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صلوات اهللا عليهم أمجعني مشاركة منا ملن حنن يف جوارها عليها أفضل الصالة و السالم  
كرمية آل الرسول و كم هلا من أياٍد و نِعم فواضل أسبغتها علينا و ُأسبغت علينا يف 
جوارها و يف خدمتها رغم تقصرينا يف حقها عليها أفضل الصالة و السالم و مشاركة منا 

ا سيد الشهداص صلوات اهللا و سالمه عليه ننور اللس احلسيين بفرحتها مبيالد جده
  .الشريف بالصالة على حممٍد و آل حممد

 
 ثنيـــــبد اهللا أغــــول أدركني يا أبا عــيا عزيز البت

 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

بحانك أن جتلى نور مجالك يف أكمل سبحانك اللهم و تعاليت و سبحانك سبحانك س
نشآتِه يف ُحسٍني و ما أدراك ما ُحسني و الصالة على سيدنا و نبينا شفيع ذنوبنا و غاية 
آمالنا يف كل يسريٍة و عسرية من أخرجنا من حرية اجلهالة و أخذ بأيدينا و بعقولنا إىل 

ر الظاهر الباطن نبينا أبا النور بعد أن انتكست يف الظالم أعين الفاتح اخلامت األول اآلخ
القسم حممٍد و آله الطيبني الطاهرين , و اللعنة الدائمُة على أعدائهم و أعداص شيعتهم إىل 

 .يوم الدين 
نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ  ،َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ ( بَان ،بـَيـْ َيْخُرُج ،  َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ُهمَ  بَان ، ا اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ِمنـْ آياٌت شريفة اقتطفتها من سورة ) َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
َمَرَج (ٍل موجز يف هذه اآليات الشريفة الرمحن يف البداية أشري إىل املعاين اللغوية و بشك

و مرج يف لغة العرب  )جَ َمرَ (الكلمة غري الواضحة يف هذه اآلية كلمة  )اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ 
تأيت مبعىن خلط بل هي لغٌة ثانية يف مزج مزََج و مرَج لغتان من لغات العرب و علم 
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املعروف بني أهل اللغة يسمى بعلم اللغات يتناول دراسة لغات العرب و إمنا يتناول دراسة 
ج و الكلمات ال  دلت على معىن  واحد و تشابت بعض الشيص يف بنيتها اللفظية مر 

مزج مبعىن  واحد بل هي لغٌة يف مزج مرج يف لغة العرب خلط و مرج يف لغة العرب أيضا  
تأيت مبعىن أرسل و معاين أخرى هلا لكن قطعا  املعىن املناسب حبسب القرائن املوجودة يف 

 .هذه اآليات الشريفة 
يعين أنه  )اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ َمَرَج (فاللغية تشري إىل املمازجة  يـَْلَتِقَيانِ و يف نفس اآلية كلمة 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ ، َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (سبحانه و تعاىل خلق البحرين فالتقيا  ) بـَيـْ
برزخ يف لغة العرب و لرمبا ذهب بعض اللغويني أن هذه الكلمة ليست يف أصلها عربية و و 

كالم العرب من لغات أخرى بالنتيجة هذه الكلمة  إمنا هي كلمٌة دخيلة دخلت على  
كانت مستعملة يف لسان العرب و الربزخ هو احلاجز و الربزخ هو الفاصل و من هنا قيل 
للفرتة ال  يبقى فيها اإلنسان بعد انتقالِه من الدنيا إىل يوم القيامة ُمسيت يف كالم أهل 

الدنيوي و العامل األخروي الفاصل و  البيت بعامل الربزخ العامل الذي يفصُل بني العامل
احلاجز و من هنا أيضا  وقع يف كلمات العرفاص بالنسبِة للعوامل املثالية ال  عربوا عنها بعوامل 
الربازخ أو العوامل الربزخية هي العوامل الفاصلة بني العامل الدنيوي و العوامل العلوية املتعالية  

ا كان إطالق العوامل الربزخية اعتمادا  على املعىن كعامل الالهوت و اجلربوت أيضا  من هن
اللغوي أن الربزخ هو الفاصل و هو احلاجز بينهما برزٌخ ال يبغيان , و البغي يف كالم 
العرب ال يبغيان إما املراد ال يبغيان يعين ال يظلم أحدمها اآلخر ألن البغي من معانيه 

من معاين البغي الظلم و من معاين البغي   بالنتيجة البغي له معاٍن متعددة يف كالم العرب
كذلك تأيت  الوصول أيضا  من معاين البغي و من معاين البغي كذلك تأيت مبعىن الوجوه و 
لذلك يقال ينبغي اشُتقت من كلمة البغي و كذلك من معاين البغي الطلب و فالن يبتغي 
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ين متعددة لكن الظاهر من من فالن أما تأيت مبعىن يطلب هنا أو يرجو منه بالنتيجة املعا
بالنتيجة قد يُقصد منها معىن الظلم قد يقصد منها معىن  )ال يـَْبِغَيانِ (اآلية الشريفة 

الوصول على أي حاٍل قلت أنا ال أطيل يف البيان اللغوي  لكلمات هذه اآليات الشريفة 
عانيها غري فقط الكلمات غري الواضحة و هذه اآليات رمبا ُتسمع ِمرارا  وتكرارا  لكن م

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ  ،َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (واضحة معانيها غري جلية غري بينه   ,بـَيـْ
بَان أالص تعين نِعم و أالص مفردها إىل أالص مجع لكلمة إىل و لذلك  )َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

يعين نعمة )  ِإَلى رَبـَِّها نَاِظَرةٌ  ، ٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ ُوُجو علمائنا من يُفسر اآلية الشريفة ( من
ربا ناظرة إذا  يف هذه اآلية ليس هي حرف اجلر الذي يشري إىل معىن النهاية أو إىل معىن 

ناظرة من النظارة اجلمال إىل ربا يعين نعمة ربا فأالص مجٌع  )ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ (الغاية 
فضل با الباري على عباده وخلقه ي النعمة و أالص هي النعم والفواضل ال  يتإلىل و إىل ه

بَان( بَاناخلطاب ملثىن  )َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ اخلطاب ملثىن  َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
تكذبان هذا الفعل واضح من األفعال اخلمسة أو من األمثلة اخلمسة كما وقع يف 

سورة الرمحن اخلطاب ألثنني و اخلطاب واضح يف العلماص النحو تكذبان  اصطالح
لموعتني و اآليات الشريفة من خالل سياق اآليات أنا اآلن ما أريد أن أدخل من 
املقصود يف األثنني األول و الثاين أو املقصود اجلن واإلنس من سياق اآليات بالنتيجة هذه 

