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  يا َزهَراء 

ِحيم حَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

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

  ..َوتَهادت نَديَّةً نَسائِمهُ بطيبهِ 

  ..تَراقَصت القلوُب َشغفَاً لشوقِه قَبَل لقَائهِ 

  ..َوَحنيناً لذكرِه قَبَل ِعنَاقهِ 

 ً ً .يا ألقا   . .ضياُء أزاهيُر فِنائِه يَهزُم جيوَش الّظالم. يا ألقاً .. يا ألقا

لةً َجدائُل نوِر شمسِه تُزيُِّن األيام   ..وتنساُب متهدِّ

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

اً  اً ُمستودعاً فِي ُخزانِة أسرار هللاِ الَّتي عنوانها فَاِطَمة.يا ِسرَّ   ... يا ِسرَّ

 ً ً .يا قائما يِن القَائَمة. يا قائماً .. يا قائما   ..تتجلَّى في حقيقتِه أغلى آللي وجواهِر قيِّمِة الدِّ

 ً شيدةَ القَاِدَمة .يا إَماَما   ... يا إَماَماً ُعيونُنَا على الدَّرِب تَنتَِظُر الّطلعَةَ الرَّ

  ... َعبيدَُك األقناُن نحُن بتوفيقَك نَبقَى فِي حالٍة دائَمة.نحنُ  األقنَانُ . عبِيدَُك .عبِيدُكَ 

إمام.زهرائيّون  يا  نحُن  زهرائيّون  إمام  ..  يا  نحُن  زهرائيّون  نَعبَأُ .  ال  اهِر  الزَّ وَجبينَِك 
  ..بالالئَِمة

  ..إنَّهم أتباُع منهجِ َرُجل الدين الِحَمار 

  .!!.. ال نعبأُ بهم.مثاُل الجهِل والجهالِة والسَّفاهة 

اهِر ال نَعبَأُ بِالالئَِمة    . .زهرائيّون نَحُن يَا إَمام َوَجبِينك الزَّ

  ..زهرائيُّوَن نحُن والهوى والهوى والهوى زهرائي
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  ..الٌم عليكمسَ 

فيهِ   حاولُ نُ   الَّذيالبرنامُج    هُ إنَّ  نكون  يُ   أن  ما  الدين أقرب  رجل  منهجِ  من  نكون  أن  مكن 
دٍ اإلنسان، منهجِ   د  وآِل    ُمَحمَّ الحمار   ما نستطيع عن منهجِ رجل الدينِ   بتعدين بقدرِ مُ ُمَحمَّ

 صلواتُ   الشيعة، مثلما قال إمامنا الكاظمُ   مراجعِ   ومن أخذ منهم من كبارِ   واصبِ نَّ منهج ال
البطائني:  هللاِ  علي  الكبير  الشيعي  للمرجع    عليه 
  .)أَْنَت َوأَْصَحابَُك أَْشبَاهُ الَحِمير(

  :رآن عنهما بنحٍو واضح في سورة الجمعةإنَّهما المنهجاِن اللَّذان تحدَّث القُ 

اآليةِ  - البسملة  في  بعد  َعلَْيِهْم    الَّذي﴿ُهَو    :الثانية  يَتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسوًال  يِّيَن  اْألُّمِ فِي  بَعََث 
يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ    منهُج رجل الدين اإلنسان. هُ إنَّ  ﴾ آيَاتِِه َويَُزّكِ

لَْم  الَّذيَمثَُل  ﴿  :بعد البسملة من نفس السورة  الخامسةِ   وفي اآليةِ  - ثُمَّ  التَّْوَراةَ  لُوا  ُحّمِ َن 
  رجل الدين الحمار. منهجُ  هُ إنَّ  ﴾اً يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارَ 

  .﴾إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ ﴿ :قمانوال تنسوا ما جاء في سورة لُ 

ك  أصحابُ   ،كَ أصحابُ ت وَ نْ أَ (منا الكاظم للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني:  إما  وما قالهُ 
  .)يرمِ الحَ  اهُ بَ شْ أَ  كَ ابُ حَ أصَ وَ  تَ نْ دوك وتابعوك، أَ قلِّ ك مُ أصحابُ  ،ك من المراجعأمثالُ 

 فبئسَ  لوت بهِ ــــــفإذا خ             ةٌ ـــــيَّ ـــمط  حميرِ ـمع ال ارَ ــــــحمـال إنَّ 
  بـاحــــالص

الحديثُ  زال  إمامِ   ال  على  معنى سالمنا  في  عليه  هللاِ   زماننا صلواتُ   يتواصُل  ،  وسالمه 
 ذا البرنامج األولى من حلقاِت ه  كانت في الحلقةِ الَّتي  مة  قدِّ مُ ـالرابع بعد ال  وهذا هو الجزءُ 

 وسالمهُ   هللاِ   الحسن العسكري صلواتُ   بنِ   ةِ جَّ من بياِن معنى سالمنا على إمام زماننا الحُ 
  .عليه

  ُص ما وصلُت إليِه في الحلقِة الماضية:لخِّ م من حديٍث أُ ر ما تقدَّ رِّ أن أكُ  ال أريدُ 

  َّاألولى في عالقتنا السَّ الس الصحيحةُ  ِة  حيحليمِة والصَّ الم على إمام زماننا الخطوةُ 
  . عليه وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  معهُ 



                   )                                                                     5الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 7  - 

  َّبن الحسن،  ة  جَّ عهدٌ فيما بيننا وبين الحُ   ،ديٌّ مَّ حَ مُ   الم على إمام زماننا عهدٌ إلهيٌّ الس
د  آل    دُ بِه لقائمِ نتعهَّ   دٍ يشتمُل على تعهُّ  الكالُم في   نا نرابُط عند ثغورِه، ومرَّ من أنَّ ُمَحمَّ

 .ركم بنحٍو موجٍز وسريعذكِّ أن أُ  ما أريدُ م إنَّ ما تقدَّ  المسألِة ال أعيدُ  هذهِ 

وبينه بيننا  فيما  ثغورهِ نُ   ،فسالمنا عهدٌ  عند  المرابطة  على  المرابطة   والمرادُ   ،عاهده  من 
  حاولُ نا نُ وفي نفس الوقِت فإنَّ   ،ب نحُن المنهج البتريأن نتجنَّ   :غورِه بالدرجة األولىعند ثُ 

بالنَّ  نقف  مُ مُ ـال  حوِ أن  في  الناسب  السَّ   هيمنُ يُ   الَّذيالبتري    دِّ مواجهِة  ة الثقافيَّ   احةِ على 
وارداً   ث عن الخطر الفكري عن الخطر العقائدي لستُ ني أتحدَّ البتري إنَّ   ة، الخطرُ الشيعيَّ 

السياسةِ  أجواء  الحسيَّ   ولستُ   ،في  المواجهة  أجواء  في  الوارداً    ،باشرةمُ ـة 
عن ساحة اإلعالِم والتعليم، حديثي   ، الثقافةِ   عن ساحةِ   ثُ ني أتحدَّ ذلك، إنَّ   لِّ ال شأن لي بكُ 

هذهِ    األجواء  في 
عون على ذلك فرِّ وما يُ   ةِ راعات المرجعيَّ ال شأن لي بالّصِ   ،ال شأن لي بالسياسة وأالعيبها

كِر والعلِم واإلعالِم  الثقافِة والفِ   ءُث في أجواني أتحدَّ إنَّ   ،ذلك  لِّ لي بكُ   من تفاصيل، ال شأن 
فنحنُ  إمامنا صلواتُ نُ   والتعليم،  نُ   عاهدُ  أن  ثغورهِ هللا عليه  مُ إنَّ   رابط عند  علميةٌ ها  رابطةٌ 

تلوُت بعضاً منها  الَّتي    تعليميةٌ وهذا واضٌح من الرواياتِ   فكريةٌ عقائديةٌ إعالمية تبليغيةٌ 
  .م من كالمر ما تقدَّ كرِّ أن أُ  على مسامعكم في الحلقة الماضية ال أريدُ 

ال لمواجهِة  ثغورِه  عند  بالمرابطِة  عهدٌ  زماننا  إمام  على  ساحة    مدِّ ـفسالمنا  في  البتري 
أو    الغيبةِ   واجهُ مشروع إمام زماننا في مرحلةِ ستُ الَّتي  ة، ألنَّ أخطر األفكاِر  الثقافة الشيعيَّ 

الفكرُ  الظهور  مرحلة    ،الشيعي  البتريُّ   في 
أتحدَّ إنَّ  ال  بكُ ني  الناصبي  البتري  الفكر  عن  الوهابي  لِّ ُث  المستوى  على  على    ، أشكالِه، 

السَّ    ،لفيالمستوى 
  ، ستوًى من المستوياتمُ   على أّيِ   ،على المستوى الزيدي  ،لمستوى القطبي الناصبيا  على

أتحدَّ إنَّ  البتري  ني ال  الفكر  الجهةِ ُث عن  الواقعِ   حديثي  ،الثانية  في  البتري في  الفكر   عن 
المؤسَّ  في  وبالتحديد  إنَّ الرسميَّ   ةِ الشيعيَّ   ةِ الدينيَّ   سةِ الشيعي  أخص  وبنحٍو  أتحدَّ ة  عن   ثُ ني 

واجهُ إمام سيُ   الَّذي الفكر البتري    مركز  أحاديث العترة الطاهرة أخبرتنا من أنَّ   ألنَّ   النَّجف
  ،النَّجفلماء  هم عُ إنَّ   ،النَّجف  راجعُ مهم  إنَّ   ،النَّجففياني قبل ذلك في  السُّ   ناصرُ زماننا وسيُ 

حوزة  إنَّ  أخبرتنا  أحاديثُ   ،النَّجفها  هكذا  الكالمُ   !العترة  هو   هذا  وال  باستنتاج  هو  ما 
حلقا  ،بتحليل إلى  تعودوا  أن  فصَّ   ةٍ خاصَّ   تٍ بإمكانكم  الموضوع  في   لتُ بهذا  القول  فيها 
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الزماناأل.  .األمان(برنامج   صاحب  يا  تجدوا   برنامجٌ   )مان  أن  يمكنكم  مبسوط  طويل 
  على الشبكة العنكبوتية.  حلقاتهِ 

والفكرية في   العقائدية  غورهِ عند ثُ   رابطةِ نا على إمام زماننا عهدٌ فيما بيننا وبينهُ للمُ فسالمُ 
الغيبةِ   أن نكون خطَّ  مُ   دفاعٍ عن مشروعِه في زمان  الظهوِر في  الوفي زمان    دِّ م واجهة 

والعلم بعيداً    والفكرِ   جاه الثقافِة واإلعالِم والتعليِم والتبليغِ ُث باتِّ أتحدَّ   ينالفكري البتري وإنَّ 
واال المؤامرات  منطق  السياسية  عن  والدَّ الكُ مِ لَّتي  اتجاهات  الكذُب  والخُ ها   داعُ جُل 

المختلفِة في   والخطوطِ   ةِ الشيعيَّ   بين المرجعياتِ   فةِ يراعات السخعن الّصِ   تيال بعيداً حواال
بكُ  لي  شأن  ال  الشيعي  اإلعالم  هُ إنَّ   ،ذلك  لِّ الواقع    منطقُ   هُ إنَّ   ،التعليم  حديثُ   هُ إنَّ   ،حديث 

  .ث عنهأتحدَّ  الَّذيهذا هو  ،الثقافة والفكر

  .والفكرية هذا في جهةٍ  رابط عند ثغوره العقائديةنُ  بيننا وبين إمام زماننا أن عهدٌ 

    .العظيمة جعةِ ر عقيدتنا في الرَّ أن نتذكَّ  :وفي جهٍة ثانيةٍ 

 ، برسالة نبيِّنا   ،نانبيِّ   ةِ بنبوَّ   ،نبيِّنا   ةُ ببعثةِ يالعظيمِة هي عقيدتنا الحقيق  جعةِ ألنَّ عقيدتنا في الرَّ 
 ر أن نلتصق بهذهِ ر أن نتدبَّ ر أن نتذكَّ وآله، فعلينا أن نتفكَّ   عليهِ   ى هللاُ نبيِّنا األعظم صلَّ   بدينِ 

وعال العظيمة  العمليَّ الَّتي  قيدة  مراحلها  ظُ   ةُ تبدأ  عند  األرض  وجه  على    إمامِ   هورِ تطبيقاً 
 القائم من آلِ   ظهورُ   ،إمام زماننا  متها ظهورُ قدِّ مُ   جعةِ الرَّ   ةُ د فعقي  ،الحسن  بنِ   ةِ جَّ زماننا الحُ 

  . دمَّ حَ مُ 

  

