يتحد  كل  ها، فضٌل كل ها، قدرٌة  كل  ها، علٌم  كل  ة مجاٌل  ، الذات اإلهلي  ال توجد مراتب ،املعاين
 علينا كما مر  هم أمساؤُه  ؟ هم معانيه عن مراتب هذه املراتب أين تظهر؟ تظهر يف مظاهره، من هم مظاهرهُ 

ثه عن أركان يا جابر، حيد   بن يزيد اجلعفيحُيادمُث جابرًا كاَن اد حنَي  ، اإلمام السج  )يا جابر وحنُن معانيه(
علينا  مر  هذه املعاين  ،، هذه املظاهرا معرفة املعاين فنحُن معانيه، إثبات التوحيد ومعرفة املعاين فأم  املعرفة

الطاهرة صلوات اهلل عليه وعليها، اإلمام  ، الرواية يف الكايف الشريف عن صادق العتة(ىنَسْحُالْ اءُ مَ سْاألَ نُحْنَ)

( وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لَكُم، هكذا نقرأ يف الزيارة اجلامعة ) لإلمامأشكاهلا تدلُّ  بكلِّ  الوسائط، ال حيتاج إىل الوسائط

منحهم هذه ، اهلل سبحانه وتعاىل ى يف هذه القدرة( هذا يتجل  غَريِ سَبَب األَسْبَاب ِمنيَا مُسَبِّبَ : )هذا املعىن

أال يقتضي مجال ذاتهم أن جيود ، هم من دونهم ال شيء ولكن اهلل سبحانه وتعاىل القدرة هو الذي أعطاهم
الذي عندنا هبذه النقائص  هم هو هذابكلِّ  اجلود اإلهلي   ، هل أن   جودهم، أين كل  اجلود؟ فأين كل   جودهبكلِّ 

؟ ال ميكن، الوجدان يرفض اجلود اإلهلي   ، هل هذا هو كل  صات املوجودة يف احلياةوالعيوب املوجودة واملنغ  
ستطيع القابل ال ي وألن   هبذا احلد  بالنسبة لنا  وظهور اجلود اإلهلي   ، هذه درجة من درجات اجلود اإلهلي  ذلك

كاملة جهة  لكن هناك ي إىل فسادهم إىل فساد النظام ا أُعطي أكثر يؤد  ، إذأن يأخذ أكثر من هذا اجلود
، أنا اآلن ال أريد أن أحبث يف  هذه املضامني راجعة إليهم، فكلُّ  اجلود، ُهم صلوات اهلل عليهمتستقبل كل  
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اإلحسائي الشيخ ة؟ ة يف ذهن الشيخ اإلحسائي ما هي هذه اإلشكالي  ا هناك إشكالي  ة، وإن  عمق هذه القضي  
ر ه أيضًا تأث  لكن   ةأهل بيتي  جديدة وحلكمٍة  س لفلسفةٍ صحيح هو كتب يف نقض الفلسفة وأراد أن يؤسِّ 

، مثاًل من القضايا اليت علقت يف ذهن الشيخ ةبالفلسفة وعلقت يف ذهنهم كثري من املطالب الفلسفي  
ى اهلل عليه وآله  األعظم صل   النب    أن  حتار الشيخ اإلحسائي يفإ ،ة الكثافة واللطافةاإلحسائي هو هذه قضي  

ى اهلل النب صل   ؟ قال بأن  ة لطيفة لذلك ماذا قالكيف عرج إىل السماء هبذا البدن الكثيف والعوامل العلوي  
، اهلرقليائي غري هذا البدن األرضي، هو تشكُّل للبدن بشكٍل آخرعليه وآله عرج بالبدن اهلرقليائي، البدن 

ة يف مسألة وجود احلشر يوم القيامة سيكون بالبدن اهلرقليائي ونفس القضي   ة املعاد وأن  قضي  ة يف نفس القضي  
موجود بالبدن اهلرقليائي  هيعين أن  يف هرقليا  اً كان موجود، فإذا  ه موجود يف هرقلياة اآلن يقول بأن  اإلمام احلج  

أراد أن يكون يف عامل الطبيعة يكون ، صحيح اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه لو غري هذا البدن البشري  
ة بالنسبة ة طبيعي  ب يف الصور هذه قضي  هو يتقل  مكان  ولو أراد أن يكون يف كلِّ ويكون عندُه البدن الطبيعي 

، املعصوم املطلق فقط املعصوم املطلقحينما أقول بالنسبة للمعصوم للمعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه 
هذه  ،البعض يرفض ذلك اً،، البعض يعتربُه غلو  ، هذا هو فكر أهل البيتاألربعة عشرُمـَحم د وآل ُمـَحم د 

من األسباب توصل اإلنسان إىل هذه الفكرة قبوالً أو   وجملموعةة راجعة لقناعات اإلنسان ولبحثهم العلمي  قضي  
وات اهلل وسالمه صل ، لكن هذه حقائق موجودة يف كلمات املعصومنيصل اإلنسان إىل هذه الفكرة رفضاً تو 

أرفض هذه  ينأنا ال أريد أن أناقش الشيخ اآلن فقط أعرض فكرته ألن   ،، أنا والشيخ اإلحسائيعليهم أمجعني
، فحينما يكون يف هرقليا يكون لوات اهلل وسالمه عليه يف هرقليا، أن يكون اإلمام صالفكرة مجلًة وتفصيالً 

ل يُقبَ  ا، املشكلة هنا يعين هذا الكالم رب  الطبيعين أوساخ البدن هًا عنز  مُ  اهلرقليائي الذي يكونبذلك البدن 
ى اهلل عليه وآله وآلل ُمـَحم د ال خيضعون هلذه ، بالنسبة لمُمَحم ٍد صل   وعن غرييمن اإلحسائي لو كان عين  

لطافًة من البدن ة أكثر ، هم يف أبدانم الطبيعي  رينالقوانني وطبيعة أبدانم ختتلف عن طبيعة أبدان اآلخَ 
كتاب ه هناك حادثة مذكورة يف  ، الغريب من الشيخ اإلحسائي أن  لطافةً أكثر ة اهلرقليائي هم يف أبدانم التابي  

ار، ، موجودة يف بصائر الدرجات لشيخنا الصف  الكايف ويف غري كتاب الكايف، نقرأ احلادثة من كتاب الكايف
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، موجودة يف جلد مخسني يف حياة اإلمام اهلادييف البحار يف  ، موجودةموجودة يف )إعالم الورى( للطربسي
 :لمصادر كثرية وهذا هو الكايف اجلزء األو  

؟ حني  اإلمام اهلادي صلوات اهلل عليه، مىت( يعيندَخَلتُ عَلَى أَبِي الَْحسَنقال: ) بن سعيدعن صاحل بسندهم 

خَلتُ عَلَى أَبِي الْحَسَن فَُقلتُ لَه : جُعِلُت فِدَاك فِي كُلِّ دَووضعُه يف خان الصعاليك ألجل إهانته )ل جاء به املتوكِّ 

فَقَالَ : هَاهُنَا أَنْتَ يَا ابَن سَعِيد ثُمَّ أَوْمَأَ بيدهِ  ،األُمُور أَرَادُوا إِطْفَاَء نُورِك وَالتَّقْصِريَ بِك حَتَّى أَنْزَلُوكَ هَذَا الْخَان األَشْنَع

فَنَظَرُت َفإِذَا أَنَا بِرَوضَاٍت آنِقَات وَرَوَضاٍت بَاسِرَات فِيهنَّ خَريَاٌت عَطِرَات وَ وِلْدَان كَأَنَّهُنَّ اللؤُْلؤ نْظُر ، أوَقَالَ : 

وَأَطْيَارٌ وَضِبَاء وَاَنْهَارٌ تَفُور فَحَارَ بَصَرِي وَحَسَرَت م اللؤلؤ املكنون )كأن    ، املفروض( يبدو هناك خطأالـمَكْنُون

، ر، لسنا يف خان الصعاليكل إىل اآلخم من األو   ( لنا عتيد يعين لنا ثابتفَقَالَ : حَيثُ كُنَّا فَهَذَا لَنَا عَتِيْد عَيْنِي

بن سعيد أدخل صاحل بن سعيد إىل هذا العامل فرآه، إذا كان صاحل اإلمام اهلادي  الشيخ اإلحسائي يقول بأن  
ام صلوات اهلل فكيف يكون الكالم عن اإلمفدخل فيه ورأى العامل اإلمام أراد أن يُدخلُه إىل هذا  ببدنهم ألن  

 صاحل بن سعيد ، يقول أن  حسائي يشرح الرواية هبذه الطريقةالشيخ اإل ، هو الغريب هكذا أن  وسالمه عليه
، عامٌل مثال  ا هذا ، وإن  التاب   ، العامل الذي ال يُرى باحلواس املوجودة يف العامل الطبيعي  دخل إىل هذا العامل

فكيف هو أن يدخل فدخل ببدنهم صاحل بن سعيد ل، فإذا كان اإلمام اهلادي أراد هذا هو العامل اهلرقليائي
 اًل افتض أن  الشيخ اإلحسائي أو   ة أن  ، اإلشكالي  ة هنا، اإلشكالي  ع اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهاحلال م

ا موجود يف العامل وإن  جوداً يف العامل الطبيعي يف العامل التاب ة صلوات اهلل وسالمه عليه ليس مو اإلمام احلج  
ه ال يستطيع ببدنهم اإلمام يف العامل اهلرقليائي عنده بدن هرقليائي ألن   عترب أن  ة الثانية إواإلشكالي   رقليائياهل

ة عملي   ة الثالثة يقول إن  ، اإلشكالي  أن يكون يف ذلك العامل يف العامل التاب يف العامل الدنيوي   فيه الذي هو
ر واخلروج من الناس والعامل الدنيوي هو يف حالة تطو  و اإلمام ذهب إىل العامل اهلرقليائي  ، أن  الظهور هكذا تتم

 يلحق باإلمام فيمازج العامل اهلرقليائي وحينئٍذ يكون الظهور وإذا ظهر اإلمام وجاءت هذا اللباس التاب حىت  
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ا بأبدان وإن  بأبدان غري األبدان املوجودة يف العامل الدنيوي ظهور وتكون الرجعة مرحلة الرجعة سيكون ال
ة ظهور اإلمام ويف ة ويف قضي  ، هذه هي عقيدة الشيخ اإلحسائي يف وجود اإلمام احلج  لطيفة من عامل املثال

اإلمام صلوات اهلل  باعتبار أن  هذا  والرجعة، رو من مرحلة الظه اً ا يكون جزءرب   ،اً ة الرجعة وهي غريبٌة جد  قضي  
، مع عوامل الغيبملهدوي هو تالقي عوامل الشهادة ا ، املشروعسينفتح على عوامل الغيبوسالمه عليه 

ث عنها الشيخ اإلحسائي، هذه لكن ال هبذه الطريقة اليت حتد  التواصل فيما بني عوامل الشهادة وعوامل الغيب 
كشف الهذه املعاين تستقى من  مثل ، ممكنىن استقاُه من كشفيكون هذا املع ، قداقتاحات من عندهم 

نسجام الروحي اإلاملكاشفات ال يُعتمُد عليها، املكاشفات وليدُة حلظتها، املكاشفة تأيت نتيجة  ولكن
َكاَشف فال يُعتمد املكاشفة مع احلال الذي فيها املتتناسب  ،والعقلي مع صفحٍة من صفحات عامل الغيب

دم احلالم أو الوقت كما يقع يف دة بقي، مقي   املكاشفة كما قلت هي وليدُة حلظتهاألن  عليها أن تكون أساسًا 
 ،ميكن مثل املناماتم يف املكاشفة َكاَشف هو الذي يتحك  إصطالح أهل الكشف، احلال الذي هو عليه امل

اليقظة يف حالٍة هو بني النوم و املكاشفة قد تكون لإلنسان  ن  ألها بدرجٍة أرقى املكاشفات مثل املنامات ولكن  
هذه قضايا  ،دد والتفر  ، يف حاالت التجر  اجلسد، أو يف حالة نوع انفصال الروح عن أو يف حالٍة هو يف اليقظة

حنكم وال نستطيع أن  َكاَشفدة حبال املكشف تبقى مقي  ، ولكن باجلملةم حالة الون هبايعرفها أهلها واملختص  
هذه  كان الكالم مصدرُه املكاشفة أو هو استنتاج باعتبار أن  ، هذا إذا  ا على العقيدة ونفصل القول هكذاهب

ة ال وجود هلا ة فلسفي  ة قضي  وهذه القضي   ،من فكر الشيخ اإلحسائيزًا بقيت تأخذ حي  ة الشبهة وهذه القضي  
البدن الكثيف يدخل يف  ، كيف أن  يثريها الفالسفةة ، هذه قضي  ة اللطافة والكثافةهذه قضي  عند أهل البيت 
، هذه مل اللطيفة هو العامل اهلرقليائي، الربزخ بني األبدان الكثيفة والعواوجود برزخ من البد  العامل اللطيف 

ب يف واإلمام املعصوم يتقل  ة ر باألفكار الفلسفي  بسبب التأثُّ ، هذه قضايا دة عند أهل البيتغري موجو القضايا 
، ال توجد صورٍة من دون حدود وبأيِّ  ومىت ما شاء وأين ما شاء املظاهر كيفما يشاءب يف ويتقل  ور الص

هذا ، ئي يعتقد هبااالعقيدة الشيخ اإلحس، قطعًا هذه دود له وال حيكمه العامل الطبيعي، املعصوم ال ححدود
الشيخ اإلحسائي  ،الكالم مع اآلخرينسائي خيتلف عن الكالم مع الشيخ اإلح ملستوى من العقيدة أنا قلتا

