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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبُد الَحَليم الِغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتابُ  :الثَّاِلث زءُ الجُ 

 م16/6/2016قُة الثَّانية والسَّبعون لَ الحَ 

 زُء التَّاسعجُ ال-قوانين الطيِّ والنَّشر 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  َد َمنْ َماَذا فَ قَ  ..اهلل يَّةَ . 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 

 

م يف ملتقدِّ احلديِث ا ُل معيتواص حلديثُ اال زاَل  (،الطيِّ والنَّشر قوانيُ ) :والعنواُن هو العنوان املتقدِّم
 :يعهِ تقدِّم وتفار ضوع املاملو  باحللقة سيكون جواباً على أسئلٍة ترتبطُ  وكالمي يف هذهِ  ،احللقِة املاضية

َيوَم   َل ) :هماعلي اهللِ  اتُ لو صء الشُّهداد قولِة إمامنا الَحَسن السِّبط لسيِّ عن  :السؤال األوَّل 
  .؟!.(َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهلل
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 عنهموعمومًا  ،صَّادقنا العن إمامما يُنَقل على األلسنة مرَّ الكالم يف احللقِة املاضية خبصوِص 
َدْوَلة  ومَحتَّى تَ قُ ْهٍر ُمَحرَّم  شَ ء وَُكلُّ ْرَبََل ٍض كَ ُكلُّ َيوٍم َعاُشورَاء وَُكلُّ َأرْ ) :، هذه العبارةعليهم اللِ  صلواتُ 

 !التنزيل عن قانون ثتُ ين حتدَّ نَّ لك ،المد الكيعِ أُ  ريد أن  ال أُ و ل يف احللقِة املاضية فصَّ مُ  شكلٍ بِ  نتُ وبيَّ  ،(الَحقّ 
 ،ضانا الرِّ مِ عن إما ما جاءو  ،نا موسى ابن جعفرا ما جاء عن إمامِ ذكرتُ الَّيت األحاديث  لكومن مجلة تِ 

ا ينَ لِ اوَ ي مَ حِ الِ صَ  رزُ ي َ لْ نا ف َ تِ رَ ايَ ى زَ لَ ر عَ دِ قْ م ي َ لَ  نْ مَ ) :يارات ومصادر أخرىكامل الزِّ   واألحاديث موجودة يف
 اللِ  زيارتم صلواتُ  زلةَ لت منعِة نُ زِّ يالشِّ   زيارةأنَّ وهو  ،يل واضحز التن هنا (،ناتِ ارَ يَ زِ  ابُ وَ ك ث َ لِ ذَ بِ  هُ ب لَ تَ كْ يُ 

 ،يف املنزلة  املرتبة أويفتساوي   يوجديعين ال ،زور هناكمَ  غري الهو ور هنا  فال َمز وإالَّ  ،عليهم أمجعي وسالمهُ 
 ،ديثاحل يُث جير  واحلد ،عيم أمجعليه وسالمهُ  اللِ  هم صلواتُ بينَ يعة و بي الشِّ  قايسَ كيف ميكن أن نُ ف
راجعنا يف مَ و لماؤنا يها عُ ج إلحتا اكن إذا ل ،قاممَ  ي يف الأ هبا يف البَ عبَ ال يُ فإنّه وايات حينما تأيت هذه الرِّ و 

 !!ون إليهايلجئفإّّنم ة اخلُمس قضيَّ 

ة حتقيق تراث اد جلنعدإ ،يهعل اللِ  خنا األنصاري رمحةُ لشي (مساخلُ )على سبيل املثال هذا هو كتاب 
 ،اخلمس مبوضوع مة املرتبطةقدِّ ملتا ته يف احللقاكالمَ   ما بعدها وقد قرأتُ و  ،333يف صفحة  ،يخ األعظمالشَّ 

أي -حضم حسانٌ اِ  هُ لى أنَّ إ افا  ضَ مُ -ف فيهث عن اخلمس يف زمان الغيبة وعن التصر  إىل أن يقول وهو يتحدَّ 
رضا -علم رضاهم نَ ل وإن لن سبيم اعلهِ لى فَ ا عَ مَ  ِاحساٌن محض ُمَضافا  إلى أنَّهُ -مسيف اخلُ  فالتصر  

نا صلَ يَ  أنْ  يَ ْقِدر على من َلم أنَّهُ  ما دلَّ على معمو ضافا  إلى مُ -:قوليَ  إىل أن  -الخصوصب-اإلمام املعصوم
 ةقضية اخلرد) ،مساخلُ  قضية األحاديث خصوصًا يف هذهِ  مثل حينما حيتاجون إىل-شيعتنا قراءَ ل فُ صِ فليَ 

ث يف ألحاديا ط هذهترتب امكن حينل ،هذه األحاديث وايات وإىل مثلِ  مثل هذه الرِّ أ إىللجَ يُ فإنّه  (،الفلوسو 
  !!ك جانباً تَ عنها وتُ  ظرُ النَّ  غضَّ يُ حينئٍذ  موضوٍع معريفّ 

 ! ؟(اهلل َعبدِ  ا أَبَاَل َيوَم َكَيوِمَك يَ ) :نا احلسن السبطعن كلمِة إمامِ هو ؤال الس  

 :صفلنقرأ النَّ  :ل  أوَّ 

 ،التأريخ العريبة مؤسَّسدار إحياء التاث العريب  (،األنوار راحب)هو اجلزء اخلامس واألربعون من هذا 
 ،قادِ نا الصَّ امِ مَ ن إِ عَ  ،رمَ عُ  ل ابنِ فضَّ مُ  عن ال-دوقيخ الصَّ نقاًل عن الشَّ  ،44، رقم احلديث 218صفحة 



 9وانين الطي والنشر ج ق( 27طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 3 - 
 

 يهِ لَ إِ  رَ ظَ مَّا نَ لَ ف َ  ،ميهِ لَ عَ  اهللِ  واتُ لَ صَ  ،نسَ ى الحَ لَ ا  عومَ ل يَ خَ ّي دَ لِ عَ  ابنَ  ينَ سَ الحُ  أنَّ  ،هِ دِّ ن جَ عَ  ،بيهِ ن أَ عَ 
 هُ لَ  الَ قَ ف َ  ،كبِ  عُ نَ ي ِلَما ُيصْ كِ بْ أَ  :الَ قَ  ؟اهلل بدِ ا عَ بَ ا أَ يَ  يكَ كِ بْ ا ي ُ مَ  :هُ لَ  الَ قَ ف َ -:الش هداء دُ سيِّ  أي-ىكَ بَ 

ف لِ دَ زْ ي َ  ،َل َيوَم َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهللن كِ لَ ه وَ بِ  لُ تَ ق ْ أُ فَ  يَّ لَ إِ  سّ دَ يُ  ،سّ دَ مٌّ يُ يَّ سَ لَ ى إِ تَ ؤْ ي ي ُ ذِ الَّ  نَّ إِ  :نسَ الحَ 
م ََل سْ الِ  ينَ ون دِ لُ حِ تَ نْ ي َ آله وَ و  يهلَ ى اهلل عَ لَّ صَ  ُمَحمَّدٍ ا نَ دِّ ة جَ مَّ ن أُ م مِ ون أن َّهُ عُ دَّ ل يَ جُ ف رَ لْ ون أَ ثُ ََل ثَ  يكَ لَ إِ 
ا هَ ندَ عِ فَ ك لِ قْ ثِ  ابِ هَ تِ انْ ك وَ ائِ سَ نِ يك وَ ارِ رَ ذَ  يِ بسَ ك وَ تِ مَ رْ حُ  اكِ هَ تِ انْ ك وَ مِ دَ  كِ فْ سَ وَ  كَ لِ تْ ى ق َ لَ ون عَ عُ مِ تَ جْ يَ ف َ 
ات وَ لَ ي الفَ وش فِ حُ الوُ تَّى حَ يء شَ   ُكلُّ يكَ لَ عَ ي كبْ ي َ وَ  ا  مَ دَ ا  وَ ادَ مَ رَ  اءُ مَ ر السَّ مطُ وتَ  ةُ نَ عْ ة اللَّ يَّ مَ ي أُ نِ بَ بِ  حلُّ تَ 
والَّذي جاءت يف مجلة كلماته ويف  ،سن السِّبطهذا هو احلديُث املروي عن إمامنا احلَ -ارحَ ي البِ فِ  انُ يتَ الحِ وَ 

 (.َوَلِكن َل يَوَم َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهلل)-:تهِ عبارالة مج

 ومِ ا جيري يف يانٍب ِمَّ جعن  ثحتدَّ  عليه وسالمهُ  اللِ  بط صلواتُ سن السِّ نا احلَ إمامُ  ،سريع بشكلٍ 
 :-العلى سبيل املث ،هبذا اليوم ةمن املعاين اخلاصَّ  لةٍ عاشوراء وأشار إىل مجُ 

في هذا ف ،بيوم عاشوراء خاص  و هالوصف  هبذاو مطٌر هبذه اهليئة -(رََماَدا  َوَدَما  وَتمطُر السََّماُء ) -
  .رماداً ودماً  متطر السماءُ اليوم 

ْبكي َعَليَك  َوي َ -:كربالئهو  ورائهِ وعاش ه حالٌة خاصٌَّة حُبسيوهذ-َويَ ْبكي َعَليَك ُكلَّ َشيء-يقولُُثَّ  -
  .َحارالَفَلَوات َوالِحيَتاُن ِفي البِ ُكلَّ َشيء َحتَّى الُوُحوش ِفي 

ا أشار هبذ ،ث عن كلِّ التفاصيلبط ما حتدَّ لسِّ ا إمامنا احلسنو  اشوراء ع يوم إىل أنَّ  ملضاميا هِ وإَّنَّ
  .اهلل َعبدِ  أَبَا َوَلِكن َل َيوَم َكَيوِمَك يَا-:ولذلك قال ،يَّامعن سائر األ خيتلفُ 

على  موجودٌ و اذج وهذا فهٌم سَ  ،نسَ م احُلسي خيتلُف عن يوم احلَ من أنَّ يو م احلديث هِ هناك من فَ 
وإجابات صادرة من هذه املواقع واملراكز  ،همإىل مواقعِ  ،هة إليهمأسئلة موجَّ  ،مسية ملراجعنا الكباراملواقع الرَّ 

أنَّ يوم -يَا أَبَا َعبِد اهللَوَلِكن َل َيوَم َكَيوِمَك -:رادمُ  ناك من أجاب من أنَّ الفهُ  ،نتنتموجودة على اإلوهي 
 إىل آخِر تفاصيلهِ  ل احلديثَ كمِ أن نُ  دَّ البُ ف ،إنَُّه فهٌم ساذج :وكما قلت ،سناحلسِي خيتلف عن يوِم احلَ 

فيه  كى هل هناك من يوٍم يف تأريخ الدنيا بَ ف-َشيء َويَ ْبكي َعَليَك ُكلّ -:نسَ نا احلَ مُ امفحي يقول إ ،وكلماتهِ 
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وليس هذا  ،يف يوم عاشوراء ثَ دَ حَ  األمرهذا و  ،سيعلى احلُ  يءٍ شَ  بكى كل  ولكن   ؟شيءيٍء على كل  شَ 
  .ة الوحيدةخلاصيَّ اهي  هذهأّن ث الوحيد أو دَ احلَ هو 

  !؟ينسَ لماذا بكى كلُّ شيٍء على الحُ 

 :آلهو  يهالل على صلَّ  كما قالو  !م م يف العال األل ي صلوات الل وسالمه عليه قد طوى كلَّ سَ ألنَّ احلُ 
اس األمثل نزل على النَّ يَ  الءَ نَّ البَ ذى ألألا اتوأذى األنبياِء هو أعلى درج ،(يتذِ وْ ا أُ مَ لَ ث ْ بيٌّ مِ ي نَ ذِ وْ ا أُ مَ )

يب هنا النَّ و  ،عليهم المهُ وس للِ ا لواتُ صوصلتنا منهم الَّيت ريفُة وايات الشَّ هكذا تقول األحاديُث والرِّ  ،فاألمثل
 إمامُ  (،تاَبو هَ  ي الفِ  مٌ قدَّ مُ  تَ نْ أَ وَ ) :سةقدَّ حية املاالنَّ  ومرَّ علينا يف زيارة (،ُأْوِذي نَبيٌّ ِمثْ َلَما ُأْوِذيتَما ) :يقول

 يف مٌ قدَّ مُ  وأنتَ -اتاوَ مَ سَّ ال ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ مِ ت بَ جَ عَ  دْ ات قَ يَّ ذِ لَ ٌل لِ مِ تَ حْ مُ )-الش هداءد زماننا خياطب سيِّ 
ِرَك َمََلِئَكُة َبت ِمن َصبْ جَ ْد عَ يَّات قَ ُمْحَتِمٌل ِلَلذِ -صائب واآلالم والقوارعاملهي  ،واتبَ هَ  ال، واتبَ هَ  لا

درة لقدرِة يف قُ ا ويت كل  ا طُ كم  ،ليهالمه عوس اللِ  صلواتُ  يِ سَ  احلُ يف ألَ  األلِ  وي كل  فقد طُ -(السََّماَوات
لل ا ٍي صلواتُ سَ يف حُ  ،ألعلىابشري ليف املثال ا ،شريالبَ  عليه يف وجههِ  وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  يِ سَ احلُ 

 .(ُكلَّ َشيء  َليكَ عَ ْبكي َوي َ :)احلقيقة أشار إىل هذهِ قد نا بط هُ ن السِّ سَ فإمامنا احلَ  ،وسالمه عليه

 ،مفاتيِح اجلنانملطلقة األوىل يف يارة االزِّ  ،عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ الش هداء د يف زياراِت سيِّ  حنُن نقرأُ 
املفاتيح ينقلها عن  الكليين يف الكايف وصاحبُ  يخُ واها الشَّ يارة هذه رَ والزِّ  ،بي يديّ  وهذا هو مفاتيح اجلنان

 ةُ لَّ ظِ أَ  هُ ت لَ رَّ عَ شَ قْ اَ د وَ لْ خُ  ي الفِ  نَ كَ سَ  كَ مَ دَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ -؟فيها الش هداءد سيِّ  ماذا خناطبُ  ،ريفالكايف الشَّ 
أليس -شرْ العَ  ةُ لَّ ظِ أَ  هُ ت لَ رَّ عَ شَ قْ اَ د وَ لْ خُ  ي الفِ  نَ كَ سَ  كَ مَ دَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ -عاشوراء كان ذلك يف يومِ   وقد-شرْ العَ 

 عليه حي انبعثَ  وسالمهُ  اللِ  واتُ ل صيس احلُ ثنا أنَّ دِّ ري حتُ تب التأريخ والسِّ قاتل وكُ املو ار ث واألخبيداألحا
ا سقطت من مَ ماء فَ إىل السَّ  امتألت دماً ورمى بهحَّتَّ ُه فوضع يدَ  ،ومن كبدهِ  ريفالشَّ  امليزاب من قلبهِ كم  الدَّ 

 معناها يرتبطُ  يارة كل  الزِّ  قول بأنَّ وأنا هنا ال أريد أن أ-دلْ خُ  ي الفِ  نَ كَ سَ  كَ مَ دَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ -؟قطرةالدم ذلك 
هذا  من أعمق بكثريٍ هي يارة يف الزِّ  القضيةُ و  ،ولكن هذه الصورة فيها إشارة إىل ذلك ،أبداً  ،الصورة هبذهِ 