فسرين تكذبان اخلطاب لإلنس و األراص موجودة من سياق اآليات حب
ُ
سب املعروف بني امل

اجلان لطائفة اجلان خصوصا  و أن سورة الرمحن حتدثت عن خلقة اجلن و اإلنس ليس 
الثقالن هنا ) َسنَـْفُرُغ َلُكْم َأيـَُّها الثـََّقالنِ (هناك جمال إليراد هذه املباحث بشكلها املفصل 

وا من أقطار السماوات و األرض فانفذوا , يا معشر اجلن و اإلنس إن استطعتم أن تنفذ
اآليات الشريفة واضح اخلطاب فيها إىل طائفتني من خالل السياق اللغوي املوجود يف 
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آيات الكتاب الكرمي فبأي أالص ربكما تكذبان فاخلطاب للجن و اإلنس و ال مانع أن 
كتاب هلا مطالع و يكون اخلطاب لألول و الثاين يف حٍد من حدود اآلية بالنتيجة آيات ال

هلا جماري و هلا حدود و لذلك يف رواياتنا الشريفة رمبا يكون أول اآلية يف شيص و أخر 
اآلية يف شيٍص أخر و لذلك تقول الروايات ما من شيٍص أبعد عن عقول الرجال مثل 
القرآن  على أي حال أنا قلت ليس أصل البحث للتفصيل يف املعاين اللغوية و الدالالت 

ية يف اآليات اآلن فقط جنري جريانا  سريعا  يف بيان املعاين اللغوية بعد ذلك نرجع إىل اللغو 
بَان(بيان معاين اآليات الشريفة  خيرُج منهما و اضح الضمري  )َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

نَـُهَما بـَْرزَخٌ  ، َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (منهما يعود على البحرين  فَِبَأيِّ آالِء  ،ال يـَْبِغَيانِ  بـَيـْ
بَان خيرُج منهما مها هنا الضمري عائد على البحرين السياق اللغوي يعني على  )رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ذلك كالم املفسرين ظاهر اآليات الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات 
َفِبَأيِّ (من البحرين اللؤلؤ و املرجان اهللا عليهم أمجعني املفسرة هلذه اآليات خيرُج منهما أي 

بَان أما اللؤلؤ فهو هذا النوع من األحجار الكرمية املعروفة و ال  ) آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
تستخرج من البحار و حىت أيضا  تستخرج من األ�ار و لرمبا هذه من املسائل العويصة 

ار أو ما يستخرج من األ�ار أل�م ال  اختلف فيها املفسرون أن اللؤلؤ يستخرج من األ�
َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َساِئٌغ (ربطوا بني هذه اآلية و بني آيٍة أخرى 

 . )َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَن َلْحماً َطرِيّاً َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها
حال  لكن بالنتيجة الأللئ تستخرج من البحار و من األ�ار  اللؤلؤ هو هذا  على أي 

احلجر الكرمي الذي يستخرج و الذي يكون لونه ضاربا  إىل الصفرة أو يكون يف غاية 
البياض من اللؤلؤ ما يكون لونُه أبيض يضرب إىل الصفرة و من اللؤلؤ ما يكون أبيض هذا 

يجة أيضا  كيف يتكون يف داخلها نظريات حىت العلمية الذي يستخرج من األصداف بالنت
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احلديثة و القدمية أيضا  اختالف يف كيفية تكّون هذا اللؤلؤ يف داخل هذه األصداف ليس 
احلديث عن هذا املطلب و أما املرجان املرجان نوع من أنواع احليوانات الثابتة بالنتيجة 

ن كان قدميا  يعتقدون أن املرجان من هناك يف البحار حبسب اصطالحات علم احليوان وا
النباتات البحرية أو أن املرجان من الصخور البحرية فقدميا    يعتقدون ان املرجان من 
الصخور البحرية ألنه املرجان صخر من األحجار بالنتيجة بعد ذلك قالوا أن املرجان من 

د يف طائفة احليوانات النباتات البحرية أما يف اصطالح علم احليوان احلديث املرجان يع
الثابتة كحيوان األسفنج مثال  أيضا  من احليوانات الثابتة و هذا احليوان من احليوانات الثابتة 
شكلُه شبيه بالنبات و هذه الصفه ظاهره يف احليوانات الثابتة يف البحار يف املاص أ�ا تشبه 

شئت أن ليس املشكلة يف النباتات يف حياتا بالنتيجة هذا احليوان هذا النبات قل ما 
حتديد مصطلح ألطالقه عليه خترج منه تكلسات خترج منه تكلسات هذه التكلسات 
تتكلس تتحجر شيئا  فشيئا  و يكون لو�ا لوٌن أمحر و املرجان عند أهل املرجان يتبادر إىل 
 األذهان وحىت يف اللغة املرجان يكون لونُه أمحر أم قد يوجد بعض أنواع املرجان بلونٍ 

وردي أو بلوٍن أبيض و هذا يف عرف أهل املرجان أنُه مل ينضج بعد لكن يوجد هذا النوع 
من املرجان و هو قليل جدا  أن جتد من املرجان ما لونُه وردي أو ما لونُه أبيض و إال لون 
املرجان لونُه أبيض و إذا تنظر إىل أحجار املرجان يف بداية تكو�ا و حىت بعد التكلس 

باللون األمحر جند فيها شيص يف شكلها يشابه و الذي يتلون  عد التكلس األخرياألخري ب
األوعية الشعرية الدموية يف بدن اإلنسان يشابه األوعية الشعرية اآلن إذا تنظر حقيقة  إذا 
تنظر إىل صوره ال  تُنشر يف الالت أو يف الكتب العلمية هناك تشققات فيه تشابه 

موية يف بدن اإلنسان على أي حال تقريبا  هذه أهم املعاين اللغوية أو األوعية  الشعرية الد
أهم املطالب ال  حتتاج إىل بيان و بينتها بشكٍل خمتصر املقام ال يسع للتفصيل يف البيان 
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نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ  ،َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (اللغوي  بَانَفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكمَ  ،بـَيـْ  ا ُتَكذِّ
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ، بَان ، َيْخُرُج ِمنـْ هذه املعاين اللغوية و أما ) َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ما ذكرُه املفسرون و غريب يف كتب تفسرينا حنن الشيعة أيضا  يذوق املفسر يف هذه 
ان و أن املقصود من مرج البحرين اآليات و يبحث يف مسألة تّكون اللؤلؤ أو تكّون املرج

َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا ( البحران هنا ذلك البحر الذي وصف يف اآلية بسورة فاطر
يتيهون يقولون  )إىل أخر اآلية الشريفة...َعْذٌب فـَُراٌت َساِئٌغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ 

ية الغريب أنه يف البحران يف هذه اآلم اآلية و آلية هم البحران يف تلكالبحران هنا  يف هذه ا
ما يستوي البحران عندما يفسرو�ا يفسرو�ا باملؤمن و الكافر أن اآلية هنا إذا أردت أن و 

َوَما َيْسَتِوي (تراجع امليزان جتد هذا املعىن موجودا  و يف غري امليزان أيضا  يف هذه اآلية 
تُفسر اآلية مع أ�ا ظاهرة ) ٌغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َسائِ 

َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك ( و من كلٍ اآلية هنا ظاهرة و واضحة أنه 
اآلية تتحد  ظاهرا  من ظاهرها مع ذلك تؤول باملؤمن و الكافر و ال بأ  بذا  )َمَواِخرَ 

ت الذي يسوغ شرابه يل و بذه االستفادة و أن احلديث هنا عن البحر السائغ الفراالتأو 
هذا امللح اُألجاج و اُألجاج املر يف غاية املرارة يقال ماٌص أجاج يعين ماص البحر الطيب و 

هو املاص  َ◌َهَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ يولد احلرقة عند شربه نتيجة لشدة ملوحته نتيجة لشدة مرارته 
بب حرقة عند شربه نتيجة لشدة ملوحتِه لشدة مرارتِه ماص البحر هكذا يصنع الذي يس

باإلنسان لو شربه يتحسس احلرقة يف حلقومه هذه اآلية تفسر يف املؤمن والكافر أما هذه 
اآلية و اآليات و ال  وردت فيها روايات أهل البيت يف أ�ا مفسرة باحلسِن واحلسني 

تفسر وإمنا تفسر باللؤلؤ واملرجان  تفسر حىت باملؤمن ما العليهما أفضل الصالة والسالم 
يتكون وخالف بني  وكيف يتكون اللؤلؤ وهل ميكن أن يتكون يف املياه احللوه أو ال
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املفسرين يعين أن األصداف تكّون اللؤلؤ فقط أصداف البحار أو أصداف األ�ار واآلن 
ة خصوصا  يف أمريكا الشمالية خصوصا  الواقع الواقع العملي يثبت اآلن األ�ار  املوجود

�ر املسسيب و غري غريه من األ�ار يف أمريكا الشمالية تستخرج منه الآللئ وحىت يف أوربا 
مااستخرجت بالنتيجة يدوخون يف هذا ستخرج ورمبا حىت يف مناطقنا لكن بعض األ�ار ت

الف كيف يتكون اللؤلؤ  االختالف واملعىن األصلي الذي بينته الروايات يُنسى ويبقى اخل
كيف يتكون املرجان وهذا التكون من نفس ماص البحر املاحل أو احللو من مياه األمطار 
النازلة يف حني نزوهلا ولذلك يقولون األصداف تكون يف شواطئ البحار حني نزول 
األمطار وعلى أي حال وهذه االختالفات إىل أخرها يدوخون يف مثل هذه التفسريات 

البيت موجود جبانبها ويرتك وخبصوص هذه اآليات وردت روايات كثرية روايات   وكالم أهل
كثرية عن أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني وعن النيب صلى اهللا عليه وآله فقط يف 

 .تفسري الربهان فقط والسيد البحراين مل يكن قد استقصى الراويات بتمامها 
تب أخرى مل يكن السيد قد ذكرها يف كتابه وإال هناك كثري من الروايات جندها يف ك

البحار اآلن يف كتاب البحار الشريف ميكن أن نستخرج روايات كثرية تكون مبثابة 
مستدرك وقد يكون كبري لكتاب البحار السيد البحراين يف هذه اآليه فقط يف هذه اآليه 

له و سلم وغري ذكر اثن  عشر روايه وردت عن أهل البيت وعن النيب صلى اهللا عليه وآ
السيد البحراين أيضا روايات كثرية وردت عن أهل بيت العصمة بل يف كتب العامه يف 
الدر املنثور هذا الكتاب املعروف املشهور للسيوطي يف الدر املنثور أيضا  وردت الرواية عن 
أبناص العامه منقولة عن ابن عبا  يف أن هذه اآليات مفسرة باحلسن واحلسني عليهما 

ل الصالة والسالم وحىت يف تفسري الثعاليب أيضا معروف هذا التفسري من تفاسري أبناص أفض
العامه هذا املعىن أيضا ورد أن هذه اآليات مفسرة  باحلسن واحلسني عليهما أفضل الصالة 
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والسالم وواقعا هو هذا الظلم يعين عليهم أفضل الصالة والسالم نرتك كالمهم جبانب 
جاص ليبلغ النا  كيف  نب ال طائل حتتها وال فائدة فيها القرآن ماونبحث وندور يف جوا

خيلق املرجان رمبا قد يكون من حدود هذه اآليه أما الواجب على اإلنسان أن يبحث عن 
األهم القرآن جاص ليحث النا  على الوصول إىل اهللا القرآن جاص ليقود األنسانيه إىل اهللا 

ميكن أن تُقاد  علي وآل علي صلوات اهللا عليهم أمجعني الواألنسانيه التقاد إىل اهللا بدون 
االنسانيه إىل اهللا بدون علي وآل علي   فالقرآن جاص يؤكد هذا املعىن جاص يؤكد احلقيقة 
املعنوية لعلي وآل علي صلوات اهللا عليهم أمجعني حىت وان كان للقرآن ظواهر وان كان 

شئت من   راصات واىل أخره وقل ماللقرآن بواطن وحدود ومطالع وجماري وحروف وق
كلمات وأراص و أقوال املفسرين واىل غري ذلك لكن بالنتيجة السفينة ال  ترسو على 
شاطئ األمان سفينة احلسني صلوات اهللا وسالمه عليه السفينة ال  ترسو على شاطئ 

هلدى اهلدايه سفينة علي وآل علي السفُني الذي خيرج النا  من حبر الظلمات إىل حبر ا
من ذلك امللح األجاج إىل البحر العذب الفرات السائغ شرابه سفينة صاحب األمر 
صلوات اهللا وسالمه عليه فال أذوُق أنا وال أذوقك معي يف كلمات املفسرين لننهل من 
العني الصافية من عني آل الرسول صلوات اهللا عليهم أمجعني ماذا قالوا يف تفسري هذه 

له من األخوة اُحلضار هذا املعىن يعرفونه و أنا ليس مقصودي أن اآليات الشريفة رمبا مج
اذكر هذا املعىن اإلمجايل  أوال  أشري إىل املعىن الذي ورد يف الروايات بعد ذلك أتناول 

