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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق.... الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م10/9/2015 الِعْشُروْن  َو ُةَعاِبُة الرََّقَلالَح

 ..ا  عي  م جَم 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  عمن َدنَا َوَما.. َحو لََنا َوَما ن  َن   وَك لُّنا.. نال م ت و  َمت    ن ون يَاء سم

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

 .. ُحَسين يَا.. 
 القول وخامتة  ومتَّ تفصيل   ن الرموزم واإلشاراتم و املعاريض،كاَن احلديث  ف احللقةم املاضية ف أجواءم قانو 

ح  عن أنَّ ال مااحلديث كانت عند ِبم  وت فصم سنَي وأنَّ احل   م،ختاَر سيكون  ف جهنَّ م   جاء من أحاديث ُت 
من  ا،قلبهم منهمَ  بب  ف ذلك هو شيٌء فم والسَ جهن ه عليه هو الذي سي خرجه  من نارم وسالم   صلوات  اللم 

روايٌة ف هتذيبم  وكذلك وردت   طرفات السرائر البن إدريس احللي ،ف مست وردتروايٌة  هذهم  لم والثاين،الو  
وقد ق لت بأنَّ الرواية ف منتخب الشيخ فخر  رحيي،يخ الطورواية ف منتخب الش خ الطوسي،الحكام للشي

ا رأى نقل املضموَن املوجود ف الروايتني السابقتني أو رّبَّ  ه  يبدو أنَّ  ،بأسلوبه ،رحيي منسوجة بتعابْيهم الدين الط  
اء جَ  ذيال ن نفسم النسيجمم  ولكن واضح جدا  أنَّ نسيَج الرواية ف املنتخب هيَ  لت إلينا،خرى ما وصَ رواية  أ  

الروايات على قانون املكر الرمحاين وف  وعلى أي  حال  فقد عرضت  هذهم  تاب،بكالمهم وتعابْيهم على طولم الكم 
 ة  الئمَّ  هيد،نت  أنَّ مضموهنا كحال الحاديث والروايات اليت وردت ف االنتقاصم من زيد  الشوقتها بيَّ 
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يا لثارات )ختار  الثقفي م   عة ويرفعوَن نفس الشعار الذي رفعه  الالشي  يتحر ك بعض  ختارم لئال  م   انتقصوا من ال
فيعتقدون أو  ع من اهلامشيني ومن الشيعةم ع من يتسر  ختارم لجل أن ال يستَّ م   انتقصوا من ال ة  فالئمَّ  (،احل سني

م قادرون على أن  يقوموا بنفسم المر الذي قام بهم يتصو   الم  هو هو كالحاديث والك ختار الثقفي،م   ال رن بأهن 
  .اللم عليه اليت وردت ف زيد  الشهيد صلوات  

 ملختارابأنَّ : ت هكذاانك  صة  الالروايات وفقا  لقانون الرموز واإلشارات واملعاريض ال   وحنَي تناولت هذهم 
ذ رمزا  مثاال   ذهنا أ خم  ة إىل يومنا هذا لعملي  الِباءة ل ف ااثم   د له  واقعة عاشوراء ال ي وجَ  ختار من بعدم م   ، ال، أ خم

مانم ظهور إمامنا شوراء وإىل ز منذ  عاف، يهه علوسالم   اللم   ظهور اإلمام احل جَّة صلوات  اثل حّتَّ م   ولن يكوَن له  
ة والِباءة لعاطفي  ة والِباءة الفكريَّ اءة اكما أنَّ الِب ،  ةختار الثقفي ف الِباءة العملي  اثل للم  لن يكوَن هناك م  

لتأثْي  ف ة هلا الدنيوي  ف احلياة ا ة  عملي  ال الِباءة   ،ة ف الِباءة العملي  بشكل  كامل إالَّ  ق  ة واليت ال تتحق  لقولي  ا
ختار  بكل  م   ، اليناة املوجودة فينيسج  ال ةم ف  آثار الطينت ضع   ، الِباءة  يين؟ من الطني السج  تنقيتنا من أي  شيء  

تا ما قاَم بهم  ق   ختار الذي ملم   ال كم بغْيم فما بال   جا  للشفاعةم،يبقى ُم  ، غاية ما ةاءة العملي  شيء  من الِب  ق أيَّ حي 
، تطبيق  حيت ت طرَ البحوث ال ذهم ة كهمي  ٌة عل، براءةبراءٌة علمي   ة ، براءٌة قولي  ة، براءٌة عاطفي  ةعندنا براءٌة فكري  

اليت قاَم هبا  ةم ملي  الع الِباءةم  رقى إىلمل ت لكن ة،واع الِباءة العملي  ، هو نوٌع من أنف البحثم العلمي منهجم الِباءةم 
، الباب  ليهعه وسالم   للم ا لوات  نيم ص، فرغم كل  ذلك هو لن يدخَل اجلمنان إال  بشفاعةم احل سختار الثقفيم   ال

 :النقطتني ن تقول هاتنيريد أت ياتا، الرو ه عليهوسالم   اللم  نا عنَد احل سني صلوات  جنات   ،الوسع هو احل سني

 لن و   ذلك العمل،هما كانَ لكم مان بعمنوا اجلم ك لُّكم ُمتاجوَن للشفاعة ولن تستحق  :  النقطة الوىل
 ،ءة املختارة كِبالعملي  ابراءتكم ينية ولو كانت صوا من آثار الطينة السج  تستطيعوا أن  تتخلَّ 

 عظم والسفينة  ال الوسع لباب  ا، ه عليهوسالم   اللم  عنَد احل سني صلوات   جاة  الن: والنقطة الثانية
ي قفثختار  الم   لاسفينة ال هم ومن وجوهم هذ ،ه عليهوسالم   اللم  ، سفينة  احل سنيم صلوات  والسرع

 .رضوان الل تعاىل عليه

سا  س  ت شك ل  أ  أدعية  أهل البيت وزياراهتم  ،والزيارات ط الضوء على قانونم الدعيةم احللقة سأسل   ف هذهم  
لن  ،لثقافة علي  وآلم علي   ،، لن جيَد الشيعي  مصدرا  للثقافةم الصافيةم الصيلةم ةم املهدوي ةالزهرائيَّ  للثقافةم العلويةم 
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سها س  عليهم وبنوا أ   اللم  لوات  صَ  ة  س الثقافة الصيلة هندسها الئمَّ س  ، أ  ياراتجيد مصدرا  ي شابه الدعية والز 
  ارات.والزي املنظومة الوسيعة من الدعيةم  تني ف هذهم ني  ومَ بشكل  رص

  احللقةم ف أشرت  إليهما ،قدعتن حبسبم ما أنيم م شف ريَ احللقة سأقف  عند كتابَ  ف هذا القسمم من هذهم 
راٌت شانه، رموٌز وإعلكالم  رَّ اذي مسلوب الرموزم واإلشاراتم الكتابان مشف ران ومها من مصاديق أ    املاضية،

  .كتبهم  وفف حديثهم وف كالمهم  سلوب  أهل البيتم ، أ  ومعاريض

ة بن احلنفي  مَّد  ُم   احلنفي ة، ىل ابنم ؟ إهداء ملند  الش  ا سي  ف كامل الزيارات لشيخنا ابنم قولويه كتابان كتبهم  
دائما  بأنَّ  د  أ رد   ،ت إلينا وصلليتيات ان املعطومم  هداء،ن سي دم الش   املدينةم بأمر  مم عليه بقي فم  اللم  صلوات  

ء ف هداالش   سي د ت إليناوصل يت، من املعطيات ال وتلك حقيقٌة واضحٌة ناصعةاملعطيات مل تصل إلينا كاملة  
كل  ما ب  يبعَث له  جاز وأن   احلالوضاع ف ة أن  ي راقَب له  بنم احلنفي   من النصوص يطلب  من ُم َمَّد نص  

تاج إىل فتة يادية هذه حتل االعتوسائة بالإذا كانت القضي    كيف،سريعة وإالَّ  ن  تكون الوسيلة  ، الب دَّ أيستجد
 أن  تكون هناك وسائل سريعة.دَّ الب   ة طويلة،زماني  

يه  لَ ي أبو َجعفٍر عَ ان  ي قَاَل أوصَ ف  رَ ي   ٍر الصَ َسدي   ن  عَ : )، هذا هو اجلزء الو ل من الكافف الكاف الشريف
ي أبو َجعفٍر عليه  ان  أوصَ  -اإلمام مل يكن ف املدينة، اإلمام كان ف مك ة  -م ب َحوائ َج َلُه ب الَمد ينة السَّال

ُت فَ َبينَ  السَّالم ب َحوائ َج َلُه ب الَمد ينة َلت  َفَخَرج  : ي إ َذا إَن َساٌن يَ َلوي َثوبَه، قَالَ ا أنَا بَيَن َفجِّ الرَّو َحاء َعَلى رَاح 
ذي فيهم الوعاء ال ؛الداوة –َها : ال َحاَجَة ل ي بفَ َقاَل ل ياأَلَداوة إ لَيه َوظَنَ ن ُت أنَُّه َعط َشاٌن فَ َناَولُته َفم ل ُت 

قَاَل َفلمَّا َنَظرُت إَلى الَخاَتم إذا  -ينه  َرطب يعين اآلن صدر الكتاب ط -اً ط ينُه َرطب ونَاَولَن ي ك َتاب -املاء 
ب  الك َتاب؟ قَالَ : مَ فَ ُقلتُ  -خامَت اإلمام الباقر  -َعَليه  السَّالم َخاَتُم أَبي َجعَفٍر  ُدَك َبَصاح  : َتى َعه 

الرواية هنا ما أشارت إىل أنَّ اإلمام الباقر كان ف مك ة ولكن هناك روايات أخرى إذا جعناها مع  -السَّاَعة 
ب  الك َتاب؟ قَاَل: السَّاَعة: مَ فَ ُقلتُ  - هذه الرواية تشْي إىل أنَّ اإلمام كاَن ف مك ة ُدَك َبَصاح  ، وإذا َتى َعه 

َياء يَأُمُرن ي ب َها ثُمَّ  : بُو َجع َفٍر فَ َلقيُته فَ ُقلتُ : ثُمَّ َقد َم أَ التَ َفت فإذا لَيَس ع ند ي أَحد، قَالَ  ف ي الك تاب َأش 
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ّن فَإذا أَرد نَا الُسرَعة إنَّ لََنا َخَدم ا َسد ير: يَ ان ي ب ك َتاب ك  َوط ينُه َرط ب، فَ َقالَ ُجع لُت ف َداك رَُجٌل أَتَ  اً م َن الج 
َناُهم  . (بَ َعث  

نَا فَإذا اجلمن   ممنَ  ا  َخَدم لَنَا إنَّ ) ليت حتد ثت  فيها عن اث ف احللقات نا احلديومرَّ علي (،بَ َعث  َناه م   الس رَعة أَرد 
كيف أنَّ رسوال  و كاف الشريف ا من القرأهت يد  اجل عفي أيضا  بنم يز ، ما كاَن ف قمصَّة جابر  قانونم املكر الرمحاين

 باجلنون إذا ما رم ه  أمره  بالتظاعليه ي هم  وسال اللم  ذي مَحََل إليهم الكتاب من اإلمام الباقر صلوات  من اجلن هو الَّ 
 .وصل إىل الكوفة، مرَّ هذا الكالم  علينا