 يعُ مِ جَ  هُ ى لَ كَ بَ وَ  شرْ العَ  ةُ لَّ ظِ أَ  هُ ت لَ رَّ عَ شَ قْ اَ د وَ لْ خُ  ي الفِ  نَ كَ سَ  كَ مَ دَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ -املضمون الفيزيائي احملدود
ات وَ امَ لسَّ ا ت لهُ كَ بَ وَ  ال َخََلِئقَوَبَكى َلُه َجِميُع -(:يءشَ  ل  كُ له  ى كَ بَ وَ ) :نا احلسنكما قال إمامُ -قئِ ََل خَ  ال
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ا مَ ى وَ رَ ا ي ُ مَ ا وَ نَ ب ِّ رَ  قِ لْ خَ  نْ ار مِ النَّ وَ  ةِ نَّ ي الجَ فِ  بُ لَّ قَ ت َ ي َ  نْ مَ وَ  نَّ هُ ن َ ي ْ ا ب َ مَ وَ  نَّ يهِ ا فِ مَ ع وَ بْ السَّ  ونَ ضُ رَ األَ وَ السَّْبع 
 ومَ يَ  َل ) :نسَ لذا يقول إمامنا احلَ  ؟وقع يف ذلك اليوم الَّذيث دَ خصوصيٍة للحَ  وأيَّةُ  ؟أي يوٍم هذا-ىرَ  ي ُ َل 
هذا احلديُث و  ،يوم لهُ اثِ ال ميُ و اختصَّ هبا الَّيت خصوصياته  سِي بكلِّ هذا هو يوُم احلُ  (، اهللبدِ ا عَ بَ ا أَ يَ  كَ ومِ يَ كَ 

 ،ذلك احلديثنُت معىن فقد بيّ  (،ُكلُّ َيوٍم َعاُشورَاء وَُكلُّ َأْرٍض َكْرَبََلء) :الذي يقول ال يتعارُض مع احلديث
  .أخرى ناظٌر إىل جهةٍ  وهو

عن  ثتُ ل وحتدَّ يلتنز ث بلسان ايدذا احله (،ُكلُّ َيوٍم َعاُشورَاء وَُكلُّ َأْرٍض َكْرَبََلء) :احلديث األول
  !معىن النشر الوجداين

 يومِ  عن حقيقةِ هو احلديُث هنا  (،َل َيوَم َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهلل) :بطأمَّا قولة إمامنا احلسن السِّ 

منذ ذلك  ،{ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفة  } :يوم اخلالفة نذُ اخلالفة ومُ  قضّيةنذ ال يوجد يوم مُ ف ،عاشوراء

تب ار ُث عن حٍي يف مين أحتدَّ إنَّ  ،ومكايني  زمايني  عن حيٍ  ثُ حتدَّ  ال أينّ ذلك احلي فإ نذُ وحي أقول مُ  ،احلي
 ام واألشهرِ اعات واأليَّ حنسبها حبساب الدقائق والسَّ حَّتَّ م األرضي  هلا بالعالَ  الواقعُة ال رابطةَ تلك فَ  ،الوجود

ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلر ِض  ،انحيكم الَّذيماين واملكاين تلك واقعٌة وحادثٌة تفاصيلها خارج هذا الوعاء الزَّ  ،نيوالسِّ 
 ،لخيَّ تَ هذا أمر ال ميكن أن ي ُ  ؟املالئكة فهل تكفي األرض لكلِّ  ،املالئكة ه إىل كلِّ توجَّ  بُ ااخلط ،َخِليَفةً 
عتها أحاديث أهل سِ  عظمتها وبكلِّ  وات بكلِّ السما ،ليارات واملليارات والتيليوناتاملالئكة تتجاوز امل أعدادُ 

ن جيلسون مثالً الَّذيأطيطاً ك ماوات تأط  كادت السَّ   ،أطيطاً من كثرة املالئكة ماء تأط  كادت السَّ   :تقول تيالب
لكثرة ف ،فينةمل السَّ تا حتاد أكثر ِمَّ أعد ،ضدة خشبية كبرية أو يف سفينةعلى منأو  ،قعٍد خشيب كبريعلى مَ 
س عليه من لَ جَ  الَّذيفينة أو من املنضدة أو من ذلك املكان صدر صوت من السَّ ولثقل الوزن يَ  األعداد
 ،تكاد  ،كثرة املالئكة أطيطًا من  طَّ  أن تأُ ماءُ ت السَّ ادك  ،طيطاأل يصدر يقال لهُ  الَّذيوت هذا الصَّ  ،جلس

كاد من أفعال   ،الشروع يف علم العربيةوكاد كما يُقال يف أفعال العربيِة من أفعاِل  ،كادتولكن  ت هي ما أطَّ 
فأين  ،أطيطًا من كثرة املالئكة تأطَّ  ماء من أن  ماء يعين قربت السَّ كادت السَّ   ،من أفعال املقاربةأو الشروع 
ويف -شرْ العَ  ةُ لَّ ظِ أَ  هُ ت لَ رَّ عَ شَ قْ اَ د وَ لْ خُ  ي الفِ  نَ كَ سَ  كَ مَ دَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ - األعلىأين املألُ و  وأين املالئكة األرضُ 
َوَبَكت له  ال َخََلِئقَوَبَكى َلُه َجِميُع -(قئِ ََل الخَ  ةِ لَّ ظِ أَ  عَ مَ  شرْ العَ  ةُ لَّ ظِ أَ  هُ ت لَ رَّ عَ شَ قْ اَ وَ )-:خرىزيارة أُ 
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نَ ُهنَّ َوَمن يَ تَ َقلَُّب ِفي الَجنَِّة َوالنَّار ِمن خَ  إن -ْلِق رَب َِّناالسََّماَوات السَّْبع َواأَلَرُضوَن السَّْبع َوَما ِفيِهنَّ َوَما بَ ي ْ
َمن من خلقِّ ربِّنا هناك  ارالنَّ و  ةواإلنس ففي اجلنَّ  ن سيخلدون فيها من اجلنِّ الَّذينا من غري ريد من خلق ربّ أُ 

يف معاين طيِّ  هنا تدخلُ  والنريان فالقضيةُ  ذان سيتقلبان يف اجلنانريد اجلن واإلنس اللَّ أُ  وإن   ،ُب فيهمايتقلّ 
مثل ما مرَّ علينا يف قضيَّة املعراج وكيف أنَّ رسول الل رأى القافلة تدخل قبل أن تدخل  !الزماِن واملكان
أل م يذهب إىل اجلنَِّة ورأى ما رأى فيها من النَّعيم وكيف يتنّعم  ،واملعراج كل ه كان هبذا النَّحو ،ولذلك أخربهم
ل تلك املعراُج حّدثنا عن كُ  ؟فيها املعذَّبون بُ ورأى النّار ورأى ما رأى فيها وكيف يعذَّ  ،فيها املتنعمون

ا رؤيٌة تطوي الزَّمان ،التفاصيل يِّ والنَّشر الَّيت جعلُتها ُعنوانًا حلديثي يف هذه وتلك هي قواني الط !إّنَّ
ألنَّ الربنامج ل يُكن خمصصًا للبحث يف كلِّ هذه  واحلقيقُة إنَّين ما أسهبُت كثريًا يف املوضوع .احللقات
ا هي صوٌر وأمثلٌة ومقتطفاٌت آيت هبا من هنا ومن هناك ألجِل بياِن حقيقٍة إمجاليٍة دارت حو  ،التفاصيل هلا وإَّنَّ

ه شاهبُِ وكيف يُ  ،ه يومشاهبُِ سي ال يُ احلُ  يومَ  يارة ومن غريها أنَّ لزِّ ا واضٌح من عبائر هذهو  ،اث هذا امللفأحب
 !؟يوم

زء اخلامس من اجلُ  (،عوال العلوم)عليه وهذا هو  وسالمهُ  اللِ  ادق صلواتُ روايٌة عن إمامنا الصَّ 
يقول  إىل أن   ،ادقمنا الصَّ امعن إ ،مرل ابن عُ طويلة عن املفضَّ واية ، الرِّ 44، صفحة 26مة اجملموعة املرقَّ 

حبث الرجعة حبسِب و  ،ض هلا يف حبث الرجعةة سأتعرَّ ايو لرِّ ا ليه وهذهع وسالمهُ  اللِ  ادق صلواتُ إمامنا الصَّ 
تُه إىل ما بعد لين أجّ لكنَّ و  ،شروالنَّ  قواني الطيِّ  ثِ يكون مباشرة بعد حبَ  أن  من املقرر تسلسل هذا الربنامج 

ُل ضَّ فَ مُ  ى الكَ بَ وَ -اهد هناموطن الشَّ  ،جعة أيضاً واية يف حبث الرَّ لرِّ ا تعاىل سأتناول هذه شاء اللُ  إن  و  ،العيد
ا يَ  :الَ قَ ثُمَّ -اصصَ هو يوم القَ  هناك يومٌ  ،جعةاص يف الرَّ صَ القَ  ُث عن يومِ واية تتحدَّ الرِّ  ألنَّ  ؟ملاذا-يََل وِ اء  طَ كَ بُ 
ا نَ تِ نَ حْ مِ  ومِ يَ  كَ َل وَ  :قادِ الصَّ  هُ لَ  الَ قَ ف َ  ،مكُ تِ نَ حْ مِ  ومِ ن يَ مِ  مُ ظَ عْ اص أِلَ صَ ي القَ م فِ كُ ومَ يَ  اهلل إنَّ  ولِ سُ رَ  نَ ابْ 
 ةِ يفَ قِ السَّ  ومُ يَ  انَ كَ   نْ إِ وَ  ءََل بَ رْ كَ ا بَ نَ تِ نَ حْ مِ  ومِ يَ  كَ َل وَ -قاسلكن ال يُ و  صاص لعظيمصحيٌح إنَّ يوم القَ -ءََل بَ رْ كَ بَ 
ن سِ حْ مُ  تلِ قَ ة وَ ضَّ فِ وم وَ ثُ لْ كُ   مِّ أُ ب وَ ينَ زَ ين وَ سَ والحُ  نِ سَ الحَ ة وَ مَ اطِ فَ ين وَ نِ مِ ؤْ مُ  ال يرِ مِ ى أَ لَ عَ  ابِ البَ  قِ َراحْ إِ وَ 
 ومِ يَ  لُ صْ أَ  أِلَنَّهُ -:جعةسيكون يف الرَّ  الَّذيصاص ذلك اليوم أعظم من يوم القَ -رّ مَ أَ م وَ ظَ عْ ة أَلَ سَ فْ الرَّ بِ 

َأْصُل َيوِم  أِلَنَّهُ -:ارِ من يوم الدَّ  ،من يوم الباب ،فسةبدأ من يوِم الرَّ  ،يوم العذاب من هنا بدأ أصلُ -ابذَ العَ 
 اللِ  هراء صلواتُ ار يوم الزَّ الدَّ  يومُ -ءََل بَ رْ كَ ا بَ نَ تِ نَ حْ مِ  ومِ يَ  كَ َل وَ -:ولكن كل  ذلك ال يقاس بيوم كربالء-الَعَذاب
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يوم عاشوراء و ولكنَّ يوم كربالء  ،العذاب واية إنَُّه يوُم أصلِ تقول الرِّ  حسِن كمامُ  ال يومُ  ،عليها وسالمهُ 
 !!اماأليَّ  صٌل لكلِّ ه أَ أنَّ يف تُه وميزتُه خصوصيّ 

 يفر شِ مان قد نُ جهة أنَّ الزَّ  ال منبِد الل بَا عَ أَ  يَا اَل َيوَم َكَيوِمكَ -(َل َيوَم َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهلل)
بعض ا الرمبَّ  .ملشكٍل جمبلكن و  املكان صارت واضحةً  مان ونشرِ شر الزَّ أعتقد أنَّ صورة معىن نَ  ،ذلك اليوم

  :ه هلذا املصطلحال يتوجَّ 

يحدُث فيها ف ،رنشَ انية تُ ن الثَّ أقل م مان قد تكون ثانية أومن الزَّ  قطةً نُ  أنَّ  :مانالمراد من نشر الزَّ 
 .مانالزَّ  هذا هو نشرُ  ،ام طويلةيَّ يف أأو  ،يف أشهرأو  ،ما حيدث يف سنوات

  . فُيصِبُح واسعاً رُ مكاناً حمدوداً يُنشَ  أنَّ  :المكان كذلك ونشرُ 

 حول مبثالٍ  لكم ئتُ وقد ج !نشٌر يف ما وراء احلسّ فهو  ،يخارج هذا اإلطار احلسِّ هو  :شر هناالنَّ 
ة يقاملساحة الض هة يف هذ سنعيتاهوا أرب ،اسخرَ ف َ  ربعةِ فهم يف أَ  ،كان يف تيه بين إسرائيل  امنشر املكان 

  .ُة نشٍر للمكانعمليّ وهذه  ،قيف مكاٍن ضيِّ  وجرى من األحداث ما جرى

  :شرٌ ث نَ دَ في عاشوراء حَ و  

 !ائير و مان العاشنشٌر للزَّ  -
 !ونشٌر للمكاِن الكربالئي -
  !م درة وطي  لأللَ وطي  للقُ  -

صلوات  يِ سَ ًا يف احلُ م مطوي أللوكان ا ،صلوات الل وسالمه عليه يِ سَ ًة يف احلُ طويّ درُة مَ فكانت القُ 
  .ت التفاصيلومرَّ يف هذا الكالُم  ومرَّ  ،الل وسالمه عليه

إنَّ يوم ف ،عليه سالمهُ الل و  واتصل ادقُ ذاِب كما قال الصَّ العَ  هراء يومًا ألصلِ الزَّ  مثلما كان يومُ و 
أيَّة أيَّام أحتدُث ف ،األيَّام لكلِّ  لٌ ه أصنَّ إ :حي أقولو  ،اثله يوموٌم ال ميُ يَ  فهو ،األيَّام احُلسِي هو أصٌل لكلِّ 

 .. عنهانُ ثنا القرآيَّاٍم حدَّ ُث عن أين أحتدَّ إنِّ  ؟عنها
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َن مِ ا َأْن َأْخِرْج قَ ْوَمَك ى ِبآيَاتِنَ ُموسَ  َناَوَلَقْد َأْرَسلْ }-اخلامسة إذا ما ذهبنا إىل سورة إبراهيم ويف اآليةِ 

ْرُهْم بِأَيَّاِم الّلهِ   آلِ و والية عليي هو  ورالن   ،لنورالظُلمات إىل اومك من رج قأن أخ-{الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوذَكِّ

 .على طول القرآنموجود هذا املضمون و  ،عليّ 

ْرُهْم بِأَيَّاِم الّلهِ  هم هكذا  (ن األيامفنحام ا األيَّ عادو  تُ ال)م هُ هي فق األعلى ام الل يف األأيَّ و -َوذَكِّ
ُهنالك أيَّاٌم -يَّاِم الّلهِ  بِأَ ُهمْ َوذَكِّرْ -وليس احلديث عن هذا األفق أمجعي يقولون صلوات الل وسالمه عليهم

ْرُهْم بِأَيَّاِم ال}-(أيام الل)هذا االسم  يصطلح عليها القرآن اٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر ي َذِلَك آليَ نَّ فِ إِ  ّلهِ َوذَكِّ

 .{َشُكورٍ 

ْغِفُروا لِلَِّذيَن ل  آَمُنوا ي َ ِذينَ لَّ ُقل لِّ }-رةشاابعة بعد العوإذا ما ذهبنا إىل سورة اجلاثية يف اآلية الرَّ 

