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الٕالٖ ٛبني املٍغأ ٔاهلدف....

مقـــــــــــــــدّمة السيد احلسين (دام ظله) -:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
المّي عزّفين ٌفضك فإٌك إُ مل تعزّ فين ٌفضك مل أعزف رصٕلك
 ،المههّي ع هزّفين رصههٕلك فإٌههك إُ مل تع هزّفين رصههٕلك مل أعههزف
حجّتك  ،المّي عزّفين حجتك فإٌك إُ مل تعزّفين حجتك ضممت
عههَ ينٖههين ،المههّي ال متههتين وٗتهه ٛيةِمٗههٔ ، ٛال تههشق يبمههد بعههد إ
ِدٖتين  ،المّي كىة ِدٖتين لٕالٖ ٛوَ فزضت عمَّ٘ طةعتهْ وهَ
ٔال ٚأوزك بعهد رصٕلك(لهمٕاتك عمٗهْ ٔعمه ٜلهْ)  ،حتهٔ ٜالٗهت
ٔال ٚأوزك ،المّي فجبتين عم ٜينٍٖك ٔاصهتعىمين باةعتهك ٔ ،لهَّٗ
يبمد لٕل٘ أوزك ٔ ،عةفين ممة إوتحٍتَ بْ خمقك ٔ ،ثبّتين عمهٜ
طةعٔ ٛل٘ أوزك الذ ٙصرتتْ عَ خمقك ٔ ،أوزك ٍٖتعز ،
ٔبعد ...
أٔالً  :فّذا حبح حتمٗم٘ يٗد ٖتٍةٔه ا لعدٖد وَ حٗجّٗةت الٕالٖ، ٛ
ٔال بأظ وَ إلفةت اجلىٗع إىل أُ وهة كهزٓ البةحهح وهَ أ هة
تكُٕ عم ٜصبٗن املجةه  ،ألُ التعبّد بةألعخةص وزفهٕ

عقه ً

ٔعزعةً  ،فةألصةظ ٔاأللن ِٕ الدلٗن ٔاألثز العمى٘  ،فقد ثبتت
ٔالٖهه ٛأِههن البٗههت(عمّٗي الضهه ً) بةلههدلٗن العقمهه٘ ٔالغههزع٘ ،
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ٔبةل دلٗن متضكٍّة ٔحةيجٍة اخلصىة ٌٔ ،فهط الكه ً يهزٙ
يف إوتداين ٔالٖ ٛأِن البٗت(عمّٗي الض ً)  ،فقد ٔضع املعصٕوُٕ
الغزٔط ٔالطٕابط اليت يب أُ تتٕفز يف لةحب الٕالٖ ٛالعةوٛ
اليت متجن إوتداين ٔالٖ ٛاملعصٕوني(عمّٗي الض ً) ٔأرعد الغهةر
املقدظ إىل حكي العقن بٕيٕب إتبة الدلٗن ٔاألثز العمى٘ ملعزفٛ
لك .
ثةٌٗ هةً :بههةلٍعز إىل أِىٗهه ٛاملضههأل ٛالههيت ٍٖةيبغههّة البحههح  ،فإٌٍههة
ٌعتبه ز البحح ميجن احلمق )92( ٛوَ حمقهةت الضمضهم ٛالذِبٗه ٛيف
ظ ه املضري ٚاملّدٖٔ. ٛ
أصأه اهلل تعةىل أُ ٖضدين البةحح ٖٕٔفّقْ خلدو ٛالدَٖ ٔاملهذِب
ٖٔزسيبْ ٖٔزسيبٍة عفة ع ٛإوةوٍة يبةئي ه حمىد(لمٕات اهلل ٔص وْ
عمْٗ ٔعم ٜبة ٓ) ،

وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني ِّ
وصل
اللهم على حممد وآل حممد وعجِّل فرج قائم آل حممد

السيد احلسني
 /6صفر5241/هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ,وصلى هللا على محمد وآله
أجمعين وعجّل فرج قائم آل محمد .

