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  يا َزهَراء 

ِحيم حَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

  . .طرهِ ِة عِ اليَ غَ بِ  اهُ يَّ ت رَ احَ ا فَ ا مَ ذَ اً إِ قَ بَ ا عَ يَ 

  ..هِ يبِ طِ ائِمهُ بِ ديَّةً نَسَ نَ  تْ ادَ هَ تَ وَ 

  . .هِ ائِ ِلقَ  بلَ ِه قَ وقِ اً ِلشَ فَ غَ ت القُلُوُب شَ صَ راقَ تَ 

  ..هِ اقِ ِعنَ  بلَ اً لذكرِه قَ ينَ نِ حَ وَ 

  ..الموَش الظّ يُ ُم جِ هزِ ائِه يَ فِنَ  يرِ اهِ زَ اُء أَ يَ اً ِض قَ ا ألَ اً.. يَ قَ ا ألَ يَ 

لةً جَ نسَ تَ وَ    ..امتُزيُِّن األيَ مسِه ُل نُوِر شَ دائِ اُب ُمتهدِّ

  ..ياقِ ا ُمتألٌِّق بَ يهَ  فِ ّيٍ انِ يٍء إلهيٍ ُسبحَ قيَّةً ُكلُّ شَ ا بَ يَ  ..قيَّةً ا بَ يَ 

اً  ايَ  اً ُمستَ . يَ .ِسرَّ   ..ا فَاِطَمةهَ انُ ُعنوَ ي  الَّتِ اِر هللا سرَ ي ُخزانِة أَ اً فِ عَ ودَ ا ِسرَّ

  ..ةمَ ائِ يِن القَ ِر قيِّمِة الدِّ واهِ جَ غلى آللي وَ تِه أَ يقَ قِ ي حَ لَّى فِ جَ تَ اً تَ مَ ائِ ا قَ يَ 

ً امَ مَ ا إِ يَ    . .ةمَ ادِ ة القَ يدَ شِ ة الرَّ لعَ ظُر الطَ نتَ ى الدَّرِب تَ لَ ا عَ نَ اً ُعيونَ امَ مَ ا إِ . يَ .ا

  ..ةمَ ائِ الٍة دَ ي حَ ى فِ بقَ نَ  كَ يقُ وفِ تَ حُن بِ اُن نَ قنَ يدَُك األَ َعبِ  ..يدُكَ بِ عَ  ..اُن نحنُ قنَ األَ  يدُكَ بِ عَ 

اهِر ال نَ  كَ ينُ بِ جَ ام وَ مَ ا إِ حُن يَ نَ  يُّونَ ائِ هرَ . زَ . ونيُّ ائِ هرَ زَ    ..ةمَ الالئِ أُ بِ عبَ الزَّ

َ إنَّهم أَ    . .ارمَ ين الحِ ل الدِّ جُ جِ رَ نهَ ُع مَ تبا

  .. أُ بهمعبَ ال نَ   ةِ اهَ السَّفَ ِة وَ الَ هَ الجَ هِل وَ اُل الجَ ثَ مِ 

اهِر ال نَ َك ينُ بِ جَ ام وَ مَ ا إِ حُن يَ ون نَ يُّ ائِ هرَ زَ    . .ةمَ الالئِ أُ بِ عبَ الزَّ

  . .يائِ هرَ ى زَ وَ هَ ـالى وَ وَ هَ ـالى وَ وَ هَ ـالحُن وَ يُّوَن نَ ائِ هرَ زَ 
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   ..مليكُ الٌم عَ سَ 

البرنامُج   رَ   الَّذيإنَّهُ  منهّجِ  من  نكون  أن  يُمكُن  ما  أقرَب  فيِه  نكون  أن  الدِّ جُ نُحاوُل  ين ل 
دٍ اإلنسان منهجِ   دوآِل    ُمَحمَّ رَ   ُمَحمَّ منهجِ  نستطيُع عن  ما  بقدِر  الدِّ جُ ُمبتعديَن  الحمار ل  ين 

نا الكاظُم صلواُت مثلما قال إمامُ   ،مراجع الشيعة  منهم من كبارِ   منهجِ النَّواصِب ومن أخذَ 
  .)َوأَْصَحابَُك أَْشبَاهُ الَحِمير أَْنتَ ( البطائني:  عليه للمرجعِ الشيعي الكبير عليّ هللاِ 

  إنَّهما المنهجاِن اللَّذاِن تحدَّث القُرآُن عنهما بنحٍو واضح في سورة الجمعة:

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

لَ الَّذي﴿َمثَُل  وفي اآلية الخامسِة بعد البسملة من نفس السورة:   - ثُمَّ  التَّْوَراةَ  لُوا  ُحّمِ ْم  َن 
  ل الدين الحمار.جُ إنَّهُ منهُج رَ ﴾ يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاراً 

  .﴿إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر﴾وال تنسوا ما جاء في سورة لقمان:  -
عليّ  - الكبير  الشيعي  للمرجع  الكاظُم  إمامنا  قاله  -   َوأصحابُكَ   أَْنتَ (البطائني:    وما 

وُمقلِّدوكأصح تابِعوَك  أصحابُك  المراجع،  من  أمثالُك  أَْشبَاهُ   -ابُك  َوأَصَحابَُك  أَْنَت 
  .)الَحِمير

ـــةٌ ـــإنَّ الـحم ــ فإذا خل    اَر مع الـحميــــِر مــطيـَّ احــــ   بُ ــــــوَت به فبئس الصَّ

مةُ األولى من حلقاِت هذا الحلقاُت    )زهرائيّون(برنامجنا  الحلقةُ السابعةُ من  هذه هي   المتقدِّ
وتمهيداً البرنامج كانت مُ  مةً  إلى هذهِ   ،قدِّ الثانيِة  الحلقِة  بياِن معنى   من  الحلقة ال زلُت في 

الِم على إمام زماننا وما يرتبُط بذلك من تفاصيل عقائدية، فهذا هو الجزُء السادُس من السَّ 
ِة  زمانالم على إمام  حديثي في بياِن مضموِن السَّ   وسالمهُ   هللاِ   بن الحسن صلواتُ نا الُحجَّ

  .عليه

  :الصةٌ وجيزةٌ ِلما تقدَّم من حديٍث في معنى سالمنا على إمام زمانناخُ 

  الَّذي  أكبر خطٍر في واقعنا اليوم في الواقع الشيعي هو الفكُر البتريُّ   ثتكم عن أنَّ وقد حدَّ  
  .ةهيمُن على ساحِة الثقافة الشيعيَّ يُ 

  :على إمام زماننا يشتمُل على مضمونين في آٍن واحد فسالمنا
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عهدٌ فيما بيننا وبينه أن نرابط عند حدوده عند ثغوره العقائدية المعرفية   :المضمون األول
مُ  الكالُم  وهذا  حديثهم صلواتُ   ستلٌّ الثقافية،  عميق  ومرَّ   وسالمهُ   هللاِ   من  أجمعين    عليهم 

  . الحديث في ذلك

هذه العقيدةِ   ِر في شأنِ والتفكُّ   رِ طول التدبُّ   ،جعةِ الرَّ   بعقيدةِ   االلتصاقُ   : الثاني  ا المضمونُ أمَّ 
نا  مين لنبيّ عظِّ نا ومُ ة نبيِّ قين بنبوَّ صدِّ مكننا أن نكون مُ ال يُ الَّتي  األصليِة الضرورية األساسيِة  

هللاُ صلَّ  إالَّ   ى  وآله  أنَّ عليه  من  نعتقد  أن  تتحقَّ     ال  الكاملة  إبعثتهُ  في عصرِ الَّ ُق   جعةِ الرَّ    
دـال دولتهِ  العظيمة أيامَ    مة.الخاتِ  ةِ يَّ ُمَحمَّ

السَّ خُ   هذهِ  لمعنى  وجيزةٌ  إمامِ الصةٌ  على  صلواتُ نَ زمانِ   الِم  عبر    وسالمهُ   هللاِ   ا  عليه 
  .مةتقدِّ مُ ـالحلقاِت ال

 هُ ا لكنَّ نَ زمانِ   الِم على إمامِ ما يرتبُط بمعنى السَّ   الحديُث في تفاصيلِ   كانَ   في الحلقِة الماضيةِ 
دٍ   جعةُ لماذا رَ   ؟جعةُ لماذا الرَّ   :ؤالٍ جواباً على سُ   كانَ  دوآل    ُمَحمَّ وجعلُت جوابي من   ؟ُمَحمَّ

ومُ  سريعٍة  جولٍة  أفناءِ خالِل  في  استطعتُ   الزيارةِ   وجزةٍ  وما  الكبيرة  أُ   الجامعة  كمل أن 
ُ   ، قِة وما انقضى حديثيحديثي فقد انقضى وقت الحل في فلذا سأ كمل ما لم أستطع إكمالهُ 

  الحلقِة الماضية.

نتم  بين أيديكم إذا كُ   ى عليكم أن يكون النصُّ وأتمنَّ   )الجنان  مفاتيحُ (بين يدي    الَّذي  الكتابُ 
ذلك في    ، راغبين 

أيضاً على أجهزة    رُ ويتوفَّ ر في بيوتكم  يتوفَّ   الَّذياب  تالك  هُ إنَّ   )مفاتيح الجنان(من    أنا أقرأُ 
الزيارُ  إنَّ الموبايل في جيوبكم،  الكبيرة  الكامل، مرَّ ة الجامعة  البليُغ  القول  فيما    ها  الحديُث 

  في أجواءِ   العقيدةِ   ى من عبٍق ومن عطٍر لهذهِ جعِة من خالِل ما يتجلَّ يرتبُط بموضوع الرَّ 
  ! م من كالمٍ ما تقدَّ  عيدُ الزيارة الجامعة الكبيرة ال أُ 

أُ لكنَّ  أنَّ ذكِّ ني  من  النَّ ركم  هذا  قلُت  النصُّ   ،صني  مُ   هذا  ليس  الكامل  من قيَّ البليُغ  بزمٍن  داً 
  . الحقيقة  إلى هذهِ  شيرُ ص ما يُ أوردُت من األمثلِة داخل هذا النَّ  مَّ ثُ  ،زمنةِ األ

ى هذا المعنى هذا المعنى ويتجلَّ   الجامعة الكبيرة يعضدُّ   اً في الزيارةِ دَّ مثاٌل آخر واضٌح جِ 
   :واضحاً فيه 
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أُ  الزيارة  في  عبائر  الكبيرة،خرياِت  نُ إنَّ   الجامعة  د  خاطبُ نا  وآل  ُمَحمَّ داً  أنَتُْم    :ُمَحمَّ بِأَبِي 
ي َونَْفِسي َكيْ    لَّ الذُ   نَ مِ   ا هللاُ نَ جَ رَ خْ م أَ كُ بِ م وَ كُ الئِ بَ   يلَ مِ ي جَ ِص حْ أُ وَ   َف أَِصُف ُحْسَن ثَنَائُِكمَوأُّمِ

المضاميُن يمكن أن نجد   هذهِ   ،اتكَ لَ هَ ـ ف الرُ ا جُ فَ ن شَ ا مِ نَ ذَ قَ نْ أَ وب وَ رُ الكُ   اتِ رَ مَ ا غَ نَّ عَ   جَ رَّ فَ وَ 
مصاديق  بد  ،لها  ولو  تطبيقاً  لها  نجد  أن  حياة   جةٍ ريمكُن  وفي  حياتنا  في  الدرجات  من 

يُ   األجيالِ  الغيبة،  نجد من  السابقِة عبر عصر  أن  لم  مكننا  وإن  التطبيقات  من  المصاديق 
ُث قطعاً  العبائر اآلتية تتحدَّ   فإنَّ   ؟!اآلتية  العبائرِ   مع  نا ماذا نصنعُ ن بدرجٍة كاملة، ولكنَّ تكُ 

عصرِ  الرَّ   ظهورِ   عن  عصر  وعن  زماننا  العظيمةإمام  فإنَّ   ،جعة  العبائر   هذهِ   وبالتالي 
  . يضاً في نفس االتجاه وفي نفس المستوىأ ستكونُ 

ي َونَْفِسي َكيْ بِأَبِ  َل بَالئُِكم َوبُِكم أَْخَرَجنَا هللاُ  َوأُْحِصي َجِميْ   َف أَِصُف ُحْسَن ثَنَائُِكمي أنَتُْم َوأُّمِ
الـَهلََكات ُجُرف  َشفَا  ِمن  َوأَْنقَذَنَا  الُكُروب  َغَمَراِت  َعنَّا  َج  َوفَرَّ الذُلَّ  جُ   ، ِمَن  شفا  رف  من 

حافتهُ   ؛الهلكات الشيء  ماذا نصنعُ   ،شفا  هذهِ   لكن  كَ مَ   حَ لَ صْ أَ وَ   ؟العبارة  مع  ن مِ   دَ سَ فَ   انَ ا 
نُ إالَّ   ،اانَ يَ نْ دُ  أن  أردنا  إذا  توجيهوجِّ   العبارة  ً ه  ً   ا ً ِص   دينيا الجانب   ،رفا عن  الحديث  فيكون 

الدنيوية بكُ   ظرِ النَّ   الديني بغّضِ  شؤوناتها واحتياجاتها وضروراتها   لِّ عن تفاصيل الحياة 
ً إقحم المعاني نا إذا أردنا أن نُ لكنَّ  وتصاريفها، وهذا ال يبدو من العبارةِ    . ذلك مكنُ يُ  قحاما

ي َونَْفِسي     ، اانَ يَ نْ ن دُ مِ   دَ سَ فَ   انَ ا كَ مَ   حَ لَ صْ أَ ا وَ نَ نَ يِ م دِ الِ عَ مَ   نا هللاُ مَ لَّ م عَ كُ تِ االَ وَ مُ بِ بِأَبِي أنَتُْم َوأُّمِ
بهذهِ  نصنُع  ماذا  اآلتيةالجُ   ولكن  تَ كُ تِ االَ وَ مُ بِ وَ   ؟مل  الكَ مَّ م  وَ مَ لِ ت  النِّ مَ ظُ عَ ة  وَ عمَ ت  ت  فَ لَ تَ ائْ ة 

ائتل  ،ةقَ رْ الفُ  الفُ فمتى  بمواالتهمت  مُ   بيعةُ   ؟رقة  مَ الِ وَ   مَّ هُ اللَّ (  !قةً فرِّ الغدير جاءت  وَ ي  ه اَال ن 
مَ ادِ عَ وَ  عَ ي  مَ صُ انْ وَ   !تفريق  اهذ  ،هاادَ ن  نَ ر  وَ رَ صَ ن  مَ ذُ اخْ ه  خَ ل  بيعة   )هلَ ذَ ن  أقول  حين 

