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  يا َزهَراء 

ِحيم حَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

 ً ً يا عَ . .يا عبقا   ..بغاليِة عطرهِ  إذا ما فاحت ريّاهُ  بقا

  ..ديَّةً بطيبهِ مهُ نَ سائِ هادت نَ تَ وَ 

  . .ائهِ بل لقَ غفاً لشوقِه قَ صت القلوُب شَ راقَ تَ 

  ..اقهِ نَ عِ  بلَ نيناً لذكرِه قَ حَ وَ 

 ً ً . .يا ألقا ً . .يا ألقا   . .الظالم فنائِه يهزُم جيوشَ  يا ألقاً ضياُء أزاهيرُ . .يا ألقا

لةً جَ    ..ُن األيامنور شمسِه تُزيِّ  دائلُ وتنساُب متهدِّ

  ..ٌق باقيتألِّ فيها مُ  بحانيٍّ سُ  لُّ شيٍء إلهيٍّ يا بقيَّةً كُ  ..يا بقيَّةً . .بقيَّةَ يا 

اً يا سِ  اً يا سِ . .رَّ اً مُ يا سِ . .رَّ   ..زانِة أسرار هللا الَّتي عنوانها فَاِطَمةستودعاً في خُ رَّ

 ً ً . .يا قائما   ..قيِّمة الدين القائمةيا قائماً تتجلَّى في حقيقتِه أغلى آللي وجواهِر . .يا قائما

 ً ً  ..يا إماما   . .الطلعة الرشيدة القادمة رِب تنتظرُ يوننا على الدَّ يا إماماً عُ  ..يا إماما

  ..األقناُن نحنُ  كَ عبيدُ  ..كَ عبيدُ  ..كَ عبيدُ 

  ..ئمةااألقناُن نحُن بتوفيقك نبقى في حالٍة د كَ بيدُ عَ  ..كَ بيدُ عَ  ..يا بقيَّة هللا كَ بيدُ عَ  ..كَ بيدُ عَ 

ُ  كَ زهرائيّون نحُن يا إمام وجبينِ  .. زهرائيّون اهِر ال نعبأ   ..ةمَ بالالئِ  الزَّ

  . .إنَّهم أتباُع منهجِ رجل الدين الحمار

ُ . فاهةالجهِل والجهالِة والسَّ  مثالُ      ..بهم . ال نعبأ

ُ زهرائيّون نحُن يا إمام وجبينك  اهِر ال نعبأ   . .ةمَ بالالئِ  الزَّ

  ..زهرائيُّوَن نحُن والهوى والهوى والهوى زهرائي
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  ..سالٌم عليكم

نُ الَّ   البرنامجُ   هُ إنَّ  يُ ذي  ما  أقرب  فيه  نكون  أن  الديِن حاول  رجل  منهجِ  من  نكون  أن  مكُن 
د، مُ  ٍد وآِل ُمَحمَّ بتعديَن بقدِر ما نستطيع عن منهجِ رجل الدين الحمار،  اإلنسان منهجِ ُمَحمَّ

  .منهج النواصِب ومن أخذ منهم من كباِر مراجع الشيعة

عليه للمرجع الشيعي الكبير علّي البطائني:    وسالمهُ   مثلما قال إمامنا الكاظُم صلواُت هللاِ 
أيُّهأَ .  .أنتَ .  .نتَ أَ ( أيُّها البطائنيُ يَ   نتَ أَ .  .نتَ أَ   ..ا المرجُع الشيعيُّ الكبيرنَت  أنَت .  .أنتَ .  .ا 

  .)ميرالحَ  ك أشباهُ وأصحابُ 

في اآلية الثانيِة   رآُن عنهما بنحٍو واضحٍ في سورة الجمعةإنَّهما المنهجاِن اللذاِن تحدّث القُ 
البسملة:    بعد 

فِي  ﴿ بَعََث  الَِّذي  اْلِكتَاَب  ُهَو  َويُعَلُِّمُهُم  يِهْم  َويَُزّكِ آيَاتِِه  َعلَْيِهْم  يَتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسوًال  يِّيَن  اْألُّمِ
  .إنَّهُ منهُج رجل الدين اإلنسان ﴾ َواْلِحْكَمةَ 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَ ﴿ :  وفي اآليِة الخامسِة بعد البسملة من نفس السورة ْحِملُوَها َمثَُل الَِّذيَن ُحّمِ
  .إنَّهُ منهُج رجل الدين الحمار ﴾َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا 

  .﴾إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ ﴿: وال تنسوا ما جاء في سورة لقمان

ك  أصحابُ -  كابُ أنَت وأصحَ (وما قالهُ إمامنا الكاظُم للمرجع الشيعي الكبير علّي البطائني:  
ومِ مَّ مِ  المراجع  يماثلك من  يُ مَّ ن  هم  ويقلِّدونكن  أيُّ .  .أنتَ   تابعونك  يا  أيُّ أنت  البطائني  ها ها 

  .)ميراهُ الحَ ك أشبَ ابُ وأصحَ  نتَ أَ . .نتَ أَ  -المرجُع الشيعي الكبير

ــــــــــــةٌ    بُ ــــالصاح لوت بِه فبئسَ ـــــفإذا خ    إنَّ الـحمار مع الـحميِر مطيـَّ

  في موسمه الثاني. )زهرائيُّون(هذه هي الحلقةُ األولى من برنامج 

ذي نعدُّهُ برنامجاً مركزياً لقناة القمر الفضائية، من هذا البرنامجِ الَّ الحلقةُ وهي األولى    هذهِ 
ة  أجواِء وأفنيِة إمامِ برنامٌج في    . عليه وسالمهُ  بِن الحسن صلواُت هللاِ زماننا الُحجَّ

أقترحُ   هذهِ  ال  الحلقةُ  أو  هذا  اقتراحي  ستقبلون  أنَّكم  هل  أدري  ال  اقتراٌح   هُ إنَّ   ،اقتراحاً 
قِ   شخصيٌّ    ، ليبَ من 

خوتي وأخواتي  خاطُب هؤالء من إنتظرين هذا البرنامج، أُ قون مُ ذين يتشوَّ خاطُب الَّ وأنا أُ 
وبناتي،   وأبنائي 

ميثاق    ،الحلقة وثيقة شرفٍ   هذا االقتراح وهو أمٌر راجٌع إليكم إنَّني سأجعُل من هذهِ   أقترحُ 
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هل   أنتم أحرارٌ   ،الوثيقِة بهذا الميثاق   على األقل أنا سألتزُم بهذهِ   ،شرٍف فيما بيني وبينكم
اِس أن يُطلقوا تعارفاً بين النّ ذا صار مُ كم ال تقبلون اقتراحي هذا، هكتقبلون اقتراحي أم أنَّ 
المصطلحات   شرف  وثيقةُ (هذه  ميثاق  االلتزامِ   )شرف،  من  نحٌو  إنَّهُ  ذلك،    وأمثال 

ِة  د رِ شدِّ وقد يكوُن التزاماً عقائدياً يُ   ،األدبي  األخالقي، من االلتزامِ  باطنا بإمام زماننا الُحجَّ
الحسن صلواتُ  الَّ   وسالمهُ   هللاِ   بن  الوثيقة  طويلةعليه،  بوثيقة  هي  ما  أقترحها  وفيها   تي 

هذهِ  الوثيقةُ  التفاصيل،  من  فقط   الكثير  نقطتين  على  بهاتين ،  تشتمُل  سألتزُم  شخصياً  أنا 
ا أنتم فأنتم أحراٌر األمُر راجٌع إليكم  أمَّ   عليه،  هللاِ   النقطتين إن وفقني إمام زماني صلواتُ 

مسأ أمرها  نهاية  في  أخالقية،والمسألة  وجدانيةٌ    لةٌ 
  ال أستطيع أن أصفها بشيٍء هو أكثر من ذلك.

  : عليهما وثيقة الشرِف هذه تشتملُ  إليهما من أنَّ  أشرتُ  اللتانِ  النقطتانِ 

ُل جماعةً وأنا  مثِّ ل تنظيماً وال يُ مثِّ هذا العنواُن ال يُ   )زهرائيّون(النقطةُ األولى: هذا العنوان  
آخر   إلى  بهذهِ سألتزُم  قِ   النقطة،  حياتي  من  هناك  يكون  هذا  لن  االسم،  بهذا  تنظيٌم  بلي 

هذا عنواٌن ألولئك   )ون علويّ (  ،)ون فاطميّ (  )ونسينيّ حُ (عنواٌن مثلما يُطلُق الشيعةُ عنوان  
أّيِ الَّ  ينطبق على  أن  يمكن  ثقافٍة شيعيٍَّة زهرائيٍَّة أصيلة، عنواٌن  يبحثون عن  شيعّيٍ   ذين 
يَ يُ  أن  مجموعةٍ حبُّ  من  هناك  وليس  تنظيٍم  من  هناك  فليس  الوصف،  بهذا  نفسهُ    صف 

 ون) إنَّني أمثلُ زهرائيّ (اليافطة    حين أتحدُّث تحت هذا العنوان وفي ظل هذهِ   ،خاصٍة أبداً 
بنفسي في   ،نفسي  وجدتهُ  مثلما  د  ُمَحمَّ وآل  ٍد  ُمَحمَّ منهجِ  إلى  أساء  شيئاً  وجدُت  ما  فأنا 

أ منها وأن نفرَّ منها، الوالئُج في زماننا هذا هي ة أن نتبرَّ مَّ ئِ تي أمرنا األَ الَّ   والئج، الوالئجُ ال
ث عن األحزاب السياسية الصرفة أو عن التنظيماِت  ني ال أتحدَّ إنَّ   ،األحزاُب والتنظيماتُ 

