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  يا َزهَراء 

ِحيم حَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

 ً   . .. إذا ما فاحت ريّاهُ بغاليِة عطرهِ .يا عبقا

  ..نَسائِمهُ نَديَّةً بطيبهِ َوتَهادت 

  . .تَراقَصت القلوُب َشغفاً لشوقِه قَبل لقَائهِ 

  ..َوَحنيناً لذكرِه قَبَل ِعنَاقهِ 

 ً ً .يا ألقا ً .. يا ألقا   .. . ضياُء أزاهيُر فنائِه يَهزُم جيوَش الظالم.. يا ألقا

لةً َجدائُل نور شمسِه تُزيُِّن األيام   ..وتنساُب متهدِّ

  ... يا بقيَّةً ُكلُّ شيٍء إلهيٍّ ُسبحانيٍّ فيها ُمتألٌِّق باقي.. يا بقيَّةً .بقيَّةً . يا .يا بقيَّةَ 

اً  اً .يا ِسرَّ ً .. يا ِسرَّ اً ُمستودعا ً ..  . يا ِسرَّ اً ُمستودعا في ُخزانِة أسرار هللا الَّتي عنوانها   يا ِسرَّ
  ..فَاِطَمة

 ً قائما ً .يا  قائما يا   .. ً قائما يا  تتجلَّى  ..  قائماً  يا  الدين .  قيِّمة  وجواهِر  آللي  أغلى  حقيقتِه  في 
  ..القائمة

 ً ً .يا إماما   . .الرشيدة القادمة . يا إماماً ُعيوننا على الدَّرِب تنتظُر الطلعةَ .. يا إماما

عبيدُكَ  نحنُ   عبيدَُك..  َعبيدُكَ .َعبيدُكَ   ..األقناُن  َعبيدُكَ ..  نحُن   َعبيدَُك..  ...  األقناُن  َعبيدَُك 
  ..بتوفيقك نبقى في حالٍة دائمة

اهِر ال نعبأُ بالالئَِمة. زهرائيّون   ... زهرائيّون نحُن يا إمام وجبينَِك الزَّ

  . .إنَّهم أتباُع منهجِ رجل الدين الحمار

  ... ال نعبأُ بهم. مثاُل الجهِل والجهالِة والسَّفاهة

ا   . .هِر ال نعبأُ بالالئَِمةزهرائيّون نحُن يا إمام وجبينك الزَّ
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  ..سالٌم عليكم

البرنامُج   يُ   حاولُ نُ   الَّذيإنَّه  ما  أقرب  فيه  نكون  نكونَ   مكنُ أن  الديِن   أن  رجل  منهجِ  من 
دٍ اإلنسان، منهجِ   د    وآلِ   ُمَحمَّ   ، رجل الدين الحمار  ما نستطيع عن منهجِ   عدين بقدرِ تبمُ ُمَحمَّ

 منهم، من كباِر مراجع الشيعة، مثلما قال إمامنا الكاظُم صلواتُ   منهج النواصب ومن أخذَ 
  .)يرمِ حُ ـاهُ الشبَ ك أَ ابُ حَ صْ أَ وَ  نتَ أَ ( :عليه للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني هللاِ 

اللَّ  المنهجاِن  القُ إنهما  تحدّث  الجمعة  رآنُ ذاِن  سورة  في  واضحٍ  بنحٍو  اآليِة ،  عنهما  في 
البسملة بعد    : الثانيِة 

يِهْم  ﴿ َويَُزّكِ آيَاتِِه  َعلَْيِهْم  يَتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسوًال  يِّيَن  اْألُّمِ فِي  بَعََث  الَِّذي  اْلِكتَاَب  ُهَو  َويُعَلُِّمُهُم 
  .منهُج رجل الدين اإلنسان هُ إنَّ  ﴾ َواْلِحْكَمةَ 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها ﴿ :  وفي اآليِة الخامسِة بعد البسملة من نفس السورة َمثَُل الَِّذيَن ُحّمِ
  .رجل الدين الحمار منهجُ  هُ إنَّ  ﴾َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا 

  .﴾إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ ﴿: وال تنسوا ما جاء في سورة لقمان

قالهُ  البطائني  وما  الكبير علي  الشيعي  للمرجع  الكاظم  صحابك  أ  ،وأصحابك  أنتَ   :إمامنا 
  .)أَْنَت َوأَْصَحابُك أَشبَاهُ الـُحِمير( ،وتابعوكدوك قلِّ صحابك مُ أ ،أمثالك من المراجعِ 

  احبُ ـــــوت بِه فبئس الصــــفإذا خل    ةٌ ــــــر مطيَّ ـــحميـــحمار مع الـإنَّ ال

ال الحلقِة  إلى تقدِّ مُ ـفي  بنا  الكالُم  هذا، وصل  برنامجنا  حلقاِت  من  األولى  الحلقةُ  مِة وهي 
إنَّ  ياسين،  آل  هو  زيارةِ  وها  المعروفة،  المشهورة  ياسين  آل  زيارةُ  الجنان( ها   ) مفاتيُح 

  . الكتاُب المعروُف المتوفر في بيوتكم بين يدي

  الَ   ،يمحِ الرَّ   نِ مَ حْ الرَّ   ِهللا   مِ سْ بِ   لن أعيد ما تقدَّم من كالٍم فيما يرتبُط بمقدمِة الزيارة الشريفة:
تَ مْ ِألَ  أَ  مِ الَ ون وَ لُ قِ عْ رِه  بِ مَ كْ ون حِ لُ بَ قْ تَ ِه  ائِ يَ لِ وْ ن  فَ غَ الِ ةٌ  تُ مَ ةٌ  النُّ نِ غْ ا  قَ ر عَ ذُ ي  يُ وٍم الَ ن   ،وننَ مِ ؤْ  

ركم من أنَّني لن ذكِّ وأُ   ،عيدُ الكالمالشريفة وال أُ   مِة الزيارةِ قدِّ وقفُت عند هذا المقطعِ من مُ 
كُ  عند  هذهِ أقف  ألفاظ  من  لفظٍة  كل  عبارٍة عند  يحتاجُ   ّلِ  فهذا  الشريفة  وقتٍ   الزيارة   إلى 

   .طويل

أقفُ   الَّذيالسبُب   هذهِ   جعلني  الشريفة  عند  السَّ   : الزيارة  معنى  نعرف  أن  على  ألجِل  الِم 
  !!..إمام زماننا 
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بِة مع إمام في العالقِة السليمِة والصحيحِة والمؤدَّ   ،الخطوة األولى في معرفة إمام زماننا
السَّ  من  تبدأُ  نُ   ،الِم عليهزماننا   م عليه يجب علينا أن نعرف معنى سالمنا وإالَّ سلِّ وحينما 

الِم  م على إمامنا وال نعرُف معنى السَّ سلِّ سفاهةٌ وحماقةٌ وجهالةٌ ال تماثلها جهالة، أن نُ  فتلكَ 
ا إذا  أمَّ   ،صحيحٍة ثانية  طوةٍ ها ستقودنا إلى خُ فإنَّ   الخطوة األولى إذا كانت صحيحةً   ،عليه

الخطوةُ  صحيحةً   كانت  ليست  المتوقعِ   األولى  من  خطوٍة   فليس  إلى  تقودنا    صحيحةٍ   أن 
إلى جهالةٍ  فمن جهالٍة  إلى سفاهةٍ   ،ثانية،  إلى حماقٍة وهذا هو   ،ومن سفاهٍة  ومن حماقٍة 

  بن الحسن. ةِ جَّ الواقُع الشيعي في عالقتِه مع الحُ 

الشريفة:    أستمرُّ  الزيارة  مقدمِة  قراءةِ  وَ ينَ لَ عَ   مُ الالسَّ في  عِ لَ عَ ا  إِ الِ الصَّ   هللاِ   ادِ بَ ى  ا ذَ حين، 
التَ دتُ أرَ  بِ وجُّ م  إِ نَ ه  وَ الَ عَ تَ   ى هللاِ لَ ا  بناأإذا    ،اينَ لَ إِ ى  التوجه  تعالى   التوجهُ   ،ردتم  إلى هللا  بهم 

إلى هللا  هُ نتوجَّ   فنحنُ   ،وإلينا نتوجَّ   ،بهم  نتوجَّ ونحُن  أن  أردنا  إذا  إليهم  إلى هللاهُ  هذان   ،ه 
ال شأن لي بتفاسير النواصِب   ،رآنهمّلِ ما ورد عنهم في تفسير قُ المعنيان واضحاِن في كُ 

بتفاسير لي  ال عالقة    ،إذا ما رجعتم إليها وما وجدتم شيئاً من ذلك  مراجع الشيعةِ   وبتفاسيرِ 
ر علّيٍ  في الحقيقة ال عالقة لها بتفسي   ناصبيةٌ   تي هي تفاسيرٌ وتفاسير مراجعنا الَّ   النواصبِ 
 ،تفسيٍر من تفاسير مراجعنا  لِّ في األعم األغلب من كُ   ،منها  في األعم األغلبِ   ، وآل عليّ 

األع  ليسَ  أنَّ   ممرادي في  وآل   األغلب  لمنهج علّيٍ  وفقاً  تفاسير  كتبوا  قد  الشيعة  مراجع 
تبتني على   بأقالمهم هي في الحقيقِة تفاسيرُ   الشيعةِ   تي كتبها مراجعُ التفاسير الَّ   لُّ كُ   ،عليّ 

  .المنهجِ العمري األصيل

ر آيات الكتاب الكريم ورجعنا إلى رواياتهم  فسِّ تي تُ إذا ما رجعنا إلى األحاديث التفسيرية الَّ 
   :واضحان ن األمرانِ اوأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم فهذ

   .ه بهم إلى هللا وهذا هو مقام الوسيلة، فهم وسيلتنا إلى هللانتوجَّ  -
الخطاب   ،هللا  فهم وجهُ   ،الوجه  ه إلى هللا وهذا مقامُ نتوجَّ   ننا أدإليهم إذا أرونتوجه   -

بهِ نُ   الَّذي دُ   خاطب  في  زماننا  الشريفإمام  الندبة   يهِ لَ إِ   الَّذي  هللاِ   جهُ وَ   ينَ أَ (  :عاء 
   .)ياءلِ وْ األَ  هُ وجَّ تَ يَ 

رآنهم بتفسيرهم بعيداً عن  مصادر معارفهم ومصادر ثقافتهم قُ   قبل قليٍل فإنَّ   ا أشرتُ مفمثل
تفسيرِ   تفسيرِ  وعن  الشيعة    النواصب  شقيقٌ   الَّذيمراجع  ما   هو  إذا  النواصب،  لتفسير 

قُ  إلى  الشريفة رجعنا  التفسيرية  أحاديثهم  مع  بتفسيرهم  أحاديثهم    ،رآنهم  إلى  ورجعنا 
دسية،  وناتهم القُ ؤئِد والمقامات الغيبيِة من شفي باب العقا  وتحديداً   ياتهم في المعارفِ اورو
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تي اشتملت  م الشريفة خصوصاً الزيارات الَّ هوإذا ما رجعنا إلى مضامين أدعيتهم وزيارات
د    آلِ   على المضامين العالية واحتوت على حكمةِ  عليهم أجمعين،   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ ُمَحمَّ

دستورنا   الكبيرة  الجامعةُ  الزيارة  رأسها  بهِ   الَّذيالعقائدُي  وعلى  إمامنا   شفاهُ   فاضت 
 فهو ة االثني عشر، وإالَّ مَّ عليه إمامنا العاشر في منظومة األئِ   وسالمهُ   هللاِ   العاشر صلواتُ 

المعصومين األربعة   ةِ مَّ في منظومة األئِ   ،لإلمامة  الكبيرةِ   إمامنا الثاني عشر في المنظومةِ 
  .عشر

ِة  هذا  -  مدتُ رَ ا أَ ذَ إِ  إِذَا أَردتُم   -عليه  وسالمهُ   هللاِ   بِن الحسن صلواتُ هو كالُم إمام زماننا الُحجَّ
ه بِنَا إِلَى هللاِ تَعَالَى َوإِلَينَا     ..يناسِ ى آِل يَ لَ ٌم عَ َال سَ  :الىعَ هللا تَ   الَ ا قَ مَ وا كَ ولُ قُ فَ التَوجُّ

  . هُ بهم إلى هللافهناك مقاُم الوسيلِة نتوجَّ 

مقاُم   واإلكراموهناك  الجالل  ذي  ْكَرامِ ﴿   ، الوجِه  َواْإلِ اْلَجَالِل  ذُو  َربَِّك  َوْجهُ  ذو   ﴾َويَْبقَى 
ضاف  وربِّك مجرور، مُ  ،الوجهُ مرفوع ،وصٌف لوجه ربِّك وليس لربِّك :الجالل واإلكرام

مرفوع،  ،إليه لوجه    وذو  واإلكرام صفةٌ  الجالل  فَاٍن  ﴿ ،  ربِّكذو  َعلَْيَها  َمْن  في -ُكلُّ  كما 
ْكَرامِ  -سورة الرحمن   .﴾َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل َواْإلِ