 .بيانات خمتصرة 
بحران ال )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (يف مقصود هذه الرواية الشريفة و يف داللة اآليات املباركة 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال هنا يف روايات أهل البيت علٌي و فاطمة عليهما أفضل الصالة و السالم  بـَيـْ
و الربزخ يف بعض روايات أهل البيت أنُه رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم و  يـَْبِغَيانِ 



ميالد اإلمام احلسني عليه السالم                                                      لَسماحة الشيخ األستاذ الغّزي  
  
 

               
 

  )9 ( 

يجة الروايات يف رواياٍت أخرى ما ذكرت هذا املعىن و إمنا قالت أن الربزخ هو احلاجز  بالنت
ال  شخصت احلاجز أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم تبني مصداقية املعىن 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ املذكور بشكٍل إمجايل يف رواياٍت أخرى  ال يبغيان قال عليه  بـَيـْ
ي أحدمها رة قال ال يبغالسالم أبو عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه صادق العرتة الطاه

بَانعلى اآلخر( ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ، َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ قال احلسن و  )َيْخُرُج ِمنـْ
سالمه عليه يف هذه الروايات ال  فهو من أمساص احلسن صلوات اهللا و احلسني أما اللؤلؤ 

 عليه يف كتابِه اللوامع فسرت هذه اآلية و لذلك السيد هاشم البحراين رضوان اهللا تعاىل
النورانية يف أمساص علي و أهل بيتِه القرآنية ذكر من مجلة أمسائهم هو هذا األسم اللؤلؤ من 
أمساص إمامنا احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه و املرجان من أمساص سيد الشهداص  يعين من 

ت اهللا عليهم أمجعني العناوين ال  وضعت يف الكتاب الكرمي رموزا  و أمساصا  هلم صلوا
ُهَما ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ أي من علي و فاطمة من البحرين الشريفني  َيْخُرُج ِمنـْ  َيْخُرُج ِمنـْ

بَان ، أي بأي نعمة أعظم من هذه النعمة أنت ُتكذب هذه  )َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
لي على هذه األمة على شيعتهم النعمة العظمى بل النعمة األعظم نعمة علي و آل ع

على اإلنسانية مجعاص على األرض على السماص على كل الوجود على كل خملوق على كل 
ذاٍت تسربلت بسربال الوجود النعمة األعظم و النعمُة العظمى علٌي و آل علي صلوات 

 أذهانكم و  اهللا عليهم أمجعني اآلن املعىن اللغوي ملفردات اآلية ذكرتُه رمبا أصبح واضحا  يف
كذلك ما داخ فيه املفسرون أشرُت أليه بشكٍل إمجايل  أيضا  ما ورد يف روايات أهل البيت 
بينتُه بشكٍل خمتصر يف معاين هذه اآليات الشريفة  أما ما هي دالالت هذه اآلية الشريفة 

تقيان أن اهللا سبحانه البحران حبر علي حبُر فاطمة مرج البحرين يل )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (
قلت مرج مبعىن  )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (و تعاىل مزج البحرين و مها بذا املزج يلتقيان 
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مزج أن اهللا سبحانه و تعاىل خلط البحرين فالتقيا ما املراد هنا من خلط البحرين هنا معاٍن 
أن عليا  صلوات اهللا و سالمه عليه  متعددة املعىن األول رمبا ُيشار بذه اآلية إىل التزويج

تزوج فاطمة لكن هلذا التزويج خصوصية ألن هذا التزويج بأمر اهللا سبحانه و تعاىل برعاية 
اهللا سبحانه و تعاىل و عقد الزواج كان يف السماص قبل أن يتم يف األرض بالنتيجة ليس 

الكالم يف هذا احلديث اآلن عن زواج فاطمة عليها أفضل الصالة و السالم فأبسط 
ُهَما اللُّْؤُلُؤ ( املراد هذا املعىن و قرينة )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (املطلب لرمبا  َيْخُرُج ِمنـْ

فخروج األوالد إمنا يكون متفرعا  عن الزواج متفرعا  على الزواج فأن اهللا سبحانه ) َواْلَمْرَجانُ 
 .هللا عليهما و آهلما و تعاىل هو الذي زّوج فاطمة من علي صلوات ا

و لذلك ليس لفاطمة من كفؤ كما يف رواياتنا من آدم فما دونه رواياتنا الشريفة أن ليس  
هلا من كفؤ إال أبو احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه مرج البحرين يلتقيان يعين زّوجهما 

ويج هذا هذا التزويج الذي له كل اخلصوصيات ال  وردت يف روايات أهل البيت و أُي تز 
تزويج ينتج عنه حسٌن حسني أي تزويج هذا و أيُة خصوصية هذه من هذا التزويج رمبا 
أُريد هذا املعىن و أن اهللا سبحانه و تعاىل بالنتيجة املزاوجة خمالطة املزاوجة املخالطة فأن اهللا 

 ..سبحانه و تعاىل خلط بني هذين البحرين املراد هنا زاوج بينهما هذا معىن 
 ...)هنا ينتهي الوجه األول من الكاسيت إىل(...

إشارة إىل فناص الذات الفاطمية يف الذات العلوية و إمنا الزوجية هنا مظهٌر و لبا  الزوجية 
هنا مظهٌر و لبا  و إمنا فنت الذات الفاطمية يف الذات العلوية ملاذا ألن عليا  صلوات اهللا 

فاطمة عليها أفضل الصالة و السالم و سالمه عليه إمام زما�ا و إن كانت هي احلجة 
يوٍم من األيام نتناول هذا املعىن إذ ورد يف رواياتنا  ُحجٌة و ُحجيتها مطلقة و رمبا يف

الشريفة أن األئمة حجٌة على النا  و فاطمة حجة عليهم هذا املعىن رمبا نتناولُه ُحجٌة 
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على األئمة من ولد علي صلوات اهللا و سالمه عليه على أي حال هذا املعىن معىن ُحجية 
أخر فالذات الفاطمية فنت يف الذات العلوية  فاطمة اإلطالقية إن شاص اهللا نتناوله يف وقتٍ 

و إمنا فنت من جهِة أن عليا  إمام زما�ا و أكمل النا  من فىن يف إمام زمانه صلوات اهللا 
و سالمه عليه و علٌي إمام زما�ا و إمنا خرجت فاطمة فكسرت خدرها و كسرت صمتها 

بنفسها ال ألنُه يف مقام و خرجت بنت النبوة و خرجت مثال الطهارة ُتدافُع عن علي 
 .الزوجية ال ألنُه يف مقام الزوجية ألنه يف مقام اإلمامة صلوات اهللا و سالمه عليه و عليها 

