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 ثِسْىِ اهلل انشَّحًٍَِْ انشَّحِْىْ
 

سَهَبوٌ ػَهََ انضّىْشَاءِ انضَّاىِشَح ًَأَثِْْيَب ًَػَهِِّْيَب انؼَبنِِ  ،سََّْذحِ انذََُّْْب ًَآخِشَحسَالوٌ ػَهََ فَبطًِخ 

 ...سَهَبوٌ ػَهََ ثَمَِّْتيَب انؼُظًََ ًَآَّتيب انظَّبىِشَح ،ًَػِتْشَتِيب انطَّبىِشَح

  

 خُنثثباحلَهَمَخُ ان ...صَىشائٌٌُّْ
 

 ...ثَمَّْخ اهلل ًَاهلٌٍََ صَىْشَائِِصَىْشَائٌٌَُّْ ََحٍُْ َّب 

 ...صَىْشَائٌٌَُِّْ ََحٍُْ َّب أُوَّ احلُسَنيِ ًانؼُمٌُلُ ثَْؼَخٌ ًَتَسْهِْىٌ ًَاَْتِظَبسُ

 ...صَىْشَائٌٌَُِّْ ََحٍُْ َّب أُوَّ احلُسَنيِ ًَانمُهٌُةُ يٌََدَّحٌ ًَدُيٌُعٌ ًَثَبسُ

 ...كَشْثَهَبئِِصَىْشَائٌٌُِّْ ََحٍُْ ًَانؼِشْكُ 

  ...صَىْشَائٌٌَُّْ ََحٍُْ ًَاهلٌٍَ ًاهلٌٍَ صَىْشَائِِ
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 ٌٌـــصَىْشَائِّْ

 خُانثَّبنث احلَهَمَخُ
 

ِة ابِن احَلَسن د َصَلَواُت  ،َسالٌم َعَلى َشباِب ِشيَعِة احُلجَّ َسالٌم َعلى أوالِدي َوبَ َناِت ِمْن َشباِب َمْهِدي آِل زُلَمَّ
يعة يا َمْن قُلوُبكم إىل حديِثِهم الطَّاىر أميل .اهلِل َوَسالُمُو َعَلْيِهم َأْْجَِعٌن قلوُبُكم أَْمَيُل  ،ال زِلنا يا شباَب الشِّ

ثونا وأخربونا بذلك َصلواُت اهللِ  برنارلكم ىذا زىرائيُّون وىذه  .وسالُمُو عليِهم أْجعٌن إىل حديِثِهم كما حدَّ
 .. . احلَلَقُة الثّالثة

 ... َزْىَرائِيُّون َنْحُن َوالَهوى َزْىَراِئي :ِشعارُنا ُىَو ُىوَ 
َهاُجَنا ُىَو ُىو  ... طََلُب الَمَعاِرِف ِمْن َغيِر َطرِيِقَنا َأْىِل الَبيت ُمَساِوٌق ِِلْنَكارِنا :َوِمن ْ

ُة صلواُت اهلِل وسالُمو عليو خيتُم القولَ وإما  ... َوَقْد َأقَاَمِني اهلل َوأَنَا الُحجَُّة ابُن الَحَسن :ُمُكم احُلجَّ
 كما مرَّ يف احللقتٌِن السابقتٌن اجلزء األّول من الربنامج نَِقُف بعض الوقت عند وصيَِّة إماِمنا باِب احلوائج

وصلنا إىل َقولِو صلواُت  .عليو ذلشام ابِن احَلَكم وصيَُّة العقِل والُعقالء موسى ابِن جعفر صلواُت اهلِل وسالُمو
يَا ِىَشام َما ِمْن َعْبٍد إَّلَّ وَمَلٌك آِخٌذ بَ َناِصَيِتو َفََل يَتواَضُع إَّلَّ رَفَ َعُو اهلل وَّل يَ تَ َعاَظُم  - اهلِل وسالُمو عليو

ُث عنُو الوصيَُّة  :ادلاضية وقُلتُ وصلنا إىل ُىنا يف احللقِة  - إَّلَّ َوَضَعُو اهلل الّشريفُة بأنَّ التواضع الَّذي تتحدَّ
ِة بِن احَلسنىذِه ىو الّتواضُع ذلم  ،الّتواضُع الَّذي ىو ُخُلٌق رفيع للنَّاسِ  ،، ىو الّتواضُع إلمام زمانَِنا احُلجَّ

ُث عن ضع ُخلٌق ْجيل لكنَّ الوصيَّة ال تتحدَّ ال ريب يف أنَّ الّتوا .وكلٌّ حبسِبوِ  ،للّرعيَّةِ  ،لألرحامِ  ،للُمؤمنٌنَ 
ُث عن الّتواضع األىمّ ىذا الّنحِو من الّتواضع الّتواضُع األىَم والّتواضُع  ،عن الّتواضع اأَلوىَل  ،، إن ََّها تتحدَّ

س البشريّة تبدأ أنَّ النف :وادلراد من الّتفاعل ىنا ،تواَضَع تفاَعل ،والّتواضع ىو تفاعل ،ىو الّتواضُع ذلُم :اأَلْوىَل 
حَّتَّ إذا وصلت  ،أمام اجلهِة الَّيت تتواضُع بٌن يديها ،تنَكِمش تَ ْنَكِمش تتصاغر أمام اجلهِة الَّيت تتواضُع ذلا

 ،ُىنا تكاُد الّنفُس البشريُّة تنمحق يف عٌِن امنحاقها ويف عٌِن زواِل رُتبتها من حيث ىي ،الغاية يف الّتواضع
 .ىي الَّيت تُزيل رتبتها بنفسها من ُىنا يبدأ ارتفاُعها

الّشيء الّسائد يف الّتثقيف يف الوسط  .فال يتواَضُع ذلم صلواُت اهلِل عليِهم - َفََل يَتواَضُع إَّلَّ رَفَ َعُو اهلل
ئنا ِمن ِمن خطبا ،مثاًل ىذا احلديث رأسًا يبدأ الّشارحون ِمن علمائنا ،حينما تأِت األحاديث :الّشيعي

ثون عن الّتواضع مع سائر النَّاس لكن األحاديث  ،الّتواضع مع سائر النَّاس شيٌء َحَسن ،ُمتحّدثينا يتحدَّ
ث عن ادلرتبة األعلى حينما تأِت  ،. كما يف صلة الّرحم.الّتواضُع ألىل البيت :ادلرتبُة األعلى .تتحدَّ
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ُث عن صلة الّرحم يبدأُ علماؤنا فقها ث عن صلِة أرحامنا األحاديُث تتحدَّ ؤنا خطباؤنا وسائُل اإلعالم تتحدَّ
ث بالّدرجة  ،شيٌء حسن ال شكَّ يف ذلك ،من جهة اآلباِء واألمهات الَّذين ولدونا لكنَّ األحاديث تتحدَّ

ٍد صلَّى اهلُل عليِو وآلِو ُث عن ِصلة رمحهم ُىم ،األوىل عن َرِحم زُلَمَّ  ،قيُىم الرَِّحُم احلقي ،األحاديُث تتحدَّ
ة النَّاس  .الرَِّحُم ال ُمعلَُّق بالعرش َرمِحُهم وليَس َرمِحاً لعامَّ

يف الثّقافة  ،ألنَّ الثّقافة الّشيعية بُنيْت ِوفقاً للّذوق ادلخالِف ألىل البيت الّسبُب يف أنَّ ادلعاين األىّم ال ُتذكر:
فإنَّ ادلخالفٌن ألىل  ،أو ،الّرحم أوادلخالفة ألىل البيت حينما ترُد أحاديُث الّتواضع أو أحاديُث ِصلة 

رت بالفكر ادلخالف ،البيت حيرِّفون ىذه األحاديث إىل ادلعاين األدَون يعية قد ُنُِ كان   ،ودبا أنَّ الثّقافة الشِّ
 ،يف وسائل إعالمنا ،يف منابرنا احلسينّية ،ىذا ىو الّسائد يف كتب علمائنا ومراجعنا يف زلاضراتنا ورلالسنا

كلُّ األحاديِث ُتشرَُح بعيداً عن ادلرتبة األوىل الَّيت ىي ُىم صلواُت اهلِل   ،ىِذه القضّيُة واضحٌة على طول اخلط
ألنَّ  ،لذا أعتقد أنَّ بعضًا شلَّن يسمعين وأنا أشرُح األحاديَث هبذه الّطريقة يستغرب .وسالُمو عليهم أْجعٌن

ىذا ىو  ،ألنَّ الثّقافة الّسائدة ثقافٌة سلالفٌة ألىل البيت ،ىل البيتالّذىن اعتاَد على الطّريقة ادلخالفِة أل
 حاُل الثّقافة الّشيعية.

