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 بِسْنِ اهلل الرَّحْوَيِ الرَّحُِنْ
 

سَلَامٌ ػَلًَ السّهْرَاءِ السَّاهِرَة وَأَبُِْهَا وَػَلُِِّهَا الؼَالٍِ  ،سََُّدةِ الدًَُُّْا وَاِخِرَةسَالمٌ ػَلًَ فَاطِوت 

 ... سَلَامٌ ػَلًَ بَمَُِّتهَا الؼُظوًَ وَآََتها الظَّاهِرَة ،وَػِتْرَتِها الطَّاهِرَة

  

 ثاًُتُاحلَلَمَتُ ال ... زَهرائُُّىى
 

 ... بَمَُّت اهلل وَاهلَىَي زَهْرَائٍِزَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ ََا 

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ والؼُمُىلُ بَُؼَتٌ وَتَسْلُِنٌ وَاًْتِظَارُ

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ وَالمُلُىبُ هَىَدَّةٌ وَدُهُىعٌ وَثَارُ

 ... كَرْبَلَائٍِزَهْرَائُُِّىى ًَحْيُ وَالؼِشْكُ 

  ... زَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ وَاهلَىي واهلَىي زَهْرَائٍِ
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 ىىـــزَهْرَائُِّ

 الثَّاًَُِتُ احلَلَمَتُ
 

َكما وعدُتكم يف احللقِة   ،وصيَُّة باب احلوائِج إمامَنا السَّاِبع ُموَسى ابِن َجعفر َصلواُت اهلِل وَسالُمو عليِهَما
! ؟ادلاضية أنٍَِّت يف ُكلِّ حلقٍة من َىذا الربنَامج )َزْىرائِيُّوف( أتُلو َعلى َمساِمعُكم َمْقطعاً من َىذه الَوصيَِّة الَفائِقة

 .وصيَُّة باِب احلوائج ذلَِِشاـِ ابِن احَلَكم
ام َلو َكاَن ِفي َيِدِك َجْوزَة َوقَاَل النَّاُس ِفْي َيِدَك يَا ِىشَ  -:َوصلنا إىل ىذه الِفْقَرة واإلماـ خُياِطُب ِىشاماً 

َفُعك َفُعك وأَْنَت تَ ْعَلُم أَن ََّها َجْوزَة َوَلو َكاَن  - !؟ىل تتغَّت اجلوزُة إىل لؤلؤة - ُلْؤُلَؤة َما َكاَن يَ ن ْ َما َكاَن يَ ن ْ
 - ؟ىل سَتتحّوؿ اللؤلؤُة إىل جوزة ألفَّ النَّاس قالوا ذلك - ِفي َيِدَك ُلْؤُلَؤة وقَاَل النَّاُس ِإن ََّها َجوزَة َما َضرَّك

 ،احلقائُق حتمُل قيمتها يف نفسها ؛منطُق العقل !ىذا ىو منطُق العقل - َما َضرَّك وأَْنَت تَ ْعَلُم أن ََّها ُلْؤُلَؤة
 ،ما يُقاُؿ عنها ال يُؤثر على قيمتها ،احلقائُق حتمُل قيمتها يف نفِسها ،وىذا ىو منطُق أىل بيت الِعصمة

ـْ مل يقبلوىا تبقى احلقائق حقائق. تدخُل  ،يف مستوى تصوُّر النَّاس ،يف مستوى َفهِم النَّاس قَِبلها النَّاس َأ
ُتسيطُر  .واجلهُل ادلركَّب، فيجهُل النَّاس أنػَُّهم جيهلوف ويتعّصبوَف جلهلهم ،الّشُكوؾ واألوىاـ وحيكُم اجلهلُ 

ُقْل ما  ،الُسلطويَّة ،ادلالّية ،تتحكَّم ادلطامعُ  ،الّشخصية ،االجتماعية ،الّسياسية ،راضادلصاحل واألىداؼ واألغ
  !!فًتسُم ثقافًة للنَّاِس ويركُض النَّاُس وراءىا ِشئت..

إنػََّها تفقُد قيمتها عنَد النَّاس بسبِب سوِؽ  ،ال تفقُد احلقائُق قيمتها يف نفسها ،لكنَّ احلقائق تبقى حقائق
الطبيعُة  .وىذه ىَي الطّبيعُة البشرية بسبِب ذُلاث النَّاس وراء األكاذيب و وراء األباطيل ،اجلهِل واجلهالة

وقد ضحك إبليُس  !البشريُّة مّيالٌة ليس للَّذي ُيضِحُكها كما يبدو أنَُّو ُيْضِحُكها بل للَّذي َيضَحُك عليها
إبليُس يضحُك  .زاَؿ إبليُس يضحُك ويضحُك ويضحك وال ،على أبينا آَدـ فأَكَل أبونا وأمنا من الّشجرة

ويتعلَّقوَف بأشياَء ال حتمُل القيمة يف نفسها  ،ِحَُت يهجُر النَّاُس احلقائق الَّيت حتمُل قيمتها يف نفسها ؟مىت
َا جاءت قيمتها ألفَّ فالناً قاذلا أنا ال أريد  !ىذا ىو ادلنطُق الَّذي حيكُم واقعنا الشّيعي ،نا أيَّدىاألفَّ عالَّ  ،وإظلَّ
ا ظلرُّ عليها  ،الربنامُج ليس من اىتماماتِو أْف نتحدَّث عن الّسياسةِ  ،أْف أحتدَّث عن اجلانب الّسياسي ُرَّبَّ

ا تدفعنا الّضرورة يف  ،وليَس احلديُث يف ىذا الربنامج عن ِجهاٍت بعينها ،َعَرَضًا ِِبَسب ضرورة احلديث ُرَّبَّ
 .بعِض األحياف فنشَُت من قريٍب أو بعيد إىل ذلك

حديثي مَع  :كما قُلُت يف احللقِة ادلاضية .احلديُث ىنا عن تأسيِس ثقافٍة زىرائيٍَّة مهدويٍَّة يف أذىاف شبابنا
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ألنٍَّت ال أريُد أْف أدخل يف  ،عُتأوالدي وبنايت من شباِب شيعِة آِؿ زُلَمٍَّد صلواُت اهلِل وسالُمُو عليِهم أرت
وال أريُد أْف ُأخاطِب عقواًل أكلتها الصنميَُّة وما  ،َجَدٍؿ مع أولِئك الَّذين ال يعرفوَف من دينِهم إالَّ اجَلَدؿ

 ؟! دَّث والصنميَُّة أكلت ُكلَّ شيءفمع أيُّ جزٍء أحت ،أبقت منها شيئاً 

كما قُلت يف احللقِة ادلاضية   ،ُف إماـ زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمُو عليوالّشباُب ىم اجلهُة الَّيت َتقُع عليها عيو 
أصحاُب اإلماـ الصَّادؽ ىذه األمساء  ،ِحُت شكا أصَحاُب اإلماـ الصَّادؽ وُىم ُكلُّهم شباب بادلناسبةِ 

حَُت  ،أو ابِن أْعَُت  حَُت تسمعوف عن ُزرارة ابِن َأعُُت  ،اّلالمعة حَُت تسمعوف مثاًل عن الػُمفضَّل ابِن ُعَمر
حُت تسمعوف  ،ُفالف ُفالف ُفالف ،عن جابر ابن يزيد ،عن ِىشاـ ابن سامل ،تسمعوف عن ِىشاـ ابِن احَلَكم

أكثر ىؤالء كانت بداية عالقتهم مع األئمَّة وىم يف سنٍّ دوَف  ،عن ىذِه األمساء ىؤالء ُكلُّهم شباب
كاَف   ،بأنَُّو ناِصرُنا بقلبِو وِلسانِو ويَده :قاؿ عنُو اإلماـ الصَّادؽُ ِىشاـ كاف يف السادسِة عشرة حينما  ،العشرين

فحُت شكا أصحاُب اإلماـ الّصادِؽ  .على أّي حاؿٍ  ،ىكذا تصفُو الّروايات ،مل خَيَْضر شارِبُو ،يف ىذا السِّن
ا ىذه  ،األحداث الّشباب ،أين أنتم عن األحداث :قاؿ ذلم ،لإلماـ وىم شباب حتجُّر عقوؿ الكبار ُرَّبَّ

 ،لكن ىذه الكلمة يف زمِن األَِئمَّة إنػَُّهم يتحدَّثوف عن الشَّباب ،الكلمة اآلف ُتستعمل يف ِصغار السِّن جداً 
ِة ابِن احَلَسن صلواُت اهلل وسالُمو عليو قُػُلوب  ،أيَن أنُتم عن األحداث .عنكم أنْػُتم يا شباب شيعِة احُلجَّ

  .إىل حديثنا أَْمَيل (الّشباب)األحداِث 
يف ىذا الربنامج أحاوؿ أْف ُأَسلَِّط الضَّوء على مطالب دُيكن لو جتمَّعْت وتتابعْت وتراكمْت ُتشكُِّل قاعدًة 