لألُ فرِّ بما هي هي مُ   قةً ال أنَّ بيعة الغديرِ فرِّ الغدير كانت مُ   ة هكذا، واقعُ مَّ األُ   واقعُ   !ةمَّ قةٌ 
النّ   ،المسلمين هكذا الفُ واقع  ائتلفت  إنَّ الَّذي  رقة ونحنُ اس هكذا، فمتى  علّيٍ    نا شيعةُ ن نقول 

فِ إنَّ  متضاربةاتِّ   ،طوط خُ   ، أحزاب  ،مجموعات  ،رق نا  من   ؟رقةالفُ   ائتلفتفمتى    ،جاهات 
 المدنُ   ،قم  مدينةُ   ،كربالء  مدينةُ   ،جفالنَّ   تاً مدينةُ قاً وتشتُّ البقاعِ في العالم الشيعي تفرُّ   أكثرِ 

الم  الدينيَّةُ  أشدِّ  وتفرُّ تشتُّ   نِ د من  واختالفاً  ً تاً  و  قا القيادات  مستوى  مستوى  حتَّى  على  على 
في    وسنوياً    ،على مستوى الشارعحتَّى  جفيين والكربالئيين  بين النَّ   اس، صراٌع تقليديٌّ النّ 

حينما تأتي   ،الواقع  مجالس العزاء ومواكب العزاء سنوياً تحدث االختالفات على أرِض 
ً النَّ   مواكبُ  سنويا األربعين  زيارة  في  كربالء  إلى  اختالفهنا  جف  تذهب   ،ك  وحينما 
نهايةِ   مواكبُ  في  النَّ   كربالء  إلى  صفر  يحدثُ شهر  وألمورٍ هُ   جف  اختالف   ةٍ هتاف  ناك 
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أوجدت الَّتي  هي  الدينيَّة    في المرجعياتِ   اس المشكلةُ ليست في النّ   بسيطة، المشكلةُ   ساذجةٍ 
االختالف مثالً وإالَّ   ،هذا  لماذا  ال    اختالفٌ ع في  يوجد  ال  وبين   راق  البصريين  بين 

ات العراقية لماذا ال يوجد ظ المدن والمحاف  ةِ وهكذا في بقيَّ   ؟!لماذا  ،العماريين في العمارة
جفيين من عامة الشيعة أو في في نفس النَّ   هل المشكلةُ   ؟!بين أبناء المدن األخرى  خالفٌ 

الكربالئيين الشيعةِ   نفس  عامة  في  من  المشكلةُ  هؤالء،  في  ليست  المشكلة  أبداً،  ؟ 
الَّتي   إليها  المرجعيات  هي  الَّتي  يعودون  هذهِ الَّتي  تتزعمهم  الحال  بهذا   ةالقضي  جعلتهم 

يفعلها بعضهم الَّتي  المقالب    ،لفصَّ مُ   نٌ أش  فذلكَ   ا االختالفات فيما بين المراجعِ أمَّ   ،واضحةٌ 
 ،الدعاياتُ   ،الدسائسُ   ،على طول الخط   قائمةٌ   هذهِ   ،حاكتُ الَّتي    المؤامراتُ   ،للبعض اآلخر

  ، التفسيقُ 
النَّ   ،القضايا على قدٍم وساق   قولوا ما تشاءون هذهِ  وبعد ذلك في المدن   ،في قم  ،جففي 

 تابعةً   عتبرُ ها تُ نَّ إالكبيرة، كما هو الحال في مشهد فالدينيَّة  العواصم    تابعةً لتلكَ   تكونُ الَّتي  
لقُ  فإنَّ   ،مدينياً  الحال في كربالء والكاظمية   جف مع االختالفاتِ للنَّ   تابعةً   عتبرُ تُ ها  كما هو 
   !؟رض الواقعأ رقة على الكبرى، فأين ائتالُف الفُ  جف هي العاصمةُ النَّ  باعتبار أنَّ  القائمةِ 

هذهِ  بأيامنا  مرتبطةً  ليست  القضية  المراجعِ   ،وهذه  بين  فيما  والتشنيُع  االختالف   هذا 
األمر   بل إنَّ   ،ةظ اللح  بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذهِ   نذُ على طول الخط مُ   موجودٌ 

غرى مثلما  الغيبة الصُ   مراجع الشيعة في عصرِ   من أكبرِ   الشلمغانيُّ   ،سابقاً على ذلك  انَ ك
 عةِ يبين مراجع الش  ُث عن االختالفاتِ يتحدَّ الغيبة هو    في كتابهِ   الطوسي عنهُ   يخُ الشَّ   ينقلُ 

ة وعلى الزعامة على المرجعيَّ   شُ نتهار  )عليها  شُ ا نتهارنَّ نا كُ من أنَّ (  :في تلك الفترة فيقول
نتهارشُ نَّ كُ (الدينيَّة   تهارُ   ا  الكالبِ عليها  الجِ   ش   صدرَ   الَّذيالشلمغاني هذا هو    )يفعلى 

 ه الشيعةُ بحقِّ   اللعنُ   رَ دَ ا صَ مَّ لَ   ،مراجع الشيعة  بارِ كان من كِ   هِ بحقَّ   لعنٌ   سةِ دَّ المق  من الناحيةِ 
الكالمُ  هذا  الثالث  السفير  إلى  أيا  جاءت  الحُ   مكان  الثالث  النوبختي   بنسين  السفير  روح 

  ؟ تب الكُ   ى بهذهِ غاني بيوتنا مألمتب الشلبكُ   ماذا نصنعُ   :لهُ   قالوا   ،رضوان هللا تعالى عليه
العملية   الشيعةُ الَّتي  الرسالة  إنَّ   يعملون بها هي رسالةُ   كان  الشلمغاني    رسالةُ (ها  المرجع 

رسالةً   كتابُ   )يفلالتك كان  وبأمرٍ   التكليف  النُ   عمليةً  الحُ وَّ من  لإلمام  الخاصين  ة  جَّ اب 
فيه   لعنٌ   خرجَ   ،الرسالة للشلمغاني  بهذهِ   كانت الشيعة تعملُ   ،أمروا الشيعة أن يعملوا بها

لماذا ذلك    ؟بعد 
حالةِ   هُ ألنَّ  في  الزعامةِ   صراعٍ   دخل  وهذا   اهذ  على  الخط،  طول  على  موجودٌ  الصراع 

دقيقٌ  وصف      : الوصف 
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الدنيا    في نهج البالغِة وصفَ   فقد وردَ   )جيفعلى الِ   البِ ش الكِ عليها تهارُ   ا نتهارشُ نَّ كُ (
ي إلى فرقٍة وإلى صراعٍ ؤدِّ تُ الدينيَّة الَّتي    والمرجعيةُ الدينيَّة    الزعامةُ   فهذهِ   ،ها جيفةٌ من أنَّ 

كالمُ  الجيف،  أجيف  من  ينطقُ   هي  هنا  حّقٍ  كالم  عليه  لعنة هللا  في   الشلمغاني  الوجدان 
  وجدانه بكالم حق.  األحيان ينطقُ  الضال في بعِض  لُ بطِ مُ ـال بُ األحيان الكاذِ  بعِض 

ي َونَْفِسي َكيَف   َوأُْحِصي َجِميَل بَالئُِكم َوبُِكم أَْخَرَجنَا هللاُ    أَِصُف ُحْسَن ثَنَائُِكمبِأَبِي أنَتُْم َوأُّمِ
الـَهلََكات   ُجُرف  َشفَا  ِمن  َوأَْنقَذَنَا  الُكُروب  َغَمَراِت  َعنَّا  َج  َوفَرَّ الذُلَّ   هذهِ   ،ار النَّ   نَ مِ وَ ِمَن 

تتحقَّ  ال  إالَّ المعاني  كامٍل  بشكٍل  زمانِ ُق  في  إمامناظُ     عُ يتدرَّ   مَّ ثُ   ،هور  تحقُّ ُج  هذهِ لواً   ق 
دـال يمة وصوالً إلى الدولةِ ظ الع جعةِ المعاني عبر عصر الرَّ    .الخاتمة ةِ يَّ ُمَحمَّ

ي َونَْفِسي بُِمَواَالتُِكم َعلََّمنا هللاُ َمعَاِلمَ    ، ِديننَا َوأَْصلََح َما َكاَن فََسَد ِمن ُدْنيَانَا  بِأَبِي أنَتُْم َوأُّمِ
إمامنا وبعد ذلك يتعالى هذا المعنى شيئاً فشيئاً    هورِ ظُ    في زمانِ ُق إالَّ الصالُح ال يتحقَّ هذا  

  . العظيمة جعةِ الرَّ  عصرِ  برَ عِ 

دُ هُ  أدعيةِ ناك  من  األدعية    شهرُ   عاٌء  من  ً تُ الَّتي  رمضان  يوميا من أ أنا    ،قرأ  عليكم  قرأ 
الجنان( يُ   )مفاتيح  الدعاء  رمضان  هذا  شهر  في  يومياً  يُ   والمسنونُ قرأ  كُ أن  بعد   لِّ قرأ 

قرأ هذا الدعاء يعني المستحبَّ يعني المشروع ما جاء في الشريعِة أن يُ   المسنونُ   ،فريضة
كُ  الصبح  لِّ بعد  فريضة  بعد  واجبة  الظهر  ،فريضٍة  فريضة  فيُ   ،بعد  ً وهكذا،  يوميا  قرأ 
مرات  بحسبِ  عَ خِ دْ أَ   مَّ هُ اللَّ   :المسنون خمس  أَ لَ ل  جاء -  وررُ السُّ   ورِ بُ القُ   لِ هْ ى  المعنى  هذا 

الحديث هنا    ،السرور لن يدخل على أهل القبور  من أنَّ   ثواألحادي  صريحاً في الرواياتِ 
ً   هل القبور لهُ أعن سروٍر خاص، الحديث هنا عن سروٍر يجدُ   اللَُّهمَّ أَْدِخل   -طعماً خاصا

أَْهِل القُبُوِر السُُّرور  - ى نفسهالالفقرات دالة بنفسها عة  عند ظهور إمام زماننا بقيَّ -  َعلَى 
األول وما   ر القائميّ صق في العيتحقَّ   هُ هذا المعنى؟ إنَّ   قُ متى يتحقَّ -  ير قِ فَ   لَّ ي كُ نِ غْ أَ   مَّ هُ اللَّ 

ق سابقاً ولن  قَّ حهذا المعنى ال ت-  اللَُّهمَّ أَْغنِي ُكلَّ فَِقير  -جعة العظيمةعبر عصر الرَّ   بعدهُ 
 لَّ و كُ سُ م اكْ هُ اللَّ  ع،ائِ جَ  لَّ ع كُ بِ شْ أَ  مَّ هُ اللَّ ، اللَُّهمَّ أَْغنِي ُكلَّ فَِقير -زمانناق قبل ظهور إمام يتحقَّ 

اس بل النّ ليس من قِ   إلى رأفٍة ورحمةٍ   طلقة ويحتاجُ مُ   هذا األمر يحتاج إلى عدالةٍ   ،انيَ رْ عُ 
قِ وإنَّ  من  يتحقَّ   ،كم االح  بلِ ما  ال  المعنى  حاكٍم  إالَّ   قُ وهذا  عند  مثلما  مُ   درةً قُ   يمتلكُ   طلقة 

الكبيرة الجامعة  الزيارة  في  ً حتَّى  الحاكم    )مكُ لَ   يءٍ شَ   لُّ كُ   لَّ ذَ وَ (  :نخاطبهم   لو كان صالحا
بنسبةٍ  وكانَ   ،نةعيَّ مُ   ولو كان عادالً  وشفيقاً  النّ يُ   ولو كان رحيماً  إلى  اس لن ريد اإلحسان 

يُ  أن  هذهِ حقِّ يستطيع  تحتاجُ   هذهِ   ألنَّ   ،المعاني  ق  قُ   المعاني  إلى   وتحتاجُ   ،خاصة   درةٍ إلى 
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أفالذ أكبادها مثلما جاء   خرجُ خرج كنوزها ستُ األرض ستُ   ولذا فإنَّ   ،ال حدود لها  إمكاناتٍ 
الرواي أنَّ   تِ افي  من  نتصوَّ   الشريفة  أن  نستطيع  ال  بنحٍو  سيكوُن  االقتصادي  ره  الوضع 

  .اآلن

 لِّ كُ   ينَ ي دَ ِض اقْ   مَّ هُ اللَّ ،  مَّ أَْشبِع ُكلَّ َجائِع، اللَُّهم اْكُسو ُكلَّ ُعْريَاناللَّهُ ،  اللَُّهمَّ أَْغنِي ُكلَّ فَِقير
يُ -  وبرُ كْ مَ   لِّ ن كُ ج عَ رِّ فَ   مَّ هُ اللَّ   ،يندِ مَ  كيف   ؟مكروب وهناك الحروب  لِّ عن كُ   جُ فرَّ كيف 
كُ   جُ فرَّ يُ  االقتصاديُ   لِّ عن  الوضُع  وهناك  وتقلِّ مُ ـوال  العسيرُ   مكروب  عليِه يُ   الَّذيُب  خاف 

 مكروب واألمراضُ   لِّ ُج عن كُ فرَّ كيف يُ   !؟االقتصادية الكبيرة  ومن العثراتِ   من األخطارِ 
تفتُك  العقلي  المستوى  وعلى  النفسي  المستوى  وعلى  الجسدي  المستوى  على  الفتاكةُ 

ً بالنّ  ذريعا فتكاً  تنتهي  !؟اس  كُ   -كيف وكيف وكيَف األسئلة ال  َعن  ج  فَّرِ َمْكُروباللَُّهمَّ   ،ّلِ 
لغواً إمَّ   األدعيةُ   هذهِ  تكون  أن  ت  ا  تطبيقٍ   دون  من  قالهكذا  لها من  يكون  رض أعلى    أن 

 ، ال حقيقة لها  وأصبحت العبادة لغواً   ،إلى آخره  من أولهِ   مهزلةً   أصبح الدينُ   ذٍ الواقع وحينئ
ها  إنَّ   ؟النصوص  هذهِ   قُ رض الواقع فمتى تتحقَّ أعلى    قُ النصوص تتحقَّ   ا أن تكون هذهِ وإمَّ 
تحقُّ   قُ تتحقَّ  بداياِت  أرِض في  على  ظُ   قها  عند  تتس  إمامِ   هورِ الواقع  وهكذا   مى ازماننا 

  ،العظيمة  جعةِ عصر الرَّ   وتتعالى معانيها تطبيقاً وتحقيقاً وتفعيالً على أرض الواقع عبرَ 
  القائميُّ   العصرُ 
مُ نتحدَّ   محدود، ونحنُ   زمانهُ  لقة من ط الم  ةُ ل العدا  ،على األرض  طلقٍة تكونُ ث عن عدالة 

