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  يا َزهَراء 

ِحيمبِسْ  حَمِن الرَّ   ِم هللاِ الرَّ

  . .طرهِ ِة عِ اليَ غَ بِ اه ُيَّ ت رَ احَ اً إذا ما فَ قَ بَ ا عَ يَ 

  ..طيبهِ ائِمهُ بِ ديَّةً نَسَ ت نَ ادَ هَ وتَ 

  . .ِلقائهِ  بلَ شوقِه قَ اً لِ فَ غَ وُب شَ لُ ت القُ صَ راقَ تَ 

  بل ِعناقِه..اً لذكرِه قَ ينَ نِ حَ وَ 

 ً   ..المهزُم ُجيوَش الظَّ ير فِنائِه يَ اهِ زَ اُء أَ يَ ِض  يا ألقاً.. يا ألقا

لةً جَ نسَ تَ وَ    ..مسِه تُزيُِّن األيامدائُل نُوِر شَ اُب ُمتهدِّ

  ..اقيفيها ُمتألٌِّق بَ  انيٍّ يا بقيَّةً ُكلُّ شيٍء إلهيٍ ُسبحَ  ... يا بقيَّةً .بقيَّةً ا يَ 

اً.. يَ يَ  اً ُمستَ ا ِسرَّ   ..ا فَاِطَمةهَ ُعنوانُ الَّتي   ي ُخزانِة أسراِر هللاِ اً فِ عَ ودَ ا ِسرَّ

  ..ةمَ ائِ القَ يِن واهِر قيِّمِة الدِّ جَ تِه أغلى آللي وَ قيقَ ي حَ لَّى فِ تجَ اً تَ مَ ائِ ا قَ يَ 

ً امَ ا إمَ يَ    . .ةمَ ادِ القَ  ةَ يدَ شِ لعة الرَّ نتظُر الطَ اماً ُعيوننا على الدَّرِب تَ ا إمَ . يَ .ا

   ..اُن نحنُ بيدَُك األقنَ عَ 

  ..ةمَ ائِ الٍة دَ ي حَ ى فِ بقَ نَ  كَ يقِ وفِ تَ حُن بِ اُن نَ َعبيدَُك األقنَ 

اهِر ال نَ  ينكَ بِ جَ ام وَ مَ ا إِ حُن يَ يّوَن نَ ائِ هرَ زَ    . .ةمَ الالئِ أُ بِ عبَ الزَّ

  . .ارمَ ين الحِ ل الدِّ جُ جِ رَ نهَ اُع مَ تبَ إنَّهم أَ 

ُ عبَ مثاُل الجهِل والجهالِة والسَّفاهة ال نَ    .. بهم أ

اهِر ال نَعبَأُ بِالالئَِمة   . .َزهَرائِيّوَن نَحُن يَا إَِمام َوَجبِينَك الزَّ

    ..يائِ هرَ ى زَ وَ الهَ ى وَ وَ الهَ ى وَ وَ الهَ حُن وَ زهرائيُّوَن نَ 
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  ..مالٌم عليكُ سَ 

البرنامُج   نكونَ نُ   الَّذيإنَّهُ  أن  رَ   حاوُل  منهّجِ  من  نكون  أن  يُمكُن  ما  أقرَب  الدِّ جُ فيِه  ين ل 
دٍ   اإلنسان منهجِ  د  وآِل    ُمَحمَّ نَ   بتعدينَ مُ ُمَحمَّ   ، ين الحمارل الدِّ جُ ستطيع عن منهجِ رَ بقدِر ما 

مراجع الشيعة مثلما قال إمامنا الكاظُم صلواُت   منهم من كبارِ   ومن أخذَ   النَّواصبِ   منهجِ 
  .)َوأَْصَحابَُك أَْشبَاهُ الَحِميرَت نْ أأَْنَت (يعي الكبير علي البطائني: الشِّ  هللاِ عليه للمرجعِ 

  عنهما بنحٍو واضحٍ في سورة الجمعة: رآنُ ذاِن تحدَّث القُ المنهجاِن اللَّ إنَّهما 

البسملة:   - بعد  الثانية  اآليِة  َعلَْيِهْم    الَّذي﴿ُهَو  في  يَتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسوًال  يِّيَن  اْألُّمِ فِي  بَعََث 
يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ﴾   رجل الدين اإلنسان. إنَّهُ منهجُ  آيَاتِِه َويَُزّكِ

لَْم  الَّذي﴿َمثَُل  من نفس السورة:    وفي اآلية الخامسِة بعد البسملةِ  - ثُمَّ  التَّْوَراةَ  لُوا  ُحّمِ َن 
  ين الحمار.ل الدِّ جُ إنَّهُ منهُج رَ  ﴾اً يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارَ 

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

أصحابُك  -  أَْنت َوأصحابُكَ (وما قاله إمامنا الكاظُم للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني:  
  .)َوأَصَحابَُك أَْشبَاهُ الَحِميرَت أنْ أَْنَت  -ُمقلِّدوكتابِعوَك وأمثالُك من المراجع، أصحابُك 

ـــةٌ  ارَ ــإنَّ الـحم   بُ ــــــاحــالصَّ  ئسَ بِ فَ  لوَت بهِ ــــفإذا خ    مع الـحميــــِر مــطـــيـَّ

  ..هي الحلقةُ السادسةُ من برنامجنا زهرائيّونهذه 

مةً وفاتحةً لبرنامجنا المركزي هذا أعني الحلقةُ األولى من حلقاِت هذا البرنامج كانت مُ  قدِّ
  .كزيأنَّهُ برنامُج قناةِ القمر الفضائية المر

و  الثانيِة  الحلقِة  زيارةِ حتَّى  من  أجواِء  في  الحديُث  كان  الزيارةُ ينسا ي  آلِ   الخامسة   ،  
الِم على إمام  فيما يرتبُط بمعنى السَّ   الكالمَ   في مفاتيح الجنان، ركزتُ   المعروفةُ المذكورةُ 

ِة     . عليه وسالمهُ  هللاِ  بن الحسن صلواتُ زماننا الُحجَّ

فيما   القول  إمام زمانناُخالصةُ  بياناٍت في معنى سالمنا على  والمعنى هو هو   ،تقدَّم من 
على رسول هللا في خاتمِة صلواتنا المفروضِة وغير المفروضة، والمعنى هو   مُ سلِّ حين نُ 

  : تنا في زياراتهم من قريٍب أو من بعيدسلِّم على أئمَّ هو حينما نُ 
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ِة  الُم على إمام زماننا  السَّ  رابطين عند الحسن هو عهدٌ فيما بيننا وبينهُ أن نكون مُ بن  الُحجَّ
 .عند ثغوره العقائدية ،حدودهِ 

أخطرَ  أنَّ  من  المتقدمِة  الحلقاِت  في  بيَّنُت  هو الَّتي  األخطاِر    ومثلما  نواجهها  أن  علينا 
  . البتري المنهجُ  يعي العقائدي، إنَّهُ الخطُر الداخلي في واقعنا الشِّ 

  على أمرين: عاهدهُ نُ  !زماننا إنَّنا نعاهدهُ  م على إمامسلِّ حين نُ 

  ، الفكريةِ   عن المرابطةِ   ثُ ما أتحدَّ وإنَّ   ،العقائديةِ   رابُط عند ثغورهِ نا نُ عاهدهُ أنَّ نُ   :األمر األول
المرابطةِ  المرابطةِ   ،اإلعالميةِ   عن  المرابطةِ التعليميةِ   عن  عن  ال   ،  لنا  شأن  ال  الثقافية، 

 ةِ الشيعيَّ   ةِ على مقام المرجعيَّ   ِش وال بالتهارُ   دينيَّةِ ال   على الزعامةِ   راعاتِ وال بالّصِ   بالسياسةِ 
بكُ  لنا  شأن  العلمِ   هُ إنَّ   ،ذلك  لِّ ال  حديثُ   حديث  حديثُ   والمعرفة   واإلعالمِ   الكتابِ   الثقافة 

ها أحاديثهم  عنها وهذا ما هو باقتراحٍ من عندي إنَّ   ثُ أتحدَّ الَّتي  هي المرابطةُ    هذهِ   ،والتعليم
مة  نتُ وقد بيَّ    .جانباً منها بين أيديكم في الحلقاِت المتقدِّ

  فيما بيننا وبينه على أمرين: فسالمنا على إمام زماننا عهدٌ 

فتكت بساحة  الَّتي  اصبية  النَّ   القذاراتِ   جهةِ ارابط عند ثغوره الثقافية في مونُ   :األمر األول
الشيعيَّ ا بسببِ لثقافة  المؤسَّ   ة  صبّتهُ  كبار الرسميَّ   ةُ الشيعيَّ   ةُ الدينيَّ   سةُ ما  رأسها  وعلى  ة 

الشيعةِ  الكبرى وإلى يومنا هذمُ   مراجع  الغيبة  بدايات عصر   سةُ المؤسَّ   هذهِ   تهُ ما صبَّ   انذ 
على    دليلٍ   أدلُّ   العمليُّ   بثقافة الكتاب والعترة والواقعُ   وجهلٍ   ناصبي ومن تجهيلٍ   من فكرٍ 

  .شاهٍد على ذلك شاهٍد وأعدلُ  وأوضحُ  ،ذلك

العقائدية،    الثقافيةِ   عند ثغورهِ   رابطَ على أن نُ   عاهدهُ منا نُ   زماننا معاهدةٌ   فسالمنا على إمامِ 
عقيدةُ ونُ  تكون  أن  على  يسكُ الرَّ   عاهدهُ  هاجساً  دائماً  جعِة  نُ ننا  وأعمالنا وظِّ وأن  حياتنا  ف 

لهذهِ  وفقاً  وبين   وعباداتنا  علّي  وآل  بعلّيٍ  المؤمنين  بين  التمييز  في  األساسيِة  العقيدةِ 
عن   ثُ ني أتحدَّ اصبي، إنَّ عن الوسط الشيعي ال شأن لي بالوسط النَّ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   !غيرهم

النَّ  بالفكر  الملوث  الشيعي  البتري  الوسط  المنهج  المؤسَّ   الَّذياصبي بسبب  واقع   سةِ يحكُم 
المطولَّ   وأعتقدُ   ،ةالرسميَّ   ةِ الشيعيَّ   ةِ الدينيَّ  برامجي  عبرَ أنَّ  الماضية    ة  هي  الَّتي  السنين 

بالوثائِق والحقائِق والدقائق تشرُح مقصودي وما تحدَّ  اآلن بنحٍو موجٍز    ثت عنهُ مشحونةٌ 
  ومختصر. 
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  القول: الصةُ خُ 

إمام   - على  معاهدةٌ سالمنا  ثغورهِ   عهدٌ   ،زماننا  عند  المرابطة  على  وبينه  بيننا    فيما 
 .العقائدية

 .ةوالدنيويَّ  ةِ حياتنا الدينيَّ  جعِة هاجساً في برنامجِ الرَّ  وعلى أن تكون عقيدةُ  -

إليِه من بياناٍت في الحلقاِت الماضية من حلقاِت هذا البرنامج يكفي   شرتُ أنَّ ما  أ  وأعتقدُ 
هذهِ  توضيحِ  هذهِ ال  في  في  الموجزة  المختصرةِ  المجملِة  الَّتي   القليلةِ   الكلماتِ   صورةِ 

  الحلقة.  عرضتها بين أيديكم في هذهِ 

أُجيبَ  أن  وعدتكم  هذهِ   سؤاٌل  في  أُ مُ   كانَ   ،الحلقة  عليِه  أن  راً  الحلقةِ   عليهِ   جيبَ قرَّ   في 
جعةِ   سعفني!الوقت لم يُ    أنَّ الماضية إالَّ  ُث عنه أتحدَّ   الَّذي  المِ ومعنى السَّ   ،السؤاُل عن الرَّ

هذهِ  ال  في  وعلى  المرابطِة  على  معاهدةٌ  جعِة مُ ـالحلقاِت  الرَّ بعقيدةِ  وااللتصاِق  عايشِة 
أنا   ما  الحقيقِة  وفي  السؤاُل طرحتهُ  مُ   الَّذيالعظيمة،  من عندي هذا سؤاٌل  ٌر  تكرِّ طرحتهُ 

هُ يُ  جُ   وجَّ عن  أجبُت  دائماً،  برنامج  إليَّ  في  طرحتهُ  حينما  السؤاِل  هذا  من   دليلُ (زٍء 
جز  )المسافر أُ   اءً وتركُت  عليهِ كي  البرنامج  جيب  هذا  أجبتُ   ،في  برنامج   ما  في  عليه 

جعةُ لماذا؟ لماذا رجعةُ من محض اإليمان(  :حلقات  وفي ثالثِ   )المسافر  دليلُ ( ولماذا   ؟الرَّ
  .)المسافر دليلُ (المضامين في حلقاِت برنامج  تحدَّثُت عن هذهِ  )ر؟حض الكف مرجعةُ من  

جعةُ لماذا؟ لماذا رجعتُ   : هناك شٌق آخر من هذا السؤال عليهم   وسالمهُ   هللاِ   هم صلواتُ الرَّ
  أجمعين؟

عليهم   وسالمهُ   هللاِ   لماذا رجعتهم صلواتُ   ،الحلقة  وقِت هذهِ   الجواُب وبنحٍو موجٍز بحسبِ 
  جواباً إجمالياً موجزاً فأقول: في التفاصيل أجيبُ  قبل أن أدخلَ  ؟أجمعين

ُث عن معرفٍة ترتبُط  عن معرفٍة بذواتهم، وإنَّما أتحدَّ   ثُ إنَّني ال أتحدَّ   ،عارفاً بهم  من كانَ 
مقاماتهم  ّلِ  بكُ   بشؤونهم، عن معرفٍة ترتبُط بأحوالهم، عن معرفٍة ترتبُط بمقاماتهم، وليسَ 

لنا معرفيَّ ما تجلَّ  ُك في هذا   إدراكنا، من كانَ   اً من مقاماتهم بحدودِ ى  تتحرَّ عارفاً معرفتهُ 
 ، ى لناا يتجلَّ مَّ من شؤونهم مِ   قطعاً بجانبٍ   !بشؤونهم  ذكرتهُ قبل قليل ما يرتبطُ   الَّذياالتجاه  