الفكر  ننشرُ   !رُ فكِّ نُ   !رُ نتدبَّ   !ننتظرُ  ن ال يرجون أيام هللا كي نغفر لهم مثلما الَّذيم  علِّ نُ   !هذا 
قُْل ِللَِّذيَن آَمنُوا ﴿  :جاء في قرآننا الكريِم في سورة الجاثية، وفي اآليِة الرابعِة بعد العاشرة

  هللا هي األيامُ   أيامُ   ﴾قُْل ِللَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا ِللَِّذيَن َال يَْرُجوَن أَيَّاَم هللاِ   -وآل عليّ   آمنوا بعلّيٍ -
دٍ  امُ هللا وهي أيَّ  هي أيامُ  هذهِ  )القيامة مُ وي ،جعة الرَّ  مُ وي ،القائمِ  يومُ ( :الثالثة د وآلِ  ُمَحمَّ   .ُمَحمَّ

أَيَّاَم هللاِ ﴿ ِللَِّذيَن َال يَْرُجوَن  يَْغِفُروا  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  مثلما جاء في أحاديث العترة الطاهرة    ﴾قُْل 
يُ   فإنَّ  وللَّ   هُ وجَّ األمر  آمنوا  عَ الَّذيذين  ولِ ن  عَ الَّذي موا  بعقيدةِ  رِ ن  دٍ فوا  دٍ   وآلِ   ُمَحمَّ   ُمَحمَّ
يُ الصَّ  أن  أولئك  علِّ حيحة    ن الَّذيموا 

الصحيحة العقيدة  يعرفون  عليّ   الحديثُ   ،ال  وآل  علّيٍ  أشياع  ب  عن  لنا  شأن  هم  الَّذي ال  ن 
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الساحةِ  هذه  بعيدين عن  يُ يُ   يكونون  أن  ساحةِ ريدون  إلى  دٍ   قبلوا  دٍ   وآلِ   ُمَحمَّ فمرحى    ُمَحمَّ
  . يهمحبِّ أوليائهم وأشياعهم ومُ  وفي أجواءِ  الحديث في أجواِء العترة الطاهرةِ  لكنَّ  ،بهم

أَيَّاَم هللاِ ﴿ يَْرُجوَن  ِللَِّذيَن َال  يَْغِفُروا  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  أيام هللا داخل الوسط الَّذي  ﴾قُْل  ن ال يرجون 
  ن الَّذيالشيعي  

ن نبذوا الَّذي ن ذهبوا يركضون وراء مراجع الشيعة  الَّذييعرفون العقيدة بنحٍو صحيح،    ال
منهم المأخوذ  زماننا  أكثرُ وهم  وراء ظهورهم    العهد  إمام  مثلما وصف  الشيعة   ، مراجع 

الرسالة   في  الوصف  بهذا  الشيعة  مراجع  الشَّ الَّتي  أكثر  إلى  سنة  أرسلها  المفيد   410يخ 
ال  ،للهجرة زال  يتفاقمُ وال  يوم   اءً سو  وضع  بعد  كُ   ،يوماً  ذلك  على   ، آراؤهم  ،تبهمالدليل 

ً   تزدادُ الَّتي    ،عقائدهم  ،أفكارهم د  وآلُ   دٌ مَّ حَ مُ   ا يريدهُ وتزداد بعداً عمَّ   اختالفا فحديث   ،ُمَحمَّ
د   د  وآل  ُمَحمَّ وكُ ُمَحمَّ للَّ موجودٌ  يمكن  موجودةٌ  المراجع  أنتب  الحقيقة  عن  يبحثون    ذين 

  إليها. أنا وصلتُ الَّتي النتيجة  يصلوا إلى هذهِ 

 ها اآليةُ إنَّ -  قُْل ِللَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا ِللَِّذيَن َال يَْرُجوَن أَيَّاَم هللاِ ِليَْجِزَي قَْوًما بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ ﴿
الجاثية  سورة  من  البسملة  بعد  العاشرة  بعد  هللاِ   -الرابعة  أَيَّاَم  يَْرُجوَن  َال  ِللَِّذيَن   ﴾ يَْغِفُروا 

إنَّ  الصحيحة  العقيدة  التغطيةُ بتعليمهم  المغفرةُ  المغفرة،  دائرة  إلى  يقودونهم   الجميلةُ   هم 
  ، رفَ غْ ها مِ قاتل إنَّ مُ ـتحمي رأس التي  الَّ للخوذة    قالُ الحماية مثلما يُ   ألجلِ   ها تغطيةٌ الحسنة، إنَّ 

المغفرةُ هي   قي بها ضرب السيوف،يلبسها على رأسِه كي يتَّ الَّتي  الخوذة    ،قاتلمُ ـال  رُ فَ غْ مِ 
ذين ال يرجون أيام  يغفروا للَّ   ذين آمنوا أنفي سورة الجاثية للَّ   رُ الجميلة، فهذا األم  التغطيةُ 
البتريموهم  علِّ يُ   هللا أن المنهج  البتريُّ   ،العقيدة الصحيحة بعيداً عن  العقائد    يربطُ   المنهج 

أمَّ شاجاء بها من األ  بمنظومةٍ  دٍ ا منهج  عرة والمعتزلة،  دٍ وآل    ُمَحمَّ العقائد   يربطُ   هُ إنَّ   ُمَحمَّ
الدينِ بقيِّ  وبقائمِ مَ اطِ فَ   مة  الحُ   ة  البُ   ةِ جَّ الديِن  في  الحسن  النظريبن  تفاصأمَّ   ، عد  في  يل ا 

د  منهج آل    العملية فإنَّ مدار الحياةِ العقائدية بحسبِ   األبعادِ  تلك الحياة مداُر هذه    مدارُ ُمَحمَّ
إنَّ  أيام هللا  األيام  الكرَّ   ،القائم  يومُ (ها  القيامة  ، ةِ يوم  الديِن ترتبُط    فسلسلةُ   )يوم  موضوعات 

  . )يوم القيامة ،جعةِ الرَّ  يومُ  ،القائمِ  يومُ ( :نهاياتها عند هذه العناوين لِّ بكُ 

مُ  عند  العقائِد  د  وآل    دٍ مَّ حَ منظومة  العقائدِ ُمَحمَّ منظومة  عن  كبيراً  اختالفاً  عند   تختلف 
جاء   عقائدٍ   بمنظومةِ   البتري التزمَ   المنهجُ   ،ى الواقع الشيعيل ع  سيطرُ يُ   الَّذيالمنهج البتري  

األشاعرةِ  من  ثُ   بها  هُ   مَّ والمعتزلة  من  أضاف  ما  إليها  هُ أضاف  من  المنهج  رائه  راء 
العقيدةُ  كُ   الصافيةُ   البتري،  في  بموجودةٍ  هي  الشالَّتي  العقائد    تبِ ما  مراجع  عة يكتبها 
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ال علم لهم   ،هم يجهلون معارف الكتاب والعترةلكنَّ   !سيء الظن بهمأأن   ال أريدُ   الكرام، أنا
ت العيون الكدرة القذرة ال صلة فيما  اخذت من قذارأُ   ثقافتهم ثقافةٌ   ،ةربثقافة الكتاب والعت

الصَّ  العيون  ثقافة  وبين  ثقافتهم  العيونُ بين  إنَّ الصَّ   افية،  عُ افيةُ  معارِف  ها  دٍ يوُن    وآلِ   ُمَحمَّ
د   أنا   ،من دون قشور  ،من دون رتوش  ،من اآلخر، من دون مجامالت  الحقيقةُ   هذهِ ُمَحمَّ

أحداً   بُ طالِ الحقيقة وال أُ   ي ها هعي لكنَّ يؤذي كثيرين في الواقع الشهذا الكالم يُ   على يقينٍ 
 هم من هذهِ سبأنف  دواأن يتأكَّ   من الجميعِ   الموضوعات وأطلبُ   أنا أثير هذهِ   ،أن يقبل مني

فإنَّ   دواأكَّ ت  ذاإهم  ألنَّ   ق الحقائ واضحةً   بأنفسهم  ستكون  يعودون    الصورة  حينما  عندهم 
  بأنفسهم 
ً اختالف  يختلف األمرُ   ،صونها بأنفسهميتفحَّ إلى الوثائق    ،إلى المصادرِ   ،تبِ إلى الكُ  كبيراً   ا

لذا ال أطلب من أحدٍ ليعتمدوا ع  أن  افيما لو أرادو   يأخذ كالمي فكرةً   أن  ى كالمي فقط، 
ها للبحث اءتذهبون ورالَّتي  ة  همَّ مُ ـال  قاطِ فهرست للنُّ ليكن كالمي  حاضرةً    جاهزةً وعقيدةً 

حقيقتها العقيدةِ   ،عن  إلى  الوصول  في  راغبين  كنتم  إذا  كنت  هذا  إذا  ن ي طالب  مالصحيحة 
  ! للحقيقة إذا كنتم تبحثون عن الوضوح

   :وآل عليّ  ودائماً أقول يا أشياع علّيٍ 

  !!وا منهال يعطيكم الوضوح فرّ  الَّذيالديني  مُ العالِ 

ً الدينيَّ   سةُ المؤسَّ  أيَّا العنوان    ة  تكُ   الَّذيكان  لم  إذا  به  تمنحكم تتعنون  أن  على  قادرةً  ن 
  !!وا منهاضوح فرّ الوُ 

 ةلعوا عليه لالستزادة الثقافيتطّ   ردتم أنأ إذا  هجروه إالَّ اال يمنحكم الوضوح    الَّذي  الكتابُ 
  !!اآلراء واالتجاهات ذلك شأٌن آخر  على مختلفِ  العِ في االطّ 

  !!عطيكم الوضوح ال تقتربوا منهاال تُ الَّتي الفضائية 

أمنعُ مُ  ال  أنا  منها  تقتربوا  ال  يُ   رادي  أن  قناةٍ أحداً  أي  أتحدَّ إنَّ   !شاهد  مصادر ني  عن  ث 
تلك ألجل أن يأخذ معارف  هذه الفضائية أو    تابعُ هذه القناة يُ   تابعُ يُ   إذا كان اإلنسانُ   ،العقيدةِ 

تأخذ  دينهِ  ال  الوضوح  تمنحكم  ال  كانت  فإذا  أتحدَّ ومنها،  ال  أنا  منها،  دينكم  عن ا  هنا  ث 
للبرامج  ةمشاهدـال مشاهدة  هي  يُ ولِ   بما  إنَّ   بثُّ ما  الشاشات،  أتحدَّ على  مصادر   ثُ ني  عن 

صحيحة، وتدينون   ها ثقافةٌ تعتقدون بها من أنَّ الَّتي  ة  ن ثقافتكم الدينيَّ ذوين تأخأمن    ،العقيدة
إنَّ  الفضائيةُ   الجهةِ   عن هذهِ   ثُ ني أتحدَّ هللا بها،    ، المدرسةُ   ،ال شأن لي بالجهات األخرى، 
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هذهِ   نوانٍ عُ   أيُّ   ،سةُ المؤسَّ   ،المرجعُ   ،مُ العالِ   ،بُ الكتا  ،فُ المؤلِّ   ،المكتبةُ  ال   من  العناوين 
  .ا دينكم منهويمنحكم الوضوح ال تأخذ

 هم سادةُ   ،الفصاحةِ   هم سادةُ   ،البيان  هم سادةُ   !والعترة الوضوح  يزةٍ في ثقافِة الكتابِ مِ   أهمُّ 
مطلوبةً   هذهِ   ،البالغةُ   ،الفصاحةُ   ،البيانُ   ،البالغةِ  ليست  العناوين    هذهِ   ،بنفسها  العناوين 

ألنَّ  مطلوبةً  الوستكون  هي  ويستطيعُ لُ وِص تُ الَّتي  ائُل  ها  الوضوح  إلى  البيان   صاحبُ   كم 
وإالَّ   الفصاحة وصاحبُ   وصاحبُ  الواضحة،  الصورة  أيديكم  بين  يضع  أن  فإنَّ البالغة    

 ً ليس مطلوبا األدبية  ،بنفسهِ   البيان  قيمتهُ  الفنية  لهُ   ،له  الجمالية  لهُ   ،قيمتهُ  أمٌر    ،قيمتهُ  هذا 
منه الفصاحةُ   ،مفروٌغ  البالغةُ اوكذ  وكذاك  أتحدَّ   ينلكنَّ   ،ك  الفنِّ ال  مستوى  في  هنا    ث 
أتحدَّ   ،والجماليات العقيدةِ   ثُ أنا  الجمالي  ،عن  لكنَّ احي  في  نافعةٌ   أمورٌ   اتُ الفنون  حين تنا  نا 

هذهِ  من  ً   نخرج  شيئا معنا  نأخذ  لن    الدنيا 
من   شيئاً  معنا  نأخذ  ولن  الفنون  تعدُّ من  ومن  فلسفةِ النظرياِت  في  المدارس   الجمالِ   د 

  ،توالجماليا
ً   نا صحيحةً معنا عقيدتنا إن كانت عقيدتُ   نا نأخذُ إنَّ  وإن كانت عقيدتنا    ،في نجاتنا  كانت سببا