المجتمعية أتحدَّ إنَّ   ،والجمعياِت  الدينيَّ ني  األحزاب  عن  الَّ ث  تجعلُ ة  ومن  من    تي  نفسها 
اهُ من حاكُم الشيعة في ضوء ما تتبنَّ وتُ   ،ريها مصدراً من مصادِر العقيدةِ فكِّ قادتها ومن مُ 

 ً سليما أكان    فكٍر 
ة  في أحزابنا الدينيَّ   كما هو الحالُ   ،دمَّ حَ مُ   عن منهج آلِ   نحرفاً تمام االنحرافِ أم كان بعيداً مُ 

  ة،الشيعيَّ 
الدينيَّ  منظماتنا  الشيعيَّ وفي  الواقع الَّ ة،  ة  أرض  على  موجودةً  زالت  وال  عايشناها  تي 

أتنفَّ  فإنَّني  ولذا  نُ أتنفَّ   ،رُ الشيعي،  تتشكَّ ُر  أن  من  شديدةً  تريدُ فرةً  مجموعاٌت  تكون   ل  أن 
 اه هذهِ حاكم الشيعة وفقاً ِلما تتبنَّ تُ   ،اسحاكم النّ د وبعد ذلك تُ مَّ حَ مُ   ٍد وآلِ مَّ حَ مصدراً لعقيدة مُ 

نحنُ   ،المجموعات تنظيم  من  لنا  كان  علّيٍ   إذا    شيعة 
  بعُ نا نتَّ هناك من تقنيٍة وأسلوٍب في العمل التنظيمي فإنَّ كان  هذا هو تنظيمنا، وإذا    عليّ   وآلِ 

  .دمَّ حَ مُ  وآلِ  دٍ مَّ حَ مُ ـاألسلوب التنظيمي ل
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  ِم: في العال التنظيمِ  أساليبُ 

 .ضها بالبعض اآلخرتي قد ال يعلُم بعمنها الخاليا المنفردة المتفرقة والَّ  -
-  ً  .وهناك تنظيُم الخاليا النحلية كخاليا النحل خاليا ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقا
 .هناك التنظيمات الهرمية -
 .وهناك التنظيماُت الخيطية -
اإل - جماعة  تنظيِم  كحاِل  شيئاً،  ويُخفي  شيئاً  يُعلُن  ما  التنظيماِت  من  خوان وهناك 

التنظيُم   هذا  ويُخفي    اإلرهابيُ المسلمين  شيئاً  يُعلن  فهو  الخطير،  المجرُم  الناصبُي 
ً  شيئاً ويكون تنظيمهُ  ً ركَّ مُ  تنظيما  :ة أشكالٍ دَّ على عِ  ملُ تداً يش عقَّ مُ  با

 ففيه تنظيٌم للخاليا المنفردة . 
  حون عليهلوفيه تنظيٌم للخاليا النحلية كنظام األسر عندهم هكذا يصط. 
 وهناك التنظيم الخيطي. 

  .هناك وأنا لست بصدد الدخول في هذه التفاصيلوهناك و

أريدُ  وال  أتحدَّ   نحُن  بكُ أن  لي  شأن  ال  أنا  الجمع،  بلسان  تنظيمُ ث  تنظيمنا  الكالم،  هذا    ل 
وآلِ مَّ حَ مُ  إنَّ مَّ حَ مُ   ٍد  كشُ   هُ د  الشمسي،  تنظيمٌ التنظيُم  الشمس،  الشمس،   عاع  كشعاع  شعاعٌي 

وأنور من الشمس   ءُ من أنَّ نور اإلمام في قلوب المؤمنين أضوَ (  :مثلما يقول إمامنا الباقرُ 
على المستوى الشخصي وعلى مستوى   ،كلُّ ما عندنا منهم حديثهم  ) المضيئة في النهار

أو بمساعدةِ بعض بها منفرداً    تي أقومالقناة الفضائية وعلى مستوى كل النشاطاِت الَّ   هذهِ 
ةُ نوراً ينفذُ مَّ ستعمل نفس األسلوب، فمثلما كان األئِ أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي إنني  إ

ل  البث التلفزيوني يخترُق كُ   )ورم نُ كُ المُ كَ (إلى قلوب المؤمنين إنني أنقُل حديثهم وكالمهم  
هذهِ  عبر  حديثهم  مع  يتواصل  أن  أراد  ومن  ا  البيوت  عبر  أو  عبر إل الشاشة  أو  نترنت 

ل قلٍب يفتُح أبوابهُ الوسائل األخرى فإنَّ كالمهم نوٌر مثلما الشمس يمكن أن يدخل في كُ 
له، هناك من الغرِف أصحابها يغلقون النوافذ ويضعون عليها الستائر السميكة والسميكة 

الشمِس إلى تلك الغرف،    ضوء   واألبواب فال يدخلُ والكوى  يغلقون المنافذ والنوافذ    ،اً جدَّ 
ل المنافذ ويفتح األبواب وكُ   ل النوافذِ ى يفتح كُ شرق الشمس حتَّ اس ما إن تُ وهناك من النّ 

  .رفتِه في أرجاء بيتهِ نتشراً في أرجاء غُ ويرفع الستائر فيتواصُل شعاع الشمس مُ 

  كالمهم نور ما يصدر عني نوعان من الكالم: 

  . كالمهم فهو نورٌ  -
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العلمُ   وفهمي - والنسيان،  الذكر  والخطأ،  الصواب  فيه  ظهرَ   يختلط  فما    والجهل، 
سنهم، وما ظهر واضحاً من نقٍص وجهل وعثرة  من آثارهم فذلك من حُ   هُ واضحاً أنَّ 

وحقيقتي  فتلكَ  واقعي  هو  هذا  لالستهالكِ ،  آثاري،  ال  الكالم  وال    هذا  اإلعالمي 
  .هيها الحقيقة كما التواضع المصطنع إنَّ  إلظهارِ 

الوسائل األخرى عني من كالمهم هو هذا النور بعينِه ما   الشاشةُ وما تنقلهُ   فما تنقلهُ هذهِ 
وما أضفتهُ    ،فهو من نورهم  شيئاً من نورهِ   لتُ إذا كنت قد حصَّ   ،ذي أضفت نوراً عليهأنا الَّ 

بحسبِ  حديثي  الحُ   من  مخايل  كانت  ما  كانت فهمي  وما  منهم،  فهو  عليه  والجمال  سِن 
وكُ عالئ مني  فهو  والخيبة  والفشل  النقِص  تلكَ   لُّ م  بجنسِه  الحٌق  من    جنٍس  الحقيقة  هي 

  .اآلخر

الَّ  هو  التنظيم  به  أؤمن  الشمسيُ (هذا  ذي  نورُ   )التنظيم  يُ   مثلما  قلوب اإلماِم  في  شرق 
الَّ  لهُ المؤمنين  أخبتت  كالمُ   تي   ، عقائدهم  ،تفسيرهم  ،ثقافتهم  ،فكرهم  ،حديثهم  ،همكذاك 

وراً  نُ   شرقُ كذاك حديثهم يُ   ،رآنهم ومن عميِق حديثهم الطاهرفقههم وفتاواهم، من عميِق قُ 
زانة أسرار هللا، شرُق من خُ تي تفتُح أبوابها ونوافذها لنوٍر يُ إلى القلوب الَّ   ينفذُ   وهذا النورُ 

  .)روْ م نُ كُ مُ َال كَ ( :هكذا تقوُل الزيارة الجامعةُ الكبيرة

الَّ ال زال حديثي في   الشرِف  أنَّ تي تحدَّ وثيقِة  قليل وقلت من  ها تشتمل على  ثت عنها قبل 
  : نقطتين فقط 

  :النقطة األولى

ون زهرائيّ   ،و لحزٍب أو تنظيمٍ قلة، وال هو بلوسجَّ مُ   ون هذا العنواُن ما هو بماركةٍ زهرائيّ 
الَّ  األهم  الزهرائيَّة  الشيعيَّة  الثقافِة  عن  يبحثون  الزهرائيّ   ،ةلصيذين  هم  هذا    ، ونهؤالء 

ينطبقُ  الَّ   الوصف  يتَّ على  في  ذين  أم  كانوا  األرض  شرق  في  المضمون  بهذا  صفون 
فليس هناك من تنظيٍم وليس    ،عنون نفسهُ بهوهذا العنواُن يمكُن ألي شخٍص أن يُ   ،غربها

يُ  ال  فأنا  تشكيٍل  من  النّ هناك  من  وال  أسرتي  من  ال  أحد  بِ مثلني  مني  القريبين  كم  حُ اس 
الزمالةِ بحُ   ،الصداقةِ  المشاركة في أي عمٍل من األعماٍل وإن كانت في خدمة بحُ   ،كم  كم 

ا   وسالمهُ   هللاِ   إمام زماننا صلواتُ  أو في  التلفزيون  في  أو في  إلعليه، ما أطرحهُ  نترنت 
باسمي ويُنشر  يطبُع  فيما  أو  المباشرةِ    ، اللقاءات 

  .دمَّ حَ مُ  ٍد وآلِ مَّ حَ مُ ـفيه الطريقة التنظيمية ل تبعُ ألُّ هذا كُ 

ينتفع منها فبإمكانه أن ينتفع   ذي يريد أننون المطالب والَّ بيِّ يُ   ،د يطرحون الحقائق مَّ حَ مُ   آلُ 
بهذا  ،هي طريقتي  هذهِ   ،منها، هذا هو منهجي  أن  الَّ   ،سألتزم  اقتراحي عليهم  يقبلون  ذين 
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المعنى هذا  بنفس  حُ فحتَّ   ،يلتزموا  في  مجموعةً  كانوا  لو  في سينيَّ ى  أو  مركٍز  في  أو  ٍة 
ليس    ،هذا العنوان خاٌص بهم  وا بهذا العنوان فإنَّ سمّ نترنت وتَ على اإل  أو في موقعٍ   مدرسةٍ 

تُ  الَّ   ديُر هذهِ هناك من جهٍة واحدةٍ  تُ المجموعات  ن، هذا عنواٌن اعنون نفسها بهذا العنو تي 
تشكيلٍ  من  هناك  وليس  تنظيٍم  من  هناك  فليس  وال   عام  بنحٍو سري،  وال  علني  بنحٍو  ال 

وهذهِ  اآلخر  من  الكالم  هذا  والسرية،  العلنية  بين  يمازج  وثيقة   بنحٍو  في  األولى  النقطة 
  الشرِف هذه.