والية أمز املسلنني
عندما أوجد هللا تعهالى الشرهريع علهى ا ر جعلهها
تسير وفقا ً لتخطيطات حكيمع إلخراجها نحهو الكمهال
المرتقب لهها  ,وذله شالتهدريج واإلسهتحقا لمراتهب
الكمههال  ,وأمههر هللا تعههالى الشرههريع شههل الخلهه كلهه
شطاعت وإتشاع وواليت وتلقهـ ّي الكمهال منه مشارهر
.
وشمههها أنههه اهههو الخهههال واهههم المخلوقهههات  ,و جهههل
القصور الموجود في الشرريع والمخلوقات عن تنفيهذ
اههههذا التوجيهههه اإللهههههي و جههههل رحمههههع هللا شههههالخل
والتن ّزل لهم  ,جعل لكل مرحلع من مراحهل الشرهريع
واسطع وممثل عن .
وتنتقل تل المعاني الوالئيع واإلتشاعيع والطاعع إلهى
ذل الوسيط شالنياشع لكي تمثهل طاعهع هللا ومواالته ,
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واذا الوسيط يجعل هللا تعالى حسب المسهتو الهذ
تعير أ مرحلع مهن الشرهريع شحيهك يكهون التفاعهل
الهههر وير ّشهههي
موجهههوداً وإن كهههان الهههئي ً إال ّ أنههه يح ّ
للمرحلع القادمع ليكهون التقشّهل أكثهر واإلنسهجام أكثهر
مع الوسيط القادم  ,وعهن طريه اهذل الوسهاطع أمهر
هللا تعالى شإتشاع الح والتالحيع من أجله ومحارشهع
الشاطل ن هللا تعالى علهم شعلمه ا زلهي أنه سهيوجد
الشاطل والال ل على طهول الشرهريع إلهى أن يتحقه
الهههدا ا ولههي لوجههود الشرههريع واههو تحقي ه الدولههع
العالميع العادلع في يوم الظهور .
والح ه الههذ يجههب إتشاع ه فيههر معههروا وفههام
ولههيه اههو فكههر موجههود محسوسههع يمكههن للشرههريع
معرفتهههههها والتعامهههههل معهههههها وإنمههههها الحههههه اهههههو هللا
نفس (جلّت قدرت ) .
وأيالا ً لوجود القصور في معرفع هللا تعالى وشالتالي
معرفهههع الحههه  ,فقهههد تعهههيّن أن يكهههون الوسهههيط اهههو
صههور ومسههتو علههى مسههتويات الحه  ,إذن يجههب
أن تنتقل مواال الح إلى من يمثل واو الوسيط في
كل عصر .
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وقد يرد إعترا على ذل  ,واو أن الوسهطا اهم
ا نشيهها والرسههل وا وصههيا وأاههل الشيت(صههلوات
هللا علههيهم) وفههي عصههر الويشههع أوليهها ا مههر ( وال
أمر المسلمين)  ,وإن اؤال الوسطا يعطون تعهاليم
عن ا لوايع أو تعاليم ترهريعيع مختلفهع شعالهها عهن
الشع الذ يليها  ,واذا ما يسمى شالنسخ فههل اهذا
اإلخههت ا حاصههل فههي الههذات اإللهيههع  ,لكههون الحه
او هللا وام يمثـ ّلون هللا تعالى ؟
ويمكهههن الجهههواب :شهههين يقهههال إن كهههل وسهههيط يعطهههي
مسههتو مههن الكمههال والمفههاايم مناسههشع مههع مسههتو
تق ّشل المجتمهع الهذ يعيره  ,وكمها ورد فهي الحهديك
(( نحن معاشر األنبياا مرناا ن نلّماا ااناال ّا
قدر قواها ))  ,وطشعا ً المجتمع الذ ييتي شعد اذا
المجتمههههع يكههههون أكثههههر إسههههتحقاقا ً وتقههههش ً للمعرفههههع
والكمههال فيعطههي النشههي اتخههر مسههتو ً أكثههر  ,علم ها ً
ومعرفههع  ,شالعقائههد والترههريعات وفيراهها ومههن انهها
ينرهههي اإلخهههت ا والترقهههي واهههذا مههها نهههرال واالهههحا ً
شإعتقادنهها فههي اههذا العصههر شسههذاجع معتقههدات ا مههم
السههالفع التههي اههي مؤمنههع شا نشيهها  ,واههذا المسههتو
الموجود اتن سيكون ساذجا ً عند المجتمع المعصهوم
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واكذا عند المجتمع ما شعد العصمع وإلهى مها شعهدل ,
وطشع ها ً إننهها فههي عصههرنا اتن فيههر مسههتحقّين لتل ه
المستويات الشهاار فهي الكمهال وفهي معرفهع هللا حه
معرفتههه التهههي ستحصهههل فهههي الدولهههع العادلهههع وفهههي
المجتمع المعصوم وما شعدل ن الكمال فيهر منتههي
الههدرجات حسههب مهها ش ّين ه السههيد الصههدر الثههاني فههي
موسهههوعت المهدويهههع  ,وعليههه فإننههها نفههههم مهههن اهههذل
المقدمع عد أمور :
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األول :التخطيط اإلهلي
إن ه ال يمك هن أن يخلههو عصههر أو جيههل أو حتههى يههوم
واحد من التخطيط اإللهي وذل لسششين:
السبب اول  :علهى مها نفههم إن التخطهيط اإللههي
رامل ومههيمن علهى جميهع مراحهل الشرهريع وأيامهها
وأزمانها فلو خلى جيل أو عصر مهن التخطهيط فههذا
يعني نقص في رموليع وايمنع التخطهيط وشالتهالي ال
يمكن أن يعطي النتائج الكاملع .
السبببب اليببب ي :إن التخطهههيط يعنهههي الرعايهههع
والترشيع اإللهيع فإذا خـلي من عصر فهذا يعني ظلم
هللا تعههالى لههذل العصههر واههو محههال علههى هللا تعههالى
ن العادل الكريم .
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الثاىي :إىطبام مفهوو الوسيط على املزجع
الولي
إن ال يخلو يوم أو أكثر من وجود الوسيط وال يجهب
تقييد مفهوم الوسيط شا نشيا والرسهل وا ئمهع(عليهم
الس م) شهل يمكهن إنطشاقه علهى ولهي أمهر المسهلمين
فهههههي فتهههههر الويشهههههع  ,واهههههذا معنهههههى قهههههول اإلمهههههام
الصاد ( (( :)ال تخّو األرض من حجة)) و ((
او ااا يبا م مان اار األرض إالم إ ناان الاان حاداما
ااحجة )) .