نتحدَّ إنَّ   ،الحاكم   بلِ قِ  الرعيَّ نا ال  الالرعيَّ   فإنَّ   ،ةِ ث عن عدالة  فيها  العاصي،    طيعُ مُ ـة  وفيها 
 فهناك برٌّ   ،والفاجر  إلى البرِّ   عدل إمامنا سيصلُ   من أنَّ   ،عدلهُ   خبرنا من أنَّ تُ   تُ اوالرواي

المجتمع في  فاجر  أتحدَّ   ،وهناك  إنَّ   ثُ حين  المطلقة  العدالة  عدالةُ عن  ال   ،زماننا   إمام  ها 
  إمام زماننا،   هي عدالةُ   المطلقةُ   عدالتهم محدودة، العدالةُ   التهُ وِ فَ   عن عدالِة والتهِ   ثُ أتحدَّ 

أتحدَّ  القائ  والفاجر في زمنِ   البرُّ   فيهِ   المجتمعُ   ،المجتمع  عن عدالةِ   ثُ ال  وفي   يّ مالعصر 
يومٍ   جعةِ الرَّ   زمنِ  آخر  إلى  أيامِ   العظيمة وهكذا  ال  من  دـالدولة  البرُّ   ،ةيَّ ُمَحمَّ وهناك   هناك 

 قُ تحقَّ تال    ومن والتهِ   من الحاكمِ   تكونُ الَّتي    العدالةَ   على مراتب، ولذا فإنَّ   اسُ الفاجر، والنّ 
دـالدولة ال   منِ  في زَ إالَّ  د   الة فهم آلُ ا الوُ بي وأمَّ األول هو النَّ   يكوُن الحاكمُ   ة حيثُ يَّ ُمَحمَّ   ُمَحمَّ

 ، عليهم أجمعين   وسالمهُ   هللاِ   األمِر صلواتُ   هم والةُ ة، إنَّ مَ اطِ علّيٍ وفَ   ةُ وأوالدُ مَ اطِ عليٌّ وفَ 
 قُ راب ال يتحقَّ هذا التُ   االعتيادية على  فيما يرتبُط بحياتنا الدنيويةِ   هذا الوصفُ   والة األمرِ 

جعة العظيمة ِة وفي زمان الرَّ جَّ  في زمان ظهور إمامنا الحُ إالَّ   )األمر  الةُ و(هذا المضمون  
دـال  إلى الدولةِ  وصوالً    العظمى. ةِ يَّ ُمَحمَّ
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اللَُّهمَّ أَْشبِع ،  فَِقيراللَُّهمَّ أَْغنِي ُكلَّ    اللَُّهمَّ أَْدِخل َعلَى أَْهِل القُبُوِر السُُّرور،  :أعود إلى الدعاء
ُعْريَان ُكلَّ  اْكُسو  اللَُّهم  َجائِع،  ُكّلِ ،  ُكلَّ  َعن  ج  فَّرِ اللَُّهمَّ  َمِدين،  ُكّلِ  َديَن  اْقِضي  اللَُّهمَّ 

 في إالَّ   قُ المثاليةُ ال تتحقَّ   الصورةُ   هذهِ   ،يرسِ أَ   لَّ كُ   كَّ فُ   مَّ هُ اللَّ   ،ريبغَ   لَّ كُ   دَّ رُ   مَّ هُ اللَّ   ،َمْكُروب
قدرةِ  ـم من ال  يمتلكُ   طلق وعند حاكمٍ عدلهُ عدٌل مُ   طلق عند حاكمٍ بعدٍل مُ   كومٍة عادلةٍ حُ   ظلِّ 

  .)مكُ لَ  يءٍ شَ  لُّ كُ  لَّ ذَ وَ (شيء   لِّ على كُ  مقدرتهُ  بحيث تستطيلُ 

سٍد من أمور المسلمين  اف  لَّ كُ -  ينمِ لِ سْ مُ ـ ال  ورِ مُ ن أُ مِ   دٍ اسِ فَ   لَّ ح كُ لِ صْ أَ   مَّ هُ اللَّ يقول الدعاء:    مَّ ثُ 
المعنى ال يتحقَّ   بدينهم وما يرتبطُ   ما يرتبطُ  القائميّ ُق إالَّ بدنياهم، هذا  األول    في العصر 

ما جاء   ةِ إلى بقيَّ   ،اللَُّهمَّ أَْصِلح ُكلَّ فَاِسٍد ِمن أُُموِر الـُمْسِلِمين  -العظيمة  جعةِ الرَّ   وفي عصرِ 
  .في الدعاء الشريف

َ بِ   :وهنا الكالم هو هو ا مَ   حَ لَ صْ أَ ا وَ يننَ دِ   مُ الِ عَ مَ   ا هللاُ نَ مَ لَّ م عَ كُ تِ االَ وَ مُ ي بِ سِ فْ نَ ي وَ مِّ أُ م وَ تُ نْ ي أَ بِ أ
دُ مِ   دَ سَ فَ   انَ كَ    اانَ يَ نْ ن 
أن   المعنى هل نستطيعُ   اهذ  ،يانانفسد من د  شيءٍ   لَّ أصلح كُ   انيانمن دُ   أصلح ما كان فسدَ -
قه لنا حقِّ أن يُ   أحدٌ   طيعُ تهذا المعنى ال يس  !ق لنا هذا المعنىحقِّ قهُ وهل يمكن لجهٍة أن تُ حقِّ نُ 

بُِمَواَالتُِكم َعلََّمنَا هللاُ َمعَاِلُم ِديننَا َوأَْصلََح َما َكاَن فََسَد ِمن  - نقول لهم نحنُ   ولذا هكذا ،م هُ إالَّ 
م من األيام  ثنى لهم الوسادةُ فيما تقدَّ لم تُ   ؟م من األيامفيما تقدَّ   لهم الوسادةُ   نيتهل ثُ   ،ُدْنيَانَا

ننتظرُ  االنتظار  نعيُش  فنحُن  الحقّ   ولذا  أيامَ ونُ   دولة  ستزول،    راقُب  متى  الباطل  جولة 
  ، الكبيرة  الجامعةُ   عنها الزيارةُ   ثُ تتحدَّ الَّتي  المضامين    هذهِ   المعاني وانتظارِ   بانتظار هذهِ 

في   اوإمَّ   ا في العصر المهدويّ الزيارة الجامعة إمَّ   يقرأُ   سيكوُن مناسباً لقارئٍ   هذا الخطابُ ف
الرَّ  الكالمُ   سيكونُ   فحينئذٍ   ،العظيمة  جعةِ عصر  ً تحقِّ مُ   هذا  الواقع  قا أرض  فإنَّ وإالَّ   ،على    

 ما قبل ذلك فإنَّ حتَّى  برى وعصر الغيبة الكُ   مرتبطاً فقط بأيامنا هذه بأيامِ   الكالم إذا كانَ 
  . على أرض الواقع ال حقيقة لهُ  لغواً  الكالم سيصبحُ 

 وتقرؤون هذهِ   !العظيمة  جعةِ أنتم في عصر الرَّ   !المهدويَّ   روا اآلن أنتم في العصرِ تصوَّ 
ستكونُ   هذهِ   فإنَّ   ،العبائر الواقع   ةً يحقيق  العبائر  أرض  ي    :على  َوأُّمِ أَْنتُم  َونَْفِسي بِأَبِي 

َمعَاِلُم ِديننَا َوأَْصلََح َما َكانَ  ت الَكِلَمة    ،فََسَد ِمن ُدْنيَانَا   بُِمَواَالتُِكم َعلََّمنَا هللاُ  َوبُِمَواَالتُِكم تَمَّ
إلى بقية ما جاء في   ،ةضَ رَ تَ فْ مُ ـ ال  ةُ اعَ الطَّ   لُ بَ قْ م تُ كُ تِ االَ وَ مُ بِ قة وَ رْ ت الفُ فَ لَ تَ ائْ ة وَ مَ عْ ت النِّ مَ ظُ عَ وَ 

  . الزيارة الجامعة الكبيرة
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عدَّة   قد الحظ أنَّ   يكونُ   هُ معي فإنَّ   تابعُ يُ   ية وتابعها وهو اآلنضمن شاهد منكم الحلقة الما
الظهور     في زمانِ رض الواقع إالَّ أق على  صدُ الزيارة الجامعة الكبيرة ال يَ   مواقع في نّصِ 

 العظيمة سيكونُ   جعةِ الرَّ   العظيمة، وقطعاً انطباقهُ في عصرِ   جعةِ الشريف أو في زمان الرَّ 
مِ   بدرجةٍ  ً مَّ أشد  الشريف خصوصا الظهور  في عصر  عليه  بداياتِ   ا  الظهور   في  عصر 

 فعُ واحدة، حينما يرت  فعةً ر ال يأتي دُ التغيُّ   خاء وإنَّ الرَّ   ، فإنَّ جيٌّ يألن األمر تدر  ،الشريف
فإنَّ  والمقام  الركن  بين  زماننا  إمام  بنحوٍ   نداء  يأتي  دُ   تدريجيٍ   األمر  يأتي  واحدة   فعةً ال 

ً  مُ وهكذا يتسامى يتعالى يتقدَّ    العظيم. جعةِ عصر الرَّ  إلى تفاصيلِ  فشيئاً إلى أن نصلَ  شيئا

لِ خُ  لها إلى من أوَّ   الحلقةِ   الماضية وما ذكرتهُ في هذهِ   م من حديثي في الحلقةِ ما تقدَّ الصةٌ 
  ظة:حالل هذهِ 

الرَّ  بعقيدة  فيما يرتبُط  لها  تفاصيِل وأجواءِ أموٌر الحظتموها بعد ذكري  الزيارة    جعِة في 
  :الجامعة الكبيرة

ذُ   :أمرٍ   أولُ  مقامات  ومن  أوصاف  ومن  عناوين  من  جاء  مُ ما  في  الزيارةِ قِدّ كرت    مة 
أن   المقامات ال نستطيعُ   األوصاف وتلكَ   تلكَ   عيد الكالم فإنَّ أن أُ   الكبيرة ال أريدُ   الجامعةِ 

تبدأ من ظهور    األمرِ   وطالئعُ   ،العظيمة  جعةِ  في عصر الرَّ الواقع إالَّ   سها على أرِض نتلمَّ 
الزيارة  جاءت في  الَّتي  األوصاف    لُّ مات وكُ االمق  لُّ العناوين وكُ   لُّ فكُ   ،إمام زماننا أوائل 

أمثلةً  لكم  وقد ضربت  الكبيرة  مثالً   الجامعة  كيف   )كةالئِ مَ ـال  فُ ختلَ مُ (   :منها  المعنى  هذا 
تلمَّ   سهُ نتلمَّ  كيف  أو  سبقوناالَّذي  سهُ اآلن؟  نتلمَّ   ؟ن  أن  نستطيع  ال  المعنى  في إالَّ   سهُ هذا   

القائميّ    ،األول  العصر 
الرَّ   مَّ ثُ  المعنى عبر عصر  هذا  فكُ   جعةِ يتسامى  وكُ   لُّ العظيمة،    لُّ وكُ   األلقابِ   لُّ األوصاِف 

بداياتِ ذُ الَّتي  العناوين    لُّ المقاماِت وكُ  المقاطع األولى من  الجامعة   الزيارةِ   كرت لهم في 
سها على أرض الواقع إالَّ   الكبيرة ال نستطيعُ   في زمن الظهور الشريف وفي زمن أن نتلمَّ

  األول.  هذا األمرُ  ،ال أعيد  اعن هذ الكالمُ  مرَّ  ،العظيمة جعةِ الرَّ 

الكبيرة   الجامعةِ   كرت في الزيارةِ هناك العديدُ من المواضع ومن المواقعِ ذُ   :الثاني  األمرُ 
نتصوَّ  أن  نستطيُع  على  ال  صدقها  إالَّ أر  الواقع  زمنِ رض  في  في     الشريف  الظهور 

العظيمة الرجعة  وفي عصر  األول  القائمي  المواضعِ   شرتُ أوقد    ،العصر  تلك  أهم   إلى 
من مصاديِق     مصداقٌ ما هو إالَّ   قبل قليلٍ   والمواقع في نص الزيارة الشريفة وما ذكرتهُ 

  .هذا األمر
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  ص من زنزانةِ ن تتملَّ مكن أما يُ   ُص بقدرِ لها إلى آخرها تتملَّ من أوَّ   الزيارةُ   :الثالث  األمرُ 
قُ   فليسَ   ،ريخأالت إلى   ريخيةٍ أت  يودٍ من  بنا  يعود  مطلٍب  ألّيِ  ذكٍر  من  وال  أحداث  من  وال 

الت نحنُ أتفاصيل  قطعاً  نستطيعُ   ريخ،  الت  ال  عن  ننفصل  خُ أأن  تريخِ  وإنَّ  ريخ  أصوصاً 
يُ  الت  ،من عقيدتها  اءً زل جُ شكِّ األدياِن  ننفصل عن  أن  يمكننا  استعملتُ أ ال  هذا   ريخ ولذلك 

أنَّ  من  يتملَّ النَّ   التعبير  أن  حاول  الشريف  بقدرِ ص  ال  ص  زنزانة  من  يستطيع  ريخ تأ ما 
الزيارة الجامعة الكبيرة   زماٍن ومكان، نصُّ   لِّ نٌص صالٌح لكُ   هُ ريخ لماذا؟ ألنَّ أحداث التأو

  بهِ   مكننا أن نزورَ ص يُ هذا النَّ   ولذا فإنَّ   ،بمكاٍن دون مكانداً بزمٍن دون زمن، وال  قيَّ مُ   ليسَ 
قريب، مَّ األئِ  ومن  بعيٍد  من    ة 

واحدايُ  واحداً  نزورهم  أن  أو  جميعاً  نزورهم  أن  النَّ يُ   ،مكننا  هذا  نقرأ  أن  في مكننا  ص 
  المخصوصةِ   الزياراتِ 

خُ الَّتي   ويُ لها  الخاصة  تفاصيلها  لها  زماٌن  لها  نقرصوصيةٌ  أن  النّ مكننا  هذا  في أ  ص 
نحن   ، داً بمكانٍ قيَّ ليس مُ   ،داً بزمانٍ قيَّ مُ     غير المخصوصة، هذا النص نٌص ليسَ   الزياراتِ 

  ،مكاٍن آخر  جف في كربالء وفي أّيِ في النَّ   بهِ   نزورُ   ،قريٍب من بعيد  ص منبهذا النَّ   نزورُ 
قيدٍ   ليسَ  من  قيدٍ   زمانيٍ   هناك  من  هناك  شخصّيٍ   مكانيٍ   ليس  قيد  من  هناك  فهذا    ، ليس 

ً مَّ النص ليس مشخصاً لشخٍص من األئِ  ما   ذاوإ   ،نزورهم واحداً واحداً   ،ة نزور الجميع معا
ص  النَّ   ألنَّ   ،الحضورِ   اً بعصرِ خاصَّ   ص ليسَ النَّ   ص فإنَّ رنا في مضامين هذا النَّ قنا وتدبَّ دقَّ 