ثُوننا عن أنصار إماـ زمانِنا ماذا يقولوف .لثقافٍة زىرائيٍَّة مهدويَّة لشبابنا إنَّ  - ؟يف كلماهتم الشريفة وىم حُيدِّ
وِحَُت أَُعرُِّؼ َلُكم الُكُهوؿ ِبسِب تعريف أىل البيت  ،، أنصارُه الّشبابالُكُهوؿ - ِهمالُكُهوَل ِفي
إفَّ  ،الكهوؿ الَّذين ُىم أصغُر ِسنًا من الّشيوخ ،الُكُهوؿ وليس الُشيوخ - إنَّ الُكُهوَل ِفيِهم - !ستتعجَّبوف

ما َقدُر الُكحِل  - الطََّعام أو َكالُكْحِل ِفي الَعينَكاْلِملِح ِفي  - الكهوؿ يف أصحاِب احُلجَِّة ابن احَلَسن
يف أنصارِه يف غيبتِو يف  ،الكهوُؿ يف أصَحاِبو .قليٌل جداً  ؟ما َقدُر ادللِح يف الطعاـ ،قليٌل جداً  ؟إىل الَعُت

لِح يف الكهوُؿ يف أصحابِو يف أنصارِه كادل .ويف الّثالذتائة وثالثة عشر أيضاً  ،احلديث عن األنصار ،ظهورهِ 
أتعلموف ماذا  ؟ما ىو ِسُن الُكهولة ،فحُت َيسألوَف اإلماـ الصَّادؽ عن الكهل .الطّعاـ أو كالُكحِل يف العُت

 ،الرَُّجل الَكهل َمن كاَف يف الّثالثُت ،الّثالثوف ِسُن الكهولة - قاؿَ  ؟جُييُب إماُمنا الصَّادؽ صلواُت اهلِل عليو
ال شأَف يل بالّتعابَت  ،يف حديِث أىل البيت ،ىذا يف ثقافة أىل البيت .ِسُن الّشيخوخة ؟قالوا واألربعوف

 .الُلغوية
األعراؼ العاّمة أو  ،نتجاوز األعراؼ ،إذا تتذّكروف يف احللقِة ادلاضية إنَّنا نتجاوز الّلغة مع أىل البيت
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لكلِّ  ،أعراؼ ادلتخّصصُت يف أيِّ نوٍع من أنواع الّتخصُّصات :ادلراد من األعراؼ اخلاّصة .األعراؼ اخلاّصة
يف أيِّ  ،أديب ،فٍتِّ  ،حريف ،ختصُّص خربوي ،معريف ،ختصُّص علمي ،ختصٍُّص أعرافُو أيًَّا كاف ىذا الّتخصُّص

 ،أُمٍَّة معيَّنة وىناؾ أعراٌؼ عاّمة تكوف عند ،ىناؾ أعراٌؼ خاصَّة .يف أيِّ قضّيٍة يف احلياة ،يف أيِّ مهنةٍ  ،شغلٍ 
ضلُن مع  .عنَد رُلَتمٍع ُمعُتَّ بشكل عاـ تشًتُؾ فيها رتيُع الّتخصصات ،عند قبيلٍة معينة ،عنَد شعٍب ُمعُتَّ 

ونتجاوز األعراؼ إالَّ إذا ُىم ربطونا بالّلغِة  ،أىل البيت صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعُت نتجاوز الّلغة
 :فحَُت يقولوف ،والّشيخوخُة عندىم يف سنِّ األربعُت ،ندىم يف سنِّ الّثالثُتالكهولُة ع .وربطونا باألعراؼ

إنػَُّهم يتحدَّثُوَف ِوفقاً  ،كالُكحِل يف الَعُت  ،وأفَّ الكهوؿ فيهم كادللِح يف الطّعاـ ،بأفَّ أكثر أنصارِه من الّشباب
ث حىتَّ لو رجع إىل قواميس الّلغة فإنَّو الَّذي يأيت فَُتيد أْف يفهم ىذا احلدي .الصطالحاهتم ووفقًا لثقافتهم

ِمن أفَّ الثقافة  :وىذا ىو الَّذي أكرره دائماً  ،فحينئٍذ سيفهمُو بطريقٍة سلالفٍة ألىل البيت ،لْن جيَد ىذا ادلعٌت
  .الشِّيعية طلُِرْت بالِفْكِر الػُمخالف

أو تارًة رجعوا إىل قواعد  ،الّلغِة َمْصدراً للعلمتارًة طُلرْت بالفْكر الّلغوي وىي طريقة ادلخالفُت: أْف جعلوا ِمن 
القواعُد العقلّيُة احملضة  .وىذه القواعُد العقليَّة الَّيت ما ىي َّبحضة ،عقلّية ُتسمَّى عقلّية وما ىي بعقليٍَّة زلَضة

ا يسّمى ولكن ىناؾ م ،بل ثقافُة أىل البيت ىي الثّقافة العقليَّة احملضة ،ال تتعارض مع ثقافة أىل البيت
وىي يف حقيقتها ما ىي بقواعد وبأدّلة وبأفكار ونظريات عقليَّة  ،بأدلة عقليَّة ،بفكٍر عقلي بقواعد عقليَّة

جُتمَّع ىذه األمور فيستمرئُها الفْكُر البشري  ،ىو شيٌء شلزوج من أعراؼ ولُغة ونُقوالت وذوؽ إنساين ،زلضة
 .بأفَّ العقل يُقرُّىا :فيقوؿ ،ن الّتجارباستناداً لتجربة العقل الّتجرييب الَّذي نشأ م

 ،من الّلغة :من ُىنا اخًُتقْت الثّقافُة الشِّيعية :لكنٍَّت أقوؿ ،أنا ىنا ال أريد اخلوَض يف تفاصيل ىذا ادلطلب
، ركض الكثَُت من علمائنا ومراجعنا فأخذوا من من وسائل الَفْهم ،من األدلةِ  ،من القواعدِ  ،من الػُمصطلح

م يشرحوف حديث أىل البيت ؟، دلاذاأُلِبَست بِلَباِس أىِل البيت ُثَّ  ،خذوا من الػُمخالفُتأ ،القـو وىذه  ،ألَّنَّ
ال أريُد الّتفصيل كثَتاً يف  .القضيَُّة موجودٌة على طوِؿ اخلط من بدايات عصر الَغيبة الكربى وإىل يومنا ىذا

ا استمُر يف قراءِة ما جاء يف وصيَّ  ،ىذه القضية ا يَا ِىَشام مَ  - ِة إمامنا الكاظم صلواُت اهلِل وسالُمو عليووإظلَّ
ألي  ،ىذا ىو السََّبُب يف بعثة األنبياِء والرُُّسل - ُرُسَلُو إَلى ِعَباِده إَّلَّ لِيَ ْعقُلوا َعِن اهللبَ َعَث اهلُل أنِْبَياَءُه وَ 

لتنشأ مبادئ صحيحة على ضوءىا يتكوَّف العقل الَّذي يكوُف أساسًا لثقافة  ،ليتكوََّف عقٌل سليم ؟شيءٍ 
كما يف َّنِج البالغِة  - َما بَ َعَث اهلُل أنِْبَياَءُه َو ُرُسَلُو إَلى ِعَباِده إَّلَّ لِيَ ْعقُلوا َعِن اهلل - لثقافة البشر ،األُمَّة

عثة الرُُّسِل واألنبياء فُيشَت إىل أنػَُّهم يُثَتوف دفاِئَن سيِّد األوصياء يتحدَُّث عن ب ،الّشريف يف اخلطبة األوىل
 .الستخراِج دفاِئن العقوؿ ،إلثارة دفاِئن الُعقوؿ ؟بَعثَػَهُم الباري ُسبحانو وتعاىل ألي شيءٍ  ،الُعُقوؿ

ال يُقاؿ للُجثث ادلتعّفنة يف ادلقابر بأنّػَها  ،فائن الكنوز الَّيت ُتدفنالدّ  (دفائن)ىذا ادلصطلح ىذه الكلمة 
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ُمصطلٌح  (الدفائن)لكن ىذا ادلصطلح  ،إذا ِقيَل ذلا ذلك فمن باِب جذر الكلمة الّدفن وادلدفوف ،دفائن
الستخراج  ،الستخراِج ىذه الدفائن ؟فبعثُة األنبياِء والرُُّسل ألجِل ماذا ،ُيستعَمُل ويُطلُق على الكنوز ادلدفونة

ومن ُىنا إذا أرادت أُمَّتُنا أْف َتكوَف أُمًَّة عاِقلة عليها أْف تُػْنِشئ َعقَلها ِمنهم صلواُت اهلِل وسالُمو  .الكنوز ىذهِ 
إذا ما أخذنا مبادئَنا العقلية منهم وصحَّحنا  ،البُدَّ أْف تكوَف مبادئُنا العقلية مأخوذًة منهم ،عليِهم أرتعُت

الثقافُة الشِّيعية األصيلة ليست ىي الَّيت  .إنَّنا نُنِشئ قاعدًة لثقافٍة شيعية أصيلةادلسار العقلي وفقًا دلراِدِىم ف
  .يُقاُؿ عنها بَُت النَّاِس ىذِه ىي الثّقافة

ما يسمى بثقافٍة شيعّية لو ُعِرضت على موازيِن أىل  .مثاُؿ اجلوزة والّلؤلؤة أفضُل مثاٍؿ للواقع الَّذي نعيشوُ 
شيٌء ُأِخذ من أىل البيت والّشيُء الَّذي ُأِخذ  ،إنػََّها كوكتيل خلطة ،شيعيٍة أصيلة البيت فهي ليست بثقافةٍ 

