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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م8/9/2015 الِعْشُروْن  ُة الّثاِنَيُة َوَقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ الٌمَعَ سَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََلمس ب بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َحَ و و اضَمَطَ سم ن اَلَ األ قَ َع ل ىَاًَجم َقمي  ق ةَ احلَ َاحل س نيَ ..َعمن د 

ي د ةَ  ََالو حم نيَح اء..َس ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َونن ََي اءَسم ن اعَمَو م ا..َح و ل ن اَو م اَنَ ن َ َو ك لُّنا.َ.ل م ت وناَم ت  َن د 

َ ..َب اطملَأوَح قَ َممن..َغ ْي من اَو عمن دَ  يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 .. ُحَسين   يَا.. 
َ َعلى َضوء  َتسليط  َه ناك  َكان  َسبقتها َاليت َواحللقات َاملاضيةم َاحللقةم َالَالتأَرلوجهَماف َلثورة ختارَمَ  خيي

َكَ تهَموشخصيَ  َف َك ل َالنقائصَاملوجودةَفيماَجاء َمنَبيان  َالتأ،َومع  َكَ مريخَتبم اإلشارةََتمرََّاألمورَاليتَلَ ع
َتقدََّ َفيما َمَ إليها َقانوٌن َاحلقائق َوقانون َاحلقائق َقانون َحبسبم َحديث َمن َآيستلَ م  َالكَمَمن َاتم نَمَمَوتابم

َالعَم َ.احلقائق َحتمل َقيمتهاَفَنفسهاَ،اهرةرتةَالطأحاديثم

لِّ ى كُ لَ عَ ٍة وَ قَ ي   ُكلِّ َحق  ى  : إن  َعلَ مه وَسل  آل  عليه  و  ى اللُ م صل  ا األعظَ نبي ِّنَ  ن  ادق عَ ا الص  نَ ام  ن إمَ عَ )
َوالتفسْيالَحيتَاَ،واضحَكالمٌَََ-َا  اٍب نُور وَ صَ  َمنَالشرحم َكثْي  َإىل َحتم،َاحلقاج  هانل َقيمتهاَفَئق  إن   -َفسم

َابي ناَنُث ََّيشْيََ-َا  َقٍة َوَعَلى ُكلِّ َصَواٍب نُور َعَلى ُكلِّ َحق ي    َهيَ علوماتَاليتَوضعهاَلناََوىلَقاعدةمَاملإألعظم 
َ.َ( فَدُعوه الل  ابَ  ك تَ َفُخذوه َوَما َخاَلفَ  اَب الل  َق ك تَ افَ ا وَ مَ فَ َ-َالقاعدة َاألهم
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َااللتباسَالقاَهذهَم َإليهاَعند  َاملنطوقََ-َا  نُور  لِّ َصَوابٍ َعَلى كُ  وَ َقةٍ إن  َعَلى ُكلِّ َحق ي    -عدة َنرجع  نفس 
َ.(،َهوَهوَنور َكََلمكم)ََ:الواضحَفَالزيارةمَاجلامعةَالكبْية

َعليناَفَاملعطياتَالت َماَمرَّ َحتمل َقيمتهاَفَنفسهاَمنَخاللم َالناظأعتَ،يةأرخياحلقائق  َقدَأنَّ َال م نصمف  ر 

َكثٌْيَمنهاَملَي ذكَ  َاملعطياتَوقدَبقي  َتلكم َكل  َالوقتَوحملدَوف َالناظرَذلكَفإَومعَ َ،لربنامجديةَارَلضيقم نَّ
َللمعطياتَاليتَذ كَم َبقضيَ َرتبإنصاف  َواضحةخيرج  َة  َالمَ  ال: َهاجسه  ار َختمَ  الَسيين،َحَ اجسٌَوحيدَهختار 

َمهمََّ لمٌصَأجنز  َاسدَ،َوقته َعلىَأمت َوجه َوخت م َحيات هَبالشهادةَمصادٌقَُم  َكماََهَمئعه َمنَأقربامت شهمد  ومنَأرحامهم
انَاهللَتعاىلَشهادتهمَرضَوَدبْيَبعَالَزبنَ َزوجته َع مر ةَق  ت  ل هاَم صع بَيذكرَاملؤر خونَماَيقربَمنَمخسنيَوحّتََّ

َبهَإىلَابنَالَعليه، َرأسه َوبعثوا َالبخيلوقطعوا َاخلبيث  َجاء َبهَحَالرأسَحاملَ َ،زبْيَذلكَاملاكر  ىلَابنَإني 
َكاملةَحّتَََّ،الزبْي َلهَ وانتظره َليلًة َق دَّمَ َ،الدخولفَََأ ذمن  ئزةَوهوَبْيَوطلبَاجلاابنَالزَ َيَ دَ سَبنيَيَ الرأَفلمَّا

َإىلَاحلجازجا :َلَلهَ قاَم صعب،خيهََمنَأثٌَهوَمبعَوَوفماذاَقالَلهَابن َالزبْيََإىلَمك ة،َ،ء َبالرأسَمنَالعراقم
ََ.َلناَبهمَفهوَجائزت كأسَالَحاجةَ خ ذَالَرَ،جائزت كَالرأس

َ َنذهب  َماَأردناَأن  َوت طولَإذا َحب،َلكنَاحقاهتفَتفاصيلهاَوتبعاهتاَوم لالقمص ةَتطول  َالقانسبم َ،ونهذا
َبنفسهاَعل َاحلقائقَتدلُّ َقانونَاحلقائقَوهوَأنَّ َالنظ،َفاَداخلهتهاَفىَنفسهاَوحتمل َقيمحبسبم َإىلَحني  ر 

َالرجل، َهذا َالَسْيةم َالفرتةَاحملدودةمَ  إىلَسْية َاَصفَماحدودَسنةَونَ،ختارَفَهذه َالثوَربني  ةَإىلَنطالقة
َاستشهادهَم َواضحَوبشكلَ الفَهذهَمَ،ساعةم َجليَرتة ََعمليَوبشكل  َاهلاجس  َكااأنَّ َهاجٌسَيسكنهَ نَلذي

َ.ح سييٌنَواضٌحَصريح

َحلنمَََتكتملَالصورة،ه ناكَمطالبَأخرىَأريدَأنَأتناوهلاَحّتََّ ألنََّالربنامجَأساساًَهوَتطبيٌقَعملٌيَملنهجم
َحلنَالقولوكماَبيََّتهم،وشخصيَ َختارَممَ  القولَفَدراسةمَثورةَال َسلفًاَمنهج  نظومٌةَمنَالقواننيَوالقواعدَم؛َنت 
َوالعَمالكَمَمستل ٌةَمنَعمقَثقافةَم َتابم َفهمم َمنهٌجَحبثٌيَومنهٌجَنظرٌيَفكرٌيَعملٌيَألجلم رتةَعلىَأساسهاَيتول د 

َالكَم َوحقَ حقائقم َالعَمتابم َحديثم َالكَمائقم َيكونَهناكَانفكاكَبني  َأن  َمنَدونم َالطاهرة َوالعَمرتة نََّألَرتة،تابم
َوالعرتة َيفرتقا،َالكتاب  َصل ىَاهللَ َلن  َكماَقال  ََ،لن  يفترقاَه:وآلَمَعليهَمَولنَه ناَللنفيَالتأبيدي َمنَالتطابقم الب دَّ

ََو اَيشدَُّاآلخروالتوافقم ََ.اإللتصاقَوأحد ُه 
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َعنَبعضهاَوفقاًَهلذاَالتصو رَه ناكَجمموعٌةَمن َاحلديث  َ:َالقواننيَمرَّ

ََ.قانون َاألصالب -
ََ.قانونَاملكر -

َعنَعنواٌنَجديٌدَأطرحه َفَهذهَمَرى،وعناوينَأخ َاحلديث  َمرَّ َلكنَ هَأيضاحللقةَوإن  َاًا َلوقوفينَماَأطلت 
َوأبيَ َ،عنده َأشرحه  َبشكأريدَأن  َأكثرنه َأكثرَ،ل  َعليبتوضيح  َاصطلحت  َما َه، َ،هْيَاحلسيين(نَالتطنَوقا):

َوتكونَلهَ  َباحل سنيم َالذيَيلتصق  َتَمدَالشَ بسيَ َيدةعالقةَشدَواملرادَمنَهذاَالقانونَأنَّ لكَالعالقةَهداءَبقدرم
ََيين .لَلقانونَالتطهْيَاحل سهذاَهوَاملضمونَالعامَوال م جمَ َاحل سنيَي طه ره ،

 ؟ جذُر هذا القانون من أين يبدأ 

َهي َعقيدة  َمن َالقانونَيبدأ َهذا َمعتقداتناَجذر  َف َأصيٌل َوجذٌر َأساٌس ََ،عليَ َيةَ الوَ : َعلي  ٌمَوأتح بُّ
َالكَمَملولد،لطهارةمَا َكالشمسَفَثقافةم َوالعَمهذاَاملعىنَواضٌح َع،َحَ رتةتابم َفبُّ َوفَلي  َتوأٌمََالقلوبم النفوسم

َاملولَم َاحلديثَمَد،لطهارةم َف َأتشع ب  َأن  َأريد َكَ َوال َألن ينَلَ عند َأخلَ َأحاولَ َنقطة  َأن  َاملطالب َماَبص  قدرم
َ.نأمتكَ 

م َكلماهتم فَزيارةمَإمامََاملضامنيَواضحة،َىَهذهَمتتجلََّ،إىلَأدعيتهمَالشريفةَ،إىلَزياراهتمَ،إذاَماَذهبناَإىل
َاهللَمزمانَم اطبهَ وسالمَ َناَصلوات  َُن  َكيف  َيَ هَعليه َاجلمنانَبني  َبُل )َ:يَ دَ ؟َهذاَهوَمفاتيح  َهُد أن  ب وََليَت َك تُ ق  َأش 