، املعصوم م صلوات اهلل وسالمه عليههذا حنو انتقاص وتقييد للمعصو  لكن اإلشكال هنا،حيمل هذه العقيدة 
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، أنا أنا وأنت، حنُن نسجُد على تربة احلسني  العواملببدنهم املوجود يف العامل الدنيوي هبذا البدن خيتق كل  
، ماذا يقول اإلمام لوٌح طيين ،تراب ،الشيعة نسجد على تربة احلسني وهي تربة وكلُّ  وأنتموالشيخ اإلحسائي 

، إذا  فما بالك باحلسنيالسجود على تربة احلسني بسبب هذه الطينة خيرُق احُلُجَب السبع  ؟ يقول إن  الصادق
ني أو أمام هل يقف أمام احلس، فما بالك باحلسنيخيرق احلجب السبع كان السجود على تربة احلسني 

ة أكرب وأوسع من عقل الشيخ ، القضي  سن صلوات اهلل وسالمه عليه حجاب؟ ال ميكن ذلكة بن احلاحلج  
كما قلت   149 الصفحة، يف مجيعاً، أقرأ لكم كالم الشيخ اإلحسائياإلحسائي ومن عقلي ومن عقولكم 

، يف عشر من آثار الشيخ اإلحسائي تاسعة من اجلزء التاسع من جوامع الكلم من اجلزء المن الرسالة الرشتي  
ة والحجّ  ة_، لكن أذكر ما قالُه عن اإلمام احلج  ال أريد اآلن أن أذكر كالمهث عن هرقليا أنا البداية يتحد  

 _ةدة املثالي  يف تلك الدنيا اجملر  بل ليس يف هذه الدنيا عليه السالم في غيبتِه تحت هرقليا في تلك الدنيا _
في وادي شمروخ  في غيبتِه تحت هرقليا في تلك الدنيا في قريٍة يُقال لها كرعةة عليه السالم والحجّ 

 _ (ونعم املنزل طيبة وما بثالثني من وحشة)يشري إىل الرواية  _ ه معه ثالثين بدالً في طيبة وأنّ ه وروي أنّ 
 العامل اهلرقليائي _يف ألهل تلك الدنيا  وهو عليه السالم ظاهٌر ألهلها _هذه القرى من تلك الدنيا  وكلّ 
وال يعرفُه أحد وال أن يدخل في هذه األقاليم السبعة لبس صورًة من صور أهل األقاليم ا إذا أراد وأمّ 

 ه فاعلم أنّ وبياُن زمانِه ومكانل اهلل فرجه ا أمر ظهورِه عجّ عين، أمّ  كل    ى تراهتراُه عين رؤية معرفة حتّ 
إىل العامل  _إلى األولى  الدنيا انتقلب اتسمّ هذه المُ عداء فلم ا فر  من الدنيا هذه قد خاف فيها من األ

ه عليه السالم سريع السير فقطع المسافة في لحظة والناس لكنّ والخلق يسيرون إليها  _اهلرقليائي 
في هذا النهر هم التقدير سير السفينة براكبها يسير ب يعين العامل اهلرقليائي _ يسيرون إلى األولى _

يعين اإلمام هناك  _قاَم باألمر وظهر الدين فإذا وصلوا إليِه  :إىل أن يقول الذي هو الزمان _الراكد 
ونضجت ؟ إذا وصلت الدنيا بأهلها اه ذلك العامل، مىت يكون الظهورك باجت  ليس يف هذا العامل، والدينا تتحر  

إىل آخر  فذلك الزمان ألطف وأهله ألطف وأمكنتهم ألطف _ ، يقول:فدخلت يف العامل اهلرقليائي
، يعين هرقليا يعين  الثامن _ اإلقليمه في ه في هرقليا وأنّ أردنا من أنّ وهذا معنى ما  إىل أن يقول: ،الكالم

يف  هو يكون يف هذا العامل وإال  ا مىت ما أراد ليس موجوداً يف هذا العامل وإن  اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
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الصفحة الظهور والرجعة يف  ةلك يف قضي  ذ ه سيقول بعد، ألن  يف هرقليا هو بالبدن اهلرقليائي ، ووجودههرقليا
دة مثل الصورة يف املرآة، هو يذكر ة جمر  يعين صورة مثالي   واإلمام عليه السالم ال يرجع صورًة _ :يقول 151

  أنّ آبائِه في أجسامهم هذه التي ظهرت في الدنيا إاّل ومع من يرجع معُه  وكلّ بل يرجع هو  هذا املثال _
 ث   _ة انصراف نفوسهم من غير المحل األعلى ة لشدّ في أجسامهم تطهيرًا من فاضل أجسام األئمّ 

ة ه عليه السالم سار بصالٍح إلى الجنّ اإلمام قد أدخلُه فهو أنّ  بأنّ بن سعيد ويقول: ة صاحل يأيت بقص  
 ة يعين هذه التفاصيلالشبه ، هناك شبهة واضحة،إىل آخر الكالم أخرجُه منها _ وأدخلُه فيها حقيقًة ثمّ 

ا مكاشفة وإم   ا هي مأخوذة منهذه املعاين إم  غري موجودة هبذا التتيب وهبذا الشكل يف روايات أهل البيت، 
ة والعوامل كثيفاألجسام الة قضي   ،الشيخ اإلحسائي ذهن ة اليت شغلتهذه اإلشكالي   هذه املعاين هي حللِّ  أن  

، احلشر ة احلشروظهرت كذلك يف تفسريهم لقضي   ة املعراج النبوي  واليت ظهرت يف تفسريهم لقضي   ،اللطيفة
يف  ة ظهورهم ورجعته وما أعتقد أن  ة غيبة اإلمام ولقص  لقص   ة وظهرت كذلك يف تفسريهم باألبدان اهلرقليائي  

ل بشكٍل وبآخر جزءًا من مرحلة الظهور ر ميثِّ قد يكون هذا التصو   ر، أنا قلتالشيعة من حيمل هذا التصو  
هذا خالف النصوص الواضحة  ،غيبة وللظهور وللرجعة هبذا الشكللكن ال أن يكون التفسري للوالرجعة 

عند يعين ال وجود له عند أهل البيت واملوجود  هذا املضمون مضمون اقتاحي   ،والصرحية وخالف الزيارات
وهو موجوٌد ببدنهم على هذه األرض ر اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه حني نتصو  أكمل وأعظم  أهل البيت

 ر،عامٍل آخَ  واملكان ميكن أن يكون يف أيِّ مقطٍع هو غري حمكوم بالزمان  يف أيِّ  حلظة وقٍت يف أيِّ  يف أيِّ 
ل صيغة املواصفات، بدنُه ميثِّ بعض ال حاجة ألن تذهب من بدنهم الشريف بدٌن لطيف  وبدنُه الدنيوي  

وضعُه ر صنعُه و ، هذا تصو  بالقياس إىل سائر املخلوقات امل اخللقي  كل صورة التالكمال يف األبدان وبدنُه ميث  
أردنا أن ننظر إىل روايات أهل البيت على  إذا ة يف ذهنهم وإال  مسألة فلسفي   على اإلحسائي مبتينالشيخ 

، أنا قلت حني  يكون هبذه الصورة وهبذه الصيغةوعلى عمقها املطلق الكالم العمقها وعلى إطالقها العميق 
بن ة ة الناقصة تقود إىل معرفة ناقصة يف احلج  ة هذه املعرفة الزهرائي  يكون هناك إشكال يف املعرفة الزهرائي  

 احلسن صلوات اهلل وسالمه عليه.
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سة العشرين من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي مؤس  ماذا يقول؟ يف اجلزء يف اجلزء العشرين الشيخ اإلحسائي 
 ة يف جواب املال  من الرسالة الطاهري   379الصفحة يف من جوامع الكلم الكويت اجلزء العاشر اإلحقاقي 

ه باعتبار أن   ة؟ _في هذه األمّ وما مثال يونس عليه السالم  _ سائل يسأل أسئلة ال معىن هلال، ارهاد طحمم  
يونس  ة؟ _وما مثال يونس عليه السالم في هذه األمّ  ة _املاضية جيري يف هذه األم  ما جرى يف األمم 

سفينتُه وما ركوبُه وما ؟ وما فرارُه من القوم؟ وما المئة ألف أو يزيدون من قومهِ  ؟وفي اإلنسان _ النب  
وقوفه في األربعين وما ؟ وما تسبيحه في بطنه؟ وما الحوت وما ابتالعُه له ؟وما إلقاءُه في البحر؟ لها

وما ؟ يوم قدر قامتهِ  وما انغمار قارون كلّ  ؟وما مالقاتُه لقارون في أثناء سيرِه في البحر ؟اممن األيّ 
وما رجوعُه إلى قومه وما إيمانهم به بعد  ؟وما شجرة يقطين ؟خروج يونس عليه السالم من بطن الحوت

قت هذه أين حتق   ،يف شيعة أهل البيت ،ة النب  أم  يف  ؟ة مثل هذه األموريف األم   يوجد نأي يقول_ ؟ذلك
يف السؤال، ملاذا ، هناك يف بعض األحيان اخلطأ يكون املعاين؟ أسئلة ال معىن هلا، هذه أسئلة ال معىن هلا

وكثري من األسئلة اليت مرتبكة و هي خاطئة ة اليت صدر منها السؤال القاعدة الفكري   اخلطأ يف السؤال؟ ألن  
، هو أساسًا هذه ةمن هذا القبيل وأجاب عليها بعض األحيان إجابات ترقيعي   الشيخ اإلحسائي ت إىلهَ ُوجِّ 

، هذه سيقول ال هذه األسئلة هلا معىنهناك من حيمل شبهة يف الفهم ، قطعًا ال معىن هلااألسئلة أسئلة 
ة اهلل هذه المسائل لو سألت بها حجّ  علم أنّ إ _؟ ولذلك الشيخ اإلحسائي ماذا يقولاألسئلة ال معىن هلا 

طاعتِه ل مخرجه وأعاننا على ل اهلل فرجه وسهّ على أهل الدنيا واآلخرة واألولى ُمَحم د بن الحسن عجّ 
من من قال لك؟ يعين هذا الكالم  _كان عالمًا بها وإن   ؟ _ملاذا أجابك عنها فيما أعلم _ورضاه َلَما 

يسألون اإلمام الرضا  }فَاسْأَُلوا أَهْلَ الذِّكْر إِنْ كُنْتُم الَ تَعْلَُمون{د لإلمام ين جئت به؟ يعين أنت الذي حتدِّ أ

أن ؟ قال نعم عليكم أن تسألوا، عليكم أن جتيبوا؟ قال: ال لنا يا ابن رسول اهلل علينا أن نسأل ةيسألون األئم  
 جيب أنتم ،جنيب أو ال جنيب، حنُن جعة لكة را، القضي  فامنن أو امسك بغري حسابنا جنيب هذا عطاؤ 
ة قضي  الال جنيب هذه  أو ، جنيبأنتم اسألوا؟ قال نعم فاسألوا أهل الذكر، علينا أن نسأل، عليكم أن تسألوا

ة اهلل على أهل الدنيا هذه المسائل لو سألت بها حجّ  علم أنّ إ_ ؟! راجعة إلينا، ما معىن هذا الكالم
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ل مخرجه وأعاننا على طاعتِه ورضاه َلَما ل اهلل فرجه وسهّ بن الحسن عجّ واآلخرة واألولى ُمَحم د 
هو يقول أنا ال أعلم  _ فكيف بمثلي مع عدم علمي بأكثرها أجابك عنها فيما أعلم وإن كان عالماً بها

ة ال جييب اإلمام احلج   األسئلة واألجوبة كيف تقول بأن  نت ال تعلم بأكثرها وال تعلم هبذه ، إذا كبأكثرها
 : ال صالح في الجوابيقول فكيف بمثلي مع عدم علمي بأكثرها _يف الكالم:  يستمر   ؟ملاذا ؟عليها

_ وال يجوز فتح باب  كيف ال صالح يف اجلواب!!ت ال تعلم أكثرها  كن  إذا وأنت يف اجلواب ال صالح _
النوع من العلم _ وال يجوز فتح باب هذا ال تعلم أكثرها ك أساساً أنت تقول بأن   هذا النوع من العلم _

، أساسًا أنت فكيف هتتك الستأساسًا هو مستور عنك ِلَما فيِه من المفاسد العظيمة وهتك الستر _
املشكلة يف أجوبة العلماء،  هذه مشكلة يف أجوبة العلماء، هذهاحلقيقة ه ال علم لك هبذه األمور، تقول بأن  

، هذه معىن هلاوحيري فيها العالـمم، هو مثل هذه األسئلة ال ال معىن هلا  ةلهي األسئيف بعض األحيان أساسًا 
 اً،ع هلا ترقيعيرقِّ على قاعدة خطأ من التفكري، حيري فيها العالـمم، بعض األحيان  ةتافهة ال معىن هلا مبني   أسئلة

 .من األسرار اليت ال جُياب عنها بعض األحيان يقولون ال هذهعون العلماء يرق  

اإلجابة ، 505الصفحة يف  ، نفس الشيء سألوه سؤاالً ذا كتاب يف مدرسة الشيخ هبجتهعلى سبيل املثال 
أسئلة أنتم ميكن أن تراجعوا  ،قرأأالكالم طويل أنا ما أستطيع أن  لكن ألن  يف الروايات  موجودة عن السؤال

