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ادق *  ابقة مل أُكِمل رشح الرّواية الَّتي رواها سدير الّص�يف، ووصَل الكالم إىل ما قالُه إماُمنا الصَّ ِمن أنَّ  : عليه السالم يف الحلقة السَّ

الم ِمن الّسنن ما أجراُه يف ُموىس وعيىس ونوح والِخرضالله   .ُسبحانه وتعاىل أجرى يف إماِم زماننا عليه السَّ
نا، صحيح أنَّ رواية سدير الّص�يف أشارْت ألس�ء هؤالء األنبياء، لكن إذا أردنا أن ننظر إىل مجموع األحاديث الَّتي تتناول َغيبة إمام* 

ابق� يجري يف إماِم فهي تناولت أس�ء ألنبياء  آخرين كنبي الله يوسف وصالح، وغ�هم.. ِمن أجل أن تُبّ� أن ما جرى يف األنبياء السَّ

الم  .زماننا عليه السَّ

نن جرْت يف األنبياء متهيداً لِمرشوع إماِم زماننا *  ُشؤونِه [متهيداً لوالدتِه، لَِغيبتِه، لِدولتِه، ولسائر  عليه السالمالحقيقة أنَّ هذه السُّ
 ].األخرى

الم من هذه الجزئية الَّتي توقّفنا عندها يف الرّواية **  �يف الَّتي ينقلها عن صادق العرتة عليه السَّ   :إك�ل رشح رواية سدير الصَّ

الم ا غيبُة عيىس عليه السَّ  فإنَّ اليهوَد والنَّصارى اتَّفقت عىل أنَّه قُتِل...) (وأمَّ
 )ّن األُمَّة ستُنكرها لِطولهاوكذلك غيبة القائم فإ** ( 

ـة أشخاصاً وتُصّدقهم يف كُّل ما  ورة أن يكون بالَّلسان .. اإلنكار يكون يف الجانب الَعميل ِح� تنصب األُمَّ يقولون، اإلنكار ليَس بالرضَّ

الل.. ألنّهم بذلك يضعوَن أشخاصاً يف موضع إمام زمانهم  !..وتجعلهم ِمقياساً للهدى والضَّ
 خذ األُمَّة ِعلمها ِمن طريق غ�هم صلواُت اللِه وسالمُه عليهم.[طلُب املعارف ِمن غ� طريقنـا أهل البيت ُمساوٌق إلنكارنا].حين� تأ 

الم ليَس عن املخالف�، وإّ�ا الحديث عن الوسط الشيعي **  ادق عليه� السَّ  !..الحديث عن إنكار غيبة إمامنا يف حديث اإلمام الصَّ

ربلة وهذِه التَّصفية الَّتي وقعْت يف قوِم نُوح بحيث يرتد يف كُّل مرّة ج�عة ِمن قومِه إىل أن بقيْت الثّلة املُؤمنة، جاءت هذه الغَ  ** 

ح، ألنَّ البرشيّة ِمن زمان آدم إىل زمان نوح قد تلّوثْت تلّوثاً كب�اً، وإبليس شاركهم يف أموالهم وأوالدهم بحيث ال يُرجى ِمنهم صال 
 .بحاجة إىل تنقية، وبحاجة إىل تصفية فاألْمر

تمع املُجتمع البرشي إذا وصَل إىل هذا الحّد (إذا وصلْت األصالب إىل حدٍّ ال يُرجى فيها الَخ�) هنا البُدَّ ِمن وضع نهاية لهذا املُج ** 

 .البرشي .. ال بُدَّ ِمن قطع هذه األصالب واستئصالها..[هذا هو قانون األصالب]
فينة وأركَب فيها الثّلة املؤمنة، أراد للبرشيّة أن تبدأ بأرحام وأصالب جديدة .. فحمَل معه الكلب   ** حَ� صنَع نبيُّ الله نوح السَّ

 .الزّنا يف الّسفينة ومل يحمل ابن

ا**   .راسفينة نوح كانْت النّقطة الفاصلة لقطع األصالب الفاجرة الكافرة الَّتي ال تلُِد إالَّ فاجراً كفَّ
 .وكانْت سفينة النّجاة الَّتي تُنجي األصالب واألرحام النّظيفة

الم هي مثاٌل إلماِم زماننا صلوات الله  (وسفينة األصالب الَّتي ركبها نوح هي أُمثولة للّسفينة الحقيقية وهي آل ُمحّمٍد عليهم السَّ

 عليه).

