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  يا َزهَراء 

ِحيم حَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

 ً ً .يا عبقا   . .بغاليِة عطرهِ . يا َعبقاً إذا ما فاحت ريّاهُ .. يا َعبقا

  ..َوتَهادت نَديَّةً نَسائِمهُ بطيبهِ 

  . .تَراقَصت القلوُب َشغفاً لشوقِه قَبَل لقَائهِ 

  ..َوَحنيناً لذكرِه قَبَل ِعنَاقهِ 

 ً ً .يا ألقا   . .نائِه يَهزُم جيوَش الظالم. يا ألقاً ضياُء أزاهيُر فِ .. يا ألقا

لةً َجدائُل نور شمسِه    ..تُزيُِّن األياموتنساُب متهدِّ

  ... يا بقيَّةً ُكلُّ شيٍء إلهيٍّ ُسبحانيٍّ فيها ُمتألٌِّق باقي.. يا بقيَّةً .يا بقيَّةً 

اً  اً .يا ِسرَّ اً ُمستودعاً في ُخزانِة أسرار هللا الَّتي عنوانها فَاِطَمة.. يا ِسرَّ   ... يا ِسرَّ

 ً   ..ِر قيِّمة الدين القائمة. يا قائماً تتجلَّى في حقيقتِه أغلى آللي وجواه .يا قائما

 ً ً .يا إماما   . .. يا إماماً ُعيوننا على الدَّرِب تنتظُر الطلعةَ الرشيدة القادمة.. يا إماما

  ... َعبيدَُك األقناُن نحُن بتوفيقك نبقى في حالٍة دائمة.. َعبيدُكَ .األقناُن نحنُ  عبيدُكَ 

اهِر . زهرائيّون   ..ال نعبأُ بالالئَِمة. زهرائيّون نحُن يا إمام وجبينَِك الزَّ

  . .إنَّهم أتباُع منهجِ رجل الدين الحمار

  !!... ال نعبأُ بهم. مثاُل الجهِل والجهالِة والسَّفاهة

اهِر ال نعبأُ بالالئَِمة   . .زهرائيّون نحُن يا إمام وجبينك الزَّ

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

فيهِ   نحاولُ   الَّذيالبرنامج    هُ إنَّ  نكون  يُ   أن  ما  الدين أقرب  رجل  منهجِ  من  نكون  أن  مكُن 
ٍد  اإلنسان، منهجِ   د  وآِل  ُمَحمَّ ما نستطيع عن منهجِ رجل الدين الحمار،    بتعدين بقدرِ مُ ُمَحمَّ

 مثلما قال إمامنا الكاظم صلواتُ   !منهج النواصِب ومن أخذ منهم من كبار مراجع الشيعة
 .)يرمِ حَ ـال اهُ بَ شْ أَ  كَ ابُ حَ أصْ وَ  تَ نْ أَ (عليه للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني:  هللاِ 

 :عنهما بنحٍو واضحٍ في سورة الجمعةرآن ث القُ تحدَّ  ذانِ إنَّهما المنهجان اللَّ 

البسملة بعد  الثانية  اآلية  آيَاتِِه   الَّذيُهَو  ﴿  :في  َعلَْيِهْم  يَتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسوًال  يِّيَن  اْألُّمِ فِي  بَعََث 
يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ   .منهج رجل الدين اإلنسان هُ إنَّ  ﴾َويَُزّكِ

لَْم  الَّذيَمثَُل  ﴿  :لة من نفس السورةموفي اآلية الخامسة بعد البس  - ثُمَّ  التَّْوَراةَ  لُوا  ُحّمِ َن 
 .منهُج رجِل الدين الحمار هُ إنَّ  ﴾يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاراً 

  .﴾إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ ﴿ :وال تنسوا ما جاء في سورة لقمان -
َوأَصحابُك   ، أْنتَ أَْنتَ (:  وما قاله إمامنا الكاظُم للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني -

اهُ بَ شْ أَ   كَ ابُ حَ صْ أَ وَ   أْنتَ   ،تَ نْ أَ   -دوك وتابعوكقلِّ ك مُ صحابُ أ  ،صحابك المراجع أمثالكأ-
  .)يرمِ حَ ـال

ـــــةٌ  مع الـــحميـــرِ  الـحمارَ إنَّ  ــ فإذا خل    مطيـَّ   بُ ــــاحبِه فبئس الصَّ  وتَ ـــ

الثالثةُ من  هي  هذه   زٍء  في الحلقتين الماضيتين وقفُت في جُ   )زهرائيّون(برنامجنا  الحلقةُ 
األولى  الحلقِة    من 

الثانية   الحلقِة  فِ وفي  زيارةِ في  المعروفة  آلِ   ناِء  الزيارةُ  في    ،ياسين،  مفاتيحِ (موجودةٌ 
هذهِ   )الجنان فناِء  في  وقفُت  وإنَّما  بيوتكم،  في  الناحية   المتوفر  عن  الصادرةِ  الزيارة 

إمامِ الَّتي  المقدسة   الشيعِة من اإلماِم هذا   وصلتنا من  من  يلتمس أحدٌ  زماننا من دوِن أن 
هو    ،النص النص    الَّذياإلمام  بهذا  مرَّ بادرنا  هذهِ   الكالمُ   الشريف،  وغيرها   في  الجهة 

 ألنَّ   ،الحديث في الحلقة الماضية فيما يرتبُط بمعنى سالمنا على إمام زماننا  وكان تركيزُ 
يُ السَّ  عليِه  المثِّ الم  الخطوة  األولىؤدَّ مُ ـُل  الصحيحة  السَّ   ،بة  هذا  كان  إذا  حو بالنَّ   المُ قطعاً 

  . المريدهُ هو أن نعرف معنى السَّ يُ  الَّذيالم لسَّ شرٍط في ا وأولُ  ،يريدهُ هو الَّذي
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سألون  مراجعنا حينما يُ   حالكم كحالِ   أو أنَّ   ؟!الِم على إمام زمانكمهل تعرفون معنى السَّ 
السَّ  معنى    المِ عن 

قوالً  يفقهون  يكادون  فال  الكُ   حائرةٌ   أجوبةٌ   !!في صالتهم  في  المواقعِ   تبِ موجودةٌ  وعلى 
وقائع على    نُث عني أتحدَّ أنا ال أقول كالمي هذا بنحٍو جزافي، إنَّ   على الشبكة العنكبوتية،

وأتحدَّ  وثائق   ثُ األرض  عرضتُ   ،عن  بر  أمثلةً   وقد  في  ذلك  الامن  وهي  تقدِّ مُ ـمجي  مة 
لن    ،القمر الفضائية راراً على شاشة  راراً ومِ كِ   عادُ وتية وتُ بها على الشبكة العنك لِّ موجودة بكُ 

في هذهِ  الكالم  وإنَّ   أطيل  أعودُ الناحية  الرواية    ما  بيان الَّتي  إلى  في  أيديكم  بين  عرضتها 
  .الم على إمام زماننامعنى السَّ 

 ى هللاصلَّ   بي ووفاتهِ لنَّ اومن الجزء األول من باب مولد    )الكافي الشريف(من    ني أقرأُ إنَّ 
  هللا  بدِ ألبي عَ   قُلتُ   ،الَ قَ   ،يكثيٍر الرقّ   بنِ اوود  ن دَ عَ   :الحديث التاسع والثالثون  ، عليه وآله

الصَّ - َرسوِل هللا؟    -ادق إمامنا  َعلى  السَّالِم  َمعنى  السَّ السَّ -َما  هو  على رسول هللا  الم  الم 
الحُ  السَّ   ةِ جَّ على  هو  الحسن  السَّ بن  وهو  صالتنا  في    الم الم 

ا َخلَق نَبِيَّه   -تناافي زيار َما َمعنى السَّالِم َعلى َرسوِل هللا؟ فَقَال: إنَّ هللا تَبَاَرك َوتَعَالى لَمَّ
َواْبنَتَهُ    َوَوِصيَّه 

والحسين-َواْبنَيه    -فَاِطَمة- ِشيعَتَُهم  -الحسن  َوَخلَق  ة  األَئِمَّ َعلَيهُ   ،َوَجميَع  الـِميثَاق أََخذَ  م 
َوأْن يَْصبُِروا َويَُصابُِروا َويَُرابَِطوا وأْن يَتَّقُوا هللا َوَوَعَدُهم أْن يَُسلِّم لَهم األَْرَض الـُمبَاَرَكة 
ل لَُهم البَيَت الـَمْعُمور َويُْظِهَر لَُهم السَّْقَف الـَمْرفُوع َويُِريَحُهم ِمن   َوالَحَرم اآلِمن َوأْن يُنَّزِ

ِهم   هللاُ الَّتي  َواألَْرَض  َعُدّوِ لَُها  السَّالم  يُبَّدِ مَ لِّ سَ يُ وَ ،  ِمن  فِ م  لَ يهَ ا  الَ هُ ا  فِ يَ شِ م    الَ   : الَ قَ   ، ايهَ ة 
فِ ومَ صُ خُ  لِ يهَ ة  وَ هِ وِّ دُ عَ ا،  فِ هُ لَ   ونَ كُ يَ   أنْ م  مَ يهَ م  يُ ا  عَ سُ رَ   ذَ خَ أَ وَ   ،ونبُّ حِ ا  هللا  جَ لَ ول   يعِ مِ ى 
وَ مَّ ئِ األَ  ال هِ تَ يعَ شِ ة  وَ لِ ذَ بِ   اقَ يثَ مِ ـ م  السَّ مَ نَّ إِ ك،  نالسَّ -  يهِ لَ عَ   المُ ا  وهو  رسول هللا  على   سهُ ف الم 
ه لَّ عَ ى هللا لَ لَ عَ   هُ لَ   يدٌ دِ جْ تَ اق وَ يثَ مِ ـ ال  ِس فْ نَ   ةُ رَ كِ ذْ تَ   يهِ لَ عَ   المُ ا السَّ مَ نَّ إِ وَ   -الم على إمام زمانناالسَّ 

وقفت عندها في  الَّتي  الرواية    هذهِ   ،يها فِ مَ   يعِ مِ جَ م بِ كُ الم لَ ل السَّ جِّ عَ يُ وَ   زَّ عَ وَ   لَّ ه جَ لَ جِّ عَ يُ   نْ أَ 
  الم.الحلقِة الماضية وما أتممت الحديث فيها بخصوِص معنى السَّ 

فيِه مضموُن أدعية فرجِ   ديٌّ مَّ حَ مُ   إلهيٌّ   ميثاقٌ (  :جمٍل هوزماننا بنحٍو مُ   على إمامِ   المُ السَّ 
زماننا ً   )إمام  أساسا هللا  رسول  على  لسالمنا  اإلجمالي  المعنى  هو  أمير   ،هذا  على 

الصدِّ   ،المؤمنين الكُ على  نُ يقة  حين  عليهم سلِّ برى    م 
بعيد، في صلواتنا قريٍب من   ، الُم على رسول هللا وآل رسول هللالسَّ   ،في زياراتهم من 

قرأت   )ديٌّ مَّ حَ مُ   ميثاٌق إلهيٌّ   السَّالمُ (:  الم على إمام زماننا مضمونهُ اإلجمالي هو هذاالسَّ 
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ا في  أنَّ   ؛روايةلعليكم  أخذهللا  من  أنَّ     ومن  بذلك  بذلك  الميثاق  الميثاق  أخذ   ،رسول هللا 
األُ  إمام أخذ مواثيقهُ على  إمام زمانها،الَّتي  ة  مَّ وهكذا كلُّ  فيها ذاك اإلمام    المُ فالسَّ   يكوُن 

  .يشتمل على مضموِن أدعية الفرج ديٌّ مَّ حَ مُ  إلهيٌّ  ميثاقٌ 

  يهِ لَ عَ   المُ ا السَّ مَ نَّ إِ وَ (  :عليه  وسالمهُ   هللاِ   ادق صلواتُ ماذا قرأنا في الرواية عن إمامنا الصَّ 
الحديث عنه    مرَّ   الَّذيالميثاق    ؟ميثاق   أيُّ -  اقيثَ مِ ـ ال  ِس فْ نَ   ةُ رَ كِ ذْ تَ   -الم على رسول هللالسَّ -

داً    هللا أخذ الميثاق علينا وإنَّ   ، فإنَّ ديٌّ مَّ حَ مُ   وميثاقٌ   ميثاٌق إلهيٌّ   ،في هذه الروايةِ  ى  صلَّ ُمَحمَّ
علينا  عليه  هللاُ  الميثاق  أخذ  َعلَيهِ   -وآله  السَّالُم    َوإِنََّما 
رسول هللا- لَهُ   -على  َوتَْجِديٌد  الـِميثَاق  نَْفِس  لَه  تَْذِكَرةُ  يُعَّجِ أَْن  لَعَلَّه  يُ -  َعلَى هللا  ل عجِّ أن 

تعجيلُ  وهو   وأنْ   الميثاق  زماننا  إمام  في تتحقَّ   فرجِ  األولى  طالئعها  من  الحّقِ  دولة  ق 
لَهُ   -ة الخاتمةديَّ مَّ حَ مُ ـال  عصر الظهور إلى الدولةِ  ل السَّالم لَُكم    لَعَلَّه أَْن يُعَّجِ َجلَّ َوَعزَّ َويُعَّجِ

الم ذلك هو مضمون الميثاق، هذا هو المعنى اإلجمالي جميع ما في السَّ ب  )يِع َما فِيهبَِجمِ 
 ثُ وحين أتحدَّ  ،ديٌّ مَّ حَ مُ  بن الحسن ميثاٌق إلهيٌّ ة جَّ على الحُ  السَّالمُ  ،على إمام زماننا المِ للسَّ 