تواصل معه   ف احلجاز يينا  له  عوَن ة أن  يكداء من ابنم احلنفي  هد  الش  حنَي يطلب  سي   فهناك أشياٌء خفي ة،
صداق من ا مم ريع وهذسطريق  بال م ستجدات تصل  الب دَّ أنَّ هذهم : ستجدات، املنطق يقولوي وصل إليه امل

  .ق السريعة وهناك طرق أخرى قطعا  مصاديق الطر 

مَّد د  الش  كتاب بعَثه  سي   مَّ  من كر بعثه   خروكتاب آ ة،حلنفي  بن اهداء من مك ة إىل ُم  بن د بالء إىل ُم 
مَّد ، كتابه  من مك  ةاحلنفي   م  اهلل : )اقرن إمامنا البعزرارة  روايةة بة الذي كاَن ف املدينبن احلنفي  ة إىل ُم  ب س 
يم م َن الُحَسين  بن  َعل ّي إَلى ُمَحمَّد  الرَّح   م م  ن  ق َبل ه   َومَ ل يّ عَ بن  َمن  الرَّح  َبلمه يعين وَمن وَمن قم  -ن  بَن ي َهاش 

ه   - إىل اهلامشيني ف جهتهم  ُتش  َق ب ي اس  ر ك الَفت ح وام  يَ ل َحق ب  ن  لَ د َومَ أمَّا بَ ع د فَإنَّ َمن  َلح   .(لسَّالمي َلم يُد 

بن عبد العزيز عن َميسر  دينة برواية إمامنا الباقر أيضا ،أمَّا الكتاب الذي أرسله  اإلمام من كربالء إىل امل
مَ : )إمامنا الباقر م  اهلل الرَّح  يم م َن الُحَسين  بن  َعل ّي إَلى ُمَحمَّد  ب س  َوَمن  ق َبل ه  م ن  بَن ي  بن  َعل يّ ن  الرَّح 

م َرة َلم  تَ َزل والسَّالم أمَّا بَ ع د َهاش  ن  َيا َلم  َتُكن وَكأنَّ اآلخ  ان اإلمام بعثه  يعين هذا الكتاب لو ك (،َفَكأنَّ الدُّ
، الذي  من هذا الكتاب، الكتاب واضح فيه شفرةال فائدةَ فمن كربالء وي راد منه أن  يصل بعد م دَّة  طويلة 

ِبم بتفاصيل كثْية أيكتب  كتابا  إمَّا أن  يذكر حاجت َفَكأنَّ  أمَّا بَ ع د): مَّا أن  يكون الكتاب هكذاه إم ا أن ُي 
َيا َلم  َتُكن وَكأنَّ  ن   َرة َلم  تَ َزلالدُّ لكن  ،أتركها لوقت  آخر ،الشفرة أنا هنا ال أريد أن  أشرَح هذهم  (، اآلخ 

هذا هو املشروع  قضي على جولةم الباطل ابتدأ اآلن،بال م جمل اإلمام هنا يشْي إىل أنَّ املشروَع الذي ي
نيا مَل َتكن ،حل سيين، ابتدأ الِبنامج املهدوي  ا جن  املؤمن  اليت الدنيا ،فكأنَّ الدُّ ا مل َتكن،هي سم وكأنَّ  فكأهنَّ
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بعدما غدرت ال مَّة  ّبشروع الغدير  بدأ املشروع املهدوي ، ولة  الباطلم قَ ر ب وقت انتهائها،، جاآلخرة مل تَ َزل
ذي هو مشروع  ، بدأ املشروع املهدوي الفحنَي بدأ مشروع القربان بدأ املشروع املهدوي   ،فجاء مشروع القربان

، واضح أنَّ ذي هو مشروع المل والنجاةال ذي هو مشروع السعادةم،، الذي هو مشروع الفتحال ص،اَلال
 وقته السريع  ال فائدة من كتاب  م شف ر  ال يصل  فوإالَّ  ،فالب دَّ أن  يصَل ف وقت  سريع ،رالكتاب كتاٌب م شفَّ 

 .وف وقتهم املناسب

َيا َلم  تَ  أمَّا بَ ع د ن   َرة َلم  َفَكأنَّ الدُّ َث عن يئا  وال فرَض شيئا  وال حتدَّ مام ال طلَب شاإل :لتَ زَ  ُكن وَكأنَّ اآلخ 
ا َشفرةشيء  . اإلشارةو الرمز  سلوبهذا هو أ   ،سلوب املعاريض، هذا هو أ  رةكتٌب م شفَّ   ، هذهم ، إهن 

ه د َوَمن  َلم  يَ ل حَ ) ُتش  َق ب ي اس  سي د   ث  عن أي  فتح  يتحدَّ  -( حر ك الَفت  د  يُ ي َلم ق ب  أمَّا بَ ع د فَإنَّ َمن  َلح 
رآن  الق  ما رجعنا إىل ، إذاخرٌح آد فت، هناك فتٌح واحد هو الفتح املهدوي  وال يوجَ هداء؟ هناك فتٌح واحدالش  

 .، هو الفتح  املهدوي  الكرمي هناك فتٌح واحد

 - َفت حُ ال   َهَذا َتىمَ  ُلونَ ُقو َوي َ }: ملثال إىل ما جاء ف سورة السجدةفلنذهب على سبيل ا ،هذا هو قرآن نا

 ال َفت حُ  اَهذَ  َتىمَ  َويَ ُقوُلونَ  -جدة ؟ ف اآليات الخْية من سورة الس، مّت هذا الفتحهناك فتٌح ف هناية المر

مَ  ُقل   *َصاد ق يَن  ُكنُتم    إ ن ُهم  عَ  فََأع ر ض   * ُرونَ يُنظَ  م  هُ  َواَل  ُهم  يَمان ُ إ   َكَفُروا  الَّذ ينَ  يَنَفعُ  اَل  ال َفت ح   يَ و   ن  

احد إمسه  يوم  و ح، هناك يوٌم َم الفتر  يو نتظت؟ أعرمض عنهم وانتظر، ماذا تنتظر - {مُّنَتظ ُرونَ  إ ن َُّهم َوانَتظ ر  

مَ ي َ  ُقل   *ق يَن َصاد   ُتم  ُكن  إ ن ال َفت حُ  َهَذا َمَتى َويَ ُقوُلونَ } رآين:وهذا هو التعبْي  الق   الفتح،  - {ال َفت ح   و 

  .مسه  يوم الفتحهناك يوم واحد إ

، النصر  غْي  الفتح - {َوال َفت حُ  اللَّه   َنص رُ  َجاء إ َذا}: ذي أ شَْي إليهم ف سورة النصريوم  الفتحم هذا هو ال

، هناك نصٌر للمشروع حديٌث عن نصر وهناك حديٌث عن فتحهداء ه ناك د الش  ث  عن سي  نن  حنَي نتحدَّ 
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 {َوال َفت حُ  اللَّه   َنص رُ  َجاء إ َذا} املذكور هنا ف سورة النصر: النصر للمشروع احل سيين هو هذا احلسيين وهذا

  .ه نا ينتصر  املشروع احل سيين -

 ل َول يِّه   َجَعل َنا فَ َقد   -ه و؟ احل سني  من   - َمظ ُلوماً  قُت لَ  َوَمن}: ذي إليه اإلشارة ف سورة اإلسراءوال

ر فُ  َفالَ  ُسل طَاناً  ر ُف فِّي -حبسبم قراءة أهل البيت  - ُيس  لو قَ َتل اللَق جيعا  ما كاَن  - ال َقت ل   َفاَل ُيس 
رمف  ) ،م سرمفا   رمف  ( الال ه نا تكون ناهية ،الال ه نا نافية (َفاَل ي س  فإذا   ،حبسب قمراءة ال م ص َحف ) َفاَل ي س 

 َفالَ  ُسل طَاناً  ل َول يِّه   َجَعل َنا فَ َقد   -نافية سيبقى الفعل  مرفوعا   انتإذا ك ،كانت ناهية ستجزم  الفعَل املضارع
ر ف   ر فُ )  -لكن حبسبم قراءة أهل البيت  ،تنهى عن اإلسراف ،ه نا الال ناهية - ُيس  ونن  هنا  -(  َفاَل ُيس 

َالمَف أمَره م ف أن  نقرأ الق    ، ما يقرأوه اآلخرون،وه الناسما يقرأ إذا ما قرأناه نقرأه حبسبم  ،رآنال نريد أن  ُن 
نَي   فَنحن  وإالَّ  ،، القراءة هنا لفهمم اآليةنريد أن  نفهم اآليات فإن نا نقرأه حبسبم ما هم يقرأونولكن حم

 ،ونرآن حبسبم ما يقرأ، لكن ف التفسْيم الب دَّ أن  نقرأ الق  نقرأ إذا ما قرأنا بقراءةم القومم سل موَن بقوهلمم أن  

م ي فس  ل  ُيس ر فُ  َفالَ  ُسل طَاناً  ل َول يِّه   َجَعل َنا فَ َقد   َمظ ُلوماً  قُت لَ  َوَمن}: الطريقة وفقا  لقراءهتم رآن هبذهم رون الق  هنَّ

ا يتحق ق  عنَد ظهورم إمام زمانم  هذا هو نصر  املشروع احل سيين، - {َمن ُصوراً  َكانَ   إ نَّهُ  ال َقت ل   يف    نا صلوات  إّن 

ر فُ  َفالَ } -نصر  املشروع احل سيين  ،ه عليهوسالم   اللم   َجاء إ َذا} - {َمن ُصوراً  َكانَ   إ نَّهُ  ال َقت ل   فِّي ُيس 

اهلداية، إىل هو بلوغ  اإلنسان  لنَّ املراد من الفتح ق ف فتحم مك ة،مل يتحقَّ  هذا املعىن - {َوال َفت حُ  اللَّه   َنص رُ 

 -ة هم الط لقاء، الط لقاء هم ساَدة  املنافقني، هم بقوا على شركهم وك فرهم فهل آمَن أهل  مك ة؟ أهل  مك  

ُخُلونَ  النَّاسَ  َورَأَي تَ  * َوال َفت حُ  اللَّه   َنص رُ  َجاء إ َذا}  ، فهل دخَل الط لقاء  يدخلوَن دخوال  حقيقيا   - {َيد 

 اللَّه   َنص رُ  َجاء إ َذا} -نا م زمانم هذا الدخول احلقيقي يكون عنَد ظهور إما قيا ؟ف الدينم دخوال  حقي

 إ َذا} -ة العسكرية نصر الغلبة بالقو   ،ريةة العسك، الفتح ليس هو الغلبة بالقو  اهلداية الفتح هوَ  {َوال َفت حُ 

أم ا الفتح  كما ف سورة اإلسراء،  إنَّه  كان منصورا   لنصر هو نصٌر للمشروع احل سيين،اهذا  - {اللَّه   َنص رُ  َجاء
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َواجاً } -الفتح  هو اهلداية  ُخُلوَن ف ي د ين  اللَّه  َأف   ه نا الناس يدخلوَن ف دينم الل  - {َورَأَي َت النَّاَس َيد 

ركنَي وصفهم وسادة  القومم سادة  املش ،دخلوا طمعا   ،خوفا  ، الذيَن دخلوا ق ف فتحم مك ةوهذا مل يتحق   ،حقيقة  
ُر َكالطَّل يق  : )ف كتابهم ملعاويةمْي املؤمنني وكما يقول أ رسول الل بالط لقاء،  املهاجر مؤمن، -( َولَيَس ال ُمَهاج 

ُر َكالطَّل يق  )  - ّبؤمن هو ا الطليق ماأم    قني.ا سادَة املنافبل كانو  ،الط لقاء كانوا منافقني -( َولَيَس ال ُمَهاج 

ن شهرم يوم الثالثم مأ ف القرَ عليه والذي ي   هوسالم   ف الدعاء املروي عن إمامنا العسكري صلوات  اللم  
 اليوم الثالث ص م - هُ م  َفصُ : )هعلي هوسالم   اللم  ، عن اإلمام العسكري صلوات  هداءد الش  الدةم سي  شعبان ف وم 
أَُلكَ  إ نِّ ُهمَّ اللَّ ُعوا ف يه  ب َهَذا الدعاء: )واد   -هداء د الش  مولد سي   ،من شعبان َذا هَ وُلود  ف ي ب َحقِّ ال مَ  ي َأس 

َرة  -إىل أن  يقول الدعاء  -الَيوم   دُ اقَت يل الَعَبرة وَسيِّد  اأُلس  لك ن صرة  تم  -( وَم الَكرَّةيَ النُّص َرة ود  ب  ل َمم 
  احل سني.

