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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

 
 
 صل

 
 ى اهلل عليك سي

 
 ة اهللدي يا بقي

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م15/4/2013   ( 18احللقة ) 

 

ا بقيت رب   ،( ةة القصدي  ري  ) النظ قتنيحل متَّ احلديُث يف احللقة املاضية عن العنواِن الذي داَر الكالم حولُه يف
زاء اليت ما أمتُم األج رىرصٌة أخفنحت سا إذا ما ميكن أن يُقال ، لرب   قُت ألهم  ين تطرَّ ٌة من الكالم ولكن  بقي  

ن من سب ما أمتك  عدها حبا بورب   الغدأمتمت حديثي عنها يف احللقتني املاضيتني ، حلقة اليوم وكذلك حلقة 
 .(تطبيقات ما بني التنزيل والتأويلحتت عنوان ) بيانهِ 

يف بدايات هذا الربنامج تناولُت مسألة الشهادة الثالثة كتطبيٍق لتوضيِح ما أردت توضيحُه يف حلقات هذا 
الربنامج ، يف حلقة اليوم وما بعدها سأتناول جمموعًة من التطبيقات ، وقد اخرتُت مناذج من عناوين ُتشك ُل 

 عرب   ،اجملاري ،جمموعة من الروافد ،سجمموعة من األسُ  ،ة ، هناك جمموعة من العوامللألم   هٍج عقلي  أساساً ملن
ة اليت ل اخللفي  ث  متُ  وعقلٌ  ةٌ عقلي   ما للفردِ ة ، مثلة العام  العقلي   ،تهاة يف تشكيل عقلي  اليت ترفد األم   ،ما شئت

ة سات التعليمي  ة يف العامل واملؤس  سات اإلعالمي  املؤس  ة ، اآلن ة هناك عقلي  ك على أساسها كذلك لألم  يتحر  
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 ِة أي  ة يف العامل تتعاضد مجيعًا يف تشكيل عقلي  ة ومعاهد الدراسات السرتاتيجي  ات واملنتديات الفكري  واجلمعي  
لت ة واليت حتو  مَ لَ و  ة ، ما املراد من العَ ٍة عاملي  ة تسعى لتشكيل عقلي  سات العاملي  ا اآلن املؤس  م ، ولرب  ٍة من األمَ أم  

العامل صار قريًة صغرية أو صار   ل خطوات أن  ل خطوات األمركة وأو  ل خطوات العوملة وأو  ؟ أو  إىل األمركة
خطوط  هناك هو أن   دةاملوحَّ ة دة ، املراد من العقلي  ة موحَّ ل هذه اخلطوات هو تأسيس عقلي  أو   ،كوخًا صغرياً 

ة نافذة عند اجلميع ، ال أريد اإلسهاب  ة عام  ي إىل تشكيل عقلي  وبالتايل تؤد  ذ إىل تفكرِي جمموعة البشر نفُ تَ 
مة من خالهلا مثل هذه املوضوعات ولكن هذه مقد   نكثريًا يف هذه اجلهة إذ ليس املقصود هو احلديث ع

ل ن نشك  ث عنه هو جمموعة من التطبيقات ، إذا أردنا أث عنه ، ما أريد أن أحتد  أدخل إىل ما أريد أن أحتد  
 ،هناك جمموعة من السياقات ،ةاجملموعات البشري   منجمتمٍع من اجملتمعات أو أليَِّة جمموعة  ًة ألي  عقلي  

 :ل هذه العواملمن أو   ، هي اليت يكون هلا التأثري األكرب من غريها ،جمموعة من الروافد

 رمسُه مثل خط  ذا أردنا أن نلزمان إ، ا ممن األمَ  ةٍ ة أيَّة أم  ، الزمان رافد من الروافد اليت ُتشك ل عقلي  الزمان
رسم الزمان ا أردنا أن نذا ، إذ وهكج وأخرى ميشي مستقيماً تارًة يصعد يرتفع وأخرى يهبط وأخرى يتعرَّ  ،يان  بَ 

 كةر  ة متحطع زمني  فيه مقااملة و خة الزمان فيه مقاطع زمني  ، ة املختلفة هبذه الطريقة وفقًا للمقاطع الزمني  
، حلزن وهكذاى على اح وأخر على الفر باعثة ة ة مشحونة بالنشاطات ومقاطع زمني  وشديدة ، فيه مقاطع زمني  
 ع الزمانطمن مجلة مقا ،ة لعام  اة ي  ل منها العقلة خطوطًا تتشك  يف ذهن األم   مُ رسِ حركة الزمان بثابة ريشٍة تَ 

اس تنظر الن ة ألن  م  ا يف األثريهة ترتك تأطع زماني  ، أنا قلت نأخذ تطبيقات ومناذج ، األعياد مقاهي األعياد
 .ةخبصوصي   الزمان   إىل هذا املقطعِ 

 :والعرتة ما بني التنزيل والتأويلنظرة سريعة حول األعياد يف فكر الكتاب 
موجودٌة يف   والروايةد ابن طاووس رضوان اهلل تعاىل عليه ، ( للسي  على سبيل املثال: هذا هو )إقباُل األعمال

_ ا احلسن السبط صلوات اهلل عليهماعن إمامن ،كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق ، الرواية عن إمامنا الثان

يَضْحَكُونَ وَيَلْعَبُون  _ الكالم واضح ،ر_ يعين يف عيد الفط الفِطر ومَيَ اسِىل النَّالم إِا السَّليهمَوَنَظَرَ احلَسَنُ بنُ عَليٍّ عَ
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تتسابق _املضمار املكان الذي  : إنَّ اهلل عَزَّ وَجلَّ خَلَقَ شَهرَ رَمَضَان مِضمَاراً خَللقهِألصَحابِهِ وَالتَفَتَ إِليهِم فَقَالَ

ه إنَّ اهلل عَزَّ وَجلَّ خَلَقَ شَهرَ رَمَضَان مِضمَاراً خلَلقهِ يَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ ورِضْوَانِ فيه اخليول ، مكاُن الَسب ق _

عِب فِي اليَومِ الَّذِي يُثُابُ ِفيهِ  العَجَب مِنَ الضَّاحِكِ الالفَسَبَقَ فِيهِ َقومٌ فَفَازُوا وتَخَلَّفَ آخَرونَ فَخَابُوا فالَعجبُ كُلَّ

شِفَ الغِطَاء لَشُغِلَ وأيمُ اهلل لَو كُ سم __ اإلمام هنا يُقِ َلو كُشِفَ الغَِطاء املُقَصِّرُون  وأيمُ اهللاملُحْسِنُون وَيَخْسَرُ فِيِه 

الغِطَاء لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإحسَانِه وَمُسِيءٌ  واهللِ لَو كُشِفَ: ويف روايٍة ثانية_ مُحْسِنٌ بِإحسَانِه وَمُسِيءٌ بإسَاءَتِه 

يف ل املكواة ستعمَ يعين كما تُ  (تصقيل ثوب)ورتجيل هو التمشيط _ البإسَاءَتِه عَن تَرجِيلِ شَعر وتَصقِيلِ ثَوب 

 واهللِ لَو كُشِفَ  _ (تصقيل ثوب)كوى باملكواة هو هذا املراد من ة تنظيم الثياب حني تُ زماننا هذا ، عملي  

_ هذا الفهم وهذه النظرة للعيد الغِطَاء لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإحسَانِه وَمُسِيءٌ بإسَاءَتِه عَن تَرجِيلِ شَعر وتَصقِيلِ ثَوب 

 يف كلمات أمري املؤمنني النظرة للعيد هو توجيه األنظار ى اهلل عليه وآله وحت  صل   هي يف مرحلة التنزيل ، النبي 
التنزيل  ، أنا قلت يف بداية حديثي أن  ، هذا يف مرحلة التنزيل  مموجود هذا يف كلماتِ  ،إىل هذه املضامني

مات كانت مقد    زمان النب   يف ابتدأ منذ يوم الغدير ، وحت   التأويل بشكٍل رمسي   وأن  والتأويل متداخالن 
  يف زمان النب  ن كانوا يعيشون مرحلة التأويل حت  التأويل موجودة وكان البعض من أصحابِه أمثال سلمان م  

 رذك  تُ  ،قضايا ،مفاهيم ،ة ، هذه املضامني عن العيد تتناسب مع مرحلة التنزيل ، عناوينمراتبهم اإلمياني   لعلو  

الغِطَاء لَشُغِلَ مُحْسِنٌ  لَو كُشِفَ: )كما جاء يف هذه الرواية  ،باإلساءة ،باإلحسان ،ةبالتوب ،بتهذيب النفس

( يعين الشتغل املسيء عَن تَرجِيلِ شَعرإىل آخر الكالم أو يف الرواية الثانية ) (بِإحسَانِه وَمُسِيءٌ بإسَاءَتِه

 .غطاء عن ترجيل شعٍر وعن صقِل ثوببإساءته لو كشف ال
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لك يوم بذروا فتذكَّ  ة العيدت صاله إذا ما مت  أن   روايات أخرى وهي حتد ُث الناسنفس املضامني اليت وردت يف 
اسب ومنطق هٌم يتنفهم هو موجودة ، هذا الفمثل هذه املضامني  ،ُث الناس من قبورهماحملشر وكيف يُبعَ 