لع ا غري مط  إم  لة موجودة، لكن يبدو هو مفص  عن علم املعصوم واإلجابات موجودة يف اآليات والروايات 
ويصعب  يعين يكون دقيقاً _ ا يدق _جواُب هذا ممّ  يقول: اجلواب أو مل يكن حاضراً يف ذهنه،على هذا 

ه جيوز د من أن  يعين الذي يعلم باجلواب غري متأك   _العادية وال يحرز العاِلم به اإلذن فهمُه على األفهام 
ا يدق ويصعب جواُب هذا ممّ  _ اآليات والرواياتيُظهر اجلواب، هي األجوبة موجودة، موجودة يف له أن 

يدخل يف جواب ال  ث   أحد _ فهمُه على األفهام العادية وال يحرز العاِلم به اإلذن في إظهار هذا لكل  
وال يُقِنع في يعين هذا اجلواب _  ال يناسب أوساط األذهان _ بل ويف األخري يقول:عالقة له بالسؤال 

يذكر جواب  _ يعين هوج في التفهيم المقنع وهو الهادي قنا على التدرّ اهلل يوفّ  بيانِه باإلجمال ولعل  
وال  ، لكن أنا هنا أقول َلم ا يقول: اجلواب ال عالقة له بالسؤالويقول هذا اجلواب غري مقنع أساسًا ألن  

 تة ظاهرة ليسالقضي  ة موجودة يف الروايات يعين والقضي   أحد _ يحرز العاِلم به اإلذن في إظهار هذا لكلّ 
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يف كتب  ة موجودةصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، هذه القضي  ة سعة علم املعصومني يف قضي   من األسرار
، فمثُل يف كتب العلماءأراها دائمًا  ،تواجهين دائماً ة يتابع الكتب هذه القضي  و كثرياً العلماء والذي مثلي يقرأ  

اإلمام ال جييب على  د أن  وحيد  ة أن يكون هو املقتح على اإلمام احلج  كثري على الشيخ اإلحسائي هذا شيٌء  
ال جييب على  :هو يقول هكذا؟ اإلمام ال جييب على مثل هذه األسئلة مثل هذه األسئلة، من قال لك بأن  

جواٍد   لكلِّ  حالٍ  ، على أيِّ هات اليت ال يُهتُك سا من األسرار ألن   تافهة بلاألسئلة  ال ألن   ،مثل هذه األسئلة
 سيٍف نـَبـَْوة. ولكلِّ حكيٍم هفوة  ولكلِّ كبوة 

ة بن احلسن إمام زماننا بني علماء الشيعة(  هذا العنوان )احلج  ىل جهٍة أخرى وإىل حديٍث آخر حتت أنتقُل إ
مركز ، هذه الطبعة اليت بني يدي يف حبثهم املعنون حبٌث حول املهديد باقر الصدر د حمم  كالٌم ذكرُه السي  

د ، ماذا يقول السي   84،  83 هجري ، الصفحة 1417، ميالدي  1996ة قم الغدير للدراسات اإلسالمي  
_  ر لهاالطويلة وما المبر  وبكلمٍة أخرى ما هي فائدُة هذه الغيبة  رمحة اهلل عليه _د باقر الصدر حمم  

يسألون هذا وكثيٌر من الناس : _ يقول ر لهاما هي فائدُة هذه الغيبة الطويلة وما المبرّ  :السؤال هنا
مجموعٌة فريدة ال ثني عشر ة اإلاألئمّ  فنحُن نؤمُن بأنّ ًا السؤال وهم ال يريدون أن يسمعوا جوابًا غيبيّ 

جتماعي للموقف على ؤالء المتسائلين يطالبون بتفسير إه واحٍد منهم غير أنّ  يمكن التعويض عن أي  
هذا بات المفهومة لليوم الموعود وعلى نفسها والمتطلّ ة التغيير الكبرى ضوء الحقائق المحسوسة لعمليّ 

ونطرح ة المعصومين في هؤالء األئمّ رها بتوفّ تًا عن الخصائص التي نؤمن األساس نقطع النظر مؤقّ 
ل ما هي احلكمة من هذه الغيبة الطويلة لإلمام يتساءد هنا السي   ،واضح مضمون الكالم _السؤال التالي 

ة الذين نعتقد بالغيب ونعتقد باخلصائص اخلاص  ملاذا غاب اإلمام هذه الغيبة الطويلة؟ يقول بالنسبة لنا حنُن 
، أنا أقول وما شأننا اً ل وال يريد جواباً غيبي  يتساءلكن هناك من ر ة نتعامل معها بشكل آخَ القضي  للمعصومني 

ال يريد الغيب هل حنن نسعى إىل إقناعهم، إذا كان هو  ًا ملاذال وال يريد جوابًا غيبي  ء، هذا الذي يتسابذلك
اً،  ال يكون شيعي  ، وإال  ة اإلميان بالغيب والتسليمعقيدتهم الشيعي   فأحد شرائط ؟ إذا كان هو شيعي  هذا شيعي  

ما فأكون ما أقنعتُه بعقيديت فتض فكرة أخرى فأقنع هبا اآلخر فما شأين به؟ ملاذا أًا وإذا مل يكن شيعي  
ين أقنعتُه بشيٍء فإن  ة جبواٍب ال عالقة له باألسس الغيبي  الفائدة من هذا اإلقناع؟! يعين اآلن لو أقنعت الشيعي 
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فما الفائدة ليس بعقيديت بشيٍء آخر ين أقنعتُه ، وإذا أقنعُت غري الشيعي فإن  بعقيدته وهذا خطأال عالقة له 
ال نعرض عقيدتنا  رون هبذه الطريقة، ملاذا الكثريين يفك   ألن  ما هي احلكمة من هذا؟ أنا ال أعرف، من ذلك؟ 

جانب ر هبذه الطريقة أن نضع عقيدتنا على ة ال بأس بذلك لكن أن نفك  كما هي؟! قد نأيت بأمثلة تقريبي  
ا ه م، ألن  ف هذا خطأالتصر  ا ة وأحسن  نا قد دافعنا عن اإلمام احلج  ر أنفسنا بأن  وجنيب وفقًا ملنطق آخر ونتصو  

أو أن أثبت ة الفائدة من ذلك؟! حني أقنع شخصًا إن كان من الشيعة بشيٍء ال عالقة له بالعقيدة الشيعي  
، ما الفائدة من ةأثبت له عقيديت الشيعي  ين م بأن  ة وأنا أتوه  شيئًا آخر غري عقيديت الشيعي  لشخٍص غري شيعي 

ووفقًا للمنطق الشيعي ة ث عن عقيديت الشيعي  ، أنا ميكن أحتد  هذه شبهة يف التفكري، ؟! ال توجد فائدةذلك
 ،بأمثلة حأوض  أن  ال بأس بهمن فكٍر غري غيب، هذا ح عقيديت بأمثلة ين ميكن أن أوض  الغيب العقائدي ولكن  

 ين أثبت عقيديتبأن  ر وأتصو  ر بطريقة أخرى وأبدأ أفكِّ أن أضعها على جانب  ةل عقيديت الشيعي  لكن أن أعط  
أثبت له  أم لغري شيعي   همه شيئًا خارج نطاق العقيدةفأُ  ، ملن أثبتها؟ لشيعي  هذا خطأ ،الطريقة هبذهة الشيعي  

؟! لكن األخطاء هذه يوجد خطأ يف ذلك ولكن ما الفائدةفما الفائدة من ذلك؟ ال يت شيئًا هو غري شيعي  
ة هو قال عقيدتنا الغيبي   ،ال يوجد خطأ ،ما أخطأ هناد باقر الصدر د حمم  ، صحيح السي   يف اآلثارتتبني  

كن جنيب املتسائلني بطريقٍة أخرى، ما هي لهذا شيء حنُن حنتفظ به ألنفسنا وإمياننا هبم صلوات اهلل عليهم 
ًا فريدًا في القائد ب وضعًا نفسيّ ة التغيير الكبرى تتطلّ عمليّ  إنّ : ث يقول؟ هو يتحد  الطريقة األخرى

التي ُأِعد  للقضاء عليها ارس لها مشحونًا بالشعور بالتفوق واإلحساس بضآلة الكيانات الشامخة الُمم
اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  أن   السبب يف طول الغيبة يقول أن   جديد _ًا إلى عالٍم وتحويلها حضاريّ 

ة ال قيمة هلا كانت قوي  مهما  دولة  حضارة وأي   أي   أن  بة يرى والدول املتقل  حينما يعيش مع هذه احلضارات 
يعبأ هبذه القوى ال خياف وال  مشروعهم العاملي  ، فحينما يبدأ بباشرة ارب كثريةت عليه جته قد مر  ألن   يف نظره

، هو قال د الشهيد يعتقد بهالسي   ، هذا الكالم ال أقول أن  أى جتارب كثرية خالل فتة غيبتهه قد ر العظيمة ألن  
ولكن كما  اإلطار الغيب  جواباً خارج  ويريدونلون يتساءجواب للذين ة ولكن هذا عقيدة غيبي  م حنُن نعتقد هب

ع هبا قنم ؟ أُ ع هباقنم ، من أُ وخارج املنطق الشيعي  ة خارج الواقع ، فرضي  ؟ ال توجد فائدةقلت ما الفائدة من ذلك
ة أقنعتُه بالعقيدة الشيعي  ، ما ين قد غررت بهع هبا الشيعي فإن  قنم أُ  ،يتين أقنعتُه بشيء غري عقيدخالف فإن  امل
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لكن ا ذد باقر الصدر ال يعتقد هبد حمم  سي  الف املؤل   ألن  واجلدل  للبحثم ل قُ ومثال لنَـ د كالم ، جمر  األصيلة
 عوانَ قَـ م الفكرة وكأن  ون ثون هبذه ويتبن  خذوا يتحد  ، هم أد الشهيد الصدرب السي  ع طال  هذا أقن املشكلة أن  
 .هبذه الفكرة

ة رسالة د باقر احلكيم يف جمل  حمم  د ، هذا مقال كتبُه السي  د باقر احلكيمد حمم  سي  الد الشهيد من تالمذة السي  
، ذي ذي القعدة ،يعين شوال ،ةة فصلي  اجملل  يعين ، ذي احلج ة-، السنة الثانية شوالالعدد الثامن ،الثقلني
،  1414، العدد الثامن السنة الثانية العاملي ألهل البيت، اجملمع  1994، هجري  1414، احلج ة

، احللقة السابعة ، دور أهل البيت  24صفحة الاملقال إىل  ويستمر   16 الصفحة، واملقال موجود يف 1994
د د حمم  سي  ال، ماذا يقول د باقر احلكيمد حمم  ة اإلمام املهدي السي  عليهم السالم يف بناء الكتلة الصاحلة قضي  

ِه دجانبًا من تفسير طول الغيبة بعد وجو  فإنّ ومن ناحيٍة أخرى  _ 20 الصفحةيقول يف  ؟باقر احلكيم
هو أن يتكامل وتتكامل  _ !!ناقصهو ، يعين إمامكم حباجة إىل تكاُمل الشريف هو أن يتكامل _

اآلن  يعين اإلمام حلدِّ  _اًل للقياِم بهذا الدور المسيرة من خالل التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهّ 
هذا الكالم يقوله ِه الشريف _دجانبًا من تفسير طول الغيبة بعد وجو  فإنّ  اًل ولذلك مل يظهر _ليس مؤه  

ة بشكل عتقاد الغيب على جنب ونتناول القضي  ، اإلنا نتك اجلانببأن  د باقر الصدر د حمم  السي  ال كما قاله 
الذي من وجهة النظر العقائدي  ، هذا تفسريبناء الكتلة الصاحلة هل البيت يفأ دور، الكالم هنا عن آخر

ِه الشريف هو أن يتكامل دجانبًا من تفسير طول الغيبة بعد وجو  ومن ناحيٍة أخرى فإنّ  _حيملُه الكاتب 
ام حباجة إىل جتارب ومعاناة حىت _ اإلموتتكامل المسيرة من خالل التجارب والمعاناة اإلمام يتكامل__
ة والفكريّ ة جتماعيّ ة واإلاًل للقياِم بهذا الدور وتصبح األوضاع السياسيّ بحيث يصبح مؤهّ  _كامل يت

يعين املعاناة _ لة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجاربة مؤهّ للبشريّ ة والنفسيّ 
د د حمم  تالمذة السي   ، الذي يبدو أن  ة يف نفس الوقتوإىل تكامل البشري  ي إىل تكامل اإلمام والتجارب تؤد  
ة رسالة يف جمل  د باقر احلكيم د حمم  ، هذا ما كتبُه السي  قتنعوا هبذه الفكرة واعتقدوا هباهم الذين اباقر الصدر 

 .الثقلني
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سة تراث الشهيد ل، منشورات مؤس  اجلزء األو  ( هذا ل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلةهذا الكتاب )دور أه
 هم يعتقدون بحياتِه وبوالدتهألنّ  _199ميالدي، يف الصفحة  2007ربيع سنة احلكيم، النجف األشرف، 

جميع ظروف الحاضر الصعبة التي يواجهها المسلمون  ه يعيش اآلنوأنّ  _ة احلديث عن اإلمام احلج   _
العدل حكومة ق ة ويتفاعل معها ليحقّ بها البشريّ  ة التي تمرّ جتماعيّ واإلة التجارب اإلنسانيّ  ويشاهد كل  

ومن ناحيٍة : 203الصفحة إىل أن يقول يف  ويتفاعل مع التجارب _في مستقبل مسيرتها المطلق  اإللهيّ 
دري ت ال أسة اليت غري  املؤس   أم ، هل هو الذي غري  نفس الكالم يف املقال لكن بشيء من التغيري أخرى _

