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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ّيِفِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّقالثَّاِئُر الُحَسْي

 م20/8/2015  ةَساِدُة السََّقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َاحل ي اةَقمصَّت  ن اَاحل س ني..َلمس ب ٍبَبَ  َل ن اَقمصٌَّةَِفم َك ان  يطٍَإذ ا ََو و اسم ّدًا ٍحَجم ن ا..َاعَ ضم َعمن د  َاحل قمي  ق ة َل ىَاأل ق لِّ حل س ني 
َح ي اتمن اَ ي د ة َِفم نيَي اءالو حم َك لُّه َس ر اب..َح اءَسم َامَ ن ونََو الب اقمي َو م اَح و لَ ل م ت ون..َوَ ْت   ن اَك لُّناََن  ن  ن ا..َو م اَعمن د 

ي.. يَاحل و اشم َح و اشم َأوَب اطمل..َِفم َح قٍّ  و عمن د َغ ْي من ا..َممن 

 ..يَا ُحَسين  . .
 

َالرَمِفَاحللقةمَالسابقةَملَأ كمملَشَ  لم َل َالكَ وصَ َليهَوَ عَ َعاىلانَاهللَتَ ضوَ َرَمْيِفاَس ديرَالصوايةمَاليتَرواهاَلنَ رح 

َمَ  َقَ إىل َإمامنَ ا َالصََّاله  َصَ ا َاهللَمادق  َعَ لمَ وسَ َلوات  َمَمه َليه َأنَّ َان َسَ هلل َأت ََوبحانه َِفعاىل َزمانَمجرى َمنََإمام نا
َماَأجراه َِفَموسىَوعيسىَونوٍحَواخلمضرَعليهمَالسنَ الس َ،ألمساءاَرتَإىلَهذهَمأشاَذهَمهَايةَ ،َقطعًاَالرَولمنم

َاألنبياء َنَ دَ إذاَأرَ َلكنَ َ،إىلَهؤالءم َإىلَمَ نظَ ناَأن  َاألحاديثمَ ر  َغَ ناولَشَ تَ َت َ اليتمََوعم َصلواتَ ناَيبةمَإمامَزمانَمؤون 
َاألَ َاهللَم َاألحاديث  َحتدََّعليهَفإنَّ َاألِفَ،صاحلَِفَ،فيوسرتَِفٍَنَجَ نَس نَ ثتَعَ خرىَأيضًا اَ،َمَ نبياءَبقّيةم

َكَ هَمَاحلقيقةَ َوليهَعهَلمَ وسَ َاهللَمَلواتَ ناَصَ ريَِفَإمامَزمانَمس نٍنَِفَاألنبياءَيَ َرىَمنجَ  َِفَاحللقةمَماَبيَّي نت 

َإمامََزهيداًَلَمتَ َتَِفَاألنبياءَمرَ الس ننَجَ َهَمذَماملاضيةَأنََّهَ  َ،هَمتهيداًَلوالدتَعليه،َهَ لمَ وسَ َاهللَمَاتَ َولَ اَصَ نمانَممشروعم
َ.سائرمَشؤوناتهمَاألخرىولَمَ،لدولتهَمَ،لظهورهمَالشريفَ،لغيبتهَم
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َوَ  َاحلديث َكان  َاملاضية َاحللقة َبَمصَ ِف َقَ نَ ل  َإىل ََولَما َبَ وجهَ َ-َىسَ ي  ُة ع  يبَ غَ  مَّاأَ وَ َ-اإلمام ةَالدَموَمَنيَ َالش ب ه

َالكلم َحَ َاهللَمَالدةَإمامناَصلواتَ وسىَعليهَالسلمَووَممَ  إنَّ الم فَ السَّ  يه  لَ عَ  ىسَ ي   ع  ةُ يبَ أمَّا غَ وَ َ-هَولَ عليهَمرَّ
مَمونليهودَيزعَ اَ-قُت ل  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  ت  قَ فَ ت َّ ى ا  ارَ صَ النَّ وَ  ودَ هُ الي َ  مَويوافمق وَّنَ رىَقتلوهَوالنصاَأَّنَّ مَعلىَي صدِّق وَّن 

َكتابناَالكَ خصًاَولكَملبواَشَ وفعًلَاليهودَصَ َذلك َكماَهوَِف الم السَّ  يه  لَ عَ  ىسَ ي  ُة ع  يبَ أمَّا غَ وَ َ-رميَنَش بِّه َهلم
 ُشبِّهَ  َولَ ك ن   َوَماَصَلُبوهُ  هُ َوَماقَ تَ ُلو  ُره ب َقول ه َجلَّ ذ ك  ُهم اهللب َ َفَكذَّ  قُت ل هُ نَّ ى أَ لَ ت عَ قَ فَ ت َّ ى ا  ارَ صَ والنَّ  ودَ هُ إنَّ الي َ فَ 

ََ-ََلُهم   َعنه م َغ اب  ا َاإلمامَ-ها ك ُرها ل طول  َستُ ن   نَّ األُمَّةإ  لَقائ م  فَ اُة َكَذل َك َغيبَ   -وإَّنَّ َاإلن ك ار هناََهذا
ؤمنونَيةَوالَألئمََّاؤمنونَبيَالَ،َاملخالفونَألهلَالبيتَأساساًَسَعنَإنكارَاملخالفنيَألهلَالبيتيثَلَ يتحدََّ

َتطولَيَ الدتهمَحّتََّبوَ  َاملخالفنيَه،نكرونَ َيؤمنونَبغيبتهمَوبعدَأن  اََوإَّنََّهمَوالَبوالدتهَمؤمنونَبإمامتًاَالَيَأساسألنَّ
َآخر َمبهديٍّ َآخرَإلهَ َ،يؤمنون َأخرىلهَ َ،سٌم َم هديُّناَمواصفات َالَ،، َبَيعإمامنا َتقدون َوال عتقدون َيإمامتهم

َبسائرَم َبغيبتهمَوالَيعتقدون  َبوجودهمَوالَيعتقدون  َهبايتاتهَالشؤونَبوالدتهمَوالَيعتقدون  َكبْيَ،َهذاَإَنعتقد  شتباٌه
َكلمملفقَِفَالكنتََّ،املسألةَقَِفَهذهَمناَوإيّاه مَنّتفَمالذيَي طرح َِفَوسائرَاإلعلمَمنَأنَّ لكنََي،ةَاملهدة،َِف

َِفَشيٍءَمنَذلكتَّماَوراءَهذهَالكلمةَالَن كماَََ،وراءلعَ ا،َالثقافةَياءفةَالعملثقاا،َاءثقافةَالعرجَ هاَال،َلكنَّفق 
َاهللَم َالرجلَألمْيَاملؤمننيَصلوات  ب  َأَما أَّني أُ )َهَعليهَوسلمَ َقالَهذا ب  ُفالنَك َوأُ ح  شارَإىلَأعداءَأَ- ا  ح 

ب  ُفالنا  َأَما أَّني َ-الزهراءَ ب َك َوُأح  ر أن  تَ ع َمى ر إمَّاألع وَ  كنَّ إ: أَما  قَالَ ُأح  ثقافٌةََفهذهَمَ-(َوإّما أن  تُ ب ص 
َ.راءَوَّنايتهاَتكونَثقافٌةَعمياءعَو

َبَإلنكاراَ-َكَذل َك َغيبُة الَقائ م  فإنَّ األُمَّة َستُ ن ك ُرها ل طول ها  َباللليس َاجلانبََسان،الضرورةم َِف اإلنكار
َكلَِّماَيقولونََوعمليال َت  ن صِّبَاأل مَّةَأشخاصًاَوت صدِّق همَِف الضللَهوََواسًاَلله دىَنهمَمقيمجتعلَ،َحني 

ََنا،هذاَإنكاٌرَإلمامَزمانَم َأشخاصًاَِفَموضعهَمألنَّ َات،َحينماَاأل مَّةَتضع  جهاَمنَغْيمَعملمهاَومنهَأل مَّةأخذ 
ن َكار نا مُ هل  الَبيت أَ يقَنا َطر   طََلُب اَلَمَعار ف  م ن َغير  مساوٌقَإلنكارناَ)َ،هوَهذاَإنكارٌَمَطريقهَم (ََساو ٌق إل 

َ.هوَهذاَإنكارٌَ

ذ ي  َبأنَّه َلم  يَل دَ-اإلمامَيقولَعنهَيهذيََ-َكَذل َك َغيبُة الَقائ م  فإنَّ األُمَّة َستُ ن ك ُرها ل طول ها َفم ن  قَائ ٍل يَ ه 
َاملطبوعََ- ذ ي ب أنَُّه َلم  يُوَلد  َفم ن  قَائ لٍ  -َب  سبم يعي،َاحلديثَه ناَوهذاَالقولَموجوٌدَِفَالوسطَالشَ-يَ ه 
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ذ ي ب أنَُّه َلم  يُوَلد  -ليسَعنَاملخالفني،َاحلديثَعنَالقائلنيَبغيبتهمَ َلم يَل د   -املوجودَه ناََ-َفم ن  قَائ ٍل يَ ه 
-ََ َعن َنقًل َاألنوار ََبارم َِف َكماملوجود َن سخ َمن َأخرى َن سخٍة َالدين َلد) ال َوقَائ ٍل يَ ُقول إنَُّه َ- (َلم  يُ و 

َوقَائ ٍل يَ ُقول َ-خطأَِفَالكتابةََخطأَِفَالنقل،َ،واضحَخطأَِفَالطباعةَ-َ، إنَُّه يَ تَ َعدَّى أو يُ تَ َعدَّىيُ ع َتدى
ناَمنَوموجودَاآلنَِفَالوسطَالشيعيَخصوصًاَِفَزمانَمَ-ا  َصاع دإنَُّه يُ تَ َعدَّى أو يَ تَ َعدَّى إَلى َثالثَة َعَشر و 

َعشرَإىلَاألئمََّ َثالثًا َالقولَي ضيفَإمامًا دَّى تَ عَ َوقَائ ٍل يَ ُقول إنَُّه يَ تَ َعدَّى أو ي ُ َ-ةَاإلثينَعشر،َموجوٌدَهذا
ي اهلَل َعزَّ وَجلَّ ب َقول ه إ   -وفوقَمنَذلكََ-ا  إَلى َثالثَة َعَشر وَصاع د نَّ ُروَح الَقائ م يَ ن ط ُق في وقَائ ٍل يَ ع ص 

ومثل َهذاَالقولَموجوٌدََ-نَّ رُوَح الَقائ م يَ ن ط ُق في َهيَكل  َغير ه إ َ -ومثل َهذاَأيضًاَموجودََ-َهيَكل  َغير ه 
َهَ يعيةَوبدرجاتأيضًاَِفَاألوساطَالش َك لُّ َالوجودةَاآلنَِفَزمانَماألقوالَموجودةَومَذهَم، َذيَنعيشه ،ناَهذا