نتمكَّ مَّ مِ  إد  نُ ا  بشؤونهم  ،اكهِ رمن  يرتبُط  يظهرُ   بحسبِ   ،بمقاماتهم  ،بأحوالهم  ،فما  لنا   ما 
و لمدارك عقولنا  البصائرِ حتَّى  وفقاً  كانَ   لذوي  وإنِّ   إن  البصائر،  أستبعدُ فينا من ذوي    ي 

في المستوى   عن البصائرِ   ثُ في أدنى مستوياتها ال أتحدَّ   عن البصائرِ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،ذلك
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البصائرِ   ثُ ما أتحدَّ السلماني وإنَّ  أدن  عن  في واقعنا   ذلكَ   أن أجدَ   ستوياتها وأستبعدُ ى مُ في 
عن مثل هذا المستوى فال أعتقدُ أنَّ   كبارنا هم أبعدُ ما يكونونَ   يعي ألنَّ رؤوسنا وألنَّ الشِّ 

يكونون في هذا المستوى ويكونون في    من أمثالي ومن أمثالكم من صغار الشيعةِ   الصغارَ 
األفق  كانَ   ، هذا  أبعدُ   إذا  أبعدُ  هم  ومراجعنا  النَّ ط ينقحتَّى    وأبعدُ   كبارنا  هذهِ فَ ع  عن   س 

  !المستويات من اإلدراك

عنهم في   ما يصدرُ   لُّ كُ   ،فضائياتهم   ،ؤهماطبخُ   ،وكالؤهم  ،عقائدهم  ،على ذلك  تبهم دالةٌ كُ 
يُ   ،إليهم  هُ وجَّ تُ الَّتي    األسئلةِ على    أجوبتهم  في  ،سهمودر منابر   ويطرحُ   ثارُ ما  على 
إلى   ،عنهم  هي ناطقةٌ   يتمج الفضائيات الَّ افي بر  طرحُ وما يُ   ،فكرهم  لُ مثِّ تُ الَّتي  سينيات  الحُ 
  وأحاولُ   الجهةِ   ق الحديث في هذهِ شقِّ أن أُ   األجواء، ال أريدُ   ترتبُط بهذهِ الَّتي  ة التفاصيل  بقيَّ 

  .إليه أشرتُ  الَّذيعلى جواِب السؤال  الضوءِ  أن أنتفع من وقت الحلقة في تسليطِ 

كانَ مُ ـفبال من  بحسبِ   جمِل  الفهم ال  في  منهجهم  بحسِب  بشيٍء من شؤونهم   منهجِ   عارفاً 
األصولِ  منهجِ   علم  أو  منهجِ   األخرق  أو  األخطل  الكالم  إنَّ   علم  والدراية  الرجاِل  ها علم 

ع  مناهجُ  الصافيةالضالِل  العيون  طريق  جهتهم  ،ن  في  هي  الصافيةُ  هذهِ أمَّ   ،العيون   ا 
لُّ إشاراِت طريق المرور  يقال لها علوم هي في الجهة الثانية، فكُ الَّتي    العناوين من هذهِ 

وال   القذرة،  الكدرة  العيون  إلى  تأخذنا  إشارةٌ تفيها  تُ   وجد  الطريق  واحدة  إلى    الَّذي شير 
الصافية،  ي العيون  إلى  مِ عارِ مَ ـ ال  لبُ وطَ (قودنا  غَ ف  طَ ن  أَ قنَ ريِ ير  مُ البَ   لِ هْ ا  ٌق اوِ سَ يت 

  .مساوٌق مساٍو إلنكارنا )انَ ارِ كَ نْ إلِ 

  هناك طريقان:

    !القذرة  إلى العيون الكدرةِ  شيرُ مرورِه كلُّها تُ  طريٌق إشاراتُ  -

    !إلى العيون الصافية شيرُ كلُّها تُ  وطريٌق إشارات مرورهِ  -

 ةِ الدينيَّ   سةِ نا لن نجد أحداً هناك من أفراد المؤسَّ فإنَّ   هنا إلى العيون الصافيةِ لكنَّنا إذا ما توجَّ 
ألنَّ الرسميَّ   ةِ الشيعيَّ  العيونِ هم  ة  عند  ويتدافعون  االزدحام   ، القذرة   الكدرةِ   يزدحمون  هناك 

 ــ ول  ــولدفع األموال ول  لتقبيل األيادي واألرجلِ   !لللتقبي  فُ هناك الصفو  ،وهناك الصفوفُ 
آل   عن  دولالبتعاد  البيت  !ُمَحمَّ أهل  حديث  مقاماتهملو  !ولحرب  في  ولحرب   !لتشكيك 

إشارات المرور فيه تقود إلى   لُّ كُ   الَّذيذلك هناك في هذا الطريق    لُّ كُ   !أولياء أهل البيت
  . الكدرة القذرةِ  نالعيو
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  هُ إلى العيون الصافية إنَّ   شيرُ إشارات المرور فيه تُ   لُّ اإلشارات فيه كُ   لُّ كُ   الَّذيا الطريُق  أمَّ 
عريضٌ   طريقٌ  الطريقُ   ،موحشٌ   واسٌع  هو  عنهُ تحدَّ   الَّذي  هذا  المؤمنين  ث    َال (   :أمير 

ً -  قّ الحَ   يقَ رِ وا طَ شُ وحِ تَ سْ تَ  وحشاً ال تجدوه مُ   ،َال تَْستَوِحُشوا َطِريَق الَحقّ   -ال تجدونه موحشا
  الكدرة. القذرةُ  ها العيونُ والتدافع إنَّ  االزدحامُ  !االزدحام هناك )يهكِ الِ سَ  ةِ لَّ قِ لِ  لماذا؟

ر في  وأحوالهم ومقاماتهم إذا ما تدبَّ مثلما قلت قبل قليل من كان عارفاً بجانٍب من شؤونهم  
  ، من مرحلةٍ   دَّ البُ   هُ اِن بأنَّ قرّ ليم سيُ السَّ   ظيف وعقلهُ وجدانهُ النَّ   ر في ذلك فإنَّ ذلك وإذا ما تفكَّ 

هم ظاهرةً  أن تتفعّل مقاماتُ   دَّ البُ   ،من مقطعٍ في حياتنا أفي قريٍب هذا األمر أم في بعيدٍ   دَّ البُ 
الجميع فالوإالَّ   ،يراها  تلكَ   لوجود  معنى  خصوصاً      بشؤون  الَّتي  المقاماِت  ترتبُط 

ذواتهم وفيما بينهم وبين هللا، لكنَّ   أمٌر فيما بينهم وبينَ   ذلكَ   ،هي ذاتيةٌ لهمالَّتي  المخلوقات  
  الَّذي بنا وبغيرنا من المخلوقاِت هذا المضموُن    ترتبطُ الَّتي  والمقاماِت    الشؤون واألحوالَ 

إِ نَّ مِ   يءٌ ا شَ مَ فَ (  :الندبة المروية عن إمام زماننا  إليِه زيارةُ   شيرُ تُ  لَ تُ نْ أَ  وَ الَّ ا   يهِ لَ إِ ب وَ بَ السَّ   هُ م 
تتجلَّ   دَّ البُ   )يلبِ السَّ  كُ أن  وكُ ى  الشؤون  وكلُّ  المقاماِت  بهذهِ الَّتي  األحوال    لُّ لُّ   ترتبط 

وبهذهِ  شَ مَ فَ (الحقائق    التفاصيل  إِ نَّ مِ   يءٌ ا  وَ الَّ ا  لَ تُ نْ أَ   وَ بَ السَّ   هُ م   األمرُ   وليسَ   )يلبِ السَّ   يهِ لَ إِ ب 
 ، م هنايتكلَّ   الَّذي الزائر هو    ألنَّ   !انَّ مِ   يءٌ ا شَ مَ فَ   تتحدُّث عن الزائرِ   الزيارةُ   ،مقصوراً علينا

طبقاِت عالمنا   لِّ وهذا القانون هو هو في كُ   ،فما يجري علينا يجري على سائر المخلوقات
ل العالم الكبير قعالمنا الدنيوي على األ   ث عننتحدَّ   نحنُ   ،الدنيوي وما بعد العالم الدنيوي 

السَّ   الفسيحُ  السَّ (الدنيا،    ماءِ الوسيع ما دون  لَهُ  َوأَْنتُم  إِالَّ  ِمنَّا  السَّبِيل  فََما َشيٌء  َوإِلَيِه  آل بَب 
د المقامات ترتبُط    هذهِ   الخالئِق ألنَّ   لِّ أن تظهر لكُ   دَّ المقامات والبُ   أن تتفعّل هذهِ   دَّ البُ   )ُمَحمَّ

الخالئقِ  اً طُ   بأحوال  الرَّ   تلكَ   ،رَّ عنوانها  !جعةُ هي  السليم    !هذا  والعقل  النظيف  الوجداُن 
أنَّ قرَّ يُ  من  كذواتهم  يكون  الَّتي  الذوات    ان  والمقاماِت  واألحوال  الشؤون  من  لها  ما  لها 

تتفعَّ   دَّ عليهم البُ   هللاِ   صلواتُ  تلكَ أن  هي   المقامات، وتلكَ   األحواُل وتلكَ   الشؤوُن وتلكَ   ل 
جعة   ! الرَّ

نقرأُ إنَّ  دُ   نا  االستئذان  في  وخُ   قرأُ يُ   الَّذيعاء  الشريفة  لمشاهدهم  زياراتنا  ً في  عند   صوصا
الغيب   زيارةِ  أقرأُ   ةِ سرداب  من    الشريف،  الجنان( عليكم  نقرأُ   )مفاتيح  هذا    فماذا  في 

وَ هَ تَ رْ هَّ طَ   ةٌ عَ قْ بُ   هِ ذِ هَ   نَّ إِ   مَّ هُ اللَّ :  االستئذان؟  وَ هَ تَ فْ رَّ شَ   ةٌ وَ قْ عَ ا  حَ هَ يتَ كَّ زَ   مُ الِ عَ مَ ا   رتَ هَ ظْ أَ   يثُ ا 
ريد أن أُ   ،شرح دعاء االستئذانأأن    أريدُ أنا ال  -  يد جِ مَ ـ ال  رِش العَ   احَ بَ شْ أَ يد وَ حِ وْ ة التَّ لَّ دِ ا أَ يهَ فِ 
ْفتََها َوَمعَاِلُم   -خذ مضموناً سريعاً من هذه العبائرآ ْرتََها َوَعْقَوةٌ َشرَّ اللَُّهمَّ إِنَّ َهِذِه بُْقعَةٌ َطهَّ
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اً  وكَ لُ م مُ هُ يتَ فَ طَ صْ اِ   نَ يالَّذِ   َزكَّيتََها َحيُث أَْظَهرَت فِيَها أَِدلَّة التَّْوِحيد َوأَْشبَاَح العَرِش الـَمِجيد 
ى  لَ إِ   ودِ جُ الوُ   اءِ دَ تِ بْ ي اِ ِط فِ سْ القِ   يامِ قِ م لِ هُ تَ ثْ عَ بَ ام وَ نَ األَ   يعِ مِ جَ لِ   اءَ ؤسَ م رُ هُ تَ رْ تَ اخْ ام وَ ظَ النِّ   حفظِ لِ 
، هل  ت قها ما تحقَّ قت في الماضي؟ قطعاً إنَّ المعاني؟ هل تحقَّ   هذهِ   قُ متى تتحقَّ   ،ةيامَ القِ   ومِ يَ 

  .ق؟ في قادم األيامقة، متى ستحقَّ تحقِّ ها ليست مُ اآلن؟ قطعاً إنَّ  قُ تتحقَّ 

أن   دَّ ق، البُ قطعاً لن تتحقَّ   ؟عليه  نحنُ   الَّذي  مطِ بهذا النَّ   فيها األمورُ   والدنيا تسيرُ   قُ هل تتحقَّ 
ظُ تتوفَّ  تغيُّ   دَّ البُ   ،ناسبةمُ   روفٌ ر  يتحقَّ أن  كبيراً  إنَّ راً  الواقع،  أرض  على   الظهورُ هُ  ُق 

ألّيِ قدِّ مُ ـال  !الشريف العظيمة  فما ظهورُ   جعةِ للرَّ   ؟شيءٍ   مةُ   هللاِ   إمامنا صلواتُ   العظيمة، 
  .المعاني ق فيها هذهِ تتحقَّ الَّتي جعة الرَّ  مةٌ لتلكَ قدِّ  مُ عليه إالَّ  وسالمهُ 

الدعاء  أعيدُ  قراءة هذا  أقرأ من  إنَّ   ،عليكم  الجنانامف(ني  المشاهد   )تيح  لدخول  االستئذان 
أَْظَهرَت فِيَها  الشريفة:   َزكَّيتََها َحيُث  َوَمعَاِلُم  ْفتََها  َشرَّ ْرتََها َوَعْقَوةٌ  َطهَّ َهِذِه بُْقعَةٌ  إِنَّ  اللَُّهمَّ 

الـَمِجيد العَرِش  َوأَْشبَاَح  التَّْوِحيد  وَ   أَِدلَّة  النَِّظام  ِلحفِظ  ُملُوَكاً  اِْصَطفَيتَُهم  اْختَْرتَُهم الَِّذيَن 
الِقياَمة يَوِم  إِلَى  الُوُجوِد  اِْبتَِداِء  الِقْسِط فِي  ِلِقياِم  َوبَعَثْتَُهم  األَنَام  ِلَجِميِع   تَ نْ نَ مَ   مَّ ثُ   ُرؤَساَء 

بِ يهِ لَ عَ  فَ امِ كَ حْ أَ وَ   كَ عَ ائِ رَ شِ   حفظِ لِ   كَ ائِ يَ بِ نْ أَ   ةِ ابَ نَ تِ اسْ م  َ ك  رِ هِ فِ َال خْ تِ اسْ بِ   لتَ مَ كْ أ الالَ سَ م  ين رِ ذِ نْ مُ ـ ة 
أَ مَ كَ  فِ هُ تَ ياسَ رِ   تَ بْ جَ وْ ا  فِ م  الدعاءُ   ،ين فِ لَّ كَ مُ ـ ال  رِ طَ ي  النَّ   ويستمرُّ  لهذا  ال    سقِ وفقاً  العميق، 