َعال  َمنَملَيعَرَ،رَاملهدوي،َهذاَهوَالتطهَُّت طه رَأوَتنمو؛َت زك ىَ-األع َمال وتُ زَّكى األَف   فَإمامَزمانهمَمات 
َجاهلية، َاجلاهليةَ َميتًة َتكَوَوامليتة  َما َوالتطهُّر،أبعد َوالطهارة َالط هرم َعن َالنَ َن َإىل َتكون َما َوأقرب ج سم

َوا َوالتنجُّس َهُد أن  ب وَ  -لنجاسة َعال َوُتَضاَعُف الَحَسَنات وَ َأش  َبُل األع َمال وتُ زَّكى اأَلف   َحى ََليَت َك تُ ق  ُتم 
َوالُه وَتَضاَعَفت َحَسَناتُه  الَسيَِّئات َفَمن  َجاَء ب وََليَت ك وَاع تَ َرَف ب إَماَمت ك قُب َلت َأع َمالُه وُصدَِّقت َأق  

َيت َسيَِّئاتُه  َالتطهََُّ-وُمح  َيت َسيَِّئاتُه َوَمن  َعَدَل َعن  و ََليَت ك وَجه َل  -رَأوضحَممصداقَمنَمصاديقم وُمح 
َتب َدَل ب َك غَ َمع ر ف َ  َبل الُل َلُه َعَمَل  ه  ف ي الن ار يَرك َكب ُه الل َعَلى م ن َخر  َتك وَاس   وَلم  يُق م  َلُه َيوَم الق َياَمة   َوَلم  يَ ق 

َكثْيالعباراَ-(َا  َوز ن َاملهدوي،َالتطهَُّر،َهذاَهوَالتطهَُّتَواضحٌةَالَحتتاج َإىلَشرح  َاحلسيينهوَالتطهََُّر  هوََ،ر 
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َلدمَ،وه َانتقام  َوعن َح سينية  َثورة  َعن َاحلديث  َألنَّ َالتطهْيَلكن َقانون َهكذا: َالعنوان َفكان  َح سينية  اء 
َاحل سيين.

َأهلناَوقانونَ الكبْيةَدستورَ َاجلامعةَمَفَالزيارةَمَ  نا َعَلي ُكم  َوماَعَل َصَلتَ َوجَ :َ)يتالبَناَاألكربَفَمعارفم
َيباًَطَ-َبا  ل َخل ق ناي  ط   َخص نا ب ه  م ن  و َليَت ُكم   َ؛ ا وَُكف ارَة  َية  لَنَ ا َوتَ ز ك  نَ ن  ُفس  ارَة  ألَ ل ق نا َوَطها  ل خَ بَ ط ي   -طهارًة

نَ َطهارَة  ألَ وَ ا ق نَ  ل َخل  ط يبا   -مراتٌبَمنَالتطهُّرََهذهَمَ،ك لَُّهذاَهوَالتطهُّرََ-َال ُذنُوب نَ  َالتزكية َهيَ-ا َوتَ ز ك َية  ن  ُفس 
َمنَأنواعَالتطهْيََ،َولكنَبدرجة َمنَالدرجاتعملية َتطهْيَ  َ.ارة َتطهٌْيَأيضاًَ(َوالكفَ ب ناُذنُو رَة  ل  وَُكف ا -بنوع 

َأئمَ  َاهللَموفَزيارةم َالبقيعَصلوات  َاملعهَعليهمَأجعنيَيتكرَ وسالمَ َة ُكم  تَ َنا َعَلي  َوَجَعَل َصََل ):َوَهوهَ ىنَر 
َمة  لَ  َتارَُكم الُل لََنا وَ َنا وََكف ارَة  ل ذنُوب َنا رَح  َخ ل ق ناَ-(َيَت ُكما َمن  َعَليَنا م ن  و ََل ل َقَنا ب مَ َب خَ طَي  وَ اخ  َك فَّار ًةَط يَّب  ،

َََكانَذلكَف،َإنَ خلطلىَطولَاعاملضامنيَموجودٌةََ،َهذهَموالكف ارة َتطهْيَتطهْي،؛َبالتطييَ َن وبمنا،لمذَ  الكتابم
َتفسْيَأهلَبيتَالعصم ََ،َالَحبسبةالكرميَحبسبم َالذينَهنجوا َعلمائنا َفَتفسْيَملخالفنينهجَامتفسْيم

َالكرميالقَ  َأهلَمَ،رآنم َتفسْيم َالكَمَ،َهذهَميتالبَ َحبسبم َتاملضامنيَعلىَطولم َإىلنَأوَ لكرميَماابم كماَََآخرهم،َلهم
َأهلَبيتَالعصمة:َق لت َتفسْيم َك ل َزياراهتمَتتجلَّحبسبم ََائق،احلقَذهَمىَهَ ،َف لَوالتقرُّبَأدعيةَالتوسََُّلَ َكَ فم

ََ،فَخ ط بمهممَفَأحاديثهم،َفَرواياهتم،َاملعاينَواضحًةَجلي ًةَبي نة،َىَهذهَمألهلَبيتَالعصمةَتتجلَّ االقرتاب 
َوالطهارة، َالط هر َمن َاقرتاٌب َمنهم،ومنََمنهم َيقرتب  َأن  َيتطه ر َأن  َالنَأراد َق لتقانونَاصُّ ونَقانَ،لذي

َاحل سنيَصلواتَ التطهُّرَاحل سيينَواضحَ أَفَيَي قرَ النصَالذَفَلَاملثاىَسبيلَمعلَهَعليه،وسالمَ َاهللَمَفَزياراتم
َسيَ َةمَوالشعبانية،الزياراتَالرجبي اطب  َ؟هداءدَالشَ ماذاَُن 

ٌر طَاه ٌر ُمَطه ٌر  َهُد أن َك طُه  َأنَّكَط هرٌََهوَأصل َالطهارة،؛َط هرٌََ-َأش  اطبهَأشهد  هوَالطُّهرََ،نن َحنيَُن 
َالطهارة َالطهارة،َهوَ ؛َالطُّهر,ََ،َط هرٌَمصدر  َبالطهارة؛َوطاهرٌََمصدر  ،َصيغةَفاعلَهذهَمَ،هوَالذيَتلب س 
َلغْيهَمَفهوَ ؛َأمَّاَال م ط هَّرَطاهر،َوم طه ر، َطاهرًاَفَنفسهمَوم ط ه رًا َكانتَهناكَألفاٌظَأخرىََ،الذيَيكون  ولو

َمب َالزيارةترتبط َف َلوردت َالتطهْي َلضامني َاللغة، َهذه َهي َقاصرةَ،كن َبطهارةمََ،اللغة يط  َحت  َأن  َُي كن ال

َعليهَالسََّ َمن اَ،َاللغةَ حمدودةَاللغةَ َ،اللغة َقاصرةَ،الماحل سنيم َاحل سنيمَلكنََّ،فَمضامينهاَأوسع  هاَتتالشىَعند 
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َاحل سني َفيهاَألفاظًاَنسمَ َ،َاللغةَ وآلم َاملبالغة،بالنسبةَلناَقدَجند  يغ  يغَوقدَجندَ َيهاَصم َفيهاَألفاظًاَنسم يهاَصم
َأفضلَمنَشيءالتفضيل َيعينَهناكَشيء َه ناكَفَاللغةَم، َاَ، ي غ  َلتفضيلصم يغ  َصم َه ناكَفَاللغةم ،َاملقارنة،

َاملبالغةَ يغ  َلنا،وسَ ه ناكَصم َبالنسبةم َماَشئت،َهذا َاللغةَ َم  َكانتَتضيقَفََألنَّ َمن اَوإن  فَمضامينهاَأوسع 
َاألحيانَحّتََّ َملضامينناَببعضم َاإلنسانَالَجيدَ النسبةم َيفرح  َتتَ َ،َحني  َكيَي عرب  َألفاظًا َملضمونَفرحهم عنَسع 

َأوَفر حهمَلآلخرين، َمبم صاب  نيَي صاب  بالنسبةَلناَأوسع ََولكنَفَاألعم َاألغلبَمضامنيَاللغةَمَ،َأو...أوَحم
َتتاللكنََّ،من ا َح سنيها َوآل َح سني  َعند  َوتضيع َزماشى َإمام َعند  َتتالشى،نَم، ََنا َأن  َاملعصوم  لذلكَيضطر 

َبلس ث نا د  َالحي  َالارَ دَ مَ  انم َلمسان  َوما َإالََّاارَ دَ مَ  اة َتتالشىةم َاللغة َأنَّ َواضحة َداللٌة فالَيبقىَأمامََعند ه م،ََهو
َإالََّ َال م دَ املعصومم َي كل م كمَبلسانم َي كل مينَوأن  َاة.ارَ َأن 

ٌر ُمطَ  ٌر طَاه  َهُد أن َك طُه  ََ-ه ٌر َأش  َح سني ٍر طَاه  م   -يا  َت وَطُهَرت ب َك الب ََلده ٍر َطُهر  ٍر ُمطَ ن  طُه 
َمنكَعلىَالنحومَطه رَوكل ماَاه رَويَ كَي طبرتبط َوكلَُّشيء َيَ-ََوَطُهَرت َأر ٌض أَن َت ب َها َوَطُهَر َحَرُمك قرتب 

َكانَالرتَ كلَ ََ،ياملادَ  َكلَ اما َأبَأقربَإىلَقربهمَالشريف َكان  لشريفَنَقربهمَاعَاماَابتعدنوكلَ،شرفَوأشرفما
َالكربالئي،تق َالرتاب َذلك َمنزلة  َكلَ َلُّ َاملعنوية َاجلهة َكلَ وف َاقرتبنا َعَ ما َاملما َُنَ َراتب،ل ت َأنصارَلذا اطب 

َالذين ُحَسين  لل  الد اب ر  أَب ي َعب  ن يَخة  ب قَ  ال مُ َواح  الس َلُم َعَلى اأَلر  :َ)همَاألقربَإليهَمنَعام ةمَالبشرَاحل سنيم
نَ َعَليه  الس َلم واَن س،َمّتَطهروا؟َحنيَالتصقمنَالدَََّاهؤالءَط هرَوَ-س ، الس ََلُم َعَلي ُكم  يَا طَاه ر يَن م َن الد 