َيعيوأيضًاَِفَاألجيالَالسابقةَِفَالوسطَالش َهذاَيقتضيَأن  َاألمساءَواجلهاتَألنَّ َأ ش خِّص  ،َأناَالَأريدَأن 
َمقصدهَمأحتدََّ َعن َالربنامج َسيخرج َوبالتايل َواجلهات َاألمساء َهذه َعن َموجودث َالكلم َهذا َولكن  َهذاَ، ،

)َفمكرة َاملهدييرتدََّم صطلحَالذيَ ال َكثْياًَ إنَّهَانعكاسَملقولٍةَوهيَموجودةَِفََ،ةدَِفَاألجواءَالشيعي(َيرتدَََّد 
َاألمر،اهاَجهاتَقدَالَت علنهاَلكنَّالوسطَالشيعيَتتبنَّ َاملهدّيََناَنعرف  َعلىَعلىَأنَّ َينطبق  َأن  كن  فكرةَُي 

َِفَالتشخيصاتَألنََّ،َعلىَأيأيَشخصٍَ َشرحهاَينَقَ حاٍلَالَأريدَاخلوض  َهذهَالروايةَوأريد  َرأت  الَألجلم
َهذهَمالدخولَِفَهذهَاجلزئيات َقانونَاألصلبوايةَوأشرحهاَمقدََّالرََّ،َقرأت  َ.مًةَلشرحم

ذ ي ب أنَُّه َلم  يُوَلد ي  ا  ى إَلى َثالثَة َعَشر وَصاع دَوقَائ ٍل يَ ُقول إنَُّه يُ تَ َعدَّى أو يَ تَ َعدَّ  َفم ن  قَائ ٍل يَ ه  وقَائ ٍل يَ ع ص 
وأمَّا إ ب طَاُء نُوح  -رتَِفَعيسىَهذهَس نٌَّةَجَ َ-نَّ رُوَح الَقائ م يَ ن ط ُق في َهيَكل  َغير ه اهلَل َعزَّ وَجلَّ ب َقول ه إ  

َالَزَ- َبنوٍحَحّتََّملاذاَطال  سَّالم فَإنَُّه وأمَّا إ ب طَاُء نُوٍح َعَليه  الَ-َاءتَقمصَّة َسفينتهَمَجَ اء َالط وفانَوحّتَََّجَ مان 
تُ ن ز َلت  الُعقوبَة َعَلى َقوم ه  م َن السََّماء بَ َعَث اهلُل َعزَّ وَجلَّ الر وَح اأَلم ين  ب َسب ع  نُ َويَّات   اَيعينَل مَََّ-َلمَّا اس 

َالس َالق ان ون َبأص د ر  َالماوي َما َن وح َق ومم َعلى َستنزمل  َالعقوبة  َالَرنَّ َن  ز ل  َجرى؟ َوهوذي َاأل مني نواٌنَعَوح 
َن ويَّات رجلربائيلَبمس بعم تُ ن ز َلت  الُعقوبَة َعَلى َقوم ه  م َن السََّماء بَ َعَث  إ ب طَاُء نُوحٍ مَّا وأَ َ-َ،َن ويَّاتَت  فَإنَُّه َلمَّا اس 

نَّ َهُؤالء وتَ َعاَلى يَ ُقوُل َلك  إ  نَّ اهلَل تَ َباَرَك اهلُل َعزَّ وَجلَّ الر وَح اأَلم ين  ب َسب ع  نُ َويَّات  فَ َقاَل يَا نَب يَّ اهلل إ  
ُت أُب يدُهم ب َصاع َقٍة م ن  َصواع ق ي إ   الَّ بَعَد تَأك يد الدَّع َوة  َوإل َزام  الُحجَّة فَ ُعاو د َخاَلئ ق ي وع َباد ي َوَلس 
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ت َهاَدَك ف ي الدَّع َوة  ل َقوم ك   َج هدمكَامجته اد كَيعينَاَ-ا ج  ت َهاَدَك ف ي الدَّع َوة  ل َقوم ك  فَ ُعاو د ا  َ-بذملَتام  ج 
اَيعينََّنّوها،َ-بُ ُلوغ ها ى فَإنَّ َلَك ف ي نَ َبات َها وَ فَإنِّي ُمث يُبَك َعَليه َواغ ُرس  َهذ ه  الن َّوَ  اََنباِتم َل كَِفَن  ب اِتم فإنَّ

م نين ا أَث َمَرت الَفَرُج والَخالص  فَ َبشِّر ب  بُ ُلوغ ها َوإد رَاك َها إذَ وَ َ-وَّنوِّهاَ وايةَالَرَ-َذل َك َمن  تَب َعَك م َن الُمؤ 
تُ ن ز َلت الُعُقوبَةَ-قالتَ َالنلعقوبةكيفَاست نزمل تَاََ-َفإنَُّه َلمَّا اس  َنوحًا َيبعلىَق ومهَودعاءَالنَدعاَيب؟َفإنَّ

َالد عاَ،م ستجاب َكانتَضمنَقانون،ف است جيب  َونزلَجربائيل َبنوىَالتَ َءَولكنَاالستجابة منَنوٍحَمرَوطلب 
َالّنوىَحّتََّ َيغر س  ترتَفإذاَماَأمثرتَوأَ،َت ثمرحّتَََّةَحتتاجَإىلَسنواتخلةَوالقضيَّ،َخترجَالنَي  ث ممرَالنخيلأن 

َالفرجَواخللصَسيحنيَ م نين فَ َبشِّر ب َذل كَ َ-فإنَّ َجار َمن  تَب َعَك م َن الُمؤ  ََ-، َفلمَّا نَ َبَتت اأَلش  يعينَأشجار 
َ ََ-َت  َوَتَسّوَقت  وتَ َغصََّنت  َوتَأّزرَ َ-النخيل َالنمو وأَث َمَرت َو زََهى الَتمُر َعَليَها بَعَد  وتَ َغصََّنت  َ-مراحل

َكانتَه ناكَخصوصيََّت ثمرَورمبََّقطعًاَحتتاجَإىلَفرتةَزمانيةَحّتَََّ-زََماٍن َطويل  خيلَحيتاجَةَِفَهذاَالناَأيضًا
َأطولَ ََ- زََهى الَتمُر َعَليَهاوَ َ-إىلَفرتٍة َزاهيًا َو زََهى الَتمُر َعَليَها بَعَد زََماٍن َ-يعينَِفَتامَالن ضجَصار 

تَ ن َجَز م َن اهلل   َنوحَحتقيقَالوعدََ-ة  ُسبَحانَُه و تَ َعاَلى الع دَ َطويل ا س  ن  فََأَمَرُه اهلُل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى أَ  -طلب 
َجار َويُ َعاو د ال رَ يَغر َس م ن  َنوى ت لَك اأَلش  ت َهاد َويُ ؤَكِّدصَّب   بَ َر ب َذل ك الُحجََّة َعَلى َقوم ه  واالج  ، فَأخ 

ُهم َثالث م   الَطوائ َف الَّت ي آَمَنت ن   ا  َلَما َوَقَع في وعد  رَبِّه  نُوٌح َحقّ  ة رَُجل َوقَاُلوا َلو َكاَن َما َيّدع يهئَ ب ه فَار َتدَّ م 
َأملَ-َُخل ف يل هَوأمثرَالنخيلماََّن  اَالنوىَإذاََي واعدناَبأنَّ َي ؤخذَوزهىَالتمرَفلماذاَمرَََّّناَوأمثرَ،َن  ةَثانيةَأن 

َالنوىَوي زرعَمرَّ ُهم َثالث م  َ-ةَثانية؟!َهذا ن   ا  َلَما َوَقَع في ّدع يه نُوٌح َحقّ ة رَُجل َوقَاُلوا َلو َكاَن َما يَ ئَ فَار َتدَّ م 
َجتريَهذهَمَ-َوعد  رَبِّه  ُخل ف َ؟َِفَأاحلوادثَأين  َِفَالعراقرضم َكان  ِفََواضحٌََراقيٌَ،َالذوقَعَمالعراقَفنوٌح

نَّ اهلَل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى ، ثُمَّ إ  عد  رَبِّه  ُخل فَلو َكاَن َما َيّدع يه نُوٌح َحقَّا  َلَما َوَقَع في وَ َ-ة،َهذهَالطريقةَالقصََّ
َرى إَلى أَ ن  يَغر َسها َمرَّة  أَ َلم  يَ َزل يُأُمُره ع ن َد ُكلِّ َمرٍَّة ب   خيلَوي ثمر،َينموَالنَ-ن  َغَرَسها َسب َع َمرَّات  بَعَد ُأخ 

أُمُره ع ن َد ُكلِّ َمرٍَّة بأن  يَغر َسها َمرَّة  بَعَد َباَرَك وتَ َعاَلى َلم  يَ َزل يَ نَّ اهلَل ت َ ثُمَّ إ  َ-!(َ؟توقعونَراحَيبقىَأحد)تَم
َرى إَلى أن  َغَرَسها َسب َع َمرَّات  َفَما زَ  م نين تَ ر َتد  م نه طَائ َفٌة بَعَد طَائ َفة إَلى ُأخ  اَلت ت لَك الَطوائ ُف م َن الُمؤ 

َالثَ-ن  َعاَد إلى نَ يٍِّف َو َسب ع يَن رَُجال  أَ  َعدد همَوصلَإىلَالثماننيَماننيَوِفَبعضَالرَّيعينَدون  َكان  وايات
الَأريدَالدخولَِفَهذهَالتفاصيلَ،َأناَاآلنَكانَهناكَرواياتَتشْيَإىلَعشرينََوإنَ َ،الذينَركبواَِفَالسفينة
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َفَر  َد َذل َك إ لَيه وقَاَل يَا نُوح اآلن  ن  َعاَد إلى نَ يٍِّف َو َسب ع يَن رَُجال  فََأو َحى اهللُ تَ َباَرَك وتَ َعاَلى ع ن  إَلى أَ َ- َأس 
ه َوصَ  ح  َعن  اللَّيل ل َعين ك  الص ب ُح  ض  ي َماُن م ن   َفايَن َصرََّح الَحق  َعن  َمح  الَكَدر بَار ت َداد  ُكلِّ َمن   اأَلم ُر َواإل 

َنُتُه َخب يَثة ُت الُكفَّار َوأَب  َقيُت َمن  َقد فَ َلو أَ  -يصَمحَمهذاَهوَالتَ َ،لةهذهَهيَالغربَ َ- َكاَنت ط ي   َلك  نِّي َأه 
َلُصوار َتدَّ م َن الطَّوائ ف الَّت ي َكاَنت  آَمَنت  ب ك َلَما ُكن ُت َصدَّق تُ ا   م ن ين الَّذ يَن َأخ    َوع د ي السَّاب ق  لَل ُمؤ 

ل َفُهم ف ي اأَلر ض َوأَُمكَِّن َلُهم د ينَ ُهم  َوأَُبدِّ  َتخ  يَد م ن  َقوم ك وَاع َتَصُموا ب َحب ل  نبُ وَّت ك ب أن  اس  َل التَّوح 
ُلَص الَعَباَدُة ل   ك يُن م ن  قُ ُلوب ه م وََكيَف َيُكوُن ي ب َذَهاب  الشَّكِّ َخوفَ ُهم ب اأَلم ن ل َكي َتخ  تخاَلُف والتَّم  اال س 

