
 71الحلقة  -برنامج [الكتاب الناطق ]

 8قوان� الطي والنرش ج 

 1437شهر رمضان  9م ــ 15/6/2016االربعاء: 

يف هذه الحلقة أحاول أن أجيب عىل سؤال وجهه يل الكث�ون، ورمّبا أجبُت عنه يف بعض الندوات بشكل ُمقتضب.. ولكن يف  ✤

 هذه الحلقة أريد أن أسلّط الضوء عىل محتوى هذا السؤال.

 يدور حول كلمة، مقولة، رواية شائعة يف الوسط الشيعي وهي  السؤال

 ء)(كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربال 

إّ�ا اخرتت أن أتحّدث عن هذا املوضوع يف هذه الحلقة ليك أعرض ب� أيديكم مثال و�وذج آخر من الثقافة الحسينية التي  ✤

تأخذونها من املنابر واملصادر التي خيّمت عليها السذاجة والسطحيّة بشكل واضح جّداً، ولو كان املتحّدثون أو الكاتبون مّمن يضعون 

 جّداً. الع�ئم الكب�ة

يف نظر مجموعة كب�ة من الشيعة  -تحّدث عن هذا املوضوع عىل سبيل الرفض لهذا املضمون مراجع كبار، ومن الطراز األّول  ✤

 وكذلك ُخطباء كبار معروفون ومشهورون.. من جملة االعرتاضات : -

، وأّن بني أميّة بثّوا هذه الشعارات شعارات أمويّةهناك َمن قال بأّن هذه الكل�ت (كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربالء) أنّها  - 1

إلخافة الناس!! وأّن ما جرى يف عاشوراء سوف يجري عىل الناس أيضاً يف كّل أرض، وال يُوجد دليل عىل ذلك ! فهو جزء من التثويل 

 املغناطييس الذي تُثّول به الثقافة الشيعية.

؛ ألّن الثورة اإلسالمية يف إيران رفعت من بدعة ُخمينيّة وراء، وكّل أرض كربالء) أنّه هناك َمن قال أّن هذا املفهوم (كّل يوم عاش - 2

شعاراتها هذا الشعار.. وترّددت هذه املضام� يف ثقافة الشيعة يف إيران يف زمان السيد الخميني.. والحال أّن هذه املضام� موجودة 

 قبل والدة السيد الخميني وقبل والدة أبيه !

 وا أيضاً بأّن هذا الكالم يتعارض مع كالم إلمامنا الحسن السبط عليه السالم يقول فيه:وقال - 3

 (ال يوم كيومك يا أبا عبدالله) فكيف يُقال كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربالء ؟!

ذا الشعار وسأسلّط باملُجمل سأتناول املوضوع تحقيقاً ودراسة يف منطق الكتاب والعرتة من خالل ُمتابعتي للذين انتقدوا ه ✤

ألّن هذه الكل�ت عىل قرصها تُشكّل  -بغض النظر هل ألفاظ هذا الشعار هي ألفاظ املعصوم أو ال  -الضوء عىل هذا املضمون 

 أساساً ُمهّ�ً يف الثقافة الشيعية.

 مل أجد أحداً ذكر هذا الحديث بت�مه .. لو ذكروا الحديث بت�مه التّضح املعنى. ●

 ه وك�له هكذا : الحديث بت�م

 ).كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربالء، وكّل شهر محرّم حتّى تقوم دولة الحّق (

 حين� يُؤخذ النص كامالً تكون الصورة واضحة.. وسنجد الكث� والكث� من أحاديث أهل البيت تتسق وتتناسق مع هذا املضمون.

 (كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربالء) ؟ما هو مصدر هذا الكالم قد يسأل سائل :  ✤

 وأقول: إذا كان السؤال عن مصادر الحديث املعروفة، فإّن هذا املضمون غ� موجود يف مصادر الحديث املعروفة لدينا.

 هذه الكلمة وأحاديث أخرى برزت يف زمان العرص الصفوي والقاجاري وما بعد هذين العرصين.