  . تفاصيلهِ  لِّ بكُ  الدعاءِ  لَّ أن أقرأ كُ  أستطيعُ 

هذهِ  إلى  الدعاء:    أشير  هذا  عبائر  من  سريع  وبنحٍو  ِ   دُ مْ حَ ـ الالعبارة  َّ ا  ينَ لَ عَ   نَّ مَ   يالَّذِ   ِ
  هُ امَ قَ مَ   ونَ مُ وقُ يَ   امٍ كَّ حُ بِ 
مقام هللا- كَ لَ   -يقومون  فِ رَ اِض حَ   انَ و  الاً  على   هذهِ -  انكَ مَ ـ ي  دليالً  تكون  أن  تكفي  العبارةُ 

ظر عن هذا النَّ   بغّضِ   ،بعينها  جعةُ ها الرَّ المعاني إنَّ   ق فيها هذهِ جود مرحلٍة تتحقَّ ضرورة وُ 
هذهِ التدبُّ   ،العنوان في  مبثوثةٌ   وهذهِ ،  الجملةِ   ر  مبسوطةٌ  كُ مُ   المعاني  في   آياتِ   لِّ نتشرةٌ 

 نذُ مُ   مراجع الشيعةِ   وال بتفسيرِ   واصبِ النَّ   علّيٍ وآل علّي، ال بتفسيرِ   بتفسيرِ   الكتاب الكريمِ 
ً   ىبداية عصر الغيبة الكبر ِ الَِّذي    -للمنهج العمري الناصبي  وإلى يومنا هذا وفقا َّ ِ الـَحْمُد 

بُِحكَّ  َعلَينَا  َمقَاَمهُ َمنَّ  يَقُوُموَن  الـَمَكان   اٍم  فِي  َحاِضَراً  َكاَن  تفعيلٍ   دَّ البُ   ،لَو  من    دَّ البُ   ،من 
تطبيقٍ   دَّ البُ   ،تحقيقٍ  هذهِ   دَّ البُ   ،من  تصويِر  عمليٍّ   من  بنحٍو  نُ   ،فيزيائّيٍ   الحقائِق  ؤمن إنَّنا 

هم  بظاهرهم وباطنهم بسرِّ   نا نؤمنُ من أنَّ (  :بظاهرهم وباطنهم هكذا نخاطبهم في زياراتهم
بأوَّ  ونُ وعالنيتهم  وآخرهم  ونُ   قُ صدِّ لهم  ورجعتهم  وغائبهمسلِّ بإيابهم  لشاهدهم   هذهِ   )م 

الخط وهي عقيدةُ  بالتفصيلِ   عقيدتنا فيهم على طول   لُّ كُ   ممهم باإلجمالِ أُ   وعقيدةُ   األنبياِء 
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بالتفصيل  ةٍ مَّ أُ  االتجاِه  هذا  في  عقيدتهم  كانت  اإلسرائيليون  قطعاً  أخبرونا    ،بحسبها،  هم 
يِّنةٌ فيما بقي بأيدينا من تفسير ّلِ ذلك، الحقائُق بَ عليهم أجمعين عن كُ   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ 

 إنكاراً   نكرهُ وفي قم وتُ   جفِ في النَّ   الَّذي تُحاربهُ المرجعيَّةُ الشيعيَّة  إمامنا الحسن العسكري
صلواتُ   هُ إنَّ   ،شديداً  العسكري  الحسن  إمامنا  الحقائقِ   وسالمهُ   هللاِ   تفسير  تفسيُر   عليه 
  . دىوالهُ 

االستئذان    عبائرُ  تُ الَّتي  دعاء  واضحةٌ  قليل  قبل  مسامعكم  على  حُ   شيرُ تلوتها  كم بحسِب 
والذَّ   العقلِ  والوجدانِ   وقِ السليم  بحسبِ   الحكيم  القُ حُ   النظيف  بحسب   ،بصرةمُ ـالوب  لُ كِم 

البُ بُ   الَّذيالمنطق   والعترة  الكتاب  ثقافة  عليه  تتحقَّ   دَّ نيت  مرحلٍة  فيها   هذهِ   قُ من  المعاني 
 الَّذي رآننا  فما بالكم وقُ   ،العظيمة  جعةِ حدّثتنا عن الرَّ الَّتي    لو لم نمتلك من المعطياتِ حتَّى  
رآننا وما عندنا لقُ   رُ فسِّ مُ ـتنا المَّ أئِ   وحديثُ رآننا  رآننا، قُ ضاً هو قُ رَ عَ   ،رآنهم في الحقيقةهو قُ 

وخُ  وزياراتهم  أدعيتهم  في  ثقافتهم  بالرَّ من  يرتبط  فيما  وأحاديثهم  ورواياتهم   جعةِ طبهم 
  . العظيمة

ُ أنَّ الجواب اإلجمالي هذا فيه كفايةٌ لكنَّ   هذا هو الجواُب اإلجمالُي وأعتقدُ   القولَ   لُ ّصِ فَ ني سأ
  الكبيرة. الجامعةُ   ها الزيارةُ البليغ الكامل إنَّ  جاه بما جاء في القولِ هذا االتِّ  في نفِس 

بن عبد هللا النخعي ماذا قال إلمامنا الهادي  النخعي موسى    ،هذه الزيارةُ الجامعة الكبيرة
داً احِ وَ  رتُ ا زُ الً إذَ امِ يغاً كَ لِ بَ   قولهُ والً أَ هللا قَ  ولِ سُ رَ   بنَ مني يا لِّ عَ (عليه؟  وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

قال وفاضت شِ   )مكَ نْ مِّ  ما  اإلماُم  النَّ فقال  بهذا  الطاهرةُ  نصُّ فاههُ  إنَّهُ  العظيم،    الزيارةِ   ص 
  .الجامعِة الكبيرة

  .األمكنة لِّ ّلِ األزمنِة ولكُ يعني أنَّهُ صالٌح لكُ  ؛كامل قوٌل بليغٌ  -

  !نه يِّ بَ دستوٌر صريٌح ودقيٌق في كّلِ ما سيعرضهُ ويُ  يعني أنَّهُ  ؛بليٌغ كامل قولٌ  -

  ةِ النصوِص المرويَّ   أعظمُ   الجامعِة الكبيرة  الزيارةِ   ل وبنحٍو سريعٍ بين عبائرِ أريد أن أتجوَّ 
  : صوصهمنُ  ها من أعظمِ عليهم أجمعين إنَّ  المهُ وسَ  هللاِ  لواتُ عنهم صَ 

نُ  عليهمسلِّ حين  يَ يكُ لَ عَ   المُ السَّ   :م  أَ م  وَ وَّ بُ النُ   تَ يْ بَ   لَ هْ ا  عبائر   بدايةُ   هذهِ -  ةالَ سَ الرِّ   عَ ِض وْ مَ ة 
الجامعةِ  النَّ أتمنَّ   ،الكبيرة  الزيارة  أيديكم هذا  بإمكانكم أن يكون بين  إذا كان   ، صى عليكم 

َت السَّالُم َعلَيُكم يَا أَْهَل بَيْ   - فهكذا نبدأ في عبائرها األولى  ) مفاتيح الجنان(من    ني أقرأُ إنَّ 
َسالَة ة َوَمْوِضَع الّرِ    .هذا قوٌل بليٌغ كامل ،يحِ وَ الْ  طَ بِ هْ مَ ة وَ كَ ئِ َال مَ ـ ال فَ لَ تَ خْ مُ وَ  النُبُوَّ
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  !؟بليٌغ كامل قولٌ  هُ إنَّ   ماذا يعني حين نقولُ 

 ،األشخاِص   لِّ لكُ   ،األمكنةِ   لِّ لكُ   ،األزمنةِ   لِّ صالحاً لكُ   ه سيكونُ مثلما أشرت قبل قليل من أنَّ 
ولكُ   لِّ لكُ   ،المناسباتِ   لِّ لكُ  إنَّ   لِّ الخصوصياِت  مُ   ،ستورٌ دُ   هُ العموميات،  يشتملُ فصَّ بياٌن   ٌل 

بنا طريق   يسلكُ   ،بعدنا عن الغيّ شاد يُ يقودنا إلى الرَّ   ،على الدقائق ويحتوي على الحقائق 
عليه،    وسالمهُ   هللاِ   من إمامنا الهادي صلواتُ   هُ منهم إنَّ   الكاملُ   البليغُ   هذا هو القولُ   ،السداد

صلواتُ   المباشرُ   الجدُّ   هُ إنَّ  زماننا  أجمعين  وسالمهُ   هللاِ   إلمام  القول ،  عليهم  دالالِت  فمن 
   .كامل بليغٍ   فما هو بقولٍ مضمونهُ يكوُن واضحاً للعيان، وإالَّ  الكامل أنَّ  البليغِ 

    من البليغ؟ ما المرادُ 

أتحدَّ إنَّ   البليغ وليس عن  ث عني  القول  قد يكون واحداً الن  البليغ والمعنى  ني لكنَّ   شخص 
 لَ وِص القابلية على أن يُ   كُ متل ي  ،درةَ القُ   يمتلكُ   الَّذي  هو القولُ   ؛ث هنا عن القول البليغأتحدَّ 

ً أن يكون مُ   دَّ لوب والبُ قول والقُ مضمونهُ إلى العُ  ً  لن يكون  والحقيقة وإالَّ   للواقعِ   طابقا  ، بليغا
البُ   لالقو  ألنَّ  الحقيقي  البُ   دَّ البليغ  يكون صادقاً،  خليَّ   دَّ أن  يكون  غير أن  اإلضافات  من  اً 

ال  ،ةيالحقيق عن  تُ بَّ رُ   ،المعاني  هُ شوّ تُ الَّتي  الغاِت  بمُ ـبعيداً  الناقصة  لُ جمِّ ما   نحنُ   ، األشياء 
دٌ هم  ث عن أجمل الجمال هنا إنَّ نتحدَّ  د  وآل    ُمَحمَّ  هُ المبالغة، حينما يتوجَّ   ال معنى لصيغِ ُمَحمَّ

  الحديثُ 
هُ  وجهِه  وإلى  وجههُ إلى هللا  للمبا  ، م  معنى  وال  المبالغة  لصيغ  معنى  هنالال  ما فإنَّ   ،غات 
ناسب عقولنا يُ   الَّذيما هو في مستوى الحقيقة  كما هي هي، وإنَّ   ةسيكون هنا دون الحقيق

  !ناسب مداركنايُ 

كما هي   ويالحقيقة  الطريق  علينا  يقطع  لهم حديُث رسول هللا  بالنسبة  المعنى ّضِ وهي  ح 
 هللا الَّ لّي إِ ا عَ ك يَ فُ عرِ  يَ َال ت وَ نْ أَ  هللا وَ الَّ ني إِ فُ عرِ  يَ َال ت وَ نْ أَ ا وَ نَ  أَ الَّ هللا إِ   فُ عرِ  يَ ّي َال لِ ا عَ يَ (جلياً  

  !)اأنَ وَ 

د  )َوأَْنتيَا َعِلّي َال يَعِرُف هللا إِالَّ أَنَا ( -     .وعليٌّ ُمَحمَّ
  . وعليٌّ  هللاُ  )َوَال يَعِرفُني إِالَّ هللا َوأَْنت( -

دٌ هللا و )اأنَ  هللا وَ الَّ ك إِ فُ عرِ  يَ َال وَ ( -   .عليه وآله ى هللاُ صلَّ  ُمَحمَّ

الطريق  علينا  يقطُع  رسول هللا  أنَّ   القضيةُ   ،حديُث  من  صريحةٌ  أدركنا واضحةٌ  ما  إذا  نا 
فهي   القولُ الحقائق  حقائقهُ   الكاملُ   البليغُ   بحسبنا،  ال   دقائقهُ   ،بحسبنا  بحسبنا،  بحسبنا 
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ً   نا نعرفُ قبل قليل من أنَّ   إليهِ   أشرتُ   الَّذيوهذا هو    ،بحسبهم هم  ً   جانبا  من شؤونهم جانبا
فهذا    ،البليغ الكامل  هذا القولُ   عنهُ   ثُ يتحدَّ   الَّذيوهذا هو    ،جانباً من مقاماتهم  ،من أحوالهم

ً   لُ القو ً   يكونَ حتَّى    لن يكون بليغا ً   ،صادقا ً والمعرفيَّ   ةِ من الجهة العلميَّ   صادقا من   ة وصادقا
  . على أرض الواقع جهة الظهور والتطبيقِ 

  فَ لَ تَ خْ مُ ة وَ الَ سَ الرِّ   عَ ِض وْ مَ ة وَ وَّ بُ النُ   يتِ بَ   لَ هْ ا أَ م يَ يكُ لَ عَ   المُ السَّ (  :فحينما نخاطبهم في الزيارةِ 
ال نرى المالئكة،    نحنُ   ؟هذا المعنى كيف يتجلّى على أرض الواقع بالنسبة لنا   )ةكَ ئِ َال مَ ـ ال

مة قدِّ هذا في مُ   ،م عليهمسلِّ مون علينا ونُ سلِّ المالئكة ترانا ونراهم، يُ   فإنَّ   الظهورِ   في عصرِ 
األمر أعظُم وأعظم وأعظُم وأعظُم من ذلك،   فإنَّ   جعةِ ا في عصر الرَّ أمَّ   !جعةعصر الرَّ 

  .أن تتحقق على أرض الواقع دَّ المعاني البُ  هذهِ 

 ، عن إمامنا الهادي  الزيارةُ مرويةٌ   ،ةِ مَّ لعصر حضور األئِ   ليست مخصوصةً   هذهِ   الزيارةُ 
ليست مخصوصةً لعصر حضورهم مثلما كان إمامنا الهادي حاضراً وكان    الزيارةُ   فهذهِ 

عصر الحضور، وليست مخصوصةً بعصر الغيبِة   كفذل  اً حاضر  إمامنا الحسن العسكريُّ 
 الح الشيعي الغيبةُ ط صاال  ياتهم وبحسبِ ارو  القصيرة وال للغيبة الطويلة، بحسبِ   ال للغيبةِ 

الكبرى والغيبة  الشيعة اصطالحنا  ،الصغرى  هذهِ   ،هذا اصطالح  ترد  االصطالحات   لم 
  .)طويلة قصيرة وغيبةٌ  غيبةٌ (ما جاء في أحاديثهم  ،ياتهم وأحاديثهموافي ر