 ر َتد وا َوُخب ث  ط ين ه م  َوُسوء  الَّذ يَن ا   قينيَ  وَبَدُل الَخوف  ب اأَلم ن  م نِّي َلُهم َمَع َما ُكن ُت َأع َلُم م ن  َضع ف  
نَِّي الُمل ك الَّذ ي م ن ين  َسَرائ ر ه م  الَّت ي َكاَنت  نَ َتائ َج الن َِّفاق  َوسُنوَح الضَّاَلَلة  فَ َلو  أَن َُّهم  َتَسنَُّموا م  ت ي ال ُمؤ  ُأو 

َفات ه   ُت َأع َدائَ ُهم  لََنَشُقوا َروائ َح ص  َلك  اَلف  إ َذا َأه  تخ  َفات ه  َ-ن ش قواَيعينََش ُّواََ-َوق َت اال س  لََنَشُقوا َروائ َح ص 
وانَ ُهم  ب الَعَداَوة  َباُل َضاَلَلُة قُ ُلوب ه م َوَلَكاَشُفوا إ خ  َكَمت َسَرائ ُر ن َفاق ه م تَأَّبَدت ح  َتح  ََ-َواَلس   -ملاذا؟

ك يُن ف ي الدِّين  وان ت َشاُر اأَلم ر  ف ي التَّم   م ر  والنَّه ي وََكيَف َيُكونَوَحارَبُوُهم  َعَلى طََلب  الرِّئَاَسة والت ََّفر د  ب األَ 
م ن ين َمَع إ ثَارَة  الف َتن  َوإ ي    َهيَاألدق،َ- َقاع  الُحُروب  َكالَّ أو ُكاّل  الُمؤ  َك لَّ  -وايةَهذاَالنصَُث ََّت ورمدَالرََّويبدو

ي َنا  َنع الُفل َك ب َأع يُن َنا َوَوح  ََ-فَاص  َالق رآين َنع  َ–النَّص ي َنا ب َأع يُن َنا ال ُفل كَ  َواص  َِفََ- َوَوح  َي رمد َهذا لكن
َاألئمَََّ،الروايات َاألحيان َبعضم َالّنصِف َي وردون َالنَة َإيراد َسبيل َعلى َال َنصالق رآين َهو َمبا َعلىَوإَّنَََّص ا
َيكونَذلكَمنَالرواةسبيلَا َنع  َ–اخ،َالّنصَالقرآينَ،َمنَالن سَّالقتباس،َوقد  ي َنا َناب َأع يُن   ال ُفل كَ  َواص  َ-ََوَوح 

َ َاملطبوع ي َناَ-لكن َنع الُفل َك ب َأع يُن َنا َوَوح  َالفَمَ-َفَاص  َأنَّ َصَ أعتقد َوالصورة َواضحةكرة َعمليَّارت َبعد ةَ،
َكلَِّمرةَترتدَُّالغرسَاملتعدِّدَ َحصلتَالتصفيةَالكاملةََإىلَسبعَمرّاتَوِف طائفةَمنَالذينَآمنواَبنوٍحَإىلَأن 

َتزرعََنن َن ؤمن َبكَوم تيقِّنَ :َكماَِفَرواياٍتَأخرىَقالواَلنوحََرةَبيثَاجملموعةَاملتأخَّ دقكَولوَب قيت  ونَمنَصم

َفأنَّالنَ  َباالنتظار َوتأمر نا َننتظر،وى َالقولَنا َِف َصادقني  َوكانوا َه نا َإىل َاألمر َوصل َِفََل مَّا َورد  َاملعىن هذا
َآدمَإىلَزمانَنوحَقدَتلوَّاياٍتَأخرىَجاءَالف ر ج َواخللص،َقدَتقولَملاذارَو َالبشريةَمنَزمانم ثاًََثتَتلوَّ؟َألنَّ

َال َشاركهمَِفَأمواهلمَوأوالدهممَإىلَاحلدِّ َوإبليس  َمنالبشريةَلحَهلذهَمذيَالَي رجىَالصكبْيًا َتنقيٍة،َ،َفلب دَّ
َ.لذلكَاألمرَواضحالب دََّمنَتصفية،َ
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عشرينَوالَالسادسةَمََاآليةَمميَِفالكتابَالكَرََاجلزءَالتاسعَوالعشرينَمنَأجزاء،َِفإذاَنذهبَإىلَسورةمَنوح

َر ض   َعَلى اَلَتَذر   رَّبِّ  نُوحٌ  َوقَالَ }َيتَبعدهاوال ل وا َتَذر ُهم   ن  إ   إ نَّكَ * ا  يَّار دَ  َكاف ر ينَ ال   م نَ  األ   َواَل  َباَدكَ ع   ُيض 

را   إ الَّ  يَل ُدوا َإىلَهذاَاحلاَ{َكفَّارا    فَاج  َتمعَوالَحّتََّلصلحَهلذاَاجملاي رجىَََبيثَالَدجملتمعَالبشريَوصل 

إىلَاألصلبََذاَوصلتإعامَََلمماَِفَأصلهبم،َه ناَيشتغلَقانونَاألصلب،َبشكلٍَلمماَسيلدونَوالَحّتََّ
َاخلْي َتلد  َأن  َمنها َي رجى َال َهذهَمَ،حدٍّ َقطعم َمن َالب دَّ ََحينئٍذ ََّنماألصلب َهذااألصلبَايةَهذهن هوََ،

َ َاملاضية َاحللقات َِف َإليه َأشرت  َالذي َاألصلب  إ الَّ  يَل ُدوا َواَل  َباَدكَ ع   ل واُيض   ُهم  َتَذر   إ ن   إ نَّكَ  }قانون

را   َ.{ َكفَّارا    فَاج 

 الت َّن ورُ  َوفَارَ  نَاَأم رُ  َجاء اإ ذَ  ىَحتَّ }َِفَقّصةَنوٍحَِفَاآليةَاألربعنيَلمإذاَنذهبَإىلَسورةمَهوٍدَعليهمَالسََّ

ََ،َوفارالتنورَِفَبيتَسامَابنَن وحَ- م ل  ا قُ ل َناَ–لمًةَلبدايةَالطوفانَعالتنور    م نَ-َالسفينةَِفَ- يَهاف   ح 
َلكَ  اث  نَ ي ن   َزو َجي ن   ُكل   لُ ل  َعَلي ه  ا َسَبقَ  َمن إ الَّ  َوَأه  َكنعانَبنه َي اازوجةَنوٍحََوَ- َقو   ل َناق ُ َ–م،َِفَبعضَالروايات

م ل   َلكَ  اث  نَ ي ن   َزو َجي ن   ُكلِّ   م ن ف يَها اح  لُ ال   ي ه  َعلَ  َسَبقَ  َمن إ الَّ  َوَأه  َ{َقل يلٌ  الَّ إ   َمَعهُ  آَمنَ  َوَما آَمنَ  َوَمن   َقو 

َيلدواَإَ،فكانتَالتصفية مَلن  َمنََّنايةَهذاَاجملتمعَالبشريَألَّنَّ َكفَالََّالب دَّ َنوحاًَ:َياتَتقولوا،َالَرّفاراًَاجرًا إنَّ
َالزّنامعه َالكلبَلكنََّمحل َِفَالسفينةَم َللبه َملَحيملَمعه َابن  َتبَشرية،َأراد  أصلٍبَنظيفة،َهذاَدأَبأرحاٍمََوأن 

َاآلنَبصددَمَ،دمةالقاَ،َسأشرحه َِفَاحللقةَمهوَقانونَاألصلب ماَق لتَهذهَك،ََصلبنَاألرحَقانَوشَ َلست 
َمقدَِّالرَّ َمبثابة َلقانونَاألصلبواية ََ،مة َإن  َالقادمة َاحللقة َتعااء َاشسأشرحه َِف َوالهلل َستكَوىل َيومَيت نَِف

يتَوالَةحللقةَالسابعاستكونََباشرةًَِفَالسبتَبعدَاجلمعةَمَ،غداًَاجلمعةَبرنامناَاألسبوعيَزهرائيُّونَالسبت،
َ.سأشرح َفيهاَقانون َاألصلب

َإالََّ َاألصلبَالفاجرةَاليتَالَتلد  َكانتَن قطًةَلقطعم نتَالسفينة َهيَفكاََضااّلً،إالََََّكّفاراً،إالََََّفاجراً،السفينة 
َعنهاَ،،َمنَر كمبَفيهاَجناالن قطة َالفاصلة األصلبَواألرحامَالقذرة،ََاألصلبَواألرحامَالنظيفة،َمنَختلَّف 

َاألصلبَسفينةَالنجاةَت نجيَاألصلبَالنظيفةَواألرحامَالنظيفةَوسفينةَ هذاَهوَقانونَاألصلب ،َقانون 
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َركالَالنجاةَم َُم  مَّديت َآللم َأمثولٌة َهي َنوح َفيها َزمانَمَ،ب  َإلمام َأمثولٌة َاهللَمَ،ناهي َصلوات  َالنجاة َسفينة  َهو

َعليهوسلمَ  َاه َاألحاديث َوالس ّنةل، َالشيعة  َروِتا ََيت ل  إ نَّ ) هذاََ(بَيت ي ف يُكم َمَثُل َسف يَنة نُوح  ما َمَثُل َأه 
َن وح،َيب،َالندارايتمَ  َبسبَالفهمَالََبسبَالفهمَالتنزيلي،ََبسبَالتنزيل، َبسبََش بَّهَأهلَالبيتَبسفينةم

َالقولَوهوَالفهمَاحلقائقي َسفينةَنوحَهيَمثاٌلَألهلَالبيتَ،منهجَحلنم َالبيتَمثاالًَولَ،املرادَأنَّ يسَأهل 
َُم  مَّدَسفينةَنوحَوماَمنزلةَمَ،َماَقيمةَ لسفينةَنوح َإىلَآلم َكانتَمثااًلَللسفينةَ؟!َإَّنََّنوٍحَبالقياسم اَسفينة َنوح

َزمانَم َإمام  َوماَجَ لمَ وسَ َاهللَمَناَصلواتَ احلقيقية َعليه َسابقاًَه َاألنبياء َِف َللَّرى َوتبينٌي َوتوضيٌح َتهيٌد ذيََهو
َ.ناسيجريَِفَإمامَزمانَم

 الحرام سجدالم عن وكمصدّ و  كفروا  الذين هم}َاخلامسةمَوالعشرينَلوَذهبناَإىلَسورةَالفتحَوِفَاآليةَم

 تصيبكمف تطئوهم أن وهمتعلم لم مؤمنات ونساء مؤمنون رجال ولوال همحلّ  يبلغ أن معكوفا   والهدي

