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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م9/9/2015 ْشُروْن ُة الَثاِلَثُة و الُعَقَلالَح

 ..ا  عَ ي   جَم  م  ك  ي  لَ َسالٌم عَ 

ي ط  بَ  لمَسَبب  .. احل َسني قمصَّت  َنا احلََياة فم   قمصَّةٌ  لََنا َكانَ   إَذا د   ضمح  َوَوا سم َقة  احلَ  احل َسني  .. عمن َدنَا َقل  الَ  َعَلى ا  جم  قمي  
ي َدة   ني َحاء.. َسرَاب ك لُّه    َوالَباقمي َحَياتمَنا فم  الَوحم  ن َدنَاعم  َوَما.. َحو لََنا َوَما ن  َن   وَك لُّنا. .ل م ت ونا َمت    ونن   يَاء سم

ي فم .. بَاطمل أو َحق   ممن  .. َغْي منَا َوعمن دَ  ي َحَواشم  ..احَلَواشم

 .. ُحَسين يَا.. 
اء ف سورةم أشرت  إىل ما جَ و  اريض،ملعوا الرموزم واإلشاراتم  انونة إىل قَ ا احلديث  ف احللقةم املاضيَ وصَل بنَ 

 ِإلا  أَياام   َثالَثَةَ  النااسَ  ُتَكلِّمَ  لا أَ  ُتكَ آي َ  قَالَ }: يبا النةم زكريَّ احلاديةم والربعني ف قمصَّ  آلم عممران ف اآليةم 

 .{رَْمزا  

 اْلَمْهدِ  ِفي َكانَ   َمنْ  نَُكلِّمُ  َكْيفَ   قَاُلوا ِإلَْيهِ  فََأَشاَرتْ }: سورةم مرمي ف قصةم الصديقة مرميوكذا ما جاَء ف 

واملعاريض   منا، تعرفوا معاريَض كالال تكونوا فقهاء حّتَّ  ، رموٌز وإشاراٌت ومعاريض،إليه فأشارت   ،{َصِبّيا  

، الذي يظهر  من الب نية ا ي قَصد  شيٌء آخرحبسبم اللغةم شيٌء ي قال ال ي قَصد  منه ما هو ف ب نيتهم اللفظية وإّنَّ 
، فما  كالمنا تعرفوا معاريضَ ، وال تكونوا فقهاء حّتَّ املعاريض هي تلك ،اللفظية شيء واملقصود شيٌء آخر
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 رآنة يفهمون الق  الشيعيَّ  الدينية العلميةم  سةم املؤسَّ  ف ؟ أساسا  ف فهمم النصوصم الظهور العرف الذي ي عتَب   قيمة  
وه نا ف هذا البنامج حنَي  احلقائق، هذهم  ، ما ق يمة الظهور العرف معَ واحلديث على أساس الظهور العرف

ة  زي  ، الرمة بكل  أبعادهاعن الرمزي  موزم و ث  عن الر ين ال أحتدَّ ث  عن قانون الرموزم واإلشاراتم واملعاريض إنَّ أحتدَّ 
د ث  عن نفسهم  رآن أساسا  هو حقيقٌة رمزية،، الق  ا  بكل  أبعادها موضوٌع واسٌع عريٌض جد    .هو ُي 

 َواْلِكَتابِ  * حم}: سملةالبَ  ف اآليات الوىل حنَي تبتدئ السورة بعدَ  إذا ما ذهبنا إىل سورةم الز خر ف

 يب، قوم  النَ ه املرموز ف ال مم السابقةى اهلل  عليهم وآلم سم  ُم َمَّد  صلَّ أحاديثم أهل البيت إ حم؛ ف - اْلُمِبينِ 
فعليٌّ ؛ أم ا الكتاب  املبني هكذا تقول كلمات املعصومني، حم، اخلاََت هبذا الرمز: يبهود كانوا يعرفون الن

َعل  َجعال ، الرتميز، وال َجع ل  هوَ  ج عمَل َجعال ، - َربِّيا  عَ  قُ ْرآنا   َجَعْلَناهُ  ِإناا -ه عليه وسالم   اهللم  صلوات    الرمز ُي 
 -؟ هوأم ا ف احلقيقة ما  ،هذا هو رمز  الكتابم املبني - َعَربِّيا   قُ ْرآنا   َجَعْلَناهُ  ِإناا -ع  الرمز لشيء  آخر ي وضَ 

 ،الناطقة العلوية   احلقيقة   هو الكتاب  املبني - {َحِكيم   ِلي  َلعَ  َلَديْ َنا -احلقيقة  هناك  - اْلِكَتابِ  أُمِّ  ِفي َوِإناهُ 

يعين جعلنا  ا،مل تقل اآلية إن ا جعلناه   - َجَعْلَناهُ  ِإناا * اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ  * حم} :-ج عملت كتابا  صامتا  

 َواْلِكَتابِ  * حم -ية الضمْي يعود على القرب وهذه بديهيٌة معروفة ف قواعدم العرب الكتاب املبني،حم و 

جاء مرموزا ، هذا هو رمز،  - َعَربِّيا   قُ ْرآنا   -؟ علنا الكتاَب املبني، جعلناه ماذاج - َجَعْلَناهُ  ِإناا * اْلُمِبينِ 

 أُمِّ  ِفي  -وإنَّ الكتاَب املبني أين؟  - َوِإناهُ  -ل ا الكمَ هَ وإنَّ احلقيقة بوجهم  - َوِإناهُ  -؟ احلقيقة  الصيلة  أين

ف رواياتم  ،د الوصياءف زيارات سي   ى حقيقة  العلي  احلكيم،هناك تتجل   ،{ َحِكيم   َلَعِلي   َلَديْ َنا اْلِكَتابِ 

وا ، هو عليُّنا ال غْي، إقرأعليٌّ  اآليةم هوَ  وأحاديثم أهل البيت وبكثرة  متكاثرة  متوافرة  متواترة  عليٌّ ف هذهم 
وا أدعية  واقرأ  مفاتيحم اجلنان، إقرأوا دعاء الن دبة الشريف، إقرأوا أدعية يوم الغدير،ي دم الوصياء فزياراتم س

 اآليةم  عليٌّ ف هذهم  ،فيه بشكل  واضح  ال لبسَ والروايات  ت صر ٌح ، الدعية  والزيارات عنهم أخرى كثْية  وردت  
 فتلك حقيقةٌ  ذي ال نعرفه  حبقيقتهم، املرموز والنعرفه  بشكلهم ، الذي ذي ال نعرفه  نعرفه  وال ذيعليٌّ ال ،هو عليٌّ 

 .دارَك والعقولتتجاوز  امل
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 قُ ْرآنا   -اه  لكم جعلن ،احلقيقة  هذهم بنيكتاَب املجعلنا هذا ال - َجَعْلَناهُ  ِإناا * اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ  * حم}

تحت  لو فالكالم  يطول  - {ِكيم  حَ  َلَعِلي   َناَلَدي ْ  بِ اْلِكَتا أُمِّ  ِفي ِإناهُ وَ *  تَ ْعِقُلونَ  لاَعلاُكمْ  -صامتا   - َعَربِيّا  

ا مبعناها الرموزم ه ن ت  عنأحتدَّ   ال، إّن  دفتحت  الباب فإنَّ الباب لن ي سَ  فإذا الباب عند أعتابم علي ،
الوضوء من  ،بادات  رموزٌ ع، فالتم لعبادااث  عن رمزية وال أحتدَّ  ث  عن هذا،ال أحتدَّ  ،مزية الق رآنم عن رَ  ،المشل

، ك لُّ ما فيها إحرامها رمزٌ  تكبْي ،رمزٌ  ركوعها ،سجودها رمزٌ  ،هلا إىل آخرهاالة من أو  ، الصَّ لهم إىل آخره رموزأو  
عن  ث  ، تتحدَّ زٌز رموٌز رمو تهم رمو بادان  ف عالدي ،والزيارات رموزٌ  ،واحلجُّ بطقوسهم رموزٌ  ،، الصيام رموزٌ رموز

 الواقع ف لعمليةم تطبيقاهتا ا ٌت وراءالالف باب املعامالتم هلا دم  الشرعيةم   الحكام  ، حّتَّ أل العلىحقائق ف امل
وما  كب،أإىل حقائَق  و يرمز  شيء  ه وك لُّ  والنور رمٌز، مٌز،املاء ر  احليايت واملعاش اليومي، والتكوين  رموز،

شياء إال  مظاهٌر وما ال على،اتم اللتجلي  ات شْي  إىل  ،ص ورٌ  ،وزات الدىن رمفإنَّ التجلي   ، رموزات  إالَّ التجلي  
  .ألمساء احلسىن، واحلديث  َيطولل

الدينية  وية ف نصوصنا اللغةم جلهاث  عن ين ه نا حنَي ذكرت  قانون الرموزم واإلشاراتم واملعاريض أحتدَّ إنَّ 
ٌي ملنهجم و تطبيٌق عملهنامَج  الب لنَّ  ،يطول ويطولفذلك كالٌم  ،ث  عن الرمزية مبعناها الواسع، ال أحتدَّ فقط

ة  لفهم قث  عن طريدَّ وىل يتحجة الحلنم القولم بالدر  ومنهج   تهم،وشخصي   حلن القول ف دراسيت لثورة املختارم 
 وزم ن قانون الرمث عدَّ  أحت، لذا حنيَ ما جاَء ف حديثم العرتة الطاهرةرآن أو ، نصوص الق  النصوص الدينية

، العرتة مي ومن حديثم ر  الكَ لكتابم اذ أمثلة  وّناذج من آياتم آخواملعاريض هو ف اجلهةم اللغوية، س إلشاراتوا
 آيات اريضي فاملع سلوب اإلشارةم وعن السلوبعن أ ثتتحدَّ  ،ث عن السلوب الرمزيّناذج تتحدَّ 

 ه عليهم أجعني.وسالم   اهللم  الكتابم أو ف كلماتم املعصومني صلوات  

 الشاَجرِ  َوِمنَ  بُ ُيوتا   اْلِجَبالِ  ِمنَ  اتاِخِذي َأنِ  الناْحلِ  ِإَلى رَبُّكَ  َوَأْوَحى }:إذا ما ذهبنا إىل سورة النحل

 ثُما ُكِلي ِمن ُكلِّ الثاَمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلال  َيْخُرُج ِمن ُبطُوِنَها َشَراب  مُّْخَتِلف   * يَ ْعِرُشونَ  َوِمماا

قاَل:  ،{الناْحلِ  ِإَلى رَبُّكَ  َوَأْوَحى }) : ادقف تفسْيم الق م ي عن إمامنا الص - { أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاء لِلنااسِ 
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َأَمَرنَا أْن نتاِخَذ  { بُ ُيوتا   اْلِجَبالِ  ِمنَ  اتاِخِذي َأنِ  } -حل نن  الن -ا َنحُن الناْحل الاِذي أوحى اهلُل إليهَ 

، ه نا املراد من كلمة من الَعَجم يعين من الف رس - : ِمَن الَعَجميَ ُقولُ  { الشاَجرِ  َوِمنَ } ِب ِشيَعةِمَن الَعرَ 

والاِذي َيْخُرُج ِمْن ُبطُوِنها شراب   -من سائرم ال مم  - ِمَن اْلَمَواِلي { يَ ْعِرُشونَ  َوِمماا } -الَعَجم 

  للظهور العرف،؟ ال عالقةَ املعاّن أيَن الظهور الع رف من هذهم  - ليكمذي يخرُج مناا إمختلف  ألوانُه الِعلُم الا 
 ، صحيٌح علماؤنا رفضوا هذهم اخلط رآن هبذا النحو على طولم وأهل  البيتم ف أحاديثهم التفسْيية فس روا الق  

هم أحراٌر  يت،لحاديثم أهل الب وافقتموّن أم مل توافقوّن ال شأن يل برفضم مراجع الشيعةم  سواء ،الروايات
رفضوها مراجعنا على أساسم قواعدم علم الرجال أحاديث  أهل البيت  هذهم  ما أعتقد،فيما يعتقدون وأنا ح رٌّ في

 .البيت على هذا الساس ر فمَضت أحاديث  أهل ،الناصيب

ِفيِه }:  اآليةم د حبسبم الظاهرم قَ للعسل كما ي عت َ  ون ورَد فيها وصفٌ اآلية التاسعة والست   ن كتٌة بديعٌة جدا ،

َوَلو َكاَن َكَما يُزَعم أَناُه : ) ه عليه؟ يقولوسالم   اهللم  ماذا يقول إمام نا الصادق صلوات   - {ِشَفاء لِلنااسِ 

