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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبُد الَحَليم الِغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتابُ  :الثَّاِلث زءُ الجُ 

 م15/6/2016اديُة والسَّبعون ُة الحَ لقَ الحَ 

 زء الثَّامنجُ ال-قوانين الطيِّ والنَّشر
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  َد َمنْ َماَذا فَ قَ  ..يَّة اهللَ . بَقِ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ُكم ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

ُالمتُتُ تقدَُُّالَّذيُ،ووُهُ الُهُ زُ ُالُاحلديثُ ُوعنوانُ  ُوالواقُ )ةُسَّابقته ُاحللقات  ُيفُهذهُ ُوُ(،نَّشرننيُالطيِّ
ُعلىُسؤاٍلُوجَُّ اُأُ احللقة ُأحاولُأْنُأجيب  ُعنهه ُيلُالكثريونُورَّبَّ ُ،بضُ قتُ ُمُ دواتُبشكلٍُلنَُّبعضُايفُهُ جبت 

ُ.كنَّينُأريدُأْنُأسلَّطُالضوء ُعلىُحمتوىُهذاُالسؤاللُ 

ُُ:،ُوهييعيروايٍةُشائعٍةُيفُالوسطُالشُُِّوقولٍةُمٍةُمُ السؤالُيدورُحولُكل
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ُ:ءََل بَ رْ ض  كَ رْ أَ  ل  كُ اء وَ ورَ اشُ عَ  وم  يَ  ل  كُ ُ

ُأنُُْو اُاخرتت  ُعنُهذاُاملوضوعُيفُهذهُ أتدَُُّإَّنَّ وَّنُ كمُمُ يديُأُ بنيُعرضاحللقةُلكيُأُ ُث  وذجاًُآخرُثاالًُ
ُاحلُ منُالثَّ ُسينيَّقافة ُالَّيتُة ُومنُاملصادر ُمنُاملنابر ُالّيمتُعخُ الَّيتُتأخذوهنا ُوالسَُّسَُّليها ُبشكٍلُذاجة  طحية 

ُكان ُاملتحدِّثون ُأُ،واضٍحُجدَّاًُ اًُةُوالكبلكبرُيانُيضعونُالعمائمُاتبونُم َّوُالكُ ولو ُ.؟ُ.ىُرؤوسهمعلُريةُجدَّ

ُالرَّوضوعُعلاملُثُعنُهذاتدَُُّ:ءََل بَ رْ ض  كَ رْ أَ  ل  كُ اء وَ ورَ اشُ عَ  وم  يَ  ل  كُ  ُاملضمونُُفضىُسبيل هلذا
ُ،لكلذُالُضرورةُ ُولكنُءادُاألمسبإمكاينُأنُأوُرُوُ،عنُظاهرةُثأتدَُُّهناُأناُ،يلُباألمساءُالُشأنُ ُوُ،مراجع

ُكبارُومنُالطُ،جعاُرثُعنُهذاُاملوضوعُمتدَُّ موعةُُكثرٍيُأوُجمُُرُ وُيفُنظأُ،يعةالشُِّلُيفُنظرُزُاألوَُّاُرمراجع
ُ ُمن ُخُ وتدَُُّ،الشِّيعةكبريٍة ُأيضًا ُاملضمون ُهذا ُعن ُث ُمعروفون ُكبار ُهذاُوك تُ ُ،شهورونمُوطباء ُحول ب

ُ.تضائياثواُيفُالفوتدَُُّ،وقالواُوقالواُ،بكةُالعنكبوتيةلشَُّاُاملوضوعُالكثريُعلى

  .؟!.ا قالوهمَّ مِ و  

شعاراٌت  هابأنَّ  (،ءْرَبََل ْرض  كَ ُكل  أَ   ،ُكل  َيوم  َعاُشورَاء)الكلمات  هذهِ  عنهناك من قال  -
  .!!.أموية

ُكُ عارُيفُوسطُالنَّبينُأميَّةُبثَّواُهذاُالشُُِّنَُّوأ ُماُجرىُعقولواُبيكيُوُُيفوهم،يُيُ اس ُ،لىُاحل سنيأنَّ

ُكربالءُ،رىُيفُعاشوراءوماُجُ  ُكلُِّسُ ُ،وماُجرىُيف ُكلُُِّأحدٍُُيجريُعلى ُكلٍُِّضُُوأُرُيف ذاُهقالواُُ،مكانُيف
ُكُ ُوُ،أريخالُيفُكتبُالتُ،علىُذلكُدليلٍُُالُيوجدُأيُ ُ؟ستندمُ ـالكالمُولكنُماُهوُال الُيفُُُوُ،ري ُتبُالسُِّالُيف

ُُ،دليٍلُعلىُذلكُالُيوجدُأيُ ُ،تبُاألدبكُ  ُمنُالتثويلُاملغنافهذا ُالثَّوَُّثُـ تُـ ُذيالَّطيسيُهوُجزٌء ُبه قافةُل 
ُكحننُيفُدوُُّ،بشكٍلُعامُالشِّيعةُ بهُُلويـ ثـ وُّالشِّيعيَّةُ ُأوالُُ،اًُبريةُجدَُّامٍةُتثويليٍة رجونُمنُسيخيعةُالشُِّعتقدُأنَّ

ُالدوُّ ُأتصوَُّ،امةهذه ُذلكال ُوأُ،ر ُالقادمة ُاألجيال ُيف ُأُلكنُُْ،ُهذامتّنُرَّبا ُال ُيف ُأنَُّجعتقد يعةُالشُُِّيلنا
ُأنُْ ُدوَُّبإمكاهنم ُمن ُاملغناطيسييرجوا ُالتثويل ُصلدوُّاُهذهُألنَُُّ،امة ُاملنعتهامة ُسؤسُِّا ُالشِّيعيَّة ُ،بامتيازة

ُ!!ُاآلخرينلُ وُِّثُـ تُـ يتُهيُالَُّوُلتوُِّثُـ قدُكبريةُُُهناكُعمائمُ،ُتثويالًُمغناطيسياًُلةٌُثوَُّةُهيُنفسهاُمُ ؤسِّسوامل

  .!!.مينيةبأنَّ هذا المفهوم بدعٌة خُ  :وهناك من قال -
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ُالثَّ اء  ورَ اشُ عَ  وم  يَ  ل  كُ )ُ:عارشُِّهذاُالُهتااعاُرفعتُمنُشُ لةُماُرُ فعتُيفُجُ ورةُاإلسالميةُيفُإيرانُرُ ألنَّ
ُاليفالشِّيعةُافةُُيفُثقضامنيملاُدتُهذهوتردَُُّ،ةاُبدعٌةُمخينيُّفقالواُإهنَُُّ(،ءََل بَ رْ ض  كَ رْ أَ  ل  كُ  سيِّدُُإيرانُيفُزمان 

اُبُ ُ،ميينالُ  ُ.ةُأبيهقبلُوالدُوُمييندُاليِّدةُالسقبلُوالُملضامنيُموجودةاُهذهأّنُواحلالُُ،ةدعٌةُمخينيُّفقالواُإهنَّ

 بطن السِّ سَ الحَ  انإلمام تعارض مع كَلم  هذا المضمون يو  هذا المفهوم بأنَّ  :وقالوا أيضا   -
 .!!(.اهلل بدِ ا عَ بَ ا أَ يَ  كَ ومِ يَ كَ   ومَ  يَ َل ) وهو:

ُنُـ  ُاإلمام ُإنَّ ُفُ فقالوا ُفقال ُمعناهى ُُما ُيوجد ُعكيومُ ُُيومٌُال ُأبا ُيا ُاهللك ُيومٍُي ُُفكيفُ،بد ُكل  ُقال
ُكلُ ُ،عاشوراء ُ.؟!.كربالءُُأرضٍُُوهكذا

ُوقالوا ُأنُُْ،وقالوا ُأريد ُال ُهنا ُأأ ُُأنا ُعلى ُوأرُ قف ُهذهقواهلم ُأناُوالألقاُد ُُ،هاقشأو ُباولكْن جململ 
ُسأتناولُ ُهذا ُمنطقُالكتابُ ُدراسةًُُواملوضوعُتقيقًا أوُُذينُانتقدوابعيتُللَّتالُمُ منُخالُ،والعرتةُيفُضوء 

ُهذهضعَّ ُكلُِّاقدُينُنَّالُأقولُبأُ(،ءََل بَ رْ ض  كَ رْ أَ  ل  كُ اء وَ ورَ اشُ عَ  وم  يَ  ل  كُ )ُ:لكلماتاُفوا ُ،ُشيطلعتُعلى

اءُبطمنُخُمسعتهُ ُوماُ،مُمثالًُقاملراجعُيفُمدينةُُعته ُمنُتسجيالٍتُلبعضولكنُخاللُالسننيُاملاضيةُماُمسُ 
ُملُأجدُأحداًُُ،وهكذاُ،تاباتٍُكمنُُُقرأتهُ ماُُ،نرتنتضائياتُأوُعربُاإلُمباشرُأوُعربُالفعلىُاملنابرُبشكلٍُ

ُكُ  ُاحلديثُبتمامهُ ُلُِّمن ُأوُهذا ُالكلمة ُذكرُهذه ُهنَُّفإُ،هؤالء املعنُُنكشفالُتمامهُ بحلديثُامُلوُذكروا
ُ!ُ(؟ءََل بَ رْ ض  كَ رْ أَ  ل  كُ ء وَ اورَ اشُ عَ  وم  يَ  ل  كُ )ُ:هذاُاحلدُّفواُعندُاجلميعُتوقُّولكّنُُ،وصارُواضحاًُ

ُ ُوكماله  ُاحلديثُبتمامه ُبينما  َشهر  ُمَحرَّم َبََلء وُكل  ض  َكرْ ل  َأر ُكل  َيوم  َعاُشورَاء وَكُ )ُ:هكذاهو
ُ(.حتَّى تَ ُقوَم َدوَلُة الَحقّ  ُالنَُّو.!! ُهذا ُيؤخذ ُأنَُّأعتقُصُبكاملهُ حينما ُالصُوُد وسنجدُُ،واضحةتصبحُرة

ُأهلُالبيتُتتَّ ُاملضمونقُوتتسُ الكثريُوالكثريُمنُأحاديث  ُكل  َأرض   اُشورَاء وَ وم  عَ  يَ ُكل  )ُ:ناسقُمعُهذا
ُ.!!(.َكْرَبََلء وُكل  َشهر  ُمَحرَّم حتَّى تَ ُقوَم َدوَلُة الَحقّ 

 ؟لكَلمما مصدُر هذا او  ؟سائٌل ما مصدُر هذا الحديث قد يسألُ و 

ُكانُالسؤالُعنُمصادرُاحلديثُاملعروفة ُ،لكتباُوأمثالُهذهُوالبحارُ،دوقكتبُالصَُّوُُ،الكايفُ:إذا
يفُاملصادرُاحلديثيةُاملعُردالكلمةُأوُهذاُاحلُهذهُفإنَُّ نبحثُُإذاُأردناُأنُْولكْنُُ،ةُلدينافُويثُليسُموجوداًُ
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زتُيفُزمانُالعصرُرُ بُـ جندهاُقدُُ،أحاديثُأخرىُوُ،خرىوكلماتُأُ ُ،هذهُالكلمةفُ،لكلمةاُعنُتأريخُهذه
الصفويُوالقاجاريُأناُهناُحنيُأقولُبرزتُيفُزمانُالعصرُُوُ،الصفويُوالقاجاريُوماُبعدُهذينُالعصرين

بيتُُأهلُ ُنُ هذهُاألحاديثُعلىُلساُعُ ضتُأوُبُواالكلمُالقاجارينيُبوضعُهذهُهتمُ والُأالصفوينيُُمُ أهتُُّال
همُُ،وفةملعُراُاحلديثيةُ ُتبُ الكُ ُغريُ ُرةُ املتأخُُّتبُ نُينقلونُهذاُالكالمُعلىُاملنابرُأوُيفُالكُ الَّذيُألنَُُّ،العصمة

ُالصَُُّهينقلون ُالكالمُأنّهادقُعنُاإلمام ُكل  َيوم  َعاُشورَاء وَُكل  َأرض  َكْرَبََلء وُكل  َشهر  ُمَحرَّم )ُ:قالُهذا
ُ.عليهُوسالمهُ ُاهللُ ُادقُصلواتُ نُعنُإمامناُالصَُّلُوينقإَّّناُنُلُونُينقالَّذيفُ(،حتَّى تَ ُقوَم َدوَلُة الَحقّ 

 :ننعرف هنا أمري أن دَّ ولبُ 

منُاألحاديثُُوُ:لاألمر األوَّ  ُكثرياًُ ُعددًا ُأنَّ ُيفوكذلكُُ،فويصَُّلعصرُالايفُُفُ رُ منُالكتبُعُ حَّتَّ
ُالقاجاريا ُعُ ُ،لعصر ُما ُالصَُُّفُ رُ ولكن ُالعصر ُيف ُأكثرواشتهر ُكان ُدُوالسَُُّوُ،فوي ُشُ بب ُعقائديةُيَّيعلة ة
ُكبارُالعُ ُ،لعلماءاىُمنُهلمُاألموالُالطائلةُوتصدَُّمتُرتُهلمُاإلمكاناتُوقدَُّلماءُووفُّكرمتُالعُ أُ  ماءُلمن

رواُكتابُفعثُُلُِّكُ ثونُعنُُاُيبحعلميةُوراحُوُاتٍُسمؤسَُّسواُوللحكمُيفُتلكُالدولةُفأسَُُّةُ يةُوللسلطنللمسئول

ُكُ  ُكانتُُتبٍُعلى ُعُ ُالشِّيعةُ ما ُيفُاألعصُ ثُ قد ُرتُعليها ُالصَُّبقتُالعسُ الَّيتُر ُاملثاعلُ،فويصر لُىُسبيل

ُكُ ُرُ ثُـ لسيُقدُعُ حممَّدُباقرُاجملالشَّيخُسيُلاجملُالشَّيخُ  يعيُالشُُِّاجلوُُِّنُموجودًةُيفةُملُتكةُأصيلشيعيَُّبٍُتُ على

ُكافويةُيفُأيَّاءُيفُالدولةُالصَُّرُُزرئيسُالُوُفهوُصارَُّبثابةُ ُ،امالعُ  اإلسالمُُشيخُ ُوُ،ماإلسالُيخُ شمرتبةُُنُيفامه 
لُوباملوظفنيُزهاُباألمواهُّجةُؤسِّسمُأنشأُوُ،ولُيفُالدولةَُّبثابةُرئيسُالوزراءالوزيرُاألُ،لستشارُاألوَُّمُ ـَّبثابةُال

ُ،الشَّامُىلإُ،إىلُتركياُ،لبلداناخمتلفُُإىلُ،إىلُاليمنُ،إىلُاهلندُ،خرىثُالوفودُإىلُالبلدانُاألُ عُ وبالعاملنيُوبُـ 
ُواملصادر ُالكتب  ُمن ُُفجمعوا ُآنالَّيت ُمتوفرة ُتكن ُُ،كاذمل ُيُ وقد ُيف ُاألُدهُ وقعت ُالقبعض ُمنُصول دمية

ُملُتكنُمتوفُّا ُالألصولُاألربعمائة ُيفُأيديُعلماء ُُوُ،ةعيشُِّرة ُعلحَّتَّ ُبقية ُشِّيعالماء ُأنُجياة معواُستطاعوا
ُُ:ومنهاُ،آلُحم  مَّدُعُحديثُ هاُلضُامنهاُولوالُالُزلناُننتفعُ الَّيتُحلديثيةُاُيفُتلكُاجلوامعُتييثُأهلُالبدح

  !مثَل  يعة الشِّ وسائل  -
  !رآنالبرهان في تفسير القُ  -
  !زييالحو  دثِّ حلمل قليننور الثَّ  -



 8وانين الطي والنشر ج ق( 17طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 5 - 
 

  !ث الكاشانيالوافي للمحدِّ  -

ُملهمَُّاُحلديثيةاُعماوغريُذلكُمنُاجملاميعُواجلُو ُرُ توفُ ُرُ علىُأثُ فويُصَُّلعصرُالاتُيفُعج ُ الَّيتُُوةُجّدًا
ُ،فويلعصرُالصَُُّقبلُاعروفةًُمفوصلتُإليناُأحاديثُوكتبُملُتكنُُ،ببُيعودُإىلُسياسةُالدولةوالسَُُّ،الكتب

ُُو ُاحلدُذلكمنُجلة ُاحلديثُيفُ،يثُوأحاديثُأخرىهذا ُالقدميةُُفهذا ُاألكيفُُُ،كتبنا ُمتبنا ُعُ صلية رناُثُ ا
ُالقرنُبتتُ كُ ُُالَّيتبُتنُينقلهُعلىُاملنربُأوُيفُبعضُالكُ مُ ُينقلهُالَّذيولكنُهذاُاحلديثُُ،عليه أوُُيفُهذا

اُالكالمُهذَُّّناُينقلونإُ،ةروفعةُامليثيداألصولُأوُاجلوامعُاحلُتبماُهيُمنُالكُ ُوسبقُهذاُالقرنُي ُُالَّذيالقرنُ
ُُ.اهللُوسالمهُعليهُادقُصلواتُ عنُإمامناُالصَُّ

ُفاظأللاُهذهُنُأنُّعظرُلنَّاُضُِّبغُ،وءُعلىُهذاُاملضمونطُالضَُّسلُّأريدُأنُأُ ُناُهناُيفُهذاُالربنامجأُو
ُالصَُُّهي ُاملضمونُهلُهوُمضمونُصحيحُ،الُأمُادقألفاظُاإلمام ل  اُشورَاء وَكُ وم  عَ  يَ ُكل  )ُ:ولكنُهذا

ُتُ ُعلىُتاالكلمُذههُألنَُُّ(؟َأرض  َكْرَبََلء وُكل  َشهر  ُمَحرَّم حتَّى تَ ُقوَم َدوَلُة الَحقّ  لُأساساًُشكُِّقصرها

ُ.رتهُ لُذكاألمرُاألوَُُّأمرانُقلتُهناكُ.قافةُاحلسينيةساحةُالثَّاًُيفُهمَُّثقافياًُمُ 

ُكتابُوإَّنَُُّتكونُاألحاديثُمكتوبةًُُرةُأنوُُرليسُبالضُ:انياألمر الثَّ  فالُُ،رفاًُاألمرُعُ ُارُهذاصُ اُيف
ثُنتحدَُُّحننُ ُ،داًُأبُ،ياًُيسُحقيقلثُيدُهذاُاحلإنَُّفتبُثُليسُموجوداًُيفُالكُ يدإذاُماُوصلُإليناُحأنّهُُينيع