َ.َ{ليما  أ عذابا   منهم كفروا  لذينا بنالعذّ  لواتزيّ  لو يشاء من رحمته في اهلل ليدخل علم بغير ةمعرّ  منهم

َعندَهذهَاآليةَالكرُيةَاخل ونستمعََ،تحورةَالفسمنََامسةَوالعشروننذهبَإىلَفاصلَوأعودَمعكمَلنقف 
َاحل سنيَصلواتَ إىلَمّلَ دناَعنَفاطمةَبنتم َ..وعليهاَعليهَمَاهللَمََباسمَي نشم

 ةمكّ  ببطن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كفّ   الذي وهو}َورةَالفتحوالعشرينَمنَسَ َالرابعةَمَِفَاآليةَم

َمكََّ- بصيرا   تعملون بما اهلل وكان عليهم أظفركم أن بعد من كريةَناكَمواجهةَعسةَملَتكنَهَ ِفَفتحم
َفيهاَالكثْيَمنَالقتلى واستسلمتَقَ َةَ يبَدخل َمكَّ،َالنسقط   وهوَ–احلقيقةََاآليةَت شْيَإىلَهذهَمَ،ريشفاحتاًَ

 تعملون بما اهلل وكان عليهم أظفركم أن بعد من ةمكّ  ببطن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كفّ   الذي
ََ- بصيرا    وكموصدّ  كفروا  الذين هم –إليهاَقبلَالفاصلَبعدهاَمباشرًةَاآليةَاخلامسةَوالعشرونَاليتَأشرت 

َكانتَقبلَفتحَمّكةَِفَقضيَّةَاحل ديبيةَالَ- محله يبلغ أن معكوفا   والهدي الحرام المسجد عن  ولوالَ–يت
َرجاٍلََ- علم بغير معرة منهم فتصيبكم تطئوهم أن تعلموهم لم مؤمنات ونساء مؤمنون رجال ألجلم

َ،َاهللَس بحانهَوتعاىلَقدََّريشَبشكٍلَخفي،َبشكٍلَواضحةَوبنيَقَ مننيَونساٍءَمؤمناتَيعيشونَِفَمكَّمَؤ رَأن 
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َدخلَالنيبَُّونَهناكَمعركةَدمويةَِفَمدينةَمكَّالَتك فاظاًَعلىَهؤالءََةَحني   ونساء مؤمنون رجال –فاحتاًَحم
 رحمته في اهلل ليدخل علم بغير ةمعرّ  منهم فتصيبكم –ِفَالقتالََ- تطئوهم أن تعلموهم لم مؤمنات

َالتفسْيََهذاَاملعىنَهوَ- يشاء من َكتبم َكاَ- والتَ َزيّ  َلو  َ–املعىنَالشائعَِف جالَاملؤمنونَن َهؤالءَالرَميعينَلو
َش خِّص واَلكانتَه ناكَمعركةَدمويةَولكنَب َهؤالءَملَي قت لَوالنساءَاملؤمناتَلوَت زيّلواَيعينَلوَانفصلواَو  سببم

َالق تلَارَمعَأَّنَّ مَيستحقَّأولئكَالكفَّ الذينََبناَلعذََّ{أليما   عذابا   منهم كفروا  الذين بنالعذّ  لواتزيّ  لو -ون 

َبالقتل َيعين َاآلخرةوبَ،كفروا َعذابم َإىل َينتقلون َذلك َعد َكانَ، َالوجه َهذا َقطعًا َالبيت َأهل َرواياتم ِف
َأنفيَهذاَالوجهَأناَ،موجوداًَ صَ هناَالَأريدَأن  َاآلياتَالقرآنيةَالَحت  َبوجٍهَواحد،َهذاَالوجهَموجودَولكنَّ ،َر 

َتنتهي َال َالشريفآفاق ها َكلماِتممم َإىل َذهبنا َإذا َالقَ ، َتفسْي َِف َيمَِّة َعلّي َتفسْي َِف َإبراهيم، َعنَبن َالرواية ،
َاإلمامَالصاإلمامَالصََّ دََِّ،ادقادق،َالكرخيَيسأل  َاإلمامَالصادقَحي  ب ي َعبد  قَاَل رَُجٌل ألَ  -ثناَعنَرجٍلَسأل 

الرَّج لَيسألَاإلمامََ-: بَلى قَاَل أبُو َعبد  اهللاهلل َعَليه  السَّالم: أََلم  َيُكن  َعل يٌّ َقويّا  ف ي َبَدن ه َقويّا  ب َأم ر  اهلل؟ 
َفَع أَ ن  َعل يٌّ َقويّا  ف ي َبَدن ه َقويّا  ب َأم ر  اهلل؟ قَاَل أبُو َعبد  اهلل: بَلى، قَالَ أََلم  َيكُ َ- َتن ع : َفَما َمنَ َعُه أن  َيد  و يَم 
ف ع،َ- َي د  َُي  ت نمعَأوَأن  َاألّول،َأن  َيدفع  ََيعينَأن  َُيتنعأن  َأهلَالسقيفةَأوَأن  الَيعله مَيقودونه َإىلََ،يدفع 

َاهللًَاَِفَبدنهمَقويَّ،َأفل مَي ك نَقويَّدخلَمعهمَِفَمواجهةيَ،َعلىَاألقلَُيتنعَإذاَملاملسجد قَاَل أبُو َ-ًاَبأمرم
َتن ع؟ قَاَل: َسأَلَت فَاف  هَ ، قَاَل: َفَما َمن َ َعبد  اهلل: بَلى َفَع أو َيم  َعل يَّا  م ن  َذل ك آيٌَة  َمَنع م الَجَواب،َعُه أن  َيد 

َالَ{أليما   عذابا   منهم كفروا  الذين لعّذبنا تزيّلوا لو}: ك َتاب  اهلل، َفقاَل: وَأي  آيَة؟ فَ َقَرأ  م ن   يتَاآلية

َهم الَجَواب،َسأَلَت َ-خلامسةمَوالعشرينَمنَسورةَالفتحَاملقطعَاألخْيَمنَاآليةمَاَمّرتَعلينا، َعل يَّا   َمَنع فَاف  

 عذابا   منهم كفروا  الذين لعّذبنا تزيّلوا لو}:  َذل ك آيٌَة م ن  ك َتاب  اهلل، َفقاَل: وَأي  آيَة؟ فَ َقَرأ اإلمامم ن  

م ُنون  ف ي َأص اَلب  َقوٍم َكاف ر يَن وُمَناف ق ين فَ َلم  َيُكن  َعل يٌّ َعَليه  السَّالم { أليما   ُتَل  إنَُّه َكاَن ل لَّه  َوَدائ ُع ُمؤ  ليَ ق 

ََ-اآلبَاء َحتَّى َتخُرَج الوَدائ ع َفلمَّا َخَرَجت  َظَهَر َعَلى َمن  َظَهر َوقَ تَ َلُه  َب عد  َدارَميعين َعلى َاهلجومم َواقعةم
ل  الَبيت َلم  َيظ َهر أََبدوََكَذل َك قَائ ُمنا أَ َ-ع ثمانَ ُرَج َوَدائ ُع اهلل فَإَذا َخَرَجت  َيظ َهُر َعَلى َمن  ه  ا  َحتَّى َتخ 

تُ َله  َ.هذاَهوَقانون َاألصلب،َالروايةَواضحةَ-َيظَهر فَ يَ ق 
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َأصحَ-َمَّن ذََكَرهُ بن  أبي ُعَمير عَ عن ُمَحمَّد :َوروايةَأخرىَأيضاًَ َااعنَبعض  أَب ي َعبد   َعن  َ-إلمامَبم
م  َلهُ  قُ ل تُ   َعَليه  السَّالم قَاَل:اهلل  قَالَ َ-لَوالثاينَيعينَاألوََّ-َنا  وُفالنا  َقات ل ُفالي ُ َلم   نين: ما بَاُل َأم ير  الُمؤ 

ُت: وَما يَ ع ن ي قُلَ{أليما   ا  عذاب هممن فرواك  الذين لعّذبنا تزيّلوا لو} :اآليَُة في ك َتاب  اهلل  َعزَّ َوَجلَّ 

م ُنون ف ي َأص الب  َقوٍم َكاَوَدائ ُع : ؟ قَالَ ب تَ َزايُل ه م َييَ- ف ر ينُمؤ  َأن  رج َيَ َيعينَيولدوا،َنفصلواَعنهم،عينَالب دَّ

َمنَامليِّ َممناحليَّ َامليَّت  رمج  م ُنون ف   َوَدائ عٌ  –َاحل يَتَوي  ن  َيظ َهَر وََكَذل َك الَقائ م لَ  ينوٍم َكاف ر  الب  قَ ي َأص  ُمؤ 
ُرَج َوَدائ عُ َبدأَ  َ.زَّ وَجلَّ فَ َقتَ َلهعَ َهَر م ن  َأع َداء  اهلل  َلى َمن  ظَ عَ َهَر ت ظَ اهلل  َعزَّ َوَجلَّ فَإَذا َخَرجَ  ا  َحتَّى َتخ 

َسفينة َنوٍحَمّتَق دَِّ َتتحرَّكر  َأن  َص فِّي تَاأل صلبهلا َكماَجاءَِفي لمدَوَمَالف  هَ َ،؟َبعدَأن  َنوٍحَالََن عبارةم

َ َالكافر َالفاجر َإاّل ر }ي لمد ون  َو ص لَ{ا  َكفَّارَاإالَّ فَاج  َل مَّا َأعداءَمأصلت َهب  َإىل َاحلدَنوٍح تَووصلَ َذا

َاحل ني ،َاألرحامَإىلَهذاَاحلد َكاَفحينئٍذَحان  َالوقت َكماَبيََّاملؤمفيةَِفنتَه ناكَتصوِفَنفسم َواية،الرََّنتنني
َال َكارتدََّذينألنَّ دون مَسي فسم َو رمثواَاألرضَفإَّنَّ َكانواَبقواَو  َمنَتنقيتمهم،َلذلكَالوايةلتَالرَّماَقاواَلو َ،ب دَّ

َمنهَ  َمنَاخللصم َب قيتَالقملَّةَالصَّافمية،مَإىلالب دَّ وقتَقلوبَالِفَنفسََوَ،ةامَنظيفأرحَ،أصلبَنظيفةََأن 
َنظينظيفة َكانواَحيملونَأصلبًا َنظيفةَونظيفةََاماًَفةَوأرح،َاجملموعةَاليتَر كمب تَِفَالسفينة َأعداء َقلوبًا ،َألنَّ

َقَ  َوأرحامهم م َأصلهب  َكانت َارتدََُّذرة،نوح َالذين َالقوم َبوهؤالء َالتحقوا َليستََوكانتَ،أولئكوا قلوهبم
َالتنقيََّصافية، َعملية َاشتغلةفحدثت َهنا َاألصلبَ، َقانون  َالتصفية َفوصلت َهذهَمإ، َفتحرََّاجملمَىل كتَوعة