    .لعصر الحضورِ   صُ هذا النَّ 

    .الغيبة القصيرة ولعصرِ  -
    .الغيبة الطويلة ولعصرِ  -
   .الظهورِ  ولعصرِ  -

    .جعةِ الرَّ  ولعصرِ  -

معرفٌي   نٌص  أنَّ هذا  دالالِت  كذلك  قولٌ   هُ ومن  يكون  أن  كامل  معرفٌي    ،بليٌغ  نٌص  فهو 
الظهور    الغيبة الطويلة ولعصرِ   الغيبِة القصيرةِ ولعصرِ   صدر فيه ولعصرِ   الَّذيللعصر  

  الفهم قد   كما أنَّ   ،الفهُم من زماٍن إلى زمان   العظيمة، قد يختلفُ   جعةِ الرَّ   الشريف ولعصرِ 
اختالفاً كبيراً من   ولكن الفهم قد يختلفُ   ،يختلُف من شخٍص إلى شخٍص في زماٍن واحد

الصَّ   بحسبِ   إلى زمانٍ   زمانٍ  على  ذلك  كان  إن  المتوفرةِ  كانَ النَّ   عيدِ المعطياِت  أو   ظري 
  .العملي عيدِ ذلك على الصَّ 
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ني لكنَّ   ، العبائر بحاجٍة للوقوف عندها  لُّ كُ   ،ةوَّ بُ النُ   يتِ بَ   لَ هْ ا أَ م يَ يكُ لَ عَ   المُ السَّ   :فحينما نقرأ
 أريدهُ   الَّذيا أو في التقاط مرادي  هكثير في فهم  إلى شرحٍ   تحتاجُ   ال  واضحةً   خذ أمثلةً آس

 جعةِ  في عصر الرَّ إالَّ   قُ العناوين ال يتحقَّ   من هذهِ   عنوانٍ   لُّ  فكُ لكم، وإالَّ   سبةِ من ذكرها بالنِّ 
كُ ا األمثلة لوضوحها من جهةٍ   ني سأقفُ لكنَّ   !اويننالع  لُّ لعظيمة    ولالختصارِ   عند بعض 

ها وُجمل هذا النص البليغ الكامل، إنَّ   كمل جولتي ما بين عبائرِ أن أُ   ستطيعَ أواإليجاز كي  
الكبيرة أحلى النصوص، إنَّ   الزيارةُ  في نفس   ،الحديث  ها أنورُ الكالم، إنَّ   ها أجملُ الجامعةُ 

  .عليها قبل أن ينطبق على غيرها ينطبقُ  وهذا الوصفُ  )ورم نُ كُ المُ كَ ( :نقول الزيارة نحنُ 

بَيْ  أَْهَل  يَا  َعلَيُكم  الـَمَالئَِكةالسَّالُم  َوُمْختَلََف  َسالَة  الّرِ َوَمْوِضَع  ة  النُبُوَّ العنوانُ   :ِت  هل   هذا 
بنحوٍ تحقَّ  ومُ مرئيَّ   يكونُ   عمليٍّ   ق  من  اً  يتحقَّ شاهداً  لم  إنَّ الجميع؟  يتحقَّ   هُ ق!  بإالَّ   قُ ال  د  ع 
أبناءِ تغيُّ  العالم وفي واقعِ  العالم  راٍت كبيرةٍ في واقع هذا    ، ٍر في العقولمن تغيُّ   دَّ البُ   ،هذا 
 من تطورٍ   دَّ البُ   ، اإلنسان  يعيشهُ   الَّذيجديدةٍ للواقع    من رؤيةٍ   دَّ البُ   ،في القلوبِ   من تبدلٍّ   دَّ البُ 

واشتقا  اللغة  في  استعمالهاقهائٍل  وتراكيبها وطرق  تطورٍ   دَّ البُ   ،اتها  العلوم   من  في  هائٍل 
إنَّ   لُّ وكُ   ،ةوالدنيويَّ   ةِ الدينيَّ  يتحقَّ ذلك  ال  قُ ما  عصر  الشريف  ظ في    ساحةً   لُ شكِّ يُ   الَّذيهور 

هذهِ   مةً قدِّ ومُ  أتمِّ   لتحقيق  وفي  صورها  أكمِل  في  عصرِ آنش   المعاني  في   جعةِ الرَّ   تها 
  العظيمة. 

كي يكون    ،لى كي يكون أميراً ماوات العُ المالئكِة في السَّ   إلى عالمِ   فمن المؤمنين ما ينطلقُ 
 ً عليهم  ،قاضيا حاكماً  يكون  يُ   ،كي  من  المالئكِة  الطُ سلِّ ومن  في  المؤمنين  على  رقات م 

اآلخر  ،يلتقون   ،نرو يتزاو  ،واألسواق  بالبعض  بعضهم  عصرُ إنَّ   ،يستأنس  بداياُت    ها 
بن الحسن في العصر ة  جَّ في عصر ظهور إمامنا الحُ   مةُ قدِّ مُ ـهي ال  تلكَ   ،العظيمة  جعةِ الرَّ 

  .األول القائميّ 

بأنَّ   فهذهِ  أن توصف  يمكُن  مُ المضاميُن ال  تتحقَّ ها من  لم  ما  الكامل  البليغ  القول  ق فرداِت 
الواقع أرض    ، على 

يستطيعُ   ،بليغ  قولٌ  يُ   قوٌل  وأن  يصل  بالحقيقةأن  العقولِ   ،وصل  إلى  يصل  والقلوب   أن 
  ، واستنارته  بوضوحهِ 

 غَ لَ بَ   ،الكامل  غُ يالبل  هذا هو القولُ   ،رض الواقعأعلى    وأن يوصل العقول والقلوب بالحقائقِ 
هو يصل ف  ،وإيصالهِ   وصولهِ   من جهةِ   في وصف القولِ   مبالغةٍ   ها صيغةُ إنَّ   وبليغٌ   ،وصل
على أرض   عمليٍ   ق مع واقعٍ أن يتحقَّ   دَّ البُ   اإليصالُ   ،وإيصالٌ   فهناك وصلٌ   ،وصلُ وهو يُ 
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نا ندركها ما لم نشهد بأعي المعاني لن نستطيع أن نُ   هذهِ   دركُ نُ   خاطبهم ونحنُ نُ   الواقع، فحينَ 
متها  قدِّ من مُ   والبداياتُ   العظيمة  جعةِ زمان الرَّ    فيإالَّ   قُ وهذا ال يتحقَّ   ،ةك المالئ  ختلفُ هم مُ أنَّ 

  . األول القائميُّ  العصرُ  هُ سن إنَّ حبن الة جَّ من عصر ظهور الحُ 

لَ   :ميكُ لَ الُم عَ السَّ  نُ مَّ حينئٍذ  الرَّ   م عليهِ سلِّ ا  الظهور وفي عصر  فإنَّ في عصر  الزيارة    جعِة 
يختلف اختالفاً كبيراً عن معنى الزيارة ونحن نزور بها   الجامعة الكبيرة سيكون لها معنىً 

نحنُ  نزورُ   اآلن،  ونُ   حين  اآلن    حاولُ بها 
نتدبَّ أ في مضن  إنَّ ار  نتشبَّ مينها  الحقيقية    هُ نا  الرَّ ستتجلَّ الَّتي  بالمضامين  في عصر   جعةِ ى 

ُ   قرُّ تُ الَّتي  هي    الزيارةُ   ،العظيمة الحقائق يِّ بَ بذلك وسأ أتكلَّ   ينإنَّ   ،ن لكم هذه  ً هنا جُ   مُ ال   ، زافا
ودقّ   صُ النَّ  أيديكم  النَّ بين  فيهقوا  تكونُ   ،ظر  األحيان  العينِ   في بعض  أمام  أنَّ إالَّ   األشياء    

  .العبائر ظر معي في هذهِ قوا النَّ قّ دَ  !بصرهااإلنسان ال يُ 

عليهمسلِّ نُ فحين   َوُمْختَلََف  السَّالُم  (  :م  َسالَة  الّرِ َوَمْوِضَع  ة  النُبُوَّ بَيِت  أَْهَل  يَا  َعلَيُكم 
القولُ   )الـَمَالئَِكة يكون هذا  ً   قوالً   كيف  ونحنُ   بليغا نُ   كامالً  فما    ؟!كما هي  درُك حقيقتهُ ال 

 ؟! المواصفات  اً بهذهِ اإلمام ينظم لنا نصَّ   وما معنى أنَّ   ؟!البليغ الكامل  ولبالق   معنى وصفهِ 
ويُ   يصلُ   كاملٌ   بليغٌ   قولٌ  وقلوبنا  عقولنا  إلى  وقُ عُ   وصلُ بحقائقه  بحقيقةٍ قولنا   عمليةٍ   لوبنا 

  .العظيمة جعةِ  في عصر الرَّ إالَّ   قُ على أرض الواقع، هذا ال يتحقَّ 

ً ظ ملفو  الِم إن كانَ نت بالسَّ رِ قُ الَّتي  األوصاف    هذهِ   لُّ كُ  ً وخفيَّ راً  قدَّ أو كان مُ   وظاهراً   ا  مرَّ   ، ا
زيارة  في    علينا 

مع اجو   من أنَّ لكم  ذلك    الم وشرحتُ بجوامع السَّ   ةِ جَّ على اإلمام الحُ   مُ سلِّ نا نُ آل ياسين من أنَّ 
السَّ   المِ سَّ لا الكبيرةذُ الَّتي  الم  هي مراتب  الجامعة  الزيارة  األولى من  المقاطع  في    ، كرت 

اً على  دت عمليَّ  إذا تجسَّ حقائقها إالَّ  كُ درِ المقاطع ال نُ  كرت في هذهِ ذُ الَّتي العناوين  هذهِ  لُّ فكُ 
 ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،العظيمة  جعةِ الرَّ    في عصرِ لن يكون إالَّ   العمليُّ   دُ الواقع وهذا التجسُّ   أرِض 

وشؤ مقاماتهم  بناالَّتي  نهم  وعن  وشؤونهم    ،ترتبط  ً الَّتي  مقاماتهم  ذاتا بهم  ال    ترتبط  أنا 
حدَّ  ما  وهم  عنهاأعرفها  حدَّ   ،ثونا  الهم  عن  والشؤونات  مثونا  وصفناهحتَّى  قامات   الو 

عقولنا  فإنَّ   بالذاتيةِ  لمدارك  وفقاً  الكالم  لِ   ،هذا  بُ وفقاً  لنايِّ ما  مسألةُ إنَّ   ،ن  بين   تبويبٍ   ها 
ذاتيٌّ  هو  ما  بين  اال  بحسب  وعرضيٌّ   العناوين  يصطنعها عتبارية  المفاهيم  الَّتي  العقلية 

البشري ألج وتبويبها    لِ العقل  المعلومات  العلمِ   لتسهيلِ تصنيف    لِ الوصو  ولتسهيلِ   طلب 
المطالبِ  خاللِ   إلى  من  التبويبِ   المصطلحاتِ   وضعِ   المعرفية  خالل  ومن   والتعاريف 



                   )                                                                     6الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 18  - 

تقنيةٌ   ،والتنويع  والتصنيفِ   والتقسيمِ  منظومةِ   بشريةٌ   تلك  مع  ر والتدبُّ   التفكيرِ   تتناسب 
الجهة فإن المطلب سيضيع   في هذهِ   اً ال أريد أن أخوض كثير  ،اإلنسان  د عن  مِ م والتعلُّ والتفهُّ 

  .ل الموضوعأصأعود إلى ، ئذٍ من بين يدي حين

مُ الَّتي  العناوين    هذهِ   لُّ فكُ  الجامعةِ قدِّ جاءت في  الزيارة  تتحقَّ لُّ الكبيرة كُ   مة  إالَّ ها لن   في ق 
  !)ةكَ الئِ مَ ـف اللَ تَ خْ مُ وَ (أنا ذكرته لكم  هذا مثالٌ  ،جعةالرَّ  مرحلةِ 

مة قدِّ في مُ   )المجوامع السَّ (ول من مقاطع  هذا المقطع في المقطع األ  أخرى في نفِس   أمثلةٌ 
 مِ مَ األُ   ةَ ادَ قَ وَ   -في هذا العالم  القيادةُ   هذهِ -  ممَ األُ   ةَ ادَ قَ وَ   :فماذا نقول؟  ،الزيارة الجامعة الكبيرة

 )ممَ األُ   ةُ ادَ قَ (  ،)ادبَ العِ   ةُ اسَ سَ (المعاني    هذهِ   ،دَال البِ   انَ كَ رْ أَ وَ   ادِ بَ العِ   ةَ اسَ سَ وَ   معَ النِّ   اءَ يَ لِ وْ أَ وَ 
للَّ  الحقيقةِ يمكن  حواشي  إلى  يذهبوا  أن  يريدون  ترق  ذين  لهذه يفيجدون  المعاني  من  عاً 

يحدثُ  مثلما  كُ   العناوين  شُ في  عُ رَّ تب  من  الكبيرة  الجامعة  الزيارة   الشيعةِ لماء  اح 
  ألنَّ   ،النور يكوُن في الواجهة   حقيقةٌ، ألنَّ   ومراجعهم، يقولون في الحواشي غواشي وتلكَ 

ال في  يكوُن  تلكَ مُ ـالنور  الحواشي،  في  وليس  الحقيقةُ   تون  نحُن النَّ   هي  ولذا  اصعة، 
  . ةها الواجهاألصول هي المتون إنَّ  هذهِ  )مرَ الكَ  ولَ صُ أُ وَ (الكرم  هم أصولُ نخاطبهم من أنَّ 

العنوانُ  العنوانُ   )ةكَ ئِ َال مَ ـ ال  فُ لَ تَ خْ مُ (  :فهذا  أُ األُ   قادةُ   )ممَ األُ   ةُ ادَ قَ (   :وهذا  تُ مم  هم لَ   رُّ قِ مٌم 
يقودون  نقيادِ باال تحقَّ   ،اهوهم  المعنىهل  هذا  وَ مَ األُ   ةَ ادَ قَ وَ !  مماألُ   لُّ كُ   ؟ق  النِّ يَ لِ وْ أَ م  -   معِ اء 