اً بعصر الحضور وليس خاصَّ   صرِ عليه في ع  هللاِ   شفاه إمامنا الهادي صلواتُ   فاضت بهِ 
يها بالصغرى وعن الغيبة سمِّ نُ الَّتي    القصيرةِ   عن الغيبتين عن الغيبةِ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،الغيبةِ 

النَّ سمِّ نُ الَّتي    الطويلةِ  هذا  بالكبرى،  لعصرِ   صُ يها  الغيبة   لعصرِ والحضور    صالٌح 
الطويلة  لعصرِ و  ،القصيرة الظهور  ،الغيبة  الرَّ   ،ولعصر  قد   جعةِ ولعصر  بل  العظيمة، 
مُ  لعصرِ يكوُن  وأدق  أكثر  بنحٍو  لِ   جعةِ الرَّ   وافقاً  والمضامين العظيمة  المعاني  من  فيه  ما 

إالَّ أق على  تحقَّ تال  الَّتي   الواقع  الرَّ رض  النص    ،العظيمة  جعةِ  في عصر  لم يكن هذا  لذا 
ً نصَّ  ً   ا األخرى،   صوص الزياراتِ نُ   ريخية بخالفِ أالت  األحداثِ ق إلى  لذا لم يتطرَّ   ،زمانيا

  األشخاص. لَّ وكُ  األمكنةِ  لَّ األزمنة كُ  لَّ ناسُب كُ حقائقي يُ  عقائديٌّ  معرفيٌّ  ص نصٌّ هذا النَّ 

كُ   ضافُ ويُ  مُ   ذلك ما جاء من ذكرٍ   لِّ إلى  الرَّ ؤكَّ ٍز ومُ ركَّ وبنحٍو  لعقيدةِ  العظيمة في   جعةِ ٍد 
تهُ بين يدي  ويَّ ائر هنا يضُع هُ الزَّ   أنَّ   فيها حيثُ   الكبيرة، فهكذا نقرأُ   الجامعةِ   الزيارةِ   عبائرِ 

َ بِ   :ائرُ تِه وهو يزورهم، فماذا يقوُل الزَّ مَّ أئِ  هللا    دُ هِ شْ ي أُ تِ رَ سْ أُ ي وَ الِ مَ ي وَ لِ هْ أَ ي وَ مِّ أُ م وَ تُ نْ ي أَ بِ أ
ال-  مدكُ هِ شْ أُ وَ  الشيعيَّ ةُ  ويَّ هُ ـهذه  أُْشِهُد   -ةالعقائدية  َوأُْسَرتِي  َوَماِلي  َوأَْهِلي  ي  َوأُّمِ أَْنتُم  بِأَبِي 
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هذا هو العنواُن   ،هم بِ رتُ فَ ا كَ مَ بِ م وَ كُ وِّ دُ عَ ٌر بِ افِ ه كَ م بِ تُ نْ ما آمَ بَ م وَ كُ ٌن بِ مِ ؤْ ي مُ نِّ أَ   َوأُْشِهدُكم  هللاَ 
ل نحنُ   الشيعيَّةِ تنا  ويَّ هُ ـاإلجمالُي  التفاصيل،  تأتي  ذلك  بعد  الزيارة    العقائدية،  من  نقرأ 

  .ها القول البليُغ الكاملالجامعة الكبيرة إنَّ 

أَنِّي ُمْؤِمٌن بُِكم َوبَما آَمْنتُم بِه َكافٌِر  -ناأمن - كمدُ هِ شْ أُ هللا وَ  دُ هِ شْ أُ : تنا اإلجمالية هي هذهويَّ هُ 
ُكم َوبَِما َكفَرتُم بِه   .للشيعي ة اإلجماليةُ ويَّ ـهُ ال هذهِ  ،بِعَُدّوِ

   !ها الشيعي؟تك أيُّ ويَّ ما هي هُ 

دٍ ب  مؤمنٌ   ) ُمْؤِمٌن بُِكم َوبَما آَمْنتُم بِه(  :بنحٍو إجمالي هي هذهِ الشيعيَّة  ةُ العقائديةُ  ويَّ هُ ـال  ُمَحمَّ
د  وآلِ  دٌ   وبما آمنوا به كافٌر بعدوهم وبما كفروا به بما كفر بهِ   ُمَحمَّ د  وآلُ   ُمَحمَّ  هذهِ   ،ُمَحمَّ

  تي العقائدية.ويَّ هُ 

   :التفاصيل

أن  -  مكُ أنِ شَ بِ   رٌ ِص بْ تَ سْ مُ  أريد  التفاصيل سيطولُ أأنا ال  المقام  شرح  بَِشأنُِكم   -بي   ُمْستَْبِصٌر 
م كُ مَ الَ ن سَ مَ ٌم لِ لْ م سِ هُ اٍد لَ عَ مُ م وَ كُ ائِ دَ عْ ِألَ   ضٌ غِ بْ م مُ كُ ائِ يَ لِ وْ ألَ م وِ كُ اٍل لَ وَ م مُ كُ فَ الَ ن خَ مَ   ةِ لَ َال ضَ بِ وَ 
لِ رْ حَ وَ  حَ مَ ٌب  مُ كُ بَ ارَ ن  حَ مَ لِ   قٌ قِّ حَ م  مُ تُ قْ قَّ ا  لِ طِ بْ م  مُ تُ لْ طَ بْ أَ ا  مَ ٌل  لَ طِ م  عَ كُ يٌع  بِ ارِ م  مُ حَ ٌف   رٌّ قِ قِّكم 
نا رُ مْ ب أَ عَ صْ تَ سْ ٌب مُ عِ نا صَ ديثُ حَ (بِه    ني أعتقدُ أنَّ محتمٌل لعلمكم من  -  مكُ مِ لْ عِ ٌل لِ مِ تَ حْ م مُ كُ لِ ضْ فَ بِ 

به هو هذا المراد اعيدرة على استال يحتملهُ هو ال يمتلُك القُ   )هُ لُ مِ حتَ  يَ ب َال عَ صْ تَ سْ مُ   بٌ عِ صَ 
ناك االحتمال، يأتي في سياِق الشّكِ والظن والوهم وهُ   الَّذي  ليس من االحتمالِ   ،ال يحتملهُ 

لعلمكممُ   حتملٌ مُ  ِلِعْلِمُكم  -ستوعٌب  ُمْحتَِمٌل  بِفَْضِلُكم  بِ جِ تَ حْ مُ   ُمِقرٌّ  مُ كُ تِ مَّ ذَ ٌب  بِ رِ تَ عْ م    م كُ ٌف 
بين اإلياِب   الفارقُ ما هو    ،مكُ تِ عَ جْ رَ ٌق بِ دِّ صَ م مُ كُ ابِ يَ إِ بِ   نٌ مِ ؤْ مُ   -ةة الشيعيَّ ويَّ هُ ـتفاصيُل ال  هذهِ -

 العصرُ  هُ إنَّ  ،المعنى واحد ،بعصر الخروج ،الظهور بعصرِ  الحّق تبدأُ  دولةُ  جعِة؟وبين الرَّ 
الكتابِ   القائميّ  ثقافة  القائميّ   والعترة فإنَّ   األول، بحسِب  األول يصطلحون عليه    العصر 

الظهور( الخروج(   ،)عصر  في رواياتهم  لخِّ يُ   )عصر  العنوان  هذا   ) ! الخالص  يومُ (صه 
عنوانٌ   يومُ  هو  المهدويّ   الخالص  الظهور  القائميّ   ، لعصر  الخروج  لعصر  عنواٌن   هو 

القائم  القائمي   ،اإلمام  قيامُ   ، ظهور اإلمام  ،اإلمام  خروجُ   ،لقيام  المعنى واحد، في العصر 
  . جعِة العظيمةماٌت لعصر الرَّ قدِّ هناك إرهاصاٌت ومُ 

 فهناك األوبةُ   ،وأوبات   ات وأوبةٌ وكرَّ   ةٌ جعة العظيمة فيه رجعةٌ ورجعات وكرَّ الرَّ   عصر
يُ  باإلياب  رُ عبَّ وقد  بمعنىً إلوا  األوبةُ   ،عنها  األوبةُ   ،واحد  ياب  وهناك   ،واإلياب  فهناك 
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الرَّ   ،ةُ الكرَّ  يُ   لُّ كُ   ،جعةُ وهناك  الرَّ هذا  بعصر  عليه  إنَّ صطلح  الرَّ جعة  العظيمة،   جعةُ ها 
  .العظيمة جعةِ ةُ هي من شؤوناِت عصر الرَّ جعةُ والكرَّ إلياُب والرَّ فا

تُِكم بِذَمَّ هُ   هذهِ   ،ُمْحتَِجٌب  يُ ويَّ تفاصيل  أال  الشخصية  تي  البطاقة  على  عنوان الرسمية  كتُب 
البطاقةُ  يقال  اليُ   ،الشخصية  مثالً  الشخصيةويَّ هُ ـقال  ويُ يُ   ،ة   مَّ ثُ   ،الرسمية الوثيقة    ،قالقال 

  .إلى غير ذلك ،العنوان، المهنة ،الوالدة ،االسم :تأتي التفاصيل

هُ عُ  هذاويَّ نوان  هو  وَ كُ بِ   نٌ مِ ؤْ مُ   ينِّ أَ (  :تنا  آمَ مَ بِ م  بِ تُ نْ ا  كَ م  بِ افِ ه  وَ كُ وِّ دُ عَ ٌر  كَ مَ بِ م  بِ تُ رْ فَ ا   ) هم 
قر وصلنا  تُ أالتفاصيل  أن  إلى  عليكم  قرأت  تُِكم    ،ما  بِذَمَّ بُِكمُمْحتَِجٌب  ُمْؤِمٌن   ُمْعتَِرٌف 

ٌق بَِرْجعَتُِكم ً والتصديُق أعلى رُ -  بِِإيَابُِكم ُمَصّدِ أعلى    التصديقُ   !من اإليمان  تبةً وأعلى شأنا
برجعتهمصدِّ نُ   فنحنُ   ،اإليمان  مراتبِ  التصديق   تدخلُ   التفاصيلُ   ،ق  عنوان  فهناك   ،تحت 
اليقينُ   ،اإليمانُ  وهناك  ،وهناك  بُِكم  -وهناك  بَِرْجعَتُِكم   ُمْعتَِرٌف  ٌق  ُمَصّدِ بِِإيَابُِكم   ُمْؤِمٌن 

تتحدَّ   هذهِ -  مكُ رِ مْ ِألَ   رٌ ظِ تَ نْ مُ  لم  ظُ العناوين  عن  زمانناث  إمام  بِِإيَابُِكم    -هور  هذا -ُمْؤِمٌن 
ٌق بَِرْجعَتُِكم  -ليس عن ظهور إمام زماننا  الحديثُ  هذا الحديُث ليس عن ظهور إمام -  ُمَصّدِ
ِألَْمِرُكم  -زماننا ظُ -  ُمْنتَِظٌر  عن  الحديُث  ليومهِ   هورِ هذا  انتظارنا  وعن  زماننا  وعن   إمام 

ٌق بَِرْجعَتُِكم  -جعة العظيمةانتظارنا للرَّ    م كُ تِ لَ وْ دَ ٌب لِ قِ تَ رْ مُ   ُمْنتَِظٌر ِألَْمِرُكم   ُمْؤِمٌن بِِإيَابُِكم ُمَصّدِ
نا  سن فهي دولتهم لكنَّ حبن ال  ةِ جَّ الحُ   هورِ على زماِن ظُ   قٌب لدولتكم ينطبقُ هذا التعبيُر مرتَ -

دـها الدولة الق هذا العنوان تمام التطبيق إنَّ طبِّ إذا أردنا أن نُ  يكوُن فيها  الَّتي  ظمى  العُ   ةُ يَّ ُمَحمَّ
يكونون وزراء   الةً ة وأوالدهما يكونون وُ مَ اطِ تنا عليٌّ وفَ مَّ نا حاكماً أول ويكوُن فيها أئِ نبيُّ 

مُ  عند  وظِّ يكونون  دٍ فين  صلَّ   ُمَحمَّ هللاُ المصطفى  دولتهم  هذهِ   ، وآله  عليه  ى  ُمْرتَِقٌب   -هي 
المهدويَّ   هذهِ   طالئعُ -   ِلَدْولَتُِكم الدولة  هي  الشريفالدولة  الظهور  عصر  في  ُمْؤِمٌن   -ة 

بَِرْجعَتُِكم  ٌق  ُمَصّدِ ِلَدْولَتُِكم  ِألَْمِرُكم ُمْنتَِظٌر    بِِإيَابُِكم    ، ُمْرتَِقٌب 
 عها لنا إمامنا الهادي في هذهِ شرِّ يُ الَّتي  ة  ويَّ هُ ـال  ة، قارنوا بين هذهِ ويَّ هُ ـمن ال  زٌء أساسيٌّ جُ 

قارنوا بين هذا المنطق وبين   ،ص المعرفي الدستوريفي هذا النَّ   ،الكاملة  الوثيقة البليغةِ 
مراجعِ  الرَّ   منطِق  بعقيدة  استخفافهم  جهة  من  جهةِ الشيعة  من  أو  وأحاديثها  عدم   جعة 

قالهُ   الَّذي عدِم اعتقادهم بضرورة االعتقاِد بها، ما هو هذا    معرفتهم لتفاصيلها أو من جهةِ 
كُ   الشيعةِ   مراجعُ  وصرَّ في  بهِ تبهم  عرضتُ   ،منابرهم  برَ عِ   حوا  ذلك  وقد    تفاصيل 

برنامج   ال(في  تُ يُ   )سافرمُ ـدليل  وكي  تستمعوا  كي  تعودوا  أن  هذا  مكنكم  إلى  شاهدوا 
قارنوا بين هذا المنطق العقائدي وبين   )سافرمُ ـالل  دلي(ج  مالمطلب في طوايا حلقاِت برنا
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الكبار  منطقِ  الشيعة  أتحدَّ   ،مراجع  ال    ثُ أنا 
لكم    عرضتُ   ينإنَّ   ،جدلٍ   مثارَ   قد تكونُ   عن شخصياتٍ   ثُ وال أتحدَّ    مجهولةٍ تٍ عن شخصيا

أن   ال أريدُ ،  دهم إلى يومنا هذاقلِّ ن تُ الَّذيسهم الشيعة، وقدِّ ن تُ الَّذي  ةِ عأقوال كبار مراجع الشي
  . الجهة أكثر من ذلك أطيل الكالم في هذهِ 