 حدّثنا به صادق العترة في هذهِ   الَّذيعن المضمون    ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ديٍ مَّ حَ مُ   إلهيٍ   عن ميثاقٍ 
ألنَّ أقرالَّتي  الرواية   قليل،  قبل  عليكم  علي  تها  الميثاق  أخذ  وألنَّ نهللا  أخذ ر  ا  هللا  سول 

نُ   ،الميثاق علينا إنَّ إم على  سلِّ فحينما  نُ مام زماننا   د العهد معه بذلك الميثاق، مضمونُ جدِّ نا 
    .ذلك الميثاق ما جاء في أدعية الفرج

  !؟لفرج اجاء في أدعية   يالَّذوما 

الفرج  الَّذي لدولة الحق  قدِّ مُ   لُ شكِّ يُ   الَّذيإمام زماننا    فرجُ   :جاء في أدعية   تستمرُّ الَّتي  مةً 
العظيمة حيثُ  الرجعة  عبر عصر  العُ   طويالً  بالدولة  الدولةُ إنَّ   ،ظمىتنتهي  ةُ ديَّ حمَّ مُ ـ ال  ها 

   .على إمام زمانناالم  مة، هذا هو المعنى اإلجمالي للسَّ ـالخاتِ 

  !؟..الصيغة مون على رسول هللا بهذهِ سلِّ هل تُ 

  ! ؟..مون على إمام زمانكم بهذا المضمونسلِّ هل تُ 

تُ أأنا   حينما  أنتم  الصَّ صلّ سألكم  تختمون  بالسَّ ون  هللا   المِ الة  رسول  بالسَّ   ،على  الم  قطعاً 
تُ  فأنتم  الشافعية  سلِّ األبتر  بالطريقة  الشَّ الَّتي  مون  لنا  الطائفة  انتخبها  الطوسي ومراجع  يخ 

ً سلِّ نا نُ ء، إنَّ األجّال  ً   ُم على رسول هللا سالما على    مسلِّ نسالم أبتر من دون أن    ،بتراً أ  شافعيا
الم  الم األبتر، مع هذا السَّ مع هذا السَّ   ،م على إمام زمانناسلِّ نُ من دون أن    ،العترة الطاهرة
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للذوق الشافعي، هذا هو المنهُج األاألقطع، مع هذا السَّ  للذوق الناصبي وفقاً  بتر الم وفقاً 
ب جهل مراجعنا المركَّ   ولكن فلنقل إنَّ   ،ملةً وتفصيالً مع المنهج الكوثرجُ   يتعارضُ   الَّذي

ما هو   ،يةخوأنتم كذلك تعيشون الحالة الدي  ،ببالجهل المركَّ   الٌ هَّ ذراً لهم فهم جُ قد يكون عُ 
منكم واحدٌ  وأنا  الشيعي  الواقع  هذهِ   ،هذا  الشيعي،  الواقع  هذا  هو  ليست   ما  القضية 

   .من الحاالت على أي حالٍ  محصورةً بحالةٍ 

د حينما نسألهم نسأل آل    ! ؟..يصلِّ نحُن لماذا نُ ُمَحمَّ

الكتاُب   تحدَّ وإنَّ   )الشرائع  عللُ (هذا  مُ   ثتُ ني  حلقاٍت  في  الموضوع  هذا  تحت فصَّ عن  لٍة 
الحلقات   ة العنكبوتية وستجدون هذهِ كخلوا إلى الشبديمكنكم أن ت  )الةمعاني الصَّ (عنوان  

يخ للشَّ   )علل الشرائع(كتاب    ،على أي حالٍ   )لكتاُب الناطق ا(  جِ ملة هي جزٌء من برنافصَّ مُ 
  ، الةمن أجلها فرض هللا الصَّ الَّتي    العلةُ   :الباب الثاني من الجزء الثاني عنوانهُ   ،الصدوق 

  . يصلِّ علينا أن نُ  الة، لماذا يجبُ الصَّ  الةِ وتشريعِ الصَّ  وإيجابِ  الةِ ة فرض الصَّ علَّ 

هِ عَ   :الرواية قَ شام  ن  الحكم،  أبَ سَ   :الَ بن  َعبد هللا ألُت  الصادق -  ا  اإلمام  عِ عَ   -سأل  ة لَّ ن 
إلى موطن الحاجة،    تفاصيلها أذهبُ   لِّ قرأ الرواية بكُ أإلى آخر كالمه ال أريد أن  -  الةِ الصَّ 

عن   الة علينا، السؤالُ ة من فرض الصَّ لَّ ادُق في بيان الحكمة والعِ فماذا أجاب إمامنا الصَّ 
اليومية الواجبة  وَ ارَ بَ تَ   هللاُ   ادَ رَ أَ وَ   -الصلواِت  يُ الَ   نْ أى  الَ عَ تَ َك    م يهِ سِ نْ  

د  رَ مْ أَ  -نسيهمأن ال يُ -   ومٍ يَ  لِّ ي كُ هُ فِ ونَ رُ كُ ذْ الة يَ م الصَّ يهِ لَ ض عَ رَ فَ ه فَ يه وآلِ لَ ى هللا عَ لَّ صَ ُمَحمَّ
بِ بَّ عَ تَ وَ   ،هِ مِ اسْ بِ   ونَ ادُ نَ يُ   اترَّ مَ   سَ مْ خَ  لِ   رِ كْ ذِ وَ   الةِ الصَّ دوا  يَ كيَال هللا  عَ لُ فَ غْ   عن -  نهوا  يغفلوا 

دٍ  أن نلتزم بها ألجل   الة هي مواعيدُ يجبُ تشريع الصَّ   ةُ فعلَّ   ،هرُ كْ ذِ   سَ رِ دَ نْ يَ وه فَ سُ نْ يَ وَ   -ُمَحمَّ
داً  أن نذكر   دوآل  ُمَحمَّ داً  نا حين نذكر  فإنَّ   ،ُمَحمَّ   دَّ أبتر، البُ   فذلك ذكرٌ   إذا ذكرناه لوحدهِ ُمَحمَّ
داً أن نذكر    . دمَّ حَ مُ  وآلَ ُمَحمَّ

الصَّ فعلَّ  تشريع  إنَّ ة  تقولون  يا من  لجعفرِ الةِ  دبن    نا شيعةٌ  د    بنُ   هذا هو جعفرُ   ،ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ذكر   بعطرِ شيٍء؟ لكي تلتقي عقولنا وقلوبنا     ألّيِ دُ هي مواعي  ،الةيع الصَّ رة تشن لنا علَّ بيِّ يُ 

د داً  وحينما نذكر    ،ُمَحمَّ دأن نذكر آل    دَّ أن نذكر عليَّاً البُ   دَّ البُ ُمَحمَّ   في زماننا هذا فإنَّ   ،ُمَحمَّ
مواعيدُ وصل هي  زماننا  لذكرِ   اتنا  تلتقي    ،إمام  مواعيد  ووجداننا  فيها  هي  وقلوبنا  عقولنا 

إذا وفطرتنا  ذلك  ُكنَّا  وضمائرنا  كُ   ،نملك  هذهِ نَّ إذا  وأين هي  نظيفةً  نملك عقوالً  العقول   ا 
تلكَ   ؟!النظيفة النظيفةُ  زماننايالَّتي    العقول  إمام  بُ إنَّ   ،ريدها  دفائن ما  إلثارة  األنبياء  عث 
  ، العقول
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 اتُ يالفضائ  تقوم بهِ   الَّذيهذا    ،وجاءنا المراجع فدفنوا عقولنا تحت قذارات الفكر الناصبي
اجعنا من دفن يقوم به كبار مر  الَّذيوهذا   ،كبار خطباء المنبر بهِ  يقوم الَّذيوهذا  ،ةُ الشيعيَّ 

على معارف   وعدِم االطالعِ  فِ كام التخلُّ كام الفكر الناصبي القذر، وتحت رُ رُ  عقولنا تحت
والعترة رُ   ،الكتاب  القُ   مِ كاوتحت  العُ تفسير  المنهج  بحسب  جهالةً   الَّذي مري  رآن  يزيدنا 

جهالتنا تجهي  !فوق  فوق  قِ حوتسطي  !نالوتجهيالً  من  عقولنا  تسطيح  فوق   سةِ المؤسَّ   بلِ اً 
إلى مدارس الحوزة في   سريعةٌ   زيارةٌ   ،وواقع الحال يشهد بهذا  !ةالرسميَّ   ةِ الشيعيَّ   ةِ الدينيَّ 

ال   ، فيها هؤالء الخطباء العديمو الثقافة  ثُ سينياتنا وماذا يتحدَّ إلى حُ   سريعةٌ   زيارةٌ   ،النجف
الثقافة قليلو  في  ،أقول  الثقافة  يُ   ،تجاهاتهااجميع    العديمو  فضائ  ثُّ بَ وماذا  من يعلى  اتنا 

ومن تسطيحٍ   راءٍ هُ  القطبي  ناصبيٍ  للفكر    نعيشُ نحُن    الَّذيهذا هو    ،للعقول ومن سخافٍة 
ً ننا سنظيفة فإنَّ   ا نملك عقوالً نَّ أوساطِه، فإذا كُ   يف العقول النظيفة هي   ألنَّ   ،سليمةً   ملك قلوبا

القلوب نظِّ تُ الَّتي   العقول مُ   ،ف  فإنَّ تقذِّ إذا كانت  الناصبي  الفكر  بقذارة  الواليةِ   رةً   موازين 
يُ الَّذيما هؤالء    ،لو أظهرنا اللعنحتَّى  كون مختلةً في قلوبنا  توالبراءة س  ون أنفسهم  سمّ ن 

فنت عقولها تحت ركام الثقافة  دُ الَّتي  من نفس الجوقة    ،الجوقة  ئيين هم من نفس هذهِ ابالبر
 ون باللعنِ قيتبعونها ويلقلالَّتي  الناصبية، طهارة العقول بالفكر السليِم ال بمناهج النواصِب  

   .في الواقع الشيعي من المهازلِ  مهزلةٌ  هذهِ  ،ريخيةأأو بذكر المطاعن الت

موضوعٍ  أي  عن  الحقيقة  في  أدري  ال  ألنَّ أتحدَّ   أنا  موض  هذهِ   ث  وعاٌت الموضوعات 
ا مني سأحاول أن أغطي  نَّ كجهاتها وحيثياتها ل  في  موضوعات مضطردةٌ   اً، هذهِ واسعةٌ جدَّ 

أغأ أن  ترتبطُ امس  من  يهُ ط ستطيع  بقيَّ   بهذه  حٍة  في  أو  البرنامج  هذا  في   ةِ الموضوعات 
  ن.مجِ األخرى بحسب ما أتمكَّ االبر

   :أعود إلى الروايةِ 

 ، وسالمنا على رسول هللا  ،خذ عليناأُ   ديٍّ مَّ حَ مُ   وميثاقٍ   ميثاق إلهيٍّ ثنا عن  حدِّ تُ   الروايةَ   فإنَّ 
تذكيرٌ  هو  زماننا  إمام  على  ال  سالمنا  وتجديدُ ـبذلك  الصَّ   ميثاق  تكوُن  فحينما  الة عهٍد، 

األشرَّ مُ  هذا  على  أساس عةً  على    ساس 
دٍ لوبنا بذكر  قولنا وقُ أن تكون موعداً ألن تلتقي عُ   !د اللقاءجدِّ عليه وآله أن تُ   ى هللاُ صلَّ   ُمَحمَّ

تُ  الذكرجدِّ وأن  تُ   !د  األطهرجدِّ وأن  فنائِه  من  باالقتراب  التعطر  معنى يتَّ   !د  حينئٍذ  ضُح 
بالتحريم   ها تبتدئُ اعدنا الشرعية أنَّ والة في قأفليست الصَّ   ،الة هو خاتمة الصَّ   يذ الم الَّ السَّ 

بالتسلي وتنتهي  اإلحرام  بتكبيرة  وليس  البالسَّ   ؟!ميعني  األطهار  وآله  هللا  رسول  على  م 
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الطريقة  الم على رسول هللابالسَّ  المراجع  علَّ الَّتي   على  الشافعيةُ إنَّ   ،اهايَّ إمكم  الطريقة   ها 
السَّ  اطريقة  ً سلِّ تُ   ،ترألب الم  سالما هللا  رسول  على  ثُ   مون  هللا  رسول  آل  وتتركون    مَّ أبتر 

هللا   ل الم على آل رسوسَّ لتتركون ا   حظكم ويا لقلة أدبكم، إذْ   مون على أنفسكم، يا لسوءِ سلِّ تُ 
  !! مون على أنفسكمسلِّ على إمام زمانكم وتُ  مالوتتركون السَّ 

عت ألجِل ذكر رسول رِّ الة شُ صَّ ال  ركم من أنَّ ذكِّ أني  الجهِة ولكنَّ   ل في هذهِ أن أتوغَّ   ال أريدُ 
الم كذلك، فهل سالمكم في صالتكم وهو سالٌم واجب يجب سَّ لا  ،هللا ألجل ذكر إمام زماننا

عليكم ورحمة هللا    المُ السَّ (  :لو ختمنا صالتنا بهذه العبارةحتَّى  علينا أن نختم به صالتنا  
هذافإنَّ   )وبركاتهُ  مُ السَّ     ل  بنحوٍ   هٌ وجَّ الم  دٍ ـعام  د  وآل    ُمَحمَّ للحُ   وبنحوٍ ُمَحمَّ بن ة  جَّ خاص 

الم  السَّ (  :رة فقط من دون أن نقولاالة بهذه العبيمكننا أن نختم الصَّ الحسن العسكري، إذ  
أن نقول   رةً شمبا  وبقية التفاصيل يمكننا بعد التشهد  )ورحمة هللا وبركاته  بيُ ها النَّ عليك أيُّ 