  ا النقطةُ الثانية: أمَّ 

الثانية هذا أمٌر سألتزُم بهِ  ني سأجعُل أنا شخصياً، من جهتكم األمر راجٌع إليكم إنَّ   النقطةُ 
ُ   من هذا البرنامج ُن من بيانِه فيما ثكم بكل ما أتمكَّ حدِّ نافذةً وشاشةً وعارضةً من خاللها سأ

مع إمامنا ومع   يرتبُط بمعرفِة إمام زماننا ومعرفِة شؤونِه وماذا يجب علينا وكيف نتعاملُ 
األعظم بيانهُ أما    ،مشروعِه  وبحسبِ   بحسبِ   ستطيُع  المحدود  المحدود   فهمي  اطالعي 

  . ا جرت بالنحو المناسِب كي أتمكن من أن أكون في خدمتكماألسباِب إذا م وبحسبِ 

ني قبل أن أبدأ بما أريدُ بيانهُ في هذه الحلقِة فيما  وبداية الكالم ستكون من هذه الحلقة لكنَّ 
بإمامِ  أُ   وسالمهُ   هللاِ   زماننا صلواتُ   يرتبُط  أنَّ ذكِّ عليه  وثيقة ركم من  اقترحت عليكم  قد  ني 

  نقطتين: شرٍف تشتمل على 

ني ال أريدُ زهرائيُّون هذا العنوان ال هو بتنظيٍم وال هو بتشكيل وإنَّ   :النقطة األولى -
وال    ،راد كما هو الحال في األجواء العرفانية والصوفيةمُ ـوال  ريدِ مُ ـأن ألعب لعبة ال

التابعِ أأريد أن   لعبة  الحالُ ـوال  لعب  الشيعيَّ   في أجواءِ   متبوع كما هو  ة المرجعيات 
 ل ذلك، فهذا العنوان عنواٌن عام.ة، ال عالقة لي بكُ أجواء األحزاب الدينيَّ وفي 

 

  

قُت لالستمرار بتقديمِه وعرضه بين أيديكم قطعاً  فِّ هذا البرنامج إن وُ   :الثانية  النقطةُ  -
ني سأضُع بين أيديكم ما تنتفعون منه في في عملها فإنَّ   الفضائيةُ   ت هذهِ إن استمرَّ 

د    زمانكم وفي خدمتِه وفيما يجبُ معرفة إمام   علينا في زماِن غيبة القائِم من آل ُمَحمَّ
  عليهم أجمعين. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

فإنَّ  هنا  إلى  قِ   أعتقد  من  فأنا صاحبُ الوثيقة صارت واضحةً  أُ إنَّ (قترح  مُ ـال  بلي  وافُق  ني 
دُ بما جاء في مضموِن هذه الوثيقة أمَّ    .)م األمر راجٌع إليكما أنتوأقبُل وأقرُّ وأتعهَّ
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  !؟ .ذي يُفترُض بنا أن نكون عليه حينما ينتهي شهر رمضانما الَّ  -
الطعامِ  - عن  ونمتنع  الشهر  أيام  نصوم  أن  منا  المطلوب  بقيَّ   والشرابِ   هل   ةِ إلى 

  ؟!..تي تعرفونهاالتفاصيل الَّ 
نُ  - نا  الوظيفة وأن نقوم بالطقوس األخرى وحينئٍذ فإنَّ   ي هذهِ ؤدِّ هل المطلوُب منا أن 

  ؟!..فترضاً عليناسنكوُن قد أدينا ما كان مُ 
  !؟..رآن عدَّة مراتالمطلوب منا أن نختم القُ  أم أنَّ  -

  ؟!. .ذين نستطيُع مواساتهمواسي اآلخرين الَّ أم أنَّ المطلوب منَّا أن نُ  -

  .. المطالب ةِ إلى بقيَّ 

ق عالقتنا بإمام زماننا، ولذا فأشرُف  ريدهُ هللا منا أن تتوثَّ ذي يُ لكنَّ الَّ لُّ هذا شيٌء حسن  كُ 
القدر ليلةُ  الليالي  تواصِل السماِء   ، الشهور هو هذا الشهر وأشرُف  القدر هي نقطةُ  وليلةُ 

إمامنا األرِض   مع  تواصل  من   هللاِ   صلواتُ   معهُ   ونقطةُ  فليس  بالسماِء  يرتبُط  ما  عليه، 
رض علينا في السنيِن قنا ما افتُ األرض فهل حقَّ   أبناءُ   باألرِض فنحنُ   ا يرتبطُ ا مأمَّ   ،شؤوننا

ذي مضى مضى هل  ؟! الَّ . .الماضيِة وفي ليالي القدِر في شهوِر الصيام الفائتة من أعمارنا
ليلةِ سنوفَّ  الشهِر وفي  الَّ   ُق في هذا  والليالي تجري سِ   األيامُ   ،تي ستأتي سريعةً القدِر  راعاً 

القدر هل سنُ ر  تركضُ  ليلة  أنَّ وفَّ كضاً، ستأتي  أم  فيها  ت أخواتها في  مثلما مرَّ   ها ستمرُّ ق 
  ؟! ..السنين الماضية

أئِ  الستين إلى السبعين وهم ال مَّ ولذا فإنَّ  يبلغوا إلى  تنا يُظهرون أسفهم على أشياعهم أن 
الصّ يُ  وما  أداء صالتهم  طُ إالَّ   الةُ حسنون  من  طقٌس  من    هي  العبادة  العقيدةِ   فروعِ قوس 

فاألصل هو،   اللٌ ها ظِ إنَّ   ،ها فرعٌ عليه إنَّ   وسالمهُ   هللاِ   وهي من مظاهِر إمام زماننا صلواتُ 
أئِ  سيقول  وما مَّ فماذا  والثمانين  والسبعين  والستين  الخمسين  بلغوا  وهم  شيعتهم  عن  تنا 

شيئاً   الَّ أدركوا  يُ من  يُ   فترضُ ذي  أن  شهورِ عليهم  في  ال  وال  دركوه،  ليالي صيامهم  في   
  نةٌ. ها واضحةٌ وبيِّ النقطِة كثيراً فإنَّ  ز الحديث على هذهِ ركِّ أن أُ  قدرهم، ال أريدُ 

زهرائيّ الَّ  بأنَّهم  أنفسهم  يصفون  شهر ذين  يجعلوا  أن  منهم  ويُفترض  عليهم  يُفترُض  ون 
يجعلوا أن    صيامهم 

بامتياز قطعاً كُ  ذين يبحثون عن  الزهرائيّون هم الَّ لٌّ بحسبِه،  شهر رمضان شهراً مهدويَّاً 
 بين أيدينا هذهِ   الزهرائيّةُ األصيلة تضعُ   الشيعيّةُ   الشيعيَّة الزهرائيّة األصيلة، الثقافةُ   الثقافةِ 

  :بدةالزُّ 
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أنَّ شهر رمضان( ِة    من  الُحجَّ زماننا  إمام  شهُر  الحسنهو  نُ   )بن  أن  أردنا  ما حقِّ وإذا  ق 
  .شهراً مهدويَّا المؤمنين منا في هذا الشهر الشريف أن نجعلهُ يريدهُ هللا ورسولهُ وأمير 

 تَ أنْ  وَ ٍة إالَّ كَ رَ ن حَ ا مِ مَ   ،يل ا ُكمَ يل يَ ا ُكمَ يَ (  :كلمة أمير المؤمنين  يا ُكميل يا ُكميل  يا ُكميل
شهراً ك بهذا االتجاه أن نجعل شهر رمضان  فإذا أردنا أن نتحرَّ   )فة رِ عْ لى مَ ا إِ يهَ اُج فِ حتَ تَ 

ل هذا الشهر من شهٍر فارغ المحتوى بسبِب  حوِّ مهدويَّا، البُدَّ من معرفٍة نستعيُن بها كي نُ 
الحُ  في  المنابِر  على  يُطرُح  ومن ما  خبيث  ناصبيٍ  فكٍر  ومن  أجوف  فكٍر  من  سينياِت 

تشتركُ سخافاٍت وهُ  لنا   راء وطرحٍ ساذجٍ  ُر  فيه، وتُصدِّ الشيعيَّةُ هي األخرى  الفضائياُت 
الشيعيَّ  عِ المرجعيات  وعِ ة  وكالئها  المؤسَّ بر  تُ بر  لها  التابعِة  الفكر دِّ صَ ساِت  تسطيح  لنا  ر 