 هناك ُنصرتان:  
، إنَّه  كان نار إمام زمانم ظهو  ندَ ق عالن صرة تتحقَّ  وهذهم  ،للمشروع احلسيين ،ه ناك ن صرٌة للدَّمم احل سيين -

 منصورا .
 ه عليه.وسالم   اللم  لوات  ؟ ف رجعةم احل سنيم صق  مّتوهناك ن صرٌة للحسني وتلك الن صرة  تتحقَّ  -

 : ين؟ جند هذين التعبْيَ ذهب إىل زيارة عاشوراء فماذا جندلذا إذا ن

َرَم َمَقاَمَك وَأك  ): لالتعبْي الو   َأُل اهلَل الَّذ ي َأك   -( إ َماٍم َمن ُصور قَن ي طََلَب ثَار َك َمعَ  أن  يَ ر زُ ك  ي ب  َرَمن  فََأس 
  .سيينارة إىل الن صرة للدمم احل  إش ه عليه،وسالم   اللم  نا صلوات  مع إمام زمانم 

د  ثَأأن  يَرزُقَن ي طََلَب ): والتعبْي الثاين  . (قِّ ُمن ُكماط ٍق ب الحَ نَ اه ٍر يٍّ ظَ ر ي َمَع إ َماٍم َمه 

، أم ا الذي مرَّ ف الدعاء ثان عن ن صرة املشروع احل سيين، عن ن صرة الدمم احل سيينيتحدَّ ان هذان التعبْي 
، لنَّ ذلك هو نصر  احل سنيم  صرة يوم الكر ة(،املمدود بالن  ؟): يوم الثالث من شهرم شعبان أنَّه  أ ف الالذي ي قرَ 

 المها يشتمالنم على غلبة  عسكرية،وك سيين،وهناك نصٌر للدمم احل   احل سني سْيجع، فهناك نصٌر للحسنيم،
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نا  عند ظهور إمام زمانم ق بشكلها الكامل إالَّ ال تتحقَّ  ، واهلداية  أم ا الفَتح فالفتح  هو اهلداية على غلبة القو ة،
نا  يظهَر إمام  زمانم فإنَّ مرحلة التأويل بدأت من يوم الغدير وهي ف تكامل  حّتَّ  ه عليه،وسالم   اللم  صلوات  

 دا شبابم د  الوصياء وقاَتَل عليه سي  ، بعد التنزيل جاء التأويل الذي قَاَتَل عليهم سي  ه عليهوسالم   صلوات  اللم 
 يظهر إمام  ل  حّتَّ التأويل ف تكام   ومرحلة   ،كلُّهم قاتلوا على التأويل  ،نا احلسن وإمامنا احل سنية إمام  أهل اجلنَّ 

، قمتال  احلسنم اجملتىب وقتال  القتال  ك لُّه هذا على التأويل ،التأويلم ف غايةم كمالهم ا  على ليق اتل أيضنا زمانم 
  . على التأويلهو قتالٌ  ،نا هو قتال  علي  احل سنيم الشهيد وقمتال  إمام زمانم 

 ه  اللَّ  َنص رُ  ءَجا َذاإ  }: ح هو اهلداية ولذا ف سورة النصر، الفتالن صرة العسكرية شيء والفتح شيءف

ُخُلونَ  النَّاسَ  َورَأَي تَ  -بعد الفتح  - َوال َفت حُ   .{َواجاً َأف    اللَّه   د ين   ف ي َيد 

عاشرة ثالثةم بعد الآليةم الاف ف ف سورةم الص ورة الصف،إىل س أيضا  إذا ذهبنا ،واضحٌ  ،غْي  الفتح والنصر  

َرى} - بُّونَ َها َوُأخ  ن  ال   َبشِّر  وَ  ر يبٌ قَ  َوفَ ت حٌ  اللَّه   مِّنَ  َنص رٌ  ُتح  م  ، النصر شيء ن الل وفتحمنصٌر  - {ينَ ُمؤ 

َرى} - والفتح  شيء بُّونَ َها َوُأخ  ن ي َبشِّر  وَ  َقر يبٌ  َوفَ ت حٌ  اللَّه   مِّنَ  َنص رٌ  ُتح  م  ؟ بشر املؤمنني ّباذا - {نَ ال ُمؤ 

  .، بالنجاةباهلداية ،بالفتح

 َأر َسلَ  الَّذ ي ُهوَ }: ف اآلية التاسعة ة ،ضح الصورة جلي  ت  ت إذا قرأنا اآليات السابقة واآليات الالحقة

َرهُ  ال َحقِّ  َود ين   ب ال ُهَدى َرُسوَلهُ  ر ُكونَ  َكر هَ   َوَلو   ُكلِّه    الدِّين   َعَلى ل ُيظ ه  ث عن واآلية واضحة تتحدَّ  - {ال ُمش 

 الَّذ ينَ  أَي َُّها يَا} نا: لن يظهَر إال  على َيدم إمام زمانم ؟ إنَّه  ين  ُم َمَّد  على الدينم ك ل هفمّت ظهَر د ،ناإمام زمانم 

يُكم ت َجارَةٍ  َعَلى َأُدلُُّكم   َهل   َآَمُنوا م ُنونَ  * أَل يمٍ  َعَذابٍ  مِّن   تُنج   اللَّه   َسب يل   ف ي َوُتَجاه ُدونَ  َوَرُسول ه   ب اللَّه   تُ ؤ 

ُكم   ب َأم َوال ُكم   رٌ  َذل ُكم   َوأَنُفس  ل ُكم   ُذنُوَبُكم   َلُكم   يَ غ ف ر   * تَ ع َلُمونَ  ُكنُتم    إ ن ُكم  لَّ  َخي   خ  ر ي َجنَّاتٍ  َويُد   م ن َتج 

ت َها َن  َهارُ  َتح  نٍ  َجنَّات   ف ي طَيَِّبةً  َوَمَساك نَ  األ  زُ  َذل كَ  َعد  َرى * ال َعظ يمُ  ال َفو  بُّونَ َها َوُأخ   اللَّه   مِّنَ  َنص رٌ  ُتح 
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م ن ينَ  شِّر  َوبَ  َقر يبٌ  َوفَ ت حٌ  هذا املصطلح دائما  يَرمد ف أو ل  - {اللَّه   أَنَصارَ  ُكونوا  َآَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها ايَ  * ال ُمؤ 

واملصداق العلى هلذا وهم املثال الكمل  (، السَّالُم َعَلي ُكم يَا أَن َصاَر اهلل)  :زياراتم أصحابم احل سني
 اللم  هداء صلوات  د الش  هم أصحاب  سي   ربالء،هداء  كَ نصار الل هم ش  ، املصداق الكمل والمثل لالعنوان
د كتاب  سي    َث عنهوهذا هو الفتح الذي حتدَّ  ،واحلديث  عن مغفرة  وعن فوز  وعن هداية   ،ه عليهوسالم  

 .ةبن احلنفي  مك ة إىل املدينة إىل ُم َمَّدم هداء الذي بعثه  من الش  

َنا إ نَّا}: ف سورة الفتح  رآن نزل ، الق  نالهذا الفتح   ،سول اللتح ما هو لر هذا الف - مُّب يناً  فَ ت حاً  َلكَ  فَ َتح 

، ي يا جارة أعين وامسعبإي اكم  رآن، نزَل الق  عليهم اللم  هكذا يقولون هم صلوات   ،بإي اك أعين وامسعي يا جارة
، يب لفظا ،الطاب  للنَّ  َياعَ أ يَا َتحنا َلك مإنَّا ف َ  مضمونا  موج ٌه لشيعةم علي   ، الفتح  املبني هوا  م بينا  َعلمي  فتح ش 
 ستمرُّ نلنَّنا إذا  ،تحا  م بيمنا  فَ َتحنا َلك م نَّا ف َ ، إنامانم ز  ، الفتح  املبني إمام  املبني ُم َمٌَّد وآل  ُم َمَّد الفتح   رسول الل،

 عليهم  لل صل ى الل  اّت أذنَب رسول م - {رَ تََأخَّ  َوَما َذنب كَ  م ن تَ َقدَّمَ  َما اللَّهُ  َلكَ  ل يَ غ ف رَ  - ف قراءة اآليات

ف  الظاهرةآليات تأويل ا)ف  ؟عليهم اللم  ماذا يقولون صلوات   ؟ره فكان له نذٌب متقد م وذنب متأخ  وآلم 
قلت   - َوَجلَّ اهلل  َعزَّ ول  ن  قَ عَ َل أنَُّه ُسئ  : )، عن املعصوم العاشر، عن إمامنا اهلاديفضائل العتة الطاهرة(

 الربعة لسلة املعصومنيف سشر اين عاملعصوم الث  هوَ وإالَّ  ،ثين عشرة اإلعن املعصوم العاشر ف سلسلة الئمَّ 

ذا قال ام - {تََأخَّرَ  َوَما نب كَ ذَ  م ن َقدَّمَ ت َ  َما هُ اللَّ  َلكَ  ل يَ غ ف رَ }: َعن  َقول  اهلل  َعزَّ َوَجلَّ  أنَُّه ُسئ لَ  -عشر 

اهلل ُذنُوَب  ًا وإنََّما َحمََّلهُ خِّر ًا أو ُمَتأَ َقدِّمهلل ُمت َ ل  اَوَأيُّ َذن ٍب َكاَن ل َرُسو  -عليه  اللم  إمامنا اهلادي صلوات  
ُهم َوَمن  بَق ي ثُمَّ َغَفَرَها لَ  ن   يَعة  َعل يٍّ َمن  َمَضى م  ا أعين وامسعي ي لسانم إي اكم ولكن بة يهذا وجٌه لآل -( هش 

 َلكَ  ل يَ غ ف رَ } -تكم لعلي  ؟ بوالياّباذ ،ا فَ َتحنا َلك م فَتحا  م بينا، إنَّ الطاب يكون لشياعم أهل البيت جارة،

، ةلتام  رسول الل بل هو النعمة  ا ٌة علىتام   نعمة  ال - {َعَلي كَ  هُ ن ع َمتَ  َويُت مَّ  تََأخَّرَ  َوَما َذنب كَ  م ن تَ َقدَّمَ  َما اللَّهُ 

 .ةإىل نعمة  تام   الذين حباجة  نن  
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مَ }: إذا ما ذهبنا إىل سورة املائدة َمل تُ  ال يَ و  تُ َوأَت   د يَنُكم   َلُكم   َأك  يتُ  ع َمت ين   َعَلي ُكم   َمم   َلُكمُ  َوَرض 