هذهِ  أنَّ  من  أذكركم  صدرَ ويَّ هُ ـال  فقط  المعصومة  اإلمام  عن  هذا   ،ت  تحت  وصدرت 
تنا ويَّ هُ   هذهِ   ،الشيعيَّةة  ويَّ هُ ـ ال  فوضع لنا هذهِ   )ها قوٌل بليٌغ كامل في معرفتهممن أنَّ (العنوان  

  . ةالشيعيَّ 

بُِكم بَِرْجعَتُِكم  ُمْعتَِرٌف  ٌق  ُمَصّدِ بِِإيَابُِكم  ِألَْمِرُكم  ُمْؤِمٌن  ِلَدْولَتُِكم   ُمْنتَِظٌر  تستمرُّ -  ُمْرتَِقٌب 
الشيعيَّة    الـُهويَّة 

وإنَّما -   آِخذٌ بِقَوِلُكم  -ال أقُف عند تفاصيل العبائر إنَّما أذكركم فقط بـهويَّتكم بُهويّتنا الشيعيَّة
الرَّ   أذكركم حتَّى تعرفوا أهميَّة أنَّ   جعةِ عقيدة  تأتي في نفس هذهِ من  الواجبة  ها    ، السياقات 

الشيعيَّة  ة  ويَّ هُ ـال  تستمرُّ   )مكُ تِ عَ جْ رَ بِ   قٌ دِّ صَ مُ (  :جعةفمثلما قالت الزيارة في بياِن عقيدتنا بالرَّ 
تُ  لنابيّ كي  بِقَوِلُكم(  :ن    بقولهم   األخذُ   ) آِخذٌ 
أمرٌ  هو  أمرٌ   !؟مندوبٌ   هل  هو  ً   هل  فما  !؟ ليس ضروريا واحد،  سياٌق  هذا  هو    يقولهُ   ما 

أنَّ يالش  مراجعُ  من  الرَّ   عة  ليست ضروريةً عقيدة  هُ   جعة  من  جهلهم    اوهذرائهم  هذا  من 
  .والعترة بالكتا العهم على معارفِ وهذا من ضاللهم وهذا من عدم اطّ 

َ بِ   لٌ امِ عَ   آِخذٌ بِقَوِلُكم   - الشيعيَّةتنا  ويَّ هُ   هذهِ -  مكُ ورِ بُ قُ بِ   ذٌ ائِ عَ   ذٌ ئِ م الَ كُ ٌر لِ ائِ م زَ كُ يٌر بِ جِ تَ سْ م مُ كُ رِ مْ أ
هللاِ لَ إِ   عٌ فِ شْ تَ سْ مُ  وَ كُ بِ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   ى  بِ رِّ قَ تَ مُ م  إِ كُ ٌب  أَ كُ مُ دِّ قَ مُ وَ   يهلَ م  طَ مَ م  وَ تِ بَ لِ ام  ي  جِ ائِ وَ حَ ي 
فِ تِ ادَ رَ إِ وَ  كُ ي  وَ الِ وَ حْ أَ   لِّ ي  وَ كُ سرِّ بِ   نٌ مِ ؤْ مُ   ،يورِ مُ أُ ي  وَ كُ تِ يَ نِ َال عَ م  وَ كُ دِ اهِ شَ م  وَ كُ بِ ائِ غَ م  م  كِ لَ وَّ أَ م 
ع  بَ م تَ كُ أيي لَ رَ م وَ لِّ سَ م مُ كُ ي لَ بِ لْ قَ وَ   ،مكُ عَ مَ   يهِ ٌم فِ لِّ سَ مُ م وَ يكُ لَ ه إِ لِّ كُ   كَ لِ ي ذَ فِ   ضٌ وَّ فَ مُ م وَ كُ رِ آخِ وَ 
ة بقيَّ   ،جعةهذا تكرار لفظي لعقيدة الرَّ   ،مكُ بِ   ينهُ ى دِ الَ عَ تَ   يي هللاُ حِ يُ تَّى  حَ دَّة  عَ م مُ كُ ي لَ تِ رَ صْ نُ وَ 

ال  األجزاءِ  الرَّ التكرُّ   ،رلم تتكرَّ الشيعيَّة  ة  ويَّ هُ ـمن  البُ   !جعةر فقط لعقيدة  عد الكبير الحظوا 
البُ   الَّذي الكبير  نحُن عليه، والحظوا  الش  كبارُ   عليهِ   الَّذيعد  دٍ عة عن منهج  يمراجع   ُمَحمَّ
 ةُ يَّ بينما بق  ،جعةوالحظوا التكرار اللفظي لعقيدة الرَّ الشيعيَّة  ة  ويَّ هُ ـهي ال  هذهِ   ،دمَّ حَ مُ   وآلِ 

  !رالمطالب ال تتكرَّ 

   !؟. .جعةلعقيدة الرَّ ر لماذا هذا التكرُّ 



                   )                                                                     7الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 18  - 

طباء خُ   كبارُ   ،عة يستهزئون بها يها عليها ومراجع الشلُّ قيدتنا كُ عساسيةٌ تبتني  أها عقيدةٌ  ألنَّ 
بها يستهزئون  أنا عرضتُ   ،الشيعة  بأصواته  ما  كُ   معليكم كالمهم  برنامج ومن  في  تبهم 

الحلقات  عُ   )سافرمُ ـال  دليل( تلكم  إلى  عقيدةِ   ثتُ تحدَّ الَّتي  ودوا  عن  العظيمة  الرَّ   فيها  جعة 
يعطيها  الشيعيَّة الَّتي  ة  ويَّ هُ ـ ة، التنا الشيعيَّ ويَّ هي هُ   هذهِ   ،تكمويَّ تستطيعوا أن تعرفوا هُ حتَّى  

الة األويَّ هُ ـال  !رةزوَّ مُ   ةٌ ويَّ عة هيالش  لنا مراجعُ  المؤسَّ قدِّ تُ الَّتي  ة  ويَّ هُ ـصلية هذه،  لنا   سةُ مها 
  !باطلة ةٌ ويَّ رة، هُ ةٌ مزوَّ ويَّ هُ الرسميَّة  الشيعيَّةُ  الدينيَّةُ 

هذهالشيعيَّة    ةُ ويَّ هُ ـال َوآِخِرُكم   :هي  لَِكم  َوأَوَّ َوَغائِبُِكم  َوَشاِهِدُكم  َوَعَالنِيَتُِكم  ُكم  بِسّرِ ُمْؤِمٌن 
ٌض فِي ذَِلكَ  ُكلِّه إِلَيُكم َوُمَسلٌِّم فِيِه َمعَُكم َوقَْلبِي لَُكم ُمَسلِّم َوَرأيي لَُكم تَبَع َونُْصَرتِي    َوُمفَوَّ

 ، ثونا هكذاهللا ثالثة هم حدَّ   أيامُ -  هامِ يَّ ي أَ م فِ كُ ردَّ يَ وَ   لَُكم ُمعَدَّة َحتَّى يُِحيي هللاُ تَعَالَى ِدينهُ بُِكم
الرَّ   ،القائمِ   يومُ (  :ثالثة  هللا  أيامُ  القيامة  ، جعةِ ويوم  أَيَّاِمه(  ،)ويوم  فِي  ً   ) َويَردَُّكم  يوم   قطعا

مقصوداً  ليس  يومان  ،هنا  القيامة  القائمِ (  :هناك  أيامهُ   )جعةالرَّ   ويومُ   يوم  هذه  نا ألنَّ   هي 
الدنيا  ثُ نتحدَّ  عالم  أجواء  بُِكم  -في  ِدينهُ  تَعَالَى  هللاُ  يُِحيي  فِي    َحتَّى    أَيَّاِمه َويَردَُّكم 

ثقافتهم وهذا   هذهِ   ،كلماتهم وأحاديثهم  هذهِ   )يوم القيامة  ،جعةِ الرَّ   يومُ   ،يوم القائمِ (  :أيام هللا-
هذهِ  بُِكم  -عقائدهم  فكرهم  ِدينهُ  تَعَالَى  يُِحيي هللاُ  أَيَّاِمه  َحتَّى  فِي   هلِ دْ عَ لِ   ويُْظِهَرُكم  َويَردَُّكم 

فِ كُ نَ كِّ مَ يُ وَ  أَ م  إنَّ   ، هِض رْ ي  المنطُق  عصر  هذا  ومنطُق  الشريف  الظهور  عصر  منطُق  هُ 
هذهِ   جعةِ الرَّ  إالَّ   العظيمة،  تنسجُم  ال  السياقالمعاني  هذا  في    ،  

العبائر   ر هذهِ فسِّ وال نستطيُع أن نُ   ،العبائر في عصر الظهور فقط  ر هذهِ فسِّ ال نستطيُع أن نُ 
الرَّ  فإنَّ   جعةفي عصر  ولذا  أيام هللا  فقط،  إلى  أشار  مُ الظُ   لكنَّ   ،اإلمام  لعصرِ قدِّ هور    مةٌ 

  .جعِة العظيمةالرَّ 

بُِكم ِدينهُ  تَعَالَى  يُِحيي هللاُ  أَيَّاِمه  َحتَّى  فِي  أيام هللا إنَّ -  َويَردَُّكم   -جعةِ الرَّ   القائم ويومُ   يومُ   ها 
بُِكم  ِدينهُ  تَعَالَى  هللاُ  يُِحيي  فِي    َحتَّى  أَْرِضه   أَيَّاِمهَويَردَُّكم  فِي  نَُكم  َويَُمّكِ ِلعَْدِله   ويُْظِهَرُكم 

عورف عليه في األدب العربي معكم معكم قد يقال بحسِب ما تُ -  مكُ يرِ غَ   عَ  مَ م الَ كُ عَ م مَ كُ عَ مَ فَ 
اللفظ بنفسهِ   من أنَّ  أبعدُ   للمعنى لكنَّ   تأكيدٌ   تكرار  َمعَُكم    -من ذلك بكثير   القضية  - فََمعَُكم 

معكم    ،معكم بقلوبنا  ،وقلب، معكم بعقولنا  عقلٌ   ناإلنسا  ألنَّ   !ومعكم بقلوبنا  !معكم بعقولنا
هُ من العبائر مكننا أن نستلَّ معكم بباطننا، وهذا يُ   ،معكم بظاهرنا  ،عكم بأجسادنام  ،ناحاوبأر

التقدِّ مُ ـال العبائر  في  جاء  فقد  لَ بِ لْ قَ وَ (  :مةتقدِّ مُ ـمة،  مُ كُ ي  وَ لِّ سَ م  إنَّ -  يأيِ رَ م  عقلي،    هُ رأيي 
العقل هو  الرأي  لَ رَ وَ   -مصدر  تَ كُ أيي  وَ بَ م  لَ تِ رَ صْ نُ ع  مُ كُ ي  نستلَّ   )ةدَّ عَ م  أن  بقية   ويمكننا 
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العبائرِ   شرتُ أالَّتي  المعاني   من  هذهِ تقدِّ مُ ـال  إليها  على  شرح   قاممفي    لستُ   ،العبائر  مة 
 أفنيةِ   سريعةٌ بينَ   هي جولةٌ   فقط والحلقةُ   جعةِ عن الرَّ   ثُ ني أتحدَّ الجامعة الكبيرة إنَّ   الزيارةِ 
  الشريفة في نصها الكريم هذا.  يارةِ الزِّ   هذهِ  أروقةِ 

 ةُ ويَّ هُ ـ ال زالت ال-   مكُ لَ وَّ أَ   هِ بِ   يتُ لَّ وَ ا تَ مَ م بِ كُ رَ آخِ   يتُ لَّ وَ تَ م وَ كُ ُت بِ نْ آمَ   فََمعَُكم َمعَُكم َال َمَع َغيِرُكم
هللاِ لَ إِ   ئتُ رِ بَ وَ   -الشيعيَّة أَ مِ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   ى  وَ كُ ائِ دَ عْ ن  وَ اغُ الطَّ وَ   تِ بْ جِ ـ ال  نَ مِ م  ين  اطِ يَ الشَّ وت 

الظَّ هُ بِ زْ حَ وَ  الكُ لَ   ينَ مِ الِ م  وَ كُ قِّ حَ لِ   ينَ دِ احِ جَ ـ م  وَ مِ   ينَ قِ ارِ مَ ـ الم  وَ كُ تِ اليَ ن  م كُ ثِ رْ إلِ   ينَ بِ اِص الغَ م 
اليكُ فِ   ينَ اكِّ الشَ  وَ كُ نْ عَ   ينَ فِ رِ حَ نْ مُ ـ م  كُ مِ م  سِ طَ مُ   لِّ كُ وَ   مكُ نَ وْ دُ   ةٍ يجَ لِ وَ   لِّ ن  وَ اكُ وَ اعٍ    ةِ مَّ ئِ األَ   نَ مِ م 
ي  نِ قَ فَّ وَ م وَ كُ ينِ دِ م وَ كُ تِ بَّ حَ مَ م وَ كُ تِ االَ وَ ى مُ لَ عَ   يتُ يِ ا حَ مَ   اً دَ بَ أَ   ي هللاُ نِ تَ بَّ ثَ ار فَ ى النَّ لَ إِ   ونَ عُ دْ يَ   نَ يالَّذِ 

د  آلِ   من شيعةِ   ليسَ -  مكُ تَ اعَ فَ شَ   ينِ قَ زَ رَ م وَ كُ تِ اعَ طَ لِ  يعتقد    من لم  ،من لم يعتقد برجعتهم  ُمَحمَّ
تقول وهللاِ   اتُ الرواي  ،عتهمابشف أنا    هكذا  فَثَبَّتَنِي هللاُ   -الشيعيَّةتنا  يَّ وهُ   هذهِ   ،أقول  الَّذيما 

َوِدينُِكم   َوَمَحبَّتُِكم  ُمَواَالتُِكم  َعلَى  َحيِيُت  َما  َشفَاَعتَُكم أَبََداً  َوَرَزقَنِي  ِلَطاَعتُِكم    َوَوفَّقَنِي 
  صُّ يقت -  مكُ ارَ آثَ   صُّ تَ قْ ن يَ مَّ ي مِ نِ لَ عَ جَ يه وَ لَ م إِ تُ وْ عَ ا دَ مَ لِ   ينَ عِ ابِ التَّ   مُ يكُ الِ وَ مَ   ارِ يَ ن خِ ي مِ نِ لَ عَ جَ وَ 

 ؟هم ما هيركيف نقتص آثارهم؟ آثا  !تسيرون فيه  الَّذياالتجاه    في نفِس   يسيرُ   هُ آثاركم إنَّ 
ملة بحاجٍة إلى شرحٍ  الجُ   هذهِ   ،مكانٍ   عها في أّيِ آثارهم نتتبَّ   نقتصُّ ،  حديثهم آثارهم  ،حديثهم

بيانٍ  آثَاَرُكم  -إلى  يَْقتَصُّ  ن  ِممَّ يقتصُّ الَّذي  ،َوَجعَلَنِي  هم  ن  األثر  يمالَّذيون  الخبرةتن    لكون 
نا إلى الثقافة العربية د عييُ   درةٌ وهذا التعبيرُ ابليةٌ قُ كةٌ قَ لَ موهبةٌ مَ   في اقتصاص األثر، وهذهِ 

اس قد يتركون أثراً النّ   بعضُ   قافلةٌ أو يسيرُ   متدة وحينما تسيرُ مُ   واسعةٌ   الصحراءُ   ،القديمة
سوافي  الرمال  أنَّ   المرادُ   ،ولكن  تهبُّ   من  سوافي  يتطايرُ   الرمال  فتغيبُ   الرياح   الرمل 

هذا الرمال سوافيأمن    المرادُ   اآلثار،  الرمال(  ،ن  كها حرِّ تُ   )المتحركة  الرمالُ   ؛سافيات 
شفوا كعون أن يستي اآلثار يستط   صُ اصَّ قُ   ،الرياح وتنقلها من مكان إلى آخر فال يبقى أثر

آثارهم أن نبحث   سافيةً من سافيات الرمال، علينا أن نقتصُّ   وإن كانت الرمالُ حتَّى  اآلثار  
  )انَ ارِ كَ نْ إلِ   قٌ وِ اسَ يت مُ البَ   لِ هْ ا أَ نَ يقِ رِ طَ   يرِ ن غَ مِ   فِ ارِ عَ مَ ـال  بُ لَ طَ ( تهم عن أحاديثهم  املعن ك

 ! اً حساسة جدَّ   القضيةُ   ،سلكوا فيه  الَّذيآثارهم في الطريق    نقتصُّ   علينا أن  ،نكارنامساٍو إل
  : أمامنا نطريقي ومن هنا فإنَّ 

  َافيةالصَّ  ةِ ويَّ لَ هناك طريٌق يقودنا إلى العيون الع.  
  ٌيون الكدرة القذرةيقودنا إلى العُ  وهناك طريق .  