نّني هنا ال أتّهم الصفوي� والقاجاري� أنّهم وضعوا هذه الكلمة عىل لسان األمئة) باعتبار أّن الذين ينقلون هذا الكالم سواء (عل�ً أ

 عىل املنابر أو يف الكتب، ينقلون هذا الكالم عن اإلمام الصادق عليه السالم (أنّه هو الذي قال هذه العبارة).

 البد أن نعرف أمرين: ✤

عدداً كث�اً من األحاديث وحتى من الكتب ُعرف يف العرص الصفوي، وكذلك يف العرص القاجاري، ولكن ما عرف يف العرص أّن  -1

الصفوي كان أكرث لكونها دولة شيعية عقائدية أكرمت العل�ء ووفّرت لهم اإلمكانات وقّدمت لهم األموال الطائلة. (وقفة توضيحية 

 لهذه النقطة).

  يوم عاشوراء وكّل أرض كربالء) ما عرثنا عليه يف املصادر األصلية القد�ة.هذا الحديث (كّل  ●



فإذا وصل إلينا حديث ليس موجوداً يف الكتب فهذا  -إّ�ا هذا األمر صار ُعرفاً  -ليس بالرضورة أن تكون األحاديث مكتوبة كتابة  -2

بط حتّى ال تُنىس. املنطق القرآ� يقول (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا) ال يعني أنّه غ� حقيقي، وإّ�ا تُكتب األحاديث يف الكُتب وتُض

األصل يف الرواية ويف نقل الحديث هو باللسان. وما جاء عن األمئة بشأن كتابة الحديث فذلك متعلّق بآفة النسيان. (فآفة العلم وآفة 

 العل�ء النسيان).

 ]مع املفّضل بن عمر1يف : جحديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرش ●

(اكتب وبث علمك يف إخوانك، فإن متَّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأيت عىل الناس زمان هرج ال يأنسون فيه إّال بكتبهم). بّث العلم 

اءنا عن طريق الرواية. الكتابة رضورة من رضورات حفظ الحديث، ولكن ليست رشطاً أن يُعلّق قبول الحديث عىل كتابته. فإذا ج

حديث ليس موجوداً يف الكتب، علينا أن نُجري عليه القواعد التي أمرنا أهل البيت أن نجريها عىل الحديث املنسوب لهم واملنقول 

 عنهم.

فأهل البيت أعطونا قواعد لتمييز ومعرفة صّحة الحديث، وال يوجد قاعدة تقول أّن الحديث البد أن يكون مكتوباً يف كتاب، أو البّد 

 ن مكتوباً يف الكتب املعروفة !أن يكو 

 (القواعد واحدة يف التعامل مع حديث أهل البيت) ✤

: أننّا ال نرد الحديث وإن جاء من فاسق (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا) والتبّ� يكون يف مضمون الخرب، أوالً : يف املنطق القرآ� ●

ية تتحّدث عن فُّساق يف أد� الحضيض (تتحّدث عن الفّساق الذين قذفوا وليس يف السند ألّن اآلية حكمت عىل الناقل أنّه فاسق واآل 

 مارية القبطية). ورغم ذلك أمرت بأن نتبّ� مضمون الخرب وال نرّده.

 كيف نتبّ� الحديث يف منطق العرتة ؟  -ثانياً : يف منطق العرتة  ●

اختالف الحديث يرويه من نثق به ومنهم َمن ال نثق به، قال:  (عن ابن أيب يعفور عن اإلمام الصادق عليه السالم: قال: سألته عن

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أو ِمن قول رسول الّله، وإّال فالذي جاءكم به أوىل به). إذاً القاعدة التي 

 السالم. نس� عليها هي أن نتبّ� الخرب، بأن نُرجعه إىل كتاب الله وحديث أهل البيت عليهم

 كيف نفهم كتاب الله حتّى نعرض الحديث عىل كتاب الله ؟ ✤

 القرآن الكريم ُيجيبنا (وما يعلم تأويله إّال الله والراسخون يف العلم)

فأهل البيت عليهم السالم هم الراسخون يف العلم، ونحن نفهم القرآن منهم صلوات الله عليهم (من حديثهم)، وحديث آل محّمد 

السالم هو يف هذه املجاميع التفس�ية التي يرفضها عل�ؤنا بسبب اعت�دهم عىل قذارات علم الرجال وعلم الدراية وبسبب عليهم 

 اعت�دهم عىل قواعد التفس� التي أخذوها من النواصب أعداء آل محّمد ! فقالوا بأّن األحاديث التفس�ية ضعيفة، ورفضوها.