وُأِضيَف إلَيِو الَكثَت والكثَت من الفكر  ،شيٌء ُأِخَذ من أىِل البيت ،ىو الَّذي يتواَفُق مع الِفْكر ادلخالف
 ،ُخِلطتْ  ،ها ادلستنتجوف من عنديَّاهتمواالستنتاجات الَّيت يستخرج ،وُأضيَف إليِو اآلراء الّشخصية ،ادلخالف
َمن  .. فِقيَل ذلا ثقافٌة شيعية وما ىي بثقافة شيعّية.اجلوزُة والّلؤلؤة !وُقدَِّمت على أنػََّها ثقافٌة شيعّية ،ُخِبطتْ 

يسمِّيها  .ما ىي بثقافِة أىل بيت الِعصمة ،يعرؼ احلقيقة يعرؼ بأفَّ ىذه الثّقافة ما ىي بثقافٍة شيعية
 .. لْن تتغَتَّ احلقائق.الّناس ُيسمِّيها ،النَّاس

 ،حىّت يتكوَّف العقُل اإلذليُّ يف األُمَّة - يَا ِىَشام َما بَ َعَث اهلُل أنِْبَياَءُه َو ُرُسَلُو إَلى ِعَباِده إَّلَّ لِيَ ْعقُلوا َعِن اهلل
َمن اْسَتَمَع  - ؿ األُمَِّة إىل النَّاطِق الَّذي ينطُق عن اهللوالعقُل اإلذليُّ يف األُمَّة لْن يتكوَّف حىتَّ تسَتِمع عقو 

يطَان فَ َقد  - وىو الِفْكُر الػُمخالُف ألىل البيت - إَلى نَاِطٍق فَ َقد َعَبَده فَْإْن َكاَن النَّاِطُق يَ ْنِطُق عن الشَّ
ْيطَان ىذه ىي  - فَ َقد َعَبَد اهلل - ىل البيتوىو ِفكُر أ - وإْن َكاَن النَّاِطُق يَ ْنِطُق َعِن اهلل ،َعَبَد الشَّ

 .َكََلُمُكْم نُ ْور :الَّذيَن طُلاطبهم يف الزِّيارة اجلامعة الكبَتة ،الّناِطُق عن اهلل ُىم صلواُت اهلِل عليهم ،احلقيقة
فََأْحَسنُ ُهم  - فنحُن بَُت كالـٍ ىو ظُلمة وبَُت كالـٍ ىو نُور ،أمَّا النَّاِطُق عن الشَّيطاف فكالمهم ظُلمة

نْ َيا ِاْسِتَجابًَة َأْحَسنُ ُهم َمْعرَِفًة هلل وَأْعَلُمُهم بَأْمِر اهلل أْحَسنُ ُهم َعْقًَل وَأْعَقُلُهم َأرفَ ُعُهم َدرََجًة ِفي ال دُّ
ُثَّ استجابُة القلِب ، االستجابة أساسًا استجابة العقل أّوالً  ؟كيَف يكوف أحسن استجابةً  - واآلِخَرة

كما  .لكنَّ األمر يبدُأ من العقل، ُثَّ بعد ذلك استجابة الَعَمل، ُثَّ بعد ذلك استجابُة اللساف، والوجداف
فادلقاـ سوَؼ يطوؿ لكنٍَّت أقرُأ منها ما  ،بّينت يف احللقِة ادلاضية أنا ال أُريد أْف أشرح الوصيَّة كلمًة كلمة

اً من توضيحهايتَيسَُّر يل أْف أقرأ يف كل حلقة وأوضِّح بعَض ادلطالب   .الػُمهمَّة الَّيت ال أجُد بُدَّ
 ؛والّناصَيُة يف الّلغٍة ويف الُعرؼِ  ،أنا وإيَّاُكم وُكلُّ الَعبيد - يَا ِىَشام َما ِمْن َعْبٍد إَّلَّ َوَمَلٌك آِخٌذ بَِناِصَيِتو

ـُ شعُر الرأس َفَل  - مركُز القّوِة فيو ،لكن يف ثقافة أىل البيت ادلراد من ناصية الّشيء ىو مركُز الُقدرة ،ُمقدَّ
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الّتواضع  ،احلديُث ىنا ليس عن الّتواضع االجتماعي - يَ َتواَضع إَّلَّ رَفَ َعُو اهلل َوََّل يَ تَ َعاَظم إَّلَّ َوَضَعُو اهلل
وقطعًا ىذا الّنوع من الّتواضع  ، ُحسنِو ورتالِوقطعًا ىذا شيٌء حسن ال خالؼ يف ،الّسلوكي يف األخالؽ

الّتواضع يف الِبْشر يف وجو  ،الّتواضع يف اجللوِس واحلديِث مع النَّاس ،الّتواضع يف السَّالـِ والّتحّية :مطلوب
 ،الّتواضع يف كّل ما يرتبُط ِبياة اإلنساف الّشخصية أو احلياة العملّية أو العالقات االجتماعية ،اإلنساف

 . .. الّتواضع يف زلل العمل وىكذا ،الّتواضع يف البيت

تتحدَّث عن الّتواضِع معهم صلواُت اهلِل  .الوصيَُّة ىنا ال تتحدَّث عن ىذا الّلوف أو ىذا الّنحو من الّتواضع
رَفَ َعُو اهلل َفَل يَ َتواَضع إَّلَّ  - الّتواضع معهم يقود إىل ىذا الّتواضع الّسلوكي واألخالقي مع النَّاس ،عليِهم

  .احلديُث عن الّتواضِع معهم - إَّلَّ َوَضَعُو اهلل - يتجربَّ يتكربَّ جيُد لنفسِو قيمة ؛يتعاظم - َوََّل يَ تَ َعاَظم
ىذا ما  ؟كيف نتواضُع مع آِؿ زُلَمٍَّد صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أرتعُت  ؟كيَف نتواضُع مع إماـ زمانِنا
 .شاء اهلل تعاىل سأتناولو يف احللقة القادمة إفْ 

ىناؾ  .الّرقعُة عنواٌف لعريضٍة لرسالٍة يف أدِب أْىل البيت ُتكَتُب إىل اهلل وُتكَتُب إىل إماـ زمانِنا :َىِذِه رُقْ َعِتي
 ال .ووردْت ِصَيُغ ىذِه الرَُّقع يف كتِب األدعيِة واألذكار ،رَُقٌع ُتكَتُب إىل اهلل وُىناَؾ رَُقٌع ُتكَتُب إىل إماـ زمانِنا

لكنٍَّت أخذُت ىذا العنواف الّرقعة فجعلتُو بدايًة وعنوانًا بُسطوٍر كتبُتها وأنا أقُف  ،أريُد احلديَث عن الرَُّقِع ىنا
 :نا صلواُت اهلِل وسالُمُو عليويف زِلراِب إماـ زمانِ 

 ... َىِذِه رُقْػَعيِت 

 ... َصفَحتُػَها ُوُجوِدي وِكَياين 

 ... ِمداُدىا فُػّؤادي وُمْهَجيِت 

 ... قَػَلُمها َعْقِلي َو ِوْجَداين 

 ... َىِذِه رُقْػَعيت

 ... كَتْبُتها ِإلَيَك يا َمْن ال َغَتَُؾ ِعْنِدي

 ... َمرَاكُب إيَايب َأْحَرقْػُتها

 ... ُجُسوُر َعوَديت قطَّْعتُػَها

ْمتُػَها  ... َمَعاِبُد أْصَناِمي َىدَّ

 ... وُكلُّ أوثَاين َكسَّْرتُػَها

 . .. ُعيويب  وُعيويب ُكلُّ 

 ... َوُذنُويب ُكلُّ ُذنُويب 
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ْمُتها  ... ِعنَد تُػرَاِب أْعَتاِبَك َقدَّ

 ... وإىَل ُلْطِفَك َأْىَديُتها

 ... . ىذا ما ُأْحِسُنوُ .. َىِذي َىِديَّيِت 

 ... اذلَديَُّة َعَلى ِمقَداِر ُمْهِديَها

 ... ِقيَمُة ُكلِّ اْمرٍِئ َما حُيِْسُنوُ  :َجدَُّؾ اأَلِمَُت يَقوُؿ َصَلواُت اهلِل َعَليِو وَعَليك
. ىذا ما .. َرينٌ .. َغُتٌ .. َشُتٌ .. قُػْبحٌ .. نَػْقصٌ .. ُسوءٌ .. زَتَقٌ .. َسْهوٌ .. َجْهلٌ .. َخطَأٌ .. َذْنبٌ .َعيبٌ 

 ...ُأْحِسُنوُ 
 !!وُعُيويب ُكلُّ ُعُيويب 
 !!َوُذنُويب ُكلُّ ُذنُويب 

ْمُتهاِعنَد تُػرَاِب َأْعَتاِبَك   . وإىَل ُلْطِفَك أْىَديُتها..!.َقدَّ
 !!. ىذا ما ُأْحِسُنوُ .َىِذي َىديَّيِت 

. ىذا ما .. َرينٌ .. َغُتٌ .. َشُتٌ .. قُػْبحٌ .. نَػْقصٌ .. ُسوءٌ .. زَتَقٌ .. َسْهوٌ .. َجْهلٌ .. َخطَأٌ .. َذْنبٌ .َعيبٌ 
 ُأْحِسُنُو..؟!