شريف صلوات  بظهورِه التمل إال  ن تكة تتعاىل ولومرحلة التأويل مستمر   ،ا يف مرحلة التأويل، أم   مرحلة التنزيل
 .رل املعىن إىل شيٍء آخَ يف مرحلة التأويل يتحو   اهلل وسالمه عليه ،

بن د عن حممّ جلواد _منا الشيخنا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه ، الرواية عن إما (هذا )علل الشرائع

ا تقولُ يف تُ فِدَاك مل: جُعِتُال: قُلقصلوات اهلل عليه ة _ _ جواُد األئم  امساعيل الراسي عن أبي جعفرٍ الثاني 

عن  ،عن الباقر ،ةئم  روايات عن األ _وم صَلِ ونَقُ م ال يُوفَّهُنَّ فَإنَُّه قد رُويَ أَ  __ يعين يف املخالفني ؟ العَامَّة

قد  نكن شهُر رمضاام مل يالصي يبتدئونحني  قون لصوم يعينقون لصوم واملراد ال يوف  م ال يوفَّ أن   ،الصادق
ليل وال م يفطرونًا فإن  يومي    حينما يفطرونقد انتهى وحت   رمضان هرش دون مل يكنون ويعي  ر بدأ وحني يُفط

ه _ يب_ اإلمام جي :قَالَ يلفَ_  فطرونييبتدئ الليل هم  قبل أنولكن  (،وا الصيام إىل الليلوأمت  ) َلمَّا يبتدئ ،

عليٍّ  بنَ نيسَحُلوا الْتَاس لَمَّا قَالنَّ ال : إنَّ ؟ قداكلتُ فِ: قلتُ : وكيف ذلك جُعِ، قال دعوة املَلَِك فيهمأَمَا إنَُّه قد أُجيبَت 

_ ال ا ال ُوفَّقَكُم اهلل لِصَوم وال فِطرهَيِّبِنَ ةَرتَة عِلَ اتِة القَمَلِاة الظَّمَّا األُهَتُيَّي أَادِلَّ مَلَكَاً يُنَجَزَّ وَاهلل عَ رَمَيه أَلَاهلل عَ واتُلَصَ

إشارة عين أيضًا ي ،ن باحلج  رتِ قضحى مُ األ _ ىحَضْال أَطٍر وَفِم اهلل لِكُقَفَّال وَصوم وال فطر ، ويف روايٍة أخرى: 

يف و كايف الشريف ة يف الجودو مالروايات  ،طالن الصومإىل بُ  ،، والفطر إشارة إىل الصوم طالن احلج  إىل بُ 
 .لةسبيل األمثلى وايات عالر  د أورد هذهجمر   ،ستقصاءغريِه، نفس هذه املضامني، أنا هنا لسُت يف مقام اإل

بن عليّ صلوات اهلل وسالمه عليه بالسَّيف فَسَقَط ثُمَّ سالم : لَمَّا ضُِربَ احلُسَنيُ بو عبد اهلل عليه القال : قال أ عن رزين

ُف د الشهداء بعد أن أعياُه نز  سي   ؟عليه وسالمهبالسيف فسقط احلسني صلوات اهلل  بَ _ َمت ُضرِ ابتُدِر 
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 يف البداية ُضربَ  ،أخرجُه من ظهره وبعد أن وقع احلجرو ث يف قلبِه الشريف بعد أن وقع السهم املثلَّ  ،الدم
ودة يف كتب وهذه التفاصيل موج ،باحلجر يف جبينه وحني رفع ثوبه ليمسح الدم ضربوه بالسهم املثلث

ى لن الضربات اليت وقعت عفمِ  ،، فحني أعياه نزُف الدم جلس على األرض كي يسرتيح فتبادروا إليهاملقاتل
، ِه الشريف ، اإلمام يشري إىل هذهضربة السيف اليت وقعت على عاتقد الشهداء وأسقطتُه إىل األرض سي  

لَمَّا ضُرِبَ احلَُسنيُ  قط احلسني على األرض _سضربوه بالسيف على عاتقِه الشريف وطعنوه يف ترقوته ، هنا 

لِيُقطَعَ  بتدر إليه مشر __ إبتدروا إليه، إ لِيُقطَعَ رأسُه ابن عليّ صلوات اهلل وسالمه عليه بالسَّيف فَسَقَط ثُمَّ ابتُدِر

أَال أَيَّتُها  _ةة ومتحري  هي متجرب  _  املُتَحَيّرَة :_ ويف نسخةٍ  رأسُه نادى مَُنادٍ مِن بِطنَان العَرش أَال أَيَّتُها األُمَّة املُتَجَبِّرة

: فَالَ جَرَمَ  قال أبو عبد اهلل عليه السالماألُمَّة املُتَجَبِّرة املُتَحيّرَةُ الضَّاَلةُ بَعدَ نَبيَّها ال وَفَّقَكُم اهلل ألضحَى وَال فِطر ، ثُمَّ

 .ائِرُ احلُسَنيِ عليه السالمواهللِ مَا وُفِّقُوا والَ يُوفَّقُون حَتَّى يَثُورُ ثَ

اطب عبد _خي ا عَبدَ اهلليَ: قال  قال _م _ باقر العلو بن دينار عن أبي جعفرٍ صلوات اهلل عليههلل اعن عبد : الرواية

األعياد  _ يعين هذه  مُـحَمَّدٍ حُزندُ فِيهِ آللِتَجَدَّوَ يَمَا مِن عِيدٍ لِلمُسلِمِني أَضحَى وَال فِطر إِلَّا وهُ اهلل بن دينار_

م هِ ريِقَّهُم يف يدِ غَحَ هم يَرونَألنّ :قال  ؟مَلِفَ :قُلتُد عليِه األحزان ، هذا معىن الرواية _ على إمامنا تتجد   حنَي مَتري 

ن ميارة احلسني ز ألعمال ا أهمي  ،يف عيد الغدير ،يف عيد األضحى ،يف عيد الفطر ،_أهمي أعمال يوم العيد
ذا التصور ا التصور ، هني وهبذملضاماام األعياد دعاء الندبة ، وهبذه األعمال يف أي   قريٍب أو من بعيد ، أهمي 

وحني  _ ى يَثُورُ ثَائِرُ احلُسَنيوفَّقُون حَتَّيُا والَ قُوفَالَ جَرَمَ واهللِ مَا وُفِّ وهذا الفهم هو فهم العيد يف مرحلة التأويل _

 .ر ، هذا مقصودي من التأويليظهر اإلمام سيتبدل مفهوم العيد بنحٍو آخَ 
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ة الشيعي هذا إىل عقل األم   ،ةة الشيعي  ر ، تغري يف الفهم ، حني ينفُذ إىل مدارك األم  هناك تطو   ،حركة هناك
بزيارة احلسني من قريٍب  ،ئ هبذا املعىنإذا ُعب   ،أ هبذا املعىنعبَّ مُ  هذا املقطع الزماني  ،مقطٌع زماني  العيدأن  الفهم 

ذهبت إىل زيارة احلسني إذا أردت أن تزور بكامل  األلفاظ ، أنت لو دبة وليس املهم  بدعاء الن ،أو من بعيد
ك لو مل تقرأ هذه الزيارات ووقفت هكذا ة هلذا األمر ولكن  الزيارات املعدَّ أن تقرأ  ،بكامل مناسكها ،اتاجزئي  

تارٌك للخالف عليه كما يف   بالرق  قري ٍة مُ مَ ك عبٌد وابن عبٍد وابن أَ اً بأن  قر  خاضعًا مُ  ،بني يدي احلسنيراً تفك  مُ 
هي  ،ةٌ ة ولكن الزيارة أيضًا هي يف بُعدها هي وجداني  للنصوص قطعًا مهم  ه ، القراءة رتُ ك قد زُ فإن   ،زياراتهِ 

ة هو هذا روح العيد ولو محلت معىن روح زيارة املهم  ، أنت لو محلت معىن دعاء الندبة املضامني ٌة قلبي  
عليك أن تقرأ هذا  ،فاً ، أنت لست موظَّ ه ليس املطلوب قراءة نصوص ألن  ، احلسني هو هذا روح العيد

ة ، وهذه الروايات ة وفكري  نية عقلي  ة بُ وقضي  ة وجدان ة روح وقضي  ة قضي  ، القضي   اً ويدفع لك أجر املقدار 
ث ف ، هذه الروايات تتحد  ها موظَّ ذُ نف  ة يُ ا مواد قانوني  ال أن نفهم الروايات وكأن   ،املضامنيث عن هذه تتحد  

ك ة ، هكذا يتحر  ًة لألم  ضامني تريد أن تنحت عقلي  املعن حنت عقل اإلنسان ، هذه  ،إلنساناعن حنت روح 
يذهُب الناس  ،، إذا كان هناك شيء شيٌء من هذه املفاهيممعىن العيد ، إذا ننظر إىل واقعنا اليوم هل هناك 