عن القُ  بعيداً    رآني 
المَّ حَ مُ   آلِ  الناصبي  للذوق  ووفقاً  وكُ   هللاِ   لهم صلواتُ   نافرِ مُ ـد  يُ عليهم،  ذلك    بلباِس   سُ لبَّ لُّ 

  .الطاعاِت والصياِم والقيامِ 

  !؟..أين هو إمام زماننا :السؤالُ 

ِة    القدر قلب شهر رمضان هي ليلةُ   شهر رمضان شهرهُ وأدلُّ دليٍل ليلةُ  بن الحسن الُحجَّ
في   !؟.. حام الشيعي أين هوّلِ هذا الزُ شاركهُ أحدٌ فيها، أين هو إمام زماننا في كُ لوحدِه ال يُ 

هذهِ كُ  كُ   ل  وفي  الحِ الضوضاء  هذا  كُ ل  وفي  هذهِ راك  ُ   ل  بأ تزدحُم  الَّتي  ناٍس  المجالِس 
مُ ؤيمل فكٍر  من  عقولهم  ومُ ون  لمنهجِ خالٍف  يُ   الكتابِ   نافٍر  كما  زماننا   ريدُ والعترةِ  إمام 

  .عليه وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

سؤاٍل يُطرح في فمن أراد أن يجعل من شهرِه من شهر رمضان هذا شهراً مهدويَّا أوُل  
  !؟..في ترتيب عالقتِه مع إمام زمانه ما هي أول خطوةٍ يتخذها الشيعيُّ  :البينِ 

  !!..م على إمام زمانناسلِّ أن نُ  ) عليهِ   المُ السَّ ( :أول خطوةٍ 

  !؟..الِم على إمام زمانكمهل تعرفون معنى السَّ  :الشيعة الزهرائيين وأسألُ  سألُ أأنا 

ول حديثي  سأبدأ  هنا  أنَّ كنَّ من  من  فأقول  أتساءل  المقصود  في  أدخل  أن  قبل  أتساءل  ني 
ث عن األحياِء منهم مراجعنا الكبار في النجف من المرجع مراجعنا الكبار ودعني أتحدَّ 

كم أصدروا من الفتاوى ومن البيانات ومن التصريحات ومن األحاديث   ؛األعلى فما دون
بر مون فعبر وسطائهم ووكالئهم وعِ ثون وال يتكلَّ ذين ال يتحدَّ ا الَّ ثون منهم وأمَّ ذين يتحدَّ للَّ 

نوا فيما يرتبُط  نوا ما بيَّ وكم بيَّ   ؟وكم أصدروا ما أصدروا  ؟وسائل إعالمهم كم قالوا وقالوا 
فيما يرتبُط بموقف الشيعة مع صحابة رسول هللا، مع   بي،زاء صحابة النَّ إ  بموقف الشيعةِ 
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كم أصدروا من الفتاوى والبيانات   ،دمَّ حَ مُ   زوجاِت رسول هللا، مع، مع، مع المخالفين آللِ 
  .حون للشيعِة كيف يكوُن موقفهم مع هؤالءوّضِ يُ 

خالفي  ليا جعلت من مُ العُ   نجفِ ال  ةُ ذي مرجعيَّ الَّ   من دون أن أدخل في التفاصيل إلى الحدِّ 
هم إخواننا، جعلتهم أنفساً لنا من ة أن نصفهم بأنَّ المرجعيَّ   أهل البيت أنفساً لنا ورفضت هذهِ 

عن    ظرِ بالمطلق بالكامل، وبغض النَّ   والعترةِ   خالف منهج الكتابِ يُ   دون دليٍل، هذا المنطقُ 
والفتاوى  هذهِ  البياناِت  من  أصدروا  كم    القضية 

ة وتصنيمها وتعبيد الشيعة لها أو فيما يرتبُط في هذا الشأن أو فيما يرتبط بتقديس المرجعيَّ 
ئ، كم معة المنتقدين للواقع الشيعي السيِّ بتشويه سُ   مس وأضرابها أو فيما يرتبطُ بمسألة الخُ 

في وسائل   ،عبر الوسائط   ،بنحو مباشر   ،حغير صري  بشكلٍ   ،صريح  بشكلٍ   ،ثوا وقالواتحدَّ 
الحُ   ،اإلعالم في  المنابر  والمساجدعلى  قائمةٍ   ،سينيات  لكنَّ   إلى  من طويلة،  سمعنا  ما  نا 

يتعاملون    كيفَ   مون الشيعةَ علِّ يُ   مراجعنا الكرام وال حديثاً واحداً وال أصدروا بياناً واحداً 
  !!..مع إمام زمانهم

ث للشيعِة السيستاني دام ظله من بداية التسعينات وإلى اآلن لم يتحدَّ   دُ المرجع األعلى السيِّ 
مون الشيعة من علِّ مراجع الشيعة هكذا يُ   !!ثهم عن إمام زمانهم، غريبٌ حدِّ بحديٍث واحد يُ 

نُ أنَّ  الَّ واٌب عن صاحب الزمان ولكنَّهم ما حدَّ هم  ذي ينوبون عنه  ثوا الشيعة يوماً عن هذا 
  ؟!..ل الحديث عن أنفسهم هم، أين هو إمام زمانناويمثلونه، الحديث كُ 

يُ   نحنُ  ال  لماذا  رمضان  شهر  بدايات  في  وسائل   طلُّ اآلن  يمتلكون  وهم  الشيعِة  مراجع 
يُ  كي  الشيعِة  مع  التواصل  ويمتلكون  أنبيّ اإلعالم  في  لهم وظيفتهم  يجعلوا من شهر   نوا 

مهدويَّ  ً رمضان شهراً  أنَّ ا أعتقد  كنت  وإن  تكلَّ   ،  لو  سيُ المراجع  يتحدَّ ؤسيموا  فيما  ثون ون 
وهذهِ  والطهارات،  النجاسات  حدود  معرفتهم  تتجاوز  ال  ألنَّهم  من   عنه،  الحقيقة  هي 

وليُ  فليخرجوا علينا  يكن كالمي هذا صحيحاً  لم  إذا  إمام  كلِّ اآلخر،  الشيعة في معرفة  موا 
ذي يجعُل من شهر رمضان  الَّ   المنهج وإلى األسلوب وإلى العمل  رشدوهم إلىزمانهم وليُ 

  ا، ما هم المراجع أنفسهم شهر رمضانهم شهر صيامهم ما هو بشهٍر مهدويّ شهراً مهدويَّ 
تورَّ  ما  الدليُل  ذلك،  إلى  سبيالً  يهتدون  ال  ليلة   طُ ألنهم  في  القضاِء  في صالة  الشيعةُ  به 

داِء صالة القضاء،  ذين يأمون الشيعة في أالقدِر وفي بعض المناطق نفس المراجعِ هم الَّ 
الطريقة هل يعرف أسلوباً ومنهجاً كي يجعل من شهر رمضان شهراً   بهذهِ   فُ ذي يتصرَّ الَّ 

ً مهدويَّ    ؟!ا
  ث أكثر من ذلك.ٌئ ُمر لن أتحدَّ ماذا تقولون أنتم؟! واقٌع سيّ 
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حتَّ  المراكز والمؤسَّ المشكلةُ  الَّ ى  تابعةٌ سات  الشيعةِ   تي هي  عن األحياء   ثُ وأتحدَّ   لمراجع 
إمام زماننا فإنَّهم يتحدّثون في   عن عقيدةِ   ى للحديثِ ها تتصدَّ إمام زماننا أو أنَّ   ى باسمِ سمَّ وتُ 

جدّ  بعيٍد  الَّ واٍد  عن  يُ اً  هللاذي  رسول  المؤمنين  ريدهُ يُ   ،ريدهُ  زماننا يُ   ،أمير  إمام   ، ريدهُ 
  .اً ثون في واٍد بعيٍد جدَّ يتحدَّ 

  :في الحقيقِة هناك أسلوبان

د وهذا ال وجود مَّ حَ مُ   ريد آلُ ما يُ   ذي يروي الحديث بحسبِ ناك أسلوب الراوي الَّ ه -
 .له

ى في بعض في اللهجة العراقية وحتَّ وهناك أسلوب الواوي، الواوي تسميةٌ شعبيةٌ   -
 .آوى الدول العربية األخرى للحيوان المعروف ابنُ 

أسلوبُ  أسلوبُ   ،الراوي  فهناك  الَّ   وهناك  واالحتيال  والدوران  اللف  أسلوب  ذي  الواوي 
ثون عنه وفي نفس الوقِت يكشف عن عدم اعتقاٍد يكشُف عن عدم معرفٍة دقيقٍة بما يتحدَّ 

أنَّ  المهم  ذيلها،  من  رأسها  يُعرف  ال  األجوبةُ  تترُك  لذا  حتَّ صريح  أجابوا،  البرامجُ هم   ى 
الَّ  يتحدَّ التلفزيونية  التي  فيها  وشؤونهثون  تحدِّ مُ ـث  زماننا  إمام    عن 

أجواإنَّ  فقط   ءِ ها في  المهدويَّ   ،العالماِت  الثقافة  العالماُت في  إالَّ   ةِ الزهرائيّ   ةِ وما    األصيلة 
لكنَّ همَّ في حاشية الموضوع، مُ  يست بمعرفة إمام زماننا ومعرفة  ها في الحاشية إذا ما قِ ةٌ 

  . هذه الشؤون تي تقُع العالماُت في حاشيةِ شؤونِه الَّ 

  ! ؟..أين هو إمام زماننا في واقعنا الشيعي السؤالُ 

  ..هذا هو السؤال الكبير

كيف نتعامل مع إمام زماننا والبدايةُ من   :ذي أطرحهُ في هذه الحلقةا السؤال الَّ وأمَّ  -
  !؟..م على إمام زمانناسلِّ عليه كيف نُ  المِ السَّ 