واياتُالرُِّوحاديثُضبطُاألاُتُ وإَّنَُُّ،الكتبُيفُتاللسانُوليسعلىُهيُيفُاألصلُوايةُالرُِّوُ،ثيدحُروايةُ عنُ

نُجاءكمُإُ،{بَِنَبأ   اِسقٌ فَ ءُكْم ِإن َجا}ُ:رآيناملنطقُالقُ ُوُ،قوثَّألجلُأنُتُ ُوُت نسىُالُتبُألجلُأنُْيفُالكُ 

ُايةُواألصلُيفُوالرُِّألصلُيفافُ،ثانويةعلىُالورقُفتلكُحالةُُلوُجاءُبهُ ُوُ،باللسانُوليسُعلىُالورقُينيع
ُجاءُعنُاألئُ ُ،باللسانُنقلُاحلديثُهو ُفيمامَُّوما ُاحلديتعلَّيُة  ُالنِّعاجلُمُ ثُفألقُبكتابة يسُألُ،نسياجلة 

ُكماُيقولُوشيءٍُُلكلُِّ ُ؟سيانالنُِّلماءُ عُ لاُوآفةُ أوُُ،سياننِّالُالعلمُ ُعليهمُأجعنيُوآفةُ ُوسالمهُ ُاهللُ ُنُصلواتُ ُآفة

 بدِ و عَ بُ ي أَ لِ  الَ قَ  :الَ قَ  ،رمَ عُ  ل ابنِ ضَّ فَ مُ  ن العَ -لوهذاُهوُاجلزءُاألوَُُّ(،ريفلكايفُالشَُّا)هذاُهوُ
ُالعلمُعنُطريقُاُ،طريقُالكتابةالعلمُليسُعنُُثُ ب ُو-كَ انِ وَ خْ ي إِ فِ  كَ مَ لْ ثَّ عِ بُ ب وَ تُ كْ أُ  :اهلل ُُ،وايةلرِّبث 

ُأْكُتب -:لمُهوُمنُطريقُاللسانالعُ ُولكنُاألصلُيفُبثُُِّ،سلوبُمنُاألساليبالكتابةُأُ ُ؟علمالُثُ بُ كيفُيُـ 
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 يهِ فِ  ونَ سُ نَ أْ  يَ َل  رج  هَ  نُ امَ زَ  اسِ ى النَّ لَ عَ  يتِ أيَ  هُ نَّ إِ يك فَ نِ بَ  بكَ تُ ث كُ رِ وْ أَ فَ  تَّ مِ  نْ إِ فَ َُوُبثَّ ِعْلَمَك ِفي ِإْخَواِنكَ 
لُقبُ لُأوُالُيُ قبُ احلديثُيُ ُشرطاًُيفُأنَُُّتليسُهافظُاحلديثُولكنُّمنُضروراتُحُ ُرورةٌُضُ ُالكتابةُ -مهِ بِ تُ كُ  بِ لَّ إِ 

ُُ،بُومكتوبُأوُليسُمكتُهُ بسببُأنَّ ُالكالمُليسُموجوداًُأبداً، ُحنيُيأتيناُحديثُُ،هذا ُفلذا لوُملُحَّتَّ
احلديثُُالبيتُأنُجنريهاُعلىُناُأهلُ مرُ أُ الَّيتُريُعليهُالقواعدُجنُ ُعليناُأنُُْ،تبمنُالكُ ُبٍُايكنُموجوداًُيفُكت

ُإليهمُ،املنقولُعنهم ُقواعدُ،عنهمُلُ نقُ ي ُُ،حديثُي نسب  ُأعطونا ُليسُمنُجُ ُوُ،هم ُالقواعد ُأنَُّهذه ُلتها
ُكتابُاحلديثُالبدُّ يف كونُموجوداًُيُحلديثُالبدُأنُاأوُأنَُُّ،القاعدةُالُتوجدُمثلُهذهُ ُ،أنُيكونُمكتوباًُ

ُكانُُ،عليهمُاهللُ ُحديثُأهلُالبيتُعندهمُصلواتُ ُيفُقواعدُمعرفةُ ُالُيوجدُهذاُ،تبُاملعروفةيفُالكُ  سواء

ُيفُأيُِّ ُيفُالكُ ُُاحلديثُمكتوبًا ُكانُمكتوبًا ُكذلكُوملعُراُتبكتابُأو ُملُيكن ُأو ُيفُفُ،فة ُواحدة القواعد
ُُ:تيثُأهلُالبالتعاملُمعُحدي

إذاُذهبناُإىلُسورةُاحلجراتُماذاُيقولُُ،ُالقرآنُواضٌحُوصريٌحُجدَّاًُألنَُُّ،احلديثُناُالُنردُّإنَُّ:ل  أوَّ 

ُقالُرُ -{يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبأ  فَ َتبَ ي َُّنوا}ُ؟رآنالقُ  ُالُ دُّما مُهذاُاآلنُأماُحننُ ُ،رب ُوا
ُاحلديثُملُيأتُ  اإلمامُرةُعنُلُعلىُاأللسنةُويفُبعضُالكتبُاملتأخُّقُ حديثُنُ ُ،قاسُ فُ ُبهُ ُاحلديثُوهذا

ُكانُُ،الةُأهونُاحلينيعُ!؟لهُفاسقُأوُغريُفاسققُ نُـ ُالَّذيالُندريُمنُُحننُ ُ،ادقالصَُّ الكالمُُينقلُالَّذيلو

معُُالتعاملُمراجعناُيفُوعليهاُعلماؤناُالَّيتُساليبُاُهذهُاألأمَُُّ،واُاحلديثرآنُيقولُالُتردُّفاسقاًُمعُذلكُالقُ 

ُجاءُ  ُالنَّاحلديثُهذه ُمن ُهبا ُوا ُأنفسهمواصبُأو ُعند ُإىلُُ!من ُمثاًل ُيعودون ُإىلُاملصادر ُيعودون حينما
ُذلكُ،أبداًُُ،الُي شكِّل ُقرينًةُمهمَّةُمعروفُوجودُاحلديثُيفُمصدرٍُُهذاُالُيعينُأنَُُّوُ،األسانيد ُ،أناُالُأ نك ر 

ةُاحلديثُوعلىُةُعلىُأمهيَّمَُّهُ لونُقرائنُمُ شكُِّةُقطعاًُيُ مَُّنُعنُاألئُ وُُونُيُرالَّذيواةُاملعروفونُادرُاملعروفةُوالرُ صامل
موجوداًُيفُُُوملُيكنعنهمُُلكنُإذاُوردُاحلديثُ ُ،رنكُ هذهُالقضاياُالُتُ ُ،اقةُاحلديثُوعلىُقبولناُللحديثوثُ 

ُ،حبسبُتعاليمهمُالُحبسبُتعاليمُمراجعناُ،احلديثُناُنردُ أنَّذلكُيعينُُالفُ،ياُوالرَّوملُنكنُنعرفُُ،كتاب
ُ ُمن ُأخذوها ُمراجعنا ُُ،واصبالنَّتعاليم ُالرجاليعفهم ُقواعد ُإىل ُُ،ودون ُالدوإىل ُُ،يةاُرقواعد عدُاقُووإىل

ُذلك ُوغري ُأُ ُوُ،األصول ُالنَّذُ خُ هذه ُمن ُت ُأعداءُ ُوواصب ُحم  مَّدُمن ُيعملونُُ،آل ُوعلماؤنا ُمراجعنا هؤالء

يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم }ُ:رآنُهكذاُيقولالقُ ُ،يلُهبمُالُشأنُ ُوُ،بطريقةُالشَّافعيُوُ،بطريقةُالب خاري
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ُكانُالربُمنُفاسقٍُُ،ُ{فَاِسٌق بَِنَبأ  فَ َتبَ ي َُّنوا نُرآُالقُ معُأنَُُّ،نوافتبيَُّ،باليسُموجوداًُيفُكتُ،سانباللُِّينقلهُ ُإذا

ُ،دةُمارياُالقبطيةنُقذفواُالسيِّالَّذياقُسَُّثُعنُالفُ تحدَُّيُهُ إنَُّ،ضيضثُعنُفّساقُهمُيفُأدىنُاحلُ هناُيتحدَُّ
ُ،هذاُالفاسقُالفاجرُ،هُ مُّعثمانُابنُعفانُمنُأُ ُةُأخيثُعنُالوليدُابنُعقبوأيضاًُاآليةُتتحدَُُّ،ناهاُبالزُِّوفقذ
ُبتمامُمعنُالفسقجملاماُتنيُيفُهذهاآليةُنزلتُمرَُّو ُالقُ ومعُذلُ،يعُالفاسقة فيُفُ،نوارآنيةُتقولُفتبيَّكُاآلية

ُ،ارجَُّاقُالفُ سَُّأولئكُالفُ ُقلهُ اُنُ قُم َّدُويفحصُويتحقَُّتأكَُّلياملؤمننيُُقبطيةُأملُيذهبُأمريُ الُدةُمارياةُالسيِّقضيَّ
ُكانُإفإذُ،للدخولُيفُتفاصيلهاُالُجمالُ ُوةُوفةُمعُروالقضيَّ منُُدَُّالبُ ُوُ،ردُّارُالُتُ جَُّاقُالفُ سَُّخباراتُهؤالءُالفُ ا

ُالتثبُ  ُُوت ُالتبني  اُمن ُُ،بشأهن  ُحبديٍث ُبالك ُمُ فما ُعلى ُعُ يشتمل ُي ردُُّودقيٍق،ميقٍُعًن ُُ!؟كيف منُُدَُّالبُ إذًا
ُتالُوُ،{يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبأ  فَ َتبَ ي َُّنوا}ُ،البحثُيفُمضمونهُ  ُ،وياُقطعاًُليسُيفُالرَّبني 

ُُ،فاسقمعلوٌمُأنّهُوايُالرَّف ُ.رآنالقُ منطقُهوُذاُهُ،يفُمضمونُالربهوُُالتبني 

ُأمرنااُ،مَّدحم ُ ُآلُ ُياُ،آلُحم  مَّدنسألُُ؟نكيف نتبيَّ   ،د أيضا  واضحمَّ حَ ومنطق آل مُ  ،ُُلق رآن  بالتبني 
ُكيفُف ُُ؟نتبنيَّ ُبالسُ )ُوايةُيفريفُوالرِّالكايفُالشَُّهوُهذا ُُةنَّبابُاألخذ رُُوأيبُيعفُابنُ ُ،(لكتاباوشواهد

ُ،قُهبمأشخاصُنث-هبِ  قُ ثِ  نَ ن َل م مَ هُ ن ْ مِ وَ  هبِ  قُ ثِ نَ  نْ مَ  هِ يو ر يث يَ دِ الحَ  فِ ََل تِ خْ ن اِ  عَ اهلل بدِ ا عَ بَ أَ  لتُ أَ سَ -يقول
ُهبمُو ُنثق ُال ُ-يثدِ م حَ يكُ لَ عَ  دَ رَ ا وَ إذَ  :الَ قَ -:أشخاص ُحدُعد ُر ُوُ ليس ُيفليكم ُُ،تابكُُيث علىُبل

ُهبذُ خُ ف-اهلل ولِ سُ رَ  ولِ قَ  نو مِ أَ  اهلل بِ اتَ كِ   نْ ا  مِ دَ اهِ شَ  هُ م لَ دتُ جَ وَ ف َ ُيثدِ م حَ يكُ لَ عَ  دَ رَ ا وَ إذَ -نةاأللس ُذاوا
ُكانُموثوقاًُ-هى بِ لَ وْ أَ  هِ م بِ كُ اءَ ي جَ ذِ الَّ  فَ لَّ إِ وَ -حلديثا ُعلمُ فُ،لاجلرِّاُلمعوليسقطُُ،ثوقاًُليسُمُوُُأوسواء

ُ.لهُهناُقيمةُ ُجالُالالرِّ

ُهوُحديثُالقُ  ُأنَُّرُعآلُحم  مَّدُلتُنُوحديثُ رآهذا ُوأنَُّمراجعُ ُفوا ُقحوزتُ ُأنَُُّوُ،ناءُ لماعُ ُنا ُكرعتُنا د
ُغُ  ُالناصيبُيفُاىلُآذاهنُ إطستُوقد ُالقُ ُ،املنهج ُمنهج ُهو ُمنُوُرآنهذا ُهو ُالعهذا ملراجعُافُلكلذُ،رتةهج

ُصيبُيفااملنهجُالنَُّيفُارواسمُهنَُّألهذاُُ،كواُيفُاحلديثُأوُرفضواُهذاُاحلديثكَُّنُشُ الَّذيوالعلماءُوالطباءُ

ُُ.طحيةالسَُُّاذجةُ السَُُّبالطريقةُ ُحلديثُ اُهمُ فُ ُندُويفُقضيةُ قضيةُاملصدرُوالسَُّ
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ُأنُُعلينابلُُ،هكذاُالربُنردُُّالأنُُ:هيُتيإذاًُالقضيةُحبسبُمنهجُأهلُالب ُُكيفُُ!نتبنيَّ ُأنُُْ؟نتبنيَّ

ُُ.سولُاهللُحديثُرسولُاهللُوآلُُرىللربُإاُعرجُ ن ُُأنُُْوُ،لربُإىلُكتابُاهللاُعرجُ نُ 

ُُأليس ُأْنُُكيفُوإالَُُّ،الكالمُاملنطقيهوُهذا ُقُنالَّذيُواةالرُُّلأحوابعلمُنُ لنا بلُألفُسنةُأوُماتوا
يفُنعرفُفكُ،ننايفُزماُنُيعيشونالَّذياسُنعرفُحقائقُالنَُّالُنستطيعُأنُهوُحننُ ُ؟أكثرُمنُألفُسنة

ُاهللُ ُمةُصلواتُ لعصاُيتبُأهلُ ُدواضحةُعنُملنهجيةاُ،لذلكُ؟نُعاشواُقبلناُبقرونُوقرونالَّذياسُحقائقُالنَّ

ُكتاكيفُنفولكْنُُُ،كتابُاهللُُىلنعرضُاحلديثُعُوذلكُبأنُُْ،عليهمُأجعنيُوسالمهُ  نُهوُرآالقُ ُ؟اهللُبُ هم
ُكتابُ نفس ُكيفُنفهم ُلنا ُ..اهللُهُبنيَّ

ُ ُعمرانإذا ُآل ُسورة ُإىل ُذهبنا ُيقولالقرآُ،ما لرَّاِسُخوَن ِفي  الّلُه َوا ِإلَّ يَلهُ َوَما يَ ْعَلُم تَْأوِ }:ن

رآنُمنهمُالُالقُ ُنأخذُفهمُ ُُحننُ إذاًُُ(،ملْ لعِ اي فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ  حنُ نَ )ُ:ةُقالوامَُّاألئُ ُوُ،القضيةُواضحةُ،{اْلِعْلمِ 

ُالط ُشيخ ُالطوسي ُمن ُوال ُالطربي ُئامن ُالطربيي ُُالَّذيفة ُمن ُمنُ،أخذ ُنأخذ ُوقتادعكرمُوال ُوفالنُة ة
سيِّدُيزانُالاحبُاملمنُصُذوالُنأخُ،نقلُعنُهؤالءُالَّذيلبيانُاُخذُمنُالطربسيُيفُجممعوالُنأُ،وفالن

ُ،رَّازيلُعنُالفخرُالينقُذيالَّلوائليُاالشَّيخُوالُنأخذُمنُُ،عنُهؤالءُذخأهوُبدورهُُهُ ألنَُّ؟ملاذاُ،الطباطبائي
ُفضلُدُحسنيحممَُّدُسيِّنُالمُنأخذُوالُ،طبقُ سيِّدُالُالَّذيُينقلُعنُوالُنأخذُمنُالسيِّدُحممَّدُباقرُالصَّدر

آلُنأخذُمنُُحننُ،يتءُأهلُالبنُعنُالبخاريُوعنُأعدالُونُينقالَّذيمنُُالُوُ،الوئيسيِّدُوالُمنُالُ،اهلل

ُُ.{ِعْلمِ وَن ِفي الْ اِسخُ َوالرَّ  َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإلَّ الّلهُ }:نُيقولالقرآألّنُُ،حم  مَّد

ُُ؟آل ُمَحمَّدهو حديُث  أينَ والسؤال:  ُحديث ُحم  مَّد ُآل ُهذهجنده يفُُ،يةالتفسرُيُعياجملامُيف
ُذههوأمثالُُ،اشيفسريُالعيُّتيفُُ،يمُِّتفسريُالقُ يفُُ،تفسريُإمامناُالعسكرييفُُ،رآنرتُالقُ سَُّفُ الَّيتُأحاديثهمُ

ُاجملاميعا ُمن ُُلكتب ُالتفسريية ُعلماؤناالَّيت ُاعتمامراجعُ ُوُيرفضها ُبسبب ُنا ُعلى ُعقدهم ُالرِّذارات الُجلم
هذهُُبأنَُّاُفقالُوُ،دحم  مَُُّآلُعداءُ أُواصبُ أخذوهاُمنُالنَّالَّيتُاعدُالتفسريُُوقوبسببُاعتمادهمُعلىُُ،والدراية

ُ.أنكروهاُورفضوهارييةُضعيفةُففستالثُيداألحا
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هذا و لم يفّسروا  أنّهم لثانياألّول أّن أهل البيت فّسروا القرآن، وا :لناأنا أقول هناك احتم 
 منتفي.