 ،زيارة با هي زيارة دون أن تكون يف هذه السياقات ويف هذه املضامني ،للزيارة ولكن زيارة ال يف هذا السياق
ة يف وتعبئة روحي   ووجدان   عقلي   ث عن بناءٍ ر ، أنا أحتد  ذلك أمٌر آخَ  ث عن ثواٍب أو عن أجرٍ وأنا ال أحتد  

د ث عن الُبعد الشعاري اجملر  ال أحتد   ،ث عن هذا الُبعدأنا أحتد   ،صلوات اهلل وسالمه عليه طريق إمام زماننا
وأنا لسُت بصدد تلك أشياٌء حسنة  ،ة الثوابث عن الُبعد املناسكي فقط وعن قضي  وال أحتد  من املعان 

، اآلن ما الذي جيري  الذي بني يديق باملوضوع يتعل   با ،ق هبذا الربنامجعل  ا با يتشيء وإمن   احلديث عن كل  
العائلة الواحدة  ،العيد يعوُد عليهم بالُفرقة ؟ ألن  عيد كثرٌي من الناس حيزنون، ملاذا؟ حينما يُقِبُل الةيف األم  

وهذا صائم وهذا  ،)ج( دُ البنت تقل   ،)ص( دُ تقل   األمي  ،)س( دُ بن يقل  ن يوم العيد هلا سبب افرتاق ، اإليكو 
ن ، مَ هذه تطبيقات  ا العيُد مثال أنا قلتُ وإمن   ،ة فقطهلذه القضي   اً مفهوم ة تعرفونا ، وصار العيدُ القص  و ر فطِ مُ 

ة القضي   ختالف ، طبعاً سيجيبين من جييبين بأن  ة ، هذا التناحر واإلسة الديني  العيد من حمتواه؟ املؤس   الذي فرَّغَ 
إذا كان جيري على  هذا كالم ال معىن له أصاًل ، اإلجتهاد أن جيتهد ، فقيهٍ  جتهاد ولكل  ها إىل اإلمردي 
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ي إىل جتهاد يؤد  ويف منفعة الناس، إذا كان اإلة عة األم  نفَ املفروض أن تكون آثارُه يف مَ  ،األصول الصحيحة
إىل ي جتهاد املفروض أن يؤد  اإلجتهاد ليس سديدًا ، اإل هذا ئة تشري إىل أن  ق العائلة هذه اآلثار السي  متزي 

ة ، القضي  من إعادة النظر فيها  ة البد  ت إىل املضر  ة إذا أد  جتهادي  ة اعملي   ة ، أيي ي إىل املضر  ن يؤد  املنفعة ال أ
 ، ال حتتاج إىل شرٍح طويل.اهلالل ة اً يف قضي  واضحة جد  

: ية السادسة والثالثنيتوبة يف اآلحنُن إذا رجعنا إىل القرآن الكرمي ونذهب إىل سورة التوبة ، ماذا تقول سورة ال

 ،يعين هناك نظام واحد إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اهلل اثنَا عَشَرَ شَهْرَاً فِي كِتَابِ اهلل يَومَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَاألَرض{}

أن نبحث عن صيغة وعن  أن يكون هناك نظام ، البد   شهر ، البد   هعند واحدٍ  كلَّ أنَّ  ال نظام ثابت ، 
ة وليست مستحيلة ، وهذه ليست مستحيلة ، ليست مستحيلة من جهٍة فقهي  د طريقة يكون هناك نظام موحَّ 

 مناذجث عن أردت أن أحتد  ة على أرض الواقع ، أنا هنا ال أريد أن أطرح حلواًل فقط ة وعلمي  من جهٍة عملي  
ة اليت املقاطع الزماني   من أهم  العيد هو ثت عن الزمان و وحتد   ،ةاألم   ةالتأثري يف بناء عقلي   من التطبيقات اليت هلا

الروايات ، حنُن  ؟ مسعتميف مرحلة التأويل أن نفهم العيد ، ماذا أراد أهل البيت مناةاألم   عقلي ة ةنير يف بُ تؤث  

إِنَّ عِدَّةَ }ن واضح ة بسيطة واضحة ، هذا القانو وهي قضي  ة اهلالل ؟ نبقى حائرين يف قضي  اآلن ماذا نفعل

ال يكون الشهر يعين هناك اثنا عشر شهر هلا بدايات ثابتة ونايات ثابتة  {ندَ اهلل اثنَا عَشَرَ شَهْرَاًالشُّهُورِ عِ

ة وتالحظون هذه القضي   ،د املناطقد الشهور بتعد  أخرى ، ستتعد  يف منطقة خيتلف عن الشهر يف منطقة 

مَ خََلقَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اهلل اثنَا عَشَرَ شَهْرَاً فِي كِتَاِب اهلل يَو}ال مرتبطة بالتشريع ، مرتبطة بالتكوين 

على ذلك  ا أوضح مصداقتكوينًا وبعد ذلك تشريعًا ، ولرب  رة ة مكتوبة ومقدَّ قضي   {السَّمَاوَات وَاألَرض

تكون ليلة القدر  أن أن تكون ليلة واحدة ، ال البد   ي لَيْلَِة القَدْر {} إِنَّا أَْنزَلنَاُه فِ: حني نقرأ يف سورة القدر

، املرجع )ص( ليلة القدر عنده ل املالئكة وألجل املرجع )س( تتنز   ،للمرجع )س( يوم األربعاء ليلة اخلميس
، ليلة واملرجع )ج( وهكذا  ،ة ثانية ألجل املرجع )ص(ل املالئكة مر  نز  ت، فتاخلميس على اجلمعة ،ليلة اجلمعة
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ليلة القدر واحدة ،  ،ة الشهور ثابتة، ليلة واحدة ، عد  القدر واحدة إن كانت يف شرق األرِض أو يف غرهبا 
يعين هذا الذي يبدأ عنده شهر رمضان يف يوم السبت والذي يبدأ عنده شهر رمضان يف يوم األحد ليلة 

ماذا يقول القرآن؟ القرآن يقول بليلة واحدة ،  ؟!يلة واحدةيلتان أو هناك لفهل هناك لَ  ،القدر ستختلف
، دعاء السمات واضح ، أنا هنا ال اً ، سيقولون اهلالل ورؤية اهلالل ة واضحة جد  القضي   ؟!فلماذا هنا ليلتان
وا ًا ، لكن هذا النص واضح ، إقرأميكن أن آيت بنصوص كثرية جد   ة وإال  على هذه القضي   أريد أن استدلَّ 

؟ ، ماذا نقرُأ فيهموجود يف مفاتيح اجلنان يف بيوتكم ،يوم اجلمعةأ الدعاء الذي يُقرَ معي يف دعاء السمات 

ا هَبِ لقتَخَب وَائِجَ ا العَهَبِ عتَنَي صَتِالَّ كَتِحكمَبِرض وَاألَات وَاوَمَ ا السَّهَبِ قتَلَي خَتِالَّ تكَمَلِكَبِوَنتبهوا للكلمات )إ

ا هَبِ قتَلَخَرا وَبصِوراً مُشُنُ ارَهَالنَّ علتَجَا وَارَهَه نَعلتَجَور وَا النُّهَبِ لقتَخَوَاًنَكَسَ يلَاللَّ علتَجَيالً وَا لَهَلتَعجَة وَالظُلمَ

 اً روجَبًُا وَومَ جُا نُهَعلتَجَب وَواكِا الكَ هَ بِ لقتَخًَا وَورَنُ رَ مَالقَ علتَجَر وَمَا القَهَبِ  لقتَخَوَ اءاًيَضِ  مسَ الشَّ علتَجَوَ مسَالشَّ

ح ابِسَمَ كاً وَلَا فَهَلَ علتَجَي وَارِجَ مَوَ عَالِطَا مَهَلَ علتَجَب وَارِ غَمَوَ قَارِشَا مَهَلَ علتَجَا وَ ومَجُرُةً وَينَزِوَ يحَصابِمَوَ

وَقَدَّرتَها ِفي ) ،، دقيقةمضبوطة ،نةُمتقَ  ،رةهذه األشياء مقدَّ  ( كلي اهَقديرَتَ نتَأحسَل فَازِنَمَ اءِمَي السَّها فِرتَدَّقَوَ

وَقَدَّرتَها ، )وم والربوج واملصابيح وإىل آخرهِ من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والنج إبتداءاً ( السَّمَاءِ

حصاء دقيق إ( اًوَصَوَّرتَهَا فَأحسَنتَ تَصويرَهَا وَأَحصَيتَها بِأَسْمَائِكَ إِحصَاء نتَ تَقديرَهَافِي السَّمَاءِ مَنَازِل فَأحسَ

ها رتَخَّسَوَ؟ )دير وإحصاء وإحكام ، هل هناك خلل( تدبري وتقاهَريَدبِتَ نتَسَأحْوَا ريَدبِتَ كَتِحكمَا بِهَرتَبَّدَوَ)