َهبذاَاخلمطاب،َقبلَالتصاقهمَباحلَ باحلسني اط بون  ََمنَاَعند ه م،مند ه مَمَوعيهمَماَفيه؟َوفسنيَهلَخي  ذنوب 
َوجهلَ  َتقولََووأخطاء  َتريدَأن  َما َوق ل  َحبم سنيَ معاص  َالتصقوا َلكنَحني  َقاَه ناَ، حل سيينَتطهْيَانونَالبدأ

َني.اَأنصارَاحل سيعليكمََاهللَمَصلواتَ َ-(َالس ََلُم َعَلي ُكم  يَا طَاه ر يَن م َن الد َنس -يشتغلَ

َصلواتَ  َحم  مَّد  َعالقتناَبآلم َواليتَتقدََّهَعليهمَأجعنيَمَ وسالمَ َاهللَمَواضٌحَأنَّ م َبتنيةَفَأصلهاَعلىَالطينةم
َعنهاَفَقانونَاأل َطينتمهم،م بتنيٌةَعلىَالطينةمَف َ َصالب،احلديث  ؛َوهذاَاملضمونَواضحَن حن َخ لمقناَمنَفاضلم

َوحيزنونَحل زننا َلفرحنا َمعهمَصلواتَ َ،يفرحون  َتنشأ َالعالقة َمنَفاضلَطينتمهمم َعندنا َما َعليهم،َاهللَمَبقدرم

َبقدرمَتلكَالطينةمَاملوجودةمَفَتكَ،َالف ر حَ يتول دَ  َاحل زنَالذيَفبقدرمَماَعندناَمنَطينة َيتولََّويننا،ويتفع ل َاحل زن  د 

َمعَ  َالعالقةم َأناءم َمن َنٌو َصلواتَ َهو َعليهوسالمَ َاهللَمَاحل سنيم َإّنََّه َاحل زن  َوهذا َمعرفة َ، َأساسم َينشأ َعلى ا
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َالكبْيََ-(ََوَمن  َبَكى َعَلى الُحَسين  َعار فَا  ب َحقِّه   - َعار فَا  ب َحقِّه  الُحَسينَ  َمن  زَارَ )َ-باحل سنيَ هذاَالتباين 
َتتنا َاليت َاألحاديث َباحل سني،ف َاملرتبطة َاملوضوعات َاحل سنيَول  َعلى َاجل ز ع  َاحلسني، َعلىزيارة  َالبكاء  ،َ

َالعناوينَاألخرى َ،َاخلدمة َاحل سينيةَ يعيَباخلدمةَاحل سينيةالوسطَالش،َماَصارَمتعارفًاَعليهَفَاحل سنيَوسائر 
َهذهَم َك لَّ َالشيعةَوهمَيقصدون َالعنوانَالذيَتعارفَعليه َواملضامنيََاملضامنيَاليتَمر تَاإلشارةَ َهذا إليها

َاحل سيينَوتتفرَّاألخرىَالَّ َاحل سنيَمَعَعنَالعالقةَميتَترتبط َباجلو  َالشيعةمَوبني  َاهللَمَفيماَبني  ،َهَعليهوسالمَ َصلوات 
َ َالكثْية َمراتبَ َاليتاألحاديث  َفيها ََختتلف  َعند َاألجر َاحل زنم َدرجات َاختالفم َإىل َمردُّها َالثواب ومنازل 

َدرجاتَمعرفةمَالش َختتلَميعةَبإمامهمالشيعةمَالذيَمردُّه َإىلَاختالفم َاملعرفةَختتلَم،َفحني  َدرجات  َدرجاف  َف  ت 
َدَاتب،,َواحلزن َعلىَأنواعَوعلىَمَرَاحلزن َاحل زنَعلىَاحل سنيَختتلف  َوباختالفَمراتب  َاألجرَومنازل  رجات 

َكذلك َيصل َإىلَالشيعيَذلكَاملقدارَمنَالتطهَُّالثواب قدَيصل َإليهَفَالدنيا،َقدََر،،َفبقدرَالعالقةَحب سني 
َاملوت َالقيامة،َقدَيصل َإليهَفَقربهم،َقدَييصل َإليهَعند  َيومم ََبالضرورةَمَ،َليسصل َإليهَفَعرصاتم َينال  أن 

َفَالدنيا،التطهَُّ هناكََإذاَأ ريدَمنهاَالشفاعةَاألخروية،،ََماَمعىنَالشفاعة؟َالشفاعة َهيَتطهٌْيَوتطهُّرٌَوإالَََّر 
َاألغلبَحنيَي طلَ  َدنيويةَلكنَفَاألعم  َالعنوانَالذيَي تبادَ شفاعٌة َاألخروية،َرَإىلَاألذهانَالشفاعةَ قَهذا

َالشفاعة َإالََّ َمنَمراتبَالتطهُّرَوما ،َنَمصاديقَقانونَالتطهْيَاحل سيين،َالشفاعة َاحلسينيةَمصداٌقَممرتبٌة
َبعدَالدنيا،فهناكَتطهٌْيَفَال َما َوهناكَتطهٌْي وحديثيَهناَعنَالتطهْيَفََوهناكَتطهٌْيَفَاآلخرة،َدنيا

َذكرَهذاَالقانونَالدنيا، َأوردت  َالعاملَاجلهةَفَجهةَالتطهْيَفَهَمقانونَالتطهْيَاحل سيينَحديثيَفَهذَ،حني 
َاألوىل، َالد نياَفََالدنيويَبالدرجة َبعد  َكانَما َالطرفَعنَمراتبَالتطهْيَاألخرىَإن  الَيعينَأن ينَأغضُّ

َالقيامة،مرحلةَ لكنَبالدرجةَاألوىلَاملقصودَمنَالتطهْيَاحل سيينَفَحديثيَهناََالربزخَأوَفَساحاتَيومم
َعلىَالتطهْيَفَالعاملَالدنيويََ،َالدنياهوَالتطهْي َف َفَزياراهتمَالشريفةَيدلُّ َواضحة  َكلمات  َمن وماَمرَّ

َفَالعاملَالدنيويَاًلَُث ََّتأيتَاملراتبَاألخرى،أوَ  َالتطهْيَيتحد ثَعنَالتطهْيم َقانونم كماَق لتَََ،أساسًاَجذر 
َتوأمٌَ َعلي  َوآلم َحمبَّةَعلي  َالبدايةَهيَتطبيقَ،َيعينَأنََّة َفَاحلياةَالدنيويةهيَالبدايَ،َوتلكَطهارةمَاملولدبأنَّ

َحيمل َفَطيَ هلذاَالقانون َكان  نياَإذا َإىلَالدُّ َاإلنسان  ََ،فَجنباتهَمَ،اتهَم،َحينماَخيرج  َعلي  َوآلم َعلي  حيمل َح بَّ
َاملنشأإنَّه َفَنف َمعه َشهادة َاملولد،َشهسَالوقتَحيمل  َطهارة  َه نا َاملنشأم َخيرجَ ادة  َفحني  َإىلَهذهَم، ََالوليد 
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َوبإمضاءَ  َاملنشأ اَشهادة َإهنَّ َعلي  َوهوَم ضم ٌخَحبب  َاألصليالدنيا َمنَاملالكم َواضح  َالشهادة ََ،َصريح  هذه
َ.تعينَطهارةَاملولد

أَلُ فَإ:َ)هااطمبَ الصديقةَالكربىَونن َُنَ ماَجنده َجلي اًَواضحاًَصرحياًَجد اًَفَزيارةَ َنان  ُكن ا َصد  ك  إ  ن ا َنس  ك  ق  
ر اء - ت َنا ب َتص د يق َنا َلُهَما  - ي اَز ه  َصلَّ؛َماهل َ َ،د َوعليَ م ح مََّيقناَلَمبتصدَ-إ َل  أَل َحق  ماَعليهَمَىَاهللَ لمم ح مَّد َوعلي 

ق ناَوآهلَم َناك   -ما،َهيَت لحم ق   أَُلك  إن  ُكن ا َصد  ََلقي م ة َعلىافهيََ،بيده اَقاعمليةَاإلحلَ-فَإن ا َنس  الد ينَومرَّ
َعن أَُلك  إن  ُكن   -هذاَاملطلبَفَالربامجَالسابقةََاحلديث  نَ ا صَ فَإن ا َنس  ق   ت َنا ب َتص د يق نَ أَ اك  إ َل  د  َ-ا َلُهَما ل َحق 

َاجلنانَمنَزيارةَالزهراءَصلواتَ  منَمفاتيحم ت  أَل   إ َل   -عليهاََاهللَمَأناَأقرأَ  َ-أَن  ُفَسَنا  ل نَُبشِّرَ يق َنا َلُهَما َنا ب َتص د  َحق 
َشيء ؟َ ر اءَيا - يَت ك  ا َقد  َطُهر نَا ب وََل ل نَُبشَِّر أَن  ُفَسَنا ب أن   -بأي  (ََقد  َطُهر نَا ب وََليَت ك   شَِّر أَن  ُفَسَنا ب أن ال نُبَ  - ز ه 

َواحل سنيَ- َاحلسن َأ مَّ َامليا َالتطهُّر َهذا َهو َالزهرائي،َهدوي،، َاحلقَيين،ساحلَ َالتطهُّرَالتطهُّر َهذاَوف يقةم
َالتطهُّرَالتطهُّر َاحل سيينَأليَ لكن ينَق لتَقانَالزهرائي،َهو َالتطهُّر َق لتََشيءَ ون َباَذهَمه؟ َأنََّالكلمة عتبار

َالربنامجَفَنَثورةَاملختارَفَأجواءَاحل سني،عَ،احلديثَعنَاملختار قًةَهوَهذاََحقينيَوإالَََّاحل سأجواءَمَألنَّ
َقبَكَ-ن  ُفَسَنا شَِّر أَ نُبَ ل   -رَالزهرائيَ،َالتطهُّرَهناَهوَالتطهَُّانونَالتطهْيَالزهرائيقانونَهوَقال َماَقرأت  ل َقليل 