الثالث :إعزف احلل تعزف أهله
ولنرجع قلي ً إلى معنى الح والشاطل فشما أن الحه
متمثل شالوسطا فمهن إنسهجم معههم فههو منسهجم مهع
الح ه ومههن ناصههرام وآمههن شهههم فقههد ناصههر وآمههن
شالح وشالمقاشل من لم يؤمن شهم ولم ينسجم معههم (
خاصه ً
ههع عصهههرنا الحاالهههر) فههههو شالالهههرور فيهههر
مهههؤمن وفيهههر منسهههجم مهههع الحههه  ,وعهههدم اإليمهههان
والنفور اي حقيقهع الشاطهل ن الشاطهل والرهر أمهور
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عدميههع مكتسههشع لوجوداهها مههن عههدم وجههود الصههفات
الحقانيههع والخيريههع فهههي فههي الحقيقههع ال وجههود لههها
إط قا ً .
إن شهههذا المعنههى مههن عدميههع اإليمههان شههالح وعدميههع
فعهههل الخيهههر إلهههى فيراههها  ,وشمههها أن الوسهههيط فهههي
عصههرنا الحههالي اههو ا علههم صههاحب واليههع الفقي ه ,
فمن عادال ولم يؤمن ش فههو داخهل فهي تله المعهاني
مههن الشاطههل والرههر شههل اههو مسههتند إلههى العههدم نفس ه
وأعمال تذاب عدما ً  ,وانا ننصه المكلفهين عمومها ً
شاإللتفهههات إلهههى خطهههور مسهههالكهم ومهههواالتهم لويهههر
ا علم والنظر (مث ً) إلى قاليع السيد الحسني شعهين
المنصهههها العاقههههل الشاحههههك عههههن الحقيقههههع  ,ودفههههع
الرهههشهات عهههن إعتقهههادام شتصهههديقهم للجههههات التهههي
ينتمون إليها وفحصها ونقداا والنظر إلى ما ورائهها
من مصال دنيويع ومناصب إجتماعيهع علهى حسهاب
الههدين وعلههى حسههاب مصههير المكلفههين  ,نعههم إنهههم ال
يشالون شكهم وسهوا علهيهم أاتهديتم أم الهللتم واهويتم
إلههى النههار والعقههاب وإنمهها مهها يه ّمهههم اههو الشقهها فههي
مناصههههشهم وتوسههههيع نفههههوذام وسههههلطانهم الشاطههههل ,
أترالههى أيههها المكلهها أن تكههون مثههل الحطههب الههذ
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يحتههر فههي سههشيل إعطهها الههدا والمنفعههع للويههر ,
وقالههيع الصههدر ا ول والثههاني ليسههت ششعيههد عنهه
فخههذ العشههر والههذكا فههي التص هرّا وال تكههن منقههاداً
وعشداً ذلي ً لمصالحهم .
أطلب الدليل وا ثر العلمي واتـ ّشع صاحش فهو حجهع
علي ه  ,أنهها ال ألزم ه شالسههيد الحس هني كرههخص شههل
ألزم شدليل وأثرل العلمي  ,فهل عند دليهل أرجه
من أو مثل حتى تتشع وأتشع مع .

الزابع :الهنال يف العله
إن كههل وسههيط أ ّيها ً كههان عنوانه يجههب أن يكههون أعلههم
أال زمان فكل نشي من ا نشيا كان أعلهم وال يوجهد
من او أعلم من في فترت النشويع  ,أمّا إذا زال عهن
المجتمهع فسهييتي مهن اههو أعلهم منه ن التكامهل فههي
ترقههي مسههتمر  ,وحتههى قالههيع نشههي هللا موسههى مههع
الخالر(عليهما الس م) فإن موسهى( )كهان أعلهم
من الخالر( )ولكن اذل الحادثع كانهت مهن شهاب
إختشههار الطاعههع لموسههى( )واههذا مهها أرههار إليهه
الصهههدر الثاني(قهههده سهههرل) عنهههدما سهههئل عهههن اهههذا
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اإلركال  ,وعلى اذا ا ساه يجهب أن ير ّكهز التقليهد
فهههي عصهههر الويشهههع علهههى ا علهههم  ,ولهههذل جعلهههت
ا علميههع رههرط فههي التقليههد والواليههع العامههع واإلمههام
الصههاد ( )يقههول (( :مااا وامات مااة مراااا رجا
قط وفيها من او ّا منه إالم اا يزر مراا يذاب
سااالاال حت ا يرجعااوا إا ا مااا ترلااوا )) واههذا ر هي
عقلههي وطشيعهههي ن الهههدين قههائم علهههى أسهههاه العلهههم
وليه الجهل  ,شل الكمال كل عشار عن علم .