( رؤية اهَتَيَؤْرُ لتَعَجَوَة )ذلك بالدق   ( كلي ابسَحِالْني وَنِالسِّ دَدَعَات وَاعَالسَّار وَهَ النَّ  انِلطَ سُوَ يلاللَّ انِلطَسُبِ

( هل ِلجَميعِ النَّاِس مَرأىً وَاحِدا وَجَعَلتَ رُؤْيَتَهَاذكره ) هذا الذي مر   كلي   ،والكواكب والنجوم الشمس والقمر

ها تشري إىل هذه وكلمات أهل البيت كلي القرآن والروايات واألدعية  ،؟! العبارات واضحةحتتاج العبارة إىل شرح
د ة تعد  ة هبذا الصبغ الفاشل يف قضي  غ هذه القضي  صبَ احلقيقة الواحدة ، حينما خيتلف الناس يف يوم العيد وتُ 
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اإلمام احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه يريد  قون بأن  هل يصد   ،جتهادات فيذهُب الناس لزيارة إمامهماإل
هل هذه هي  !؟، هل هذا هو نظام أهل البيتله يف هذا اليوم عيد ويف اليوم الثان عيد من شيعتِه أن يذهبوا

ا كل هذا مرفوٌض يف هذه احلسابات ، أم    ،جدانو أبدًا ، الفطرة واملنطق وال !؟بيتلاحلقيقة اليت يريدها أهل ا
 ،رخرى يف يوم آخَ أُ  يف منطقةٍ و دون يف يوم يعي   ه كان الناس يف منطقةٍ م منها أن  من الروايات يُفهَ  هناك بعضٌ 

شيء طبيعي ، يف ذلك هذا  ،صاالتفتمنع الرؤيا وال توجد ات  اًل ميكن أن تكون الغيوم ، أو   هذا شيٌء طبيعيي 
 ،لرؤية اهلالل ، هناك مجلة من األسبابر الشخص املناسب مل يتوف   ،ةن تكون العواصف الرتابي  الزمان ميكن أ

 أن إال  صال ليس كزماننا ت  مرت واحد ال ميكن أن حيدث اإليلو قرية تبعد عن قرية كل ، لو كان وال يوجد تواصُ 
هذه ، فال ميكن تطبيق إنسان ينتقل من منطقة إىل منطقة، ال يوجد تواصل يعين ،صال بشري  يكون ات  

أشرت إليها هذه اآليات اليت ، دٌ ، القرآن شاهِ ، الواقع اختلفُن نعيشُه اليومالروايات على الواقع الذي حن
 اً كثرياً هبذا املوضوع حت  أنا لست مهتم   ،الكالم طيلأُ  كنتل ةالقضي  ولو كان البحث عن هذه  ،وهذا املقطع

، العيد يف معناه يف مرحلة التنزيل والعيد يف معناه يف مرحلة التأويل  ه مثاٌل تطبيقيي ولكن  أطيل الكالم عنده 
 .الصورة باتت واضحة ز أعتقد أن  وموجَ هذا املعىن ، بشكٍل سريع  وأين حنُن من

فَالَ _ننا من جانب مام زماب وبإد الشهداء من جانيعين هذا املعىن الذي ذكرتُه الروايات عن ربط العيد بسي  

_ هذه  لِ مُـحَمٍَّد حُزنآلفِيهِ ا وهُوَ يَتَجَدَّدُ ِمن عِيٍد إِلَّ َما_ني سَجَرَمَ واهللِ مَا وُفِّقُوا والَ يُوفَّقُون حَتَّى يَثُورُ ثَائُِر احلُ

ء ال عالقة  با هو دعابة دعاءٌ اء الندولكن نقرأ دع ا نقرأ دعاء الندبة؟ رب  يف حياتنااملضامني هل هلا من وجود 
بنية ل التشك   ليتالروافد ا من أن يكون مدخاًل من املداخل ورافداً  لفهم الدعاء وملضمون الدعاء الذي البد  

 .ةة األم  عقلي    تشكيلأثري يفالزمان أحد العوامل اليت هلا الت بأن   ة ، هذا مثال ، قلتُ ة لألم  العقلي  

ة رتيبة ، ومر  قطعاً يف بعض األحيان تكون األحداث  ،اً لألحداثاً بياني  أيضاً إذا أردنا أن نرسم خط   األحداث
خصوصًا األحداث اليت ال ، األحداث أيضًا ترتك أثرها تبط بشكل مذهل  ل وأخرىذهِ تصعد بشكل مُ 

، أيي هذه األحداث اليت ال  نسىة ولكن هناك أحداث ال تُ نسى يف حياة األم  نسى ، هناك أحداث تُ تُ 
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ل مثل األو   نة بالزمن فستكون داخلة على اخلط  قرتِ  إذا كانت مُ وإال  ؟ هي األحداث اليت تتجاوز الزمن تنسى
ا األحداث د معان العيد ، أم  يوم العيد يف السنة القادمة تتجد  نسى ولكن حينما يأيت األعياد ، األعياد تُ 

ا تذوب يف الزمن ولكن هناك أحداث يذوُب الزمُن فيها ملاذا تُنسى؟ ألن   ،شيء آخر ، هناك أحداث تنسى
ة  يف احلياة الشخصي  ة حت  وقات شخصي  فال تُنسى ، قد تكون هذه األحداث يف حياة اإلنسان يف بعض األ

صاحبها أحداث ذاب ا بسيطة لكن يف نظر ر أن  قد ينظر إليها اآلخَ شخص هناك وقائع  حياة كل   جتد يف
ث عن ، حنُن اآلن ال نتحد  حاضرة يف ذهنِه دائمًا ال تغيب عن ذاكرتِه فيها الزمن بالنسبة له لذلك هي 

، وال أعتقد ة يف ذاكرة األم   ،ةلة األم  ة ، هناك أحداث تبقى حاضرة يف خمي  ث عن األم  نتحد  بل األشخاص 
حدث أقوى من عاشوراء ، عاشوراء حدٌث ذاب فيه الزمان وذاب فيه املكان ، إذا  ة يف الذاكرة الشيعي   أن  

ٌث ذاب دَ عاشوراء بالنسبة لنا حَ فالزمان ذاب فيها  بقيت شاخصة ألن  م كانت بعض األحداث يف حياة األمَ 
هذا العنوان  ،مسُه احلسني ، احلسني حقيقة إذلك متاهى يف عنواٍن واحدٍ  وكلي فيه الزمان وذاب فيه املكان 

ث ة نتحد  د الشهداء ، ومر  بن علي  سي  ث عن احلسني احلسني ًة نتحد  مر   ،ةة األم  اًل للذهن يف عقلي  ر أو  املتبادَ 
 متاهت فيها أحداثنا حت  و  شيء ، عن احلسني العنوان واحلقيقة اليت متاهى فيها الزماُن واملكاُن واحَلَدُث وكلي 

، احلسني يف الواقع الشيعي حقيقة تالشت و يف هذا العنوان وانتهت ية متاهت ية ، األحداث املتبق  املتبق  
ا أريد أن العناوين ، أنا هنا ال أريد احلديث عن احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه وإمن   ت عندها كلي اضمحل  

 خط بيانة والزمان إذا رمسناه ة األم  ة يف بناء عقلي  له مدخلي  الزمان  بأن  ما قلت مثلة أصل إىل هذه القضي  
بالشكل الصحيح ترتك أثرها،  تة لو بُرجمَ ، هناك مقاطع زماني   أن ميشي بشكٍل رتيبيصعد وينزل وميكن 

، ضع املوجودما اآلن الو ال مثلما يريدون هم صلوات اهلل عليهم ت مثلة العيد ، لو بُرجمَ يف قضي   ما مرَّ مثل
ج أو منحين أو بشكل تعر  مُ  تصعد وتنزل وتسري بشكلٍ  ،اً بياني   اً رمسنا خط  أيضًا لو  ،اجلهة الثانية األحداث

 ،عمالقة ،ةما كانت هذه األحداث قوي  ة وكل  ة األم  ، األحداث هي األخرى ترتك أثرها يف بناء عقلي  رتيب
احلسني ، احلسني هذا  :تركت أثراً بعيد املدى ، عاشوراء هذا املعىن الذي متاهى يف هذا العنوان ،كبرية  ،شاخمة

ة ة غري الشيعي  ا يف الذهني  رب  ة ة الشيعي  العنوان الوسيع الذي ال أستطيع أن أرسم خارطًة له ، هذا يف الذهني  
عنوان حلقيقة ال نستطيع أن نرسم ة احلسني يعي  ة الشة ، يف الذهني  ة الشيعي  ث عن الذهني  شيء آخر ، أنا أحتد  
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هذه احلقيقة متاهى فيها الزمان واملكان  نا نعلم أن  هلا خارطة ، ال ندري أين حدود هذه احلقيقة ، لكن  
مثاًل حثي ة األحداث الباقية متاهت ، لذا لن جتد يف روايات األئم   أحداثنا وكل   واحلدث واألشخاص وكل  