الكالم السابق  ألن   د التفت فأراد أن يغري  السي  أو هو ا التفتوا إىل الكالم ، رب  ولكن التغيري أسوأ من السابق
كان القصد منه تصحيحاً   ا، رب  صار أسوأ، هنا الكالم واملعاناة وتتكامل املسرية بسبب التجاربتكامل ي هأن  

طول الغيبة بعد جانبًا من تفسير  ومن ناحيٍة أخرى فإنّ  ه صار الكالم هنا أسوأ _للكالم السابق لكن  
، هو ماذا يقصد التكامل تكامل ذايت   ًا بسبب المحنة والبالء _ذاتيّ وجودِه الشريف هو أن يتكامل 

، هذا الكالم أسوأ من السابق _  ذاتُه هي حباجة إىل تكامل، وكأن  يعين يتكامل نفسُه بنفسهم  ؟تكامل ذايت  
  بهاالمسيرة من خالل التجارب والمعاناة التي يمر  اً بسبب المحنة والبالء وتتكامل هو أن يتكامل ذاتيّ 

 فقط يعين هو هنا مدح الدور بحيث يصبح قادرًا على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ اإلنساني _
ماذا م عن اإلمام الحظوا ا حينما يتكل  _ مدح دورُه أم   على القيام بهذا الدور الفريد_مل ميدح اإلمام 

ًا بسبب المحنة والبالء وتتكامل المسيرة من خالل التجارب والمعاناة التي مل ذاتيّ هو أن يتكايقول_ 
_على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ ه اآلن عاجز ألن  بحيث يصبح قادراً _ هو اإلمام _ بها _ يمر  

النقص هو يف  ،، العيب صار يف اإلمام ليس العيب يف الناسالعيب هو يف الناس وليس كأن  اإلنساني _ 
حىت يتكامل هو ويتكامل الناس،  ،اهلل وسالمه عليه ، صار النقص اآلن يف اإلمام صلواتالناس ال يف اإلمام

املسرية ، بها وتتكامل المسيرة من خالل التجارب والمعاناة التي يمر  _ ، الحظوا أكثرُه هنا الكالم أسوأ
 بحيث يصبح قادرًا على القيام بهذا الدور الفريد _هو هبا  مير  تتكامل من خالل التجارب واملعاناة اليت 

( ل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلة)دور أه هكذا؟!! وعنوان الكتاب إمامكم _ال أدري هل تعتقدون بأن  
بحيث يصبح قادراً  _، هذا السؤال جوابُه متوٌك لكم الطريقة ال أدري عة الصاحلة هبذهمايعين هل تُبىن اجل
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ة والفكريّ ة ة واالجتماعيّ قيام بهذا الدور الفريد في التأريخ اإلنساني وتصبح األوضاع السياسيّ على ال
 .المعاناة والتجاربمثل هذه الحكومة بسبب هذه لة لقيام ة مؤهّ ة للبشريّ والنفسيّ 

يف الساحة  مرجع تقليد من األمساء املعروفة اً د باقر الصدر وهو حالي  د حمم  تلميٌذ آخر من تالمذة السي  
الناشر مكتب آية اهلل  )اإلمامة وقيادة اجملتمع(م احلائري يف كتابهم د كاظ، السي  د كاظم احلائرية السي  الشيعي  

 لتساءلقد  ؟ _ماذا يقول 140الصفحة هجري ، يف  1416،  ميالدي1995د كاظم احلائري السي  
وجود اإلمام وما في كتابِه بحث حول المهدي عن فائدة د باقر الصدر د الشهيد محمّ استاذنا السيّ 

في إنجاح و  ة تصبّ اجتماعيّ وجود ثالث فوائد  مفترضاً ر بعد أن ُفرض تحت الستار فأجاب المبرّ 
: اإلعداد النفسي من ممارسة قيادتِه بدرجٍة أكبر، الفائدة األولى فرجهل اهلل تعالى ن اإلمام عجّ تمك  

_ نفس الكالم الذي  ًا فريداً يّ ب وضعًا نفستتطلّ  ة التغيير الكبرىعمليّ  بمعنى أنّ  ة التغيير الكبرىلعمليّ 
ارس في القائد الُمم ًا فريداً ب وضعًا نفسيّ ة التغيير الكبرى تتطلّ عمليّ  أنّ  حبث حول املهدي _ ناه يفقرأ
د كاظم ذكرُه السي  هذا الكالم _ واإلحساس بضآلة الكيانات الشامخة مشحونًا بالشعور والتفوق  لها

ه ، لكن  ة خارج املنطق الشيعيد باقر الصدر افتض هذه القضي  د حمم  سي  ال أن   إىل من دون أن يشرياحلائري 
يصبح أكثر قدرًة من الناحية  حبيث يقول:، جعل املنطق العقائدي هو هذا أخذه على سبيل الـُمسل َمات

والصمود في وجهها  _يعين اآلن اإلمام ال ميلك القدرة على مواجهتها  ة على مواجهتها _النفسيّ 
الكالم األسوأ هنا حينما يأيت إىل الفائدة الثانية، الفائدة األوىل  _ ى النصرها حتّ ضدّ ومواصلة العمل 

اإلعداد الفكري  أسوأ _وهي  ة، الفائدة الثانيري متكاملاً غث عن اإلعداد النفسي، يعين اإلمام نفسي  يتحد  
تيحها التجربة التي تُ  ة بمعنى أنّ اإلعداد الفكري وتعميق الخبرة القياديّ ًا _ يعين اإلمام مل يُعد فكري   _

أثٌر كبير في اإلعداد  ها لهار وّ والمواجهة المباشرة لحركتها وتط مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة
كثيرة أمام ممارسات   رخَ المد  ها تضع الشخص ألنّ وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود الفكري 

ة وتعطي لهذه الشخصيّ ومن ألوان الخطأ والصواب ة ما فيها من نقاط الضعف والقوّ  لآلخرين بكل  
 _ة مالبساتها التأريخيّ  بالوعي الكامل على أسبابها وكلّ ة جتماعيّ على تقييم الظواهر اإلقدرًة أكبر 
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وال هذه الفوائد يعين ال أدري كيف أفهم  قتراب من مصادر اإلسالم األولى _اإل الفائدة الثالثة أيضًا _
ر اإلمام املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه!! اإلمام حباجة إىل د كاظم احلائري يتصو  سي  ال أدري كيف أفهم أن  

على هذه  لو يعتض أحد حىت  يف كالمهم وبعد ذلك يقول  ويستمر  ، ، حباجة إىل إعداد فكريإعداد نفسي
 .143الصفحة إىل  140 الصفحةمن ، موجود الكالم ميكن أن تراجعوه اإلعتاض هذا دُّ رُ هو يَـ ة القضي  

د  سي  ال، اًل حباجة إىل أن تتكامل جتربتهُ هو إىل اآلن ليس مؤه  د باقر احلكيم د حمم  كما قال السي    إمامكم
 إعداد فكري ، حباجة إىلة التغيري الكربىعملي  اإلمام حباجة إىل إعداد نفسي ل كاظم احلائري يقول بأن  

د  سي  الث عنها ، وحباجة إىل أشياء كثرية أخرى حتد  ة لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهة القيادي  وتعميق اخلرب 
مسحوا أيدكم باحلائط )أنا أقول !! إذا كنتم تنتظرون إماماً هكذا كاظم احلائري، هل إمامكم هكذا ال أدري

 .ثانية(شوفوا لكم جارة 

 ،ه لسان الشيعة الناطقبأن  ذكرهم  ماء الذين مر  لونه نفس املراجع والعننتقل اآلن إىل الناطق الرمسي كما يسم  
، هناك جمموعة من املقاطع يف يُعرُِّف الشيعة بإمام زمانم، لنرى كالشيخ أمحد الوائليلة ة املتنقِّ املدرسة الشيعي  

 ة صلوات اهلل وسالمه عليه:ام احلج  من خالهلا نرسم صورة اإلممن حديثهم 

ه تراٌب ى اهلل عليه وآله وكيف أن  صل   ة عن النبِّ اإلمام احلج   ُث فيه الشيخ الوائلي عن جدِّ ل يتحد  املقطع األو  
 يف قربه نستمع إىل شيخنا أب مسري ..

على قرب النب كافر أو أبعد  قف على قرب النب مشرك، تعترب اللي يوقفتعترب ان اللي يو ت أن: ]صوت الوائلي
تراب صار اشعندك واقف على التاب، وأنا هم أقول تراب، جا أنا مو واقف على ه د كل  ، وروح وحمم  عنه

د، ، أنا ما واقف على اجلسد واقف على مضمون حمم  اجلسد راح صار تراب، ا شسوي للجسد، جا اناجلسد
النب ، هذا املكان اللي عاش بيه رسول اهلل اللي بيه ظمالل هذا مقر، تنبهلي زين، هذا املكان اللي بيه النب

 [، أنا ما واقف على ترابات واقف على مضمون واقف على موقفاللي بيه روح النب مرفرفة

 .ى اهلل عليه وآله تراٌب يف قربهرسول اهلل صل  ك ة اهلل جدُّ دي يا بقي  سي  
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ه عظاٌم صلوات اهلل وسالمه عليه بأن   دهم احلسنيووالم  ةاحلج  إمامنا  ثنا عن جدِّ املقطع الثاين شيخنا الوائلي حيد  
 نستمع إىل شيخنا أب مسري .. ،ا يزور مواقفبالية وحني يزورُه هو ال يزور عظاماً بالية وإن  

الواقع هذوله اللي يتصورون أحنه عندما نروح إىل كربالء نقف على عظام أو نقف على صوت الوائلي : ]
ي غلطانني ، أنا جاي أقف على موقف ، مو جاي أقف على تراب ال ال ، أنا جاي أقف هنا اتراب، هو 

ف اهنا على ان ، أنا واقية ما احتواها التاب ما تزال مرفرفة على هذا املكمدو   تزالعلى صرخٍة دو ت وما 
 رايح أزور لعظام بالية.. أنا مواألمر ، ففي واقع على صعيد الطف   هادَ جس  أبو الشهداء جمموعة من الـُمُثل 

 دم العلوي األبيـوزهــــو ال  راح ــأيا كربالء يا عبير الج

 دع في رصفِه المعجبِ ـــوأب  ويا صرح مجٍد بناهُ الحسين 

 وف إلى األطيبِ ــد األنــشـت  لود ـويا سمةً من سمات الخ

 بِ ــلِك والشفق الـُمْذه  ـيـأص  لى ـع سيبقى الحسين شعارا

يف زياريت للحسني ما رايح أزور ل قطعة من التاب أو قطعة من العظام البالية ، أبدا ، ألنه لو كان  إذًا أنا
هكذا َلَما نشط الظاملون باملنع عن زيارتهم ، أرجوك لو كان احلسني عظام بالية ما خافته عروش األمويني وال 

، نعم لو كان احلسني ذلك النمط من العظام عروش املتوكل وأمثال املتوكل وال عروش أذياهلم إىل يومك هذا 
القرب يضرب احلسني ، أبداً يعين تصوروا أن ضرب  بالقضاء البالية لـَما رعب هؤالء ، لكن تصوروا أنه

، احلسني أكرب من أن ، احلسني مضمون واملضمون ال ميوت احلسني مضمون واملضمون ال يقوى صدقين
 اهلدم على القضاء عليه .

 وخ والعنفوانُ ــاوى الشمــهـا تــم ـح واإليـــــوان لضريــانتـهــى وا

 مـــدى ويُصانـــلى الـيـــبـقـى ع ارة والمضمون ــدم الحجــإنما ته

ف على قرب بيه عظام بالية وإنا واقف على صرخة أمسعها مدوية واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء إذا أنا ما واق
 .[الذليل وال أفر فرار العبيد
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 ك احلسني عظاٌم بالية.دي يا صاحب األمر جد  سي  

 نستمع إىل ما يقول .. ،دم احلسني بعد استشهادهم جنس شيخنا أبو مسري أن  ثنا حيد   املقطع الثالث

سنة شكثر جاي ينكلون  1340سنة تقريبًا ، زين ، هذه  1340ه ال نقتلهذا احلسني إ: ]صوت الوائلي
د ما خيلص، ما دم احلسني شنو هو احمليط األطلسي يعين هالك الشيعة ترب يصلون عليها، ما تقول ل

، م من حيجي حيجي بأذنه لو حيجي بعقله ، غريب واهللنتو هالعقلية هالذهنية يعين الواحد يتكل  تفهمين ا
الدم جنس ، زين ، ما ممكن واحد عنده  ها تقول حبرمة الدم، أن  ، ث بعدين هذه كتبنا بني أيديكم كل  غريب

بيها دم  خ بدم ويسجد عليه ، زين ، انتوا َلم ا جتون تقولون بأن بيها دم ال ما عندنا هالشكل بأن  لط  شيء يُ 
 .[احلسني اطالقاً ما مي هاملعىن

قطعاً دم إمام زماننا جنٌس كان دم احلسني جنساً إذا   ك احلسني جنس وأقول لشيعتك دم جد  ة اهللدي يا بقي  سي  
 .أيضاً 

لهم بن احلسن صلوات اهلل وسالمه عليه، جملٌس كامل من أو  ة ة إلمام زماننا احلج  املعرفة الوائلي  مقطٌع آخر يف 
ة ال من قريٍب وال من بعيد نعرض بداية اجمللس ملن يريد أن ة اهلل مل ُيشر إىل اإلمام احلج  إىل آخرهم يف معىن بقي  

 يستمع إىل هذا اجمللس ..