ه بهم إلى هللا، بالضبط مثلما نقرأ دعاء التوسل، الدعاء المعروُف  نا نتوجَّ الوسيلِة أنَّ   مقامُ 
موجودٌ   في  أوهو  ال    )الجنان  مفاتيحِ (يضاً  أُ تعرفونه  أن  إلى  وأقرأ حاجة  الدعاء  خرج 

فإنَّ  لالختصار،  طلباً  منه  مقامُ مقطعاً  إليكم،  األمر  أترك  أنَّ   ني  وسيلةً الوسيلِة  نجعلهم  نا 
  .ه بهم إلى هللانتوجَّ 

الجاللِة والكرامة والعظمة   واإلكرام، وجهُ   ي الجاللِ ا مقاُم الوجه الباقي مقام الوجِه ذِ أمَّ 
  .)اءيَ لِ وْ هُ األَ وجَّ تَ يَ  يهِ لَ إِ  يالَّذِ  هللاِ  جهُ وَ  ينَ أَ ( :نه دعاء الندبة الشريفع  ثُ يتحدَّ  الَّذيهو هو، 

المزوَّ  غير  الصحيحِة  نسختها  في  الكبيرة  الجامعِة  الزيارة  في  هو  نُ   ،رةوهو   سخةٌ هذه 
أ دَ هللا بَ   ادَ رَ ن أَ مَ (  :رةفي النسخة الصحيحة غير المزوَّ   ،تي هي في مفاتيح الجنانرة الَّ زوَّ مُ 
  . )ميكُ لَ وّجه إِ هُ تَ دَ صَ ن قَ مَ م وَ كُ نْ ل عَ بِ قَ  هُ ّحدَ ن وَ مَ م وَ كُ بِ 

الَّ حتَّى   النسخة  نقبل  أن  أردنا  أنَّ إذا  مع  الجنان  مفاتيح  في  اآلن  القُ حدِّ مُ ـال  تي هي  ي مّ ث 
النسختين لكن   لم يرُ الَّذيوضع  نُ ن جاءوا بعد ذلك  أنَّ مَّ خاطب األئِ ق لهم األمر أن  نا  ة من 

النسخة   رة أساساً، ألنَّ إليهم فحذفوا تلك النسخة وأبقوا النسخة المزوَّ   هُ حين نقصد هللا نتوجَّ 
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الكبيرةاأل الجامعة  للزيارة  إِلَيُكم(  :صلية  تَوّجه  قََصدَهُ  في   )َوَمن  واضٌح  المعنى  فهذا 
إلى   أولها  من  العبارة  آالزيارة  تأتي  فكيف  هذا   )مكُ بِ (خرها  مع  تنسجُم  ال  والمعاني 

  المسألة في هذا البرنامج. ناقشة هذهِ مُ  أنا لست بصددِ  !المضمون

  شارت إلى المقامين: أ مع زيارة آل ياسين الزيارة هنا 

  . ه إلى هللا بهم فهم وسيلتنانا نتوجَّ الوسيلة أنَّ  مقامُ  -
فإنَّ  - واإلكرام  الجالل  ذي  الباقي  الوجه  نتوومقاُم  أن  أردنا  إذا  نتوجَّ جَّ نا  إلى هللا    هُ ه 

   .هللا الحقيقي   هم هم وجهُ إليهم ألنَّ 

القُ  علّيٍ  آيات  تفسير  بحسِب  ذلك  في  الغدير  الَّذيرآن صريحة  بيعِة  في  عليِه  ال   ،بايعنا 
بكُ  لي  العمري ال شأن  للمنهج  وفقاً  الشيعة  النواصب وبتفسير مراجع  بتفسير  لي  ل شأن 

  . ذلك

   :الوسيلةِ  مقامُ 

هُ وفقاً ناك من الشيعِة تتناغم قلوبهم بقدر معرفتهم بمستوى عقيدتهم مع هذا المقام، التوجُّ هُ 
بالنِّ  المقام  هذا  للَّ لشرائط  توجُّ سبة  هو  قلوبهم  تتناغم  صذين  التوجُّ   ،حيحهٌ  ذُ فهذا  قد  كر ه 

عليهم في كلماتهم في أدعيتهم في   هللاِ   رآنهم وحديثهم صلواتُ ٍل في قُ فصَّ بشكٍل واضحٍ ومُ 
  .زياراتهم

ك اركها متباينة وكذاوهناك من القلوب تتناغم مع المقام الثاني العقوُل مدارجها مختلفة مد
بحسبِه ومن هنا يكون الحساُب في الدنيا وفي اآلخرة إن كان في الدنيا   لٌّ هي القلوب فكُ 

والخذالن التوفيق  قانون    بحسِب 
فإنَّ  القيامة  يوم  في  الحساُب  كان  وإن  العباد،  عقول  مقاديِر  أساس  على  الحساب   يكون 

التمييز  قولهم ألنَّ أساس سيكون كذلك وفقاً لهذا الميزان، وفقاً لمدارك العباِد ومعارفهم وعُ 
النّ  مراتب  نواياهمبين     ،اس 

انعك هي  مضمونِ   طبيعيٌ   سٌ اوالنوايا  عن  ولذا  عُ   صادٌق  معرفتهم  محتوى  وعن  قولهم 
هذه النياُت هي    ،اتهماتهم ويخلد أهل النيران في النيران بنيّ يخلد أهل الجنان في الجنان بنيّ 

ثسٌ انعكا مستوى  معارفهم وعن  فحوى  عقولهم وعن  مستوى  واضٌح عن  الدينيَّ    ةِ قافتهم 
  .يكون الحساب يكون الثواب يكون العقابذلك  لِّ ووفقاً لكُ  ،والعقائدية
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القلوبِ  من  آلِ   تتناغمُ   ةِ الشيعيَّ   فهناك  مع  فعالقتهم  الوسيلة  مقام  مع  المقام  هذا  د   مع  ُمَحمَّ
  . هون بهم إلى هللالمقام ويتوجَّ اوفقاً لهذا 

وهناك من القلوب معرفتها إدراكها نورانيتها تجعلها تتناغم مع المقام الثاني مع مقاِم وجه  
ُل ال، أكمَ مَ الجَ   أجملُ (ث عنه في دعاء البهاء:  نتحدَّ   الَّذيالجالل والكرامة مع هذا الوجه  

أجَ مَ الكَ  أَ الجَ   لُّ ال،  أعظَّ النُّ   رُ وَ نْ الل،  في    )مةظَ العَ   مُ ور،  جاء  ما  بقية  الدعاء إلى  هذا 
الدعاءُ   ،الشريف وجهِ يتحدَّ   هذا  عن  إنَّ   ث  األعظم  البقيَّ   ثُ يتحدَّ   هُ هللا  وعن  عن  اإللهية  ة 

ةُ    هُ انية إنَّ الصِة الربَّ الخُ  ةِ يتحدَّ   هذا الدعاءُ   ،الحسن  بنُ الُحجَّ بن الحسن   ث عن إمامنا الُحجَّ
مُ  مجازيةبنحٍو  تعابير  دون  من  استعارات  دون  من  نتحدَّ نا  إنَّ   ،باشر  أبهى حين  عن  ُث 

ونتحدَّ  أجملِ   ثُ البهاِء  نتحدَّ إنَّ   الجمالِ   عن  وجههِ نا  عن  سُ   ث  شأنهُ   بحانهُ األعظم   وتعالى 
  .سوتقدَّ 

القلوبِ  المقامِ   فمن  يتناغُم مع  القلوبِ   ، األول  ما  الثاني  ومن  المقام  يتناغم مع  ومثلما   ،ما 
الشريفةِ  أحاديثنا  في  أنَّ (  :جاء  ذَ أبَ   من  لَ ا  عَ ر  مَ لِ و  فِ م  قَ ا  لَ سلمَ   لبِ ي  لقتل   ؛ لقتلهُ   )لهتَ قَ ان 

ا في ر مَ م أبو ذَ لِ و عَ لَ (  سلمان أو أنَّ ما سيعلمهُ أبو ذر من علم سلمان لقتل هذا العلُم أبا ذر
لتَ لمَ سَ   لبِ قَ  قَ عَ   مَ رحَّ ان  الَّ   ) هِ لِ اتِ لى  الخصوص فصاحبُ المضاميُن  بهذا  الدرجة    تي وردت 

األحاديُث كانت ناظرةً ألبي ذر   هذهِ   ،األولى من اإليماِن لن يكون كصاحب الدرجة الثانية
أبا ذر قد بلغ إلى الدرجة     فإنَّ الرواياِت يبدو منها أنَّ حينما كان في الدرجة الثامنة، وإالَّ 

العاشرة، سلمانُ  فهو من أصحاب  حياته  آخر  في  أصمُ   العاشرة  من  كان  البداية  حاب نذ 
زيارتهِ  في  عليه  نسلم  هكذا  المدائن  في  سلمان  نزور  حين  نحن  ولذا    المُ السَّ (  :العاشرة 

   .النقطة كثيراً  ال أريد أن أتشعب في هذهِ  )ةرَ اشِ العَ  بَ احِ ا صَ يَ  يكَ لَ عَ 

  :لكن هناك شيٌء واضح

هناك شيعةٌ عبادتهم توحيدهم عقيدتهم عالقتهم بإمام زمانهم في هذا المستوى في  -
  .مستوى الوسيلة

  ، عالقتهم بإمام زمانهم في المستوى الثاني في مستوى الوجه األعظم  وهناك شيعةٌ  -
الشريف  الَّذي المضمون   الندبة  دعاء  في  هُ (  :جاء  يَتَوجَّ إِلَيِه  الَِّذي  هللاِ  َوجهُ  أَيَن 

  .)األَْوِليَاء
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ع  وقتاً كي أتتبَّ   ني ال أجدُ كما ذكرُت قبل قليٍل وذكرُت هذا الكالم في الحلقة الماضية من أنَّ 
الم ومن خالل بيان ط الضوء على معنى السَّ سلِّ ألفاظ الزيارة الشريفة، غايةُ ما أريد أن أُ 

السَّ  يتَّ معنى  مُ الم  بشكٍل  كان  وإن  الزيارة  معنى  فُ ضح  سنحت  وإذا  أخرى   رصةٌ جمل 
 ُ يُ حدِّ سأ لكن  والعترة،  الكتاب  ثقافة  في  الزيارة  معنى  عن  معنى ثكم  نستشرف  أن  مكننا 

  الم.الزيارة لهم من خالِل معرفة معنى السَّ 

ر  مرادي من التكرُّ ،  ُر تقديراً ُر لفظاً وتتكرَّ ُر في زياراتهم الشريفة تتكرَّ صيغة السالِم تتكرَّ 
نقول:   مثلما  عَ َال السَّ (اللفظي  يَ لَ ُم  دَ يَك  السَّ اتِ آيَ   يَّ انِ بَّ رَ وَ   ي هللاِ اعِ ا  عَ َال ه،  يَ لَ ُم  بَ يَك    هللاِ   ابَ ا 

  . وكذلك في الجملة الثانية ،الِم بنحٍو ملفوظ السَّ  ملة األولى ورد ذكرُ ففي الجُ  )هينِ ان دِ يَّ دَ وَ 

 . فهذا سالٌم ملفوظ  )َوَربَّانِيَّ آيَاتِه  السََّالُم َعلَيَك يَا َداِعي هللاِ ( :الجملة األولى

الجُ  الثانيةفي  يَا  (  :ملة  َعلَيَك  ِدينِه  بَاَب هللاِ السََّالُم  ملفوظ   )َوَديَّان  هنا سالٌم  لفظة   ،وهذا 
  . الم موجودةٌ نلفظها نقرؤهاالسَّ 

كُ  في  هذهِ ولكن  من  جملٍة  مُ   ل  سالٌم  هناك  معناهُ قدَّ الُجمل  أقول   ،واضح  ر،  حين   : فأنا 
الُم عليَك  السَّ   ،ي هللا اعِ يا دَ   ليكَ الُم عَ السَّ   :المراد  )السََّالُم َعلَيَك يَا َداِعي هللاِ َوَربَّانِيَّ آيَاتِه(

الزيارة وفي   في هذهِ   رٌ قدَّ سالٌم مُ   فهناك سالٌم ملفوٌظ واضٌح ظاهٌر وهناكَ   ،هاتِ آيَ   يَّ انِ بَّ يا رَ 
  الزيارات. لِّ كُ 

الَّ  فيها  الزيارة  الملفوُظ  السالُم  يدي  بين  مرَّ مرَّ   )23(تي  وعشرين  ثالثة  نُ ة،  نحُن  ر كرِّ ة 
السَّ  أمَّ   إمامالم على  لفظة  الزماننا،  والسالم  الملفوظ  السالم  نُحصي  أن  أردنا  إذا  ر قدَّ مُ ـا 