ح صفحاٍت يف ىذا  ا زلاولٌة ألْن نتصفَّ كما كرَّرُت ىذا الكالم يف احللقتٌن ادلاضيتٌن ِمن ىذا الربنامج إَّنَّ
ِة ابن احَلَسنالربنامج بٌن يدي شبابنا من أبنائنا وبناتنا من أولياء  ح صفحاٍت من الثّقافة  ،احُلجَّ نتصفَّ

 الّزىرائيَِّة ادلهدويَّة.
ىؤالء عبيٌد إلمام زماننا  ،حينما يَرُِد ذْكُر َمَلٍك أو مالئكة - يَا ِىَشام َما ِمْن َعْبٍد إَّلَّ وَمَلٌك آِخٌذ بَ َناِصَيِتو

 ،شيٍء سوى أنَّ قبسة نوٍر منهم أشرقت يف آدمىؤالِء سجدوا بٌن يدي آدم ال ل ،صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
الّسجوُد ليَس آلدم  ولكنَّ آدم كان زلاًل لذلك الّنور. ،كان السجود لذلك النور  ،وكان الّسجوُد ليس آلدم

 ،يُقال الّنهر جيري ،ولكّنُو يُنسُب إىل آدم كما يُنسُب اجلرياُن إىل الّنهر ،الّسجوُد لذلك الّنور ،يف احلقيقةِ 
ذلذا الّشق ادلوجود يف  ،الّنهر اسٌم لألخدود ،ادلاُء الَّذي فيِو ىو الَّذي جيري ،واحلال الّنهُر اخدوٌد يف األرض

مكاٌن جيري  ،الّنهُر تراٌب وطٌٌن وصخٌر وحجر ،الّنهُر ْجاد ؟فهل الّنهُر جيري ،األرض الَّذي جيري فيو ادلاء
ألنَّ ادلاء حلَّ فيو. فكان الّسجود آلدم ويف احلقيقِة ليس الّسجوُد آلدم  ؟دلاذا ،فيو ادلاء لكن يُقال الّنهُر جيري

فحٌَن يكون احلديُث عن َمَلٍك عن مالئكٍة البدَّ أْن نعرَف وأْن نستحضَر دائماً  الّسجوُد لنوٍر شعَّ يف آدم.
كة ال زبطو وال رُبرِّك وال تنقل فإنَّ ادلالئ ،أنَّ ال َمَلَك ىو َمظهٌر إلرادِة ادلعصوم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

 ىكذا يف أحاديثِهم الّشريفة إالَّ بأمرىم إاّل بإذَّنم. ،قدماً عن قدم

 ،تتنّزل عليهم ؟والّروح وىو َخْلٌق أعظم ِمن ادلالئكة تتنّزُل على َمن ،ادلالئكُة تتنّزلُ  ،سورة القدر واضحة
تتنزَُّل بكلِّ أمر وِمن كلِّ أمر وألجل   ،ِمن شأَّنم ىذا شانٌ  ،ما ىذا بُكلِّ شأَّنم ،وىذا شأٌن ِمن شؤوناهتم
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ألنَّ األمر ُكلَّو بيدِه صلواُت اهلِل وسالُمو عليو. الثّقافة ادلخالفة ىكذا عوَّدت األذىان حٌن ديرُّ  ،كلِّ أمر
أىل البيت  واحلال أنَّ ثقافة ،ِذكُر َمَلك أو مالئكة يُنظر إىل ىذا العنوان دبعزٍل عنهم صلواُت اهلِل عليِهم

ُر عن ادلالئكِة مظاىر ألمرىم ُد فيها ويف حركتها ويف أفعاذلا مظاىُر أمرىم وإرادهتم  ،تُعب ِّ مالئكٌة يتجسَّ
 .صلواُت اهلِل وسالُمُو عليهم أْجعٌن

ِمن بُ ُيوِتُكم  ِإرَاَدُة الرَّبِّ في َمَقاِديِر أُمورِِه تَ ْهِبُط ِإلَيُكم َوَتْصُدرُ  -:حنُن نقرُأ يف زيارة سيِّد الُشهداء
ُُثَّ بعد ذلك تنتقُل  ،تصدُر من بيوتكم ،إرادُة الرَّبِّ هتِبُط إلَيُكم - والصَّاِدُر َعمَّا ُفصَِّل ِمن َأْحَكاِم الِعَباد

 وادلالئكة ال يتحرّكون إالَّ بأمرىم وإالَّ بإذَّنم. ،ىم سادة ادلالئكة ،إىل ادلالئكة

 

الّتواضُع إلمام  - آِخٌذ بَ َناِصَيِتو َفََل يَتواَضُع إَّلَّ رَفَ َعُو اهلل وََّل يَ تَ َعاَظُم إَّلَّ َوَضَعُو اهللَما ِمْن َعْبٍد إَّلَّ وَمَلٌك 
أْن يتواضَع  ،أْن يتواضع العقُل لوُ  ،أْن يتواضع الوجدان لوُ  ،الّتواضُع إلمام زمانِنا أْن يتواضَع القلُب لوُ  ،زمانِنا

و أنظارُه صوَب  ،اإلدراُك والكياُن والوجوُد لوُ  يعُي قيمًة لشيٍء يف دواِخِلو ويف خوارجو إذا ما وجَّ فال جيُد الشِّ
كما قُلُت يف احللقتٌن ادلاضيتٌن لسُت بصدد الّتفصيِل ادلطّول يف شرِح  .إمام زمانِو صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

 .ِء على األىّم ِمن مطالبهالكنَّين أسلُِّط الضو  ،ىذه الوصيَّة ألنَّ شرحها حباجٍة إىل وقٍت طويل
مات الزَّيارة إذا رجعُتم إىل مفاتيح اجلنان  ،الزّيارة ادلعروفة بزيارة وارث ،يف زيارِة سيِِّد الُشهداء يف ُمقدِّ

مات الزّيارة يف أوائل الزِّيارة السََّلُم َعَليَك يا  -:تقُف بٌن يدي َسيِِّد الُشهداء فُتخاطبو ،ستجدون يف مقدِّ
ىذا اخلطاب لسيِّد  - السََّلُم َعَليَك يابَن َأِميِر المؤِمنين ،السََّلُم َعَليَك يابَن َرُسول اهلل ،اهلل أبا َعبدِ 

ٍد  ،الُشهداء وكذلك لرسول اهلل وألمًن ادلؤمنٌن الََّذْيِن جاء ذكُرُُها يف نفس تعابًن الزّيارة ىذا الكالم ِلُمَحمَّ
د َعْبُدَك وابُن  - ىذه عبودية بادلعىن الكامل بادلعىن ال ُمطلق - َعْبِدك وابُن َأَمِتكَعْبُدَك وابُن  - وآِل زُلَمَّ

يستمر  .ليسْت عبوديّة عارضة عبودية أخذهُتا عن أيب عن جدي وآبائي عبيدك وأجدادي عبيدك - َعْبِدك
 .الكالم إىل آدم أيب

 ، الَّذي ولدين والَّذي خرجُت من ُصلبوِ ليس احلديث ُىنا َعبُدك وابُن َعْبِدك يعين والدي فالن الفالين
عن أُمٍّ ولدتين  ،وكذلك ليس احلديث عن أُمٍّ ىي فالنة بنُت فالن الَّيت ولدتين ،احلديث عن سلسلة اآلباء

نا َحواء لتَّاِرُك َعْبُدَك وابُن َعْبِدك وابُن َأَمِتك اْلُمِقرُّ بِالرِّْق وا - يا أبا عبد اهلل ،وعن سلسلة األمهاِت إىل أُمِّ
ي أََمٌة وأمهاِت   ،وآبائي عبيٌد إىل آدم ،فأنا عبٌد بادلعىن احلقيقي .إىل آخر الزيارة - ِلْلِخََلِف َعَليُكم وأمِّ

فأنا عبدك وابُن  ،وأنا ُمِقرٌّ بالرِِّق يف ِفناِئَك يَا بقيَّة اهلل ،وأنا ُمقرٌّ بالرِِّق يف فنائك يا ُحسٌن ،كذلك إىل حواء
يف  وأنا ُمقرٌّ برقّييت يف فنائك ويف ساحة ُلطِفَك يا ابن احلسن الَعسكري. ،ائك وأنت سيِّديعبيدك وابن إم

ريف االستئذان موجود يف مفاتيح اجلنان وأنا أقرؤه من مفاتيح  ،االستئذان الَّذي يُقرُأ يف زيارة الّسرداب الشَّ
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 ،صوٌر من ُصور الّتواضع وما ىو بتواضع ىذه عَظَمة - مواْجَعل َأْرَواَحنا َتِحُن إَلى َموِطِئ َأْقَداِمهِ  - اجلِنان
َفََل يَ َتواَضُع  - ؟ماذا قال إمامنا باُب احلوائج .ىذه صورٌة تتمظهر بشكٍل يقال لُو تواضع ،ىذِه ىي الرِّفَعة

حٌَن نقُف  - َوَفرِض الطَّاَعةِ َوَذلِّل َجوارَِحنا ِبُذلِّ الُعُبوِديَّة  - ىذه ىي الرِّفعُة دبعناىا األمت - إَّلَّ رَفَ َعُو اهلل
 ؛حٌَن نقُف عند باب الّسرداب الّشريف ىكذا يقول ااِلستئذان ،حٌَن نقُف عند أبواهِبم ،على أعتاهِبم

ُىنا عند ىذا الّسرداب َمواطُئ أقداِم اذلادي والعسكري ُىنا  ،واجعل أرواحنا ربنُّ إىل موطئ أقداِم إمام زمانِنا
ُىنا على  - واْجَعل َأْرَواَحنا َتِحنُّ إَلى َموِطِئ َأْقَداِمِو َوَذلِّل َجوارَِحنا -:ِة ابِن احلسنُىنا َموطُئ قدِم احُلجَّ 

 ذّلل جوارحنا بذلِّ العبودية. - ِبُذلِّ الُعُبوِديَّة -:ىذا الُُتاب

ء اهلل يف ىذه إَّّنا نفحٌة من نفحاِت معىن الّتواضِع إلمام زمانِنا وللحديِث بقيٌَّة وصلٌة نتواصُل إن شا
 .ادلضامٌن يف أجواِء احللقِة القادمة من زىرائّيون
* * * * * * * * * 