 لاذا قام ،ن واملصطلححنُ  ،ام الليَّ ين ال يرجون أذللَّ -{ونَ يَ ْرُجون أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجِزَي قَ ْوما  ِبما َكانُوا َيْكِسبُ 

 ؟آنر ا القُ ث عنهحتدَّ الَّيت  يَّام الل هذهِ الل وسالمه عليهم أمجعي عن أن صلوات املعصومو 

ن عَ -307حة عات صفبو للمط ة األعلميمؤسَّسبع منشورات ار اجلزء ال (،تفسري الربهان)هذا هو 
وم قُ ي َ  ومَ يَ -ثالثة امهُ يَّ أ-ةثَ ََل ثَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  امُ يَّ أَ  :ولقُ ي َ  مََل السَّ  يهِ لَ عَ  رٍ فَ عْ ا جَ بَ أَ  تُ عْ مِ سَ  :الَ قَ  ،اطنَّ ى الحَ ثنَّ مُ 

  َعزَّ َوَجلَّ أَيَّاُم اهللِ -األصلشوراء هي فعا ،يِم ُحسبيو و سٍي رتبٌط حِبُ مُ و ٌع يامُه متفرِّ قِ  ،وم القائمقُ وم ي َ يَ وَ -مائِ القَ 
 سي هوُم الل ولكن يوم احلُ هذه أيَّا-ةمَ ايَ لقِ ا ومَ يَ وَ -جعةيوم الرَّ أي -ةرَّ الكَ  ومُ يَ وَ  ،َيوَم يَ ُقوم الَقاِئم ،َثََلثَة

 (،اماأليَّ  ام فنحنُ أليَّ اال تعادوا ) اماأليَّ  و أصله ،هو األصل هألنّ  (،َل َيوَم َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهلل) :األصل
سينًا والد حُ  ما أنَّ ك  ،يضاً ام أالد األيَّ و مُه هو األيَّام ويو  سٌي والدُ حُ  ،تةوالد العِ هو سٌي ام وحُ هي األيَّ  العتةُ 

 ومُ يَ وَ  ،َيوَم يَ ُقوم الَقاِئم ،لَّ َثََلثَة َوجَ هلِل َعزَّ أَيَّاُم ا-:أيَّاُم اللهي وهذه  ،هو األصلو األيام  األيام فيومه والدُ 
 .ةامَ يَ القِ  ومُ يَ وَ  ،ةرَّ الكَ 
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ة سِي وحاكميَّ ة احلُ حاكميَّ  دُ جِ نَ سَ نا إنَّ وايات واألحاديث فَ يارات ويف الرِّ ص يف الزِّ وإذا ما ذهبنا نتفحَّ 
يف ثقافتنا و  !ةهرائيَّ زَّ يف ثقافتنا الو  !ةيَّ سينحلُ نا ادت يف ثقافتِ رَ وَ الَّيت املعاين  لِّ ومِه على كلِّ املضامي وعلى كُ يَ 

  !ةاملهدويّ 

 هلا القةَ عخرى ال جهة أُ  ظرٌة إىلناي هنا هكلمة إمامنا احلسن -َل َيوَم َكَيوِمَك يَا أَبَا َعبِد اهلل
هذه و  ،هذا اليوم اٍت يفن خصوصيّ عُث دَّ نا يتحه اإلمامُ  ،(ُكلُّ َيوٍم َعاُشورَاء وَُكلُّ َأْرٍض َكْرَبََلء) :ديثحب

 ِفيَها أََتْجَعلُ } :يقائل واحتجّ واملالئكة ا ،امج اخلالفةث عنها الل سبحانه وتعاىل يف برناخلصوصيات حتدَّ 

َماءَمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسفِ   .؟!.ةسينيَّ ء احلماا الدِّ إّنَّ  ؟ءامأي  د ،{ُك الدِّ

  ؟في زياراتهِ الشُّهداء د م على سيِّ سلِّ كيف نُ   

 ةاألوىل املرويّ  املطلقةُ  ةُ يار وهي الزِّ -دلْ خُ  ي الفِ  نَ كَ سَ  كَ مَ دَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ -منها قبل قليِل قرأتُ الَّيت الزيارة 
 نَ ابْ وَ  هللِ ا ارَ ا ثَ يَ  يكَ لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،هيلِ تِ قَ  نَ ابْ وَ  هللِ ا يلَ تِ ا قَ يَ  يكَ لَ عَ  مُ ََل السَّ -؟:يف بدايتها ماذا نقرأُ  ،يف الكايف

قتيل  هو ،عاشوراءرتبطٌة بوصاف مُ هذه األ-ضرْ ألَ اوَ  تِ ااوَ مَ ي السَّ ور فِ تُ وْ مَ  ال اهللِ  رَ ت ْ ا وِ يَ  يكَ لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،هارِ ثَ 
َر اهلِل ال َمْوُتور ِفي يَك يَا ِوت ْ ُم َعلَ سَََّل ال-:وتر ،ثار دماء ،تيل دماءقَ  ،وابن ثارهار الل ه وهو ثلالل وابُن قتي

وتلك هي  !شوراءمرتبطٌة بعا ملضاميا هذه كل    !الل دمُ  !ثار الل !قتيل الل !وتر الل-السََّماَواِت َواأَلْرض
 كَ ومِ يَ كَ   مَ وَ  ي َ َل وَ ) ،يَّام اآلخرةأ وعلى جعةِ يَّام الرَّ على أنيا و على أيَّام الد   ،عاشوراء على سائر األيَّام صوصيةُ خُ 
يوم  :مجيعهم قالوا كماو  ادقُ الصَّ و  لباقرُ اما قال وأيَّام الل ثالثة ك ،فيومك هو أصل األيَّام-( اهللبدِ ا عَ بَ أَ  اَ يَ 

 .ة ويوم القيامةالقائم ويوم الكرّ 

 (:ةالتورا)وهذه هي  

وأعين بالتوراة هنا  ،التوراةهي ال زالت  هاولكنّ  رغم ما جرى وجرى عليها رى علىخهي األ والتوراةُ 
 ،أسفاٌر مخسة يف بداية كتاب العهِد القدميهي وإالَّ حبسب املصطلح اخلاص للتوراة فإنَّ التوراة  ،العهد القدمي

يف معابد ة اآلن يف كتاب العهد القدمي وهو الكتاب املقّدس لدى اليهود وهذه النسخة هي النسخة املوجود
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معركة طويلة ال أريد أن  أقرأ كلَّ ما جاء ولكن جاء  ،ويف اإلصحاح السادس واألربعي ،ِر إرمياويف ِسف   ،اليهود
 ها الفرسانأيُّ سرِجوا الَخيَل واصعدوا أ ،وتقدَّموا للحرب رسوا المجنَّ والتُّ عدّ أ-يف هذا اإلصحاح

مت قد تحطّ و لوراء دبرين إلى الماذا أراهم مرتعبين ومُ  ،الدروع لبسواإ صقلوا الرماحإ ،ذوانتصبوا بالُخوَ 
أي ال  ،ال ينوص-الخفيف ل ينوص :يقوُل الرَّبّ  ،حواليهم الخوفُ  ،وا هاربين ولم يلتفتواوفرّ  أبطالهم

صعدي أيتها ا-:إىل أن يقول-طواقَ سَ و  ثرواعَ  راتنهر الفُ  بجانبِ مال في الشِّ  ،ل ينجو والبطلُ -يفرّ 
الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج األبطال كوش وفوط القابضان المجن واللوديون القابضون 

ويشبع  السيفُ  فيأكلُ والمادون القوس فهذا اليوم للسيِّد ربِّ الجنود يوم نقمٍة لَلنتقاِم من مبغضيه 
 هذه هي-راتالفُ  هرِ مال عند نَ الشِّ  في أرضِ  الجنود ذبيحة   د ربِّ للسيِّ  ألنَّ -؟:ملاذا-ويرتوي من دمهم

 بقيت رغمَ  ،منالزَّ  بقيت رغمَ  كِر ُحسيٍ بقايا من ذِ  ،وهذه بقايا ،العهد القدمي باهذا هو كت ،ةُ ار التو 
 كرَ سٍي ألنَّ ذِ حُ  كرِ م ولكن بقيت هذه البقايا من ذِ لِ فوا الكَ حرَّ  ،ملِ ون الكَ فُ رِّ حيُ  ،التحريف والتغيري والتبديل

 .قعنتشر يف كلِّ صَ ُحسٍي قد اِ 

 (:النجيل)هذا هو  ،وهذا كتاب العهد الجديد 

رأ يف رياً ِلَما أقدون تفسد جيق ،عتمد اآلن يف الكنائس املسيحيةمُ  لب ااالكت ،صارىالنَّ  هذا هو كتابُ 
إلصحاح اويف  ،يا يوحناؤ ر في ف ،هناكو هنا  سييني قايا لذكٍر حُ ونبحُث عن بَ  نا نقرأُ ولكنَّ  ،قافة املسيحيةالثَّ 

 ،ميُع قبائل األرضتحُب عليِه جوه وتنعنن طَ يذالَّ حتَّى ين لُّ عَ كُ   راهُ تَ مام سَ و ذا آٍت في الغَ ا هُ هَ -:األوَّل
 .ياءلاأنا األلُف و -:(متِ خْ م يَ كُ بِ اهلل وَ  حَ تَ م ف َ كُ بِ )-أنا األلُف والياء ،أجل آمين

َل  مَ يوخ حَ ين الشُّ بَ رش واألحياء األربعة وَ ين العَ بَ  أيتُ ور -:ويف اإلصحاح اخلامس من رؤيا يوحنّا
ن هذا هو وهم يقولو  ،حذبَ عيسى ل يُ  نَّ بيح ألذَ  هُ هم يقولون كأنَّ لكنَّ  ،هو ذبيح هذا احلمل-ذبيح قائما  كأنَّهُ 

رأيُت و -! ذبيحهُ ف الكالم فصار كأنَّ حرِّ فَ  ،عيسى ما كان ذبيحاً  ،ذبيحالل هو حسٌي مَ احلَ  ولكنَّ  ،عيسى
 رون وسبعُ بعة قُ سَ  هُ لَ -كالٌم رمزيٌ  هذا-بيحَل  قائما  كأنَّه ذَ مَ يوخ حَ بين الشُّ ة و ربعاأل واألحياءِ  شِ ر عبين ال

على  مين الجالسِ تاب من يَ الكِ  أتى وأخذَ ها فَ لِّ كُ   رضِ ى األَ ت إللَ سِ ُأر الَّتي بعة أعين هي أرواح اهلل السَّ 
 لِّ ل وكان مع كُ مَ خ األربعة والعشرون أمام الحَ و والشي ةاألربع جثا األحياءُ  باخذا الكتا أالعرش وَلمَّ 
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ديدا لون نشيدا  جرتِّ هي صلوات القديسين وكانوا يُ  طورا  ئت عُ لِ مُ  هبٍ وأكواب من ذَ  ةٌ ارَ نَّ كِ   واحٍد منهم
 هُ كأنَّ   يلٍ قبل قلو  ،هو مذبوحاآلن -حتبِ ك ذُ ألنَّ  أختامهُ  ألن تأخذ الكتاب وتفضَّ  أنت أهلٌ  :فيقولون

لِّ قبيلٍة ولساٍن هلِل َبَدمك أُناسا  من كُ  افتديتحت وَ بِ ك ذُ نَّ أِلَ -؟:ح عيسىبِ فهل ذُ -حتبِ ك ذُ ألنَّ -!حيبِ ذَ 
  تَ صو  اي فسمعتُ يوتوالت رؤ  ،ملكون على األرضيَ نة سَ هَ وكَ  كة  لَ مْ نا مَ هِ لَ لنهم وجعلت مِ وشعٍب وأُمَّة 

 ،ربوات-بوات وألوف ألوفبوات رِ يوخ وكان عددهم رِ من المَلئكة حول العرش واألحياء والشُّ  كثيرٍ 
 ألْن يناَل الُقدرة والِغنى والحكمة بيح أهلٌ الذَّ  لُ مَ م الحَ حون بأعلى أصواتهِ هم يصيو -د كثريةاد أعينيع

 كلُّ وفي البحر و رض رض وتحت األاء وعلى األمَ سَّ ليقٍة في الخَ  سبيح وكلُّ جد والتَّ موالكرام والوالقوَّة 
 ،أبد الدهور ةُ زَّ والعِ  مجدُ ل التسبيُح والكرام والمَ لجالس على العرش وللحَ ل ما فيها سمعتُه يقول

 .يوُخ ساجدينوجثا الشُّ  ،آمين ربعة تقولُ وكانت األحياء األ

من   حصيهأن يُ  حدٌ أ عُ يطل يست جمعا  كثيرا  بعد ذلك  رأيتُ -:ابع من رؤيا يوحّناويف اإلصحاح السَّ 
أيديهم لَل  بيضاء بحُ بسين لل مَ ن أمام العرش وأمام الحَ يولسان وكانوا قائم ة وقبيلة وشعبٍ مَّ أُ  كلِّ 

ل مَ رش وللحَ ى العَ عل سِ الِ لجَ َلُص للهنا االخَ  :تهم فيقولونصيحون بأعلى أصواخل وهم يَ النَّ  عفُ سَ 
عرش جوههم أمام الو على  طواربعة فسقاألحياء األو  يوخن حول العرش والش  يلمَلئكة قائما وكان جميعُ 

ر و الده بدُ أ والقوةُ  درةوالقُ  رامُ والشكر والك والحكمةُ  ن آمين للهنا التسبيح والمجدوسجدوا هلل قائلي
ا ي :قلت لهُ فَ  ؟ن أتوامن أيو لل البيضاء من هم هؤلء الَلبسون الحُ  :فخاطبني أحد الشيوخ قال ،آمين

 ،ىزية الكرب لرَّ ا ،ربىة الكُ دَّ الش-برىة الكُ دَّ من الشِ لي هؤلء هم الذين أتوا فقال  ،أعلمسيدي أنت 
 رشِ مام عَ ذلك هم ألِ  َملِم الحَ هم وبيَّضوها بدوقد َغَسلوا ُحللَ -عاشوراء ،عاشوراءهي  ،املصيبة الكربى

تلفحهم  شوا ولنلن يعطو جوعوا ي لنلهم فالعرش يظلّ  على ليَل  في هيكلِه والجالسُ و  ا  دونه نهار عبُ اهلل يَ 
ماء  ابيعِ نيَ م إلى وسيهديه في وسط العرش سيرعاهم الَّذي الحمل ألنَّ -؟:ملاذا-مس ول الحرالشَّ 

 .يسَ ا حُ يَ  ،يسَ يا حُ -من عيونهم عةٍ مدَ  اهلل كلَّ  يمسحُ الحياة وسَ 

 رسٌ ماء مفتوحة  وإذا فَ السَّ  أيتُ رَ وَ -اسع عشرا وهذا هو اإلصحاح التَّ وحنَّ أقرأ من رؤيا يُ  لتُ وال زِ 
أكاليُل   ار وعلى رأسهِ النَّ  يناُه كلهبِ عَ  ،حاربالعدل يقضي ويُ ادق وبِ دعى فارسه األمين الصَّ أبيض يُ 
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اهلل وكانت  م واسمه كلمةُ با  بالدَّ رداءا  مخضَّ   هو ويلبسيعرفه إلَّ  ما من أحدٍ  سٌم مكتوبٌ اِ  لهُ  ،كثيرة
رهف سيٌف مُ  صا  ومن فمه يخرجُ انا  ناعما  أبيض خالِ تَّ كَ   ماء لبسة  سَّ على خيٍل بيض جيوش ال تتبعهُ 