 ..ِمٍتِّ الَغيُظ ِمْنَك الَفيضُ 
 ..ْلٍِت يَا َموىَل فَاْغِسِلٍت وَغسِّ 

 ..ِمن أَْوَساِخي ِمن َأْكَدارِي
 ..إْف ُكنُت َأْسَرجُت ِإلَيَك َجَواِدي قَػْبالً 

 ..َىا أيّن ُأْسرُِج ُروِحي واجَلَسد
 . .ِبَك أَْبَصرتُ  ،يا ِإْنَساَف ُعُيوين 
 !!ِبَك ِعْشتُ  ،يا َضوَء الُعمرِ 

 ... الػَماِضي واحلَاِضِر والػُمْسَتقَبل. يَا ُكلَّ .يا ُكلَّ احلَاِضِر والػُمْستَػْقَبل
 . .. َبل يا ُكلَّ الُكلِّ .يا ُكلُّ اجلُْزِء واألْجزَاءِ 

 . .ُعْذرَاً ُعْذرَاً ِمن ُسوِء التػَّْعِبَتِ 
 ..ُعْذرَاً ِمن َجْهِلي ِمْن تَػْقِصَِتي

 .!.ِمْن أَوَِّؿ يَوـٍ ُذْقُت ُمَداَمَة َىَواَؾ َصَحوتُ 
 ..ُت وَعَرْفتُ إينِّ َعَرْفُت وَعَرفْ 

 ..إينِّ َعَرْفُت وَعَرْفُت وَعَرْفتُ 
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 ..والزَّْىرَاِء َعَرْفتُ 
 !!. إَلَيَك تَػَوجَّْهتُ .أمَّا األوىل َأْعِرُؼ أنََّك َوجُو اهلِل الَباِقي

 !!َجَواِدَؾ دَتَسَّكتُ . ِبرَِكاِب .أنَت الػُمْغٍِت  ،أنَت الػُمِحيي ،أنَت الَقاِىرُ  ،والثَّانِيُة َأْعِرُؼ أنَّك أْنَت الَقاِدرُ 
 !!. َحْسُبَك ِإَذاً .والثَّالَِثُة َصوٌت يف َأْعَماِقي

فَػَقاؿ أبُو َجعَفٍر الَباِقر َصَلواُت اهلِل  ،إي واهلِل قَبَل أْف َأخرَُج ِمَن الُكوَفة ؟!يا أبَا َبِصَت َىْل َعَرْفَت ِإَماَمك
 ..َحْسُبَك ِإَذاً  :َعَليو

 ..تُػْنِشيٍِت، ُتْصِحيٍِت  ،ُتْسِكُرين َحْسُبَك َىِذي 
 ..تُػْنِسيٍِت  ،ُتذَكُِّرين ،تُػْؤِنُسٍِت  ،ُتْذِىُلٍِت 
  ،ُتْسِقيٍِت  ،ُتْطِعُمٍت
 . .دُتِْرُضٍت ُتْشِفيٍت ،تُػْنِطُقٍت ،خُتْرُِسٍت

 ..ُتْشِقيٍت ،. ُتْسِعُدين .دُتِتُعٍت ،تُػْؤِلُمٍِت 
 . .تُػْغِنيٍت ،تُػْفِقُرين

 ..يٍِت تُػْعلِ  ،تُػْنزُِلٍِت 
 ..دُتِْيُتٍِت حُتِْييٍِت  ،جُتَمُِّعٍِت  ،تُػَفرُِّقٍت ،تُػَقرُِّبٍت ،تُػبَػعُِّدين

 .؟!.َوَحقِّ َجِبيِنَك َتْكِفيٍِت 

 ..َحْسُبَك َىِذي َتْكِفيٍِت 
 ..َحْسيب إذاً َحْسيب إذاً 

يِن أنَت أنَت فَػَقط  ..يا ِدْيٍِت ويَِقيٍِت ُأُصوُؿ الدِّ
يِن أنَت   ..أنَت فَػَقطُأُصوُؿ الدِّ

يِن أنَت أنَت فَقط  ..فُػُروُع الدِّ
يِن أنَت أنَت فَػَقط  ..ُكلُّ الدِّ
 ..ُكلُّ الُكلِّ أنَت أنَت فَػَقط

يِن ُىو َرُجل يَن وأْصَل الدِّ  ..قاذَلَا الصَّادؽ صلواُت اهلِل عليو ()اإلماـ  . إنَّوُ .إفَّ الدِّ
 ..ِإلَيَك يَا بَِقيََّة اهلل ،إلَيكَ  ،إلَيكَ  ،إليكَ 
 ..وال إىَل الػُمْعَتزَِلة ،. ال إىل اأَلَشاِعَرةِ .إلَيكَ  ،إليكَ 

 ..ال إىل الُصوفيَِّة وال إىَل الُقْطِبيَّة
 ..ال إىل الشَّاِفِعي والَغزَايل 
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 . .ال إىل ابِن َعَريب وَرْىِطو

 ..ال إىل الَفْخِر الرَّازِي وأَْمثَالِو
 . .وَسيِّد ُقْطب ،وَحَسِن البَػنَّا ،ال إىل َرِشيد رَِضا

 . .ال إىل اّلِذيَن َأَخُذوا ِمنػُْهم

 ..إلَيَك فَػَقط ،ِإلَيكَ 
َئِة وال إىَل الَقْدرِيَّة :َكما قَاذَلا بَاُب احَلواِئِج ذلَِِشاـِ ابِن َسامِل وُمْؤِمن الطّاؽ  !!ال إىَل الػُمرِجِّ

 ! !وال إىل الزَّيِديَِّة وال إىَل الػُمْعَتزَِلة

 . .إيلَّ  ،ِإيلَّ  ،. ِإيلَّ .ارِجوال إىل اخلَوَ 

 :ىذا َنصُّ َقوِلة باِب احَلواِئج ُموسى ابن َجعفر صلواُت اهلِل عليِهما ذلشاـ ابِن سامِل ومؤمن الطّاؽ
َئِة وال إىل الَقْدرِيَّة  ..ال إىَل الػُمرِجِّ
 ..وُىو ُيشَُت إىل َصدرِه الّشريف ؟!إيَلَّ  ،يَلَّ إِ  ،ِإيَلَّ  ،وال إىل اخلََوارِج ،وال إىل الزَّيِديَِّة وال إىل الػُمْعَتزَِلة
 ..أخربين اخلَيَّاُط َخاَط َقِميِصي

 .!.أفَّ زِرَارَاً َخاَطُو ِِبُُيوٍط ِمْن َنْسِج ِعَداؾ

 ... مَلْ َأْخَلْعوُ .فَاْستَػْعَجلُت اأَلْمرَ 
 ..ِفرَاراً ِمْن َأْف َأُكوَف يف ُصفوِؼ َخائِِنيك

 .!!.َطويٌل َطويلَوَصفُّ اخلَائِنَُت 

ىو عليُّ  -وأمَّا َما ذََكرَت يا َعلّي  :آِخُر َوِصيٍَّة َخَرَجت ِمْن طَاُمورِِة ُموَسى ابِن َجْعَفر َصلواُت اهلِل عليِهما
 ،ْن َغَِت ِشيَعِتَناوأمَّا َما ذََكرَت يا َعلّي شلَّْن تَأُخُذ َمَعامِلَ ِديِنك؟ ال تَأُخَذفَّ َمَعاملِِ ِديِنَك عَ  -ابُن ُسويد السَّائي 

يْػتَػُهم َأْخذَت ِدينَك َعن اخلَائِِنُت  .!!.فَإنََّك إْف َتعدَّ

 ..أخربين اخلَيَّاُط َخاَط َقِميِصي
 .!.أفَّ زِرَارَاً َخاَطُو ِِبُُيوٍط ِمْن َنْسِج ِعَداؾ

 ..فَاْستَػْعَجلُت اأَلْمَر مَلْ َأْخَلْعوُ 
 .!!.َسجَّرُت النَّاَر فيِو على َجَسِدي

 !؟ْىِلي قَاُلوا سَلُْبوؿٌ أَ 
 !!َصْحيب َسِخُروا ِمٍتِّ 

 ..أّما ُجهَّاُؿ الَقوـِ رَِجاُؿ اْلَمْعَبد
ـٍ   ..سَلَْزُف َجْهٍل وَجَهاالتٍ  ،َمْعَبُد َأْصَنا
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َقِع أَوَساٍخ أْكَدارِ   َغَرُقوا ،َغاُصوا ،َغَطُسوا ،َكَرُعوا  ، َعبُّوا ،َشرِبُوا  ..يف ُمْستَػنػْ
وال َسواٌء حيُث ذَىَب النَّاُس إىل ُعُيوٍف كِدرَة يَػْفرُُغ بَػْعُضَها يف  :ادلؤمنُت َصلواُت اهلِل وسالُمُو َعَليوقَاَؿ أَِمَُت 