  ) بركاتهو  الم عليكم ورحمة هللالسَّ (  :من الغايات  ةٍ غاي  تصار لضيق الوقت ألّيِ خألجل اال
ا سالمٌ الم  سَّ لمعنى  هو  مُ   هذا  د  وآل    دٍ مَّ حَ على  العامةُمَحمَّ الصورة  الصورة    في  وفي 

 ،أن تكون عندهم  دَّ البُ   لِ األعما  فخواتيمُ   ن،بن الحس  ةِ جَّ إلمام زماننا الحُ   هٌ وجَّ الخاصة هو مُ 
دٍ الم على  السَّ  د  وآل    ُمَحمَّ  األعمالِ   فخواتيمُ   ، عملية ختٍم وإنهاٍء للصالة  الصَّالةفي آخر  ُمَحمَّ
لهم  بَ من قِ    ال قيمة لألعمال من دون أن تكون مختومةً الَّ إأن تكون عندهم في فنائهم و  دَّ البُ 

أج  وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ  ختمٌ   ،نيعمعليهم  هو  هذا  ً   ،سالمنا  ختما يكون  أنَّ   ؟كيف    هل 
يكون ً   سالمي  يجيب  ؟!ختما السَّ   ماإلما  نيحينما  أقول  حين  اإلمام  أجابني  عليكم  إذا  الم 

ا ذ ه  بل أكثر المراجع الخائبين من أنَّ   ،ال كما يقول بعض المراجع  ورحمة هللا وبركاتهُ 
المالئالسَّ  المؤمنين  كالم على  يُ الَّذية أو على  لها   ي، خيبةٌ صلِّ مُ ـون مع ذلك الصلّ ن هم   يا 
األحياء   وفي آخر عمره، وما المراجعُ   في أجوبتهِ   مراجع الشيعة يقول هذا  يبة أكبرُ خ  من

مثلِ  عن  ببعيدين  هم  ما  الموجودون  الحقائقُ   هذهِ   ،الترهات  هذهِ   اآلن  اآلخر  هي    ، من 
ها إلى إمام  يف  هُ العبارة نتوجَّ   هذهِ   )تهاعليكم ورحمة هللا وبرك الم  سَّ ال(  :الةفحينما نختم الصَّ 

حوا بصالتكم  من دون ذلك تمسَّ   ،الةتمت الصَّ علينا فقد خُ   ردَّ و  إذا أجابنا اإلمامُ ف  ،زماننا
  !!بدانكم تمسحوا بهاأمن جهات  في أي جهةٍ 

بداية  فإنَّ  ونهايةُ   الصَّالةما  فإنَّ   ،التسليم   الصَّالة  التحريم  فاالناصب    ولذا  يوجد   قٌ رال 
 هُ ألنَّ   ؟واحد لماذا  األمرُ   )ى أم زنا أم سرق صلَّ أ(  :الروايات واألحاديث  كما فيإليه    ةِ بالنسب

ً   ،م على إمام زمانهسلِّ ال يُ  عليه فلن   مُ سلِّ يعرف إمام زمانه وال يُ   ال يعتقد به وال  هو  أساسا
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د  ين آلِ زواممام زماننا وفقاً لإونحن هكذا نفعل نحن ال نعرف    ،اإلمام  يجيبهُ  نعرف   ،ُمَحمَّ
 ً علم الكالم هي   ، موازينُ علم الكالم  هي موازينُ الَّتي  لموازين المراجع    إمام زماننا وفقا

والمعتزلة   األشاعرة  نُ لكنَّ موازيُن  نُ عوِّ نا  مرحرِّ جها  بحسب  الكرفها  ون ميقو  هم  ،ما اجعنا 
موننا كيف علِّ قسراً يفرضونها على ثقافة العترة الطاهرة ويُ   بتحريفها وتعويجها وبعد ذلكَ 

لتلك القوالب الن  نعرف إمام زماننا  فال نحنُ   ،نا بها من علم الكالموجاءالَّتي    ةصبياوفقاً 
زمانناا مإ  نعرف يختمُ   م  حينما  أحد  فيكم  ويق   وال  ورحمة هللا  السَّ (  :لوصالته  عليكم  الم 

ل هو في لهواء الطلق ال يدري هافي    طلقهُ هكذا يُ   هُ إنَّ   !لى اإلمامإه سالمه  وجِّ يُ   )وبركاته
ما هي صالة   يسلِّم على الجمهور، هل هو يسلِّم على مرجع التقليد، على من يُسلِّم؟!حفلٍة  

  .!! .راءفي هُ  راءٌ العقيدة هُ  راء ألنَّ هُ  يف راءٌ هُ  وهو دينٌ  ،راءفي هُ  راءٌ هُ 

مون سلِّ على من تُ   ،من دون رتوش  ،من دون مجامالت  ،خر اآلهذا األمُر في الحقيقة من  
ً ؟!  )الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسَّ (   :الةالصَّ مون في آخر  سلِّ حين تُ  أنتم تعرفون    أساسا

 ً ً يزا مول  إمام زمانكم وفقا  فأنتم ال   ، طاهرةللموازين العترة ا  ن علم الكالم الناصبي ليس وفقا
وهو النخعي حين   الَّذيتعرفون إمام زمانكم وفقاً لموازين الزيارة الجامعة الكبيرة، فهذا  

ً لِ ه بَ أقولُ   ول هللا قوالً سُ رَ   بنَ مني يالِّ عَ (:  قال إلمامنا الهادي   ) م كُ نْ داً مِ احِ وَ   تُ رْ ال إذا زُ امِ كَ   يغا
م زماننا وفقاً لهذا القول البليغ امإب علينا أن نعرف  جي  ،الدستور وهذا الميزان   فوضع لهُ 

نا نما نعرف إمام زماالكامل وإنَّ   غِ يإمام زماننا وفقاً لهذا القول البل  نعرفُ   ال  الكامل، نحنُ 
 ً  ن إمام زمانهم على أساسها وهي قوالبُ ونفس المراجع يعرفالَّتي  لكالم  ا   لقواعد علموفقا

ً عرة شاجيء بها من األ     !!السقيفةِ  فكرُ  هُ إنَّ  والمعتزلة أساسا

تُ   مِ قواعد عل تُ عرِّ الكالم  المعصوم بالضبط مثلما  لنا اإلمام  السقيفة خليفة رسول عرِّ ف  ف 
 هذهِ   ، سقيفة بني ساعدة  ات على خليفة رسول هللا بمنطقِ نضيف بعض المحسِّ نا نُ  أنَّ هللا إالَّ 

يختلف عن علم الكالم مئة   لكبيرة منطقٌ ة امعالزيارة الجا  قمنط   ،هي القضية من اآلخر
هو   الَّذي ون على منطق علم الكالم  دفي المئة، مراجعنا ال يعتمدون على هذا المنطق يعتم 

سقيفنم ساعدة  ةطق  شُ   بني  ذلك  االتجاهاتقِّ وبعد  األ  ،قت  وهناك   ،شاعرةفهناك 
  ك جعنا عشقوا المعتزلة وبعد ذل امر  ،ونحن عشقنا المعتزلة  ،وهناك المعتزلةُ   ،ةالماتريدي

أنفسهم ألقوا  الشوافع  أيضاً  أحضان  والفكر نتقلَّ   فنحنُ   ،في  الشافعي  الفكر  بين  ما  ب 
  .الحقيقة من اآلخر المعتزلي هذهِ 
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بل بل خطباء الشيعة ومن قِ بل مراجع الشيعة ومن قِ الهائل من قِ   حيدالحظون هذا المأال تُ 
اع الشافعي ولسنا من بنحن من أت  ،في الحقيقة   نا من أتباعهِ ألنَّ   !؟لشيعة للشافعيؤلفي امُ 
دٍ   اعِ بأت دوآل    ُمَحمَّ مون بطريقة الشافعي وال لِّ سصالتكم أنتم تُ   هذهِ   ،مناهجنا شافعيةٌ   !ُمَحمَّ

تتوقَّ  فهل  سالمكم،  معنى  أنَّ تعرفون  الحُ   عون  يُ جَّ اإلمام  سالمٍ ة  على  تُ   جيبكم    هوهُ وجِّ لم 
على كرسي    فهل اإلمام جالسٌ   ،اإلمام  بلِ ختم من قِ أن تُ   دَّ أعمالنا بتمامها وكمالها البُ   !إليه؟

هذا   الصَّالةمون في آخر  سلِّ كم حين تُ رون أنتم؟ إنَّ فكِّ تُ   طريقةٍ   أختام يختم بأّيِ   وطاولة وبيدهِ 
يُ   الم يجبُ السَّ  إمام زمانناوجَّ أن  إلى  إمام زماننا    ،ه  يُ   ،بلتقُ   الصَّالةإن أجاب  لم  جب إن 
بوجوهنا  فإنَّ  ويضربها  يلفها  في  ،الملك  واضحة  ا  أنَّ   الروايات  المالئكة  صلِّ مُ ـلأكثر  ين 

  ،لتدعو على المصلي الصَّالة وإنَّ  ،اتهم ويضربون وجوههم بتلك الصلواتويجمعون صل
  الصَّالةصلي وموهو يدعو على الوجهه بها    ويصفعُ   يجمع صالتهُ   بعد أن يصلي الملكُ 
ال على  تدعو  ألنَّ مصلنفسها  األصلية    الصَّالة  ي  في صورتها  يجبُ الَّتي  هذه  على   كان 

أن لعلّيٍ   الشيعي  الوالية  صور  من  صورةٌ  هي  بها  يُ   ،يأتي  الشيعي  ويعتقد صلِّ بينما  ي 
وين راح    الصَّالةلولي هاي  گما ت  الصَّالةبطل  يُ   ذكر علّيٍ   المراجع الكبار من أنَّ   بحسبِ 
  ؟!بيا مكان نتم أ تخلوها

بالمراجعأال ش  ، سألكمأأنا   لي  أنتمأأنا    ،ن  نحن شيعة  ،سألكم  آل   الرواياتُ   :تقولون   عن 
دٍ  إذا لم    الصَّالة  ،كم باطل يامُ األعمال باطلة ِص   لُّ قبل كُ لم تُ   إذا   الصَّالة  حة من أنَّ يصر   ُمَحمَّ

قِ تُ  من  إمام  قبل  لها،بل  معنى  ال    زماننا 
السَّ  تُ   المُ هذا  من  على  جيرانكمسلِّ األخير  على  من  ؟!مون؟  تُ   !؟على  اآلن  في صلِّ أنت  ي 

الصَّ   ،بيتك السَّ ختمت  وبركاتهالة  هللا  ورحمة  عليكم  تُ   !الم  من  على  سلِّ تُ   !؟مسلِّ على  م 
عبادةٌ   الةُ الصَّ   هذهِ   ؟!جيرانكم على  سلِّ تُ   ؟كسرتأعلى    مُ سلِّ تُ   ؟من ذلك  كدٌ أة أنت متكالمالئ

يُ  ووجهُ توجَّ والعبادةٌ  هللا،  وجه  إلى  بها  زماننا،  ه  إمام  هو    هللا 
صالتك في  زمانك  إمام  ذكرت  كُ صَّ ل ا  ؟أين  لهُ لُّ الة  جولكنَّ   ها  الصَّ   هلٌ اك  ما بمعاني  الة 

علَّ متعلَّ  المراجع  من  ثقافةً ته  ث  ةً يشافع  موك  ألولئك  صُ   ةً افقأو  أجواء    في  همن  الَّذيوفية 
   !؟الصَّالة من الطراز األول، أين إمام زماننا في هذهِ  ناصبيةٌ  وهي ثقافةٌ  ،العرفانيين

يه ا  !؟ ها الشيعي على من تسلمم أيُّ سلِّ العبارة حينما تُ   هذهِ   ، رةيقل في العبارة األخعلى األ
  ) اتهُ ك عليكم ورحمة هللا وبرالم  السَّ (  :ا تقولمَّ لَ   ؟مم اللبن عليمن تسلّ أعلى نهية  تسلّم  أدري  

بذلك صالتك    سالمٌ   هُ إنَّ   ! وتختم 
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الحُ  اإلمام  فإنَّ جَّ على  أجابك  ما  إذا  يُ الصَّ   ة  وحينئٍذ  القبول  حيز  دخلت  قد  اإلمامُ كمِ الة   ُل 
ً   ،قصهان هي    قطعا المالئكةُ  بنفسِه  هو  التُ الَّتي  ليس  نقص  ألنَّ صَّ كمل  األحاديث   الة، 
من   في داللةٍ   ،له دالالت  ثالحدي  )الدعاء الملحون ال يصعد إلى العرش  من أنَّ (  :خبرناتُ 

المؤمنِ  من  الصادُر  الملحون  الدعاء  داللةٍ   دالالته  في    الصادق 
على ساحة اإلمام،   على اإلمام يردُ   و عيب فهو يردُ أ  فإذا كان فيه من نقٍص   ،من دالالتهِ 

ً ف  كملهُ،اإلمام يُ   دُ ال أري  ،فيه عيب  الَّذي ء الملحون الدعاء  الدعا  ،يصعد الدعاء دعاًء سليما
  . الرواية قف طويالً عند هذهِ أأن 

إذا زاد المؤمنون شيئاً    هُ ثنا عن حكمِة وجود اإلمام المعصوم فيما بيننا، من أنَّ حدِّ رواياتنا تُ 
  ،التنا ناقصةص  ،أعمالنا ناقصة  ،لهم  هُ من دينهم أتمَّ   وإذا ما نقص شيءٌ   ،همفي دينهم ردَّ 
منا  اإلمام إذا سلَّ   حسن الظن من أنَّ م عليه، ونُ سلِّ نختمها بذكر إمام زماننا نُ   ،صالتنا بتراء