   ؟!..مراجعنا فعلهُ  الَّذيوما الدينيَّة الشيعيَّة الرسميَّة ستنا ؤسَّ مُ  فعلتهُ  الَّذيما 
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العُ يُ   الَّذيأعرضوا عن أن يقتصوا آثارهم في الطريق   وذهبوا   افيةيون الصَّ وصلهم إلى 
ولذا   ، ةر دهم إلى العيون الكدرة القذا ق  الَّذيط عشواء في الطريق  طون تخبُّ بَّ خيسيرون يت

رهم يويعودون إلى تفس  ةِ مَّ يقتصون آثار األئِ   واما يقولون، لو كان  جعةِ هكذا يقولون عن الرَّ 
تفسيرِ للقُ  في  لوجدوا  للقُ مَّ األئِ   رآن  والعشرة  العشرات  هناك  والعشرات من  ارآن   ياتِ آت 
جعِة بالرَّ   العترة الطاهرة ترتبطُ   وهناك المئات من أحاديثِ   ،جعةبعقيدة الرَّ   ن ترتبطُ آرالقُ 

 ،المعصوم  بها اإلمامُ   وأحاديث يبتدرُ   على أسئلةٍ   وزياراٍت وأجوبةٍ   وأدعيةٍ   طبٍ خُ   نما بي
  .والعترة اً في ثقافة الكتابِ دَّ جِ  لةٌ فصَّ لةٌ ومُ فصَّ مُ  القضيةُ 

آثَاَرُكم  يَْقتَصُّ  ن  ِممَّ تُ   :َوَجعَلَنِي  بصورةٍ  اقتصاِص قرِّ تُ   ،الفكرة  بُ قرِّ آتيكم  فكرة  األثر   ُب 
المؤمنين بصحبتِه سلمان وأبو ذر   خرج أميرُ   ،الزيارة الجامعة الكبيرة  عنهُ   ثُ تتحدَّ   الَّذي

قال   مَّ ثُ   ،بي ذرأعلى  حتَّى  أمير المؤمنين سلمان على غيره    لودار حديٌث فيما بينهم وفضَّ 
 ها آثارُ إنَّ   ،ينلَ جُ ر رَ ث أاألثر فما وجد إالَّ   فرجع أبو ذر يقتصُّ   ،أثرنا  صَّ ُعد واقت  :ألبي ذر

ً فرجع أبو ذر مُ   !بي ذرأ   قدامِ أ  أقدام أمير المؤمنين وآثارُ    ؟! أقدام سلمان  ثارُ آأين    ستغربا
  زجُ اتتم   مهِ اأقد  فآثارُ   ،قدمهُ حيث أضُع قدمي  سلمان كان يضعُ   إنَّ   :أمير المؤمنين قال لهُ 

آثارِ    قدامِ أ  مع 
ق منها في حياتنا العلمية حقِّ أن نُ   ال نستطيعُ   !وحكمةٌ هائلةٌ   !أمير المؤمنين، حكاية عظيمةٌ 

اليومية    عباداتنا  فيحتَّى  وال    والعقائدية  والفكرية حياتنا  في  واحد  بحتَّى  وال  في درجة 
ألكنَّ   ،المئة الحوني  األثررِّ قأُ كي    هذهِ   ةياكردت  اقتصاص  من  المقصود  نقتصُّ أنَّ   ،ب    نا 

   .تنايَّ ومن هُ  ر ما نستطيع وهذا هو جزءٌ دآثارهم بق

المؤسَّ   الصادرةُ   الشيعيَّةُ   ةُ ويَّ هُ ـال  هذهِ  ال  ،ةِ الحقيقيَّ الدينيَّة    سةِ عن  عن ويَّ هُ ـهذه  صادرةٌ  ة 
يصدرها لنا الَّتي    رةِ زوَّ مُ ـال  ةِ ويَّ هُ ـعليه، ال عالقة لنا بال  وسالمهُ   هللاِ   إمامنا الهادي صلواتُ 

كوا بها تريدون أن تتمسَّ   ،رةزوَّ مُ   ةٌ ويَّ هُ   من األحياء تلكَ   الشيعة الكرام من األمواتِ   مراجعُ 
تتمسَّ  أن  تريدون  أحرارال  أنتم  بها  أتحدَّ   ،كوا  أنا  األقل  ُ   ثُ على  أعبأ ال  نفسي    بتلكَ   عن 

المؤسَّ ويَّ هُ ـال عن  الصادرة  المزبلةأوالرسميَّة    ةِ يَّ الشيعالدينيَّة  سة  ة  في  بها   ةُ ويَّ هُ ـال  ،لقي 
 ة قالوا ليسَ مَّ األئِ   ولذا فإنَّ   ،ة ما هو بشيعيويَّ هُ ـال  هذهِ   هي هذه، من خالفَ   ةُ يَّ الحقيقالشيعيَّة  

  .رجعتناؤمن بِ من شيعتنا من لم يُ  ا ليسَ منَّ 

آثَاَرُكم   يَْقتَصُّ  ن  ِممَّ وَ كُ يلَ بِ سَ   كُ لُ سْ يَ وَ َوَجعَلَنِي  بِ دِ تَ هْ يَ م  وَ اكُ دَ هُ ي  زُ فِ   رُ شَ حْ يُ م  وَ كُ تِ رَ مْ ي    رُّ كِ يَ م 
رَ فِ  الرَّ   ،مكُ تِ عَ جْ ي  إلى  مرَّ رجعنا  ال  ،أخرى  ةً جعة  في  زلنا  ة  ويَّ هُ   هذهِ الشيعيَّة    ةِ ويَّ هُ ـال 
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 هذهِ   ، في عقل الشيعي وفي قلبهِ   أن يكونَ   يجبُ   الَّذي   هذا هو المضموُن العقائديُّ   ،الشيعي
من   عٌ و ر موضلم يتكرَّ   ؟!جعة رت الرَّ ر مثلما تكرَّ تكرَّ   موضوعٍ   أيُّ   ،الشيعيَّة  ةُ ويَّ هُ ـهي ال

مرَّ   لِّ بكُ   البراءةُ   هذهِ   ! الموضوعات  هذهِ  جاءت  أُ   ةً تفاصيلها  في  هإلي  شيرَ واحدة  صل  أا 
أنَّ ويَّ هُ ـال من  كافرٌ ة  بهوِّ بعدُ   ني  كفرتم  وبما  البراءةِ ويَّ هُ ـال  فإنَّ   ،كم  على  تبتني    ، والوالية  ة 

  رٌ افِ ه كَ م بِ تُ نْ ا آمَ مَ بِ م وَ كُ بِ   نٌ مِ ؤْ ي مُ نِّ أَ (  :ةويَّ هُ ـنوان العُ   في أصلِ   ،العنوان  صلِ أولذا جاء في  
وَ كُ وِّ دُ عَ بِ  كَ مَ بِ م  بِ رتُ فَ ا  براءةٌ د  )هم    ، ووالية  يننا 

ً   الفكريةُ   البراءة هي البراءةُ   لكنَّ   القوليةُ   البراءةُ   ، ليةُ عالف  البراءةُ   ،العاطفيةُ   البراءةُ   ،أساسا
البراءة الفكرية، هؤالء   قولهم البراءة لعٌن عُ   ن يعتقدون أنَّ الَّذيتأتي في حاشية وفي ذيل 

عقيدة   عن البراءة يأتي في ذيلِ   قوليٌّ   اللعُن هو تعبيرٌ   ،كٌر ما هي بلعنٍ فِ   البراءةُ   !فارغة
ً   العقِل بناءً   الفكرية أن يكون بناءُ   البراءةِ   فكريةٌ وأصلُ   البراءة، البراءةُ    من دونِ   صحيحا

بناءُ  يكون  ً   بناءً   العقلِ   أن  تتحقَّ   ،صحيحا البراءةُ لن  بالنَّ   ق  ذلكَ الفكرية  في  الصحيح    حو 
ً  ني بناءً ما بُ  الَّذي العقل    ! صحيحا

الرسميَّة    الدينيَّةُ نا  ستُ ؤسَّ مُ   ونحنُ  خَ عقلُ الشيعيَّة  العقائدي  وخَ رِ ها  عقرَّ ٌب  بت خرَّ   ،ولنابت 
 كر هو فكرُ هذا الفِ   وخدعتنا من أنَّ   تهُ قذر تبنَّ   ناصبيٍّ   حنت فيه من فكرٍ شالعقل الشيعي بما  

دٍ  د  وآلِ  ُمَحمَّ ِب العناِد والتعصُّ  ٍة بسببِ هم فعلوا ذلك بسوء نيَّ أن أقول من أنَّ  ، أنا ال أريدُ ُمَحمَّ
مناصبِ   والخوفِ  لألبناء   ألجلِ الدينيَّة    عامةِ الزَّ   على  السلطة  وتوريث  األموال  جمع 
 التوفيق، لسوء توفيقهم غطسوا في الفكرِ   حصادهم سوءُ   وكانَ   ضاعت الحقائقُ   ولألرحامِ 

المركَّ النَّ  ولجهلهم  ولحُ اصبي  ثقافةِ ب  عن  والبتعادهم  مِ   مقهم  والعترة  جعلهم  مَّ الكتاب  ا 
! بقي ؟همديوالعترة فماذا بقي ل  ثقافة الكتابِ   أكثر من تسعين بالمئة من معطياتِ   نكرونَ يُ 

ال مِ ِن لَ عَ جَ وَ   ،راءهُ ـهذا  يَ مَّ ي  وَ كُ ارَ آثَ   صُّ تَ قْ ن  وَ كُ يلَ بِ سَ   كُ لُ سْ يَ م  بِ دِ تَ هْ يَ م  وَ اكُ دَ هُ ي  ي فِ   رُ شَ حْ يُ م 
  !ة في التعابيرتالحظون الدقَّ  ،مكُ تِ لَ وْ ي دَ فِ  كُ لَّ مَ يُ وَ م كُ تِ عَ جْ ي رَ فِ  رُّ كِ يَ م وَ كُ تِ رَ مْ زُ 

م  كُ تِ عَ جْ رَ بِ   قٌ دِّ صَ م مُ كُ ابِ يَ إِ بِ   نٌ مِ ؤْ مُ   :جعةوعن الرَّ   عن األوبةِ   ة األولى كان الحديثُ مرَّ ـفي ال
  . واألوبة جعةِ عن عصر الظهوِر وعن الرَّ  فكان الحديثُ  ،م كُ تِ لَ وْ دَ لِ  بٌ قِ تَ رْ م مُ كُ رِ مْ ِألَ  رٌ ظِ تَ نْ مُ 

بِ ينَ ى دِ الَ عَ تَ   ي هللاُ يِ حْ يُ تَّى  حَ   :أخرى  ةً رجع الكالم مرَّ   مَّ ثُ   القائمِ   يومُ -  هامِ يَّ ي أَ م فِ كُ دَّ رُ يَ م وَ كُ هُ 
  .مكُ يرِ غَ  عَ  مَ م الَ كُ عَ م مَ كُ عَ مَ فَ  هِض رْ ي أَ م فِ كُ نَ كِّ مَ يُ وَ  هلِ دْ عَ م لِ كُ رَ هِ ظْ يُ وَ  -جعةويوم الرَّ 

  ،هناك رجعةٌ   ، هناك أوبةٌ   ،الحديث عن الكرات  هُ إنَّ -  مكُ تِ عَ جْ ي رَ فِ   رُّ كِ يَ وَ   :ة الثالثةمرَّ ـن الاآل
  )أوبةٌ   ، ةٌ كرَّ   ،رجعةٌ (  ،بتفاصيلها  جعةُ وكذلك تأتي الرَّ   ،وقبل ذلك هناك ظهورٌ   ، ةٌ رَّ كهناك  
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 فُ رَّ شَ يُ م وَ كُ تِ لَ وْ ي دَ فِ   كُ لَّ مَ يُ وَ   َويَِكرُّ فِي َرْجعَتُِكم   -ظيمةجعة العفي عصر الرَّ   ذلك يحدثُ   لُّ كُ 
  !هللا أيامهم هي أيامُ  ،مكُ امِ يَّ أَ ي فِ  نُ كَّ مَ يُ م وَ كُ تِ يَ افِ ي عَ فِ 

َحتَّى يُْحيِي هللاُ تَعَالَى ِدينَهُ بُِكم َويَُردَُّكم ( :  هللا  ها أيامُ يام بأنَّ األ  عن هذهِ   رت الزيارةُ ةً عبَّ فمرَّ 
  .)فِي أَيَّاِمه

ُف فِي    َويَِكرُّ فِي َرْجعَتُِكم(   :أيام هللا هي أيامهم  رت بأنَّ وأخرى عبَّ  َويَُملَُّك فِي َدْولَتُِكم َويَُشرَّ
    .)مكُ تِ يِ ؤْ رُ اً بِ دَ غَ  هُ ينَ عَ   رُّ قِ تَ وَ  َعافِيَتُِكم َويَُمكَُّن فِي أَيَّاِمُكم