   !؟..سالمنام عليه ما المراد من سلِّ حينما نُ  -
د بالسالم على إمام زماننا ما نتعبَّ وإنَّ   ،حيط علماً بأسرارهِ هل هو طقٌس تعبدٌي ال نُ  -

  .؟!.هذا السالم من دون إدراٍك ومعرفة لمضمونِ 
الَّ  - واألعراِف  اآلداِب  ألواِن  من  لوٌن  هو  واإلجالل هل  االحترام  معنى  تُعطي  تي 

  .؟! .عليه مُ سلِّ ذي نُ للشخص الَّ 
ة    عاٌء لإلمام وأنَّ أنَّه دُ هل   - ذين الَّ   نحنُ   مبن الحسن بحاجٍة إلى دعائنا، أاإلمام الُحجَّ

  .؟! .عليه وسالمهُ  هللاِ  نحتاُج إلى الدعاء لإلمام صلواتُ 
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توثيقُ  - السالُم هو  السالِم وهل  من هذا  المرادُ  بإمام زماننا   وتجديدُ   رابطةٍ   ما  عهٍد 
  !؟..وما معنى ذلك

نُ  - أنَّنا  ذلك  معنى  صلواتُ هل  بإمامتِه  عن   قرُّ  نعرف  وماذا  عليه  وسالمه  هللا 
  ؟! ..إمامتهِ 

   .. وأسئلةٌ وأسئلة أسئلةٌ 

    !؟..من زيارتهِ  ما المرادُ  ،الحديث على زيارتهِ  إذا ما عطفتُ  وكذاك األمرُ  -
   !؟..هل هو أمٌر اعتادت الشيعة أن تقوم به -
    !؟..أسرارها كبقية العباداِت نأتي بها وال نعرفُ  هل هي عبادةٌ  -

   !؟..هل هو خروٌج إذا ما سافرنا إلى مزاراتهم عن روتين الحياة اليومي -

   ..هل وهل وهل

ال - وما  الشريف  محضرهم  في  للعهِد  تجديدٌ  هي  الزيارةُ  تجديدِ مُ ـهل  من    راد 
    !؟..العهدِ 

   ! ؟..ألفاِظ ولقلقة لسانٍ هل هي عمليةُ تكرار  -
   !؟..ما معنى سالمنا على إمام زماننا  -
    !؟..م عليهسلِّ لماذا نُ  -
   !؟..لماذا نزوُر إمام زماننا -

  !؟..ما معنى زيارتنا إلمام زماننا -

ل العالم اآلن الحسن، في كُ   بنِ ة  جَّ لحُ ل   نا شيعةٌ ما هذه هي الخطوة األولى يا من تقولون إنَّ 
يُ  ما  باإلى  سمَّ هناك  تُ بالبروتوكول هناك ما يسمى  البردرِّ تيكيت، كليات اآلن  توكول وس 

اإلدرِّ وتُ  الستايلرِّ دوتُ   كيتيتس  ودِ كُ   ،س  ومعاهد  وكُ ليات  عالية راسات  وشهادات  تب 
جدَّ وتخصُّ  عاليٍة  برواتب  ووظائف  وتدريب  يتعلَّ صات  كي  هذا  كلُّ  يتعاملون اً  كيف  موا 
  أن تكون الئقةً   دَّ تي البُ فات الَّ والتصرُّ   األفعالِ   أو في حدودِ   األلفاظِ   ناسٍب في حدودِ مُ   بشكلٍ 

  . هذا في مستوى السطح ال في مستوى الواقع والمضمون لُّ وكُ 

   !؟..قنا شيئاً من هذا في تعاملنا مع إمام زمانناهل حقَّ  -

  ؟!..زمانناالم على إمام ال نعرف معنى السَّ  ق شيئاً من هذا ونحنُ حقِّ كيف نُ  -

أُ  ال  الَّ   ،خفيكم وبالمناسبة  الكبيرة  العمائِم  تُ أصحاُب  أنتم  هم  قدِّ تي  يعرفون  أسونها  ال  يضاً 
ثوا طلبوا منهم أن يتحدَّ اذهبوا إليهم وسلوهم  اريدون أن تتأكدوا من صحة كالمي  ذلك، تُ 
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لمدَّ  الموضوع  هذا  بين  عن  وقارنوا  دون  وما  األعلى  المرجع  من  دقيقة  عشرين  ما ة 
 ني ال أنسبُ إنَّ   ، الحلقِة من خالل حديثهم  ما قالوه وبين ما سيتم بيانهُ في هذهِ   وأ  هُ سيقولون

  ني ناقٌل لحديثهم. قبل قليل من أنَّ  حديثهم مثلما قلتُ  ني أعرضُ الكالم لنفسي إنَّ 

ــ ـــهــ فوإالَّ            هم  ــاقل عنـــــول البليغِ فنـــاء بالقــــمن ج   ارقُ ـــــــم ســـــنهـو مــ

  الشاعر يقول:

 المصحف شأنٌ  ،من شؤونهم إذا كان المراد المصحف كتاب هللا شأنٌ  ..هللا ساووا كتاب
  . هم همرآن فإنَّ الحقيقةُ اإللهية الربوبية للقُ  وإذا كان المرادُ  ،من شؤونهم

  لقول الشاعر: أعودُ 

ــ ــــــو مـنهـــهـــوإالَّ ف         هم  ــاقل عنـــــول البليغِ فنـــاء بالقــــمن ج ـم ــ
  ســـــــارقُ 

وهم الكتاب  امتٌ ـــهو ص           هُ ــــــــــــ أنَّ اب هللا إالَّ ــــــــــاووا كتــــــس          
  اطقُ ــــــــالن

  ..ساواة بين الناطِق والصامتوال وجه للمُ 

الَّ  النّ   ،رسول هللابن  يا  :ذي سأل إمامنا الرضا فقالهذا  إذا كان (  :اس من يقولهناك من 
ناك من وهُ   ،نذ قديم األياموهذا كالٌم معروف ومُ   )السكوت من فضة   الكالُم من ذهب فإنَّ 

السائل يسأل إمامنا   )السكوت من الذهب  إذا كان الكالم من فضة فإنَّ (  :اس من يقولالنّ 
أيُّ  قالالرضا  سألهُ  اإلمام  أفضل؟  عَ بِ   :هما  الصمتما  فضل  السكوت  فضل  ما إنَّ   ؟رفنا 

بالكالم فإنَّ   ،عرفناه  نصمت  أن  تقتضي  الحكمة  كانت  إذا  الصمت  فضل  عرفنا  نا  نحن 
الناطُق   الصمت،  من  أفضل  السكوت  من  أفضل  الكالُم  بالكالم،  الصمت  فضل  عرفنا 

  .الشاعر هو الذي قال أفضل من الصامت، على أي حالٍ 

قائلربَّ  يقول  قد  مُ النَّ   أنَّ من    :ما  بين  جمع  تحدَّ بي  حين  الكتابِ سبحتيه  عن    ،والعترة  ث 
 نا سنعرفُ لنا في الطريق فإنَّ بداية طريٍق من هنا فإذا ما توغَّ   داراةٍ ومقاُم بيانِ المقاُم مقام مُ 

الكتابمحينئٍذ   ومن  العترةُ  بوابةٌ أمَّ   ؟!ن  فهو  الثقلين  حديُث  لهُ   ،ا  البوابِة  عند   وما 
تعمَّ لكنَّ   صوصيتهُ خُ  إذا ما  فإنَّ نا  للحديث الحقائق ستتجلَّ   قنا  البرنامج  ليس  أكثر وأكثر،  ى 

هذهِ  فُ   في  الكالم  ولكن  وقُ الجهة  فقلت  الحديث،  من  أخرى  بواباٍت  على  نوافذهُ  لُت تحت 
  وقلت.
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 )الكافي الشريف(وأنا أقرأ عليكم من    ؟عليه  وسالمهُ   هللاِ   ماذا يقول أمير المؤمنين صلواتُ 
األول األسوة  /الجزُء  الثالث  )54(   صفحة  /إيران  /طهران  /دار  الحَ عَ   : الحديُث   ، بيلَ ن 

يذكر كالماً ألمير المؤمنين إلى أن يقول  -  يهلَ عَ   المهُ سَ وَ   هللاِ   واتُ لَ ق صَ ادِ ا الصَّ نَ امِ مَ ن إِ عَ 
ر، بُّ دَ ا تَ يهَ فِ   يسَ ٍة لَ اءَ رَ ي قِ فِ   يرَ خَ    الَ الَ هُّم، أَ فَ تَ   يهِ فِ   يسَ ٍم لَ لْ ي عِ فِ   يرَ خَ    الَ الَ أَ   -د األوصياءسيِّ 

 م، إنَّ اإلمام هنا ينفي الخيرية عن علٍم ليس فيه تفهُّ -  ركُّ فَ ا تَ يهَ فِ   يسَ ٍة لَ ادَ بَ ي عِ فِ   يرَ  خَ  الَ الَ أَ 
-   تََدبُّرأََال َال َخيَر فِي قَِراَءٍة لَيَس فِيَها    -مث عن علٍم صحيح ولكن من دون تفهُّ اإلمام يتحدَّ 
يتحدَّ  لخلو   ثُ اإلمام  ذلك  عن  الخيرية  وينفي  صحيح  نٍص  وعن  صحيحٍة  قراءةٍ  عن 