ولكن قبل الّدخوِل يف الّتفاصيل كما بيَّنُت يف  ،احلديُث يف ىذا اجلزِء من الربنامج يف اجلغرافيا ادلهدويّة
ُث عن أىمِّ القوانٌن الَّيت ستظهُر واضحًة يف سلسلِة األحداِث وما  مٍة تتحدَّ احللقتٌن ادلاضيتٌن البُدَّ من ُمقدِّ

 الَّيت قبلها كاَن احلديُث يف احللقِة السابقة وحَّّت  .جيري من أموٍر يف البلدان الَّيت ستتناوذلا اجلغرافيا ادلهدويّة
 ،قانون الّتمحيص يعين قانون اإلديان ،وىو قانوٌن مفصٌَّل واسٌع كبًٌن جّداً  ،قانوُن الّتمحيص ،يف الّتمحيص

 .ُسنٌَّة إذليٌة ثابتة من بداية احلياِة حَّّت َّنايتها ،الّتمحيُص قريُن اإلديان
أَحَسِتَ اننَّبطُ أٌَ } لقانون واضحاً جلّياً بيِّناً لو ذىبنا إىل الكتاِب الكرمي إىل سورة العنكبوت وىي تضُع لنا ا

أَحَسِتَ اننَّبطُ أٌَ ُّتْشَكٌُا أٌَ َّمٌُنٌُا آيَنَّب } كما قُلُت قبَل قليل الّتمحيُص ىو قريُن اإلديان {ُّتْشَكٌُا أٌَ َّمٌُنٌُا آيَنَّب

أَحَسِتَ اننَّبطُ أٌَ ُّتْشَكٌُا أٌَ َّمٌُنٌُا آيَنَّب ًَىُىْ نَب ُّفْتَنٌٌَُ } سبحيص الكالُم واحد ،امتحان ؛الفتنةُ  {ًَىُىْ نَب ُّفْتَنٌٌَُ

 ىذا القانون جاري على طول اخلط. {فَهََْؼْهًٍَََّ انهَّوُ انَّزٍَِّ صَذَلٌُا ًَنََْؼْهًٍَََّ انْكَبرِثِنيَ ًَنَمَذْ فَتَنَّب انَّزٍَِّ يٍِ لَجْهِيِىْ *

 ،بل َمَع ُكلِّ نَبضٍة من نَ َبضات عروقنا ،الفتنة جيري يف ُكلِّ حلظٍة من حلظات حياتناقانون الّتمحيِص وقانون 
لكن ُكلَّما تقارب الزَّماُن من يوم  ،قانون الّتمحيص جيري وجيري وجيري مع ُكلِّ دقٍَّة من دقّات قلوبنا.

سبحيٌص بعد  :حيُص ُمُتادفاً وصار الّتم ،، وصار الّتمحيُص دقيقاً ِص ُكلَّما صار الّتمحيُص شديداً اخلال
 !سبحيص

وََكَذِلَك ُيْصِبُح الرَُّجُل َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا َويُْمِسي َوَقد َخَرَج ْمَنها ويُْمِسي  -:كما يقول إمامنا الباقر
َها ىذِه ىي  ،ّتمحيصىذا ىو ال ،ومرَّ ىذا الكالُم علينا - َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن َأْمرِنَا وُيْصِبُح وَقد َخَرَج ِمن ْ
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ُكلَّما اقُتب   ،قانون الّتمحيص ،قانون االمتحان ،فتنٌة َعربِّ ما شئت ،غربلةٌ  ،سبييّ ٌز و سبحيصٌ  :ُىناك .الَغربَلة
الوعُد احلّق وكلَّما اقُتَب يوُم ادليعاد يوُم اخلالص يوُم األمل يوُم الّنجاة فإنَّ الّتمحيَص سيكون دقيقًا ودقيقاً 

البُدَّ من تنقيٍة  ،ىو الّتنقية ؛الَّذي يُتتُب على قانون الّتمحيص ؟يُتتُب على قانون الّتمحيص ما الَّذي .جداً 
 -:كما قاَل إماُمنا الرَِّضا صلواُت اهلِل وسالُمُو َعَليو  ،ويف الواقع الّشيعي خصوصاً  ،يف الواقع اإلنساين عموماً 

َقى ِمْنُكم إَّلَّ األَْنَدُر فاألْنَدرواهلِل َّل َيُكوُن َما َتمُدوَن ِإلَيِو َأعيُ َنُكْم   - َحتَّى ُتَمحَُّصوا وُتمي َُّزوا وَحتَّى َّل يَ ب ْ
اذ الَّذي ليس لُو ُمشابو ،النَّادُر يقولون عنو بأنَّو شاذ اذ ىو الَّذي خيتلُف عن نُظرائوِ  ،ليس لُو قرين ،الشَّ  ،الشَّ

فما بالك  ،بأنَّ الّنادَر كادلعدوم لقلَّتوِ  :وكما يقولون ،و شاذٌ ! الّنادُر ى!َفما بَاُلك باألْنَدر ،خيتلُف عن أشباىوِ 
َقى ِمْنُكم إَّلَّ األَْنَدُر فاألْنَدر - باألندر الَّذي سيكون أقل وأقل من الّنادر قانون الّتحميِص  - وَحتَّى َّل يَ ب ْ

قانون االستبدال جيري ويتفعَّل بعد أْن زبرج  ،ىذا يتساوُق معو ويتَّسُق معو قانوٌن آخر وىو قانون االستبدال
كما أشارت اآليُة يف أوائل   ،ىناك سبحيص وبعد الّتمحيص يأِت قانون االستبدال ،نتائج قانون الّتمحيص

أْن  الّتمحيُص جاٍر والبُدَّ  .الفتنة االمتحان {ًَنَمَذْ فَتَنَّب انَّزٍَِّ يٍِ لَجْهِيِىْ} سورة العنكبوت البُدَّ من االمتحان
  .جيري

َث عن احلكمِة من ذلك ؟قد تسأل عن احلكمِة من ذلك ولكن بشكٍل رُلمل ُأشًُن  ،أنا ىنا ال أريد أْن أربدَّ
وأقرأ ُسطوراً وبنحٍو سريع من حديٍث  ،ما جاء يف احلديِث عن صادق العُتِة َصلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،إليها

ادق وىذا احلديث سأق رؤه بتمامِو وسأشرحُو أيضًا يف برنامج الثائُر احلسيين الويف طويل عن إمامنا الصَّ
  .ادلختار الثّقفي

ة ابن احلسن أقول: ىذا  ،وأنا أخاطب أبنائي وبناِت من شبابنا الّزىرائي ادلهدويّ  من شباِب شيعة احُلجَّ
يبدُأ غدًا يف نفِس ىذا الوقت بٌث مباشر على شاشِة قناة  (الثّائر احلسيين الويف ادلختار الثقفي) :الربنامج

إَّّنا دراسٌة عن الثّائر  ،! ليس برنارلًا تأرخيياً ؟ىذا الربنامج يف غاية األُهّية ،الربنامج يومي ،القمر الفضائية
ث عن  .احلسيين الويف ادلختار الثّقفي وفقًا دلنهِج حلِن القول ثُت وال زِلُت أربدَّ منهجية حلن القول طادلا ربدَّ

أعين معارف الكتاِب والعُتة. لذا أقول ألبنائي  ،يف فهم حديِث أىل البيت ويف فهم احلقائِق وادلعارف
مٍة لربنامٍج طويٍل يف األشهر القادمة ،َمن يُهّمُو أْن يعرَف حقائَق ىذِه ادلنهجّية :وبناِت  :وأْن تكون دبثابة ُمقدِّ

 .(ُر احلسيين الويف ادلختار الثقفيالثائ) :تابعوا برنامجتُ  ال يفوتكم أنْ  (الكتاُب الناطق)
م الذّكر وسأشرحوُ  ادق والَّذي قُلت بأّنين سأقرؤه بتمامِو يف الربنامج ادلتقدِّ  ،أعوُد إىل حديِث إمامنا الصَّ

اهلِل  لكّنين فقط أقرُأ سطورًا من ىذا احلديث ادلهم وىو حديٌث مركزي يف فهِم غيبِة إمام زمانِنا صلواتُ 
لشيخنا  ()كماُل الدين وسبام النعمة :الكتاُب الَّذي بٌن يدي ىو !وحديٌث مُتوك ومهجور ،وسالُمو عليو
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دوق ادق ،الصَّ لَُيَصرَِّح اْلَحقُّ  - ؟دلاذا - وََكَذِلَك الَقاِئُم فَإنَُّو َتْمَتُد أَيَّاُم َغيَبِتوِ  - ؟فماذا يقول إمامنا الصَّ
بِارِتَداِد ُكلِّ َمْن َكاَنت ِطيَنُتُو َخِبيَثًة ِمَن  - ؟كيف يكون ذلك - َعْن َمْحِضو َوَيْصُفو اِِلْيَماُن ِمَن الَكَدرْ 

َعة الَِّذيَن ُيْخَشى َعَليُهم الن َِّفاقْ   ىذا كالمُ  ،حديث عن الّشيعة واحلديث عن طينٍة خبيثٍة يف الّشيعة - الشِّي ْ
خُيشى عليهم الّنفاق ىؤالء أصحاُب الطّينة  ،الّنفاق ألعن من الكفر الّصادق َصلواُت اهلِل وسالُمو عليو.