فإنَّ  سيردُّ عليه  بَ   ،ي مِ َال كَ   عُ مَ سْ تَ   نَّكَ أَ   دُ هَ شْ أَ (الم،  السَّ   ه  هللاقيَّ يا  وَ امِ قَ مَ   دُ هَ شْ تَ وَ   ،ة   ردُّ تَ ي، 
اإلمام بإكمال وإتمام   ز القبول، فيأمرفي حيّ الة دخلت  الصَّ   سالمنا هذهِ   ا ردَّ مفإذا    )يالمِ سَ 

الستر   جميلُ   )رتْ السَّ   يلُ مِ جَ (  :فيهم هذا المعنى  يتجلَّىن  الَّذيتنا هم  مَّ أئِ   ، ستر عيوبهاونقصها  
زماننا إمام  وعُ   الَّذيهو    هو  وأخطاءنا  قبائحنا  علينا  ونحنُ   ،يوبنا يستر  علينا  في   يستر 

  .في مشاهد الفضيحة يوم القيامة علينا ونحنُ  بورنا ويسترالدنيا ويستر علينا ونحن في قُ 

نُ فإنَّ  على هذا   الم مشتمالً أن يكون السَّ   دَّ م على إمام زماننا في خاتمة الصلواِت والبُ سلِّ نا 
زماننا  وميثاقٍ   عهدٍ   تجديدُ   هُ إنَّ   :المعنى إمام  الص  ،مع  كانت  إذا  تصوروا  فهم  تُ   واتُ لأنتم 

 ً المشروع    ولكنَّ   ؟!بنى عالقتنا بإمام زمانناالمعاني كيف ستُ   عايش هذهِ نُ   بهذا الفهم ويوميا
اتِّ   الشيعةِ اإلبليسي أخذ مراجع   اتِّ   جاهٍ في  الحقيقةُ   ،بعدأ  جاهٍ بعيد وهم أخذونا في    هذه هي 

  خر.من اآل

هللا رسول  على  على  ،سالمنا  ا  سالمنا  صلواتنا  في  زماننا  وغير لإمام  مفروضِة 
زياراتنا  ،المفروضة  التوجهِ   ،في  إمام زماننا  وفي  السَّ   ،إلى  ميثاقٌ هذا    ديٌّ مَّ حَ مُ   إلهيٌّ   الُم 

  !نقرأها في أدعية الفرج المهدويالَّتي مضمونهُ نفس المضامين 

  اإلجمالية:طوطه نت الرواية خُ سأدخُل في تفاصيل هذا الميثاق حيث بيَّ 

  : الخط األول لهذا الميثاق 
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اليهِ لَ عَ   ذَ خَ أَ  رسول هللاسُ -  اقيثَ مِ ـ م  وكذلك  علينا  الميثاق  أخذ  وتعالى  َعلَيهُ   -بحانه  م  أََخذَ 
  .وا هللا قُ تَّ يَ  أنْ وا وَ طُ ابِ رَ يُ وَ  وا رُ ابِ صَ يُ وا وَ رُ بِ صْ يَ  أنْ وَ  الـِميثَاق

ة أو  نَّ صابر أعداء إمام زماننا من السُ نُ   أن  ،أن نصبر على طاعة إمام زماننا  :ولالخط األ
أ من  الشيعة  نُ   جهةٍ   يمن  أعداءهأن  غيبتهِ   في  عداءهُ أم  همن    ،صابر  هذا   زمان  في 

 هؤالء هم أعداء إمام   ،بالفكر الناصبية  لصينا األدروا عقائغيِّ دون أن يُ يير  نالَّذي  ؟الزمان
  !!زماننا

ن مِ   فِ ارِ عَ مَ ـال  بُ لَ طَ (  :لماءللمراجع والعُ   هةٌ وجَّ هي مُ الَّتي  مثلما قال إمام زماننا في رسالتِه  
  .)انَ ارِ كَ نْ إلِ  قٌ اوِ سَ يت مُ البَ  لِ هْ ا أَ نَ يقِ رِ طَ  يرِ غَ 

ن المضمون  رسالتهِ   الَّذيسهُ  فوهو  في  ا  جاء  المفيدشَّ لإلى  يا -  م كُ نْ مِّ   يرٌ ثِ كَ   حَ نَ جَ   ذْ مُ (  :يخ 
إِ كُ نْ مِّ   يرٌ ثِ كَ   حَ نَ جَ   ذْ مُ   -مراجع الشيعة وَ اسِ شَ   هُ نْ ُح عَ الِ ُف الصَّ لَ السَّ   انَ ا كَ ى مَ لَ م  العَ ذُ بَ نَ عاً    دَ هْ وا 

وَ هُ نْ مِّ   وذَ خُ أْ مَ ـال   كأَنَُّهم   مهِ ورِ هُ ظُ   اءَ رَ م 
يَْعلَُمون ظهورهمونبذ  )ال  وراء  الغدير  بيعة  في  العلوي  العهد  أا  التفسير،  يكون  أن   ،ن 
ل تفاصيلِه من علّيٍ وآل علّيٍ فقط وبالضبط مراجعنا الكرام أن يكون الدين بكُ  ،يكون الفقه 

الكبرىابداي  منذُ  الغيبة  عصر    ت 
في كاملة خصوصاً  بدرجٍة  األمر  هذا  نقضوا  اآلن  التفسير  وإلى  وفي مستوى   !مستوى 

وفي مستوى األدعية    !وفي مستوى المعارِف وما يرتبُط بأحاديث العترة الطاهرة  !العقائد
أحاديثهمحتَّى  و  !والزيارات  نصوص  إلى  يعودون  الفقه  مستوى  أي    في  على  ولكن 

ن قواعد للفهم أخذوها وزون فيما بينها وفقاً لقواعد الشافعي والبخاري، ويوجدميِّ يُ   ؟أساس
  .من اآلخر هي القضيةُ  هذهِ  ،واألحكام فتاوىمن النواصب كي يستنبطوا على أساسها ال

    :إلى الخط األول من خطوط هذا الميثاق  أعود

   .أن نصبر على طاعة إمامنا -
    .صابر أعداءهُ وأن نُ  -
نُ   ،رابطهُ نُ   وأن - إمام زمانناوأن  ثغور  المضامين   ومرَّ   ،رابط عند  الحديُث في هذه 

   .في الحلقة الماضية

ى  رسول هللا صلَّ   خذهُ أأخذه هللا علينا و  الَّذيالميثاق  هذا  ول من خطوط  هو الخط األ  اهذ
  هللا عليه وآله.
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  :الخط الثاني

الثاني باتِّ أنَّ   :الخط  ننتظر ونعمل  الوعد  نا  بهِ   الَّذي جاِه  لَ لِّ سَ يُ   م أنْ هُ دَ عَ وَ وَ   :وعدنا هللا  م  هُ م 
  .نم اآلمِ رَ الحَ ة وَ كَ ارَ بَ مُ ـ ال ضَ رْ األَ 

َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي :  ة بعد العاشرةنالثام إذا ما ذهبنا إلى سورةِ سبأ وفي اآلية  
فِيَها  األرضُ   هذهِ   ،بَاَرْكنَا  بحسبِ   هي  العنوان  وهذا  بحسب   المباركة  زماننا  إمام  حديث 

دٌ كة  ررى المباالقُ (  :تهم الشريفةارواي د  وآلُ   ُمَحمَّ أولياؤهم هم  فإنَّ   الظاهرة  القُرىا  وأمَّ   ،ُمَحمَّ
    .على الدين والدنيا بن آدم مأمونٌ ثلما قال إمامنا الرضا عن زكريا م )مناؤهموأُ 

السَّْيرَ ﴿ فِيَها  َوقَدَّْرنَا  َظاِهَرةً  قًُرى  فِيَها  بَاَرْكنَا  الَّتِي  اْلقَُرى  َوبَْيَن  بَْينَُهْم  فيها  قدَّ   :َوَجعَْلنَا  رنا 
في   فإنَّ   القُرىالسير  فيها  لا  الظاهرة  رَ صُ نْ تَ   أنْ   اكَ يَّ إِ (ٌر  قدَّ مُ سير  ة جَّ حُ ال  ونَ دُ   الً جب 

كُ فِ   هُ قَ دِّ صَ تُ فَ  قَ مَ   لِّ ي  النَّ عُ دْ تَ وَ   الَ ا  قَ لَ إِ   اسَ و    ،)لهِ وْ ى 
حُ هُ ( عَ تِ جَّ م  وَ يكُ لَ ي  حُ أنَم  عَ ة هللاجَّ ا  ز  )ميهِ لَ   كحال  كانوا  إذا  آدم  ريا  كهذا  على  بن  مأموٌن 

والدنيا   ! الدين 
لنا  وأنّ  الدنياآبن  ريا  كبشخٍص كز ى  مأمون على  أي  الدين  مأمون على  أي  الدين   !؟دم، 

أمانة   فأيُّ   ،لصبي وأحاديث أهل البيت دمروها بعلم الرجااودمروا كتاب هللا بالتفسير الن
ة على أرض يهذه القض  ،شيء  لَّ لفطوا كُ   ط،الدنيا فهم أساتذة اللف  اوأمَّ   ؟!لدين لديهمافي  

القُ  فهذه  من  الواقع،  المراجع  وال  أنتم  وال  أنا  ال  الظاهرة  هذا الَّذيرى  عليهم  ينطبق  ن 
  .المعنى

فِيهَ  ِسيُروا  السَّْيَر  فِيَها  َوقَدَّْرنَا  َظاِهَرةً  قًُرى  فِيَها  بَاَرْكنَا  الَّتِي  اْلقَُرى  َوبَْيَن  بَْينَُهْم  ا َوَجعَْلنَا 
آِمنِينَ  َوأَيَّاًما    ﴾لَيَاِلَي 

  .اآلمن المباركة وهذا هو الحرمُ  ذه هي األرضُ رى المباركة هفهذه القُ 

  : اً دَّ ٍة جِ همَّ مُ  أن نلتفت إلى حقيقةٍ  دَّ بُ ال

سنى الحُ   سنى، واألسماءُ الحُ   يوضات األسماءِ تفاصيلِه هو مظاهُر من فُ   لِّ الكون بكُ   من أنَّ 
في   )الكافي الشريف(ة، فهم يقولون الرواية في  ديَّ حمَّ مُ ـال  من تجلياِت الحقيقةِ   هي مظاهرُ 

الكتاب هذا  فيوضات    لُّ فكُ   )نى سْ الحُ   اءُ مَ سْ األَ   حنُ نَ (  :نفس  مظاهر  من  هو  حولنا  شيء 
  .ةديَّ مَّ حَ مُ ـال سنى هي من تجلياِت الحقيقةِ واألسماء الحُ  ،سنىاألسماء الحُ 
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بحانه وتعالى هللا سُ   من أنَّ   :والعترةنحُن هكذا نقرأ في أحاديثهم وهكذا هي ثقافة الكتاب  
   عنوانٌ وما المشيئة هنا إالَّ   ،خلق المشيئة بنفسها   شيء، ولكن بعد ذلكولم يكن معهُ   انَ كَ 

األ األولىللنور  للحقيقة  المقدَّ   ،ول  التامةللكلمة  الحقيقةُ إنَّ   ،سة  الحقيقةُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال  ها   ة، 
لكُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال الجامعةُ  الكماالتة  كلل  عن  المنزهةٌ  د    النقائص،  ،  الَّتي   الذاتُ   هذهِ ُمَحمَّ

د  المحامد،    لَّ جمعت كُ  د    َمد،ُمحْ وليس  ُمَحمَّ  ،نهايات  ال  ها المحامد إلى المابالتشديد، إنَّ ُمَحمَّ
أفقِ إنَّ  في  المحامد  عق  ها  بحسب  المطلق  بحسبِ   ،لناوالكمال  المطلق  الكمال  بعد   وما 

ال  عُ   ألنَّ   ،الحقيقة بالحقيقةِ قولنا  نتصوَّ   كهنا  ،تحيُط  لعقولنا  المطلق   فيهِ   رُ حدٌ   ، الكمال 
 وما بعد الكمالِ   ،بحسب عقولنا وهذا بحسبنا  ة هي مجمع الكمال المطلقِ ديَّ مَّ حَ مُ ـال  الحقيقةُ 

   .المطلق بحسب الحقيقة بما هي هي

ق لْ ق الخَ لَ خَ   مَّ خلق المشيئة بنفسها ثُ (خلق الخلق بالمشيئة،    مَّ خلق المشيئة ثُ   أول ما خلق هللاُ 
  الَّذي هو    ،طفهاالمشيئة ولُ   هو متأٍت من هذه المشيئة، فيضُ   ما في الخلقِ   لُّ فكُ   )بالمشيئة

كُ ويتجلَّ   رُ يتصوَّ  في  األشياِء  في  قُ ل شيٍء  ى  وبما  رَ دِّ بحسبِه،  وبما  له  لهُ ر  الحكمة   سمت 
المت الحقيقةِ مبتما  ليةُ جاإللهية  في  وكمالها  العُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال  ها  فإنَّ ة  أحاديثهم  ليا،  في  نقرأ  نا 

أنَّ  من  هذهِ   الشريفة  علالَّتي  هي    الحقيقة  يصطلحون  جهاتها  فيها  يقد    بعض 
النور   هُ إنَّ   ،النور األعظم  هُ شيء نور األنوار، إنَّ   لَّ ر كُ نوَّ   الَّذيهذا النور    )ور األنوارنب(

أَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ (  علىاأل َ سْ ي  تلك    )ريِّ نَ   كَ رِ وْ نُ   لُّ كُ وَ   -هذا هو النور األنور-  هِ رِ وَ نْ أبِ   كَ رِ وْ ن نُ ك مِ لُ أ
 - نور نور األالهذا هو  -اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلُك ِمن نُْوِرَك بِأْنَوِرِه    ،هي تجلياُت ذلك النور األنور 