حل سني َفبقدرمَماَنرتبط َهباَواَ- ب وََليَت ك   -َشيء؟َاَزهراءَبأيَ يَ-ل نَُبشَِّر أَن  ُفَسَنا ب أن ا َقد  َطُهر نَا  -فَزيارهتاَ
َهباوسيلٌةَمنَوسائلناَلال َبأ،َاحل سنيَوسيلتَ رتباطم َ،َبوابة َاحلسنيَميهاعلَاهللَمَواتَ بيهاَصلم َأناَالع ظمىَلالرتباطم

َواحل سنيأم َاحلبقتناَالبوابةَلن شد دَارتباطناَولنؤك دَعالَندخلَمنَهذهَمَ،بوابٌةَن لمج َمنها مَعليهَاهللَمََصلواتَ سنم
َ.ك  َطُهر نَا ب وََليَت   ل نَُبشَِّر أَن  ُفَسَنا ب أن ا َقد   -جيعاًَ

َ.يهاعلَاهللَمَلواتَ صقيةَرَ َدةعم ارَالكمناينَوالسيََّ،وأعودَبعدَذلكَفالكالم َلهَتفاصيلَنذهبَإىلَفاصلَ 

َي كتبَهذ):ََاإلمامَيقولَعنهحديثٌََ،هَعليهوسالمَ َاهللَمَادقَصلواتَ عنَإمامناَالص اَاحلديثَجيبَأن 
َفابالذهب(،َإمامناَالص فاهه َالشريفةَ ادقَيقولَبعدَأن  َ):َقالَإمامناَالصادقَهبذهَالكلمات،َضتَشم جي مب 

َي كَ  َبمالذَّه ب(أن  َاحل دميث  ا َه ذ  َالت ب  َاحلديث َهذا َهو َما َالصادقَ، َإمام نا َبالذَّهب؟ َي كت ب  َأن  َجي مب  ذي
َ)يقول رِّ : ب يح وَهمُُّه لََنا ع َباَدة وَك ت َماُن س  َنا َتس  ُموم  ل ظُل م  َهاٌد ف ي َسب يل  اللنَ َفُس ال َمه  َنَا ج  القاعدةََ-(
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ب يح  -يتَبي نهاَإمامناَالصادقَاألوىلَال َنا َتس  ُموم  ل ظُل م  َماَهوَ-نَ َفُس ال َمه  َتنزيهٌَوالتسبيح  ،َالتنزيه َ؟َالتسبيح 

َكلمةَالتسبيحَأصاًلَأ خَمْيٌَطهَمتَ  ب احة،ذَ ، الكلمةَإذاَأردناَ،َأصل َوالس ب احة َطهارٌةَونظافةَتَفَأصلهاَمنَالسم
َنذهبَإىلَأصلهاَأ خَم ُموم   -ظافةَتعينَنَ َ،هارةتعينَطَ َ،تعينَماءَوالس باحةَ َتَمنَالس باحة،ذَ أن  نَ َفُس ال َمه 

ب يح  َنا َتس  َاملضمونَالذيَيتجلََّهذاَهوَالسرََُّ-ل ظُل م  ،َماذاَيقولَإمام ناَسةاحيةَاملقدََّالنىَفَزيارةَفَهذا

 ا  ُكن  ل َمن  َحارََبَك ُمَحار بفَ َلئ ن  َأخ َرت ن ي الدُُّهور  وَعاقَن ي َعن  َنص ر َك ال َمق ُدور َوَلم  أَ )َ-َ؟عليهَاهللَمَصلواتَ 
بَول َمن   َرة  َعلَيَك َوأَلَب ك يَ  ا  َفََلن ُدبَ ن َك َصَباحا  وَمَساء ا  َنَصَب َلَك الَعَداَوة ُمَناص  ن  َلَك َبَدَل الدُُّموع  َدما  َحس 

ت َياب   ا  وتَأسُّفا  َعَلى َما َدَهاك وتَ َلهُّف ََحت ى َأُموَت ب َلوَعة  ال ُمَصاب وُغص ة  اَل ك  َهذهََ-( َف َاملعىن هذا
َيتحدَََّ،العبارات َشيء  َالكلماتَالوجيزةَعنَأي  َإنَّه َيتحدََّثفَهذه َوأعلىَ؟ ثَعنَأعلىَدرجاتَاحل ب 

َالتأثُّ َاجل ز عَوأدرجاتم ةَوأعلىَهَوأعلىَدرجاتَاحلسرَ علىَدرجاتَاحل زنَوأعلىَدرجاتَالتأوُّرَوأعلىَدرجاتم
َوأعلى...دَر َوأعلى َوأعلى َالب كاء َذواتٌَأئمَ َجاتم َوتطهْياًَت ََتنا َوتطهُّرًا َطهارًة َبنفسهاَشرمق  َطاهرة َذوات ،

َطها ا،فت شرق  َتطهْي هاوذواتََرهت  َغْيهاَفي شرق  َطهارةًَ،َإمام َزمانَمت طه ر  َناَذاٌتَت شرمق  َكماَمرَّ َوتطهْياًَوتطهُّرًا

ٍر ُمَطه رٍ )َ-هداءَدَالشَ قبل َقليلَفَزيارةَسيَ  ٍر طَاه  ٌر ُمَطه ٌر م ن  طُه  ٌر طَاه  َهُد أن َك طُه  ََ-(ََأش  وهذاَاحلديث 
َالعباراتَهناَقاصرة،َمعَ َمعهمَجيعاً، َاللغةَهناَضيَ َمعَ َأنَّ َجودة،َاملضامنيَاحلقيقيةَليستَمَوأنَََّمعَ َقة،أنَّ

َمداركنا،َهذهَم َحبسبم َاملوجودة َق لتَ َاملضامني َكما َاللغة َوتفىنَألنَّ َوتنتهي َوتضيع َهذهَتتالشىَعندهم ،
َتتحدََّ َهذهَمالعبارات َكل  َعن َمرََّث َاليت َإليهاملعاين َاإلشارة َر ت بمهات َأعلى َف َطهارًةَا َي شرق َه نا َاإلمام ،

َصلواتَ هوَهذاَاألملَرَهوَهذاَاحلزن،هذهَالطهارةَوالتطهََُّ،وتطهُّراًَ هَعليهَوسالمَ َاهللَمَ،َف ك لَّماَارتبطناَحب سني 
َاألمل َوكان  َاحلزن  ب يح َ):َقَهذاَاملعىنيتحقَََّ،وكان  ُموم ل ظُل م نا َتس  نيَترتكَََّ(،نَ َفُس ال َمه  نن َاملعاينََزَهذهَمحم

َفحنيَنقرتب َالطهارةَمنقرتبَمنَح سني  ََ،والتطهُّرَ،َنقرتبَمنَنبعم َاألمل َاحل سيينَُّرنتطهََّحينئذ  وتلكََ،َهذا

َصلََّاحلرارةَ  َاألنبياء َخامت   َيقول َكما َأبدًا َتربد  َال َاهللَ اليت َوآلَمَى َللطهارةمََ،هعليهم َسببًا َيكون  َالذي َهذا هو
دَ هُّروللتط َنرجع َإىلَأحاديثناَوإىلَرواياتناَوهمَحي  َأوردَ َثونناَعنَاألنبياء،،َحني  َفَالربنامجَأن  كيف ََََالَجمال 

َوباألملَاحل سيينكانتَعالقةَاأل َأتناولَجيع ََ،،َفقطَأشْيَإىلَّنوذجَواحدنبياءمَحب سني  الوقتَالَيكفيَألن 
َأهلَبيتَالعصمةَما َ.ورد َفَأحاديثم
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َصلواتَ  َالصادق َإمامنا َعن َالزيارات َكامل  َهو َعليه،وسالمَ َاهللَمَهذا َالصاإماَيقولَه َ)دقمنا إن  :

َماع يَل ال ذ   َماع ي ب  ل ك َتاا يف   َواذ ُكر  }: اَل الُل تَ َعاَلى ف ي ك َتاب هي قَ إ س   وََكانَ  َوع د  ال   َصاد قَ  َكانَ   إ ن هُ  لَ إ س 

َاَ-َلم َيكن إسماعيل ابَن إبراهيم  {ن ب ّيا   َرُسوَل   َآخر َإمسيلإمساعَمسهَ نيب  ،َ َصادق  ليسَهوََلوعدااعيل 

ه ه رَ ُذوه َفَسَلُخوا فَ ر وَة َقوم ه فَأخَ   إَلى اللُ ا  م َن األَن ب َياء بَ َعَثهُ ب يّ َبل  َكاَن نَ  -إمساعيلَابنَإبراهيمَ ه  َوَوج  َ-أس 
َجلدَرأسهَمالفروةَيعينَاجللد َوعلىَوجههَسلَ،،َسلخوا ه  ر وَة رَ َفَسَلُخوا ف َ  -َاخوهالبشرةَاليتَعلىَرأسهم أس 

ه ه فَأتَاُه َمَلٌك َعن  ا ئ ت َعثَن ي إ لَ لل ب َ ا : إن  اَلى فَ َقاللل  تَ َباَرَك وتَ عَ َوَوج  َم؟هبَمماذاَأفعل ََ-يك َفُمر ن ي ب َما ش 
َنُع ب الُحَسينفَ َقالَ  -وماذاَأفعل َلك؟َ َوٌة ب َما ُيص  َاهللَمَ- : ل ي ُأس  َ.هَعليه(سالمَ َوَصلوات 

َأ خرى، َقمصٌَّة َحديٌثَآخر،َقمصَّة َاحل سنيم َاحلسنيم َنقأمهماَحاولناََوحديث  َأسرارهاَفَنَبَمنرتَمن  فسم
ًاَومَ َالوقتَم ًاَوعظيمٌةَجد  ًاَومهولٌةَجد  اَوسيعٌةَجد  َعنهاَألهنَّ رزيةَوأسراراٌَالَاثل هاَورزيٌةَالَمتَ ََجد اًَصيبةٌَنبتعد 