 لِّ عن كُ   ثُ يتحدَّ   )ممَ األُ (هذا العنوان    م فإنَّ عَ النِّ   لِّ عن كُ   ثُ يتحدَّ   )معَ النِّ (مثلما هذا العنوان  
أُ األُ  والجنمم،  اإلنس  المالئكةِ أُ   ،مم  الكائناتِ   مم  المخلوقاِت   وسائرِ   الملكوتيةِ   وسائِر 

مُ  في  أجرامِ الدنيوية  ومجرَّ   ختلِف  الدنيا  نجعلَ حتَّى    ، اتهِ عالم  أن  أردنا    الكالمَ   إذا 
بالبشرِ  المعنى من أنَّ فهل تحقَّ   ،فقط   مخصوصاً  تُ البشريَّ   ممِ جميع األُ   ق هذا  باالنقياد   قرُّ ِة 

 : فحينما نقول  ،مم األُ   ريدهُ تُ   الَّذيريدونه ال في االتجاه  يُ   الَّذيجاه  لهم وهم يقودونها في االتِّ 
 عليهم، الحديثُ   هللاِ   هم صلواتُ   دونهُ يير  الَّذيمم في االتجاه  هم يقودون األُ إنَّ   )ممَ ة األُ ادَ قَ وَ (

األُ  البشريةِ   عن مجموعاتٍ   ،ممعن  المخلوقات  أُ   من  نقول  البشرية، وحين  فإنَّ مَّ وغير    ةٌ 
مجموعةٌ مَّ األُ  تحكمها  منظومةٌ  والقناعات   ة  واآلداب  واألعراف  والقوانين  العالقاِت  من 
 المها تشتركُ آاتها وتشترك في  في ملذَّ   واطف والمشاعر واألهداف والمصالح تشتركُ عوال

وتشتركُ  أفراحها  األمَّ   في  هي  هذه  أحزانها  األُ ادَ قَ وَ   -ةُ في  وهم   تنقادُ   ممٌ أُ   ،ممَ ة  إليهم 
ق تحقَّ   ،األمم  لِّ عن كُ   الحديثُ   ،عليهم  هللاِ   هم صلواتُ   ريدونهُ يُ   الَّذيها في الطريق  نيقودو
  هذا؟!
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لن   هُ ألنَّ   ،الزيارة الجامعة الكبيرة  البليغ الكامل وال معنى لهذهِ   ق ال معنى للقولِ إذا لم يتحقَّ 
للواقعوافقاً ومُ يكون مُ  جعة  في عصر الرَّ   قُ ها تتحقَّ األوصاف؟ إنَّ   هذهِ   قُ متى تتحقَّ   ،طابقاً 

ُكلِِّه﴾﴿عظيمة  ال يِن  الدِّ َعلَى  دٍ   إظهار دينُ   ،هلِّ ليظهره على الدين كُ   ِليُْظِهَرهُ  على الدين   ُمَحمَّ
ريدونهُ هم  يُ   الَّذيجاه  بأجمعها في االتِّ   هم سيقودون األممَ ي إلى أنَّ سيؤدِّ   الَّذي ه هو هذا  لِّ كُ 

  .)ادبَ العِ ة اسَ سَ وَ (  :خاطبهمهو هو حين نُ  والكالمُ  ،عليهم هللاِ  صلواتُ 

األول المقطع  عليكم  أَ يَ   ميكَ لَ عَ   مُ َال السَّ   :أقرأ  وَ وَّ بُ النُ   يتِ بَ   لَ هْ ا  وَ الَ سَ الرِّ   عَ ِض وْ مَ ة    فَ لَ تَ خْ مُ ة 
وَ كَ ئِ َال مَ ـ ال وَ حْ الوَ   طَ بِ هْ مَ ة  وَ لْ العِ   انَ زَّ خُ وَ   ةمَ حْ الرَّ   نَ دِ عْ مَ ي  ال هَ تَ نْ مُ م  وَ لْ حِ ـ ى   م رَ الكَ   ولَ صُ أُ م 
د  َال البِ   انَ كَ رْ أَ اد وَ بَ ة العِ اسَ سَ ار وَ يَ خْ األَ   مَ ائِ عَ دَ ار وَ رَ بْ األَ   رَ اِص نَ عَ م وَ عَ النِّ   اءَ يَ لِ وْ أَ م وَ مَ ة األُ ادَ قَ وَ 
وَ يمَ اإلِ   ابَ وَ بْ أَ وَ  وَ مَ حْ الرَّ   اءَ نَ مَ أُ ان  النَ لَ َال سُ ن  وَ يِّ بِ ة  الوَ فْ صَ ين  وَ لِ سَ رْ مُ ـ ة  خِ ترَ عِ ين   بِّ رَ   ةِ رَ يَ ة 

  . هُ اتُ كَ رَ بَ وَ   ةُ هللاِ مَ حْ رَ ين وَ مِ الَ العَ 

ق شيٌء  ما تحقَّ   ة؟الواقع بمستوى الحقيقة التام  على أرِض   ق منها شيءٌ هذه العناويُن تحقَّ 
العناوين من حيث   هم قادرون على تحقيق هذهِ   ،درتهمقُ   داخلةٌ في نشأةِ   العناوينُ   هذهِ منها،  

كامل   بليغٍ   عن قولٍ   ثُ نتحدَّ   م، نحنُ العناوين من حيث هُ   تفاصيل هذهِ   لِّ حيطون بكُ م يُ هُ   ،هم
 أقولهُ   قوالً   بن رسول هللا مني يا علِّ   ،سأل  الَّذيخعي هو  النُّ   السائل هو  نحُن فإنَّ   من حيثُ 

 ً زُ   كامالً   بليغا منكم  رتُ إذا  هو  واحداً  السائل    ،سأل  الَّذي ، 
هي    ، قاتهمتعلَّ ترتبُط بنا بنحٍو مباشر، هي من مُ   المضامينُ   ن سألنا، فهذهِ الَّذي  أنا وأنتم نحنُ 
 َال (ال نعرفها    نحنُ   م هم، تلكَ هي لهم بما هُ الَّتي  ليست من شؤونهم  ها  لكنَّ   ،من شؤونهم

ماذا    ك فرق بينك وبينها ماذا أعرف أنا من ذل  ال  )كقُ لْ خَ وَ   كَ ادُ بَ م عِ هُ نَّ  أَ الَّ ا إِ هَ ينَ بَ وَ   كَ ينَبَ   رقَ فَ 
ما في هذه ال نعرفها وإنَّ حتَّى    )كقُ لْ خَ وَ   كَ ادُ بَ م عِ هُ نَّ  أَ الَّ ا إِ هَ ينَ بَ وَ   كَ ينَ بَ   رقَ  فَ َال (تعرفون أنتم؟  

ترتبط  الَّتي  وناِت عبادك وخلقك تأتي هذه األوصاُف في الزيارة الجامعِة الكبيرة  ؤذيوِل ش
مباشرةً،   فَ َال (بنا  ذلك  )اهَ ينَبَ وَ   كَ ينَ بَ   رقَ   معنى  أعرف  أنَّ   ؟كيف  من  أقول  أن   يمكنني 

حيث   نأنا ال م  هذا الكالم من حيثُ   العبارة، ولكنَّ   لهذهِ   الزيارة الجامعة الكبيرة هي شرحٌ 
فهمي  ،هم مداركي  ،من حيث عقلي  ،من حيُث  كبير  ،من حيث  فارٌق  نحن،   ! من حيث 

  !اً فارٌق كبيٌر جدَّ 

من   جلسُ أفيقول    !جلساعلى السلطان أو على الملك ويقول له السلطاُن    يدخلُ   الَّذيهذا  
أن أنت  احيث  حيث  من  حيثُ   ؟أم  من  الجلوُس  هوفهذا  حيثُ     من  يختلفُ   أو   السلطان 

  .قاتوالمتعلِّ  اآلثارُ  فيهما وتختلفُ  المضمونُ 
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أعطيك على   :ل لهفقا   ن حقيقةً بيِّ ريد أن يُ يُ   اإلمامُ   ،طلب من اإلمام الرضا عطاءً   الَّذي هذا  
تِه ال قيمة مَّ قدر ذِ   أنَّ   قطعاً هذا الشيعي يعرفُ   ؟تكمَّ ذِ   أم على قدرِ   -ة الرضامَّ ذِ -تي  قدر ذمَّ 

ذِ   لهُ  إلى قدر  إمامِه قالمَّ بالقياس  قال   ،تكمَّ ذِ   أعطني على قدرِ   ، بن رسول هللايا  :ة  فماذا 
أن    القابل، إذا أراد اإلمامُ   دودِ حيكون ب  العطاءُ   ،على ذلك  ال أقدرُ   ينإنَّ   :قال  ؟إمامنا الرضا
بن   عليّ   وعاٍء يستطيُع أن يستوعب عطاًء جاء من وعاٍء هو وعاءُ   تِه فأيُّ مَّ يعطي بقدر ذِ 

إالَّ   اإلمامُ   ليسَ   !قدر على ذلكأني ال  إنَّ   :رضا، قاللموسى ا من   الحكمة تمنعُ    أنَّ عاجزاً 
بقدر القابل، هل نستطيُع أن نضع البحر في قدحٍ   تقتضي أن يكون العطاءُ   ذلك، الحكمةُ 

الحكمةُ  يمكُن ذلك؟!  أنَّ   صغير  بقدرِ   تقتضي  الماء  من  القدحِ  ما يستوعب    نضع في هذا 
ً   الماء الكثير سيندلقُ   ذلك القدح، ال أن ندلق الماء دلقاً على ذلك القدح، ألنَّ   الحكمةُ   ،اندالقا

أن نصبّ  القدحِ  ا  تقتضي  ذلك  بهدوٍء في  القدُح ويعوحتَّى  لماء  ً دِ   ديمتلئ  يعود حتَّى    هاقا
نستطيعُ  بكُ   ممتلئاً، ال  البحر  قدحٍ صغيرلِّ أن نضع  يُ   ،ه في  نأتي على سبيل هل  أن  مكننا 

نأتي البحار  وسائر  والهندي  واألطلسي  الهادي  المحيط  بمياه  المحيطات   المثال  بمياه 
 ! ؟ هل يمكن ذلك  ؟!في إبريٍق لطبخ الشاي لتحضير الشاي يمكننا أن نفعل ذلك  ونصبها

عطيك على  أُ   ،ني ال أقدر على هذا إنَّ   :قال  ،بن رسول هللاتك يامَّ أعطني على قدر ذِ   :فقال
ذمَّ  ذمَّ   ! تكقدر  قدر  الهادي على  اإلمام  القولِ فهذا عطاٌء من  من  وليس    الكامل  البليغِ   تنا 

دلى آل عَ  مٌ َال الٌم سَ سَ  !تهم ال يمكُن ذلك، ال يمكُن ذلكمَّ على قدر ذِ    . ُمَحمَّ

جالة،  العُ   في هذهِ   شيءٍ   لَّ غطي كُ أن أُ   وفي المقطع الثاني على سبيل المثال أنا ال أستطيعُ 
ى  لَ عَ   المُ السَّ   :الكبيرة  الجامعةِ   هي في مقدمِة الزيارةِ الَّتي  في المقطع الثاني من المقاطع  

النُّ وِ ذَ ى وَ قَ التُّ   مِ َال عْ أَ ى وَ جَ الدُّ   يحِ ابِ صَ مَ ى وَ دَ هُ ـ ال  ةِ مَّ ئِ أَ  ى رَ الوَ   فِ هْ كَ ى وَ جَ ي الحِ ولِ أُ ى وَ هَ ي 
وَ يَ بِ نْ األَ   ةِ ثَ رَ وَ وَ  الإنَّ -  ى لَ عْ األَ   لِ ثَ مَ ـ ال اء  ِ   لُ ثَ مَ ـهم  وتعال  األعلى    -األعلى  لُ ثَ مَ ـال  ى سبحانه 

َعلَى   الِحَجى  السَّالُم  َوأُوِلي  النَُّهى  َوذَِوي  التُّقَى  َوأَْعَالِم  الدَُّجى  َوَمَصابِيحِ  الـُهَدى  ِة  أَئِمَّ
األَْعلَى َوالـَمثَِل  األَْنبِيَاء  َوَوَرثَِة  الَوَرى  وَ نَ سْ الحُ   ةِ عوَ الدَّ وَ   َوَكْهِف  أَ لَ عَ   هللاِ   جِ جَ حُ ى   لِ هْ ى 

َوُحَججِ   -تفصيل  للكالمِ   !وهناك أولى  ،وهناك آخرةٌ   ،دنياهناك  -  ىلَ وْ األُ وَ   ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ نْ الدُّ 
ْنيَا َواآلِخَرِة َواألُْولَى   .هُ اتُ كَ رَ بَ وَ  ةُ هللاِ مَ حْ رَ وَ  هللاِ َعلَى أَْهِل الدُّ

كانت جز  هذهِ  إذا  القو  اءً العناوين  الواقع؟  أين صدقها على أرض  كامل  بليغ  قول    لُ من 
ً   دَّ البُ   الكاملُ   غُ يالبل  ، بنا  الخطاب يرتبطُ   نحُن ألنَّ   س صدقهُ أن نتلمَّ   دَّ والبُ   ،أن يكون صادقا

نتحدَّ   نحنُ  هم،  ثُ ال  هم  بما  ذاتهم  نحنُ   عن  أمٌر  نتحدَّ   فذلك  نحن  جهاتٍ نجهلهُ،  عن   ث 
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يا لِّ عَ   :السائل هكذا سأل  ، بنا  ترتبطُ  ً   أقولهُ   بن رسول هللا قوالً مني  إذا   ؟لماذا  ،كامالً   بليغا
منكمرت  زُ  الجواب  ،أقوله  ،واحداً  هذا  تتحقَّ   دَّ فالبُ   ،فجاء  هذهِ أن  مضاميُن   ق  المضامين 

العقلِ   البالغِ  مستوى  في  والكمال  الواقعِ   والبالغِة  مستوى  وفي  ألنَّ   والقلب   الخارجي 
هذهِ  من  محصورةً   كثيراً  ليست  العقلي   المضامين  االعتقاد  بحدود  المعنوي  العالم  في 

  هذهِ   لِّ المعاني في كُ   هذهِ   قُ تتحقَّ   ىمت  ،رض الواقعأإلى تطبيق على    ها تحتاجُ إنَّ   ،والقلبي
كُ ئالعبا في  كُ   هذهِ   لِّ ر  في    ت ءجاالَّتي  العناوين    هذهِ   لِّ األوصاف 