ر بنفسِه في  يتكرَّ   ر، وهذا األمرُ قدَّ سالم، ما بين سالٍم ملفوظ وسالٍم مُ  )41(يصل إلى    هُ فإنَّ 
زياراتهم صلواتُ كُ  أجمعين  وسالمهُ   هللاِ   ل  هذهِ   شرتُ أما  إنَّ   ، عليهم  ولعاً   إلى  ال  القضية 

والكلماترقباأل األلفاِظ  بحساِب  ولعاً  وال  أُ إنَّ   ،اِم  أن  أردُت  أنَّ بيِّ ما  من  في السَّ   ن  الم 
داخِل مضموِن هذهِ  في  أن يُ   ،الزيارات  زياراتهم سالٌم ظاهٌر واضح وسالٌم معناهُ  مكننا 

   .الزيارات في داخل هذهِ   ستبطنٌ مُ  هُ نقول من أنَّ 

التكرارُ  الملفوظِ   وهذا  ال  للسالم  للسالِم  والتكراُر  بنفِس مُ ـالظاهر  هو    ،المضمون  ستبطِن 
 الم، وإالَّ ُح بين أيدينا أهمية السَّ وّضِ خبرنا يُشيُر إلينا ويُ ةِ يُ وَّ القُ   هو بنفِس   ،المعنى  هو بنفِس 

  !تقديراً؟ المُ ُر السَّ الُم لفظاً ويتكرَّ السَّ  رُ لماذا هذا التكرار؟! لماذا يتكرَّ 
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بزيارةٍ   هِ هذ هي  ما  مختصرة  موجزةٌ  زيارةٌ  السَّ فصَّ مُ   طويلةٍ   الزيارة  ذلك  ومع  الم  لة 
مرة، هذا األمُر   )41(ر  قدَّ مُ ـالُم الملفوُظ والعلى إمامنا، السَّ   مُ سلِّ مرة نُ   )23(الملفوظ فيها  

  . الزيارات الشريفة واضحاً وجلياً في سائرِ  مكننا أن نجدهُ يُ 

  !؟..زماننا سالمنا على إمامِ ما المرادُ من 

 لِّ مع كُ   من المقاماتِ   مقامٍ   لِّ مع كُ   من األوصافِ   قطعاً كلُّ سالٍم سيتناسُب مع كّلِ وصفٍ 
الجهاتِ   جهةٍ  تتحدَّ الَّ   من  جُ   ثُ تي  هذهِ ملُ عنها  الزيارات     سائر  في  األمُر  وكذا  الزيارةِ 

واللفظ   )السََّالُم َعلَيَك يَا َداِعي هللا (  :عليهم، فحينما نقول  هللاِ   لهم جميعاً صلواتُ   األخرى
فإنَّ  يتناسبُ السَّ   واضٌح صريح  هذا  مضمونهِ   الم  ه  في  مع  الوصف  هذا  الداعيذمع    ،ا 

هللا ( َداِعي  يَا  َعلَيَك  ربَّ   عليكَ   المُ السَّ   )هاتِ آيَ   يَّ انِ بَّ رَ وَ   السََّالُم  آياتهِ يا  السَّ   ،اني    المُ وهذا 
معنىً قدَّ مُ ـال يختصُّ   يشتملُ   هُ إنَّ   ،ُر  معنًى  سائرِ   على  في  وهكذا  الوصف  التفاصيل   بهذا 

  .تي وردت في الزيارة الشريفةاألخرى الَّ 

  :ب الفكرة لكمقرِّ أُ مكنني أن يُ 

جُ  واحد  لفٌظ  ولكنَّ البسملةُ  واحدة،  مُ ملةٌ  يكون  معناها  كُ   مع  سُ نسجماً  من  سورةٍ  ور  ّلِ 
في  القُ  ولذا  الصالةِ البُ رآن،  نُ أ  دَّ أحكام  لكُ شخِّ ن  البسملة  من   لَّ كُ   ألنَّ   ،ورةل سُ ص  سورةٍ 

الخاصةُ   رآنِ القُ   سورِ  بسملتها  ال  لها  أنَّ مُ ـبها،  يبدأُ   فترض  ولكنَّ   الترقيم  البسملة  من 
موها من اآليِة األولى  فرقَّ   موها خالفاً للمنهج العلويّ موا المصاحف رقَّ المخالفين حين رقَّ 

البس ً   ،ملةبعد  دائما تالحظونني  أقول  ولذلك  اآليات  أرقام  أذكر  بعد   اآليةُ (  :حين  الثانية 
، ال شأن لي العلويّ   هذا هو الذوقُ   ، ورةٍ ل سُ في كُ   البسملة هي اآلية األولى  ألنَّ   )البسملة

الغديرية األصيلة، فكُ هي الثقافة العلويَّ   ، هذهِ العلويّ   هذا هو العطرُ   ، باآلخرين بسملٍة   لُّ ةُ 
  .هي خاصةٌ بسورتها

كُ  بالجهةِ   لُّ كذاك  خاٌص  هو  مُ   الَّذيبالشأن    ،فِ صبالو  ،بالمقام  ،سالٍم  بذلك  يأتي  رتبطاً 
للسَّ تكرِّ مُ ـالحاالت ال  هذهِ   لُّ الم، هناك معنًى شامل تلتقي فيِه كُ السّ  سالٍم    لِّ ولكن لكُ   ،المرةِ 

 خصوصيةٌ   فيهِ   تكونُ   ،تهممااقمن م  بمقامٍ   ،من شؤونهم  نٍ أبش  ،يرتبُط بصفٍة من صفاتهم
   .رآن الكريمكحال البسملِة في سور القُ 

ثت عن هذا في برامج لم يرد في الروايات وقد تحدَّ   )رآن الكريمالقُ (هذا الوصف  حتَّى  و
صحف  مُ ـال  ثوا عنعليهم أجمعين أن تحدَّ   وسالمهُ   هللاِ   ِة صلواتُ مَّ سابقة، لم يرد عن األئِ 
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الكريمالقُ   هُ بأنَّ  لكنَّ   يصفونهُ   ،رآن  التبجيل  الوصف  ذه  بأوصاف  نفس   الَّذيا  في  ورد 
للقُ مُ ـال يتحدَّ   ﴾يمرِ كَ   آنٌ رْ قُ لَ   هُ نَّ إِ ﴿  :رآنصحف  الوصف  العلويَّ هذا  الحقيقِة  عن  القُ ُث    رآنُ ة، 

عليَّ  يعني  ليسَ الكريم  وإذامُ ـال  اً  أُ   صحف،  فإنَّ ما  المصحف  اإلشارةِ   من جهةِ   هُ طلق على 
يتحدَّ   شيرُ يُ  حين  البيت  أهل  أحاديث  راجعوا  علّيٍ،  القُ إلى  عن  القُ ثون  يقولون  رآن،  رآن 

  .عليٌّ رآن الكريم القُ  وحينما نعودُ إلى آيات الكتاب الكريم وإلى األحاديث التفسيرية فإنَّ 

في    نُ رآالقُ  األعظمأصالكريم  الوجه  هو  الحقيقةُ   وأصلُ   ،له  األعظم   ةُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال  الوجه 
العُ    ليا،القادسةُ 

الإنَّ  النقيَّ ديَّ مَّ حَ مُ ـها  إنَّ ةُ  البيضاء،  االسمُ ة  ا  األعظمُ   ها  األعزُّ  األعظم  األكرم   ألجلُّ األعظُم 
  إلى غيره.  منهُ  يخرجُ  ِه فالفي ظلِّ  وتعالى فاستقرَّ  بحانهُ سُ  خلقهُ  الَّذي

  ..شيرُ الجمال يُ  كَ اشيٍء إلى ذ لُّ وكُ 

  .سنك واحدٌ.ى وحُ تنا شتَّ اعبار ..واحدٌ  سنكَ هراء وحُ ى يا أبا الزَّ تنا شتَّ اعبار

  . .وعقولكم ها في أفق المداراة لعقليى إنَّ الم عباراٌت شتَّ من السَّ  رةُ وهذه المراتب المتكرِّ 

  ..سنك واحدٌ هراء وحُ ى يا أبا الزَّ عبارتنا شتَّ 

  . .وكلٌّ وكلٌّ كلُّنا بكلِّنا

  ..ذاك الجمال يشيرُ  لىوكلٌّ وكلٌّ إ

َ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ هُ اللَّ  َ ك بِ الِ مَ ن جَ ك مِ لُ أ   ..لهِ مَ جْ أ

  ..لٌّ إلى ذاك الجمال يشيرُ وكُ 

ً   الم فإنَّ أعود إلى معنى السَّ  المطالب    أنَّ   ماالً تارةً أخرى إذْ تارةً وشِ   الحديث يأخذني يمينا
للتوغُّ   فتحُ تُ  وقتاً  أجدُ  وال  كثيرة  مطالب  وللتجوُّ   لِ على  أحنائها  جميع  جميع في  في  ِل 

  .أنحائها

    :المفأعودُ إلى السَّ 

نُ إنَّ  إنَّ ذكِّ وأُ   ،ُم على إمامناسلِّ نا حين  تُ ركم   ،صلواتكم  في خواتيمِ مون على رسول هللا  سلِّ كم 
د  مون على أنفسكم وال تسلمون على آلِ سلِّ الغريُب تُ    م مون على رسول هللا السالسلِّ فتُ   !ُمَحمَّ
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واياتنا رفي    الطوسي هي موجودةٌ   يخُ ها لنا الشَّ رتي اختااألبتر بحسب الصيغ الشافعية الَّ 
بولكنَّ  هي  ما  المفضلةِ ال ها  األفضل  صيغة    وبالصيغة 

النَّ سلِّ تُ   ،عند إمام زماننا ثُ مون على  أنا أقول أنا   )علينا   المُ السَّ (مون على أنفسكم  سلِّ تُ   مَّ بي 
د حتَّى  عال بالقياس إلى آل  نبينا قيمته بمستوى  الهو    وأنتم هو يا الم على آل السَّ   كنترُمَحمَّ

د   ذوقهم الشافعي تركوا الروايات   بمراجع الشيعة بحس  سالماً أبتر لماذا؟ ألنَّ   مُ سلِّ ونُ ُمَحمَّ
د    تي وردت عن آلِ الَّ  د    وفيها سالٌم على آلِ ُمَحمَّ تي  الة وذهبوا إلى الصيغة الَّ في الصَّ ُمَحمَّ

 لى قدمهِ إ  الطوسي من رأسهِ   يخُ الشَّ   ،يخ الطوسيمع الذوق الشافعي اختارها لنا الشَّ   تنسجمُ 
 منو يخ الطوسي، وإالَّ على نفِس منهج الشَّ   شافعي، وإلى يومك هذا مراجع الشيعةِ   فعيٌّ شا

بينا واحد قيمته تصل إلى مستوى نعال نعال عتيق بالقياس إلى   ونتم منأبالمراجع وأنا و
د  آلِ    ؟! ُمَحمَّ

آل  السَّ   نتركُ  على  د  الم  جنابنا  سلِّ ونُ ُمَحمَّ على  عليكَ السَّ (م    هللاِ   ورحمةُ   بيُّ النَّ ها  أيُّ   الم 
دالم على آل  ونترك السَّ   )وبركاتهُ  د  موا على آل  لِّ سَ   ،ُمَحمَّ   ،الم على رسول هللابعد السَّ ُمَحمَّ

بذلكالروايات صرَّ  يُ   ،حت  لم  ألنَّ صرِّ المراجع  شافعيٌّ   حوا  البي   ،فقههم  أهل   ت روايات 
آل  لِّ سَ   ،بذلك  ريحةٌ ص على  د  موا  السَّ ُمَحمَّ هللا  المِ بعد  رسول    على 

وبركاتهُ  ( هللاِ  ورحمةُ  النَّبيُّ  أيُّها  عليَك  أهلِ عَ و   عليكَ   المالسَّ السَّالم   بينَ يِّ الطَ   يتكَ بَ   لى 
السَّ   )ريناهِ الطَ  في  تفصيٌل  هناك  الرواياِت  في  فإنَّ  وإالَّ  مختصر  سالٌم  عليهم  الم  وهذا 

صلواتُ  الطاهرة  موجودٌ   ،عليهم  هللاِ   وبأسمائهم  العترة  روايات  في  رواياتنا  لكن   ،في 
الصّ لذلك علَّ   المراجع ذوقهم شافعيٌّ  ً موكم  الشافعي  الة وفقا على رسول    ونَ مسلِّ تُ   ،للذوق 

بينا قيمته نعال ال هو هو يا )ليناعَ  المُ السَّ ( موا على أنفسكمسلِّ هللا وما تستحون ما تستحون تُ 
دمقطع عتيق بالقياس إلى آل   م على  سلِّ نُ حتَّى  المراجع وأنا وأنتم من فينا قيمته هكذا    ،ُمَحمَّ

الحُ   ،أنفسنا يُ جَّ اإلمام  السلِّ ة  في  الزيارة  هذه  نفس  في  نفسه  على  ا ينَ لَ عَ   المُ السَّ (:  مةقدِّ مُ ـم 
م  سلِّ م على نفسه بنفس الصيغة من دون أن أُ سلِّ وجنابي أيضاً يُ   )ينحِ الِ الصَّ   هللاِ   ادِ بَ لى عِ عَ وَ 