 ..َوَذَىَب َمْن َذَىَب ِإلَيَنا إىَل ُعُيوٍف َصاِفَية ،بَػْعض
 ... َلكنَّ النَّاَر َكاَنت بَػْرَداً وَسالماً .َىُؤالِء قَاُلوا وقَاُلوا وقَاُلوا

 ..ِمن ُجّهاِؿ الَقوـِ ُعبَّاِد اأَلْصَناـِ  ،ِمْن َصْحيب  ،وَقهَقهُت ِمن َأْىِلي ،وَضَحْكتُ  ،َفَسِخرتُ 
 ..َيْكِفيٍِت أْف َأْشَرَب ِمن َكأِس َىَواَؾ َيْكِفيٍِت  ،َيْكِفيٍِت 

 ..َكسَّرُت ُكلُّ ُكُؤوسي وأبَارِيِقي
 ..أَُغٍتِّ وأَُغٍتِّ وأَُغٍتِّ وَزَحفُت ُمنَتِشياً َأطُوُؼ بَِباِبَك يَا َموىَل و 

 . .. أنَت اأَلْمَلى.. أنَت اأَلْجَلى.أنَت اأَلْوىَل 

 ... أنَت الػَمْوىَل .. أنَت اأَلْعَلى.. أنَت اأَلْحَلى.أنَت اأَلْغَلى
 !؟َمْن يل َغَتُؾ يَا َموىَل 

 . .. أنَت اأَلْمَلى.. أنَت اأَلْجَلى.أنَت اأَلْوىَل 

 ... أنَت الػَمْوىَل .. أنَت اأَلْعَلى.أَلْحَلى. أنَت ا.أنَت اأَلْغَلى
 ..ِمن َغَتُؾ يل َموىَل 
 ..توِقيعي وإْمَضاِئي

 ... يا َمن ال َغَتُؾ َحْسيب .َحْسيب يَا َموىَل َحْسيب 
 ** * * * *  ** * * * * * 

  .الجغرافيا المهدويَّة :يف احللقِة الّسابقة ذكرُت بأنٍَّت سأتناوُؿ موضوعاً يف جانٍب من ىذا الربنامج
بشكٍل مؤّكد أفَّ عالئم  ،وبّينُت مرادي أّنٍت سأتناوُؿ يف حديثي الُبلداف الَّيت ورَد ذكرىا بشكٍل متكّرر

أفَّ األحداث ادلهمَّة الَّيت ُتشكُِّل اإلرىاصات القريبة من زماِف ظهور إمامنا صلواُت اهلِل وسالُمو  ،الّظهور
فإنٍَّت سأحتدَُّث عن ىذه الُبلداف  .العاصمة ،داُر حكومتوِ  :وكذلك ادلنطقة الَّيت تنشُأ فيها الّنواة األوىل ،عليو

ألفَّ ىذه ادلطالب وىذه القوانُت  ؛لكن ُىناَؾ مطالب وقوانُت البُدَّ أْف تُػبَػُتَّ  ،وأّوُؿ بلٍد سأحتّدُث عنو العراؽ
 .ستكوُف حاكمًة على رتيِع الُبلداف

قانوف الّتمحيص ىذا القانوف جيري على  (،قانوف الّتمحيص)  : وتقدَّـ بعُض احلديِث عنو ىوقانوفٍ  أّوؿُ 
 ،لكن َّبا أفَّ احلديث ُىنا يف اجلغرافيا ادلهدويَّة حديث عن عناوين معيَّنة ،بل على رتيِع البشر ،رتيِع الُبلداف

 ،وإالَّ فقانوف الّتمحيص ،لذا سأجعل حلديثي شيئًا من اخلصوصّية ِبصوص ىذه ادلنطقة ؛عن منطقة معيَّنة
ومرَّ علينا يف احللقة ادلاضية ما رواه شيخنا  .قانوف جيري على رتيِع البشر ،قانوف الّتنقية ،قانوف البالء
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ُزنَّ  - عليُهَما الّسالـ يقوؿ الّنعماين يف الَغيبة عن أيب بصٍَت مَسعُت أبا َجعَفٍر زُلَمََّد ابَن َعِليَّ  واهلِل  ،واهلِل لَُتَمي َّ
ُصنَّ   ،وقفُت بعَض الّشيء عند ىذا احلديثوَ  - واهلِل لَتُ َغربَ ُلنَّ َكَما يَ ْغرَبُل الُزّؤاُن ِمن الَقْمح ،لُتَمحَّ

طبيعُة الربنامج  ،ال أستطيع أْف أقَف طوياًل وطوياًل جدًا عند ُكلِّ حديث ،وسأنتقُل إىل أحاديَث أخرى
 .وطبيعُة العمل التلفزيوين واإلعالمي ال تسمُح بذلك

َسِمعُت الُحَسيَن ابَن َعِليَّ  :عن ُعميرَة بِْنِت نُ َفيل قَاَلت - روايٌة أخرى أيضًا ىي يف غيبة الّنعماين
والشِّيعُة من البداية ماذا  ؟ننتظر ضلُن ماذا - َّل َيكوُن اأَلْمُر الَِّذي تَ ْنَتِظُرونَو :َصلواُت اهلِل عليِهَما يَ ُقول

ُفَل بَعُضُكم ِفي ُوجوِه بَ ْعض َوَيْشَهد بَعُضُكم َعَلى بَ ْعٍض  - ؟ينتظروف َرَأ بَعُضُكم ِمْن بَ َعض َويَ ت ْ َحتَّى يَ ب ْ
باعتبار أفَّ ىذا الّطرؼ حيكُم بضاللِة  ،وإظّلا يربأُ البعض من البعض اآلخر - بالُكْفر َويَ ْلَعَن بَعُضُكم بَ ْعَضاً 

َما ِفي َذِلَك  :فَ ُقلُت َلوُ  - ِصراع احتداـ ِخالؼ !وذلك الّطرؼ حيكم بضاللة ىذا الّطرؼ ،ذلك الطّرؼ
َلم ؟الزََّماِن ِمْن َخير  َفُع َذِلَك ُكلَّوالَخيُر ُكلُُّو ِفي َذِلَك الزََّمان يَ ُقوُم قَاِئُمَنا وَيدْ  :فَ َقاَل الُحَسيُن َعَليِو السَّ

والشِّيعُة ادلمتحنوف البُدَّ أْف دُييِّزوا ُىم  ،! والّتمحيُص امتحاف؟ىذا الصِّراع ىو صورٌة من ُصور الّتمحيص -
  ؟!ألفَّ األخبار الشريفة ماذا تقوؿ ؛االمتحاُف ىو ىذا ؟يف أي طرٍؼ سيكونوف

د - أيضًا الّروايُة يف غيبِة شيخنا النُّعماين ،عن إمامنا الباقر ُصنَّ يَا ِشيَعَة آِل ُمَحمَّ اّلالـ ُىنا  - لَُتَمحَّ
الـُ االبتداء ىي لتوكيِد  ،ابتدأ الكالـُ هبذه اّلالـ الَّيت ُتسّمى الـُ االبتداء ،ىذِه اّلالـ االبتدائية ،للتَّوكيد
ُصنَّ  - ادلطلب يعٍت فعُل الّتمحيص يف بدايِتو  ،ة يف آخر الفعل ىي أيضًا للّتوكيدوالّنوف ادلشدَّد - لَُتَمحَّ
 ،لكن ُىنا جاء زَلََّص بالّتشديد ،ألفَّ الِفعل يف أصلو زَلَص ؛ويف وسطِو توكيد ،يف َّنايِتو توكيد ،توكيد

وتأكيد  ،ـتأكيد يف َّناية الكال ،يعٍت ىناؾ تأكيد يف بداية الكالـ .والّتشديد ُىنا أيضًا لتأكيِد ادلطلب
ونوف الّتوكيد الػُمثّقلة أو الػُمشدَّدة كما يقولوف ِىَي  ،اّلالـ االبتدائية للّتأكيد ،وتشديد يف وسط الكالـ

ُصنَّ يَا ِشيَعَة  - ُىو أيضًا لتأكيِد ادلعٌت وتشديدِه وتقويتوِ  (زَلَّصَ )وتشديُد الِفْعل زَلََص  ،للتَّوكيِد أيضاً  لَُتَمحَّ
د  َتْمِحيَص الُكْحِل ِفي الَعْين َوِإنَّ َصاِحَب الَعين َيْدِري َمَتى يَ َقُع الُكْحُل في َعيِنو وَّل يَ ْعَلُم آِل ُمَحمَّ

 ،أو يطلُب من أحٍد يضُع لُو الُكحَل يف عينو ،ألنَُّو ُىو الَِّذي َيَضُع الُكحل يف عينِو بيدهِ  - َمَتى َيْخُرُج ِمْنها
لكن الُكحل يبدأ يزوؿ شيئًا فشيئًا َّبرور الوقت وصاحُب العُت ال  ، عينوفَػُهو يعلم مىت َيدُخُل الُكحُل يف

 .يدري بأفَّ الُكحل قد انتهى مل يبقى لُو أثر
َها َويُْمِسي َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأمْ  رِنَا وََكَذِلَك ُيْصِبُح الرَُّجُل َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا َويُْمِسي وَقد َخَرَج ِمن ْ