 {نااسِ ِفيِه ِشَفاء لِل} :َعاَهة  ِإلا َبِرئ لقول اهلل الَعَسل الاِذي يَْأُكُلُه النااْس ِإَذا  َما َأَكَل ِمنُه َوَل َشِرَب ُذو

العسل اإلمام يقول املفروض  لو كان املراد حقيقة  من اآليةم  ،اساهلل يقول فيه شفاٌء للنَّ  - ول ُخْلَف ِلَقوِل اهلل
يكون  فهل؟ ولكن هل هذا ُيدث  ف الواقع -(  ِإَذا  َما َأَكَل ِمنُه َوَل َشِرَب ُذو َعاَهة  ِإلا َبِرئ) -هكذا 

 َورَْحَمة   ِشَفاء ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونُ نَ زِّلُ } :هِ ناما الشَِّفاُء في َعْلِم الُقرآِن لقولِ َوإِ  -؟ لكالمم اهلل خ لمف

: أَِئماُة الُهّدى الاِذيَن قَاَل اهلل -؟ َمن   - ، وَأهُلهُ ْهِلِه ل َشكا ِفيه ول ِمريَةفَ ُهو ِشَفاء  ورحمة  ِل  {لِّْلُمْؤِمِنينَ 

َنا الاِذينَ  ْلِكَتابَ ا َأْورَثْ َنا ثُما }  ،مرآن عليهم أن  يذهب إىل حديثهفاء الق  فمن ي ريد شم  - {ِعَباِدنَا ِمنْ  اْصطََفي ْ

بذلك مراجعنا العرف وأن  يستعمل مناهج املخالفني ف التفسْي كما قاَم ال أن  يستعمل منهج الظهور 
تعاىل ف مستقبلم الي امم  إن  شاء اهلل   ،لتفسْية ا، أنا ال أريد أن  أذهَب بعيدا  ف قضي  وعلماؤنا ومفس رونا
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وعن مضامني التفسْيم ف ذلك البنامج إن   ث عن التفسْيم وسأحتدَّ  قرآهنم (، ): سأ قد م بني أيديكم برنامج
 .ا أمثلٌة فقط أعرضها بنَي أيديكم، ه نتعاىل شاء اهلل  

: لتكاثرن آيات سورة ام ةلخْي ي االثامنةم وه يةم إذا ما ذهبنا إىل سورة التكاثر ف اجلزء الثالثني وف اآل

نا انم الية  إمام زمالنعيم وَ  هم،واليت   لنَّعميم  ا لبيت،احاديثم أهل النَّعميم  ف أ - {الناِعيمِ  َعنِ  يَ ْوَمِئذ   لَُتْسأَُلنا  ثُما }

الرَُّطب  ؛ يمف معىن النع وردَ  ن،موال الص حة   ورَد ف أحاديث  النعيم  هو العافية ، ه عليه،وسالم   صلوات  اهللم 
ف احلياة  ن  م هبا اإلنسا يتنع  اء اليت، الشيوورَد وورد يعين اجلمال، اعتدال  اخللقة، ، وورد كذلكواملاء البارد

َ العالئم الدنيوية  ن  شاء اهلل  إا سأتناوله  م وذلك طونهم ق بنَي ظواهرم الكتاب وب  ، أنا هنا لست  بصددم أن  أبني 
 ، وحنيَ ي  وآلم علي  الية  علوَ ؛ عيمهلذا املصطلح الن لكن املعىن الدقيق واحلقيق ) قرآهنم (، اىل ف برنامجتع

فني كتبم املخال  وصا  فنة وخصد  على اللسالذي يرتدَّ عيم سأَل بعض الصحابم إمامنا الصادق عن معىن الن
يَس من ج ودهم أن  يكم نعمة  فلنعَم عل إذا أ س بحانه  وتعاىلإنَّ اهلل): اإلمام ماذا قال؟ قال واملاء البارد، الر طب  

الية  علي  عيم  وَ الن م،ن هذا اإلكراعضيفه   ل  ائم اإلنسان  حنَي ي كرمم  ضيَفه  ال ي س سائَلكم َعمَّا جاَد بهم عَليك م(ي  
، النال لوَ زٌ النعيم  رمو  ،لرمز، هذا هو ا؟ هنا رموزفأيَن الظهور الع رف هنا ه عليه،وسالم   اهللم  صلوات    حل  ية علي 

ذي خيرج من والشراب  ال ،شيعتهم صنافم يَعرمش ون رموٌز ل وَما واجلبال  والشجر   رمٌز لمم َحمَّد  وآل ُم َمَّد،
 .ئتوَعب  ما ش ما شئت ق ل   ،بلسان املعاريض ،بلسان اإلشارةم  ،ك لُّ هذا بلسانم الرمز  بطوهنا معارفهم،

 ُكلِّ   ِفي أَن اُهمْ  تَ رَ  أََلمْ  * اْلَغاُوونَ  يَ تاِبُعُهمُ  َوالشَُّعَراءُ }: اآلياتإىل سورةم الش عراء ونقرأ فيها  إذا ما ذهبنا

اآليات  إىل آخر {الصااِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الاِذينَ  ِإلا  * يَ ْفَعُلونَ  َل  َما يَ ُقوُلونَ  َوأَن اُهمْ  * يَِهيُمونَ  َواد  

هذا التأريخ  - دحَ أَ  هُ عُ بِ تا را  ي َ اعِ يَت شَ أَ رَ  لْ هَ : )تنا؟ إمامنا الباقر يقولماذا يقول أئم   سورة الشعراء،الشريفة ف 
 -َبع تا را  ي ُ اعِ يَت شَ أَ رَ  لْ هَ  -ع  الشعراء بم الناس ت عَجب  بشعر الشعراء ولكنَّها ال تت   لهم إىل آخرهمند ونك من أوَّ 

َهُؤَلِء الُفَقَهاء الاِذيَن ُيشِعروَن قُلوَب النااِس بِالَباِطل  -ادق يقول امنا الصإذا  من ه م هؤالء الش عراء؟ إم
كالم  الباقر   ،عون، هذا كالم العرتة الطاهرةبَ الشعراء ال ي  تَّ  الفقهاء ي  تََّبعون، -فَ ُهم الشُّعَراء الاذيَن يُ تابَ ُعون 

  .ادقوالص
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 -(  ْذَهب  َيذَهُبونْ ِفي ُكلِّ مَ  أيّ  { َيِهيُمونَ  َواد   ُكلِّ   ِفي أَن اُهمْ  رَ ت َ  أََلمْ  }: )وف تفسْي علي  بن إبراهيم

ا جتمع   ،اسْيناىل تفإ ،رآنم ذهبوا إىل تفسْي الق  يعي، إث عن الواقع الشأحتدَّ  إذهبوا إىل الكتب، ك لَّ شيء    فإهن 
ر ن  ي ذكَ وإم ا أ ضع فر وي  ذكَ ن  ي  أمَّا إ لَّ مذهب وما جاء عن أهلم البيتتذهب ك   ، ما جاء عن أهل البيتإالَّ 

الن وقال ا  برأس قال فرأس ،همأعدائ كالم  ر معَ وإم ا أن  ي ذكَ  إم ا أن  ي ذكر ف تالفيفم البحث،و  ف احلاشية،
 ال إن ين ،ملكتباتا ونكم فد ا،ونر كتب تفسْينا اليت كتبها علماؤنا وفقهاؤنا ومراجعنا ومفس    ، هذهم ادقالص

ق سواأف مكتبات  ،ةة موجودلعام  ، ف املكتبات اموجودٌة ف املكتبات ، الكتب  ن السرارعن سر  مم  أحتد ث  
د تأكَّ يق ويريد أن  ي دق   د أن  ، من يريف كل  مكان الكتب موجودة ،نرتنتعلى اإل ،الكتب اليت تبيع  الكتب

 .ة كالمي ميكنه أن  ي راجعمن صحَّ 

 -ادق لصاكما يقول إمامنا   -َقهاِء َهؤلِء الفُ  ن اُهمإ ؟َبعا  يُ تا َأرَأيَت َشاِعر  {اْلغَاُوونَ  مُ يَ تاِبُعهُ  َوالشَُّعَراء}

اسم من  قلوَب النُيعلونَ  ؟الباطلبالناس   قلوبما املراد ي شعرونَ  -الاِذيَن ُيشِعروَن قُلوَب النااِس بِالَباِطل 
ر يس أن  ي فسَّ ؟ ألاطلب البيت أليس ترك حديث أهل ،حق ا   وترى الباطلَ أتباعهم تستشعر  الباطل وتستذوقه  

وَن َقَهاء الاِذيَن ُيْشِعرُ ؤَلِء الفُ َنى هَ ا عَ إنامَ  -ا  للمنهجم الع مري باطل أو ال؟ ووفق ،رآن وفقا  لذوق املخالفنيالق  
ا مرادي ، هذارةشسلوب اإلمن أ ،لرمزا، هذا مرادي من أسلوب عراء رمٌز هناالش   -قُ ُلوَب النااِس بِالَباِطل 

 .نهجملاوفقا  هلذا  ،لقواعدا هم فقا  هلذ وم م كالمهم إالَّ لن  ي فهَ  ،من قانون الرموز واإلشارات واملعاريض

 ِإنَاثا   ِإلا  ُدونِهِ  ِمن َيْدُعونَ  ِإن }: سابعة  بعَد العاشرةم بعَد املئةإذا ما ذهبنا إىل سورةم آلم عممران اآلية  ال

هذا ف  -َدَخَل رَُجل  َعَلى أَبي َعبِد اهلل  ،{ِإنَاثا   ِإلا  ُدونِهِ  ِمن َيْدُعونَ  ِإن - مارِيدا   َشْيطَانا   ِإلا  ُعونَ َيدْ  َوِإن

: الساالُم فَ َقالَ  -ادق على إمامنا الص -َدَخَل رَُجل  َعَلى أَبي َعبِد اهلل َعليِه الساالم  -اشي تفسْي العي  
ف ف   -: َمه فَ َقاَم َعَلى َقَدَميه فَ َقالَ  ،ْلُمْؤِمنينَليَك يَا َأِميَر اعَ  ، هذا : َمهفَ َقالَ  - ؟!ما الذي تقول ،، َمهاك 
 ،لُّهم أمراء  املؤمنني ولكن ه ناَك ضوابطتنا ك  ، هم قطعا  أئم  الَّ لعلي  إ -سم  ل َيصُلُح إلا َلِميِر اْلُمْؤِمنين إ

سم  ل َيصُلُح إلا َلِميِر اْلُمْؤِمنين اهلُل َسمااُه به وَلم ، هذا إ: َمهفَ َقالَ  -ل هناك بروتوكوالت ف التعام  
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 ِإن}ا  وإْن َلم َيُكن بِِه ابْ ُتِلَي ِبه َوُهَو َقوُل اهلِل في ِكَتاِبه َرِضَي ِبه إلا َكاَن َمْنُكوحُيسماى ِبه َأَحد  َغيُره ف َ 

إن  يدعوَن من دونم علي  أمْي املؤمنني يدعون غْيه  بأمْي املؤمنني إالَّ  يعين - {ِإنَاثا   ِإلا  ُدونِهِ  ِمن َيْدُعونَ 

بَن ا الساالُم َعَليَك يَا ،َة اهلل: الساالُم َعَليَك يَا بَقيا قُلُت: َفَما يُْدَعى ِبِه قَاِئُمُكم؟ قَاَل: يُ َقاَل َلهُ  -إناثا :

الظهور  هذا املعىن هل مي كن أن  نصل إليهم من خاللم  - {اثا  ِإنَ  ِإلا  ُدونِهِ  ِمن َيْدُعونَ  ِإن } - َرسول اهلل

هل ميكن أن  نصل إىل هذا ، ، إناث ه نا رموزرموز ، هذه؟ ال مي كنالعرف، من خالل الفهم اللغوي العادي
انون الرموز لق ،، هذا فهٌم وفقا  هلذا القانونأبدا   مهنج الع مري املخالف لهل البيت؟!الفهم وفقا  لل

 .إلشارات واملعاريضوا

، ف وده  هب إىل سورةم بلها نذوق جراتإذا ما ذهبنا إىل سورة احل   ،اآلية والذي ي فص ل هذا املعىن ف هذهم 

 َكانُواْ   قَ ْبلُ  َوِمن ِإلَْيهِ  ونَ ْهَرعُ ي ُمهُ قَ وْ  َوَجاءهُ } يب:الثامنةم والسبعني ف قمص ة لوط  الن سورة هود ف اآليةم 