اخلامس :الوالية الواحدة
إن الوسيط الواحد ال يتعدد ففي مرحلهع ا نشيها كهان
النشي واحداً  ,واهو المشلّهو والحجهع فهي عصهرل وإن
كان مع أنشيا في جيله  ,مثهل مجموعهع كثيهر مهن
ا نشيها فهي عصهر النشهي موسهى أو إشهراايم فهههؤال
ا نشيهها فههي الحقيقههع راجعههون إلههى ذلهه النشههي فههي
الطاعع والمواال والحجيع عليهم  ,وفي مرحلع أاهل
الشيت(عليهم الس م) فهإن رسهول هللا(صهلى هللا عليه
وآلههه وسهههلم) كهههان اهههو الحجهههع والمشلّهههو والمطهههاع
والمفتهههر والواليهههع حتهههى علهههي أميهههر المهههؤمنين
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والحسهههن والحسهههين(عليهم السههه م) مهههع إنههههم أئمهههع
وأفالههل خل ه هللا شعههد الرسول(صههلى هللا علي ه وآل ه
وسلم)  ,وحتهى ال يكهون عصهرنا رهاذاً عهن ا نشيها
وا ئمههع فيجههب أن يكههون الوسههيط الههذ اههو ا علههم
واحهههدا ّ ال يتعهههدد ومرجهههع التقليهههد واحهههداً  ,والقيهههاد
العامع والواليع والنياشهع واحهد فهي كهل جيهل  ,واهذا
ما قال السيد الصدر (( ااواليـة واحدة ال تتعادد فا
جميع ب د ااشيعة ف ااعرا وإياران و فاانساتان
و بالستان و ااهند…إا غيراا )) .
والسهههيد محمهههود الحسهههني يقهههول (( :ااوالياااة واحااادة
واقعا )) ودليل الواليع ا علميع والواليع تدور مهدار
ا علميهههع وا علميهههع حهههدداا السهههيد الصهههدر الثهههاني
شيصههول أشههي جعفههر حيههك قههال (( :ماان اااا يل اـن اااه
صااور ب ا جعالاار فااا زاو لاكنااا ماان لااان)) واههذا
القههههههول منطقههههههي جههههههداً ن السههههههيد محمههههههد شههههههاقر
الصدر(قهده سهرل) اهو ا علهم فهي جيله ومهن كهان
فااما ً ومسيطراً على أصول ومستوال العلمي ودافعا ً
لهذا المستو خطو ً إلى ا مام فهو ا علم مهن شعهدل
واههو السههيد الصههدر الثاني(قههده سههرل) ومههن كههان
فاامههههها ً ومسهههههيطراً علهههههى أصهههههول السهههههيد الصهههههدر
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الثاني(قده سهرل) فههو مسهيطراً علهى أصهول السهيد
الصدر ا ول(قده سرل) واهو دافعها ً لههذا المسهتو
خطههو إلههى ا مههام فهههو ا علههم مههن شعههدل وصههاحب
الوالي هع  ,واههذل الكيفيههع حاصههلع عنههد ا نشيهها (عليهم
الس م) فشعالههم مسهتند علهى شعه واهو حاصهل
في ا ئمع فيمير المؤمنين( )مترشي فهي أحالهان
نشههو الرسههول ا عظم(صههلى هللا علي ه وآل ه وسههلم)
والحسههن فههي حههوز أميههر المههؤمنين والحسههين كههذل
إلههى شههاقي ا ئمع(صههلوات هللا علههيهم) فكههل مههنهم اههو
أعلم أال زمان ن تتلمذ وأخذ من اإلمام الذ قشل
واو ا علم أيالا ً .

السادس :الزقي يف األغزاض
إن كل نشهو تهزول شإسهتفاد فرالهها  ,فهإذا حققهت
فرالههها واههدفها المرحلههي ف ه داعههي لشقا اهها ن ه
ستيتي شعداا نشو جديد لها أفرا أعلهى وأرقهى
فإذا تحق فرالها ستزول وتيتي أخر واكهذا إلهى
أن تخههتم النش هو شنش هو محمد(صههلى هللا علي ه وآل ه
وسلم) الشاقيع إلهى النهايهع ن فرالهها فيهر متحقه
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واههو وجههود الدولههع العالميههع العادلههع ومهها شعههداا مههن
تحقي المجتمع المعصوم وما شعدل .
والمهههم انهها أنه ال معنههى للشقهها علههى تعههاليم وطاعههع
وواليع النشو الساشقع مع وجود نشهؤ جديهد واهذا مها
ش ّين الصدر ا ول والصدر الثاني(قدست أسهرارام)
وعصههر الويشههع مسههتند إلههى اههذل السههنن وذل ه معنههى
الفتو التي يقهول شهها العلمها المجااهدين الصهادقين
(( إنه ال يجوز اابقا ّا تقّياد ااميات األ ّاا ماع
وجاااود األ ّاااا ااحااا ))  ,نعهههم مهههع أخهههذ اإلذن مهههن
ا علم الحي يجوز له ولكهن حتهى اهذا يعتشهر تقليهداً
لألعلههم الحههي وال ينشوههي أن ننسههى أن ا علههم يعنههي
الوسيط في الطاعهع والواليهع واإلتشهاع التهي اهي فهي
ا ساه منتقلع إلى طاعهع هللا وواليهـع هللا وإتشهاع هللا
تعالى .
ويجب أن نفهم أن وساطع الواليع العامهع فهي عصهر
الويشع ووسهاطع أاهل الشيهت(عليهم السه م) ووسهاطع
ا نشيا ليسهت مشارهر مهع هللا تعهالى فهإن اهذا فيهـر
حاصـل إال ّ لـواحـد حسب قاعد (( الواحد ال يصدر
عن ه إال ّ الواحههد )) واههو الرسههول ا عظم(صههلى هللا
عليهههههههه وآلهههههههه وسههههههههلم) أو لنقههههههههـل أن الرههههههههارع
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ا قههده(عظمت قدرت ه ) اههو الههذ حصههر لههها اههذا
الخط واذل الوساطع أرار إليهها شقوله تعهالى(( :
))  ,وواليهع
وحجيهههع ووسهههاطع ا نشيههها تصهههب فهههي واليهههع أاهههل
الشيهههت(عليهم السههه م) ومرههه ّرعع مهههن قشلهههها وكهههذل
واليع أمر المسلمين فهي عصهر الويشهع وكهذل واليهع
ووسههاطع ا وليهها المهههديين الههذين يحكمههون مهها شعههد
المهد ( )شطري التعيين وكذل الهذين يحكمهون
ما شعدام شطري اإلنتخاب والرور فكلههم يصهشّون
فههي واليههع أاههل الشيههت(عليهم السهه م) وواليههع أاههل
الشيهههههت(عليهم السههههه م) تصهههههب فهههههي واليهههههع أميهههههر
المؤمنين( )وواليهع أميهر المهؤمنين( )تصهب
فهههي واليهههع الرسهههول(صهههلى هللا عليههه وآلههه وسهههلم)
والرسول ل اذل الصفات شالمشارر مع هللا ال وجود
لوسيط شينهما .