َهاوُيْصِبُح    .وَقد َخَرَج ِمن ْ
وما مرَّ من الكالـ يف الرَّواية الّسابقة الَّيت نقلتها لََنا ُعمَتُة بنُت  ،وَلعُن بعٍض لبعض ،براءة بعٍض من بعض
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هادُة وشَ  ،براءُة البعِض من الَبعض :كالـُ باقِر العلـو ُىنا يشرُح حقيقَة ما جيرِي ،نفيل عن سيِّد الُشهداء
ىنا يأيت  ،! ادلطالْب الَّيت أشارت إليها كلمُة سيِّد الُشهداء يف الروايُة السابقةبالُكفرالبعِض على البعِض 

َها - ِمن شيعتهم - ُيْصِبُح الرَُّجل َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا - شرُحها َويُْمِسي َعَلى  !َويُْمِسي وَقد َخَرَج ِمن ْ
َها ما ادلراد من  ،على َشريعٍة من أمرنا :والعبارة دقيقة جّداً  - َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا وُيْصِبُح وَقد َخَرَج ِمن ْ

قد تكوف  ،ىي ىذِه الّشريعة ،ىي اجلهُة الَّيت يَرُِدىا الّناس بسهولٍة ليأخذوا ادلاء ِمن الّنهر :الّشريعةُ  ؟الّشريعة
 ،ىو بشكل طبيعي من دوِف ُصنع أحٍد من النَّاس ،ة بشكٍل طبيعي مكاف على ضفة الّنهرىذه الّشريع

بسهولة يستطيع الوارد أْف  ،ما فيو صخور تؤذي ،ما فيو أحجار ،مكاف سهل وآمن ولُتِّ ما فيو تضاريس
ا َصَنَع النَّاس الّشريعة .يرد إىل الّنهر فيأخذ ادلاء ِمن تلكم الّشريعة إمَّا جاؤوا فسّهلوا  :صنعوىا ىم ،أو ُرَّبَّ

األحجار واآلُجر وغََت ذلك ألجِل أْف يَرَِد الواردوف إىل النهر  أو ُرَّّبا بنوا بنايًة فوضعوا الّصخور و ،ادلكاف
 فيأخذوا ادلاء بسهولة.

َها  وََكَذِلَك ُيْصِبُح الرَُّجُل َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا َويُْمِسي َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا َويُْمِسي وَقد َخَرَج ِمن ْ
َها ىناؾ رايات وسيأيت الكالـ عن  ،ىو يف رلموعة معيَّنة ،يعٍت ىو يف اجتاه معُتَّ  - وُيْصِبُح وَقد َخَرَج ِمن ْ

 يعٍت ىناؾ جهة ىو يرُِد إليها ؟! ما ادلراد على شريعٍة من أمرنا؟الرّايات ادلشتبهة الَّيت ال يُعَرُؼ أيٌّ من أي
يف احللقة الَّيت بعدىا  ،ىذا ما سنتحدَّث عنُو يف احللقة القادمة ،على جهة من اجلهات ،ىو يأخُذ منها

َنة .ِبسِب ما يسنُح بِو ادلقاـ قانوف  ،قانوف الّتمحيص (الّتمحيص)بعبارة واضحة إنَُّو  !بالػُمْجَمل إنػََّها الِفتػْ
 .ي ما شئتمسِّ  ،قانوف االمتحاف ،قانوف الّتمّييز ،الَغربَلة

َر الزَُّجاج واهلِل واهللِ  - إمامنا الّصادُؽ يقوؿ والّروايُة يف غيبِة الّنعماين أيضاً  ُرنَّ َتَكسُّ اإلماـ يُػْقِسم  - لَُتَكسَّ
َر الزَُّجاج - وجاَء ِبرِؼ الواو األقوى يف الَقَسم وجاء بلفظ اجلاللة األقوى يف الَقَسم ُرنَّ َتَكسُّ  - لَُتَكسَّ

يعٍت ىذا القانوف البُدَّ  ،وليَس َكَسر وبالّنوف الػُمثَػقَّلة (َكسَّرَ )وبالفعل الػُمشّدد  ،بالَّالـ التَّوكيدية أيضًا جاء
َر الزَُّجاج َوإنَّ  - ؟!قانوف هبذه الشدَّة وهبذا الّتأكيد دلاذا ال يلتفُت الشِّيعُة إليو ،أْف جَيري ُرنَّ َتَكسُّ لَُتَكسَّ

 - ىذا لوف من ألواف االمتحاف ،دُيكن أْف يُذاب مرَّة ثانية وتُعاد ِصناعُتو - ُعوَد َكَما َكانْ الزَُّجاَج لَيُ َعاد فَ ي َ 
ار َر الَفَخار أو الَفخَّ ُرنَّ َتَكسُّ يُفَخر يعٍت  ،طٌُت يُطَبُخ بالنَّار ؛واضح معٌت الَفَخار والَفخَّار - واهلِل لَُتَكسَّ

ر َفََل يَ ُعود َكَما َكانوِإنَّ الَفخَ  - يُطَبُخ الّطُُت بالنَّار ار لََيَتَكسَّ باعتبار أفَّ الطُت حتوَّؿ إىل  - ار أو الَفخَّ
فال يستطيع الّصاِنع أف يطحنُو ِمن جديد  ،إىل ىيئة متحجِّرة بطريقٍة نارية ،إىل ىيئة متصخِّرة ،ىيئة ُأخرى

 .وأف يُنشئو إنشاًء جديداً ُثَّ يُدِخُلو إىل الُفرف
 بطريقة تكسُّر الَفخَّار ؛وىناؾ امتحاف هبذه الطّريقة ،بطريقة تكسُِّر الزُّجاج ؛امتحاف هبذه الطريقةيعٍت ُىناؾ 
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ُزنَّ  - الواو ُىنا ُمضاعفة - َوواهلِل لَتُ َغْربَ ُلنَّ  - َقى ِمْنُكم إَّلَّ األَقلْ  ،َوواهلِل لَُتَمي َّ ُصنَّ َحتَّى َّل يَ ب ْ  َوواهلِل لَُتَمحَّ
الَّذين ينجوف  (الِقلَّة العاقلة)صيَّة اإلماـ الكاظم ذلشاـ ابن احَلَكم حُت حتدَّث عن الِقلَّة ومرَّ الكالـ يف و  -

َمن تابع الربنامج يف احللقة ادلاضية كاَف احلديُث يف وصيَّة إمامنا باِب احلوائج ذلشاـ ابن احَلَكم ، ُىم الُعقالء
 .وقليٌل ما ُىم ،يف مدِح الِقلَّةِ 
و -:الّرواية تقوؿ أنا  .َصعَّر يعٍت أماؿَ  (وَصعَّر َكفَّو)َصعََّر وىكذا موجودة يف الُنَسخ األصلية  - َوَصعََّر َكفَّ

و - أعتقد أفَّ الّرواية يف أْصلها َصعََّر َكفَّو إالَّ أْف تكوف ىذه حركة كانت معروفة يف زماِف  - َوَصغََّر َكفَّ
 ،بعض اإلشارات يف بلٍد من الُبلداف تُعترب إشارة مؤدَّبة وَحَسنةاآلف يف زمانِنا ىذا  ،األئمَّة. احلركات ختتلف

وىكذا َّبرور األزمنة أيضًا باختالؼ األزمنة ختتلف  ،ختتلف األعراؼ .نفس اإلشارة يف بلد آخر تُعترب سّيئة
ا كانت ىناؾ إشارة ُتشَت إىل الِقلَّة أفَّ اإلماـ ُيَصعِّر كفَّو دُيِيل كفَّو  ،األعراؼ ال أدري كيف تكوف فلرَّبَّ

ألفَّ اإلماـ  ؛ىكذا ُيشَت إىل الِقلَّة ،وَصغََّر َكفَّو ،! لكنٍَّت أعتقد وَصغَّر كفَّو يُريد أْف ُيشَت إىل الِقلَّة؟اإلمالة
َقى ِمْنُكم إَّلَّ األَقلْ  - ىكذا قاؿ ُصنَّ َحتَّى َّل يَ ب ْ و - ُيشَت إىل الِقلَّة - َوواهلِل لَُتَمحَّ قانوف  - َوَصغََّر َكفَّ

  .وىو جيري علينا لكنَّنا ال نَلتفُت إىل ُخطورتو ،واضح والبُدَّ أف جيري وىو يف غاية اخلطورة
 ؟كيف تُتم َىذه الَعَملية

بتعدُّد األفكار  ،بتعدُّد القيادات ،بتعدُّد االجّتاىات ،بتعدُّد ادلسالك ،تتم ىذه العملية بتعدُّد الرّايات
إْف كاف األسئلة  ،اآلف األسئلة الّشائعة يف زمانِنا ،ىذه ىي الّطريقُة الَّيت جيري فيها الّتمحيص ،والّنظريات

بل حىتَّ ادلسابقات اآلف يف ادلساجد  ،أو يف ادلسابقات على الّتلفزيوف ،حىتَّ يف االمتحانات ادلدرسية
َدةُىناؾ خيارات مت ،الّسؤاؿ يُذكر وتُعطى ِعدَّة خيارات ،واحُلسينيات أيُّ َخياٍر  :وُىنا دُيَتحُن الّسائل .عدِّ