ً   ةً ضالَّ  سببا هالكنا  كانت  فإنَّ   ،في  مدخولةً  عقيدتنا  كانت  المجموعات  وإن  من  سنكوُن  نا 
وكُ أالَّتي   مبهم،  تطّ   لُّ مرها  أن  أردتم  ما  إذا  الكالم  بإمكاهذا  تفاصيله  على  أن نلعوا  كم 

  .)سافرمُ ـال دليلُ (تعودوا إلى برنامج 

  : قليلةٍ   ذلك بكلماتٍ  لِّ باب كُ لُ 

  . سالمنا على إمام زماننا عهد فيما بيننا وبينهُ 

  أهمُّ مضامينِه:

  .العقائدية غورهِ رابط عند ثُ عهدٌ فيما بيننا وبينهُ أن نُ  :أوالً 

  البتري الشيعي.  دُّ مال :واجهها عند هذه الثغور العقائديةنُ الَّتي فكار األ أخطرُ  -

 ً نتذكَّ   :ثانيا نتدبَّ أن  أن  أنر  الرَّ نتفكَّ   ر  عقيدة  في  وكُ ر  العظيمة  في لَّ جعة  ثقافتنا  ازدادت  ما 
الرَّ  الوفاء  نَّ ما كُ لَّ جعة كُ عقيدة   وسالمهُ   هللاِ   بالعهود إلمام زماننا صلواتُ ا أكثر قدرةً على 

ننتظرُ إنَّ   ،عليه نتدبَّ إنَّ   ،نا  نتذكَّ إنَّ   ،رُ نا  إنَّ رُ نا  واألدعية  ،  الزياراِت  نقرأ  بهذا    ترتبطُ الَّتي  نا 
ن عقيدتهم أخذوها من المنهج مَّ م أشياع أهل البيت مِ علِّ نُ   ،هذا الفكر  نا ننشرُ الموضوع، إنَّ 



                   )                                                                     5الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 12  - 

ً أُ الَّتي  والمعتزلة    عقائد األشاعرةِ   ةُ ها منظومالبتري، إنَّ  هي الحقيقة    هذهِ   ،اشيعيَّ   لبست لباسا
أشرت إليه   الَّذيذلك أن نعاهد إمام زماننا بهذا المضمون    لَّ كُ   بمن اآلخر فعلينا أن نتجنَّ 

ً ى عمليَّ عوأن نس   . للوفاء بهذا العهد بقدر ما نتمكن ا

 بعقيدةِ   كِ على معنى المرابطِة والتمسُّ   زماننا عهدٌ يشتملُ سالمنا على إمام    :الكالم  الصةُ خُ 
المرابطةُ عند ثغوره العقائدية   :سالمنا على إمام زماننا، عهدٌ مضمونهُ   جعة، هذا هوالرَّ 

  العظيمة. جعةِ الرَّ   ٌك بعقيدةِ وتمسُّ  وتذكٌر والتصاقٌ 

  :أعيش بين أجوائهالُت الحديث منها وال زِ  بدأتُ الَّتي أعود إلى زيارة آل ياسين و

الِم  ثتكم عن السَّ يوتكم وها هي زيارة آل ياسين، وقد حدَّ في بُ   الَّذي  )مفاتيح الجنان(ها هو  
  :في الزيارة بشكٍل واضح رُ يتكرَّ  فهناك سالمٌ  ،رقدَّ مُ ـالم الالملفوظ وعن السَّ 

ً   ةً مرَّ  - مت عليه بهذا الوصف لَّ حين سَ   افهن  )ي هللا اعِ ا دَ يَ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ (:  يأتي ملفوظا
ً  المُ جاء السَّ    .ملفوظا

  يَّ انِ الم عليك يا ربَّ در والسَّ قَّ مُ   هنا سالمٌ   )هاتِ آيَ   يَّ انِ بَّ رَ وَ السَّالُم َعلَيَك يَا َداِعي هللا  ( -
  .آياته

مُ  سالٌم  وهناك  ملفوٌظ  سالم  هذهِ   ويكثرُ   ،رٌ قدَّ فهناك  الموجزة  في  زيارةٌ إنَّ   ،الزيارة    ها 
هها إلينا، وأراد وجَّ   الَّذياإلمام هو    ،طلبٍ   زماننا من دونِ   قصيرةٌ وردتنا من إمامِ   موجزةٌ 

من    كثيرةٍ   م عليه بها، فجاءت مشحونةً بصيغٍ سلِّ خاطبه بها وأن نُ بها وأن نُ   منا أن نزورهُ 
  .ر معناهدِّ ذي قُ الَّ  المِ ومن السَّ  الملفوظِ  المِ السَّ 

  : )َداِعي هللا َوَربَّانِيَّ آيَاتِهالسَّالُم َعلَيَك يَا (

ملفوظ بحسب ما   م عليه بسالمٍ لِّ سَ ني أُ إنَّ   )عي هللا اِ ا دَ يَ (  :خاطبهُ بهذا الخطابفحين أُ  -
  . جاء في الزيارة الشريفة

أُ  - الخطابوحين  بهذا  رَ (  :خاطبه  أُ إنَّ   )آياتهِ   يَّ انِ بَّ يا  بسالمٍ   مُ لِّ سَ ني   ،رٍ قدَّ مُ   عليه 
ً أعد اللفظي  عد المعنوي وفي البُ واضٌح في البُ  والتقديرُ    .يضا

السَّ   كثيرةٌ   يغٌ فِص  بنحو  الملفوظ جاءت  جاءت    يغٌ وِص   ،الم  السَّ أكثيرة  بنحو  الم  يضاً 
وكُ الـُمقدَّر هذهِ   لُّ ،  من  أنَّ   يشتملُ   سالمٍ   لُّ كُ   ،األنواع  سالٍم  معنى  على  المعنى  هذا   على 

وبينهُ السَّ  بيننا  فيما  عهدٌ  عليه  صلواتُ   الم    ، هللا 
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جعة ونشٌر لعقيدة الرَّ   ،كٌ تمسُّ   ،رٌ تفكُّ   ،رٌ تذكُّ   ،يةد غوره العقائعند ثُ   رابطةٌ مُ (  :مضمونهُ   عهدٌ 
   .ر هذا المعنىكرِّ جاءت في الزيارة الشريفة هي تُ الَّتي  الِم يغ السَّ ِص  لُّ فكُ  )العظيمة

ا  يَ   يكَ لَ عَ   المُ ، السَّ السَّالُم َعلَيَك يَا َداِعي هللا َوَربَّانِيَّ آيَاتِه(  :ةِ جَّ على اإلمام الحُ   مُ لِّ سَ فحينما أُ 
وَ   ابَ بَ  السَّ ينِ دِ   انَ يَّ دَ هللا  خَ يَ   يكَ لَ عَ   المُ ه،  وَ يفَ لِ ا  كُ إنَّ   )قَّهحَ   رَ اِص نَ ة هللا  في    مُ لِّ سَ أُ   ملةٍ جُ   لِّ ني 

 ً ً   سالما مُ   مُ لِّ سَ وأُ   ،ملفوظا   ، راً قدَّ سالماً 
الفارُق هو   ،الملفوظ   المِ وبين السَّ   رِ قدَّ مُ ـال  المِ جد فارٌق فيما بين السَّ والمعنى ال يمن جهة  

  .واحد إلى بقية ما جاء في الزيارة الشريفة  المضمونُ الصوت، وإالَّ  دورِ عدم صُ  في

التكرارُ  عُ   هذا  لقرعِ  هو  ولقرالكثير  بهذهِ قُ   عقولنا  إمام مُ ـال  لوبنا  وبين  بيننا  فيما  عاهدة 
أنَّ زم من  نُ اننا  في  رابطُ نا  العقائدية  ثغوره  ا  عند  الشيعي  دِّ لم مواجهِة  أنَّ   ،البتري  نا ومن 

الرَّ   كُ نتمسَّ  ونعملُ   جعةِ بعقيدة    العظيمِة 
نستطيعُ  االتِّ   ما  بهذا  نعمل  تَ جُ   لُّ فكُ   ،جاهأن  السَّ رِ ملٍة  بنحو  الشريفة  الزيارة  هذه  في  الم  د 

السَّ  بنحو  أو  تُ إنَّ   رِ قدَّ مُ ـال  المِ الملفوِظ  وتُ ركِّ وتُ   دُ ؤكِّ ها  معنى رسِّ تُ   ،المعنى  هذا  خُ رسِّ ُز  خ 
عندهمعا المرابطة  في  َوَصابُِروا  ﴿  ،العقائدية  ثغورهِ   دتنا  اْصبُِروا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

إمامكم  ﴾ َوَرابُِطوا أهميَّ   خُ رسِّ وتُ   ،رابطوا  بالرَّ   ةِ معنى   رِ والتفكُّ   رِ التدبُّ   ةِ وأهميَّ جعة  االعتقاد 
يُ  اطّ   مكنُ وهذان ال  يكونا من دون  تفاصيل هذهِ أن  على  آياتٍ   ،العقيدة  العٍ    وما جاء من 

مُ  الكريم  الكتاب  بحديثِ فسَّ في  في   رةٍ  جاء  وما  أدعيتهم  في  جاء  وما  الطاهرة  العترة 
جاء ازيار وما    تهم 

ً لَّ كُ فياتهم الشريفة  افي رو  بَّرما استطعنا أن نتدلَّ بتفاصيل عقائدنا كُ   ومعرفةً   ما ازددنا علما
نتف تفكُّ لَّ وكُ   ،صحيح  ر بشكلٍ كَّ وأن  ازداد  كُ رنا وتدبُّ ما  ً لَّ رنا  التصاقا ازددنا  بهذهِ وتمسُّ   ما   كاً 

الصحيحة ً لَّ وكُ   ،العقائد  التصاقا ازددنا  ً وتمسُّ   ما  الصحيحةِ   بهذهِ   كا إلى لَّ كُ   العقائد  دفعتنا  ما 
الصحيحةَ   فإنَّ   ،الصحيحالعمل   ويتأثَّ   رُ ؤثِّ تُ الَّتي    العقيدة  اإلنسان  تدفعُ   رُ في  بها    اإلنسان 

أو   لهذهِ ماإلنسان من حيث يشعر  العقيدةِ   ن حيث ال يشعر تدفع اإلنسان ألن يعمل وفقاً 
عمالً حتَّى   كان  عمالً حتَّى    ،قليالً   لو  كان  ً   لو  العملُ بسيطا وفقاً   ،البسيطُ   ،  القليل  العمل 

المتواصل من دون    العملُ   ،الكثيرُ   والنجاح بعينِه، العملُ   للعقيدة الصحيحة هو هذا الفالحُ 
  .أساساً وفقاً لمنهج الكتاب والعترة صحيحة ال قيمة لهُ  عقيدةٍ 

السَّ  نلتفت إلى الحكمة من تكرارهأعلينا    رُ تكرِّ مُ ـال  المُ فهذا  هكذا    المِ السَّ   لماذا تكرارُ   !! ن 
زيار   ؟!تهمافي 
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عهدٌ فيما بيننا    اتنمَّ سالمنا على أئِ   ،هو هذا  تهم مضمونهُ ازيار   في  رُ يتكرَّ   الَّذي  المِ السَّ   لُّ كُ 
مضمونهُ  زماننا  إمام  ثغورهِ   رابطةُ مُ ـال(  :وبين  الَّتي جاهاِت  االتِّ   وأخطرُ   )العقائدية  عند 

البتري الشيعي، أنا    دُّ مبحسب واقعنا الشيعي هو ال  ،واجهها بحسب الواقعنُ علينا أن    يجبُ 
ني لكنَّ   ،قة أو في الحلقات القادمةلالبتري في هذه الح  دِّ مثكم كثيراً عن الحدِّ أن أُ   تطيعُ أسال  

الحلقاِت  وجِّ أُ  من  مجموعٍة  إلى  أنظاركم  في  تحدَّ الَّتي  ه  البتري  الواقع  هذا  عن  فيها  ثت 
الشيعيَّ  برنامج  أجوائنا  في  الناطق (ة  مجموعةٌ   )الكتاب  هذا   هناك  تتناول  الحلقاِت  من 

المهمُ   ، الموضوع إليه    هُ وجِّ أُ   الَّذي  اً دَّ جِ   البرنامج  في   طبيُّ القُ   رطانُ السَّ (أنظاركم  الخبيث 
  .اً دَّ جِ   اً دَّ اً جِ مهٌم جدَّ  برنامجٌ  )ةالشيعيَّ  الثقافةِ  ساحةِ 

   :أعود إلى زيارة آل ياسين

السَّ   التكرارُ فهذا   الحلقةِ أتمنَّ   !المِ من  بعد  تعودوا  أن  عليكم  الجنان(إلى    ى  وأن    ) مفاتيح 
زيارة  في    تنظروا 