يعة الَِّذيَن ًيْخَشى َعَليُهم الن َِّفاْق ِإَذا َأَحسُّوا باَّلْستخََلِف  - حٌن يظهُر اإلمام ؟مَّت ،اخلبيثة من الشِّ
 !فالبُدَّ ِمن الّتنقية إذاً  - الَقاِئم والتَّْمِكين َواأَلْمن الُمْنَتِشر في َعهدِ 

لطُة  ؟مَّت ،ُىناك ْجوع ِمن الَّذين سينَقِلبوَن إىل ُمناِفقٌن ،إذًا ُىناك ْجوع البُدَّ أْن ُتصّفى حٌَن تقُع السُّ
وما جيري يف عْصر الَغيبِة دُيكن أْن  ،واحلكومُة يف أيديهم يف زماِن ظهور إمامنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

وقطعًا ما  ،لكن احلديث ىنا عن عْصِر ظهور إمامنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،يكون قريبًا من ذلك
ماتُو َقد َجَرت يف عْصر الَغيبة مات ذبري يف عْصر الَغيبة والّنتائج ستظهر  ،سيجري يف تلكم الفُتة ُمقدِّ ادلقدِّ

إنَّ شاء اهلل  (ادلختار الثقفي) :احلديُث طويل وسأقرؤه بكاملِو يف برنامج .ورة سلتصرةص .يف عْصر الّظهور
 ،بعد أْن جيري قانوُن الّتمحيص يبدأ قانون االستبدال ،ُىناك سبحيص ،اعتقد الّصورة ذبّلى بعضها .تعاىل

 .فيأِت قانوُن االستبدال ،قانون الّتمحيص يُفرُز نتائج
يعِة حيمُل طينًة خبيثةالّروايُة الَّيت قرأهت عن ارتداِد   ،ا على مسامعكم ربّدثت عن ارتداِد ُكلِّ َمن كان من الشِّ

ادق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو يعة بنصِّ قوِل اإلمام الصَّ ىذا االرتداد  .ُكلِّ من كانت طينتُو خبيثًة من الشِّ
 !البُدَّ من استبداذلم دبجموعٍة أخرى ،ستبدالفحينما يرتدُّ ىؤالء يأِت قانون اال ،ىو نتيجة لقانون الّتمحيص

َّب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ يَب نَكُىْ إِرَا لِْمَ نَكُىُ اَفِشًُاْ فِِ } يف اآليِة الثّامنِة والّثالثٌن والّتاسعِة والّثالثٌن من سورة الّتوبة

إِالَّ تَنفِشًُاْ  * ثِبنْحََْبحِ انذََُّْْب يٍَِ آخِشَحِ فًََب يَتَبعُ انْحََْبحِ انذََُّْْب فِِ آخِشَحِ إِالَّ لَهِْمٌسَجِْمِ انهّوِ اثَّبلَهْتُىْ إِنََ األَسْضِ أَسَضِْتُى 

عن قانون  حديثٌ  {ُّؼَزِّثْكُىْ ػَزَاثبً أَنًِْبً ًََّسْتَجْذِلْ لٌَْيبً غَْْشَكُىْ ًَالَ تَضُشًُّهُ شَْْئبً ًَانهّوُ ػَهََ كُمِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ
 ،لكنَّ ىذا القانون جيري ،! واآلياُت حبسب الّتنزيِل يف زمان رسوِل اهلل صلَّى اهلُل عليِو وآلِو وسلَّم؟االستبدال

يا علّي ستقاتلهم على الّتأويل كما قاتلهم  :جرى يف زمان النَّيب صلَّى اهلُل عليِو وآِلو وجرى بعد زمان النَّيب
 ،قاتل ادلهاجريَن واألنصار ،قَاَتل صحابة النَّيب ؟ًُن ادلؤمنٌن قاَتَل َمن على الّتأويلأم ،رسول اهلل على الّتنزيل

 .قاتَل أبناَء ادلهاجرين واألنصار وَمن تبعهم وَمن حِلق هبم
ث عن االستبدال والربنامج ال يُعطيين  ،وىذا العنوان عنواٌن فسيح وسيٌع جداً  ،اآليات واضحة جدًا تتحدَّ

ا ىو عرٌض رُلَمل. مساحًة ألْن أف ل القول يف ُكلِّ صغائِر األمور ودقائقها إمنَّ  صِّ
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د صلَّى اهللُ عليِو وآلِو وإىل اآليِة الثّامنِة والّثالثٌن ىَب أََتُىْ ىَؤُنَبء تُذْػٌٌََْ نِتُنفِمٌُا فِِ } :إذا نذىب إىل سورة زُلَمَّ

 إذا أعرضُتم {فَئًَََِّب َّجْخَمُ ػٍَ ََّفْسِوِ ًَانهَّوُ انْغَنُِِّ ًَأََتُىُ انْفُمَشَاء ًَإٌِ تَتٌََنٌَّْاسَجِْمِ انهَّوِ فًَِنكُى يٍَّ َّجْخَمُ ًَيٍَ َّجْخَمْ 

يف   ،يف ُكلِّ زمان ،قانون االستبدال جيري يف كلِّ حال {ًَإٌِ تَتٌََنٌَّْا َّسْتَجْذِلْ لٌَْيبً غَْْشَكُىْ ثُىَّ نَب َّكٌٌَُُا أَيْثَبنَكُىْ}
 ولكْن بعد أْن زبرج الّنتائج من قانون الّتمحيص. ،انُكلِّ مك

ومرَّ الكالم عن إمامنا  {َّب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ يٍَ َّشْتَذَّ يِنكُىْ ػٍَ دِّنِوِ} يف سورة ادلائدة يف اآليِة الرّابعِة واخلمسٌن
ادق يف احلديث الَّذي قرأُت بعضاً من ُسطورِه عليكم من كتاِب كمال  احلديث عن  ،الّدين وسبام الّنعمةالصَّ

يعة قبل ظهور اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو َّب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ } ارتداِد ُكلِّ َمن كانت طينتُو خبيثًة من الشِّ

ََوُ  أذّلة على  {أَرِنَّخٍ ػَهََ انًُْؤْيِنِنيَ أَػِضَّحٍ ػَهََ انْكَبفِشٍَِّيٍَ َّشْتَذَّ يِنكُىْ ػٍَ دِّنِوِ فَسٌَْفَ َّأْتِِ انهّوُ ثِمٌَْوٍ ُّحِجُّيُىْ ًَُّحِجٌُّ
قليل وقد قرأُت عليكم عبارات  كما مرَّ علينا قبلَ   (وذلِّل جوارحنا)الذلَّة احلقيقية  .ادلؤمنٌن ىذه قضّية فرعّية

ريف إلى  ؛لُعُبوِديَّة واْجَعل أرَواَحَنا َتِحُن َوَذلِّْل َجوارَِحنا ِبُذلِّ ا -:من دعاء االستئذان لزيارة الّسرداب الشَّ
الُقرآن بعضُو يشدُّ  ،الّروايات ،الزّيارات ،تالحظون األدعية - إلى َموِطئ أْقَداِمِهم ؛َمواِطئ َأْقَداِمِهم 

إىل  ،إىل صحة الّروايات ،ىذا الُّتابط يشًن إىل صّحة الُقرآن .ىذا ىو منهُج حلن القول ،البعض اآلخر
وا  ،صّحة األدعيِة والزّيارات ال حاجة لُُتَىاِت الّرجاِل واألسانيِد وسائر ما نقلُو علماؤنا ِمن ادلخالفٌن وحطمَّ

  .بِو حديَث أىل البيت صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أْجعٌن
نهّوُ ثِمٌَْوٍ ُّحِجُّيُىْ ًَُّحِجٌََُّوُ أَرِنَّخٍ ػَهََ انًُْؤْيِنِنيَ أَػِضَّحٍ ػَهََ َّب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ يٍَ َّشْتَذَّ يِنكُىْ ػٍَ دِّنِوِ فَسٌَْفَ َّأْتِِ ا}

ونكتٌة  {نهّوُ ًَاسِغٌ ػَهِْىٌانْكَبفِشٍَِّ ُّجَبىِذًٌَُ فِِ سَجِْمِ انهّوِ ًَالَ َّخَبفٌٌَُ نٌَْيَخَ ٓئِىٍ رَنِكَ فَضْمُ انهّوِ ُّؤْتِْوِ يٍَ َّشَبءُ ًَا

إًَََِّب ًَنُِّْكُىُ انهّوُ ًَسَسٌُنُوُ ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُاْ انَّزٍَِّ ُّمًٌٌَُِْ انصَّالَحَ } اآلية الَّيت تأِت بعد ىذه اآلية مباشرةً مهّمة أنَّ 

ماذا ورد يف تفسًن الُقّمي علّي ابن إبراىيم خبصوص ىذِه اآلية عنهم صلواُت  {ًَُّؤْتٌٌَُ انضَّكَبحَ ًَىُىْ سَاكِؼٌٌَُ

تنا ؟يهماهلِل عل َّب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ يٍَ َّشْتَذَّ يِنكُىْ ػٍَ دِّنِوِ فَسٌَْفَ َّأْتِِ انهّوُ ثِمٌَْوٍ } :وأّما َقولوُ  - ؟ماذا قالوا أئمَّ

ُىَو ُمَخاطََبٌة أِلْصَحاِب  :قالَ  {نهّوُِّحِجُّيُىْ ًَُّحِجٌََُّوُ أَرِنَّخٍ ػَهََ انًُْؤْيِنِنيَ أَػِضَّحٍ ػَهََ انْكَبفِشٍَِّ ُّجَبىِذًٌَُ فِِ سَجِْمِ ا

ََوُ} َرُسوِل اهلل الَِّذيَن َغَصُبوا آَل ُمَحمٍَّد َحقَُّهم واْرَتّدوا َعْن ِديِن اهلل  {فَسٌَْفَ َّأْتِِ انهّوُ ثِمٌَْوٍ ُّحِجُّيُىْ ًَُّحِجٌُّ
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 .{سَجِْمِ انهّوِ ًَالَ َّخَبفٌٌَُ نٌَْيَخَ ٓئِىُّجَبىِذًٌَُ فِِ } نَ َزَلت ِفي الَقاِئِم عليِو الّسَلم وأْصَحاِبوِ 
عف ،الّروايات ،تالحظون اآليات تتعاضُد اآلياُت مع األحاديث  ،ىذه الّروايات الَّيت ُوصفْت بالضَّ

ىذا ىو  ،مع أحاديِث الَغيبِة مع األدعيِة مع الزّياراِت مع ادلنطِق و العقِل و الفطرِة و الوجدان ،الّتفسًنية
استعرُض بٌن أيديكم ىذِه الّنماذج ِمن اآلياِت والّروايات كي  حديثهم صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم أْجعٌن.