 أنا أقول هناك احت�ل�: ✤

 أهل البيت هل فّرسوا القرآن ؟ إذا فّرسوا القرآن فأين هو تفس�هم؟ّول : األ  ●

ال يوجد تفس� للقرآن عندنا إّال هذه األحاديث التفس�ية التي وردت عنهم، فهي متثّل تفس�هم صلوات الله عليهم.. ألنّه ليس من 

 املنطقي أن يكون أهل البيت قد فّرسوا القرآن وضاع تفس�هم !

ملنطقي أن عل�ء املخالف� وعل�ء الشيعة يكتبون تفاس�هم وتُحفظ هذه التفاس� .. وتفاس� أهل البيت عليهم السالم ال هل من ا

 تُحفظ ؟!

%، ويُحتمل أن تكون غ� صحيحة بنسبة 50: أّن األحاديث التفس�ية التي ب� أيدينا يُحتمل أن تكون صحيحة بنسبة 2اإلحت�ل  ●

ل أيضاً يجري عىل آراء العل�ء التي يأتون بها من جيوبهم، أو من النواصب.. هي األخرى يُحتمل فيها الصواب %. وهذا اإلحت�50

 % .. فأيّها نقّدم ؟ املنطق يحكم بتقديم قول املعصوم.50% والخطأ بنسبة  50بنسبة 

ريم وفقاً ألحاديث أهل البيت عليهم السالم وقفة نعرض فيها هذا املضمون (كّل يوم عاشوراء وكّل أرض كربالء) عىل القرآن الك ✤

 التفس�ية.

(كل يوم عاشوراء وكّل أرض كربالء) الحديث باملُجمل يتحّدث عن استمرارية عاشوراء وعن اتساع كربالء.. هناك انتشار لعاشوراء 

 وانتشار لكربالء، وانتشار ملا جرى يف يوم محرّم حتّى تقوم دولة الحق.



(وإذ قال ربّك للمالئكة إّ� جاعل يف األرض خليفة قالوا أتجعل فيها َمن يُفسد فيها ويَسفك الدماء ونحن  30 يف سورة البقرة آية ■

نسبّح بحمدك ونقّدس لك) يف كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر الششرتي يقول: (سورة البقرة : فيها أّول رثاء للحس� عليه 

أي  -أنّهم  -عنهم صلوات الله عليهم  -ها من يُفسد فيها ويسفك الدماء}، ففي الحديث السالم، وهو قوله تعاىل {قالوا أتجعل في

الحظوا مقتل الحس� عليه السالم وأصحابه يف كربالء). املالئكة يتحّدثون عن سفك دماء وهذه الدماء يُسبّحونها  -املالئكة

 سالم.ويُقّدسونها.. فهنا ذكر عاشوراء وذكر كربالء وذكر الحس� عليه ال

 مرّت علينا الرواية يف [ك�ل الدين ومتام النعمة ]رواية إمام زماننا يف تفس� (كهيعص) يف سورة مريم. ■

 فعاشوراء بدأت من يوم الخالفة، ومرّت باألنبياء، وما زكريا إّال مثال.

يف سورة الصافات (فنظر نظرة يف النجوم * فقال إّ� سقيم) واآلية تتحّدث عن نبي الله إبراهيم أنّه نظرة يف علم النجوم، فقال  ■

 إّ� سقيم لِ� يجري عىل الحس� عليه السالم.