ة جَّ و احلُ هُ  اكَ ذَ  ،ارقَ الفَ  وذُ  الَّ يف إِ  سَ اَل وَ  يِّ لِ عَ  الَّ  إِ ََّت  فَ اَل -ديدسيرعاها بعصا  من ح هُ م وإنَّ األم ليضرب بهِ 
 .عليه وسالمهُ  اللِ  ن صلواتُ سَ احلَ  ابنُ 

 ور ينبثقُ لبلُّ اقا  كاة برَّ ء الحياامَ  هرَ وأراني المَلُك نَ -اوالعشرين من رؤيا يوحنَّ اين ويف اإلصحاح الثَّ 
- واحدةعلي  من شجرةٍ أنا و -ياةح هر شجرةُ عبتي النَّ وبين شُ  احةِ ل وفي وسط السَّ مَ اهلل والحَ  من عرشِ 

ة في  شرة مرَّ ع نتياث ثمرُ تُ -؟:جرةماذا تثمر هذه الش-هر شجرة حياةعبتي النَّ احِة وبين شُ السَّ  وفي وسطِ 
َمل سيكوُن  اهلِل والحَ وعرشُ ن اآل جرة لشفاء األمم ولن يكون لعٌن بعدالشَّ  عطي ثمرها وورقُ هر تُ شَ  كلِّ 

-بعد اآلن يلٌ ليكون  ولن من اسمه على جباههِ ويكو  هُ شاهدون وجهَ ويُ  بادهُ عِ  هُ وسيعبدفي المدينة 
-مام زماننا إفي بنورِ كتَ يلق سَ اخلَ  نَّ األرض وإ إنَّ  :تقول عن صادق العتةوايات الرِّ  ،اوأشرقت األرض بنور رهبِّ 

لهم  يئُ سيضالله  بَّ الرَّ  نَّ مس أل ضياء الشَّ ولن يكون ليٌل بعد اآلن فلن يحتاجوا إلى نور سراج ول
  .سيملكون أبد الدهورو 

 أتع         ود أم ي         ا غائب         ا  ع         ن أهل         هِ 
 

 ب         ا تبق         ى إل         ى ي         وم المع         اد مغيَّ  
 

 
 

 ألهل         هِ  ن         ا يع         ودُ بَ لي         ت غائِ  ي         ا
 

 ومرحب        ا فنق        ول أه        َل  بالحبي        بِ  
  *

** 
 

ِل مَ م األَ ابٌة ليو هو بوّ و  ،حلزنِ  واِم واألِل والعطشِ احلسي يوم الدَّ  يومُ  ،يشبههُ  احلسي ال يومَ  يومُ 
كل )ابِق سَّ كاحلديث الًا  ديث أيضذا احلادق وهوكل نا أبواب الّنجاة كما يقول الصَّ  ،تحجاة والفَ النَّ و الِص واخلَ 

لكّنه و  ،نا القدميةومصادر  تبناكُ   ليس موجودًا يفوهو  لسنحديٌث تناقلته األ ( كربالءأرضٍ  يوم عاشوراء وكلِّ 
َسيِن َسِفيَنُة الحُ َنا ُسُفُن النََّجاِة وَ ْوَسع وَُكلُّ يِن أَ لُحسَ اُكلَُّنا أَبْ َواُب النََّجاِة َوبَاُب -به دُ قِ عتَ ونَ  هُ لُ قب َ نَ  حديثٌ 
 .َأْسَرع

  !؟ها في المضمونثَّاني حول هذه الرِّواية وما ُيشابهالسؤاُل ال 
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بي الَّيت عة ين الطبلبحرااد هاشم كتاب معروف للسيِّ   (،مدينة املعاجز)هو  بي يديّ  الَّذيالكتاب 
، 60حلديث ارقم ، 290فحة ص ،اينء الثَّ اجلز  ،لبنان ،بريوت ، والتوزيعرِ ة الن عمان للطِّباعة والنَّشمؤسَّس يديّ 

 ،عن جابرٍ  ،ش هداءاليعين سّيد  هُ نَّ أ ،(ديدمسِّ الح صحابَه ل َيجدون ألمَ َلم وأَ يه السَّ لَ ه عَ أنَّ ) :ت عنوانحتَ 
هي رواية  ،اونديئح للرَّ واجلرا اخلرائج صلي يفة يف مصدرها األايو الرِّ ف وإالَّ  ،وايةمن الرِّ  اً قطعمَ يورد هو هنا 

ذا املقطع هؤال عن الس   لكن ،عةجلرَّ مبوضوع ا واية ترتبطُ لرِّ  األنَّ  ،جعةسأتناوهلا أيضًا يف حبث الرَّ و  طويلة
ين سَ الحُ  الَ قَ  :الر قَ عفَ ي جَ بِ ن أَ ، عَ رٍ ابن جَ عَ -البحراين مشد هااملقتطع منها واملوجود يف مدينة املعاجز للسيِّ 

ا خطأ هن-رضٌ ي أَ هِ اق وَ رَ ى العِ لَ إِ  اقُ سَ تُ ك سَ نَّ إِ  ينَ ي ب ُ لِ  الَ  قَ اهلل ولَ سُ رَ  نَّ إِ  :لتَ قْ ي ُ  أنْ  لَ بْ ق َ  ابهِ حَ صْ أِلَ 
 ياءُ ْوصِ أَ ون وَ يُّ بِ ا النَّ هَ بِ  لتَ َقىاِ َوِهَي َأْرٌض -(:لتقىا)يف املصدر األصلي و  ،(ألقى)فيها مكتوب  ،مطبعي

ا هَ ُد بِ هَ شْ تَ سْ تُ  نَّكَ إِ وَ -ءشارة إىل كربالإمورة عَ -اهَ ُد بِ شهَ تَ سْ نَّك تُ إِ ة وَ ورَ مُ عَ  ىعَ دْ تُ  رضٌ ي أَ هِ ين وَ يِّ بِ النَّ 

ا  مَ ََل سَ ا  وَ دَ رْ ي ب َ نِ وْ ار كُ ا نَ يَ } :َلتوَ  يددِ  الحَ سِّ م مَ لَ أَ  ونَ دُ جِ  يَ ك َل ابِ حَ صْ ن أَ مِ  ةٌ اعَ مَ جَ  كَ عَ مَ  دُ شهَ تَ سْ يُ وَ 

ى إلَ  دُّ رَ ا ن ُ إنَّ ا فَ ونَ َتلق َ ن ئْ هلل لِ واوا فرُ شِ ابْ ا  فَ مَ ََل سَ ا  وَ دَ رْ م ب َ يهِ لَ عَ وَ  يكَ لَ عَ  ربُ ون الحَ كُ يَ  ،{يماهِ رَ ب ْ ى إِ لَ عَ 

 ولكنَّين ،تعاىل للُ اعيد إن  شاَء اِم الأيَّ  بعد واية يف حبث الرجعةِ الرِّ  ناولسأت ينيل من أنَّ قل بلقلت ق-انَ ي ِّ بِ نَ 
  .سريٍع وجممل سأجيب بشكلٍ 

  ؟حينما تواجهنا أحاديُث أهل البيت بشكل عام كيف نتعامل معها 

على و  البيت ها أهلُ أو وفقًا لقواعد وضعَ  ؟وفقًا لذوقنا ؟نتعامل مع حديث أهل البيت وفقًا ألمزجتنا
هم ا وفهمِ نَّ ون من روايتهم عَ نساس عندنا بقدر ما حيُ عرفوا منازل النَّ ا :هم قالوا ؟ها نتعامل مع حديثهمأساسِ 

لقاعدة موجودة يف كتاب ا هذهو  ،عليهم أمجعي وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  ةُ مَّ ئِ هناك قاعدة وضعها لنا األَ  ،انَّ مِ 
-39احلديث رقم  ،261صفحة  ،ة األعلميمؤسَّسمنشورات  ،لد األوَّ وهذا هو اجمللَّ  (،عيون أخبار الرضا)
ه ابِ شَ َردَّ ُمتَ  نمَ  :الَ ، قَ مََل لسَّ ا يهِ لَ ا عَ ضَ ى الرِّ ولَ ون مَ يِّ ي حَ بِ ن أَ عَ  ،بيهن أَ عَ  ،ماشِ ن هَ يم ابِ اهِ رَ ب ْ بن إِ اِ  ليّ عَ 

 ،آنرْ القُ  هِ ابِ شَ تَ مُ ا  كَ هَ ابِ شَ تَ ا مُ نَ رِ ابَ خْ ي أَ نَّ فِ إِ  :الَ قَ ثُمَّ  ،يمقِ تَ سْ اٍط مُ رَ ى صِ لَ ي إِ دِ ِه هُ مِ كَ حْ ى مُ لَ ن إِ آرْ القُ 



 9وانين الطي والنشر ج ق( 27طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 14 - 
 

-والُّ ضِ تَ ا ف َ هَ مِ كَ حْ مُ  ونَ ا دُ هَ هَ ابِ شَ تَ مُ  واعُ بِ تَّ  ت َ َل ا وَ هَ مِ كَ حْ ى مُ لَ ا إِ هَ هَ ابِ شَ تَ وا مُ دُّ رُ رآن ف َ القُ  مِ كَ حْ مُ ا  كَ مَ كَ حْ مُ وَ 
 ،لكتاب الكرميا بقة معاطفهي متوافقة ومت ،فيها كِّ  جمال للشَّ وصرحية وال واية واضحةالرِّ 

ِمْنُه آيَاٌت   اْلِكَتابَ َلْيكَ عَ َزَل ُهَو الَِّذَي أَن}-إذا ما رجعنا إىل سورة آل عمران اآلية السَّابعة

ّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي َلُم تَْأِويَلُه ِإلَّ الَوَما يَ عْ -:ل اآليةتقو  إىل أن  -اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاتٌ مُّْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ 

اً واضحٌة جِ  وايةُ فالرِّ  ؟اسخون يف العلموهل غريهم الرَّ -{اْلِعْلمِ  لو ل حَّتَّ و  ،لكتاب الكرميابقة مع متطاو  ،دَّ

نا الفتاق ها مُ قا وعدن يفت الكتاب والعتة ل ،قلي واضحص فحديث الثَّ ناك آية واضحة هبذا اخلصو تكن هُ 
هنا هو اق ن عدم االفت ملراد ملكن او  ،ائي مراد أيضاً ين املعىن الفيز قد يكو  ،املعىن الفيزيائي راد منهُ ليس امل
ت يالب يُث أهلوحد ،نمستوى املضمو  ويف ليف مستوى الشك ،الفتاق احلقيقي يف مستوى احلقيقةعدم ا

 ،آنرْ القُ  هِ ابِ شَ تَ مُ كَ ا   هَ ابِ شَ تَ مُ ا نَ رِ ابَ خْ أَ ي نَّ فِ إِ -:مكَ ه ويف حديثهم حمُ تشابِ حديثهم مُ  ففي ،احدو  نرآوحديث القُ 
فماذا -اهَ مِ كَ حْ مُ  ونَ ا دُ هَ هَ ابِ شَ تَ وا مُ عُ بِ تَّ  ت َ َل ا وَ هَ َكمِ ى ُمحْ لَ ا إِ هَ هَ ابِ شَ تَ وا مُ دُّ رُ رآن ف َ القُ  مِ كَ حْ مُ ا  كَ مَ كَ حْ مُ وَ 

 .محكَ مُ  ىل الإلرجوع امن  دَّ البُ ف ون،كم تضلّ إنَّ ف ىل املتشابه لوحدهِ إذا ذهبتم إ-والُّ ضِ تَ ف َ -؟حيصل

ليس و -يتهذا الكتاب من خالل خربيت وقناع ،يهو لبن قو يارات الكامل الزِّ   بُ هذا كتا :قولأنا أ
نت حِ ن شُ الَّذيي سينيِّ لحُ لال  !يي احلقيقيّ للحسينيّ  ةَ العمليّ  لةَ ساه الرِّ أنا أعد  -قناعيتببالضرورة أن تقبلوا 

وإَّّنا  ،يل هبؤالء نَ ، ال شأطحيةاذجة السَّ ملنابر السَّ ا املخالف ألهل البيت من هذه الفكرِ ب همأدمغتُ 
 !ةل الَعربَ ة قبربَ ل العِ شكِّ ويُ  !ة والَعربةربَ عندهم العِ  سيُ ل احلُ شكِّ ن يُ الَّذيللحسينيي  !ينيي احلقيقيّ للحسي
 ظمى اإلمام ابنُ مرجعهم آية الل العُ  ؟هم هنان مرجعُ مَ  (،ياراتكامل الزِّ ) ة هي هذهِ هم العمليّ رسالتُ هؤالء 

 تستطيع أن   ،آيتهم العظمىو  هذا هو مرجعهم ،ابن الّزهراءحُمَمَّد ة جعفر ابن مَّ ئِ األَ  ة وابنُ مَّ ئِ اإلمام وأبو األَ 
نعم موسى ابن  ،هو أيضًا أحاديث الباقر ،الباقرنعم  ؟بآية الل الُعظمى بُ لقَّ يُ  اً أحدبعد ذلك ع جبانبه ضَ تَ 

ب فيه اهذا الكت ،ضاادق والكاظم والرِّ الباقر والصَّ  ثُ هذا الكتاب فيه أحادي ،ابن موسى نعم علي   ،جعفر
ها مسُ اِ  ةٍ مؤسَّسل بَ ر من قِ قرَّ مُ  سيين القايف احلُ عدُه املنهج الثَّ نا أَ هذا الكتاب أ ،رسول الل وآل رسول الل حديثُ 
رباء بل خُ من قِ  ،رقايف املقرَّ هذا املنهج الثَّ  ،سينية والتعليم املهدويّ ادق للتبية احلُ الصَّ حُمَمَّد جعفر ابن  ةُ مؤسَّس
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قافة  الثَّ يف ل أساساً هذا الكتاب يشكِّ  ،الصَّادقحُمَمَّد الباقر وجعفر ابن  ابن عليي حُمَمَّد  :عليموالتَّ  التبيةِ 
يف  حُمَمَّدٍ وآل  حُمَمَّدٍ ُث يديارات أحاالزِّ  كاملُ   ،اقيالرَّ  ملهدويّ ا ل أساسًا يف الوعيشكِّ يُ و  ،ة األصيلةسينيَّ احلُ 
يف فسأضع  ،ويلَ مَّدي العَ حَ مُ  و مدرسة لتدريس الفكر الأن  أفتح جامعة أ لو استطعتُ و  ،نيةقافة احلسيالثَّ 

  :أو املدرسة جلامعةا ذهساسية هلاملناهج األ

  !تفسري اإلمام العسكري -
  !ليم ابن قيستاب سُ كِ  -
  !عماينغيبة الن   -
  !يارات البن قولويهمل الزِّ اك -
  !بتُ الكُ  دُ وكتاب الكايف سيِّ  -

هذا  ،ررَّ قمُ  سيين الحلُ اقايف الثَّ  هرائية يف املنهج الزَّ ملهمَّ ا هو أحد العناوين كامل الزِّيارات  كتابو 
  :صليعن أ ثُ إىل آخرِه يتحدَّ  لهِ وَّ الكتاب من أَ 

  .!!.يسينالحُ  مُ  األلَ  :لاألوَّ  األصلُ  -
  .!!.ةيعيَّ الشِّ  معةُ الدَّ  :انيصل الثَّ واأل -