هوُينُأرواُالقرآنُفسَُّإذاُفُ ُوُ،لقرآنرواُاسَُّفُ قدُأهلُالبيتُأّنُيُواملنطقيُقوهوُاحلقيُ:لحتمال األوَّ ال

ُهذهُ ُ؟همتفسريُ  ُغري ُيوجد ُتفسريُ ُ،األحاديثُال ُهي ُاألحاديث ُهذه ُالقُ فسَُُّفهلُ،همإذًا ُوضاعُروا رآن
ُاملنطقيُ؟تفسريهم ُمن ُاملخالفنيُوهل ُع لماء ُالشِّيُأنَّ ُعلماء ُأيضاًُوأنَّ ُتفُيكعة ُوتُ اسريُ تبون ُهذهُفُ هم ظ
اُُإذُ؟لكالمُمنطقياُذاههلُُ؟سريتفحلفظُهذاُالُدونُمنظومةًُجُ ُورآنُوالُيُ رونُالقُ فسُِّوأهلُالبيتُيُ ُ،التفاسري

هيُهذهُُ،وجدُغريهالُيُوذاُههوُُ؟أينُتفسري ُأهلُالبيتفُ،ضعيفةُانأحاديثُالتفسريُعندبأّنُتقولونُكنتمُ
ُُ،األحاديثُالتفسريية ُالكالم ُأنَّترفضونُهذا ُاجيُُّ؟ًاُدَُّمنطقيُوواضحُجُ ُهُ مع ُهذفضُوُرد ُالكالما ْنُولكُ،ا

ُ ُيُ منطقّيًا ُالتفسريية ُتمُ األحاديث ُصحيحة ُتكون ُأن ُل ُالبيت ُأهل ُعن ُبوواردة ُأنُُ،%50نسبة ويتمل
ُخاطئة ُالبيتُتكون ُأهل ُعلى ُُومكذوبة ُُ،%50بنسبة ُأخرى ُجهة ُومن ُأنتم ُالَّآراؤكم منُُخترجوهنايت

ُعقولكم ُومن ُالاصة ُاُهذهُ،جيوبكم ُالرقاء ُآلراء ُعقُوالَّيت ُمن ُهبا ُالقتأتوننا ُأولكم ُمنُاصرة ُتأخذوهنا
ُأنُْمُ تواصبُيُ النَّ ُُاًُتكونُصوابُلُفيها ُتملُأنُتكونُخاطئويُ ُ،%50بنسبة ُبنسبة املنطقُماذاُُ،%50ة

ُكالمٍُُ؟يقول ُأخذمتوهُمنُالنَّواصبُأورامُالكُ ُناياُمراجعُ ُكمنُأهوائكمُوآرائُ كمُأنتمُمُ منُعندُ ُهلُأذهبُإىل

ُتمُ يُ  ُبنسبة ُفيه ُُ%50ل ُبشريُ ُ،صحيحأنّه ُرأي ُالرُِّ،عاديُُّوهو ُهذه ُابينما ُواألحاديث ُلتفسرييةوايات

تمُ  ُفيهاي  ُُل ُُ%50بنسبة ُتكون ُيقولُ،املعصومُقولُ أن ُماذا ُيقولاُاهللُ ُوُ؟املنطق ُإىلُنذُأنُُْ:ملنطق هب
نقلوهناُلناُمنُتالَّيتُمُأوُدُأنفسكاُمنُعنتأتونناُهبالَّيتُناُكمُأنتمُياُمراجعُ لقيُبأحاديثُ ونُ األحاديثُالتفسرييةُ

ُسلَّالنَّ ُيف ُهبا ُنلقي ُاملهمالتواصب ُقيمةُ فُ،ة ُُال ُاحتمال ُوجود ُمع ُاحلُأنَُُّ%50هلا ُحديثُهذا ديث

ُصلواتُ  ُالذيُنعيشهولكنُُ.عليهُوسالمهُ ُاهللُ ُاملعصوم ُالواقعُالطأ ُهو ُشيعوأنتُ،هذا ُيا ُبُ م ُهكذا تُي ُنُ ة
ُباألعوج ُُ،ثقافتكم ُإذًا ُأن ُالكرميعلينا ُإىلُالكتاب  ُاحلدُ،نعود وفقاًُُلكرميلكتابُاايثُعلىُونعرضُهذا

ُ.رآنلقُ ُشهرُايفاآلنُُوحننُ ُ،ناُالعزيزرآنُ رتُقُ سَُّفُ الَّيتُألحاديثُأهلُالبيتُالتفسرييةُ

ُ-(ََلء وُكل  َشهر  ُمَحرَّم حتَّى تَ ُقوَم َدوَلُة الَحقّ ُكل  َيوم  َعاُشورَاء وَُكل  َأرض  َكْربَ ) احلديثُهذا
ُيتحدَُّ ُبالـم جمل ُاُ ث ُاتُّستمراريُّعن ُوعن ُعاشوراء ُكربالءة ُلعاشوراءهُ ُ!ساع ُانتشار ُلكربالءُُوُناك انتشار
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ُمُحمرَُّهرُ رىُيفُشُ مضمونُماُجُ وانتشارُلُ  ولذلكُأناُضمونُاالنتشارُمُ هوُهذاُاملضمونُُ،احلقُُّدولةُ ُتقومُ حَّتَّ

ُهذاجُ  ُ.ضحُالصورةُيفُهنايةُاحللقةستتُُّو!ُ!روالنشُواننيُالطيُِّقُ ُ:ملوضوعُتتُهذاُالعنواناُعلت 

اُلوْا قَ  ِفي اأَلْرِض َخِليَفة  نِّي َجاِعلٌ َكِة إِ ئِ َوِإْذ قَاَل رَب َك لِْلَمَلَ }:-الثنيرةُالبقرةُيفُاآليةُالثَّيفُسُو

َماءأََتْجَعُل ِفيَها مَ  ُكت-{نُ َقدُِّس َلكَ وَ ِبَحْمِدَك  حُ بِّ ُنسَ  َوَنْحنُ  ن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ الصائصُ)ُبايف

ُالششرتيللشَُُّ(ةسينيَّاحلُ  ُاملتوفُُّ،يخُجعفر ُُ،1303ُسنة ُالطبعة ُدهذه ُوالنشطبعة ُللطباعة ُ،رارُاالعتصام
ُاحلُ سيِّدُتقيقُال ُالششرتييقولُالشيخُُ،382سيينُيفُصفحةُجعفر ثاء  رِ  لُ وَّ يها ألبقرة فِ ورة اسُ -جعفر

َماءُد ِفيَها وَ يُ ْفسِ  َمن قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها}:عالىتَ  َلم وهو قولهُ سين عليه السَّ للحُ  ففي ُ{َيْسِفُك الدِّ

ُكالم-ربَلءي كف سين وأصحابهِ الحُ  قتلَ لحظوا مَ -أيُاملالئكة-همأنَّ -احلديثُعنهم-الحديث ُهإىلُآخر
ُبحثُعنُمصدرُوعنُدليلهذاُملنُيُاُأوردتُ إَّنَُُّو،189ُيفُصفحةُُباُيفُنفسُالكتاملضمونُيوردهُ ُونفس

همُُهةٍُجلُعائدةُدماءلاُهذهُ ُوُ،اءُ مدُ ُثونُعنُسفكُ املالئكةُيتحدَُُّ،يفُهذهُاآليةوالواضحُُيفُاملضمونُاملذكور

َماءُك الْسفِ َويَ  أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها}-:سوهناقدُِّي ُُوُحوهناسبِّيُ  نُ َقدُِّس ُح ِبَحْمِدَك وَ ُن ُنَسبِّ َوَنحْ  دِّ

ا يَ  يكَ لَ عَ  مُ ََل السَّ )ُ:سنيُاحلءُ دماُ،ةاإلهليُُّالدماءُ وهيُُ،جلهةاُثونُعنُدماءُمنسوبةُإىلُهذهيتحدَُّ-{َلكَ 

ُرُ ككربالءُوهناُذُ ُُكرُ ءُوهناُذُ عاشوراُكرُ ذُ ُنافهُ(،همُ دُ ُنُ باُوُ اهللُ ُمُ اُدُ ي ُ)أيُُ،مالدَُّهوُُارالثَُّ(،هارِ ثَ  نَ ابْ وَ  اهللِ  ارَ ثَ 

ُ.عليهُوسالمهُ ُاهللُ ُصلواتُ ُسنيُ احلُ 

هالكُُوهاءُ،ءكربالُُفكافُ،اننامذلكُعنُإمامُُزُومرُُّ،{كهيعص}-إذاُماُذهبناُإىلُسورةُمرميُو

ُيزيدُظاملُاحلُ ُ،ةالعرُت ُةُعنُسعالرِّوايُوُ،سنياحلُ ُوصادُصربُ ُ،سنياحلُ ُوعنيُعطشُ ُ،سنيوياء ُابنُعبدُاهللد 
ُالنعمة ُومتام ُالدين ُكمال  ُواملصدر ُالق مِّي ُالصَُُّاألشعري ُُنرآوالقُ ُ،دوقلشيخنا ُهو ُيبما ُتأريخ خُؤرِّكتاب

ُ.ثالمُ ُإالَُُّاكريَّوماُز ُُألنبياءاُلُِّتُبكومرَُّ،ومُالالفةيُلكنَّهاُأمثلةُوَّناذجُفعاشوراءُبدأتُمنُوُ،لألنبياء
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ُالصَُّ ُسورة ُإىل ُذهبنا ُما ُاآلُ،افاتوإذا ُالثَّوإىل ُُوُوُامنةية َرة  ِفي فَ َنَظَر َنظْ }-بعدهاُلَّيتاالثمانني

ُهو-{الن ُجومِ  بْ َراِهيمَ }-:إبراهيمُ؟من ُأنُْ-ب  َسِليم  بَُّه ِبَقلْ َجاء رَ  ِإذْ ُ۞َُوِإنَّ ِمن ِشيَعِتِه إَلِ تقولُُإىل

ُاهللُ ُبيتُصلواتُ هلُالاضحةُعنُأواياتُُوالرِّ-{فَ َقاَل ِإنِّي َسِقيمٌ ُ۞ُفَ َنَظَر َنْظَرة  ِفي الن ُجومِ -:اآليات

ال قَ ين ف َ سَ الحُ  ىلَ ي عَ رِ جْ يَ  يذِ الَّ أى رَ ف َ  ومجُ الن   مِ لْ ي عِ فِ  ة  رَ ظْ نَ  رَ ظَ نَ -:حيثُتقولُأجعنيُعليهمُوسالمهُ 
ُ.ينسَ ى الحُ لَ ي عَ رِ جْ ا يَ مَ يم لِ قِ ي سَ نِّ إِ 

صفحةُُ،ادسسَُّدُاللَّاجملُ،مياألعلُةمؤسِّسمنشوراتُُ،اينُرحهاشمُالبسيِّدُلهذاُهوُتفسريُالربهانُل
ُكتابةُموجودةُهناُيفُهذاُاجلزءُاألوَُّايُونقاًلُعنُالكليينُوالر429ُِّ أقرأهاُُببتُأنينُأحنَّلكُ،ايفالكُلُمن

نِّي إِ فَ َقاَل ُ۞ُي الن ُجومِ  َنْظَرة  فِ فَ َنَظرَ }ُ:لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ولِ ادق في قَ نا الصَّ مِ امَ ن إِ عَ -:منُتفسريُالربهان

ُالنجومُح س بُ -بَ سَ حَ  :الَ قَ ُ{َسِقيمٌ  ُعلم  ل  حِ يَ  امَ لِ  يمٌ قِ ي سَ نِّ إِ  :الَ قَ ف َ ين سَ الحُ بِ  ل  حِ ا يَ ى مَ أَ ر فَ -يف

ُ.مةلقياااُإىلُيومُإىلُزكريَُّميٌةُمنُآدمُإىلُإبراهةُمستمرَّوالقضيَّ-ينسَ الحُ بِ 

إذاُماُُ،ةُوالتاسعةمناآليةُالثَّا-{َلتْ قُتِ  َذنب   َأيِّ بُِ ۞َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت }-التكويرُيفُسورة

ُكاملُالزِّالرِّرجعناُإىلُ ملوءودةُاُ،ثيدكتبُاحلُُتشرةُيفاملنُيثُأهلُالبيتدياراتُوإىلُغريهُإىلُأحاواياتُإىل

ُ.سنيحلُ اهوُاملوءودةُُ،{ِتَلتْ َأيِّ َذنب  قُ بُِ ۞َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت ُ}ُ،سنياحلُ هوُهناُ

ُكانُيفُاحلضورُاحلُ ُهذاُ،رآينالذكرُالقُ ُهذا ومُالقيامةُكانُيفُيُُأوُ،يومُالالفةُيفُقصةُآدمسيينُإن
ُالت ُكانُعلىُلسانُإبراهُ،كويريفُسورة ُمنُذُ علىُلسانُزكريَُّكانُُأوُ،األنبياءُوأيبالتوحيدُُأيبُميأو ُريةُ ا

ُكانُعلىُلُ  ُأو ُصلَّمَُّحم ُ ُسانُ إبراهيم ُوسُعليهُ ُىُاهللُ ٍد ُالصوصُياتٌُوتوجدُآُ،ملَّوآله ُلستُُ،هبذا ُهنا أنا
ُكلُّبصددُتتبُّ ُاآلياتُالَّيتُأشارتُإىلُاحل سني ُصلواتُ ُقضيُالوقتأ ُُينُالُأريدُأنُْألنَُّ،صغريُوكبريةُع ُيفُت تب ع 

ُأنَُّولكنَُّ،عليهُوسالمهُ ُاهللُ  ُتعرفون ُصُ مَُّحم ُ ُكم ُوبكىلَّدًا ُوبكى ُبكى ُوآله ُعليه ُاهلل ُخماطباًُُى وهويقول
سيِّدُيوٍمُمنُوالدةُُلُ يفُأوَُُّ،منُوالدتهُ ُيومٍُُلُ يفُأوَُّوذلكُُ(،يبكِ أَ يوف وَ الس   عَ اضِ وَ مَ  نكُ مِ  لُ بِّ ق َ أُ )-احلسني:
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ُالشُ  ُأمريُ ُبكىُرسولُ هداء ُوبكى ُوبكىُوبكتُالزَُّاملؤمننيُاهلل ُُآلُ هراء عليهمُُُوسالمهُ اهللُ ُصلواتُ حم  مَّد
ُ.أجعني

 :عن أعداِء اهلل ،ث عن أعدائهني أيضا  يتحدَّ رآالقُ والمنطق  

ن َُّهْم ُجنٌد َر رَْهوا  إِ ْلَبحْ ْك اَواتْ رُ }-لُوغرقُفرعونييفُقصةُبينُإسرائُ،الدخانُإذاُماُذهبناُإىلُسورة

ُأ-م ْغَرُقونَ  ُاآلياتُنُْإىل ُ-ُيون  َكْم تَ رَُكوا ِمن َجنَّات  َوعُ -:تقول ُاآلحَّتَّ ُالتَّتقول ُية َفَما -:والعشروناسعة

ُ-{َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظرِينَ  ُما ُُتكبالسَّماء ُقوم  ُفعلى ُيغرقونرعون ُ،وهم

ُأعدالسَُُّو ُعلى ُبكت ُما ُيُ احلُ ُاءُ ماء ُواحل سني ُطحناسنٍي  تَ مْ حَ تَ ق ْ اَ ار وَ جَّ لفُ ا ودَ نُ جُ  تَ نْ حَ طَ وَ )-:طحنهم
ُرَُّمُ -(اربَ الغُ  لَ طَ سْ قَ  ُهذهت ُالنَّاُعلينا ُزيارة ُيف ُامللعبائر ُطُ ل ُُ،سةدَُّقاحية ُحُ مَّا ُبكت ُما ُالسَُّعنوا ماءُليهم

ُ.سنيلىُاحلُ عتُرضُبكماءُبكتُواألالسَُُّ،سينحُ ُآلُ ُوُسين  حُ بكتُعلىُُ؟اُبكتُعلىُمنواألرضُإَّنَُّ

النَّاُر }-نربعُواألُوُادسةيةُالسَُّاآلُ،الكتابُالكرميُيفُسورةُغافرإذاُنذهبُإىلُآيةُأخرىُمنُآياتُ

َها ُ۞ُفَ َوقَاُه اللَُّه َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابِ -:آلُفرعونُ؟منُهُ مُ -يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

َها ُ،الُنراهاُحننُ ُ،يفُالدنياُارُنارٌُلنَّاُهذهُ،اإلمامُيقولُهذاُيفُالدنيا-{ُغُدّوا  َوَعِشّيا   النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

َها}ُ:آليةُصريةُاألنَُّ وإذاُُوالُفيهُعشيُُّفيهُغدوُُّفيومُالقيامةُليسُ،{ُغُدّوا  َوَعِشّيا   النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

ُاآليةُنستمرُّ ُاآلية-َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ }-:مع ُآخر َأْدِخُلوا آَل -:يف

ُكذلكاحلُ ُوأعداءُ ُ،الُنراهاُيفُالدنياُحننُ ُارُنارٌُنَّالُهذهُ -{َن َأَشدَّ اْلَعَذابِ ِفْرَعوْ  فرعونُهوُعنواٌنُُوُ،سني

ُلعدوُّفُرُوُ!هراءلقاتلُالزَُّفرعونُعنوانٌُُوُ!قيفةللسَُّ ُوآلُعليُُّعونُعنواٌن اتُأهلُالعناوينُيفُروايُهذهُ!عليٍّ

ُُتيالب ُهي َهاالنَّاُر }-:حم  مَّدُآلُ ألعداء ُأنَُّ-{ُغُدّوا  َوَعِشّيا   يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ ُموجودةالُهاآثاُرُيعين ُ،يوم

ُكانُيفُعاملُماُوراءُاحلُ ُسُُّاحلُ كانُيفُعاملُ ُُإنُُْ،وأبعادهاُموجودةيفُآثارهاُأيضًاُعاشوراءُُو الُُالَّذيُسُّأو
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َها}-:نراه -:آخرُذلكُشأنٌُُو-{َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعةُ }-:يفُالدنيا-{ُغُدّوا  َوَعِشّيا   النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

سيينُةُاملشهدُاحلُ يُُّرثُعنُاستمرايتحدَُّوهوُرآينُواضحُ،ُاملنطقُالقُ {َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ }

ُ،مانُواملكانسيينُجتاوزُالزَّاملشهدُاحلُ ُعنهُمنُأنَُُّثتُ تدَُُّالَّذيوهوُاملنطقُُ،يامةومُالقُ مانُآدمُإىلُيُ زُ ُنذُ مُ 
ُعنهاتدَُّالَّيتُوالنشرُُهذهُهيُقواننيُالطيُّ ويكونُهذاُُ،سيينُحاضراًُقبلُآدمشهدُاحلُ اُيكونُاملمفحينُ،ثت 

َوِإَذا ُ۞ُِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ }-ر:اآلياتُواضحةُيفُسورةُالتكويُوُ،املشهدُنفسهُحاضراًُيفُيومُالقيامة

بَِأيِّ َذنب  ۞ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ -:،وإذاُ،وإذا-..َباُل ُسي َِّرتْ َوِإَذا اْلجِ ُ۞ُالن ُجوُم انَكَدَرتْ 