 سقيم} قال: حسب فرأى ما ]: (عن إمامنا الصادق يف قوله الله عّز وجل : {فنظر نظرة يف النجوم * فقال إّ� 6[تفس� الربهان: ج

 يحّل بالحس� فقال: إّ� سقيم لِ� يحّل بالحس�).

يف سورة التكوير {وإذا املَوُءودة ُسئلت * بأّي ذنب قُتلت} يف أحاديث أهل البيت عليهم السالم املوُءودة هي الحس� عليه  ■

 السالم.

 ه)املنطق القرآ� يتحّدث أيضاً عن أعداء الحس� (أعداء الل ◁

يف سورة الدخان يف قّصة بني إرسائيل وغرق فرعون {ف� بكت عليهم الس�ء واألرض وما كانوا ُمنظرين}. وكذلك الس�ء ما بكت  ■

عىل أعداء الحس� عليهم السالم وهو يطحنهم طحناً (وطحنَت جنود الفّجار واقتحمَت قسطل الغبار)، وإّ�ا األرض بكت عىل 

 الحس� وآل الحس�.

يف سورة غافر { النار يعرضون عليها غدّواً وعشيّا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشّد العذاب } اإلمام عليه السالم يقول  ■

هذه النار يف الدنيا .. ولكن نحن ال نراها ؛ ألّن يوم القيامة ليس فيه غدّو وليس فيها عيش.. أضف أّن اآلية تُكمل وتقول: {ويوم 

خلوا آل فرعون أشّد العذاب} وفرعون يف ثقافة أهل البيت هو عنوان لقتلة الزهراء، عنوان ألعداء آل محّمد عليهم تقوم الساعة اد

 السالم.. يعني أّن عاشوراء يف آثارها وأبعادها موجودة إن كان يف عامل الحس، أو عامل ما وراء الحّس الذي ال نراه.

وحضور املشهد الحسيني منذ زمان آدم إىل يوم القيامة .. وما ب� ذلك املشهد املنطق القرآ� واضح يتحّدث عن استمرارية  ●

الحسيني حارض عند األنبياء (عند إبراهيم، عند زكريا، عند مريم، عند عيىس، عند يحيا بن زكريا) وهذه مصاديق جزئية تُش� إىل 

الحسيني تجاوز الزمان واملكان.. وهذه قوان� الطي والنرش  إنتشار املشهد الحسيني.. وهو املنطق الذي تحّدثُت عنه ِمن أّن املشهد

 التي تحّدثت عنها.

 هذا هو املنطق القرآ� .. هكذا نعرض الحديث عىل القرآن (بفهم محّمد وآل محّمد للقرآن).

 القرآن من عّيل وآل عيل أُخذ علينا يوم الغدير أن ال نأخذ تفس� القرآن إّال ِمن عّيل وآل عيل .. واملرجع الذي ال يأخذ تفس� ✤

 فقد نقض بيعة الغدير! ال يفهم القرآن إّال َمن ُخوطب به، وهم َمن ُخوطب به صلوات الله عليهم.

 .عىل حديث العرتةوقفة لعرض هذا املضمون (كّل يوم عاشوراء * وكّل يوم كربالء)  ✤

علقمة : قال الباقر عليه السالم: وإن استطعت أن تزوره وقفة عند حديث اإلمام الباقر مع علقمة بخصوص زيارة عاشوراء (قال  ■

يف كّل يوم بهذه الزيارة يف دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك) وهذا يعني أّن كل يوم عاشوراء، وإّال كيف ترتتّب هذه اآلثار، واإلمام 

 يتحّدث عن زيارة عاشوراء يف كّل يوم وليس يف يوم عاشوراء، وليس يف كربالء ؟!