الكبيرةقدِّ في مُ  الجامعة  الزيارة  بقيَّ   مة  الواسعة، متى   ةِ وفي  العظيمة  عبائرها وتفاصيلها 
ص  هذا النَّ   ولذا فإنَّ   ،العظيمة  جعةِ الرَّ   ُق في عصرِ المعاني تتحقَّ   هذهِ   ؟المعاني  هذهِ   قُ تتحقَّ 

لهذا    دسيةٍ قُ   وأيَّةُ   ؟!صجاللٍة لهذا النَّ   أيَّةُ   !جعة العظيمةاجعون في عصر الرَّ سيزور به الرَّ 
يبحثون في    ،شير إلى األسماءأُ ال أريد أن    !ون في سندهاوهؤالء الغبران يبحث  ؟!صالنَّ 

  !سندها

أيديهم   تستمرُّ  إلى أن نصل ونحن نعرُض عقيدتنا بين  النسق    : األوصاُف على نفس هذا 
وا  ولُ أُ ِه وَ تُ كَ ئِ َال مَ   هُ ت لَ دَ هِ شَ ِه وَ سِ فْ نَ لِ   هللاُ   دَ هِ ا شَ مَ ه كَ لَ   يكَ رِ  شَ الَ   هُ دَ حْ  هللا وَ الَّ إِ   هَ لَ  إِ الَ   نْ أَ   دُ هَ شْ أَ 

خَ مِ   مِ لْ العِ  الَ قِ لْ ن  إِ ه  إِ لَ   هُ الَّ ه  العَ   هذهِ -  يمكِ حَ ـ ال   يزُ زِ و  عندها   بحاجةٍ   العباراتُ   هي  للوقوف 
بحاجةٍ  األخرى  الواقع  أعلى    عملّيٍ   لتفعيلٍ   وهي  البليغ  يتحقَّ حتَّى  رض  القول  معنى  ق 

اً  دَ مَّ حَ مُ   أنَّ   دُ هَ شْ أَ وَ   -بحسبهِ   لٌّ عليه وكُ   نحنُ   الَّذينا في المستوى  دالكامل بخصوصنا بحدو
وَ جَ تَ نْ مُ ـ ال  هُ دُ بْ عَ  بعد  ،ىضَ تَ رْ مُ ـ ال  هُ ولَ سُ رَ ب  وَ دَ هُ ـ البِ   هُ لَ سَ رْ أَ ؟  وماذا   هُ رَ هِ ظْ يُ لِ   قّ حَ ـ ال  ينِ دِ ى 
الدِّ لَ عَ  وَ لِّ كُ   ينِ ى  كَ لَ ه  أنَّ   ،ونكُ رِ شْ مُ ـ ال  هَ رِ و  هذهِ   أال تالحظون  ذكر   دُ تتردَّ   اآلية  عند  دائماً 

دٍ  كُ   ! وآله؟  عليه  ى هللاُ صلَّ   ُمَحمَّ والمواقف    لِّ في  الجنائز،في  حتَّى  المواطن  حينما    صالة 
الصَّ   اءً جز  ي على األموات فإنَّ صلِّ نُ  أذكاِر  تأتي هذهِ من  الميت  اآليةُ حين ذكر   الة على 

جعة الكامل في عصر الرَّ   اآلية يأتي تأويلها  صريحةٌ في أنَّ هذهِ   الرواياتُ   ،الشهادة الثانية
الكبيرة ما فيها إالَّ   العظيمة، لو أنَّ  عن    ثُ اآلية تتحدَّ   هذهِ   اآلية فإنَّ    هذهِ الزيارة الجامعة 

أنَّ   ،جعةالرَّ  يعني  الكامل  البليغ  القول  سياق  في  جاءت  بين وقد  عقيدتنا  نعرض  حين  نا 
  ؟ الزيارة الشريفة  عظمٍة لهذهِ   أيُّ   ،جعةُ هي الرَّ   كاملة وهذهِ   عقيدةً بليغةً   نا نعرضُ أيديهم إنَّ 

دٍ جعة في منظومة العقائد عند  عظمٍة لعقيدة الرَّ   وأيُّ   ،أعني الزيارة الجامعة الكبيرة   ُمَحمَّ
  ؟!دمَّ حَ مُ  وآلِ 



                   )                                                                     6الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 22  - 

أوصافهم  تستمرُّ  بذكر  األَ نَّكُ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ   :الزيارة  الدُ اشِ الرَّ   ةُ مَّ ئِ م   ونَ ومُ صُ عْ مَ ـ ال  ونَ يُّ دِ هْ مَ ـ ون 
الفَ طَ صْ مُ ـ ال   ونَ قُ ادِ الصَّ   ونَ قُ تَّ مُ ـ ال  ونَ بُ رَّ قَ مُ ـ ال  ونَ مُ رَّ كَ مُ ـ ال َّ   ونَ يعُ طِ مُ ـ ون  القَ ِ َ بِ   ونَ امُ وَّ   ه رِ مْ أ

الفَ تِ ادَ رَ إِ بِ   ونَ لُ امِ العَ  اِ تِ امَ رَ كَ بِ   ونَ زُ ائِ ه  بِ اكُ فَ طَ صْ ه  وَ مِ لْ عِ م  لِ اكُ ضَ تَ ارْ ه  وَ يبِ غَ م  لِ كُ ارَ تَ اخْ ه  ه  سرِّ م 
بِ كُ ابَ تَ اجْ وَ  وَ تِ رَ دْ قُ م  بِ كُ زَّ عَ أَ ِه  وَ دَ هُ م  بِ كُ صَّ خَ اه  لِ كُ بَ جَ تَ انْ وَ   ه انِ هَ رْ بُ م  بِ كُ دَ يَّ أَ وَ   هِ ورِ نُ م  ه وحِ رُ م 
ً جَ جَ حُ ه وَ ِض رْ ي أَ فِ   اءَ فَ لَ م خُ كُ يَ ِض رَ وَ  لفاء في  هم خُ ق هذا المعنى من أنَّ هل تحقَّ -  هتِ يَّ رِ ى بَ لَ عَ   ا

 البرية الخليقةُ  ،من خلقهُ  لِّ هللا على كُ  من برأهُ  لِّ على كُ  ،تهِ جٌج على بريّ هم حُ أرضه ومن أنَّ 
البارئ   الخالقُ ففهو  بَِريَّتِهِ   -هو  َعلَى  َوُحَجَجاً  أَْرِضه  ُخلَفَاَء فِي  األوصاِف    لُّ كُ   ،َوَرِضيَُكم 

منكم    ولذا طلبتُ   ،عليكم  الزيارةِ   لَّ أن أقرأ كُ   أنا ال أستطيعُ   ،العناوين  بهذهِ   ترتبطُ   مةِ تقدِّ مُ ـال
ص بعد  روا في هذا النَّ تابعوا معي أو على األقل أن تتدبَّ بين أيديكم كي تُ   صُ أن يكون النَّ 

وقت   ر بها بعد انتهاءِ روا عن التدبّ المضامين ال تتأخَّ   روا أهمَّ الحلقة، كي تتذكَّ   هذهِ   انتهاءِ 
عينكم  المضامين ستُ   وهذهِ   ،أيديكم طرحتها بين  الَّتي  المضامين    رون أهمَّ كم ستتذكَّ الحلقة ألنَّ 
التدبُّ  يرتب  رِ على  فيما  الكبيرة  الجامعة  الزيارة  نص  يرتبطُ   طُ في  وفيما  العام    بمضمونها 
الرَّ  السَّ الَّتي  جعِة  بعقيدة  إمام زماننا  المِ هي جزٌء من معنى  نُ إنَّ   ،على  إمام زماننا نا  عاهدُ 

نُ  أن  مُ سلِّ حين  مُ   عليه  عند  نكون  ثغرٌ   ثغورهِ رابطين  وهذا  ثغورهِ   العقائدية   ،العقائدية  من 
علينا أن   ،إلمام زماننا  العقائدية والفكرية والثقافيةِ   الثغورِ   أهمُّ   هُ إنَّ   الجامعة الكبيرةُ   الزيارةُ 

مُ  الثغرنكون  هذا  عند  نتدبَّ   !رابطين  الوعي    !ننشرها  !ندرسها  !هافي ر  نقرأها  ننشر 
من نستطيع    على مستوى توجيهِ   ،لى مستوى التعليمِ ع  ،عالمِ بمضامينها على مستوى اإل

  صارى جهدنا في خدمتها.أن نبذل قُ  ،إليها  وجههُ أن نُ 

ً جَ جَ حُ ه وَ ِض رْ ي أَ فِ   اءَ فَ لَ م خُ كُ يَ ِض رَ وَ   :الزيارة الجامعة الكبيرة  وتستمرُ  اً  ارَ صَ نْ أَ ه وَ تِ يَّ رِ ى بَ لَ عَ   ا
وَ ينِ دِ لِ  وَ سرِّ لِ   ةً ظَ فَ حَ ه  وَ مِ علْ لِ   ةً نَ زَ خَ ه  لِ عَ ودَ تَ سْ مُ ه  وَ تِ مَ كْ حِ اً  الترجمة   هذهِ   ،هيِ حْ وَ لِ   ةً مَ اجِ رَ تَ ه 

يأتي تأويل   ،يأتي تأويل الحقائق   ،الكتاب  تأويلُ   حينما يأتي  قُ تتحقَّ   !ق؟الكاملةُ متى ستتحقَّ 
ال  البداياتُ   ،دةيوالعق  الدين الدولة  عند  والنهايات  الشريف  الظهور  عصر   ةِ ديَّ مَّ حَ مُ ـمن 

تر هم  البيت  جمةُ االعظيمة،  أهل  أشياع  يا  يعني    !الوحي  ماذا  التعبير   تراجمةُ (هذا 
ففهمي أنا وفهمكم    ،ترجُم محصوٌر بهممُ ـوال  ،ترجمإلى مُ   الوحي يحتاجُ   يعني أنَّ   ؟)الوحي

وفهمُ    غيرنا   أنتم 
لهُ  معنى  في   ،ال  الناصبية  المناهج  وراء  ركضوا  حين  الطريق  علماؤنا  ضلَّ  هنا  ومن 

دٍ   عداً وضالالً عن منهجِ يزدادون بُ   لحظةٍ   لِّ التفسير، وإلى يومنا هذا في كُ   ، دمَّ حَ مُ   وآلِ   ُمَحمَّ
هم قائٌل أن يقول من أنَّ   وال يستطيعُ   إلى ترجمة، والتراجمة هؤالء هم فقط،  يحتاجُ   الوحيُّ 
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تر وغيرهم  تراجمة  البُ   ،جمةاهم  التراجمة  يمتل  دَّ هؤالء  كُ كأن  الَّتي األوصاف    هذهِ   لَّ وا 
 ،عندهم مؤهالت  ،واصفات، عندهم شهاداتموحي هللا لهم    ستأتي، فتراجمةُ الَّتي  ت ومرَّ 
  الزيارة الجامعة الكبيرة عن مؤهالِت هؤالء التراجمة، فال نستطيعُ  ثُ المؤهالت تتحدَّ  هذهِ 

  ! يمتلُك هذه المواصفات؟ الَّذيمن  ،ر تراجمة آخرينأن نتصوَّ 

أهلُ إنَّ    ة، حمالرَّ   معدنُ   ،الوحي  مهبطُ   ،ةكالمالئ  ختلفُ مُ   ،الرسالة  موضعُ   ،ةبوَّ النُ   بيت  هم 
ِ   ثلُ مَ ـهم الإنَّ   ،منتهى الحلم  ،العلم  انُ زَّ خُ  على أهل   هللاِ   ججُ هم حُ إنَّ   ، وتعالى  بحانهُ سُ   األعلى 

واآلخرةِ  حُ إنَّ   ،واألولى  الدنيا  اإلطالق هم  على  ال  ؤهالتُ م  هذه  ، جٌج  هنيئاً وتراجمة  حي، 
المعتوهينيسينيللحُ  الخطباء  بهؤالء  ً   ،ن  بهؤالءِ   وهنيئا الجُ المعمَّ   للشيعة  ن  الَّذيال  هَّ مين 

محصوٌر    رآنِ تفسير القُ   ،رآنفي رؤوسهم على أن هذا تفسيٌر للقُ   فاهةَ يحثون الجهل والسَّ 
بيعة الغدير مثلما   اجع الشيعةِ رم  أكثرُ   ونقضَ   علّي مثلما بايعنا في بيعة الغديرِ   وآلِ   بعلّيٍ 

  .يخ المفيدأرسلها إلى الشَّ الَّتي إمام زماننا في الرسالة  أخبرنا بذلكَ 

ً اكَ رْ أَ وَ   -األوصاف تستمرُّ   ولذلك فإنَّ -  يهِ حِ وَ لِ   ةً مَ اجِ رَ تَ ِه وَ تِ مَ كْ حِ اً لِ عَ ودَ تَ سْ مُ ه وَ مِ لْ عِ لِ   ةً نَ زَ خَ وَ    نا
ً مُ   فأيُّ -  هِ يدِ حِ وْ تَ لِ  دٍ   ! هذه مؤهالتُ ؟من أركان التوحيد  ترجٍم يمكن أن يكون ركنا  وآلِ   ُمَحمَّ
ى  لَ عَ   ءَ الَّ دِ أَ ه وَ دِ َال ي بِ فِ   اً ارَ نَ مَ ه وَ ادِ بَ عِ لِ اً  مَ َال عْ أَ ِه وَ قِ لْ ى خَ لَ عَ   اءَ دَ هَ شُ وَ   َوأَْرَكاناً ِلتَْوِحيِدهِ   -دمَّ حَ مُ 

عَ اطِ رَ ِص  هللاُ كُ مَ صَ ِه  الزَّ مِ   م  وَ لَ ن  مِ كُ نَ آمَ ل  الفِ م  وَ تَ ن  مِ كُ رَ هَّ طَ ن  وَ نَ الدَّ   نَ م  م  كُ نْ عَ   بَ هَ ذْ أَ س 
وَ جْ الرِّ  تَ كُ رَ هَّ طَ س  كُ   ،اً يرَ هِ طْ م  آل  لذا  الوحي  تراجمة  دنتم  يكون   الَّذي  مؤهالتُ   هذهِ   ،ُمَحمَّ