ستُ  ياسين  تكرُّ آل  السَّ الحظون  هذا  ذلكَ ر  كان  إن  السَّ يبص  الم  بصيغةِ غة  أو  الملفوظ   الم 
الالسَّ    ،رقدَّ مُ ـالم 
عهدٌ فيما بيننا وبين   هُ إنَّ (  : على هذا المعنى  رة تشتملُ قدَّ مُ ـ تلك الصيغ الملفوظة أو ال  لُّ وكُ 

ال ثغورهِ   رابطةِ مُ ـإمام زماننا على  التمسُّ   العقائديةِ   عند  الرَّ   كِ وعلى  العظيمةبعقيدة   )جعة 
  .عن أهمية هذا العقد الِم يكشف عن أهمية هذا العهد ويكشفُ في السَّ  رُ التكرُّ  افهذ

  :نحُن حينما نقرأ في سورة المائدة 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ﴿  :ولى ها اآلية األإنَّ   ،بعد البسملة مباشرةً   ،ة المائدةإذا ما ذهبتم إلى سور 
 وآلِ   علّيٍ   ن آمنوا بآياتِ الَّذي  ،عليّ   وآلِ   ن آمنوا بعلّيٍ الَّذيفي التفسير    بحسب منهج علّيٍ -

علّيٍ الَّذي  ،عليّ  بوالية  آمنوا  علّيٍ الَّذي  ، عليّ   وآلِ   ن  بدين  آمنوا  آمنوا الَّذي  ،عليّ   وآلِ   ن  ن 
  ،علّيٍ وآل عليّ   بتفسيرِ   رِ فسَّ مُ ـال  عليّ   وآلِ   رآن علّيٍ ن آمنوا بقُ الَّذي  ،عليّ   وآلِ   علّيٍ   بمنهجِ 

بحديثِ الَّذي آمنوا  علّيٍ   علّيٍ   ن  من  الفهم  بقواعد  المفهوِم  علّي  هم وآل  علّي، هؤالء  وآل   
آمنوايذالَّ  آَمنُوا    -ن  الَِّذيَن  أَيَُّها  بِاْلعُقُوِد    -األمر صريح-يَا  اإلمامةِ   هذهِ -أَْوفُوا   هذهِ   ،عقود 

بقولي هذهِ  الوالية، ما هذا  بِاْلعُقُودِ   -رواياتهم وأحاديثهم  عقود  أَْوفُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها    ﴾يَا 
 قودِ إال تذكيٌر بتلك العُ   عليهِ   المُ هي في أعناقنا، وما السَّ الَّتي  بن الحسن  ة  جَّ ها العقود للحُ إنَّ 

   .ن نفي بهاأعلينا  يجبُ الَّتي وبتلك العهود 
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أردنا أن نقول إذا  حتَّى    د،أوفوا بالعقو  ﴾أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ   -وآل عليّ   بعلّيٍ -يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ﴿
باأللف والالم وفي ذلك داللةٌ على استيعاب   فٌ عرَّ مُ   تكسير وهو جمعٌ   قود جمعُ العُ   من أنَّ 

بالدرجة األولى قبل أن يستوعب   نا يقصدُ هُ  لعقود قطعاً التعبيرُ اأنواع  لِّ أفراد العقود كُ  لِّ كُ 
إنَّ   لَّ كُ  العُ   هُ األفراد  أن  يقصد  أردنا  ما  إذا  األهم،  كُ قود  اإلنسان العُ   لَّ نجمع  حياة  في  قود 

فيستُ الَّتي  العقود    ،واحدة  بقائمةٍ  إنَّ   ذكر  القائمة  العُ رأس  األهمها    ، قود 
بن ة جَّ من عقد اإلمامة مع إمام زماننا الحُ  ،ةناك من عقد أهم من عقد الوالية العلويَّ وهل هُ 
  !!الحسن

بن   ةِ جَّ هودنا مع الحُ قودنا وعُ ها عُ إنَّ   ﴾الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ يَا أَيَُّها  ﴿  األهم  هذا هو العقدُ 
لهذهِ   المُ السَّ   ،الحسن أنَّ نَّ مِ   قرارٌ إالعهود وهو    وهذهِ   العقودِ   هو تأكيدٌ  نا ماضون على  ا من 

  .والعهود العقودِ  هودنا ألجل أن نفي بتلكَ جُ  لّ نا سنبذل كُ هودنا ومن أنَّ وعُ  قودناعُ 

بقيَّ  يا  عليك  هللاسالٌم  وبينك  !!ة  بيني  فيما  عهدٌ  سالمي  عَ   هذا  هللا  ة  ُحجَّ إمامي لَ يا  يا  ّي 
بط عند ثغورك العقائدية بقدر ما ارفيما بيني وبينك أن أُ   هذا عهدٌ   ،رقبتي  دي ومالكَ يِّ وسَ 

وبتوفيقك  أ رسول  ايستطيع  أعنهللا  بن  على،  بتوفيقك  يأعني  عند أن    أعاهدك  أرابط 
 بعقيدةِ   كأن أتمسَّ   عاهدك علىوأُ ،  البتري الشيعي  دِّ مَ ـثغورك العقائدية في مواجهة هذا ال

أتدبَّ   جعةِ الرَّ  أن  أن  العظيمة  فيها  عُ جدِّ أُ ر  يومياً  د  ومواثيقي  ك  وبالتمسُّ   العقيدةِ   هذهِ بهودي 
بقدرِ زوااللت أعمل ألجلها  وأن  بها  أُ   ستطيعأ ما    ام  أيَّ الَّذيم  علِّ وأن  يرجون  ام هللا من ن ال 
  .. منكإالَّ  تطيع وما التوفيقُ سأما  بقدرِ  بن الحسنة جَّ ن نحُن شيعةٌ للحُ ون يقولالَّذي  أولئكَ 

هذا هو معنى العهد والعقِد يا من تريدون أن تعرفوا   شخصيٍ   هنا عن شأنٍ   ثُ أنا ال أتحدَّ 
خها في أذهانكم ولو رسِّ أأن    المعاني ألجلِ   ر هذهِ كرِّ ما أُ إنَّ   ،كم نالم على إمام زمامعنى السَّ 

  رُ كرِّ وأُ   رتُ رُت وكرَّ لذا كرَّ   ،الحلقة  تابعتكم لهذهِ شاهدتكم ومُ مُ   بحدوِد البرنامج، ولو بحدودِ 
السَّ  تقدَّ   إن كان ذلكَ   المِ معنى  أو في هذهِ   اهذ  م من حلقاتِ فيما    وأطلبُ   ،الحلقة  البرنامج 

إلى   تعودوا  أن  الجنانمف(منكم  مُ   )اتيح  لهذهِ بعد  في   شاهدتكم  لتنظروا  تعودوا  أن  الحلقة 
تشاهدوا    نّصِ  كي  سالمٍ   كمالزيارة  صيغة  من    ملفوظٍ   من    ،رٍ قدَّ مُ   سالمٍ صيغِة  وكم 

المعاني   ت هذهِ تثبُ ألجل أن    الـُمقدَّرُ و  الظاهرُ   ،اللفظي والمعنوي  وهذا التأكيدُ   هذا التكرارُ 
عُ  أوالً في  ذلكَ   ،قولنا  قُ   وبعد  نُ في  كي  بعملٍ لوبنا ووجداننا  ولو  خدمةِ   ترجمها  في   بسيط 

  عليه. وسالمهُ  هللاِ  زماننا صلواتُ  إمامِ 
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م في إذا ما نظرتُ   )آل ياسين  زيارةِ (عن    ثُ ني أتحدَّ الزيارة إنَّ   م في عبائِر هذهِ إذا ما نظرتُ 
  المِ تقديراً، وأعتقد أنَّ مقصودي من السَّ ر لفظاً أو  تكرِّ مُ ـالِم اليغ السَّ م ِص عبائرها والحظتُ 

السَّ   الملفوظِ  ً   رِ قدَّ مُ ـال  المِ ومن  واضحا جئتُ ألنَّ   صار  قد  الحلقاتِ   بأمثلةٍ   ني  الماضية    في 
  الم: يغ السَّ الحلقة، إلى أن نصل إلى هذه الصيغِة من ِص  وفي هذهِ 

  !!)المالسَّ  عِ امِ وَ جَ بِ  يكَ لَ عَ  المُ السَّ (

  يَّ انِ بَّ رَ ي هللا وَ اعِ ا دَ يَ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ   :من أوصافهِ   بجانبٍ   م على إمام زمانناسلِّ ا نُ نأ نحُن ابتد
هناك-  هاتِ آيَ  الصيغةِ   قطعاً  هذه  قبل  واضحةٌ  عَ َال سَ (  :جملة  آلِ لَ ٌم  ياسين   وآلُ   )ين اسِ يَ   ى 
َسَالٌم   -عليه  هللاِ   بن الحسن صلواتُ ة  جَّ زماننا الحُ   تهم الطاهرة إمامُ هم بقيَّ الصتُ بدتهم خُ زُ 

يَاِسين آِل  آيَاتِه   َعلَى  َوَربَّانِيَّ  هللا  َداِعي  يَا  َعلَيَك    السَّالُم 
 - ؤونه اليوميةجانباً من أحوالِه وشُ   الحظُ عليه ونحُن نُ   مُ سلِّ إلى أن نُ ،  تترا  العبائرُ   وتستمرُّ -

 مُ َال السَّ   ،نيِّ بَ تُ وَ   أُ رَ قْ تَ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   ،دعُ قْ تَ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   ،ومقُ تَ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ 
وَ لِّ صَ تُ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ    لُ لِّ هَ تُ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   ،دجُ سْ تَ وَ   عُ كَ رْ تَ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   ،تنُ قْ تَ ي 
 مُ َال السَّ   ،ي سِ مْ تُ وَ   حُ بِ صْ تُ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   ،رفِ غْ تَ سْ تَ وَ   دُ مَ حْ تَ   ينَ حِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   ،ربِّ كَ تُ وَ 
ه فيها وجِّ فهذه الصيُغ نُ   ،المالسَّ   يغِ إلى بقية ِص   ،ىلَّ جَ ا تَ ذَ إِ   ارِ هَ النَّ ى وَ شَ غْ ا يَ ذَ إِ   يلِ ي اللَّ فِ   يكَ لَ عَ 

  تجديدٌ   هُ يوم، إنَّ   لِّ وساعاته في كُ   ناظرون إلى تفاصيِل أوقاتهِ   الم إلى إمام زماننا ونحنُ السَّ 
كُ   قودِ والعُ   للعهودِ  إمام زماننا في  كُ   لِّ والمواثيق مع  لحظٍة من   لِّ ساعٍة من ساعاتِه وفي 
  .لحظاتهِ 

  !العبارة؟ من هذهِ  رادُ مُ ـما ال )السَّالُم َعلَيَك بَِجَواِمِع السَّالم ( :إلى أن نقول

 :العبارة  المعاريض ما المراد من هذهِ ن لكم وفقاً لمنهج  يِّ بَ قف وقفةً وجيزةً كي أُ أأن    أريدُ 
  .)السَّالُم َعلَيَك بَِجَواِمِع السَّالم(

ث نتحدَّ   منا عليه ونحنُ سلَّ   ، رةقدَّ مُ   ة وبصيغٍ ظ ملفو  ا على إمام زماننا بصيغٍ نمقد سلَّ   فنحنُ 
مع   عاهدهُ منا عليه ونحُن نُ عن بعض خصالِه، وسلَّ   ،أسمائه  بعِض   عن  ،عن بعض أوصافهِ 

  موقفٍ   لِّ في كُ   ، جودهِ في سُ   ،لحظٍة من لحظاتِه في ركوعهِ   لِّ مع كُ   ،ساعٍة من ساعاتهِ   لِّ كُ 
صلواتُ  مواقفِه  هذهِ   وسالمهُ   هللاِ   من  إلى  نصل  أن  إلى  َعلَيَك  (:  ةالصيغ  عليه  السَّالُم 

  !)بَِجَواِمِع السَّالم
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يمكن أن الَّتي  الم  السَّ يغ  ِص   لُّ الم كُ هل المراد هنا المعنى اللغوي من أنَّ جوامع السَّ  -
   !غوية؟صاغ بصياغاٍت لُ تُ 

اس تعارف عليها النّ الَّتي  والتحية    المِ السَّ   يغُ هنا ِص   المِ المراد من جوامع السَّ   أو أنَّ  -
  !؟لحَ والنِّ   للِ مِ ـال لِّ جميعاً من كُ 

قولهم  معاريض  بحسب  هذا  وال  هذا  َال نَّ إِ (  ،ال  نَ ا  مِّ جُ الرَّ   عدُّ   فَ كُ نْ ل  ً يهَ قِ م    فَ عرِ يَ تَّى  حَ   ا
  ) انَ المِ كَ   يضَ ارِ عَ مَ 