اً واعياً سينيَّ يكون حُ  راد أن  من أو  ،أصالن يف هذا الكتابومها  ،عيةشي ٌم حسيين وهناك دمعةٌ  هناك ألَ 
ىل آخرِه إ لهِ وَّ ب من أاهذا الكت ،ياراتكامل الزِّ   بايف كت ،ي املوجودة يف هذا الكتاباملضامن تقِ يُ  عليِه أن  

ث و روايتي ال أريد أن أحتدَّ يت إىل رواية أال ميكن أن آ ،ةيعيَّ معة الشِّ الدَّ و احلسيين م  األلَ  ،صلي عن أثُ يتحدَّ 
ة وأمثال ايو لرِّ  ايارات وبي هذهِ كامل الزِّ   يف املوجودة اتياو ة الرِّ الفارق الكبري بي لسانيّ ي و عبري تجلانب الا عن
وأنا أعتقد  ،أحاديُث أهل البيت ت املوجودة يف مدينة املعاجزاوايالرِّ  ،هذه أحاديث أهل البيت ،وايةلرِّ ا هذه
ما املقصود  ،احملكمةصول ها يف مواجهة هذه األلكنَّ  ،هممن أحاديثِ هي  ا قبل قليلهذه الرِّواية الَّيت قرأتُ بأّن 

الَّيت  ،رةاملتكرّ  ،إليصال والبيانا البليغة يف ، التعبرييف أحاديث األصول الواضحة ؟حكمةمُ  يث المن األحاد
ق ر  الطَّ  ،التكرار املستمرّ  ،التكرارو  ،عليهم أمجعي وسالمهُ  اللِ  هم صلواتُ لِ بَ يالزمها اإلصرار واإلحلاح من قِ 
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علينا األصول هم يقولون:  !أهل البيت أصولُ  !لاألصو و هذه هي احملكمات  ،املضامي ذهِ هدائمًا على 
  .عوافرِّ تُ  وعليكم أن  

  ..احلسيين مُ  األلَ هو ألصول ا أحد هذهو  :صولفي الثقافة الحسينية هناك أ

 ،احلسيين مِ  أللَ ا تعارض معتهذه  ،(ديدسِّ الحَ مَ  مَ  لَ ون أَ دُ جِ  يَ َل ) :واية فتقوللرِّ ا فحينما تأيت هذه
يات واهذه الرِّ  ،الرجعة موضوع شاء الل يف عنه إن   ثُ دَّ سأحتما وهذا  ،اللة أخرىأن تكون هلا دِ  دَّ فالبُ 
 َّتَّ  حهِ رجِ أفَ )اإلرجاء  دِّ  حَ يف تكونف ،ا يف حقل املتشاهبات ونتكعهنضا أن ت املتشاهبة إمَّ اياو الرِّ و  !هبةاشمت
أهل  ثِ يدحامل مع التع لصو هذا أصل من أ ،ة يف حقل اإلرجاءاملتشاهبوايات فنضع الرِّ  (،كى إمامَ تلقَ 
ا هلن يكون مَّا أوإ ،جاءقل اإلر ح يف ضعهان ا أنفاملتشاهبات إمَّ  ،التك بابُ أو  ،اإلرجاء هناك بابُ  ،تالبي

  .ملكذا هو التعاه ،حكممُ   المع املعىن حبيث يكون املعىن متوائماً  ،خرىمن خالل أحاديث أُ  طبَ ستنيُ  معىنً 

 ماذا قال !اللضَّ لىل اقود إيواجلهل  ،يف الفهم فذاك هو اجلهل تيبض عن قواعد أهل العرِ نُ  ا أن  أمَّ 
-؟ثدحيفماذا -اهَ مِ كَ حْ مُ  ونَ دُ  اهَ هَ ابِ شَ تَ مُ وا عُ بِ تَّ  ت َ َل ا وَ َكِمهَ ى ُمحْ لَ ا إِ هَ هَ ابِ شَ تَ وا مُ دُّ رُ ف َ -؟ضاإمامنا الرِّ 

 الُحَسيَن َلْم ن زََعَم أنَّ وُل مَ ا قَ وأمَّ )-:؟يع إسحاق ابن يعقوبماذا قال إمام زماننا يف توقولذا -والُّ ضِ تَ ف َ 
يٌب ذِ كَ تَ وَ  رٌ فْ كُ فَ -:ألَّ  يتلسي حلُ ا أنَّ يضًا يعتقدون بل هم أقتَ ي ل يُ ساحلُ  بأنَّ  ن قالواالَّذي هؤالء-يُ ْقَتل

 ونَ ا دُ هَ هَ ابِ شَ تَ وا مُ عُ بِ تَّ ت َ  َل ا وَ َكِمهَ ى ُمحْ لَ ا إِ هَ هَ ابِ شَ تَ وا مُ دُّ رُ ف َ -:نفس الكالم هنا ،اللالضَّ هي ة العاقب-(لََل ضَ وَ 
 ،و احملكمسة هذا هاحية املقدَّ ارُة النَّ زي ،كميارات هذا هو احملكامل الزِّ   ،كما هو احملذوه -والُّ ضِ تَ ف َ  اهَ مِ كَ حْ مُ 

 ،واضحةً  ةً ورة جليَّ صّ ح التصبكمة فصول احملاأل ة إىل تلكماملتشاهب  الرِّواياتنعود هبذهِ  حننُ  ،األصولهي هذه 
 تكونون ، الون فقيهاً م لن يكجل منكالرَّ  إنَّ و  ،حُمَمَّدآل  وهكذا نتعامل مع حديثِ  ،حُمَمَّد هذا هو منهج آلِ 

 .ناكالمِ   تعرفوا معاريضَ حَّتَّ  ،فقهاء

م ث عن آلوأنا أتحدَّ  هُ ذكرتُ ول ما ت من أخواتنا المؤمنات حاضَلمن بعض الفَ  :ؤال الثَّالثالسُّ  
 لواتُ صَ  سينِ لحُ لِ الرُّبوبي الوجه  فإنَّ  ،شريِه البَ هِ د األحرار في وجَ ت على سيِّ رَ ها جَ وأنَّ الشُّهداء د سيِّ 
ؤال ما السُّ  ،رت في عاشوراءجَ الَّتي جريات مُ  لا اآللم أو جري عليهِ  تمكن أنْ ليه ل يُ عَ  وسَلمهُ  اهللِ 

 !؟المراد من ذلك
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هٌة يها جِ إهلية وفِ  جهةٌ  اات فيهكائنال كلّ   ،وجٌه خملوقيّ  ولهُ  وجٌه ربويبّ  لهُ  ،كل  موجودٍ و  ،كل  كائنٍ 
قطعاً  ،ر بويبالتُه بالوجه ه وقصديتُ نَ عَ  الَّذيهلية هو هذا واجلهة اإلِ  ،هاجهُ اجلهة املخلوقية هو وَ  ،ةلوقيَّ خمَ 

من  ا آيةٌ ة بأّنَّ مللنَّ ا ول عنق نَ اَل أ ،ملةاهر يف النَّ الظَّ الر بويب  فالوجه ،هاوالكائنات ختتلُف مراتبُ  داتو املوج
ا لنَّ وا ،لةمالنَّ  يف هذهِ  بويبالر  جلهة هي الوجه ا ملة آية الل من آيات الل هذهون النَّ كَ   ،الل آياتِ  ملة مبا أّنَّ

شيٍء هو يف  كل    ،ءيشَ  هكذا كل  و  كلوأنا كذلك وأنت كذ ،فيها خلوقيّ هذا هو الوجه املفشرة صغرية حَ 
ما فَ  ،ء اللمسان مظاهر أَ ظهرًا مل مشكِّ يُ  ،من آيات الل ل آيةً شكِّ انية يُ ثَ  هةٍ من جهاتِه خملوق ويف جِ  هةٍ جِ 

  .؟!.هو وجه الل الَّذي سيِ ما بالك باحلُ و  ،سم اللهو ا الَّذيسِي بالك باحلُ 

وجه ي التلف عن جتلّ خينحٍو سِي بى يف احلُ وهي تتجلَّ  ،انيةهة الثَّ اجلِ هو الر بويب رادي من الوجه مُ فَ 
هكذا هم -هللا عُ ائِ نَ صَ  نُ حْ نَ )-منهُ ها مِّ طاءَ عَ ا وَ هَ يضَ خذ فَ  املخلوقات تأألنَّ  ،سائر املخلوقاتالر بويب يف 

ٌع ائِ نَ صَ  دُ عبَ  قُ لْ خَ  الاهلل وَ  عُ ئِ انَ صَ  حنُ نَ  ،انَ ب ِّ رَ  عُ ائِ نَ صَ  حنُ نَ  ،انَ ٌع لَ ائِ نَ صَ  عدُ بَ  قُ لْ خَ  الوَ -:هذا ِلساّنم ،يقولون
  .ماهبِ سبأَ هِة جن منات يُض واصل للكائِ الفَ فَ  ،ملق صنائٌع هلَ خَ  م صنائع الل والهُ ف َ -(انَ لَ 

-يلبِ السَّ  يهِ لَ إِ ب وَ بَ السَّ  هُ م لَ تُ ن ْ أَ  وَ لَّ ا إِ نَّ مِّ  يءٌ ا شَ مَ فَ -:راتبامل ا حنن اآلدميون أعلىمنَّ -انَّ مِّ  يءٌ ا شَ مَ فَ 
يارات تب الزِّ ف يف كُ عرَ تُ و  ،ةر و شه غري املى بزيارة آل ياسيسمَّ و تُ دبة اء الن  غري ُدعوهي  ،دبةكما يف زيارة الن  

أنا و  ،سيٍ حلالر بويب لوجه ا عنهو يثي فحد-لسَِّبيلالَيِه ب َوإِ َفَما َشيٌء مِّنَّا ِإلَّ َوأَنْ ُتم َلُه السَّبَ -:دبةبزيارة الن  
 ..ري من بعيٍد إىل هذا املضمونشِ ين سأُ لكنَّ  ،فهُ عرَّ أُ  ستطيع أن  أ ال

طعاً قَ  ،يعي األصيلالدستور الشِّ و  ،القول البليُغ الكاملوهي  ،عة الكبريةيارة اجلامِ من الزِّ  وأبدأُ 
وُر سأغُ و  ،سأقولح ماذا وضِّ سأو  ،أمتلك بيانًا من خاللِه سأشرحُ  ين الألنَّ  ،بويبلر  ا ر الوجهاث عن آثسأحتدَّ 

 ،ليس ذلك كالمًا إنشائيًا أو تواضعًا تعبرييافك بيانًا وحي أقول ال أمتل ،ال أمتلك بياناً  ،يف مضامي معناه
 ،لذا سيكون احلديُث يف اآلثار ،انيبتلك قضيٌة تتجاوز الف ،ال أمتلك بيانًا ال أنا وال غريي ينإنَّ  ،أبداً 

 الَّذيهذا هو  ؟ولكن ماذا نصنع ،عن األذهان املعاين واملضامي دُ يبعِ مّا  يف احلقيقةِ هو يف اآلثاِر  واحلديثُ 
 هِ يلِ بِ ى سَ لَ م إِ تُ وْ عَ دَ وَ -جلامعة الكبرية فنخاطبهم فنقوليارة احي نذهب إىل الزِّ  ،هيَ تنِ أن نَ و  ،هُ فَ قتطِ نَ  نستطيع أن  

م تُ مْ قَ أَ وَ ه بِ نْ ي جَ م فِ كُ ابَ صَ ا أَ ى مَ لَ م عَ رتُ بَ صَ ه وَ اتِ ضَ رْ ي مَ م فِ كُ سَ فُ ن ْ م أَ تُ لْ ذَ بَ وَ  ةنَ سَ حَ الْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ حِ  البِ 
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م تُ نْ لَ عْ أَ تَّى حَ  هادِ هَ جِ  قَّ حَ  ي اهللِ م فِ تُ داهَ جَ ر وَ كَ نْ مُ الْ  نم عَ يتُ هَ ن َ وَ  عُروفِ مَ الْ م بِ تُ رْ مَ أَ اة وَ كَ م الزَّ يتُ آتَ ة وَ ََل الصَّ 
ى لَ إِ  نهُ مِ  كَ لِ ي ذَ م فِ تُ رْ صِ ه وَ تَ نَّ م سُ تُ نْ ن َ سَ ه وَ امِ كَ حْ أَ  عَ ائِ رَ م شَ رتُ شَ نَ وَ   هودَ دُ م حُ تُ مْ قَ أَ ه وَ ضَ ئِ ارَ م ف َ تُ نْ ي َّ ب َ ه وَ تَ وَ عْ دَ 

إىل الوجه البشري  ؟فيها ملن هُ هذه العبائر نتوجَّ -ىضَ ن مَ مَ  هِ لِ سُ رُ  نْ م مِ تُ ق ْ دَّ صَ اء وَ ضَ القَ  هُ م لَ تُ مْ لَّ سَ ا وَ ضَ الرِّ 
 :ه البشريجه إىل الو ه نتوجَّ وحي نتوجَّ  ،جه البشريإالَّ الو ال نعرف منهم  حننُ و  ،هذا هو الوجه البشري ،هلم

ي ذسيننا الَّ هو هذا حُ  ،الوجه البشريهي نتعامل معها الَّيت اجلهة  (،أَْيَن َوْجُه اهلِل الَِّذي ِإلَيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولَِياء)
  .نعرفهُ 

هذا املعىن يف  يبو بلر  ا لوجهامن آثار و  ،هنهَ نا ال نعرف كولكنَّ  ،به نعتقدُ و  هتُ ثبِ نحن نُ فالر بويب ا الوجه أمَّ 
-هاال أعرفُ  ؟ما هي طينتهم ؟ما هو نورهم-ةدَ احِ وَ م كُ تَ نَ ي ْ طِ م وَ كُ وَر نُ م وَ كُ احَ وَ رْ أَ  نَّ أَ وَ -يارة اجلامعة الكبريةالزِّ 
 مكُ لَ عَ جَ ا  فَ ارَ وَ ن ْ أَ  م اهللُ كُ قَ لَ ض خَ عْ ن ب َ ا مِ هَ ضُ عْ ب َ ت رَ هُ طَ وَ  تْ ابَ طَ  ةدَ احِ م وَ كُ تَ نَ ي ْ طِ م وَ كُ وَر نُ م وَ كُ احَ وَ رْ أَ  نَّ أَ وَ 
م تقع على نَّ هذه اآلالأهل  ،يبر بو الهذا هو الوجه  ،ال أدري ؟كيف ذلك  ،يطي بالعرشحمُ -ينقِ دِ حْ مُ  هِ رشِ عَ بِ 

ع عليه لم يقفبويب ر  لاأمَّا الوجه  ،لوجه البشريا ىلع األل وقع أنَّ  يمرادهذا هو  ،قطعًا ال تقع ؟هذِه اجلهة
 نَّ مَ تَّى حَ  ينقِ دِ حْ مُ  هِ رشِ عَ بِ  مكُ لَ عَ جَ  فَ ا  رَ اوَ ن ْ أَ  م اهللُ كُ قَ لَ خَ -أبداً  ؟سي هنا هل ركضت عليه اخليولاحلُ  ،األل م