منهم على أن نبكي على مصاب  ة حثي نبكي على مصائبهم ، وال جند يف روايات األئم   ة على أنمن األئم  
ها ل  كاملعان   ، ألن  ال يريد ذلك  النبَّ  ى اهلل عليه وآله ألن  مظلومًا صل  ذهب شهيدًا مسمومًا  وهو قد النب  

 ،وبه ، خارطٌة ليس هلا حدودالذي ال نستطيع أن نعرف شرقُه من غربه ومشالُه من جن متاهت يف هذا العنوان
ا أيي خارطٍة ليس هلا شرق وال غرب وال مشال وال جنوب إن  تلك ليست خبارطة ، هذا هو السؤال لو سألنا 

أحد معامل  ،من هذه العناوين الكثرية زيارة احلسني ،خارطة احلسني ، حتت هذا العنوان تربز عناوين كثرية
زيارة احلسني،  ،معلم من معامل هذه اخلارطة ،غرب وال مشال وال جنوبهذه اخلارطة اليت ليس هلا شرق وال 

ة بعد سقوط نظام النواصب ة سترتك أثرًا ، اآلن الزيارة األربعيني  ت كما أرادها األئم  زيارة احلسني لو ُفهمَ 
ه حٍد من فضٍل فيها ، إن  ة ، وليس ألة األم  ة سترتك أثراً يف بناء عقلي  ونظام البعثيني يف العراق ، الزيارة األربعيني  

حتت فضل تلك احلقيقة اليت ال حدود هلا ، فضُل هذا العنوان ) ح ، س ، ي ، ن ( قطعًا حتت نظِر املوىل 
ق لن يتحق    من دون رعايتهشيٍء حتت رعايته وإال   ة بن احلسن صلوات اهلل وسالمه عليهما ، كلي نظر احلج  

، ماذا نلمُح يف ة كثرياً عليه األئم   رة احلسني هذا العنوان الذي أكَّدزياة ، ة الشيعي  شيٌء يعوُد بالنفِع على األم  
ومشاركة  ،، بسطاء الشيعة هم املنفقونة ون يف هذه القضي  ة الشيعة هم املهتم  عام   ؟ نلمُح أن  الواقع الشيعي  

، ةة من هذه القضي  جتماعي  واإلة ة والسياسي  ستفادة اإلعالمي  ة فقط لإلالزعامات الديني  ة أو الواجهات الرمسي  
عند الزعامات  ،ةالشيعي  ة عند الزعامات السياسي   ،ةليس هناك من برنامٍج مرسوٍم عند العناوين السياسي  

ليس هناك من عنوان مرسوم ، ولو كانت هناك مشاركات يتيمة وبائسة من  ،ةات الديني  عند املرجعي   ،ةالديني  
، ة واضحةة هذه قضي  جتماعي  اإلة وركوب املوجة جل ركوب املوجة الديني  هذه اجلهات هذه املشاركات فقط أل

هبا اإلنسان ، ال تأثري هلا واضح ويف نفس الوقت جند  اليت ال يشعر اليتيمةقد تكون هناك بعض احلاالت 
من  على سبيل املثال ،ث مثاًل يف زيارة األربعنيهناك أيضًا من حياول أن يقف يف طريقها ، هناك من يتحد  

ة ات اإلرهابي  هذا سبب الزدياد اإلرهاب والعملي   ث بأن  وهناك من يتحد   ،هذا تعطيل للبلد ث بأن  يتحد  
من ِقَبل ة اإلسراف ، إسراف من ِقَبل الدولة وإسراف ث عن قضي  وتعريض الناس للخطر ، وهناك من يتحد  
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هبذه الزيارة،  من أجهزتا تكون منشغلة الدولة الكثري من قبل الدولة باعتبار أن  الناس املشاركني ، إسراف 
ة ث عن قضي  طعام وغري ذلك ، وهناك من يتحد  إلاة يف لناس يف قضايا اخلدمة احلسيني  واإلسراف من قبل ا

يف  الزياراتام ام األربعني يف أي  يف أي  ث ويرفع صوتُه ويرفع عقريته بالنداء فقط وهناك من يتحد   ،زيارة النساء
 ث عن أي  ام السنة ال يتحد  ة أي  مندوبة والصالة واجبة وأمثال هذه املعان ، يف بقي   زيارة احلسني ة أن  قضي  
ها والناس يأتون هبا ، ال توجد مقارنة بيننفسه يأيت هبا ة أخرى ، هناك الكثري من القضايا املندوبة هو قضي  

ات ويف منابر وات اجلمعة ويف الفضائي  وبني الصالة فقط حينما يصل األمر إىل زيارة احلسني وهذا يف صل
ضون للروايات اليت ثني حينما يتعر  دة يف الواقع الشيعي ، وأشياء أخرى كثرية ، وكثري من املتحد  خمتلفة ومتعد  

 وليس احلج   املستحب   هنا عن احلج  )رأسًا يبادرون احلديث  ني على احلج  سث عن فضل زيارة احلتتحد  
 المه عليه أفضل من احلج  وسزيارة احلسني صلوات اهلل  ؟! الروايات صرحية يف أن  هذا(، من قال لك الواجب

ا أكثر زيارة احلسني واجبة ، والروايات مضامينها ومداليلها واضحة من أن   الواجب ، والروايات صرحية يف أن  
تُه وزيارة احلسني هلا ريعاله تش ولكن زيارة احلسني أوجب وأفضل ، احلجي  واجبٌ  ، احلجي  وجوبًا من احلج  

 .تشريعاتا

ن ة هو ممستحب   احلسني يارةز  لقي نظرة على ما جاء يف روايات أهل البيت ، الفهم الشائع أن  اآلن إذا نُ 
رحلة ك بنطق متمس  ت زالت ال ةٍ ي  ا أجريت مقارنة بعقلمعىن زيارة احلسني يف مرحلة التأويل وإمن  عدم إدراِك 

ليكم رأ ع؟ أنا سأقكالمهذا ال هم منة، ماذا يفأقول لكم العريب فيكم أو الذي يفهم العربي   أنا التنزيل ، وإال  
 ؟مذا الكالمن ه تفهمونماذا  ،ة؟ العرب أو الذين يعرفون العربي  الروايات فماذا تفهمون منها

 الرواية يف أي  هذه  ل أن   أفص  ، ما عندي وقت حت  إمامنا الصادق وهذه الروايات من أوثق مصادر الطائفة 

زِيَارَة الْحُسَني وَاجِبَةٌ ) :، إمامنا الصادقلكن هذه الروايات من أوثق مصادر الطائفة  مكانٍ  ويف أي   مصدرٍ 

؟ سيأتيك من يلوي ( ماذا تفهمون من هذا النص  عَلَى كُلِّ مَن يُقِرُّ لِلحُسَنيِ عَلَيهِ السَّالم بِاإلِمَامَةِ مِنَ اهلل عَزَّ وَجَلَّ

الرتقيعات وأقول  كل  إىل   الرتقيعات وال أستمع أ من كل  أنا بالنسبة يل أترب   ،عنق احلقيقة ويأتيك بالرتقيعات
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ملاذا حينما يكتب  كالم اإلمام الصادق،  ، هذاإليكم ال حاجة لنا هبا ألصحاب الرتقيعات خذوا ترقيعاتكم 
 مستحب  تأيت وتسأل تقول هذا معناه  فحينما، واجب(اخلمُس )مثاًل ويقول ة قضي   هذه العبارة يف أي  الفقيه 

؟! وليس فقط يف هذه ل إىل مستحب  ملاذا كلمة اإلمام الصادق هنا تتحو   ؟أال يزجرونك ؟أال يصيحون فيك
، يبقى تشريع هذا الوجوب أيضًا ذكرتُه الروايات هناك تشريعات الرواية عندنا أعداد هائلة من الروايات 

ات ي  يأيت إىل هذه الكم   ،م هبذه احلقائقهُ لُ ه  ، هناك من جيَُ م ُجه لوا جيهلون بذلك ألن  تفصيالت ، الشيعة 
ة ، طبعاً سيقولون هذا العدد مستحب   ،صرحية بالوجوب فيقول هي مندوبةهي  ،حهافيسط   اهلائلة من الروايات

ن مَ  ،، هذا كالم اإلمام الصادقيل بالعلماء بعض من العلماء قالوا بالوجوب وال شأن  ، من العلماءالكبري 
 هذا كالم اإلمام الصادق وهذا كالم واضح يفهمه كلي  ، حاهلم من حالك،؟ العلماء حاهلم من حايل العلماء

زِيَارَة ) ،ة بالدراسة والتحصيلأو كان يعرف العربي   ًا يف األصل وهي لغتُه األم  إن كان عربي  ة من يعرف العربي  

؟ الزيارة  أنت للحسني باإلمامةتُِقري  (وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَن يُقِرُّ لِلحُسَنِي  بِاإلَِمامَِة مَِن اهلل عَزَّ وَجَلَّ عليهِ السَّالم الْحُسَني

 ،الروايات ذكرت ذلك ،اآلن ال أريد الدخول يف التفاصيلأنا  ؟ يف كم مد ة؟ هذا موضوع ثاٍن،واجبة ، كيف
 .ةقضي  ث عن أصل النتحد   اآلن