السابع :الثالثـنائة وثالثة عصز
إن إيمان الفرد شواليهع وطاعهع ونشهؤ الرسول(صهلى
هللا عليهه وآلهه وسههلم) يجههب عليهه أن يكههون مؤمنهها ً
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شجميههههع النشههههو ات السههههاشقع ن المههههؤمن شالرسههههول
شالالهههرور يكهههون مهههؤمن شا نشيههها السهههاشقين وتلههه
الصهههفو المؤمنهههع شالرسهههول عنهههد شهههد دعوتههه واهههم
( )313ام خ صهع التمحهيص فهي عصهور ا نشيها
كلههههها ونفههههه ا مههههر حاصههههل مههههع قالههههيع اإلمههههام
المهد (عجل هللا فرجه ) فكمها إن اطروحهع اإلسه م
كانت متوقفع على ررط وجود عدد مناصهر ومتقشّهل
ومهيّي وام عد أصهحاب شهدر ( )313فكهذل اإلمهام
المهههد واطروحههع العههدل اإللهههي متوقفههع علههى ذل ه
العدد مهن الممحصهين المخلصهين المهؤمنين شا نشيها
وأاههل الشيت(صههلوات هللا علههيهم) وواليههع المسههلمين
في عصر الويشع فالمؤمن شالمههد (عجل هللا فرجه )
يجههههب أن يكههههون مؤمنهههها ً شالواليههههات السههههاشقع علههههى
الظههههور وحاصهههل علهههى تكام تهههها وممحصههها ً فهههي
صههر فههي اإليمههان انهها فمههن شههاب
إختشاراتههها فمههن يق ّ
ـأ
أولهههى سيكهههـون مقصهههراً فهههي اإليمهههان انههها
شالمهد (عجل هللا فرج ) ـ عند الظهور  ,ومن انها
 ,فليعلم من كان معتقهداً فهي نفسه شاإليمهان شالمههد
واإلخههه ص لههه واهههو مخهههالا وفيهههر مهههؤمن شنائشههه
فليعلم أن يكذب على نفس وإن كان يحهه فهي نفسه
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شيحقيهههع المههههد (عجل هللا فرجههه ) وإمامتههه وفيشتههه
ومظلوميتهههه إال أنهههه عنههههد الظهههههور سههههيتش ّخر اههههذا
اإلحسههاه عنههد أول تمحههيص وقههد ينقلههب إلههى عههدا
للمههههد (عجل هللا فرجههه ) واهههذا مههها سهههيحدك عنهههد
الظههههور فهههإن الرهههيعع المؤمنهههع شالمهههههد (عجل هللا
فرجهههه ) سههههتجمع علههههى محارشتهههه مههههع رؤسهههها ام
ومراجعهم وأئمتهم الماللّين واذل الحوادك الفظيعهع
اهههههي نتهههههاج وخ صهههههع لتلههههه ا عمهههههال الظالمهههههع
واإلفترا ات والرهشهات والمهؤامرات التهي زرعواها
فههي قلههوب وعقههول النههاه الوههافلين والجههاالين الههد
ا علم في كل جيل وشاستمرار .

(عجل اهلل فزجه)

الثامً :نً جيد ّي ًا لإلماو

فيهها أيههها المكلّهها الوافههل اههل ترالههى لنفسهه شهههذل
النتيجع ؟ ال تحب أن تكون مراركا ً في تكهوين تله
الحرب العروا الد إمام ؟ أنظر شعين ثاقشهع لههذل
ا والاع وسهتر تله ا والهاع عنهد الظههور وإذا
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كنت مح ّشا ً أن تكون جند ّيا ً في جهي اإلمام(عجهل هللا
فرج ه ) وتحههاول أن تقطههع كههل يههد تحههاول أن تمههه
إمامهه شالسههو فاعمههل اتن وإن كههان فيههر عصههر
الظهههور ن القالههايا مترههاشهع فهها علم مثههل اإلمههام
وا عههدا يخططههون للقالهها علي ه وال تكههن فريسههع
سههههلع للرهههشهات التهههي يطرحونهههها وأنهههت وفيهههر
يصه ّدقها كها عمى إنههم أعهداؤ الحقيقيّهون  ,اهؤال
الذين تحترمهم وتق ّدسهم شهدون دليهل علمهي ورهرعي
 ,فههإذا كههان أعههدا ا علههم وأعههدا اإلمام(عجههل هللا
فرج ه ) ليسههوا شيعههدا ل ه فينههت أيال ها ً مههن أعههدا
اإلمام(عجل هللا فرج ) فينقذ نفس من اهذل الهلكهات
وكن على شصير من أمر وكثير من النهاه فهاف ّ
عن حقيقع واليع أمر المسهلمين  ,وفهاف ّ عهن كونهها
ال تتعدد في الجيل الواحد  ,وفاف ً عن أن ا علميهع
اههي دليلههها الوحيهههد  ,وفههاف ً عهههن إنههها اإلسهههتمرار
الررعي لواليع ا نشيا وخط ا ئمع(عليهم السه م),
وام وقعهوا فريسهع للمهؤامرات العقائديهع مهن الهداخل
والخارج.
فالمؤامرات الد الواليع وا علميع في عصر الويشهع
تتمثل شإنرها دليهل علهى واليهتهم وتقليهدام وإتشهاعهم
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شتكوين فكر الرياع وفكر أصحاب الخشهر وإجهاز
اإلجتههههاد وفكهههر توحيهههد المهههذاب ونشهههذ الخ فهههات
شتجههويزام الرجههوع إلههى أ مجتهههد أو واجهههع دينيههع
مع إنهم فيمها شيهنهم مختلفهون فهي الفتهاو شهل العهدا
فيما شينهم  ,نعم إجتماع كلمتهم على عدا ا علم .