 ُمهُ قَ وْ  َوَجاءهُ  -يب لوط د النوفا  عنوا ضيبعد أنَّ جاءه  املالئكة بصورم شباب  وَحلُّ  - يَِّئاتِ السا  يَ ْعَمُلونَ 
 َولَ  الّلهَ  ات اُقواْ فَ  َلُكمْ  َأْطَهرُ  ُهنا  اِتيبَ نَ  َه ُؤلء قَ ْومِ  ايَ  قَالَ  السايَِّئاتِ  يَ ْعَمُلونَ  َكانُواْ   قَ ْبلُ  َوِمن ِإلَْيهِ  ْهَرُعونَ ي

ك لُّكم   كم مأبونون؟؟ ك لُّ ناحد ليس مأبو ما فيكم و  - {راِشيد   رَُجل   ِمنُكمْ  أَلَْيسَ  َضْيِفي ِفي ُتْخُزونِ 

ارسون اللواط؟ نَي يقول هَلم أليس منكم رجٌل رشيد ُت   .للواطكم ُتارسون ا؟ ك لُّ رشيد يعين ما فيكم رجلٌ  حم

ضح  يت  اآلية اليت قبلها حّتَّ  - َوَمَلِئهِ  ْرَعْونَ فِ  ِإَلى} -والتسعني  السابعةم  ف نفس سورة هود ف اآليةم  

 ِفْرَعْونَ  َأْمرُ  َوَما ِفْرَعْونَ  َأْمرَ  فَات ابَ ُعواْ  َوَمَلِئهِ  ِفْرَعْونَ  ِإَلى * مُِّبين   َوُسْلطَان   ِبآيَاتَِنا ُموَسى َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ  -املعىن 

ه عليهم وسالم   اهللم  رآّن الوارد عنهم صلوات  دم التفسْي الق  وفرعون رمٌز لعداءم علي  حبسبم قواع - {ِبَرِشيد  

ارس ما لوط وهو يسأهل   يبف سورةم احل جرات إذا ما جعنا بنَي قول الن أجعني، م عن رجل  رشيد  بينهم ال مي 
ا أمر  فرعون ليس رشي ،وف نفس السورةم وصف  فرعون ووصف  أمرهم بأنَّه  ليس رشيدا   ،ميارسونه دا  لنَّ وإّن 
  .ليس رشيدا  فرعون 
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ماذا؟  - مُ ِإلَْيكُ  وََكراهَ  وِبُكمْ قُ لُ  ِفي َنهُ َوزَي ا  يَمانَ اْلِ  ِإلَْيُكمُ  َحبابَ  اللاهَ  َوَلِكنا }: إذا ذهبنا إىل سور احلجرات

اف ف الك الرواية  صادق و مامنا الاذا يقول إم - { نَ الرااِشُدو  ُهمُ  ُأْولَِئكَ  َواْلِعْصَيانَ  َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ  -

: ادق يقولمنا الص، إماةي وف مصادر أخرى كثْي بن إبراهيم القم  الشريف وهي موجودٌة ف تفسْي علي  

يَمانَ  ِإلَْيُكمُ  َحبابَ }  ُفُسوقَ َوالْ  اْلُكْفرَ  ِإلَْيُكمُ  وََكراهَ } نينمِ لمؤْ ا يرَ مِ أَ  يعنِ يَ  {قُ ُلوِبُكمْ  ِفي َوزَي اَنهُ  اْلِ

وصفم شدون بالرا - {ُدونَ الرااشِ  ُهمُ  ُأْولَِئكَ } -اآلية ف آخرها و  - ل والثاني والثالثالوّ  {ْصَيانَ َواْلعِ 

ات الكتابم وّناذج من آي أمثلةٌ  ا هيَ إّن   ،أنا ال أريد أن  أدخل ف التفاصيل ،ف اآلياتالرمزية  واضحة  ،الناس
 الكرمي.

ذا يقول؟ مْي املؤمنني ماأ - {ْلَحِميرِ ا َلَصْوتُ  اْلَْصَواتِ  َكرَ أَن ِإنا }: إذا ما ذهبنا إىل سورة لقمان

ِمْن أْن  اهلل َأْكَرم -صواَت للحمْي عَل الذي جال هو - ثُما يُ ْنِكُرهُ اهلل َأْكَرم ِمْن أْن َيخُلَق َشيئا  : )يقول
ا ِفي الناار ورَِة ِحَمارَين إذا َشَهقَ صُ ن نَار ِفي  مِ وت  تَابُ  إناَما ُهَو زُرَيق  وَصاِحبُه ِفي ثُما يُ ْنِكُرهُ َيخُلَق َشيئا  

صوات أعداء علي  ت أرَ ذ كم  ليتاْي هنا ت  احلمأصوا ،رموزٌ هذه  -( انْ َزَعَج أْهُل النااِر ِمن ِشداِة ُصراِخِهَما
 .م أيضا  ى منها أهل  جهنَّ ف جهنم فهي أنكر  الصواتم يتأذ   وآل علي  

رآن  من الق  بم الكرمي، ن الكتاميض ات واملعار ّناذج من الرموزم واإلشار  ،ي قليلٌة جد ا  ت علينا جمموعة وهمر  
 أخرى هم رآن بطريقة  لق  فهموا ايدون أن الذين يري رآهنم،ق  هو  ،نه  لنا أهل  بيت العصمةأو له إىل آخرهم هكذا بيَّ 

ثوَن عن ق ر هذا ق رآن  ُم َمَّد  وآلم ُم َمَّد و  أحرار، د  ذج ف الرمزية نت وهناك ّناريعة كااذج س، ّنآهنمهم ُي 
طناب واإلسهاب ف مقام اإل نا لست   ه  ينلكنَّ  ،هتايت ذكر النماذج الَّ  واإلشارةم واملعاريضيةم أعمق بكثْي من هذهم 

ح لكم املطلبجمرَّ  ،والتفصيل   .د ّناذج لكي أوضم

 :نماذج من حديثهم 
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، فن معىن العراؤمنني عامل  أمْيبن  الكواء يسأل  العراف: إى سبيل املثال ف معىن لالكاف الشريف ع 

ماذا يقول  - {ِبِسيَماُهمْ  ُكالا   رُِفونَ يَ عْ  رَِجال   اَلْعَرافِ  َوَعَلى}: ت ف سورة العرافرَ العراف اليت ذ كم 

 ُكالا   ونَ يَ ْعرِفُ  ال  جَ رِ  َرافِ اَلعْ  َوَعَلى} :آلية تقولا - : َنحُن َعَلى العراففَ َقالَ ) -؟ أمْي املؤمنني

 اف َعَلى العر َنحنُ  -ة ف مكان، منزليعين العرا - َنحُن َعَلى العراف -اإلمام يقول  - {ِبِسيَماُهمْ 

نَ ْعِرُف  عرافال َنحُن َعَلى -ديثهم  ف حُث َّ ماذا يقول اإلمام وهو مستمرٌّ  - نَ ْعِرُف أَْنَصارَنا ِبسيَماُهم
ِذي ل الا  -ا  العراف نن  أيضو  -راف وَنحُن الع -يعين ه م الرجال  على العراف  - أَْنَصارَنا ِبسيَماُهم

خاص ة   ة ليستالقضي   وهذهم  بمد اهلل،لوالنا ما ع   ،َف اهللوالنا ما ع رم ل -يُعَرُف اهللُ َعزا َوَجلا إلا ِبَسِبيِل َمعرِفَِتنا 
يست فقط املعرفة هنا لو  الئق، اخلت ك لُّ م ما عرفلواله   خللق،قضي ة  ا هذهم  ،، لوالنا ما ع رمَف اهللبشيعتهم

لكائنات، كيَف اا ت َسب ح  يت بسببهالجود احلديث عن املعرفة العميقةم ف الو  رفة الكسبية وال املعرفة الوهبية،املع

دهم من دونم أن   حبمائنات  ط ر ا  كح  اليَف ت َسب  كَ   ،{ِبَحْمَدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإلا  َشْيء   مِّن َوِإن}؟ ت سب ح الكائنات

 َعزا َوَجلا  يُعَرُف اهللُ لِذي اف الا َوَنحُن العرَ  -ة عميقة ف باطنم املوجودات ، معرفة خفي  تكون هناك معرفة
ستبطن  احلقائق وي سبق احلقائقخللق ويابق  معىن  يس ،لألعرافم  ث عن معىنه نا يتحدَّ  -إلا ِبَسِبيِل َمعرِفَِتنا 

احلاكمون  ه م -َمِة َعَلى الصَِّراط وَم الِقَيايَ َجلا  وَ وَنحُن اَلْعَراُف يُ َعرِّفُنا اهلُل َعزا   نفسم الوقت، ُث َّ يقول:ف
 وهل   - وأَْنَكرنَاه اَر إلا َمْن أَْنَكَرناْدُخُل النا َل يَ وَ َناه ال َيدُخُل الَجناة إلا َمْن َعَرفَ َنا وَعَرف ْ فَ  -ف يوم القيامة 

  الشريفاية من الكاف؟ الرو لتفسْيانتهي معىن العراف عند هذا احلد ؟ أبدا ، أين الظهور العرف؟ أين قواعد ي
هذا أهل البيت و  و تفسْيهوهذا  هذا هو حديث  أهل البيت ،ءنا الجال  يا علماءَ  وهذا كالم  أمْي املؤمنني،

 .رآن أهل البيتهو ق  

فون وقد  مبا ي َضع   شأن يللت الوكما ق   يت ي ضع فها علماؤنا ومراجعنا،لبيان والإذا ما ذهبنا إىل خ طبة ا
 ، رمضانلشاشة ف شهرم ا هذهم  على مثت  بشيء  من التفصيلم عن هذه اخل طبة ف برنامج يا علي  الذي ق د  حتدَّ 

 .ام القريبة القادمةتعاىل ف اليَّ  وسي عاد بث ه  إن  شاَء اهلل  
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، لسرارهو حقيقة  ا - ْسَرارُة الَ يقَ أنَا َحقِ : )نفسم اخلطبة يقول أمْي املؤمنني ف ،لبيان العلويةف خطبةم ا 
لشياء هي ما وراء ئق  ا، حقاي ة  تكون خف ار واحلقيقة   السر هو حقيقة   -أنَا الظااِهُر ِفي اَلْسَرار  - يقول ُث َّ 

موٌز ر  -اَلْسَرار  أَنَا ِسرُّ  - ُث َّ يَقول - َرارِفي اَلسْ  أنَا الظااِهرُ  -قول ُث َّ ي - أنَا َحِقيَقُة اَلْسَرار -الشياء 
َزاُن الِحَساب  -العلوية  م تحر كة ف احلديثم عن احلقيقةم  أنَا ُمِقيُل  -قول ، ُث َّ يسابزان  احلليٌّ ميع -أنّا ِمي ْ

ع،؛ م قيل -الِحَساب  ساب ث عن احلم واحلدي ر َره،ن  ال مي  ر َر وي ريد أمي  ن  يريد أ ،يعين بيدهم احلمساب يعين م رجم
هو بقدر   و الَّ إ شيء   ن  ما مم  ،سابلقيامة هو نوٌع من أنواع احلم ، احلساب  ف يوم اليس احلساب ف يوم القيامة

ق ومع لة  قبَل اخلل احل جَّ ت تقو ، أليس الروايا اخللقم ومع اخللقم وبعَد اخللق، قبلَ ، هذا هو احلسابمعلوم
َزاُن الِحَساب -؟ احلساب  هو هذا اخللق وبعد اخللق أنّا َجْدَوُل  -ل ُث َّ يقو  - لِحَسابيُل اأنَا ُمقِ  ،أنّا ِمي ْ

يت نعرفها ال ةم العلوي حلقيقةم  إىل ان بعيد  مه عليه ت شْي  وسالم   ك  ف حديثهم صلوات  اهللم رموٌز تتحرَّ  -الِحَساب 
 لعليٌّ حكيم،تاب  أ م  الكف ؟ لن ه  ملاذا ة وال نعرفها ف صورهتا احلقيقية،هتا املرموز ف صور ، نعرمف ها وال نعرفها

 .فأيَن نن  وأيَن أمُّ الكتاب

 اهللم  ات  نهم صلو ديث عل الشرائع للشيخ الصدوق ينقل أحاهذا هو علَ  إذا ما ذهبنا إىل مثال  آخر،
ر والراوي أبو لباقإمامنا ا ، عنتيق الععرفونه ، الكعبة  البيت  عليهم، ملاذا مس  ي بالبيت العتيق؟ البيت العتيق ت

؟ يء  َسّماُه اهلل الَعِتيقْ شَ  ِلَيِّ  - باقرمام الأل  اإلأبو محزة يس -؟  َشيء  َسّماُه اهلل الَعِتيقْ ِلَيِّ ): محزة الث مايل
يَر ّكاْن َيْسكُنوَن غَ ب  وسُ لا لَُه رَ لرض إ ات  َوَضَعُه اهلل َعَلى َوجهِ لَيَس ِمْن بَي -ماذا يقول إمامنا الباقر؟  -