التدبُّ  من  تَفَكُّر  -رالموضوع  فِيَها  لَيَس  ِعبَاَدٍة  فِي  َخيَر  َال  عبادةٍ   ثُ يتحدَّ   اإلمامُ   ،أََال  عن 
ٍر الكتاب والعترة ال وفقاً لمنهج الشافعي وينفي الخيرية عنها لعدم تفكُّ   صحيحة وفقاً لمنهجِ 

 ً وما بالك إذا  ؟!  وما بالك إذا كانت القراءة ناصبيةً ؟!  فيها، فما بالك إذا كان العلم ناصبيا
العبادةُ  الناصبي  كانت  للمذاق  العلمُ ؟!  وفقاً  كان  تفهُّ   الصحيحُ   إذا  دون  فيهمن  خير    ، م ال 

وكذاك هي العبادة   ،ال خير فيها  رٍ صحيحٍ من دون تدبُّ   الصحيحة لنٍص   لقراءةُ ذا كانت اإو
وما بالك لو   ،كذلك  ناصبيةً والعبادةُ   ءةُ اناصبياً والقر  فما بالك إذا كان العلمُ   ،رمن دون تفكُّ 

التدبرُ التفهُّ   أنَّ  ويأتي  الناصبي  للذوق  وفقاً  يأتي    م 
القُ  أيُّ في  مجالسكم  في  اآلن  يحصل  كما  الشيعرآن  القُ   ةها  تقرؤون  تسمعون وأنتم  رآن، 

المنبر  على    الخطيب 
الشيعيَّ  القنوات  في  برنامجاً  تشاهدون  القُ   ةِ أو  بحديثٍ عن  أذهانكم  فيحشون  ناصبيٍ   رآن 

يخلطون معهُ أسماء أهل البيت من دوِن أن يكونوا هم هؤالء أنفسهم أن يكونوا على علٍم 
قالهُ  البيتِ   بما  القُ   أهل    رآن،في 

أتَّ  ال  النيِّ أنا  بسوء  أحداً  مُ هم  المشكلة  ألنَّ  منذُ ة  بدأت  كبيرةٌ  الغيبة   شكلةٌ  عصر  بدايات 
    .الكبرى

 َخيَر فِي ِعْلٍم لَيَس فِيِه تَفَهُّم، أََال َال َخيَر فِي قَِراَءٍة لَيَس أََال الَ (  :سيِّدُ األوصياء هكذا يقول
مون على إمام زمانكم وحينما  سلِّ فحينما تُ   )فِيَها تََدبُّر، أََال َال َخيَر فِي ِعبَاَدٍة لَيَس فِيَها تَفَكُّر

تحت عنوان    !تحت عنوان العلم؟   !تضعون ذلك؟  نوانٍ مانكم تحت أي عُ زتزورون إمام  
تنا وفي  مَّ في زيارة أئِ   ها تجتمعُ لُّ كُ   وإن كانت هذه العناوين  ؟!نوان العبادةتحت عُ   !القراءة؟

نُ   المِ السَّ  في  فالزيارات  العلمِ عليهم،  منابع  من  هي  ونحتاجُ   صوصها    والمعرفة 
ال التعامل معها، وهي قراءةٌ   مِ فهُّ تإلى    ، عبادة  معرفٍة ووجهُ   على وجهين وجهُ   تشتملُ   في 

  بحاجةٍ   والقراءةُ 
 فال خير في الَّ إر وفهي بحاجٍة إلى تفكُّ   إلى عبادةٍ   لُ وحينما تتحوَّ   ،إلى تدبر بما هي قراءة

تفهُّ  ال  إذ    م زيارتنا، 
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 فماذا نحن صانعون إذاً؟  ر في مضمونها العبادي،في علمها وال تدبر في قراءتها وال تفكُّ 
  ؟!عنه زيارة  قالُ أمٌر هكذا يُ هل هي زيارةٌ أم 

أّيِ  أّيِ   من  أبدأ ومن  سأذهُب إلى نّصٍ من نصوِص زياراِت ؟!  نقطٍة يكوُن كالمي  جهٍة 
إنَّ  زماننا،  زيارةُ إمام    ها 

  :آل ياسين المشهورة المعروفة

بزيارة آل تب المزاراِت  في كُ   عرفُ تي تُ زيارة آل ياسين الَّ   وهذهِ   )مفاتيُح الجنان(هذا هو  
المشهور الَّ   أصحابُ   ة،ياسين  الوصف لوجود زيارةٍ المزارات هم    ذين أطلقوا عليها هذا 

هي معروفةٌ أأخرى   كُ   يضاً  المشهورة،  في  ياسين غير  آل  بزيارة  القديمة  المزارات  تب 
ب لنا الفكرة  قرِّ تي تُ وهي زيارةٌ عميقةٌ في معانيها جليلةٌ في فحاويها، رائقةٌ في صورها الَّ 

وهذهِ  أنا  عنها،  الحديث  أترك  زماننا،  إمام  معرفِة  أجواِء  ياسين   في  آل  زيارة  الزيارة، 
المعروفة، والَّ  الجنان(تي ذكرها صاحُب  المشهورة  القُ المحدِّ   )مفاتيح  ي رضوان هللا مِّ ث 

  عليه. تعالى

هذهِ   زيارةُ  ياسين  المقدَّ   الزيارةُ   آل  الناحية  من  جملة  وردتنا  في  فهي   عاتِ يالتوقسة 
إمام زماننا صلوات هللاِ االص إنَّ   ، عليه  وسالمهُ   درة عن  الكتاب  أقدم مصادرها هذا    هُ من 

الَّ   )االحتجاج(كتاب   القديمِة  المصادر  النصمن  هذا  لنا  نقلت  االحتجاج   ،تي  وصاحب 
 تي سة األعلمي وهي الطبعة الَّ طبعةُ مؤسَّ   القرن السادس الهجري، هذهلماء  في عُ   دٌ ومعد

واحد يشتملُ جلَّ لها مُ شكِّ يُ  إلينا  )492(صفحة    ،على جزأين  دٌ  التوقيع وصل  إمام    هذا  من 
د بن عبد هللا  زماننا عبر مُ  صلون  اذين يتومعروفةٌ عند الَّ   بن جعفر الحميري شخصيةٌ حمَّ

مع أجواء إمام زماننا، فهذا الرجل قد تواصل مع إمام زماننا في مجموعٍة من الرسائل 
عن مجموعاٍت من المسائل الفتوائية   ة وسألهُ جَّ بعد أن راسل اإلمام الحُ   ،وصلت إليناوقد  

الزيارةُ من إمام زماننا من   اإلمام وصلت هذهِ   وصلت أجوبةُ   والفقهية المختلفة وبعد أن
طلب نصَّ   ،دون  الحميري  يطلب  لزيارةِ لم  الحُ   اً  الَّ جَّ اإلمام  هو  زماننا  إمام  بادر ة،  ذي 
ا أن  ريد منَّ الزيارة وحينما يُ   ا أن نقرأ هذهِ يريد منَّ   هُ ا هذا النص، وهذا يعني أنَّ وأرسل إلين 

ما هو ،  ر فيها، أليس كذلكرها أن نتفكَّ مها أن نتدبَّ ا أن نتفهَّ منَّ   ريدُ يُ   هُ نقرأ هذه الزيارة فإنَّ 
تَفَهُّم، أََال َال َخيَر فِي قَِراَءٍة  أََال َال َخيَر فِي ِعْلٍم لَيَس فِيِه  (   :ه أمير المؤمنينمنهج جدّ   اهذ

  .فقد قرأت عليكم كالمه قبل قليل  )لَيَس فِيَها تََدبُّر، أََال َال َخيَر فِي ِعبَاَدٍة لَيَس فِيَها تَفَكُّر

زيارةُ   فهذهِ  المقدَّ   الزيارةُ  الناحية  من  وردتنا  ياسين  من آل  أحٍد  من  طلٍب  دون  من  سِة 
لم   اً فإنَّهُ اإلمام واضحةُ جدَّ   ذي بادر بإرسال هذا النص إلينا، وحكمةُ هو الَّ   اإلمامُ   ،الشيعة

الَّ يُ  الحميري  رسائل  مع  الزيارة  تشتملُ رفق  كانت  أسئلةٍ   تي  عليها   فقهيةٍ   على  أجاب 
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إلى   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ  وصلت  رسالة  آخر  المعطيات  من  عندنا  ما  بحسب  عليه، 
مع مالحظة   ،للهجرة  308الحميري فيها مجموعةٌ من األجوبة على أسئلته كانت في سنة  

الصغر  أنَّ  أن هذهِ   )328(ستنتهي سنة    ىالغيبة  يعني  مان  التوقيعات وصلتنا في ز  هذا 
وان هللا تعالى عليه، فبعد أن وصلت بن روح النوبختي رض سفارة السفير الثالث الحسين  

  .ما جاءت بعد المسائل رافقةً وإنَّ لم تأتي مُ  ،تنا هذه الزيارةءإلى الحميري جا ةُ األجوب

الناحية   :قال  هُ أنَّ   بن جعفر الحميريبن عبد هللا  د  حمَّ عن مُ   ءولذلك جا التوقيُع من  خرج 
توقيٌع   وصل  اإلمام  من  األجوبة  وصلته  أن  بعد  يعني  المسائل  بعد  هللا  حرسها  المقدسة 

هذهِ  فيه  الجديد  التوقيُع  هذا  إنَّ   جديد  زيارةُ الزيارة  الَّ   آلِ   ها  تُ ياسين  كُ   عرفُ تي  تب في 
  المزارات القديمة بزيارة آل ياسين المشهورة. 