  . قادراً على ترجمة الوحي

ً   الحلقةِ   ووقتُ   !؟ماذا أقرأ من الزيارةِ وماذا أترك منها  في الحديثِ   ال زلتُ   ،يجري سريعا
الرَّ  وعمَّ عن  تُ جعِة  هذهِ   شيرُ ا  من    الزيارةُ   إليه  الرَّ   شاراتٍ إالشريفة  بعقيدة  جعة  ترتبُط 

  . جوابيكي أكمل حلقٍة أخرى إلى  العظيمة، أحتاجُ 

جميع األزمنِة وجميع   الئمُ يُ   الزيارة الجامعة الكبيرة نصٌّ   إليه قبل قليل من أنَّ   ا أشرتُ مَّ مِ 
  ،عالية  تناهيةٍ ٍة مُ مٍق بدقَّ بعُ   ،آخر  العظيمة بفهمٍ   جعةِ في عصر الرَّ   قرأُ ها ستُ األمكنة ومن أنَّ 

جرى عليهم من قتٍل ما جرى عليهم من  ا  ثت عمَّ ما تحدَّ   الحقيقة الزيارةُ   شيُر إلى هذهِ ا يُ مَّ مِ 
م  رتُ بَ صَ ه وَ اتِ ضَ رْ ي مَ م فِ كُ سَ فُ نْ م أَ لتُ ذَ بَ وَ   :قتضبةإشارةٌ مُ   هناكَ   ،على أرض الواقع  يٍّ لٍم حسِّ ظُ 
ن، إذا عيَّ مُ   ٍث وقع في مقطعٍ زمانّيٍ دَ ث الزيارةُ عن حَ لم  تتحدَّ   ،هبِ نْ ي جَ م فِ كُ ابَ صَ ا أَ ى مَ لَ عَ 

النَّ ما دقَّ  التوجُّ فإنَّ   في الزيارةِ   ظرَ قنا  التها بعيدةٌ عن  تُ إنَّ   ،ريخيأه  ب من أن تتسرَّ   حاولُ ها 
  .خرىجامعٍة أُ  تٍ راقارنها بزياإذا أردنا أن نُ  ،مانبين أصابع الزَّ 
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دٍ   ثت عن شؤوناتِ تحدَّ   ة المؤمنين هذهِ مَّ ألئِ   الزيارة الجامعةُ   :على سبيل المثال مثالً    ُمَحمَّ
د    وآلِ  تتحدَّ لكنَّ ُمَحمَّ وبلسانِ أالت  بلسانِ   ثُ ها  واأللم  ريخ  مفاتيح (من    قرأُ أ ني  إنَّ   !المصيبة 

  رَ شِ حُ فَ   :على سبيل المثال فيها؟  نقرأُ فماذا    ،المؤمنين  ةِ مَّ الجامعة ألئِ   ها الزيارةُ إنَّ   )الجنان
وَ رَ عْ األَ   ةُ لَ فْ سِ  األَ ايَ قَ بَ اب  بيتِ   الهجومُ   هُ إنَّ -  ابزَ حْ ا  األَْعَراب   -ة مَ اطِ فَ   على  ِسْفلَةُ  فَُحِشر 

األَْحَزاب دَ لَ إِ   َوبَقَايَا  وَ الَ سَ الرِّ وَ   ةِ وَّ بُ النُ   ارِ ى  وَ الوَ   طِ بِ هْ مَ ة  وَ كَ ئِ َال مَ ـ ال حي    انِ طَ لْ سُ   رِّ قَ تَ سَ مُ ة 
وَ يَ الَ الوَ  وَ فَ َال الخِ وَ   ةِ يَّ ِص الوَ   نِ دِ عْ مَ ة  فِ فَ طَ صْ مُ ـال  دَ هْ وا عَ ضُ قَ نَ تَّى  حَ ة  امَ مَ اإلِ ة  أَ ى   مِ لَ عَ   يهِ خِ ي 
ه تِ نَ بْ اِ   مِ لْ ي ظُ ى فِ رَ الوَ   يرِ خَ   دَ بِ وا كَ حُ رَ جَ ى وَ دَ الرَّ   قِ رُ طُ   نْ اة مِ جَ النَّ   يقَ رِ طَ   نِ يِّ بَ مَ ـ ال ى وُ دَ هُ ـ ال
وَ تِ بَ يبِ حَ   ادِ هَ طِ اضْ وَ  وَ مِ حْ لَ   ةِ عَ ضْ بَ   هِ تِ يزَ زِ عَ   امِ ضَ تِ اهْ ه  بَ لُ ذَ خَ وَ   ه دِ بِ كَ   ةِ ذَ لْ فِ ه  وَ هَ لَ عْ وا  وا رُ غَّ صَ ا 
تتحدَّ -  هرَ دْ قَ  الزيارةُ  تقول  أن  بإلى  عن  اإلِ هَ مُ وْ شُ   مَّ عَ ي  الَّتِ   -همتعيث  وَ َال سْ ا  فِ عَ رَ زَ م  ي ت 
ها إنَّ -  اهَ دَ ادَ قْ مِ   تَ دَ رَ طَ وَ   )اهَ انَ مَ لْ ت سَ فَ نَّ عَ و(وفي نسخة    ،اهَ انَ مَ لْ ت سَ قَّ عَ ام وَ ا اآلثَ هَ لِ هْ أَ   وبِ لُ قُ 

ً حتَّى    فت سلمانها وضربتهُ ضربتهُ عنَّ  ت  فَ نَ وَ     -تركت أثراً في بدنه بقي هذا األثر واضحا
ام كَ حْ ت األَ لَ دَّ بَ رآن وَ ت القُ فَ رَّ حَ ا وَ هَ ارِ مَّ عَ   نَ طْ ت بَ قَ تَ فَ وَ   -فاريجندب هو أبو ذر الغِ -  ا بهَ دُ نْ جُ 
اليَّ غَ وَ  وَ قَ مَ ـرت  الاحَ بَ أَ ام  وَ قَ لَ لطُّ لِ   سَ مْ خُ ـ ت  أَ طَ لَّ سَ اء  عَ نَ عَ اللُّ   دَ الَ وْ ت    ،اءمَ الدِّ وَ   وجِ رُ الفُ   ىلَ اء 
دَ لَ ت عَ ارَ غَ أَ ة وَ عبَ ت الكَ مَ دَ هَ م وَ َال سْ اإلِ وَ   انِ يمَ اإلِ بَ   تفَّ خَ تَ اسْ ام وَ رَ الحَ بِ   اللَ الحَ   تَ طَ لَّ خَ وَ   ارِ ى 
وَ رَّ حَ ـ ال  ومَ يَ   ةِ رَ جْ هِ ـ ال بَ زَ رَ بْ أَ ة  لِ صَ نْ األَ وَ   ينَ رِ اجِ هَ مَ ـ ال   اتِ نَ ت  وَ رَ وْ السَّ وَ   الِ كَ لنَّ ار    نَّ هُ تْ سَ بَ لْ أَ ة 
وَ يحَ ِض فَ لاوَ   ارِ العَ   وبَ ثَ  ِألَ صَ خَ رَ ة  قَ فِ   ةِ هَ بْ شُّ ال   لِ هْ ت  وَ وَ فْ الصَّ   يتِ بَ   لِ هْ أَ   لِ تْ ي  ه  لِ سْ نَ   ةِ ادَ بَ إِ ة 
وَ تِ أفَ شَ   الِ يصَ تِ اسْ وَ  حَ بِ سَ ه  وَ ارُ صَ نْ أَ   لِ تِ قَ وَ   همِ رَ ي  وَ رِ بَ نْ مِ   رِ سْ كَ ه  وَ رِ خَ فْ مَ   بِ لْ قَ ه  ه ينِ دِ   اءِ فَ خْ إِ ه 
م هُ احُ مَ رِ م وَ كُ ادِ بَ كْ ي أَ فِ   ةٌ قَ رَ غْ مُ   ةِ مَّ األُ   امُ هَ سِ ى وَ فَ طَ صْ مُ ـ م الكُ نَ ايَ و عَ لَ فَ   يَّ الِ وَ ا مَ يَ   ،هرِ كْ ذِ   عِ طْ قَ وَ 
أَ فِ شْ م يَ كُ ائِ مَ ي دِ فِ   ةٌ غَ لَ وْ ا مُ هَ وفَ يُ سُ م وَ كُ ورِ حُ ي نُ فِ   ةٌ عَ رَ شْ مُ  ن مِ   قِ سْ الفِ   يلَ لِ غَ   رِ اهِ وَ العَ   اءُ نَ بْ ي 
وَ كُ عِ رَ وَ  وَ كُ انِ يمَ إِ ن  مِ   رِ فْ الكُ   ظيغَ م  بَ تُ نْ أَ م  الفِ   يعٍ رِ صَ   ينَ م  قَ رَ حْ مِ ـ ي  فَ اب  ه تَ امَ هَ   يفُ السَّ   قَ لَ د 
أَ كَّ شُ   دْ قَ   ةِ ازَ نَ جَ ـ ال  وقَ فَ   يدٍ هِ شَ وَ  بِ انُ فَ كْ ت  قَ رَ عَ الْ بِ   يلٍ تِ قَ ام وَ هَ السِّ ه  ه  سُ أرَ   اةِ نَ القَ   وقَ فَ   عَ فِ د رُ اء 
السِّ فِ   لٍ بَّ كَ مُ وَ  قَ ي  رُ جن  بِ ضَّ د  وَ ؤاضَ عْ أَ   يدِ دِ حَ ـ الت  قُ قَ   ومٍ مُ سْ مَ ه  بِ عَ طِّ د  ه اؤُ عَ مْ أَ   مِّ السَّ   عِ رَ جُ ت 
عَ كُ لُ مْ شَ وَ  العَ هِ ي نِ فْ تُ   يدُ ادِ بَ م  الهَ فَ   ،يدبِ العَ   اءُ نَ بْ أَ وَ   دُ يبِ م  يَ حَ مِ ـ ل  سَ ن  إِ تِ ادَ ا  م كُ تْ مَ زِ لَ ي  الَّتِ   الَّ ي 
  واتُ لَ م صَ كُ تْ قَ رَ طَ ي  الَّتِ   الَّ إِ   عُ ارِ وَ القَ م وَ كُ تْ صَّ خَ ي  الَّتِ   الَّ إِ   عُ ائِ جَ الفَ م وَ كُ تْ مَّ عَ ي  الَّتِ   الَّ إِ   بُ ائِ صَ مَ ـ الوَ 

أَ لَ عَ وَ   ميكُ لَ عَ   هللاِ  مُ   ،هاتُ كَ رَ بَ وَ   هللاِ   ةُ مَ حْ رَ م وَ كُ ادِ سَ جْ أَ م وَ كُ حِ اوَ رْ ى  الزيارةُ إنَّ   لةٌ فصَّ الزيارة    ها 
المؤمنينمَّ الجامعة ألئِ  ليست موجودةً   هذهِ   ،ة  الجامعة    صالً أ  المعاني  الزيارة   ة لكبيرافي 

ها من أهم الثغور  ليل من أنَّ قشرت قبل  أو  ،افيق ث  نصٌّ   ،عقائدي  نصٌّ   ،معرفي  ها نصٌّ ألنَّ 
للحُ ال ئدية  االعق الحة  جَّ ثقافية  إنَّ   ،نسبن  أتحدَّ ي  نعلينا أن نحرص عليها  عن قراءتها   ثُ ال 
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 ً ما نستطيع من طوايا  حيط علماً بقدرِ معرفي علينا أن نُ  هذا نصٌّ  ،هذا  الطقوسية ليس مهما
علينا أن نحفظ ما نستطيع    ،ه األنظار إليهاوجِّ علينا أن نُ   ،سرارها من فحوى مضامينهاأ

واألصول   من القواعدِ   فيها مجموعةٌ   ،بها  من أصولها كي نستدلَّ   ،اعدهاومن ق  ظ أن نحف
نستدلّ بالَّتي  والقوانين   أن  البتري  إمكاننا  التيار  مواجهة  في  مُ   ،بها  الثقافةِ في   واجهة 

 األحزابِ   والحوزاِت وبسببِ   المراجعِ   في الوسط الشيعي بسببِ   تنتشرُ الَّتي  القطبية القذرة  
الشيعة  ةِ الشيعيَّ  تنتشرُ   ثقافةٌ   ،وبسبب سياسي  قذرة  المنابرِ   قطبيةٌ  ألسن  على  هؤالء   ةعبر 

هذهِ  وعبر  المعتوهين  بقذاشُ الَّتي    تيائاالفض  الخطباء  سيِّ رحنت  ويُ ات  قطب  لها اقد  ل 
د آل  ى بأسماءِ ة وتتسمَّ شيعيَّ  فضائياتٌ    عليهم أجمعين. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ ُمَحمَّ

أنَّ  إمام زماننا من  نُ سالمنا على  نكونَ نا  أن  ثُ مُ   عاهدهُ  افية قالث  العقائديةِ   غورهِ رابطين عند 
الثَّ  أهمِّ   غرُ وهذا  نعايشَ   ،غورهِ ثُ   من  الرَّ   وأن  نُ   عايشةً مُ   جعةِ عقيدة  كي  عُ عوِّ دائمة  قولنا  د 

نرابطَ  أن  على  عقائدنا  وقلوبنا    بين 
ة د وا بعقيأروا عقلنا العقائدي حين استهزمَّ ة دَ المرجعيات الشيعيَّ   ألنَّ   جعةِ وبين عقيدة الرَّ 

أنكر  جعةِ الرَّ  أنَّ وأو  أو  أنَّ ها  من  لنا  قالوا  ضروريةً هم  ليست  حين وصدَّ   ها  ولكن  قناهم 
دٍ   رجعنا إلى حديثِ  دٍ وآل    مراجع الشيعة في وادٍ   أنَّ   ،القوم  وجدنا أنَّ   دٍ مَّ حَ مُ   وآلِ   ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ا يَ   :بن ياسرلعمار    آخر، وقد قال رسول هللا    عليهم أجمعين في وادٍ   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ 
في واٍد فاسلك في   ك عليٌّ لَ واٍد وسَ   أيَّ كوا  لَ سَ اس قد  النَّ   ار إذا رأيتَ مَّ ا عَ ار يَ ار يا عمَّ عمَّ 