َنوح، َإالََّفَسفينة  َفيها َيركب  َال َالسفينة َهذه َالطاهرةإنَّ َااألَرَ،َاألصلب َالنَ،لطاهرةحام يفةَظوالقلوب
َالثانيةَللمجاملخلصة َالبداية َآدم،َهذه َأبينا َالبداتمعَالبشريَبعدَبدايةم َا، َالثاألوىلََوية هيَمبثابةََةنيالبداية

ََمة،مقدَِّ َاملقدمة َاحلقيقيةهذه َاملهدويَ،للبداية أل َاألَ،العصر  َت  َقَمحني  َم لئَوعدالًََاًَسطرض َظ لماًَبعدما ت
َ.وجوراًَ

َالصَََّويستمرَُّ َصَ إمامنا َاهللَمادق  ََوسلمَ لوات  َفيقول َعليه َتُد أَيَّاُم َغيَبت ه  ل ُيَصرَِّح  -ه وََكَذل َك الَقائ ُم فَإنَُّه َتم 
يَماُن م َن الَكَدر  ه َوَيص ُفو اإل  َقليٍلَعليناَنفسَالكلمَالَ-الَحق  َعن  َمح ض  َقبل  ل ُيَصرَِّح الَحق  َ-ذيَمرَّ

يَماُن م َن الَكَدر بَار ت َداد  ُكلِّ  ه َوَيص ُفو اإل  ض  َشى ن  َكاَنت  ط يَنُتُه َخب يث مَ َعن  َمح  َعة  الَّذ يَن ُيخ  ة  م َن الشِّي  
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د  الَقائ م  َعَليُهم   ر ف ي َعه  ك ين واأَلم ن  الُمن َتش  اَلف والتَّم  تخ  َوَنن َعندناَجتارب،َ-الن َِّفاق  إ َذا َأَحس وا ب االس 

َمكانَالشيعةَ  َمن َأكثرم َِف َاحلكم َإىل َاملقطعَمَ،وصلوا َهذا َسابقة،الزماينَِف َزمانية َمقاطع َكلَََِّوِف مع
كماَستكونَمفتوحةَهلمَساحةَمفتوحةَهلمَبالكاملََل،َيعينَملَتكنَاواقصَواإلشكاالتَففعلواَماَفعلواالن

َ َاإلمام َزمنم َِف ك ين واأَلم ن  َ-بالكامل اَلف والتَّم  تخ  َشى َعَليُهم الن َِّفاق  إ َذا َأَحس وا ب االس  الَّذ يَن ُيخ 
د  الَقائ م  ر ف ي َعه  اآلية َاخلامسة ََِفَسورةَالنور،َإىلَاآليةَاليتَوردتَ َاآلية،َاإلمامَي شْيَإىلَهذهَمَ-الُمن َتش 

 استخلف كما  األرض في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين اهلل وعد}َواخلمسون

َنوٍحََ- قبلهم من الذين  خوفهم بعد من وليبدلنهم لهم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكننَ-ِفَزمانم

َاهللَمَ{الفاسقون هم فأولئك ذلك بعد كفر  ومن شيئا بي يشركون ال يعبدونني أمنا َصلوات  َاإلمام

َواخل مسنيَِفَسورةَالنورَخلإىلَاآليةَاَ،اآليةَشْيَإىلَهذهَمهَعليهَيَ وسلمَ  لََاملفضَََّ-قَاَل الُمَفضَّل  -امسةم
َمضمونَاآليةاإلمامَماََ-فَ ُقلُت يَا ابَن َرُسول  اهلل  -كانَموجوداًَِفَاجمللسَ لَ،َاملفضََّذكرَاآليةَولكنَذكر 

َُم  مَّدََ-فَإنَّ هذه  النَّواص ب : فَ ُقلُت يا ابَن َرُسول  اهلل قَاَل الُمَفضَّل -سألَاإلمامَعنَاآليةَ املخالمفونَآللم
ٍر أنَّ َهذ ه  اآليَة نَ َزَلت ف ي أَب ي  -تلوِتاَعليكمَاآليةَاليتََ-ه اآليَة ذ  ذه  النَّواص ب تَ ز ُعُم أنَّ هَ فَإنَّ هَ َ- َبك 

َمرََّ-عليه  َصَلواُت اهلل   وُعَمر وُعث َمان َوَعل ي َاليت َاالستخلف َآية َاآلية َهذه َاملخالفونَيعين َعلينا ت
َ َوعثمان َوع مر َبكٍر َأيب َِف َنزلت َبأَّّنا َوعلييقولون َقالَاإلمامَ؟ َفماذا د ي اهلُل قُ ُلوب  َفقالَ  -، : ال يَ ه 

َبة  ََ-النَّاص  َإّما َواحد َواملعىن َإخبار َأو َد عاء َبة َمَتى  َ-هو د ي اهلُل قُ ُلوب  النَّاص  يُن الَّ ال يَ ه  ي ذ  َكاَن الدِّ
َذَهاب  الَخوف  َشار  اأَلم ن  ف ي األُمَّة وَ ب ان ت   -واملعنيانَصحيحانََ-ا  اُه اهلل َو َرُسولُه ُمَتَمكَّنا  أو ُمَتَمكِّنر َتضَ ا  

ٍد م ن  َهُؤاَلء  د  َواح  َيعينَِفَعهدَأيبَبكٍرَوع مرَوعثمانَ-م ن قُ ُلوب َها َوارت َفاع  الشَّكِّ م ن ُصُدور َها ف ي َعه 
َاحلال َهذا َكان  َكتبمهممةَعثمانَطويلةَ؟َواحلالَع مرَق تملَوعثمانَوقصََّمّت َأباََعريضةَوكلٌمَموجوٌدَِف بأنَّ

َمسموماًََ،ب كٍرَس مَّ َمات  َكذلك،أيضًا َعليٍّ ل م يَن َوالف َتن  َ-األمرََمّتَاستتبََّ،َوِفَعهدم َمَع ا ر ت َداد  ال ُمس 
: اَل الصَّاد ُق َعَليه  السَّالمَن الُكّفار  َوبَينَ ُهم  ثُمَّ تَ لَّت ي تَ ثُوُر ف ي أَيّام ه م  َوالُحُروب  الَّت ي َكاَنت  تَ ن ُشُب بَ ي  ا

تَ ي َأسَ  إ َذا َحتَّى} ُرنَا ُهم  َجاءَ  ذ بُوا  كُ   َقد   أَن َُّهم   َوظَن وا   الر ُسلُ  اس  طويٍلَالكلمَواضحَالَحيتاجَإىلَتَ-َ{َنص 
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َوالبيان َاهللَمَلواتَ ناَصَ زمانَمَإمامَ َ،جاةَاحلقيقةوسفينة َنوٍحَم ث ٌلَلسفينةَالنَ،َقمصَّة َنوٍحَواضحةوتعريٍضَِفَالشرحم

َ.هَعليهوسلمَ 

َر َعَليه  السَّال ال ُح أع ن ي الصَّ ب دُ أمَّا العَ وَ  -ايةَوهيَِفَغايةَاألمهّيةَأيضاًَبقيتَبقيٌَّةَقليلٌةَمنَالرَو ض  نَّ م فَإ  الخ 
ٍة َقدَّ  َرُه ل نبُ وَّ َحيملاَطوََّمعينَإنََّاهللَيَ-ُه لَ  رَهااهلَل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى َما َطوََّل ُعم  َأن  فَإنَّ َ-رسالًةََلَعمره َألجلم

ٍة َقدَّ  َرُه ل نبُ وَّ َرساهَ-ُه لَ  رَهااهلَل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى َما َطوََّل ُعم  َحيمل  َال َو زِّلُُه َعَليه َواَل َواَل ل ك َتاٍب يُ ن َ َ-لًة
َلُه م َن األَن    ن  يَعٍة يَ ن َسُخ ب َها َشريَعَة مَ ل َشر   َتدَ ي ُ  إلَماَمٍة اء والب يَ َكاَن قَ ب   اَء ب ها واَل ل طَاَعٍة ل ز ُم ع َباَدُه االق  

ُرُضها لَ  َش يٍءَط اَ-ه يَ ف  أليِّ َع مر ه؟َإذاًَ َر ه  أَ َكاَن ف ي َساب ق  ع ل م    اَلى َلمَّاَرَك وتَ عَ نَّ اهلل تَ َبابَ َلى إ   -ل  ن  يُ َقدِّ
ر ن َكار  ع َباد  ُكوُن من إ  َعل َم َما يَ ر وَ دِّ قَ م ن  ُعمر  الَقائ م  َعَليه  السَّالم ف ي أَيَّام  َغيَبت ه  َما ي ُ  ه  ب مقَدار  َذل َك الُعم 

َر الَعب د  الصَّال ح ف ي َغير  َسَبٍب يُوج   تدالل  ب ه  على عُ الَّ ل علَّة  ل ك إ  ذَ ُب ف ي الطُول َطوََّل ُعم  ر  الَقائ م   االس  م 
َاخلَمَ-ى اهلل  ُحجَّة لنَّاس  َعلَ وَن ل  َيكُ  ل َئالَّ الُمَعان د ين  َعَليه  السَّالم َول يَ ق َطع ب َذل ك ُحجَّةَ  َك لَِّيعين َِف ضر 

لكنَََّنبياء،ةَاأللىَبقيَّعرَيريَاألمَهذا،َضرَفقطاًَباخلَمناَوهذاَاألمرَليسَخاصََّو جودهمَهوَتهيٌدَإلمامَزمانَم

َاخلطومنَه ناَهوَمعَاإلماَ،ةَبكلَِّشؤوناتهَمخصوصيََّاخلمضرَلهَ  َإمَواياتناوِفََرَمَعلىَطولم امناَإذاَماَهوَوزير 

َحيَووالذَمةَأصحابهمَوق  ّوادمههوَِفَم قدَََّهَعليهوسلمَ َاهللَمَصلواتَ َظهرَاإلمامَ  َبهَصلواين  هَمَ وسلَاهللَمَتَ طون 
َعليه.