الَّ عند زيارة آل ي  سأقفُ    في    رِ المتوفِّ   )مفاتيح الجنان(  بِ تي هي في كتااسين المشهورة 
    :وتكميُ بُ 

هكذا الزيارة  ِحيم  :تبدأ  الرَّ حَمِن  الرَّ هللاِ  ِألَ الَ   ،بِسِم  مِ الَ وَ ون  لُ قِ عْ تَ   هِ رِ مْ   أَ   ون  لُ بَ قْ تَ   هِ ائِ يَ لِ وْ ن 
ث إلى هنا ووضع في الحاشية ما حدِّ مُ ـ أثبتها التي  النسخة الَّ   ،رذُ ي النُّ نِ غْ ا تُ مَ ةٌ فَ غَ الِ ةٌ بَ مَ كْ حِ 

 ٍم الَ وْ ن قَ عَ   فََما تُْغنِي النُّذُر(جاء في نسخٍة أخرى وهذا الكالم موجود في المصدر األصل  
  . )وننُ مِ ؤْ يُ 

ِحيمهي المقدمة:    إذاً هذهِ  حَمِن الرَّ الرَّ تَْعِقلُون َوَال ِمن    ،بِسِم هللاِ  ِألَْمِرِه  تَْقبَلُون  َال  أَْوِليَائِِه 
 ، ين حِ الِ الصَّ   هللاِ   ادِ بَ لى عِ عَ ا وَ ينَ لَ الُم عَ السَّ ،  َعن قَْوٍم َال يُْؤِمنُون  ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغنِي النُّذُر

أَ ذَ إِ  التَ تُ ردْ ا  بِ جُّ وَ م  إِ نَ ه  هللاِ ا  وَ عَ تَ   لى  فَ ينَ لَ إِ الى  كَ ولُ قُ ا  قَ مَ وا  سَ عَ تَ   هللاُ   الَ ا  عَ الى:  آلِ لَ الٌم    ى 
  الشريفة. الزيارةُ  وبعد ذلك تستمرُّ  ..يناسِ يَ 

لن   كُ أ قطعاً  عند  أقف  أن  لهذهِ   لِّ ستطيع  الشريف  النص  في  وردت  لكنَّ   لفظٍة  ني الزيارة 
  .اً جدَّ  ةِ ة والمهمَّ سأقُف على بعض المواطن المهمَّ 

ال عند  قليالً  أقف  والوقت  والزيارةُ  أتناول  قدِّ مُ ـفأنا  وإالَّ مة  منها  فالمقامُ جانباً  إلى     بحاجٍة 
ِحيم(  تطويل: حَمِن الرَّ الرَّ بَاِلغَةٌ   ،بِسِم هللاِ  َال ِألَْمِرِه تَْعِقلُون َوَال ِمن أَْوِليَائِِه تَْقبَلُون ِحْكَمةٌ 

العبائُر تقودني إلى   الُجمُل وهذهِ   التراكيُب وهذهِ   هذهِ   )َعن قَْوٍم َال يُْؤِمنُون  فََما تُْغنِي النُّذُر
 هللاِ   ج على قرآنهم صلواتُ عرِّ أُ   مَّ أقرأ عليكم ما جاء في الزيارة الشريفة ثُ ،  الكتاِب الكريم

  . عليهم

َال ِألَْمِرِه تَْعِقلُون َوَال ِمن أَْوِليَائِِه تَْقبَلُون ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما (  :ما جاء في الزيارة بعد البسملةِ 
  .)َعن قَْوٍم َال يُْؤِمنُون  تُْغنِي النُّذُر 
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قُِل اْنُظُروا َماذَا ﴿:  ماذا جاء في سورةِ يونس وفي اآليِة الحاديِة بعد المئة في سورة يونس
  .﴾ فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما تُْغنِي اْآليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم َال يُْؤِمنُونَ 

الزيا  في  قرأنا  الشريفةماذا  ِحيم(  ؟رة  الرَّ حَمِن  الرَّ هللاِ  ِمن    ،بِسِم  َوَال  تَْعِقلُون  ِألَْمِرِه  َال 
  .)َعن قَْوٍم َال يُْؤِمنُون  أَْوِليَائِِه تَْقبَلُون ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغنِي النُّذُرُ 

أنَّ  تالحظون  سورة    أال  من  المئة  بعد  الحادية  اآلية  في  واضحاً  تعانقاً  تتعانُق  المعاني 
َال ﴿  :يونس قَْوٍم  َعْن  َوالنُّذُُر  اْآليَاُت  تُْغنِي  َوَما  َواْألَْرِض  السََّماَواِت  فِي  َماذَا  اْنُظُروا  قُِل 

  د؟مَّ حَ مُ  آلُ  ماذا يقولُ  ﴾ يُْؤِمنُونَ 

السيِّ   جامعٌ   )البرهانتفسير  (الرابع من    دُ لمجلَّ ا  التفسيرية جمعها  األحاديث  د  من جوامع 
عليه تعالى  هللا  رضوان  البحراني  األعلممؤسَّ   طبعةُ   ، هاشم  في   ، نلبنا  ،بيروت  ي،سة 

المئة  )69(صفحة   بعد  الحادية  اآلية  ذيل  الكليني   ،في  شيخنا  عن  نقالً  األول  الحديُث 
د الرابع رأ عليكم من المجلَّ أقني   األصل ولكنَّ هذا هو المصدرُ   ،وبالتحديد من الجزء األول

مصدره األصل الجزء األول من    االحديث موجود هنا هذ   فإنَّ وإالَّ   )تفسير البرهان(من  
  هللاِ   ولِ ن قَ عَ   -إمامنا الصادق -  هللا   بدِ ا عَ أبَ   ألتُ سَ   :الَ قي، قَ ود الرَ اوُ ن دَ عَ   :الكافي الشريف

  : الىعَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ 
م  اُت هُ اآليَ   :الَ قَ فماذا قال إمامنا الصادق؟    ﴾َوَما تُْغنِي اْآليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم َال يُْؤِمنُونَ ﴿

هللا   واتُ لَ صَ   ياءبِ نْ م األَ ر هُ ذُ النُّ د وَ مَّ حَ مُ   م آلُ هُ   اتُ اآليَ   :الَ قَ   -م آياُت هللا العظمىهُ -  دمَّ حَ مُ   آلُ 
  . عينمَ جْ م أَ يهِ لَ عَ 

قُِل اْنُظُروا َماذَا ﴿:  بعد المئة  الحاديةُ   اآليةُ   ،اً دَّ جِ   ضحةٌ اتي بعدها هي وقرأنا اآلية الَّ إذا ما  
فََهْل يَْنتَِظُروَن إِالَّ   ۞فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما تُْغنِي اْآليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم َال يُْؤِمنُوَن  

  .﴾ ْن قَْبِلِهْم قُْل فَاْنتَِظُروا إِنِّي َمعَُكْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرينَ ِمثَْل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا مِ 

من نفس المصدر وفي ذيل اآلية وهي اآلية الثانية بعد   )71(صفحة    ؟دمَّ حَ مُ   آلُ   ماذا يقولُ 
اْلُمْنتَِظِرينَ ﴿  :المئة ِمَن  َمعَُكْم  إِنِّي  فَاْنتَِظُروا  مُ عَ   ﴾قُْل  ينقلها   الفضيل بن  د  حمَّ ن  والرواية 
ا  ضَ الرِّ   نِ سَ ي الحَ بِ ن أَ عَ   ،يل ضَ الفُ   بنِ   دِ حمَّ ن مُ عَ   :شياد هاشم البحراني عن تفسير العيالسيِّ 

إِ عَ  الثَّ نَ امِ مَ ن  قَ امِ ا  َ سَ   :الن  عَ لتُ أ شَ ه  الفَ فِ   يءٍ ن  بالمشر-ج  رَ ي  يرتبط  المهدويّ وفيما    ع 
الفَ ظَ تِ انْ   أنَّ   مُ لَ عْ تَ   يسَ لَ وَ أَ   :الَ قَ فَ   -األعظم مِ رَ ار  الفَ ج  يَ   إنَّ   ،جرَ ن  إِ رُ ظِ تَ انْ فَ "   : ولقُ هللا  ي نِّ وا 

  . روايةٌ جميلةٌ جامعةٌ محكمةُ واضحة  " ينرِ ظِ تَ نْ مُ الْ  نَ مِ  مْ كُ عَ مَ 

  .!!.دمَّ حَ مُ  اآلياُت آلُ 
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  .!!.والفرج فرجهم

  .!! .لقائمهم واالنتظارُ 

ً رآن وتُ هذا هو القُ  تي في األحاديث التفسيرية والَّ   كُ شكِّ تي تُ الَّ   ةِ ئم الكبيراعساً لهذه العمتُ   عسا
  ال   الأ   )ربُّ دَ ا تَ يهَ فِ   يسَ لَ   ةٍ اءَ رَ ي قِ فِ   يرَ خَ    الَ الَ أَ (  ،دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   رآن وفقاً لمنهجِ القُ   رُ ال تتدبَّ 

مباشرة بمنهج   بصلةٍ   م يرتبطُ ر وال تفهُّ تي ال فيها تدبر وال تفكُّ مراجعنا الَّ   في تفاسير  خير
  .الرواياُت، منهٌج واحد رآن وهذهِ وهذا القُ  تُ الزيارا  ، هذهِ عليّ   وآلِ  علّيٍ 