التاسع  :حمند باقز الصدر والوالية العامة
للمعرفههع اإلجماليههع عههن الواليههع العامههع وحسههب مهها
نفههههم  ,يقهههال أن اإلمهههام المههههد (عجل هللا فرجههه ) ,
وشما أن القائد الوحيد المذخور إلقامع الدولهع اإللهيهع
العادلع واو اإلمام الثاني عرر وا خير واو الحجهع
في خل هللا تعالى و ن الررط الثالك لم يتحق إلى
اتن  ,واو وجود العدد الكهافي المخلهص والمحهامي
عن اإلمام(عجل هللا فرجه ) فه شهد أن يتهيخر موعهد
الظههههور شرهههكل طشيعهههي وظهههاار أمهههام النهههاه لعههه ّد
أجيههال ن ه سههوا ي قههي مهها القههال آشههاؤل الطههاارون
واو القتل  ,وإذا قـتل اإلمهام زال رهرط مهن رهروط
شههل الههركن ا ساسههي للدولههع العالميههع العادلههع واههذا
مخالا لمها يريهدل ويخطهط له هللا تعهالى  ,ومهن انها
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تقرر أن يويب اإلمام(عجهل هللا فرجه ) لحهين وجهود
العههدد المناصههر والمخلههص  ,وشمهها أن الويشههع تنههافي
إقامع الحجع واالتصهال شهالمجتمع لتكامله واإلنهدكا
في مراكل وحوادث شركل ظاار  ,فإذن لهذا السشب
إسههتحدثت واليههع أمههر المسههلمين وأوكلههت إليههها اههذل
المهام الجسيمع  ,كما أرار السيد الصهدر ا ول إلهى
ذلههه حيهههك قهههال (( :إن خطااا ااخ فاااة وااشاااهادة
ااموجااااودة نااااد األنبيااااا و ااااار اابياااات وا ماااااا
اامهدي(صااااّوات ي ّاااايها) بعااااد ااايبااااة تعاااا مذر
اامباشااااارة بمسااااالواياتها فّاااااذا نيطااااات اااااااتين
اامهمتاااين بااااامرجع ااجاااامع اّشاااراكط )) صهههاحب
واليع الفقي .

العاشز :إىكذ ىفسو
واتن أيها المكلها شعهد أن عرفهت معنهى واليهع أمهر
المسهههلمين فههههل يمكهههن لويهههر ا علهههم أن يشارهههر اهههذل
المسهههههؤوليات الرسهههههاليع ؟ واهههههل كهههههل المجتههههههدين
والعلما حاصلين على اذل الصفع لكهي يجهوز تقليهد
وإتشاع أ ّيا ً كان منهم ؟ أما اهذان الخطهان فسهيرجعان
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لإلمام(عجهههل هللا فرجههه ) عنهههد الظههههور وتلوهههى مهههن
ا صههل واليههع الفقي ه شإنتههاج اههدفها واههو الههـ()313
الههذين سههيكونون كلهههم علمهها شح ه ونقصههد علم هـا
شهههالح وطريههه الحههه وقائهههدنا الحههه  ,ومخلصهههين
وممحصهين فهانظر أيهها المكلهها شنفسه وأنقهذاا مههن
اإلنحههراا عههن خههط الواليههع واشحههك عههن مصههداقها
الحقيقي  ,وأسيل نفس ال حقا ً إن مهن أتشعه وأقلهدل
يمثل الواليهع والنياشهع عهن اإلمام(عجهل هللا فرجه ) ؟
وكيهها يكههون صههاحب الواليههع واههو لههيه شههيعلم ؟
وأسيل نفس من يناد شا علميع اتن في أيامنا اذل
؟ أليه اـو الوحيد السيد محمود الحسهني الصهرخي
؟ ومن يناد شالمناظر ؟ ومن أعطى الدليل العلمهي
وا خ قهههههي والهههههدليل العلمهههههي المتمثهههههل شهههههالشحوك
ا صوليع العاليع التي لهم يسهتطع علمها الحهوز فهي
الداخل وفي الخارج من شاقي حوزات العالم الرهيعي
أن يرد عليها ؟ أليه من الواجب علي أيها المكلها
أن تسههههمع مههههن السههههيد الحسههههني كمههههـا تسههههمع مههههن
المروّ جين للرشهات الدل  ,تل الرشهات التي ّأثهرت
على كثيهر مهن المرهتشهين  ,مثهل ((أنه لهيه شسهيد))
و((إنههه صهههوير السهههن)) و((إنههه لهههيه مهههن السهههل
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الحوزو )) و((إن متوام)) و((إن يف ّر المذاب))
و((إنه يه ّدعي المهدويههع)) إلههى فيراهها مههن الرههشهات
الكثير  ,مع إن السهيد الحسهني قهد ر لد تله الرهشهات
علميهها ً وأخ قيّهها ً  ,ولههذل احتههاج أولئهه المخههادعين
لرههن المههؤامرات المسههتهدفع إفتيال ه وذل ه شالتعههاون
مع قو الكفر أمثال صدام وأمريكها  ,فكهن صهاحب
عقل وعلم وال تسير شالعاطفع الهوجا .