نتم يا ُمـَحمَّد ( أ يعَتَنَارُوا شِمُ؟ ) قرلباقر ، ماذا يقول اإلمام الباإلمام ا ينقل عند بن مسلم فقيه الشيعة حمم  

زيَارَِة َقربِ بِ  شِيعَتَنَا مُرُوا )لوجوب اعلى  ، األمر يدلي  ، ُمروهم من األمرأنت وأمثالك ُمُروا شيعتنا ابن مسلم 

 .( َوجَلَّاإلِمَامَةِ مِنَ اهلل عَزَّبِللحُسَني  رُّ نٍ يُقِْؤمِرَضٌ عَلَى كُلِّ مُفَِإنَّ إِتيَانَُه مُفتَ احلُسَنيِ عَلَيهِ السَّالم

 الَقَ م ، فَعَلتُ : نَ: قُ الَ؟ قَنيسَحُ الْ ربَ قَ ينَ ورِزُيد تَعِسَ مَّ ا أُي يَال لِت: قَالَقَعن إمامنا الصادق ) ةسعيد األمحسي   مي أ

زيارة  فإن  )الرواية تقول ، زيارة قرب احلسني ، لو كان ( هذه ليس من بعيد نيسَحُالْ  ربِقَ زُورِيه فَإِنَّ زِيَارَة وريهزُ

املقصود  هي  لو كانت هكذاوإن كان حت   املراد من بعيد وليس من قريب ، أن  ميكن أن يقول قائل  (احلسني
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 ربِ ة قَ ارَيَزِ نَّ إِفَ  يدعِسَ مَّ ا أُيَ يهورِيه زُ ورِزُ)الزيارة من قريب ولكن زيارة قرب يعين من قريب ، الرواية واضحة ل األو  

ث حنن نتحد   ة الروايات ذكرت تفاصيلعل  ن ، الذي له قطعًا ملن يتمكَّ  ،(اءسَالنِّوَ الِجَى الرِّلَةٌ عَبَاجِوَ نيسَحُالْ

ة إذا  ، األم  الثقافة تتغري   وأوجب من احلج   زيارة احلسني واجبة ا فهمت أن  ذة إاألم   يعين أن   ،ةعن أصل القضي  
ة عقلي   ،أحد مناسك العيد هبذا الفهم يت الروايات وفهمت الزيارة اليت هفهمت وعاشت العيد مثلما مر  

 .ة تقرتب من فناء اإلمام احلج  ة تتغري  األم  

( يعين  هُ رَهْ دَجَّم حَ كُ دَحَأَ أنَّ ولَ)  عبد الرمحن بن كثري ينقل وهو موىل اإلمام الباقر ، ينقل عن اإلمام الصادق

َكاً حَقَّاً مِن زُور احلُسَني لَكَانَ تَارِثُمَّ لَمْ يَ هْرَهُجَّ دَلَو أنَّ أَحَدَكُم حَ)  من بداية التكليف إىل أن ميوت سنة حيجي  يف كل  

، و معناهحلسني ، هذا ها زيارة إىلا ذهبو وا ولكن إحج   احلج  ؟ معناه ال تذهبوا إىل عناهيعين ما م (قوقِ اهللحُ

ينما يزور ؟ حق اهلل متى حقو د  ا تؤ ى حقوق اهلل وإمن  ه ما أد  من بداية التكليف إىل أن ميوت فإن   لو كان حيجي 

ثُمَّ لَمْ   دَهْرَهُحَدَكُم حَجَّأَو أنَّ لَ)  على الوجوب اهلل يدلي  تأدية حق   على الوجوب أن   احلسني ، أليس هذا يدلي 

ر فقرة نتبه إىل آخِ ؟ إ( ملاذا اهلل عَلَيهِ وَآلِه سُولهِ َصلَّىوقَ رَحُقُيَزُور احلُسَني ابنَ عليّ لَكَانَ َتارِكَاً حَقَّاً ِمن حُقوقِ اهلل وَ

؟ هذه نصوص  أقوى من هذاصي ن( هل هناك لِم مُسْى ُكلِّضٌَة مَِن اهلل وَاجِبَةٌ عَلَألَنَّ حَقَّ احلُسَنيِ فَرِييف الرواية ) 

حقوق  نم حقي  ، واجبة ، فريضة ،أهل البيت ، هذه الروايات من كامل الزيارات ومن أوثق كتب الطائفة

ة ارَيَزِ نَّ إِفَ أمَّ سعيد ياوريه زُة )كي تكون دلياًل على الوجوب؟ وهذه روايات صرحي  ماذا تريد أكثر من هذااهلل، 

ال أقول هناك مصلحة  صلحة من؟ أنامل ؟قيقةق احلعن( ملاذا يُلوى اءسَالنِّوَ الِجَى الرِّ لَةٌ عَبَاجِني وَسَحُالْ ربِقَ

 التنزيل وحاروا بنيهوا م تان  ول أ أقبالعلماء لكين   بني التنزيل والتأويل واهلل ال أسيء الظنَّ  ولكن احلرية
 روا قواعد التنزيل على مرحلة التأويل.والتأويل ، يريدون أن جيُ 
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تِه ي عُنُقِ أَوليَائهِ وشِيعَ امٍ عَهدَاً فِ إِمَكُلِّلِإنَّ ) اء عن اإلمام الرضا صلوات اهلل عليه:احلسن بن علي  الوش   رواية عن

 كَانَ أَئِمَّتُهُم شُفََعائُهُم َيومَ غُِّبوا عَلَيَها رُوَتَصْدِيقَاً بَِما تِهِم ةً فِي زِيَارَرَغْبَ هُمزَِيارَةَ قُبُورِهِم فَمَن زَارَ وَإنَّ مِن تََمامِ الَوفَاِء بِالعَهد

 .(القِيَامَة

عُدَ َفاِطَمة سْأَْن تَ عَلَيهَا دْ وَجَبَ إِلَّا وَقَْؤمِنَةٍ مُيَا زُرارة مَا فِي األَرضِ ِمنْ ا عن الباقر أو عن الصادق )إم   ،عن أحدمها

ابن  أو ن أعنُي بطاب مع زرارة اخل ،ضحةة وا( الروايصلوات اهلل وسالمه عليه فِي زِيَارَة احلُسَنيعَلَيهَا السَّالم 

 .اً والروايات كثريٌة جد  ، عنَي أ

 قَدْ عَقَّ رَسُولَ  : إِنَّهُأَقُول ؟كلِى ذَلَعَرُ قدِو يَهُهُ وَتَارَيَزِ كَرَتَ نْي مَول فِقُا تَاك: مَجُعِلتُ فِدَاحللب عن اإلمام الصادق )

 فكيف ،لدك حرامالذي و  والد( عقوق لرسول اهلل، أليس العقوق حرام؟ العقوق للى اهلل عليه وآلهصلّ اهلل

( أَمْرٍ هُوَ َلهُبِوَاسْتَخَفَّ )َل ُمـَحمَّد ( وعقَّ آنَاوَعَقَّ وآله صلَّى اهلل عليه اهلل أَقُول: إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَلرسول اهلل ، )

 ،قوق لرسول اهلل، عليه مه عستخفَّ بأمٍر موجٌَّه له ، أو استخفَّ بأمٍر يعود للحسني صلوات اهلل وسالإ
 !!أو جائز أو مكروه؟العقوق حرام 

ستحب ة امل هل األمور  (تَقَصَ اإلميَانالدِّين مُنْ نتَقَصَ مُنَمَنْ لَْم يَأتِي قَبَْر احلُسَني حَتَّى يَمُوت كَاعن إمامنا الصادق: )

نَ دُونَ املُؤمِنني يف جلَنَّةَ كَاخَلَ اإنْ دَ وَ )  ؟!أو األمور الواجبة بل األمور األهم  واألوجب تؤد ي إىل انتقاص الدين

 .عديدة تاياوالرو  ،ةجلن   بدون الشفاعة كيف يدخل اوإال   فاعةشأن يدخل يف ال البد  ( قطعاً اجلَنَّة
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( يعين زيارة ارَةرَكَ الزِّيَمَّن تَ عَسَأَلتُهًُا عن هارون بن خارجة عن الصادق صلوات اهلل عليه )رواية خطرية جد  

، ضالبالد، املر  ُبعد يفا الرب  نسان عندُه سبب اإل، بعض األحيان ( من دون سببةلَّري عِغَ نْ مِاحلسني )

 منهكذا لكن  ،تفاصيل هل ،ايات، هذا موجود يف الرو كبريةب عليها أضرار  ترتت  املشاغل اليت ال ميكن تركها 

؟! تحبابذلك على اإلس ل يدلي ه( ارهَذَا رَجُلٌ مِن أَهْلِ النَّ) :نتبهوا إىل جواب اإلمام الصادقإغري سبب، 

م فهَ يُ لروايات وكيف اهذه م يف تُفهَ !! أنا ال أدري ك اإلستحبابيف حد  الزيارة  م منه أن  هذا اجلواب يُفهَ هل 
 حديث أهل البيت!!