  بن ماذا قال موسى  ،  في الزيارة الجامعة الكبيرة  هُ القول الجامُع البليُغ الكامل أين هو؟ إنَّ 
النُّ  هللا    خعي عبد 

  ةالرواي  مِة الزيارة جاءت هذهِ قدِّ في مُ   )مفاتيح الجنان(رأ عليكم من  أقأنا    إلمامنا الهادي؟
  معروفةٌ   روايةٌ وهي  

األ يعتقالَّذيل عند  قعلى  وقُ ون بصحَّ دن  الكبيرة،  أهميَّ و  دسية وعظمةة  الجامعة  الزيارة  ة 
  ولهُ قُ والً أَ سول هللا قَ رُ   بنَ امني يَ لِّ عَ (  : ؟عي لإلمام الهاديخبن عبد هللا النُّ فماذا قال موسى  

ً لِ بَ  الجواب من اإلمام المعصوم سيكون   فجاء الجواب، فإنَّ   )مكُ نْ داً مِّ احِ رُت وَ إذا زُ   الُ امِ كَ   يغا
السائلُ  السؤال،  قدر  كامالً   على  بليغاً  قوالً  اإلمام  من  حينما   يقولهُ   طلب  السائل  هذا 

البليغ الكامل، فجوامعُ عليهم، فقدَّ   هللاِ   يزورهم صلواتُ    المِ سَّ لا  م إمامنا الهادي هذا القول 
  . المالسَّ  هي جوامعُ  وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة، هذهِ الَّتي  المِ السَّ  يغُ هي ِص 

 يغُ الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل، في الزيارة الجامعة الكبيرة وردت ِص   الزيارةُ 
ما هو ملفوظٌ  مُ   سالٍم منها  أكثرُ   رُ قدَّ مُ ـأيضاً، وال  رٌ قدَّ ومنها ما هو  الملفوظ، في    فيها  من 

عِ الزيار  بدايةِ  عندنا  تشتملُ   ةُ دَّ ةِ  ِص   مقاطع  ِص السَّ   يغِ على  عليهم،  الملفوظ للسَّ   يغٌ الم  الم 
  .رقدَّ مُ ـال المِ السَّ  يغِ وهي قليلةٌ بالقياس إلى ِص 

يَ يكُ لَ عَ   المُ السَّ (  :فتبدأ الزيارةُ  أَ م   - وينتهي هذا المقطع -  ةالَ سَ الرِّ   عَ ِض وْ مَ ة وَ وَّ بُ النُ   يتِ بَ   لَ هْ ا 
  . )هاتُ ركَ بَ وَ  هللاِ  ةُ مَ حْ رَ وَ 

ئل الزيارة الجامعة اهي في أوالَّتي    المقاطعُ   مقطٌع ثاٍن وثالث ورابع وخامس، هذهِ   ويبدأُ 
م الزيارة  عتُ كم إذا ما تتبَّ الم مضامينها تفاصيلها، ولذا فإنَّ السَّ   جوامعُ   لُ شكِّ تُ الَّتي  الكبيرة هي  

الجامعة  أتحدَّ   ،الشريفة الزيارة  عن  تتبَّ ث  ما  إذا  آخرها الكبيرة  إلى  الشريفة  الزيارة  عتم 
ى  لَّ صَ وَ (  :الزيارة  قرةٍ في نهايةِ فِ    ما جاء في آخرِ كم لن تجدوا صيغة سالٍم أخرى، إالَّ فإنَّ 
دٍ ى  لَ عَ   هللاُ  ً يمَ لِ سْ م تَ لَّ سَ ين وَ رِ اهِ ه الطَ وآلِ   ُمَحمَّ  صيغةُ   هذهِ   )يلكِ الوَ   عمَ نِ نا هللا وَ بُ سْ حَ يراً وَ ثِ كَ   ا
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الَّتي الم  السَّ   يغِ ما اشتملت على صيغة سالٍم بعد ِص   وعبائرها كثيرةٌ   طويلةٌ   الزيارةُ   ،ختمٍ 
  . المالسَّ  هي جوامعُ  كرت في بداية الزيارة، فهذهِ ذُ 

 الزيارة الجامعةُ (  الفضائية عنوانهُ   ةِ متهُ في قناة المودَّ نت قد قدَّ كُ   إذا ما رجعتم إلى برنامجٍ 
من المستويات وما هو   الزيارة في أفٍق من اآلفاق، في مستوىً   فيه هذهِ   شرحتُ   )الكبيرة
ون المقاطع دُ   كثيراً على هذهِ   زتُ ني قد ركَّ من المستويات فإنَّ   األعمق، في مستوىً   األفقُ 

العبائربقيَّ  شرحتُ   ،ة  ولكنَّ أنا  بالكامل  ركَّ ها  هذهِ   زتُ ني  على  وتفصيالً  وحديثاً    شرحاً 
د، مَّ حَ مُ   الزياراِت عند آلِ   الم في أدبِ جوامع السَّ   لُ مثِّ تُ الَّتي  المقاطع هي    هذهِ   المقاطع ألنَّ 

والمعارف ما لو بقينا   والتشريعاِت ومن الحقائقِ  علٌم كبيٌر وفيِه من اآلدابِ   ،لمٌ عِ  الزياراتُ 
وسنين    سنين 

إالَّ  أن نصل  استطعنا  إلى جزءٍ ما  منه    يجهل  لكنَّ   ،يسير  ذلكومراجعنا  أهملوا   كولذل  ن 
ً وضعَّ ت  الزيارا جانبا ووضعوها  وال  النَّ   ألنَّ   ؟ماذالِ   فوها  زيارات  يمتلكون  ال  واصب 

وجودهِ  لعدم  الموضوع  بهذا    ، عندهم   يعبئون 
أنَّ  يعزِ   وبما  الكرام  نفِس مراجعنا  على  هذالنَّ   فون  جاء  هنا  فمن  عن   ضُ ااإلعر  اغمِة 

بي  الزياراتِ  ما  المراجعِ واألدعية  العُ   ،ن  بين  الخُ م  ءِ لما ما  بين  الم  طباءِ ا  في   ، ابرنعلى 
فإنَّ وإذا ما تحدَّ   ،الفضائيات وصفاقٍة ال يعرفون حقائقها، وال   ثون بجهلٍ يتحدَّ   همثوا عنها 

 هم يقتربوا منها إنَّ   نأعد عنها إذا ما أرادوا اآلن  غاية البُ   حيطون علماً بأسرارها، فهم في يُ 
بهفون  يتكلَّ  لهم  ال خبرة  الحقيقةُ   هذهِ   ،شيئاً  تمتدُّ   من اآلخر وهذهِ   هي  بداياِت   مشكلةٌ  إلى 

  .الغيبة الكبرى عصرِ 

    :ل ياسينآ في زيارةِ  ةِ جَّ منا بها على إمامنا الحُ سلَّ الَّتي الم أعود إلى جوامع السَّ 

نا نم على إمام زماسلِّ أن نعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، كي نُ   دَّ ردنا أن نفككها فالبُ أإذا  
 أن أشرح هذهِ   ردتُ أني إذا  جاءت في أوِل الزيارة الجامعة الكبيرة، فإنَّ الَّتي  العبائر،    بهذهِ 
 )السَّالُم َعلَيَك بَِجَواِمِع السَّالم(:  ةجَّ م على اإلمام الحُ سلِّ أُ ياسين وأنا    آل ارة  يملة من زالجُ 
أتناول بالشَّ   دَّ البُ  مِة قدِّ والبيان ما جاء في مُ   رحِ أن أعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة كي 

  .رقدَّ مُ ـبالنحو الملفوظ أو بالنحو ال سالمٍ  هذه الزيارة من صيغِ 

 فإنَّ   )السَّالُم َعلَيَك بَِجَواِمِع السَّالم(نا:  على إمام  مُ سلِّ فحينما نُ   ،نيأعود إلى زيارة آل ياس
ا ما المراد ويديكم كي تعرفأبين    ضعهُ أن  أ  أردتُ   صغيرٌ   لٌ هذا مثا  ، هناك  المِ جوامع السَّ 

المرادُ  كالمهم،  معاريض  معاريِض   من  أنَّ   من  بأسلوٍب يتكلَّ   همكالمهم  بطريقٍة  مون 
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كالمهم،  معاريض  من  المراد  هو  هذا  كالمهم،  في  كالمهم    يشرحون 
المرادُ  هو  لحنِ   هذا  عقولِ أوهذا    ،قولهم  من  يكون عن  ما  أبعد  هو  الكرام   مٌر  مراجعنا 

الدينيَّ   دُ عبأوهو   أبعدُ ما يكون من منهجِ حوزاتنا  يكون عن رؤوِس   ة وهو  مين عمَّ مُ ـال  ما 
يلبسها مراجعنا اآلن في الَّتي    العمائمِ   وقد جاء وصفُ   ،الطابقية  العمائمُ   وها تلكَ تعلُ الَّتي  

الشريف( وص  )الكافي  هذهِ جاء  وهي    ، الطابقية  العمائمُ   فها 
العمائ  المرادُ  الرأِس   قُ طبِ تُ الَّتي    ةالطابقي  م من  يكتبُ   على  كما  من   الِ هَّ الجُ   بعضُ   ال 

العمائ أنَّ   مأصحاب  العمائ  من  من  ال الَّتي  الطابقية    مِ المراد  طابق،  من  أكثر  لها  يكون 
بهذهِ  جاءوا  أين  من  وبهذهِ   أدري  الَّتي   العمائم  هي  ةالطابقي  العمائمُ   ،السفاسف   الترهات 

من دون أن   ،ن أن يكون لها مخرج وبه من جميع الجوانب من د  حيطُ طبق على الرأس تُ تُ 
كعمامةِ   لها  يكون إمام  ،رسول هللا  ذؤابتان،  آل    فإنَّ   ،نانزما  كعمامة  د  عمائم  عمائم  ُمَحمَّ

جاء الَّتي  العمائم الطابقية    في هذهِ   وجود لهُ   ما ال  ا وهذ  ،ذؤابتان  مامةٍ عِ   لِّ ى منها من كُ تتدلَّ 
  .إبليس ها عمائمُ الهيئة فإنَّ  العمائم إذا كانت بهذهِ  من أنَّ  )الكافي الشريف(في الروايات في 

العمائم الطابقية هذا كالمهم ما   ن بهذهِ تتزيَّ الَّتي    سالحقائق بعيدةٌ عن الرؤو  هذهِ   إنَّ   فأقولُ 
تب من كُ   لٍ قحاديثهم، وأنا أنقل من أهم مصادرهم، فال أنا بناتهم وأارواي   هو كالمي، هذهِ 

بآخذٍ النَّ  أنا  وال  كُ   واصب  د    آلِ   أعداءِ   تبِ من  يفعلُ ُمَحمَّ وأصحا  مثلما  الكرام   بُ مراجعنا 
 رة الطاهرة تلكَ ت الع  هي أحاديثُ   تلكَ   ،من عندي  بشيءٍ   جئتُ   الَّذيالعمائم عندنا وال أنا ب

  . هي كلماتهم هي ثقافتهم، وتلكَ 

هو   آل    الَّذيفهذا  د  يقصدونه  أنَّ ُمَحمَّ نعدُّ من  ال  ً جُ الرَّ   نا  فقيها نظر   ل  في  ال  نظرهم  في 
ً   الشيعةُ   ،الشيعة فالنا يعدون  هو  قد  هو  األعلى  هو  األكمل  هو  األفضل  هو  األعلم    ،هو 

نظرِ  في  هو    ولكن  ال  زماننا    فقيه بإمام 
هو   بمهتدي  هو  ومُ وال  المعارِف    لُ ضلِّ يُ   وه  ،لضلِّ ضاٌل  حقائق  يبعدهم عن  هو  الشيعة 

يقول  يطلبُ   هُ ألنَّ  زماننا  وإمام  آخر،  طريٍق  من  غَ مِ   فِ ارِ عَ مَ ـال  بُ لَ طَ (  :المعارف   يرِ ن 
أَ نَ يقِ رِ طَ   العقائدِ   بهم وأخذُ   فرُ الكُ   ،عليهم  هللاِ   اتُ وإنكارهم صل  )انَ ارِ كَ نْ إلِ   قٌ اوِ سَ يت مُ البَ   لِ هْ ا 

حٍدّ   ةِ الدينيَّ   والمعارفِ  على  غيرهم  منطقُ   من  هو  هذا  ومنطقُ القُ   سواء،  العترة    رآن 
  .الطاهرة

الَّتي تلك الصيغ    لِّ لنفس العهد بكُ   وتكرارٌ   دٌ يوتأك  تركيزٌ   هُ إنَّ   :السَّالُم َعلَيَك بَِجَواِمِع السَّالم
مجال   ال  الكبيرة  الجامعة  الزيارة  في  الوردت  وذكرها  سريعاً   قتُ ولقراءتها  يجري 
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  ظرَ قوا النَّ دقِّ يمكنكم أن تعودوا بأنفسكم بعد أن تُ   اإلشارة إليها،  ة أريدُ همَّ وعندي مطالب مُ 
زيارةِ  عبائر  القسم    في  في  ياسين  السَّ تكرَّ   الَّذيآل  فيه  بالنَّ ر  وبالنَّ احو  الُم  حو لملفوظ 