  تضحكون على أنفسكم. !ا صالة يا بطيخي ،زماني على إمام

مُ  بشكٍل  أدبيِة سأذهُب  أو  لغويٍة  تفاصيٍل  في  أدخل  في معنى لن  ما جاء عنهم  إلى  ستقيم 
  : المالسَّ 

الشريف الكافي  األسوة  / من  دار  السادسة  /إيران  /طهران  /طبعةُ  الطبعةُ   1428  /وهي 
قمري األول  /هجري  النَّ   )513(صفحة    ،الجزء  مولد  باُب  هو  الباُب    ،ووفاتهِ   بيُّ وهذا 
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التاسع والثالثون دَ   بسندهِ :  الحديث  كَ اوود  عن  الرقيّ بن  -   هللا   بدِ ألبي عَ   لتُ قُ   ،الَ قَ   ،ثير 
الصَّ  إمامنا  يسأل  هنا  صلواتُ داوود  ثُ   -وسالمهُ   هللاِ   ادق  عليكم  بتمامها  الرواية    مَّ سأقرأ 

قُلُت ألبِي َعبِد    الوقت ال يكفي لشرحها بنحٍو مفصل:  أعود إلى تفحص بعض عبائرها فإنَّ 
الرقي-  هللا  مَ مَ   -داوود  السَّ عنَ ا  عَ ى  رَ لَ الم  هللا سُ ى  نُ   ؟ول  في   مُ سلِّ حين  هللا  رسول  على 

نُ   ،صالتنا زياراتناسلِّ أو حين  في  عليِه  أمٌر   ،م  هذا  وسالمنا على رسول هللا في صالتنا 
ن وهل تعرف  ،ف معناهريجب علينا أن نع  ،الواجبة  المفروضةِ   دهُ يومياً في الصلواتِ ردِّ نُ 

السَّ  أنَّ معنى  أو  هللا  رسول  على  تُ الم  رسول  مسلِّ كم  على  تُ هللا  ون  علمسلِّ مثلما    ىون 
الَّ   !! جيرانكم الحال من  ذما  هذا  في  العقائديي جعلكم   ةُ الشيعيَّ   ةُ الدينيَّ   سةُ المؤسَّ   ؟ البؤس 
وأمثالها    هذهِ   ،ةالرسميَّ  الرجال  عيفةٌ ضالرواية  علم  قذارات  بحسب  نظرهم   هذهِ   ، في 

بالمناسبة ألنَّ جدَّ   وضعيفةٌ   ية ضعيفةٌ االرو د  حمها مرفوعة عن  اً  بن سنان عن داوود    بنمَّ
   .علم الرجال الناصبي القذر اً بحسب قذاراتِ جدَّ  ضعيفةٌ  ،كثير

لكم إنَّ   من خالِل تجربةٍ   : وأقول  يُ   لَّ كُ   علميٍة  الرجال هو    فهُ ضعِّ ما  أهل   يطلبهُ   الَّذيعلم 
القُ يأتي مُ   الَّذيالبيت، و وآل علّي، وهذا أدلُّ   بحديثِ   رِ فسَّ مُ ـرآن النسجماً مع منطق   علّيٍ 

  الَّذيوهذا    !الصواب في خالف النواصب  قذر ألنَّ   دليٍل على أنَّ علم الرجاِل علٌم ناصبيٌّ 
الرجاسمَّ يُ  بعلم  يُ   لى  ما  إلى  يُ   وافقُ يقودنا  وما  الناصبي  ال الذوق  العلوي،  الذوق  خالُف 

بهذهِ  لنا  إنَّ   شأن  الرجالِ القذارات،  علم  قذارات  األ  ،ها  الكالمِ   ،صولِ علم    ، علم 
مراجعنا الكرام   ة بفضلفي مكتبتنا الشيعيَّ   هو موجودٌ   الَّذيهذا    لٌّ صبي، كُ اعلم التفسير الن

فضائي   تنا اوفي 
  .سينياتناوفي حُ 

اإلمام   يسأل  هللا؟ادق:  الصّ داوود  َرُسول  َعلَى  السَّالم  َمعنَى  السّ -  َما  معنى    -الميأتيكم 
  ،بيها بنُت النَّ وابنته إنَّ -  يهنَ ابْ وَ   هُ تَ نَ ابْ وَ   هُ يَّ ِص وَ وَ   هُ يَّ بِ نَ   قَ لَ ا خَ مَّ ى لَ الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ هللا تَ   نَّ إِ   :الَ قَ فَ 

د    هما الحسنان أبناءُ وابنيه إنَّ  ا َخلََق نَبِيَّهُ   - وآله  عليهِ   ى هللاُ صلَّ ُمَحمَّ إِنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى لَمَّ
َواْبنَيه   َواْبنَتَهُ  الُم  وهذا السَّ   ،اقيثَ مِ ـ يهم ال لَ عَ   ذَ خَ أَ   ،م هُ تَ يعَ شِ   قَ لَ خَ ِة وَ مَّ ئِ األَ   يعَ مِ جَ وَ َوَوِصيَّهُ 

نُ ذالَّ  بهِ سلِّ نُ   ،على رسول هللا   بهِ   مُ سلِّ ي  ةِ   م  الُحجَّ إمامنا  األئِ   مُ سلِّ نُ   ،على  تجديدٌ    هُ إنَّ   ةِ مَّ على 
  .ثنا الرواية عن تفصيل هذا الميثاق حدِّ لذلك الميثاق، ستُ 

ِة َوَخلَق ِشيعَ  ا َخلََق نَبِيَّهُ َوَوِصيَّهُ َواْبنَتَهُ َواْبنَيه َوَجِميَع األَئِمَّ  ، تَُهمإِنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى لَمَّ
في   ؟في أي مرحلةٍ   ،هللا وا  قُ تَّ يَ   وا وأنْ طُ ابِ رَ يُ وا وَ رُ ابِ يُصَ وا وَ رُ بِ صْ يَ   نْ وأَ   لَيهم الـِميثَاقأََخذَ عَ 
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كُ  في  الباطل،  جولة  وقتِ   يمتدُّ   الَّذيالزماِن    لِّ مرحلِة  تبدأُ    إلى  حيُث  زماننا  إمام  ظهور 
هللا أخذ الميثاق على من؟ أخذ الميثاق على رسول هللا على أمير   طالئُع دولة الحق، فإنَّ 

د  آلِ  جتبى إلى قائمِ مُ ـة جميعاً من الحسن المَّ المؤمنين على الصديقة الكبرى على األئِ   ، ُمَحمَّ
يُ   وهذهِ  حين  األئِ بيِّ البياناُت  لنا  نستمَّ نها  كي  الميثاق   شعرَ ةُ  مُ وإالَّ   ،عظمة  فإنَّ  وآل مَّ حَ   داً 

د   يُ ُمَحمَّ يُقرنوا بشيعتهمال  أن  يُ   ظماءُ ومن شيعتهم عُ   ،مكن  أن  قرنوا في  األنبياء ال يمكن 
الميثاق  األنبياءالَّذيهم    ،مسألة  الميثاق على  يأخذون  ل  ،ن  دٍ ـوإن كان  دٍ   وآلِ   ُمَحمَّ من   ُمَحمَّ

ل التفاصيل، المعاني معها وأنا ال أريد الخوض في كُ   هذهِ   تنسجمُ تي  المظاهر والمقامات الَّ 
مكننا أن ندور فيها  تي يُ شيئاً من بعيٍد من األفالِك الَّ   سُ ه في أفق المداراة، قد نتلمَّ لُّ فالكالم كُ 

  .حول الحقيقة من بعيد

-   عية وْ وب أَ لُ القُ   إنَّ   -لوبعن القُ   ثهُ حدِّ وهو يُ -ميُل  ا كُ يَ   -كالُم علّيٍ عليُّ الكالم-   يلُ مَ ا كُ يَ (
القلوبُ  أَ هَ يرُ خَ وَ   - أوعية  هذه  إنَّ   )ااهَ عَ وْ ا  أوانيأوعيةٌ  إنَّ   ،ها  إنَّ   ،ها خزائنأوعيةٌ  ها أوعيةٌ 

يُوضع ما  فيها  أوعاها  ، محاٌل يوضع  أكبرها، خيرها    ،خيرها  لمقداٍر يتَّ   الَّذيخيرها  سُع 
  اً يوضع فيه.كبيٍر جدَّ 

وهذا المقطع هو   ،وأَْن يَْصبُِروا َويَُصابُِروا َويَُرابُِطوا وأْن يَتَّقُوا هللا   َعلَيهم الـِميثَاقأََخذَ  
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا  ﴿  :وهي اآلية المئتان  ، اآلية األخيرة من سورة آل عمران  فسهُ ن

َواتَّقُوا هللاَ   َوَرابُِطوا  تُْفِلُحونَ َوَصابُِروا  أيُّ   ﴾ لَعَلَُّكْم  آمنوا الَّذيها  يا  بعلّيٍ   ؛ن    ،عليّ   وآلِ   آمنوا 
الخطا قُ   ،لشيعتهم  بُ هذا هو  وفَ   لتُ ولذلك  ذكر رسول هللا وعلّيٍ  أنَّ  والحسنينمَ اطِ من   ة 

ذ خأُ   الَّذيعظمة هذا الميثاق    خذ عليهم مع أشياعهم هو إلظهارِ الميثاق أُ   ة ومن أنَّ مَّ واألئِ 
 شعرنا عظمة هذا المعنى معَ لو ذُكر الميثاُق في أخذه من الشيعة فقط ال يُ   إذْ   ،على الشيعةِ 

أعظمِ   هُ أنَّ  المداراةِ   في  خطاب  هو  وذلك  وأعالها  إنَّ   ،المراتِب  واضحةٌ  تخاطب اآلية  ها 
لّيٍ عَ نوا بِ آمَ   نَ يالَّذِ ا  هَ أَيُّ يا    ؛بحسب منهج علّيٍ في التفسير  )وانُ آمَ   نَ يالَّذِ ا  هَ يُّ ا أَ يَ (ن آمنوا  الَّذي
القُ عَ   وآلِ  النواصب،  رآنلّي على طول  بتفاسير مراجع   لي   ال شأن  ،ال شأن لي بتفاسير 
  .التفسير العمري  أصحابِ  عةِ يالش

الَِّذيَن آَمنوا بِعَلّيٍ وآِل َعليّ  أَيَُّها  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا  :يا   ،طاعاتكم  ىاصبروا عل-   يَا 
ألئِ  طاعاتكم  زمانواصبر  ،تكممَّ على  إلمام  طاعتكم  على  وصابروا -  َوَصابُِروا   - كما 

إمامكم-  َوَرابُِطوا  -أعدائكم للحدَ   ،ورابطوا  االنتظاُر  هذهِ   الخطيرِ   ثِ المرابطة   القادم هي 
للحدثِ   المرابطةُ   ،المرابطة إنَّ   الخطيرِ   انتظاٌر  القادم،  لكنَّ   هُ المهم  التعبير   االنتظار، 
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إمام زماننا انتظاٌر بوعيٍ مع   ستمر، المرابطةُ في ثغورِ مُ   انتظار مع عملٍ   هُ بالمرابطة إنَّ 
ؤمنون تُ من  يا  -  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا  -فق تلك هي المرابطةتدِّ ستمٍر ونشاِط مُ عمٍل مُ 

بالحسنجَّ بالحُ  بعلّيٍ ن  الَّذيها  أيُّ يا    !ة  ع-  اْصبُِروا   -عليّ   وآلِ   آمنوا  طاعتكم  لاصبروا  ى 
يُ -  كمدوَّ عَ   َوَصابُِروا  -إلمامكم أن  يحاول  علّيٍ فيما  منهج  طوا ابِ رَ وَ   -وآل عليّ   بعدكم عن 

ق مع  تدفِّ مُ ـانتظاراً مع الدعاِء مع العمل المتواصل مع النشاط ال  ،انتظروا إمامكم  ،كممإما
 ومِ مُ هْ مَ ـال  سُ فَ نَ (  :يفور، مثلما قال إمامنا الصادُق صلوات هللا وسالمه عليه  الَّذي  الحماِس 

  لخدمة إمام زمانِه وإنْ   يدفعهُ   الَّذيالحماس العقائدي    هُ إنَّ   ؛هُ ه همُّ مُّ هَ   )هُ مُّ هَ يح وَ بِ سْ ا تَ نَ مِ لْ ظُ لِ 
  .وضعوا العوائق والموانع في طريقهِ 

ُ ون زهرائيّ ون زهرائيّ زهرائيّ  اهِر ال نعبأ   .!! .بالالئمة ون نحُن يا إمام وجبينك الزَّ