اَلمَ   .يتليكم نعموأمتمت  ع لي  اليةم عنكم بوَ ، اليوم أكملت  لكم ديشياَع علي  اليوم أنتم يا أ - {د يناً  اإل س 

ن  الذين مت ت ن - َعَلي كَ  هُ ن ع َمتَ  ت مَّ َويُ  -ن  هؤالء ن - تََأخَّرَ  َوَما َذنب كَ  م ن تَ َقدَّمَ  َما اللَّهُ  َلكَ  ل يَ غ ف رَ }

د َيكَ  -النعمة  علينا  َراطاً  َويَ ه  َتق يماً  ص  م ُم َمٌَّد وآل  لصراط املستقيا، الل هو رسول يمالصراط  املستق - مُّس 

دى إىل هذا الصراط املستقيم  ،دُم َمَّ  ا اوهذا  - {يزاً َعز   راً َنص   اللَّهُ  َويَنُصَركَ  -نن  الذين هن  لنصر  العزيز إّن 

  .سيينروع احلٌر للمشو نصه ،حلسيين، هذا النصر العزيز هو نصٌر للدمم اناق  على يدم إمام زمانم يتحقَّ 

بنم احَلَسن هو ةم الية احل جَّ  على وَ كانَ   من ،الية علي  تح  ف وَ الف الفتح  هو ف هذه املغفرة، الفتح  ف النجاة،
ذي هذا ال ه عليه هوالم  وس للم ا وات  الية احل سنيم ف أي امم احل سني صل، ومن كان على وَ ذي يبلغ  الفتحهذا ال

َق ب ي) -؟ ذا يقولاإلمام ما يبلغ  الفتح، تُ  أمَّا بَ ع د فَإنَّ َمن  َلح  ه د وَ اس  ر ك الفَ  َلم ي َ َمن  ش  ت ح ل َحق ب ي َلم يُد 
لي  الية  عهي وَ  الية  اإلمام،وَ  ،ته  اليوَ  ؟ الفتح  هي، أيُّ فتح  هذاالذي مل يلحق بهم مل ي درك الفتح -( والسَّالم

، عبْي هذا الت ط الضوء علىن  ن سل  ردنا أأ، ونن  إذا ه عليهوسالم   اللم  نا صلوات  الية إمام زمانم هي وَ  وآل علي 
ه د) - ُتش  َق ب ي اس  ق لت قبَل قليل  ؟ أنا كماللحاقما هو ا ا معىن من حلَمَق يب؟م - (أمَّا بَ ع د فَإنَّ َمن  َلح 

  لفك  هذه الرموز.ىل قاعدة  حتتاج إ ،رةهذه كتب م شفَّ 

شرح  لنا معىن كبْية تامعة الارة اجللزي، ايت هي القول البليغ  الكاملإذا ذهبنا إىل الزيارة اجلامعة الكبْية وال
ٌق َوالمُ َلُكم  ال َوالالز مُ  -رغب  عنكم مارق الذي ي - فَالرَّاغ ُب َعن ُكم  مار قٌ ) -اللحاق  َحقُِّكم   َقصُِّر ف يح 

 حال  من ف أي  فكُّ عنكم ال ين ،لبهم وبلسانهم وبيدهم بعقلهم وبق ؟ الزما  الزما  كيف يكون    الالزم  لكم، - زاه قٌ 
ٌق  -مالزمة الحوال  أنَّه  لنظرم ابغض   م  له  ؟ الالز تشهد من هويلحق  باحل سني وي س الذي -َوالالز ُم َلُكم  الح 

 .حضر ف كربالء أم مل حيضر

ة عن إمامنا ام شهر شعبان املرويَّ أ ف شهرم شعبان وهي من أفضل أدعية أي  إذا نذهب إىل الصلوات اليت ت قرَ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد وآل  ُمَحمَّد الُفل ك  : )أنا أقرأ من مفاتيح اجلنان اآلن عليه، اللم  السجاد صلوات  
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َرة يَأَمُن َمن  رَك بَ َها ويَ غ َرقُ  ُهم زَاه ق  َمن  تَ رََكَها الَجار يَة ف ي الُلَجج  الَغام  ُر َعن   ُم َلُهم َمار ق  وال ُمَتأخِّ ، ال ُمتَ َقدِّ
ز ُم َلُهم اَلح    ذي يلحق  هبم.الالزم  هلم هو ال -( ق  والالَّ

ه د: )د الشهداء هناحنَي يقول سي   ُتش  َق ب ي اس   ،زم  له  هداء هو الالش  د الي  حق  بسالذي يل -( َمن  َلح 
 ،عىنلطفوف هذا امل أرض افعه  مدوا ، قطعا  الذيَن و جم ن  يكوَن موجودا  ف أرضم الطفوفوليَس بالضرورةم أ

 .فيهم ف أعلى الرَُّتب والدرجاتى ة يتجلَّ معىن الالزميَّ 

مَّد  والرواية   ف الكاف الشريف نان عن إمامنا اجلواد العن ُم  يَا ُمَحمَّد ): مامنا اجلوادفيها إ قول  ييت بنم سم
َدان يَّ اً َبو ى َلم  يَ َزل ُمتَ َفرِّدإنَّ اهلَل تَ َباَرَك وتَ َعالَ  َفَمَكُثوا أَلَف َدهر ثُمَّ َخَلَق ة اً وفَاط مَحمَّدًا وَعل يَّ  َخَلَق مُ ه  ثُمَّ ت  ح 

هَدُهم َخل َقَها َوَأجَرى طَاَعتَ ُهم َعَليهَ  م يَع األشياء فََأش  لُّوَن مَ  أُمورَها إ  فَ وَّضَ ا وَ ج  ا َيَشاُءون لَيه م فَ ُهم ُيح 
اطب ابَن ُي   -: يا ُمَحمَّد  قَالَ اَلى، ثُمَّ تَ عَ َرَك و َبات َ َشاَء اهلُل إالَّ أن  يَ  واَيَشاءوُيَحرُِّموَن َما َيَشاُءون َولن  

نان نان  ، الرواية  سم مَّدم بنم سم يَانَُة َهذ ه  الدِّ  - احلديث  عنها يت مرَّ ال -ُة يَانَ ه  الدِّ ثُمَّ قَاَل: يا ُمَحمَّد َهذ   -عن ُم 
َها َمَحق  َومَ  ق از َمهَ ن  لَ الَّت ي َمن  تَ َقدََّمها َمَرق َوَمن َتَخلََّف َعن   ا ومن َلزمَمه -( َها إ لَيك يا ُمَحمَّدُخذ   ،َلح 

شهر شعبان   صلواتدعية فأخذنا مصداقا  من ال ،أخذنا ممصداقا  من الزيارات ،على طولم الط حلَمق،
 .هذا مصداق من الروايات والحاديثو 

من  ،لقوليةا الوجدانية، ،ةبي  لقلا ة،، املالزمة العقلي  صطلح اللحوق هبم هو املالزمة هلمف ثقافة أهل البيت م  
ا بلغين عنهم وما مل م ،ل  ُم َمَّداَله  آما قَ  فليَ ق ل القول  مين  )؟ إلمياَن ك لَّ اإلميان ماذا يقولأراد أن يستكمل ا

َمَعُكم َمَعُكم  ): هتمد ف زيارادَّ لذي يت ميل ا، املالزمة التعبْي اجلاملالزمة هيَ  ، هذهم ، ما أسر وا وما أعلنوا(يبلغين
 اللم  هداء صلوات  لش  د اسي  بَحقا  من ينطبق عليهم هذا العنوان هو هذا الذي يكون  م ل -( ال َمَع َغير ُكم  

 .ه عليهوسالم  

هداء وهي د الش  لسي   زيارةٌ  ،ه عليهوسالم   اللم  ادق صلوات  يارات زيارة مروية عن إمامنا الصف كامل الز 
، ، مم ا جاء ف هذه الزيارةذي مرَّ احلديث  عنه قبَل الفاصلسق واملضمون النا ، على نفس المهم ة جد   زيارةٌ 

َمد اهلَل َسب ع ثُمَّ : )يقول إمامنا الصادق للزائر، يقول لنا ي َقلياًل َفَكبِّر َسب عاً وَهلِّل  َسب عاً َوَاح  اً َوَسبِّح اهلل ا م ش 
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بُه َسبعاً تَ َعاَلى َسب ع به  سبعا ، -اً َوَأج  ، نفس بارة بنفسم املستوىالعم  ، يعين هذهم  لب يَك داعي الل؟ ق ل  ما املراد َأجم
ق ل  ،سني، أجب احل  املضمون، َكِب  سبعا ، َهل ل سبعا ، وامحد الل سبعا ، وسبح الل تعاىل سبعا ، وأجبه  سبعا  

بُه َسبعاً  -هو ف الزيارة هكذا موجود  ،لبي ك داعي الل سبعا   بَك َبَدن ي  لَّبيكَ  َوَأج  َداع َي اهلل إن  َكاَن َلم  ُيج 
ل يم  ين ال لكنَّ  ،العبارات الخرى م هم ة جد ا   -فَ َقد َأَجاَبَك قَ ل ب ي و َشع ر ي وَبَشر ي َورَأي ي وَهواَي َعَلى التَّس 

ذي أشرت  إليهم الالكلمات ت شْي إىل نفس املضمون  لكن هذهم  ة،أجد  وقتا  لقراءهتا والزيارة من الزيارات املهمَّ 
لبيك داعي الل  ،بنفسم مستوى التهليل بنفسم مستوى التكبْي، - لَبّيَك َداع َي اهلل -ة ، املالزمقبَل قليل

بَك َبَدن ي  -قل لبيك داعي الل سبعا   ،ولذلك َكِب  سبعا  وأجبه سبعا   ،والتكبْي ّبعىن  واحد إن  َكاَن َلم  ُيج 
ة ة عاطفي  مالزمَ  ،ةة ومعنوي  ة جسدي  ، مالزمَ ةة وظاهري  ة باطني  يعين مالزمَ  - وَبَشري َشع ر يفَ َقد َأَجاَبَك قَ ل ب ي و  

َورَأي ي وَهواَي َعَلى  -، واهلوى إشارة إىل العاطفة كر والعقيدةالرأي إشارة إىل الفم  -َورَأي ي وَهواَي  -ة وفكري  
ل يم َلَك يَا َسيَِّد الُشَهَداء  . (التَّس 

الغةم ة ف هنجم البالرواي ذهم هت علينا ومر   ،ف رواياهتم ،ف أدعيتهم ،ني واضحة ف زياراهتماملضام هذهم 
ماذا قاَل اقعة اجلمل، فو ف اقم النف ؟ بعد أن  انتصر اجليش  العلوي  على ز مرةالرواية ماذا تقول هذهم  ،الشريف

ي ُفالنًا َكاَن َشاه دَ ) -؟ أحد  أصحابهم له اذا قال م -ى َأع َدائ ك لَ ه  عَ َرَك اهلُل ب  ا َنصَ َرى مَ نَا ل يَوَدد ُت أنَّ َأخ 
يَك َمَعَنا؟ فَ َقاَل: نَ َعم ، قَاَل: فَ َقد شَ  -المْي؟  ستعمَل حرف ااإلمام هنا  -د َشه َدنا ، فَ قَ ناه دَ َأَهَوى َأخ 

ا ت فيد حتقيق وقوع ا إذا سبقت الفعل املاضي؛ عل، قدحتقيق وقوع الفم   ت الفعلقبينما إذا سب لفمعل،فإهن 
فَ َقد  -لفمعل تحقيق وقوع الد ه نا قئة، َقد َشهمَدنا أكيد مئة ف امل ،املضارع ت فيد التقليل، قد يشَهد نا احتمال