السَّالُم َعلَيَك بَِجَواِمِع  (:  المالسَّ   يغُ بها تنتهي ِص الَّتي  العبارة    إلى أن نصل إلى هذهِ   الـُمقدَّر
تُ   الجامعةِ   ذلك إلى الزيارةِ   تنتقلون بعد  )السَّالم النَّ دقِّ الكبيرة كي  الم  يغ السَّ في ِص   ظرَ قوا 

  .الكبيرة الجامعةِ  جاء في أوائل الزيارةِ  ي ذالَّ  رِ قدَّ مُ ـوال الملفوظِ 

السَّالم(:  العبارةُ   تكرار، وهذهِ   تكرارٌ  بَِجَواِمِع  َعلَيَك  المضامين   لَّ كُ   ها تختزلُ إنَّ   )السَّالُم 
وكُ   لَّ وكُ  الجامعة الَّتي  الجهات    لَّ وكُ   المقامات  لَّ األوصاف  الزيارة  أوائل  في  وردت 

يغ صيغٍة من ِص   لُّ ملة، وكُ زلت في هذه الجُ اختُ الَّتي  الصيغ    صيغٍة من تلكَ   لُّ الكبيرة وكُ 
االسَّ  السَّ   لُّ ِر وكُ قدَّ مُ لـ الم  الَّتي آل ياسين    الملفوظ فيما جاء في زيارةِ   المِ صيغٍة من صيغ 

تكرارٌ  يدي  بين  وتجديدٌ   وتأكيدٌ   هي  ومُ   وتشديدٌ  مُ وتوثيٌق  بعد  ومُ عاهدةٌ  بعد  عاهدة  عاقدةٌ 
زماننا صلواتُ مُ  إمام  مع  نُ   هللاِ   عاقدة  أن  بحسبِ   هِ حدود  عندَ   رابطَ عليه  كلٌّ  ما   العقائدية، 

الجانبِ يتمكَّ  الجهات  ن، في  والعلمي، وفي سائِر  ال  ،األخرى  المعنويةِ   الفكري  انب جفي 
والتبليغي  مُ   ،اإلعالمي  األمر  هذا  صار  زماننا  الشبكة يسَّ وفي  بحسب  للجميع  راً 

   . العنكبوتية

لعاً  طّ أن يكون مُ   أن يعمل في هذا االتجاه عليهِ   ريدُ الَّذي ي  من أنَّ   رُّ ِص أُ   رُّ ِص أُ   صرُّ ني أُ ولكنَّ 
يقول بما    وعارفاً 

العاجز وحرفة    حرفةُ   باب والتجريح فهذهِ والسُّ   ب الشتائموما ينشر وما يكتب، وأن يتجنَّ 
قطعية، أن ال   الجبان، وأن ال يذكر شيئاً من دون وثيقةٍ   السخيف وحرفةُ   فيه وحرفةُ السَّ 

 ينشرها، عليه أنالَّتي  عليه أن يكون قاطعاً بالوثيقة    ،داً تأكِّ شيء عليه أن يكون مُ   ينشر أيَّ 
وعليهِ  ينقل،  فيما  صادقاً  مُ   يكون  يكون  ً ؤدَّ أن  ً بدِ ومُ   با   عا

دافعين عن رابط مُ د فيه إلمام زماننا وأن نُ مهِّ يمكننا أن نُ   الَّذيهذا هو اإلعالم    ،في طرحهِ 
هناك من عليه أن    ِه،بحسب  لٌّ كُ   رابط عند ثغوره العقائديةن نُ أ علينا    يجبُ   ،العقائدية  رهِ ثغو
ويسكتيتعلَّ  عليه   ،م  من    هناك 

يتكلَّ  يبذُ   ،مأن  أن  عليه  من  هناك  يكتب،  أن  عليه  من  أن    لَ هناك  عليه  من  هناك  المال، 
التقنياتِ يتدرَّ  المفيدةِ   النافعةِ   ب على  البرمجيات  المرابطةِ   وعلى  القائميَّ   في  الثغور  ة عند 

ر ما كرِّ أن أُ   ال أريدُ   ،هذا الكالم واضحةٌ لديكم  تفاريع مثلِ   الفكرية والعقائدية، وأعتقد أنَّ 
  فيها.  عتُ م من كالٍم في مقاماٍت أخرى توسَّ تقدَّ 
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الِم ترتبُط  يٌغ للسَّ ر، ِص قدَّ مُ ـالِم ال للسَّ يٌغ  الِم الملفوظ، وِص يٌغ للسَّ ِص   !هذا التكرار  لِّ ومع كُ 
ترتبُط بأحوالِه اليومية تغطي   المِ للسَّ   يغٌ وِص   ،نانإمام زما  بجانٍب من أوصاِف وخصائِص 

صلواتُ   لَّ كُ    عليه،  وسالمهُ   هللاِ   لحظاتِه 
الصيغةُ   مَّ ثُ  كُ   الَّتيالجامعةُ    تأتي  ِص مَّ وجَ   ،المضامين  لَّ اختزلت  مضامين  السَّ عت  الم  يغ 

  المِ الجامعِة للسَّ   آل ياسين وأشارت بنحٍو صريحٍ إلى الصيغِ   ر في زيارةِ قدَّ مُ ـالملفوِظ وال
دٍ   وآلِ   دٍ مَّ حَ على مُ  البليُغ    هي القولُ الَّتي  في أوائل الزيارة الجامعة الكبيرة    وردتالَّتي    ُمَحمَّ
  .الكامل

كُ  ولكنَّ    لِّ مع  تُ أهذا  الزيارة  مُ صرِّ لفاظ  ومعنى   دةً ؤكِّ ُح  وعودنا  ومعنى  عهودنا  معنى 
ا  يَ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ (  :فنحن نقرأ في الزيارة في زيارة آل ياسين  ،ةجعة العظيمعقيدتنا في الرَّ 

هللاِ يَّ قِ بَ  أَ فِ   ة  نقول؟  مَّ ثُ   ،هِض رْ ي  مِ يَ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ   ماذا   هذهِ   )هدَ كَّ وَ وَ   هُ ذَ خَ أَ   يالَّذِ   هللاِ   اقَ يثَ ا 
الرواية  لخِّ تُ   العبارةُ  لنا  من  الَّتي  ص  عليكم    )الكافي(قرأتها 

عليكم في   هاخرى فقد قرأتأُ   ةً ية مرَّ ا رأ الروأقأن    ال أريدُ   ، الم على رسول هللافي معنى السَّ 
 لهذا هو مصدرها الجزء األو  ،فال أريد أن أعيد قراءتها  راراً وكِ   راراً مة مِ دِّ قالحلقات المت

الَّتي و  الرواية عن صادق العترة  ،ووفاتهِ   بيفي باب مولد النَّ   )ي الشريففالكا(من كتاب  
  .لكم قبل قليل صتهُ لخَّ  الَّذيالم على إمام زماننا ضمون السَّ ماعتمدتها في بياِن معنى و

فسالمنا   )ِميثَاَق هللاِ الَِّذي أََخذَهُ َوَوكََّدهالسَّالُم َعلَيَك يَا  (  :اً واضحةٌ واضحةٌ جدَّ   هذه العبارةُ 
هللا   هو ميثاقُ   هُ على أنَّ   دُ ؤكِّ نُ   جعِة ونحنُ الرَّ   بعقيدةِ   كِ رابطِة وبالتمسُّ مُ ـعهٍد بال   هنا هو تجديدُ 

والمواثيِق وما    هودِ ه في ساحة العُ لُّ الكالُم كُ   )السَّالُم َعلَيَك يَا ِميثَاَق هللاِ الَِّذي أََخذَهُ َوَوكََّده(
  .العهود والمواثيق  على تلكَ  عُ يتفرَّ 

ر في صيغ قرأ من زيارة آل ياسين وحينما تعودون للتدبُّ أني  إنَّ   ؛ الزيارة الشريفة  وتستمرُّ 
السَّالُم (  :الصيغ  الزيارة الشريفة بعد البرنامج فالتفتوا إلى هذهِ   وردت في هذهِ الَّتي  الم  السَّ 

هللاِ  ِميثَاَق  يَا  َوَوكََّدهَعلَيَك  أََخذَهُ  الَِّذي  نقول؟  مَّ ثُ   ،  وَ يَ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ   ماذا   ي الَّذِ   هللاِ   دَ عْ ا 
السَّ   )نهمِ ضَ  صيغ  كّلِ  والمع  الملفوظ  الصيغة  قدَّ مُ ـالِم  مع  كُ الَّتي  ر  في   لَّ اختزلت  سالٍم 

الم ومع نا على إمامنا بجوامع السَّ مالجامعة الكبيرة حينما سلَّ   زيارة آل ياسين وفي الزيارةِ 
  رُ فيما بيننا وبين إمام زماننا يتكرَّ   فإنَّ التصريح اللفظي بمضمون المواثيق والعهودِ   ذلكَ 

  .الزيارة المختصرة ص الوجيز وهذهِ في طوايا هذا النَّ 
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أََخذَهُ  ( الَِّذي  ِميثَاَق هللاِ  يَا  َعلَيَك  َضِمنَ ،  َوَوكََّدهالسَّالُم  الَِّذي  هللاِ  َوْعَد  يَا  َعلَيَك  ، هالسَّالُم 
العَ هَ يُّ أَ   يكَ لَ عَ   المُ السَّ  وَ صُ نْ مَ ـ ال  مُ لَ ا  وَ بُ صْ مَ ـ ال  مُ لْ العِ وب  وَ وْ الغَ وب  اً دَ عْ وَ   ةُ عَ اسِ الوَ   ةُ مَ حْ الرَّ ث 

اللفظي  )وبذُ كْ مَ   يرَ غَ  التكرار  الجُ   ،الصيغ  لهذهِ   تالحظون  الوعود   دؤكِّ تُ الَّتي  ل  مَ لهذه 
الحدِّ   دُ ؤكِّ قود وتُ العُ   دُ ؤكِّ العهود وتُ   دُ ؤكِّ وتُ  إلى   هُ بأنَّ   رت عن اإلمام نفسهِ عبَّ   الَّذي  المواثيق 

ةُ كم هي أهميَّ   !عليه  هللاِ   وعدٌ موعود صلواتُ   هُ رت عن اإلمام بأنَّ عبَّ   الَّذي   إلى الحدِّ   !ميثاق 
ونحنُ   دُ ردِّ نُ الَّتي    والعقودِ   هودِ العُ   تلكَ  زماننا  مُ سلِّ نُ   مضمونها  إمام  أسأن  ،على  إلى   اكم 

زماأوكم    !؟تنامَّ أئِ  إمام  إلى  رسول  أوكم    !؟نانسأنا  إلى  في  سلِّ نُ   ونحنُ هللا  سأنا  عليه  م 
وكأنَّ وصل نُ ناتنا  بقَّ   مُ سلِّ ا  البقَّ   الٍ على    الين من 

احت الحمَّ   الٍ مَّ على حَ   ، الينلبقَّ لامي  رمع  لل من  احترامي  رسول هللا    لكنَّ   ؟!الينمَّ حالين مع 
  . هكذا عليهِ  مُ لَّ سَ يُ  ،هكذا عليهِ  مُ لَّ سَ بن الحسن ال يُ  ةجَّ الحُ  لكنَّ 

على إمام زماننا، هذا هو   المِ ل المعنى األعمق للسَّ مثِّ ها ال تُ لت لكم إنَّ مثلما قُ   البياناتُ   وهذهِ 
  واجبٍ   أقلُّ 

إلى حلقاٍت كثيرةٍ كي   المعاني العميقةُ تحتاجُ   ،الصحيح على إمام زماننا  المِ في معنى السَّ 
األدب من التحية   أقلِّ   ،الممن السَّ   الواجبِ   أقلِّ   بشرحِ   ني اكتفيتُ لكنَّ   ،أطرحها بين أيديكم

الحُ والسَّ  على  الحسنة  جَّ الِم    ، بن 
نا الِم والتحية على إمام زماننا، من دونها فإنَّ هي المرتبةُ األولى األقل من مراتب السَّ   هذهِ 

مع إمام   ة وعدم الحياءِ ءوالبذا  واالنحطاطِ   خافةِ فالِة والسَّ فاهِة والسَّ السَّ   إلى دائرةِ   سنخرجُ 
الخط   ونحنُ   ،زماننا طول  على  دائماً  المؤسَّ منعلَّ ت  هكذا  ،هكذا  من   ةِ الشيعيَّ   ةِ يَّ الدين  سةِ ا 
تسعي  ،ةالرسميَّ  سنة  ثمانين  يعيشون    سنة   ن مراجعنا 