اهرِ    !!..عبأ بالالئمةنال  وجبينَك الزَّ

آَمنوا الَِّذيَن  أَيَُّها  َعليّ آَمنُوا  -  يا  وآِل  زمانكم  ،وارُ بِ صْ اِ   -بِعَلّيٍ  إمام  طاعة   هذهِ   ،على 
أحاديثهم  مبثوثةٌ   موجودةٌ   المضامينُ  كالمي  ، في  هو  ما  من   هذهِ   وهللاِ   ،هذا  المضامين 

  . تب الحديثأحاديثهم مبثوثةٌ في كُ  هذهِ  ،كرهم من نصوص ثقافتهمفِ  يقِ مع

آَمنوا الَِّذيَن  أَيَُّها  َعليّ -  يا  وآِل  بِعَلّيٍ  إلاصبِروا  -  اِْصبُِروا   -آَمنُوا  طاعتكم    - م كمماعلى 
الصبر  المصابرةُ -  وارُ ابِ صَ وَ  من  أعدائكم    ،وارُ ابِ صَ وَ   -أكثر  يُ الَّذي صابروا  في شكِّ ن  كون 

علّيٍ  يُ الَّذي  عليّ   وآلِ   منهج  بعيداً ن  يأخذوكم  أن  والصوفية   ريدون  القطبيِة  المناهجِ  إلى 
  .القذرةوالناصبيِة 

 - كل هذا اآلية في اآلخر تقول-  آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا هللاَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن  (
تُْفِلُحونَ  ل  )لَعَلَُّكْم  ليس  ولكم  لي  الخطاب  دٍ ـفهذا  د  وآلِ   ُمَحمَّ نحُن أُ   الميثاقُ   ،ُمَحمَّ علينا  خذ 

األئِ  لُ مَّ ولكن  بناة  أنفسهم  يقرنون  بنا  صادقهم  ، طفاً  يقول  يقولون  أنَّ مِ (  :مثلما  صُ ن  ر بَّ نا 
أَ تُ يعَ شِ وَ  مِ بَ صْ نا  نحنُ   )انَّ ر  األئِ   أصبرُ   هل  إنَّ مَّ من  حالوةُ ة،    األدبِ   ها 

  رٌ بَّ صُ   حنُ نَ (  ،على قلوبنا قبل أكتافنا  تُ ب على أكتافنا وهو ير  المعصوِم وهو يربتُ   من شفاهِ 
إذا   )ونمُ لَ عْ  يَ ا َال لى مَ وا عَ رَ بَ م صَ هُ م وَ لَ عْ ا نَ ى مَ لَ رنا عَ بَ صَ نا  ا ألنَّ نَّ ر مِ بَ صْ أَ ا  نَ تُ يعَ شِ وَ   -يقول-

أيُّ  العترة  يا صادق  الصبرنا فعالً  وإذا كُ طهَّ مُ ـها األطهر  إذا صبرنا فعالً  ا من شيعتك  نَّ ر 
صبرنا إن كان صحيحاً فهو بتوفيقكم    إنَّ   ،امنَّ   صبرنا بتوفيقكم أنتم وليس بفضلٍ   فعالً فإنَّ 
  عليكم جميعاً. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 
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ِة َوَخلَق ِشيعَ  ا َخلََق نَبِيَّهُ َوَوِصيَّهُ َواْبنَتَهُ َواْبنَيه َوَجِميَع األَئِمَّ  ، تَُهمإِنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى لَمَّ
  ذلك في جولةِ   لُّ كُ   ،ا َويَُرابُِطوا وأْن يَتَّقُوا هللا وأَْن يَْصبُِروا َويَُصابُِرو  أََخذَ َعلَيهم الـِميثَاق
مثل صلَّ مالباطل  قال  هللاُ ا  وآله  ى    :عليه 

وَ ولَ جَ   لِ اطِ للبَ   إنَّ ( ا  الحقِّ   دولةُ   )ةولَ دَ   قِّ للحَ ة  يوم  من  هكذا    يومُ   ،خالصلتبدأ  الخالص 
اليوم هذا  أسمت  زماننا  هُ إنَّ (  :الروايات  إمام  ظهور  الظهور  )يوُم  يوم  الفرج،  يوم   ،يوم 

زمان   ومنذ  اليوم  ذلك  من  تبدأ  الحق  دولة  يوم أالخالص،  إلى  اليوم  ذلك  إلى  آدم  بينا 
  الَّذي الجولةُ تكون قصيرةً زماناً بالقياس إلى الدولة، هذا هو    ،ها جولة الباطلالخالص إنَّ 

فجولة    )إنَّ للبَاِطِل َجولَة َوللَحّقِ دَولَة(  :وآله حين قال  عليه  ى هللاُ الكائنات صلَّ   دُ سيِّ   أرادهُ 
 ا دولة الحقِّ أمَّ   ،بينا آدم إلى يوم الخالص إلى يوم ظهور إمام زمانناأالباطِل منذ زمان  

تبدأُ فإنَّ  اليوم    ها  الإمن ذلك  الدولة  الَّ   ةِ ديَّ مَّ حَ مُ ـلى نهاية  الدنيا، فهذا    تي هي خاتمةُ العظيمة 
  . عليهم هللاِ  ا من شيعتهم إن قبلونا صلواتُ نَّ ذ على شيعتهم إن كُ خِ ا أُ نخذ عليأُ  الميثاقُ 

في    ؟متى  ،مهُ دَ عَ وَ وَ   وأَْن يَْصبُِروا َويَُصابُِروا َويَُرابُِطوا وأْن يَتَّقُوا هللا   أََخذَ َعلَيهم الـِميثَاق
الحق  آخرِ   دولةُ   ،دولة  في  هي  مظاهرها  أكمل  في  مراحلِ   الحق  من  الرجعة    مرحلٍة 

د ةُ الخاتمة، رئيسها  ديَّ مَّ حَ مُ ـلدولة الاها  إنَّ   ،لعظيمةا   ، نٌ سَ حَ   ،ةمَ اطِ فَ   ، عليٌّ (  :ها ؤوزرا  ،ُمَحمَّ
القائمِ   ،ينٌ سَ حُ  إلى  الحسنجَّ الحُ   وهكذا  بن  وزراؤها  )ة  هم  فيها   ،هؤالء  الوزراء  مجلس 

أمَّ  الرئيس األول فيها هو  هؤالء،  دٌ ا  هي   تلكَ   ،آلهوعليه    ى هللاُ األحمد صلَّ   المحمودُ   ُمَحمَّ
دولةُ إنَّ   ،ىظمالعُ   ةُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال  الدولةُ  إنَّ مُ ـال  الحقِّ   ها  دولةُ طلق،  دٍ   ها  ملكها  مَّ حَ مُ   وآلِ   ُمَحمَّ د، 
دٌ  وَ   واألمراءُ   ُمَحمَّ الة  مَ اطِ فَ عليٌّ  من  صلواتُ ـوأوالدهما  القائم  إلى   وسالمهُ   هللاِ   مجتبى 

وأنا ال أدري في الحقيقة ماذا أترك من المطالِب وماذا   لةٌ فصَّ المطالُب مُ   ،عليهم أجمعين
   !!المطالب أضُع تحت عدسة النظر من هذهِ 

الَّ -  مهُ دَ عَ وَ وَ  الحق  دولة  مُ في  طالئعها  تبدأ  المهدويّ   نذُ تي  الخالص  أنْ هُ دَ عَ وَ وَ   -يوم   م 
لَ لِّ سَ يُ  األَ هُ م  بقيّ -  ةكَ ارَ بَ مَ ـ ال  ضَ رْ م  هذهِ سأقرأ  إلى  وأعود  الرواية  أْن   -العبائر  ة  َوَوَعَدُهم 

الـَمبَاَرَكة األَْرَض  لَُهم  وَ اآلمِ   مَ رَ الحَ وَ   يَُسلِّم  لَ زِّ نَ يُ   أنْ ن  البَ هُ ل  وَ مُ عْ مَ ـ ال  يتَ م  م  هُ لَ   رَ يُظهِ ور 
وَ فُ رْ مَ ـال  فَ قْ السَّ  مِ هُ يحَ رِ يُ وع  عَ م  وَ هِ وِّ دُ ن  يُ تِ الَّ   ضَ رْ األَ م  مِ هَ لُ دِّ بَ ي  تعرفون   ،المالسَّ   نَ ا هللا 
تشترون    الَّذي  لالبقا  ىون علمسلِّ ا تُ ممثل  مون على رسول هللاسلِّ الم بهذا المعنى؟! أم تُ السَّ 
تفقهون شيئاً    في صالتكم وأنتم المون على رسول هللا  سلِّ أم تُ   ؟!البقالة في آخر الزقاق   منهُ 
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د الخوئي مثالً وقد لو رجعتم إلى أجوبة العلماء إلى أجوبة السيِّ   ،وال تعرفون ماذا تقولون
  .الةفي آخر الصَّ  ذكرُ ي يُ ذالَّ  المِ سَّ لال يعرف معنى ا هُ عرضتها في البرامج السابقة إنَّ 

والرواية لَُهم    :نحن  يَُسلِّم  أْن  الـَمبَاَرَكةَ َوَوَعَدُهم  لَ   األَْرَض  يُنَّزِ َوأْن  اآلِمن  لَُهم    َوالَحَرَم 
لَُها   ِهم َواألَْرَض الَّتِي يُبَّدِ البَيَت الـَمْعُمور َويُظِهَر لَُهم السَّْقَف الـَمْرفُوع َويُِريَحُهم ِمن َعُدّوِ

  ونَ كُ يَ   أنْ وَ   ،مهِ وِّ دُ عَ ا لِ يهَ ة فِ ومَ صُ خُ   الَ   :الَ ا قَ يهَ ة فِ يَ شِ م الَ هُ ا لَ يهَ ا فِ مَ   مَ لِّ سَ يُ وَ   هللا ِمَن السَّالم
ا مَ نَّ إِ وَ   ،كلِ ذَ بِ   اقَ يثَ مِ ـ م الهِ تِ يعَ شِ وَ   ةِ مَّ ئِ األَ   يعِ مِ ى جَ لَ هللا عَ   ولُ سُ رَ   ذَ خَ أَ وَ   ،ونبُّ حِ ا يُ ا مَ يهَ م فِ هُ لَ 

هللا-  يهِ لَ عَ   المُ السَّ  رسول  الحُ السَّ   ،على  على  زيارالم  في  في  السَّ   ،تهِ اسين  الزيارة  الم 
الكبيرة الَّ السَّ   ،الجامعة  الزيارة  المعنىالم على إمام زماننا في  أيدينا بهذا  َوإِنََّما    -تي بين 

نَ رَ كِ ذْ تَ   السَّالُم َعلَيه لَ لَ عَ   هُ لَ   يدٌ دِ جِ تَ اق وَ يثَ مِ ـ ال  فِس ةُ  الُم  السَّ   ،زَّ عَ وَ   لَّ ه جَ لَ جِّ عَ يُ   نْ أَ   هُ لَّ عَ ى هللا 
  . بتعجيل الفرجيشتمل على معنى الدعاِء 

وا  رُ ثِ كْ أَ وَ (  :بن يعقوبفي توقيعه المعروف بتوقيع إسحاق  زماننا    تنا إمامُ مَّ فحين يأمرنا أئِ 
السَّ   )جرَ الفَ   يلِ جِ عْ تَ بِ   اءِ عَ الدُّ   نَ مِ  في مضمون  هو  الفرج  بتعجيل  الدعاء  الم  أحد مصاديِق 

  .عليه

الدعاء   هذهِ ؤتقر   الَّذيهذا  في  أيام شهر رمضان  ونه  في  عَ خِ دْ أَ   مَّ هُ اللَّ (  :األيام  أَ لَ ل   لِ هْ ى 
السُّ بُ القُ  القبور  ) وررُ ور  أهل  على  السرور  يدخل  صريحةٌ   ؟متى  يوم   :الروايات  في 

ة  الخ بن الحسن بين الركن والمقام حينئٍذ يدخل السرور على  الص حينما يرتفُع نداء الُحجَّ
المؤمنين أّيِ   ،قبور  البرزخ  ؟قبورٍ   على  عالم  في  القبوِر  في  إنَّ   ،على  األرواح  مقابر  ها 

األجسالسَّ   ويدخلُ   ،البرزخ مقابر  على  بحسبها،  االم  القُبُور  (د  أَْهِل  َعلَى  أَْدِخل  اللَُّهمَّ 
، في يوم الخالص عند ظهور إمام زماننا  ؟كلمتى يكون ذ  )يرقِ فَ   لَّ ي كُ نِ غْ أَ   مَّ هُ اللَّ السُُّرور،  

 َال أَ (   :بتعجيل الفرج  ها تشتمل على معنى الدعاءِ ي مضامينها بهذا المعنى إنَّ تاألدعية الَّ   لُّ كُ 
ماذا   ؟ن إمام زمانكمورتتذكَّ   هذهِ   تكميحين تقرؤون أدع   )ربُّ دَ ا تَ يهَ فِ   يسَ لَ   اءةٍ رَ ي قِ فِ   يرَ  خَ َال 
المراجععلَّ  علَّ   ؟مكم  الدينيَّةُ سسَّ ؤلما تكم  مماذا  تدعو  وا  وصلّ تُ   أنَّ   ؟ةرسميَّ الة  الشيعيَّ   ةُ  أن 