ّأِذَن  ُيوتٍ ب ُ ِفي -عرُفهاأ ال ؟هل أعرُفها ،حقائقهمهي  ؟لبيوتا ما هي هذه-وتٍ يُ ي ب ُ م فِ كُ لَ عَ جَ م فَ كُ بِ  اينَ لَ عَ 
أي  صالة -انَ قِ لْ خَ ا  لِ يبَ م طِ كُ تِ يَ َل ن وِ مِ  هِ ا بِ نَ صَّ ا خَ مَ م وَ يكُ لَ ا عَ نَ ت َ ََل ل صَ عَ جَ وَ  أْن تُ ْرَفع ويُْذَكر ِفيَها ِاْسُمه اهللُ 

باً كيف صارت طيو  ؟ن نولدأنا قبل يمَّت صلّ فة يف الدنيا الالصَّ  إذا كانت هذهِ  ؟يف الدنيا يتالَّ هل هي  ؟هذه
ىل سائل حباجة إمهذه  ؟ال ًا أمبكان خلقنا طيِّ هل   ،يف مرحلة قبل أن ُنصلي عليهم ؟قنالِ بعد أن خُ  ؟القنخل

َوَما َخصََّنا بِِه  َنا َعَليُكمََلت َ َعل صَ َوجَ -:لت ذلكت فصَّ اوايالرِّ  .الربنامج ال يسع لذكرهاو  ،وشرح وحتليلٍ  حبثٍ 
يف عال  ؟عقد الن طفةبل أن تُ ق ؟لدقبل أن نو  ؟دنالِ بعد أن وُ  ؟بهِ  ناخصَّ  مَّت هذا التخصيص-ِمن ِوَليَِتُكم

 عر:يقول الشَّا امك  ،هذه آثارهم ،أبداً  ؟هل نعرف حقائق ذلكفالر بويب يرتبط بذلك الوجه وكل  ذلك  ؟الذَّر

 َله إح      دى المع      انيه      ذه م      ن ُع      
 

 اهاس        وَ س م        ا ِ ِق        وعل        ى ه        ذِه فَ  
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 وعلى هذهِ قول ي لشاعرا كان اإذ ؟فهار عكيف أقيس وأنا ال أ  :أقولفا أنا أمَّ  ،اعرشَّ الما يقوله  هذا
ون فيك ،هاأعرفُ  ا كنت الإذن  ولك ،عليها املفروض أنَّين عرفُت هذه حَّتَّ أقيس ما سواها ،س ما سواهاقِ فَ 

اج رَ لسِّ ائ فِ طْ أَ ) :نيةاالثَّ   عرفتك أصاًل ال عرفت األوىل والألنَّ  ،(اهاوَ س ما سِ قِ وعلى هذه فال تَ الكالم )
ا  يَ ) :قال له ألمري إىل أن  احّدثُه قيقة و حي سألُه عن احل كميلكما قال أمري املؤمني ل  (،حبْ لصُّ  اعَ لَ د طَ قَ ف َ 
 .سيينّ حلُ ا ةِ قيقاحل بحُ ه صُ إنَّ  ؟صبح أي   (،َأْطِفئ السَِّراج فَ َقد طََلَع الصُّْبح يلمَ كُ 

ب هِ ايَ غَ م ب َ لِ ظْ مُ  ال يلِ للَّ ا عَ طَ ح قِ رَّ سَ ِجه و بَ لُّ ِلَساَن الصََّباِح بُِنْطِق ت َ َدَلَع -؟ماذا دلع-عَ لَ دَ  نَ ا مَ يَ )
حها م سرَّ لليل املظلا عطح قِ قد سرَّ ف ،صلوات الل وسالمه عليه اةٍ نَ  فينةُ وس هدىً  مصباح وحسيٌ -(هُلجِ جْ لَ ت َ 

 ،صيلها لشرحها وتفس حمالًَّ امج ليوالربنعضها بالبعض اآلخر هذه املعاين يرتبط بو  ،جاةللنَّ  كان سفينةً   امحين
أْن تُ ْرَفع ويُْذَكر  ّأِذَن اهلل بُ ُيوتٍ  م ِفيَفَجَعَلكُ -:هل أيَّ مفصٍَّل وراءَ موا من هذا اجملأُ  تقر نكم أن  كولكن مي

ا نَ ة  لَ يَ كِ ْز ت َ ا وَ نَ سِ فُ ن ْ ة  أِلَ ارَ هَ طَ وَ  َخْلِقَنام ِطيَبا  لِ يَِتكُ ِوَل  َوَجَعل َصََلتَ َنا َعَليُكم َوَما َخصََّنا ِبِه ِمن ِفيَها ِاْسُمه
 .يتمَّ ئِ أَ و صلوات الل وسالمه عليكم ساديت -انَ وبِ نُ ذُ لِ  ة  ارَ فَّ كَ وَ 

ْسَتْكِبُروَن َعْن نَدُه َل يَ عِ َمْن وَ ِض َوَلُه َمن ِفي السََّماَواِت َواأْلَرْ }-يف الكتاب الكرمي حي نقرأ

َمْن وَ اِت َواأْلَْرِض لسََّماوَ اُه َمن ِفي َولَ -بياءاألن اآلية التاسعة بعد العاشرة من سورة-َباَدتِِه َوَل َيْسَتْحِسُرونَ عِ 

-نحن ،َمْن ِعنَدهُ وَ  ،الجميع ،أْلَْرضِ  َواَوَلُه َمن ِفي السََّماَواتِ  :لفضَّ ول للمُ ادق يقاإلمام الصَّ -{ِعنَدهُ 

سََّماَواِت ن ِفي الُه مَ َولَ } ،{نَدهُ َوَمْن عِ }-:بويبالر  هذا هو الوجه  ؟ورةلص  ا ر هذهكيف أستطيع أن أتصوَّ 

 .{َوَمْن ِعنَدهُ }هذا الوجود كله  {َواأْلَْرضِ 

م ظَّ عْ األَ  مِ ظَّ عْ ألَ  امِ ظَّ عْ األَ  كَ مِ اسْ بِ وَ -يوم املبعث ،بعثمَ  عاِء ليلة الملضمون نفسُه املوجود يف دُ ا

اِت َوَلُه َمن يف السََّماوَ }-ِفي ِظلِّك َفََل َيْخُرُج مِّْنَك ِإَلى َغيِرك رَّ قَ ت َ اسْ فَ  هُ تَ قْ لَ خَ  يالَّذِ م رَ كْ األَ  لِّ جَ األَ 

َر ِض َوَمن  ِعنَدهُ  اأَلَجلِّ اأَلْكَرم -يا حسي-َوبِاْسِمَك اأَلْعظَِّم اأَلْعظَِّم اأَلْعظَّم-:هو هذان عنده مَ -{َواأل 
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َوَلُه َمن } :وهذا القرآن صريح- َيْخُرُج مِّْنَك ِإَلى َغيِركفَاْستَ َقرَّ ِفي ِظلِّك َفََل -خملوقفهو  -الَِّذي َخَلْقَتهُ 

َر ِض َوَمن  ِعنَدهُ يف السََّماوَ   أمِّ  و سيٍ حُ  ووالدِ  سيٍ حُ  وجدِّ  سيٍ حُ  هل غريُ  ،سيٍ حُ  وهل غريُ  ،{اِت َواأل 

 ؟{ِعنَدهُ  َوَمنْ }هل غريهم  ،ُحسيٍ  لةِ من قتَ  مِ نتقِ مُ  سٍي والحُ  سي وأبناءِ حُ وشقيق ِ  سيٍ حُ 

َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَجََلِل َوا }-محنالرَّ  يف سورة  من األمساء وهي ا ذو مرفوعة هن-{ َرامِ ْلِكْ َويَ ب ْ

بك ر  ويبقى وجهُ  ت اآليةك لصار بِّ لرَ صفًة لو كانت و  ،كبِّ ه رَ وجل ،لوجه فةً جاءت صِ وقد رفع بالواو تة تُ السِّ 
 ،ن جمروراً أن يكو  دَّ البُ فك ربِّ لوصف لِ افإذا كان هذا  ،ضافةت باإلِ رَّ جُ  ،جمرورةك هنا فربِّ  ،ذي اجلالل واإلكرام

  .لعربيةا ن يفو فر عتفالصفة تتبع املوصوف كما 

َقى َوْجُه رَبِّكَ  َوبِاْسِمَك -كرامو اجلالل واإل ذو نفسه ه-ُذو اْلَجََلِل َواْلِْكَرامِ -لوجها هذا-َويَ ب ْ
ذو اجلالل  ،هم واحدا قرآّنم كالمهم وهذتيأدع هذه ،هو نفسه-اأَلَجلِّ اأَلْكَرم اأَلْعظَّماأَلْعظَِّم اأَلْعظَِّم 

ِل ُذو اْلَجََل }-:اأَلْكَرم َجلِّ األَ  ظَّمَوبِاْسِمَك اأَلْعظَِّم اأَلْعظَِّم اأَلعْ -: واإلكرام هو هذا نفسهُ 

 .يِركغَ ْنَك ِإَلى ُج مِّ ْخرُ ََل يَ الَِّذي َخَلْقَتُه فَاْستَ َقرَّ ِفي ِظلِّك فَ -{َواْلِْكَرامِ 

 سٍ فَ ر ن َ ىل آخَ إادي نَ قينا ن ُ بلو  ،ذا هي فال معىن هلا إالَّ سَ ا حُ ي يَ سَ ا حُ ي يَ سَ ا حُ ادي يَ نَ لو بقينا ن ُ 
  .عرفن  نكنلعرفنا هذا املعىن أم  واءً َسي ليس هلا معىن إالَّ هذا سحُ من أنفاسنا يا 

ى سبيل عل ،ةسيَّ احلِ  واجزحلَ اوز نتجا نا ال نستطيع أن  ألنَّ  ،سهاآثاره ميكن أن نتلمَّ  يبو الوجه الر ب
 :املثال

بيه عن إمامنا ائدة عن أدامة ابن زَ ينقلها لنا قُ الَّيت واية الرِّ  ،ُث عنهارارا أحتدَّ ارًا ومِ رَ ة طويلة وكِ ايرو 
ديث عن أصحاب احل-اهَ عِ جِ اضَ ى مَ إلَ  ةُ ابَ صَ العِ  كَ لْ تِ  تَ زَ رَ ا ب َ إذَ فَ -؟وايةلرِّ ا ماذا جاء يف هذه ،السَّجاد

إىل مضاجع  ،إىل مضاجعها صابةُ العِ  كَ ل  تِ ت زَ رَ ا ب َ إذَ فَ -هدِ يَ ا بِ هَ احِ وَ رْ أَ  ضَ بْ ق َ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ى اهللُ لَّ وَ ت َ -سياحلُ 
 ةعَ ابِ اء السَّ مَ ن السَّ مِ  ةٌ كَ ئِ ََل مَ  ضِ رْ ى األَ لَ إِ  بطَ هَ وَ  تَ َولَّى اهللُ َعزَّ َوَجلَّ قَ ْبَض َأْرَواِحَها بَِيِده-ادة يف كربالءهالشَّ 
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ب من ا ما يقر وحنَّ نا يف رؤيا يُ أرون قر قبل قليل تتذكَّ -اةيَ حَ  اء الن مَ مِ  ةٌ وءَ لُ مْ د مَ رُّ مُ الزُّ وَ َمَعُهم آنَِيٌة ِمن الَياُقوت 
من  معةٍ دَ  لَّ سح اهلل كُ يمَ سَ و  الحياةماء م إلى ينابيِع هِ يهديِ وسَ )-؟:رؤيا يوحنا يف ناأماذا قر  ،املضمونهذا 

َوَهبَط ِإَلى اأَلْرض َمََلِئَكٌة ِمن السََّماء السَّاِبَعة َمَعُهم آنَِيٌة -سيفعل ذلك هبم الَّذيل هو مَ احلَ  ألنَّ -عيونهم
وا لُ سَّ غَ ة ف َ نَّ الجَ  يبِ طِ  نمِ  يبٌ طِ وَ  وُحَلٌل ِمن ُحَلِل الَجنَّة ِمن الَياُقوت َوالزُُّمرُّد َمْمُلوَءة ِمن َماِء ال َحَياة

ثُمَّ  ميهِ لَ ا  عَ فَّ ا  صَ فَّ صَ  ةُ كَ ئِ ََل مَ ت الْ لَّ صَ وَ  يبْ الطِّ  كَ لِ ذَ ا بِ وهَ طُ نَّ حَ ل وَ لَ حُ  ا الوهَ سُ بَ لْ أَ اء وَ مَ ك الْ لِ ذَ م بِ هُ ث َ ثَ جُ 
َماء م هُ ف ُ رِ عْ ي َ  َل  كتِ مَّ ن أُ ا  مِ ومَ اهلل قَ  ثُ عَ ب ْ ي َ   نَ و ارُ وَ ي ُ ة ف َ يَّ  نِ َل وَ  لٍ عْ  فِ َل وَ  ولٍ قَ بِ الُكفَّار لَ ْم َيْشرُكوا ِفي تِلَك الدِّ
جاد نوا اإلمام السَّ و وا وعابنو أسد حي جاءُ -(اءحَ طْ البَ  كَ تلْ بِ اء دَ الشُّهَ د يِّ سَ  رِ بْ قَ ا  لِ مَ سْ رَ  ونَ يمُ قِ يُ وَ م هُ ادَ سَ جْ أَ 

 اً رأوا أجساد ،ل يروا ذلك !؟ةاجلنَّ  لُ لَ لت مباء احلياة وألبست حُ سِ لصورة قد غُ ا هل رأوا تلك األجساد هبذه
 ،تنامَّ ئأ كالمُ هو  هذا و ا هب حنن نعتقدو  ،دثتحَ  ؟ل حتدث ثت أمدَ هذه احلقيقة حَ  ،عةمبضَّ  أشالءً و بال رؤوس 

حديث هو هذا  ،همحديثُ هو هذا  ،يل باآلخرين نَ ال شأ ،على األقل يف معتقدي ،وٌن من ال يعتقد هبذاعلوم
ائدة عن ث زَ دِّ جاد حيُ اإلمام السَّ  ،العقيلة ثتنا بهِ هذا احلديث حدَّ  ،أمري املؤمني حديثُ هو هذا  ،رسول الل

ثنا عن رسول دِّ وأمري املؤمني حيُ  حياتهِ  يف آخر ساعاتِ  ،ها أمري املؤمنيث عن أبيدِّ ة حتُ يلوالعق ،قيلةتِه العَ عمَّ 
قطعًا املالئكة نزلت  ،ناتد الكائعن سيِّ  ب عن عليي  عن زينجادِ هذا حديث السَّ ! ؟حديث هذا أي   ،الل

 ،خصوصياتهُ  ي لهُ لعال املادِّ ا ة وهذااحلواجز احلسيَّ  !ما رأينا ذلكولكنَّنا  ،جرت وفعلت وكل  هذه اجملريات
بل الِ  اطَ بَ إِ  بهِ لَ ي طَ فِ  تَ بَ رَ و ضَ ا لَ مَ أَ -:عليه يقول لزائدة وسالمهُ  اللِ  جاد صلواتُ نا السَّ إمامُ  ،هذا احلديث

 اإلبلِ  إباطَ  ضربُ ا تُ إَّنَّ و  ،اإلبل باطَ إ ة كاملة تسافر وبنحٍو ُمسرِع َتضِربُ نسأي أّنك -يَللِ قَ  نَ  لكاَ وَل  حَ 
سمع هذا ل أو تَ صِّ حتُ  ألجل أن  -َأَما َلو َضَرَبت ِفي طََلبِه ِإبَاَط اِلبل َحوَل  لكَاَن َقِليَل  -:سراعها إألجلِ 