لزيارات ا كامل وجودة يفمهذه الروايات  ، كلي صلوات اهلل عليه عن أيب بكر احلضرمي عن باقر العلوم 

نَّة فَلَيعِرض لَمَ أَنَُّه مِْن أَهلِ اجلَادَ أَنْ يَعْن أَرَ: مَلقَالَ: سَمِعتُُه يَقو، )، يف مصادر احلديث املعروفة عندناوالكتب األربعة

، ربِ احلُسَنيِ عَلَيهِ السَّالمقَاً فَليَرغَب فِي زِيَارَةِ نَا ُمـحِبَّانَ لَنْ كَوَمَ ) ل( هذا امتحان أو  فَإن قَبِلَهُ فَهُو ُمؤْمِنحُبَّنَا عَلى قَلبِه 

مْ يَكُن ِللحُسَنيِ زَوَّارَاً َكانَ وَمَنْ لَ ِمن أَهلِ اجلَنَّة لبَيت وَكَانَاأَهلَ  نَالَالم زَوَّارَاً عَرفنَاُه باحلُبِّ فَمَن كَاَن لِلحُسَنيِ َعليهِ السَّ

 .ن بعيدمر زُ ذر فليَـ ن عنده عُ ولكن مَ احلديث هنا عن الزيارة من قريب  (نَاقِصَ اإلميَان

نَّ أَين عليّ بَلَغ يَان ) ن ميمو بطب علي  ، اإلمام خياالصادق صلوات اهلل عليه نبن ميمون الصائغ ععن علي  

ي أَعرُِف كَثرياً ِمَن إِنِّ قُلُت : جُعِلتُ فِداك سَني بن عليّ ونَ احلُزُورُقَومًَا مِْن شِيعَتِنَا يَمرُّ بِأحَدِهِم السَّنَة والسَّنَتَان ال يَ

هِ وآله ى اهلل عليارِ مُـحَمَّدٍ صلّوا وَعَن جِو زَاغُابِ اهللظِّهِم أَخطَئوا وَعَنْ ثَوحَاهلل لِا وأمقال : النَّاسِ هبَذه الصفة ، 

 .(تَبَاعَدُوا
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يف  وص تدخلالنص ،النصوص تتجاوز العشرات والعشرات ماذا تريد أن تقول الروايات أكثر من ذلك؟
 :إستمع إىل هذه الروايات ،ة يف هذه املضامنيعن األئم  املئات 

: إنَُّه قَالَ) ة من قريب( زيار حَُسنيبْرِ الْ قَ: سَأَلتُهُ عَنْ زِيَارَةِقَالَعن أيب خدجية عن الصادق صلوات اهلل عليه )

قال هلذا العمل يُ ، هل يه ت تؤد  عمل أن أفضل هيعين إن  ؟  هذه العبارةماذا تعين (أَفْضَلُ مَا يَكُونُ ِمنَ األَعْمَال

 األعمال، ل  أفضل ك ، فهو فيها الواجب وفيها املندوب؟! إذا كان أفضل األعمال ، األعمال ه مندوببأن  
الشيعة ويف  أحاديث يف جامعوموجودة يف الوسائل و  يف كامل الزيارات وأيضاً رواية هذه ال، الكلمة واضحة

زيارة  ن  إاللسان  هذانفس بة روايات عد   ،روايةوتوجد أكثر من  ،ة أخرى كثريةمصادر حديثي  يف البحار و 
 .دذا العدهكثر من أوثالثة وأربعة ، روايات عديدة ليس اثنني احلسني أفضل ما يكون من األعمال 

عَبدِ اهلل عََليهِ  أبَا ا زُرْتُمإِذَ) تزيارايف كامل ال أيضاً الرواية ،؟ عن عبد امللك بن مقرنماذا يقول إمامنا الصادق

النَّاس َلاقْتَتَلوا على  نَ اخَلري وَيَعْلَمُ ذَلِكَم زِيَارَتهِ يف َما مُونَ ََلَو يَعْلَ: )و( إىل أن قالالسَّالم فَالِزمُوا الصَّمْت إلَّا ِمن خَري

( أَكْثَرُ مِن أَنْ يُحَْصىإِتْيَانِه  تْيَانِه فَإنَّ اخلَريَ فِيهَدُوا فِي إِ ال تَزوَ: )( إىل أن قالزِيَارَتِهِ بالسّيُوف وَلَبَاعُوا أمواَلهُم يف إِتْيَانِه

من  كمٍ حُ  أيي  ،ةذه القو  ه ،الكال متلك هذا املِ ، األحكام اليت يُقال عنها واجبة هذا ِمالك أكثر من واجب
 ااملالك رب   ، ؟الكذا املِ ل همثحكم من األحكام فيه  أيي  ؟األحكام عندنا ِمالكُه يصل إىل هذه الدرجة

 ، هو هذاشريع من الت حلكمةاة أو هذا املقصود ، املالك هو املصلحة أو املنفعة أو العل  البعض ال يفهم 
 .ة احلكماملقصود من املالك ، ما ورائي  

النَّاس َما فِي زِيَارَة قربِ َلو يَعلمُ د بن مسلم وأيضًا يف كامل الزيارات )اإلمام الباقر يرويها حمم  الرواية أيضًا عن 

( أيي ِمالك؟ هذا املالك أكثر من اترَسَيهِ حَلَهم عَسُنفُت أَقَطَّعَتتُوا شَوقًَا والَمَنَ الَفضل يهِ السَّالم مِ لَاحلُسَني عَ

ة على ت دال  الروايات مر   ،هذا جزء من روايات كثرية ،فيت على هذا األساسنا ال نُ ، قد يقول قائل بأن  الواجب
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ة ت علينا الصرحية والدال  بعضها بعضًا ، الروايات مر   الوجوب ، هذا جزء من روايات ، هذه روايات يشدي 
 .على الوجوب

 ستمع إىل هذه الرواية:إ

مَوالِيه يا  سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اهلل عَلَيهِ السَّالم يَقُوُل لِرَجُلٍ ِمنْ)يب يعفور ، أيضاً يف كامل الزيارات عن أيب عبد اهلل بن أ

 وَهُ له وَ الَ قَة ، فَرَّني مَتَنَني أو سَنِالث سِ ثَ نيَ بَورهُ زُي أَنِّم إِعَ: نَ  الَ، قَيه لَوات اهلل عَلَاحلُسني صَفُالن أتزورُ قَربَ أَبي عَبدِ اهلل 

 لونه من جهة تغري  اإلمام  أو إىل أن  اإلمام كان يف حالة مرض  ا إشارة إىل أن  إم   الوجه ( مصفري جهالوَ رُّصفَمَ

فَقَالَ له وَهُوَ )ا اإلشارة إىل هذه اجلهة فلرب  ة طويلة يف حياة اإلمام كان مريضًا ت فرتة زمني  ومر   ،عدم رضاه

أَكُلُّ هذا مِمَّا أَنْتَ فِيه ، فََقال لَهُ : جُعِلتُ فِداك  لَو زُرتَهُ لََكانَ أَفضَلُ لَك الَّذِي الَ إِلَهَ إِلَّا هُو الوَجه : أمَا وَاهللِمَصفَرُّ 

ماذا ( وَمَا حَجَّ مِنْكُم أَحَدلَرتَكْتُم احلَجَّ رَأسَاً ؟ فَقَالَ : نَعَم ، واهللِ َلو أَنّي حَدَّثْتُكُم بِفَضلِ زِيَارَته وَبِفَضلِ قَربِهِ الفَضل

 دُ ، لكن اإلمام ما كان جيَ  سني املالك فيها أعلى وأقوى من احلج  زيارة احل بأن   رال ُيشعِ ؟ أر هذا الكالمُيشعِ 

واهللِ لَو أَنّي حَدَّثْتُكُم  الكالم واضح )وإال   من يفهم هذه املعان ، وهي مرحلة من مراحل التأويليف الشيعة 

ما يريد من أتباعِه أن  ( واإلماموَمَا حَجَّ مِنْكُم أَحَد ( من أساسِه )بِفَضلِ زِيَارَته وَبِفَضلِ َقربِهِ َلرَتكْتُم احلَجَّ رَأسَاً

يقول اإلمام:  ، ث  ولكن زيارة احلسني أوجب ، وهذا واضح يف هذا الكالم  واجبٌ  ، احلجي  يرتكوا احلجَّ 

وهذا أيضًا واضح يف نفس  (اةَ حَرَمأنْ يَتَّخِذَ مَكَّخَذَ كَربَالء حَرََماً آِمنًَا مُبَارََكاً َقبلَ أَما عَلِمَت أَنَّ اهلل اتّ وَحيَك )

فقلتُ له : قَد َفرَضَ اهلل عَلى النَّاِس  :قال ابن أبي يعفور )عن ِمالك احلكم  ،ات احلكم، حديث عن خلفي  املطلب