ل مراتبها من ذلك النور األنور، النور  ةُ في كُ روتلك هي التجليات الصاد  )ريِّ نَ   نُوِركَ   لُّ كُ وَ 
إنَّ   األنور نورُ  األتم،  الكلمة  الحقيقةُ األنوار،  ولُ ى  يتجلَّ الَّتي  ة  ديَّ مَّ حَ مُ ـال  ها  طفها في فيضها 

  .هِ وسافل م، في عاليهِ ـمراتب هذا العال لِّ كُ 
في سورة الزمر وفي اآلية السبعين بعد البسملة من سورة    فحينما نقرأ على سبيل المثال

من وجوهها مثلما جاء   وجهٌ   !وآفاق   اآلية لها وجوهٌ   ﴾َوأَْشَرقَِت اْألَْرُض بِنُوِر َربَِّها﴿:  الزمر
عن    )595(صفحة    ،سة األعلميمنشورات مؤسَّ   ،هذا هو تفسير القمي  )تفسير القمي(في  

الصَّ   مرعُ   بنِ ل  فضَّ مُ ـ ال إمامنا  الكريمةعن  اآلية  في  جاء  فيما  اْألَْرُض ﴿  :ادق،  َوأَْشَرقَِت 
إذاً   : الَ اذا؟ قَ مَ   كونُ ج يَ رَ ا خَ ذَ إِ فَ   :لتقُ ض، فَ رْ األَ   مامَ ي إِ عنِ ض يَ رْ األَ   بُّ رَ   :الَ قَ   ﴾ بِنُوِر َربَِّها

بِ ئُ زِ تَ جْ يَ ر وَ مَ القَ   ورِ نُ ِس وَ مْ الشَّ   وءِ ن ضَ اُس عَ ي النَّ غنِ تَ سْ يَ  مُس ستكون الشَّ   ،اممَ اإلِ   ورِ نُ ون 
الظهو  نحنُ   باقيةً  عصر  في  الدنيا  عالم  و  رفي  فإنَّ حتَّى  الشريف  الرجعة  عصر   في 

تج عالم  رالرجعة  في  عالي  مع  الرجعةُ  وتتواصل  البرزخ    وعالمُ   ،البرزخ  مالدنيا، 
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وكُ   يتواصل الرجعة  عالم  قبَّ   لُّ مع  سقِف  تحت  اذلك  الدنيا  السماء  صريحةٌ  لة  روايات 
  .وواضحةٌ في ذلك

  

َربَِّها ﴿ بِنُوِر  اْألَْرُض  فَقُلت  ﴾ َوأَْشَرقَِت  األَْرض،  إِماَم  يَعنِي  األَْرض  َربُّ  َخَرج   :قَاَل:  فَِإذَا 
قَاَل:  َماذا؟    يَكوُن 

اِإلَمام بِنُوِر  القََمر َويَْجتَِزئُون  النَّاُس َعن َضوِء الشَّْمِس َونُوِر  يَْستَغنِي  في أفٍق من    ،إذاً 
نحتاُج ضوء نحُن  نُ   ِس م الشَّ   اآلفاِق  كي  القمر  حولناونور  من  األشياء  في  ن ولكنَّ   ،بصر  ا 

مس  ون الشَّ كت  الَّذينفس الوقت نحتاج إلى نور العلم وما هو بنور محسوس، في الوقت  
مُ   شرقةً مُ  نكن  لم  يُ جهَّ إذا  ولم  العلم  بنور  نورُ شرِ زين    العلمِ   ق 

أعني   ،النعمة العظيمة  ف ولن ننتفع من هذهِ التصرُّ   ءُ سيما سنُ لوبنا فلربَّ قولنا وفي قُ في عُ 
الشَّ    مس، ضوء 

نسي هذهِ   ءُ قد  الشَّ   نحنُ   ،النعمة  استعمال  نور  إلى  باإلضافِة  العلِم  نور  إلى  مس  بحاجٍة 
   .وآفاق  هناك آفاقٌ  ،رةيلى نور البصإ وبحاجةٍ 

إنَّ   رت اآلية من سورة الزمر وهي اآلية التاسعةفسَّ الَّتي  نا  هالرواية    ثُ ها تتحدَّ والستون 
أفقٍ    ، آخر  عن 

تتحدَّ إنَّ  أفٍق    ثُ ها  يكوُن من سنخيةِ عن  ال  عن   مثاليٍ  بعيداً  يكون  الحسي، وال  األفق  هذا 
اآلفاق بين عوالم الغيب وعوالم الشهادة، عندنا في   ة تفتحُ الدولة المهدويَّ   أذهانكم من أنَّ 

الرواياتِ  أنَّ   بعض  الحُ   من  قُ ظُ   ة في زمان دولتِه وفي عصرِ جَّ اإلمام  ضاةً هوره ينصُب 
المالئكة على  المؤمنين  السماء، ألنَّ   من  يتمكَّ   في  العوالم المؤمنين  إلى  االنتقال  من  نون 
الغيب عوالم  وإلى  قُ   ،العالية  قكما  قليلٍ بلت  الحُ   فإنَّ   ل  ويفتح جَّ اإلمام  اآلفاق  سيفتح  ة 

رض وسائر الحضارات ا بين عالم األمفي  ،رض وعالم البرزخا بين عالم األماألبواب في
العالمِ ثتحدَّ   عظيمةٌ   األخرى وهي حضاراتٌ  الروايات عنها في هذا  فيما الوسيع جدَّ   نا  اً، 

الشهادةِ  عوالم  المعنى  بين  عوالم  وبين  العوال  ،المحسوسة  بين  أسفل لالساف  مفيما  في  ة 
العوالمِ  وبين  الوجود  والعاليةِ   مراتب  كُ دَّ جِ   العالية  قطعاً   لُّ كُ   ،شخٍص   لُّ كُ   ،بحسبهِ   لٌّ ا 

مقطعٍ من مقاطع حضارة هذا العالم القضية   لُّ كُ   ،جهٍة من جهات هذا العالم  لُّ مجموعٍة كُ 
ومُ  ومُ ركَّ واسعةٌ    ، دةٌ عقَّ بةٌ 

على رؤوس الخلق   يضع يدهُ   ة يبدأ إمام زماننا بأنوخط   عظيم فأولُ   ولذا تحتاج إلى عقلٍ 
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وعُ  أخالقهم  بذلك  يجمع  وأحالمهمكي  تغييرٍ   فنحنُ   ،قولهم  إلى  إنَّ   بحاجٍة  إعادةُ كامٍل   ها 
ذا ظهر إو  ،عاد برمجتهُ بضغطة القبر تُ   ،قامت قيامتهُ   تُ فإذا مات الميّ   ،بناءٍ   وإعادةُ   برمجةٍ 

    .قيامة الخلقِ  ،القيامة األولى قد قامت فإنَّ  القائمُ 

  : قيامة الخلِق ثالث

 . قيام القائمِ  -
 . قيام الرجعةِ  -
الكبرى  ،خرةاآل  وقيامُ  - القيامة  يومُ   ،قيام  يوم   ،الدين  قيام  أسماء  من  الدين  يوم 

 ً أيضا الرجعةأومن    ،الظهور  يوم  تتشكَّ إنَّ   ،سماء  مراتب    الَّذي العالم    بحسبِ   لُ ها 
  نعيش فيه. نحنُ 

الكتاب والعترة  ن نجدُ حن ثقافة  في  األشياء والموجودات هي    من أنَّ   ؛هذا األمر واضحاً 
ق  لِ عليه وآله قد خُ   ى هللاُ العرش كما يقول صلَّ   تجلياٌت من أنوارهم، على سبيل المثال: فإنَّ 

نُ رُش مِ العَ وَ (  ،من نورهِ  الكائنات، العرُش حقيقةٌ واسعةٌ عظيمة   دُ سيِّ   هكذا يقولُ   ) يورِ ن 
  . ةديَّ مَّ حَ مُ ـالحقيقة ال ريوضات أنوافهي من تجلياِت و

   :ن أصل إلى هذه النقطةأ أريدُ  !صل؟أريد أن أإلى أين 

الَّ  الرواية  قد قرأت عليكم في  الصَّ يتحدَّ   يتفأنا  إمامنا  فيها  السَّ   نِ اادُق في بيث    : الم معنى 
م رَ الحَ وَ   ةكَ ارَ بَ مُ ـ ال  ضَ رْ م األَ هُ م لَ لِّ سَ يُ   م أنْ هُ دَ عَ وَ وَ   -رسول هللا وعدنا   ، وعدنا  هللا-  مهُ دَ عَ وَ وَ 

الثام  ،ناآلمِ  العانقرأت عليكم في سورة سبأ في اآلية  القُ شة بعد  البسملة عن  رى رة بعد 
توقيعات الناحية المقدسة بحسب أحاديث العترة   وبحسبِ   ،هرةاالظ   القُرى المباركة وعن  

رى اآلمنة رى الظاهرة وهي القُ والقُ   ،عليهم  هللاِ   رى المباركة هم صلواتُ القُ   الطاهرة فإنَّ 
ا هذا المضمون في نعلي  ر فيها السير وأن نسير فيها أياماً وليالي آمنين، مثلما مرَّ دِّ قُ الَّتي  

سبأ    سورة 
رى الظاهرة اآلمنة القُ   ،لألرض المباركة  المباركة هي عنوانٌ   رىفي الكتاب الكريم، القُ 

 هللاِ   رى المباركة هم صلواتُ القُ   أشرت إليه من أنَّ   الَّذيالمعنى    ،للحرم اآلمن  هي عنوانٌ 
بون إليهم، هذا المضمون قرَّ مُ ـمنة أشياعهم أولياؤهم الرى الظاهرة اآلالقُ   ومن أنَّ   ،عليهم

من   شُ مثلما جاء في الحديث العر  من اآلفاق، ولكن هناك تجلٍّ   أفقٍ وهذا المعنى يكون في  
الروايات في  عندنا  ومثلما  أنَّ (  :نوري،  سُ   من  يخلقُ   بحانهُ هللا  زائر   وتعالى  عرقِة  من 
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مَ الحُ  ألف  سبعين  يُ لَ سين  ولزُ   حون هللاسبِّ ك  هذا  للزائر  يوم الحُ   ارِ وَّ ويستغفرون  إلى  سيِن 
حة الذاكرة سبِّ مُ ـالكثيرة من المالئكة ال   األعدادُ   خلق هذهِ سيِن تُ لحُ فمن عرقة زائر ا  )القيامة

   .المستغفرة

نتحدَّ  هنا  القُ   ثُ نحن  القُ عن  وعن  المباركة  ورى  اآلمنة  الظاهرة  آمنةً الَّتي  رى   صارت 
بالقُ  التصاقها  تجسُّ بسبب  المضامين  فلهذه  المباركة،  سيتجلَّ رى  الرجعة  ىدٌ  مرحلة    ،في 

التجسُّ  تجسُّ وهذا  سيكون  واقعدُ  تتجسَّ يداً  مثلما  الحُ   داً  زائر  عرقة  من  وأنا   ،سينِ المالئكةُ 
تتنفَّ   ألنَّ   ، العرقةِ   الرواية ألنَّ   بهذهِ   جئتُ  عرق   هُ الطباع ومع ذلك ألنَّ   ر منهُ العرق شيٌء 

يُ  حُ   نسبُ زائٍر  إلى  بعيٍد  سُ   فإنَّ   سينٍ من  سبعين  هللا  منه  يخلق  وتعالى  ملك، بحانه    ألف 
القُ نتحدَّ   نحنُ  إنَّ ث هنا عن  المباركة  القُ رى  لهذا هم هم، وعن  الظاهرة اآلمنة سيكوُن  رى 

التجليات على   من  المعنى  ولهذا  الواقعأالمضموِن  الطبقاِت    ،رض  من  الَّتي هناك طبقةٌ 
تُ تتجلَّ  الرجعِة  ألهل  العنوانى  بهذا  لَُهم  (  :عنون  يَُسلِّم  أْن  الـُمبَاَرَكةَ َوَوَعَدُهم   األَْرَض 

هذا األفق    )وعفُ رْ مَ ـ ال  فَ قْ م السَّ هُ لَ   رَ هِ ظْ يُ ور وَ مُ عْ مَ ـ ال َت  يبَ ل م اهُ لَ   لَ زِّ نَ يُ   أنْ وَ   اآلِمن،  َوالَحَرمَ 
  الثالث في الميثاق. 