ُ!بنيُذلكُامُوُ!هايةُيفُيومُالقيامةواملشهدُحاضرُيفُالنُِّ!فاملشهدُحاضرُيفُالبدايةُقبلُخلقُآدم-{قُِتَلتْ 

ُحاضٌرُعندُإبراهيمامل اُجيريُعلىُمُ ل ُُسقيمٌُ-{ُِإنِّي َسِقيمٌ فَ َقاَل ُ۞ُفَ َنَظَر َنْظَرة  ِفي الن ُجومِ ُ}-:شهد 

ُكانُحا-{كهيعص}-:املشهدُحاضرُعندُزكرياُو-{فَ َقاَل ِإنِّي َسِقيمٌ }-:سنياحلُ  ُعندُزكرياُُرضوإذا ًا

ُكانُمنُشيٍءُحاضٍرُعندُزكريَّاُإالَُُّ،عندُمرميُفهوُحاضرٌُ ُكانُحاضُ،وكانُحاضراًُعندُمرميُفما ُعندُاًُُروما
ُعندُعيسى ُكانُحاضرًا ُعندُعيسىُ،مرمي ُكانُحاضرًا ُعندُيىيُابنُزكرياُُوما املشهدُوهكذاُُ،كانُحاضرًا

ُاجلميع ُعند ُاالُ ُوُ،حاضر ُهو ُاملصاديقمُاذوهُنتشارهذا ُمن ُُ،صداق ُجزئيدمصوهو وم يَ  ل  كُ )-:اق
ُ(. الَحقّ ةُ لَ وْ دَ  ومَ قُ ت َ تَّى حَ  ء وَُكل  َأْرض  َكْرَبََلء وَُكل  َشْهر  ُمَحرَّمارَ وَ اشُ عَ  !!.ُ ُبل ُقُ حَّتَّ ُاحلقَُّبعد ُدولة ُيام

ُكُ فصيٌلُوشُ جعةُتُ والرَُّ،جعةستأتيناُالرَّ ُاهللُ ُصلواتُ ُُحسينلكبريُاُوللعنوانُ،ّرمربالءُوحمُ بريُوكبريُلعاشوراءُوكُ رٌح

ُ.عليهُوسالمهُ 

ُةُ قضيَّوال ُألعدائُ بالنُِّيهُهي َها}-هسبة ُ-{ُغُدّوا  َوَعِشيّا   النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ ُ،هذاُالدنيايف

ُظاه ُوراءُاحلسُُِّالَّذييُويفُالعاملُيفُالعاملُاحلسُُِّةُرفمجرياتُاألحداثُآثارها ُ،يفُعواملُالغيبُوُ،هوُما
ُاملعنُتتجلَّ ُمنُهذا ُ،إىلُآخرُاحلديثُ،(ُكل  َيوم َعاُشَورَاء وَُكل  َأْرض  َكْرَبََلء)ُ:لكلمةُاىُيفُهذهُ ونفحٌة

ُنٍُق رآُعلىُ؟رآنقُ ُعلىُأيُُِّ،رآناُاحلديثُعلىُالقُ ُوضُ رُ عا ُُ:قواعدُأهلُالبيتهيُهذهُُوُ،رآينهذاُهوُاملنطقُالقُ 
ُورواياهتُ بأحاديثُ ُ،مهُ فهمُ بُ  ُهم ُ،م ُعلى ُاحلديث  ُعرضنا ُإذا ُالنَّواصبُ قُ وإالَّ ُبفهم ُبفهمُ ُرآٍن ُمنُمراجعُ ُأو نا
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ُألنَُُّ،صنعناُشيئاًُُامفُ،رآنالقُ تفسريُقوهناُعلىُبُّطيُومنُقواعدُمنُاملخالفنيُُةُأوُماُيأخذونهُ مُالاصَُّجيوهبُ 

َوَما يَ ْعَلُم ُ}-:لنُيقُورآالقُ ُوُواُبهمنُأينُجاءُ النَّواصبُُومفسِّرومراجعناُوع لماؤناُُيقولهُ ُالَّذيهذاُالكالمُ

العلماءُواملراجعُهمُأمُُ،واصبالنَُّاسخونُيفُالعلمُهملُالرَّهف-؟{ُتَْأِويَلُه ِإلَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ 

وهذاُُ،عليهمُأجعنيُوسالمهُ ُاهللُ ُصلواتُ آلُحم  مَّدُُوُدٌُمَُّحم ُ فقطُالراسخونُيفُالعلمُهمُُ!؟يعيوسطُالشُِّيفُال
ُذُ خُ وقدُأُ ُ،عليهمُأجعنيُاهللُوسالمهُ ُمُصلواتُ نُتفسريهُ مُ ُوهمُمنُحديثُ ُونهمُمُمُ رآهنُ نفهمُقُ ُحننُ ُوهنمُهوُقرآ

ُوآلُعليُُّرطُمنُرآنُإالَُّرُالقُ فسُِّالُنُ ُعليناُيفُبيعةُالغديرُأنُْ رُفسُِّي ُُالَّذيُ،هيوالفقأُ،والعاملُ أُ،املرجعُوُ،يقُعليٍّ

ُفقدُنقضُ القُ  املراجعُُ:قالُ؟ادقناُالصَُّلذلكُماذاُقالُإمامُ ُ،بيعةُالغديرُضُ قُ نُـ ُ،يعتهُ ب ُُرآنُمنُغريُطريقُعليٍّ
ُراءٌُب ُُنُ حنُ الَّيتُفُذلكُمنُاألكاذيبُضعاُإليهاُأضعافُوأضيفونُ ي ُُحيحةُث َّمونُبعضُعلومناُالصَُّنُيتعلَّالَّذي

ُعلىُض عفاءُشيعتناُمنُجيشُيزيدُُ،منُحرملةُمنُمشرُوأضرُ ُمنهاُهؤالءُأضرُ  سنيُابنُحلُ اُعلىهؤالءُأضرَّ
ُوأصحابه ُأنُُْ،عليٍّ ُالقُ نفهمُالقُ ُعلينا بواُوطُ نُخُ الَّذيوهمُُ،بُبهوطُ منُخُ ُرآنُالُيفهمه ُإالَُّرآنُمنهمُفإنَّ

واهلل ُماُهوُُ،البعضُيتصّورُأنَُّهذاُتج رُ،رهذاُالُيعينُالتحجُ ُوُ،عليهمُأجعنيُوسالمهُ ُاهللُ ُنُصلواتُ رآبالقُ 
ُباطنُهرهُ باطنُولظُظاهرُولهُ ُرآنُلهُ القُ ُ:الوارُوللفهمُوهمُقبوابًاُواسعةُللتدبُ أهلُالبيتُفتحواُلناُأُ،بتحج ر
ُ،هارلليلُوالنَّجمرىُاُووالقمرُُمسُ رىُالشَُّريُجمُ طالعُوحدودُوجيُ اريُومُ جمُرآنُلهُ قُ بطنُوالُظاهرُولبطنهُ ُولبطنهُ 

ُالقُ  ُُوُ،رآينلفهمُالقُ لُالُحدودُ فُ،أنيقُهُ عميقُوظاهرُ ُهُ ن ُطابُواسعٌُرآنُحبٌر ُما ُقدُيُ رَّبَُُّ،رهوُبتحجُ هذا فهمُا

باًُلناُأبواملنهجيةُفتحواُاُبيتُهبذهأهلُالُ،يلُبهُالُشأنُ وهذاُُ!رةجُِّتحمُ ُبطريقةٍُُالبيتُ ُأهلُ ُالبعضُحديثُ 
الُأريدُأنُأطيلُاملكوثُُوُ،منُاملدارسُاألخرىُمدرسةٍُُساعُيفُأيُِّحتُهبذاُاالتِّتُ لنُجندُأبواباًُقدُفُ ُوُ،واسعة

ُ.عندُهذهُاجلهة

ُكيُنتواصلُمعُحديثُ صنذهبُاآلنُإىلُفا ُإليكم ُالفاصلُأعود ُمَُّآلُحم ُ ُلُوبعد اهللُُصلواتد
ُ.عليهم

لى كتاِب ضمون عذا المه عرضُ وقد تمَّ  ،هذا الحديث علينا الكَلم قبل الفاصل في عرضِ  مرَّ  
 :الشَّريف ديثِهملى حع ،لطَّاهرةالعترة ا حديثِ  ىلع ا الحديثَ ذه اآلن سأعرضُ و  ،اهلل الَعزيز
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ُذهاشوراءُينقلُهعزيارةُُيمُِّلقُ ثُادُاحملدُِّورُ ي ُُبعدُأنُُْ(،مفاتيحُاجلنان)هوُبنيُيديُُالَّذيُباالكت
روىُُالَّذيعلقمةُهوُ-مََل السَّ  يهِ لَ عَ  رُ قِ البَ ا الَ قَ  :ةمَ قَ لْ عَ  الَ قَ -رناودةُيفُمصادموجُوايةُمعروفةُةُوهيُرُوايُولرِّا

ُاملعروف ُالدعاء ُوروى ُُ،الزِّيارة ُحممَّد ُابن ُاإلماعلقمة ُأصحاب ُمن ُااحلضرمي قَاَل  :اَل َعْلَقَمةقَ -:قرلبام
 يعِ مِ جَ  ابُ وَ ك ث َ لَ ل ف َ عَ اف ْ فَ  كَ ارِ ي دَ ة فِ ارَ يَ زِّ  الهِ ذِ هَ بِ  وم  يَ  لَّ كُ   هُ ورَ زُ ت َ  أنْ وِإن ِاْسَتطَعَت  :الَباِقُر َعَليِه السَََّلم

مُيفُُاليهُالسَُّسنيُعلاحلُ ُارُ ُزنُمُ ل ًُُاُدَُّظيمُجُ عُ ُعنُثوابٍُُثهُ دَُّثُعلقمةُعنُزيارةُعاشوراءُوحُ اإلمامُحدَُّ-كلِ ذَ 
ُب ُعاشوراءُزكربالء ُأنَُّالحظُوُ،يارة ُاحلُ الزَُّا ُيزور ُيفسُ ائر ُايُزُ،ُكربالءني ُاحلُ ور ُحلرم ُزيارةُزورهُ يُوسيين ُبنصِّ
ُيقولُاإلمامُالباقرُلعلقُ،عاشوراء  ِه الزِّيَارَة ِفي َداِركَ َيوم ِبَهذِ  ُكلَّ ي  فورَُه أْن تَ زُ وِإن ِاْسَتطَعَت -:!؟مةماذا

َعل فَ َلك ثَ َواُب  ُبُهذهكيفُترتتَُُّوإالَُُّ،اشوراءُيومُعلَُّكُ ُُأنَُّذلكُُينُيعأال ُُ؟ذلكُينماذاُيع-َذِلك َجِميعِ فَاف ْ
زيارةُعاشوراءُُصُّائرُنرأُالزَّسيينُيقمُاحلُ يفُاحلُرُأساساًُالزِّيارةُيفُكربالءُ،وابُهوُالثوابالثَّيكونُيثُاآلثارُحب

ُله ُاألجرُُويكون ُمن ُوكذا ُلعلقمةُ،كذا ُيقول -ِذِه الزِّيَارَةِبهَ   َيوم  ُه ُكلَّ ُزورَ ت َ أْن ِاْسَتطَعَت  وِإن-:اإلمام
َعل ف َ فَ ِفي َداِرَك -:ةُيفُكلماتُأهلُالبيتدقَّالالحظُ-كارِ ي دَ فِ -:ددُِّوي وكأنَّكُ-َذِلك عِ َواُب َجِميَلك ث َ اف ْ
ُُ!يفُيومُعاشوراءُيينسالزِّيارةُيفُاحلرمُاحلُ ُتقرأُ 

ُعليهاُاإلمامُُيقولُالَّيتيارةُلزِّاُهذهُ؟ةاُريماذاُجاءُيفُالزِّ ُكانُمُ مُ لُ يفُاحلثِّ كّلُأنُيقرأهاُُُ،ستطيعاًُن
ُأوُوهوُيوٍمُ اُُ،يفُغرهبايفُداره ُيفُشرقُاألرض  ُكلُِّأنُيكّررُقراء هت  نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ -؟يارةماذاُنقرأُيفُالزِّفُ،يومُيف

ُاليوم-ومٌ ا يَ ذَ هَ  ُاليومُالتاسعُمنُشهرُرمضانُُ،يعينُمثلُهذا ُهوُاليومُالعاشرُمنُحمرَُّوهذا ُقرأناُُ،مما إذا

ُنقرأالزِّ ُفماذا ى لَ ين عَ عِ اللَّ  ابنُ  ينُ عِ اللَّ  ادِ بَ كْ ة األَ لَ آكِ  ابنُ ة وَ يَّ مَ أُ   بَ ُنواهِ ت بِ كَ رَّ ب َ ت َ ُومٌ ا يَ ذَ نَّ هَ إِ  مَّ هُ اللَّ -؟:يارة
ه آلِ وَ  يهِ لِ عَ  ى اهللُ لَّ ك صَ ي  بِ نِ  يهِ فِ  فَ قَ وَ  ف  قِ وْ مَ وَ  ن  طِ وْ مِ  لِّ ي كُ ه فِ وآلِ  يهِ لِ عَ  ى اهللُ لَّ ك صَ يِّ بِ نَ  انِ سَ لِ وَ  كَ انِ سَ لِ 

 ه آلُ ت بِ حَ رِ فَ  ومٌ ا يَ ذَ هَ وَ  يندِ اآلبِ  دَ بَ أَُ وُمعَاوية وَيزِيَد ابن ُمَعاوية َعَليِهم ِمْنَك اللَّْعَنةُ ُانيِ فْ ا سُ بَ ن أَ عَ لْ اِ  مَّ هُ اللَّ 
ُمن-ينسَ م الحُ هِ لِ تْ قَ بِ -؟:يءٍُشُ ُبأيُّ-انوَ رْ مَ  آلُ اد  وَ يَ زِ  ُالتاسع ُهو ُرمضانشُاليوم ُأُ والزُِّ،هر ُهكذا ُرُ مُ يارة

منُُ(وم عاشوراء يإنَّ )ُ:ضُالكتبعبيفُُهناكُ!؟قرأت ُُاإلمامُأنُْ نُعلماءُفُمُ هذاُتريُوُ،)إّن هذا يوٌم(بدالًُ
ُمُ ُ،الشِّيعة ُذلكُبقوهلمُ،همهمُ ةُفُ مُوقلَّةُعقوهلُ لَّنُقُ هذا ُتقولُإنَُّالزُِّألنَُُّ:وبّرروا ُيُوُيارة مُواملقصودُيومُهذا

ُكلُِّنقرأُ ُفنحنُ ُ،احملرمُالعاشرُمنأيُعاشوراءُ واهللُُ!ءُيوٌمُتربَّكتُب هُبنوُأ ميةَّارُُوُيومُعاشيومُفنقولُإنَُُّهاُيف
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ُ ُمن ُتريف ُُوُ،لماءالعُ هذا ُيوجد ُال ُهذا ُمن ُهالنَُّ،صوصالنُ ُيفشيء ُهو ُقالُُ،اذكص ُهكذا واإلمام
ةُعقولُلَّهذهُقُ ُ،فُوالتبديلريحمنُدونُهذاُالت-ِبَهِذِه الزِّيَارَة ُكلَّ َيوم  في  أْن تَ ُزورَُه وِإن ِاْسَتطَعَت -:لعلقمة

ُالزِّحرَّالذينُُءامنُاملراجعُومنُالعلم ُأيَُّهباُزاري ُُفقالواُ،ةرُايفوا ُبتالسَُُّامُ يفُسائر ُالكلمةبنة وأناُُ،ديلُهذه
ملُفإنّهُصاحبُاملفاتيحُلُسبةبالنُِّوُ،هذاُتريفُ،يوجدُالأبداًُُ،اَُّبصدرُواحدُولوُضعيفونيأتُاهمُأنأتدُّ

ُالتحريف ُهذا ُُ،يذكر ُنقرأ ُهكذا ُعاشفإذًا ُكلُُِّءارُُويفُزيارة تَ بَ رََّكت ِبِه بَ ُنوا ُومٌ ا يَ ذَ نَّ هَ إِ  مَّ هُ اللَّ )-:يومُيف
ُنقرأُث َّ-يهلَ عَ  اهللِ  واتُ لَ صَ ُِبَقْتِلِهم الُحَسينَُوَهَذا َيوٌم َفرَِحت ِبه آُل زِيَاد  َوآُل َمْرَوان)-:-(أَُميَّة -:ماذا
ُأيَّيفُأيُِّأيُ-وما اليَ ذَ ي هَ فِ  يكَ لَ ب إِ رَّ قَ ت َ ي أَ نِّ إِ  مَّ هُ اللَّ  ُمن ُالسنةُيوم  يتِ ايَ حَ  امِ يَّ أَ ا وَ ذَ ي هَ فِ قِ وْ ي مَ فِ وَ -:ام

دهاُيفُُمُأؤكُّرَّهاُيفُيومُالعاشرُمنُاحملدأؤكُّالَّيتُعنةُونفسُاللُُّنفسُالرباءةُينيع-مِ يهِ لَ عَ  ةِ نَ عْ اللَّ م وَ هُ ن ْ مِّ  ةِ اءَ رَ الب َ بِ 

ُُ.عاشوراءُزيارةهيُهذهُُوُ،ذاكيارةُتقولُهالزُِّ،عاشوراءُومٍُي ُُلُ كُ ،هوُهوُنفسُاليومُ،يومُكلُِّ

هوُُالَّذيملصابُا-مى ُمَصاِبهِ َك َعلَ يَن لَ اللَُّهمَّ َلَك الَحْمُد َحْمَد الشَّاِكر -؟يفُالسجودُماذاُنقول
ْمَد الشَّاِكريَن حَ َك الَحْمُد مَّ لَ للَّهُ ا-:امُالسنةثُعنهُيفُسائرُيفُأيَّنتحدَُُّهوُنفسهُ ُوهُ،يفُيومُالعاشرُ؟مَّت

ُ.هيُهي-يتِ يَّ زِ رَ  يمِ ظِ ى عَ لَ عَ  هِ لَّ لِ  دُ مْ حَ الْ  ،َلَك َعَلى ُمَصاِبِهم

ارُلينظرُإىلُزوَُّوإنُاهللُ،ًاُدَُّةُجُ همَُّمُ ـلياراتُاهداءُيفُيومُعرفةُوهيُمنُالزِّالشُ سيِّدُارةُيُزإذاُذهبناُإىلُ