احلادي عصز  :والية أمز املسلنني ميصؤها
وتهاملها
إن واليع أمر المسلمين شههذل المفهاايم الموجهود فهي
عصههرنا اتن لههم تكههن موجههود فههي شههدايتها فههي عهههد
السهههفرا  ,مهههث ً  ,فهههإن فايهههع واهههدا السهههفرا اهههو
ترسيخ فكر الويشع في أذاهان قواعهد اإلمهام الرهيعيع
يعنههي تق ّش هل الرههيعع فكههر الويشههع مههع اإليمههان الثاشههت
شوجود اإلمام(عجل هللا فرج ) عن طري التوقيعات
من الناحيع المقدسع أ اإلمام(عجل هللا فرجه ) التهي
تعتشر دلي ً علهى وجهودل  ,وتهـوجل مهن اإلمام(عجهل
هللا فرج ه ) لقواعههدل الرههعشيع ح ه ً لمرههاكلهم الفقهيههع
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والعقائديهع  ,وعهن طريه التوقيعهات يعهيّن السهفير ـ
أ أن تعيين السفير مهن قشهل اإلمهـام مشارهر ً ـ وشعهد
اههذل المرحلههع التمهيديههع وقعههت الويشههع الكشههر وذله
شمههوت السههفير الراشههع وفههي الويشههع الكشههر ال وجههود
للتوقيعههات والتعيههين المشارههر فيوكلههت مهمههع التعيههين
للقواعهههد الرهههعشيع نفسهههها وحمّلهههت اهههذل المسهههؤوليع
ورعايتها شالح  ,وذل شتعيهين النائهب أو ولهي أمهر
المسههلمين وإن كانههت اههذل الواليههع فههي اههذل المرحلههع
فير مكتملهع المعهالم أو واالهحع فهي أذاهان النهاه ,
واههذا ال يعنههي أن التعيههين موكههل إلههى ا مههع حسههب
رفشتهههها شهههل مرهههروط وموافههه لتعيهههين آخهههر واهههو
التعيههههههين الوصههههههفي مههههههن قشههههههل ا ئمههههههع واإلمههههههام
المهد (عجل هللا فرج )  ,وذل أن ا ئمع شيّنوا مهن
يصهههل للقيههههاد والنياشههههع شمواصههههفات ورههههروط ن
ا ئمههع والمهههد (عليهم الس ه م) ال يمكههن أن يهملههوا
أمهههر الويشهههع الكشهههر فمهههن انههها قهههال اإلمهههام الحسهههن
العسههكر ( {:)فماان لااان ماان ااالقهااا  ،صاااكنا
انالسه  ،حافظا ادينه  ،مخااالاا اهاوا  ،مطيعاا ألمار
موال فعّ ااعواا ن يقّدو }  ,وكذل قول اإلمهام
المههههد (عجل هللا فرجههه ) {:ماااا ااحاااوادق ااواقعاااة
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فارجعوا فيها إا رواة حادي نا فاهنها حجتا ّايلا
و نااااا حجااااة ي ّاااايها } وكههههـذل قههههـول اإلمههههـام
الصههاد ( { :)انظااروا إااا ماان لااان ماانلا قاااد
روى حدي نا ونظر ف ح انا وحرامنا فّيرضاوا باه
حلما فهن قد جعّته ّيلا حالماا } والسهيد الصهدر
الثاني(قههده سههرل) يقههول نفهههم مههن كلمههع (حالماااًً )
يعني الواليع العامع واإلمهام الصهاد ( )يقهول{ :
ماا وامات ماة مرااا رجا قاط وفايها مان ااو ّااا
منااه إالم اااا ياازر مااراا يااذاب سااالاال حت ا يرجعااوا
إاا مااا ترلااوا } فكلمهع ولّههت تعنههي الواليههع العامههع ,
واههي مؤديههع للسههفال إذا كانههت لويههر ا علههم ومؤديههع
إلى الكمال إذا كانت لألعلم .