 . عليكم جزءاً منهأتُ قر  الَّذياحلديث 

 نُ حنَ  ،فيها عمٍة حننُ نِ  أي   ،يارات والربهانلكم دائمًا بي الكايف وكامل الزِّ نقِّ وأنا أُ  ،الكايفهو هذا 
ر تطهَّ ي من أراد أن ،هنا الطهارةتعالوا فسون ها املتنجِّ أال أي   ،حلديثا ر هبذانتطهَّ و  ،حُمَمَّدآل  يف حديثِ  حُ سبَ نَ 
 طهارةُ  ،هذه الفضائيات طهارةُ  ،احلياة طهارةُ  ،طهارة األلسنة ،طهارة القلوب .همحبديثِ يكون ر التطه  ف

ىل إاستمعوا  ،ريفل من الكايف الشَّ هذا هو اجلزء األوَّ  ،حُمَمَّدحبديث آل كّل ذلك َمنوٌط   ،ناعيةاألقمار الصِّ 
 :قَالَ  ،ى الَخِطيبنَّ المث َ  ر ابنِ عفَ ن جَ عَ -:ها عجيبٌة عليناعليهم ولكنَّ  عجيبةٍ هي بما  ،جيبةعواية الهذه الرِّ 
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-:عن مدينة سيِّد الكائنات ضمن حديثه د النبوياملسج ث عنيتحدَّ -دجِ سْ مَ  ال قفُ سَ ة وَ ينَ دِ مَ لْ اُكنُت بِ 
ون لُ زِ نْ ي َ ون وَ دُ عَ صْ يَ  ةُ لَ عَ الفَ ط وَ قَ سَ  دْ ر قَ بْ ى القَ لَ عَ  فُ شرِ يُ  يالَّذِ  ْلَمِديَنة َوَسقُف ال َمْسِجدُكنُت بِا  :قَالَ 

 ان ابنُ رَ هْ مِ  :الَ قَ ف َ  ؟ةيلَ اهلل اللَّ  بدِ ي عَ بِ ى أَ لَ عَ  لُ دخُ د يَ وعِ مَ  هُ م لَ كُ نْ مِ  نْ ا مَ نَ ابِ حَ صْ أِلَ  لتُ قُ ة ف َ اعَ مَ جَ  حنُ نَ وَ 
ن عَ -قادالصَّ  اإلمامسال -هََل سَ  :ماهُ ا لَ لنَ قُ ف َ  ،انَ ي أَ فِ يرَ ار الصَّ مَّ عَ  يل ابنُ اعِ مَ سْ إِ  الَ قَ وَ  ،انَ ر أَ صَ ي نَ بِ أَ 

هو  ،طقَ سَ  قف املشرف على القربسَّ لا ،يبّ النَّ  مسجدُ  ،الصورة واضحة-يِّ بِ النَّ  رِ بْ ى ق َ لَ عَ  فَ رِ شْ نُ لِ  ودِ عُ الصُّ 
 لنافَ قُ -الشِّيعةمجاعة من -َوالَفَعَلُة َيْصَعُدون َويَ ْنزُِلون َوَنحُن َجَماَعة-المَّ ة يعين العُ لَ عَ الفَ  ،ةلَ عَ يقول والفَ 

 وتنظيم ك على تنظيم الوقتوهذا يدلّ -؟َعَلى أَِبي َعبِد اهلل اللَّيَلة أِلَْصَحابَِنا َمْن ِمْنُكم َلُه َموِعد َيدُخلُ 
 :َلُهما فَ ُقلَنا ،َوقَاَل ِإْسَماِعيل ابُن َعمَّار الصَّيَرِفي أَنَا ،ْهَران ابُن أَِبي َنَصر أَنَامِ  :فَ َقالَ -قاءات مع اإلمامللِّ ا

ال قَ ف َ  ،ا  يعَ مِ ا جَ عنَ مَ تَ اجْ ما فَ اهُ ينَ قِ د لَ ن الغَ مِ  انَ ا كَ مَّ لَ ف َ  ؟َعن الصُُّعوِد لُِنْشِرَف َعَلى قَ ْبِر النَِّبيِّ  لََنا َسََله
م هُ ن ْ ٍد مِ حَ أِلَ  بُّ حِ ا أُ مَ  :الَ قَ ف َ -؟فماذا قال اإلمام-مرتُ كَ ا ذَ مَّ م عَ كُ اه لَ نَ لْ أَ سَ  دْ قَ -رييفإمساعيل الصِّ -يلاعِ مَ سْ إِ 

ُهم أْن  :فَ َقالَ -:ينزلونو الَفَعلة يصعدون و  ،ريفبوي الشَّ فوق القرب النَّ أي -هوقَ فَ  وَ لُ عْ ي َ  أنْ  َما ُأِحبُّ أِلََحٍد ِمن ْ
قَائَِما   َأو يَ َراهُ -يرى رسول الل-يلِّ صَ ا  يُ مَ ائِ قَ  اهُ رَ ي َ  وه أَ رُ صَ بَ  نهُ مِ  بُ هَ ذْ ا  يَ يئَ ى شَ رَ ي َ  أنْ  نهُ  آمَ َل وَ  يَ ْعُلو َفوَقه

هذا حديٌث عن  ،نكرفليُ  رنكِ يريد أن يُ  الَّذي ؟وايةلرِّ ا أين تضعون هذه-هاجِ وَ زْ أَ  ضِ عْ ب َ  عَ مَ  اهُ رَ ي َ  أو ُيَصلِّي
بالكاِد  ؟راملؤثِّ فأين أنا و  ،ت إنَّين أحبث يف اآلثارأنا قل ،هذه أمثلة  ،احلسّ  عالِ  هناك شيء وراءَ  ،آخر شيءٍ 
أقول يا  ريد أن   أينلكنَّ  ،أبتعدُُثَّ  بالكاد أقتب ،معرفيت ةُ لَّ جهلي وقِ  يندُ بعِ يُ ، ثاِر فأبتعدُ من اآل تبَ ن أقأ أكادُ 

 .!!.يٌء آخرشَ ُهم حُمَمَّد  آلُ  :اآلل يا شيعةَ  ،سينٍ حُ  يعةَ شِ 

 ،ي للمطبوعاتملة األعمؤسَّسمنشورات  ،امناجلزء الثَّ  (تفسري الربهان)حي أقرأ هنا وهذا هو 
 ،إليها أشرتُ الَّيت الطبعة  امن حبسب هذهيف اجلزء الثَّ  الل عليه هاشم البحراين رمحةُ السيِّد  .342صفحة 

 :ولقُ َلم ي َ لسَّ  ايهِ لَ عَ  َسِمعُت أبَا َجعَفرٍ  :َعن َعبِد اهلل ابن َعجَلن السَُّكوني قَالَ -يخ الطوسيينقل عن الشَّ 
 بِّ رَ  شُ رْ عَ م هِ يتِ بَ  قفُ سَ وَ  (،اهلل ولِ سُ رَ  ةُ رَ جْ حُ )-:ويف نسخة-اهلل ولِ سُ رَ  ةِ رَ جْ ن حُ ة مِ مَ اطِ فَ وَ  يِّ لِ عَ  يتُ بَ 

م هِ وتِ يُ ب ُ  رِ عْ ي ق َ فِ وَ  بَيِتِهم َعْرُش َربِّ الَعاَلِمين َوَسقفُ -؟ملعىنا روا هذاكيف تستطيعون أن تتصوَّ -ينمِ الَ العَ 
ا  احَ بَ حي صَ الوَ م بِ يهِ لَ عَ  لُ زَّ ن َ ت َ -ميهِ لَ إِ  جر عة تَ كَ ئِ اَل مَ  ال-ةكَ ئِ ََل مَ  الي وَ حِ الوَ  اجِ رَ عْ ش مِ رْ ى العَ لَ ة إِ وطَ شُ كْ مَ ُفرَجٌة 
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 اركَ بَ اهلل ت َ  إنَّ و  دعَ صْ يَ  وجٌ فَ ل وَ زِ نْ وٌج ي َ م فَ هُ وجُ فَ  عُ طِ قَ ن ْ  ي َ َل  ةُ كَ ئِ ََل مَ  الوَ  ينعَ  ةِ رفَ طَ ة وَ اعَ سَ  لَّ كُ اء  وَ سَ مَ وَ 
وإنَّ اهلل زَاَد ِفي قُ وَّة ه رِ اظِ ة نَ وَّ ي ق ُ فِ  اهللُ  ادَ زَ رش وَ العَ  رَ صَ بْ أَ تَّى حَ  تِ ااو مَ ن السَّ يم عَ اهِ رَ ب ْ ِل  فَ شَ ى كَ الَ عَ ت َ و 

 يرَ ا  غَ فَ قْ م سَ هِ وتِ يُ ب ُ ون لِ دُ جِ  يَ َل ش وَ رَ العَ  ونَ رُ صِ بْ ي ُ وا انُ كَ ين وَ سَ الحُ وَ  نِ سَ الحَ ة وَ مَ اطِ فَ وَ  نَاِظِر ُمَحمٍَّد وَعِلي  
 قلبُ ) :أليس يف احلديث ،محنالرَّ  م عرشُ وهبُ لُ ق ُ  ،بيوتم يسل-نمَ حْ الرَّ  رشِ عَ بِ  ةٌ فَ قَّ سَ هم مُ وتُ يُ ب ُ رش ف َ العَ 

فة سقَّ بيوتم مُ و  ،محنرش الرَّ م عَ هبو لُ ق ُ  (،نمَ حْ الرَّ  شُ ر عَ ن مِ ؤْ مُ  ال بُ لْ ق َ -أنتال أنا و  لستُ  ،مهُ  املؤمنُ -المؤمنِ 
َفا  َغيَر الَعرش فَ بُ ُيوُتهم ُمَسقََّفٌة قْ َوَل َيِجُدون لِبُ ُيوِتِهم سَ -كيف يكون ذلك!!  مينهِّ وف َ  تعالَ  ،محنالرَّ  بعرشِ 

رُّوح َفوٌج بَعَد َفوج َل ِاْنِقطَاَع َلُهم الوَ -فوق املالئكةهم الروح -وحالرُّ وَ  ةِ كَ ئِ ََل مَ  ل اجُ ارِ عَ مَ وَ ِبَعرِش الرَّْحَمن 

تَ نَ زَُّل اْلَمََلِئَكُة } :لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ولِ قَ ة لِ كَ ئِ ََل مَ  ال اجُ رَ عْ مِ  يهِ فِ وَ  ِمنَّا ِإلَّ  ةمَّ ئِ األَ  وتِ يُ ن ب ُ مِ  يتٍ ن بَ مِ  امَ وَ 

ا ذَ هَ  :لتُ قُ ف َ  ،رمْ ِبُكلِّ أَ  :الَ قَ  ؟رمِمن ُكلِّ أَ  :قُ ْلتُ  :قَالَ  ،{َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمٍر َسََلمٌ 

محن وقلوهبم عرش لبيوتم سقفًا غري عرش الرَّ  ال جيدون ،محنبعرش الرَّ  ةٌ فسقَّ بيوتم مُ -معَ ن َ  :الَ قَ  ؟يلزِ نْ الت َّ 
 ؟!..هادركَ ستطيع أن تُ هل تَ  ،هذه احلقائق ينممعي وفهَّ  فتعال .محنالرَّ 

 يهِ لَ عَ اهلل  بدِ ي عَ بِ ن أَ عَ  ،ورعفُ ي يَ بِ أَ  بنِ ن اِ عَ -:ياراتالزِّ  لَ ميا كاأنَت  ( وللِ ياراتكامل الزِّ )وهذا 
-69يف صفحة  ،65يف صفحة  ،وقدمكتبة الصَّ  ،الطبعة حبسب هذه-تيهذا احلديث رواه مرَّ -مََل السَّ 

 لِ زِ ني مَ اهلل فِ  ولُ سُ ا رَ مَ ينَ بَ  :الَ قَ  مََل السَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ ي عَ بِ ن أَ عَ  ،ورعفُ ي يَ بِ أَ  بنِ ن اِ عَ -ة احلديثألمهيَّ وذلك 
وفاطمة كانت يف حمضر  ،أيضًا كان يف منزل فاطمة الكساء ديثحأّن وال تنسوا  ،يف منزِل فاطمة]-ةمَ اطِ فَ 

من دون  ،ئطاسمن دون و -لَّ جَ اهلل عزَّ وَ  الَ قَ ف َ  :ةمَ اطِ ت فَ الَ قَ : حُتدُِّث عن الل مباشرًة من دون وسائطالل 
 َكِتي يا َمََلئ فَ َقاَل اهلل عزَّ َوَجلَّ -هم كانوا يف نفس احملضر ،هم واحدل  هم كُ  ،من دون رسول الل ،جربائيل

 حتَ ن تَ مَ وَ  بّ ا رَ يَ  :ليائِ برَ جَ  ينُ مِ األَ  الَ قَ ف َ -:ل مع اللجربائي نقلت كالمَ ُُثَّ -ياتِ اوَ مَ سَ  انَ كَّ ا سُ يَ وَ 
يف نفس هذا  ،من هذا احملضر يف منزل فاطمة وهم كل هم جزءٌ  فاطمة كانت جزءاً من هذا احملضر-؟اءسَ الكِ 

أي  ق ،قفًا غري عرش الرمحنهي ال جتد لبيتها سَ  ،نفس هذا املنزل-َمنِزِل فَاِطَمةبَيَنَما َرُسوُل اهلل ِفي -[املنزل
 رَّ خَ ى وَ كَ بَ  ه إذْ رِ جْ ي حِ فِ  ينُ سَ الحُ وَ  بَيَنَما َرُسوُل اهلل ِفي َمنِزِل فَاِطَمة :!؟تعال واشرح يل ؟منزٍل هذا

ى ِلي ى تَ َراءَ لَ عْ األَ  يَّ لِ العَ  نَّ إِ  يَا بِنَت ُمَحمَّد ةمَ اطِ ا فَ يَ  :يلِ  الَ قَ ثُمَّ -:ى الل عليه وآلهصلَّ  حُمَمَّدٌ  ؟من-ا  دَ اجِ سَ 
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هذه آثاٌر ملعىن  ؟ر هذه املعاينوَّ صكيف أت-ةيئَ هَ  أِ يَ هْ أَ ة وَ ورَ صُ  نِ سَ حْ ي أَ فِ في َساَعِتي َهِذه  ِفي بَيِتَك َهذا
في ى ِلي ِفي بَيِتَك َهذا الَعِليَّ اأَلْعَلى تَ َراءَ يَا فَاِطَمة يَا بِنَت ُمَحمَّد ِإنَّ -:ضاتمَ هذه وَ  ،بويبلر  ا الوجه

 نُ سْ الحُ  انَ و كَ لَ  ،ورةصَ  نُ سْ الحُ  انَ و كَ لَ ) يف األحاديث عندنا-ِفي َأْحَسِن ُصورَة َوَأْهَيِأ َهيَئةَساَعِتي َهِذه 
 فلنطفئ السراجَ  ،نس  احلُ  وذاكَ  نِ س  وحسٌي ما بي هذا احلُ  (،ةمَ اطِ فَ  انَ كَ  لَ ة  يئَ هَ  نُ سْ الحُ  انَ و كَ لَ  ،ا  صَ خْ شَ 