َواٌم ف   ي  َشه َدنا َوَلَقد َشه َدنا ف   َكر نَا َهَذا َأق   َمان  ب ه م الزَّ َساء َسير َعفُ ر َحام  النِّ رَِّجال  وأَ ب  الالَ َأص   ي  َعس 
ي َمان  .(و يَ ق َوى ب ه م اإل 

لكن الكالم هنا بشكل  أكثر  ،ه عليهوسالم   اللم  أيضا  عن أمْي املؤمنني صلوات  وان هرَ نفس الكالم ف الن  
رَ )  -تأكيدا   م نين طُوَبى لََناوان قَاَم إ ل يه  رَُجل فَ َقالَ َلمَّا قَ َتَل أَميُر المؤمنين الَخَوار ج َيوم النُ ه  يَر ال ُمؤ   : يَا َأم 

نَا َمَعَك َهَذا ال َموق ف  َوقَ ت َ  -الرواية ف ُماسن الِبقي  - م نين طُوَبى لََنا إ ذ  َشه د  يَر ال ُمؤ  ل َنا َمَعَك َهُؤالء  يَا َأم 
َدنَا  بَ َرأة وَ لَّذ ي فَ َلَق الَحبَّ : واُمؤم نين َصَلواُت اهلل  َعَليهفَ َقاَل َأميُر ال   الَخوار ج، َمة أو النََّسمَّة َلَقد َشه  النَّس 
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لف ي َهذَ  ل -ىل اآلن آباؤ هم ليس ف الد نيا إ -آبَائَ ُهم   ق اهللُ ا ال َموق ف  أُنَاٌس َلم  َيخ  واَل  ق اهلل آبَائَ ُهمَلم  َيخ 
َداَدُهم بَ ع د، فَ َقاَل الرَُّجل َلُقوا؟: وَكيَف َأج  ر  الزََّمان  لَ قَا َشه َدنَا َقوٌم َلم  ُيخ  : بَ َلى َقوٌم َيُكونُوَن في آخ 

َوُيَسلِّموَن لََنا فَُأولَئ َك  -ق والالزم لكم الحم  ،ةهو املالزمَ التسليم  -َيشرُكونَ َنا ف يَما َنحُن ف يه َوُيَسلِّموَن لََنا 
ث عن قانونم الصالب ، الرواية تتحدَّ قاطع تأكيدٌ  -َحقَّاً َحقَّا  -ماذا يقول المْي؟  -ُشرََكاُؤنَا ف يَما ُكنَّا ف يه  

أن   قيقة  أن  نعيش ح هذا املعىن، قيقة  نا لن  نعيَش حوالرواية أيضا  تدفع    واضح،الذي مرَّ احلديث عنه بشكل  
ة أن ليست القضي   ة قضية تعبْي إنشائي،ليست القضي   ة مزاجية،ة قضي  ليست القضي   دائما ،نكون معهم 

سائر الكائنات من البشرم أو  ، العالقات معَ ة العالقاتم مع سائرم الكائناتأهل البيت كبقي   تكون العالقة معَ 
يت ليست هلا قيمة ف نظرم ، الشياء اليت هلا قيمة ف نظرم الناس أو الل  الشياءالعالقات مع ك   ،غْيم البشر

العالقات صالحية  إذا كان لبعض هذهم ، ة وتنتهينعيَّ هلا صالحية م   ،العالقات عالقات منتهية ، هذهم الناس
ا تنتهي عند املوتطويلة  ، العالقات هلا صالحية ُمدودة وإال  أكثر هذهم  ،حنَي ميوت اإلنسان تنتهي ،فإهن 

ت هلا ، العالقة الوحيدة اليت ليسنة وتنقطععي  عند نقطة  م   ، العالقات مع البشر هلا صالحية ُمدودةحّتَّ 
، وسعيٌد ذلك الذي العالقة هذهم  فقط هيَ  ،ثابت العالقة مع ُم َمَّد  وآلم ُم َمَّد صالحية ُمدودة وفيها ضمان

، منتهية ، (expiredة العالقات بكل  أشكاهلا عالقات )، بقي  احلقيقة هذهم  احلقيقة ويعيش معَ  يعرف  هذهم 
ا  ، حّتَّ هلا زمان صالحية معني   اللحظات الخْية ينتهي   ندع ،عنَد املوت ، لو كان زمان الصالحية طويال  جد 

ت ه  ولذا تنتهي صالحي   (،expired)ل إىل كائن ، اإلنسان يتحو  أصال  ليس عالقات اإلنسان، كلُّ شيء
العالقة  هلا زمان وتنتهي، ، (expired) العالقات ك ل ها، ت فيه صالحية باقية لبقاه  الل، لو كانميوت

 -( يتم ن  رَ گَ )قة فيها عالَ  هذهم  ه عليه،وسالم   اللم  نا صلوات  إمام زمانم  العالقة  مع هيَ الوحيدة الثابتة املضمونة 
 .(فَُأولَئ َك ُشرََكاُؤنَا ف يَما ُكنَّا ف يه  َحقَّاً َحقَّا

العبارة لن ين أرى  خذ منها فقط هذهم ، آ، الرواية طويلةا شيخنا الصدوق عن أمْي املؤمننيرواية يرويه
ُذ ) -؟ د  الوصياء، ماذا يقول سي  أخرى أريد أن  أضعها بنَي أيديكمالب الوقت جيري سريعا  وعندي مط اآلخ 

س ب َأم ر نَا َمَعَنا َغد ُذ ب َأم ر نَا -الذي أشرت  إليهم قبَل قليل  (يتن  رَ گَ ذا هو )اله -ًا ف ي َحظيَرة  الُقد   – اآلخ 
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ُذ ب َأم ر نَا -ق والالزم لكم الحم  ،زم، الم َتمس ك ،آخذ س وال ُمن َتظ ُر أَلمر نَا َمَعَنا َغد اآلخ   -ًا ف ي َحظيَرة  الُقد 
 .(حِّط  ب َدم ه ف ي َسب يل  اهللوال ُمن َتظ ُر أَلمر نَا َكالُمَتشَ  -أيضا  الزمم، ال منتظر هو ملتزٌم باالنتظار 

َتوج ه لزيارة  َلمَّا لَعوف،اة عطية عي  إىل كربالء ّب العبارات حينما جاء جابر النصاري ت علينا أيضا  هذهم ومرَّ 
ل هوأَ  ل ُحَسين  اء  اف نَ السَّاَلُم َعَليُكم أي َُّتها اأَلر َواح الَّت ي َحلَّت ب  : )هداءالش   ، ن يقولأإىل  - نَاَخت ب َرح 

اطمب  ه م  ا  ومل َيك ن ابر كان ضرير وج -لُتم ف يه م ف يَما َدخَ َناكُ ارَك  ًا ب الَحقِّ نَب يَّا َلَقد شَ والَّذ ي بَ َعَث ُمَحمَّد -ُي 
مَّد  حقيقٌة، موجودا  ف الطفوف وهيَ  كالم وهذا ال دينة،ف امل ة وهوَ بنم احلنفي  هذا الكالم ينطبق على ُم 

َناُكم ف يَما َدخَ د َشاب يَّا َلقَ قِّ نَ الحَ ًا ب  والَّذ ي بَ َعَث ُمَحمَّد -ختار الثقفي وهو ف السجن م   ينطبق على ال لُتم رَك 
َوالَقوم َقد   َباًل َوَلم َنض ر ب ب َسيفم نَ ع لوا جَ  َولَ ياً ط َواد  َلُه يَا َجاب ر َكيف وَلم َنهب   : فَ ُقلتُ قَاَل َعط يَّة ف يه،

ه م وأَب َدان ه م َوُأوت َمت َأواَلُدُهم  َوأُ    َحب ي ب يَسم عتُ  : يا َعط يَّة، فَ َقاَل ل يز َواُجُهم  َلت أَ ر م  فُ رَِّق بَيَن ُرُؤوس 
َر مَ َحبَّ َقومن  أَ مَ  -ا  حقيقيا  م ح بَّ حب َّه  أمن  ،َصادمقَا  ف ح ب هم  -اً َرُسوَل اهلل يَ ُقول: َمن  َأَحبَّ َقوم َعُهم  اً ُحش 

ر َك ف ي َعَمل ه م ، والَّذ ي بَ َعثَ وَمن  َأَحبَّ َعَملَ  َحاب ي َعَلى َما يََّة َأص  إنَّ ن يَّت ي ون   اً نَب يّ  ًا ب الَحقِّ َحمَّد مُ  َقوٍم ُأش 
 .ه عليهوسالم   اللم  ( صلوات  َمَضى َعَليه  الُحَسيُن وَأص َحابُهُ 

أنَّ  ن  احلقيقة مم  وستأتينا نصوٌص بعد قليل  تؤي د  هذهم  دأ يتجل ى بشكل  واضح،املعىن ب أن   أعتقد
 أن  َيكوَن بشرطم  ،كنة  أخرىف أم ،ه  عليه يتحق ق  ف أزمنة  أخرىوسالم   اللم  االستشهاد مع احل سنيم صلوات  

ا يلتح قد التحَق باحل سني، َق ب ي ؟ )هداءد  الش  ، ماذا يقول سي  ق  باحل سني إذا كاَن الزما  له  إّن  فَإنَّ َمن  ل ح 
ه د   ُتش  ر ك الَفت ح َوَمن   -من كاَن الزما  للح سنيم  -ا س  م ؟ الكالم الذي تقدَّ أيُّ فتح   -( َلم يَ ل َحق ب ي َلم  يُد 

لذيَن كفروا قبل قليل ف سورة السجدة حينما يكون احلديث عن يوم الفتح وف يوم الفتحم حينئذ  ال ينفع  ا
: ت علينا قبَل قليل، اآليات اليت مرَّ دايةم ال ينفع الذين كفروا إمياهنم لنَّ يوم الفتح هو يوم  اهلم  إمياهَنم،

مَ  ُقل   * َصاد ق ينَ  م  ُكنتُ   إ ن ال َفت حُ  َهَذا َمَتى َويَ ُقوُلونَ }  ُهم   َواَل  إ يَمانُ ُهم   َكَفُروا  الَّذ ينَ  يَنَفعُ  اَل  ال َفت ح   يَ و 

والكالم  ه و هو  اآليات، هناك ارتباٌط واضٌح بني يومم الفتحم وبنَي اإلميانم وبنَي االنتظارم ف هذهم  - {يُنَظُرونَ 
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ه د  ): ملء ولكن ه  أشار إليه بشكل  م  هداد الش  أشار إليه سي   ُتش  َق ب ي ا س  َوَمن َلم يَ ل َحق  أمَّا بَعُد فَإنَّ َمن  ل ح 
ر ك الَفت ح والسَّالم  .(ب ي َلم  يُد 

 رات،ياوالز  لدعيةم اقانون  ة عناحللق احلديث ف هذهم  يارات،سق ف أجواءم الدعيةم والز وعلى نفسم هذا الن
يع كل إجايل وسر بش عني،م أجه عليهوسالم   اللم  صلوات  عن السس املوجودة ف ثقافةم أدعيتهم وزياراهتم 

اكم ثورة ال بيان معىن لم م املتقد  ٌر للكالستمرااختار ف أجواء زياراهتم الشريفة وهو م   ة الختار وشخصي  م   ن 
ر ختام   ثورة اللسريعة  اكمةلكن ه نا ُم   ف نفس هذا اجلو عليهم، اللم  الفتح ومعىن اللحوق هبم صلوات  