 [{ وَمَا أَنَا عَلَيكُم بِحَفِيظاهلل َخريٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم مُْؤمِنِني حْمَنِ الرَّحِيم بَقِيَّةُ}بِسْمِ اهلل الرَّصوت الوائلي: ]

نا رَ هكذا أمَ  ؟م عليه( إماُم زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه كيف نسلِّ  أَيْنَ بَقِيَّةُ اهلل الَّتِي لَا تَخْلُو مَِن العِتْرَةِ اْلهَادِيَة) 

 .( السَّالمُ عَلَيكَ يَا بَقِيَّة اهلل: ) م عليهة أن نسلِّ األئم  

امسه حنا ما ننتظر واحد )اة يقول مقطٌع لشيخنا أب مسري وهو يسيء األدب يف احلديثم عن اإلمام احلج  
 ، نستمع إىل شيخنا أب مسري ..مهدي جيينا حيل لنا مشاكلنا(
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ية و ها مىت يظهر وكيف إىل اآلن ماكو توقيت وكيف وترى انه معاجله املسألة بالكتاب أم  : ]صوت الوائلي
احنا  ن  ر البعض من عندنه أ، يعين ال يتصو  اهتا تفصيالً اهتا وسلبي  ، ذاكر اجيابي  ع معاجلها معاجلة كاملةالتشي  

اد سخيف، ما عندنا هيج امسه مهدي جيي حيل مشاكلنا أبداً، اللي يعتقد هيج اعتقنقعد ننتظر أكو واحد 
عنه نأمر بعروف وننهى ي مصنع وال متنفكرة املهدي ما متنعنه أن نسو   أن سالم ما مينعنهاعتقاد اطالقاً، اإل

اهتا أكثر من د فكرة اجيابي  ، جمر   متنعنه نقتل دون مبادئنه أبداً ، وال متنعنه جناهد دون أوطاننا والعن املنكر
 .[ع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إال  اهتا يعين عبارة عن رفسلبي  

أن يأيت أحد إىل جملسهم فيقول نة يف حياتهم هل يقبل الشيخ الوائلي والذي ُعرمَف عنه التزامه بربوتوكوالت معي  
 .ة هبذه الطريقةم عن اإلمام احلج  ، ملاذا يتكل  دكم(ع )أمحد اليوم يقرأ

 الشريف .. ه يدفن سرداب الغيبةم  لو أن  مسري ويتمىن  ث فيه شيخنا أبو مقطٌع آخر يتحد  

 الواقع تنقية هاألمور حنا هم شوية ما أكو عندنا فد مركز يعين يتوىل  ةم حال اعلى أي  : ]ئليصوت الوا
، ما عندنا هاهلوسة هاي وجود وعدم وجود شنو ه تراب ويف ما ال أي شنو عليمنه وأطم  والسرداب أسد  

عد بيَه دار كان يقام سالم اهلل عليه عند سرداب أو دار أو أرض كان ميشي عليها أو ، يعين اإلمسشيء مقد  
 هاي الشبهة مو هالشكل ليش أوجد جمال للتُـَهم وللُشَبه وإال  ها أو األرض ُكلها، ال س الدار ُكل  يعين يلزم نقد  

 [ةالحقكان يراقب والدار مراقبة ومالحقة غاية املمثلما ذكرت لك هاي مو أكثر من هذا  

  أن يدفن السرداب لنستمع إليه ..ه ممراراً يطالب ويتمىن  ح بأن  ر هذا األمر يف مقطٍع آخر وهو ُيصر  وممراراً يكر  

يف العراق الدنيه حارة  تعرف هذا السرداب املكان اللي كان بدار اإلمام العسكري كانت: ]صوت الوائلي
اإلمام  يسوون سرداب يسكنون ب وإال  مو معناه أن  ون سرداب املكان يصري ب سرداب، بالصيف كانوا يسو 

ه ايل واهلل لو بيدي ان اجيب جم محل تراب وأسد  ة على املنرب ق، وأنا أكثر من مر  و هجيطب اهناك ال م
 [وأريح الناس منه موهالشكل
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ب الشريف هل كان يفرحه ذلك ن النواصب السرداو ًا حينما دفن اإلرهابي  ال أدري لو كان الشيخ الوائلي حي  
 .ته يف ذلك أو الق أمني  ، هل تتحق  أو ال

ههم أن ة إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وهو ينصُح شيعة أهل البيت ويوج  ال زلنا يف املعرفة الوائلي  
 .إمام زمانم من خالل هذا الكتاب يعرفوا

ى اهلل عليه وآله يف فضله كثرية، وأقرب املصادر اللي حيب صل   النب   األحاديث الواردة عنو صوت الوائلي: ]
مة ، إذا حيب واحد يقراه يشوف األحاديث املوجودة، وبيه مقد  شافعيأكو البيان كتاب البيان للكنجي ال

الفضالء ب العلم مة يف واقع األمر كتبها أحد طال  ، بيه مقد  مةواهلل رائعه ما أعرف أنا اشلون طلعت هاملقد  
من ال يعتقد  مة أفتت بأن  ة املكر  د مهدي اخلراسان، ذكر بيها فتوى إىل جلنة الفتوى يف مك  يف النجف السي  

وا عليها جمموعات أو جلنة العلماء اللي موجودة رجال خبروج املهدي فهو كافر، نعم موجودة الفتوى ونص  
ي يستعرض الروايات وتفاصيل أحوال اإلمام الفتوى هناك، ث يستعرض هذه الكتاب كتاب الكنجي الشافع

 .[لةسالم اهلل عليه مفص  

للشيعة كتاب البيان للكنجي الشافعي من كتب النواصب ونصيحٌة ثانية لكتاٍب آخر من كتب الوهابية 
 ث عن الكتابني بعد قليل لنستمع ..، سأحتد  أن يعرفوا إمام زمانم من خالله يضاً أ

وغريها يف مسألة اإلمام املهدي حيتاج هبا الرجوع إىل كتب مطولة، وما ممكن  هاألبعاد هذه: ]صوت الوائلي
فات يف هذا الباب كثرية ولعل أنا شفت ، مؤل  فات يف هذا البابجنيب عليها هبالعجالة، لكن نرشد إىل مؤل  

ميكن صحيح ر يعين فات على الواقع لالستاذ العبادي وهو من علماء مكة املكرمة، وعلى ما أختط  من املؤل  
، حبث املسألة من وجوه بيل، االستاذ العبادياألثر يف أخبار املهدي املنتظر ميكن من هالنوع شيء من هالق

لة بعنوان عة وحبثوها مجاعة من علمائنا ومجاعة من مَحََلة األقالم عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفص  متنو  
ا يصدر قريبًا وهو )زيُف النقول ب صغري رب  يِّ تَـ اهلل عندي كُ  ، وأشرت أنا إىل املصادر وإن شاءاإلمام املهدي

فات يف هذه املسألة وأنص بيها على ثبت هلذه املؤل  ه ، إن شاء اهلل أنا سأستعرض بيومن يقول(فيما قيل 
 .[ف على هالفكرة وتغطيتها الكاملة يعين تغطيةاإلمام املهدي وباإلمكان التعر  
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 ،ةة لتمزيق الوحدة اإلسالمي  أصابع أجنبي  د الشهداء السبب يف قتل سي   أن  ُث شيخنا الوائلي عن ويتحد  
 لنستمع ماذا يقول شيخنا أبو مسري ..

أشرح لك اي اه الليلة إن شاء اهلل، شنو هو العامل اتنب هله، أكو عامل هذا املهم شويه اللي : ]صوت الوائلي
هلي شوي زين، اشلون يعين تنب  اأريخ املسلمني، لضرب مصادر الوحدة يف ت صبع األجنب  العامل وجود اإل
، عاش ، زين عند أخوالهم بين كلب، بنو كلب مسيحيني؟ يزيد اترب  ترب  ا، الرجال يزيد وين العنصر األجنب

مه وندميه ، وبعد، معل  ها باألديرة على أيدي النصارىسونه دراسته كل  رى كانوا هم اللي يدر  يزيد ما بني النصا
؟ اثنني سرجون مو هالشكل وسرجون ابن منصور ابن األخطل الشاعر املعروف، املستشارين ماله منومنو؟ 

، سة اللي كانوا يديرون شؤونههلي، ذوال اثنني ، املستشارين مال هالدولة هاي املؤس  سرجون وزاغا نفروخ تنب  
 .[ يف هذا اجلو  الرجل ترب  

ة حتليٌل راٍق لكن اليت قتلت احلسني لتمزيق الوحدة اإلسالمي   ة هيصابع أجنبي   أشيخنا أبو مسري يقول بأن  
كتاب الكايف الشريف كتاب   ؟ هذا هو الكايف وهذا هو اجلزء الثامن منـَحم د الصادقبن مُ ماذا يقول جعفر 

 واضح فالن وفالن أبو بكر وعمر ( ن وفالنالف) ث اإلمام الصادق عن الذين كتبوا الصحيفة ، يتحد  الروضة

( هؤالء هم الذين كتبوا الكتاب بن شعبةوسامل موىل ابي حذيفة واملغرية  بن عوفبو عبيدة اجلراح وعبد الرمحن وأ)

ول سُ رَ هُ مَلَعْي أَذِالَّ لَّجَوَهَكَذا كانَ فِي ساَبقِ عِلِم اهللِ عز وَ؟ )صيل لكن ماذا يقول إمامنا الصادقالرواية فيها تف

د هذا هو منطُق أهل البيت ولذلك سي  ( أن إذا ُكتمَب الكتاب قُتمَل احلسني قُتِلَ احلُسَنين إذا كُتِبَ الكِتَاب اهلل أَ

وأبو عبيدة   ن و فالنالف، فالن وفالن هنا يف الرواية ) ماذا قال؟ قتلين فالن وفالنالشهداء يف يوم الطفِّ 

( هذا هو منطُق أهل البيت وذاك احلُسَني ن إذا كُتِبَ الكِتَاب قُتِلَأَ( و إىل آخرهم قتلين فالن وفالن )اجلراح 

ه إذا  ، ألن  مغرٌر به خمدوعة اإلمام احلج   ة؟ وهذا يقودنا إىل أن  احلسني قُتمل بأصابع أجنبي   املنطق منطق من أن  
ة لريفع شعار يا لثارات احلسني ألجل ينساق اإلمام احلج  د الشهداء مؤامرة فكيف كان السبب يف قتل سي  
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 ،كما يقول شيخنا أبو مسريد فكرة  ولكن اإلمام جمر  !!  اإلمام خمدوعامرة هذا يقودنا إىل أن  توسيع هذه املؤ 
 د فكرة ..اإلمام جمر   ،ة على لسانهم كثرياً د هذه القضي  لنستمع إىل هذا املقطع حيث تتد  

، اهايزرع لكم اي  ام كاعكم ال تزرعوها انتظروا صاحب الزمان ما قال لنا الدين يوما من األي  ]صوت الوائلي: 
وال قال ال تديرون املعمل يطلعلكم صاحب الزمان يدير لكم املعمل وال قال ال تدافعون عن أنفسكم وال 

ق د فكرة حتق  ، اإلمام صاحب الزمان جمر  نتظروا صاحب الزمان يقضيها أبداً، أبداً قال ال تقضون حوائجكم ا
، وإال    .[اإلمام املهدي إطالقاً   ما أكو جانب سلب يف فكرةالعدل ليس إال 

 شيٍء يف كلِّ  ه قال كل  مانهم رغم أن  ز وهذا ديوان شيخنا أب مسري الذي ال يوجد فيه وال بيت واحد عن إمام 
من ديوانهم اليت  345الصفحة ه مدح قـََتلة أهل البيت يف قصيدتهم بغداد يف  وصل احلال إىل أن  ، حىت  شيء
 :أو هلا

 ابااً جذ  ـــعــِك رائـــهــوج ل  ـضـسي ك الهوى أم طابا ــاء بـــداد ســغــب

 يُض شباباـفــة تــيــانــات غــمـوس جٍ الل متو  ــجـالـخٍ بــيـات شـمـســق

 طـلب الخيــال أصابــاا ـل مــكـلـف ىشتها اوحضارةٌ تعطي المؤمل م

 :إىل أن يقول

 عــن جـسـد تميط ثياباوعــريــب  وبـحــيـــث رابــعــةٌ يجل لهـا التقى

 .تعري كانت عند اخللفاء العباسينيعريب هذه راقصة و  ةرابعة العدوي  يعين 

 :إىل أن يقول

 يُــضــفــي عـلـيــِك بـسحرِه جلبابا مؤث ٌل     مــن مجد الرشيد  سـيـضــل  

 قاتل إمامنا الكاظم

 الـعــلــوم ويـغـرُس اآلدابايـبـنــي ويضـل  للمـأمـوِن عنـدِك مجـلـٌس      
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 قاتل اإلمام الرضا

 لــنــداء مــسـلــمــٍة دعـــت فأجابا       يُِعد  كتائباً وصدًى لمعتصٍم 

 قاتل اإلمام اجلواد

 .م زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهيف معرفة إماة من املعرفة الوائلي   اً لوه جزءوهذا أيضاً سج  

 :وا إمام زمانم من خالهلمارفهبما أن يعا الكتابان اللذان أوصى الشيعة أم  

متهم ، ماذا قال يف مقد  عن مخسني صفحة فقط ، هو عبارة( للكنجي الشافعيالبيان) كتاب  لالكتاب األو  
الشيعة تعريًة طرق عن  عر يتُه تعرية _ صاحب الزمان وعر يتُه _بالبيان في أخبار  هُ متُ وسَ وقد  ؟ _فاملؤلِّ 
عن طرق  وقد وسمتُه بالبيان في أخبار صاحب الزمان وعر يتهُ  عن الشيعة _ال توجد فيه وال رواية  _