ى ِلي يَا فَاِطَمة يَا بِنَت ُمَحمَّد ِإنَّ الَعِليَّ اأَلْعَلى تَ َراءَ -:يف قراءة احلديث نا نستمر  ولكنَّ  ،فقد طلع الصبح
 ؟ينسَ الحُ  بُّ حِ تُ أُ  :ُمَحمَّدلي يا  الَ قَ ف َ  ،ِفي َأْحَسِن ُصورَة َوَأْهَيِأ َهيَئةفي َساَعِتي َهِذه ِفي بَيِتَك َهذا 

 هُ دَ يَ  َوَوَضعَ  :ُمَحمَّدا ي يَ لِ  الَ قَ ف َ  ،يينَ عَ  ينَ ا بَ مَ  ةُ دَ لْ جِ ي وَ ادِ ؤَ ة ف ُ مرَ ثَ ي وَ تِ انَ يحَ رَ ي وَ ينِ ة عَ رَّ ي ق ُ بِّ ا رَ يَ  :تُ لْ ق ُ 
 دهُ يضع يَ وَ  (ِفي َأْحَسِن ُصورَة َوَأْهَيِأ َهيَئة) :عليه وآله ى اللُ كما قال صلَّ   ،ىلع األالعلي  -ينسَ  الحُ أسِ ى رَ لَ عَ 

-:أسسيكون يف صاحب هذا الرَّ  ؟ذلك احُلسن أين سيكون يعين كل  ذلك اجلمال كل   ،سيعلى رأس احلُ 
ي تِ مَ حْ رَ ي وَ تِ ََل صَ ي وَ اتِ كَ رَ ب َ  يهِ لَ عَ  ودٍ لُ وْ ن مَ مِ  كَ ورِ بُ  َوَوَضَع َيَدُه َعَلى رَأِس الُحَسين :يَا ُمَحمَّد فَ َقاَل ِلي

 ؟حلكم األمويمواجهة ا يف قام بانقالبٍ  الَّذيياسي سي القائد السِّ ثوين عن احلُ دِّ حتُ  أتريدون أن  -يانِ وَ ضْ رِ وَ 
ناٍء بعيٍد يف فِ  ولُ جتَ  !ك معانيهادرِ ال نُ  حننُ  ،اً دَّ هذه آثاٌر بعيدٌة جِ  ؟احلقرية هبذه العقلية الضحلةأَتُ َفكِّرون 

ن مِ  كَ لُ أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ هُ اللَّ ) :وأمجِل نشآت اجلمال اإلهلي كملِ سٍي أَ عن حُ  ،بويبلر  ا عن ذلك الوجهتُفِصُح 
 ،ليس صحيحاً  الكالمُ ذلك  ؟الر بويبهذا هو الوجه  ،سيهذا هو احلُ  ،سيهو هذا احلُ  (،هلِ مَ جْ أَ بِ  كَ الِ مَ جَ 

وقدركم اٌت بقدري ومض ،هذه نفحاٌت بقدري وبقدركم ،الر بويبهذه نفحاٌت من آثار آثار ألطاِف الوجه 
-جمرمون ،خمطئون ،حنن مذنبونأي -گناهکاريمما   :اإليرانيون يقولون ،من مالذنا ،ناسينِ من حُ  ،من ُحسيٍ 

 .الذي نتحّدث عنه هو هذاو  ،وعندنا حسي واحدحنن كّلنا ذنوب، -ا گناهکاريم يک حسين داريمم

 :الرُّبوبيب فيها شيئا  من معنى الوجه قرِّ مثال أو صورة تقريبية أُ  

يب مناقب النَّ  (،يب والعتةالقطرة من حباِر مناقب النَّ )أمحد املستنبط يف كتابه السيِّد رواية مجيلة ينقلها  
يخ جعفر لشَّ ا واية ينقلها عنالصة الرِّ خُ  ،212 ،211صفحة  ،يف اجلزء األوَّل ،مكتبة نينوى احلديثة ،والعتة

حينما كان إمامنا الصادق يف بغداد  ،يخ جعفروالشَّ  د املستنبطلسيِّ ا على ،شتي رمحة الل عليهماالشُ 
من  مجعٌ  اذاة دجلة ومعهُ حم من األيام كان ميشي مبو ييف و  ، يف بغدادةً دَّ بقي مُ  ،ادالدوانيقي إىل بغد اهعاستد
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ريد أن أ !؟فين نفسكرِّ الل عَ  ليا ابن رسو وقال: م على اإلمام سلَّ  ،يعتهِ جٌل شيٌخ كبرٌي من شِ رَ  لقيهُ فَ  أصحابهِ 
 فالتفت اإلمام الصَّادق ،الل لنعم يا ابن رسو قال:  ؟تعرفين تريد أن :قال ،كب فةً عر م أريد أن أزداد ،فكر عأ

ما  ،رجل كبري يف السنأنا  ؟فعلتُ  الَّذيما وقال يف نفسه الرجل استغرب  ،يف الّنهر وهُ لقُ أَ  :قالو  إىل صحبهِ 
ستطاع أن ا ذلك الرجل بعد ،وألقوه يف النهر هاإلمام محلو أصحاب ولكّن  ،أخذ الرجل يصرخ ؟جنيتُ  الَّذي
 الَّذيما وقال:   متعّجبالرجل وهو متحرّي  خرج ،الرجل هسيفعل الَّذيريى ما لاإلمام كان ينتظر و  ،خيرج
ملوه حف ،هرلنَّ ا رموه ثانية يفا :قال اإلمام أمر أصحابهولكّن  ؟ما الَّذي فعلتُه أنا ،رسول الل يا ابنَ  هفعلتُ 

يف  وهو دمدميُ خرج ا خرج مَّ لَ و  ،استطاع الرَّجل أن خيرج ،ذهبت به األمواج بعيداً و  ،هرة ثانية إىل النَّ ورموه مرَّ 
كبري السن كان    الرجلو ة الثالثة يف املرّ  ،ة ثالثةهر مرّ رموه يف النَّ ا :اإلمام ألصحابهفقال  ،ةديحالة عصبية شد

اإلمام وهو على مّد ق يغر  ا كاد أنمَّ لَ و  ،وّنر دجلة ّنر عريض ،هرف وأخذه املاء إىل وسط النَّ عُ ضَ قد و 
ا مَّ لَ و  ،كعرفتُ  ،ك يا ابن رسول اللقول عرفتُ ي جل وهوخرج الرّ  ،هركان يف وسط النَّ و وأخرجه  يَدهالضفة 

 لِّ من كُ  حتُ صِ فَ  ،إىل اهلالكو ىل املوت إالثة وصلت ة الثَّ يف املرَّ  :قال ؟كيف عرفَت اإلمام  سألوه بعد ذلك
 شيءٍ  لَّ مأل كُ  ،غربمَ  وال شرقِ مَ  الما بَي أل قد مَ و حُمَمَّد ابن  جعفرَ  رأيتُ  يا الللت ي قُ حِ و  ،جودي يا اللوُ 

ما استطاع الرجل  لكنّ  هذه لقطةٌ  ،من اهلَلكة أخرجينفمّد يّده و  غريَه،وما رأيُت شيئًا  ،من حويليف الوجوِد 
 هُ رأى لقطة ألنَّ  ،ادق معهُ فعلها اإلمام الصَّ  يتبالطريقة الَّ  ،ةحلواجز احلسيَّ ا من هذه اوز شيئاً جتَ حَّتَّ يراها  أن  

فحي وصل إىل  ،ياحلسّ  هباسِ رج من لِ خي شرف فيها على املوت كاد أنأالَّيت يف اللحظة  ،يف تلك اللحظة
 هذا مثالٌ و  ،اً دَّ جِ  بعيدةٌ  أيضاً  وهي ،قطةَ رأى تلك اللَّ حينئٍذ  ،يحالة اخلروج من اللباس احلسِّ وهي رتبة هذه امل
 . ليس إاّل تقرييب  

د اخلامس من اجمللَّ هو هذا  ،حلادثة مسع هبا الكثريون منكما هذه نَّ د أقوأعت (مدينة املعاجز)يف  
ند هِ  ن المِ  لٌ جُ ل رَ كِّ توَ مُ  لا ىلَ عَ  دَ رَ وَ -65صفحة  ،ت لبنانو بري  ،عمانة الن  مؤسَّسطبعة  ،املعاجز مدينة

 ،ن وعاء نصف كرويّ عبارة عوهي  ،عب يلعب هبا املشعوذونهي نوع من الل ،احلقَّة-قَّةالحُ  بُ لعَ ذ يَ شعوِ مُ 
ا يف اللهجة العراقية موجود عندن ،بازه قباللغة الفارسية حُ  قال لهُ ة يُ قَّ ملشعوذ أو الَّذي يلعب باحلُ ا هذاو 

ِمن ال ِهند  َوَرَد َعَلى ال ُمتوَكِّل رَُجلٌ -املشعوذحقة باز هو هذا و  ،باز أو حنقباز بالتحريف يقولون حقه
 :يللهندِ  قالَ فَ  ،به منهار تعجُّ ثُ كَ ة فَ ريفَ طَ  أشياءَ ديه بِ ين يَ ب بَ عِ لَ ل ف َ المتوكِّ  رهُ فأحضَ  ُمشعِوذ يَلَعُب الُحقَّة
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وتعرَّض ِبه واقُصد  بَيَن َيديه بكلِّ ما ُتحِسنب عَ الْ فَ -يشري إىل اإلمام اهلادي-اعة عندنا رجلر السَّ حضَ يَ 
ل نظر إليه والمتوكِّ ي ب الهندي وهوعِ ولَ -إمامنا اهلادي-نا أبو الحسندُ ر سيِّ فحضَ -لهجِّ خَ أي -لخَجِلهِ 

ش هُ ت َ  لما َلَك أيَّها الشَّريف  :وقال-مام اهلادياإلب-نادض الهندي بسيِّ به حتَّى تعرَّ عِ ن لَ مِ  بُ عجَ يَ 
صورة -إلى صورٍة في الِبساط الهنديُّ  ب رَ وضَ  ،ائعا  ك جَ بَ سحَ أَ -؟متفاعاًل معي لستَ أي ملاذا -بيعِ لَ لِ 

ذا يف إلى هَ غِ ي يا رَ مضِ اِ  :القَ وَ  ،ها رغيففأراهم أنَّ  ،ىقِ رتَ ا :وقال-دائرة يف البساط تشبه الرغيف
ة ورَ لى صُ عَ  عهصبَ ن اِ سَ أبو الحَ فوَضَع سيُِّدنا  ،حتَّى يأُكَلك ويفَرح بَلِعبي-إىل اإلمام اهلادي أشار-عائِ الجَ 

لهندي ا فوثب من تلك الصورة سبٌع عظيم فابتلع ،خذه وقال لهُ -روَ بساط عليه صُ -اطسَ ي البِ فِ  عٍ بُ سَ 
قال المتوكل وقد ثاب فَ  ،ما  ائِ ان قَ ن كَ رب مَ وهَ  ،ل لوجههِ فسقط المتوكِّ  ،ورجع إلى صورته في البساط

ا صَ ت عَ دَّ رَ  إنْ  :أبو الحسن هُ  لالَ قَ ف ثانية ، هدَّ رُ  ؟جللرَّ ا ينن أَ سَ ا الحَ يا أبَ -هلُ قعع إليه رجأي -إليه عقله
أين ذهب  ُمغاِدرًا املكان. عليه وسالمهُ  اللِ  ّنض اإلمام صلواتُ و -ونهض جلرَّ ال هذا دَّ ت رُ فَ قَّ لَ ا ت َ وسى مَ مُ 
 !يسَ احلُ  أسرارَ   أن أعرفمينِّ  تريدون ،هال أعرف أسرارَ أنا  بساطٌ هذا  ،ال أدري ؟عبُ أين ذهب السَّ  ؟جلالرَّ 

وراح  ،ت ذلك اهلنديّ عل عظيم وابتعٌ بُ ىل سَ إلت حتوَّ  وصورةٌ  ،هُ ال نعرف أسرارَ  ساطٌ بِ  األسرار؟ هذه تعرفون أنتم
 .ل على وجههِ وسقط املتوكّ  يّ ع وراح اهلندبُ السَّ 

 ،الصغريةادث ذه احلو سرار هأعن فهِم  زُ عجَ ا نَ إن كنَّ وحنن  ،طويل حُمَمَّد حديثٌ  واحلديث عن آلِ 
 يقاس الو  ،أحد مَّدٍ حمَُ  آلِ ب قاسُ يُ ال كاّل   ،عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  سينٍ حُ نا نستطيع أن نعرف أسرار راأتُ 

تشري و جلان ري إىل اتشو ن اسناإل ري إىلشحد تُ أكلمة   بار أنَّ  أحد باعتال يقاس بآل حُمَمَّدٍ  ، شيءحُمَمَّدٍ  بآلِ 
ا قاله ذلك مجيٌل مو  ،ءاشيهم فوق األ ،شيء حُمَمَّدٍ  ال يقاس بآلِ  ،يف اخللقة هم املظاهر العلياو  ،إىل املالئكة

 :ة أمري املؤمني إذ قاليف وصِف قبّ  الشَّاعر

 ه         ي ب         اٌء مقلوب         ٌة ف         وق تل         ك
 

 النُّقط              ة المس              تحيلة التأوي              لِ  
 ..سبة إلينانِّ مستحيلة التأويل بالحنن مع حقائق  
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يل اجة إىل تفاصحبملوضوع اكان   وإن   (،شرواني الطيِّ والنَّ قَ ) :هي آخر حلقٍة حتت عنوان هذه احللقةُ 
ذه احللقة هي احللقُة لذا ه ،قاليُ  ه كمال  جُ  ه أو ال يتكلَّ تك كُ ه ال يُ ك كل  ين أكتفي هبذا وما ال يُدرَ أكثر ولكنَّ 

 (.شروالنَّ  قواني الطيِّ ) :األخرية حتت هذا العنوان

لعناوين الثَّالثة اهذه  (،الةلصَّ  ااين عَ مَ  ،الل صمةُ ة عِ مَ اطِ فَ  ،جعةالرَّ ) :الربنامجية من هذا العناوين املتبقّ 
عنها إىل ما و ا حلديث حوهلَ ا لُ أؤجّ و لها جّ هذه العناوين سأؤ و  ،اطقة من برناجمنا الكتاُب النَّ هي العناوين املتبقيَّ 

 . تعاىلاء اللش يف وقتها إن  الً عنها فصَّ سيكون احلديُث مُ و  ،بقينا أحياء العيد إن   بعدَ 

عد املو  ي يف نفسِ ًا نلتقدغَ اطق و النَّ  ام شهر رمضان هذه آخر حلقٍة من حلقات الكتابُ لنسبة أليَّ با
نلتقي  (،!.؟.ة اللقيَّ عيين ب تراك مَّت ) :قاِت الربنامج الَّذي وعدتكم بهحلقٍة من حل لِ باشر يف أوَّ مُ  وبث  

 .شاء الل تعاىل غداً إن  

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ تركُ أَ و 

ْجِه َأِخيَك وَ َعن   الَكربِ َكاِشفَ   يَا ،!.؟.هو أيُّ ُحسينو . .َعن َوْجِه َأِخيَك الُحَسين َكاِشَف الَكربِ يَا  
ت نْ َترنِ اِبِعيَنا َعَلى اليَنا َوُمتَ دِ َشاهِ مُ ِه ُوُجو ْكِشف الَكرَب َعن ُوُجوِهنا و إ ،يا َقَمر الَهاِشميين ،الُحَسين

 ..ِبَحقِّ َأِخيَك الُحَسين
 ..في أماِن اهلل ..عاء جميعا  أسألكم الدُّ 
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