  .أُقرَِّب لكم مقصودي ِمن قانون االستبدال
لذلك اخلطاب تالحظون  ،وقانون التَّمحيص جيري بعد اإلديان ،قانون االستبدال جيري بعد قانون التَّمحيص

يعة.. يا أيُّها الَّذين آمنوا: ت يف الّرواياتيف اآليا أنَّ الّرجل دُيسي على شريعٍة من أمرنا  ،. واحلديث عن الشِّ
على شريعٍة من أمرنا يعين من شيعتهم وأنَُّو البُدَّ من ارتداِد ُكلِّ َمن كانت طينتُو خبيثًة  .وُيصِبح على غًنىا

يعة قبل ظهور اإلمام  ،ال ديكن أن نتصوَّر اإلدياَن من دوِن قانون الّتمحيص ،التَّمحيص اإلدياُن قيدهُ  .من الشِّ
عي اإلنسان بأنَّو على الّتشيُّع ِة ابن احلسن ،حٌن يدَّ حَّتَّ  .ىذا ىو اإلديان ،اإلديان ىو االعتقاُد بإمامة احُلجَّ

 ،صحيٌح الكالم ،اه دقيقاً الكون على الّتشيُّع االثين عشري الَّذي يشيع يف الكتب الفقهية ال أر  :ىذا الّتعبًن
ِة ابِن احلسن العسكري وبيعتُو بيعًة ُمطلقة :لكنَّ الدّقة يف تعريف اإلديان   .االعتقاُد بإمامِة احُلجَّ

اإلديان ىو  :دُيكن أْن أقول .وإْن كانت البيعة ىي من شئونات االعتقاد ،االعتقاُد وبيعتوُ  :البيعة ادلطلقة
ِة ابن احل والبيعُة من  ،يعين االعتقاد الكامل بُكلِّ تفاصيلوِ  :االعتقاُد بوِ  ،سن العسكرياالعتقاُد باحُلجَّ

ة ابن احلسن صلواُت اهلِل وسالُمو  ،من كاَن على اإلديان .شئوناِت ىذا االعتقاد من كاَن من شيعة احُلجَّ
فشل يف  ،وخرجْت النتائُج خائبة ،فإذا ما جرى عليو قانون الّتمحيص ،عليو جيري عليِو قانوُن الّتمحيص

ادُق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،الّتمحيص سيسقُط ِمن  ،وسيسقُط من الغرباِل خلٌق كثًن كما قال الصَّ
يعِة أسفَلُهم ،وسُيساُط النَّاس ،الغرباِل خلٌق كثًن وحَّتَّ  ،سُتساُط الشيعُة َسوَط الِقْدر حََّت يعود أعلى الشِّ

ثنا سيُِّد األوصياء ،راتب األعلىيعلو أسفُلهم إىل ادل ريفة صلواُت اهلِل  ،ىكذا حدَّ وىكذا أخربتنا كلماهتُم الشَّ
 .وسالُمو عليهم أْجعٌن

 :َعن الَحارث ابِن اْلُمِغيرة قَالَ  - عن احلارث ابن ادلغًنة والّرواية يف اجلُزء الثّامن ِمن الكايف الّشريف
ادقىذا  - َسمعُت عبَد المِلك ابِن َأْعَين يعي ادلعروف من أصحاب إمامنا الصَّ  -:أٌخ لزرارة الفقيو الشِّ

َسمعُت عبَد الَمِلك ابِن َأعَين ابَن أْعَين َيسأُل أبَا َعبِد اهلل َصَلواُت اهلِل وسَلُمُو َعَليو فَ َلْم يَ َزل  :قالَ 
ادق عن األحداث الَّيت وقعت بعد عبد ادللك يسأل اإلمام  - فَ َهَلَك النَّاُس ِإَذاً  :ُيَسائُِلو َحتَّى قَال الصَّ

األجواء الَّيت وقعت حٌن  ،إنكاُر الغدير ،الُظالمة الَفاطمية ،الّسقيفة ،شهادة النَّيب صلَّى اهلُل عليِو وآلِو
 ِإي َواهلل :قَالَ ! ؟فَ َهَلَك النَّاُس ِإَذاً  :فَ َلْم يَ َزل ُيَسائُِلُو َحتَّى قَال - شهادة نبيِّنا األعظم صلَّى اهللُ عليِو وآلِو
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َمن ِفي اْلَمْشِرق  :قُلتُ  ،ِإي َواهلل يَا ابَن َأعَين فَ َهَلَك النَّاُس َأْجَمُعون :قَالَ  - إماُمنا الصادق يقول -
حَّّت الَّذين يف ادلشرق ويف ادلغرب ما وصل إليهم الّدين  - إنَّها فُِتَحت ِبَضَلل :قَال ؟وَمْن ِفي الَمغِرب

لو أنَّ األمر ذىَب إىل عليٍّ النتشر  ،ضالذلم سواء كانوا يقصدون ذلك أو ال يقصدونبالّنتيجة بقوا على 
ِإي َواهلل يَا ابَن أعَين فَ َهَلك النَّاُس  :قَالَ  - لكن حٌَن ُغِدَر بالَغدير انتشر الّضالل ،اذلُدى يف كلِّ مكان

ثون عن انتشار اإلسالِم يف األرض ىذِه الثّقافة أيَن ىي عن ثقافِة علمائنا وخطبائنا حينم - َأْجَمعون ا يتحدَّ
فإذا فُِتحت بضالل سينتشر الّضالل  - إنَّها فُِتَحت ِبَضَلل :قَال - ! ىذِه ثقافُة أىل البيت؟وأمثال ذلك

ادق - !لْن ينتشر اذلُدى وىنا يستعمل اّلالم للتَّوكيد مع الَقَسم  - ِإي واهلل َلهَلُكوا -:ُُثَّ يقول إمامنا الصَّ
بعد ذلك رجَع  ،وىذا ُمفصٌَّل يف كلماهتم ،ُيشًن بالّثالثِة إىل سلمان وادلقداد وأيب ذر رضوان اهلل تعاىل عليهم

 .َمن رجع
وحٌَن زبرُج الّنتائج يأِت قانون  ،وحٌن جيري قانون الّتمحيص زبرج الّنتائج ،فقانون الّتمحيص جيري

نوٌن آخر بعد قانون االستبدال وىو قانوُن ُلطف اإلمام وحٌن يأِت قانون االستبدال يأتينا قا ،االستبدال
ادلعصوم صلواُت اهلِل : قانوُن لطِف اإلمام وبعبارٍة دقيقة قانون الّنظرة اخلاّصة .صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

حٌَن  ،وكرديةحنُن نطلُب نظرًة رحيمًة  ،وأعين بالّنظرة ىنا الّرعاية ،وسالُمو عليو لُو نظرٌة عاّمة ولُو نظرٌة خاصة
 :حنُن ُُناطُب سيَِّد األوصياء يف زياراتوِ  ،نقرُأ األدعية ىذِه الّنظرة الّرحيمة والّنظرة الكردية ىي نظرة ادلعصوم

وعينُو الّناظرة ىو إمام زمانِنا صلواُت  ،اهلل سبحانو وتعاىل إذا نظَر إىل خلقِو نظر بعينوِ  ،بأنَُّو عٌن اهلل الّناظرة
حٌَن نطلُب يف دعاء النُّدبة الّنظرة  .ىذِه الّنظرة مرًة تكون عاّمة ومرًة تكون خاّصة ،اهلِل وسالُمو عليو

  .الّرمحُة منها عاّمٌة ومنها خاّصة ،الّرحيمة
وأقوى من قانون  ،قانون االستبدالأقوى من  ،ىي الَّيت تكون أقوى من ُكلِّ ىذه القوانٌن: النظرُة اخلاّصة

 .ألنَّ ىذه القوانٌن ُمتفّرعة عن القانون األكرب !وأقوى من القانون األعظم وىو قانوُن البداء ،التمحيص
قانون الّتمحيص قانوٌن فرعٌي يتفرّع  ،بقيَّة القوانٌن تتفرّع عن قانون الَبداء ،(قانون الَبداء)القانون األكرب ىو 

الّنظرة اخلاّصة ىذا  ،قانون الّنظرة ،قانون االستبدال قانوٌن فرعٌي يتفرّع عن قانون الَبداء ،ءعن قانون البدا
ِة ابِن احَلَسن إذا ما نظَر إىل  ،ىذا القانون أقوى من قانون البداء ،القانون ىو القانون األقوى إنَّو قانوُن احُلجَّ