يف الصفحة اخلامسة وهو يوصل حديثه  كاملة ال يوجد فيه شيء له صلة بالشيعة، ث  تعرية   الشيعة تعرية _
 كان برغبٍة منها وبرغبٍة من النب   موهتا  إىل أن  يقة فيشري د  ث عن الصالشافعي يتحد   ،هذا الشافعي الكنجي

قد و  :إىل أن يقول اهلل أرحم بِك وأرأُف عليِك _ فإنّ يا فاطمة ال تحزني وال تبكي  ى اهلل عليه وآله _صل  
السبب يف  بأن   وهذا هو الذي يقولُه املخالفون _يلحقني من أهل بيتي ل من ي أن تكوني أوّ سألُت ربّ 

ا هلا بذلك وكان يريد أن ى اهلل عليه وآله هو الذي دعصل   النب   الشباب ألن   وموهتا يف سن  يقة وفاة الصد  
عليه السالم هو يعيش  اإلمام املهدي ؟ يقول بأن  ر صفحة ماذا يقول صاحب الكتابا يف آخم ، أم  تلحق به

؟ يعين يف هذا الكتاب داب فهل يعتقد با أن يدفن السر الشيخ الوائلي يتمىن   ،، وغريٌب هذايف السرداب
ة احلج  اإلمام  ، قطعاً هو ال يعتقد بأن  ةه ال يعتقد هبذه القضي  أو أن  اإلمام موجود يف السرداب ويريد أن يدفنه 

، إذًا ملاذا تأمر ة يف السرداباإلمام احلج   نا ال نقول بأن  ة يقول بأن  على هذه القضي   يف السرداب، ودائمًا يرد  
، ال أدري هل قرأ موجود يف السردابة اإلمام احلج   ت بأن  وهذا الكتاب يُثبم ؟! الكتاب الشيعة أن يقرأوا هذا

 الصفحة، ماذا يقول يف ة إلمام زماننااملعرفة الوائلي  ، هل هذه هي يريد أن ُيضلل الشيعة ،ما قرأهُ  أو الكتاب
ر أحٍد يقوم بطعامه السرداب من غي ُه فيبقاءإنكارهم ا الجواب عن وأمّ  :البيان؟ يقولمن كتاب  49

ا أمّ  _ ة يف السرداب حبسب ما كتب هو هذا الكنجي الشافعياإلمام احلج   بأن  ألن هو يعتقد  وشرابه _
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من غير أحٍد يقوم  _ ينكرون كيف يبقى يف السرداب _ السرداب ُه فيبقاءإنكارهم الجواب عن 
من غير أحٍد يقوم بطعامِه بقاء عيسى عليه السالم في السماء بطعامه وشرابه فعنُه جوابان أحدهما 

من هذه  موهاستدالالت اليت يريد الشيخ الوائلي من الشيعة أن يتعل  ويا لعظمة اإلة األجوبة يا لقو   _ وشرابه
بقاء عيسى عليه السالم في السماء من غير أحٍد يقوم بطعامِه وشرابه وهو بشٌر  :ل، اجلواب األو  الكتب

ه تعالى قال قلت هذه دعوى باطلة ألنّ ة فإن قلت إن عيسى خرج عن الطبيعة البشريّ  مثل المهدي
 ، وعلى أي  ية ال جُياب فيها عن هذا اإلشكاليعين هذه اآل _ {ل ِإن َما أنا َبَشٌر ِمثُلُكم: }قُ ألشرف األنبياء

 ؟الدج ال يبقى، أين يبقى ال _الدجّ بقاء  ل __ اجلواب الثاين وهو أقوى من اجلواب األو   والثاني حال _
وإىل  ال بقي منُذ زمان النب  الدج   قول كيف أن  ي، فمربوطال موجود يف بئر الدج   أن   يعتقدوناملخالفني  ألن  

 _ ةستدالالت قوي  اإلمام املهدي، إ كة مربوط يف البئر من غري طعام وشراب فكذلاحلج  زمان ظهور اإلمام 
وفي رواية إلى كعبيه بالحديد إلى عنقه ما بين ركبتيه  الوثاق مجموعٌة يداه بأشدّ ال والثاني بقاُء الدجّ 

المذكور من غير أحٍد يقوم بطعامِه وشرابه ال ممكنًا على الوجه في بئٍر موثوق وإذا كان بقاء الدجّ 
البيان هو كتاب ، هذا ذا هو الكتاب الذي يريدكم أن تقرأوهه في السرداب _فكذلك المهدي موجود 

ما قرأه ويوصي الشيعة  ،خ الوائلي ال يعتقد هبذه الت هات أكيداً الشيوإال  ه ما قرأه ، يبدو أن  للكنجي الشافعي
 .بأن تقرأه

قد على الشيعة، هو وحبوكتبه حبقد على أهل البيت ، وهاب من الوهابية الكتاب الثاين ألحد رموز الوهابية
ة اجلامعة يف جمل  ، وهذا املقال البحث ُنشر ، عبد احملسن العبادالعباد، هو ليس العبادي، هو مسه خطأً ذكر ا

ة واألثر يف ، )عقيدة أهل السن   1388ذي القعدة  1969شباط ، العدد الثالث السنة األوىل ةاإلسالمي  
( هذا ة هذا البحث منشور يف كتاب )اإلمام املهدي عند أهل السن ة( الذي ال ميلك هذه اجملل  املهدي املنتظر

سم رسول هو الذي امسُه ا ث عنهاملهدي الذي يتحد   ، يذكر بأن  الثاين للشيخ مهدي الفقيه إمياينهو اجللد 
ا الرافضة وأمّ  :بن عبد اهلل، فهل هذا هو إمامنا؟! ويقولمسه ُمـَحم د واسم أبيه اسم أب رسول اهلل يعين ااهلل 

العسكري المنتظر من ولد الحسين المهدي هو ُمـَحم د بن الحسن  فلهم قوٌل رابع وهو أنّ ة اإلماميّ 
الذي يُورث العصا ويختم الغضا ابن علي ال من ولد الحسن الحاضر في األمصار الغائب عن األبصار 
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فلم تره  _هذا بالنسبة لزمان ابن القيم  _من أكثر من خمسمئة سنة اء طفاًل صغيرًا دخل سرداب سامرّ 
 _يوم  ولم يحس فيه بخبر وال أمر وهم ينتظرونه كلّ  ينقل كالم ابن القيم اجلوزية _ بعد ذلك عين _

 ويذكر هذه األبيات:ولقد أصبح هؤالء عاراً على بني آدم _  وينفي هذا الكالم _

 اــــا آنــم مــكـــلـــهــجـوه بـــمـتـمـكلّ  ما آن للسرداب أن يلد الذي 

 الناـــيــغــاء والــــقــنــعــم الـــتــمــلّ ــك   مـــكعقولكم العفاء فإنّ فعلى 

فيه  ث حديثًا طوياًل يذمُّ يتحد   419 الصفحةيف  ،ه كالم خمالف لعقيدتنا، كل  ه من هذا القبيلوالكالم كل   
اإلمام  أنّ : ، آخر شيء يقول433الصفحة ، يف أيضاً  431الصفحة ، يف  فيه إمام زمانناالشيعة ويذمُّ 

 اهلل عنه أبي طالب رضي بن الحسن بن عليّ ة الحسني من ذريّ ُمـَحم د بن عبد اهلل العلوي المهدي هو 
يف هذا البحث، ما عالقة هذا بإمام زماننا؟!! ال أدري، هل قرأ ُث عنه هذا هو اإلمام املهدي الذي يتحد  _

ة بإمام هي املعرفة الوائلي   ، هذها ما قرأهسم الكاتب رب   يف إ، هو خيطأ حىت  البحث أو ما قرأه؟!! ال أدري
 . يف ذلكبعوها فأنتم أحرارٌ زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه إذا شئتم أن تت  

، ومن كالمهم ، أقرأ مقاطع من كتبهم حسني فضل اهللد د حمم  ننتقل اآلن إىل رمٍز آخر من رموز الشيعة السي  
ل من د جعفر مرتضى يف اجلزء األو  سي  النقلُه  422 الصفحةل هذا مقطع منشور يف الندوة اجلزء األو  

 إنّ  : ماذا يقول، ث  عن حديث الغدير ثوهو يتحد   191 الصفحة، يف مأساة الزهراء كتاب  اتخلفي  
ة والشيعة، هو يذكر حديث الغدير ويقول هذا احلديث موجود عند السن   ؟ما هي املشكلة مشكلتنا _

ة والشيعة من السنّ ف ة بشكل مكث  األحاديث المرويّ هو من حديث الغدير  أنّ هي مشكلتنا  إنّ  :يقول
ة يناقشون هو يريد من السن   وال يناقشون السند _ ة يناقشون الداللةالكثير من إخواننا السنّ  ولذلك فإنّ 

!! أال تالحظون غريٌب هذا من خالل ذلك أيضًا _ة أن ندرس القضيّ  في الوقت الذي البدّ  _السند 
ناقشون ية ال السن   ة وأن  هذا احلديث يرويه الشيعة والسن   هذه مشكلة أن   ، يقولكالمهإستمعوا إىل   الغرابة،
حديث الغدير هو من  مشكلتنا هي أنّ  إنّ  يناقشون متنه يقول هذه مشكلة عندنا _وفقط  سنده

ة الكثير من إخواننا  المسلمين السنّ  ة والشيعة ولذلك فإنّ ف من السنّ ة بشكل مكثّ األحاديث المرويّ 
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 ة من خالل ذلك أيضًا _أن ندرس القضيّ  في الوقت الذي البدّ  يناقشون الداللة وال يناقشون السند
 .ي تعليق التعليق إليكمأنا ما عند

سة هبمن ، الطبعة املوجودة عندي طُبع على نفقة مؤس  يف رحاب الدعاء( يف رحاب دعاء كميل)ا يف كتابهم أم  
ه ولذا فإنّ  ث عن أمري املؤمنني يقول:يتحد   72 الصفحةالثانية ، يف الطبعة  1418ميالدي  1997ة اخلريي  

مثل هذه _عليه السالم يسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي لها أمثال هذه النتائج 
 ه يسأل اهللفإنّ  _ الذنوب اليت تنزل النقم هم اغفر ل النعم الل  تغري   هم اغفر ل الذنوب اليتاملقاطع الل  

ُه أن يغفر له الذنوب التي لها أمثال هذه النتائج لكي ُيصلح سرّ  ث عن األمري _يتحد   سبحانه وتعالى _
ولذا يسأل عليٌّ عليه السالم اهلل  :81الصفحة يف  _ معًا فيستعيد مكانتُه وموقعُه في الحياةيته وعالن

ى يبقى حتّ والتي تضع القلب في التيه والضاللة سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب 

اللَّهُمَّ اغْفِر لِيَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبتُه : )عند هذه الفقرة من الدعاء 84الصفحة يف  _على صلة األمل باهلل تعالى 

المراد بالخطيئة هنا هو المعنى الثاني ال المعنى  ويبدو من سؤالِه عليه السالم أنّ : (وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا

فبعد أن سأل عًا في الطلب توسّ فنحُن نجد في سؤالِه هذا عليه السالم ل أي المراد مطلق الخطأ األوّ 
 وتقطع الرجاءر النعم وتنزل النقم أن يغفر بعض الذنوب كتلك التي تهتك العصم وتغيّ عليه السالم اهلل 

عون يقولون هو ال ع املرق  ، سريقِّ 92الصفحة ويف  _ خطيئة ذنٍب وكلّ  كلّ ة ليشمل  ع في سؤال المغفر توسّ 
ث ، إن مل يقصد هذه التفاصيل هو يتحد  ث عن اإلمام، الكالم واضح هو يتحد  اإلمام يقصد الناسيقصد 

الذنوب  ما أنّ ال يزال خائفًا والسيّ علي ًا  أال تشعر أنّ  :92الصفحة ، ة كالمهم باجلملة وهذا سيظهر من بقي  
التي يكفي ذنٌب التي طلب من اهلل سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة  والخطايا

علي ًا عليه  أال تشعر أنّ  !! _ث عن غري أمري املؤمننيهذا الكالم يتحد   _م الظهر منها واحد لينقص
الذنوب والخطايا التي طلب من اهلل سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي  ما أنّ السالم ال يزال خائفًا والسيّ 

إمام زماننا من إذا كان عليٌّ هكذا  م الظهر منها _لكبيرة التي يكفي ذنٌب واحد لينقصمن الذنوب ا
سبحانه وتعالى إلى أعلى نقطة ممكنة هو يريد أن  علي ًا يدفُع خوفُه من اهلل نعم إنّ  _باب أوىل هكذا 
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 نستشعر معُه أن كل  بحيث  كبيراً يجب أن يكون كبيرًا  خوفنا من اهلل سبحانه وتعالى  إنّ يقول لنا 
ة ، قضي  ةالقضي   هو هنا كان نوعه _ شفيع مهما  ه ال ينفع بإصالحها وغفرانها أيّ بحقّ يها مخالفٍة نؤدّ 

بحيث  طريقة _ يريدون تقطيعها بأيِّ ، يدورون حوهلا ق الكثري من علمائناة اليت تؤرِّ الشفاعة هذه القضي  
كان نوعه سوى   شفيع مهما ه ال ينفع بإصالحها وغفرانها أيّ يها بحقّ مخالفٍة نؤدّ  كلّ   نستشعر معُه أنّ 