يت  بَ لَيَس ِمْن  - كذا يقولهاإلمام  م بيت مس  ي بالبيت العتيق،أقد ملاذا؟ لنَّه  أقَدم بَيت، -يت هذا الب
َل َربا َلُه ُكُنُه َأَحد وَ ُه ل َيسْ يت فإنا ذا البيَر هَن غَ ّكاْن َيْسكُنو َوَضَعُه اهلل َعَلى َوجِه الرض إلا َلُه َرب  وسُ 

 .م ي بالبيت العتيقل بيت وهو أقدم  بيت فس  فهو أو   -( إلا اهلل

من  - (ُه ُأْعِتَق ِمَن الَغَرقَعِتيق لنا يِت الالبَ وإناماا ُسمَِّي بِ : )ةرتَ ق العم عن صادم  وماذا يقولون أيضا  والرواية  
 .لَغَرقا، فهو أ عتمَق من لبيت مل يغرقفإنَّ هذا ا طوفان نوح، ؟ من غرقم أي  غرق  
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تميق، عتيٌق من أي  عَ  - رحُ بَيت   ناهُ يُت الَعِتْيق لُسمَِّي البَ ) -؟ عليه اهللم  وماذا يقول باقرهم صلوات  
 من الناس، ميلكه  أحٌد ملبيٌت ح ر  ه  يق لنَّ يت العتي بالبم  فس   -( َعِتيق  ِمَن النااْس َوَلْم َيْمِلكُه َأَحد -شيء ؟ 

يت  مل يسكن فيه به  أقَدم  نَّ عتيق ليت الومس  ي بالب  أعتمَق من الغرق ف طوفانم نوح،ومس  ي بالبيت العتيق لنَّه  
  .من رب  إال  اهلل ليس له   أحد،

يستند  ليت قواعد الفهم ال  وجودَ ال ،العرفللظهور  ال وجودَ  ،رمزيٌة واضحة ف التعابْيم وف البيانم وف الشرح
اك رمزيٌة ، هنهل البيتخالف لر املكروا بالفم الذين تأثَّ  إليها املخالفون ويستند  إليها أيضا  علماء الشيعةم 

 .ة على طول اخلطالقضي   ،هذا املثال ال تقف  عندَ  واضحة واملسألة  

: ولقُ ّضال ي َ فَ  بنِ ن بُن الحسَ ي  ليه عَ لَ عَ ه المُ وسَ  اهللِ  اتُ لوَ ا صَ ضَ ا الرِّ امنَ مَ إِ  نْ عَ : )نأخذ  مثاال  آخر
د ث عن أبيهم  -َسألُت الرَِّضا  َي الناِبيُّ َم ُكنِّ : لِ ُقلُت َلهُ ف َ ُت الرَِّضا ول َسأليَق -ض ال فبن ، والده  احلسن ُي 

ُسوِل اهلل فَ َهل  رَ بنَ ا ا: يَ : فَ ُقلُت َلهُ ه، قَالَ َي بِ ُكنِّ م فَ بن يُ َقاُل َله قَاسِ بَأَِبي الَقاِسم؟ فَ َقاَل: لناُه َكاَن َلُه إ
: فَ ُقلُت َلهُ  -م  بأيب القاسم فك ين  ه  قاسمسبن الم اهلل إكاَن لرسو   ،هذا الكالم معروف -؟ َتراني أهال  للزِيَاَدة

 خ الَصته  إنَّ  ،ويل؟ احلديث  طضار امنا الإم ه  فماذا قال ل -؟  َرُسوِل اهلل فَ َهل َتراني أهال  للزِيَاَدةبنَ ا يَا
نيَ ال مَّة ولك ، رسول اهلل وعليٌّ والدا هذهم اهلل والد  هذه ال مَّةرسول   فرسول اهلل والد  نَد رسول اهللع نقف  ن حم

ين هو أبا  لقاسمم يع ،بو القاسمل اهلل أورسو  ،م  اجلنَّةم والناروعليٌّ قاس ة وعليٌّ من أ مَّةم رسول اهلل،هذه ال مَّ 
يٌّ ، علوعليٌّ أدييب لديب  إبن،ا ،والديب  ولد -(  ِبي َأِديرَبِّي فََأْحَسَن تَأِديِبي وَعِلي   أدابَِني)  -اجلنَّةم والنَّار 

مَّد  صلَّ  ة،ل مَّ هلذه ا ا والدٌ اله  وكم  هو أبو قاسم اجلنَّةم والنَّار، م اجلنَّةم والنار ورسول اهللم هو قاسم  ى وعليٌّ نفس  ُم 
 .ل  حديثهمة واضحة وإشارات واضحة ف ك  ، رمزي  هم وسلَّموآلم  عليهم  اهلل  

َأْسَلَم  -ادق إمامنا الص - َعَليه : قَاَل أبو َعبِد اهلل َصَلواُت اهللِ ال ُمفضال بِن ُعَمر قَالَ  نْ عَ : )مثاٌل آخر
ضَي اهلل تَب أسلم أبو طالب ر ال أدري من الذي ك -أبُو طَاِلب  ِبِحَساِب الُجَمل وَعَقَد بَ َيِدِه َثالثَة وِستّين 

العبارة  هذهم  ، هل  الممن الدب أن  نقول عليه السَّ  عليه، اهللم  ، أبو طالب من الدبم أن  نقول صلوات  عنه
هو معاّن  ي  دَ الكتاب  الذي بنَي يَ  أم من الذيَن طبعوا الكتاب وحق قوه؟ يخ الصدوق رمحة  اهلل عليهمن الش
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أن  ال ي قال عن أيب  من سوءم الدب -يه لَ عَ  َصَلواُت اهللِ  َأْسَلَم أبُو طَاِلب   -الخبار للشيخ الصدوق 
وَعَقَد بَ َيِدِه َثالثَة  - هذا الكالم كالم إمامنا الصادق -َأْسَلَم أبُو طَاِلب  ِبِحَساِب الُجَمل  -طالب  ذلك 

 وَأْظَهُروا الشِّْرك َفآتَاُهم اهلل هف أَسرُّوا الْيَمانَ اِب الكَ ب َمَثُل أصحَ الِ طَ  يْ : إنا َمَثَل أبِ ثُما قَالَ  وِسّتين
 َأْسَلَم أبُو طَاِلب  ِبِحَساِب الُجَمل -ادق، ماذا قال؟ رمزية واضحة ف حديث إمامنا الص - َأْجَرُهْم َمراتَينْ 

  .نياإلمام عقَد بيدهم ثالثة وست   يعين -وَعَقَد بَ َيِدِه َثالثَة وِسّتين 

ث عن حساب اآلن نن  نتحدَّ  ، رموز ف احلساب،؟ ه ناك إشاراتنيثة وست  ما املراد َعَقَد بيدهم ثال: ال  أو  
اإلشارة ف  ما اآلن موجودة هذهم مثل -َأْسَلَم أبُو طَاِلب  ِبِحَساِب الُجَمل  -، اإلمام هكذا قال اجل مل

شْي اإلشارة ت   ا هذهم مم عاكسة، ومثل ، واإلشارة هذهم وينطلقك يتحر  ف ،ار كي يرتفع بطائرتهم املطارات ت عطى للطيَّ 
ف عليها بنَي أصحاب ، ه ناك إشارات لألرقام ت عورم د إشاراتتوجَ  ،إىل تعليق ،إىل اعرتاض ،نقطة نظامإىل 

؟ نيكيف يعين عقد بيدهم ثالثة وست    -وَعَقَد بَ َيِدِه َثالثَة وِسّتين  -جل َمل ُيسبون حبسابم ا ذيناحلسابم ال
تعين حبسب  ، هذهم ، هذه هي أحادالصبع الوسط ،ر والب نصر والوسطىيعين هذه الصابع الثالثة اخل نص

من السبابة  أو ع اإلهبام ف الع قدة الثانية من ال م سب َحةاإلشارة أن  ي وضَ  هذهم  ،نياإلشارات يعين ثالثة وست  
وَعَقَد بَ َيِدِه َثالثَة  -هذا املراد  ،ونثالثة وست   ،الثالثةوت عقد الصابع  ،لغة العرب حبسب ما هو  املعروف ف

إشارة من  هذهم   وإشارات،ث عن رموز  إشارات ونن نتحدَّ  اإلشارات، هذه ملن يعرف هذهم  -وِسّتين 
َسابم اجل َمل، سم ى ي   حساب  اجل َمل هو احلساب الجبدي،؟ املراد من حساب اجل مل ما اإلشارات، وقال حبم

ث عن ، اإلمام يتحدَّ اب  اجل َمل هناك الكبْي والصغْيسوحم  ي سم ى حبساب اجل َمل، باحلساب الجبدي،
ساب اجل مل الكبْي، ساب اجل مل الص حم ثون عن ة حنَي يتحدَّ ، الئمَّ غْي ي ؤتى بهم حلاالت  استثنائيةلنَّ حم

ى حبساب اجل َمل الكبْي ثون عن احلساب الصل وهو احلساب الجبدي املسمَّ احلروف وأرقامها يتحدَّ 
ساب خيتلف ال شأَن لنا به املشرقي لنَّ أهل املغرب عندَ وبالتعيني   ، هناك حساب اجل َمل الكبْي ه م حم
ساب  أهل البيتناك حساب اجل َمل الكبْي املغريباملشرقي وه هو حساب  اجل مل الكبْي املشرقي، حبسب  ، حم

ا التقسيم املعروف ، هذني كلم  حطأجبد هو ز  ،ب هبذا التجميعيعين حروف اللغة العربية ت رتَّ  نظام الجبد،
 احلروف وهذهم  ل وهذا الرتتيب هناك أرقام ت قابل هذهم ، حبسب هذا التقسيم وهذا التسلس  تقسيم الجبدي
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، احلساب الجبدي عاتتفرُّ  حساب اجل َمل الكبْي له  ت اجلفرية، ي ستعان  هبا ف معرفة الوفاق وف احلسابا
 ، أنا أعرف أنَّ هذهم سبم قواعد التكسْي والطي والنشرا أهل اجلفر حبعات ينتفع  منهع منه تفرُّ تتفرَّ 

ين أريد فقط أن  أقول بأنَّ إنَّ  ،م صطلحات حتتاج  إىل شرح وأعرف أنَّ كثْيا  ِممَّن يسمعين ال يفهم  ما أقول ال
ة موجود على موقع ضائي  ، عندي برنامج ب ثَّ سابقا  على قناة املود ة الفالعناوين ه ناك مطالب تتفر ع على هذهم 

اجل مل الكبْي  اب  ، حساملطالب ميكنكم أن  تراجعوه تناول شيئا  من هذهم  ،ملفُّ الظهور واجلفرهو ون زهرائي  
َد وبع ،، احلساب  الجبدي ويأيت بعده  احلساب  البتثيتفريعات من احلسابات وهو احلساب  الجبدي له  

 والسغين، والسمعين، السبعي، الجنذي، ظكي،الذ الحسثي، ي،الهطم البتثي يأيت احلساب  اليقغي،
َيغ لرتتيب احلروف منها ي ستفاد   ،ب بصيغ  أخرى فتختلف أرقامهات رتَّ  ،بت أجبد هو زما ر ت  مثل، هذه جمموعة صم

ث نن  نتحدَّ  ،، كلُّ هذه التفاصيل رموز، وكلُّ تلك الشياء رموزداول اجلفرية واملعادالت اجلفريةلرتكيبم اجل
ث هو ، اإلمام هنا يتحدَّ  تلك املصطلحات والعناوين رموز، وكلُّ واملعاريض اإلشاراتم  ،هنا عن قانون الرموزم 

 .إىل آخر الكالم -َأْسَلَم أبُو طَاِلب  ِبِحَساِب الُجَمل  -بلسانم الرمز 

غيبة ث من سفراء ال الثاللسفْي  ا بن روحشيخنا الصدوق ينقلها عن احل سني الرواية اليت بعدها اليت يذكرها 
ى اهلُل علَيِه يَقوُل للناِبيا َصلا  -ب ال م ط لم  دبعاس بنم العب   -أنا رَُجال  َسأََلُه َعْن َمْعَنى َقوِل الَعبااْس للناِبيِّ ) -

ماذا أجاب احل سني بن ف -وستِّين  ةِدِه َثاَلثَ  بَ يَ َقدَ : إنا َعماَك أبَا طَاِلْب َقد َأْسَلَم ِبِحَساِب الُجَمل وعَ هوآلِ 
 ون والَهاء َخمَسة والِلفُ الالم َثالثُ و  واحد لِلفُ ا: َعَنى ِبَذِلَك ِإَله  َأَحد  َجواد وتَ ْفِسيُر َذِلك فَ َقال -روح 