جاء يف هذه الزيارة (الّلهم إّن هذا يوم تربّكت به بنو أميّة، وابن آكلة األكباد، الّلع� ابن اّللع�، عىل لسانَك ولسان نبيّك  مّ�  ■

صّىل الله عليه وآله، يف كّل موطن وموقف وقف فيه نبيك صّىل الله عليه وآله، الّلهم العن أبا سفيان، ومعاوية، ويزيد بن معاوية، 

الّلعنة أبد اآلبدين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحس� ..) ثّم نقرأ (الّلهم إّ� أتقرّب إليك يف هذا عليهم منك 

فس اليوم، ويف موقفي هذا، وأيّام حيايت بالرباءة منهم والّلعنة عليهم وباملواالة لنبيّك وآل نبيّك عليهم السالم) يعني نفس الرباءة ون

 نؤكّدها يف يوم عاشوراء، نؤكّدها يف كّل يوم للحس� عليه السالم.الّلعنة التي 



عل�ً أنّه يوجد يف بعض الكُتب (ويوم عاشوراء يوم تربّكت به بنو أميّة) وهذا تحريف من عل�ء الشيعة ِمن قلّة عقولهم، وقلّة 

 فهمهم.

ين لك عىل مصابهم، الحمد لله عىل عظيم رزيتي) فنحن أيضاً نقرأ يف السجود يف زيارة عاشوراء (الّلهم لك الحمد حمد الشاكر ■

 نذكر هذا املصاب للحس� يف كّل يوم.

ة يف زيارة الحس� يوم عرفة نقرأ (السالم عليك يا رصيع العربة الساكبة، وقرين املصيبة الراتبة) املُصيبة الراتبة هي املُصيبة الثابت ■

. فالنوافل تُسّمى بـ (الرواتب) ألنّه يؤىت بها يف كّل يوم، وُسّمي (الراتب) بهذا اإلسم ألنّه يف كّل يوم ..وهذا املعنى يتكّرر يف الزيارات

 يُعطى يف كّل شهر.

نقرأ : (لبيك داعي  -التي يُزار بها سيّد الشهداء يف أّول رجب، ويف النصف من رجب ويف النصف من شعبان  -يف الزيارة الرجبية  ■

عند إستغاثتك ولسا� عند إستنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبرصي). أجابك قلبي وسمعي وبرصي الله، إن كان مل يُجبك بد� 

 اآلن ويف كّل يوم.

هذا أحد مصاديق النرش الوجدا�، أنّنا نستطيع أن نعيش عاشوراء وما جرى يف عاشوراء يف أّي لحظة ويف أّي مكان حتّى لو كنّا يف  

 أبعد نقطة يف الوجود عن (كربالء).

) أليس املفروض أن يكون مرفوعاً عندنا يف كّل حال (عىل املستوى القلبي، عىل يالثارات الحس�شعار إمام زماننا عليه السالم ( ■

املستوى العاطفي والوجدا�، عىل املستوى اللفظي)؟! ح� نقول : يالثارات الحس�.. يعني أّن اليوم هو عاشوراء، واألرض كربالء، 

 حسينية، واملُصيبة راتبة، والدموع جارية.والراية 

 (يالثارات الحس�) هو شعار إمام زماننا عليه السالم.. وأهل البيت أمرونا أن نتوقّع الفرج صباحاً ومساء.. فكيف نتوقّع الفرج صباحاً 

وم عاشوراء، وكّل أرض كربالء، ومساء من دون أن نعيش مضمون شعار الفرج (يا لثارات الحس�) وهذا الشعار يُريد أن يقول : كّل ي

 وكّل شهر محرّم حتّى تقوم دولة الحّق.

يف زيارة الناحية املقّدسة (فلنئ أخرتني الدهور، وعاقني عن نرصك املقدور، ومل أكن ملن حاربك ُمحاربا، وملن نصب لك العداوة  ■

فاً عىل ما دهاك وتلهُّفا، حتّى أموت بلوعة املصاب مناصبا، فألندبنك صباحاً ومساء وألبك� لَك بدل الدموع دماً حرسة عليك وت أسُّ

 وغّصة اإلكتئاب) وأهل البيت عليهم السالم يقولون: توقّعوا الفرج صباحاً ومساء .. املضام� هي هي. 

 يعني يف كّل يوم من أيّام حيايت أنا يف عاشوراء .. وهذا هو النرش الوجدا� لعاشوراء .