  ذا ما ذهبنا إلى سورة الطور فماذا نقرأ في سورة الطور؟إ

مباشرةً  البسملِة  األ  ، بعد  بعدها  ولىاآلية  َمْسُطوٍر    ۞َوالطُّور  ﴿  :وما  َرّقٍ   ۞َوِكتَاٍب  فِي 

اْلَمْعُمور    ۞َمْنُشور   اْلَمْرفُوع    ۞َواْلبَْيِت  اْلَمْسُجور    ۞َوالسَّْقِف  َربَِّك   ۞َواْلبَْحِر  َعذَاَب  إِنَّ 

  .إلى آخر ما جاء في سورة الطور ﴾لََواقِعٌ 

في   قرأنا  ماذا  العناوين  هذه  عن  األَْرَض (  :؟الروايةحديثي  لَُهم  يَُسلِّم  أْن  َوَوَعَدُهم 
اآلِمن  َوالَحَرم    الـُمبَاَرَكة 

 من طبقاِت هذا العالم، مرحلةٌ من مراحِل ةٌ ةٌ طبقيتجلياٌت حقيق  مثلما قلت قبل قليل هذهِ -
ى الظاهرة تتجلَّ رى  باركة والقُ مُ ـرى الها من مجاليِ القُ إنَّ   ،الحياةِ في زمِن الرجعة العظيمة

العنوان هذا  في  اآلِمن،   -تكويناً  َوالَحَرم  الـُمبَاَرَكة  األَْرَض  لَُهم  يَُسلِّم  أْن  َوأْن   َوَوَعَدُهم 
َل لَُهم البَيَت الـَمْعُمور  ل لهم-يُنَّزِ    .)َويُْظِهَر لَُهم السَّْقَف الـَمْرفُوع -أن يُنزَّ

    .فهنا تنزيٌل للبيت المعمور -

   .وهناك إظهار للسقف المرفوع -
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 ۞ َوالطُّور  ﴿  :أعيد قراءة ما جاء في سورة الطور،  هذه العناوين وردت في سورة الطور

َمْسُطوٍر   َمْنُشور  ۞َوِكتَاٍب  َرّقٍ  أجد مجاالً -  فِي  الروايا   ال  لكم  أورد  بيان هذه   تكي  في 

َوالسَّْقِف   ۞َواْلبَْيِت اْلَمْعُمور    ۞ِفي َرّقٍ َمْنُشور    ۞َوِكتَاٍب َمْسُطوٍر    ۞َوالطُّور    -عناوين،  لا

اْلَمْسُجور   ۞اْلَمْرفُوع   الطور  العناوينُ   هذهِ   ﴾َواْلبَْحِر  سورة  التعانقَ   ، في  بين   تالحظون 

مُ   الروايات واألدعيةِ  مُ والزيارات واآليات، منظومةٌ  وبيلةٌ   ،تقاناإلحكمةُ  تناسقةٌ  أال لعنةٌ 
والكالم األصول  علم  على  لعنةٌ  أال  الرجال،  علم  التفسير   ،على  مناهجِ  على  لعنةٌ  أال 

بكُ  دَ   لِّ الناصبي،  الحوزةُ مَّ ذلك  المؤسَّ الشيعيَّ   ةُ الدينيَّ   رت  الرسميَّ الشيعيَّ   ةُ ينيَّ دال  سةُ ةُ  ة ة 
  .روا ثقافة العترة الطاهرةمَّ مراجع الشيعة دَ 

الـَمْرفُوعَوأْن    السَّْقَف  لَُهم  َويُْظِهَر  الـَمْعُمور  البَيَت  لَُهم  َل  عن  يكون  تجلياتٌ   هذهِ   ،يُنَّزِ ةٌ 
  .ةوالفاطميَّ  ةِ الحقيقتين العلويَّ 

الكُ   ،البن شاذان  )الفضائل(هذا كتاب   أيام األئِ لِّ أُ الَّتي  تب  من   وسالمهُ   هللاِ   ة صلواتُ مَّ فت 
أجمعين سيِّ   ،عليهم  بين  جميلةٌ  محاورةٌ  سَ وهناك  وبين  األوصياء  الوجود،يِّ د  أقرأ   دة  أنا 

 2015  /الطبعة األولى    /  سةة المقدَّ سينيَّ طبعة العتبة الحُ   /عليكم من الفضائل البن شاذان
الطُّ أنَ وَ   :يٌّ لِ عَ   الَ قَ   )275(  و  )274(صفحة    /  ميالدي فَ الَ قَ   ،روْ ا  الكِ أنَ وَ   :ةمَ اطِ ت   ابُ تَ ا 

الطور-  ورطُ سْ مَ ـ ال سورة  إلى  الِكتَاُب    -نعود  َوأنَا  فَاِطَمة:  قَالَت  الطُّْور،  َوأنَا   : َعِليٌّ قَاَل 
 :يٌّ لِ عَ   الَ ور، قَ مُ عْ مَ ـ ال   يتُ ا البَ أنَ ة: وَ مَ اطِ ت فَ الَ ور، قَ شُ نْ مَ ـ ال  قُّ ا الرَ أنَ يٌّ وَ لِ عَ   الَ قَ ،  الـَمْسُطور

  .ورجُ سْ مَ ـ ال رُ حْ ا البَ أنَ ة: وَ مَ اطِ ت فَ الَ وع، قَ فُ رْ مَ ـ ال فُ قْ ا السَّ أنَ وَ 

أجهلُ   ثكم عن هذهِ حدِّ أُ   فكي أنا  أُ   !حقائقها  المضامين؟!  إليهاحدِّ كيف   ، ثكم عنها، سأعودُ 
أُ  فَ دِّ ححين  برنامج    ةَ مَ اطِ ثكم عن  المسافر(في  ً   ألنَّ   )دليُل  أساسا  م ألجل هذهِ نُظِ   البرنامج 
المسافر(  برنامجُ   ،الغاية للحديث عن    صلأبرنامٌج نظمته من أوله إلى آخرِه كي    )دليل 

ُ   !ةمَ اطِ فَ  بقيوِد جهلي وجهقيَّ وأنا مُ ثكم  حدِّ وسأ الفِ التي  دٌ  لكنَّ اطِ الفَ   ناءِ في  أنَّكم  مي،  أتوقع  ني 
رآن وبين وبين القُ   في هذا الترابِط فيما بين الميثاقِ   سراراً أو  اً سون من بعيٍد أسرارستتلمَّ 

وفَ  يُ ة،  مَ اطِ علّيٍ  المنابرحدِّ ماذا  على  علَّ   ؟!ثونكم  المرجعيَّ مماذا  العترة  تكم  ثقافة  من  ة 
  !شتعلمتو؟ ط غير الخر  !؟الطاهرة

َوالَحَرم اآلِمن الـُمبَاَرَكة  لَُهم األَْرَض  يَُسلِّم  أْن  الـَمْعُمور  َوَوَعَدُهم  البَيَت  لَُهم  َل  يُنَّزِ  ، َوأْن 
 ؟ماذا قال عليٌّ   ،وعفُ رْ مَ ـ ال  فَ قْ م السَّ هُ لَ   رَ هِ ظْ يُ وَ   )ورمُ عْ ـمَ يُت الا البَ أنَ وَ (ة؟  مَ اطِ ماذا قالت فَ 
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ه يقسم  نَّ إ-  َوِكتَاٍب َمْسُطورٍ   ۞َوالطُّور  ﴿  ؟وماذا قال هللا في كتابهِ   )وعفُ رْ مَ ـ ال  فُ قْ ا السَّ أنَ وَ (

  ۞َوِكتَاٍب َمْسُطوٍر    ۞َوالطُّور    -يقسم بهاالَّتي  أسرار هللا    هذهِ   ،أسراره  العناوين، وهذهِ   بهذهِ 

  .﴾ َواْلبَْحِر اْلَمْسُجور ۞َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوع  ۞َواْلبَْيِت اْلَمْعُمور  ۞فِي َرّقٍ َمْنُشور 

  !؟في دعاء العهد وماذا نقرأُ 

ن مَّ مِ   ،ةمَّ األئِ   زمانُ   فٌ اذان هذا مؤلَّ ش بن  الفضل    هذا كتابُ   )الكافي(هذا هو    ،تعالوا معي
اإلمام   صلواتُ اأدرك  هذا    وسالمهُ   هللاِ   لرضا  هو   اوهذ  )الجنان  حمفاتي(و  هعليه، 

الشر   مصادري  هذهِ   ،فيالمصحف 
غيرها عندي  ثقاف  هذهِ   ،ما  تُ تمصادر  وأقول  غيرها،  أعرف  ال  هذهِ ي  غير  على   ف 

إلا والعترة  الكتاب  أتحدَّ نَّ مصادر، على غير مصادر  أتحدَّ   ث عنني   في عالمِ   ثُ ديني ال 
عالمِ  في  وال  التجارة  ةغرافيالجُ   السياسة  عالم  في    وال 

ش األخرىأال  بالثقافات  لي  أتحدَّ   ،ن  الدين  ثُ أنا  ثقافتي  إطار  لثقافات اأحترم    ،ةِ يَّ في 
  ،منها  نتفعُ أ  ،األخرى

أن  طّ أ أستطيع  ما  عليهِ ألع على  المعاصرة  طلع  العلوم  نتاج  في    لَّ كُ   أحترمُ   ،من  األفكار 
أتحدَّ حني  لكنَّ   ،زهاحيّ  ديني  ثُ ين  المجامالت   دتي شيء وعالمُ يديني وعق  ،وعقيدتي  عن 

   ؛ف من ثقافتينشيٌء آخر، ثقافتي تتألَّ 

هي   - الثقافة  وهذه  والعترة  الكتاب  ما  حّصِ تُ الَّتي  ثقافة  بقدر  وأحصنها  ستطيع  أنني 
   . أيضاً أحافظ عليهانها حّصِ نني وأُ حّصِ بحدود طاقتي، هذه الثقافة تُ 

نوف  ى صُ بدعٍ في شتَّ مُ   لَّ حترم فيها كُ أ  ، فكرةٍ   لَّ وهناك ثقافة مفتوحةٌ أحترم فيها كُ  -
    .المعارف المختلفةووالفلسفات  نونِ والفُ  اآلدابِ 

أنا  آ  ذلك شيءٌ  الثقافاتُ تحدَّ أخر  تلك  الدينية،  عقيدتي  في  وهذهِ   ث  لآلخرة  للدنيا    ،الثقافة 
 ا ذوخُ (   :نا األعظمتي قال عنها نبيُّ الَّ   تلك هي  ،الدنيا  ها كي نعيش في هذهِ مالدنيا نتعلَّ فات  اثق

المجنون فم  من    ، )الحكمة 
بها وأينما وجدها   الحكمة ضالة المؤمن وهو أهلها وأحقُّ (   ،)ذوا الحكمة من فم الكافرخُ (

  ،من علّيٍ فقط    من عليّ خذها إالَّ أن  نا الخرة فإنَّ اآل  ا حكمةُ أمَّ   ،تلك هي حكمة الدنيا  )أخذها
فقط، ألنَّ  وليس عليٌّ هو    حكمة اآلخرة من هنا من علّيٍ  ع م يدور    الَّذيالحق مع علّيٍ 
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يبحث عن علّيٍ   ،الحق  الحقُّ   الحقُّ   ،الحق  بعلّيٍ  فهذه ميدور    يلتصق  دار،  حيثما  ع علّيٍ 
  .مصادر ثقافتي

َوأْن   لِّم لَُهم األَْرَض الـُمبَاَرَكة َوالَحَرم اآلِمنَوَوَعَدُهم أْن يُسَ   :بشكل سريع هذا هو الكافي
َل لَُهم البَيَت الـَمْعُمور َويُْظِهَر لَُهم السَّْقَف الـَمْرفُوع   .يُنَّزِ

هذا قرآنهم، فهذه العناوين   ،رآنهم حديٌث هنا عن بيٍت معمور وعن سقف مرفوعقُ   اوهذ
َواْلبَْيِت اْلَمْعُمور   ۞فِي َرّقٍ َمْنُشور    ۞َوِكتَاٍب َمْسُطوٍر    ۞َوالطُّور  ﴿:  سرار الباريأهي من  

  . َواْلبَْحِر اْلَمْسُجور﴾ ۞َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوع  ۞

فاطميَّ  علويةٌ  محاورةٌ  الطُّ نَ أَ وَ :  يٌّ لِ عَ   الَ قَ   : ةوهذه  فَ الَ قَ   ،روْ ا  الكِ أنَ وَ   :ةمَ اطِ ت    ابُ تَ ا 
فَ الَ قَ   ،ورشُ نْ مَ ـ ال  قُّ الرَ ا  نَ أَ وَ   :يٌّ لِ عَ   الَ قَ   ر،وطُ سْ مَ ـ ال البَ أنَ وَ :  ةمَ اطِ ت   الَ قَ   ،ورمُ عْ مَ ـ ال  تُ يا 
 البحرُ   رجوسالم   البحر،  ور جُ سْ مَ ـ ال  رُ حْ ا البَ أنَ وَ   : ةمَ اطِ ت فَ الَ قَ   ،وعفُ رْ مَ ـال  فُ قْ ا السَّ أنَ وَ   :يٌّ لِ عَ 

بعِض   ،الممتلئ إنَّ   وفي  المسجور  معنى  بيان  في   لِّ كُ بِ   حيطُ يُ   الَّذيالبحُر    هُ النصوِص 
  .مين هذا هو البحر المسجورال البحر المحيط بالع هُ العوالم، إنَّ 

مفاتيح   في  أُ قرأفأنا    ،فةِ اركم بمصادر الثقذكِّ أُ شرح شيئاً لكنني فقط أن  أأنا هنا ال أريد أن  
  مَّ هُ اللَّ :  د؟لعهاعاء  دفي    رأقأماذا    ،تعرفون دعاء العهدكم  عاء العهد وأعتقد أنَّ الجنان في دُ 

ا  أنَ وَ (  ؟ة ماذا قالتمَ اطِ فَ   ،ورجُ سْ مَ ـ ال  رِ حْ البَ   بَّ رَ يع وَ فِ الرَّ   ّيِ سِ رْ الكُ   بَّ رَ يم وَ ظِ العَ   رِ وْ النُّ   بَّ رَ 
َوَربَّ    )ورجُ سْ مَ ـ ال   رُ حْ البَ  العَِظيم  النُّْوِر  الـَمْسُجوراللَُّهمَّ َربَّ  البَْحِر  َوَربَّ  فِيع  الرَّ  الُكْرِسّيِ 
وَ جِ نْ اإلِ وَ   ةِ ارَ وْ تَّ ال   لَ زِ نْ مُ وَ  وَ بُ الزَّ يل  وَ رُ الحَ وَ   لِّ الظَ   بَّ رور  وَ ظِ العَ   نِ آ ر القُ   لَ زِ نْ مُ ور   بَّ رَ يم 
صباحات القرأ في  ذي يُ لَّ هذا هو دعاء العهد ا-  ينلِ سَ رْ مُ ـ الوَ   اءِ يَ بِ نْ األَ ين وَ بِ رَّ قَ ـمُ ال   ةِ كَ الئِ مَ ـ ال

هذا هو   ،هو نور األنوار  اهذ  ،اللَُّهمَّ َربَّ النُّْوِر العَِظيم  -قرأ عليكم من مفاتيح الجنانأوأنا  
َ سْ ي أَ نِّ إِ   مَّ هُ اللَّ (النور األنور   َ بِ   كَ ورِ ن نُ ك مِ لُ أ اللَُّهمَّ َربَّ النُّْوِر العَِظيم َوَربَّ الُكْرِسّيِ   )هورِ نْ أ