َأسرار اثلها َتتحدََّمت  َما َوكلُّ َعنهَ ، َبَالرواياتَ َث  َمن َوإشاراٌت َعيدإشاراٌت َاقَم، َيعرفَقمصَّةٌََحلسنيَمصَّة َال
َ ختارَمَ  الَالََمهدوياً،حل سيينَ اَالثأرَكانمنَه ناَََ،هَعليهوسالمَ َاهللَمَبنَاحلسنَصلواتَ َاحل جَّة َإالََّمضموهنا

َالثقفيَوالَغْيَاملختارَالثقفيَوالَاألنبياءَوالَاألوصياءَي ؤهََّ َالثأدركيَ لونَألن  َلثأرَاحلسيينَلهَ ،َارَاحل سيينوا
َعلن َ َه،لَموآَعليهَمَحم  مَّد َصل ىَاهللَ َن فسَ َإمسه َاحل جَّة َبنَاحلسن،واحٌدَفقطَ َفف س  ،َن فس  َاحل س نم،َي  اطممة،َن فس 

َاحل سنيَم ،َه َعليهمَأجعنيمَ اهللمَوسالَاتَ لَودَصَ مََّ،َأو هل مَحم  مَّدَوأوس ط همَحم  مَّدَوآخره مَهوَآخرهمَحم َ ن فس 
قانونَهوَذاَاله،َأصل َزهرائيهْي َالالتطَإنَّهَ َي،،َإنَّه َالتطهْي َاملهدَوهذاَهوَمراديَمنَقانونَالتطهْيَاحل سيين

َ.قانونَالتطهْيَالزهرائي

َكاملَالزياراتَل َقولويهَعنَإمامناَالصف َاهللَمشيخناَابنم ي ٍن َأَحبُّ َوَما م ن  عَ ):َعليهَهمَ وسالَادقَصلوات 
َرٌة م ن  َعيٍن َبَكت  َوَدَمَعت  َعَليه   َعَدَها َعَليهَل  وَقد  َوَصَل فَاط َمةَ إٍك يَ ب ك يه ان  بَ ا م  َومَ إ َلى الل َوََل َعب   َ.( وَأس 

ير إن  :َ)يبَبصْيألادقَيقولَلصروايةَثانيةَاإلمامَا َهق يَا أبَا َبص  َرة   فَاط َمَة لََتب ك يه َوَتش  َ-فَ تَ ز ف ُر َجَهن م زَف  
َالرواية َإىلَأنَيقولَأبوَبصْيَبعدَأنَيسمعَعإىلَآخر َعنَ، َاألمرم َاحلسيينَظيم  : ُجع لُت قُ ل تُ  -احل زنم

َمعه ، قَالَ ن  َهَذا اأَلم َر َعظ يمف َداك إ   ن ه َما َلم  َتس  هذاَالذيَذكرته َقبلَقليلَوق لتَقمص ة ََ-: َغيُرُه َأع َظُم م 
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َع ظيمََ-ُجع لُت ف َداك إن  َهَذا اأَلم َر َعظ يم  -َقمص ٌةَأخرىَاحلسنيَم َاحل سنيم َأمر  َ-َ: َغيُرُه َأع َظمُ قَالَ  -إنَّ
َشيئاًَ َماَعرفت  َمعه، ثُم  قَاَل ل يَغيُرُه َأع َظُم م   -أنت  ّب أن  َتُكوَن ف ي َمن ن ه َما َلم  َتس  ير أَما ُتح  : يَا أَبَا َبص 

يَن قَاَلَها َفَما َقَدرُت َعَلى النُّط ق وَما َقدَر َعَلى َكََلم ي م َن ال ع ُد فَاط َمة فَ َبك يُت ح  إىلَآخرََ-(َُبَكاءُيس 
ع ُد فَاط َمة  -الروايةَ ّب أن  َتُكوَن ف ي َمن ُيس  ير أَما ُتح  َ.َاملهدويَُّاحل سيينََُّهذاَهوَاحلزن َالزهرائيََُّ-يَا أَبَا َبص 

َال َك لََّم نَات صَ َذيَي طه رنا،وهذاَاحلزن  َبهوهذاَاحل زنَالذيَي ط ه ر  َيكَوَبهَبشرطَمَم نَت واص لَ َك لََََّ،ل  نَأن 
َلة  َمن  بَاَت لَ )َ-ناَباملعرفةَت ناَي طالبونَ أئمَََّهذاَاحل زنَعلىَمعرفة ، دَ وَ ي   َها إ َماَم زََمان هة َل يَ ع ر فُ اح  ي َتة    ف ي   َماَت م 

ََجاه ل ي ة َجيريَعليهمَجيعاًََ-( َاألمر  َاحلديثَ َ،هذا َزماَليس  َفقنَمعنَإمام َاألمر،َصحيحٌَطنا إمامَََجوهر
َاآلخرَماَمللكنََّ،لناَناَبالنسبةَمزمانَم َكيفَنعرف  همََنعرفَاآلخر،َمللَماَوَ عرفَاألوكيفَنَل،نعرفَاألوَ َنا

َيقولون َلَمهكذا َُناطبهمَفَزياراهتم، َحني  َ)ذا م ٌن ب َأو ل ُكم  وَ : َاآلخرَمنَالَنستطيعَأنَ َ،(ر ُكمآخ  ُمؤ  َنعرف 

َاألوَ  َاآلخرَصلواتَ لَوالَنستطيعَأنَنعرفَاألوَ دونم َكانَعنيأجَيهمهَعلوسالمَ َاهللَمَلَمنَدونم الرتباطَا،َإذا
َأشدَ هبمَ َاحل سيينَوباملشروعَاحل سيينَبنحو  َكانَالتطهَََُّوَباجلزعم ََورَأشد  قوه َعلىَبَ ذاَالقانونَط،َهأشدَ َوأشد 

َكان َيفعل َالرَّج ل.خمَ  ماَمسعتمَمنَسْيةمَال ََتارَوماذا

َاملشروعَاحل سيينَاألوَ  َعقيلَقائد  ،َومنَيقرأَسْيةَختارمَ  فَالعراقَأو لَماَوصلَذهبَإىلَالَلم سلمَابن 
َالمَ  ال َأنَّ َعلىَيقني  َقادراًَمَ  ختارَيكون  َكان  َكربالءَل م اَتأخَََّختارَلو َواحدةللوصولَإىل ،َرَعنَذلكَحلظًة

َبكاء َال َفَسجنهمَ  وطال  اَروجَالذهبَللمسعودي،َهوَهكذ،َوازدادَبكاؤهَبعدَأنَخرجَوقرأناَفَمختارم
َكانََيقول َالبكاءَواحل ننيَواألنني،بأنَّه  َفَذلك،املسعوديَي شكَ َي ظهمر  ََك  َكانَيبكيَجبزع  لكنََّاحلقيقةَفَأنَّه 

َكتبَالتأريخَماَنقلامَثورتهمَلقدَبكىَوبكىَطويالًَعَأيَ ولوعة َوحنيَنتتبَّ َكاملةًَ،َمعَأنَّ وردتناََ،تَلناَاحلقائق
َلشخصيَ وتَتلكَاحلقائقَمعَحقدَ َةًَجمزوء َكتبَالذينََ،مختار ةَالشويه  ولكنَبقيتَهذهَالصفةَواضحةَف

َلهَ  َمنَاملخالفنيَومنَغْيهمَأر خوا َك لَّما َالق صاصَجاءوه، َاحل سنيَي قيمَعليه َمنَق  ت  ل ة َكانَيبكيَمبم جرم  ،
اكمة َوعنويبكي َك ل َحم  َعادلَ ،َعند  َك لََّإقامةَجزاء  َجيَوأقلَ،د  ولكنََ،ريَعليهممنَجزائهمَالذيَجيبَأن 

َاملتوفَ  َالهوَهذا َمنَهؤالءَختارمَ  رَبيدم َكانَي قيمَجزاءًاَألحد  َك لَّما َكانَيبكيَويبكي، ،َفلقدَبكىَاجملرمني

َطيلةَأيَ  َش كرًاَوبقي  َوسجد  َثورتهمَعلىَهذاَاحلالَإىلوبكىَوسجد  َقضىَشهيدًاَمضم خًاَبدمائهَمَامم ،َأالَأن 
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عمدَ يَ  َوحّتَََّمة؟َفاطَمكون َهذاَِمم اَي س  َاهلامشياتَماَاختضنبَوالَاكتحلن  امشياتَفََغْيَاهلأالَي سعدَفاطمةَأنَّ
َبينَهاشمَوالَر أ َيأكلونَويطبخونكبقيَ ََفَبيوتَاهلامشيني،َيَد خانٌَبيوتم َقتلَ َ،ةَالناسم َع بيدََإىلَأن  املختار 

َهذاَفاطمة؟بنَزيادَومنَمعه َمنَالُّاهللَ َكانتَلعناء،َأالَي سعمد  دمعةَفيماَبيينَوبنيَنفسيَفَح جرة َفََإذا
َالكبْيَالذيَقامَبهَ َكماَتقولَالرواياتَفماَب ال كَهبذاَالع م لم َعلىَاحل سنيَي عدَُّهذاَإسعاداًَلفاطمة داريَتنزل 

َالمَ  ال َعلىَاحل سني،ختار  رةَئختارَمنَدامَ  ؟َأالَي قر بَذلكَالأالَي سعدَذلكَفاطمةَثقفيَودموعه َسافحٌة
َاملنطَرةَوالتطهُّرَاحل سيين؟الطها َهبذا َالوجدان  َاملنطق؟َقهلَيقبل  َهذا َالوجدان  َكَ َأوَيرفض  َاملعطياتَمع ل 
َ.ىَفيهاَقانونَالتطهْيَاحل سيينمةَأعتقدَأنََّاملختارَهوَمنَأعلىَاملصاديقَاليتَينطبق َعليهاَويتجلَّاملتقدَ 