فيهِ لَ سَ   الَّذيالوادي   توجَّ   ،عليٌّ   ك  علّيٍ حين  وادي  إلى  أنَّ   هنا  ً رَّ لا   وجدنا  أساسا  جعة 
 ً ً   ضروريا   ،العظيمة  جعةِ الرَّ   بعقيدةِ   تفاريعها ترتبطُ   لِّ بكُ   العقيدةَ   وجدنا أنَّ   ،في العقيدةِ   متينا

الوادي   ذلك  من  فررنا  يُ   الَّذيحين  وهم  الكرام  مراجعنا  وادي  عقيدة هو  عن  بعدوننا 
ها ن من أنَّ ويقول  ،ونها في أحسن األحوالفضعِّ يُ   ،ن بهاوئزتهسي  ،وننا فيهاكشكجعة ويُ الرَّ 

في    خاطبهُ نُ   منا ونحنُ علِّ عليه هكذا يُ   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ   ةُ جَّ وإمامنا الحُ   ، روريةً ضليست  
 -يا إمام زماني-  كَ نَّ أَ   دُ هَ شْ أَ وَ   )مفاتيح الجنان(من    وأنا أقرأُ عليكم  ،ينسازيارتِه زيارة آل ي

  . ايهَ فِ  يبَ  رَ الَ  قٌّ م حَ كُ تَ عَ جْ رَ  نَّ أوَ ؟ ماذا جاء بعدها ،راآلخِ وَ   لُ وَّ م األَ تُ نْ هللا أَ  ةُ جَّ حُ  كَ نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 

  الزيارةُ   ،ريخيأ عد التمن البُ   الزيارة خليةٌ   إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فأقول من أنَّ   أعودُ 
تتملَّ تُ  أن  الزمانحاول  أصابع  بين  من  تتسلَّ   ،ص  أن  تحاول  حواجز الزيارة  بين  من  ل 

اً اً معرفيَّ فيما بينها وبين أن تكون نصَّ   تحولُ الَّتي  الزماِن والمكاِن وسائر القيود األخرى  
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ً عقائديَّ  ً توريَّ س د  ا لكُ   لِّ لكُ   ةاألزمن  لِّ لكُ   ا لكُ   لِّ األمكنة  عصر    لِّ المستويات  في  األشخاص 
  !جعةالحضور وفي عصر الغيبة في عصر الظهور وفي عصر الرَّ 

ً   هنا  ثُ تتحدَّ   اهولذا فإنَّ  الحديث -  ةدَ احِ م وَ كُ تَ ينَ طِ م وَ كُ ورَ نُ م وَ كُ احَ وَ رْ أَ   نَّ أَ وَ   : عن قبورهم جميعا
دٍ عن الجميع من   دمن آل    مالقائ  إلى  عليه وآله  ى هللاُ صلَّ   ُمَحمَّ دٍ من    ،ُمَحمَّ ة مَ اطِ فَ فَ   فعلّيٍ   ُمَحمَّ

َوأَنَّ    -عليهم أجمعين  وسالمهُ   هللاِ   اتُ وجتبى إلى القائم صلمُ ـوبعد ذلك يأتي أوالدها من ال
َواِحَدةأَْرَواَحُكم   َوِطينَتَُكم  وَ ابَ طَ   َونُوَرُكم  بَ هُ طَ ت  مِ هَ عضُ رت  بَ ا  خَ ن  هللاُ كُ قَ لَ عض    اً ارَ وَ نْ أَ   م 

بِ كُ لَ عَ جَ فَ  بِ ينَ لَ عَ   نَّ مَ تَّى  حَ ين  قِ دِ حْ مُ   هِ شِ رْ عَ م  فَ كُ ا  فِ كُ لَ عَ جَ م  بُ م  وَ رفَ تُ   نْ أَ   هللاُ   نَ ذِ أَ   وتٍ يُ ي   رَ كَ ذْ يُ ع 
البيوت   ىقطعاً معن  ،ءجوااأل   البيوت وفي تلكَ   في تلكَ -  م يكُ لَ ا عَ نَ التَ صَ   لَ عَ جَ ه وَ مُ سْ ا اِ يهَ فِ 

الشريفة  ،عديدة  دالالتٌ   لهُ هنا   مشاهدهم  هنا  البيوت  دالالت  بُِكم    -من  َعلَينَا  َمنَّ  َحتَّى 
 هِ ا بِ نَ صَّ خَ ا  مَ وَ   فََجعَلَُكم فِي بُيُوٍت أَِذَن هللاُ أَْن تُرفَع َويُْذَكَر فِيَها اِْسُمه َوَجعََل َصالتَنَا َعلَيُكم 

ً يبَ م طِ كُ تِ يَ الَ وَ ن  مِ  إلى أن تقول الزيارةُ  -  انَ وبِ نُ ذُ لِ   ةً ارَ فَّ كَ ا وَ نَ لَ   ةً يَ كِ زْ تَ ا وَ نَ سِ فُ نْ ِأل   ةً ارَ هَ طَ ا وَ نَ قِ لْ خَ لِ   ا
الكبيرة أَ أبِ بِ   -الجامعة  ذِ الِ مَ ي وَ لِ هْ أَ ي وَ سِ فْ نَ ي وَ مِّ أُ م وَ تُ نْ ي  فِ كُ رُ كْ ي  الذَّ م  م كُ ءُ امَ سْ أَ وَ   ينرِ اكِ ي 

األَ فِ  من    الحديثُ -  اءمَ سْ ي  الجميع  دٍ عن  القائمِ   ُمَحمَّ إلى  أَْنتُم    -الموعود  المصطفى  بِأبِي 
األَْسَماء فِي  َوأَْسَماُءُكم  الذَّاِكِرين  فِي  ِذْكُرُكم  َوَماِلي  َوأَْهِلي  َونَْفِسي  ي  عن  -  َوأُِمّ الحديث 

فِ كُ دُ اسَ جْ أَ وَ   -الجميع األَ م  أن  -  داسَ جْ ي  تستطيعون  أحداً ال  فِ كُ احُ وَ رْ أَ وَ   - منهم  تستثنوا  ي م 
فبعد نهايِة العصر    ،وربُ ي القُ م فِ كُ ورَ بُ قُ ار وَ ي اآلثَ م فِ كُ ارُ آثَ وس وَ فُ ي النُّ م فِ كُ سَ فُ نْ أَ وَ   احوَ رْ األَ 

بحسبِ  األول  وهو  الحُ   الرواياتِ   القائمي  راجٌع  حين صلِّ يُ   الَّذي سين  زماننا  إمام  على  ي 
  . العصور لِّ لكُ  زيارةٌ  له سيكون، الزيارةُ   فهناك قبرٌ  ،الدنيا عن هذهِ  رحيلهِ 

في هو  هو  نخاطبهم  المضموُن  ونحن  الزيارة  مُ كُ ابِ يَ إِ بِ   نٌ مِ ؤْ مُ   :نفس  م  كُ تِ عَ جْ رَ بِ   قٌ دِّ صَ م 
َ بِ   لٌ امِ م عَ كُ ولِ قَ بِ   ذٌ م آخِ كُ تِ ولَ دَ لِ   بٌ قِ تَ رْ م مُ كُ رِ مْ ِألَ   رٌ ظِ تَ نْ مُ   ذٌ ائِ عَ   ذٌ ئِ م الَ كُ ٌر لَ ائِ م زَ كُ بِ   يرٌ جِ تَ سْ م مُ كُ رِ مْ أ
ً   ،مكُ ورِ بُ قُ بِ  الغيبةِ   ،ِفي عصر الحضور  جميعا الظهورِ   ،في عصر    في عصرِ   ،في عصر 

  النص واضٌح صريٌح.  جعةِ الرَّ 

أيضاً؟ الزيارة  في  نقرأ  أَ كُ بِ   هللاُ   غَ لَ بَ فَ   :ماذا  وَ مِ رَّ كَ مُ ـ ال  لِّ حَ مَ   فَ رَ شْ م  مَ لَ عْ أَ ين   لِ ازِ نَ ى 
وَ بِ رَّ قَ مُ ـ ال يَ الَ   يثُ ين حَ لِ سَ رْ مُ ـ ال  اتِ جَ رَ دَ   عَ فَ رْ أَ ين  لم-  قحِ الَ   هُ قُ حَ لْ   هنا  ث ال عن يتحدَّ   النص 

جعِة وال  وال عن عصر الرَّ   وال عن عصر الظهورِ   وال عن عصر الغيبةِ   الحضورِ   عصرِ 
النَّ  اآلخرة،  عن  وال  الدنيا  مطلقٌ عن  َمَحّلِ    -مفتوح  ص  أَْشَرَف  بُِكم  هللاُ  ِمين فَبَلََغ  الـُمَكرَّ

بِين َوأَْرفََع َدَرَجاِت الـُمْرَسِلين َحيُث َال يَْلَحقُهُ َالِحق  ق ائِ ه فَ وقُ فُ  يَ الَ وَ   َوأَْعلَى َمنَاِزِل الـُمقَرَّ
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 الَ ل وَ سَ رْ مُ   يٌّ بِ  نَ الَ ب وَ رَّ قَ مُ   كٌ لَ مَ   ىقَ بْ  يَ الَ تَّى  حَ ع  امِ طَ   هِ اكِ درَ إِ   يفِ   عُ طمَ  يَ الَ ق وَ ابِ ه سَ قُ سبِ  يَ الَ وَ 
شَ الَ وَ   يقٌ دِّ ِص  وَ هِ   عَ الَ يد  جَ والَ   مٌ ـ الِ   وَ اهِ   دَ الَ ل  فَ الَ وَ   يٌّ نِ   وَ اِض   مُ الَ ل  وَ الِ صَ   نٌ مِ ؤْ   فَ الَ ح   رٌ اجِ  
وَ الِ طَ  جَ الَ ح  وَ نِ عَ   ارٌ بَّ   وَ رِ مَ   انٌ يطَ  شَ الَ يد  خَ الَ يد  بَ يمَ فِ   قٌ لْ   إِ هِ شَ   كَ لِ ذَ   ينَ ا  عَ الَّ يد  جَ هُ فَ رَّ   ة لَ َال م 
 فَ رَ شَ م وَ كُ امِ قَ مَ   اتَ بَ ثَ م وَ كُ دِ اعِ قَ مَ   دقَ ِص م وَ كُ ورِ نُ   امَ مَ تَ م وَ كُ نِ أر شَ بَ كِ م وَ كُ رِ طَ خَ   مَ ظَ عِ م وَ كُ رِ مْ أَ 
لَ كُ تَ اصَّ خَ يه وَ لَ م عَ تكُ مَ ارَ كَ وَ ه  دَ نْ م عِ كُ تِ لَ زِ نْ مَ م وَ كُ لِّ حَ مَ  مِّ كُ تِ لَ زِ نْ مَ   ربَ قُ وَ   يهدَ م  المقطعُ   ،نهم    هذا 

بزمانٍ قيَّ مفتوٌح ليس مُ   ى بنحوٍ يتجلَّ   مقطعٍ   لِّ من األحوال، في كُ   بحالٍ نة وال  ممن األز  داً 
ى عصٍر من العصور، مثلما تجلَّ   لِّ واصب في كُ ى فضلهم لعلماء النَّ من األنحاء مثلما يتجلَّ 
أيَّ  لطواغيت  لكنَّ فضلهم  الحضور،  عصر  في  تجلياتٌ   هذهِ   امهم   قتضبةٌ مُ   التجليات 

قولٍ   ثُ نتحدَّ   نحنُ   ،محدودة يتجلَّ   ،كامل  بليغٍ   عن  المعنى  وفي  هذا  الظهور  في عصر  ى 
  .ظمىالعُ  ةِ ديَّ مَّ حَ مُ ـورِه في عصر الدولة الصُ  ى في أكملِ يتجلَّ  ،يمةظ الع جعةِ عصر الرَّ 

هذا  ؟من قال بهذا القول  ! جعِة صالحوناس في زمن الرَّ النّ   من أنَّ   :بهةٍ من شُ   قد يقول قائلٌ 
هُ  الطاهرة  الَّذيراء مراجعنا  من  العترة  بحديث  لهم  تحدَّ الَّذين ال خبرة   ثوا عن عصمةِ ن 

وكيف   !هللا؟  لق خرار  القيامة على شِ   كيف تقومُ   ،راء ال حقيقة لهُ هذا هُ   ،المجتمع اإلنساني
ن كفروا الَّذيوبين    عليّ   وآلِ   ن آمنوا بعلّيٍ الَّذيبين    عزلُ يُ   األرض حيثُ   ةِ مرحلة دابَّ   تكونُ 
صاحبُ هُ مُ سِ يَ   وحيثُ   عليّ   وآلِ   بعلّيٍ  إنَّ مِ ـال  م  الكرَّ   هُ يسم  هذهِ الكرَّ   صاحبُ   ارُ عليٌّ   ات، 

أنَّ   المضامينُ  من  تتجلَّ واضحةٌ  أكملِ ها  في  عصرِ   ى  في  العظيمة    جعةِ الرَّ   صورها 
الظهور   ماتُ قدِّ مُ ـوال عصر  سيكون   ،في  والفاجرون  الظهورِ والطالحون  عصر  في    ن 

ً وسيكونون في عصر الرَّ  من   ناك شرارٌ العظمى وهُ   ةُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال   وتنتهي الدولةُ   ،جعة أيضا
القي ستقوم  واألحاديثُ االخلق  الروايات  أليست  عليهم،  على  تتحدَّ   مة  القيامة  قيام  عن  ث 

أقوامُ   رارِ شِ  تأتي  وحينما  هؤالء  ومأجوج  جوجأي  الخلق  الخلق  بشرار  هذه    ، يختلطون 
  .)سافرمُ ـدليل ال(نكم أن تعودوا إليها في برنامج كالتفاصيل يم

 وسالمهُ   هللاِ   لماذا رجعتهم صلواتُ   : السؤال  بيانهُ من جوابِ   واضحاً قد تمَّ   اءً زجُ   أنَّ   أعتقدُ 
  ؟عليهم أجمعين

تعالى في   إن شاء هللاُ   في الحلقة القادمةتمَّ بيان جزٍء من السؤال وسيأتينا الجزء المتبقي  
  هذا البرنامج.

  



                   )                                                                     6الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 
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  . .هرائيوى زَ هَ ـهوى والـالوى وَ هَ ـنحُن وال  زهرائيّونَ 

 ً   ..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

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
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