فِيع   دٍ   خلق العرش من نورِ -الرَّ  الروايات تقول ما أنا   ،علّيٍ   وخلق الكرسي من نورِ   ُمَحمَّ
أقول الَّ  ً   ،ذي  وقتا أجد  واألحاد  ال  النصوص  لكم  أورد  العَِظيم    -ثيكي  النُّْوِر  َربَّ  اللَُّهمَّ 

الُكْرِسّيِ  فِيع  َوَربَّ  الرَّ ل-  دٍ ـهنا ذكر  العَِظيم    -ُمَحمَّ النُّْوِر  َربَّ  العظيم هو النُّ   فإنَّ -اللَُّهمَّ  ور 
تجلياتِ  د  من  هو    نَّ أل  ،ُمَحمَّ العظيم  ونورُ   الَّذي النور  األنوار،  منه  في   صدرت  األنوار 

ة ديَّ مَّ حَ مُ ـالحقيقة ال  ألنَّ   ،اللَُّهمَّ َربَّ النُّْوِر العَِظيم  -ةيَّ دِ مَّ حَ مُ ـال  حقيقة هو من تجليات الحقيقةِ لا
 لِّ جَ األَ   زِّ عَ م األَ ظَ عْ األَ   مِ ظَ عْ األَ   مِ ظَ عْ األَ   كَ مِ سْ ابِ وَ (لماذا؟    ،باشرمُ   بنحوٍ   ىلَّ تجفي أصلها لم ت
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ظِ فِ   رَّ قَ تَ اسْ فَ   هُ تَ قْ لَ خَ   يالَّذِ م  رَ كْ األَ  فَ لِّ ي  يَ ك  غَ لَ إِ   كَ نْ مِّ   جُ رُ خْ ال  بالوسائط يتجلَّ   هُ فإنَّ   )كيرِ ى   ، ى 
ومن تلك الوسائط كانت التجليات   ،ور العظيم من ذلك النورنى الاألنوار تجلَّ   ى نورُ فتجلَّ 

  .سنىالحُ  وأشرقت األسماءُ 

العَِظيم   النُّْوِر  َربَّ  إلى  -اللَُّهمَّ  دٍ إشارة  دٌ و  ُمَحمَّ ش  ُمَحمَّ ً أأعلى  العظيم  نا النور  َوَربَّ   -من 
فِيع   الرَّ وعليٌّ    شارةٌ إ-الُكْرِسّيِ  علّيٍ  ً   أرفعُ إلى  الرفيع  شأنا الكرسي  البَْحِر   -من  َوَربَّ 

فَ   والبحرُ -  الـَمْسُجور إلى  إشارة  تقول  ،ةمَ اطِ المسجور  أنَّ (  :الروايات  سماوات ال  من 
خُ  نورهاواألرض  من  البحرُ   البحرُ   )لقت  هو  تفاصيل   ،العالمين  لِّ بكُ   حيطُ مُ ـال  المسجور 

ً   ر وليسَ ييسلا  ر النزال أعرف منها إالَّ   عميقةٌ   دقيقةٌ  َوَربَّ   -التوضيحوللتفصيل    المقام مقاما
دٍ حقائق    هذهِ   )ورجُ سْ مَ ـال  رُ حْ ا البَ أنَ وَ (  :ة تقولمَ اطِ وهنا فَ   ،البَْحِر الـَمْسُجور د    وآلِ   ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ثقافتي   مصادر  هذه  بين  الَّتي  أنتم الحظتم  الكافي  اهذ  ،يديكمأأطرحها  كتابنا   ،هو  وهذا 
  هذا  ، ةمَّ فت أيام األئِ لِّ أُ الَّتي  تب  حاديث العترة من الكُ أوهذه    شريف،المصحف ال  ا الكريم هذ

شاذان  )الفضائل(  كتابُ  الكُ   ،البن  األئِ لِّ أُ الَّتي  تب  من  أيام   ) الجنان  حمفاتي(  اوهذ  ،ةمَّ فت 
والزياراأل  كتابُ  وإنِّ   هذهِ   ،تادعية  وأقولُ مصادري  بها  ألفخر  عل  ي  لعنةٌ  علم   ىأال 

لعنةٌ   ،الرجال األ   أال  علم  عل  ،صولعلى  على  لعنةٌ  على    ،الكالم  مِ أال  لعنةٌ  مناهج أال 
الناصبي   ،التفسير 

يُ   ،أال لعنة على الثقافة القطبيةِ  الوسائل   بعدني عن إمام زماني، هذهِ أال لعنةٌ على كّلِ ما 
  بن الحسن.ة جَّ بني إلى الحُ قرِّ تُ الَّتي 

صابر وأن نُ   ،ى طاعة إمامنالأن نصبر ع  :ديمَّ حَ مُ ـاألفق األول في هذا الميثاِق اإللهي ال
نتهُ بيَّ   الَّذيبحسب الفهم    ى بتقوى هللاِ نتحلّ   وأنْ   ،رابط عند ثغورهِ وأن نُ   ،أعداء إمام زماننا

  . عيد الكالمأن أُ  الحلقة الماضية ال أريدُ  في

 : ق وعد هللا لنا ووعد رسولهِ نا نعمُل في نفس الوقِت كي يتحقَّ أن ننتظر ولكنَّ   :الثاني  الخطُ 
أنْ هُ دَ عَ وَ وَ ( لَ لِّ سَ يُ   م  األَ هُ م  وَ كَ ارَ بَ مُ ـ ال  ضَ رْ م  إالَّ   )ناآلمِ   مَ رَ الحَ ة  ندركهُ  ال  زمن وهذا  في   

ونحنُ  عقائكلَّ مُ   الرجعِة،  نعملدفون  أن    ياً 
إمام زماننا   ن لعصر الرجعة، ما دعاء العهد من قرأه أربعين صباحاً قطعاً بتوفيقِ من اآل

لهُ أفإن   ناصراً  اإلمام سيكون  فإنَّ   درك  الرجعة  هُ وإن مات  في  أن وفكلَّ م  نحنُ   ،سيعود  ن 
لعصر   ولعصرِ نعمل    الرجعة   الظهور 

وما   ،إمام زماننا  ما يريدهُ باعنا لِ لعصر الظهور بانتظارنا وباتِّ   لَ العم  فإنَّ   ،في نفس الوقت
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وى ما تد إلمام زماننا إن كان ذلك على مستوى أنفسنا أو على مسيي التمهفعلينا    يجبُ 
م  هُ لَ   لَ زِّ نَ يُ   نْ أَ وَ َكة َوالَحَرَم اآلِمن  َوَوَعَدُهم أْن يَُسلِّم لَُهم األَْرَض الـُمبَارَ (  ،نفسناأهو خارج  

فَ   )ورمُ عْ مَ ـ ال  يتَ البَ  قالت  بينها  ةمَ اطِ ماذا  المحاورة    في 
ا  أنَ وَ   :الَ قَ   ؟األوصياء  دُ وماذا قال سيِّ   ،ورمُ عْ مَ ـ ال   يتُ ا البَ وأنَ   :تالَ قَ (  ؟ وبين أمير المؤمنين

  .المرفوع عنوان لعلّيٍ  قفُ السَّ  ،ةمَ اطِ فَ لِ  المعمور عنوانٌ  البيتُ  )وعفُ رْ مَ ـال قفُ السَّ 

أنا   )ورمُ عْ ـمَ ال  يتُ ا البَ نَ أَ وَ (  :يقول  طب األمير االفتخارية وهوما البعض منكم قرأ في خُ بَّ رُ 
ة بحدود مَ اطِ عن فَ   ثُ وعدتكم سأتحدَّ   ،جالةالعُ   المعاني في هذهِ   لِّ ث عن كُ ن أتحدَّ أال أريد  

العناوين باإلجمال بحسب   ُق لهذهِ وسأتطرَّ   )المسافر  دليلُ (حلقات برنامج    فهمي في بعِض 
  . حوضَّ مكن أن يُ ح لكم ما يُ وّضِ اإلجمال سيُ  وأعتقد أنَّ  ،ما يسنح به المقام

َل لَُهم البَيَت    َوَوَعَدُهم أْن يَُسلِّم لَُهم األَْرَض الـُمبَاَرَكة َوالَحَرم اآلِمن،  :الـَمْعُمورَوأْن يُنَّزِ
المعمور هذهِ نزِّ يُ   نأ البيت  لهم  الوجود، طبقةٌ   ل  الحديث   طبقة من طبقات  ليس  تكوينية، 

المعمور   البيت  في    )راحبالضُّ (ى  سمَّ يُ   الَّذيعن  بيٍت  على  يطلق  عنواٌن  المعمور  البيت 
تتناسُب مع حقيقةِ   وهو  )حاربالضُّ (ف في الروايات  رعيُ   الَّذياوات  مالس العرِش   صورةٌ 

ث ي الروايات واألحاد  الرابعة وفيما هو أعلى من السماء الرابعة بحسبِ   اءِ مبت في السِص نُ 
  .وكبيرة  صغيرةٍ  لِّ أن أخوض في كُ  دُ ال أري أنا نا،يديأبين الَّتي 

 ً أنَّ   دُ ردِّ أُ   دائما أجوا  من  في  حينما   تالبي  لهأ قافة  ث  ءالمصطلحات  البيت  أهل  ومعارف 
  :كةً تحرِّ المصطلحات ستكون مُ  يكون الحديُث في الجهة الغيبية من معارفهم فإنَّ 

 .السماء الرابعة ي فح ارهو الضُّ  :المعمورُ  البيتُ  -
 .أخرى في غير السماء الرابعة تٍ اهو صورةٌ للعرش في سماو :البيت المعمور -
 . ةويَّ لالحقيقة الع :البيت المعمور -
 .األرض ي فيتجلِّ مُ ـال عليٌّ  :البيت المعمور -
 .ةيَّ مِ اطِ الفَ  الحقيقةُ  :البيت المعمورُ  -

 .في األرض ةُ ة المتجليَّ مَ اطِ فَ  :المعمور البيتُ  -

الروايةوالمعم  البيتُ  وهذه  نحُن  مرَّ   ،ر  من  وأكثر  قلُت  هذا وقد  الماضية  الحلقة  في  ة 
السَّ حدِّ أُ   الَّذيالمعنى   معنى  عن  به  السَّ ثكم  معاني  أعمُق  هو  ما  الكتاب الِم  ثقافة  في  الِم 
  . الرواية لكن أنا وهذهِ و  ،والعترة
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أنْ هُ دَ عَ وَ وَ  لَ لِّ سَ يُ   م  األَ هُ م  وَ كَ ارَ بَ ـمُ ال  ضَ رْ م  اآلمِ رَ الحَ ة  وَ م  البَ هُ لَ   لَ زِّ نَ يُ   نْ أَ ن  ور مُ عْ مَ ـ ال  يتَ م 
السَّ هُ لَ   رَ هِ يُظْ وَ  يُ   السقفُ   ،وع فُ رْ مَ ـ ال  فَ قْ م  محيطٌ   ظهرهُ المرفوع  فهو  السقف   ،بهم  لهم 

شيٍء،    لِّ أنوارها في كُ   تستبطنُ   ةُ العلويَّ   ة، الحقيقةُ جليات الحقيقة العلويَّ تمن    ع تجلٍّ والمرف
الحقيقةُ  ألنَّ  المضامين في هذا   ق إلى هذهِ تطرَّ أشيٍء، وال أريد أن    لِّ تعلو على كُ الَّتي  ها 

بعِض الحيّ  في  ولكن  الضيق،  وإالَّ   دَّ البُ   انِ يحاأل  ز  المقتضبة  اإلشارة  فإنَّ من  من      كثيراً 
  .كر لهاعدم الذِّ  الغفلِة وطيّ  طيّ  ة سوف تذهبُ مقاصد المهمَّ ـال

َل لَُهم البَيَت الـَمْعُمور َويُْظِهَر لَُهم السَّْقَف الـَمْرفُوع تجلياٌت من أصول هذه   هذهِ   ،َوأَْن يُنَّزِ
   :العناوين

   .ةميَّ اطِ الحقيقة الفَ  المعمور هذا العنوان أصلهُ  تُ البي -

    .صلهُ الحقيقة العلويةأالمرفوع هذا العنوان  السقفُ  -

عَ  من  كان  الحُ   رقِ إذا  يُ زائر  مَ سيِن  ألف  سبعون  الصائم    ،كلَ خلُق  فم  رائحةُ  كانت  إذا 
كان المؤمن داخالً في المسجد ودافعته   االكريهة عند هللا هي أطيُب من المسك األذفر، إذ

القذارة    ،النخامة البلغم  أنالَّتي  النخامة  ً جيخر  يريد  احتراما ونظافتهِ جللمس  ها   ،ابتلعها  د 
له وكانت بركةً ورحمةً، ما    وكانت شفاءً إالَّ   ت على جزٍء من بدنهِ الروايات تقول ما مرَّ 

شيءٌ  والحقائق  شيء  بأعيننا  وهذهِ   نراه  العلمُ ل ا  آخر  إليها  وصل    ، المعاصر  حقيقةُ 
ً يَّ ع قطعاً يقينط العلوم المعاصرة تق  فإنَّ  ما نراه هو شيء هو صورةٌ ووراء الصورة    نَّ أب  ا

الكثيرُ  واألوالكثيُ   هناك  الحقائق  من  والا سرر  واألحاجي  واأللغاز  أقول   ،بهماتِ مُ ـر  ماذا 
  .تداخلةٌ الروايات كثيرةٌ المطالب مُ  ؟!لكم