َكلماتَالقَ  َكلماتَالعَمقانوٌنَآخرَمنَالقواننيَالواضحةَجد اًَف َوف :َحَعليهلَمقانوٌنَاصطَ َ،لطاهرةاةَرَترآنم

َزكَ(،قانون الرموز واإلشارات والمعاريض) َعمرانَوفَقمص ةم  َيُكونُ  ىَ أَن   َربِّ  قَالَ }:َيبلنرياَافَسورةمَآلم

َعلُ ي َ  ّلهُ ال َذل كَ كَ   قَالَ  َعاق رٌ  َوام َرأَت ي ال ك بَ رُ  بَ َلَغن يَ  َوَقد   ُغََلمٌ  ل ي َعل َربِّ  قَالَ  *َاءُ َيشَ  امَ  ف   قَالَ  آيَة   يلِّ  اج 

َحروف،مالرمزيََالكالمَ َن{رَم زا   إ َل   أَي امٍ  َثَلَثَةَ  الن اسَ  ُتَكلِّمَ  َأَل   آيَ ُتكَ  َألفاَنَدونم ََظ،منَدونم منَدونم

َهذهَمأصوات ،َاآليةَاىَاستعماهلَعلاسَ دَالناعتاَاأللفاظَاليتَاأللفاظَليستَ َ،َوقدَيكون َبطريقة َملفوظة َلكنَّ

َأوَأصواتَه ناَتتحدَ  َألفاظ  َوجودم َعل َربِّ  قَالَ }َ-ثَعنَعدمم  الن اسَ  لِّمَ ُتكَ  َأَل   آيَ ُتكَ  الَ قَ  آيَة   لِّي اج 

َعنَنيب َخيَ نتحدَََّن َهنا،َن،َهذاَأسلوٌبَمنَأساليبَاألنبياء{رَم زا   إ َل   أَي امٍ  َثَلَثَةَ  َأ مَّتهَهبذهَمث  َةالطريقَاطب 

َلهَ وفَمناسبة َمهمََّ َوَوبوصَبنيب ،َ،ة َوهيَأنََّاهللَسْيزقه َبوصي  ََوي  َ.يبَُّحيىيلنَّا،َلوقتَهوَنيبافَنفسَراث 

هَوسالمَ َاهللَمَناَصلواتَ وعنَإمامَزمانَمَ،{كهيعص}:َاذاَتبدأَسورة َمرميَبعدَالبسملةمَ،فَسورةَمرميَ

َكربالء،:َعليه َالعرتة،َ)كاف َاحل سني،َزيدَقاتمل َاحل سني،وياءَيَوهاءَهالك  ،َوصادَصرب َاحلسنيَوعنيَعطش 
َالس ورَالقَ ََرموزٌََهذهَم َكل  َاحلروفَال م قطعةَف َأنَّ َهوَهذاَ-َكهيعص} :رآنيةَهيَرموزكما رُ  -؟َما  ذ ك 

َمة   َاهللَ،{زََكر ي ا َعب َدهُ  رَبِّكَ  رَح  َكانَيذكر  َزكرياَهللَزكريا َاهللمنََذَ،هبذاَالذكر،َهذاَهوَذكر  منََ،كرهمَذكر 
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َاهللَ،أطاعهمَأطاعَاهلل َالكرميبلَهمََ،منَأحب  ه مَأحبَّ َاألكربَفَالكتابم َاهللَاألكربَفَالقَ الذكر  رآنَ،َذكر 

َحم  مَّدَصلواتَ  َوآل  َبذلكَ،هَعليهمَأجعنيوسالمَ َاهللَمَهمَحم  مٌَّد َالوقتَالَيكفيَلتسليطَرواياهتمَصرحيٌة ،

َاملطالبَفالضوءَ َكل  َالوقتعلى َالنَ-َ{كهيعص }َ-ََنفسم َهوَذمكر  َاآلياتَزكريا،َإقرأَيبهذا َ-وا

رُ * كهيعص } َمة   ذ ك  َنرفعَمثلَ{َزََكر ي ا َعب َدهُ  رَبِّكَ  رَح  َرمحةَ:َقولواَ{كهيعص}ما سبحانَاهللَذكر 

َعب َقرأمتَهكذارب ك  ه َزكريَّا،َماذاَتفهمونَإذا َد  َر مح َّةَر ب ك  ه َز ك ريَّا؟َس بحانَاهللَذمكر  َكانَيعينَأَ،ع ب د  َزكريا نَّ

َالكرميَماَهوذكره َس بحانَاهلل رُ *  كهيعص}ََ؟،َاآلنَاملوجودَفَالكتابم َمة   ذ ك   {زََكر ي ا َعب َدهُ  رَبِّكَ  رَح 

َك ل َالتفاصيلعنَإمامناَاحل جَّةَم فصَّلةَلكنَاملَالروايةَ  - َ.قامَالَيسعَلذكرم

َالبسملةعاشرةَمنَسوَرالَفَاآليةَمَ َعل َربِّ  قَالَ }:َةَمرميَبعد   الن اسَ  َكلِّمَ تُ  َأَل   يَ ُتكَ آ َقالَ  آيَة   يلِّ  اج 

م ه   َعَلى َفَخَرجَ َ*ََسو يّا   لََيالٍ  َثََلثَ  َراب   م نَ  قَ و  الوحي،َفأوحىَإليهمَمنَ؛َزالرَّمَ-َ{ه م  إ لَي   فََأو َحى ال م ح 

َكالم َ.َدونم

َرب ي َفُكل ي} َمن  ل لر   َنَذر تُ  إ نِّي ُقول يف َ  َأَحدا   ر  ال َبشَ  م نَ  ي ن  تَ رَ  فَإ م اَ-اخلطابَملرميََ- َعي نا   َوقَ رِّي َواش   ح 

ما   مَ  ُأَكلِّمَ  فَ َلن   َصو  ّيا   ال يَ و  َكلماتَالَت وجَ َ-إ نس  َمَهاق َ  ب ه   أََتت  فَ َ-د ُلهُ  و  م   َشي ئا   ئ ت  ج   َلَقد   َمر َيمُ  يَا اُلواقَ  َتح 

ءٍ  ام َرأَ  أَبُوك   َكانَ   َما َهاُرونَ  ُأخ تَ  يَا * َفر يّا    فََأَشاَرت   -َإشارةَ-إ لَي ه   َشاَرت  فَأَ  *غ ّيا  بَ  مُّك  أُ  َكاَنت    اَومَ  َسو 

ََ-َإ لَي ه   َكالم َدونم د   ف ي َكانَ   نمَ  ُنَكلِّمُ  َكي فَ   قَاُلواَ-من َالصدَ مَ-َ{ب ّيا  صَ  ال َمه  َماََيقةَ رمي  َأيضًا هنا

ََ.تَ متكلَّ

َاألنبياءَوفَمواضعَمهم ةَجدَ  َت  ت ًََّاَوالدةَاملسيحَوفَحاهذاَأسلوبَعند  َفيهاَالصديقة َمرميلة  ،َوالدةَه م 
َينتظره َاجلميع،املسيحَال َكان  َمنَحياةَزكرياََ،َوالدةَ كالم،َإشارةدَه ناكََلكنَالَيوجَ َذي حيىيَبعدَزمن َطويل 
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َالكرميَإىلَاملطالبَوهذهَاملضامنيَاملوجودةَفَالكتَ،ةَهذهَم،َاآلياتَصرحيولكنَالكالم َبالر مزَوبالوحي ابم
ََأي َشيء َت شْي.

َتكَو َأن  َوالتبليغَواإليصالَليستَبالضرورة َأساليبَالتعليم َاألَبنَ ت شْيَإىلَأنَّ ،َديسلوبَاالعتيانفسم
اَإَ،سلوٌبَمنَأساليبَاإليصالَوالتبليغأوائلَالس ورَهوَأَاحلروفَاملقط عةَف ََزكرياَفَريقةَ وطَز،مَوَرهن  الكالمم

َمعَبينَإسرائيلَوطريقةَ َمعَأ مَّتهم، َاهللَمصسلوهبمَألناََبأمثلةَت قرَ َ،َهذهَممرميَفَاحلديثم هَعليهمَسالمَ َوَلوات 
َاحلديث َالعرتةف َوأسلوب َالق رآنم َأسلوب  ،َ َواضحة َاملقط عة َاحلروف َأوائ، َالسَ ف َبإهنَ َ،ورل َت شْي  َا شكل 

َ َأنَّ َصريح  َأساليبَالقَ واضح  َأساليبَىلَأنََّإشْيانَيَ وقص ةَزكرياَوقص ةَمرميََرآنَهوَالرمز،أحد  األنبياءََأحد 
َواضحة َحلقيقة  َالعرتةم َحديثم َف َهو َالكتابم َف َهو َوما َواإلشارة َالرمز َهو َوالعلكتاا، َمتطابقاب  َن،رتة 

َناطقة، َوالعرتة  َصامٌت َأحتدَََّالكتاب  َإنَّوحني َالكتاب َعن َملصحفاَعنَثَ دََّينَالَأحتث  َم صحفه، ،َذا
َشيءَخلقه َاإلنسان ربَوحروٌفَر صمفتَ،َصن عه َاإلنسان،واملصحف  عتَضَ لبعضَووَمابعضهاََجبنبَمَأوراٌقَوحم

َأيدينا،هك َبني َننتفعَ َذا َأن  َنستطيع َال َاَألنَّنا َهبذه َإالَّ َالق رآنم َإنَّلطريقةمن َأحتدََّين، َالكتابََحني  َعن ث 
َاحلقيقةَمأحتدََّ َعن َاملصحفلاَث  َوراء َهي َإال َيت َاملصحف َوما َلغويةَ، ََإشارٌة َاحإىل َالكتاقيقةم َلكتاب، ب 

َمتطابقان، َواَوالعرتة  َواللغوي َاللفظي َومبظهرهم َحبل ته  َوالكتاب  َهو َصلصويت َحقيقَوامٌت َناطقةهم َلكنٌََّة ،َ
َمعاً،الصََّ َمتطابقانم َفيهمَرموزنَاممتَوالناطق  فيهَرموزَناطقَ،َم راديَالاًَوزَأيضمَرقَفيهَالناطَفكماَأنََّالص اممت 