روف هذه احل -ة د والداال أربَعلَِلُف واحِ ة واِستا  واحد والَحاء َثَمانَِية والداال َأْربَ َعة والِجيم َثالثَة والَواو
ره  احل سني بن  وهم الكالم ذكمن وج جهٌ و  - (َفَذِلَك َثالثَة وُسُتونْ  -ف منها اجل ملة إلٌه أحٌد جواد اليت تتألَّ 

  .أبا طالب  أسلَم حبسابم اجل َمل، وجٌه من وجوهم الكالم ف معىن أنَّ روح

ساب  اجل َمل بكل  تفاريعهم قممَّة  جمالهم البحثي هو الالٌت أعمق من هذاولكن ه ناك دم  ف احلروف ، حم
ه عليه حنَي وسالم   اهللم  ادق صلوات  ة  جمايل حبثهم، وه ناك كالم  إمامنا الصقممَّ  رآن،ف حروفم الق   ،ال م قط عة

لَغ مرتبة  ف العملمم أنَّ أبا طالب  ب: الرموز الذي أفهمه  من هذهم  م أبو طالب حبساب اجل َمل،أسلَ : يقول
، وصيٌّ من عليه اهللم  فأبو طالب  حبسب رواياتنا نيبٌّ صلوات   ذين قبله،واإلميانم ما مل يبلغه  سائر  النبياء ال
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ا، وكما جاء التعبْي  ف الكم وك لُّ أوصياءم إبراهيم أنبياءأوصياءم إبراهي ؟ عبد  اف الشريف أطهر  طاهَرين من ه 
الرموز ت شْي إىل أنَّ أبا طالب  بلَغ  ، هذهم م أجعنيعليهم وآهلم   وأبو طالب والد  علي  صلوات  اهللم اهلل والد  النيب

أطهر  : كما جاء التعبْي  ذين سبقوه،واملعرفةم واإلميان والطهارةم ما مل يبلغه  ك لُّ النبياء ال مرتبة  ف العلمم 
،ُم  مَّد وُم َ  كما أنَّ علي ا  هو نفس    ين،طاهرَ  فأبو طالب هو نفس  عبد اهلل وعبد  اهلل هو نفس   مٌَّد نفس  علي 

  .، ف أطهرم طاهرين مبرتبة  واحدةأيب طالب

ساب    احلديث  عن أيب طالب، لو ذهبنا  ،املقط عة اجل َمل أرقى ساحات حبثهم احلروف كما قلت  قبَل قليل حم

ماذا  - {زََكرِياا َعْبَدهُ  رَبِّكَ  رَْحَمةِ  ِذْكرُ  * كهيعص}: قنَّ النبياء ذكرهم ف هذا الفإىل النبياء لوجدنا أ

قاتل احل سني، عني عطش  احلسني، صاد  ، ياء يزيد)كاف كربالء، هاء هالك  العرتة: نا؟ قالقال إمام زمانم 
، اَل للتوسُّع، ال جمالنيب إبراهيم ونفس  الكالم معَ  ،يبوكاَن هذا هو الذكر الذي يذكره  زكريا الن صب  احلسني(،

ثت عن حتدَّ  ث عن املعىن الكمل،تتحدَّ  ن إسالم أيب طالب حبساب اجل مل،ث عهنا تتحدَّ  أمَّا الرواية  
سابم اجل مل بشكل  م طلق   كهيعص::  من دونم حتديد مرتبة  من املراتب، أعلى مراتب احلروف ال م قط عة حم

أم ا  بلغه  النبياء،هذا الفق الذي  صب  احلسني، ني،عطش  احلس يزيد قاتل احلسني، هالك  العرتة، كربالء،
؟ سي د  ماذا قال ،الرموز ما قاله  سي د  الوصياء أفق  أيب طالب الذي بلغه  أعلى مراتب حساب اجل مل ف هذهم 

أَنَا  ) -الرموز  ، املعىن العمق هلذهم أنا -( أَنَا َكَهَيعص  ) -؟ ف خ طَبهم االفتخارية ماذا قال الوصياء
تٌص بعلي  وآلم علي   ،وهي أعلى مراتب املعرفة املراتب، أبو طالب وصَل إىل هذهم  -(  َكَهَيعص  ، ما بعدها ُم 

ي من ، م رادم وأنا الن قطة: خاص ٌة مبم َحمَّد  وآل ُم َمَّد، حنَي يقول عليٌّ ، الن قاط  هي ما بعَد احلروفم الن قاط
عت ف الصوات لو جتمَّ  ، لنَّ احلروف هلا أصوات وهذهم ا بعَد احلروفالنقاط ما بعَد احلروف، رموٌز لممَ 

، أمَّا الن  َقاط فتلَك ما وراء مات وكلُّ ذلك على سبيلم الرَّمزنت كلعت تكوَّ ، لو جتم  أصلها هلا دالالت
 -( لن ُّْقطَُة َتحَت الَباءأَنَا ا) - "أنا النقطة" :، ه نا عليٌّ الالت وه نا يبدأ احَلرم  العلويالصوات وما وراء الد

أَنَا النُ ْقطَُة أنَا الُخطاة أنَا ) -ويقول أيضا   -(  أَنَا الن ُّْقطَة أَنَا الَخطُّ أَنَا الَخطُّ أَنَا الن ُّْقط ة)  -ويقول أيضا  
، ه نا ال اباتالرموز تنتهي احلس ، هنا عند هذهم املركز يعين هو احمليط وهو الدائرة، يعين؛ :اخل ط ة-( بَاُب ِحطاة

  ينتهي احلديث.و ن قط  ...، هنا رموزٌ هنا عليٌّ وعليٌّ فقط ،وال حروف أرقام
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 اإلشاراتم و لوب  الرموزم ه  أس، إنَّ وف طوايا حديثم العرتة الطاهرة ومثل  هذا كثٌْي كثٌْي ف طوايا الكتابم 
ث ف  ة ف الحادياللفظي لوحداتا ف يعين الرموز واإلشارات واملعاريض،: ته  قانون، هذا الذي مس يواملعاريض

ا ي قصد  اللفظية ليس مقصودا   كثْي  من الحيان ما يأيت ف الب نيةم  ؟ فهل ذا أوردته  لُّ هذا ملاك   آخر،   شيءٌ ، وإّن 
ثاال  لنَّ مهذا  ت  ق  ا س  إّنَّ  ،طلبعت  ف امللذلك ما توسَّ  ،؟ أبدا  املطالب البنامج  برنامٌج لبحثم مثل هذهم 

ورة ثنا أن  نفهم إذا أردف ،وزختارم وردت فيها رمم   وعن شخصية ال ختارم م   عن ثورة ال لنصوص اليت وردت  ا
 .صورةضح الختار الب دَّ أن  نفهَم تلك الرموز حّت  تت  م   ة الختارم وشخصي  م   ال

   لصورةاضح تت  س ،لفظة غالم رمز ) غ الم (،: عطياتهناك رموز فيما وصل بأيدينا من م. 
  أترك  ،حللقةا  هذهم ين فسوف لن أحتد ث عن هذين الكتابني ال م شف رَ  ،ه ناك كتابان م شف رانو

ث عن رمز: ن  أحتد  قة أاحلل ين سأحاول ف هذهم لكنَّ  ،احلديث عنهما للحلقةم القادمة يوم َغد
 .()غ الم 

  َّختار ف م   لاأنَّ  رت إىلف بعض الحاديث اليت أشا ،ث عن رمز  ورَد ف بعضم الرواياتوأحتد
  .النار

 ُهنا عندي رمزان: 

 .) غ الم (: لالرمز  الو  

 .) املختار  ف النار (: الرمز  الثاّن

 ) الغ الم (.: لأبدأ بالرمز الو  

ختار م   عليهم عن ال اهللم  تنا صلوات  ) غ الم ( وردت ف الحاديث وف النصوص اليت حتد َث هبا أئمَّ لفظة 
ر ف أو ل حلظة كَ د الولد الذَ ، حني ي ولَ ر السنغَ ؟ غ الم ت شْي إىل صم م ف لغةم العرب ماذا تعينة غ ال، لفظالثقفي

نا  ذكرا  يعين ولد غ الم، د له  ، ي قال ف الن و لم غ الم ي قال له   غر السم ا إىل السنة اخلامسة عشرة ، فت شْي إىل صم ، رمبُّ
إىل سن  العاشرة  ا االستعمال شائٌع ف لغةم العرب، العاشرة هذ، قطعا  إىل سن  غ الم أو شيئا  فوقها يق ال له  

  .ا يتجاوز السنَة اخلامسَة عشرةرمبُّ  ،ي قال غ الم وما بعد العاشرة أيضا  ي ستعمل
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لَ  هو ال مملوك،: ومعىن  آخر لغالم ن  العبد الذي مي  طفال   خا  كبْيا  أوان شيك  ه سواءك بغض  النظر عن سم
 .الم هو ال َمملوكفالغ صغْيا ،

ل عنَد النَّجار م، غ الم هو يعلنَّجاراالم  هم، ي قال مثال : ف الن غ  بغض  النظر عن سن   والغالم أيضا  هو التابع،
ون مالكا  يكالضرورة أن  ليس ب ،غلمانه، ي قال ف الن و غ الم  احلداد وهكذا، الغ الم هو التابع، ويتبع  النَّجار
 .هذا ل استعماال  قليال  عمَ ي ستَ ، قد هلؤالء التباع

قد  ا ،قد يكون كبْي  ،صغْيا   يكون قد بغض  النظر عن السن، عىن  آخر ي راد منه الرجل اجلريء،م والغ الم له  
الذكاءم الوق اد ذي يتمي  ز  بدام  الء  املق، الرَّج ل  اجلريبغض  النظر عن السن شابا ، قد يكون كهال ، ون شيخا ،يك
، مللرجل ال م كتم هو ا، الغالذي ليس جببان  وال رعديد، الذي ال تلتبس  عليه اللوابسال دَع،ذي ال خي  ال

، غةم العربالغالم ف ل ال  له  ي ي ق، الرجل ال م كتممل هو هذا الذ ما شئتق ل   ،، الرجل الفائقالرجل النموذجي
ْي كان  هذا التعبنَّ أوالذي يبدو  ،ختارم   ال، هذا التعبْي ورَد ف وصفم نَّ هذا االستعمال استعماٌل قليلولك

اورة  مرَّ  السن، هم فهموه بصغرلكنَّ موجودا  عند أهل الكتاب  د َمعبم و ختار الثقفي نَي املكر ها بذ لذلك ف ُم 
 نْ مِ  دوَن رَُجال  وا أن اُهم َيجِ ُكُتْب ذََكر هَل الأ إنا  يَا َمْعِبدْ  :أنَّ املختار قال له   ،بنم خالد اجَلَديل دار هذا الكالم

ة، الك ت ب اليت لك ت بم القدميصحابم اأمن  ،من أهلم الكتاب ،املراد من أهلم الك ت ب -ن اريِ ُل الجبا تُ قْ ثَقيف  ي َ 
نية،  ي الكتب الديلغلب هاعم  الث  عن مستقبل العامَل ف ث عن مستقبل العامَل والكتب اليت تتحدَّ تتحدَّ 

ن اريِ يف  يقتُل الجبا ُجال  من ثَقدوَن رَ م َيجِ إنا أهَل الُكُتْب ذََكروا أن اهُ  َمْعِبدْ يَا  -كتب اليهود والنصارى 
اب ن أناُه شَ  َغير ِخصَلَتي وِهي ِفيا ُجْل إلا وا ِصَفة  ِفي الرا فَ َلْم َيذُكر  -إىل أن  يقول  -ويَ ْنُصُر الَمظُلوِمين 

 الكتب ذكرته   لكو أنَّ تيبد، ءا  هي تنقل  عن النبيالكتب قطعيبدو أنَّ تلك ا -ين تّ وَقد َجاوزُت الس
رة ليست الصو  ،دا  د  ا  مرت تحْيَّ ختار  مم   ، لذلك كاَن اللكن َّه م فهمومها بصغر السن بنفسم الوصف )غ الم(،

 .نده  خبصوصم ما نقله  أهل  الكتبواضحة ع
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 اهللم  ات  ا العسكري صلو  إمامنفسْيترواية ف ت علينا أيضا  اله عليه ومرَّ وسالم   اهللم  أمْي املؤمنني صلوات  
 :ه عليهوسالم   هللم ا سنيم صلوات  ة احل  تَ لَ من ق َ  ،ث  عن املنتقمم الذي سينتقم من قَ تَ َلة آلم ُم َمَّدعليه وهو يتحدَّ 