َالرَّ َالنعمة َالدينَوتام َكمالم َالكتابَِف م ي قَاَل: َسم عُت  -واية َِفَنفسم َعن  َعب د  اهلل  بن  الَفض ل  الَهاش 
َها: إ  َصَلواُت اهلل  َعَليه ما يَ ُقولبَن ُمَحمَّد الصَّاد َق َجع َفَر  ن   ب  َهَذا اأَلم ر َغيَبة  البُدَّ م  يَ ر تَاُب ف يَها  نَّ ل َصاح 

ٍر َلم  ي ُ ُكل  ُمب ط ل، فَ ُقلُت: ول َما ُجع ل ُت ف َداك؟ قَالَ  َم  ف ه  َلُكم ، قُ ل تُ : أل  َذن لََنا ف ي َكش  ُه : َفمَ ؤ  ا َوج 
َمة  في َغيَبت ه ك  َمة  في َغيَبات  َمن  تَ َقدََّمُه م ن  الح  ك  ُه الح  َمة  ف ي َغيَبت ه َوج  ك  ُه الح  ُحَجج  اهلل   ؟ قَاَل: َوج 

ُره ُف إ  ، إ  تَ َعاَلى ذ ك  َمة  ف ي َذل ك ال يَ ن َكش  ك  َه الح  َقبل َقليلَ-ظُُهور ه  الَّ بَعَد نَّ َوج  َحّّتَهذاَالبيانَالذيَمرَّ
ثِّ َُي  َإَّّنا َاألصلب َقانون َعن َاحلديثم َاإلمام،ِف َغيبةم َشؤوناتم َمن َشأنًا ثَِّل َظهورَُي  َشؤونات َمن َشأنًا ل 

َاهللَمَ،َظهوراإلمام هوََ،َقانونَاألصلبَمفًاَعلىَقانونَاألصلبَفقطهَعليهَليسَمتوقِّوسلمَ َاإلمامَصلوات 

َظهورَإمامناَصلواتَ جَ  ُف إ  إ َ -َعليهَاهللَمَزٌءَمنَشؤوناتم َمة  ف ي َذل ك ال يَ ن َكش  ك  َه الح  الَّ بَعَد ظُُهور ه  نَّ َوج 
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ض ر َعَليه  السَّالم  َمة  ف يَما أَتَاُه الخ  ك  ُه الح  ف َوج  َوالغَ َمعَ َ-َكَما َلم  ي ن َكش  َالسفينةم َقضيَّة َِف لمَموسى
ض ر م ن  َخرق  السَّف ينة  وقَتل  الُغالم  وإقَامَ َ-واجلدارَ َمة  ف يَما أَتَاُه الخ  ك  ُه الح  ف َوج  الَجَدار  ة  َكَما َلم  ي ن َكش 
ََ-ل ُموَسى  َملوسى َاألمر َهذا َانكشف  ََ-إلى َوق ت  اف ت َراق ه َما  -ما َب نيَّ َاخلمض ر  َاالفرتاق َوقت  َحان  ل مَّا

َظهورهم،َإىلَأنَيقولَحَحقيقتهاَبالشكلَالكاملَإالََّضكذلكَاحلمكمة َمنَغيبتهمَالَتتَََّ،احلمكمةَملوسى َحني 
َالفضلَاهلاَشيَ-يَا ابَن الَفض ل  - َاهللَبن  اطبَعبد  ا اأَلم ر َأم ٌر م ن  َأم ر  ذَ نَّ هَ يَا ابَن الَفض ل إ  َ-:َاإلمامَي 

َنا أَ  رِّ اهلل وَغيٌب م ن  َغيب  اهلل َوَمَتى َعل م  رٌّ م ن  س  َعاَلُه ُكلَّها أَ ا ب  قنَ َجلَّ َحك يم َصدَّ نَُّه َعزَّ وَ اهلل  تَ َعاَلى َوس  نَّ أف  
َمة ك  ف  وإ   ح  ُهَها َغيَر ُمن َكش  َمنَأسرارَاهللَلذلكَالَسَمَاملشروعَاملهدويَ،اإلمامَوغيبت هَظهورَ َ-ن  َكاَن َوج  رٌّ

َتتكشََّنتوقَّ َهذاَاملشروع،َفعَأن  َلناَاحلقائقعَأنََّاألئمََّوالَنتوقََّلناَحقائق َوأسرار  ه َماَذكروهَلناَإنََّ،ةَيكشفون 
َهذاَاملشروعَوهذهَمَحديثٌَ َي لت فتََ،ةِفَغايةَاألمهيََّةَ القضيََِّفَجوِّ َأن  َاملهدويالب دَّ َ،إليهاَِفَدراسةَاملشروعم

َوالظهورَاملهدويَِفَمعرفةَم َبالغة َاخلطورة،َقضيَّشؤوناتَالغيبةم ٌَة َكتبوا ثواَالَيلتفتون َأوَحتدََّ،َالكثْيونَالذين 
َالسليمةَمَ،مباَالَيعرفونَيهرفونَونيبدأُث ََّةَإىلَهذهَالقضيَّ َشيٍءَعنَالثقافةم َأبعد  َالزهرائيََّ،وهذا َةَمعنَالثقافةم

َ.أقواهلمَأحاديثهمَهذهَمَثقافتهمَهذهَمَ،َهذهَمةاملهدويَّ

دناَعنَسيَِّ،نذهبَإىلَفاصلَونعود َها..عليَاهللَمَةَصلواتَ قيَّدتناَرَ عّمارَالكناينَي نشم

َالسََّ َعليه َاخل ضرم َإىل َاحلديث  َبنا َوصل  َما َوأنَّه  َلم َع مره  َواحدةطال  َغاية َإاّل َالغايات َمن َغايٍة َ،أليِّ
َزمانَم َإلمام َاهللَمالتمهيد  َصلوات  َعليهوسلمَ َنا َمثالٌَه َهو َعمرهم َبطول َواالحتجاج َع مرهم َبطولم َاالحتجاج  ،،َ

َعنوان َهَعليه،وسلمَ َاهللَمَبنَاحلسنَصلواتَ التمهيدَللح جَّةمََعنواٌنَلوظيفةَاخلمضرَاليتَتقع َِفَتفاصيلهاَحتت 
َمَم َش رمب  َاخلمضر  َلديكم َالَرمعروٌف َتقول َهكذا َع مره َفطال َاحلياة َعنيم َإلمامَواياتن َعنواٌن َاحلياة َعني  ،

َهباَِفعليهَاهللَمَلواتَ مظهٌرَمنَمظاهرمَحقيقتهمَصَ َنا،زمانَم ِفَزيارتهمَاليتَي زار  السَّالُم )ََيومَاجل معة؟،َماذاَنقرأَ 
َاحلياةَاحلقيقيةََ(، السَّالُم َعَليَك يَا َعيَن الَحَياةَعَليَك يَا َسف يَنة النََّجاة ناَوهذاَالرتابطَبنيَهوَإمامَزمانَمعني 

َحلنَالقولَالذيَأشارََ،ج زافاًََنيَالزياراتَوبنيَاألدعيةَملَيأتَمهذهَالعناوينَوبنيَاألنبياءَوب هذاَهوَمنهج 

ا  َعاق ال  َحتَّى يُ ل َحَن لَُه الرَُّجَل من َأص َحاب نا َفق يها  لَب يبنّا ال نَعد  إ  )ََم:هَعليهوسلمَ َاهللَمَتناَصلواتَ إليهاَأئمََّ
َن ف ي الَقول َأَف ي الَقول فَ يَ ع ر َف الَلح  َهو َالقول َحلن  م( َزياراِتم َهندسة َِف َاخلاص م َ،أدعيتهمَ،سلوهب 
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(َأالََن الَحَياة، السَّالُم َعَليَك يَا َعي  َعَليَك يَا َسف يَنة النََّجاة السَّالمُ )َتفسْيمهمَ،قرآَّنمَ،أحاديثمهمَ،رواياِتم
َعليناَِفَالروايةَمتلحظونَهذاَالعنوانَسفينة َالنَّ َه وَالذيَمرَّ َاليتَتلوِتاَعلىَمسامعكمَِفََجاةَه و  الطويلةم

َالّصْيِفَعنَإمامناَالصََّ َكانَاخلمضرَألنَّهَش ربَمنَعنيمَاخلمضَادق،احللقةَاملاضيةَوهذهَاحللقةَعنَس ديٍر ر 
َاحلياةَاحلقيقيةَإالََّاحلياةَ هَعليه،َونوٌحَجناَبسفينةَالنجاةَوماَسفينةَ وسلمَ َاهللَمَناَصلواتَ َإمام َزمانَموماَع ني 

َُم  مَّد،َس فينة َالنجاةَاحلقيقيةَإالََّالن ث اهل اَب ني َجاةَاحلقيقيةََه مَُم  مٌَّدَوآل  َاهللَمبنَاحل س نَصَ أيديناَاحل جَّة َمم َلوات 

َتَمهَعليهوسلمَ  َكماَأنَّ َانتهىَوقتهَومَ ، َكانتَالفاصلَبنيَعال  ٍم كذاكَسفينةَ ََ،ال  مَبدأَوقتهَ عَعَ لكَالسفينة
َالتمحيصوسلمَ َاهللَمَناَصلواتَ إمامَزمانَم َاللطفَاجلليَ،كرمَ  الَ،االستبدالَ،هَعليهَوقوانني  ََ،قوانني  اللطف 

َك لَُّهذهَالقواننيَتعملَمعاًَاخلفي ،.َ

،َأقرأَعليهيَرضوانَاهللَتعاىلَلةَِفَتفسْيمَالق مَّالروايةَطويلٌةَمفصَََّ،نذهبَإىلَقمصَّةَموسىَمعَاخلمضرَونقرأ
َاحلاجةَ ثَُه الَعال  م  -منهاَموطن  َاهللَمضاَصَ يَعنَإمامناَالَرٌةَِفَتفسْيَالق مَّالروايةَمرويََّ-ثُمَّ َحدَّ هَلمَ وسَ َلوات 

َكَ  َكتابًةَللَّعليهَوقد َهذاَاجلواب َضاَِفَالرسالةَالذينَسألوه،َماذاَيقولَإمام ناَالَرتب  َاختلف  َكتبها؟َحني  يت
َعبدَالرمحي ون س،َي ون سَ ماََ،،َنذهبَإىلَموطنَاحلاجةنَمنَأصحابَاإلمامَالرضاَوهشامَبنَإبراهيمبن 

َكلَِّص َالقولَِف ثَُه الَعال  م  -وكبْيةَغْيٍةَعندناَوقتَلتفصيلم ح دَّثَموسى،َمنَه وَالعالم م؟َاخلمضرََ-ثُمَّ َحدَّ
ثَُه الَعال  م  - َموسىََ-ثُمَّ َحدَّ دِّث  َحي  َتدَّ  -اخلمضر  يُب آَل ُمَحمٍَّد م َن الَبالء وَكيد  اأَلع َداء َحتَّى اش  ب َما ُيص 

ثَُه َعن  َفض ل  آل  ُمَحمَّد َحتَّى َجَعَل ُموسى يَ ُقول يَا لَي َتن ي ُكن ُت م ن  آل  ُمَحمَّد َوَحتَّ  ى ذََكَر ُبَكاُؤُهَما ثُمَّ َحدَّ
َعَث َرُسول  اهلل إل -اءَاألمسَتعرفونَهذهَمَ-ُفالنا  وُفالنَا  وُفالنا  ذ يب ه م َوَمب   ُهم  وم ن  َتك  ن   ى َقوم ه َوَما يَ ل َقى م 

َتقطويلةَالروايةَ َ-إيَّاه  َإىلَأن  ،َ َالّثلثةَ-َفَمر وا َثاَلثَ تُ ُهم  -ول َه م َو وصيُّه َمن َو م وسى َاخلمضر  َ؟  -ي وش ع
َنت َسف يَنٌة َوه ي تُريد أن  تَ ع ُبر فَ َقاَل َأربَاُب  ل  الَبحر وَقد ُشح  َفَمر وا َثاَلثَ تُ ُهم َحتَّى ان  تَ َهوا إلى َساح 