، وأسبل دموعنا، -أي جّرحها حتّى خرج الدم منها  -]: (إّن يوم الحس� أقرح جفوننا  44حار األنوار :جحديث اإلمام الرضا يف [ب ■

ب وأذّل عزيزنا بأرض كرب وبالء أورثتنا الكرب والبالء إىل يوم االنقضاء، فعىل مثل الحس� فليبِك الباكون فإّن البكاء عليه يحط الذنو 

خروج إمام زماننا، أو كان يوم القيامة.. فعىل كال املعني� كل يوم هو عاشوراء (فليبِك الباكون)  العظام) سواء كان يوم االنقضاء يوم

 يعني يبيك الباكون يف كّل يوم.

 رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف كامل الزيارات: (ملّا قُتل الحس� سمع أهلنا قائالً باملدينة يقول : اليوم نزل البالء عىل هذه ■

ة، فال ترون فرحاً حتّى يقوم قامئكم، فيشفي صدوركم ويقتَل عدوّكم ويناَل بالوتر أوتارا) يعني القضيّة ُمستمرّة حتّى تقوم دولة األمّ 

 الحّق.

]: (ملّا ُرضب الحس� بن عيل بالسيف فسقط، ثّم ابتُدر ليقطَع رأسه نادى  7رواية اإلمام الصادق عليه السالم [وسائل الشيعة : ج ■

 من بطنان العرش : أال أيّتها األّمة املتحّ�ة الضالة بعد نبيّها ال وفّقكم الله ألضحى وال لفطر، قال : ثم قال أبو عبد الله : فال منادٍ 

 جرم والله ما وفّقوا وال يوفّقون حتّى يثأر بثأر الحس�)

. لن يحصل توفيق لهذه األّمة حتّى يُثأر بثأر الحس� يعني ال تُقبل أع�لكم . (األضحى إشارة إىل الحّج، والفطر إشارة إىل الصيام).

 (حتّى تقوم دولة الحق).

(شيعتي مه� رشبتم عذب ماٍء فاذكرو� ** أوسمعتم بغريٍب أو شهيد فاندبو�) عاشوراء مع كّل رشبة ماء، مع كّل غريب، مع  ■

 كّل شهيد . فعاشوراء معكم عىل طول الخط.

الذين يتصّورون أّن الحديث ح� يقول (كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربالء) أّن املراد من ذلك  عند أولئكهناك جهالة واضحة  ✤

 هو أّن سائر أيّام السنة كيوم عاشوراء الذي قُتل فيه سيّد الشهداء !!



عن األيّام غ� العاديّة.. فكيف َمن يقول بهذا الكالم ُهناك خلل يف عقله.. فاإلنسان العادي أيّامه العادية ال تتشابه وال تتكّرر، فضالً 

 بيوم الحس� ؟! وكيف ألّي أرض أن تكون مثل كربالء، وكربالء ترعة من ترع الجنان ؟! قطعاً ال ُ�كن ذلك

 ) يف ثقافة أهل البيت عليهم السالم .قانون التنزيلوقفة عند ( ✤

دث . قيل يا رسول يف املسجد النتظار الصالة عبادة، ما مل يُح]: (الجلوس 3رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [وسائل الشيعة : ج ■

)، فهل صار االنتظار صالةً فعالً.. -وهي كشف املستور من أحوال املؤمن� وشؤونهم الخاّصة بهم  -؟ قال : الِغيبة الله وما الحدث

الة .. يعني : هناك آثار وجدانية، آثار تكوينية، بحيث ال يجوز لإلنسان أن يضحك، أن يأكل، أن يرشب؟! هنا نُزّل االنتظار منزلة الص

آثار دنيوية، آثار أُخروية.. ولكن مل تنقلب ماهية االنتظار إىل صالة. يعني إذا صدرت الِغيبة من االنسان يف املسجد، فإّن انتظاره 

 نزلة الصالة.للصالة ال يُعّد عبادة.. فنُزّلت الِغيبة مبنزلة ناقض الوضوء، ك� أّن االنتظار نُزّل مب