ُنقرأُيفُزيارةُأيبُعبدُُ،فةُرعاجُيفُجَُّنظرُإىلُاحلُ يُسنيُقبلُأناحلُ  ا يَ  يكَ لَ عَ  َلمُ سَّ لا-؟فةيومُعُرُهللُيفاماذا
ُتُ مُ،يومُكلُُُِّيفُصيبةُالثابتةاملُينيعُ،ةباتُرصيبةُالملا-ةبَ اتِ الرَّ  ةِ يبَ صِ مُ  ال ينَ رِ قَ وَ  ةبَ اكِ السَّ  ةِ رَ ب ْ العَ  يعَ رِ صَ  ىُمَُّساذا
ُكلُُِّهُ ألنَُّ؟ملاذاُ،واتبالرَُّ؟وافلالنَّ ُيف يعطىُُهُ ألنَُّ؟ملاذاُ،بُشهريهريُراتالشَُُّويقالُللعطاءُ،يومُيؤتىُهبا

ُثابت ُشهرُبشكل ُكلِّ ُنفسهُ،يف ُهو ُالراتبُُ،هو ُتغريَُُّوُ،يتغرّيُالُمقدار ُفبُإذا ُالزِّزيادة ُستثبُ هذه ُتيادة
ُُ،تفالراتبُثابُ،وتبقى ُيؤخذ ُشهرنفسُاملبلغ ُكّل ُالثَُّاليفُريُمعناههاتبُالشرَّالفُ،يف ُ،هريالشَُُّتُ ابُ لغة

ُيعُو ُاليومية ُاليوميةالنَُّينالرواتب ُالثابتُ،وافل ُمثل ُوأعدادها ُهبيئتها  ال ُمِصيَبِة َوَقرِينَ -:ضةاملفرُوُصلواتة
ُيتكرَّ-الرَّاتَِبة ُاملعن ُالزِّوهذا ُيف يَبِة ال ُمصِ  َصاِحبَ وَ  ةاِكبَ السَّ  ْمَعةِ الدَّ  عَ َصرِي يَالسََّلُم َعَليَك ا-:ياراتر
َرِة السَّاِكبَ َك يَا َصرِييلسََّلُم َعلَ ا-:ومُعرفةييفُُاءهدالشُ سيِّدُارةُيُزهناُيفُُ،يفُزيارةُأخرى-الرَّاتَِبة  ةَع الَعب ْ

ُ.هارةُبنفسُ تكرِّمُ ُوثابتةُأي -َوَقرِيَن ال ُمِصيَبِة الرَّاتَِبة
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ويفُُ،صفُمنهنِّويفُالُ،لُرجبيفُأوَُُّزارُهبايُ الَّيتُجبيةُيارةُالرَّالزُِّ،هداءالشُ سيِّدُوإذاُذهبناُإىلُزيارةُ
هذهُالتلبيةُ-اهلل يَ اعِ دَ  يكَ بَّ لَ -:ناناجلُياراتُاملخصوصةُيفُمفاتيحلُزيارةُمنُالزِّأوَُُّ،أيضاًُصفُمنُشعبانُالنِّ
ُكلُُّ،اهللُداعيُ ُكُ لبي ُكلُّمانُبعشنُمنصفُالُرجبُويفمنُنصفُاليفُُ،لُرجبيفُأوَُُّ،زيارةُرجبيةُيف ُن

ُالشُِّكنُأنُيردُِّميوهذهُالتلبيةُُ،سنة ُكلُِّدها ِعْند  ينِ دَ بَ  كَ بْ جِ م يُ لَ  انَ كَ   نْ إُِ هللِعَي الَبَّيَك َدا-:وقتُيعيُيف
ُ؟َّتمومسعيُوبصريُُأجابكُقليب-يرِ صَ بَ ي وَ عِ مْ سَ وَ  يبِ لْ ق َ  كَ ابَ جَ د أَ قَ ك ف َ ارِ صَ نْ تِ سْ اِ  ِاْسِتَغاثَِتك وِلَساِني ِعْندَ 

ُكلُِّ كالمُيفُالُوُ،هاياحنُتطيعُأنُْنسُنُ حنةُهذهُالقضيَُّوُ،كربالءُُرضٍُُأكلُ وُُعاشوراءُيومٍُُفكلُ ُ،يومُاآلنُويف
ُاحلديثُ ُكربالءُيومُعاشوراءُوكلُُّكلُ )هذا حننُُ،نعيشهُيالَّذنُلوجدااُ،ليسُاملرادُاألرضُاألرضُ(أرض

ُكربالءُيفُأيُِّنُنستطيعُأن ُهوُظهُوُ،نمكاُعيش يشُعميكنُأنُيُ.!!.لوجداينملعاينُقانونُالنشرُاُرٌُُوهذا
ُكربالءُوهوُالُيفُعاشوراءرُُواإلنسانُيفُعاش ُكربالءُوُاءُويف ُقطةٍُنيفُأبعدُُنساناإلُعيشيُنُْوميكنُأُ!!الُيف

ُ ُاهيف ُكربالءألذه  ُيف ُوهو ُُوُ،رض ُعاشوراءيكون ُيفُوُيف ُهو ُاحملُال ُمن ُوالرَّالعاشر أرضُُيفُُهوم
ْبَك َبَدِني ِعْند اَن َلم ُيجِ ْن كَ إُِ َي اهلللَبَّيَك َداعِ -:شرُالوجداينقُقانونُالنَّيدأحدُمصاهوُهذاُُوُ!!الغاضريات

ُُ.يِعي َوَبَصرِ َوَسمْ  ِبيِاْسِتَغاثَِتك وِلَساِني ِعْنَد ِاْسِتْنَصاِرك فَ َقد َأَجاَبَك قَ لْ 

ُفروضُأنُْعارُأليسُامللشُِّهذاُاُ،(ينسَ الحُ  اتِ ارَ ثَ ا لِ يَ )ُ:عليهُوسالمهُ ُاهللُ ُزمانناُصلواتُ عارُإمامُشُ 

ُعُ يكونُمُ  ُحالرفوعًا ُكلِّ ُيف ُعلىُ!داينالوجُولعاطفيُواُليبعلىُاملستوىُالقُوُ!ملستوىُالعقلياُعلىُ؟ندنا
ُلُ ي ُ)حنيُنقولُُ!املستوىُاللفظيُو ُيعُ(نيسُ ُاحلُ اتُ ارُ ثُ ا هوُُاملكانُُوأنَُُّ،اءرُُواشومُهوُعُاليأنَُُّينيعُ؟ينماذا

ُراتبةُوأنَُُّ،ةسينيَّايةُحُ الرَُّوأنَُُّ،كربالء ُمعنهُ،بةالدموعُساكُوأنَُُّ،املصيبة ُلثاراتُاُذا دماءُُأنَُُّ،حلسنييا
ُُ.حلسنياُماءدلُ ياُُ،ثاراتُاحلسنيياُلُ ُ،ماءالدُُِّ،اراتالثَُّ،احلسنيُجارية

  ؟بإمام زمانناباط تر ع والما معنى التشي   

ُهوُ،اتهاُرلتزمُبشعنُأنهوُأليسُ ُلثارتُاحلسني)شعارهُُهذا ُالشُُّ،(يا ُمعناُابتُاملستمرُّثَّعارُالهذا
ُمساء ُكلِّ ُكلُِّصباٍحُوعند ُأهلُالبيتُُ،عند ُكلمات  ُالفرجُصباحًاُومساءتوقَُّ:تقولأليس عُكيفُنتوقَُُّ،عوا
ُأن ُوهذاُ،سنيياُلثاراتُاحلُ ُ:عارُالفرجُهوُهذاشُ ُ،رجالفُ عارُعيشُمضمونُشُ نُالفرجُصباحاًُومساءُمنُدون 

ُيريدُأنُيقوللشُِّا  ىتَّ م حَ رَّ حَ مُ  ر  هْ شَ  ل  كُ ء وَ ََل بَ رْ كَ   ض  رْ أَ  ل  كُ وَ  ءارَ و اشُ عَ  وم  يَ  كل  )-يريدُأنُيقولُ؟عارُماذا
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أهلُالبيتُُحاديثُ وأُ،املضامنيُواحدةُ؟تالحظونُ،سنياتُاحلُ هذاُهوُمعنُياُلثاُر.!!ُ(.قّ الحَ  ةُ لَ وْ دَ  ومَ قُ ت َ 
ُكلم ُكبريةوُّبنافذةُت فتحُعلىُهيُاهتمُمعُزيارهتمُمع رآهنمُهذاُهوُقُ ُ،ابحُبعدهاُأبوابُوأبُوفتُ ابةُيُ بوُُّوُ،ابة

ُحديثهم ُهو ُمرصوصٌُُوهذا ُالرجُ،بعضاًُُُبعضهُ يشدُ ُبنياٌن ُعلم ُلقذارات ُعلمُت ُُوُ!لاوت عسًا ُلقذارات عسًا
ثفافةُروناُمنُمفكُُِّوناُوخطباؤناُلماؤناُومراجعُ جاءُهباُعُ الَّيتُقافةُتلكُالثَُّك لُِّعسًاُلت ُُوُ!صولألاُالدرايةُوعلم

ُ ُحم  مَّدأعداء ُُوُ!آل ُأولئك ُقُـ الَّذيمن ُع داد ُيف ُهم ُتتحدَُُّصلواتُ ُسنيُ احلُ ُةُ لُ تـُ ن ُكما ُعليه ُوسالمه ثُاهلل

ُ.!!.واياتُعنُذلكالرِّ

ُزيارةُ أمَُّ ُاملقدَُّالنَُّا ُوصريةٌُاحية ُفهيُواضحٌة  كَ رِ صْ نَ  نْ ي عَ نِ اقَ عَ ر وَ و هُ ي الد  نِ تْ رَ خَّ أَ  نْ ئِ لَ ف َ -:جدَّاًُُسة
ُإىلُال-ابَ ارِ حَ مُ  كَ بَ ارَ ن حَ مَ ن لِ كُ م أَ لَ ور وَ دُ قْ مَ  ال ماينُالُزَّاالختالفُال-ِني الد ُهورِئْن َأخََّرتْ فَ لَ -:تعبريوانتبهوا

ن مَ لِ وَ َُحارِبَامُ م َأُكن ِلَمن َحارََبَك َمْقُدور َولَ َك ال  َنْصرِ َعنْ فَ َلِئْن َأخََّرْتِني الد ُهور َوَعاقَِني -:علىُاملعنُرُ يؤثِـّ
ُكأملُُلوُوُاءرُُولوُملُأ ك نُيفُيومُعاشُحَّت-ابَ اصِ نَ ة مُ وَ ادَ العَ  كَ لَ  بَ صَ نَ  ا  احَ بَ صَ  كَ نَّ ب َ دُ نْ َلَ فَ -:ربالءكنُيف
ومساءعواُالفرجُصباحتوقَّ-اءسَ مَ وَ  اءُسنةُرُُوناُيفُعاشأُلستُ فُ -ُهوري الد  َرْتنِ َأخَّ فَ َلِئْن -:املضامنيُهيُهيُ،اًُ

ن مَ لِ وَ ُرِبَاُكن ِلَمن َحارََبَك ُمَحاور َوَلم أَ  َمْقدُ َك الفَ َلِئْن َأخََّرْتِني الد ُهور َوَعاقَِني َعْن َنْصرِ -:ستنيُوُإحدى
ا  فَ س  أَ تَ وَ  يكَ لَ عَ  ة  رَ سْ حَ ا  مَ دَ  وعِ مُ الد   لَ دَ بَ  كَ لَ  نَّ يَ كِ بْ أَلَ وَ َُساءا َفَلَْنُدبَ نََّك َصَباَحا  َومَ بَ اصِ نَ ة مُ وَ ادَ العَ  كَ لَ  بَ صَ نَ 
ُينيع-بايَ تِ كْ الِ  ةِ صَّ غُ وَ -:يتُمنُحيارُيومٍُخآُإىلُينيع-ابْ صَ مُ  ال ةِ عَ وْ لَ بِ  وتَ مُ أَ تَّى حَ ا  فَ ه  لَ ت َ وَ  كَ اهَ ا دَ ى مَ لَ عَ 

ملعنُواضحُواُ،الوجداينُشرالنَُّمعنوُذاُههُ،كربالءُُأرضٍُُءُوكلُ راُووكل ُيومُعاشُ،ُأناُيفُعاشوراءيومٍُُيفُكلُِّ
ُ.حيتاجُإىلُشُرالُُو

ملقطعُمنُاُهذاُمنهُ ُقرأتُ ُالَّذيُارونُمنُحبارُاألنُوعسامنُوالتهذاُهوُاجلزءُالثَُّ،ضاوكالمُإمامناُالرِّ
ضاُحديثُمعروفُإمامناُالرُِّحديثُ ُ،وهذاُهوُاجلزءُالرابعُواألربعونُمنُحبارُاألنوارُ،سةاحيةُاملقدَُّزيارةُالنَّ

عاشوراءُاألصلُهوُنيُسُ يومُاحلُ ُإنَُّ-انَ ون َ فُ جُ  حَ رَ ق ْ يِن أَ سَ الحُ  ومَ  يَ نَّ إِ -:عنُإبراهيمُابنُأيبُحممودُ،رُومشه
َرَح ُجُفونَ َنا-:اًُرَّمستمُيبقُهُ ولكنَّ َرَح ُجُفون َ -:اًُالُزالُحيَّ-ِإنَّ يَوَم الُحَسيِن َأق ْ  لَ بَ سْ أَ وَ َُناِإنَّ َيوَم الُحَسيِن َأق ْ

ملرادُاُيومُاالنقضاءُهل-اءضَ قِ نْ الِ  ومِ ى يَ لَ ء إِ ََل البَ وَ  بَ رْ ا الكَ نَ ت ْ ث َ رَ وْ ء أَ ََل بَ ب  وَ رْ كَ   ضِ رْ أَ ا بِ نَ زَ يزِ عَ  لَّ ذَ أَ ا وَ نَ وعَ مُ دُ 
ُت قوم ُد ولة ُاحل قُُّءال ُب ُرُْكُ ُُرضٍُأ ُُلُ كُ اءُوُ ر ُُواشُ عُ ُومٍُي ُُلُ كُ فُ ُ؟تقومُفيهُدولةُاحلقَُُّالَّذياليومُ رَّمُح َّتَّ أوُُ،وكل ُشهٍرُحم 
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ُُوُ؟يامةنقضاءُهوُيومُالقُ املرادُمنُاالُ  ِإنَّ َيوَم -:ثيدهذاُهوُاملرادُمنُاحلُ،راءُوُعاشيومٍُُاملعنينيُفكلُ علىُأي 
َرَح ُجُفونَ َنا كماُُُ،(ا  مَ دَ  وعِ مُ الد   لَ دَ بَ  كَ لَ  نَّ يَ كِ بْ أَلَ وَ )ُ:منهاُأخرجُالدَّمُ ُأيُ،جرَّحهايعينُُ،أقرحها-الُحَسيِن َأق ْ

َرَح ُجُفونَ َنا-:سةاحيةُاملقدَُّقالتُزيارةُالنَّ َوَأْسَبَل ُدُموَعَنا َوَأَذلَّ َعزِيَزنَا -:أخرجُالدمُمنها-ِإنَّ َيوَم الُحَسيِن َأق ْ
َنا الَكْرَب َوالَبََلء ِإَلى َيوِم اِلْنِقَضاء فليبكُ-وناكُ البَ  كِ بْ يَ لْ ف َ  ينِ سَ الحُ ل ِ ثْ ى مِ لَ عَ ف َ ُبَِأْرِض َكْرب  َوَبََلء َأْورَثَ ت ْ

ُ.!!.ياُحسني-امظَ العِ  وبَ نُ الذ   حط  يَ  يهِ لَ عَ  اءَ كَ البُ  نَّ إِ فَ -:يومُيفُكلُُِّوالباكونُدائماًُ

ُكاملُالزِّذنإذاُ ُكاملُالزُِّ،البنُقولويهُياراتهبُإىل ي لِ  الَ قَ  :الَ قَ  ،يبِ لَ لحَ ا نعَ -:؟ياراتماذاُيقول
اإلمامُ-ةمَّ ه األُ ذِ ى هَ لَ ء عَ ََل البَ  لَ زَ وم ن َ اليَ  :ولقُ ي َ  ةينَ دِ مَ لْ ابِ  َل  ئِ انا قَ لُ هْ ع أَ مِ ين سَ سَ ل الحُ تِ ا قُ مَّ لَ  :اهلل بدِ و عَ بُ أَ 

ُيقولالصَُّ ُاملنُوبا-َنةَمِدي بِالْ َل  َلمَّا قُِتل الُحَسين َسِمع َأْهلُنا قَائِ -:ادق ُُ،رةملدينة ُهاشم  :يَ ُقول-:مسعوابنو
ُحقيقياًُ-ا  حَ رَ ف َ  ونَ رَ  ت َ ََل فَ ُالَبََلء َعَلى َهِذه األُمَّة الَيوم نَ َزلَ  م كُ وَر دُ صُ ي فِ شْ يُ م ف َ كُ مُ ائِ قَ  مَ و قُ ي َ تَّى حَ -:فرحًا

هوُُوهذاُ،قَُّاحلُُتقومُدولةُ َّتَُّةُمستمرةُحضيَّالقُينعيُ،وايةإىلُآخرُالرِّ-اراتَ وْ ر أَ الوتِ بِ  الُ نَ ي َ م وَ كُ وَّ دُ ل عَ تُ قْ ي َ وَ 
-(ُة الَحقّ رَّم َحتَّى تَ ُقوَم َدْولَ َشْهر  ُمحَ  ُكل  ََلء وَ كل  َيوم  َعاُشورَاء وَُكل  َأْرض  َكْربَ )ُ:يفُاملوجودنفسُاملضمونُ

َعُدوَُّكم  يَ ْقُتلُ وَ ُكم فَ ُيْشِفي ُصُدورَُكم ُقوَم قَاِئمُ تَّى ي َ حَ ُا  َفََل تَ َروَن فَ َرحَ ُالَيوم نَ َزَل الَبََلء َعَلى َهِذه األُمَّة-:
ُ.ياراتالزُِّلمهذاُيفُكا-يَ َنال بِالوتِر َأْوتَاراوَ 