 َال ِألَْمِرِه تَْعِقلُون َوَال ِمن أَْوِليَائِِه تَْقبَلُون ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغنِي النُّذُر   :ياسين  آلِ   زيارةُ   هذهِ 
    .انتظار لقائمهم د، واالنتظارُ مَّ حَ وآل مُ  دٌ مَّ حَ ر مُ ذُ نُّ اآلياُت وال  ،َعن قَْوٍم َال يُْؤِمنُون

  ث عنها في سورة القمر:رآن يتحدَّ القُ  البالغة فإنَّ  ا الحكمةُ أمَّ 

ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ   ۞َولَقَْد َجاَءُهْم ِمَن اْألَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزدََجر  ﴿ :  ونبدأ من اآلية الرابعة وما بعدها 

إِلَى َشْيٍء نُُكر   ۞فََما تُْغِن النُّذُُر   إمام زماننا حين يدعوهم   هُ إنَّ   ﴾فَتََولَّ َعْنُهْم يَْوَم يَْدُع الدَّاعِ 

ً   جعُ اولذلك مر  ، إلى ما ينكرون رافضةً إلمام   تخرجُ   العمائمِ   لُّ كُ   ،النجف سيخرجون جميعا
الظهور الَّ   أحاديثُ   ،زماننا في عصر  تُ العترة هي  الكالم عن تي  خبرنا عن ذلك وسيأتي 

ثكم بشيء من عندي  حدِّ ال أُ   أنا  ،دمَّ حَ مُ   ها أحاديُث آلُ ذي أقول إنَّ أنا الَّ   هذا الموضوع، لستُ 
وما   ،امج ما كان من حسٍن فهو منهمنقلت لكم في أول هذا البرأحاديثهم وكلماتهم كما    هذهِ 

في قولي فهو   وخطلٍ   وزللٍ   وعثارٍ   كان من فهم صحيحٍ فهو من ألطافهم وما كان من خطأٍ 
  مني وهذا هو شأني. 

من    السادس  البرهان(الجزء  البحرانللسيِّ   )تفسير  هاشم  الحديُث   )373(صفحة    ،د 
ا إذَ   مامُ اإلِ   :الَ قَ   ﴾فَتََولَّ َعْنُهْم يَْوَم يَْدُع الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء نُُكر ﴿:  ينقُل عن تفسير القمي  ،األول

  .يدعوهم إلى ما ينكرون ج إمام زماننارَ إذا خَ  ،ونرُ كِ نْ ا يُ لى مَ م إِ وهُ دعُ ج يَ رَ خَ 

  ماذا قالت الزيارة؟  

الَّ  التعابير هي هي  استعملت  والَّ   مرتتي  الزيارة  يونس  في سورة  في سورة  تي جاءت 
النُّذُر  :القمر تُْغنِي  فََما  بَاِلغَةٌ  ِحْكَمةٌ  تَْقبَلُون  أَْوِليَائِِه  ِمن  َوَال  تَْعِقلُون  ِألَْمِرِه  َال    َال  قَْوٍم  َعن 

  . يُْؤِمنُون

القمر تقول سورة  ُمْزدََجر  ﴿؟  ماذا  فِيِه  َما  اْألَْنبَاِء  ِمَن  َجاَءُهْم  تُْغِن   ۞َولَقَْد  فََما  بَاِلغَةٌ  ِحْكَمةٌ 

نُُكر    ۞النُّذُُر   َشْيٍء  إِلَى  الدَّاعِ  يَْدُع  يَْوَم  َعْنُهْم   وسالمهُ   هللاِ   إمام زماننا صلواتُ   هُ إنَّ -فَتََولَّ 
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 في مرحلةٍ   الرجعةُ ها  إنَّ -ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث َكأَنَُّهْم َجَرادٌ ُمْنتَِشٌر    -عليه
ُمْهِطِعيَن إِلَى   ۞ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث َكأَنَُّهْم َجَرادٌ ُمْنتَِشٌر    -من مراحلها

كما يقول أمير المؤمنين في نهج   ،كراس إلى شيء نُ ذي دعا النّ لَّ الداعي هو هذا ا  ،الدَّاعِ 
الشريف تُ يمَ فِ   قِّ لحَ ا  رُ ثَ كْ أَ وَ (  :البالغة  اْلَكافُِروَن  )  ونرُ كِ نْ ا  يَقُوُل  الدَّاعِ  إِلَى  -ُمْهِطِعيَن 

الش التقليد عند  التقليد فييالكافرون من هم؟ أكثُر مراجع  تفسير اإلمام    عة بحسِب رواية 
ليد الشيعي قادق في تلك الرواية ويقول واصفاً مرجع التث إمامنا الصّ العسكري حين يتحدَّ 

فإنَّ يتحدَّ  األكثرية  عن  قلَّ   ث    ،ةالممدوحين 
يصفهُ  فماذا  األكثرية  الصادق   عن  الكافربالملبِّ   يصفهُ   ؟اإلمام  الم  ،س  سون بِّ لهؤالء 

الَّ ا الشيعة  مراجع  من  سيُ لكافرون  الحُ حاربون  ذين  ظهورهِ جَّ اإلمام  عند  في    ة  الشريف 
الظهور الظهورأتحدَّ   ،عصر  اْلَكافُِروَن    -ث عن مراجع عصر  يَقُوُل  الدَّاعِ  إِلَى  ُمْهِطِعيَن 
  .عن زمن الظهور وعن الرجعةِ  الحديثُ  ، َهذَا يَْوٌم َعِسر

فَدََعا َربَّهُ أَنِّي   ۞َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبدَنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزدُِجَر    :تستمر اآليات

فَاْنتَِصْر   ُمْنَهِمرٍ   ۞َمْغلُوٌب  بَِماٍء  السََّماِء  أَْبَواَب  الدنيا    ﴾ فَفَتَْحنَا  في  نوح  واقعة  الحديث عن 

الَّ  الواقعة  تلك  عن  ستوالحديث  األتسمفي    كونُ تي  الدنيا  مياقبل  ط ا ربالتالحظون    ،في 
  !الواضح بين المثال وبين أصل الموضوع

ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغِن النُّذُُر   ۞َولَقَْد َجاَءُهْم ِمَن اْألَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزدََجر  ﴿  :الموضوع هنا  صلُ أ

الدَّاعِ   ۞ يَْدُع  يَْوَم  َعْنُهْم  الحسنة  جَّ الحُ   هُ إنَّ -  فَتََولَّ  نُُكر    - بن  َشْيٍء  أَْبَصاُرُهْم   ۞إِلَى  ُخشَّعًا 

 - راألجداث هي القبور والرجعة من عالم القبو -يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث َكأَنَُّهْم َجَرادٌ ُمْنتَِشٌر 
الْ  يَقُوُل  الدَّاعِ  إِلَى  َعِسر  ُمْهِطِعيَن  يَْوٌم  َهذَا  َعْبدَنَا   ۞ َكافُِروَن  فََكذَّبُوا  نُوحٍ  قَْوُم  قَْبلَُهْم  َكذَّبَْت 

َواْزدُِجَر   َمْجنُوٌن  فَاْنتَِصْر    ۞َوقَالُوا  َمْغلُوٌب  أَنِّي  َربَّهُ  بَِماٍء   ۞فَدََعا  السََّماِء  أَْبَواَب  فَفَتَْحنَا 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكر -رةإلى أن تقول اآلية السابعة بعد العاش- ُمْنَهِمر   .﴾ َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ

القُ  الزياراُت وهذهِ   رآُن وهذهِ هذا هو  الَّ   هي  الروايات  يُ هي  الشيعة من تي  نكرها مراجع 
  هللا التوفيق والهداية لي ولهم.  ، أسألُ واألحياء األمواتِ 

عكم أريد أن أسألكم:  نيولكنَّ     قبل أن أودِّ

  ! رآِن في هذا الشهر الشريف بهذا المنطق؟هل تتعاملون مع القُ 
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زياراتنا أيديكم،  بين  المثال كي أضعهُ  بهذا  تعّمدت وجئت  رآننا قُ   ،رواياتنا  ،أدعيتنا  ،أنا 
ثونكم عن الفخر الرازي   طباءِ ال تستمعوا إلى هؤالء الخُ   ،شيٌء واحد  المعتوهيَن الَّذين يُحدِّ

  ا ال تقرؤوا تفاسير المراجع الَّتي شحنوها بكالم الطبري ورشيد رض  ،أو عن سيِّد قطب
ن ِممَّ وأضرابهم  الشيعة،    والسيوطي  من  أم  الُسنَّة  من  كانوا  إن  السقيفة  فكر  في  رتعوا 

ة هي الثقافةُ الشيعيَّة الزهرائيَّ    واحد، هذهِ زياراتنا هذِه ورواياتنا هذه وقُرآننا هذا من منبعٍ 
  األصيلة الَّتي قُلُت إنَّ الزهرائيين هم الَّذين يطلبونها. 

اهِر ال نعبأ بالالئمة..    زهرائيّون نحُن يا إمام وجبينَك الزَّ

د إنَّ  ٍد وآل ُمَحمَّ هُ إنَّهم أتباُع منهجِ رجل الدين الحمار ونحُن نبحُث عن منهجكم منهجِ ُمَحمَّ
  منهُج رجل الدين اإلنسان.

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أماِن هللا
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  وفي الختام:

لى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا إالبُّد من التنبيه  
ة الكاملــة عليــه  المطبــوع ال يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقــّ

  بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.مراجعة تسجيل البرنامج 

  

  
  

  مع التحيات
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متوفّر بالفيديو واألوديو على  …الَموسُم الثاني  - ونائيُّ هرَ زَ بَْرنَاَمج  
  موقع القمر  
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