 .يفالٌم من ثق( غ  ُعَبيد يْ بِ  أَ بنُ  َتارُ ال ُمخْ  هُ : ُغالم  ِمن ثَِقيف يُ َقاُل لَ ِقيَل وَمن ُهو؟ قَالَ )

ُهماللاُهما اِ : )هداء ف يوم عاشوراء وهو يدعود الش  سي   َعث َعَليِهم ِسِنيَن  َماء َواب ْ َر السا َقطْ  ْحِبس َعن ْ
َم َوَسلِّط َعَليِهم ُغال -الم إىل آخرم الك ،(رةَصبا مُ َكِسِنيِّ يُوُسف َوَسلِّط َعَليِهم ُغالَم ثَِقيف َيسِقيِهم َكأسا  

، بن سعداح حنَي خاطَب املصطل ذاهَ  فسعليه نَ  اهللم  لوات  صَ  َر اإلمام  عليٌّ الكب كرَّ وحنَي برَز  -ثَِقيف 
ى لَ عَ  كَ ذَبحُ الم ثقيف  ييَك غُ لَ ط عَ َقَطَع اهلُل رَِحَمك َكَما َقطَعَت رَِحِمي وَسلا ): يعين ع مر بن سعد

ابم النومم ليه وجده  بثيعا دخَل َلمَّ  َسعد بنختار أبا َعمرة كي يقت ل ع مر م   وفعال  َلمَّا أرسل ال -( ِفراِشك
لم ثيابهم فوقَع م عثَر بأذيامَّا قافل ،مفقا ختار يريد إحضارك إىل قصرهم،م   بأنَّ ال فقام من فمراشهم حنَي قال له  

يف  قِ ثَ   ُغالميكَ لَ َسلاط عَ و : )داءهلش  د  اقتَله  على فمراشهم كما قال سي   ،ورجَع إىل فمراشهم وذحبه  أبو َعمرة
 .(لى ِفراِشكك عَ ذَبحُ يَ 

من د ، املراا الرمزد من هذملراضح ما اسيت   ،، هو رمزٌ غالم، غالم ثقيف: لحر هذا املصطد  وتكر  مرادي ترد  
خذ آ كب،ضمون الربط هذا املضمون باملهو  هو ربط هذا الشخص، هذا الرمز هو ربط هذا املصطلح،

 :، ّناذجأمثلة

 ؟َرَجزهم  ا كان يقول فراء ماذاشو ع الم يومرضة النصاري من أنصار احل سني عليه السَّ قَ بن و َلمَّا برَز َعمر 

 قَ                   د َعِلَم                   ت َكِتيبَ                   ُة الَْنَص                   ارِ 
 

َمارِ    أْن َس               وَف َأْحِم               ي َح               وزََة ال               ذِّ
 َنك           س  َش           اِري َض           ْرُب غُ           اَلم  َغي           رُ  

 
 ُدوَن ُحَس                                ين  ُمْهَجتِ                                ي َوَداري 

ث  عن فال هو يتحدَّ  فتخار،غ الم وهو هنا ف مقامم االف  نفسه  بأنَّه يص؛ ضرب  غالم غْي نكس  شاري 
ن ه َغر س  غر ال يتحدَّ  فه نا ،، كاَن كبْي السنبن قرضة النصاري ما كان صغْي السن  و فَعمر  ،صم ن ه سم ث  عن صم
، االفتخار هو ف مقام ،دعا  لحبان تث عن أنَّه كالحد وال يتحدَّ  أن ه  كان عبدا  أو ِملوكا   عن ثوال يتحدَّ 

َدام ، ضرب  غ الم  غْي  نكس  فالغ الم هو الرجل ال م كت  .َة النصاريو بن قَ َرضمر عَ ، هذا ي شار مل اجلريء  ال ممق 
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 ؟راء، َلمَّا بَ َرز كيَف كان يرجتزبن نافع البجلي من أبطال عاشو هالل 

 أن                   ا الغُ                   الُم الَيَمنِ                   يُّ الَبَجِل                   ي
 

 ين  وَعِل           يّ ِدين           ي َعل           ى ِدي           ِن ُحَس             
تَ                  ُل اليَ                  وم فَ َه                  َذا َأَمِل                  ي   إْن أُق ْ

 
 فَ                  َذاَك رأي                  ي وُألق                  ي َعَمِل                  ي 

 .هو ف مقام االفتخار هنا؛ أنا الغ الم اليمين البجلي 

 :وحنَي برَز جعفر  بن  عقيل

 الطالِ                بِ أن                ا الغُ                الُم البَطح                يُّ 
 

 ِم            ن مْعَش            ر  ف            ي َهاِش            م  َوَغالِ            بِ   
 ال                  ذواِئبِ وَنح                 ُن َحقا                  ا  س                 اَدُة  

 
 ه                ذا ُحس                ين  أطي                ُب الطائِ                بِ  

 م             ن ِعت             رة الب             رِّ التاِق             يِّ الَعاِق             بِ  
 

 أن                ا الغُ                الُم البَطح                يُّ الطالِ                بِ  
 .انت معروفة  عند اليهود والنصارىمن أمساء رسول اهلل اليت ك؛ العاقب 

 :َز سي د  اهلامشيني عليٌّ الكبوحنَي بر  

 ب          ِن َعل          يّ أن          ا َعِل          يُّ ب          ُن الُحس          يِن 
 

 النابِ             يا  م             ن ُعص             َبة  َج             دُّ أَب             يِهمُ   
 يّ واهلِل ل َيْحُك              ُم ِفين              ا اب              ُن ال              داعِ  

 
 ي أْطَع                 ُنُكم ب                 الرُّمِح َحتا                 ى يَ ْنثَنِ                  

 ب         يَأض         رِبُكم بِالسا         يِف َأْحِم         ي َع         ْن أَ  
 

 َض                 رَب غُ                 الم  َهاِش                 مي  َعلَ                 ويّ  
ن م ،من عاشوراء ننتقل ،دا  أب ؟ هذا احلد  ، هل يقف الكالم عندَ د على طول عاشوراءهذا املصطلح يرتدَّ   

 ىل غ المية احل جَّةم بن احلسن.غ المية عاشوراء إ

الّصادَق  : َسِمعتُ قَالَ ): ث ناد  ُي   أو أعني   بن  أعنَي ام النعمة لشيخنا الصدوق وزرارة هذا كمال  الدين وُت
 يَبةغَ إنا لِْلُغالِم  -عليه  اهللم  نا صلوات  م زمانم  إماأمساءم  الغ الم من -: إنا لِْلُغالِم َغيَبة َجعفَر بن ُمحماد يَ ُقول

ن موطن الشاهد  الروايات لكقرأ كلَّ قت أما عندي و  ،إىل آخرم الرواية - ؟قَبَل أْن يَ ُقوم، قُلُت: َوِلَما َذاك
 (.قَبَل أْن يَ ُقوم إنا لِْلُغالِم َغيَبة -هنا 

نا ِسناا  َصاِحُب هذا اَلْمر َأْصَغرُ ) عن باقرم العلوم: ىل عليه الرواية  ف غيبة شيخنا النعماّن رضوان اهلل تعا 
َغر ال يتحدَّ  - : إذا َسارت الرُّكبان بَِبيَعِة الُغالموَأْخَملُنا َشْخصا ، قُلُت: َمَتى َيكوُن ذاك؟ قَال ث عن صم
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 -كبان بَِبيَعِة الُغالم َسارت الُر  إذا: قَال -الظهور حنَي ينتشر أمر  اإلمام  ث عن زمانيتحدَّ  ،السن  ه نا
َك َيرَفُع ُكلُّ كبان بَِبيَعِة الُغالم َفِعنَد َذلِ إذا َسارت الُر  -، الراكبون املسافرون ،الناس ،الركبان يعين القوافل

إمام واحلديث  عن بيعةم الغ الم عن بيعةم ف وقت  قريب  من الظهور  -( فَانْ َتِظروا الَفَرج واءا  ِصيصية  لِ  ِذي
 من أمساء احل جَّةم بنم احلسن. إنَّه   ،نازمانم 

 -( وّفقا  ا  مُ َيرِجُع ِإلَيِهم َشابّ  ِلناهُ اس ُه النّ َكرَ َلو َقْد قَاَم الَقاِئُم َلَنْ : )الرواية الغالم  بالضبط تشرحه  هذهم 
 .الباسل القوي، لقتهم ، املكتمل ف خق يعين الرجل الناجح، الرجل املوف  الغالم هو الرجل املوف ق

فة  الغ المم ه نا ال ختار م   لْي  إىل مدحم ات ش اء،هدلش  اف دعاء سي دم  يت وردت ف حديثم سي دم الوصياء،صم
بدأ  من ني منظومة  تربطه  بوت تالق وف نفس ،الرجل املوف ق ،جل  الناجحأنَّه  الر  ،رضوان اهلل تعاىل عليه

  .ليهعه سالم  و  نا صلوات  اهللم حية الرمزية بإمام زمانم عاشوراء وتنتهي هذه املنظومة االصطال

لغة العرب  لفّت فاكذلك و  تعين صغْي السن، هذا املصطلح بالضبط كمصطلح الفّت، الفّت ف لغةم العرب
 ، فّتأهوائهم  ض  وراءي يركذ، الشاب الذي يكون قليل التجربةالشاب ال ذي مل يكتمل عقله ،تعين الشاب ال

ا ت  بهم يكون  قليَل التجربةل شباف أو   ق  ف ت  و ة ت طلَ الف   لف ت  و ة،صفون با ي و طلق  على أشخاص  ، والفّت كذلك رمب 
ة أخرى يبوف بلدان عر  ن  ف العراق بالشقاوات،هم نف  صم ؟ على الشخاص الذين نَ لغة العرب على من

وٌع من أنواع ن ةوالبلطَ  ،وساع الفؤ أنو  ة نوٌع من، البلطَ ة نوع سالح  ، البلطَ ة، بلطجية نسبة  إىل البلطَ بالبلطجية
ف العراق  ونن   ة،لبلطَ اة  إىل ة نسبقال البلطجي، في  ة نوٌع من أنواع السيوف العريضةوالبلطَ  السكاكني الكبْية،

َونَة، ة لقدمياف الزمنة  موهنسم  انوا يهؤالء الذين يتعد وَن على الناس وك نقول الشقاوات، كما ي قال الفت  
نا ي  ماذا يقول نب خيتلف، لرمزيكن الفّت ف اللسان ا، ولجيةالش ط ار هم هؤالء الشقياء البلطَ  الش ط ار،

 ه وسل م؟وآلم  عليهم  ى اهلل  العظم صل  

ا  أََتى َرُسوَل نا ِإْعَرابِيّ إِ  : )عن صادق العرتة عن آبائه الطهاربن عثمان واية جيلة جيلة جد ا  عن أبان ر 
 -، م لون بلون أمحر ن وفيهم لون أمحرهو الرداء امللوَ ؛ قالرداء ال م مشَّ  -ي ِرَداء  ُمَمشاق َخَرَج إَلَيِه فِ اهلل فَ 
فَ َقاَل َصلاى اهلُل َعَليِه  -يعين كأنَّك شاب صغْي السن  -: يا ُمَحماد َلَقد َخَرْجَت ِإليا َكأناَك فَ َتى  فَ َقالَ 
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 ،فَ نَ َعم "الَفَتى أنَت الَفَتى": يَا ُمَحماد أماا َتى ِابُن الَفَتى َأُخو الَفَتى، فَ َقالَ نَا الفَ : نَ َعم يا ِإْعَراِبي أَ هوآلِ 

 يُ َقالُ  َيْذُكُرُهمْ  فَ ت ى َسِمْعَنا قَالُوا}: َسِمعت اهلل َعزا وجلا يَ ُقول : أَماَتى؟ فَ َقالَ ابُن الَفَتى وأخو الفَ  وَكيفَ 

ُحد ل َسيَف إلا ُذو  نَاَدى ِفي الساَماِء َيوَم أُ وأماا َأُخو الَفَتى فَإنا ُمَناِديَا   ُن إبَراِهيم،فَأنَا اب ،{ِإبْ َراِهيمُ  َلهُ 

 .(" فأنَا الَفَتى ابُن الَفَتى َأُخو الَفتى "فَ َعِلي  َأِخي وأنا َأُخوه  َتى إلا َعِلّي،الَفَقار ول ف َ 

اليت  ةلف ت  وَّ ا -  الُفتُ ّوة ِعَنَدهُ ذاكرنا َأمرَ تَ : قَال المبِد اهلل َعَليِه السا عَ ي ي قُتادة الُقّمي رََفعُه إلى أبِ ن أبِ عَ )
ة بِالُفسِق فَ َقال -أشرت إليها قبَل قليل  ، يعين هنم الفمتيانو م  كما ق لت يس  - ؟ورالُفجُ و : أَتظُنوَن أنا الُفتُ وا