ُتقولُالرُِّ،(الشِّيعةُيفُ)وسائلُو ُالصَُُّ؟وايةماذا ُعليهوسالمُ ُاهللُ ُلواتُ ادقُصُ عنُإمامنا ُهوُُ،ه وهذا
 ابنُ  ينُ سَ حُ َلمَّا ُضِرب ال-ادقعنُإمامناُالصَُُّ،213صفحةُُ،يةمالشوراتُاملكتبةُاإلسنمنُمُ،عباسَُّلاُدلَّاجمل
ُ-يف َفَسَقطالسَّ ّي بِ لِ عَ  ُعلى ُمن ُسقط ُالنَّاحل مَّا ُزيارة ُقالت ُكما ُاجلواد ُاملقدسةظهر ن عَ  وكَ سُ كَّ نَ )-:ية
َنكَُّسوَك َعن َجَواِدك فَ َهويَت تَّى حَ -:ثُعنُهذاُاملشهداإلمامُيتحدَُّ-ايحَ رِ جَ  رضِ ى األَ إلَ  ويتَ هَ ف َ  كادِ وَ جَ 

ُمش ُدُ ت ُبا-رَ ُتدِ اب ْ  مَّ ثُ َلمَّا ُضِرب الُحَسيُن ابُن َعِلّي بِالسَّيف َفَسَقط -:-(إَلى اأَلرِض َجرِيَحا ع طَ قْ ي َ لِ -:رر
ُاملفجعة-هِ أسَ رَ  ُاألُ -ةمَّ ا األُ هَ ت ُ ي َّ  أَ َل رش أَ العَ  انِ نَ طْ ن بِ اد  مِ نَ مُ  ىادَ نَ -:بتلكُالطريقة ُبقيتُهذه ةُمَُّوإىلُاليوم

ُ،كملُأعمالُ قبُ الُتُ -طرفْ ل لِ و  ىحَ ضْ م اهلل أِلَ كُ قَ ف َّ  وَ ا َل هَ ي ِّ بِ نَ  عدَ بَ  ةُ الَّ الضَّ  رةُ يَّ حِ تَ مُ  الَُأَل أَي َّتُ َها األُمَّة-:ةمتحريُّ
َل َوف ََّقُكم اهلل -:ياماحلجُوالفطرُإشارةُإىلُالصُُِّفاألضحىُإشارةُإىلُإىلُ،صيامكمُوالحجيجكمي قب ل ُالُُو

-ينسَ ح الُ أرِ ثَ بِ  رَ أَ ثْ ي ُ تَّى حَ ون قُ وف َّ  يُ َل وا وَ قُ ف ِّ ا وُ مَ  اهللِ َم وَ رَ  جَ ََل فَ  :اهلل بدِ و عَ بُ أَ  الَ قَ  مَّ ثُ  ،أِلَْضَحى ول ِلْفطر
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ُ ُاحلقَُّحَّتَّ ُدولة ُعاشفكلُ ُ،تقوم ُحسنيرُُوُيوم ُيا ُكربالءُ،اء ُأرٍض رَّمُ،وكل  ُحم  ُشهٍر ُُ،وكل  ُدولةُحَّتَّ تقوم
ُماٍءُ-يُ ْثَأَر بِثَأِر اُلحَسينَفََل َجَرَم َواهلِل َما ُوف ُِّقوا َوَل يُوف َُّقون َحتَّى -:احلقُّ ُعذب ُشربتم ُمهما شيعيت

ُ..شربةُماءُمعُكلُُّنعيشهعاشوراءُنعم،ُُ،روينكُذاف

  ياذكرونف       ِش    يَعِتي َمهَم    ا َش    رِبُتم َع    ذَب َم    اء  
 

 ِنيأو ِس           معُتم ِبَغري           ب  أو َش           هيد  فَان           دبُو  
 

 
 

ُ..معُكلُِّشهيدُواشوراءُمعُكلُِّغريبُع

 يل     ونِ تَ ق َ  ُج     رم   ي     رِ ن غَ ِم      يالَّ     ذِ  بطُ فَأنَ     ا السِّ     
 

 يونِ قُ حَ ا  َس     دَ ْم     عَ  لِ ْت     القَ  ع     دَ بَ  ي     لِ الخَ  ردِ ُج     بِ وَ  
 

 
 

 ون       ينظرُ تَ كن       تم   اءور اُش       عَ  ومِ ي يَ       م ِف       كُ ي       تَ لَ 
 

 يونِ ُم      حَ رْ ي َ  ب      و أنْ أَ ي وَ طفِل      ي لِ قِ ْس      تَ سْ أَ  ي      فَ كَ  
ُ..علىُمّرُالزمنُةراءُمستمرُُّوفعاش 

 غ                        ي  بَ  همَ وه َس                        قَ َس                        وَ 
 

 ينِ ِع                     مَ الْ  اءِ مَ  ال                      وضَ ِع                      
ُ.؟!.يونِ كرُ اْذ اء  فَ مَ  ذبَ م عَ بتُ رِ ا شَ همَ مَ  ..عاشوراءُمعكمُعلىُطولُالطُ..مبتُ رِ ا شَ همَ ي مَ تِ يعَ شِ  

***ُ

 ل  كُ وَ  اءورَ اشُ عَ  وم  يَ  ل  كُ )ُ:لاحلديثُحنيُيقُوُرونُأنَُّنُيتصوَّالَّذيولئكُهناكُج هالةُواضحةُعندُأُ 
ُكيومُاملرادُمنُذلكُأنَُّسائرُأيَّامُالسَُُّفإنَُُّ،(ءََل بَ رْ كَ   ض  رْ أَ  ُُ.؟!.هداءالشُ دُسيِّلُفيهُت ُقُ ُذيالَّاءُاشوُرعنة

ُجمنونُيقولُهبذا ُالكالمُهناكُخلٌلُيفُعُمنُ!؟أي  ُاميالعاديُأيَُّإلنسانُ اُأناُهذاُ!قلهُ يقولُهبذا
ُكانُيفُحيايتُوإنُُْمرَُُّالَّذييومُأمسُُ،الُميكنُ؟ليوماُكهذابالنسبةُيلُهوُُفهلُيومُأمسُُ،العاديةُالُتتشابه

ُفه ُعاديًا ُالُيتكرَّيومًا ُيُ و ُوالُيكون ُيومٌُر ُاآلنُوهو ُأُُُعاديُّوميُاحلاضر ُغدُسيكونُُُ،مسكيوم والُيوم
ُ،آخرُانٍُسنامُإابهُمعُأيَّتتشاميُالُوأيَُّ،الُتتشابهُإنساٍنُعاديُأيَّامهُ ُالعاديُوكلُ ُاإلنسانُ ُاأنُ،كيوميُهذا

ُاآلخرينُهيُنفسيُالُتتشابامأناُأيَّ ُونُالاديُّعلُاالبشرُ ُحننُ ُامنَُّواحدٍُُوكلُ ُ،وهكذاُ،وأيَّاميُالُتتشابهُمعُأيَّام 
ليسُُجُبالنسبةُلهُ يومُالتخرُّجامعيُُمثاًلُطالبٌُُ،امُغريُالعاديةُيفُحياتنافضاًلُعنُاأليَُّامناُالعاديةتتشابهُأيَّ

ُعادياًُ ُاليومحياتهُفالُيوجدُيفُأيَّامُُ،يومًا ُيشابهُهذا ُ،تتشابهُهيُاألخرىُالفلعاديةُاُامهيَّفضاًلُعنُأُيوٌم

ُسائرُ  ُطيلةُأيامُحزةُملُيكنُقدُحصَُّصفقةُجتاريةُميُُّىللُعلُأعمالُيصُِّرجُ ُ،األيَّامُوهكذا ُياتهلُعليها
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ناُحنيُنقولُُنَّرُبأيتصوَُّالَّذيُ،رامُالُتتكرَّاأليَُّ،رلنُيتكرَُّوسبةُلهُيومًاُليسُعاديًاُهذاُاليومُبالنُِّدُ عُ يُـ املهنيةُُ 

ُ،نُويعادالالبشرُُامناُحننُ أيَُّ،هذاُجمنونفسنيُاحلُ ُلُفيهت ُقُ ُالَّذيمثلُاليومُهيُامُأليَّاُهذهُ ُيومُعاشوراءُأنَُُّكلُ 
ُونقلتُنيسالكالمُإىلُاحلُ ُذاُنقلتُ فإُ،يامُالعاديةشابهُاألزةُيفُحياتناُالُتُ امُاملميَّتشابهُواأليَّتُامُالعاديةُالاأليَّ

ُكيومكُياُأباُعبدُاهللُ؟سنيكيومُاحلُ ُُنُيومٍُعاشوراءُهلُهناكُمُالكالمُإىلُيوم الُيوم حنيُُ،الُميكنُ،قطعاًُ

ُكلُ  ُأيَُُُّأرضٍُُيومُعاشوراءُوكلُ ُنقول ُكربالءُيفُالعاملُ ُأرضٍُُكربالءُفهلُاملرادُأنَّ منُُعةٌُهيُترُ الَّيتُُكأرض

ُ.قياًُليسُمنطُهذاُالكالمُ ُ،الُميكنُذلكُ،سنيبةُاحلُ رعُاجلنانُإهناُتُرتُ 

  .!!.ى بقانون التنزيليسمَّ  امهناك في ثقافة أهل البيت  

ُإىل ُحباجة ُهذا ُالتنزيل ُعنهُُشرحٍُوقانون ُللحديث ُجمااًل ُأجد ُجُ،ال ُاُنهمُانبيرتبط جلانبُيف
ُيرتبطُيفُاجلانبُالتشريعيجانبُُوُ،الوجداين ُاُقانونُ،منه ُهو ُبيتحُذيالَّلتنزيلُهذا ُاحلدَّث  ُهذا ثُيده

ُ:علىُسبيلُاملثالُ،هبذاُاملنطقُو

ُكتهذاُهوُاجلزءُالثَّ ُادقعنُإمامناُالصَُُّ،منشوراتُاملكتبةُاإلسالميةُطهرانُ(ئلاسالُو)بُاالثُمن

م ا لَ ة مَ ادَ بَ ة عِ ََل الصَّ  ارِ ظَ تِ نْ ِل  دجِ سْ مَ  ي الوس فِ لُ  الجُ اهلل ولُ سُ رَ  الَ قَ  :الَ قَ -ماهللُعليهُعنُآبائهُصلواتُ 
ُكلماهتمُُُ،الةملسجدُالنتظارُالصَُّاُيعينُأنتُجتلسُيف-ثدِ حْ يُ  فهلُُ(،صالةُالةُ الصَُُّانتظارُ )كماُيقالُيف

يشربُأنُُأنُُْوُالُجيوزُلإلنسانُوُ؟أنُيقهقهأوُلإلنسانُأنُيضحكُُيعينُالُجيوزُ؟االنتظارُصالًةُفعالًُُصار
ُجيُوُ؟يأكل ُأنال ُلإلنسان ُالصَُّوإَّنَُُّ،أبداًُُ؟لتفتيُوز ُمنزلة ُنـ زِّل ُصُ أ ُُوُ،الةا ُالصَُّعطي ُآثارُُ،الةفة هناك

الةُالةَُّبنزلةُالصَُّالصَُُّارُ لُانتظنزَّنعمُيُ ُ،خرويةآثارُأُ وهناكُُ،آثارُدنيويةهناكُُ،هناكُآثارُتكوينيةُوُ،وجدانية
الةُظارُالصَُّةُانتبُماهيُّلملُتنقُأيُ،ملُتنقلبُاملاهيةُالفلسفيُكماُيقالُبالتعبريُيُنيعُ،ماُصارُصالةُهولكنُّ

ماُُثُ دُ احلُ ُ،ثدُ ماُملُيُ -ِعَباَدة َما َلم ُيْحِدث الُجُلوس ِفي ال َمْسِجد ِلْنِتظَاِر الصَََّلةِ -:نستمرُ،إىلُصالة
الَّذيُاحلدثُتعرفونُُ،وغريُذلكُالريحُىلعُوُ،يطلقُعلىُاجلنابةُوُ،لقُعلىُالنومطيُ أنُثُمكنُدُ احلُ ُ؟هو

ُ ُوينقضُ ينقض  ُنُ ُ،الةالصَُُّالوضوء ُالوضُوقُ وإذا ُالصَُّقُ ن ُُءض ُهكذاالنَُّ،الةضت ُيقول الُجُلوس ِفي -:يب
إذاُُالَّذيماُهوُاحلدثُ-؟ثدَ ا الحَ مَ ول اهلل وَ سُ ا رَ يَ  يلَ قِ  ،ال َمْسِجد ِلْنِتظَاِر الصَََّلة ِعَباَدة َما َلم ُيْحِدث

 :الَ قَ -:؟الةانتظارُالصَُُّيفُحالُعبادةُبُلهُ سُ الُتُ ُوُضنقُ تلكُالعبادةُستُ ُخصُفإنَُّذلكُالشَُُّماُصدرُمن
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ُُوكُ ُُهيُيبةُ الغُ -ةيبَ الغِ  ُأعراضهم ُومن ُاملؤمنني ُأحوال ُمن ُاملستور ُالاصَُّشف  ُهبمشؤوهنم املستوراتُُ،ة
ُ،معيبةُصورةٌُُتُعنهُ قلُ إذاُماُظهرتُنُ الَّيتُخصُوبأسرتهُبعرضهُبعائلتهُبشؤوناتهُُوقُبالشَُّتتعلَّالَّيتُخصيةُالشَُّ

ُالغيبة ُهي ُسبَُّ،هذه ُلهُ أو ُاملستُبت ُعلى ُاالجتمأذى ُاملستوى ُعلى ُأو ُالنفسي ِفي  الُجُلوسُ -:عياوى
يعينُإذاُ-الِغيَبة :قَالَ ُ؟ثدَ ا الحَ مَ ول اهلل وَ سُ ا رَ يَ  يلَ قِ ُال َمْسِجد ِلْنِتظَاِر الصَََّلة ِعَباَدة َما َلم ُيْحِدث

ُاالنتظارُللصَُُّصدرتُمنه ُصالةعُ الةُالُيُـ الغيبةُفهذا ُعبادةعُ الُيُـ ُوُ،د  ُالغيبةُنقضتُُ،د  ُ؟هُ وضوءُ فهلُهذه
ُكيُيُ ي ُُعليهُأنُْهلُيعينُ اُرَّبَُُّ،الةناقضُالصَُُّوُ،ءلتَُّبنزلةُناقضُالوضُويبةُهناُج عُ الغُ ُ،الُ؟يصلِّعيدُالوضوء

فهلُهذهُالغيبةُُ،أًُكانُمتوضُِّاُُورَّبَُُّ،يتوضأُوبعدُذلكُيذهبُُ،أساساًُُئاًُكنُمتوضُِّيُالةُملوهوُيفُانتظارُالصَُّ

ُوضوءُ قُ نُـ  ُُهُ ضت ُلصالته ُالغُ ُ،أبداًُُ؟هارُ ينتظُ الَّيت ُنُـ لكن ُهنا ُمنزلةُ زِّيبة ُالصَُُّوُ،الوضوءُناقضُ ُلت ُ،الةناقض

نتظارُ  ُ.حقيقيةُبصالةٍُُفماُهيُوإالَُُّ،الةالصَُّللصَّالةُنـ زِّلُمنزلةُُواال 

ُيقال ُُ:كما الُجيوزُُوُ؟مكلَّتُينُْأانُفهلُأثناءُالطوافُالُجيوزُلإلنسُ،البيتُصالةُحولالطواف 
ُيلتفت ُأن ُنُـ إَّنَُُّوُليستُصالةُالطوافُ ُ؟لإلنسان ُالصَُّزِّا ُمنزلة ُوجدانآثاُهناكُ،الةل ُر ُُوية يويةُدنُوتكوينية

ُكانُاحلُوُ،أخرويةُو ُكثوجئتكمُبأمُيفُذلكُبسطتُالقولُ للتنزيلُاُثُعنُقانونيدلو منُُوصُكثريةنصُوُريةثلة
ُوالعرتةاافةُالكتثق ُ.ب 

لُنزَّيُ هذاُالزاعمُ-ينِ لَ ت َ د ق َ قَ ف َ  نٌ مِ ؤْ مُ  هُ نَّ م أَ عَ زَ ي ف َ لِ اتِ قَ ن عَ  لَ ئِ ن سُ مَ  وَ َل أَ -األوصياءسيِّدُحنيُيقولُ

عبدُُزعمُأنَُّي ُُرجٍلُآخرٍُليهُُوعاهللُُمُلعنةُ ملجعبدُالرمحنُابنُُنطقيًاُأنَُُّليسُمُ وإالَُُّ،نيناتلُأمريُاملؤمنزلةُقُ مُ 
املؤمننيُُقاتلُأمريُنَُّأيزعمُُذيالَُّهذاُقاتلُألمريُاملؤمننيُ،قاتلُهذاُأيضاًُُ،الرمحنُابنُملجمُمؤمنُيتساويان

ُعبدُالرمحنولكنُُ،مؤمن ُالُ؟هلُهوُبدرجة ُيكُميكنُأنُُْوُ،الدرجةُختتلفُ،قطعًا ُكانُإونُأسوأ ُالةٍُحبذا
دُالرمحنُابنُنزلةُعبلهُمُ نزِّنُيُ مؤمُنياملؤمنُاتلُأمريُقأنَُّلُمنزلةُمنُزعمُنزِّولكنُهناُاحلديثُيُ ُ،أخرىُوشروطٍُ

ُ.عليهُاهللُ ُملجمُلعنةُ 

ُ،راراًُمسعتموهُمينُِّاُاحلديثُمُ ذعليهُوهُوسالمهُ ُاهللُ ُجادُصلواتُ حنيُنقرأُيفُاحلديثُعنُإمامناُالسَُُّو
ُحديث ُإمُ؟أي  ُعنُأصحاب  ُالكابلياحلديث  ُحديثُأيبُخالٍد ُالسَُُّامُزماننا ُاهللُ ُجادُصلواتُ عنُإمامنا
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ِعْنَدُهم  ةُ يبَ الغَ  هِ ت بِ ارَ ا صَ ة مَ فَ رِ عْ مَ  الوَ  امِ هَ ف ْ األَ وَ  ولِ قُ العُ  نْ مِ  ماهُ طَ عْ أَ  ىالَ عَ ت َ  وَ كَ ارَ بَ اهلل ت َ  نَّ أِلَ -:عليهُوسالمهُ 
ُُ.َّبنزلةُاملشاهدةةُبيصارتُالغاُإَّنَُُّوُ،يبةُإىلُمشاهدةلُالغُ لمُتتحوَُّفُ،هوُالتنزيلهذاُ-دةهَ اشَ  مُ ال ةِ لَ زِ نْ مَ بِ 