ِب  سبعا  شي قليال  فكُث َّ ام)ليل ، من نفس الزيارة السابقة اليت قرأت منها مقطعا  قبَل قختارم   ة الوشخصي  
اطب   ،الصادق امناة عن إمالزيارة املرويَّ  إىل آخر ما مرَّ ذكره  من نفسم هذهم  (وهل ل سبعا   د  سي  هكذا ُن 

َهُد أنَّ ا يَا : )هداءالش    لدمهم على صرٌ ن؛ النصر - والَفت ح َن النَّص ر  م  َدَك َوعَ   َلَك م َن اهلل  َمابَن َرُسول  اهلل َأش 
للح سنيم  ،، ونصٌر له  وي   املهداحلسيين ، وهو املشروعنصٌر ملشروعهم  ،نصٌر لدمهم  ،ونصٌر له   يدم اإلمام احل جَّة،

َنافَ تَ  إ نَّا}: حرة الفتي ف سو ذالوأمَّا الفتح فهو نفس الفتح  بالن صرة َيوَم الكر ة ف الرجعة،املمدود   َلكَ  ح 

ه وسالم   اللم  لنا صلوات   النسبةم لفتح بهم ا ،، الفتح، هو مود هتمهماليت  هو وَ  ،هو فتٌح لنا - {مُّب ينا فَ ت حاً 

َهُد أنَّ َلَك م َن اهلل  َما َوَعَدَك م َن النَّ  -عليهم أجعني   في الَوعُد الَحقَّ م َن اهلل   ح وأنَّ َلكَ الَفت  و ص ر  َأش 
ذي قتَل لملباشر اا من هو العدو ،قفيختار الثم   ى بشكل  عملي على يدم الوهذا املعىن جتلَّ  -َهاَلك  َعُدوِّك 

ر وبعده  ع مر بن سعد وبعده  ع بيد  الل  ؟احل سني ثي املباشر الالثي هو الث  ذا الث  ، هثيالهذا الث   ،بن زيادمشم
ره عليهوسالم   اللم  لقتل احل سني صلوات   ذي قتل الثي الا الث  ، هذيادبن ز  ع بيد  الل ،سعد بن  ، ع مر ، مشم

تل ال مباشر م باشر؟ القااتل ال الق هوَ  لكن من   ا ف كربالء هم قَ تَ َلة  احل سني،، صحيح كل  الذين حضرو احل سني
سني ق تمل  وأنَّ احل  احل سني ة قتلت، هو صحيح أنَّ السقيفالثالثة هم الذين قتلوا احل سني هؤالء هذا الثالثي،

ء  مباشر هؤالني بشكل  ساحل   لكن الذيَن قتلوا بل السقيفة حينما ك تمبت الصحيفة،وق ،يوَم ك تمب الكتاب
 اَلك  َعُدوِّك َوَتَمام  هَ الَحقَّ في  لَوعدُ هلل  ااوأنَّ َلَك م َن  -ومشر لعنة  الل عليهم  ،ابن  سعد ،ابن  زياد الثالثة:

  .نا وف الرجعةم زمانم  ف ظهور إمام؛ متام موعدهم إي اك -وع د ه  إ يَّاك مَ 
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هَ أَ  :، التفتوا إليهاة جد ا  مهمَّ  ، هذه العبارةبارةالعم  الكالم هنا ف هذهم  أيَن  - َمَعك ر ب ِّيُّوَن َكث ير ُه قَاَتلَ ُد أنَّ ش 
َهل  م ن  : )سنيليس شعار احل  أربالء؟ كف   ني كثْيب  ي  ؟ هل كان ه ناك من رم هؤالء الر ب  ي ون الكثْي؟ أيَن قاتلوا

ٍر يَ ن ُصرن ي ٍد َيَخاُف م ن ُموحِّ هل  ، اهللم  َرُسول   يذبُّ عن ُحرَ هل من ذابٍّ  - عن ناصرين يبحث   - ؟نَاص 
ٍر يَ ن ُصرن ي،  هداء؟ها سي د  الش  د  ليت كاَن يرد  كلمات اال ذهم هأليس  -( اهواقلَّة ناصرَ  اهلل ف ينا، َهل  م ن  نَاص 

سني؟ هذا  اتلوا مع احل  قالذين  لكثْيا ونفأين هؤالء الر بي   سيين قلَّة  الناصر،املعسكر احلالصفة الواضحة ف 
َهُد أ -أوثق مصادرنا احلديثية  ،املصدر كامل  الزيارات ،ادقكالم  الص  اللم  لوات  اطمب احل سني صُت   - نَّهُ َأش 

َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعك ر ب ِّيُّوَن   -ع ه عليه بشكل  قاطوسالم    قَاَتلَ  نَّب يٍّ  نمِّ  وََكأَيِّن}: تَ َعاَلى قَاَل اهللُ  َكَما  ث يركَ َأش 

 اللم  اتلوا مع احل سني صلوات  لكثْي الذين قابيون ر  َن هؤالء الأي - {َأَصابَ ُهم   ل َما َوَهُنوا   َفَما َكث يرٌ   ر ب ِّيُّونَ  َمَعهُ 

 ؟ يونب  أتعرفون ما معىن رم  ؟ه عليهوسالم  

علي   ثقافة وهذهم  ،ب الكتا إىلمن الكتابم إىل العتة ومن العتةم  ، نن، نن  ال ُنرجىل كلماهتملنذهب إ
نا مام؟ عن إاملراد من كلمة رميب   ، مايب   لرم ون جعٌ ب  يُّ رم  ؛رمب  يُّوَن َكثْي؟ رمب  يُّونتنا ف معىن ماذا يقول أئمَّ  وآلم علي ،

ٌف وَ ):  معىن رمب  يُّوَن كثْياشي فالصادق ف تفسْي العي   الرقام عنَد  أ ل وف هي أعلىو  - ف(أُُلو قَاَل: أُُلو 
 .العرب

والرِّب  َوة  -وع كثْية ج - ةُ لَكث يرَ وع اوالر ب ِّيُّون الجمُ : )عليهم اللم  وف تفسْي القم ي أيضا  عنهم صلوات  
َدة َعَشَرُة   ؟ وكثْيب ينيفما بالك بر  ،عشرة آالف ةالربوة الواحد -( آالفالَواح 

َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعك ر ب ِّيُّوَن َكث ير  - العداد  ؟ هذهم يعين آالف وآالف وآالف، أين هؤالء اآلالف -َأش 
ذي ولكن من ال ،ابون أيضا  يدخلون ف هذا الوصف، التو  ختار من أوضح املصاديقم   ؟ أليس الالكثْية أين

الكثْي الذين يني ، أو ل ممصداق من مصاديق الرب  ختار الثقفي والذين نصروهم   ؟ الَتل قَ تَ َلة احل سني وقتلهمقا
هل تستطيعوَن أن  تقولوا بأنَّ  الزيارة باللم عليكم؟ وإال  كيف تفهمون هذهم  ختار الثقفي،م   قاتلوا مع احل سني ال

 -؟ يون الكثْي الذيَن قاتلوا مع احل سني وقتلوا قَ تَ َلتههم هؤالء الرب  فمن ؟ الزيارة ختار ليس داخال  ف هذهم م   ال
َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعك  رج ال: ال أعتقد أن  م نصم -ر ب ِّيُّوَن َكث ير  -يا ح سني  -َأش  ختاَر والذيَن  م   فا  يستطيع أن  ُي 
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املعىن املعصومي الواضح ف هذه الزيارة  رآين الصريح ومن هذاهذا الوصف ومن هذا املعىن الق   ن  كانوا معه مم 
 .ه عليهوسالم   اللم  ة عن إمامنا الصادق صلوات  املروي  

 ن  ملقطع مم شرحا  هلذا ا ستكون   وراء، أصال  زيارة عاشى أكثرأم ا إذا ذهبنا إىل زيارة عاشوراء املعىن يتجلَّ 
اء ، عاشور م واحدكالمه  ،لصادقالباقرم وعن ٌة عن اوزيارة عاشوراء هي الخرى مروي   الصادقية، الزيارة هذهم 

ل عنوان أعما تَ ريفة حتهتم الشماذا تقول كلما مفاتيح اجلنان ف أجواءم عاشوراء،، هذا هو وأجواء عاشوراء
 ن و ف َق ف هذه الليلة،م -َلة  الليي َهذ ه  وَمن  ُوفَِّق ف) -الرواية موجودة ف املفاتيح  وا هذهم أإقر ؟ يوم عاشوراء

َدُه م ب كربالء والَمب يت ع نَليه  السَّالين  عَ الُحسَ  وَمن  ُوفَِّق في َهذ ه  الليَلة ل ز يَارَة   -ليلة؟ ليلة عاشوراء  أي
ب ح  يَلة ل ز يَارَة  ي َهذ ه  اللففَِّق ن  وُ ومَ  -الكلمة  كلمة خطْية جد ا  هذهم   ،انتبهوا هلذه الكلمة -َحتَّى ُيص 

ب  الُحَسين  َعَليه  السَّ  ؟ أي  شيءب -ًا لق َياَمة  ُملطَّخااهلل َيوَم  َشَرهُ ح حَ الم ب كربالء والَمب يت ع نَدُه َحتَّى ُيص 
تشح طم بدمهم ف ل م  ميوت  كا ى أمرناا  علقبَل قليل مر ت علينا الرواية أنَّه  من كان م نتظرا  لمرنا ومات م نتظر 

َياَمة   َيوَم الق  اهلل َشَرهُ حَ  -ا ، بدمهم هو، لكن الكالم ه نم تشح ط بدمهم  ،هذا املضمون واضح سبيلم الل،
كفي الوقت يذا الكالم ال ه طورة،ة الكالم ف غاي  - ي ُجمَلة  الُشهَداء  َمَعهف   ًا ب َدم  الُحَسينُملطَّخ

ف  متقد  امل منفس الكال هوَ  ،ختار لشرحهام   العبارات حباجة إىل برنامج أطول من برنامج ال هذهم  لشرحهم،
الليَلة  َق في َهذ ه  ن  ُوفِّ ومَ  -ا اليتهم، الفتح هم بالنسبة لن، الفتح هو وَ تحأليس هو هذا الفَ  معىن الفتح،

ب َدم   اً لطَّخاهلل َيوَم الق َياَمة  مُ  ب ح َحَشَرهُ ى ُيص  تَّ حَ ل ز يَارَة  الُحَسين  َعَليه  السَّالم ب كربالء والَمب يت ع نَدُه 
 .(في ُجمَلة  الُشهَداء  َمَعه َعَليه  السَّالم الُحَسين

: ُه عليهوسالمُ  : قُلُت للَباقر صلواُت اهلل  قَاَل َعلَقَمة بُن ُمَحمَّد الَحضَرمي: )ف زيارة عاشوراء النَّص
ن ي ُدَعاء  د ك لُّ ذلك موجو  أ بعد زيارة عاشوراء،ة الذي ي قرَ مَ واإلمام ي عل مه  الدعاء املعروف بدعاء علقَ  -َعلِّم 

اء فإذا ما قرأ زيارة عاشور  أشْي إىل كل  املسائل الصغْية، ما عندي وقت أن ،ميكنكم أن  ت راجعوه ،ف املفاتيح
ه ُدوا َمَعه: )وقرأ الدعاء ماذا يقول اإلمام؟ يقول  -كمن است شهمدوا مع احل سني   - وَُكنَت َكَمن اسُتش 