وسُتفَتُح  ،وستنقلُو ِمن حاٍل إىل حال ،ىذِه الّنظرة اخلاّصة سُتخرجُو ِمن ظلماٍت إىل نُور ،عبٍد نظرًة خاّصة
ليَس احلديث ُىنا عن قانون الّنظرة  .لُو أبواُب اذلداية بنحٍو ال يستطيُع اخلياُل وال التَّصور أْن يتصوَّر أبعادىا

  .القادمة إْن شاَء اهلل تعاىلُردّبا يأِت احلدُيث عن ىذا ادلوضوع يف احللقات  ،اخلاّصة
إنَّها  :قَال ؟َمن ِفي اْلَمْشِرق وَمْن ِفي الَمغِرب :قُلتُ  ،ِإْي َواهلل يَا ابَن َأعَين فَ َهَلَك النَّاُس َأْجَمُعون
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الّروايُة جاَءت عن  - فإذا وصل التمحيُص إىل ىذه النتيجة يشتغُل قانون االستبدال - فُِتَحت ِبَضَلل
َعن  - اجلزء الرّابع والّستون ،والكتاُب الَّذي بٌن يدي ىو حباُر األنوار ،وادلصدُر قُرُب اإلسناد إمامنا الباقر

يعين اجلهة  ،فارس يعين إيران - ِإَمامَنا الصَّادق َعن أَبِيو الَباِقر قَاَل النَّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَليِو َوآِلو ِفي فَاِرس
 :قَاَل النَّبيُّ صلَّى اهلُل عليِو وآِلو في فَاِرس - القريبة من إيران إىل العراق ىي الَّيت يُقال ذلا فارس

نْ َيا َحتَّى َيضربُوُكم على تَأويِلوِ  َقِضي الدُّ  ،الَّذي يضرُب على الّتأويل عليٌّ  - َضَربْتُموُىم َعَلى تَ ْنزِيِلِو َوََّل تَ ن ْ
نْ َيا َحتَّى َيضربُوُكم على تَأويِلوِ  - رَس من شيعِة عليٍّ يعين أنَّ فا َقِضي الدُّ  - َضَربْتُموُىم َعَلى تَ ْنزِيِلِو َوََّل تَ ن ْ

ألنَّ ادلسلمٌن الَعرب الَّذين َخرجوا ربت اسِم اإلسالم لفتح بالد فارس رفضوا علّياً  ؛والكلمة يف غاية الدّقة
ودخلت فارُس على أساس الّتنزيل  ،م محلوا الّتنزيل بعَد أْن رفضوا الّتأويلفَ هُ  !سبسكوا بالتنزيل ،رفضوا الّتأويل

 - كلمة يف غاية الدّقة  ،لكنَّها بعد ذلك ربّولت إىل مرحلة الّتأويل الّتشيُّع لعليٍّ  ،على أساس مرحلة الّتنزيل
نْ َيا َحتَّى َيضربُوُكم َقِضي الدُّ ىذا مصداق  ،ىذا ىو االستبدال - على تَأويِلوِ  َضَربْتُموُىم َعَلى تَ ْنزِيِلِو َوََّل تَ ن ْ

ة ،من مصاديق االستبدال ة بأُمَّ تارًة يكون استبدال  ،تارًة يكون استبدال عالِ م بعالِ م ،تارًة يكون استبدال أُمَّ
 رلموعة دبجموعة وىكذا. ،تارًة يكون استبدال شخص بشخص ،رعّية برعّية

لََتضرِبَ نَُّكم اأَلَعاِجم َعلى َىَذا  - ال ُمؤمنٌن صلواُت اهلِل وسالُمو عليويف كتاب ُسليم ابن قيس عن أِمًن 
يِن َعوَدًا َكَما َضَربْ ُتُموُىم َعَليِو بدَءاً   ،وال يُعتَقد باألعاجم ْجع أعجمي ،لتضربنَُّكم األعاجم - الدِّ

 - األحاديث احلديث يف ىذه الكلمات عن الُفرس من خالل رلموعِ  ،واألعجمي مطلق غًن العريب
يِن َعوَدًا َكَما َضَربْ ُتُموُىم َعَليِو ِبدَءاً  ثُنا  - لََتضرِبَ نَُّكم اأَلَعاِجم َعلى َىَذا الدِّ كأينِّ بأبناِء الَعَجم ىكذا حُيدِّ

تنا باقرىم صادقهم  عند - َيضرِبُوَن َفَساِطيَطُهم ِعنَد بِاِب َمْسِجدُِكم ىذا كأنِّي بِأبْ َناِء الَعَجم - أِئمَّ
والقانوُن قانون  ،واألحاديُث وفًنٌة يف ىذا ادلضمون - يُ َعلِّموَن َأوََّلدَُكم الُقرآَن َكما نَ َزل -:مسجد الكوفة

 .االستبدال جيري وجيري
الّروايُة  إنَُّو ْجٌع ألحاديِث أىل البيت. ،ما ىو بآرائوِ  ،ىذا ىو تفسًُن شيخنا العياشي وىو تفسًُن أىل البيت

لة  َحتَّى ِإَذا التَ َقوا َوُىو َيوُم األَْبَدال َيخُرُج أُناٌس   - عن إمامنا الباقر يرويها لنا جابُر اجلعفيطويلٌة مفصَّ
َع آِل َكانُوا َمَع السُّْفَياِني ِمن ِشيَعِة آِل ُمَحمَّد فَ يَ ْلَتِحُقون بِإَماِمنا َصَلواُت اهلِل َعَليو وَيخُرُج نَاٌس َكانُوا مَ 

 - ُىو َيوُم األْبَدالُج ُكلُّ ناِس إلى رِايَِتِهم وَ اني فَ ُهم من ِشيَعِتو َحتَّى يَ ْلَحُقوا ِبِهم وَيْخرُ ُمَحمَّد إلى السُّفيَ 
ة مع جيشِو وقّواتوِ  - َحتَّى ِإَذا التَ َقوا - ؟َمن ُىم الَّذيَن التقوا  ،مع الّسفياين مع جيشِو وقّواتوِ  ،إمامنا احُلجَّ

ىنا جيري قانون  - َحتَّى ِإَذا التَ َقوا َوُىو َيوُم األَْبَدال - عذراءعنَد دمشق يف منطقة  ؟أيَن يلتقون
 .االستبدال
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الّتمحيص  ،قانون االستبدال كما قلت جيري بعد قانون الّتمحيص ،قانون االستبدال جيري وجيري وجيري
تنشُأ فيها نواة  األشهر الَّيت ،لو ظهر اإلمام خصوصًا يف األشهر األوىل ،جيري حَّّت يف زمان ظهور إمامنا

الّتمحيُص يف زماِن الَغيبة  !الّدولة ادلهدويّة سيكون الّتمحيُص شديداً جداً أشدَّ من الّتمحيص يف زماِن الَغيبة
ألنَّ الّتمحيَص  ؟دلاذا ،وكلَّما كان الّتمحيُص صْعباً  ،كلَّما اقُتبنا إىل وقت الّظهور كلَّما ازداد الّتمحيص

حٌن  ،سبحيٌص شديد ،سبحيٌص خفي ،وىذا سبحيٌص خفي وسنأِت على بيانوِ  !يف الفْكرِ  ،سيكون يف الَعقيدةِ 
يعُة بأنَّ ىذِه الثّقافة ىي ثقافة أىل البيت يعيُة بثقافٍة سلالفة ويعتقُد الشِّ ىذا ىو الّتمحيُص  ،تتبّدل الثّقافُة الشِّ

  .سبحيٌص يف غاية اخلطورة ،اخلطًن
لكن يف الَغالِب النَّاُس  ،محيُص باجلوِع وبالفقِر وبالّدماِء وباخلوِف سبحيٌص شديدالتّ  ،الّتمحيُص مع الظّادلٌن

لكن حٌَن يكون الّتمحيُص ىادئًا َخفيًَّا يف  ،فلردّبا يكون عدُد الّناجٌن أكثر ،تستشعُر ذلك الّتمحيص
ألنَّ الّصنمية ىنا  ؟دلاذا ،يصِمن الَصعِب جّدًا أْن ينجو الكثًنون ِمن ىذا الّتمح ،اجلانب الِفْكري والثّقايف

فيتحّول  ،وألنَّ ادلوروث الثّقايف والفْكري حيكُم النَّاس ،وألنَّ األعراف والّتقاليد ىنا ربكُم النَّاس ،ربكم النَّاس
ويتحوَّل البشر ِمن الَّذين كانوا سبباً يف إجياد ىذا ادلوروث إىل أصنام  !ادلوروث الفكري اخلاطئ إىل إلو يُعبد

يعِة !! وىنا سيكون االمتحاُن عسًناً !وُىنا سيكون الّتمحيُص شديداً  !دتُعب ! ولذلك سيجُد الَعديُد من الشِّ
ٍد وعليٍّ )الثّقافة ادلهدويَّة الَّيت سيأِت هبا إمامنا  وجيدون ثقافة الّسفياين  !تتعارُض مع ادلوروث (وىي ثقافة زُلَمَّ

دو خيرُج نا ،أقرب إىل ثقافتهم فَيميلون إليو  !وىذا ىو احلال ،ٌس كانوا مع آِل زُلَمَّ
ريف يف اجلُزء الثّامن من الكايف ،إمامنا باُب احلوائج صلواُت اهلِل وسالُمو عليو إماُمنا الّسابع  ،واحلديُث الشَّ