وأيُّ اخلياراِت  ؟ولكن أيُّ اخليارات سنأخذ ،اخليارات كثَتة ،القضيَُّة ِىَي ِىيَ  !؟وأيُّ َخياٍر سيًتؾ ،سيأخذ
َعن َصفوان ابِن  -الّرواية أيضًا من َغيبِة َشيخنا ابِن أيب زينب الُنعماين رضواف اهلل تعاىل عليو: ؟سنًتؾ

وَن ِإلَيِو َأعيُ َنُكم :قَاَل أَبو الَحَسِن الرَِّضا َصَلواُت اهلِل وَسَلُمُو َعَليو :َيحيى قَالَ   ،َواهلِل َّل َيُكون َما َتُمدُّ
َقى ِمْنُكم إَّلَّ األَْنَدر فَاألَْنَدرْ  ُزوا َوَحتَّى َّل يَ ب ْ ُصوا وُتَمي َّ   ،يعٍت أقلُّ ِمن القليل ؛األْنَدر فاألَْندر - َحتَّى ُتَمحَّ

 -:يعٍت سيكوف احلّق شاّذاً يف نظِر النَّاس كما قاؿ أمَت ادلؤمنُت ،الّناِدُر شاذٌّ والشَّاذُّ كادلعدـو :كما يقولوف
 .َوَأْكثَ ُر الَحقِّ ِفيَما تُ ْنِكُرون

بأفَّ الّشيخ  :ديث يقولوفوعلماء احل ،يف اجلزُء األّوؿ من كتاِب الكايف لشيخنا الُكليٍت و ىو أستاذ الّنعماين
َعْن ِإَماِمَنا  -:الُنعماين كاف ُمساعدًا لشيخنا أيب جعفٍر الُكليٍت حَُت َصنَّف ورَتَع وَرتََّب ِكتاَب الكايف

ا بُوِيَع بَعَد َمْقَتِل ُعْثَمان َصَعَد ال ْمْنَبر وَخَطَب بُخطبٍة  :الصَّاِدق َأنَّ َأِميَر الُمْؤِمنين َصَلواُت اهلِل َعَليِهَما َلمَّ
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 ،يعٍت اجلاىليُة ىي اجلاىلية - َأَّل ِإنَّ بَِليََّتُكْم َقْد َعاَدت َكَهيَئِتَها َيوَم بَ َعَث اهلُل نَِبيَّو :ذَكَرىا يَ ُقوُل ِفيَها
 .وىذا األمر ليس خاّصاً بتلكم الفًتة

َتك َضَللُت َعْن ِديِني -:حَُت نقرأُ يف ُدعاء الَغيبةِ  َتك فَإنََّك إْن َلم تُ َعرِّْفِني ُحجَّ اللَُّهمَّ  ،اللَُّهمَّ َعرِّْفِني ُحجَّ
كما يقوؿ إمامنا  - َت لَيَلةً َوَمن بَا - فاجلاىليُة موجودٌة يف كلِّ زماٍف ومكاف - َّل ُتِمْتِني ِميَتًة َجاِىِليَّة

قطعاً  - َمْن بَاَت لَيَلًة َّل يَ ْعِرُف ِفيَها إَماَم َزَمانِِو َماَت ِميَتًة َجاِىِليَّة - الصَّادُؽ صلواُت اهلِل وسالُمُو عليو
ِتَها َيوَم بَ َعَث اهللُ أَّل إنَّ بَِليََّتُكْم َقْد َعاَدت َكَهيئَ  - ىذه ما ىي َّبعرفة ،ليس ادلراد من ادلعرفة ادلعرفة باإلسم

ا بُوِيع بَعَد َمْقَتِل ُعْثَمان َصَعَد  - يقوؿ إمامنا الصَّادؽ ؟ىذا الكالـ مىت - نَِبيَّو أنَّ َأِميَر الُمْؤِمنين َلمَّ
َصلَّى  - أَّل إنَّ بَِليََّتُكْم َقْد َعاَدت َكَهيَئِتَها َيوَم بَ َعَث اهللُ نَِبيَّوُ  - ؟ماذا قاؿ فيها - ال ْمْنَبر وَخَطَب بُخطبةٍ 

 !ألفَّ الَقـو بايعوا عليَّاً بيعًة كبيعة الَّذين سبقوه ،اهللُ عليِو وآلِِو وسلَّم
كانت بيعًة لتلك اجملموعة   والبيعة الَّيت دَتّت يف غديِر ُخّم ما ،بيعُة سيِّد األوصياء بيعٌة قد دتَّت يف غدير ُخمّ 

ا كانت موجودةً  ،فقط  ،البيعُة يف غديِر ُخّم ىي بيعٌة مستمرٌة على طوؿ الّتأريخ ،تلك اجملموعة بايعت ألَّنَّ
تصوُّر أفَّ بيعة الغدير سلصوصة بزماٍف معُتَّ وَّبكاٍف معُتَّ ىذا الّتصوُّر خُيرُِج  !؟على طوؿ الزَّماِف وادلكاف

كاَف رمزاً مل يكن   ،وما جرى يف غديِر ُخّم كاف رمزاً  ،! بيعُة الَغدير بيعٌة مستددية؟التشيُّع اإلنساَف ِمن معٌت
بيعٌة ليست زلصورًة َّبكاف  !ومل تكن تلك البيعة فقط مع اجلموع الَّيت حضرت ،خاّصاً بذلك ادلقطع الّزماين

ليَس  ؟لُو زماف معُّت  ؟ُو مكاف معُّت فهل الّتوحيُد ل ؟بيعُة الغدير يعٍت الّتوحيد ،وليست زلصورًة بزماف
بيعٌة ليسْت مقيَّدًة بزماف  ،بيعُة الغدير ىي كذلك ،وليَس للّتوحيِد من زماٍف معُتَّ  ،للّتوحيِد من مكاف معُتَّ 

  .وليست مقيَّدًة َّبكاف وليسْت مقيَّدًة بأشخاص أو ِِبََدٍث ُمعُتَّ َحَدث يف مقطٍع من مقاطع الّتأريخ
 ؟كيف وردنا عن إمامنا الثَّامن  ،الذىبحديُث سلسلة 

 .َكِلَمُة َّل ِإَلو إَّلَّ اهلل ُحْصِني َفَمن َدَخَل ُحْصِني َأِمَن ِمن َعَذاِبي
 .َوَّليَُة َعِليِّ ابِن أَِبي طَاِلب ُحْصِني َفَمن َدَخَل ُحصِني َأِمَن ِمن َعَذاِبي

ِإَلو إَّلَّ اهلل ُحْصِني َفَمن َدَخَل ُحْصِني َأِمَن ِمن َكِلَمُة َّل  - ِىَي ِىَي ال يوجد ىناؾ من فارؽ ،ِىَي ِىيَ 
ىذا حديٌث عن اهلل  - َوَّليَُة َعِليِّ ابِن أَِبي طَاِلب ُحْصِني َفَمن َدَخَل ُحصِني َأِمَن ِمن َعَذاِبي ؛ َعَذاِبي

كما أفَّ الّتوحيد ليس ُمقيَّدًا بزماٍف أو   ،سبحانو وتعاىل حُيّدثنا بو إمامنا الثَّامن صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
 كذلك بيعُة الغدير كذلك َوالية عليٍّ   ،مكاٍف أو أشخاٍص أو ىيئٍة تأرخيّية ُمعيَّنة أو فعٍل ُمعُتَّ أو رمزيٍة ُمعيَّنة

 ّشريفة يف الكايف ويف غَتهِ ورواياهتم ال ،الَوالية لعليٍّ ادلعٌت واحد ،الَواليُة هلل {هُنَالِكَ الْىَلَاََتُ لِلَّهِ الْحَكِّ}
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ا َواليُة عليٍّ  {هُنَالِكَ الْىَلَاََتُ لِلَّهِ الْحَكِّ} القـو بايعوا أمَت ادلؤمنُت  .لذلك كانت البيعة ليست هبذا الفهم، إَّنَّ
لذا أمَُت ادلؤمنُت يف احتجاجاتِو على معاوية ويف َّنج البالغة يوجُد ىذا الكالـ حيث ال  ،على أنَُّو خليفة

بأفَّ القـو الَّذين بايعوين ىم الَّذين بايعوا أبا بكٍر  (خُياطب معاوية)! دلاذا يقوؿ أمَُت ادلؤمنُت ؟همُو البعضيف
احلقيقة أفَّ بيعة عليٍّ ُمنعقدة  !وليست احلقيقة ىي ىذه ،األُمَُّة ىكذا فعلت ،! ىذا ىو حاؿ األُمَّة؟وُعمر

ىل نبوة النَّيب ذلا  .مثل ما انعقدْت البعثة والّنبوة يف أعناؽ األُمَّة ،يف أعناؽ األُمَّة منُذ أّوؿ يوـٍ من أيّاـ البعثة
 ،حد. النُبوَّة والَوالية شيٌء وا.ما ُىَو ُىو ؟ىل ىي يف أعناؽ أشخاٍص ُمعيَِّنُت ؟زماف معُّت ذلا مكاف ُمعُّت 

 ،لذلك األمَت يقوؿ ذلم بأنَّكم يف زماِف جاىلّية .والبيعة ُىنا ىي البيعة ُىنا ،وزُلَمٌَّد وعليٌّ حقيقٌة واحدة
وىذه القضّية تستمرُّ يف كلِّ مقطٍع زماين إىل ىذِه الّلحظة الَّيت أَِقُف اآلف ُىنا وأنتم ُتشاىدونٍت إىل ىذه 