ولوال رجاٌل ُمؤمنوَن ونساٌء مؤمناٌت مل تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغ� علم ( من سورة الفتح 25وقفة عند اآلية  **
 .ليدخل الله يف رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألي�)

 ما هو املعنى الظّاهري لآلية الكر�ة ؟ وما هو املعنى الباطني الحقيقي لآلية.. وما عالقته بقانون األصالب..؟

الح الِخْرض) الِخْرض لُه ُخصوصيّة بكّل ُشؤوناتِه، ولهذا هو مع إمام زماننا عىل طول الخط.. ويف الرّوايات أنّ  ** ا العبد الصَّ ُه وزيُر (وأمَّ
المإمام زماننا   ..عليه السَّ

وجه الحكمة يف َغيبِة إمام زماننا عليه السالم ال ينكِشُف إالَّ بعد ظهوره، حتَّى قانون األصالب هو ال ُ�ثّل الحكمة من الَغيبة   **

 .بت�مها، بل ُ�ثّل شأناً ِمن ُشؤوناِت إماِم زماننا صلواُت اللِه وسالمُه عليه
عليه وَغيبتِه (املرشوع املهدوي) هو ِرسٌّ ِمن أرسار الله تعاىل؛ لهذا ال نتوقّع أن تنكِشَف لنا حقائق ظُهور اإلمام صلوات الله  ** 

 .وأرسار هذا املرشوع، ما ذكره األمئة لنا هو أشياء يف جّو هذا املرشوع

الم َرشِب من ع� الحياة **  ثنا الرّوايات.. (وعُ� الحياة هو ُعنواٌن وَمظْهٌر فطاَل ُعمره ك� تُحدّ  ِمن املعروف لدينا أّن الِخْرض عليه السَّ
الُم عليَك  الُم عليَك يا سفينة النّجاة،، السَّ يفة: السَّ الم، فنحُن نُخاطبُه يف زيارتِه الرشَّ  ).يا عَ� الحياة ِمن مظاهر إماِم زماننا عليه السَّ

ابط ب� الرّوايات واألدعيّة والّزيارات .. هو هذا ( **  .لحن القول)هذا الرتَّ

واية أال تُالحظون أنَّ هذا الُعنوان (سفينة النّجاة) الوارد يف زيارة اإلمام الُحّجة صلوات الله عليه هو نفس العنوان الَّذي َمّر يف ر 

الم الطّويلة الَّتي ينقلُها سدير الّص�يف ادق عليه السَّ  .اإلمام الصَّ
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ة نبي الله موىس مع الِخْرض، و ** الّرواية طويلة ُمفّصلة يف تفس� الُقّمي أتناول منها موطن الحاجة، (تناولت الوقفة وقفة عند قِصَّ

الخفي،  رشح ملقطع الرّواية مع اإلشارة إىل املواطن الَّتي تجلّها فيها قانون األصالب يف القّصة، واملواطن الَّتي تجّىل فيها قانون الّلطف
 )واملواطن الَّتي تجّىل فيها قانون املَكْر

الم هي ُجزء ِمن متهيد ِفكْرة إماِم زماننا صلواُت الله علي ** ه كل األحداث الَّتي جرْت يف قّصة نبي الله موىس مع الِخْرض عليه� السَّ

 .عىل يد الِخْرض 
الم مشحونة بالرّموز والّدالالت، والكتاب الكريم مشحون بالّر  **   .موز واإلشاراتالقّصة ما بَ� نبي الله موىس والِخْرض عليه� السَّ

يف آخر حلقات هذا الربنامج سأتحّدث عن الرّموز الُقرآنيّة وأشكال هذِه الرّموز، ألنها جزء ِمن منهج لحن القول، يف فهم الكتاب **

الم  .والعرتة، ومعارف أهل البيت عليهم السَّ

 كيَف نشأْت األعياد الّدينيّة ..؟ ** 
امخة، واألرحام املُطهّرة) ويبقى الُحس� هو املر **  كُز يف قانون األصالب مركزُه وِمحورُه الُحس� (أشهُد أنّك كُنَت نوراً يف األصالب الشَّ

 كُّل يشٍء يف حياتنا..

 