ون ارُ هَ  ةِ لَ زِ نْ مَ ي بِ نِّ مِ  تَ نْ أَ )-ملؤمننياىُاهللُعليهُوآلهُألمريُيبُصلَّالنَّقالُُحنيُ،حديثُاملنزلةُاملعروفُو
ُُواُمعُوُ،يبُوموسىلفارقُبنيُالنَّاُمع-(ىوسَ ن مُ مِ  ضُعيلُيفُبُالتنُزألنَُُّ،اءاألوصيُسيِّدلفارقُبنيُهارون

رفونُمنزلةُعيُاملسلمونُ،ندهعواضحةُُاينيُصورةُالدَُّملتلقُُّاألنَُُّ؟ملاذاُ،زلةُالداينلعايلَُّبننزيلُااألحيانُيكونُت
ُ،حةُعندهمورةُواضالصُهذهُ ُ،موسىهوُخليفةُلُ ُ،موسىل ُُهارونُهوُوصيُُّنُبأنَُُّوفيعُرُ،هارونُمنُموسى

ُُوُ(،وَسىاُرون ِمن مُ هَ َلِة َمْنزِ ِمنِّي بِ أَْنَت )ُ:ألمريُاملؤمننيُىُاهللُعليهُوآلهصلَُّيبُ لذلكُقالُالنَّ إنزالُهوُهذا
ُُ.العايلَُّبنزلةُالداين

ت َصارَ -:شاهدةمُ ـلةُالتَُّبنُزلنزُ هاُأُ ولكنَّفالغيبةُهيُدونُالـم شاهدةُُ،هذاُاحلديثيفُنفسُالشيءُُو
لداينُإىلُاُلداينُأوُرفعاُةالعايلَُّبنزلُكنُإنزالولُ،هذهُبطريقةُأخرى-ِعْنَدُهم ِبَمْنزَِلِة ال ُمَشاَهدة ِبِه الَغيَبةُ 

ُ.مصاديقُالتنزيلُهوُهذاُمنُ،منزلةُالعايل

د مَّ حَ ن مُ عَ -(اتياُرلزِّاكاملُ)سينُوهذاُهوُارةُعبدُالعظيمُاحلُ يُزماُجاءُيفُُ:علىُسبيلُاملثالُمثالًُ
يعينُاإلمامُاهلاديُ-لَعْسَكِري الَحَسنِ اِبي َدَخلُت َعَلى أَ  :قَالَ  ،، َعن بعِض أهِل الرَّيارطَّ د العَ حمَ ابن أ

 تَ رْ و زُ لَ  نَّكَ ا إِ مَ أَ  :القَ ف َ  ،ليّ عَ  ابنَ  ينسَ حُ ال رتُ زُ  :لتُ قُ ف َ  ؟نتْ كُ   ينَ أَ  :الَ قَ ف َ -:عليهُوسالمهُ ُاهللُ ُصلواتُ 
لتُاُنـ زِّوإَّنَُُّ،نيسُ ةُاحلُ اُريكُزُُتليسُلعظيمارةُعبدُزياُقطعاًُ-ينسَ الحُ  ارَ ن زَ مَ كَ   تَ نْ كُ م لَ كُ دَ نْ يم عِ ظِ العَ  بدِ عَ  برَ قَ 

ُ(، َهاُرون ِمن ُموَسىِبَمْنزَِلةِ   ِمنِّيأَْنتَ ):ُبينماُعبارةُ،ُالداينُيفُمنزلةُالعايلإنزالُ هوُهذاُُوُ،سنيمنزلةُزيارةُاحلُ 
ُ.إنزالُالعايلُيفُمنزلةُالداينهيُ

ُنقرأُيفُزي ُاجل نان)هذاُهوُُ،احل س ينُارةُعبدُالعظيمحنن   م ابنَ اسِ ا القَ بَ ا أيَ  السَََّلُم علَيكَ -(مفاتيح 
ُبينهُوبنيُاإلمامُاحلُ ُ،سنمنُأوالدُاإلمامُاحلُ ُهُ ألنَّ-ىبَ تَ جْ مُ  ال بِ جَ تَ نْ مُ  ال بطِ السِّ  ُبنيُ،سنُمخسةُأظهرفيما

ُاإلمام ُوبني ُاحلسين ُالعظيم  السَََّلُم علَيَك يَا أبَا الَقاِسم ابَن السِّبِط ال ُمْنَتَجبِ -:بطالسُُِّسناحلُ ُعبد
زيارةُعبدُأّنُوليسُُ،يارةلزِّاُثواب-ىجَ تَ رْ ي ُ  اءِ دَ هَ الش  يِّد سَ  ةِ ارَ يَ زِ  ابُ وَ ه ث َ تِ ارَ يَ زِ ن بِ ا مَ يَ  يكَ لَ عَ  مُ ََل السَّ ُال ُمْجَتَبى
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ُ ُاحلُ هيُُالعظيم ُُ،نيسُ كزيارة ُعملّية ُمنزلةوهذه ُاحلُ فُ،إنزال ُواجبةزيارة ُُ،سني ُولكْن ُعبد ُزيارة ُلعظيماهل
دعينُمنُُ،هذاُةُيقولونمَُّئُ األُ ُ،شكلُصريحزيارةُاحلسنيُواجبةُوبُ،واجبةسنيُنعمُزيارةُاحلُ ُ؟حلسينُواجبةا

ُأُ ُ،لماءُواملراجعدُالعُ قلِّأناُالُأُ ُ،راجعءُواملاقولُالعلم ُوسالمهُ ُاهللُ ُادقُصلواتُ الصَُُّدٍُمَُّدُجعفرُابنُحم ُ قلِّأنا
ُتقليديُ،عليه ُيفتيينُمرجع ُإمُ؟ماذا ُيقول عيدُسُ ُأمُ -َلمالسَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ ي عَ بِ ن أَ عَ -؟قادالصَُُّيماماذا

 ،يهرِ وْ زُ  :يلِ  الَ قَ ف َ  ،معَ ن َ  :تُ لْ ق ُ  :تالَ قَ  ؟ينسَ الحُ  برَ قَ  ينَ ورِ زُ يد ت َ عِ سَ  مَّ ا أُ يَ  :يلِ  الَ قَ -:ثناُبذلكدُِّاألمحسيةُتُ 
 الِ جَ ى الرِّ لَ ٌة عَ بَ اجِ وَ  ينِ سَ الحُ  رَ ب ْ ق َ  ةَ ارَ يَ نَّ زِ إِ يه فَ رِ وْ زُ -:ليسُمنُبعيدُوُ،القربنفسُُ،سنيزوريُقربُاحلُ -يهرِ وْ زُ 
لكنُهكذاُأفتاينُُ،آخرذرُهذاُشيءُعُ الميتلكُُالَّذيُ،ذرعُ ُندهُ اسُمنُعُ قطعاًُهناكُمنُالنَُّ،واجبة-اءسَ النِّ وَ 

َر الُحَسين َواِجَبٌة َعَلى الرَِّجاِل َوالنَِّساء-:قالُ؟ماذاُقالُ،يدتقليُمرجعُ  اُابنُاُواجبةُيإهنَُُّنعم-فَِإنَّ زِيَارَة قَ ب ْ
ُ.ُألعتقدُذلكينوإنَُّ،رسولُاهلل

ُيقولُإمامُ ُو  رِ زُ م ي َ لَ  مَّ ثُ -:ىلُاحلجإةُيذهبُكلُسنُيُف-هرَ هْ جَّ دَ دكم حَ حَ و أنَّ أَ لَ -؟ادقناُالصَُّماذا
ى  لَ عَ  هلل واجبةٌ االُحَسيِن َفرِيَضٌة ِمن  قَّ نَّ حَ أِل  اهلل ولِ سُ رَ  وقِ قُ حُ وَ  اهللِ  وقِ قُ ن حُ ا  مِ قَّ ا  حَ كَ َر اتَ  انَ كَ لَ  ينَ سَ الحُ 

ُ.يارةُواجبةالزِّ إذاًُ-ملِ سْ مُ  لِّ كُ 

ُكتبُاحلديثُعُ،لشيخناُابنُقولويهُ(ياراتكاملُالزِّ)قرأُمنُأناُأ ُ؟اقرمناُالبالُإمُوماذاُيقُ،ندناأوثق

ُكبريُفقهاءُأدُابنُممَُّحم ُ  ُمُروا -:أمرهذاُُ،موهُ رُ مُ -انتَ يعَ وا شِ رُ مُ -أنّهُقال:ُةُينقلُعنُالباقرمَُّئُ صحابُاألُ سلم
أناُ-لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ن اهللِ ِة مِ امَ مَ اإلِ بِ  ينِ سَ حُ لْ لِ  ر  قِ يُ  ن  ؤمِ مُ  لِّ كُ   ىلَ ٌض عَ رَ ت َ فْ مُ  هُ انَ يَ ت ْ إِ  إنَّ ين فِ سَ حُ  البرِ قَ  ةِ رَ ايزَ بُِ ِشيَعَتنا

ُللحُ ُرُ قُ أُ  ُتُ -نمِ ؤْ مُ  لِّ ى كُ لَ ٌض عَ رَ ت َ فْ مُ  هُ انَ يَ ت ْ إِ  نَّ إِ فَ -وجلَُُّزَُّعُ ُسنيُمنُاهللُ باإلمامة ُكنتمُإُ؟ونُأوُالرُ قُ أنتم ذا

ِإتْ َيانَُه ُمْفتَ َرٌض  فَِإنَّ -:قوليُلَّذيارُهوُدُالباقابنُحممَُُّيُامسهُعليُّلىُالَّذعاملرجعُاألُ،قليدتالُمرجعفونُقرُ تُ 
ُ.ًاُدَُّكثريٌةُجُ ُُذلكُيفُواياتالرِّو-َجلَّ  وَ يُِقر  لِْلُحَسيِن بِاإِلَماَمِة ِمن اهلل َعزَّ َُعَلى ُكلِّ ُمْؤِمن

احلديثُُكنُّلُ،ألجرظيمُاعةُفيهاُستحبَّةُمُ بُومندهيُُ،أبداًُُ؟فهلُزيارةُعبدُالعظيمُاحلسينُواجبة
ُنزَّ ُمنزلةُ هنا ُاحلُ ُهلا ُزيُكماُُ،سنيزيارة ُيف  بَن السِّبِط ال ُمْنَتَجبِ ا الَقاِسم اا أبَ َك يَ السَََّلُم عليَ )ُ:تهُراقرأنا

ُ(.ىجَ تَ رْ ي ُ  اءِ دَ هَ د الش  يِّ سَ  ةِ رَ ايَ زِ  ابُ وَ ه ث َ تِ ارَ يَ زِ ن بِ ا مَ يَ  يكَ لَ عَ  مُ ََل السَّ ُ،ال ُمْجَتَبى
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ُ(.َمن زَاَر الُحَسينكَ م َلُكْنَت  ْندَكُ ِظيم عِ َأَما ِإنََّك َلو زُْرَت قَبَر َعبِد العَ )وكلمةُاإلمامُاهلادي:ُ

َهاِم َوال َمْعرَِفة مَ  َواألَ ُقولِ ن العُ ُهم مِ أِلَنَّ اهلل تَ َباَرَك َوتَ َعاَلى َأْعطَا)وكلمةُاإلمامُالسّجاد:ُ ا َصاَرت ف ْ
ُ(.ِبِه الَغيَبة ِعْنَدُهم ِبَمْنزَِلِة ال ُمَشاَهدة

سنُفهلُصارُحُ -لع  ب َ التَ  نُ سْ حُ  ةِ َمرأَ ِجَهاُد ال -موآلهُوسلَّىُاهللُعليهُيبُصلَّكماُنقرأُيفُأحاديثُالنَُّو
يشةُىُمستوىُاملعاعلُ،القىُاألخعلىُمستُوُ،الزوجيةملعاشرةُاُسنيعينُحُ ُ،للتبعُ اُسنحُ ُهوُاجلهاد؟ُلالتبعُ 

أ نز لُُاوهكذُ،لعُ بالتُحسنهوُُرأةفجهادُاملُ،واملرأةُعلىُمستوىُالعالقةُاجلسديةُالعاطفيةُبنيُالرجلُ،اليومية
ُ.اجلهادُمنزلةُ لُهناُلتبعُ اُحسن

الشَّيخُاصُسيُعنُاختصلجملالشَّيخُاهاُوايةُينقلرِّوالُ،ارارُاألنُوحبُنُمناسعُواألربعُوتَّلَّدُالهذاُهوُاجمل
ثناُعنُدُِّنياُيُ ينُوالدلىُالدعملأمونُاُهُ نَّبأُضاالرُِّهُاإلمامُ فُ وصُ ُالَّذيزكرياُابنُآدمُُ،عنُإمامناُالرضاُ،املفيد

ُالثَّامن عنُ-اءهَ فَ ر الس  ثُ كَ د  قَ ي ف َ يتِ بَ  لِ هْ ن أَ عَ  جَ رو الخُ  ريدُ ي أُ نِّ إِ  :مََل السَّ  يهِ لَ ا عَ ضَ لرِّ لِ  تُ لْ ق ُ  :الَ قَ -إمامنا
ُابنُآدمُُ،بنوُاألشعريهمُأهلُبييتُ كنتُيفُقمُسُةٌُيَّبيلةُشيعشعرُقوبنوُاألُ،هوُمنُآلُاألشعريفزكريا

ُأسَُّالَّيتُوهيُ ُقم ُاالسمُيفُزمامسُ وع ر فُُ،الشِّيعيَّةستُمدينة ُهبذا ُُواهنها ُُفامسإالَُّم ُها ُااجملوسّي هوُلقدمي
ُُ،(كمندان) ُمنُمنطقُوُموجودة،ُاجملوسيةوالُزالتُآثارها ُكمندانُقريبة ُاملسجدُُالَّيتُجكرانُةمدينة فيها
ُابنُآدمُفزكريَُّ،لاُحعلىُأيُُّ،روفعامل ُيُ ُقرباؤهأُوهُقومهُآذاقدُكانُيفُقمُُوُُ،هآذاهُقومُ قدُا ونُسخُروكانوا

م قُ  لَ هْ أَ  نَّ إِ فَ  ،لعَ فْ  ت َ َل  :الَ قَ ف َ  ؟َهاءس فَ ثُر الَقد كَ ف َ ِإنِّي أُريُد الُخروَج َعن َأْهِل بَيِتي  :اقُ ْلُت لِلرِّضَ -:منه
ُ،موسىُابنُجعفرُينعي-ي الَحَسنبِأَبِ  ْغدادب َ َعن َأْهِل  عُ فَ دْ ا يُ مَ كَ -عُعنهمُالبالءدفُ يُ أيُ-كبِ  منهُ عَ  عُ فَ دْ يُ 

ُكموسىُابنُجعفرفهلُزكريَّ ُكاإلأنُيكونُزكُالُميكنفُ،هذاُتنزيلإذاًُُ؟اُابنُآدم ُكُوُ،عصوممامُاملريّا ُثريٌُهذا
ُبيتُالع صمة ُ.الكرميُبايفُثقافةُالكتُوُ،يفُثقافةُأهل 

ُذُإذاُو ُالسَُُّ،اباألحُزُىلُسورةإهبنا النَِّبي  َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه }-ادسةيفُاآلية

هاتُهلُأمُُّوُ؟دنُاملؤمننيولُ ُملؤمننيهاتُامُّهلُأُ ُوُ؟هاٍتُللمؤمننييبُإىلُأمُّالنَُّجُ ُالتُأزُوفهلُتوَُّ-{أُمََّهاتُ ُهمْ 
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-{النَِّبي  َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه أُمََّهاتُ ُهمْ }-:هلُوُ،هلُوُ،هلُوُ؟رضعنُاملؤمننياملؤمننيُأ

ُطلَّولكْنُُ،األمهاتُلنُمنزلةُ نزُ أُ فأزواجُالنيّبُ ُللمؤمننيهلُتبقىُأمَُّفهُيبُزوجتُ قُالنَّإذا هيُاُوإَّنَُُّ،تبقىُالُ؟ًا
ُُ.األمُُّمنزلةُ لتُنزُ أُ 

ُكُ  ُاليومُ لُهنزُ أُ قدُفُ،محمرَُّشهرٍُُلُ كربالءُوكُ ُُأرضٍُُعاشوراءُوكلُُِّيومُ ُلُ فحنيُنقول راءُعاشُوُةُ منزلُذا
ُكنتُ ُ،حبسبُوجداين ُيفُُوُ،اءُيفُوجداينوُرشأعيشُعاُإذا ُكربالء ُكنتُأعيش ُلطيُِّواننيُاقُ،ينجداُوإذا
ُالوجداُاقاهتيوالنشرُمنُتطب ُكانُيمُ،لربازيليفُاُمثالًُُيعيشُالَّذياملؤمنُفُ!ينهوُالنَّشر الةُاحلُهذهُلإذا

ُكربالءأرضُ ُوُهُعاشوراءفيومُ  ُكربالءُُالَّذيوذاكُُ،حمرمُهُ وشهرُ ُه ُلُهذهالُيمُهُ كنَّلُراءُواشعيفُيومُُويعيشُيف
ُُ.ُكربالءهُ عاشوراءُوالُأرضُ ُهُ لعقيدةُفالُيومُ ا

ُهمَّ اللَّ )ُ:ةُعاشوراءرأُزياُرحنيُأقُبنُرسولُاهللُياُ:ةُوقالُلإلمامُاهلاديميَّأ ُُينكانُمنُبُُالَّذيكهذاُ
ُ،اةُأنتُمنَّينُأميُّماُأنتُمنُبُ،انتُمنَّأعيدُياُسُ:قالُ،أكونُمنهمُُأخافُأنُْإينُُِّ،(ِاْلَعن بَِني أَُميَّة قَاِطَبة

ُُ.مسريهتُ نُسارُبنُمعهمُومُ مُ همُُوُ(اللَُّهمَّ ِاْلَعن بَِني أَُميَّة قَاِطَبة)

ثُمُيتحدَُّواإلماُ،يمنُأهلُالرَُّ:لوافقاُ؟البالدُيُِّاُإىلُاإلمامُاملعصومُوسأهلمُمنُأاءُونُجُ الَّذيالقومُُو

لُق مُومنُتدَّثُعنُأهنَّينُأإُ:قالُ،بنُرسولُاهلليُياُاُمنُأهلُالرَّإنَُّ:قالواُ،مدحُأهلُقُ وميُ ُ،معنُأهلُقُ 
قمُُأهلُ،ذاُعنوانهُ،التهملَُّبقومنُيقُوُمُّأتدثُعنُأهلُقُ ُينإنَُّ،أهلُقمُشيعةُ،أنتمُشيعةُ،يقولَُّبقالتهم