 .ىناؾ كفٌر وىناؾ إدياف ،ىناؾ جاىليٌة وىناؾ إسالـ ،ئمةىذه القضّية قا ،الثّانية ِمن الزَّماف
ألفَّ  ،وىذا ىو السََّبب يف إجراء قانوِف الّتمحيص - أَّل ِإنَّ بَِليََّتُكْم َقْد َعاَدت َكَهيَئِتَها َيوَم بَ َعَث اهلُل نَِبيَّو

وقانوف  ،ىنا يأيت قانوف الَغربلةو  ،فلمَّا كانت ادلشكلة قائمة إذًا البُدَّ من إجراء الّتمحيص ،ادلشكلة قائمة
لَُتبَ ْلبَ ُلنَّ بَ ْلبَ َلة  - بعَث زُلَمَّدًا باحلقّ  - والَِّذي بَ َعَثوُ  -:األمَت يقوؿ - والَِّذي بَ َعَثُو بِاْلَحقّ  - الّتمحيص

البلبلة يف مضموف  ،البلبلة يف الفْكر - َولَتُ َغْربَ ُلنَّ َغْربَ َلة َحتَّى يَ ُعوَد َأْسَفُلُكم َأْعََلُكْم وَأْعَلُكْم َأْسَفُلُكمْ 
 .ليست البلبلة يف اجلانب اجلسدي وادلادي ،اإلنساف البلبلة يف الثّقافة

ِقْدر موجود على النَّار وفيِو ادلاء وفيِو اللَّحم  - لَُتَساُطنَّ َسْوَط الِقْدر -:كما يف بعض كلماتِو الّشريفة
 ،فهو يغلي ،الطَّباخة بيدىا ادلْسَوط الَّذي تسوُط بو الِقْدروالطَّباخ أو  ،والعظم وسائر األشياء األخرى

وما يف  ،فما يف أسفِل الِقدر يصعد إىل األعلى ِبكم النَّار والغلياف وُِبكِم الػِمسَوط ،وبادلْسَوِط ُيساُط الِقْدر
ِبَقنَّ َسبَّاُقون َكانُوا َولََيسْ  - أيضًا ِبكم الفوراف والغلياف وِبكم الػِمْسَوط ،أعلى الِقدر ينزُؿ إىل أسفلوِ 

 ،وَّل َكَذبُت ِكْذبَة  - يعٍت عالمة ؛َومْسَة - واهلِل َما َكَتْمُت َوْسَمة ،َولَيُ َقصَِّرنَّ َسبَّاُقون َكانُوا َسبَ ُقوا ،َقصَّروا
الّصورة واضحة ِعنَد عليٍّ ولكنَُّو يُقرِّهبا إىل  ،نُػبِّْئُت هبذا ادلقاـ - َوَلَقد نُ بِّئُت بهذا الَمَقام وَىَذا الَيوم

قُلُت قبَل قليل قبل الفاصل يف الّروايات عن َسيِِّد األوصياء صلواُت اهلِل وسالُمو عليو حَُت مرَّ على   .أذىاَِّنم
حيُث يُذَبُح َلمَّا قارب نِيَنوى ادلَكاف الَّذي حتدُث فيو اجملزرَُة الّرىيبة  ،كربالء وىو يف طريقِو إىل ِصفُت

َرًا أبَا َعبِد اهلل - ِحَُت مرَّ األمَُت من ُىناؾ َنظر إىل َذلك الثّرى وكأنُّو خُياِطُب أَحدًا ُىناؾ ،احُلسُت  - َصب ْ
َرًا أبَا َعبِد اهلل - يتماىى ادلاضي واحلاضر وادلستقبل عنَد عليٍّ  ،ألفَّ الّصور حاضرة عنَد عليٍّ  َرًا أبَا  ،َصب ْ َصب ْ

 .َعبِد اهلل
الشامّيوف تغلَّبوا يف تِلك  ،وحَُت َىَجَم الشامّيوف يف أحِد أيّاـِ ِصفُت على ميمنة العراقيُّت وضعضعوا ادليمنة
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وكاَف ماِلك األشًت واقفًا يف وَسط ادلعركة وطلَب ِمن ادليمنِة  ،اذلجمة على ادليمنة الِعراقية وضعضعوا ادليمنة
أمَت ادلؤمنُت كاَف واقفاً إىل جانٍب من ادلعركة وىو  ،العراقية أْف تنسحَب إىل الوراء حىّت تُعيد ترتِيب صُفوفها

مسعُتُو يقوؿ  :يقوؿماِلك  ؟ماذا يقوؿ ،ىو يُردِّد ىذه الكلمة ،ال خُياطبهم بصوٍت عاؿٍ  ،خُياِطُب الّشاميُّت 
 ،أبو ُمسلم معهم :قاؿ يا أمَت ادلؤمنُت ،مالك استغرب من ىذه الكلمة .ُخذُىم يَا أبَا ُمسِلم ُخْذُىم :ثالثاً 

! ُخذىم يا أبا ُمسلم وكأنَّو أبو مسلم سيفِنيهم ؟فكيف يأخذىم ،أبو ُمسلم من قادة الّشاميُّت يُقاتل معهم
قصدُت أبا مسلم اخلراساين الَّذي يأيت ِمن  ،أبا مسلم اخلوالين ىذاما عنيت  :قاؿ !سيبيُدىم سيهزمهم

ألفَّ  ،َّناية دولة الشاميُّت على يدّي أيب مسلم ،َّنايُتهم على يديو ،يأيت من ُىناؾ من ادلشرؽ ،اخلُراساف
 .الّصور كانْت واضحة حاضرة بُت يديو

 :َسِمعُت أبا َعبِد اهلل يَ ُقول :ن ِابِن أَِبي يَعُفور قالَ عَ  - عن ابن أيب يعفور والّرواية من كايف الّشيعِة الّشريف
 ،نَ َفٌر َيسير :قَالَ  ؟ُجِعلُت ِفَداك َكْم َمَع الَقاِئِم ِمَن الَعَرب :قُلتُ  ،َويٌل ِلطُغاِة الَعَرب ِمْن َأْمٍر َقْد اقْ تَ َرب

ُهم َلَكِثير :قُلتُ  يقصد كثَت بالّنسبِة  ،العرب ِمن شيعِتككثٌَت من  - واهلِل إنَّ َمن َيِصُف ىذا اأَلْمر ِمن ْ
يعٍت كثرة  ،يعٍت ىذه الكثرة كثرة نْسبّية .لشيعة اإلماـ الصَّادؽ وىم قلَّة بالقياس إىل سلالفي اإلماـ الصَّادؽ

ُهم  :قُلتُ  - العرب يف شيعتِو بالقياس لغَتىم ال بالقياِس لكلِّ النَّاس واهلِل إنَّ َمن َيِصُف ىذا اأَلْمر ِمن ْ
ُصوا :! قَالَ ؟َكِثيرلَ  ُزوا َويُ َغربَ ُلوا َوُيْسَتْخَرُج ِفي الِغْربَاِل َخْلٌق َكِثير َّلبُدَّ ِللنَّاِس ِمْن أْن يَُمحَّ ما ىو  - َويَُمي َّ

ُصوا - ؟القانوف ُزوا َويُ َغربَ ُلوا َوُيْسَتْخَرُج ِفي الِغْربَاِل َخْلٌق َكثِ  َّلبُدَّ ِللنَّاِس ِمْن أْن يَُمحَّ   .يرَويَُمي َّ
 ؟!ُحسٌُت ُحسٌُت ُحسٌُت وُحَسٌُت فقط ىو باُب صلاتنا :الباب الَّذي ينجو الّداخلوف من خالِلوِ 

 .احملطّة األخَتة نعود إىل كربالء ضلُن من كربالِء وإىل كربالء

 
 ... يَا ُحَسين ...

 سَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّني ... 

 عَلَى زِينَحِ أَتِيهَا عَلِيٍّ حَمِيمَحِ حَمَائِكِ االسْنِ األَعْظَنِ والكِتَابِ الـوُثِني ...ساَلمٌ 

 سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّني ...

 سَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِني ...

لُ العُرُو ََ امٌ عَلى لَثْىجِ احلُسَنيِ الَّتِي خَلَّفَها فِي كَرْتَالء، فَهَدَرَ زَئِريُهَا يَهْسَأُ تِالمَىَارِعِ والنَّازاِلَخ، يُسَلْسِسَلَ
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 والتِّيجَاى، هِي عِراصِ الطفُىفِ إِلَى لُصُىرِ الشَّام وأَكْىَاخِهَا ...

جلُيُىب، الـوُنَسَّهَاخِ عَيِ العُيُىب، هِي آلِ هُحَوَّدٍ وعَلِيٍّ صَلَّى اهللُ ساَلمٌ عَلَى زَينَة ... وَعَلى ًَمِيَّاخِ ا

 عَلَيْهِوَا وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُه ...
 ... يف أماِف اهلل
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 :وفي الختام
َّل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  و  َّل 

م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امب يخل  و 
 .القمرديو أو األوديو على موقع بصورة الفي
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