ً أوإذا ما أرادوا    ،ثوننا شيئاً عن إمام زمانناحدِّ ال يُ   كتبوا لنا عن نجاسة البولِ   ن يكتبوا شيئا
أنَّ  أو  ألَّ والغائط  كُ وفهم  لنا  ً ا  البيتوفضعَّ   تبا أهل  أحاديث  فيها  هو    ،ا  من   جنيناهُ   الَّذيهذا 

  .وني عليهآخر فدلّ  آخر إذا كان هناك من شيءٍ  شيءٌ  قولوا لي هل يوجدُ  ،مراجعنا

جِ   يغُ الِص  واضحةٌ  تكرارِ دَّ اللفظية  في  وعنوانُ   اً  والمواثيق  العهود  هو    جعةِ الرَّ   مضامين 
 شرحتُ   ت علينا الروايات في ذلك، فأنا ماوالمواثيق ومرَّ   هودِ العُ   في هذهِ   لعنوان األولُ ا

إالَّ  شيئاً  وِ لكم  لِ   آياتِ فقاً  في  ال  ما جاء  الكريم  بحديثِ فسَّ مُ ـالكتاب  إنَّ   رةِ  الكريم،  ني العترة 
بت المعاني ما الحلقة قلَّ   من هذا البرنامج وفي هذهِ   الماضيةِ   لكم المعاني في الحلقاتِ   بتُ قلَّ 

  .بين آيات الكتاب الكريم وحديث العترة الكريم
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ً   أعودُ  في تفاصيل كثيرة   لُ ق حديثي وحينئٍذ سأدخُ كي ال يتشقَّ   لالختصارِ   إلى الزيارة طلبا
أريدُ  أبوابها  ال  ألج  َوَوكََّده(  :أن  أََخذَهُ  الَِّذي  ِميثَاَق هللاِ  يَا  َعلَيَك  يَا  ،  السَّالُم  َعلَيَك  السَّالُم 

َضِمنه الَِّذي  هللاِ  العَلَُم  ،  َوْعَد  أَيَُّها  َعلَيَك  َوالغَْوثُ السَّالُم  الـَمْصبُوب  َوالِعْلُم    الـَمْنُصوب 
َمْكذُوب َغيَر  َوْعَداً  الَواِسعَةُ  ْحَمةُ  الزيارةِ إلى أن نقول  تستمرُّ -  َوالرَّ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   -ألفاُظ 

فالحظوا   ،جعةِ لعقيدتنا بالرَّ   الصيغ تكراٌر وتأكيدٌ   من هذهِ   صيغةٍ   لِّ وفي كُ   )مَال السَّ   عِ امِ وَ جَ بِ 
جعة ال الرَّ   مراجعنا الكرام من أنَّ   ،تكم عنها مرجعيَّ   ثُ تتحدَّ الَّتي    جعةِ بالرَّ   ة االعتقادِ أهميَّ 

ً دتساوي عن  ون  ابُ العقائد، كذَّ   أيضاً بهذهِ   وهنيئاً للشيعةِ   العقائدِ   هنيئاً للمراجع بهذهِ   !هم فلسا
على اإلمام    المِ هم ال يعرفون معنى السَّ   ةِ جَّ مام الحُ إلون على امسلِّ ابون يُ المراجع كذَّ   !أنتم
يعرفو،  ةِ جَّ الحُ  كانوا  إذا  اآلخر،  البعض  على  بعضهم  يُسلُِّم  كما  عليه  معاني   نيُسلِّمون 

ن  وال يقرؤ  هم  ،فوا ذلكرن يعأى لهم  روايات وأحاديث العترة الطاهرة وأنّ   بحسبِ   السَّالمِ 
الروايا   ، تاالرواي يحفظون  معانيه  ت،ال  يفهمون  يُ   ،اوال  ويُ ضعِّ هم    هذهِ   ،اهنكرونفونها 
ن يتبيّ   م ل  )انبَ لَ   لو كانَ (ان كما يقولون  هذا لبَ   يوجد شيٌء غيرُ   من اآلخر، لو كانَ   ةُ يَّ القض

إالَّ  العوراتُ لنا  كُ     في  والعقائدية  عورالفكرية  السيِّ   تٌ اتبهم،  مواقفهم  في  ئة واضحةٌ 
دٍ والفاضحة من   د  وآل    ُمَحمَّ ل شيئاً  مثِّ ال يُ   هُ تعرض  الَّذيوقد عرضُت كثيراً منها وهذا  ُمَحمَّ

  لحدِّ اآلن. لم أعرضهُ  الَّذيبالقياس إلى 

العبارة  تستمرُّ  هذه  إلى  نصل  أن  إلى  هللا جَّ حُ   نَّكَ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ (  :الزيارة  أنَّ   ) ة  الزيارة    مع 
األئِ  أسماء  الوصفمَّ ذكرت  بهذا  ووصفتهم  مَ يَ   كَ دُ هِ شْ أُ وَ (   :ة  أنَّ وْ ا  أَ لِ عَ   الي    يرَ مِ يَّاً 

تَ ين حُ نِ مِ ؤْ مُ ـ ال بق  )هجَّ نُشْ يَّ وهكذا مع  المعصومين، فحينما  إمامة  إمام   ِهدُ  زماننا نطلب من 
  تلكَ   لِّ دتنا هو هذا تأكيدٌ وتوثيٌق لكُ يعق   ىأن يكون شاهداً عل  ،زماننا أن يكون شاهداً علينا

  .على إمام زماننا مُ سلِّ ا نُ نَّ م ذكرها حينما كُ تقدَّ الَّتي العهود والمواثيق 

نقول أن  ة هللا (  :إلى  ُحجَّ أَنََّك  لكُ   )َوأَْشَهُد  وتوثيق  تأكيدٌ  تقدَّ   لِّ وهذا  لكُ ما  تقدَّ   لِّ م،  م من ما 
زلت اختُ الَّتي  الم  مضامين السَّ   لِّ م من كُ ما تقدَّ   لِّ لكُ   ،رقدَّ مُ ـ ال  المِ لفوظ والسَّ مال  المِ السَّ   يغِ ِص 

ثت عن أنَّ  تحدَّ الَّتي  المعاني الملفوظة    لِّ لكُ   )المسَّ لا  عِ امِ وَ جَ بِ   يكَ لَ عَ   مُ َال السَّ (:  العبارة  بهذهِ 
  .إمام زماننا هو الميثاق هو الوعد

  ما جاء من تفصيٍل في اإلقرارِ   كوكذل  ،قرأتها عليكم ال أريد أن أعيد قراءتهاالَّتي  مل  الجُ 
  ةٌ جَّ جتبى حُ مُ ـالحسن ال  على أنَّ   ،ةٌ جَّ عليَّاً حُ   عليه على أنَّ   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ   شهادهِ وفي إِ 
  !وهكذا
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ة هللا  زماننا من   متأكيدٌ للعهد فيما بيننا وبين إما  ،ذلك تجديد للمواثيق   لُّ كُ   :َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ
 إمام   رظهوالَّتي  العظيمة    جعةِ الرَّ   بعقيدةِ   كُ نا نتمسَّ العقائدية ومن أنَّ   عند ثغورهِ   رابطُ نا نُ أنَّ 

ة هللا (  زماننا فاتحةٌ لها  ) ايهَ فِ   يبَ  رَ الَ   قٌّ م حَ كُ تَ عَ جْ رَ   نَّ أَ ر وَ اآلخِ وَ   لُ وَّ م األَ تُ نْ أَ   َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ
رَ  ال  تقول  !فيها  يبَ حٌق  أن  للزيارة  يمكن  حَ كُ رجعتَ   وأنَّ   :كان  الحُ   ولكنَّ   قٌّ م  ة  جَّ اإلمام 

يُ   وسالمهُ   هللاِ   الزمان صلواتُ   صاحبَ  أن  يريد  لنا هذهِ ؤكِّ عليه  َرْجعَتَُكم  (  :الحقيقة  د  َوأَنَّ 
  . )َحقٌّ َال َريَب فِيَها

الرَّ   ثُ ويستمر إمامنا يتحدَّ  أنَّ عن عقيدة  يَ الَ   ومَ يَ (  :ال ريب فيها  ها حقٌ جعة من  اً سَ فْ نَ   عُ فَ نْ  
لَ هَ انُ يمَ إِ  تَ ا  آمَ كُ م  مِ نَ ن  قَ ت  كَ بْ ن  أو  فِ بَ سَ ل  إِ ت  يكونُ   )اً يرَ ا خَ هَ انِ يمَ ي  ر وحينما  والظه  حينما 

النجاة باالبتعاد عن    شيٍء؟ في مرحلة الظهور إنَّ   بأّيِ   ما يكونُ جاة إنَّ النَّ   فإنَّ   جعةُ تكون الرَّ 
البتري كُ   ألنَّ   ،المنهج  البتري  المنهج  في    لُّ كُ   النَّجفمراجع    لُّ أتباع   لُّ كُ   النَّجف العمائم 

القليل سيُ شيعة العراق إالَّ   لُّ وكُ   النَّجفأهل    لُّ وكُ   النَّجفالحوزة في     ، ناصرون السفياني 
ظهرون التوبة ويتراجعون ن يُ حتَّى الَّذيعليه و وسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ جَّ قاتلون اإلمام الحُ سيُ 

اإلمام ويلتحقوا يفروا من جيش  حتَّى  ِة من جيش السفياني  جَّ ما إن يقترب جيش اإلمام الحُ 
السفياني شيعةُ إنَّ   !بجيش  شيعةُ إنَّ   ،النَّجف  هم  مراجع  إنَّ   ،العراق   هم  شيعة    ، النَّجفهم 

آل    تُ االرواي د  عن  الكالمُ بثتنا  دَّ حالَّتي  هي  ُمَحمَّ هذا    ذلك 
د آل  أحاديثُ  ،ستنتاج وال هو تحليلهو اال    ثتنا بذلك. حدَّ الَّتي هي ُمَحمَّ

ينجون  الَّذي البتريالَّذيم  هن  المنهج  عن  يبتعدون  منهجٌ   المنهجُ   ،ن  يعتقدُ   البتري    ال 
أنَّ   ،جعةِ بالرَّ  يرى  ال  عقيدةٌ الرَّ   منهٌج  وهذ  يجبُ   ضروريةٌ   جعة  بها  حال   ااالعتقاد  هو 

أنتم مع من تكونون مع المنهج البتري أم مع    ،ن، ما هو هذا كالم إمام زماننامراجعنا اآل
  ؟المنهج المهدويّ 

تُريدون   )هللا   ةُ جَّ حُ   أنَّكَ   دُ هَ شْ أَ وَ (  :المهدويّ   المنهجُ هذا هو   ذلك!!  أكثر من  بياناً  تريدون 
  يا لخيبتكم!!  ؟!شرحاً وتوضيحاً أكثر من ذلك ماذا تريدون

المهدويَّ  العقيدةُ  هي  الرَّ هذه  الواضحةُ ة  للعقيدةِ مُ ـال  اسخةُ  في   تنتشرُ الَّتي  البترية    خالفة 
بسببِ  الشيعي  الكرام    واقعنا  الشيعة  لمراجع  البترية  بها  الَّذي العقائد  واعتقدوا  اعتنقوها  ن 

بمعارفِ   ببِ بس والعترة وبسببِ   جهلهم  به من منهجٍ جاءنا   انخداعهم  الكتاب  ُخدِعوا  بما 
سيستمر، إْذ   ويبدو أنَّهُ   ،اللحظة  من النَّواصب منذُ بداياِت عصر الغيبة الكبرى وإلى هذهِ 

علمي تصرُّ إصراراً شديداً على االستمرار   دأنَّ المؤسَّسة الدينيَّة الشيعيَّة الرسميَّة بحدو
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الَّذين    ُر مراجع الشيعة األحياءاه كبانّ وهذا اإلصرار يتب  على هذا المنهج البتري الناصبي،
أن  ينتظرون  الَّذين  المراجع  القادمة من  تُقلِّدونهم، وحتَّى األجيال  وأنتم  يعاصروننا اآلن 

ون على نفس يقفزوا على كيكة المرجعيَّة بعد وفاة المراجع المعاصرين، أيضاً هم يصرّ 
  هذا المنهجِ األبتر األخرق.