قول سيّد األوصياء عليه السالم (أال وَمن ُسئل عن قاتيل فزعم أنّه مؤمن فقد قتلني) هنا يُنزَّل القائل بإ�ان قاتل سيّد األوصياء  ■

 ى.بأنّه مبنزلة عبد الرحمن بن ملجم .. يُنزّل مبنزلته، وليس نفس املنزلة.. ُ�كن أن يكون أسوأ منه إذا كان بحالة ورشوط أخر 

 حديث اإلمام السجاد مع أيب خالد الكابيل عن أوصاف أهل زمان الَغيبة املُنتظرين: ■

(ألّن الله تَعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة املشاهدة) الَغيبة ما صارت ُمشاهدة، 

 ولكنّها نُزّلت مبنزلة املُشاهدة.

حديث رسول الله صّىل الله عليه وآله املعروف بحديث املنزلة (يا عيل أنت منّي مبنزلة هارون من موىس)، مع الفارق ب� النبي  ■

 وموىس، ومع الفارق ب� هارون وسيّد األوصياء.

لمون يعرفون منزلة هارون من موىس، التنزيل يكون أحياناً من العايل إىل الدا�، ألّن املُتلّقي تكون صورة الدا� واضحة عنده .. فاملس

هذه الصورة واضحة عندهم .. لذلك قال النبي لسيّد األوصياء (أنت منّي مبنزلة هارون من موىس) حتّى تكون الصورة واضحة 

 عندهم.

 هناك أيضاً رفع للعايل إىل منزلة الدا� .. عىل سبيل املثال : ■

الزيارات (عن محمد بن يحيى العطار، عن بعض أهل الري، قال: دخلت عىل أيب  ما جاء يف زيارة عبد العظيم الحسني يف كامل ●

الحسن العسكري، فقال: أين كنت، فقلت: زرُت الحس� بن عيل، فقال: أما إنّك لو زرت قرب عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار 

 الحس�).

 دا� يف مرتبة العايل.قطعاً زيارة عبد العظيم الحسني ليست كزيارة الحس�، ولكنّه إنزال لل

يف زيارة عبد العظيم الحسني نقرأ :(السالم عليك يا أبا القاسم بن السبط املنتجب املجتبى، السالم عليك يا من بزيارته ثواب زيارة 

 سيّد الشهداء يُرتجى)

. ولكّن الحديث هنا نزّلها منزلة ثواب زيارة الحس� يُرتجى يف زيارة عبد العظيم الحسني، وليس زيارة الحس� كزيارة عبد العظيم .

ً ليست كزيارة الحس� .. ألّن زيارة الحس� واجبة، فهل زيارة عبد العظيم  زيارة الحس� ملا فيها من عظيم األجر، ولكنّها قطعا

 الحسني واجبة.

 ثق كتب الطائفة)يف كتاب [كامل الزيارات ]أو زيارة الحس� واجبة (وقفة عند بعض روايات العرتة التي تُؤكّد أّن  ✤

* (عن أم سعيد األحمسيّة عن اإلمام الصادق عليه السالم: قالت، قال يل: يا أّم سعيد تزورين قرب الحس�؟ قالت، قلت: نعم. قال 

عاً عليه السالم: زوريه فإّن زيارة قرب الحس� واجبة عىل الرجال والنساء) اإلمام قال (قرب الحس�) يعني يقصد الزيارة من قُرب. وقط

 َمن عنده ُعذر، فذلك أمر آخر.

رواية اإلمام الصادق عليه السالم (لو أّن أحدكم حّج دهره ثم مل يُزر الحس� لكان تاركاً حّقاً من حقوق الله وحقوق رسول الله  ●

 ألّن حّق الحس� فريضة من الله واجبة عىل كل مسلم)

رة قرب الحس� عليه السالم، فإّن إتيانه ُمفرتض عىل كّل مؤمن يقّر للحس� باإلمامة رواية اإلمام الباقر عليه السالم (ُمروا شيعتنا بزيا ●

 من الله عّز وجل) والروايات كث�ة جّداً.