النواصب د    لِ آ عن    مرويةً   تقرؤون أدعيةً   ،موكمهكذا علَّ   ،بطريقة   ا من دون فهمٍ إمَّ ُمَحمَّ
المعاني  ومعرفةٍ  تعرفون  ُكنتم  إْن  ا  وإمَّ   ً الن  وفقا الثقافة  الَّ السياق  نشرها  صبية  مراجع تي 

الحُ   عةِ الشي ونشرتها  بيننا  وخُ فيما  والكُ سينيات  والفضائيات  المنابِر  المكتبة  طباء  في  تب 
  . ةالشيعيَّ 
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 إذا كان ال   ؟ق هذا المعنى متى يتحقَّ   )يضرِ مَ   لَّ كُ   فِ اشْ   مَّ هُ اللَّ (  :اءعحينما تقرؤون في الد
عند   قُ يتحقَّ   هُ ق؟ إنَّ فمتى يتحقَّ   قُ يتحقَّ   ن، وإذا كانو على الذق ضحكٌ   فعالً فهذا الدعاءُ   قُ حقَّ تي

يشفى   فاه، حيث ال تبقى أمراض، وحيثُ رإمام زماننا في دولة الحق والسعادة وال  ظهورِ 
  المضامين قد وردت في كلماتهم وأحاديثهم الشريفة؟!  أليس هذهِ  ،من عاهته ذي عاهةٍ  لُّ كُ 

السَّ مَ إنَّ وَ  عَ ا  هللا  المُ السَّ -  يهِ لَ الُم  رسول  المؤمنين  المُ السَّ   ،على  أمير  على    المُ السَّ   ،على 
جاد وما بعد السَّ   جادِ على السَّ   المُ السَّ   ،على الحسنين  المُ السَّ   ،ةمَّ األئِ   ةُ مَّ هؤالء هم أئِ   ،ةمَ اطِ فَ 

  -هذا هذا معناه ومضمونهُ   لُّ كُ   ،بن الحسن  ةِ جَّ على الحُ   المُ السَّ   ،تنا إلى إمام زماننامَّ من أئِ 
َعلَيهِ  السَّالُم  وَ يثَ مِ ـ ال  فِس نَ   ةُ رَ كِ ذْ تَ   َوإنََّما  لَ لَ عَ   هُ لَ   يدٌ دِ جْ تَ اق  هللا  ل عجِّ يُ -  هلَ جِّ عَ يُ   نْ أَ   هُ لَّ عَ ى 

لَهُ   -مضمون الميثاق  أَْن يُعَّجِ لَ ل السَّ جِّ عَ يُ وَ   زَّ عَ وَ   لَّ جَ   لَعَلَّه  بِ كُ الم  بجميعِ ما   ،يها فِ يع مَ مِ جَ م 
  . المفي هذا السَّ 

  ! ؟..ما هو هذا الميثاق 

   .!!.انتظار إمامنا ه ميثاقُ إنَّ 

  .!!.صرة إمامنا في زمان غيبتهِ نُ  ميثاقُ  هُ إنَّ 

  .!!.صرةِ إمام زماننا حين ظهورهِ ونُ 

  .!!.الرجعة العظيمة ه ميثاقُ إنَّ 

مُ  إمام زماننا  العظيمة  مةُ قدِّ ظهور  إنَّ   ،للرجعة  دولة  الدولة األعظم واألكبر  د  ها  ها إنَّ ُمَحمَّ
الَّ إنَّ   ،الدنيا  جنةُ  الدولة  ملكها  ها  د  تي  وفَ ُمَحمَّ عليٌّ  ووزراؤها   والحسنانِ   ةُ مَ اطِ وأمراؤها 

    عليهم أجمعين. وسالمهُ  هللاِ  من سجادها إلى قائمها صلواتُ  ةُ سينيَّ الطاهرة الحُ  والعترةُ 

مع آل رسول و ق مع رسول هللا  االميث  ندوجدِّ م تُ كُ نَّ إانكم  مز  على إمامِ مون  سلِّ فأنتم حين تُ 
مة وعن  يالعظ   ُث عن الرجعةِ تتحدَّ   الروايةُ   هذهِ   ،مةيمتين بالرجعة العظ ـهللا في اعتقادكم ال

دٍ   دولةِ    وهم ال   إذاً أين سأضُع عقيدة مراجعنا الكرام في الرجعةِ   .وآله  عليهِ   ى هللاُ صلَّ   ُمَحمَّ
والضرورية األصليِة  العقائِد  من  يجدونها  وال  بها  يُ هف  ؟!يعبئون  حينما  على  سلِّ م  مون 

إنَّ مَّ أئِ  ما  تهم  هذه،  ومواثيقهم  عهودهم  ينقضون  الغديرِ   !؟ دهاهم  الَّذيهم  بيعة   ! ينقضون 
زمانهم إمام  مع  اإلمامة  ومواثيق  عهود  دهى الَّذ  ما  !؟اهمهد  الَّذي ما    !!ينقضون  ي 

  ؟!ودهاكم يدهان  الَّذيما  !م؟ دهى أصحاب العمائ الَّذيما  !؟مراجعنا
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 لِّ العهد مع رسول هللا في نهاية كُ   نا ننقضُ على رسول هللا في صلواتنا إنَّ   المُ سَّ ل هذا هو ا
ألنَّ  نُ صالة  نُ سلِّ نا  كما  عليِه  أّيِ سلِّ م  على  نعرفهُ   نحنُ   شخٍص   م  الشارع يُ   ال  في   صادفنا 

عليكمالسَّ ( بنفِس سلِّ نُ   )الم  على رسول هللا  ال   م  المضمون،  هذا   المُ سَّ هذا  على رسول هللا 
السَّ   ،مضمونهُ  معاني  في  األعمق  هو  ما  المضمون  هذا  الَّ وبالمناسبِة  وردتالم  في   تي 
هذا الم،  أنا ما جئتكم بالمعنى األعمق للسَّ   ،هناك من المضامين ما هو األعمق   ،أحاديثهم

ً سلِّ حينما نُ   ،تنامَّ على أئِ   مُ سلِّ ما نُ عهدٌ معهودٌ ومأخوذٌ علينا حين على    م على رسول هللا أساسا
د  آل   على أنفسنا على حضراتنا الشريفِة الكريمة، أنا   مُ سلِّ الة نُ في الصَّ   مُ سلِّ نُ   ال  نحنُ ُمَحمَّ

ني ماذا أصنع إلى تعليق مرتب مناسب لكنَّ   نفسي بحاجٍة إلى تعليقٍ    أجدُ أمام الكاميرا وإالَّ 
  أنا أمام الكاميرا.

 هو   الَّذيفماذا جاء في تفاصيل مضموِن العهد المأخوذ علينا  ،  أعودُ إلى الرواية الشريفة
الَّ ه بكُ لِّ كُ   في في العبارة  نُ ل معناه موجودٌ  النَّ أيُّ   الُم عليكَ السَّ (  :دهاردِّ تي   هللاِ   ورحمةُ   بيُّ ها 

  ؟! تنا في زياراتهم الشريفةمَّ م على أئِ سلِّ أو حينما نُ  )وبركاته

على    مُ سلِّ فحينما نُ   ،وأَْن يَْصبُِروا َويَُصابُِروا َويَُرابُِطوا وأْن يَتَّقُوا هللا   أََخذَ َعلَيهم الـِميثَاق
ن يريدون  الَّذي  صابرُ نا نُ ومن أنَّ   !نا صابرون على طاعتهِ الميثاق من أنَّ   لهُ   دُ جدِّ نا نُ إمامنا إنَّ 

يُ  أنَّ   !بعدونا عنهأن  نُ ومن  ثُ نا  في  لهُ رابط  انتظاراً  والنشاطِ   وفي حالةٍ   غورِه  الحماِس    من 
األعظم بحسِب   عهِ ووفي التمهيد لمشر  !وإحياء أمرهِ   المتدفِق والعمل الدؤوب في خدمتهِ 

نتمكَّ  الموانعِ ما  إزالة  مستوى  على  ذلك  كان  إن  ذل  ن  كان  أو  مستوى  والعوائق  على  ك 
الحُ   إحياء أمره الشيعي  الوسط  يتكوَّ   سيني علَّ ونشر معارفه وثقافته في  نون في أنصاراً 

  !!ه الشريفة ألجلهاءسين دماتي سفك الحُ الَّ  الحاضنةِ  هذهِ 

رابط وأن  صابر وأن نُ صبر وأن نُ نميثاٍق؟ أن    أيُّ   ،ذ علينا الميثاق خِ أُ -   أََخذَ َعلَيهم الـِميثَاق
إلمام زماننا   عهدٍ   دُ هو تجدي  ،المالجزء األول من مضمون السَّ   هذا  ،وأْن يَتَّقُوا هللا   -قينتّ 

  . كقبن رسول هللا بتوفينا سنصبر يامن أنَّ 

 . .بتوفيقك.  .األقنان نحُن بتوفيقك نبقى في حالٍة دائمة  كَ عبيدُ   ..عبيدك األقناُن نحُن يا إمام
  ..نبقى في حالٍة دائمةقنان نحن يا إمام بتوفيقك عبيدك األ

ة جَّ الم على اإلمام الحُ سيِن ما هو هذا المعنى األعمق للسَّ على إمامي وحّقِ الحُ   مُ سلِّ حين أُ 
  ث بحسب هذه الرواية. أتحدَّ  ينإنَّ 
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السَّ  األول من  إمامالجزء  نُ   :زماننا  الِم على  أنَّ جدِّ أن  والميثاق من  العهد  يا د  نا صابرون 
نُ   صابرون، صابرونَ ة هللا  بقيَّ  وبقذاراتهم  على طاعتك  بالقطبيين  نعبأ  ال  أعداءك  صابر 

 ُ ُ ارذابالصوفيين وبق  القطبية، ال نعبأ تهم الناصبية،  ابالناصبيين وبقذار  تهم الصوفية، ال نعبأ
 ُ نا كلماتهم إنَّ   هذهِ   ،وصابروا عدوكم  اصبروا على الطاعةِ   ، نا صابرونإنَّ   ،ل ذلككُ بِ   ال نعبأ

ق بعمٍل دؤوب  تدفِّ مُ   يا إمام بحماٍس بنشاطٍ   غوركَ رابطون نرابط في ثُ نا مُ وإنَّ   صابرون،مُ 
وبإحياٍء ألمرك الصحيحة  عقائدك  على  كُ   ،بغيرةٍ  بأيدينا  ،هودناجُ   لَّ نبذل  ليست   ، النتائج 

األ عبيدك  ونحُن  وإليك  منك  نُ   ،قنانُ التوفيُق  إمائك  وأبناء  عبيدك  بالرق   قرُّ أبناء  لك 
بكُ  بعبودأل  وبالعبودية  بعبوي شكالها  الطاعة  لكَ دة  بالعبودية  التسليِم  هللا   ية  وجه   لكُ بِ   يا 

يا  نحنُ   ،أشكالها رسوعبيدك  ثُ   لبن  في  المرابطِة  معنى  هو  هذا  بن    ةِ جَّ الحُ   غورِ هللا، 
ثغورِ   ،الحسن الحسنة  جَّ الحُ   عند  مختلف  ،بن  المعاني  واحد  المعنى  أقول  فيولكنَّ   ةال    ها 

  جاه.نفس االتِّ 

ق تقوى كيف تتحقَّ   ،وأَْن يَْصبُِروا َويَُصابُِروا َويَُرابُِطوا وأْن يَتَّقُوا هللا   أََخذَ َعلَيِهم الـِميثَاق
طاعتهِ تتحقَّ   !؟هللا مواضع  في  يجدنا  أن  هللا  تقوى  معصيتهِ   ق  مواضع  من  يفتقدنا    ، وأن 

 لِ آ و  علّيٍ   بثقافةِ   وقلوبنا مشحونةً   قولناأن تكون عُ   دَّ وحينما يجدنا في مواضع طاعته البُ 
الفائدةُ وإالَّ   عليّ  بالثقافة    مشحونةٌ   والعقول والقلوبُ   مواطن طاعتهِ   من أن نكون في   فما 

أو القذرة  الصوفية  بالثقافة  أو  القذرة  القذر  القطبية  الناصبية    ة،بالثقافة 
الفائدةُ  ه  تِ اعَ طَ   نِ وطِ ي مَ فِ   -ننيمالمؤ  أميركما يقول  -ك هللا  دَ جِ يَ   وى أنْ قْ التَ (  ؟كلمن ذ  فما 