إمام زماننا   مئة بالمئة مع عقائدِ   أوصلهم إلى عقائد تتعارض بدرجةِ أخرق    الدليل على أنَّهُ 
هذهِ  عقائدهُ؟!  تخالُف  وعقائدهم  عنه  ينوبون  كيف  عنه،  ينوبون  أنَّهم  يدّعون  أسئلة   وهم 

  ال شأن لي بهم. ،عليهم أن يجيبوا عليها هم

ة هللا ( ُحجَّ أَنََّك  َواآلِخر    َوأَْشَهُد  ُل  األَوَّ فِيَهاأَْنتُم  َريَب  َال  َحقٌّ  َرْجعَتَُكم  تحدَّثت   )َوأَنَّ  حين 
جعة هي  الرَّ لماذا؟ ألنَّ  جعة!  الرَّ ذكرت  ما ذكرت شيئاً  األول واآلخر  أنَّهم  عن  الزيارةُ 

جعة هي هدف الحُ  عليه ليس    وسالمهُ   هللاِ   سين، الُحسين صلواتُ غاية برنامجهم، ألنَّ الرَّ
الق األحزاب  هذه  ثُكم  تُحدِّ أنَّ كما  من  ثونكم  يُحدِّ األغبياء  المعّممون  الشيعيَّة وهؤالء  طبية 

القضاء على يزيد ولقد فشل الُحسين في القضاء على يزيد، بقي يزيدُ الحُ  سين كان يريدُ 
الحُ  الحُ في  واستمر  يزيد، كم  أفسد  مما  أكثر  أفسدوا  يزيد  بعد  جاءوا  والَّذين  األموي  كم 

أ وأفسدوا  ذلك  بعد  العباسيون  على  وجاء  الُحسين  انتصر  فأين  األمويون،  أفسد  مما  كثر 
القذارات الَّتي أوجدها   يزيد وعلى بني أميَّة؟! يرقّعون لكم من هذا الكالم القطبي من هذهِ 

أن   أردتم  إذا  وثقافةً،  فكراً  القطبيين وصارت  الخطباء  وبعض  القطبيين  المراجع  بعُض 
برنامجِ تطّ  إلى  عودوا  الموضوع  هذا  على  أكثر  ُحسين(  لعوا  الفائقة.  .يا    )البوصلة 

لعون على الحقائق الواضحة من عميِق ثقافة الكتاب والعترة، البرنامج متوفٌر على  ستطّ 
  الشبكة العنكبوتية.

جعةُ هي المرحلة الَّتي يتحقق فيها نصُر الحسين، الُحسين ما حقَّق أهدافهُ وإنَّما تحققت  الرَّ
أن يتحقَّق يريد الُحسيُن لهذا الهدف   هدفاً قريباً كان يريد لهُ بعُض األهداف، الُحسين حقَّق  

أن يتحقَّق أن فضح السقيفة، الُحسين فضح السقيفة، لذوي البصائر لألحرار، للَّذين كان 
ِألَْهِلَها(يخاطبهم:   اللَُّماَظة  هذه  يَدَُع  ُحرٌّ  أال  ُحرٌّ  وليس   )أالَ  لألحراِر  السقيفة  كشف  فلقد 

يقولون الُحسين    للَّذين  ُخدَّاُم  عبيدٌ   عبيدٌ   موهنحُن  وهم  ال    لرجالٍ   لشهواتهم  أمثالهم  من 
الحُ  من فكر  يُ سيِن وإنَّ يفقهون شيئاً  القطبية  كرِّ ما  الثقافة  باسمِ الَّتي  رون  سين الحُ   صبغوها 

  !وراً ودجالً وجهالً زُ 

  .ت السقيفة هذا هو الهدف القريبشفِ األول تحقق فقد كُ  الهدفُ  -
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الحُ   الهدفُ  - كان  سلسلةِ يُ   سينُ المتوسُط  في  والعترةِ  الكتاب  منهج  على  الحفاظ    ريد 
  .ق تحقَّ  لهدفُ اة من ولدِه وهذا مَّ األئِ 

 ،سينِ الحُ   النتصارِ   مةً قدِّ يكون مُ   الَّذيهور إمام زماننا  ظُ   هُ والعميق إنَّ   البعيدُ   الهدفُ  -
مرحلةُ إنَّ  الرَّ   ها  في  يُ االنتصار  حيث  الحُ سمَّ جعة  مرحلة   )نتصرمُ ـ ال(سيُن  ى  إنها 

جدَّ  الحُ طويلةٌ  المرحلة  الحق  دولة  مقطع  من  مرحلةُ سينيَّ اً  إنَّ   ة  اإلمام   هُ االنتصار، 
  .انتصارهُ  قُ المنتصر هناك يتحقَّ 

 نوان بعد االعتقاد بهم رجعتهم واألعلى شأناً فإنَّ فلذا جاءت الزيارة واضحةً من أنَّ أهم عُ 
النَّ بوَّ نُ  تتحقَّ بي  ة  الرَّ إالَّ   قُ األعظم ال  الزيارة الشريفةُ   ،جعةِ  في  بين ذكر عقيدة   فلذا قرنت 

التأكيدِ الرَّ  بهذا  الحُ   جعة  اإلمام  كالم  في  صلواتُ   ةِ جَّ الواضح  الشريفة  منزلتهم    هللاِ   مع 
  . عليهم

الزيارة ةُ هللا   نَّكَ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ (  :هكذا تقول  بقيَّ -  ُحجَّ م  كُ تَ عَ جْ رَ   ر وأنَّ اآلخِ وَ   لُ وَّ األَ م  تُ نْ أَ   -ة هللا يا 
ً فسَ نَ   عُ فَ نْ يَ   الَ   ومَ يَ   ا يهَ فِ   يبَ  رَ الَ   قٌّ حَ    جعةِ لم تكن آمنت قبل عصر الرَّ -  تنَ ن آمَ كُ م تَ ا لَ هَ انُ يمَ إِ   ا

ذلك  الرواياتُ   ،جعةبالرَّ  إلى  يَْنفَُع  -أشارت  َال  يَوَم  فِيَها  َريَب  َال  َحقٌّ  َرْجعَتَُكم  نَفَساً  وأنَّ 
ة مَّ األئِ   ألنَّ -  اً يرَ ا خَ هَ نِ ايمَ ي إِ ت فِ بَ سَ و كَ أَ   -جعةمن قبل الرَّ -  لبْ ن قَ مِ   إِيَمانَُها لَم تَُكن آَمنَت

ةِ   ينقصهُ اإليمانَ   الَّذي  فهذا اإليمانُ   )ناتِ رَّ كَ بِ   نُ ؤمِ ن ال يُ ا مَ نَّ يس مِ لَ (  :قالوا جعِة ال بالرَّ   بالكرَّ
َال    -المعنى  عن هذا  ثانِ اآلية والزيارة تتحدَّ   ،قيمة لهُ  يَوَم  َرْجعَتَُكم َحقٌّ َال َريَب فِيَها  وأنَّ 

  .)اً أَو َكَسبَت فِي إِيَمانَِها َخيرَ  ِمن قَْبل  يَْنفَُع نَفَساً إِيَمانَُها لَم تَُكن آَمنَت

ك التفاصيل هناك تل  لِّ على كُ -  يهلَ عَ   كَ دتُ هَ شْ ا أَ ى مَ لَ د عَ هَ اشْ فَ (  :الزيارةُ الشريفةُ   تستمرُّ   مَّ ثُ 
أخرى   تفاصيل 

فَاْشَهد َعلَى    -نفس المواثيق نفس العهود نفس العقود  دُ ؤكِّ هي تُ   ،للتوغل فيها  ال أجد مجاالً 
فَاْشَهد َعلَى َما   -أخرى  بتأكيد تلك العقود، ولكن بصيغةٍ   ستبدأ الزيارةُ -  َما أَْشَهدتَُك َعلَيه

  لُ اطِ البَ وه وَ مُ يتُ ضَ ا رَ مَ   قُّ حَ ـال ك فَ وِّ دُ ن عَ يٌء مِ رِ بَ و  كَ لَ   يٌّ لِ ا وَ أنَ وَ   -ة هللا يا بقيَّ -  أَْشَهدتَُك َعلَيه
ما هو هذا تكراٌر لنفس   )نه م عَ يتُ هَ ا نَ مَ   رُ كَ نْ مُ ـ اله وَ م بِ تُ رْ مَ ا أَ مَ   وفُ رُ عْ مَ ـ الوه وَ مُ تُ طْ خَ سْ ا أَ مَ 

هذهِ  والمواثيق،  والعمليةِ   صياغةٌ   العهود  الفكريِة  الجوانب  لبياِن  العُ   جديدةٌ   هودِ لتلك 
  . والمواثيق 
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ك  عهدُ  العقائدية  الثغور  هذهِ يالمرابطة عند  يتحقق من دون  ترجمةٌ   هذهِ   ؟!ميناالمض  ف 
المرابطة بالرَّ   لعهد  لالعتقاد  يُ وترجمةٌ  الرَّ جعِة، ولرفِض من  ما هو    هُ ألنَّ   جعةنكر عقيدة 

  م. ما هو بولي من أوليائه )تنابكرَّ  ؤمنُ ا من ال يُ نَّ ليس مِ ( من أوليائهم بولّيٍ 

َوأنَا َوِليٌّ لََك وبَِريٌء ِمن َعُدّوِك فَالـَحقُّ َما َرَضيتُُموه َوالبَاِطُل َما أَْسَخْطتُُموه َوالـَمْعُروُف 
َوالـُمْنَكرُ  بِه  أََمْرتُم  َعنهَما  نََهيتُم  َما  مُ سِ فْ نَ فَ     بِ ةٌ نمِ ؤْ ي  شَ الَ   هُ دَ حْ وَ   ا  وَ لَ   يكَ رِ   ِه ولِ سُ رَ بِ ه 

َ بِ وَ  وَ نِ مِ ؤْ مُ ـال   يرِ مِ أ يَ كُ بِ ين  مَ م  أَ والَ ا  وَ كُ لِ وَّ ي  وَ كُ رِ آخِ م  مُ تِ رَ صْ نُ م  لَ ي  في مُ -  مكُ عدَّةٌ  متى؟  عدَّةٌ 
المرابطةِ   الغيبةِ   زمانِ  زمان   في  وفي  القائِم  يوم  في  الظهور  زمان  وفي  ثغورهم،  عند 

الرَّ   جعةِ الرَّ  يوم  لَُكم    -ةالكرَّ   ويوم  جعةِ في  ُمعدَّةٌ  خَ تِ دَّ وَ مَ وَ َونُْصَرتِي  لَ صَ الِ ي   هذهِ   ،مكُ ةٌ 
تتكرَّ  المضامين    رُ العبائُر  عُ   أشرتُ الَّتي  فيها  في  قليٍل  قبل  وعُ إليها  معَ هودنا   إمامِ   قودنا 

  . عليه مُ سلِّ نُ  نا ونحنُ نزما

عليكم    ني فقط سأقرأُ القادمة لكنَّ   لهذا الدعاء في الحلقةِ   سأعودُ   ،يأتي الدعاء بعد الزيارةِ   مَّ ثُ 
ك  دِ هْ عَ يُت بِ فَ د وَ قَ وَ   اكَ قَ لْ أَ تَّى  حَ   -لقى هللا أحتَّى  -  اكَ قَ لْ أَ تَّى  حَ (   :في عبائر هذا الدعاء  ما جاءَ 

الماضية من   قرأتها عليكم في الحلقاتِ الَّتي    الروايةُ   ثت عنهُ تحدَّ   الَّذي  دُ العه  هُ إنَّ   )كاقِ يثَ مِ وَ 
هللا قد أخذ عهداً    رسولَ   علينا وإنَّ   هللا قد أخذ عهداً   فإنَّ   )الكافي الشريف(زء األول من  الجُ 

في   قرأُ نكذا  عليه، فه  وسالمهُ   هللاِ   هو عهدٌ فيما بيننا وبين إمام زماننا صلواتُ   علينا وذلكَ 
  ) َوِميثَاقِك -يا إلهي-َحتَّى أَْلقَاَك َوقَد َوفَيُت بِعَْهِدك ( :الشريفة الزيارةِ  هذا الدعاء وهو دعاء

  .إلى آخر ما جاء في فقراِت الدعاء الشريف

  عكم:ودِّ الحظٍة صغيرةٍ قبل أن أُ شير إلى مُ أُ ني لكنَّ وللكالم صلة   ةٌ للكالم بقيَّ 

الحلقاتِ  برنامج  تقدِّ مُ ـال  في  من  السؤال  )المسافر  دليلُ (مِة  هذا  على  أجبت  اذا مل  :حينما 
  جعةُ؟ الرَّ 

إنَّ فقُ  برنامجِ   لت  في ثالث حلقات من  أجبت على شٍق  يشتمل على شقين  دليل (  السؤال 
  ؟من محض اإليمان ولماذا رجعة من محض الكفر لماذا رجعةُ  :)المسافر

  ؟عليهم أجمعين  وسالمهُ  هللاِ  لماذا رجعتهم صلواتُ  :الشق اآلخر من السؤال

  قنا لذلك. فِّ بقينا أحياء وأن وُ  الجواب على هذا السؤال إلى الحلقة القادمة إنْ  سأؤجلُ 
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  ..ون نحُن والهوى والهوى والهوى زهرائيزهرائيُّ 

 ً   ..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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