ه ُدوا َمَعه  ي   ف  فَت إالَّ ُتَشار ُكُهم في َدرََجات ه م وَما ُعر   ُتش  ، ا  هذهم معاين عميقة جد   -زُمَرة  الُشَهَداء  الَّذ يَن ا س 
 -هداء د الش  هذا هو اللحوق بسي   هداء، والالزم  هلم الحق،هو هذا الفتح الذي جاء ف كتاب سي دم الش  
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ه ُدوا َمَعه   -كما يقول باقر العلوم   - وَُكنتَ  ُهم في َدرََجات ه م وَما ُعر فَت إاّل في زُمَرة  ُتَشار كُ َكَمن اسُتش 
ه ُدوا َمَعه  ُتش  ب دَّ أن  قطعا  ال ي يبيت ليلة عاشوراء عند احل سني،؟ ذاك الذهذا ملن -الُشَهَداء  الَّذ يَن ا س 

شَ  ن  ، مَ يكون عارفا  حبق ه ق هم حي   ي  دَ الطفوف بني يَ ف أرض ر  مع الش هداء الذين استشهدوا زار احل سني عارفا  حبم
ط أن  تقرأ إال  ف  ة وال ي شتََ زيارة عاشوراء ودعاء علقمَ ، أمَّا الذي يقرأ بدمم احل سنيخا  هداء م لط  د الش  سي  

َشر مع ش هداء الطفوف  ،إال  ف احلرم احل سيين ،كربالء وفي َدرََجات ه م وَما  -ف أي  مكان  من الرض حي 
ه ُدوا َمَعه ُعر فَت إاّل في زُمَرة   ُتش  ختار الثقفي م   فما بالك بال ،ةة نظري  ة عاطفي  والقضي   -الُشَهَداء  الَّذ يَن ا س 

، خرجت من دارهم حني َقدمم وكانت بداية  املشروع احلسيين ف العراق ل  تفاصيلهم،بك   الذي عاَش المل احل سيين
 املعاين أال تنطبق  عليه؟ هذهم  ختار؟م   ، فماذا تقولون عن الختارم   بن عقيل إىل دارم الم سلم 

اطب صفوان ا ذهبنا إىل ما قاله  إمامنا الصادق عن زيارة عاشوراء،إذ : ماذا يقول إمامنا الصادق وهو ُي 
دعاء  ؟د عاء أي   -: تَ َعاَهد َهذ ه  الزِّيَارَة َواد ُعو ب َهَذا الدَُّعاء قَاَل الصَّاد ُق َعليه السَّالمثُمَّ قَاَل َصف وان )

 مانات كما قلت  عطي ضَ هة اليت ت  اجلم  هذهم  -فَإنِّي َضام ٌن  -اإلمام ضامن  -وزَُر به  فَإنِّي َضام ٌن  -ة علقمَ 
فَإنِّي  -ة هَ اجلم  هذهم  ثابت هيَ  (يتن  رَ گَ عطي )اجلهة الوحيدة اليت ت   ،(  expired ) كلَّ العالقات  ،قليل قبلَ 

ُبوَلة َوَسع َيُه َضام ٌن َعَلى اهلل ل ُكلِّ َمن  زَ  اَر ب َهذ ه  الزِّيَارَة وَدعا ب َهَذا الدَُّعاء م ن  ُقرٍب أو بُ ع د أنَّ ز يَارََتُه َمق 
ل  ُكور َوَساَلَمُه َواص  ل إىل احل َسني  -َمش  يَّة م َن اهلل تَ َعاَلى ب ال   -واصم ُجوب وَحاَجَتُه َمق ض  َغًة َما َغيُر َمح 

ُمونًَة ب َهذا  -ادق إمامنا الص ،اإلمام يقول لصفوان -َصف وان  ، يَابَ َلَغت وال ُيَخيُِّبه َوَجدُت هذه  الزِّيَارَة َمض 
يه   اً ب َهذا الضََّمان َعن  الُحَسين والُحَسينُ ي َعن  أَب يه عليِّ بن  الُحَسين َمض ُمونالضََّمان  َعن  أَب ي َوأَب   َعن  َأخ 

ُموناً والَحَسن َعن  أَب يه  ًا ب َهذا الضََّمان  الَحَسن  َمض ُمون م نين  َمض  م ن ين  َأم ير  ال ُمؤ  ب َهَذا الضََّمان  َوَأم ير  ال ُمؤ 
م يعًا َمض ُمونَعن  َرُسول  اهلل صلَّى ا ُمونًا ب َهَذا الضََّمان  َوَرُسو هلُل َعَليه م ج  ًا ب َهذا ل  اهلل َعن َجبَرائ يل َمض 

وها ف مفاتيح ميكنكم أن  تقرأ ،الرواية طويلة - (ًا ب َهذا الضََّمان   تَ َعاَلى َمض ُمونيل َعن  اهلل  الضََّمان  َوَجبَرائ  
، ، فيه ضمانمضمون ص نص  ، هذا النَّ ذي ي قرَأ بعدهاموجودة بعد ذكر زيارة عاشوراء والدعاء ال ،اجلمنان

هلا  ، اللفاظ ال قيمةَ وأملهم احل سيينعتقدهم وعاطفتهم الضمان لإلنسان ويقينهم وإميانهم وم ،الضمان ليس لأللفاظ
 .للحقائق، الضمان ه نا د ألفاظ ت شْي إىل حقائق، اللفاظ مرَّ باحلقائق إذا ما قيست  
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ر ر لعن ها ليت ل عنت وتكالواضحة ااء ، المسساطعٌة بالِباءةم واللعن إذا ما ذهبنا إىل زيارة عاشوراء اليت هيَ 
ر َمَر ب َن سَ هلُل عُ اَعَن ر َجانَة َولَ بَن مَ وَلَعَن اهلُل : )يهمت اإلشارة إلالثالثة الذين مرَّ  م  هؤالء  - اً ع د َوَلَعَن اهلُل ش 

 - ي أَُميََّة قَاط َبة اهلُل بَن  وَلَعنَ  ر َوانمَ وَلَعَن اهلُل آَل ز يَاٍد وآَل  -ن ص ر ح بأمسائمهم بشكل  شخصي الذي
 -ليه ه عوسالم   لوات اللم صسني ء الثالثة الذين باشروا قتل احل  ؟ على هؤالنبال م جمل ولكن التكيز على مَ 

؟ الذي قاتَ َلهم سني منوان بعد احل  وآل مر   زيادلَ الذي قَاَتَل آ - (وَهذا َيوٌم َفر َحت ب ه آُل ز يَاد وآُل َمر َوان
أ منهم ف ن  نتِب  ؤالء الذين نه، را  َتل مشم ، قَ َتَل ع بيَد الل بَن زياد وقتَل ع مر بن سعد وق َ ختار وقتلهمم   هو ال

، أفال يكون ر  الثقفيختام   ة هو الوفعلي   ةملي  منهم براءة  ع اءذي تِب  ال ة،براءة  عاطفي   ،ةزيارة عاشوراء براءة  نظري  
َهُد أأَ ) - كر؟املتقد مة الذم ة يارة الصادقيَّ من ضمنم مصاديق ما مرَّ ف الز   م ه   ن  ( مَ َن َكثيرر ب ِّيُّو  اَتَل َمَعكنَّه قَ ش 

ر متكر  ن ، ه ناك لعرر  ضا  يتكم أيوهذا الكال املصاديق؟ ختار هو أجلى هذهم م   ؟ أليس اليون الكثْيهؤالء الرب  
ورة زيد ف زمن ثي ولكن د ذكره  ويزيد أيضا  يَرم  ،بن ذي اجلوشنلع بيد الل بن زياد ولع مر بن َسعد ولشمر 

ر  ع مر بن  سعدو ن زياد لل بكانوا موجودين هؤالء الثالثة، ع بيد  ا  ينَ ، الذختار مل يكن موجودا  م   ال ذي بن ومشم
 .م ختار رضوان الل تعاىل عليه ، الذيَن قتَ َله م الاجلوشن

ة املؤمنني لئمَّ  اجلامعة   الزيارة   ، هي موجودٌة ف املفاتيح أيضا ،ة املؤمننيإذا ذهبنا إىل الزيارة اجلامعة لئمَّ 
ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم  )  جد ا :واضحٌ  فيها نص   َنا َأو  ه ُد اهلل أنَّا َقد َشارَك  فَ َنحُن  -ّباذا شاركناهم؟  -فَ َنحُن ُنش 

ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم  ال ُمتَ َقدِّم ين  َنا َأو  ه ُد اهلل أنَّا َقد َشارَك  ف ي إ رَاَقة  د َماء  النَّاك ث يَن  -بأي  شيء ؟  -ُنش 
ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم   -ماذا تقول الزيارة؟  -ط يَن والَمار ق ين  والَقاس   َنا َأو  ه ُد اهلل أنَّا َقد َشارَك   فَ َنحُن ُنش 

ط يَن والَمار ق ين   ال ُمتَ َقدِّم ين ف ني، النهروان -ف ي إ رَاَقة  د َماء  النَّاك ث يَن والَقاس  املعارك من   ، ف هذهم اجَلَمل، صم
املعارمك  ، والذيَن قَاتَ ل وا ف هذهم هداء، كانوا موجوديند  الش  ، وسي  ا ؟ سي د  الوصياء، اإلمام ال م جتىبكاَن موجود

ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم   :د الوصياء، ونن  هنا نقوله م حتَت راية سي   َنا َأو  ه ُد اهلل أنَّا َقد َشارَك   فَ َنحُن ُنش 
ط يَن والَمار ق ين  َوقَ تَ َلة  أَب ي َعبد  اهلل َسيِّد  َشَباب  َأهل  الَجنَّة  َعَليه  ف ي إ رَاَقة   ال ُمتَ َقدِّم ين د َماء  النَّاك ث يَن والَقاس 

ب الن ِّيَّات  والُقُلوب  والتََّأسُّف  َعَلى فَ و ت  ت ل َك ال َمَواق ف الَّت ي  -بأي  شيء  َشارَكنا؟  -السَّالم َيوَم َكرَبالء 
َرت ُكم  َحَضُروا ل   ف على ذلك ونشارك بالني ات نا ن شارك أولياَءه م وأنصارهم ونتأسَّ ث عن أنَّ الزيارة تتحدَّ  -ُنص 
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ط يَن والَمار ق ين  َوقَ تَ َلة  أَب ي َعبد  اهلل  -الذين قاتلوا  صحيح الذين حضروا ف كربالء ك لُّهم  -النَّاك ث يَن والَقاس 
أنصار وهؤالء قاتَ َله م أنصار  احل سني ونن  ه نا ن شارك   (،هداءد الش  َلة لسي  قَ ت َ ) :د ون حتَت هذا العنواني  عَ 

َرت ُكم   -احل سني ّبم َقاتَ َلتمهمم   -ب الن ِّيَّات  والُقُلوب  والتََّأسُّف  َعَلى فَ و ت  ت ل َك ال َمَواق ف الَّت ي َحَضُروا ل ُنص 
هداء  ، لنَّ أنصار احل سني است شهمدوا وسي د  الش  صار  احل سني؟ القاتلهم أن ولكن فعال  الذيَن قتلوا احل سني هل  

َنا  -ذي قَ َتَل قَ تَ َلة احل سني؟ الكالم واضح ، من الل بعدمل ي قتَ  ،كاَن موجودا   ه ُد اهلل أنَّا َقد َشارَك  فَ َنحُن ُنش 
ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم   ط يَن والَمار ق ين  َوقَ تَ َلة  أَب ي َعبد  اهلل َسيِّد  ف ي إ رَاَقة  د َماء  النَّ  ال ُمتَ َقدِّم ين َأو  اك ث يَن والَقاس 