مِ دَ قِ تَ فْ يَ   وأنْ  مَ ك  افتُ حتَّى    )تهعصيَ مَ   نِ وطِ ن  فهو شيٌء حسنلو  المعصية   ،قدنا من موطن 
بقذارات الفكر الناصبي فما قيمةُ تقذَّ مُ   لوبُ والقُ   قولُ ولكن إذا كانت العُ  ا نَّ ذلك؟! وإذا كُ   رةً 

الطاعة هو شيٌء حسن مواطن  في  العقولُ   موجودين  كانت  إذا    لوُب مشحونةً والقُ   ولكن 
تتَّ ربالقذا أن  هي  الحقيقِة  في  التقوى  ذلك؟  قيمةُ  فما  الناصبية  عُ ات  وقُ قي  قبل قولنا  لوبنا 

لوبنا قي قُ وأن تتَّ   ،أن تدخل فيها  ل قذارةٍ قولنا وتمنع كُ قي عُ أن تتَّ ل شيٍء  أجسادنا وقبل كُ 
يوم ال ينجو في ذلك اليوم في السليم    ريِف القلبِ ولذلك في تع   ،ل قذارةٍ تدخل فيهاوتمنع كُ 

د  حين نسألهم يا آل    ،  من أتى هللا بقلب سليمخيف إالَّ مُ ـذلك اليوم المرير ال  ما القلبُ ُمَحمَّ
السليم    ما القلبُ   ،تفيُض منابع الحكمة علينا منهم  ،الباقر الصادقُ   يقولون لنا، يقولُ   ؟السليم

 ، ذي ليس فيه سوى هللالَّ   القلبُ   )ي ليس فيه سوى هللاذالَّ   السليم القلبُ   القلبُ (  ؟د مَّ حَ يا آل مُ 
م  كُ من أحبَّ   ،بن الحسن  ةِ جَّ ليس فيه سوى الحُ   الَّذي  هو القلبُ القلُب الَّذي ليس فيِه سوى هللا  

أحبَّ  أحبَّ   ،هللا  فقد  أحبَّ كُ من  فقد  القلوبُ   م  تلك  قال  الَّ   هللا  ماذا  آخر  شيئاً  تعشق  عنها تي 
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من   ،كم فقد أحبَّ هللاغيرِه، من أحبَّ   هللا فابتالها بحبِّ   بِّ ت من حُ لَ خَ   قلوبٌ   !صادق العترة؟
، ومن توجَّ كُ من اعتصم بِ   ،من ذكركم فقد ذكر هللا   ،واالكم فقد والى هللا ه  م فقد اعتصم با

هُ األَ تَ يِه يَ لَ إِ  يالَّذِ  هللاِ  جهُ وَ  ينَ أَ ( ،ه إلى هللاإليكم فقد توجَّ    .)ياءلِ وْ وجَّ

الَّ   التقوى هذا هو معناها ال هذهِ  أذهانكم عن معاٍن تنسجُم مع هتي يحشونالتعاريف  ا في 
الجهات   هي إن كانت صحيحةً في بعِض   ،ألهل البيت  نذوق الصوفيِة ومع ذوق المخالفي

التقوى حاشية  في  الحقيق  ،فهي  هذهِ   ةُ يالتقوى  علٍم صحيح  هي  دون  من  العمل  ألنَّ  ال ، 
ت ا بتطهيرها من القذار  وفي القلوبِ   ةُ هي في العقولِ ي، التقوى الحقيقال قيمة لهُ   ،معنى لهُ 

نُ  حين  عُ طهِّ الناصبية  ونُ ر  ستتطهَّ طهِّ قولنا  قلوبنا  ستتطهَّ   رُ ر  وأعمالنا  طاعاتنا عباداتنا  ُر 
  الحديُث طويل. ،قوالناأ ،أفعالنا ،حينئذٍ 

السَّ   إذاً  في  األول  المضمون  زمانناهذا  إمام  على  نُ إنَّ   :الم  علنا  نصبر  أن  عهداً    ى عطيه 
نُ أ  ، طاعتهِ  عدوهن    ، صابر 

نُ  ثأن  عند  مُ   بحماٍس   ورهِ غرابط  وعمٍل  وأنونشاٍط  ربَّنانتّ   ستمر  هللا قُ تَّ يَ   وأن(  :قي   ) وا 
  .أشرت إليه الَّذيالتقوى بالمضمون 

   :المضمون الثاني

زماننا حين   عطي عهداً إلمامنا نُ إنَّ   ،م هُ دَ عَ وَ وَ   :ين المضمون الثانيالمضامهذه حزمة من  
نا وأن نلتزم بذلك قي ربَّ نتَّ   رابط وأنصابر وأن نُ م عليه نعطيه عهداً أن نصبر وأن نُ سلِّ نُ 

لَ لِّ سَ يُ   م أنْ هُ دَ عَ وَ وَ ؟  ما هو هذا الوعد  ،ق الوعديتحقَّ حتَّى    مَ رَ الحَ ة وَ كَ ارَ بَ مُ ـ ال  ضَ رْ م األَ هُ م 
كُ   !والحرُم اآلمن ما المراد من ذلك؟  المباركةُ   األرضُ   ،ناآلمِ  لُّ األرض، المرادُ المرادُ 
  .عليهم أجمعين وسالمهُ  هللاِ  لَّ شيٍء تنتشُر فيِه أنفاسهم صلواتُ كُ  أنَّ 

لكمقرِّ أُ  الفكرة  فهذهِ   الروايةُ   :ب  الرجعة،  مرحلة  إلى  األرض   نقلتنا  أنَّ  من  المضاميُن 
يُ  وأن  اآلمن  والحرم  ويُ زِّ نَ المباركة  المعمور  البيت  لهم  السَّ ل  لهم  رفوع مَ ـال  قفَ ظهر 

م هذه المضاميُن هُ ا لَ يهَ ا فِ م مَ لِّ سَ يُ الم وَ السَّ   نَ ها هللا مِ لَ دِّ بَ ي يُ تِ الَّ   هم واألرضُ ن عدوِّ حهم مِ ريِ يُ وَ 
  .ةُق في عصر الرجعة العظيمتتحقَّ 

  !!َوَوَعَدُهم أن يُسلِّم لَُهم األرض المباركة والَحَرم اآلِمن
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هذهِ  كانت  وإن  الفكرة  لكم  ُب  ال   أُقّرِ ما  ولكن  وعميق  طويٍل  شرحٍ  إلى  بحاجٍة  المطالُب 
  :عليه وسالمهُ  هللاِ  يُدرك ُكلُّه ال يُترُك ُكلُّه كما يقول سيِّدُ األوصياء صلواتُ 

 َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها﴿بعد العاشرة:    في سورة سبأ وفي اآلية الثامنةِ 
َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى   - هي األرُض المباركة بوجٍه من الوجوه سأبيُن لكم المعنى  هذهِ -

السَّْيرَ  فِيَها  َوقَدَّْرنَا  َظاِهَرةً  فِيَها قًُرى  بَاَرْكنَا  آِمنِينَ   الَّتِي  َوأَيَّاًما  لَيَاِلَي  فِيَها  هذا هو   ﴾ِسيُروا 
الرواية، اتساٌق    اآلمن، هناك تعانٌق وتوافٌق ما بين هذه اآليِة وبين ما جاء في هذهِ   الحرمُ 

  واضٌح سأبينهُ لكم. 

فهُ وهذا من أدّلِ األدلَِّة على أنَّ ما    )الكافي الشريف(ماذا قالت الرواية الشريفةُ في   يُضعِّ
لماذا؟ القوي،  هو  الصحيح  هو  الرجال  ناصبيٌّ   !علُم  علٌم  القُ   ألنَّهُ  منطق  رآن يخالُف 

األمثلةِ  من  مثاٌل  وهذا  الطاهرة،  العترة  حديث   ،ومنطق  بين  الواضُح  التوافُق  واضٌح 
ذه الديار الديار إنَّني أتحدَُّث عن ه  تلكَ   أغوارَ   رآِن جلٌي بيٌِّن لُكّلِ من سبرَ العترة وبين القُ 

  المباركة.

اآليِة وهي    تعالوا معي إلى هذهِ   ،َوَوَعَدُهم أَْن يَُسلَِّم لَُهم األَْرَض الـُمبَاَرَكة والـَحَرَم اآلِمن
ثُنا  الثامنةُ   اآليةُ  تُحدِّ العاشرة من سورة سبأ  كينونٍة حقيقية، هذهِ   بعد  كينونةٌ   عن  الكينونةُ 

القرى   لكنَّ  حقيقي،  وجودٌ  لها  وأشجارحقيقيةٌ  وبساتين  وبيوٍت  بجدراٍن  هي  ما  ،  هنا 
فِيهَ ﴿ ِسيُروا  السَّْيَر  فِيَها  َوقَدَّْرنَا  َظاِهَرةً  قًُرى  فِيَها  بَاَرْكنَا  الَّتِي  اْلقَُرى  َوبَْيَن  بَْينَُهْم  ا  َوَجعَْلنَا 

  .ا حرٌم آمنذوه ،قرى مباركة فهذهِ  ﴾لَيَاِلَي َوأَيَّاًما آِمنِينَ 

إلى   الطاهرةنعود  العترة  التفسيرية   :أحاديث  األحاديث  جامع  من  السادُس  المجلد 
السيِّ   )البرهان( الب جمعهُ  تعالى عليهحد هاشم  األعلم  ،راني رضوان هللا    ،بيروت  ،طبعة 

توقيعٍ   )333(صفحة    ،لبنان في  زماننا  إلمام  توق  الكالم  هذهِ   عاتهِ يمن   :اآلية  بخصوص 
 بنُ   ةُ جَّ ماذا قال إمام زماننا الحُ   ﴾بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها قًُرى َظاِهَرةً َوَجعَْلنَا  ﴿

بَ تِ الَّ   ىرَ القُ   هللاِ وَ   نُ حْ نَ فَ   ؟الحسن القُ تُ نْ أَ وَ   ،ايهَ فِ   هللاُ   كَ ارَ ي  الظَّ رَ م  األولياُء إنَّ   ،رةاهِ ى  هم 
د    وآل  دٍ مَّ حَ مُ ـالحقيقيون ل في هذه القرى -  َوقَدَّْرنَا فِيَها السَّْيرَ ﴿ولذلك ماذا قالت اآلية؟  ُمَحمَّ

آِمنِينَ   -الظاهرة َوأَيَّاًما  لَيَاِلَي  فِيَها  السائلُ   ﴾ِسيُروا  سأل  شخٍص   حين  عن  الرضا   إمامنا 
ى أنَّ   ، ى لناوأنّ   )ايَ نْ المأموُن على الديِن والدُّ   هُ بن آدم فإنَّ بزكريا    عليكَ (   :فقال لهُ   ، إليهِ   يرجعُ 

ةُ    كهذا يصفهُ   لنا بشخٍص  من   هُ إنَّ   ى لنا،والدنيا أنَّ   على الدينِ   مأمونٌ   هُ الحسن من أنَّ   بنُ الُحجَّ
 على الدين   بن آدم المأمونُ  تعالى عليه، زكريا  م رضوان هللاي، شيخ قُ مّ رموِز المنهج القُ 
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يصفهُ   يا،والدن ووليُّ   هكذا  الثامن  عليُّ إمامنا  الضامن  صلواتُ   نا  الرضا  موسى   هللاِ   بن 
المعنى  مصداقٌ   ،عليه  وسالمهُ  هذهِ   ،لهذا  بين  القُ   اجمعوا  يقولالمضامين  هكذا   :رآن 

َوقَدَّْرنَا فِيهَ ﴿ الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها قًُرى َظاِهَرةً   هناك تقديرٌ   ﴾ا السَّْيرَ َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى 
  ، ها الشيعياك أيُّ إيَّ   اكَ إيَّ   ، طلقةمُ   ةٍ جَّ بن آدم ما هم بحُ لو كانوا كزكريا  حتَّى  فهؤالء    ،للسير

ة    ونَ الً دُ جُ ب رَ اك أن تنصُ إيَّ   اكَ إيَّ   ،بن آدمال زكريا بن آدم وال غير زكريا   لو  حتَّى  الُحجَّ
  .ابتلينا به الَّذيا نحن ابتلينا ابتلينا بأمَّ  ،بن آدمكان من أمثال زكريا 

  أعورينِ ــــب ليت ـــف إذا بـــــفكي          منه وتُ ـــــأعوٍر فشكــــ بيت لـــبُ 

الرجل   لهذا  قال  ماذا  المؤمنين  أنِّ أ  :قال  الَّذيأمير  المؤمنيحبّ أُ ي  ما  أمير  يا   حبُّ وأُ   نك 
 ً ا أمَ   ؟!ذاك كيف  حبُّ ني وتُ حبُّ تُ   !أنت أعور،  روَ ألعْ   كَ نَّ ا إِ مَ أَ   :قال،  هراءقتلة الزَّ من  ،  فالنا
  . ن يغطسون في الفكر الناصبي هؤالء عورانالَّذيالء ؤفه ،ألعور إنَّكَ 

   :بليت بأعوٍر كما يقول الشاعر

  أعورينِ ــــليت ب ـــف إذا بـــــفكي          وُت منهـــــأعوٍر فشكــــ ليت بـــبُ 