وأكرم مدعو اهلل سبحانه وتعالى هو خير مرجو  فألنّ  :143الصفحة نذهب إىل  اهلل سبحانه وتعالى _
ه بسبب ما اقترفته يداه من ته أن ال يحجب عنه دعاءعليه بعز  م يُقسِ عليه السالم  علياإلمام  فإنّ 

دي ذلك يقول يا سيّ  في كل  لسان حال اإلمام عليه السالم  من اآلثام وكأنّ كسب قلبه ما  بالذنوب أو 
ما  ويتابع اإلمام عليه السالم ببيان حالِه قائاًل وال تفضحني بخفيّ _ إىل آخر الكالم  تك _فأسألك بعزّ 

م ، يا رب  هنالك الكثير من األشياء التي أقوم بها من دون أن يراني أحد أو أتكلّ يعليه من سرّ لعت اطّ 
ي وفي اآلخرة وأعدك بأنّ ي ال تفضحني في الدنيا وأنت الساتر الرحيم فيا ربّ بشيء وال يسمعني أحد 

يقصد ث هبذه الطريقة ا يتحد  وإن   ه ال يقصد اإلمام_ يقولون بأن  ومعصيتي  عن خطأي وإساءتيسأتراجع 
، ما احلاجة إىل اجلرأة على  ذلك؟ لنفتض أن  ، لكن ما احلاجة إىل هذا األسلوبة املؤمننية الشيعة عام  عام  

املقصود الداعي حينما يدعو  أو أن   الدعاء يقول كذا وكذا ؟ ملاذا ال تقول بأن  يقةر اإلمام املعصوم هبذه الط
، ملاذا تعتض إذاً ستعملها على لسان اإلمام املعصومبة اليت تهذه العبارات غري املؤد   كل  املعىن كذا وكذا، ملاذا  

م ينسبون إىل العقيلة شيئاً هي ما على بعض الشعراء الذين يذكرون بعض املعاين عن لسان العقيلة وتقول بأن  
، ة معروفةة احلسيني  ة والقضي  سيني  ة مرتبطة باجملالس احلتلك القضي   ، ألن  ة فيها إشكال شرعي  وهذه القضي  قالته 

وفيها ات هذه الغرائز فيها إيجابيّ  الذات كلّ  فغريزة الجوع والعطش والجنس وحبّ  :149الصفحة يف 
ومن حولي أجواء تثير هذه ات ولذا فاإلمام عليه السالم يقول يا رب  لقد خلقت لي هذه الغرائز سلبيّ 

ولكن التي تثيرها أعطيتني عقاًل  ةالطّيببها الروائح واألجواء  تستيقظ غرائزي عندما تحف  الغرائز 
ه هكذا، هذه عبارات مقتطفة، والكتاب كل   _تغلُب عقلي فأقع في المعصية غرائزي في بعض الحاالت 

 .ناذج وأمثلة
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، آراٌء يف العصمة  301 الصفحةيف ( فيقع يف نفس احلرية اليت يقُع فيها علماء الشيعة )فقه احلياة ا كتابهُ أم  
ه خطئ في أمور حياتأو اإلمام يُ  النبي   انب كما لو فرضنا أنّ ا بالنسبة إلى العصمة في غير هذا الجأمّ  _

أو النسيان أو  الخطأ ال يحكم بامتناعالعقل  يسهو في صالتِه فإنّ ة ه ينسى بعض األشياء العاديّ أنّ أو 
شيخه الشيخ الصدوق أو أبوه أو  وهوبعض فقهاء الشيعة  نا نرى أنّ السهو في هذا المجال بل إنّ 

بعض  أنّ ة ونرى هو نفي السهو عن األئمّ  عالمة من عالمات الغلوّ ل أوّ  م يرون أنّ عليهرضوان اهلل 
في غير أو اإلمام  ه ليس من الممتنع أن يسهو النبي  ث بأنّ د الخوئي رحمُه اهلل يتحدّ علمائنا ومنهم السيّ 

العقل ال يحكم بضرورة  تنع فقط هو أن يسهو في التبليغ وعلى ضوء هذا فإنّ ولكن الممموقع التبليغ 
هنا أو  د خطأٍ ثقة الناس به لمجرّ أو اإلمام ال يفقد  النبي   كما أنّ أن يكون معصومًا في القضايا األخرى  

اإلسالم وما يمان و اإل ستقامة في اإلخط   ة التي تمسّ األساسيّ ة صل بالقضايا الحيويّ يتّ ا ال ممّ  هناك أخط
ث م الكالم د فضل اهلل يتكل  كطريقة السي  نتقاص لكن يف األخري  د واإليف هذا التد   _ ويستمر   إلى ذلك

اآلخر وهذه ي بعضًا من الكالم يُظهر البعض يغط   بأسلوٍب فيه خبث واضح يأيتث عُه ينقلب عليه ث يرق  
وعلى ضوء  :التساؤل عند الناس، إىل أن يقول يف األخرياليت تثري يف إجاباتهم خصوصًا يف القضايا طريقته 
أو لإلمام أن يكون معصوماً  للنبيّ  ه البدّ ة ودور اإلمامة نعتقد بأنّ لدور النبوّ نا من خالل فهمنا هذا فإنّ 

صل بحركة الفكر في واقع بالتبليغ أو القضايا التي تتّ صل سواء في القضايا التي تتّ في جميع األمور 
وينسى ويرتكب خطأ هنا وخطأ ؟ يعين بالنتيجة هو يسهو حبركة الفكر يف واقع احلياةما املقصود  الحياة _

؟ فقط يف أمور التبليغ  أمور_ يف أيِّ أن يكون معصوماً في جميع األمور  _ة لكن هذه العبارات مموههناك 
ما  بحركة الفكر في واقع الحياة _صل صل بالتبليغ أو القضايا التي تتّ سواء في القضايا التي تتّ  _
 .ُث عن حريتهم أيضاً ها تتحد  ، ولكن  جزء من التبليغ أيضاً ، هي قصود حركة الفكر يف واقع احلياةامل

، الطبعة الثالثة مزيدة طبعة دار املالكاجلزء احلادي عشر  ( هذا هوتفسريهم )من وحي القرآنإذا نذهب إىل 

اهلل عَنْك لِمَا أَذِنْتَ عَفَا }اآلية  121 الصفحة، إذا نذهب إىل هجري  1428ميالدي ،  2007حة ومنق  

عفا اهلل عنك وهذا أسلوٌب في العتاب ال يعنف في : ؟ يقول، ماذا يقول يف ذيل هذه اآليات{لَهُم
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ليس هنا عنف يف املواجهة من اهلل يعين هو اخلطأ وقع ولكن  ف من وقع الخطأ _المواجهة بل يرق ليخفّ 
 النب   ألن   _ف من وقع الخطأ بل يرق ليخفّ يُعن ف في المواجهة وهذا أسلوٌب في العتاب ال  _ للنب  

حَتَّى  عَفَا اهلل عَنْك لَِما أَذِنْتَ لَهُم} ة _على مواقفهم الحقيقيّ العِه نطالقًا من عدم اطّ ا _وقع يف اخلطأ 

خاطبُه هؤالء ولذلك اهلل سبحانه وتعاىل كان يعرف  ما  النب   أن   يقول {يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيَن صَدَقُوا وَتَعْلََم الكَاذِبِني

ف من وقع وهذا أسلوٌب في العتاب ال يُعن ف في المواجهة بل يرق ليخفّ  بأسلوب رقيق _على خطأهم 
ي إلى ا يؤدّ ة ممّ العِه على مواقفهم الحقيقيّ انطالقًا من عدم اطّ ين جاء خطأُه _من أ الخطأ انطالقًا _

التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤالء في أو من سعة صدرِه ة يقولون أو حملهم على الصحّ تصديقهم فيما 
هناك  يفرض أنّ العفو فيما توحي به الكلمة  موضوع العصمة ألنّ وقد يُثار في هذا المجال موقفهم 

ل في مقام ستعمَ ة تُ مثل هذه الكلم ألنّ  ولكن الموضوع ليس كذلك ذنب يحتاج صاحبُه إلى العفو عنه
خطأ وكان أ بالنتيجة النب   _فغير المقصود للتصرّ الذي يكشف عن طبيعة الخطأ العتاب الخفيف 

وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ  :يقول 125الصفحة ، يف أمور الناسوما يعرف جيهل حبقائق هؤالء 
اإلمام يعين  ة _األشياء الخفيّ  في رصدواقع فيما هو ال _ من النب  ال توجد مشكلة أن يقع اخلطأ  _

؟! حينئٍذ دوائر املخابرات ميأل األرض حينئٍذ قسطًا وعدالً  ة إذا ظهر سوف خيدعُه الكثريون فكيفاحلج  
ع لقوٍم جيهلون لكن ماذا تصنع هبذه الطريقة خُيدَ  ، إذا كان النب  ة ستخدعه خيدعه الكثريون حينئذٍ العاملي  

وليست  اكم أعين وامسعي يا جارة لكن ماذا نصنع _القرآن نزل بإي   بأن   قالواة ، األئم  أحاديث أهل البيت
هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد األشياء الخفية من خالل غموض الموضوع لعدم 

 ما دام الغيب محجوبًا عنه _ _ لدى النب   مل تكن وسائل املعرفة واضحة وضوح وسائل المعرفة لديه _
عرفوا إمام زمانكم يا شيعة أهل البيت إ ، هذا هوزماننا من باب أوىل كذلك إمام  يب حمجوب عن النبِّ فالغ

 .، هذا يف اجلزء احلادي عشراجلميلة احلسنةإمام زمانكم هبذه الطريقة 

القرآن  كانوا يستوحون معاينة  األئم   بأن   دائمًا يقول، هو أيضًا من تفسري وحي القرآنا يف اجلزء العشرين أم  
هذا العنوان تفسري من وحي  وضع التفسري ويفومن هنا انطلق يف وضع هذا  وعلينا أن نستوحي معاين القرآن
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نفعل مثلهم  كانوا يستوحون القرآن وعلينا أنة  األئم   هذه الكلمة وموجودة يف كتبه أن  ر يكر   القرآن، هو دائماً 
اآليات  57 الصفحة، يف القرآن، هذا اجلزء الرابع والعشرونيستوحون ة ما األئم  مثلعلينا أن نستوحي القرآن 

ى اهلل عليه وآله صل   نزلت يف النبِّ  هذه اآليات هو يقول بأن   62 الصفحة، يف  أن جاءه األعمىعبس وتوىل  
الحديث عن  الرواية المنسوبة إلى اإلمام الصادق عليه السالم في أنّ  إنّ : يقول 65الصفحة مثاًل يف 

 نزلت يف عبس وتوىل  اآلية  يف الروايات أن  أليس عندنا  ة ال تتناسب مع أجواء اآليات _بني أميّ رجٍل من 
ة ة، عثمان من بين أمي  قالت رجل من بين أمي  مسه وبعض الروايات ان، بعض الروايات ذكرت ابن عف  عثمان 

ة ال الحديث عن رجٍل من بني أميّ  الرواية المنسوبة إلى اإلمام الصادق عليه السالم في أنّ  إنّ  _
ل ًا ويتحمّ ة يملك دورًا رساليّ صاحب القضيّ  الظاهر من مضمونها أنّ  تتناسب مع أجواء اآليات ألنّ 

ة مسؤوليّ ل عن الفئة التي يتحمّ ا يفرض توجيه الخطاب إليه للحديث معه ة تزكية الناس ممّ مسؤوليّ 
ُبوس ـ أي واجه الموقف بالعَ ى : عبس وتولّ ولذلك يقول _وآلهى اهلل عليه صل   احلديث عن النب  _ تزكيتها

هذا السائل  واإلعراض عن ص عضالت الوجه وقسوة النظرةل في تقلّ ، بالُعُبوس الذي يتمثّ أو ـ الُعُبوس
 _ه يرفض الهداية من خالل ما يظهر من سلوكه ألنّ _ ى اهلل عليه وآله صل   هكذا يصُف النب   الملحاح _

ق في ذلك مضيعة للوقت ستغرااألمر الذي يجعل من اإل _ النب  يعين هذا الذي كان من األغنياء جبانب 
ه يرفض الهداية من خالل ما يظهر من _ ألنّ ال يهتدي سبيال ع وقته مع هذا الذي يضي   يقول النب   _

وتفويتًا لفرصة ستغراق في ذلك مضيعة للوقت األمر الذي يجعل من اإل _ 62 الصفحة سلوكه _
ل إلى الذي يمكن أن يتحوّ _ مكتوم  ابن أم   ة أخرى وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية _مهمّ 

_ يقول  هة المنافية للعصمة في هذا كلّ ة فأين هي المشكلة األخالقيّ ر في الدعوة اإلسالميّ عنصر مؤثّ 
 إلى في مقام توجيه النبيّ قد تكون واردة السورة  إنّ  _هذا ال ينايف اجلانب األخالقي وال ينايف العصمة 

ة ة وتنمية معرفتها القرآنيّ التي تخشى اهلل وتؤمن بِه لتعميق تجربتها الروحيّ هتمام بالفئة المستضعفة اإل
على مستوى إزالة ة ق بعض الربح وبعض النتائج اإليجابيّ هدايتهم قد تحقّ  ا األغنياء فإنّ ة، أمّ اإلسالميّ 

ص من رواسبهم التخل  هم ال يستطيعون يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق ولكنّ التي كانوا المشاكل 
عن غيرهم موجبًا لبعض النتائج الصغيرة نشغال بهم ا قد يجعل اإلنصراف إليهم واإلبشكٍل سريع ممّ 
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ومن الذي وال يعرف من الذي يهتدي ال يعرف عواقب األمور  يعين النب   _النتائج الكبيرة  على حساب
 هذه املعاين، نوع من أنواع اخللق إىل كلِّ  وال يعرف كيف يتعامل بأي  وال يعرف كيف يصرف وقته ال يهتدي 