ن قتلوا ليس احلديث عن الذي ،الذيَن قتلوا احل سني يوم كربالء -َشَباب  َأهل  الَجنَّة  َعَليه  السَّالم َيوَم َكرَبالء 
س، ولي ن قتلوا احل سني ف السقيفة،ذيوليس احلديث عن ال أولئك قتلوا احل سني، احل سني حني ك تب الكتاب،

ا الذين ؟ أصحاب احل سني قاتلو ذين قتلوا احل سني يوم كربالء، من هم الذين قتلوا احل سني يوَم كربالء، الوليس
صلوات   لكن الذين قتلوا احل سني ر الموي هؤالء قَ تَ َلة  احل سني،من كان ف املعسك ؟ صحيح كل  قتلوا احل سني

نان بن أنسمباشر مثل مشر ال بشكل   عليهاللم وسالم ه   بن يزيد ، خوال  ذي قطع الرأس الشريف، سم
، فإذا  ه نا الزيارة تصفه  من قَ تَ َله م؟ املختار ركبوا اليول وداسوا جسد احل سني، هؤالء، هؤالء الذين الصبحي

ه ُد اهلل  -، من أنصارم أهل البيت بأنَّه من أولياء أهل البيت ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم  فَ َنحُن ُنش  َنا َأو   -أنَّا َقد َشارَك 
اجملموعة من أولياء  ختار كان سي د هذهم م   ، ال، من قادة هؤالء النصارختار  كان من قادةم هؤالء الولياءم   وال

 - أخرى ة  مر  أقرأ النصَّ  ،، العبارات واضحة جد ا  ذين قتلوا قَ تَ َلة احل سنيأهل البيت ومن أنصارم أهل البيت ال
ل َياءَُكم وأَن َصارَُكم   َنا َأو  ه ُد اهلل أنَّا َقد َشارَك  ط يَن  ال ُمتَ َقدِّم ين فَ َنحُن ُنش  ف ي إ رَاَقة  د َماء  النَّاك ث يَن والَقاس 

 -ذين قتلوه يوَم كربالء ال -والَمار ق ين  َوقَ تَ َلة  أَب ي َعبد  اهلل َسيِّد  َشَباب  َأهل  الَجنَّة  َعَليه  السَّالم َيوَم َكرَبالء 
َرت ُكم   ختار من م   ح أنَّ الواض -( ب الن ِّيَّات  والُقُلوب  والتََّأسُّف  َعَلى فَ و ت  ت ل َك ال َمَواق ف الَّت ي َحَضُروا ل ُنص 

من الزيارة  وضح الرقام ومن أوضح املصاديق ومن أوضح المثلة والنماذج اليت ينطبق  عليها هذا النص  أ
ا البعض م  يارة اجلامعة الكبْيةهي غْي الز  ،ة املؤمننيامعة لئمَّ اجل ، لع عليهان يتابعين مل يقرأها ومل يطَّ ، رّب 

 .ا قرأهتا عليكم من مفاتيح اجلنانموجودٌة أيضا  ف مفاتيحم اجلمنان وأن ة املؤمنني هيَ لئمَّ  اجلامعة   الزيارة  
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هداء الذي بعَث به من د الش  الذي جاء مذكورا  ف كتابم سي   أعتقد أنَّ الصورة باتت واضحة ملعىن الفتح
مَّد بنم احلنفية واهلامشينيمك ة إىل املدينة  ردته  مثاال  على لكن ين فقط أو  ،إىل شرح ، الكتاب اآلخر حباجة  إىل ُم 
ه عليه والباب مفتوٌح وسالم   اللم  ، وأردت  أن  أبني  معىن الفتح ومعىن اللحوقم باحل سنيم صلوات  الكتب املشف رة

 اللم  ، اللحوق باحل سني صلوات  ، باٌب مفتوح، احل سني هو الباب الوسعل  وقتللحوقم باحل سنيم ف ك  
 هذهم  سراب،ة ف حياتنا والباقي كلُّه احلقيقة الوحيد احل سني   ف كل  حلظة  من حلظاتم حياتنا، ه عليهوسالم  

، أولياء أهل البيت الذين فازوا بتوفيق  من  يل باآلخرينال شأنَ  ،اء  أهل البيتها أوليس  هي احلقيقة  اليت يتلمَّ 
النعمة  ولكن يا لألسفم ال يشعروَن بعظمةم هذهم  احلقيقة، سون هذهم ، يتلمَّ احلقيقة إمام زماهنم يتلم سوَن هذهم 

عبارات قاصرة  ظيمة،نعمة ع مٌة عظيمة وما معىن هذه العبارات؟نع نا عليهم،اليت جاَد هبا إمام زمانم 
العظيمة اليت ال يستشعر  فضلها  النعمة   ، هذهم ذي ف جعبتنا وف أيديناهو هذا ال ،ولكن ماذا نصنع وُمدودة،

م َخَدَمٌة للحسني الذيَن يصفون أنف  وأمهي تها حّتَّ  ، احلسينية هي عطاء  احل جَّة بن احلسن النعمة   ، هذهم سهم بأهن 
، ما عندنا نا، مصدر العطاء هو هَو إمام زمانم وآلم علي  هو عطاء  احل جَّةم بن احَلَسن ما عندنا من والء  لعلي  
، ك لُّ العطاء الذي يأيت إلينا والذي خرج معنا ه عليها هو مصدر العطاءوسالم   اللم  من والء  للزهراء صلوات  

، لكن عليه اللم  ، ك لُّ ما عندنا منه صلوات  سندنا فيها هو إمامنا، إمام  زماننا احل جَّة  بن احلحلظة  و لم  لم من أو  
ال من جهة   ،بن احلسنلُّ فضل  عندنا هو من احل جَّة ، ك  ليل هنار الذي نعيش  معه   ماذا نصنع لن كران اجلميلم 

اك هل ه ن ؟أي  مكان  يأيت؟ سلوا أنفس كم؟ من مَّد  وآل ُم َمَّد من أين يأيت، ك لُّ فضل  ينتمي إىل ُم َ خرىأ  
هٌة أخرى غْي هذهم  ل َياء) هة؟ هو هذا الوجه:اجلم  جم أَيَن ) -من ه نا  -( أَيَن َوجُه اهلل  الَّذ ي إ لَيه  يَتوجَُّه اأَلو 

ُل بَيَن اأَلرض  والسََّماء ، الذي ي سب ب ذي ي سب ب السباب لنا هو هذاالسبب ال -( السََّبُب ال ُمتَّص 
الرض والسماء هو  ، السبب  ال م تص ل  بنيَ  من دونم سبب هو هذا السببسبابَ السباب بسبب وي سب ب  ال

هو السبب  ، ال م طلق؟ لنَّه  هو السبب  سباب بالسباب ومن دونم السباب، ملاذاهذا الذي ي سب ب  لنا ال
، السبب  ب  ال م طلقالمور بأسباهبا ومن دون أسباهبا، لنَّه هو السبهو القادر على أن  ي سب َب فقط  القادر،
َتطَل َت ب َها َعَلى ُكلِّ َشيء) -القدرة  الكمل  ،الكمل رَت َك ب الُقدرَة  الَّت ي ا س  أَُلَك م ن  ُقد   -( اللَُّهمَّ إ نِّي َأس 

ن  أطيل عليكم أكثر من ، ال أريد أهذا السبب الق درة املستطيلة  على كل  شيء هو ، هذهم هو هذا السبب
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، صغْية ف مقدار عرضها ، ولكن بقيت نقطة صغْيةالِبنامج انتهى وجتاوزت إىل دقائق أخرىوقت   ،ذلك
 وكبْيٌة جد ا .  هي ف غاية المهيةم وإالَّ 

نيجاد  لعم ه ابنم احلنفي  إمامنا الس ماذا قالَ  ت علينا مرَّ ؟ و ختارم   ن العيسأل   اقم ر جاء الوفد  من العم  ة حم
اطب َعمَّ  - يا َعمَّ  -جاد لسم اإلمام اهذا كال - اً يّ ج  ن  دًا ز  نَّ َعب  و أَ لَ  ا َعمّ يَ ) - القصة  بكاملها ه  ابَن ُي 

َل تَ َعصََّب لََنا أَ  اً يّ ج  ن  دًا ز  نَّ َعب  و أَ لَ  يَا َعمَّ  -ة احلنفي   َقد  َولَّي ُتَك َهذا وَ  ى النَّاس  ُمؤاَزرَاتُهَلَوجَب َعلَ  لبَ ي تاه 
، لو الحوال ا  ف أضعفم ي  بدا  زجنعل لو أنَّ واإلمام أعطى مثا ختار،م   ُم َمَّدا  أمر الاإلمام وىل  عم ه  -( األمر

من عيونم  ختار  م   فكيَف وال ه،مؤازرت اسم لنتعص ب لنا أهل البيت لوجَب على ا أنَّ إنسانا  بعيدا  َعنَّا غاية الب عد
؟ عين هذالمر، ماذا ياك هذا ل يت  ، وقد و ا المرة هذهو الذي يويل  عم ه ابن احلنفي   شيعتهم واإلمام السجاد  

 عه حتَت رايته،أن  نكوَن م علينا  جيب  ف عصرهم  لو ك ن اختار، م   يعين هذا المر أنَّه  جيب  علينا أن  نؤازَر ال
مرَّ ما ك  لك املواقف،تى فوتم ف علات والقلوب والتأسُّ ، جيب  علينا أن نؤازره  بالني  ولكن نن  لسنا ف عصره

لى هذا جيب  ع عوقطعا  يتفر   ،ختارم   زر ال، جيب  علينا أن نؤاة املؤمننيعلينا قبَل قليل ف الزيارة اجلامعة لئمَّ 
ب ه ، جيب  علينا أن  نواليه هم، هذا املراد ، من أوليائم مأشياعه و من، َفهعلينا أن  ندافع عنه، جيب  علينا أن  ن 

ار موجودا  تبقى ختم   س فيه المان  ليز ة ف ولكن املؤازر  ة،نهم قطعا  املؤازرة العملي  ، املؤازرة  ف زماجيب املؤازرة
،  تلك املواقفف على فوتم أسُّ وب والتالقلات و ة املؤمنني مؤازرة بالني  ف الزيارة اجلامعة لئمَّ  املؤازرة كما مرَّ 

مع ثورتهم ع املختارم و مقلوبنا اتنا و تكون ني  أن   الذي جيب  علينا ،أو حنَي نسمعختار م   حني نقرأ  ما فعله  ال
 رضوان الل تعاىل عليه.

ا أمَّ  ون (،هرائي  امج ) ز ن برنمف نفسم هذا الوقت  تعاىل ألتقيكم ف حلقة  جديدة يوم َغد إن  شاء الل  
إىل ذلك  ،عاىلت الل   شاء لسبت إن  ايوم  برنامنا الثائر  احلسيين الوف املختار  الثقفي حلقته  الخْية ستكون ف

عنيم احل سني   ونورم حل سنيم هجةم اةم م  كم ف رعايع  املوعد حيث  ألتقيكم ف احللقة الخْية من هذا الِبنامج أود  
 .يعا  عاء جه عليه. أسألكم الدوسالم   نا صلوات  اللم بنم احلسن إمام زمانم احل جَّةم 

 ...َيا ُحَسين ى َنْحِرَك الدَّاِمْيَلالٌم َعَس
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 ..ف أَمانم الل
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