يعة يعة يف أحاديث الّتمحيص والّتميّيز ،واحلديث عن الشِّ قانون الّتمحيص ىو لكل  .وكلُّ احلديِث عن الشِّ
يعي لُو خصوصياتوُ  ،البشر  ؟ماذا يقول إمامنا ولُو شّدتُو وحّدتُو ودقّتو. ،لكنَُّو بشكٍل خاص يف الوسط الشِّ

فقط كالم وىذا ىو  - َلْم َأجدُىم إَّلَّ واِصَفة - ىم شيعٌة يف اأُلطُر العاّمة - َلو َميَّزُت ِشيَعِتي -:يقول
لو نظرُت إىل حديثهم وإىل  ،يتكّلمون يعين ؛واصفة ،قطىذا الّتميّيز الظّاىري ف .حالُنا حنُن ظاىرٌة صوتية

لكّنين حٌَن أُريد أْن أُطَبَِّق ىذا الكالم على حقيقة حاذلم فهم  ،حقيقة حاذلم فهم يتكلمون كالمًا جيداً 
اد ىنا ليس ! االرتد!ارتداد - َوَلو امَتحنتُ ُهم َلَما َوجْدتُ ُهم ِإَّلَّ ُمْرَتّدين - !!رلّرد ظاىرة صوتية رلّرد واصفة

وليس ارتداد عن االعتقاِد دبا  ،وليس ارتداد عن االعتقاِد بنبوة النَّيب ،عن االعتقاد بوجوِد اهلل سبحانو وتعاىل
يعي ،جاء يف الُقرآن الَكرمي لكن يف  ،يعين ُىم شيعٌة يف اأُلطر العاّمة ،احلديث عن ارتداد داخل الوسط الشِّ

 الّتفاصيل!!

ىل سيكون  ،حٌن يذىب الطّالُب إىل قاعة االمتحان، االمتحان يكون يف الّتفاصيل ؟االمتحان أين يكون
 َوَلو َتَمحَّْصتُ ُهم - يف اجلزئيات ،سيكون االمتحان يف الّتفاصيل ؟االمتحان يف اأُلطر العاّمة أو يف الّتفاصيل
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ُهْم َوَلو غَ  ،َلَما َخُلَص ِمن األَِلِف واِحد - لو جرى عليهم قانون الّتمحيص - َقى ِمن ْ ربَلتُ ُهم َغْربَلة َلْم يَ ب ْ
  - كما مرَّ يف زيارة سيِّد الُشهداء قبل قليل  ،يعين أولئَك الَّذين ُىم َعبيٌد لوُ  :إالَّ ما كان يل - إَّلَّ َما َكاَن ِلي

  وال شيء وراء ذلك. - َعْبُدَك وابُن َعْبِدك وابُن َأَمِتك اْلُمِقرُّ بالرِّق
، يف أجسادىم ،يف أرواحهم ،ائرىميف ضم ،يف وجداَّنم ،يف قلوهبم ،ىذه احلالة يف عقوذلمالَّذيَن يعيشون 

َوَلو  - رواية خطًنة جداً  - ِإَّّل َما َكاَن ِلي  - ىؤالء ىم الَّذيَن يقول عنهم إمامنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
َوَلو امَتَحنتُ ُهم َلَما  - يف الفكر ،يف العقيدة ،الّتفاصيل يف الثّقافة ،دخلت يف الّتفاصيل - امَتحنتُ ُهم

َوَلو  - َلَما َخُلَص ِمن األَِلِف واِحد - ُىنا ادلوازين الّدقيقة - َوجْدتُ ُهم إَّّل ُمْرَتّدين َوَلو َتَمحَّْصتُ ُهم
ُهم سباماً  - َغربَلتُ ُهم َغْربَلة َوَلو  - قال إمامنا الّرضا كما  !فال يبقى إاّل األندُر فاألنَدر ،يعين أريد أْن أُنَقي َّ

ُهْم إَّلَّ َما َكاَن ِلي َقى ِمن ْ إن َُّهم طَاَلما اتَُّكوا على  - !فقط الَّذين ُىم خاِلُصون يل - َغربَلتُ ُهم َغْربَلة َلْم يَ ب ْ
إنَّما  - ؟ُُثَّ ماذا يقول إمامنا .يعين الوسائد ادلّتكئات ادلقاعد ؛األرائك - فَ َقالوا َنحُن ِشيَعُة َعلي   اأَلرَاِئك

رأساً يتبادر إىل الّذىن حبسب الثّقافة الَّيت يُقال عنها شيعّية وىي ثقافة  - ِشيعُة علي  َمن َصدََّق َقوَلُو ِفعُلو
خص الَّذي مثاًل يأمر النَّاس ،سُلالفة ألىل البيت ق قولو فعلو رأسا يتبادر إىل األذىان أنَّ ىذا الشَّ  َمن َصدَّ

الة البُدَّ أْن ُيصّلي ث عن الّصدق البُدَّ أْن يكون صادقاً  ،بالصَّ خص الَّذي يتحدَّ ىذا الكالم  ،أنَّ ىذا الشَّ
ة ال يقصدون ذلك ،صحيح وْجيل  .ىي تأِت لوحدىا بالتبعّية ،يقصدون ىذه القضّية بالتبعّية ،لكن األئمَّ

َق َقولُو ِفعُلو َقت أَفعالُُو عق ؛من َصدَّ  .! القول ىنا الَعقيدة؟يدَتُو الَّيت يعتقُد هباَمن َصدَّ
ة ابَن احَلَسن ىو ؟ىل أفعالنا تتطابق مع االنتظار ،عقيدتنا بإمام زماننا نقول بأنَّنا ننتظره ! نقول بأنَّ احُلجَّ

ث وحَّتَّ ىذا الكالم ىو يف احلاشية ؟كم بذلنا من الوقت دلعرفتوِ   ؟ىل نعرفوُ  ،إمامنا ُث ونتحدَّ ىناك  ،نتحدَّ
ل هبذه ادلطالب لكنَّين ال أستطيع أْن أتناول ُكلَّ شيٍء يف حلظٍة  ،ما ىو أعمق وأدق وىذا الربنامج يتكفَّ

 .واحدة يأِت الكالم بالتَّتابِع وبالتَّدريج
أحاديُث  .عقيدتُو بإمام زمانوِ  ،يعين َمن ترجَم بأفعالِو عقيدتُو فينا - إنَّما ِشيعُة علي  َمن َصدََّق َقولُو ِفعُلو

يعي والَّيت ُأخذْت ِمن  ،أىل البيت البُدَّ أْن تُفهم هبذه الّطريقة ال أْن تُفهم بالطّريقة الّشائعِة يف الوسط الشِّ
يعةُ  .ألنَّ ادلخالفٌن حُيرِّفون أحاديَث النَّيب فيفهموَّنا هبذه الطّريقة ؛ادلخالفٌن يعةِ  ،والشِّ مراجعنا  ،علماء الشِّ

حَّتَّ عاد ىذا الطّرُز من  !ركضوا خلفهم على نفس الطّريقةِ  ،قنواتنا الفضائّية ،الكرامُخطباؤنا  ،األجالء
حَّّت  ،ألنَُّو تعوَّد على االستماِع إىل تلُكم الطّريقة ؛بل ُردّبا ال يقبلُو ِذْىُن ادلستمع ،احلديث حديثًا ُمستغرباً 

طََلُب  - ؟. بينما إماُم زماننا ماذا يقول.لطريقةشرهبا وحَّتَّ أحبَّها وحَّتَّ اعتقَد بأنَّ احلقيقة يف تلكم ا
صلواُت  الَمَعاِرِف ِمن َغيِر َطريِقَنا َأىَل الَبيت ُمَساِوٌق ِِلْنَكارِنَا َوَقد َأقَاَمِني اهلل وأنَا الُحجَُّة ابن الَحَسن
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ربُنا أيضًا عن الّنتائج وزب ،عن معىن الّتمحيص ،ىذه األحاديُث زُبربنا عن معىن الّتميّيز - اهلِل وسَلُمو عليو
 .الَّيت سيجري فيها قانون االستبدال

وىذا ىو معىن اإلديان ادلستقر واإلديان  ،ىناك استبدال وىذا االستبداُل جيري على طوِل عصِر الَغيبة
ىي مصاديق لتطبيقاِت قانون الّتمحيص  ،أليس ىناك إديان ُمستقر ثابت وىناك إدياٌن ُمستودع ،ادلستودع

فحينما  ،يأِت قانوُن الّتمحيص !ما ىو إالَّ واِصف ،يُعِلُن ذلك ،يّدعي اإلنسان اإلديان وقانون االستبدال.
ص يتبٌنَّ أنَّ مستوى إديانِو ليَس ِمن اإلديان ادلستقر يأِت  ،ىذِه نتيجُة الّتمحيص ،من اإلديان ادلستودَع ،دُيحَّ

ة لتنتشلُو من  ،ن االستبدالىنا قانو  دبا أنَّ ىذا من أصحاِب اإلدياِن ادلستودع ومل تقع عليو النَّظرة اخلاصَّ
اإلديان ادلستودع ُيشًن إىل الطّينة اخلَبيثة الَّيت مرَّت اإلشارة إليها يف كالم إمامنا  ،احلال الَّذي ىو عليو

ادق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو  .الصَّ
يعةمرَّت علينا الرّ  يعة ،واية وإمامنا حُيدثُنا عن طينٍة خبيثٍة يف بعض الشِّ وىذا يّتضح من  ،بل يف كثًٍن من الشِّ