في أجواء قول بليغٍ   ثُ نتحدَّ   ونحنُ   !ولماذا هذا التفصيل؟  جعةِ لماذا هذا التكرار لعقيدة الرَّ 
 سجت بطريقٍة عجائبيةٍ نُ  الزيارةُ  هذهِ  !حساب ألفُ  ب لهُ سِ ص حُ حرٍف في هذا النَّ   لُّ كامل كُ 

للَّ دَّ جِ  يتذوَّ اً  اطّ ذين  ويملكون  العربي  التعبير  بالغة  في  قون  جاء  ما  على  واسعاً  العاً 
النَّ   أحاديثهم، ألنَّ  وردت في رواياتهم  الَّتي  المعاني    لَّ كُ   ص ضغطَ اإلمام الهادي في هذا 

نٍص  النَّ   عجائبيةُ   ،محدود  في  تأتيهذا  هنا  من  يستش  ،ص  النَّ   رُ عال  هذا  إالَّ عجائبية   ص 
النَّ   ،كلماتهم الشريفةوالعاً واسعاً على أحاديثهم ورواياتهم  ع اطّ اطلّ   الَّذي  ص يشتملُ هذا 

مُ  هذا  وليس  العالية  العربية  البالغة  النَّ همَّ على  هذا  مضمون  بقدِر  حيثُ اً  اإلمام   أنَّ   ص 
زها وجعلها خها وركَّ وحشدها ورسَّ   المضامين  لَّ عليه جمع كُ   وسالمهُ   هللاِ   الهادي صلواتُ 

بنحٍو دقيٍق وجميٍل وغرنظَّ مرسومةً مصفوفة مُ  الزيارة    وعجائبي في عبائر هذهِ   ئبيٍّ امةً 
  هذا االختصار فإنَّ   لِّ ص جاء في غاية االختصار ومع كُ النَّ   فإنَّ   ذلكَ   لِّ كُ   الشريفة، ومعَ 

  الزيارة  
يُمكنكم   العقيدة،  هذِه  ألهمية  لماذا؟!  جعة  الرَّ عقيدة  ذكر  ُر  تُكّرِ ُر  مدى  تُكّرِ تعرفوا  أن 

ديريدها آل الَّتي للعقيدة الصحيحة مدى خيبة مراجعنا في عدم معرفتنا  ،خيبتنا   . ُمَحمَّ

َويَِكرُّ   ُزْمَرتُِكم  فِي  َويُْحَشُر  بُِهَداُكم  َويَْهتَِدي  َسبِيلَُكم  َويَْسلُُك  آثَاَرُكم  يَْقتَصُّ  ن  ِممَّ َوَجعَلَنِي 
َرْجعَتُِكم   فِي 

ُف فِي    -ة الثالثةللمرَّ - المعاني ال   هذهِ -  َعافِيَتُِكم َويَُمكَُّن فِي أَيَّاِمُكمَويَُملَُّك فِي َدْولَتُِكم َويَُشرَّ
إالَّ   تنطبقُ  الالرَّ    في عصرِ بشكٍل كامل  الدولة  العظيمة وبالتحديد في  دـجعة  ة، حين  يَّ ُمَحمَّ

ً كَّ يكونون جميعاً حُ  قطعاً    ،َويَُملك في دولتُِكم  -في عصٍر واحد تلك هي دولتهم الحقيقية  اما
  شيعُ يَ   الَّذيليس المراد من هذا المصطلح الدولة هو المعنى    )مكُ تِ لَ وْ ي دَ فِ   كُ لَّ مَ يُ وَ (المراد  

الثقافية   االجتماعيةِ   القانونيةِ   ناً في المصطلحات السياسيةِ عيَّ ياناً مُ الدولةُ تعني كِ   ،بيننا اآلن
فإنَّ أمَّ   ، المعاصرة الدولة هنا  مُ ا  تنتظمُ عيَّ ها تعني مرحلةً  يأتي   الَّذي  بالنحوِ مور  فيها األ  نةً 
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مُ مُ  مع  عقيدتهم  مع  النَّاس﴾رادهم  نسجماً  بَْيَن  نُدَاِولَُها  اْألَيَّاُم  تأتي    مداولةُ   ﴿َوتِْلَك  أن  األيام 
  هنا عن حكومةٍ   ليس الحديثُ   ،تكوُن لهُ الدولة في تلك األيام  الَّذيراد  نسجمةً مع مُ مُ   األيامُ 

مُ مُ   ،وحاكمٍ  عن  يختلف  هنا  الدولة  السياسي  صطلصطلح  بالمعنى  الدولة  القانوني  وح 
الرَّ   ،واالجتماعي والثقافي  الكرَّ الدولة تعني  الرَّ   ،ةجعة هنا تعني    ،جعة بما هي هيتعني 

  .وعن دستور وعن حكومةٍ  ليس الحديث عن كياٍن سياسيٍ 
تكوُن الدولة فيه   الَّذيمان  في دولتكم يعني في الزَّ - َويَُملَُّك فِي َدْولَتُِكم    َويَِكرُّ فِي َرْجعَتُِكم

بحسب   منسجمةً   األمورُ   تكونُ   ،بحسب ما تريدون  تكون األمور جاريةً   تكون الدولةُ   ،لكم
يا آل   ددينكم وعقيدتكم  َرْجعَتُِكم  -تناويَّ هُ   ، هذهِ ُمَحمَّ ُف   َويَِكرُّ فِي  َويَُشرَّ َدْولَتُِكم  َويَُملَُّك فِي 

فِي   َويَُمكَُّن  َعافِيَتُِكم  بِ دَ غَ   ينهُ عَ   رُّ قِ تَ وَ   أَيَّاِمُكمفِي    م كُ تِ ؤيَ رُ اً 
َ بِ   -جعةعقيدة الرَّ   كرمباشرةً بعد ذ- أ  دَ هللا بَ   ادَ رَ ن أَ ي مَ الِ مَ ي وَ لِ هْ أَ ي وَ سِ فْ نَ ي وَ مِّ أُ م وَ تُ نْ ي أَ بِ أ
َوَمن قََصَدهُ     )م كُ ه بِ جَّ وَ تَ (المطبوع هنا    ،ميكُ لَ ه إِ جَّ وَ تَ   هُ دَ صَ ن قَ مَ م وَ كُ نْ ل عَ بِ قَ   هُ دَ حَّ ن وَ مَ م وَ كُ بِ 

إِلَيُكم ه  نُ هُ -  تََوجَّ النسخة الصحيحة على األقل   لكنَّ   )إليكم(  في نسخةٍ   )كمبِ (   سخةٍ ناك في 
د  آلِ   المعاني في عقائدِ   عي للمصادر ولحقائقِ من وجهة نظري بحسب تتبُّ  النسخة    فإنَّ   ُمَحمَّ

ه إِلَيُكم(:  الصحيحة دُ  شدِّ يُ   ر حيثُ تكرِّ مُ ـجعِة الذكِر عقيدة الرَّ باشرةً بعد  مُ   )َوَمن قََصَدهُ تََوجَّ
المضمون مباشرةً   دُ ؤكِّ ويُ   جعةِ الرَّ   د في ذكرِ شدِّ اإلمام الهادي في حديثِه البليغ الكامل هذا يُ 

قَبِل َعنْ يقول:   َدهُ  ي َونَْفِسي َوأَْهِلي َوَماِلي َمن أََراَد هللا بََدأ بُِكم َوَمن َوحَّ ُكم بِأَبِي أَْنتُم َوأُّمِ
ه إِلَيُكم   ين! ساالمضموُن هو هو في زيارة آل ي ،َوَمن قََصَدهُ تََوجَّ

ماذا قرأنا في زيارة آل يس بعد أن يعرض الزائُر بحسب ما رسم لنا إمام زماننا بعد أن  
ب عقيدته  دٍ يعرض  دٍ   وآلِ   ُمَحمَّ يقول  ُمَحمَّ أن  بقيَّ -  كَ نَّ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ (  :إلى  هللايا    كَ نَّ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ   -ة 

ةُ هللا أَ   ادَ رَ أَ   نمَ (   ،نتم األول واألخرأفمن أراد هللا بدأ بكم هذا معنى    )راآلخِ وَ   لُ وَّ م األَ تُ نْ ُحجَّ
  ! المضمون هو هو  )ميكُ لَ ه إِ وجَّ تَ  هُ دَ صَ ن قَ مَ م وَ نكُ ل مِّ بِ قَ  هُ دَ حَّ ن وَ مَ م وَ كُ أ بِ دَ هللا بَ 

الكبيرة الجامعةُ  الزيارة  قََصَدهُ  (   :هذه  َوَمن  نُكم  ّمِ قَبِل  َدهُ  َوحَّ َوَمن  بُِكم  بََدأ  هللا  أََراَد  َمن 
ه    .)ُكم إليتَوجَّ

ُل َواآلِخر  :الكالم هو هو ةُ هللا أَْنتُم األَوَّ -   ايهَ فِ   يبَ  رَ ٌق الَ م حَ كُ تَ عَ جْ رَ   أنَّ وَ   َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ
في   مترادفة  جاءت  مثلما  المعاني  بين  ترادف  هنا هناك  جاءت  الكبيرة  الجامعة  الزيارة 

ُل َواآلِخر  -مترادفة في زيارة آل ياسين ةُ هللا أَْنتُم األَوَّ َوأنَّ َرْجعَتَُكم َحٌق َال   َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ
ً سَ فْ نَ   عُ نفَ  يَ الَ  ومُ يَ  َريَب فِيَها   .اً يرَ ا خَ هَ انِ يمَ ي إِ ت فِ بَ سَ بل أو كَ ن قَ ت مِ نَ ن آمَ كُ م تَ ا لَ هَ انُ يمَ إِ  ا
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 طوطها اإلجمالية لكنَّ صارت واضحةً على األقل في خُ   الشيعيَّةِ   ةِ ويَّ هُ لـمالمح ا  أنَّ   أعتقدُ 
العُ الرَّ  هي  تكرَّ جعة  لذا  األول،  النَّ نوان  هذا  في  ثالثاً  الرت  نصٌ مُ ـص  هو    ، وجزمُ   وجز 

من    صوصٌ وعندنا نُ   خرىأُ   قد تكون طويلةً بالقياس إلى زياراتٍ   الجامعة الكبيرةُ   الزيارةُ 
الزيارةِ   أطولُ   تِ االزيار لكنَّ   من  الكبيرة،  بالقياِس الجامعة  الزياراتِ   إلى مجموعةٍ   ها   من 

نِ ها تكون نصَّ القصيرة فإنَّ  الَّتي بالقياس إلى المعاني    ،سبياً بالقياس إلى مضمونهااً طويالً 
فيها  ذُ  فإنَّ كرت  الكبيرة نصٌّ   واحتوتها  الجامعة  زٌء من  وجز، وهنا جُ ختصٌر مُ مُ   الزيارة 

ال  حدَّ سُ   الكبيرة مجموعةُ   امعةِ جالزيارةِ  اإلمامُ طوٍر  الـال  د  فيها  بنحٍو الشيعيَّة  ة  ويَّ هُ ـهادي 
كُ كثَّ ختصر ومُ وجٍز ومُ مُ  فإنَّ   اإليجازِ   لِّ ف ومع  والتكثيف  من   ث بشيءٍ تحدَّ   هُ واالختصاِر 

نبئنا  وفي وسطها وفي آخرها، وهذا يُ   ةِ ويَّ هُ ـثالث مرات، في أول ال  جعةِ التفصيل عن الرَّ 
الرَّ  عقيدة  أنَّ  العن  هي  ال  مُ لَ عْ مَ ـجعِة  معالم  في  هذهِ الشيعيَّ   ةِ ويَّ هُ ـاألوضح  بين  قارنوا   ة، 

لوا س  ،ونهم اآلندقلِّ ن تُ الَّذيء  ياحومن األ  من األمواتِ   عةِ يالش  ة وبين ما عليه مراجعُ يقالحق
وستك الموضوع  هذا  عن  العمائم  المقرف  شفونَ تأصحاب  فكرهم    وقباحةَ   ، جهلهم 

منهجِ   وستعرفونَ  عن  ابتعادهم  دٍ   مدى    ُمَحمَّ
دوآل   لكم جربوا ذلك كي تتأكَّ مُ   القضيةُ   هذهِ   ،بأنفسكم   جربوا ذلكَ   ،ُمَحمَّ  ادوا من هذتاحةٌ 

  الشاشة. عبر هذهِ  إليه تسمعونهُ   تستمعونُ  الَّذي الكالم 

  :جعةِ خاطفة ترتبُط بموضوع الرَّ   ماعةٌ ـإل ،صغيرةٌ  ماعةٌ ـهناك إل

الكبيرة الجامعة  الزيارة  في  جاء  هللاُ يِ حِ يُ تَّى  حَ   :ما  دِ الَ عَ تَ   ي  وَ كُ بِ   هُ ينَ ى  فِ كُ دَّ رُ يَ م  أَ م  ه  امِ يَّ ي 
لِ كُ رَ هِ ظْ يُ وَ  وَ لِ دْ عَ م  فِ كُ نَ كِّ مَ يُ ه  أَ م  فَ ِض رْ ي  مَ كُ عَ مَ ه  الَ كُ عَ م  مَ م  هي   هذهِ   ،مكُ يرِ غَ   عَ   هي  التعابير 

  ! اسبي الفضل العبّ أ  في زيارةِ  ، نقرأها في زيارةِ قمر الهاشميين

الجنان(أنا أقرأ عليكم من    ، ادق عن إمامنا الصَّ   مرويٌّ   هذا النصُّ   يارةُ الزِّ   وهذهِ   )مفاتيح 
 وسالمهُ   هللاِ   ادق صلواتُ عن إمامنا الصَّ   الزيارة مرويٌّ   الرئيس لهذهِ   النصُّ اس  العبّ   زيارةُ 
  بن أمير المؤمنين في زيارتِه؟ اس العبّ  خاطبُ فماذا نُ  ،عليه

 - ك أنت يا أبا الفضل وهناك تخصيص جئتُ   ،كجئتُ -  ميكُ لَ اً إِ دَ افِ ين وَ نِ مِ ؤْ مُ ـ ال  يرِ مِ أَ   نَ بْ ايِ   كَ تُ ئْ جِ 
يِا الـُمْؤِمنِين  ِجئْتَُك  أَِميِر  أنت-ْبَن  أخاطبك  العبّ أُ   ،أنا  إليك  ، بن عليّ اس  خاطب    -أنا جئت 
  . هناك وافدٌ  ،هناك زائرٌ  ،ناك عائدٌ هُ  ،َن أَِميِر الـُمْؤِمنِين َوافَِداً إِلَيُكمِجئْتَُك يِابْ 
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قال عيادة المريض، ويمكن أن يُ   قالُ فلذا يُ   ،العودةُ قد تكوُن لزيارة المريِض وزيارة غيرهِ 
  ، المريض  زيارةُ 