م ُل َهؤالء الثَّالثَة نَ َفر فإن َُّهم َقوٌم َصال ُحون  َفَحَمُلوُهم فَلمَّا  -يعينَيبدوَعليهمَالّصلحََ-السَّف يَنة َنح 
ُر َعَليه  السَّ َجَنَحت السَّ  ض  ر قَاَم الخ  ك سرَالّسفينة،َقدَََ-الم إَلى َجوان ب  السَّف يَنة َفَكَسَرها ف ينُة ف ي الَبح 

َ َوأصلحها َكسرها َالّسفينة؟! َغ ر ق ت َرق  والطِّ  -تقول َب ُموَسى َغَضبَفَكَسَرها َوَحَشاَها ب الخ  ا  ين فَ َغض 
تَ َها ل تُ غ   ضر َأخَرق   ئَت َشيَئا  إ مر ر َق َأه  َشد يدا  وقَاَل لل خ  ض را  َلَها َلَقد ج   َلن  : أَلم  َأُقل  َلَك إنَّكَ ، فَ َقاَل َلُه الخ 
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َتط يَع َمع َي َصب ر  َا  َتس  يت  و قَاَل ُموَسى، ن ي بَما َنس  ذ  ر : ال تُ َؤاخ  ، َفَخرُجوا م َن ا  ال ُتره قن ي م ن  َأم ر ي ُعس 
ض رُ السَّفيَنة َوَمر وا فَ َنظَ  ه َكأنَّ َعَليه  السَّالم إل َر الخ  َيان  َحَسن الَوج  ُه ق ط َعُة َقَمر ى ُغالٍم يَ ل َعُب بَيَن الّصب  

ض ر ثُمَّ َأَخَذُه فَ َقتَ َلُه  ب ط ح ه َعلىَاألرضََيعينَِفَرواياتَأخرىَفتورّكه ،َتورّكهَ َ-َوف ي ُأُذنَيه  ُدرّتَان  فَ َتأمََّلُه الخ 
َعليهَ ض ر َوَجَلَد ب ه  اأَلر ض  فَ َتأمََّلُه الخ  َ-وجلس  يعينَموسىََ-ض ر ثُمَّ َأَخَذُه فَ َقتَ َلُه فَ َوَثَب ُموَسى َعَلى الخ 

َباألرض َاخلمضر َقويَّج ل د  َكان َموسى ََ،اًَ، َاألرض َبه َوضرب  َاخلمضر َمحل َجّداً، فَ َوَثَب ُموَسى َعَلى َ-قويًّا
ض ر ر  ب َغير  ا  زَك يَّة  َوَجَلَد ب ه  اأَلر ض  فَ َقاَل: َأقَ َتلَت نَ ف س الخ  ئَت َشيئا  ُنك  : أَلم ض ر، َفقاَل الخ  ا  نَ ف س َلَقد ج 

َتط يَع َمع َي َصب ر نَّكَ َأُقل  َلَك إ   ب ن ي َقد  : إ  ، قَاَل ُموَسىا   َلن  َتس  ب َلغ َت  ن  َسأَلُتَك َعن  َشيٍء بَعَدَها َفاَل ُتَصاح 
را َرة، فَان طََلَقا َحتَّى إ ذَ م ن  َلُدنِّي ُعذ  ي ُتَسمَّى النَّاص  َلَها بالَعش  َتط َعَما َأه  بالع شيَيعينََ- ا أَتَ َيا َأهَل َقريٍَة ا س 
َالغروبَ َرة وإلَيَها تُ ن َسُب النََّصاَرى َوَلم  ُيضَ َ-وقت  وَلم   -املدينةََأهلَهذهَمَ- ا  َقطي ُِّفوا َأَحدُتَسمَّى النَّاص 

َهد م ُيط ع ُموا َغر يب ض ر إلى َحائ ٍط َقد  زَاَل ل يَ ن   َتط َعُموُهم فَ َلم ُيط ع ُموُهم  وَلم  ُيَضي ُِّفوُهم  فَ َنَظَر الخ  قدََ-ا  فَاس 
ُر َيَدُه َعَليه وقَاَل ُقم  ب إذن  َ-زالَيعينَمالَ ض  َهد م فَ َوَضَع الخ  تَ َقامل يَ ن   : فَ َقاَل ُموَسى ،اهلل تَ َعاَلى فَ َقام فاس 

ئ تَ  :ُمونَا َويُؤُونَا َوُهَو َقولُهَدار َحتَّى ُيط ع  َلَك أن  تُق يَم الج   غ  يَ ن بَ  َلم   تَ  َلو ش  را   َعَلي ه   اَلتََّخذ   َلُه فَ َقالَ  ،َأج 
ضُر َعَليه  السَّالم َتط ع َلم   َما ب َتأ و يل   َسأُنَ بُِّئكَ  َوبَ ي ن كَ  بَ ي ن ي ف َراقُ  َهَذا: الخ  ت ي السَّف يَنُة الَّ ، أمَّا َصب را   عََّلي ه   َتس 

ر فََأَردُت أَ َفعلُت ب ها مَ  ُكلَّ ن  َأع يبَ َها وََكاَن َورَاَءُهم َمل ٌك يَأُخُذ  ا فَ َعلت  َفَكاَنت  ل َمَساك يَن يَ ع َمُلوَن ف ي الَبح 
ب َك لُّهَِفَروايةٍََ- ا  َسف يَنٍة َصال َحٍة َغص  دََِّ،هذاَالكلم ّدثنَ،ناثَ اإلمامَحي  يعينََ،الرسالةَاَِفَهذهَماإلمامَالرضاَحي 

َكذاَن  ز لتَ-َكَذا نَ َزَلت وإذا َكاَنت  السَّف يَنُة َمع ُيوبَة   -َهذاَلسان َالرسالة دونَألفاظاًَِفََ،اإلمامَيقول ر مّباَجت 
َ،َأناَهناآينَاملوجودَِفَاملصحفصَالق َرينَأقرأَرواية،َالَتتوافقَمعَالنألنََّ،صَالق رآينالَتتوافقَمعَالنَّقراءيتَ

روايًةَمنقولةَعنَإمامناَالرضاَصلواتَ َ،الَأقرأَآياٍتَمنَاملصحف ت ي أمَّا السَّف يَنُة الَّ َ-هَعليهَوسلمَ َاهللَمَأقرأَ 
ر َفَكاَنت  ل َمسَ  َفعلُت ب ها ما فَ َعلت ُكلَّ فََأَردُت أن  َأع يبَ َها وََكاَن َورَاَءُهم َمل ٌك يَأُخُذ  اك يَن يَ ع َمُلوَن ف ي الَبح 
ب َكَ-َكَذا نَ َزَلت   ا  َسف يَنٍة َصال َحٍة َغص  السَّف يَنُة  ت  انَ ا كَ وإذَ  -لمةَصاحلةَغْيَموجودةَِفَاملصحفَباعتبار

نَها َشيئا  وأَ َمع   َنين  َوطُب َع َكاف ر َفكاَن أبَ وَ مَّا الُغالُم ُيوبَة  َلم  يَأُخذ م  ا  َكَذا نَ َزَلت  فَ َنَظرُت إَلى َجب ينه  اُه ُمؤم 
ُتوب  طُب َع َكاف ر َعلَ و  َقُهَما يه  َمك  يَنا َأن  يُره  نَا أن  يُبد َلُهما رَب  ُهما َخيَرا  ا  َفَخش  ن ه زََكاة  طُغَيانا  وُكفرا  فَأَرد   م 
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م َرَب رُح  ُتُه  -يعينَِفَسلل تمهاََ-َفَأب َدَل اهلَل َوال َديه  ب ن َتا  َوَلَدت َسب ع يَن نَب يَّا   ا  وَأق   وأمَّا الَجداُر الَّذ ي َأَقم 
ٌز َلُهما وَكاَن أَبُوُهمَ  ُلَغا َأشدَّ ا َصال حَفَكاَن ل ُغالَمين  يَت يَمين  ف ي الَمد ينة وَكاَن َتحَتُه َكن   ُهما ا  فَأرَاَد رَب َك أن  يَ ب  

َزُهما  ر َجا َكن   َتخ  منَذهٍبَوفضة،ِفَرواَ-وَيس  َكنزاًَ َكان َكََياتناَما إىلََمنَعلٍمَِفَمعرفةَأهلَالبيت،نزاًَكان
،َهوَمثاٌلَلنفسَلمهذاَالذيَجرىَعلىَيدمَاخلضرمَعليهَالسَََّ-َصب را   عَلي ه   ط عَتس   َماَلم  َذل َك تَأويُل  -قولهمَ

َعنهاَباجل ملةاملضامنيَاليتَحتدََّ يبَهذاَحنيَق تل َهذاَالصه َاخلمضر،َ،َواضٌحَجداًَقانونَاألصلبَهناَنفذََّثت 
َالص لب،َقَلقانونَاألصلب،تطبي َهذا َخ ْياًََقطع  َالَي لمد  َالصُّلب َهذا َهذاَالَيأيتَمنهَاخلْيَ،ألنَّ ،َفق طمع

َببنتَالصُّلب، َالوالدان َفاست بدمل َيري َاخلفي َاللطف َقانون َكان َالوقت َنفس َأ مَّاََ،وِف َكانت َببنت ر زقا

َنيبلسَ  ،َأمَّاَِفَالسفينةَفهناَوه ناَقانونَاألصلبَاخلفي،لرواية،َه ناَقانونَاللطفَكماَتقولَاََللٍةَلسبعني 
َالسفيَ،قانونَاملكر َقام َاخلمضرَخبرقم ،َالسفينةَ نةَه ناَاشتغلَقانونَاملكرَمعَمن؟َمعَهذاَال م لكَالظاملحني 
َبَهَ ةَلكنَّصاحلةَوقويَّ َالعيبَالبسيطَالَيؤث َّسيطاًَعاهباَعيبًا َِفَالسفينةَلكنَّ،َهذا ذاَالسلطانََكانَمكرًاَهبهَ ر 

َخفيَّالظامل َل طفًا َوراءه في َوي  َاملكر َقانون َالقانون َظاهر  َهو َهذا َاخلفيَ،اًَ، َاللطف َاملساكنيََقانون هبؤالء
َهوَرعايٌةَوعنايٌةَونظرٌةَنظرٌةَخاصَََّاَإقامةَ ،َوأمََّأصحابَالسفينة َةَهلاجلدارَفإقامةَاجلدارم ؤالءَاأليتامَبسببم

َأبيهم حتتَهذاَاحلائطَهوَعلٌمَومعرفٌةَتقودهمَاتَإَم،َفكماَق لتَِفَالروايصلحم َمدفوناًَ َكان  َالكنزَالذي نَّ
َُم  مَّدٍَ َوآلم َُم  مٍَّد َمعرفةم َأجعنيوسلمَ َاهللَمَلواتَ صَ َإىل َعليهم َمنه َجزٌء َهو َوهذا َزمانَمَ، َإمام َفكرة ناَتهيدم