والطّينُة اخلبيثة   ،ىذِه الطّينُة اخلبيثة ىي الَّيت قادت إىل اإلديان ادلستودع ،خالل مراجعة الّنصوص الكثًنة
فيشتغل ىنا قانون االستبدال  ،إىل االستبدال واإلديان ادلستودع سيقود ،كانت نتيجًة للفشِل يف الّتمحيص

! أليس الّروايات رُبّدثنا بأنَّ بعضًا من الّناِس عند الَّلحظة األخًنة !ُيستبدل دينوُ  ؟كيف ُيستبدل  ،فُيستبدل
 اخُت !! يعين كان على ُحبِّ عليٍّ !فإنَّ ُحبَّ عليٍّ َقد ُسِلب منك ؟اخُْت أيَّ دين تُريد :من حياتِو يُقال لوُ 

  !وىناك َمن ُيستبدل يف احلياة الّدنيوية !أنَت سُلًنَّ اخُت ادلّلة الَّيت تُريد أْن سبوَت عليها ؟. أيَّ ديٍن تريد..
مرَّت علينا الّروايات استبدال العرب  ،قد ُتستبدل أمٌم بأمم ،قانوُن االستبدال ال زماَن لُو وال مكاَن لوُ 

والرواياُت   ،مرَّت علينا الّروايات استبدال صحابة النَّيب بصحابة القائم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ،بالفرس
 .كثًنٌة ووفًنٌة جداً يف ىذا ادلضمار ويف ىذا الّنحو

يعِة كما  ،وقانون االستبدال ،قانون الّتمحيص: يف ضوِء ىذه القوانٌن يف َضوِء ىذه القوانٌن يكوُن حاُل الشِّ
ريفيقول  خطبة طويلة  ،أمًن ادلؤمنٌن صلواُت اهلِل وسالُمو عليو والّروايُة أيضًا يف اجلزء الثَّامن من الكايف الشَّ

يعِة والَّذي يبدو إنَُّو واقعنا احلايل ُث يف سطوٍر منها عن واقع الشِّ لة ألمًن ادلؤمنٌن يتحدَّ ومرَّت علينا  ،مفصَّ
ر الزُّ  ر الَفَخار ،وإنَّ الزُّجاج يعود كما كان ،جاجروايات الّتمحيِص والَغربلة وتكسُّ وإنَّ الَفخار إذا  ،وتكسُّ

ر ال يعوُد كما كان َووا أَسفًا ِمن ِفْعََلِت  - اإلمام يتأّسف - َووا أَسَفاً  - مرَّت علينا ىذه الّروايات ،تكسَّ
ما  - ُضَها بَ ْعَضًا وََكيَف يَ ْقُتُل بَعُضَها بَ ْعَضاً ِشيَعِتي ِمن بَعِد ُقرِب َمودَّتَِها الَيوم َكيَف َيْسَتِذلُّ بَ ْعِدي بَ عْ 

يعةِ  اْلُمَتَشتَِّتِة َغَداً  - ىؤالء الّشيعة ُىم الَّذين تشتَّتوا - اْلُمَتَشتَِّتةِ  - ؟ودلاذا صاَر حاذُلُم ىكذا ؟ىو حاُل الشِّ
ُة ابن احَلَسن ؟َمن ىو األصل - َعِن اأَلْصل  ،فقهاء ،الفرع زعامات شيعية - النَّازَِلِة بَالَفْرع - احُلجَّ
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ىذه  ،يتصوَّرون بأنَّ الَفتح يأِت من ىذِه اجلهات - اْلُمَؤمَِّلِة الَفتَح ِمن َغير ِجَهِتو - قادة سياسيون ،مراجع
ُهم َآِخٌذ ِمنُو ِبغُ   - ىذه األمساء الَّيت نصبوىا ،ىذِه الّرموز ،البوَّابات آخٌذ من ذلك  - ْصنُكلُّ ِحزٍب ِمن ْ

ُهم َآِخٌذ ِمنُو ِبُغْصن أَيَنما َماَل الُغْصن َماَل َمَعو - ألنَّ الفرع فيو أغصان ،الَفرع ا  - ُكلُّ ِحزٍب ِمن ْ أمَّ
بل  ،تُركت ثقافة أىل البيت ،! وأدلُّ دليٍل على ذلك أنَّ ثقافة أىل البيت مُتوكة!األصل مُتوك ،األصل

يعيطرُْح أحاديث أىل البي !هةصارْت ثقافُة أىل البيت ُشب ! يف داخل ت صارْت شبهًة يف الوسط الشِّ
يعية !يف داخل احلوزة العلمية !ادلؤسسة الّدينية   !يف وسط ادلرجعيات الشِّ

ال يُقال ألحٍد يطرُح الفْكر ادلخالف ألىل البيت ال  ،ولكن حٌَن ُتطرُح أحاديُث ادلخالفٌن ليست بشبهة
والقضّية  !الَّذي َيطرُح حديَث أىل البيت ىو الَّذي يكوُن َمشبوىاً  ،يُقال لُو شيء وال يُوصف بأيِّ وصف

سة الّدينّية يعي ،ليسْت خاّصة يف وسط ادلؤسَّ ث .انتقلت إىل عموم الوسط الشِّ . أليس ىذه الكلمات تتحدَّ
 !؟احلقيقةعن ىذه 

ريف :اجلغرافيا ادلهدويَّة البلُد األّول العراق من ىنا نبدُأ احلديث يخ  ،يف الكايف الشَّ الرَّوايُة أوردىا مرتٌن الشِّ
ريف ،الكليين رمحُة اهلل عليو ُكنُت ِعنَد   :َعن الُمفضَّل ابِن ُعَمر قالَ  - ىذا ىو اجلزء األّول من الكايف الشَّ

أَما واهلِل  :َفظََننُت أَنَّو ِإنَّما َأرَاَد ِبَذِلَك َغيِري فَ َقال ،ِو السََّلم وِعنَدُه ِفي الَبيِت أُنَاسٌ أَِبي َعبِد اهلل َعَلي
ولَُتَكفَُّئنَّ َكَما  !لََيِغيَبنَّ َعْنُكم َصاِحُب َىَذا اأَلْمر ولََيْخِمَلنَّ ىذا َحتَّى يُ َقال َماَت َىَلك في أيِّ واٍد َسَلك

َّل يَ ْنُجو ِإَّلَّ َمن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقو وََكتَب اِلِيَماَن ِفي  - ؟من الَّذي ينجو - ِفيَنُة في أْمَواِج الَبْحرُتَكفَّأُ السَّ 
ة - قَ ْلِبو وأيََّدُه ِبُروٍح ِمنو   .الَّذي ينجو ىو َمن وقعت عليو النَّظرُة اخلاصَّ

 :قَالَ  ،ولَُترَفعنَّ ِاثْ َنَتا َعَشَرة رَايَة ُمْشَتَبهة َّل يُدَرى أيٌّ ِمن َأيَّ  - الّنظرة اخلاّصة ،ىذه الّنظرة الّرحيمة
: ُجِعلُت ِفداك كيَف َّل فَ ُقلتُ  - ُكنية ادلفضَّل أبو عبد اهلل - ؟َما يُ ْبِكيَك يَا أبَا َعبِد اهلل :فَ َقالَ  ،فَ َبِكيتُ 

نافذة صغًنة  - قَاَل وفي َمجِلِسِو ُكوَّة ؟َّل يُدرى أيٌّ من أي أْبِكي وأنَت تَ ُقول ِاثْ َنَتا َعشَرة رَايًَة ُمْشَتَبهة
مس بّينة - ؟أَبي ََّنٌة ىذه :قَالَ  - تدخُل فيها الّشمس َأمُرنا أَبْ َيُن ِمن ىذه  :قَالَ  ،نَ َعم :فَ ُقلتُ  - الشَّ

 .الشَّمس
! !حديٌث عن راياٍت ُمشتبهة ال يُدرى أيٌّ من أي ،بقيَُّة احلديث تأتينا يف احللقة القادمة إْن شاء اهلُل تعاىل

مس  .وحديٌث عن أمرىم الَّذي ىو أبٌَنُ ِمن ىذه الشَّ
 ... زلطّتنا األخًنة كربالء كربالء كربالء

ة ابن احلَسن   .أودعكم أبنائي بناِت يا شباب شيعة احُلجَّ
  :وأنا أُرّطب ِشفاىي أزوُر سيَّدِت الَعقيلة
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 سَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّني ... 

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

 سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّني ...

 جِ هَفَارِقِ األًَْثِيَاءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِني ...ساَلمٌ عَلَى تَا

لْسُُِ العُرُو ََ سَلَامٌ عَلى لَثْىجِ احلُسَنيِ الَّتِي خَلَّفَها فِي كَرْتَالء، فَهَدَرَ زَئِريُهَا يَهْسَأُ تِالمَىَارِعِ والنَّازِالَخ، يُسَ

 لُصُىرِ الشَّام وأَكْىَاخِهَا ... والتِّيجَاى، هِي عِراصِ الطفُىفِ إِلَى

ساَلمٌ عَلَى زَينَة ... وَعَلى ًَمِيَّاخِ اجلُيُىب، الـوُنَسَّهَاخِ عَيِ العُيُىب، هِي آُِ هُحَوَّدٍ وعَلِيٍّ صَلَّى اهللُ 

 عَلَيْهِوَا وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُه ...
 ... يف أماِن اهلل
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 :وفي الختام
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  وع َّل َّل 

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