حديث النبي األعظم صّىل الله عليه وآله (جهاد املرأة ُحسن التبّعل) حسن التبّعل هو حسن املعارشة الزوجيّة.. فُحسن التبّعل  ●

 الجهاد.هنا أُنزل منزلة 

جاء فيه:  -الذي قال عنه اإلمام الرضا عليه السالم املأمون عىل الدين والدنيا  -حديث اإلمام الرضا عليه السالم مع زكريا بن آدم  ●

(عن زكريا ابن آدم، قال: قلت للرضا عليه السالم: إّ� أريد الخروج عن أهل بيتي، فقد كرث السفهاء، فقال: ال تفعل، فإّن أهل قم 

) فهل زكريا بن آدم -يعني موىس بن جعفر عليه السالم  -ك� يُدفع عن أهل بغداد بأيب الحسن  -أي يُدفع البالء  -فع عنهم بك يد

 كموىس بن جعفر؟

 قطعاً ال . ولكنّه تنزيل للدا� مبنزلة العايل.

ل ألزواج النبي مبنزلة أّمهات املؤمن�، وإّال فإّن يف القرآن الكريم (النبي أوىل باملؤمن� من أنفسهم وأزواجه أُّمهاتهم) هذا إنزا ●

ً ليسوا أّمهات املؤمن� فهم مل يحملوا املؤمن�، ومل يُرضعوهم.. وكذلك إذا طلّق النبي زوجته فإنّها ال تبقى أُمّ  اً أزواج النبي قطعا

 للمؤمن�.

زّل كّل يوم من األيّام مبنزلة عاشوراء إذا كُنا نعيش عاشوراء فحين� نقول (كّل يوم عاشوراء وكّل أرض كربالء وكّل شهر محرّم) يعني نُ 

 ).النرش الوجدا�يف وجداننا، وكنا نعيش كربالء يف وجداننا .. فمن قوان� الطي والنرش هو (

يؤملهم،  ما جاء يف حديث الكساء الرشيف (الّلهم إّن هؤالء أهل بيتي، وخاصتي، وحاّمتي، لحمهم لحمي، ودمهم دمي، يُؤملني ما ●

 ويحزنني ما يحزنهم، ...) إىل أن يقول (إنّهم منّي وأنا منهم)

وعندنا أحاديث عن أهل البيت عليهم السالم تقول (شيعتنا منّا ونحن منهم) فهل أمثال هذه األحاديث مع حديث الكساء هي 

 بنفس املستوى؟!

(أنا محّمد ومحّمد أنا) فعيل هو محّمد، ومحّمد هو عّيل إّال  ح� يقول رسول الله (أنا عيل وعٌيل أنا) وح� يقول سيد األوصياء ●

 أّن محّمداً هو محّمد، وعّيل هو عيل . (فهناك حيثيات يف الكالم)

رواية اإلمام الكاظم عليه السالم يف [كامل الزيارات ]: (من مل يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا، يُكتب له ثواب زيارتنا، وَمن  ●

 مل يقدر عىل ِصلتنا فليصل صالحي موالينا، يُكتب له ثواب ِصلتنا)

عبد العظيم الحسني، ولكن قطعاً هذا ال يعني أّن املوايل هنا نُزّلت زيارة املوايل مبنزلة زيارة أهل البيت ك� مّر يف الحديث عن 

 صاروا كأهل البيت عليهم السالم.

 قول اإلمام الرضا عليه السالم (َمن زار املعصومة يف قم فقد زار�) وقوله عليه السالم (َمن مل يقدر عىل زياريت فليزر أخي القاسم) ●

� فُزر زائري).. وكذلك هناك حديث ينقله الخطباء عىل املنابر عن اإلمام الصادق هناك حديث يُنقل عن سيّد الشهداء (إذا مل تزر  ●

 عليه السالم (مجلس الحس� كقبّة الحس�) وهذا الحديث أقوى من (كّل يوم عاشوراء وكّل أرض كربالء).

 قبّة الحس� : كربالء .. ولكن املركز عند الحس�.

 