،َالالتمشحونٌةَبالرموزَوالدَمَةٌَةَماَبنيَموسىَواخلضرَقصََّوالقصَََّ،هَعليهَعلىَي دَاخلضروسلمَ َاهللَمَصلواتَ 
َوالرموزَور مبََّ َكتاٌبَانتشرتَفيهَاإلشارات  َالكرمي نَبرنامجَمَ،اَِفَاحللقاتَاألخْيةَمنَهذاَالربنامجالكتاب 

َالوِف َباإلجالَعنَالرموزَالق رآنيةَوعنَأشكالَهذهَمسأحتدَََّالثائرَاحلسيينُّ َهذاَهوَأيضًاَجزٌءََث  الرموزَألنَّ
َحل َمنهجم َوردتَ من َاليت َواألدعية َوالزياراتم َاألحاديثم َفهم َوِف َالكتابم َفهم َِف َالقول َبيتََنم َأهل عن

َاهللَمالعَم َ.هَعليهمَأجعنيوسلمَ َصمةَصلوات 

َفكرة َهناك َصارت َالتمهيد َهذا َبعد  َصورةَ،أعتقد َهناك ملةَ،صارت َم  َأَّّنا َسيأتيناَ،ولو َِفَالتفصيل

َشاءَاهللَ  َنوٍحَعليهَتتجلََّالصورةَواضحةَدتَعندناَصورة،لكنَتولََّتعاىلََواحللقاتَالقادمةَإن  ىَِفَسفينةم
َالف ر ج،َسفينة َنوحَحنيَبدأتَاحلركةَفبدأَيوم َاخللصلمالس َ،َبدأَيوم  دَِّبيلَالها،َبعدَمقتلم َثنا،رواياتَحت 
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واألوالدَفكانَذلكََ،َقطعًاَهناَإبليسَشاركهمَِفَاألموالَمةَقابيلَوانتشارَأوالدهَمبعدَمقتلَهابيلَوانتشارَقوَّ
ىَأيضًاَبشيثَأوَسمَّدمَر زقَبعدَذلكَبولدَهمبة َاهللَوالذيَيَ آَاً،َوكانَاخلطَاهلابيلي،تشاراًَواسعاالنتشارَان

َآدمَالش يث يثَابن  َتهمَوإمكاناتهمَق م عَهذهَم،َقابيلَبقوَّأخيهمَالشهيدَهابيلَم لّقبَهببةمَاهللَالذيَحلََُّملََّ ،َشم
َكااجملموعة َقابيلَونَمنَسطوةَقابيلَوأتباعهمَوأوالدهَمنواَيتخفَُّ،َهؤالء َِفَبعدَذلكَبعدَموتم ،َفكانواَيلتقون 
َمعيَّ َأمرَال م خلِّص،َيعينَنوحاًَنةَمنَالسأيّاٍم َعنَنةَيتذاكرونَفيها ،َال م خلِّصَالقريبَمنَزماَّنمَيتحّدثون 

َوعنَالعلئمَاليتَتسبقهَ  َعنَالطوفانَوعنَالسفيتحدَََّ،زمانهم َاليتثون  َيعرفوَّناَِفَذلكَالوقت،َينةم َكانوا َما
َاألعياد َبداية  َهي َاألعيادهذه َنشأت َكيف َه نا، َمن َالدينية َاألعياد َنشأت َالدينية؟ َاألعياد َاأليَّ، َاليتَ، ام

َآدمَهَمَ،اختارهاَاخلطَاهلابيلي َأيّامًاَِفَالسبةَاهللَابن  َقابيلَوأتباعه َاختاروا َعنَأنظارم َفيهاَبعيدًا نةَيتمعون 
َالس َعليه َنوٍح َأمر َيتذاكرون َقابيل َوأوالد َقابيل َيتذاكرونَأمرلموأتباع َوالف ر جَ، َأنَ اخللصم َإىل حصلتََ،

َالذيَحد ثَحّتََّقتَاألمورَوجاءَنوٌحَوطالتَاملدََّعلماتَوحتقَّال َالذيَمّرَوحدث  ََفارَالتةَومرَّ نورَِفَبيتم
َكانتَعديدةَ،سامَالعلمةَاألخْية تَيَ ةَولكنَالسفينةَب نَمعلمةَمهمََّكانتَنفسَبناءَالسفينةَََ،العلمات

بنوحَوها،َمألتغوطواَفيهاَ،طَفيهاَقومَنوحَتغوََّةَطويلةَحّتََّوبقيتَم دََّ َبعيداًَبالغائطَاستهزاءاًَ َالبحر  ،َوكان 
َكانواََبالسفينةفماذاَيصنعَ َيتَيقطن َفيهاَنوحَوقومه،عنَاملنطقةَال هذهَالسفينةَ هلَتشيََبذلك،َونيستهزئ؟

َبعيد َالغائط،بَوهافمألهباََواستهزأهمَاولكنَّعتَالسفينةَفكانتَعلمةَ،َص نَمعلىَالرتاب؟َالَتشي،َالبحر 
َالنتَوهامأل َاقرتبَوقت  َبالغائط،َحني  َمرََّالعلمةَماَهيَهذهَمَ،جاةَجاءتَعلمةَأخرىامًا أحدهمََ؟َأن 

َكانَاجلربَقدَغطَّجلرب،َمبرضَاقريبًاَمنَالسفينةَوكانَم صابًاَباجلرب َشيٌءَمنَالغائطَجبزٍءَ، ىَبدن هَفعلق 
َهذاَاجلزءَقد َأنَّ َ،َفأخذَالغائطَوبدأشفاَمنَاجلربَمنَب دنهمَفلمَّاَأزالَهذاَالغائطَمنَغائطَالسفينةَوجد 

صِّلواََمنَاجلرب،َفشفىيطليَبدنه َبذلكَالغائطَ َحي  أكربََعلىفانتشرَاخلربَفركضَالقوم َجيعًاَحياولونَأن 
َأنَ  َإىل َالغائط َمن َالغائطَمقدار َمن َبالكامل َالسفينة  َه ناكََ،أفرغوا َهل َبنيَشقوقها َما َيبحثون  ُث ََّأخذوا

َاألخشابَ،بنيَالشقوقَشيٌءَمنَالغائطَما َكانَبعيداًَبعدَذلكَغسلوهََزاوية،ِفَأيََِّ،حتت  َاملاء اَمعَأنَّ
َغسلوهاَعنها، َحّتَََّ،هم َالسفينة َمباء َيستشفون  َالتنظيف،َنظَّأخذوا َتام َكانََفوها َالذي َغائطهم وهو

َبنوح َيضحكَ،للستهزاءم َكانوا َذلك َأصحابهم،ومع َومن َنوٍح َمن َويسخرون َتَ َون َالقضيَّأال َهيَلحظون ة
َموجودةالقصَََّة،القضيَّ َالقصَََّ،ة َتتكرَّنفس َتتبدََّرة َالقصة َرموز َولكن َالعلمات،، َُث ََّجاءت َعلماتَ َل،
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َةالعلماتَعامََّبعضَهذهَمَ،وسائرَاألمورَوالنخيلَ،نظافةَالسفينةَ،السفينةَ،ةخاصََّالنخيلَوكانتَعلماتَ
َكانَمعَللجميعَوبعضَهذهَالعلماتَخاّصة، َاملرّةَالسابعةَمنَزراعةَالنخيل،َقطعًاَعمليةَتنظيفَالسفينة

َوركبَنوٌحَواملؤمنونَالقّلةَمعهَوأركبَاحليواناتَمعهَِف َُم  مٍَّدَوحترّكتَالسفينة َعلىَإَالسفينةَوفارَالتنور  سمم
َوفاطمةَوح سٍنَوح سنيَوالرواياتَحتدََّ َاخلامسثتَعنَهذاَاملوعليٍّ َاملسمار  َاملسامْيَضمونَوحنيَدقَّ ،َدقَّ

َاملسمارََ،اخلمسة َنورَلكنَحنيَدقَّ َيسطع  َمسمارًا اخلامسَخرجَمنهَسائٌلَيشبه َالدمَمنَهذاََك لَّماَدقَّ
َاإَّنَََّاملسمار، َالدم،مثا َخرج  َاحل سيين، َللدمم َح سنيٌََولٌة َاألوسع َالنَّجاََ،السفينة  َس ف ن  َاحل سنيمَك لُّنا َوسفينة  ة

َوأسر ع، َاألوسعَأوس ع َهذهَمالسفينة  َاحلاضنةَ َ، َشيءٍََالسفينة  ََوأليِّ َالنظيفة َلألصلب َالنظيفةَ؟ األرحام
َالنظيفة َهذاوالقلوب َأنَّ َجند َاملعصومني َزيارات َراجعنا َما َإذا َيتكرََّ، َزياراتَالوصف َِف َخاص َبشكٍل ر

ََاحل سني، َاألوصاف َهذه َأنَّ َيعين َاألخرى،ال َالزيارات َِف َموجودًة َالتَليست َمن َالرتكيبة َهذه عبْيَلكن
َهُد أنََّك ُكن َت نُور )ََواضحةَِفَالزياراتَاحلسينية هوَُمورَعاملََ-ف ي اأَلص الب  الشَّام َخة َ-أين؟ََ-َا  َأش 

َاألصلب َقانون َم، َُمورهَ َ،ركزهَ األصلب َح سني َيا َاحلسني، َهُد أنَّكَ َ-، ف ي اأَلص الب   ا   ُكن َت نُور َأش 
َله مَّات م ن ث َياب َهاواأَلر َحام  الُمطَهَّرَ  الشَّام َخة َها َوَلم تُ ل ب سَك الُمد  ياََ(َة َلم  تُ َنجِّسَك الَجاه ل يَُّة ب أن َجاس 

ََ،ح سني َكلَِّشيءويبقىَاحل سني َهوَاملركز  َك لُّهَ،ِف َ.س رابَهوَاحلقيقة َالوحيدة َِفَحياتناَوالباقي

َاخلضيبخ د مةَاحل سنيَ،َباسمم ّلََ،أناَوإيّاكم َ..،َنزورَالّشيب 

 

 ُروِع َبالَقِضيْب َسَلاٌم َعَلى َثْغِرِك اْلَمْق

َنيَونورحل سم هجةَاَ،جازحلَمامنَتهمَاياَي قبملَبَرألقاكمَعلىَمودَّةَالذيَالَيسكن َدم َاحل سنيَمنَفورانهمَحّتََّ
َاحلسنيَاحل جَّةمَ َشاءَاهللَيتهمَيومَالسالَووَ ودَّتهَممألقاكمَعلىََهَعليه،لمَ وسَ َاهللَمَلواتَ بنَاحلسنَصَ عنيم بتَإن 

َهذاَالربنامجَتعاىلَِفَاحللقة  .السابعةَمنَحلقاتم

  ...ينا ُحَسي َيِك الدَّاِمِرْحى َنَلالٌم َعَس
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