هي زيارةٌ  العيادةُ  المريض حيٌّ   للمريِض   العودة  ً أ  حيٌّ   وغيرهُ   ولغيرِه،  قد الزِّ   ،يضا يارة 
األ من  ولغيره  للمريض  وتكونُ تكون  زيارةُ   حياء  لألموات،  زيارة    ،بورالقُ   أهلِ   أيضاً 

يُ   ، القبور القبفال  عيادة  العربية  اللغة  في    ور،قال 
 في األعمِّ  ،لغير المريضحتَّى  المريض ويمكن أن تكون عيادةً  دةُ اعي  ،هي لألحياء العيادةُ 

المريض زيارة  في  تستعمل  نحنُ   ،ولغيرهِ   للمريِض   فالعيادةُ   ،األغلب  في   ولذلك  نقرأ 
أئِ  وداع  أنَّ (  :تنا مَّ أدعية  ثُ من  إليهم  العود  هللا  نسأل  ثُ   مَّ نا  إليهم  إليهم    )العود  مَّ العود  العود 

   .عيادةٌ 

د  العيادة هي لألحياء وهل أنَّ   من أنَّ   لت قبل قليلٍ ك قُ من أنَّ   :قد تقول لي دٍ اً وآل  ُمَحمَّ   ُمَحمَّ
األموات   !؟من 

  الجهة. ث في هذهِ أن أتحدَّ  ال أريدُ 

   .من األحياء للمريض ولغيرهِ  العيادةُ 

   .من األحياء ولألموات المريِض  للمريض ولغيرِ  والزيارةُ 

 صاحبِ   !الصحيح  للحيّ   ،المريض  الصحيح وليس للحيّ   فادةُ تكوُن للحيّ الوِ   :فادةا الوِ أمَّ 
وصاحبِ  يحلّ يُ   الَّذيدرةِ  القُ   الجاِه  أن  يُ   مكنهُ  وأن  نقصنا  يسد  وأن  وأن  مشاكلنا  كرمنا 

حينما    ،قلوا من سجٍن إلى آخرهم وفدٌ نُ من أنَّ   اءِ نجقال لمجموعة السُ ولذا ال يُ   !ل علينايتفضَّ 
 المحكمة إلى دار السجن فال   إلى آخر أو من دارِ   من السجناء من سجنٍ   ينقلون مجموعةً 

اِس  من النّ   على مجموعةٍ   طلقُ يُ   الوفدُ   ن،من السجناء جيء بهم إلى السج  اً وفد  قال من أنَّ يُ 
 تحمل الشر لشخٍص   قال لمجموعةٍ فال يُ   ،خيرٍ   ةِ حترم بنيَّ نساٍن مُ إجاه  تون باتِّ أحترمون وييُ 

الحاج   من أنَّ (  : عليه وآله  ى هللاُ بي صلَّ النَّ   ولذا في أحاديثِ   ،وفد خيرٍ   الوفدُ   ،وفد  هممن أنَّ 
  .حترمون بسبب قصدهم الخير هذاوهم مُ  فهم قاصدون إلى الكريم )عتمر وفدُ هللامُ ـوال

  دُ فِ أَ   ينإنَّ   ،على الكرام  دُ فِ أَ ني  إنَّ   ،على األحياء  دُ فِ ني أَ إنَّ   ،ميكُ لَ إِ   اً دَ افِ وَ   :اسالعبّ   خاطبُ ينما أُ حف
تُ   على جهةِ  دقَّ العطاء،  التعابير في نصوص األئِ الحظون  ي  !ةِ مَّ ة  تيك ويقول أويأتيك من 

نُ   من أنَّ  بالمعنىأكثر النصوص  أُ   !قلت  نُ   نكر أنَّ أنا ال  قل بالمعنى مقداراً من النصوص 
ً نُ   لكنَّ  ً كنصوص الزيارات ونصوص  صوصا ً دعية ونصوصكنصوص األ  ا ب أمير ط كخُ   ا
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قائمةٍ  إلى  هنا حرٌف هناك هذا شيٌء    ما سقطت كلمةٌ ربَّ   ،قلت كما هينُ   طويلةٍ   المؤمنين 
  .آخر

إِلَيُكم َوافَِداً  الـُمْؤِمنِين  أَِميِر  يِاْبَن  أُ   ،ِجئْتَُك  أبا الفضل لكنَّ جئتُ   ،طبهُ هواخأنا  مجيئي   ك يا 
وُ   إليكَ  على  هو  دٍ فودٌ  دوآل    ُمَحمَّ المضمون يمكنكم أن  ثتُ تحدَّ   ،ُمَحمَّ   ىلتعودوا    عن هذا 

ٌق من بَ هاشميين، عَ ـمن حديٍث عن جماِل جماِل ال  شيءٌ   )على هالة القمر  إطاللةٌ (برنامج  
يفوُح من عبّ  ئوا في يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تتفيَّ   ،الكريم  اسهِ عطر علّيٍ 

  !قمر الهاشميينظالل الحديث عن 

م  كُ ي لَ تِ رَ صْ نُ ع وَ ابِ م تَ كُ ا لَ أنَ ع وَ ابِ تَ م وَ كُ ٌم لَ لِّ سَ ي مُ بِ لْ قَ وَ   ْبَن أَِميِر الـُمْؤِمنِين َوافَِداً إِلَيُكم ِجئْتَُك يِا 
في  -  ةدَّ عَ مُ  علينا  مرت  هي  هي  نفس التعابير  المعنى  نفس  الكبيرة  الجامعة  الزيارة 

و هُ م هللا وَ حكُ يَ تَّى  حَ   َوقَْلبِي ُمَسلٌِّم لَُكم َوتَابِع َوأنَا لَُكم تَابِع َونُْصَرتِي لَُكم ُمعَدَّة  -نالمضمو
فَ مِ اكِ حَ ـ ال  يرُ خَ  مَ كُ عَ مَ ين،  الَ كُ عَ م  مَ م  إِ كُ وِّ دُ عَ   عَ   بِ نِّ م،  وَ كُ ي  مِ كُ ابِ يَ إِ بِ م  الم  وَ نِ مِ ؤْ ـمُ ن  ن  مَ بِ ين، 
معكم معكم بروحي    !فمعكم معكم بعقلي وقلبي  ، مكُ عَ م مَ كُ عَ مَ فَ -  ينرِ افِ الكَ   نم مِ كُ لَ تَ قَ م وَ كُ فَ الَ خَ 

ومستقبلي  !وجسدي بحاضري  معكم  وباطني  !معكم  بظاهري  معكم  معكم    !معكم  معكم 
وآخري وعالنيتي  !بأولي  بسري  معكم  بسري  !معكم  األولى  الثانية   ،معكم  معكم 

ومعكم    ،الحياة  على هذا التراب في هذهِ   العبائر، معكم وأنا أعيشُ   ةُ وهكذا بقيَّ   ،بعالنيتي
معكم رجعُت  ما  معكمإنَّ   ! إذا    ،ني 

في حربي ومعكم  سلمي  في  فقري  !معكم  في  ومعكم  غناي  في  حياتي   !معكم  في  معكم 
أتمنَّ   !ومعكم في موتي أُ هكذا  أنا  لكن تطبيقها ما هو    ترديدها سهلٌ الكلمات و  د هذهِ ردُّ ى 

معكم في أمني ومعكم    !ن أكون كذلك، معكم في صحتي ومعكم في مرضي أى  ن أتمنَّ يِّ هَ بِ 
نياي  معكم في دُ   ،معكم  ،معكم   ،معكم  !معكم في شبابي ومعكم في شيخوختي  ! في خوفي

دٌ هذا هو باُب    ،معكم  ،معكم  ،معكم  ،معكم  !ومعكم في ديني د  وآلِ   ُمَحمَّ بن العباُس    هُ إنَّ   ُمَحمَّ
يَا   -عليّ  تَابِع ِجئتَُك  لَُكم  َوأنَا  وتَابِع  لَُكم  ُمَسلٌِّم  َوقَلبِي  إِلَيُكم  َوافَِداً  الـُمْؤِمنِين  أَِميِر  ْبَن 

ُكم إِنِّي بُِكم يَحُكم هللا َوُهو َخيُر الَحاِكِمين فََمعَُكم َمعَُكم َال َمَع  حتَّى  َونُصَرتِي لَُكم ُمعَدَّة   َعُدّوِ
  . َوبِإيَابُِكم ِمَن الـُمْؤِمنِين ِوبَمن َخالَفَُكم َوقَتَلَُكم ِمن الَكافِِرين

الجامعة الكبيرة   ا جاء في الزيارةِ مَّ جمٍل مِ وجٍز ومُ ها بشكٍل مُ تنبيّ الَّتي  و  ميناتلك المض  لُّ كُ 
يُ  تتحقَّ ال  أن  صلواتُ مكُن  رجعتهم  دون  من  الواقع  أرض  على  عليهم   وسالمهُ   هللاِ   ق 

  .بحانه وتعالىهذا هو برنامج هللا سُ  ،ةأجمعين وذلك هو برنامُج الخالفة اإللهيَّ 
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في ذلك اليوم   ويمكن أن تتحقق العدالةُ   هناك يوم القيامةِ   يُطرح لماذا رجعتهم  الَّذيالسؤال  
    !؟فلماذا رجعتهم

عالمنا هذا أو في    جودهم األكرم فيفإنَّ وُ النظاِم    هذابوتعالى    سبحانهُ   مهُ نظَّ   الكوُن حين
ظهورٌ بقيَّ  العوالم  البُ   !وتعالى  بحانهسُ   لهُ   ة  الظهوُر  تتجلَّ   دَّ وهذا  ذاتهُ أن  من   بنحوٍ   ى 
 هللاِ   عنهم صلواتُ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،اءحمن األن  بنحوٍ   وأسماؤهُ   ى صفاتهُ أن تتجلَّ   دَّ البُ   !نحاءاأل

  :ى هذا الظهورأن يتجلَّ  دَّ فالبُ  ،وتعالى بحانهسُ ِ   هورٌ م ظُ ن هُ الَّذيعليهم أجمعين  وسالمهُ 

   !من األنحاء  اً بنحوٍ ذاتيَّ  -
   !من األنحاء اً بنحوٍ صفاتيَّ  -

ً ليَّ اوأفع -     !من األنحاء بنحوٍ  ا

البرنامجُ  أرادهُ   بتمامهِ   قُ يتحقَّ   هذا  فيما  من  سُ   هللاُ   وكمالِه  وتعالى  عالم بحانه  في  الخالفِة 
  . الدنيا

الشريف وهذهِ  المصحف  بع  هذا هو  الثالثون  البقرة  داآليةُ  قَاَل   :البسملة من سورة  ﴿َوإِْذ 
ق هذا الخليفةُ هو وجهُ هللا هذا المعنى لم يتحقَّ -َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِليفَةً  

دٌ الحقيقي هنا    الخليفةُ   ،العظيمة  جعةِ في عصر الرَّ   قُ ما يتحقَّ إنَّ  عليه وآله هذا   ى هللاُ صلَّ   ُمَحمَّ
تحقيقِ  طريِق  وفي  الحقيقي،  الخليفة  البُ   هو  المعنى  سف  دَّ هذا   الحكمةُ   ،دمٍ   أطهرِ   كِ من 

سُ اإللهيَّ  من  أجرت  ما  بحسِب  فإنَّ ةُ  العالم  هذا  حكمت  وقوانين  بهذا    نن  تسيُر  النتائج 
يُْفِسدُ    -جاهاالتِّ  َمْن  فِيَها  أَتَْجعَُل  قَالُوا  َخِليفَةً  اْألَْرِض  فِي  َجاِعٌل  إِنِّي  ِلْلَمَالئَِكِة  َربَُّك  قَاَل  َوإِْذ 

َماءَ  بحانه وتعالى هنا لم يعترضوا على هللا سُ   المالئكةُ   !سينالحُ   ها دماءُ إنَّ -   فِيَها َويَْسِفُك الدِّ
ا هذا  الرهيب  لمشهدِ في  لهم  ،العظيم  يقول  فِي   -هللا  َجاِعٌل  إِنِّي  ِلْلَمَالئَِكِة  َربَُّك  قَاَل  َوإِْذ 

َماءَ !  يعترضون  وإذا بهم  ،اْألَْرِض َخِليفَةً  فِيَها َويَْسِفُك الدِّ م  الدَّ -  قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسدُ 
جأشهمأفقدهم    سينيُّ الحُ   صابُ مُ ـال  !سينيُّ الحُ  قالوا  !رباطة    لذا 

ثون عن  ة ال يتحدَّ كئمالال   فإنَّ وإالَّ   ،علىأربكت المأل األالَّتي  سين  الحُ   دماءُ   هذهِ   ،ما قالوا
الدِّ عُ  الجريمة وعن عموم  إن كان تُ   الَّذي   ماءِ موم  أو في غير األرض  سفك في األرض 

َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن   -هناك من دماء
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َال تَْعلَُمونَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ وبعد   ،يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الدِّ

 ؟التفاصيل، فماذا قالوا  لِّ كُ   جعةُ على رأِس وقطعاً الرَّ   !تفاصيلهِ   لِّ لهم البرنامُج بكُ ن  يِّ لك بُ ذ
 ! ث عنها آدم ما هي بأسماء ألفاظ تحدَّ الَّتي  األسماء    نَّ إفُسْبَحانََك َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا﴾  
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 في بشكٍل كامٍل إالَّ   قُ ال يتحقَّ   لَّذياة ومشروعِ الخالفة اإللهيَّ ـل  كاملٌ   لٌ فصَّ هذا هو برنامٌج مُ 
يتعالى ويتسامى   إمام زماننا وبالتدريجِ   هورِ ظُ   في عصرِ   هُ إنَّ   ،طالئع هذا البرنامج  عصرِ 
دٌ   هُ خاتم إنَّ لالفاتح ا  ها خالفةُ إنَّ   ،ةإلى حقيقة الخالفة اإللهيَّ   نصلَ حتَّى    عليهِ   ى هللاُ صلَّ   ُمَحمَّ
  وآله. 

هذه    ،الحلقة  ني سأطوي كشحاً عنه في هذهِ ال زال عندي حديٌث لكنَّ   ،الحلقة انتهى  وقتُ 
سيتوقفُ  برنامج    الحلقةُ  حُ   )ونزهرائيُّ (عندها  في  قريباً  إليكم  جديدة  لَّ سأعود  هذا بٍة 

الحسَّ  غاية  في  مواضيع  وفي    اسية، البرنامج 
  .لقناة القمر المركزيُّ  البرنامجُ هو  )ونزهرائيُّ (برنامج  ،اً دَّ اسة جِ في مواضيع حسَّ 

  ..تعالى نلتقي قريباً إن شاء هللاُ 

 ً   ..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 ا لدقــّ

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
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