مع ذلك هذا البحث متشعب و ال أريد الدخول فيه فاملعىن الثاين أن الذات الفاطمية 
املزاوجة فنت يف الذات العلوية هذا من جهة و حىت من جهة املزاوجة و حىت من جهة 

أليس ورد يف رواياتنا عن النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم أين لو أمرُت أحدا  أن يسجد 
ألحد ألمرُت املرأة أن تسجد لزوجها و السجود عنوان الفناص لو أمرُت أحدا  أن يسجد 
ألحد ألمرُت الزوجة أن تسجد لزوجها ألمرُت املرأة أن تسجد لزوجها رمبا يكون يف هذا 

ث  و يف غريه إشارة للذي أريده و أنا ما أريد التفصيل ألنه مطالب أخرى أتناوهلا احلدي
يف اآليات الشريفة و أريد ذكرها و لذلك أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه يف أبياتِه 

 ؟ األفتخارية املعروفة ماذا يقول
 وبنــــــــــــُت حممــــــــــــٍد ســــــــــــكين و عرســــــــــــي

 

 مســـــــوط حلمهـــــــا بـــــــدمي و حلمـــــــي 
  

 لوٌط أبيات مشهورة رمبا حيفظها الكثري ألنه دائما تتلى على املنابر مسوٌط خم
 وبنــــــــــــُت حممــــــــــــٍد ســــــــــــكين و عرســــــــــــي

 

   مســـــــوط حلمهـــــــا بـــــــدمي و حلمـــــــي 
  

و مسوط ساط يعين خلط أصال  ساط اخللط بتمام معناه و إمنا يقال فالٌن ساط القدر إذا 
 يقال فالٌن ساط القدر ما أدخل شيئا  فخلط خلط املرق باللحم املرق و متام األجزاص
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 وبنــــــــــــُت حممــــــــــــٍد ســــــــــــكين و عرســــــــــــي
 

 مســـــــوط حلمهـــــــا بـــــــدمي و حلمـــــــي 
  

األمري صلوات اهللا و سالمه عليه لرمبا يشري إىل هذا املعىن الذي أشرت إليه معىن فناص 
الذات الفاطمية يف الذات العلوية املقدسة هذا معىن  ثاٍن يف املعىن األول مرج البحرين 

 ملعىن الثاين مرج البحرين خلطهما بذا املعىن الذي بينتُه خلطهما بالتزويج ا
 وبنــــــــــــُت حممــــــــــــٍد ســــــــــــكين و عرســــــــــــي

 

ـــــدمي و حلمـــــي   مســـــوط حلمهـــــا ب
  

و لرمبا يُراد معىن  ثالث لرمبا يُراد معىن  ثالث و املعىن الثالث أن اهللا سبحانه و تعاىل جعل 
فاطمة نفس املعىن الذي حقيقتهم حقيقة  واحدة فحقيقة فاطمة يف علي و حقيقة علي يف 

ورد يف رواياتنا الشريفة حسٌني مين و أنا من ُحسني و هذا اخللط و هذا املرج ُحسٌني مين 
و أنا من ُحسني إشارة إىل احلقيقة الواحدة ال  شعت يف ذواتم فأهل البيت نوٌر واحد 

قيقة حقيقٌة واحدة مرج البحرين يلتقيان أن حقيقة علي حتمل حقيقة فاطمة و أن ح
فاطمة حتمل حقيقة علي و هو هذا معىن الكفاصة أنُه ُكفُئها عليها أفضل الصالة و 
السالم فلرمبا أُريد هذا املعىن و بالنتيجة هذه املعاين كلها معاٍن صحيحة و هي حاصلة هم 
حقيقٌة واحدة هم نوٌر واحد و مسوٌط حلمها بدمِه و حلمِه صلوات اهللا و سالمه عليه كما 

ن اهللا زّوجها هذه املعاين و إن اختلفت من جهات و إن اختلفت من حلاظات يقول و أ
لكن هذه املعاين بالنتيجة ُتشري إىل هذه القضية أن ما يف علي يف فاطمة و أن ما يف 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال  ، َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (فاطمة يف علي صلوات اهللا عليهم أمجعني  بـَيـْ
ال بينهما حاجٌز ال يبغيان هنا اآلن أأيت إىل بيان معىن احلاجز بعد أن أبني معىن )  يـَْبِغَيانِ 
يعين أن اهللا َمَرَج اْلَبْحَرْيِن ال يبغيان لرمبا أُريد منه إذا كان املعىن يف اآلية األوىل ، يـَْبِغَيانِ 

ا على اآلخر بظلم زّوجهما بالنتيجة املعاين مرتابطة كما بينا ال يبغيان يعين ال يبغي أحدمه
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يعين ال يظلم أحدمها اآلخر نعم ال ميكن أن حيد  هذا املعىن فرضا اهللا يف رضا فاطمة 
غضب اهللا يف غضب فاطمة و رضا اهللا يف رضا علي و غضب اهللا يف غضب علٍي إذا  
رضاهم واحد غضبهم واحد إذا  ما يرتضيه علي ترتضيه فاطمة و من هذا يتضح من هذا 

املعاين ال  ُتذكر حلدو  خالفاٍت زوجية بني علي و فاطمة و يدوخ  يتضح سخف هذه
اخلطيب أو يدوخ احملد  و يدوخ العِلم يف معناها و يعطيها األبعاد البعيدة ال يبغيان ال 
يبغي أحدمها على اآلخر ال يظلم أحدمها اآلخر فرضا فاطمة رضا علي و رضا علي رضا 

علي و هكذا مسوٌط حلمها بدمي و حلمي  فاطمة و رضا اهللا و غضب فاطمة غضبُ 
اهللا مزجهما رضامها واحد رضا أهل البيت أصال  بتمامهم رضا واحد  )َمَرَج اْلَبْحَرْينِ (

أصال  املطلوب من الشيعة أن يكون رضاهم كرضا أهل البيت أليس يفرحون لفرحنا حيزنون 
راد أن نعقد جمالس الفرح و حلزننا بينت هذا املعىن فيما سلف قلت يفرحون لفرحنا ليس امل

إمنا أن تكون العواطف يف القلوب موافقة لعواطف أهل البيت و إال قد نعقد جمالس الفرح 
يف أيام أفراحهم و قد نعقد جمالس العزاص يف أيام عزائهم لكن عواطف القلوب نوايل الذي 