رى من هناك من القُ   تجلياتٌ   هذهِ -  ناآلمِ   مَ رَ الحَ ة وَ كَ ارَ بَ مُ ـ ال  ضَ رْ م األَ هُ م لَ لِّ سَ يُ   نْ م أَ هُ دَ عَ وَ وَ 
والقُ  المأمونةالمباركة  اآلمنة  الظاهرة  البَ هُ لَ   لَ زِّ نَ يُ   نْ أوَ   -رى  وَ مُ عْ مَ ـ ال  تَ يْ م  م  هُ لَ   رَ هِ يُظْ ور 

  . ة ومن فناء علّيٍ مَ اطِ من هناك من فناِء فَ  ،وعفُ رْ مَ ـال فَ قْ السَّ 

ها اآلية التاسعة بعد العاشرة إنَّ -  َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَانِ ﴿  :نقرأ  ؟ماذا نقرأ في سورة الرحمن
ا مَ هُ إنَّ   ﴾بَْرَزٌخ َال يَْبِغيَانِ   بَْينَُهَما  ۞َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن    -وبعد البسملة   سورة الرحمن،  من

؟ ماذا قالت-  ملْ العِ   نَ مِ   انِ يقَ مِ عَ   انِ رَ حْ بَ   ةُ مَ اطِ فَ يٌّ وَ لِ عَ   -ادق يقول الباقر الصَّ -  انيقَ مِ عَ   انِ حرَ بَ 
بَْحَراِن  ا  مَ هُ نَّ إِ   -ادق يقولالباقر يقول الصَّ   ﴾ يَْلتَِقيَانِ   اْلبَْحَرْينِ َمَرَج  ﴿   ،)ورجُ سْ مَ ـ ال  رُ حْ ا البَ نَ أَ (

دالبرزخ    ،رسول هللا  البرزخُ   ﴾بَْينَُهَما بَْرَزٌخ َال يَْبِغيَانِ ﴿  َعِميقَاِن ِمَن الِعْلم، ال يبغيان   ،ُمَحمَّ
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اآلخر على  أحدهما  يبغي  ليس  ، ال  وهذا  الظلم  فيهماتوقَّ مُ   بمعنى  يزيدُ   ،عاً  ال  يبغي    ال 
اآلخر على  كُ   ، أحدهما  وفَ مَ اطِ لفَ   فءٌ عليٌّ  كُ مَ اطِ ة  لعليّ ة  ولكنَّ   ، فٌء  إمامها   فءٌ كُ   هُ عليٌّ 

  .  عليّ فء لها إالَّ ال كُ  ةُ مَ اطِ ة وفَ مَ اطِ لفَ 

يَْلتَِقيَانِ ﴿ اْلبَْحَرْيِن  الِعْلم،َعِليٌّ    ﴾ َمَرَج  ِمَن  َعِميقَاِن  بَْحَراِن  بَْرَزخٌ ﴿   َوفَاِطَمةُ  دٌ   ﴾بَْينَُهَما   ُمَحمَّ
إنَّ صلَّ  وآله  عليه  هللا  المتسامية  هُ ى  بَانِ ﴿  ،الحقيقة  تَُكذِّ َربُِّكَما  آَالِء  هذان   ﴾فَبِأَّيِ  هما  من 

العبسبح  ن؟االثنا الجنُّ ارب    واإلنس   ة 
اْلِجنِّ ﴿ َمْعَشَر  ْنِس   يَا  األولُ   ﴾َواْإلِ التأويل  بَانِ ﴿  ،الثاني  وبحسب  تَُكذِّ َربُِّكَما  آَالِء   ءُ الآ  ﴾فَبِأَّيِ 

دٌ كما ربِّ    .ناربِّ  ءُ الآتلك هي  ،ةمَ اطِ وعليٌّ وفَ  ُمَحمَّ

د  - بَْينَُهَما بَْرَزٌخ َال يَْبِغيَاِن    -َعِليٌّ َوفَاِطَمةُ -  َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَانِ ﴿  -عليه وآله   ى هللاُ صلَّ ُمَحمَّ
َربُِّكَما آَالِء    فَبِأَّيِ 

بَانِ   -والثاني   ها األولُ أيُّ - دٍ ب  ؟!من هذه اآلالء  بأّيٍ -  تَُكذِّ   يَْخُرُج ِمْنُهَما   -ة مَ اطِ فَ بِ   ؟!بعلّيٍ   ؟!ُمَحمَّ
العميقين- البحرين  هذين  َواْلَمْرَجانُ   -من  اللُّْؤلُُؤ  ِمْنُهَما  لرياعنو-  يَْخُرُج  د انتي  حنان  ُمَحمَّ

  المرجانُ   ،جتبىمُ ـال  الحسنُ   هُ إنَّ   اللؤلؤُ 
بَاِن    ۞يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن    -الحبيب  سينُ الحُ   هُ إنَّ  ها األول أيُّ -فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَانِ   -ينسأم بحُ   بحسنٍ   بُ والثاني هل تكذِّ  تَُكذِّ َربُِّكَما  آَالِء  ُكلُّ   -إلى أن تقول اآليات-  فَبِأَّيِ 
َربِّكَ   -الجميع-  َمْن َعلَْيَها فَانٍ  َويَْبقَى   )اءيَ لِ وْ األَ   هُ جَّ وَ تَ يَ   يهِ لَ إِ   يالَّذِ   هللاِ   هُ جْ وَ   نَ يْ أَ (  َويَْبقَى َوْجهُ 

ْكَراِم  َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل   بَانِ   ۞ َواْإلِ قارئ لِ   ستحبُّ بحسب رواياتنا يُ   ﴾ فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

يُ  هذه  شهرِ   قراءتها  ستحبُّ السورة  أيَّ   في  وفي    عمَ الجُ   امِ رمضان 
بَانِ ﴿   :لقارئها بعد أن يقول  ستحبُّ مع ويُ جَ وفي ليالي الُ  آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ أن يقول بعد   ﴾فَبِأَّيِ 

دٍ ق بصدِّ أُ ي  أنِّ   )بذِّ كَ ي أُ بِّ رَ   ءِ ن آَال مِ   يءٍ شَ  بِ َال ( :  آية  لِّ كُ   تلك هي آالءُ   ،ةمَ اطِ وفَ   وعلّيٍ   ُمَحمَّ
يقرلَّم فكُ   ،ربي آَالِء  ﴿:  القارئ  أا  بَانِ فَبِأَّيِ  تَُكذِّ ِمن  (  :يقول  نأ  لهُ   ستحبُّ يُ   ﴾َربُِّكَما  بَِشيٍء  َال 

ب   .)آَالِء َربِّي أَُكذِّ
الـُمبَاَرَكةَ  األَْرَض  لَُهم  يَُسلِّم  أْن  الـَمْعُمور   َوَوَعَدُهم  البَيَت  لَُهم  َل  يُنَّزِ اآلِمن وأْن  والـَحَرم 

هذه عناويُن لطبقاٍت من عالم الرجعِة وأنا أتحدَُّث هنا عن    ،السَّْقَف الـَمْرفُوع  ويُْظِهَر لَُهمُ 
فيه  تُفتُح  الَّذي  العصر  هو  الظهوِر  عصر  أنَّ  من  قليٍل  قبل  قلُت  مثلما  تكوينية،  طبقات 

واآلفاقُ  الشهادةِ بين  فيما    األبواب  تدريجي  عوالم  وبنحٍو  الغيب  تتجلَّى   ،وعوالم  أن  إلى 
هذهِ  ديَّة،  الـُمَحمَّ الدولة  زمان  الكاملةُ  األرضيةُ  لطبقاتٍ   الجنة  عناوين  هي    العناوين 
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عظمتها نتخيّل  أن  نستطيُع  ال  الَّتي  الحضارة  في  لطبقاٍت  التكوين،  الدولة   ،في  زمان 
الدولةِ  الـالعلوية وزمان  وبقيَّة   وفَاِطَمة  وعليٌّ  فيها  حاكماً  المصطفى  يكوُن  الَّتي  ديَّة  ُمَحمَّ

كون تحت واليِة الحاكم  ة المعصومين هم الوزراء وهم الوالة وهم الُحكَّام الَّذين يتحرَّ األَئِمَّ
دٌ صلَّ  األعظم إنَّهُ    عليه وآله.  ى هللاُ ُمَحمَّ

  أن نصبر ونُصابر وأن نرابط إمامنا.  :الخط األول من هذا الميثاق  -
ً   :الخط الثاني -   الَّذي لبرنامجهم    أن ننتظر وعد هللا ووعد رسولِه وأن نعمل وفقا

م  سلِّ أن نعمل بانتظار ذلك الموعد أن يُ ،  نأخذه من ثقافة كتابهم وحديثهم النوري
  .والحرم اآلمن ض المباركةر لهم األ

-  ً   .قف المرفوعر لهم السَّ ظهِ عمور ويُ مَ ـل لهم البيت الزِّ نَ وأن يُ  :وثالثا
-  ً ا هللا  هُ لَ دِّ بَ يُ ي  الَّتِ   ضَ رْ األَ وَ   -إلى أن تقول الرواية -  هموِّ دُ ن عَ حهم مِ يرويُ (  :ورابعا

أن م وَ هِ وِّ دُ عَ ا لِ يهَ ة فِ ومَ صُ  خُ الَ   :لَ اقَ   ،ايهَ ة فِ يَ م الشِ هُ ا لَ يهَ ا فِ م مَ لِّ سَ يُ الم وَ ن السَّ مِ 
  . )ونبُّ حِ يُ  اا مَ يهَ م فِ هُ ون لَ كُ يَ 

السَّ  إلهيٌّ فإذاً  ميثاٌق  زماننا  إمام  على  مضمون    ديٌّ مَّ حَ مُ   الم  هو  الفرج  أمضمونهُ  دعية 
الح  ثُ تتحدَّ الَّتي    ويّ دالمه دولة  استمرار  وعن  زماننا  إمام  ظهور  عصر    ق عن  إلى 

  . الرجعة العظيم

  : الميثاق  فقراتُ 

  رابط.صابر ونُ ن نصبر ونُ أ :أوالً  -
-  ً انتظاراً   أن  :ثانيا تُ يتحقَّ حتَّى  عملياً    ننتظر  أن  الوعد  المباركة سلَّ ق  األرض  لنا  م 

  والحرم اآلمن.
-  ً ً   :ثالثا وفقا نعمل  وأن  ننتظر  ل  وأن  اإلمامة  بعهود  نلتزم  وأن  االنتظار  دٍ ـلذلك    ُمَحمَّ

د  وآل   الوقت  ُمَحمَّ إلى  بنحٍو خاص  زماننا  وإلمام  عام  البيتَ   لُ زَّ نَ يُ   الَّذيبنحٍو    لنا 
  المرفوع. قفَ لنا السَّ  رُ ظهَ معمور ويُ ال

-  ً مُ وإنَّ   :رابعا الوقت  لِّ سنا  إلى  ومنتظرون  معنى    قُ يتحقَّ   الَّذيمون  سِ (فيه  لِ أنا  من  لٌم 
ير  )من حاربكمـل  مكم وحربٌ الَ سَ  سُ ي حينما  وتعالى من  حنا  هم  الَّذيعدائنا  أبحانه  ن 

دٍ  أعداءُ   .دمَّ حَ مُ  وآلِ  ُمَحمَّ
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أعدا هم  د    ءُ أعداؤنا  مُ ُمَحمَّ أنَّ مَّ حَ وآل  أعني  ال  عدواً يُ   الَّذي  د  سيكون  دٍ ـل  عادينا  وآل   ُمَحمَّ
د   نحنُ إنَّ ُمَحمَّ داً  يعادي    الَّذينعادي    ما  دوآل  ُمَحمَّ نحنُ وإالَّ   ،ُمَحمَّ قيمتنا     بشرٌ   نحنُ   !ما 

يُ ون ربَّ يعاد دٍ صالحون من أولياء  العادينا الصالحون وما  د  وآلِ   ُمَحمَّ يُ موربَّ   ،ُمَحمَّ عادينا ا 
وال عداوتنا وبراءتنا  ةٌ يتنا مهمَّ الو عاديون وال  بشرٌ  نحنُ  ،عادينا الطالحونما يُ وربَّ  ،أمثالنا

الشخصي  ةٌ همَّ مُ  لمستوانا  نُ إنَّ   ،بالنسبة  نحن  يوالي  ما  داً  والي من  د  وآل  ُمَحمَّ عادي  ونُ ُمَحمَّ
دعادي  من يُ  دوآل  اً ُمَحمَّ   . ُمَحمَّ

 المَ سَّ ل ما انَّ إِ وَ عليه:    وسالمهُ   هللاِ   ق صلواتُ صدَّ مُ ـال  ادقِ الصَّ   لخرها بقوآ  ل فيو الرواية تق
  ه أنْ لَّ عَ لَ   ى هللالَ عَ   هُ لَ   دٌ يدِ جِ تَ اق وَ يثَ مِ ـ ال   ِس فْ نَ   ةُ رَ كِ ذْ تَ   -إمام زماننا  علىل هللا  وعلى رس-  هِ يلَ عَ 
  .يها فِ مَ  يعِ مِ جَ م بِ كُ الم لَ السَّ  لَ جِّ عَ يُ وَ  زَّ عَ وَ   لَّ ه جَ لَ جِّ عَ يُ 

  . المللحديث صلة ولم يكتمل الكالُم في معنى السَّ 

  

  ..والهوى زهرائي. .والهوى. .ون نحُن والهوىزهرائيّ  ..ونزهرائيّ                         

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..ماِن هللاأفي 
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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

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.

  

  
  

  مع التحيات
  الـُمتابَعة
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  م 2019

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوفّر بالفيديو واألوديو على  الَموسُم الثاني…  - َزهَرائيُّونبَْرنَاَمج  
  موقع القمر  

                                   www.alqamar.tv 

 



 

- 32  - 

  