َفيهَرموز َالناطقم َوالق رآن َمعَعليَ َ،حديث  َساقَوالتواصلقَواالتَ عانَ قَوالتتطابَ هذاَهوَالَ،علي َمعَالق رآنم ،َإين 
َلَ  َب ييتم َأ هل  َاهللَو عمرت يتم َكمتاب  َالث َّق ل ني َفيكم َوأق رَت َمفَ ي َ َنَ ُم  ل ٌف َمبم س بَ ا َصلَ شار َهكذا َوآلَمَىَاهلل َعليهَمح تيه َنَ لَ ه

َمبسبحتيهَللتطابقا،َملَيقلَهكذاق رَت َمفَ ي َ  ََ،،َقالَهكذا ََ،الطولبَلفانَمسطىَختتوالَوَال م س ب حةألنَّ َبني  فجمع 
َكانَابة،يهاَالسبَّالناسَت سمَ َم س ب حت يه،َهوَمس اهاَال م سب حة، ،َاهاَال م س ب حة،َهوَمسابةسبَّيهاَالتَت سمَ العرب 

َك لََّق بيح،ىَاهللَعليهََوَجيٌلَصلَّألنَّهَ  َجي  م ل  َم س ب حت يهَصلَّب،َف ج مع َحةم سبَ َةلسبابفسم ىَاَآلهَفكان  َىَاهللَ ني 
َ.مهَوسلَّوآلَمَعليهَم

َالكَمهاَت شْيَإىلَحقيقةَالتطابَ هذهَاإلشاراتَوغْيَ  َعنَ،َوحنيَأحتدََّتابَالناطقتابَالصامتَوالكَمقَبني  ث 
َالناطقَالكَم َوالعلمَإنََّفَدائرةَالدراسةَمتابم َعنَحديثهمَالشريفَصلواتَ ينَأحتدََّوالفهمم َكماَأنََّعليهمَاهللَمَث  ،
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َاللغَو َح لَّتهم َف َاألطهرالكتاب  َالعرتة َصادق  َيقول َكما َية َعَ زَ ن َ ): َأَ لَ ل َالعَملَ عَ َ،اءيَ شَ أ ََةَمعَ رب َ ى َواإلشارةَمَبارةَمى
َواحلقائق َ:هَحلنه َاخلاصَولهَمعاريضهَ همَل،َحديثَ (،َحديث همَكذلكواللطائفم

 .ففيهمَالعبائرَ  -
 .وفيهمَاإلشارات -
 .وفيهَاللطائف -
 .وفيهَاحلقائق -

َالش َالكتابَعبارٌةَوإشارةٌَيءنفس  َكماَأنَّ َأَ، َكذاكَحديث  َارةٌَةَعبارٌةَوإشتَالعصمهلَبيولطيفٌةَوحقيقة
َالقولولطيفٌةَوحقيقة،َوماَ ل َحَن لَُه ي ُ ب يبا  َعاق َل  َحت ى ا  لَ ا َفق يهَحاب نَ َأص   ُجَل م ن  إن ا َل نَعدُّ الر  )َ:م صطلحَحلن 

َن ف ي الَقول َالقولَواملعحلَة،يَ القضََهوَإشارةَإىلَهذهَمإالَََّ-(َف ي الَقو ل فَ َيعر ف الل ح  اريضَيشْيانَإىلَن 
ََ.قةواللطيفة،َواحلقيَواإلشارة،َإىلَأنََّحديثهمَفيهمَالعبارة،:َةالقضيَ َهذهَم

َلجمظواهرَولهَبواطنَوالرواياتَفص لتَذلكَوالََلهَ َرآنَظاهٌرَوباطن،كذاكَالقَ  د ثتَحترواياتَاليتَذكرمَالال 
َمنهاَالشيء َالكثْيَفَهَ،عنَهذهَاملضامني اَمرَّ أتلوَعلىََ،َلكن ينَفقطةالسابقَربامجذاَالربنامجَوفَالورمب 

َامعكمَماَجاء َفَبصائرمَالدرجات.مس

ي  يَا َهي َثُم التَ  -َدقامناَالصَ إماَ-َللد  ا: قَاَل أبو َعبي قَالَ م  ي  م  م التَ ثَ ي  الهَ  ن  عَ :َ)فَبصائرَالدرجات  م يم 
وا ب الَباط ن  وَكَفُروا ٌم م ن  بَ ع د ه م َفآَمنُ َوَجاَء َقو  ءم َشيَفع هُ آَمُنوا ب الظ اه ر وََكَفُروا ب الَباط ن  فَ َلم  يَ ن   َإن  َقوما  
َفع ُهم َذل َك َشيئفَ َلم   ب الظ اه ر َيكَوَ-(َر ه َل  ب ظَاه  إاط ن بَ وَل  وَل إ ي َمان ب ظَاه ر ا  يَ ن   َأن  َاالب دَّ إلُيانَإُياناًَن 

َوباطن، َالشريفةلَبظاهر  َزياراهتم َف اطبهم َُن  َذا (َ م ٌن َبظَاإ نِّي مُ : ، سرُِّكم  وَعََلن َيت ُكم  اط ن ُكم، ب  م وبَ ه ر كُ ؤ 
ر   ، ب َشاه د ُكم  وَغائ ب ُكم  ب َأو ل ُكم  وَآخ  َعت   ورَ ، ب إيَاب ُكم  ُكم  َ.(ُكم  ج 

ََ:التفاصيلَت شْيَإىلَظاهر َوباطنَوك لََّهذهَم

 َ.َظاهر َوباطنَعلىَمستوىَالتكوينإىل -
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 َ.ىلَظاهر َوباطنَعلىَمستوىَالتدوينإ -
 َ.إىلَظاهر َوباطنَفَعامل َالغيب -
 َ.َعاملَالشهادةإىلَظاهر َوباطنَف -
 َ.وباطنَفَالعاملَالدنيويَإىلَظاهرَ  -
 َ.إىلَظاهر َوباطنَفَالعاملَاألخروي -

َلهَ  َال م طه ر َوباطنَوحديث هم َظاهٌر َله َوباطنَوالقرآن  َاظاهٌر َأنَّ َكما َاألنَنزلََوآلق َر، َهلذا كماَََ،سلوبفقًا
َأعينَوأمسعنزلَالقَ :َعليهمَاهللَمَصادقهمَصلواتَ َويقولَباقرهمَ َاًَجاءَمنظومَث همحديَرة،يَياَجارآنَبإي اكم

َالقَ بأسلوبَالوجوه َاألسلوبَالذيَنزلَبهم َأعينَوامسع،َهوَنفس  َإي اكم َرآن، َاحلارةجيَيا َموج هٌَ، إىلََديث 
َوي راد َمنهَوجهَآخر،َو َأعوهذاَاملرادَإنََّالقرآنََجه َمعني  ََارة،عيَياَجينَوامسنزلَبإي اكم تج ه َإىلَوجه َياحلديث 

َبظاهرهمَولكنَفَاحلقيقةَم َأنَ َمعني  َآخرَالب دَّ َهَ ي وج هَإىلَوجه  َالعرتةَصَيقولَحنيَ وَ،َه و  َاهللَمَلواتَ صادق 

َرج ا َجم يعَها ي م ن  ه َول  إ نِّي أَلَتَكل ُم ب الَكل َمة  َعَلى َسب ع ين َوج:َ)َهَعليهوسالمَ  وهَفَسلوبَالوجأَ-(َل َمخ 

َاألئمََّ يهَناسٌخَأهلَالبيتَفَ،َحديثَ منسوخهمَفيهَناسٌخََومنَواضحاتَرآنَ ،َالقَ رآنةَه وَه وَأسلوبَالقَ حديثم
َ.ومنسوخ

َإىل َذهبنا َما َيقولَإمامإذا َالص ادقَصلواتَ َالكافَالشريفَفماذا َعليمَ سالَوَاهللَمَنا َ)هه يَث إن  الَحد  :
َه وَنفَ-َكَما يُ ن َسُخ الُقرآن يُ ن َسُخ   َاألسلوبَه و  َ(.رآن القُ َما يُ ن َسخُ ن َسُخ كَ ي ُ إن  الَحد يَث  -س 

َ.( ا  َسخت اأَلحاد يُث بَعُضَها بَ ع ضفَ نَ :َ)َعنَصادقهموفَرواية َثانيةَ

َثالثة : بد  الل َعَليه  الس َلم قَالَ َعن  أَبي عَ ُمختار َعن بَعض  َأص َحاب َنا  بن  الين  َعن الُحسَ  :َ)وفَرواية 
ث  ُتَك  ث  ُتَك  ثُم  َجئَتن ي م ن  قَاب ل -السنةََيعينَهذهَمَ- ب َحد يٍث الَعامَأرَأيُتَك إن  َحد  ف ي الس َنة الَقاد َمة َفحد 

؟ قُلتُ ب خ   ير َلف ه ب أيِّه ما ُكن َت تَأُخذ  َتقولهَيلَياَ-: ُكنُت آُخُذ ب اأَلخ  : فَ َقاَل ل ي -ابنَرسولَاهللََبآخرَقول 
َمَك الل  َرَح  َي شَ-( َهنا َاحلديث،اإلمام َينسخ  َاحلديث َأنَّ َإىل َكَْي َصلواتَ ولذا َعنهم َُمتصرة َاهللَمَلمة

َأجعنيوسالمَ  َعليهم َه َباألحدث): َاألقدمملاذاَ(،خذوا َينسخ  َاألحد ث  َألنَّ َباألحدث؟ َخ ذوا َخ ذواَ، ،
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َاحلي،َيعينَاإلمامَاحليبالقولَاملتأخَ  َبقولم َمن ا،َخذوا َاإلمامَاحليرم َبقولم َباألحدثَ،،َخ ذوا ،َخ ذواَخ ذوا
َاملتأخَ  َاحلديثَي نسَ ؟َألر،َملاذابالقولم َكماَي نس خَالقَ نَّ َكماَأرآنخ  كٌمَوم تشابه، َالق رآنَفيهَحم  إمامناَالرضاَ،َنَّ