الثاىي عصز  :هذا ما وجدىا عليه آبائيا
إذن يجهب أن يكهون التعيهين مهن ا مهع ـ وحسهب مها
ذكرنال من رروط ـ والحقيقع أن ا مع لهم تسهر علهى
اذل الرروط إال ّ القليل وإلى يومنا اهذا  ,فههذل ا مهع
قهههديما ً وحهههديثا ً كانهههت تعهههيّن النائهههب علهههى رهههروط
إشتههدعواا  ,وعزلههوا رههروط ا ئمههع(عليهم السهه م)
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والههرشواا عههر الجههدار  ,حيههك أن ا ئمههع(عليهم
الس م) لم يرترطوا ولم يقيّدوا إلثشات مرجهع التقليهد
شالرههياع  ,ولههم يرههترطوا ولههم يق ّيههدوا شههين أصههحاب
الخشر يجب أن يرهدوا ل شا علميع والواليع  ,فهي
أعلم وأ ولي اذا الذ يحتاج إسهشا الرهرعيع مهن
ا دنى من وا ئمع(عليهم السه م) لهم يرهترطوا فيهها
طههول العمههر إلههى فيراها مههن الرههروط والقيههود التههي
يسهيرون عليهها منهذ أمهد شعيهد شهنفه الترتيهب  ,وكههل
مههن جهها شالتجديههد واإلصهه ذ واههدم اههذل المفههاايم
الخاطئع ـ أما شعدم صهحتها أصه ً أو شعهدم واقعيتهـها
خارجهـا ً ـ اتهمههول شالعم هـالع والتههوام  ,فيجههب علينهها
عقه ً ورهرعا ً التق ّيههد شالرهروط التههي إرهترطواا أاههل
الشيههت(عليهم السهه م)  ,وعشههار { فعّاا ااعااواا ن
يقّاادو } تعنههي أن كههل مههن لههم يكههن شتل ه الرههروط
فليه للعوام أن يقلّـدول واو محـ ّرم عليهم  ,وعشهار
{ رواة حاااادي نا } لههههيه المقصههههود منههههها مجموعههههع
الفقههها والمجتهههدين الموجههودين فههي الجيههل الواحههد
شحيههك يمكههن الرجههوع إلههيهم كلّهههم  ,وإنمهها المقصههود
في كل جيل نائب واحد واو ا علم ((كما أثشتنها اهذا
خههه ل الشحهههك)) وشمجموعهههع أجيهههال الويشهههع يكهههون
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مجموعع من النواب وام في الحقيقع روا ا حاديك
ن ك م اإلمام رامل لكهل عصهور الويشهع  ,وكهذل
يقههال أنه ال يمكههن أن يحههتج اإلمام(عجههل هللا فرجه )
على الناه شمجموعع مهن الفقهها فهي الجيهل الواحهد
ننههها نعلهههم أن الحجهههع تتمثهههل شواحهههد ولهههيه أكثهههر
واإلمام(عجههل هللا فرج ه ) يقههول  :إنههي مرسههل إلههيهم
شما ينشوي لمثلي أن يحتج عليهم فيرسهل إلهيهم الهنفه
الزكيع محمد شهن الحسهن واهو واحهد طشعها ً  ,ولهو لهم
يكههههن عنههههدنا إال ّ سههههير اإلمههههام المعصههههوم(عجل هللا
فرج ه ) فههي السههفار لكفههى فههي إثشههات وجههوب إتشههاع
ا علم الذ تنعقهد له الواليهع العامهع  ,فهالجميع يعلهم
أن السفرا كان تعيينهم من قشهل المعصهوم(عجل هللا
فرج ) شهالطول ـ أ يتحقه وجهود سهفير واحهد فقهط
وعنهد رحيله إلهى الرفيه ا علهى تشهدأ سهفار الثهاني
واكههذا الثالههك والراشههع ـ وممهها يؤسهها جههداً إنه فههي
جميههع عصههور الويشههع نههر أن ا مههع تاركههع لألعلههم
ومجتمعههع علههى فيههرل  ,إال ّ قلههي ً ممههن وفههى لرعايههع
الح  ,وقاليع الصدر ا ول والصدر الثاني والسيد
محمود الحسني أوال مثال على ذل .
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الثالث عصز  :أهداف الوالية العامة
أمهها أاههداا اههذل الواليههع فهههي تكههوين مجموعههع مههن
المخلصين لهم أوصاا أصحاب الواليهع ويمهاثلونهم
في كماالتهم وام( )313فهم علمها نههم سهيكونون
الحكام في الش د الشعيد ويحكمهون شعلمههم الهذ فهي
الرريعـع ـ أ فهي ا صهول والفقه ـ الهذ يقذفه هللا
تعهالى فهي قلهوشهم وينوّ راها شه  ,والتهي سهترتقي فههي
جههيلهم واههم أصههحاب واليههع نهههم أوليهها هللا شحيههك
ص هنع شيسههواراا
عنههد فههزوام لتل ه الههش د واههي مح ّ
فههإنهم شمجهرّد تكشيههرام سههتنهدم حصههونها ومههنهم مههن
يمري على الما ومنهم من يطير في الهوا .
وشإنتاج اذا العدد المخلص ستحق الواليهع فرالهها
كمهها حققههت النشههوات السههاشقع فرالههها شتهيئههع العههدد
المتقشهههههههل لظههههههههور اإلسههههههه م وكمههههههها أن ا نشيههههههها
السههاشقين(عليهم السهه م) ممهههدون لظهههور الرسههول
ا عظم(صههلى هللا علي ه وآلهه وسههلم) فههإن أصههحاب
الواليههع فههي عصههر الويشههع ممهههدون لظهههور اإلمههام
المهههد (عجل هللا فرج ه ) واههذا منطش ه علههى السههيد
الصهههدر ا ول والصهههدر الثهههاني (قدسهههت أسهههرارام)
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والسهههيد محمهههود الحسهههني(دام ظلههه ) الممههههد الثالهههك
فـلكي يرار العدد في تعجيهل الظههور فيجهب عليه
مههوال ونصههر الممهههد الثالههك واههو السههيد محمههود
الحسني .
واحلمد هلل رب العاملني
طل
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