 يريدها أهل ال يريده أهل البيت و نعادي الذي يريده أهل البيت حنمُل الفكرة ال  ال
البيت و نتخوف من الفكرة ال  يريدها أهل البيت نقول القول و نعلم أن هذا ليس من 
قول أهل البيت لكن ألننا لو قلنا قول أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني لقيل فينا و 

يظِلُم ال  )ال يـَْبِغَيانِ (ليقولوا و ليقولوا ما يقولون حجرا  بأشداقهم و ليقولوا ما يقولون 
نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ  ،َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ (أحدمها اآلخر هذا معىن  من املعاين   )بـَيـْ

هذا معىن  من املعاين ال يظِلُم أحدمها اآلخر و لرمبا أُريد معىن  أخر ال يبغي أحدمها على 
احلقيقة الواحدة ليست حباجة  اآلخر ملعىن الذي قلت أ�م حقيقة واحدة فاحلقيقة الواحدة

احلقيقة الواحدة ليست حباجة إىل تنافس مع نفسها احلقيقة الواحدة ليست حباجة إىل 
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تنافس مع نفسها و إمنا التنافس يكون مع غريها و مبا أ�م حقيقة واحدة حقيقة متصلة 
إن كانا يف  يلتقيان مرج البحرين يلتقيان فال يُتصور هنا معىن ألن ينظر اآلخر إىل اآلخر

ا كانا حقيقة واحدة ال ميكن أن ينظر أحدمها 
ّ
مرتبٍة واحدة يف مقاٍم واحد يف ذاٍت واحدة مل

إىل اآلخر كما ينظر الذي من حقيقٍة ختتلف إىل شخٍص آخر إىل موجوٍد آخر من حقيقٍة 
نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ (أخرى خمالفة ملقامِه ُخمالفة ملرتبته  بعض الروايات الربزخ  قلت يف )بـَيـْ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم و يف بعض الروايات ُسِكت عن هذا املعىن و 
بالنتيجة إن ُسِكت فلرمبا هذه الروايات ال  بينت أن الربزخ هو رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يقة علي و و آله و سلم إمنا تريد أن تشري هذه الروايات إىل الصلة املتكاملة فيما بني حق
حقيقة فاطمة إىل املعىن الذي ورد يف بعض رواياتنا الشريفة أولنا حممد و أوسطنا حممد و 
أخرنا حممد بل كلنا حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم فأن هذه احلقيقة فأن هذه احلقيقة 
ال  شعت يف ذواتم املقدسة هي نفسها ال  شعت يف ذات علي يف ذات فاطمة عليهما 

بَان(الصالة و السالم أفضل  ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ، َفِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ و  )َيْخُرُج ِمنـْ
عنواٌن إلمامنا  )اللُّْؤُلؤُ (قلُت يف روايات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصالة و السالم 

يه أفضل الصالة و احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه و املرجان عنواٌن إلمامنا احلسني عل
ُهَما(السالم  من البحرين يف بعض الروايات الشريفة ُعِرب عن البحرين ببحر ) َيْخُرُج ِمنـْ

العلم و هو علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه و حبُر النبوة و هي فاطمة عليها أفضل 
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َيْخُرُج مِ (يعين حبر العلم و حبر النبوة ) َمَرَج اْلَبْحَرْينِ (الصالة و السالم  نـْ

احلسُن و احلسني عليهما أفضل الصالة و السالم أما يا ترى ملاذا أعطيا هذا  )َواْلَمْرَجانُ 
العنوان عنوان اللؤلؤ إلمامنا احلسن و عنوان املرجان إلمامنا احلسني أنا يف البداية قدمت 
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أعيد الكالم  املعاين اللغوية و بعض خصوصيات اللؤلؤ و بعض خصوصيات املرجان فال
 .الذي ذكرتُه يف أول حديثي مرة ثانية رمبا أشري إليه بشكٍل موجز 

بشكٍل جممل اللؤلؤ عنواٌن لإلمام احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه و اللؤلؤ لونُه البياض و 
قلت و بعض اللؤلؤ مييل إىل الصفرة لكن بالنتيجة لون اللؤلؤ البياض و البياض من خالل 

شريفة من خالل بعض الروايات الشريفة إمنا هو صفٌة حلقيقة النبوة و بعض األدعية ال
لذلك يرد يف بعض األدعية أن الداعي يٌقسم على اهللا باحملمدية البيضاص هذا املعىن وارد يف 
بعض أدعيتنا الشريفة يف بعض الروايات اللون األبيض إمنا هو لون النبوة و الذي يظهر من 

ان هذا املعىن فيما سلف شرحتُه بشكٍل رمبا فيه حنٌو من التفصيل رواياتنا الشريفة و إن ك
أن اإلمام احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه مظهر النبوة الكاملة النبوة ظاهرة يف اإلمام 
احلسن و الوالية ُمستبطنة بالنتيجة أهُل البيت أمساص اهللا سبحانه و تعاىل أليس إمامنا 

 الكايف الشريف يقول حنن األمساص احلسىن و الصفات الصادق يف رواية صحيحة السند يف
العليا أهل البيت هم أمسائُه احلسىن سبحانه و تعاىل و أمساُص الباري كما هو معروٌف يف 
علم األمساص و هو من علوم أهل املعرفة كما هو معروٌف يف علم األمساص أن أمساص الباري 

اص اجلمال ال  يظهر فيها اجلمال تستبطُن منها ما هو مجاٌيل و منها ما هو جاليل و أمس
اجلالل و أمساص اجلالل ال  يظهُر فيها اجلالل تستبطُن اجلمال و النبوة مظهُر اجلمال و 
بالذات نبوة نبينا صلى اهللا عليه و آله و لذلك القرآن عّرب عنه إنا أرسلناك رمحة  للعاملني و 

 أكثر غزوات النيب صلى اهللا عليه و آله لذلك هذا املعىن ظهر يف حياة النيب و لذلك يف
النيب ما كان حيمل السالح ليقاتل النتيجة هذه املظاهر بكل شيٍص ظاهر و لكل ظاهر 
باطن و ترابط بني الظاهر و الباطن و أشهُد أين مؤمن بظاهركم و باطنكم هكذا تقرأ يف 

لنيب صلى اهللا عليه و زيارات أهل البيت و سركم و عالنيتكم هذا املعىن واضح يف حياة ا
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آله و سلم فظاهُر النبوة اجلمال و باطنها اجلالل أما الوالية والية األمري ظاهرُه اجلالل 
ظاهرُه القهر ظاهرُه الغلبة و باطن اجلالل اجلمال قلت األمساص اجلمالية كما يقول أهل 