َعليهَوالروايةَ  َتعاىل َاهلل َرضوان َالصدوق َلشيخنا َاألخبار َعيونم َالرضاف َإمامنا َيقول َماذا ،َ َمن  َرد  )َ-؟
َكم ه   َه الُقرآنُمَتَشاب   َتق   إَلى ُمح  َراٍط ُمس  َبار نا ُمَتَشاب ها  َكُمَتَشاب ه  الُقرآن : إ  يم، ثُم  قَالُهد َي إَلى ص  ن  ف ي َأخ 

َكم هَ  َكم َها وَل تَ تّب عوا ُمَتَشاب َهَها ُدوَن ُمح  َكم  الُقرآن فَ ُردُّوا ُمَتَشاب َهها إَلى ُمح  َكما  َكُمح  لُّواوُمح  َ(.َا فَ َتض 

َعلىَالعبارةَم َنزل  َواحلَواإلشارةَمَالق رآن  َقائقواللطائفم َأهل  ريضه َوالَه َاخلاصَومعالهَحلنَلبيتا،َوحديث 
َف َكالمناتكونوا َمعاريض  َتعرفوا َحّت  َهذهَمقهاء َنفس َهي َكالمهم َومعاريض  ََراتاملَ، َواإلشارة،َارة ،العب:

،َواحلقائق ََ.واللطائف 

َظاه َله َوباطنالق رآن َالشٌر َجمرى َجيري َوهو َعديدة َوبواطن َعديدة َظواهر ََو، دودَحَلهَ َمر،القمس
َأهلَالبيت،ومطالع َكذاكَهوَحديث  َالقواننيَالَ، َكلُّ َأهلَالبيت ََجتريَعليه،َالقرآنَيَعلىيتَجتَرحديث 

َأعينَوامسع َالق رآنَنزلَبإي اكم َأهلَالبيتَبكماَأنَّ َالالوجوهَأسلوبيَياَجارةَجاءَحديث  َكماَأنَّ نَفيهَآق َر،

َأهلَالبيتناسخَومنسوخَوحمَ  َكذاكَحديث  َ.كمَومتشابه

 جدا :حظة ُمهّمة ُمَل 

َماَيتعلَّ َنقرأ َرواياتَأهلَالبيتَوخصوصًا َُمالفيهم،َقَباملناقشاتَاليتحني  دائماًََتدورَفيماَبينهمَوبني 

؟َشابهَمنَالق رآنمَمنَال م تونَوي ناقشون َُمالفيهمَبأنَّكمَهلَتعرفونَالناسخ َمنَاملنسوخَوال م حكَ ةَحيتجَُّاألئمََّ
َواملنسوخَمنَالق رآنَومعرفة َال م حكمَواملَالنكانتَمعرفةَ ََوعلىَطولَاخلط فَثقافةَأهلَتشابهمَمنَالق رآنَاسخم

َعنالبيتَت عترب َ َمنَاهللََغْيهم،ََعالمةَوعالمةَمنَالدرجةَاألوىلَلتمييزَاإلمامَاملعصومم لتمييزَاإلمامَاملنصوبم
َمنَقمب لَالناسع َاإلمامَاملنصوبم َالتفسْي،َوالَيعينَذلكَإالََّنم َغْيهمَالَيعرفونَََمنهم،ذَإالَََّالَي ؤخَ َأنَّ ألنَّ

َاملنسوخ، َمن َاملتشابهَالناسخ َمن َال م حكم َيعرفون َالثقلنيوال َحديث َف َاملوجود َاملضمون َنفس  َوهو ،،َ
َيفرتقارتةَتابَوالعَمالكَم َومنسوخَوحمَ لن  َومتشابهَالَيعرفه َاملخالفون،،َفماَفَالكتابَمنَناسخ  َك ت باًَََكم  ،َكتبوا

َيريدون،إهنََّ  َكما َبأهلَبيتَالعصمةَهذهَمَ،احلقائقَلكنَمَيكتبون  َاخلطلمََ،القضي ةَخاصٌة َعلىَطولم فََذا
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ةمَبعبارةَأخرىَبنيَأئمَََّنيَاإلمامَاإلهليَواإلمامَالبشري،زَبالعالمةَعالمةَللتمييَ َلتَهذهَمالثقافةَالشيعيةَج عَم

َأئمََّةَالنْياناجلمنانَوأئمََّ َامليزة،َلتَهيَهذهَم،َج عَمفرةَالكَ ةَاإلسالمَوأئمََّ،َبنيَأئمََّلضاللةَاةَاهل دىَوأئمََّ،َبني 
َأهلَبيتَالعصمةَواضحةَملنَأرادَأنَ َوهذهَم ََ.ي راجعَأحاديث 

َاليتَهي َالثانية َالغريبَاملسألة َاألوىلَملَت طرَ َصنوَلكنَّ َيتيعيالشَالعلميَلوسطحَفَااملسألة َما قَعلَّ،

َللتمييَ  َبنيبالق رآنَواضحَفاألمر  َوأئمَََّأئمََّز َاحلق  َالضالل،ة ََة َيرتبطَأهلَالبيتََوَحبديثَمَرتبطيلكنَما ما

َوال م تشابَ  َواملنسوخَوال م حك مم َالناسخم َمبعرفة َأهلَالبيتَاله َمنَحديثم َيكونأب دَّ َفارقَن  َبني َعالمًة ي  ز  َمت  ًة
َأهلَالبيتَوبنيَالفقيهَال َبنيََعَالفقيهَأنَ تطيلنَيسَوَرى،ذيَيت بع َوسائلَوأساليبَأخالفقيهمَاملرضيَعند  ي  ز  ُي 

باًَتجنَ اَملَي ك نَملبيتَوماأهلََاسخَواملنسوخَوال م حك مَوال م تشابهَماَملَيكنَعلىَموسوعية َفَحديثَمالن
ي زنَيستطيه َلنَّألَيتَجيءَهباَمنَاملخالفني،بَاملناهجَالبحثيةَوالعلميةَالمتامَالتجنُّ َُي  َواملنسوخََعَأن  الناسخ 

َيؤتىَبوال مَ  َأهلَالبيتَمبنهج  الَلوهبمََوسالَيعرفونَأَلبيت،اهَمنَأعداءَأهلَحك مَوال م تشابهَمنَحديثم

َحلزونَطريقتهمَوالَيتذوَ ُييَ  َيكونَه ناكَميزانَمَوَن  ه م،قون  َأن  َأهلَالبداخلَحَجودَفالب دَّ زَيتَلتمييَ ديثم
ََ.ل م حكمَوال م تشابهالناسخَمنَاملنسوخَوا

َّنَ َتطيعوفقاًَلقواعدهمَوأصولهمَنسَ،امليزانَهوَمنهج َحلنمَالقولَأزعم َأنََّهذا بنيََ،سخَواملنسوخزَبنيَالنايَ أن 
َأهلَالبيت َأهلَوإالَََّ،ال م حكمَواملتشابهَمنَحديثم َديثهمَناسخاًَنسجونَحيلبيتَاَليسَمنَاملنطقيَأنَّ

كماًَومتشاهباًَومل وحم  َحديثهمَلتَومنسوخاًَ َمنَيَ ملختلفةَلتميعاينَااملَزَهذهَممييَ يضعواَقواعدَفَداخلم زَالناسخم
هوَاملنهجَالذيََينيةَالعلميةتناَالدسمؤسَ َةَالكربىَأنََّاملوجودَفلكنََّالطامَََّاملنسوخَوال م حكمَمنَال م تشابه،

َحديثَ َوَد قها،َي صيتَالَي ريدَأحدَأنَ احلقيقةَالَهذهَمَ،جيءَبهَمنَُمالفيَأهلَالبيتَوأعدائهم لَأهَت رمك 
َاليتَجَم َبقواعدمَعلمَالرجالم َم ز ق  َأن  َعصمةَصلواتَ َأهلَبيتَالنَأعداءَماَميءَهبالبيتَبأصولهمَوقواعدهمَبعد 

ََ.هَعليهمَأجعنيوسالمَ َاهللَم

َاإلجياز َأأريَإىلَأينَواالختصار،َاحلديثَي طولَوي طولَويطولَوأناَهناَفَمقام  َ؟َصلدَأن 
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َأصلَإىلَهذهَم َالق رآن،:َأنََّالنتيجةَأريدَأن  َكحديثم َالعرتةم ََوَالقَ كالمَ َََحديث  َنفسَحيَكالم َالعرتةَمرآنم مالنم
َاملواصفات،اخلصائص َنفس َفَ، َالق رآن َأنَّ َفكما َكذاك  َواإلشارات َالرموز َالحيهم َفيديث َالرموزَعرتة هم
َالعرتةَمواإلشارات َنفهمَحديث  َأنَ،َفإذاَأردناَأن  احلديثََوإشاراتَثحلديرموزَاَنعرفَبكل َتفاصيلهمَالب دَّ

َشاءَاهللَ ومعاريضَاحلديث َبقي ٌةَتأتيناَفَحلقةمَيومَغدَإن  إىلََ،األخْيَالفاصلَذهبَإىلنَ،ىلتعاَ،َللحديثم
َالسليب َ.وخ د م ةَاحل سنيَوأنتمَوخادمكمََباسممال ََ،زيارةَالبدنم

َشاءَاهللَ  َاالثَّائَم)َتعاىلَفَحلقة َجديدة َمنَبرناجمناََألقاكمَغداًَإن  َالثقفيختمَ  الَالوفَسيينَُّحلر  ألقاكمََ،(ار 
َاحل سنيَاحل جََّووَ َوحمبَّةَمَعلىَمودَّةَم هَوسالمَ َاهللَمَاتَ ناَصلَومَزمانَمحلسنَإماابنََةَماليةَم هج ةَاحل سنيَونورَعنيم

َ.عليه

 ...ى َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسيْنَلالٌم َعَس

َاهلل َ..فَأم انم
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