  )هولِ ى قَ لَ إِ   اسَ و النَّ عُ دْ تَ ال وَ ا قَ مَ   لِّ ي كُ قه فِ دِّ صَ تُ ة فَ جَّ الحُ   ونَ الً دُ جُ ب رَ أن تنصُ   اكَ يَّ إ  كَ اإيَّ (
ة فقط هو إماماك الُحجَّ يَّ إ  اكَ إيَّ   ،بن آدموإن كان هذا الرجل هو زكريا   زماننا   ة هو الُحجَّ

  عليه. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

السَّْيرَ ﴿ فِيَها  َوقَدَّْرنَا  َظاِهَرةً  قًُرى  فِيَها  بَاَرْكنَا  الَّتِي  اْلقَُرى  َوبَْيَن  بَْينَُهْم  فيها -  َوَجعَْلنَا  السيُر 
وا عُ جِ ارْ فَ   ةُ عَ اقِ الوَ   ثُ ادِ وَ ا الحَ أمَّ وَ (  :مثلما جاء في التوقيع الشريف  ،رقدَّ مُ   هُ وإن كان آمناً لكنَّ 

إِ يهَ فِ  رِ لَ ا  فَ يثَ دِ اة حَ وَ ى  حُ هُ نَّ إِ نا  عَ تِ جَّ م  حُ أنَ وَ   -حدودب-  ميكُ لَ ي  َوقَدَّْرنَا   -بحدود  ) ميهِ لَ عَ   هللاِ   ةُ جَّ ا 
  .﴾فِيَها السَّْيرَ 

المنطق   جَ   ينتشرُ   الَّذيهذا  من  الشيعي  الواقع  حُ   علِ في  مُ جَّ المراجعِ  منطقٌ ةً  هذا    طلقة 
له عالقة  ال    كهنوتي 

بمنهجِ  د    آلِ   ال  قُ ُمَحمَّ في  مخالفٌ ال  وهو  حديثهم  في  وال  بالُ   رآنهم  فما  السليم،  ك للعقل 
ٍة في باب تخصصهم حينما يكونون جَّ فاشلين في تخصصهم، فما هم بحُ   بأشخاٍص يكونون

شيء، في باب تخصصهم معالم    لِّ في كُ   ةً جَّ يكونون حُ   فكيف  ،فاشلين في باب تخصصهم
وال الفشل ِ واضحة،  عينهمواضحة  بالمنخل عمت  يشوف  الما   ،ا  أو  المنخل  يقولون  كما 
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يقولون    ها واضحةٌ كوضوح الشمس كماالقضية واضحة إنَّ   ،يشوف بالغربيل عمت عينه
  .بعة النهار أو في رائعة النهار، والمعنى واحدافي ر

  .)رةاهِ ى الظَّ رَ م القُ تُ نْ أَ ا وَ يهَ فِ  ك هللاُ رَ اي بَ تِ ى الَّ رَ القُ  هللاِ ُن وَ حْ نَ فَ (فماذا يقول إمام زماننا؟ 

يخ الصدوق من كتابه د هاشم البحراني عن الشَّ الحديث السادس ينقله السيِّ   )333(صفحة  
 لِ هْ ا أَ نَ مِ ائِ قَ   عَ مَ   ماذا يقول إمامنا الصادق؟  ﴾ِسيُروا فِيَها لَيَاِلَي َوأَيَّاًما آِمنِينَ ﴿  )علل الشرائع(

من وجوهها في زمان    وجهٌ   ،َمَع قَائِِمنَا أَْهِل البَيت  ﴾آِمنِينَ   َوأَيَّاًما ِسيُروا فِيَها لَيَاِلَي  ﴿  يتالبَ 
الظهورِ   ،الغيبةِ  زمان  في  وجوهها  من  الرجعة    ، وجهٌ  في  األكمُل  في    مةِ يعظ الووجهها 

  .ةديَّ مَّ حَ مُ ـالدولة ال

   :لميةٍ ععقائديٍة إيمانية  عن كينونٍة عن منظومةٍ  ثُ اآلية هنا تتحدَّ 

  ويل اآليات الظاهرةأت(عن    يد هاشم البحرانينقله السيِّ   ،الحديث التاسع  )334(في صفحة  
الطاهرة  لِ ئفضا  في العترة  السيِّ حدِّ مُ لل  )ومناقب  االسترابادي  النجفي  الدين، ث  شرف  د 

الثماليأعن    :التاسع  ثالحدي لَيَاِلَي  (عنى  ي مَ فِ   :عن إمامنا السجاد  بي حمزة  فِيَها  ِسيُروا 
آِمنِينَ  السج  )َوأَيَّاًما  إمامنا  مِ نِ آمِ   :الَ قَ   :؟دُ اماذا قال  الزَّ ين  فِ أَ ؟  كيف  ، يغن  يَ يمَ ي   ونَ سُ بِ تَ قْ ا 

مِ هُ نْ مِّ  العِ م  فِ ن  الدُّ لِم  وَ نيَ ي  دينيَّ   هذهِ   ،ينالدِّ ا  إيمانيةٌ  علميةٌ  لكنَّ منظومةٌ  مرحلة  ةٌ  في  ها 
لها تجلياٌت على األ فإنَّ الرجعة ستكون  الواقع   الدولة ستكوُن في ظلِّ   رض على أرض 

  .ة اإليمانيةهذه المنظومة العقائدية الدينيَّ 

  :ب لكم الفكرة وإن كان الوقت يجري سريعاً وسأطوي بعضاً من المطالبقرِّ أُ 

ذهبت   ما  والستينبإذا  التاسعة  اآلية  في  الزمر  سورة  إلى  بِنُوِر  ﴿  :كم  اْألَْرُض  َوأَْشَرقَِت 
عديدة  اآلياتُ   ،من وجوهها  في وجهٍ   ﴾َربَِّها القيامة   وجهٌ   ،وجوهها  يوم  في  من وجوهها 

الحق   ووجهٌ  دولة  أيام  وجوهها    ، من 
  إمام زماننا ستكون لهُ   فإنَّ   ،زماننا  في رجعة إمام  ى في مرحلة الرجعةوهذا المعنى يتجلّ 

لهُ   رجعةٌ    أوبةٌ   وتكون 
ال  أوبةٌ   ولهُ   لوحدهِ   رجعةٌ   لهُ   ،ةديَّ مَّ حَ مُ ـال  لدولةِ ا  في الدولة  أُ ديَّ مَّ حَ مُ ـ في  من  فهو  مرائها ة، 
دٌ وو ُمَحمَّ األعظم  ملكها  والية  تحت  صلَّ   زرائها  هللاُ المصطفى  وآله  ى  َوأَْشَرقَِت ﴿   :عليه 

في نفِس المجلد السادس الَّذي    فماذا نقرأ في حديث العترة الطاهرة؟  ﴾ اْألَْرُض بِنُوِر َربَِّها
قليل قبل  إليه  عن    )565(صفحة    ،أشرت  عليّ (نقالً  القُ   تفسير  إبراهيم  عن   )يمّ بن 
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عمرالمفضل   اآلية  ،بن  في  الصادق  إمامنا  يقول  ماذا  الصادق،  إمامنا  َوأَْشَرقَِت (  :عن 
 ) َوأَْشَرقَِت اْألَْرُض بِنُوِر َربَِّها(  ضرْ األَ   امَ مَ ي إِ عنِ ض يَ رْ بُّ األَ رَ :  الَ قَ   )اْألَْرُض بِنُوِر َربَِّها

اً إذَ   :الَ ا؟ قَ اذَ ون مَ كُ ج يَ رَ ا خَ إذَ فَ   :لتُ قُ ،  قَاَل: َربُّ األَْرض يَعنِي إَِماَم األَْرض  ،بنور إمامها
 ،في رجعتهِ   هذهِ   ،اممَ اإلِ   ورِ نُ بِ   ونَ زُ جتَ يَ ر وَ مَ القَ   ورِ نُ س وَ مْ الشَّ   وءِ ن ضَ اس عَ ي النَّ غنِ تَ سْ يَ 

ظ  لها  يكون  فيهو وقد  دولتهِ   ر  لهُ   ،زمان  إنَّ   فاإلمام  الظهوٌر  الدولة  طالئُع   ةِ ديَّ مَّ حَ مُ ـها 
  . رجعةٌ  األقدس، ولكن لهُ  الشريفُ  هورهُ ظ 

َربَِّها( بِنُوِر  اْألَْرُض  األَْرض  )َوأَْشَرقَِت  إَِماَم  يَعنِي  األَْرض  َربُّ  َخَرج   ،قَاَل:  فَإذَا  قُلُت: 
بِنُوِر   َويَجتَُزوَن  القََمر  َونُوِر  الشَّْمس  َضوِء  َعن  النَّاس  يَْستَغنِي  إذَاً  قَاَل:  َماذَا؟  يَُكون 

يعني    ،اِإلَمام لها  أنَّ هل  إنَّ   الشمس موجودةٌ ؟  الشمس ال وجود  الرجعة  في   نافي مرحلة 
الدنيالحرم جدي  ،موجودٌ   القمرُ   ،موجودةٌ   الشمسُ   ،ة  منظومة  معها   نتواصل  ةً دولكن 
الواقع   إذ أنَّ   ،الرجعة العظيمة  للقوانين الحاكمة في زمنِ   تها تكون مناسبةً نوريَّ   تشعرُ نسو

ً اختالف  فُ تل على األرض سيخ اإلمام ويكون غنًى بنور   اجتزاٌء بنورِ   ما يكونُ لفمث  ،بيراً ك  ا
ليست مُ   عن نور الشمس والقمر ال يعني أنَّ   اإلمامِ   نيرةً ال يصلُ الشمس ليست موجودةً 

وإنَّ نُ  الدنيا  إلى  هُ مورها  منظومةٌ ا  تَ   وازيةٌ مُ   ناك  العوالمعدُّ أخرى  المنظومة   ،د  تلك  في 
كذاك الحديث في أجواء   ،عن نور الشمس والقمر  جتزى بنور اإلمامِ األخرى يُ   الموازيةِ 

  . )ما بين القرى المباركة وبين القرى الظاهرة(المنظومة  هذهِ 

آِمنِينَ ﴿ َوأَيَّاًما  لَيَاِلَي  فِيَها  الثما  ﴾ِسيُروا  أبي حمزة  برواية  السجاد  قال   نَ مِ   ينَ نِ آمِ   :يلماذا 
  ين. الدِّ ا وَ نيَ ي الدُّ فِ   لمِ ن العِ م مِ هُ نْ مِّ  ونَ سُ بِ تَ قْ ا يَ يمَ فِ  يغ أيِ الزَّ 

علمُ  هذا  الفتاوى  عن  ليس  الرجعة   الحديُث  من  العالية  المستويات  تلك  في  والدين  الدنيا 
يُ   ،العظيمة في ظهوره  العجائب من    جُ خرِ اإلمام  في مرحلة  النا  بالكم  فما  الرجعة لعلوم 

  العظيمة. 

انتهيتُ   الحديثُ  ما  اآلن  وإلى  السَّ   طويل  معنى  قلتُ من  وكما  لكم الم  هذ    المعنى   اوهللا 
الكتابِ للسَّ  ثقافة  في  األعمق  المعنى  هو  ما  وفي   الِم  الكريم  الكتاب  آيات  في  والعترة 

المطهَّ  دٍ   آلِ   ثقافةُ   هذهِ   ،رةكلماتهم  عنكمالمغيَّ   ،بةالمغيَّ   ُمَحمَّ  ةُ الشيعيَّ   ةُ يَّ الدين  سةُ المؤسَّ   ،بة 
الَّذي   ،ها ديخيةٌ بت ثقافة إمام زماننا إنَّ وغيَّ   بت إمام زماننا وجلست في مجلسهِ ة غيَّ الرسميَّ 
هذهِ   يستمعُ  أنَّ   إلى  من  الديخية  يستشعر  أال  فعالً المعاني  ديخيون  وقُ   ،نا  قد فعقولنا  لوبنا 

ة إثارة دفائن عقول بني البشر، ما الَّذي  مَّ واألئِ   واألوصياءِ   الحكمة من بعثة األنبياءِ   ،فنتدُ 
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ومؤسَّ   يفعلهُ  الدينيَّ ستُ مراجعنا  وخُ   ةُ نا  وفضائياتنا  الشيعي  الديني  علوإعالمنا    ى طبائنا 
  قولنا.لعُ  ودفنٍ  مون بعملية قبرٍ ويق همإنَّ  المنابر

  ..يا صاحب الزمان األمان األمان

ومن الصنميِة ومن دفن عقولنا بقذاراِت الفكر  ةِ صنا من الديخيَّ لِّ وث الغوث خَ الغ
  الناصبي.

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أماِن هللا
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  وفي الختام:

لى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا إالبُّد من التنبيه  
ة الكاملــة عليــه المطبــوع ال يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن  أراد الدقــّ

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
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