ىن اجلمايل على أية حال املعرفة تستبطن املعىن اجلاليل و األمساص اجلاللية أيضا  تستبطُن املع
هذا حبث ال يُذكر بكل شئوناتِه بذه السويعة و يف مثل هذا اللس املختصر لكن 
بالنتيجة أنا أوردتُه كي يتبني معىن اآلية الشريفة ال  حنُن بصددها  خيرُج منهما اللؤلؤ و 

وات اهللا و سالمه املرجان فاللؤلؤ و لونُه البياض و البياض عنوان النبوة و إمامنا احلسن صل
عليه و لذلك حىت يف اجلهة اجلسمانية أليس كان إمامنا احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه 
أشبه النا  برسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم أليس أن هيبة اإلمام احلسن اهليبة 

هيبُة مسألة وجدانية يستشعرها اإلنسان من ظاهرِه من ظاهر الذي له هيبة أليس أن اهليبة 
الرسول كانت يف إمامنا احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه و أما سيد الشهداص فكان 
ا ُسِئل إمامنا زين العباد 

ّ
مظهر الوالية األكمل و لذلك من مجلة كلمات سيد الشهداص مل

صلوات اهللا  عليه و ستأيت ليلة والدتِه إن شاص اهللا الليلة القادمة أيضا  االحتفال منعقد 
 الفضل الليلة ال  بعدها االحتفال أيضا  منعقد بذكر زين العباد صلوات اهللا و بذكر أيب

ا سألوه ما أمسك قال أمسي علي قيل أو ليس قد قتل علي قُتل علٌي صلوات 
ّ
سالمه عليه مل

اهللا و سالمه عليه و هو أمسُه علي فقال زين العابدين صلوات اهللا و سالمه عليه مسعُت 
ألف ولد لسميتهم كلهم عليا  كلهم عليا ألن سيد الشهداص صلوات  أيب يقول لو ولد يل

اهللا و سالمه عليه هذه الكلمة أهل البيت إذا أطلقوا الكلمات فكلمات أهل البيت فيها 
ظواهر و فيها بواطن و فيها إشارات فيها لطائف فيها رموز هذه الكلمة لسميتهم كلهم 

للوالد داللة السنة للنا  أن ّمسو أوالدكم عليا لرمبا  عليا رمبا فيها عدة دالالت داللة الوفاص
فيها دالالت أخرى إرغاما  ألنوف األعداص يسمي أبنائُه كلهم عليا ألن األعداص أخذوا 



ميالد اإلمام احلسني عليه السالم                                                      لَسماحة الشيخ األستاذ الغّزي  
  
 

               
 

  )17 ( 

يسبونُه صلوات اهللا و سالمه عليه بالنتيجة فيها لطائف و إشارات و من مجلة اإلشارات 
لشريفة يقول كلما نظرُت إىل احلسني تذكرُت هذا املعىن و لذلك اإلمام احلسن يف الرواية ا

عليا  صلوات اهللا و سالمه عليه كلما نظرُت إليه ألنه يسألُه السائل يا ابن رسول اهللا أراك 
تاُب احلسني قال كلما نظرُت إليه تذكرُت أيب أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 

و سالمه عليه و الوالية جالل و النبوة  مظهُر الوالية األكمل يف سيد الشهداص صلوات اهللا
مجال و بدون الوالية ال يكون معىن  للنبوة و كذلك بدون النبوة ال يكون معىن  للوالية ألن 

من  ( )من جاللك بأجله( )اللهم إين أسألك من مجالك بأمجلهِ (اهللا جالٌل و مجال 
لوالية مت اإلسالم فالكمال جالٌل و مجال و لذلك ُأكِمل الدين با )ِ كمالك بأكمله

بالوالية مجاٌل و جالل مظهر الوالية إمنا هو سيد الشهداص صلوات اهللا و سالمه عليه و 
لذلك عّرب عنُه القرآن املرجان و قلت املرجان لوٌن أمحر و اللون األمحر لون الوالية  و 

يات ما اللون األمحر لون القهر و لذلك حىت قصر سيد الشهداص يف اجلنة كما تقول الروا
لونه أليس لونُه أمحر الروايات هكذا تقول أن القصر الذي يسكنُه سيد الشهداص يف اجلنة 
إمنا هو أمحر لونه احلمرة و هذا املعىن واضح أليس الوالية هي ماص احلياة يف اإلنسان و 
 لذلك الدماص يف اإلنسان دماٌص محراص هي عنوان احلياة كما أن املاص عنوان الوالية و ُفسر

املاص يف الكتاب الكرمي بوالية أهل البيت و باإلمام املعصوم الدماص أيضا  و لذلك الذي 
ينضُب دمه الذي ينضب ال تبقى فيه احلياة سريان احلياة البدنية سريان احلية اجلسمانية 
بسريان هذا الدم فساد البدن اإلنساين بفساد الدم كمال الدين بكمال الوالية فساد الدين 

لوالية عنصر احلياة األصلي احلياة الواقعية احلياة الدينية احلياة الوجدانية احلياة بفساد ا
اخللودية الوالية ألهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني و لذلك فيما سلف رمبا حتدثت 

ِه يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّ ( عن هذا املعىن معىن احلياة و إن كان بشكٍل إمجايل
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لوالية  )ِإَذا َدَعاُكمْ (و الروايات الواردة عن أهل البيت ) َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ ( )ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ (علي  املرجان قلت اللون  )َيْخُرُج ِمنـْ

اهللا و سالمه عليه ألن سيد الشهداص هو رمز األمحر فكان عنوانا  لسيد الشهداص صلوات 
الوالية و هو عنوان الوالية و لذلك يف اآليات ال  تسبق هذه اآليات رب املشرقني رب 
املغربني املشرقان يف روايات أهل البيت النيب و األمري و املغربان هنا احلسن و احلسني كما 

لنيب و األمري و املغربان مغربان ألن يف روايات أهل بيت العصمة املشرقان هنا يف اآلية ا
الذات احلسنية أشرقت فيها احلقيقة النبوية و استبطنت فيها احلقيقة الولوية حقيقة الوالية 
فغربت فيها و أما الذات احلسينية أشرقت فيها احلقيقة العلوية أشرق فيها املعىن الولوي 

ن اللؤلؤ كان لإلمام احلسن صلوات معىن الوالية و استبطن معىن النبوة فهذا العنوان عنوا
اهللا و سالمه عليه ألنه ميثل احلقيقة النبوية احملمدية البيضاص و هذا العنوان املرجان كان 
لسيد الشهداص صلوات اهللا و سالمه عليه ألنه ميثل حقيقة الوالية و الوالية يف معناها إمنا 