ُة طََعام  َموضُ إناَما ال ُمُروءَ  -البلطجية  لَك تِ وف وأماا وف وَأذى  َمْكفِبر  َمْعرُ وَ ُذول ل  َمبْ ونَائِ  وعُة والُفتُ وا
 .ه عليهسالم  و  اهللم  ، إىل آخر كالمهم صلوات  وهَن م الش ط اري سم   - ِفَشطَارة  وِفْسق

يت يستعملها لاصطلحات امل باعتبار أنَّ مصطلح الف ت  و ة هو اآلخر من ،رواية جيلة عن شقيق  البلخي
: إْن ال َشقيقفَ قَ ): ي ةص وفنَد العم  ،ه ميق  البخلي اإلمام الصادق سأله  يوما  عن معىن الف ت  و ة عندَ ، شقالصوفية

 -عن عالقتهم باهلل  ث، يتحدَّ توحيدث عن الحدَّ هو يت ،إذا ما أ عطمينا -ُأْعِطينا َشَكرنَا َوإْن ُمِنْعَنا َصَبرنَا 
صادق  عليه لفماذا قال ا -َبرنَا َنا صَ َوإْن ُمِنعْ  -ن اهلل شكرنا إذا وصلنا العطاء م -إْن ُأْعِطينا َشَكرنَا 

أ عطيت م شكرَت  وإن   إن   ؟ذي عندَكمذا ك ل  الوه - لالِكاَلُب ِعْنَدنا بِاْلَمِديَنة َكَذِلَك تَ ْفعَ : قَالَ  -السالم؟ 
ذي يعطيه كل الطعام العطيه يأه  ي  ، الكلب إذا صاحبلكمالب عندنا باملدينة تفعل  ذلكإنَّ ا ؟م نمعت م صبَت  

ذا يفهمون هك ،ذا يقولونهك ،حهم ىل فر صاحبه إي اه ُث َّ يبصبص  بذيله أو بذنبه كما يقولون إشارة  إىل رمضاه وإ
نَي ي بصبص  بذيلهم و  لغة ، ال ئا  ال يفعل  شي ن البيتموية  ُيلس  ف زا ،َذنَبمه وإذا م نمع يسكتالكمالب حم

بَن ا : ياَقاَل َشِقيقف َ  -ة املدينهذا الذي أنَت ق لته يا شقيق هذا حال  الكالب عندنا ب، اإلمام يقول يعرتض
ُة ِعندَُكم؟ قَالَ َرُسو  ند صادق العرتة الف ت  وَّة  ع هذهم  -( رنَاِنْعَنا َشكَ ْن مُ ا وإِ ْن ُأْعِطينا آثَرنُ : إِ ِل اهلل ما الُفتُ وا

 .ه عليهوسالم   صلوات  اهللم 
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 َوِإذْ }: ىل سورة الكهفإذهبنا  ذا ماإ ،رآنم هو الوصي، الفّت ف الق  داللة الف توة والفّت له  مرادي كما أنَّ 

ال  ،لوصي هم  ،لفتاه  موسى  وإذ قال، آلياتاىل آخر إ {َرْينِ اْلَبحْ  َمْجَمعَ  أَبْ ُلغَ  َحتاى أَبْ َرحُ  َل  ِلَفَتاهُ  ُموَسى قَالَ 

 املذكور هو الفّت من - {َتاهُ ِلفَ  َسىُمو  قَالَ  َوِإذْ } :ات هكذا تقولالرواي ،وصي إالَّ علي   ال ؛فّت إال  علي  

ي ، الذهال لوصي  ق - {هُ َفَتالِ  قَالَ  َجاَوزَا فَ َلماا} هنا؟ هو يوشع بن نون، يوشع بن نون وصيُّ موسى:

انيها لة معن ج   مال  علي  إفّت  ، الف لقاءم اخلمضر هو وصي ه  يوشع بن نون، الفّت هو الوصي  َصاَحَب موسى 
، ، معىن ئت هبذا مثاال  ا جّنَّ إ، ليهه عوسالم   اهللم  هو سي د  الوصياء صلوات   ،وهو الوصي ال وصي  إال  علي 

الق رآن   حديثم فاريض تلك هي املع ،تلك هي اإلشارات ،، تلك هي الرموزالفّت ي شابه معىن الغ الم
 .وحديثم العرتة الطاهرة

 ؟ إلى أيَن أريد الذهاب 

ت علينا هذه الروايات سواء ومر   ،أريد الذهاب إىل الرواية وبالحرى أكثر من رواية لكن نفس املضمون
، لنَّ أسلوهبا باملضمون رُيي ف املنتخب واليت ف حينها ق لت بأنَّه  يبدو قد نقلهاالرواية اليت رواها شيخنا الط  

ذي جاَء ف الرواية اليت نَّ مضموهنا هو نفس  املضمون ال  لك وما فيها حلن  أحاديث أهل البيت، سلوبهي شابه أ
إذا َكاَن َيوُم الِقَيامة ): يخ الطوسي ف هتذيب الحكامابن  إدريس احللي  ف السرائر وكذلك قبله  الشرواها 

ُسوَل اهلل َن الناار يَا رَ َمرا َرُسوُل اهلل ِبَشِفيِر الناار وَأِميُر الُمؤمنين والَحَسن والُحَسين فَ َيِصيُح َصاِئح  مِ 
: َقْد ِاْحَتجا ِئك فَ يَ ُقوُل َلُه َرُسوُل اهللَأِغْثِني أَنَا قَاِتُل َاْعَدا ،ا  فَ َلم ُيِجبه فَ يُ َناِدي يَا ُحَسين َثالثَا  َأِغْثِني َثاَلث

َقضُّ َعَليِه َكأناُه عَقاب  كَ  ذي يقول هو ال -ِبي َعبِد اهلل الصااِدق ، قُلُت ِلَ اِسر فَ ُيخرُِجُه ِمنا الناارَعَليك فَ يَ ن ْ
: ُمخَتار، قُلُت لَهُ  : الصااِدق َمْن هذا ُجِعلُت ِفَداك؟ َفقالَ قُلُت ِلَِبي َعبِد اهلل ال -مَسَاَعة، مَساَعة  بن  مهران 

هُ الناار َوَقد فَ َعَل َما فَ َعل؟ قَالَ َوِلَم ُعذَِّب بِ  ، ممن ح ب همما، من الو ل والثاّن -َما : إناُه َكاَن ِفي َقلِبه َشيء  ِمن ْ
َلو أنا َجبَرائِيَل  والاذي بَ َعَث ُمَحمادا  بِالَحقّ  -َوَلو ُشقا َعن َقلِبِه َلُوِجَد ُحب ُُّهما ِفي قَ ْلِبه  -ف الرواية الثانية 

( ُهما اهلل في النااِر على ُوجوِهِهَماَلَكب ا  -يعين من الو ل والثاّن  - وِميَكائِيل َكاَن ِفي قَلِبِهَما َشيء  ِمنُهما
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مَّا كان ثت عن الرواية لَ الرواية مع أّن  حتدَّ  ق النظر ف هذهم من ي دق   ،وواضح روايٌة بلسانم الرمز، الرواية   هذهم  -
ه عليهم أجعني إذا  وسالم   اهللم  وكيف أنَّ الكلمات الص ادرة عن املعصومني صلوات   الكالم عن قانون املكر،

ا ت شْي إىل معىن  آخر غْي املعىن الذي ي ظهر  كانت ف ب نيتها اللفظية ت شْي إىل شيء فبحسبم قانون املكر إهن 
، الرواية  م شف رٌة ، نن  إذا دق قنا النظر ف هذه الروايةت أمثلة كثْية على ذلكومرَّ  من ب نيتها اللفظية الظاهرة،

سبم القواعدم والقوانني حب بهم شيٌء من ح ب هما وهو ف النار،وأنَّ ف قل ختارم   ث  عن التتحدَّ  ، الرواية  مرموزة
 ؟ماذا نقرأ ف الكاف الشريف ال م بينة ف ثقافة أهل بيت العصمة،

ة ول ُمُهم اهلل َيوَم الِقيامة  ل ُيَكلِّ َثالثَ   قوليَ ُفور َعن إَماِمنا الّصادق قَاَل: َسِمعُتُه ي يَعبِ بِن أَ اِ  نْ عَ )
التزكية هو  الشفاعة،  إليهملَ يعين لن  تص -يِهم ول يُ زَكِّ  -واحد  ال ي كل م هم - زَكِّيِهم َوَلُهم َعذاب  أَلِيمي ُ 

ى ، َمْن اداعَ َعذاب  أَلِيم يِهم َوَلُهمزَكِّ ي ُ ة ول َثالثَة  ل ُيَكلُِّمُهم اهلل يَوَم الِقيام -والشفاعة  تطهْي  تطهْي،
؛ والزَّع م َعمَ زَ  - ي اِلْساَلِم َنِصيبا   َلُهما فِ َعم أنا ن زَ لَْيَست َله وَمْن َجَحد َإَماما  ِمن اهلَل ومَ ِإَماَمة  ِمَن اهلِل 

ف أنَّ ح ب َّه ما  ،ارث عن املختدَّ نا تتحه  لرواية ا - وَمن زََعم أنا َلُهما ِفي اِلْساَلِم َنِصيبا   -من احل ب   أقل
ُهم اهلل َيوَم ل ُيَكلِّمُ  - و جزاؤه؟ن كاَن هكذا ما هم - ا ِفي اِلْساَلِم َنِصيبا  وَمن زََعم أنا َلُهم -قلبه 

يعين  ار؟ يعين كل مه ،أخرجه من الن حل سنيَ نَّ ايف أإذا كان كذلك ك - الِقيامة ول يُ زَكِّيِهم َوَلُهم َعذاب  أَلِيم
 عن العذابم الليم.يعين أبعده   زك اه،

باب من اد عى اإلمامة وليَس هلا بأهل ومن ) ث عن هذا املضمون:ا الباب بكل هم يتحدَّ هذ ،رتتكر   والرواية  
 ال جمالَ  ،هذا الباب الروايات فيه عديدة ن أثبت اإلمامة ملن ليس هلا بأهل(،ة أو بعضهم ومجحَد الئمَّ 

ي يزعم أنَّ هَلما ف اإلسالم ، فالذا من الكاف الشريف اجلزء الو ل، رواية قرأهتلقراءهتا وعرضها بنَي أيديكم
فكيف ينطبق هذا القانون على  بت،ا، هذا هو القانون الث وال ي زك يهم وهلم عذاٌب أليمنصيبا  ال ي كل مه م اهلل

هداء أخرجه  الرواية حبسبم ألفاظها املوجودة بني أيدينا أنَّ سي د الش   ختار ف هذهم م   الرواية وال مختار ف هذهم    ال
ا  من النار اللة أخرى ، الب دَّ أن  تكون هناك دم إذا  الب دَّ أن  يكون هناك شيء ،، القانون هنا واضح وصريح جد 
؟ تقول ماذا تقول الرواية ُث  ، ختار ف النارم   يت تلوهتا على مسامعكم قبَل قليل وهي أنَّ الالرواية الَّ  ف هذهم 

ه هو الذي أمَر احل سني بأن  يشفَع فيه، وآلم  عليهم  يب  صل ى اهلل  لنَّ ة حبيث أنَّ االرواية بأنَّ هلذا الرجل شفاعة خاصَّ 
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، ا النوع أو هذا النحو من الشفاعةة  نالت هذف رواياتنا شخصي   ،، ما عندنا ف أحاديثناةهذه شفاعٌة خاصَّ 
ماذا قال  ت  قاتليك،، قتلين أخذت  ثأركهداء بأنَّ ختار حنَي قال لسي د الش  م   ث عن أنَّ الأيضا  الرواية تتحدَّ 

وإال  كيف قال رسول اهلل  ،م ختار كان صادقا  ف عملهم  ، يعين أنَّ الهداء؟ احتجَّ عليكرسول اهلل لسي د الش  
من جهة  شفاعٌة هلا  ؟ملضامنيا كيف ميكن أن جتتمع هذهم   ك؟هداء ف الرواية بأنَّه قد احتجَّ عليلسي د الش  

ختار كان صادقا  وصحيحا  م    ي قرُّ بأنَّ فمعل ال، النيبَُّّ احل سني أن يشفَع فيه  يطلب  منالنيبُّ  خصوصيٌة عالية،
، لو كان  ختار كان ف قلبهم شيٌء منهمام   تقول بأنَّ ال ، الرواية  دم الش هداء بأنَّه  احتجَّ عليكلذلك قال لسي  