ا نَ ابِ حَ صْ ن أَ ل مِ جُ الرَّ  د  ع نَ َل ا نَّ إِ -:ديثيرهُدائماًُيفُأحاكرِّأ ُُالَّذيهذاُهوُحلنُالقولُُوُ،ذُيفُاحلديثخُ عنوانُأُ 
ُ.ولالقَ  نَ حْ ف لَ رِ عْ ي َ ف َ  ولي القَ فِ  هُ لَ  نَ حَ يُ لْ ى تَّ حَ ول أو القَ  نَ حْ لَ  فَ رِ عْ ي َ تَّى حَ َل  اقِ ا  عَ يبَ بِ ا  لَ يهَ قِ فَ 

ُجاءُيفُ ُما ُالشَُّالكُ ُحديثُ مثاًل م هُ مُ حْ ي لَ تِ امَّ حَ وَ  يتِ اصَّ خَ وَ  ييتِ بَ  لُ هْ لء أَ ؤُ هَ  نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ -ريفساء
ُوآلهلَّيقولُصُ ُإىلُأنُْ-يمِ م دَ هُ مُ دَ ي وَ مِ حْ لَ  ُعليه ُاهلل ُعمُّتحدَُّيُإنَّهُ -مهُ ن ْ ا مِّ نَ أَ ي وَ نِّ مِ  مهُ ن َّ إِ -:ى ُيبُ النَُّ؟نث

ُالك ُحديث ُيف ُهنا ُيتحدَُّاألعظم ُوفاطمةُثُ ساء ُعليٍّ ُواحلُ سُ احلُ ُوُعن ُاملُطعاًُقُ،نيسُ ن ُاألِّيف ةُمَُّئضمون

هللُاىُصلَُّيقولُال مَُُّ؟نمُ نُعاُلكنُبالشكلُاملباشرُاحلديثُهنُ،نيسُ منُاحلُ ُزءٌُمُجُ املعصومونُداخلونُفهُ 
ُهم)-:وآلهعليهُ ُُ.نيسُ حُ ُوٌنُسُ حُ ُوُفاطمةُوعلي ُهمُ-(ِإن َُّهم ِمنِّي َوأَنَا مِّن ْ
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ُُ.مهُ ن ْ مِّ  حنُ نَ ا وَ نَّ ا مِ نَ ت ُ يعَ شِ -:ديثُعنُأهلُالبيتوعندناُح

ُكالمُمنطقيُّهلُُ؟ىُوبنفسُاملستُهلُاحلديثانف ُُ؟هذا

ُيأيتُاحلديثُفيقولُخامتُاألنبياءُعن ُحينما ي َوأَنَا ِإن َُّهم ِمنِّ )-:سنيواحلُ ُنُ سُ وفاطمةُواحلُ ُعليٍُُّهنا
ُهم إَّّناُهوُُكالمٍُُُكلُ فُ،أبداًُُ؟وىُواحدهلُاملستف-(مهُ ن ْ مِّ  حنُ نَ ا وَ نَّ ا مِ نَ ت ُ يعَ شِ )-:فحينماُتأيتُاألحاديث-(مِّن ْ

ُُ.هيفُسياقُ ُمأخوذ

ي نِ يٌن مِّ سَ حُ -:تلفُعنيُيلِّجهذاُالتف-ينِ يٌن مِّ ُحسَ ين  وَ ن ُحسَ ا مِ نَ أَ -مثاًلُحنيُيقولُخامتُاألنبياء
يٌّ لِ ا عَ نَ أَ -:هللاُيقولُرسولُحنيُ؟احدُوالمُفهلُالك-يتالبَ  لُ هْ نَّا أَ مِ  انُ مَ لْ سَ -حنيُيقولُو-ينسَ ن حُ ا مِ نَ أَ وَ 
ُُوهلُالك-د أنامَّ حَ د ومُ مَّ حَ أنا مُ -:وحنيُيقولُعليُ -انَ يٌّ أَ لِ عَ وَ  ُهوُُحم  مَّدٌُُ،داًُأبُ؟احدالم ُوعلي  ُعلي  هو

ُأنَُّ ُإالَّ ُمَُّحم ُ ُحم  مٌَّد ُدًا ُيَُّلُ عُ وُ ُدمَُّحم ُ هو ًُا ُحم ُ ُمننيريُاملُؤيقولُأمُفحنيُ،يُّلُ عُ هو ُوحم ُ مَُّأنا قولُوحنيُيُ،أناُمَّدٌٌُد

ُأناُ:دٌُمَُّحم ُ  ُوعلي  ُهوُُوُليُ عُ ُوهٌدُمَُّحُ مُ فُ ُ،حقيقيُُّالكالمهذاُُ،يهماُوآهلمالعُىُاهللُ لَّصُ ُ،أناُعليٍّ ٌدُمَُّحم ُ علي 
ُع ل يًَّاُهوُعلّيُُو ُأنَّ ،ُاتُمأخوذةُيفُالكالميثيُّحهناكُفُ،جعنيآهلماُأماُُوعليهُىُاهللُ لَّدُصُ مًَُّاُهوُحم ُ دُ مَُّحم ُ إالَّ

ُ.اليومُهوُذلكُرادُهوليسُاملفُ(ربالءكُ ُُأرضٍُُلُ اءُوكُ رُُواشعُ ُومٍُي ُُكلُ )حنيُيأيتُهذاُاحلديثُُو

ا ينَ الِ وَ ي مَ حِ الِ صَ  رزُ ي َ لْ ا ف َ نَ ورَ زُ  ي َ نْ ر أَ دِ قْ م ي َ لَ  نْ مَ -عنُإمامناُموسىُابنُجعفرُ(ياراتكاملُالزِّ)أماميُ
ُهنا-ناتِ لَ صِ  ابُ وَ ث َ  هُ لَ  بْ تَ كْ ا يُ ينَ الِ وَ حي مَ الِ ل صَ صِ يَ لْ نا ف َ تِ لَ ى صِ لَ ر عَ دِ قْ م ي َ ن لَ مَ و  ،ناتِ ارَ زيَ  ابُ وَ ث َ  هُ لَ  بْ تَ كْ يُ 

م يَ ْقِدر َأْن َمْن لَ -احلسينُالعظيمُةُعبدُيفُقضيمثلُماُمرَُُّ،َّبنزلةُزيارةُاملعصومنيُلتزِّزيارةُاملوايلُنُـ ُ،تنزيل
ُ؟عليهمُاهللُ ُصلواتُ ُوايلُكاملعصومنيمللكنُهلُصارُا-تِناارَ زَيَ  يَ ُزورَنَا فَ ْليَ ُزر َصاِلِحي َمَوالِيَنا ُيْكَتب َلُه ثَ َوابُ 

ُ.لكالمُالُميكنُأنُيكونُكذلكا

ُبعضوم ُعندنا ُمصادرهاُغريُمعُرُنُهنا ُتنسجمُمعُهذانَّكلُوةُوفاألحاديثُأيضًا مثالًُُ،ملنطقاُها

ُالعُ ضعُِّهناكُحديثُيُ  ُفه ُلماء ُالرِّوهو ُإمامنا ُمنقولُعن ُيفُاملُوضا ُولكنُهذاُ،القدميةُردصاليسُموجودًا
ُا ُالكتب ُيف ُظهر ُحلديث ُالصَُّرُ عُ الَّيت ُالعصر ُيف ُفت ُالقاجاريُوفوي ُالعصر ُاألُ،يف ُمن ُوهو الَّيتُحاديث

-(ينِ ارَ د زَ قَ ف َ  مّ ي قُ فِ  ةومَ صُ عْ مَ  ال ارَ ن زَ مَ )-طمةُبنتُبابُاحلوائج:فاناُدتُ سيِّعلىُُاملعصومةُبُ لقُأطلقت
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دةُاملعصومةُمنُالسيُِّأفليستُ،عنُعامَّةُالشِّيعةهوُهذاُالكالمُُوُ،ضاعنُاإلمامُالرِّوقدُن ق لُهذاُاحلديثُ
 َمْن َلم يَ ْقِدر َأْن يَ ُزورَنَا فَ ْليَ ُزر َصاِلِحي َمَوالِيَنا ُيْكَتب َلُه ثَ َوابُ -:الكاظمُوايةُعنُإمامناهذهُالرُِّ؟الشِّيعة

ُمبا-يَارَتِناز  ُالرِّشوبعدها ُعنُاإلمام ُيقول-َمن َلم يَ ْقِدر َعَلى ِصَلِتنا-:ضارة َعَلى  َلم يَ ْقِدر َمنْ وَ -:إىلُأن
موجودُأيضاًُوهوُضاُعنُاإلمامُالرِّهوُهذاُاحلديثُ-يَارَتِناز  َلُه ثَ َوابُ  فَ ْليَ ُزر َصاِلِحي َمَوالِيَنا ُيْكَتب زيَارتَِنا

ُكاملُالزِّ هذاُُوإالَُُّ؟لاجلرِّاُعلمُتبُقذاراسدةُاملعصومةُضعيفُحبحلديثُعنُالسيِّاُلماذاُهذافُ،ياراتيف

ُهُ عيفًاُألنَّلكنُذلكُاحلديثُيكونُضُ،واضحُومعروفُيفُمصدرُُودُسنُ حديثُمُ وهوُضاُحديثُاإلمامُالرِّ

ُاملعصومةعنُالسيِّ ُالرِّ-فَ ْليَ ُزر َصاِلِحي َمَوالِيَنا َعَلى زيَارتَِناَلم يَ ْقِدر  َوَمنْ -:دة ُيقولاإلمام وقالُُ،هذاُضا
ُأُ  ُعن ُاملعصومةأيضًا ُلزوَّ-مي قُ ة فِ ومَ صُ عْ مَ  ال ارَ زَ  نْ مَ -:خته  ُالد عُ،ارهاهنيئًا ُيسمعناُوالزُِّءانسأهلم ُمن يارة

ُُ.ينِ ارَ د زَ قَ م ف َ ي قُ ة فِ ومَ صُ عْ مَ  ال ارَ زَ  نْ مَ -:ارهاهنيئاًُلزوَُّ،منهم

تُذرابُقُ حبسُعيفضُ حديثُُيضاًُأوهذاُُ،ضاأيضًاُمنقولُعنُاإلمامُالرِّوهوُُ،هناكُحديثُآخرُو

ُ،يفُمدينةُالقاسمُقُمدفوناسمُيفُالعراالقُ -ماسِ ي القَ خِ ر أَ زُ ي َ لْ ي ف َ تِ ارَ يَ ى زِ لَ ر عَ دِ قْ م ي َ لَ  نْ مَ -جال!:علمُالرِّ

ُابنُموسىُابنُجعفرُصلواتُ  ُالرِّا-يتِ ارَ يَ ى زِ لَ ر عَ دِ قْ م ي َ لَ  نْ مَ -:عليهُاهللُ ُالقاسم ُإلمام م لَ  نْ مَ -:قوليضا
ُ.ماسِ ي القَ خِ ر أَ زُ ي َ لْ ي ف َ تِ ارَ يَ ى زِ لَ ر عَ دِ قْ ي َ 

موجودةُُألحاديثُغرياُههذُو-يرِ ائِ زَ ر زُ ي ف َ نِ رْ ز م تَ ا لَ إذَ -هداءالشُ سيِّدُنقلُعنُناكُحديثُيُ يضاًُهُ أ
ًةُيفُُاُليستُمطبوعدُأهنَُُّأقصالتبُقولُغريُموجودةُيفُالكُ حنيُأُ،لسنةاألُتناقلُعلىهاُتُ بُولكنَّتُ كُ اليفُ

ُكتبهيُُ،كتٍبُاآلن ُقولُيفُحديثيحنيُأُ،ملعروفةتبُالقدميةُاثُعنُالكُ أتدَُُّيننَّولكُ،موجودةُاآلنُيف
ليسُُُعاًُنعرفهاُوقطيتُالَّميةُالقدُتبُاألصولثُعنُالكُ أتدَُُّينإنَّفتبُيثُليسُموجودًاُيفُالكُ دُهذاُاحلأنَُّب

ُ.اًُليُّحاُمطبوعةٍُُتبٍُلكنُهذهُاألحاديثُاآلنُموجودةُيفُكُ ُ،الكتبُوصلتُإليناُلُّكُ 

كونُشكُِّذينُيُ لَُّاوالغريبُأنَُُّ،تناقلهُوهوُحديٌثُشائعتُ الشِّيعةُُوُ،لُعلىُاملنابرتناقُ هناكُحديثُيُ ُوُ
لكنُهذهُُ،هوناملنابرُويشيعُمُأنفسهمُينقلونهُعلىهُ ُ(ءال ُب ُرُْكُ ُُرضٍُأ ُُلُ ك ُوُُراءُواشعُ ُومٍُي ُُلُ كُ )ُاحلديثيفُهذاُ

ُ ُإيران ُوالالفُالسياسيُمع ُاألمراضُالسياسية ُذلكُُُ،الميينُدلسيِّاُمعُوقضية ُيفُبعضُكّل ُآثارًا يرتك
ُ ُاألحيان ُوالفُ اُعلىحَّتَّ ُالعقائدي ُواملعنويجلانب ُيدحُ،كري ُالصَُّث ُاإلمام ُعن ُمنقول ليسُُادقأيضًا
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بأنّهُُنتُ دُبيَّليسُموجودًاُيفُالكتبُوقُهُ لكنَُّ،قُبهُ صدُِّأ ُُوُ،أناُأؤمنُبهُ ُ،موجودًاُيفُمصادرُاحلديثُاملعروفة
ُيكونُاحلديثُمكتوبًاُُأنُُْةرُوُُرليسُبالض جِلُس الُحَسين َكُقبَِّة مَ )-،ُوهذاُاحلديثُهو:يكونُصحيحاًُحَّتَّ
ُُ؟يثدذاُاحلديثُوترفضونُهذاُاحلهببلونُلماذاُتقف-وراءاشَ عَ  وم  يَ  لّ كُ -:اُاحلديثُأقوىُمنهذ-(الُحَسين

ُ-َمجِلُس الُحَسين َكُقبَِّة الُحَسين ُاملراد لكنُاملعنُُوُ،بالءكُرهيُُنيُساحلُ ُةلقبُُّاملعنُالدقيقُوقطعًا
ُبَّةُ قُـ ُ،ربالءكُ يُُهسنيُةُاحلُ بَّقُـ ُ،ةبيُّالذهبَّةُأناُالُأتّدثُعنُالقُ ُ،احلرمُاحل سيينأيُُةبَّالقُ ُمركزُهذههوُاملتبادرُ
ُكلُ هُ،يبينالزَُّالتلُُِّ،حلسنياُمياآثارُخُ ُ،رمنيماُبنيُاحلُ ُ،اسيلعبَّاُرماحلُ ُ،ينسيرمُاحلُ احلُ هيُاحلسنيُ ةُبَّهاُقُـ ذه
ُ.سنياملركزُعندُاحلُ ُ؟زُأينولكنُاملركُ،كربالءهيُُةُاحلسنيُبَُّقُ فُ،احلسني

ُأسأل-َمجِلُس الُحَسين َكُقبَِّة الُحَسين ُمثاًلُأوُيفُعيشونُيفُأوربذينُيالَُّالّشيعةُباهللُعليكمُأنا ا
ُكنداُأوُيفُأ ُ،اُالشِّيعةيؤجِّرهُ،جَّراعاتُتُؤدُيفُقت عقسُالأليسُالكثريُمنُاجملُ،سرتالياالوالياتُاملتحدةُأوُيف

ُالقاعات ُديسكواُوهذه ُتكون ُوقد ُبارات ُتكون ُمراقصقد ُيؤجُُّ،ت ُاآلخرونيعين ُتؤجَُّعقاُ،رها رُات
هذاُُرادُأنَُّاملفهلُُ،ملكاننُهذاُارُوؤجُّيفيأيتُاحلسينيونُُ،رهاُهلدفهُ واحدُيؤجُُّكلُُُّ،رهاُالنَّاسفيؤجُُّ،للمناسبات

ُكاحليُ،اجملونُوللفسادُُاًُأوُمكانُاًُأوُمرقصُاًُباُريكونُوقاتُاألأكثرُُيفُهوُالَّذياملكانُ ُأيُ ُ؟سيينرمُاحلُ كون
هناُُ!ينشرُالوجدالنَّاُ!عنويشرُاملهذاُهوُمعنُالنَّفسنيُاحلُ ُدُجملسُ عقُ ولكنُحنيُيُ ُ؟ذاُالكالمهبجمنونُيقولُ

ُاحلُ  ُاحلُ ُ،سنييأيت ُاملعن ُيأيت ُتطبيقٌُُوُ،لشروطاُهبذهُ،سيينهنا ُتطبُهذا ُمن ُاقيقات ُ،والنشرُلطيُِّوانني
ُ.شرُالوجداينواحلديثُهناُيفُمستوىُالنَّ

سرعُأأختمُاحلديثُُايلُأنُُْبيفكانُُُ،غدُنتظروينُيومُ ا ُُ،هّمةةُمُ وقتُالربنامجُطالُبناُوللحديثُبقيَّ
ُ؟بُفماذاُأصنعتشعَُّولكنُاحلديثُ منُذلك،ُ

ُ،زيُاملميَّيعلشُِّاوتُالصَُُّ،رمُ القُ ُشةُ ااُشُ إهنَُُّ،ريةمُ القُ ةُسينيَّاشةُاحلُ الشَُُّ،اشةالشَُُّلتقيُغدًاُعلىُنفسُ نُ 
ُ..قيقةحُواحلىُالوضُويتقصَُُّالَّذيالربنامجُُ،اطقالكتابُالنَُّ،نفسُالربنامجُ،نفسُالوقت

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ تركُ أَ 
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الَكرَب ْكِشف إ ،دُمَحمَّ  آلِ اء ا َسقَّ ي ،يينيا َقَمر الَهاِشم ،َعن َوْجِه َأِخيَك الُحَسين َكاِشَف الَكربِ يَا  
 ..لُحَسين َأِخيَك اِبَحقِّ  ِنتنْ َتر يَنا َوُمَتاِبِعيَنا َعَلى اإلُوُجوِه ُمَشاِهدِ َعن ُوُجوِهنا و 

 .في أماِن اهللُ..عاء جميعا  أسألكم الد  
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