تجمعة ملعىن اجلمال و اجلالل هي من معاين القهر من معاين اجلالل ذوات أهل البيت مس
و إال ورد يف بعض األحاديث بالنسبة لألنبياص نعم األنبياص ما استجمعوا هذه املعاين و 
لذلك نبينا صلى اهللا عليه و آله ماذا يقول ماذا يقول ؟ يقول كان أهل موسى و إن شاص 

حِه كان أخي موسى اهللا يف يوم من األيام نشرح هذا احلديث و إال اآلن الال ال يسع لشر 
عينُه اليمىن عمياص و كان أخي عيسى عينُه اليسرى عمياص و أنا ذو العينني أنا ذو العينني 
هنا العني ُيشار فيها إىل اجلمال و اجلالل و أنا جامُع اجلالل و اجلمال ألنه املظهر األمت 

ُتشرق فيهم  لكل األمساص اإلهلية و هكذا أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني و إمنا
مظاهر األمساص حبسب حاجة اخللق حبسب حاجة النا  حبسب حاجة هذا العامل و 

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ (حبسب حاجة هذا الوجود  خيرج منهما حسٌن و حسني  )َيْخُرُج ِمنـْ
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صلوات اهللا عليهما و آهلما فاللؤلؤ للحسن و هو لونه البياض و املرجاُن للحسني صلوات 
 و سالمه عليه و هو اللون األمحر و هو لون الدماص و ما خيطر أسم سيد الشهداص يف اهللا

قلب إنساٍن إال و يتذكر الدماص ألن سيد الشهداص صلوات اهللا و سالمه عليه بقي أمسُه 
مقرونا  مع الدماص و ألن دمائُه الشريفة صبغت رمال كربالص و ألن دمائُه الشريفة هي ال   

ياة للحق و سبب احلياة للرشاد حياة احلق حياة اهلدى حياة الرشاد كانت سبب احل
مرضت فأرادت دما  فكان دم احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه كان دم احلسني سبب 
احلياة و كان دم احلسني الدم الذي يهز الضمائر يهُز الضمائر كي تنظر إىل احلق كي 

ه الظاملني فقط احلق بكل إطالقه احلسني تتعلق باحلق و ال أعين باحلق هنا الوقوف بوج
احلق بكل إطالقِه أليس احلق يدور مع علي أينما دار يدور مع احلسني يدور مع صاحب 
األمر أينما دار , احلق هو الذي تبُع حسينا   ال احلسني الذي يتبع احلق فاحلسني مركز 

اهللا و سالمه عليه  احلق و احلق يدور حوله يدور معه حيثما دار فدماص احلسني صلوات
إمنا ُسفكت سفكت إلجياد معىن احلياة حياة العقول حياة القلوب حياة الضمائر حياة 
اإلنسانية حياة األخالق حياة التشريع حياة الوجدان حياة الروح حياة النفس حياة 
األجساد معىن احلياة بكل معناها الواسع و معىن احلق بكل إطالقِه دماُص احلسني صلوات 

 و سالمه عليه ُسفكت ألجل هذا املعىن رمبا حتدثُت فيما سلف يف أيام احملرم املاضية اهللا
عن معىن اجلذوة احلسينية ال  تتقُد يف قلوب من عشق احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
هذه اجلذوة ال  تولدت بسبب دمائِه الشريفة صلوات اهللا و سالمه عليه احلسني إمنا بّني 

بّني معىن احلق بّني معىن  واحد بّني معىن احلق و أن الدنيا دائما تكون يف ِقبال معىن  واحد 
احلق و لذلك كان يصرخ يف أوساطهم أال حٌر يدُع هذه اللماظة ألهلها و اللماظة يف لغة 
العرب بقايا فتات الطعام املوجود بني األسنان هذا الطعام الذي لو بقي بني األسنان ماذا 
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إىل إىل قطع فيها رائحة نتنه هي نفسها نتنه و تولد الريح الننت يف فم سيتحول يتحول 
اإلنسان من اخلبائث حىت ُيكره أكلها ُيكره أكلها حىت يف أول الطعام اآلن اإلنسان يأكل 
بعد ذلك يريد أن ينظف أسنانه ُيكره لإلنسان أن يأكل هذه البقايا املتعلقة سواص نتنت أم 

أن يأكلها و إمنا خيرجها من فمِه و يلقيها يف اخلارج هذه اللماظة مل تننت ُيكره لإلنسان 
ال  تكون نتنه يف نفسها و تننت فم اإلنسان أال حٌر و لكن أين األحراُر يا أبا عبد اهللا أال 
حٌر يدع هذه اللماظة ألهلها هذه اللماظة , اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه إمنا يشري 

هداص بّني هذا املعىن هناك دنيا و هناك حق و احلق ليس إال يف آل با إىل الدنيا سيد الش
احلق احلق بكل معانيه احلق يف احلكومة بني النا  احلق يف سياسة العباد احلق يف التفكري 
يف األدلة العقلية يف العواطف القلبية يف أخالق اإلنسان يف مسرية اإلنسانية مجعاص احلق 

يف معدن احلق ليس إال يف علي و آل علي و معدن احلق  ليس إال يف آل احلق ليس إال
إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه معدن احلق و حقيقة احلق و الذي يدور احلق معُه 
حيثما دار إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ال غريُه و من غريُه غريه هباص سيد 

ىن أراد هذا املعىن سيد الشهداص و قف الشهداص صلوات اهللا و سالمه عليه أراد هذا املع
 للحق .

 
ــاَعِة َويف ُكــلِّ  ــِه َوَعلــى آبائِــه يف هــِذِه السَّ ــِة ْبــِن احلََْســِن َصــَلواُتَك َعَلْي ـــُهمَّ ُكــْن ِلَولِيِّــَك احلُْجَّ (اَلّل

ْوعا  َوُمتَتـَِّعـُه فيهـا طَـويال  ساَعة َولِّيا  َوحاِفظا  َوقاِئدا  َوناِصرا  َوَدليال  َوَعْينا َحّىت ُتْسِكَنُه أْرَضَك طَ 
 .مبحمٍد وال حممد ) 

 آخر دعوانا أن احلمُد هللا َربِّ العاَلمني                         
 وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد واله األطيبني االطهرين                 
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 ــــــــ

 املطبعية. خطاصاألمراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض  ) األفضل1مالحظة: (

) و قــد تكــون بعــض املقــاطع غــري ُمســجَّلة مــن الوجــه األول و الثــاين للكاســيت فـَُريجــى 2(
 )                (ونسأُلكم الدعاص لَِتعجيل الفرَج                    ذلك.مراعاة 

 