  .ذلك ال ميكن أن  خيرج من النار حبسبم القانون ال م تقد مك

مبا هو  ختارم م   خصم الشث  عن حدَّ ا ال تتالرواية إهنَّ  ؟ احلقيقة ف هذهم الرواية حلقيقة  ف هذهم إذا  ما ا
بنا ؟ الحاحلقيقةا هذهم  ا هيم ،ث  عن حقيقة  حاكمة  وواضحة  ف حياتنا جيعا  ا تتحدَّ إّنَّ  ،ختارم   ال ديث  ُت 

 املوجودم ي سبب  النقصم هية ينج  سينة  ط طيَنتمهمم ومن خ لمقنا من طينة  علي نَية هي فاضل   ،قنابأن نا حنَي خ لم 
ينية جتذبنا إىل لسج  ا والطينة   ان، اجلمنا إىلينية جتذبن، الطينة  العل  ينيةينية ومن طينة  سج  ، فنحن  من طينة  عل  فينا

ضح ا المر  واهذفلطينةم ا ديثم إذا ما رجعنا إىل أحا ذي أقول،لست  أنا ال ،، الحاديث  هكذا تقولالنْيان
ينية ف عل  ار الطينة الية ومقدينلسج  اوخيتلف  مقدار الطينة  ينية،ينية ومن طينة  سج  ، فنحن  من طينة  عل  جد ا  

ينية ن عرمض  ج  ا من طينة  سما فين بقدرم ينية ننجذب  إليهم و ، فبقدرم ما فينا من طينة  عل  ، خنتلف  جيعا  تكويننا
على مستوى  د يكون  ة، ق، قد يكون  على مستوى النيَّ على مستوى املعرفة عنهم بشكل  وبآخر، قد يكون  

بم ن   ، وقد ن قبمل إليهم وف نفسم الوقت الذي القول، قد يكون  على مستوى العمل الشعورم م نن  ف الل  إليهق 
حة لقيامة ف ساا ف يوم ولذا ية،ينمردُّه  إىل الطينةم السج  عنهم ف الالشعورم وهذا اإلعراض ن عرمض  عنهم 

اسَ  لشرعيةا، ف ساحة العدالة اك حساٌب شرعٌي وهناك حساٌب كوّنالتكوينية هنالعدالةم  اس على ب  النُي 
صلها والطينة  تذهب  إىل أ ينية  ل   الع، فالطينة  نية تعود  ك لُّ طينة  إىل أصلهاوف ساحةم العدالةم الكو أعماهلم 

 ،ها لشرحهم بكل  ه ن الَ  جمال ،لتفصيل  ورد ف أحاديث أهل بيت العصمة، هذا اتذهب  إىل أصلها ينية  السج  
 ،بنا إىل الناريين ُيذالسج   الطني   وهذا يينٌ فك لُّنا ف تكويننا طنٌي سج   ،فليس املقام منعقدا  ملثلم هذه املطالب

 .يينولذا ما من ُملوق  إال  وهو ُيتاج  شفاعتهم لتنقيتهم من الطني السج  
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ا طال وقت  البنامج عليكم ولكنَّ جاديةأ  ف الصحيفة السماذا نقر  ريع س حلديَث بشكل  أمللم ا سين، ر مب 
 الكالم بكل  د كلَّ ع أن  أعين أستطيلا القادمة رمبُّ لته  إىل احللقة ين إذا تركت  الكالم وأجَّ لنَّ  ،ضح الصورةلتت  

 .تفاصيله

، إمامنا س عشر من أدعية الصحيفة السجاديةاء السادنن  ماذا نقرأ ف الدع ،ف الصحيفة السجادية 
َنيّ يَا ِإَلِهي َلْو َبَكيُت ِإلَيَك حَ : )هكذا نقولالسجاد ي عل منا   ،الشفار واضح معناها - تاى َتْسُقَط َأْشَفاُر َعي ْ

َقِطَع يَا ِإَلِهي َلْو َبَكيُت ِإلَيَك َحتاى َتْسُقَط َأْشَفارُ  -ف العينني يعين الشعر املوجود  َنّي َوانْ َتَحبُت َحتاى يَ ن ْ  َعي ْ
َصوِتي وُقْمُت َلَك َحتاى تَنَتِشَر َقَدَماي َورََكعُت َلَك َحتاى يَ ْنَخِلَع ُصْلِبي َوَسَجدُت َلَك َحتاى تَ تَ َفقاأ 

ذََكرُتَك ِفي ِخاَلِل َذِلَك َحَذقَ َتاي َوَأَكلُت تُراَب اَلْرِض طُوَل ُعْمِري َوَشرِبُت َماَء الراَماِد آِخَر َدْهِري وَ 
ِمْنك َما َاسَتوَجبُت ِبَذِلَك َمحَو َسياَئة   إلى آفَاِق الساَماء ِاْستحَياءا  َحتاى َيِكلا ِلَساِني ثُما َلْم َأْرَفع َطْرِفي 

نَّا هذه هي احلقيقة -( َواِحَدة  ِمن َسيَِّئاِتي أن  ُت حى عنه  ، لو كاَن ك لُّ ذلك وفوق ذلك ما استوجَب أحٌد مم
لشفاعة، ينية هي اليت تكون سببا  لة العل  ولكنَّ الطينينية ، مردُّ ذلك إىل الطينة السج  ئاتهم ئة واحدة من سي  سي  

من بعد  ة،والعملي   ةم ةم والقولي  والعاطفي   ةم ختار هو النموذج المثل للباءةم الفكري  م   بأنَّ ال الرواية هنا تريد أن  تقول
مثاال  غْي  والن جتد ،ة ف مواجهةم أعداءم آلم اهللة والفعلي  ت فيه الباءة العملي  ن  جتدوا مثاال  جتلَّ يوم عاشوراء ل

ث  م   ، الختارم   ال ة قطعا  تتفر ع عن براءة  ة والباءة العملي  ف الباءة العملي   ،ل النموذج العلى ف الباءةختار مي 
ختار من م   ، هل يستطيع أحد أن  يقول بأنَّ شخصا  ماََثَل الةة وعقائدي  ة وفكري  ة وعقلي  ة وعاطفي  ة وقولي  قلبي  

والباءة  ة،، املثال  العلى ف الباءة العملي  د؟ ال يوجَ ةبعد يوم عاشوراء وإىل يومَك هذا ف الباءة العملي  
ة ف يوم عاشوراء شخصي   ، ال ي وجد ف التأريخ الشيعي من بعدة والعقليةة هي انعكاس للباءة القلبي  العملي  

ا يريدون أن  ي كف روا ابون كانو ، التو  ختارم   ابون كانوا ف أي امهم لكن ما كانت براءهتم كباءة ال، التو  ةالباءة العملي  
ة القطعية حبيث ما ترك قاتال  من قَ تَ َلة وف الباءة العملي   ،ختار املثال  المسى ف الباءةم   ، العن أنفسهم

أنَّه ال يرتك أحدا  إال  ؟ ماذا قال ،هداء يقول ف دعائهم ، سي د الش  قاب وأنزَل به اجلزاءالعم   وأنزَل بهم إالَّ  احل سني
عليه، كان املثال العلى ه وسالم   اهللم  كما قال صلوات    ،ينتقم  يل وينتصر يل ،وقتلهم قتلة  بقتلة وضربة  بضربة
ث  م   الحّت  : ف الباءة، الرواية تريد أن  تقول ة ة والقلبي  ة فضال  عن العقلي  ل الباءة الع ليا العملي  ختار رغم أنَّه  مي 
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 النبياء ُيتاجوَن إىل شفاعةم ُم َمَّد  ، الروايات تقول عندنا حّتَّ ختارم    ال، حّتَّ مة مع ذلك يستحقُّ جهنَّ والقولي  
ختار من أهلم م   ال تريد أن تقول بأنَّ ال ،ةوايٌة رمزي  ر  ، هذه الرواية  ، رواياهتم هكذا تقولأحاديث هم ،وآل ُم َمَّد

فاملختار  ،اريين إىل النق القوانني كما هي هي فيعود الطني السج  ختار لو أردنا أن ن طب  م   ولكن حّت  ال النار،
تأيت  ني  وآلم ح سني هنابفضلم ح س ،لكن بفضلهم كذا ك لُّ الناس،يين وهيين وسج  أيضا  م كو ٌن من طني  عل  

ث  م   بأنَّه  حّتَّ ال: وأ كر ر ت ريد أن  تقول بلسانم الرمز ت ريد أن  تقول، ، الرواية  الشفاعة ل الدرجة العليا ختار الذي مي 
 واحد من ة وال حّتَّ ختار العملي  م   وأنتم اآلن الذين تسمعونين وأنا ال ّنتلك من براءة ال ،ةف الباءة العملي  
د ، من بعد عاشوراء ال ت وجَ ا أحد منذ  زمانهم وإىل يومك هذاة ال ميلكهة املختار العملي  ، براءتريليون تريليون

مل  ختار رضوان اهلل تعاىل عليه،م   ة الت ف شخصي  ما جتلَّ  عملي مثلت فيها الباءة العملية بشكل  ة جتلَّ شخصي  
فوق ختار،م   كباءة ال  ة  لباءة  عملي   ق أحدٌ ي وفَّ   فبقدرم تلكم الباءة هناك والية، ي وراءها والية،طعا  الباءة ُت 

الية بعدها ، إذا كانت الباءة بدرجة مخسني باملئة فإنَّ مساحة الوَ الية أوسع من مساحة الباءةوممساحة الوَ 
مع أن نا ال ّنتلك كلَّ  ،، فإذا كانت الباءة بدرجة مئة ف املئة بشكل  عملي واضح قاطعأوسع مبئات ومئات

هداء بأنَّه  لن د الش  كلمات سي    ،لكنَّ أحاديث أمْي املؤمنني ،ةمعطيات جمزوء ،ختارم   يات عن ثورة الاملعط
اثلها براءة،  ي وقع عليه اجلزاء،يرتك قاتال  من قتلة احل سني حّتَّ  ت ريد أن   ، الرواية  ةعملي   براءةٌ  فتملك براءٌة ال ُت 

ختار لن  يستطيع أن  م   فإنَّ ال ،ختار لو أنَّنا طب قنا القوانني العادلةم   ال حّتَّ  :بلسان الرمز وبلسان اإلشارة تقول
 كما أقول ف م قد مة البنامج،ومع أنَّه  فعل ما فعل هو حباجة  إىل ح سني   ،يدخل اجلمنان ولو فعل ما فعل

ث  عن م قد مة القصْية تتحدَّ براعة االستهالل يعين أنَّ ال  ا يقولون فيها براعة استهالل،م قد مة البنامج كم
 ؟ماذا أقول ف م قد مة البنامج ،الواسعة الكاملةم  احلقيقةم 

ختار حكاية  امل هذهم  ،ختارم   ة الهي هذه قص ،ابر سَ  هُ لُّ كُ   يْ اقِ البَ ا وَ نَ اتِ يَ حَ  يْ ُة فِ دَ يْ حِ ُة الوَ قَ ي ْ قِ حَ  يُن الالُحسَ 
 الثقفي.

َقةُ  الُحَسينُ     اب..َسر  لُّهُ كُ   َوالَباِقيْ  َحَياتَِنا يْ فِ  الَوِحْيَدةُ  ال َحِقي ْ

 ..ونْ تُ مُ  ُن التْ ون مَ اء نُ ين يَ اء سِ حَ 
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ذا نقول  عن تار  على حق ؟ فماخم   كاَن الأ - لاطِ و بَ ق  أحَ  نْ ا مِ نَ رِ يْ غَ  دَ نْ عِ ا وَ دنَ نْ ا عِ مَ ا وَ نَ ولَ ا حَ مَ ُن وَ حْ وُكلُّنا نَ 
 ..ياشِ وَ الحَ  يْ اشِ وَ حَ  يْ فِ  بَاِطلْ  أو َحق   ِمنْ  ِعْندنَا َوَما -أهل الباطل 

 .. ينْ ا ُحسَ يَ .. 
حل سني وأنتم اَخَدمة م و  باسمال   ،إىل زيارة احلسني ،نذهب إىل زيارة الشيب اخلضيب ،الفاصل الخْي

 .وخادمكم

، نور عنيم سني احل  اليةم م هَجةم وَ بَّةم و وُم ألتقيكم على مودَّةم  ،القادمة ف احللقة تعاىل موعدنا غدا  إن شاء اهلل  
 .يعا  دعاء جكم ال، أسأله عليهوسالم   اهللم  نا صلوات  بنم احلسن إمام زمانم احل سني احل جَّة 

 ...ى َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسيْنَلالٌم َعَس

 ..ف أَمانم اهلل
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