كان مة  احللقات املتقد   ،أنتم اختاروا ،هُ وهذا هو نبي  د حسني فضل اهلل حمم   ، هذا هو إمامُ إمامكم هكذا
، احللقة السابقة بني التنزيل والتأويل وسالمه عليهة بن احلسن صلوات اهلل عن احلج  احلديث قبل حلقتني 

بني أي ًا من املواصفات، هذا هو إمامكم ة بني علماء الشيعة أنتم اختاروا وهذه حلقة عن اإلمام احلج  
، ة أكرب من التعليقالقضي   ق ألن  ، أنا احلقيقة ال أملك تعليقًا وال أريد أن أعلِّ علمائكم فاختاروا، أنتم أحرار

إىل إعداد نفسي حباجة إىل ه حباجة ث عن اإلمام بأن  يتحد  د كاظم احلائري ، الحظتم السي  اً كبرية جد  ة  قضي  
إىل ه هو حباجة ص لإلمام أن  حبيث يشخِّ د احلائري هو قد جتاوز هذه املرحلة السي   يبدو أن   ،فكري إعداد

ص ص العيوب ويشخ  الذي ُيشخِّ ، قطعًا ة لإلمامإعداد فكري شخ ص هذه القضي  إعداد نفسي وحباجة إىل 
د باقر احلكيم السي   كما أن  ص  ص العيوب ويشخ  وسع لذلك هو يشخ  أميتلك خربة أوسع وقدرة  ،العالج

والشيخ ة بن احلسن هذا هو إمامكم احلج   ،لحباجة إىل أن يتأه   ،اًل اآلناإلمام ليس مؤه   ن  أث بحتد  
، يف ذلك العامل اهلرقليائيوحنُن سنسري إليه وسيكون الظهور يف العامل اهلرقليائي اإلمام  ث بأن  اإلحسائي حتد  

ر إليكم أنتم أحرار فيما يف حديث أهل البيت يف زيارهتم األمهل هذا موجوٌد يف روايات أهل البيت 
 .تعتقدون

وأحد  ةات املعروفالشخصي  د طالب الرفاعي من مسُك اخلتام عطر اخلتام طيب اخلتام نستمع إىل آية اهلل السي  
د طالب نستمع إىل السي   ،ةة هلا منزلتها يف أوساط املرجعي  وشخصي  ة سني الكبار حلزب الدعوة اإلسالمي  املؤس  

 ،د األوصياء عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهعن سي  ة اإلمام احلج   ثنا عن جدِّ الرفاعي وهو حيد  
 ..د طالب الرفاعي نستمع إىل السي  

ذا الذي ط هلد أن يتوس  د طالب تريد السي  سي   ،ةبكلمة يعين شديد ه إل  فاجت  : ]د طالب الرفاعيصوت السي  
 ؟بن أب طالب يشرب اخلمريقول علي  

 د قطب : اللي هو السي  املقدم
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، يعين قبل التحرمي يعين، د قطب ذاكرههو السي  د طالب الرفاعي: راح يسقط كل ما عندي، موجود السي  
عمر كان يشرب يكرع كرعاً باخلمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعين عادي 

 ..[، اخلمر كان داخل حتت اإلباحةالواحد يشرب ماي يشرب بيبسي يشرب شاي مباح يعين

مام زماننا وعن أبيه إ د األوصياء عن جد  ُث عن سي  د طالب الرفاعي يتحد  مة السي  الدكتور العال  مسعتم آية اهلل 
ين عندي سؤاالن د طالب الرفاعي لكن  ما عندي تعليق على كالم السي   ،وهذا جزء أيضاً من معرفة إمام زماننا

د األوصياء إذا كان لها سي  كان يفض  نوع من أنواع اخلمور   أي   ل:السؤال األو   د طالب الرفاعي:أسأل السي  
اإلمام كان يشرب البيبسي  وهل أن   ندي أي نوع؟مشبانيا الويسكي الربامشبني  ،دباملمكن أن جييبنا السي  

طالب الرفاعي أن جييبين على هذين السؤالني وما د ، فقط أنا أطلب من مساحة السي  األورجينال أو الدايت
د طالب الرفاعي عالقتُه السي   ، وأكرب وأكرب وأكرب من هذا أن  ة أكرب من التعليقالقضي   عندي تعليق ألن  

من املعلومات  عندية يف تفاصيل هذه القضي  وال أريد اآلن الدخول ًا ة جد  ة عالقة قوي  ات الشيعي  باملرجعي  
 .د طالب الرفاعيسي  الاليت ذكرها ة ليست غريبة ، هذه القضي  والتفاصيل الكثرية

حتجاج عليه قال اإل كثر  موجودة ولكن َلم ا  كانت هذه الروايةد فضل اهللسي  التفسري  الطبعات األوىل منيف 
يف صار حديث كبري يف الشارع  ،، اآلن يف هذه الطبعة غري موجودة عامل املطبعة هو الذي أدخلهابأن  

، سيد يشربون نفس املشربد فضل اهلل هم سي  ال ة، ألن  الشارع الشيعي يف لبنان وخارج لبنان عن هذه القضي  
 النواصب وألن  ، هذه الروايات موجودة يف كتب شرب اخلمرأمري املؤمنني  أن  الرواية ت هذه فضل اهلل أيضاً ثب  

د قطب روح ظالل القرآن السي   ،(يف ظالل القرآن)من تفسري  copyتفسريُه هذا هو د فضل اهلل سي  ال
من حذفها ة ، نقل نفس الكالم لكن َلم ا صار هناك ضجيج وعجيج حول القضي  يف هذا التفسريموجودة 

ب عليك أن تسحب ، إذا كان عامل املطبعة أدخلها أال جيهو الذي أدخلهاعامل املطبعة  الكتاب وقال بأن  
 .وبيعت وانتشرتت النسخ من السوق بقيت ؟ ما ُسحبَ الُنسخ من السوق

أخرج ، 510 الصفحةهو اجلزء الثاين من طبعة دار إحياء التاث العرب  ذاوههذا هو الدر املنثور للسيوطي 
عبد الرحمن بن عوف طعامًا حه عن علّي بن أبي طالب قال صنع لنا وصحّ  والحاكم :إىل أن قال
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ها الكافرون  موني فقرأت قل يا أيّ فقدّ ا وحضرت الصالة فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منّ 
تقربوا الصالة وأنتم سكارى ها الذين آمنوا ال فأنزل اهلل }يا أيّ  ونحُن نعبُد ما تعبدونال أعبد ما تعبدون 

 .وا ما تقولون{ى تعلمحتّ 

وسعد صنع عليٌّ لهم طعامًا وشراباً بن عوف  وعبد الرحمن نزلت في أبي بكٍر وعمر وعليّ رواية أخرى 
ى عليٌّ بهم المغرب صلّ  صنع عليٌّ لهم طعامًا وشرابًا فأكلوا وشربوا ثمّ _جاء هلم باخلمر يعين األمري  _

فنزلت ال تقربوا الصالة  وليس لكم دين ى خاتمتها فقال ليس لي دينا الكافرون حتّ هفقرأ قل يا أيّ 
د فضل اهلل يف د طالب الرفاعي ومن قبُل ذكرها السي  السي  هذه هي الروايات اليت يثبتها  _ وأنتم سكارى

 .والعجيج حدث الضجيجموجود فيها بعد أن ، الطبعة هذه غري من وحي القرآن يف الطبعات األوىلتفسريهم 

ه كان إن  ، ال يزعجك ذلك يا ابن رسول اهلل ك أمري املؤمننية اهلل هذا هو جد  دي يا بقي  ك سي  هذا هو جد  
، هل ال كان اإلمام يشرهبا أو حىت   وال أدري هل كانت املريندا موجودةما ُيشرب البيبسي مثليشرُب اخلمر 

وهي أسوأ بكثري هذا هو ديننا!! هل هذه هي عقيدتنا أسألكم باهلل؟! هناك الكثري من املعلومات اليت أعرفها 
 صدقها وألن  بلعلمي حبقيقتها و وأنا أبين مواقفي عليها اً ين ال أملك عليها دليالً حسي  لكن  من هذا الذي ذكرتُه 

ة من الكالم الذي ُيكتب يف أوثق وأكشف للحقيقو ة يكون أصدق ر يف اجملالس اخلاص  لكالم الذي يُذكَ ا
ات ولكن ماذا نقول هذا هو من هذا أضعاف أضعاف املر   ناك ما هو أسوأ وأسوأ وأسوأ، و اهللم هالكتب
 .وهذا هو الواقعاحلال 

هبذه  نا ال أسيء الظن  وواهلل ال أريد أن أنتقَص أحداً وأ اهان ال عالقة ل باألمساء لنا بعد ذلك هناك اجت  تبني  
، وناؤ نا خط  كل  ، أنا ال أملك إشكااًل على األشخاص   باملنهج العلميا أسيء الظن  يات إن  األمساء واملسم  

أنا ث عن املعاصي والذنوب أنا ال أحتد  نا معاصي وذنوب كل  ون  اؤ نا خط  ، كل  طائي أكثر من أخطائهمأخ
يف أشخاصهم  بعه علماء الشيعة ال أسيء الظن  يف املنهج العلمي الذي يت   أنا أسيء الظن  ث عن منهج أحتد  

وحني ُأْشكمل ال ُأْشكمل ، إشكال على املنهج اآلخرين  أحكم على نوايا، من أنا حىت  وال أحكم على نواياهم
ة املسؤولي  ة، لكن حينما نكون يف موقع د عاقبة اإلنسان الني  والذي حيد  ُأْشكمل على املنهج على األشخاص 
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املنهج بعُه وعلينا أن ُنشخِّص ق النظر يف املنهج العلمي الذي نت  ة علينا أن ندق  ة العلمي  ويف موقع املسؤولي  
 .حيح الذي يُبعدنا عن أهل البيتواملنهج الصالصحيح الذي يقودنا إىل أهل البيت 

ّ
 
ّّجاهانهناكّات

 
ّّبغض

 
ّ:ياتالنظرّعنّاألمساءّواملسم

أهل البيت، أنا أقول للذين يشاهدونين اآلن، قطعًا هناك من يعجبهم هذا  اهالتقصري اجت  اه واضح فيه اجت  
املذاقات  ،، العقول خمتلفةيعجبينالذين يشاهدونين أو يسمعون هذا احلديث يعجبهم ما  اه، ليس كل  جت  اإل

وهناك ، يريدون أكثر من ذلكة بل باألئم  من يعجبهم هذا التنقيص ، هناك من الناس ملشارب خمتلفةا ،خمتلفة
م هدية للذين أنا أقد  النظر عن األمساء  ث عنه لذلك أقول بغض  أحتد  من الناس من يعجبهم املشرب الذي 

هدية موجزة أن أتركهم دقائق ثواين يف رحاب هذا  ،خمتصرة م هلم هديةأقد   ،يعجبهم هذا النوع من التنقيص
 .. ننصت خاشعني ،الدعاء دعاء النفخ املبارك

 ة ..الفضائي  ة من أرشيف قناة املود  أهدي لكم هذا املقطع ون ون الفاطمي  ها املهدوي  ا أنتم أي  وأم  

وعنوان احللقة هو خامتة نا يف حلقة يوم غد ذه احللقة إن شاء اهلل تعاىل لقاؤ يف هإىل هنا ينتهي حديثي 
 .من خامتة الربنامجاحللقة األوىل غداً  ،، خامتة الربنامج ستكون يف حلقتنيالربنامج

قوا ة بن احلسن تصبحون ومتسون وأنتم على معرفٍة بإمام زمانكم دعائي لكم أن توف  ألقاكم على والء احلج  
خاطري أبيات من  يف نُّ عُ لكن يَـ تهم والتسليم ألمره ق ملعرفتهم وطاعتهم وعبودي  ملعرفتهم وألتمسكم الدعاء ل أن أوف  

 :د القزويين رمحة اهلل عليهم  د حمللسي  اً ٍة مجيلٍة جد  يدقص

 نـسـن الحـا ابــارك يــظـتـول انــطــب     ن ـوت السنــمــادت تـــاً وكــمــلــأح   

 نـــــــــــــوثــــن الــــــع ديــــرجـــوي  ي يُمحى ـبـنـك الــيــن أبــــك ديــوأوش

 ...............................................  ن..................وــفــجـي الــضــغــأت

 اهلل ةَ بقي  

 نــا الوسـهـريـتـعـم ال يــيــى الضــلـع  دي بها ـــهـون وعــفــجـي الــضــغــأت
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 نـــــــركـــا الــــاهـــــا دهـــمــد مـــه  يـتـك الــئاــب آبـــائــصــم ىــسـنــأت

 الحسن وقتل البتول وذبح الحسين وسم    يـوصـب الــصــي وغـبـنـاب الـصـم

 نـــــــركـــا الــــاهـــــا دهـــمــد مـــه  يـتـك الــائــب آبـــائــصــى مــسـنــأت

ر البتول و النبي وغصب الوصي وطبُر الوصي وقتل البتول وعص مصاب النبي سم  

 .الحسن ذبح الحسين وسم  

 .............................................  ادٌث ـــــح مـــكـــالـــا نـــم مـــظـــوأع

 زماين إمامَ 

 اً ه تِنــيثــل غـــهــنــع يـــدمـــه الـــل  ادٌث ـــــم حـــكـــالـــا نـــم مـــظـــوأع

 ...هجوم العدو على رحلكم على رحلكم على رحلكم على رحلكم
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