 لو حت   (هكذا جَعَلَهُ اهلليءٌ ذا شَفَإنَّ هَوَإنْ كَانَ كَذَلِك  :حلُسَني عَليهِ السَّالم فَقَالَوَلَمْ يَذْكُر زيارة قرب احَجَّ البَيت 
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وَإنْ كَانَ كَذَلِك فَإنَّ هَذا شَيءٌ جَعَلَهُ اهلل هكذا أَمَا سَمِعتَ قوَل أبي ) وذلك هو منطق التنزيل تقول أنت هكذا

( فَرََض هَذا عَلى العِبَادوَلكنَّ اهلل ِمن َظاهِر القَدَم إِنَّ بَاطَِن القَدَمِ أَحَقُّ باملَسحِ  :حَيث يقول أمري املؤمنني عليه السالم

الً قد يسأل سائل ملاذا؟ أو  ، باملسح من ظاهر القدم يقول باطن القدم أحق   وضوء، أمري املؤمننية اليف قضي  
ة الوضوء ، وإذا كانت عملي  ن القدم يكون أوسخ من ظاهر القدمفباطة ة تنظيفي  ة الوضوء عملي  إذا كانت عملي  

ة يف ؟ ما هي الرمزي  أإذا أردنا أن نسأل الروايات ملاذا نتوض  أ؟ ملاذا نتوض   حننُ  ،الرواياتة كما يف ة رمزي  عملي  
آدم سعى برجلِه إىل الشجرة ونظر إليها  ة أبينا آدم ألن  ة يف الوضوء هي إشارة إىل معصي  ؟ الرمزي  الوضوء

 وللرجلني ألن  ء الوضوء لليدين ومن هنا جاءت املضمضة وجاء الوضوء للوجه وجا ،وأكل منهايه وتناوهلا بيدَ 
ة خارجة عن حبثنا ، لكن إذا كان املسح للرجل  هذه الوسائل هي الوسائل اليت ارتكبت هبا املعصية ، قضي  

كلمة أخرى   ،د األوصياءا سعت بباطنها وإىل هذا يشري سي  ا سعت إىل املعصية فإمن  كما يف الروايات ألن  

 ركن من أركان احلج   أهم   ( يعينمرَحَالْ جلَل ألَضَفْ أَانَ م كَرَحَي الْ فِ انَو كَف لَ وقِمَالْ نَّأَ تَمْ لِما عَوَأَ )د األوصياء سي  ل

ليس ، مقصود خارج احلرم خارج املسجد احلرام  يناحلرم يع ، خارجعرفات خارج احلرم  ،الوقوف يف عرفات
 أركان احلج   لكن أهم  ، املسجد احلرام أشرف من جبل عرفات ا خارج املسجد احلرام منطقة احلل واحلرم وإمن  

 أفضل من عرفات( من جهة أن املسجد احلرام ا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوقِف لَو كَانَ فِي الْحَرَم َكانَ أَفْضَلأَوَم) عند عرفات

جهة  ، نةات معي  خصوصي  ، ة نالالت معي  واحدة د ( القضية لكل  وَلَكنَّ اهلل صَنَعَ ذَلِكَ يف غَرِي احلَرَم ألَجلَ الْحَرَم)

هذه  وكلي ت احلكمة ات لبطُلَ ولوال احليثي  منظور إليها من جانب من اجلوانب ، وكما يقول احلكماء  ةوحيثي  
هذا الكالم واضح  املالك والفضل لزيارة احلسني ، كل   ؟ ألجل أن يقول بأن   شيٍء ساقهاالبيانات اإلمام ألي  

  من التأويل ألن  مقطع معني   ، يفمرحلةم يف اإلمام أيضًا يتكل   أن  عتبار ، وإذا أخذنا بنظر اإللروايةيف هذه ا
، ار من  لذلك ماذا يقولون؟ خذوا بقول املتأخ  ة ، يعين من جاء من بعدِه من األئم  ة ة تدرجيي  ة التأويل عملي  عملي  

 كة.متحر  ة ة التأويل عملي  عملي   ر ألن  خذوا بقول املتأخ  !! ر؟ أليس هذه رواياتمملاذا نأخذ بقول املتأخ  
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ا اك مَلتُ : جُِعلتُ فِد؟ قُاملعَا تَجْجَا حَمَأَة اعَا رفَ: يَيلِ الَقَفَيه لَ اهلل عَ واتُلَق صَادِى الصَّلَلتُ عَخَدَعن رفاعة ) 

ا ة مَاعَفَرا ي : يَلِ الَقَفَ)  عرفةيف ين زرت احلسنيفت يع( عرَّ نيسَحُالْ ربِقَ ندَرَّفتُ عِي عَنِ نَّكِلَه وَأحجُّ بِا ي مَندِعِ انَكَ

 .(داني أبَسَاحلُ ربِ ة قَارَيَع زِدَيث ال تَدِحَك بِدَّثتُحَلَ جَّاحلَ اسُلنَّا عَدَيَ نْ ه أَكرَوال أنَّي أَلَيه نى فِلُ مِهْأَ انَ تَ عَمَّا كَرْقَصُ

الب عاً وعندي مطري سريلوقت جيا لكن أرى أن  أختم هبذه الرواية هناك روايات أخرى اً، والروايات كثريٌة جد  
 أتناوهلا.

رات  كامل الزياموجودة يفو قطع خذ منها فقط هذا املوالرواية طويلة آاد البصري الرواية عن عبد اهلل بن مح  

بد ععن )تب الطائفة أوثق ك اراتكامل الزي  ة األخرى ، أقول كامل الزيارات ألن  وموجودة يف املصادر احلديثي  

( اهَ ثلُدٌ مِحَأَ يَوتِا أُة مَيلَضِفَم لَكُ ربِي قُ: فِ الَـ قَ  أوـ  مكُندَعِ نَّ إِ:  يلِ الَ ال : قَاد البصري عن أبي عبد اهلل قَبن محّاهلل 

 ادق صلوات اهللقول الصاذا يم ث   ،اد البصري من أهل العراقبن مح  عبد اهلل  عندكم يا أهل العراق خياطب

ا هَ وا لَ سُمُّ دْة قَاصَّهالً خَا ألَهَلَ نَّإِا وَهَ بِ امِيَ لقِى الَال عَا وَيهَلَعَ ونَظُافِحَال تُا وَهَ تِفَعرِمَ هَنْكُا هَ ونَفُرِعم تَكُبُسَحْا أَمَوَ)عليه 

 مْ لَوَ  فتَصَي وَذِا الَّذَهَا مَوَ اكدَفِ لتُجُعِإىل أن يقول: )ة يف وصف هذه القضي   ( واإلمام يستمري اهَعطوأَوَ

ني سَاحلُ يَدِّجَ ةُارَيَ: زِ الَقَ) ؟( ما هي هذهاِرفَتِهََه مَعوَمَا أَحْسَبُكُم تَعرِفُونَهَا كُنْ)( هذه األوصاف العظيمة هِ؟مِّسَتُ

 .( والرواية فيها تفصيليهلَه عَالمُسَاهلل وَ واتُلَصَ

، أقل من مخسة باملئة كثري واهلل مخسة باملئة ، مخسة باملئة   نسبة وال ُتَشك ل حت  ًا جد   ةاذج قليلواهلِل هذه من
بعضها بعضًا تشري إىل  دمن الروايات اليت وردت يف أوثق مصادر الطائفة يعضهذه أقل من مخسة باملئة 

 لست بصدد احلديِث عن كل  ين لكن   ة أيضًا مذكور يف الرواياتا تفصيل املسائل الفقهي  وجوب الزيارة ، أم  
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د الشهداء عن زيارة سي   يأذهب فقط إىل أصول الكايف ألمتم حديث يف هذا الربنامج املوجز،صغريٍة وكبرية 
 وأنتقل بعد ذلك إىل نقطٍة أخرى:

ر صلوات اهلل عليهم ، ًا من حديثهم الطاهر املطهَّ نا عن احلسني وعن زياراتِه يف جزٍء يسري جد  مسعتم ما قرأ

قَالَ : نَظََر إىل النَّاس ، اإلمام الباقر )ضيل عن أيب جعفر صلوات اهلل عليهل ، عن الفُ الكايف اجلزء األو   هو هذا

هَكَذا كَانُوا يَطُوفُوَن ِفي فَقَالَ: فماذا قال؟ ) ،( اإلمام ينظر إىل الناس يطوفون حول الكعبةيَطُوفُونَ حَوَل الكَعبَة

ا أُمِروا أنْ يَُطوفُوا بَِها ثُمَّ إنَّم) ونب  لَ ون مالبسهم ويُـ وأيضًا يغري  كان الناس أيضًا يطوفون ة  ( يف اجلاهلي  الْجَاهِلِيَّة

مَِن النَّاسِ َتهْوِي  ئِدَةًيَنفِروا إلينَا فَُيعْلُِمونَا وِاليَتَهُم وَمَودَّتَهُم ويَعرِضُوا عَلينَا نُصرَتَهُم ، ثُمَّ قرأ هذه اآلية : }فَاجْعَل أَفْ

الروايات  ؟جند فيه هذا املعىنالذي نقوم به حنُن الشيعة  ، هل احلجي ( توي إىل ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد {لَيهِمإِ

أن نلتقي بإمامنا رًا لنا تيس  لقاء اإلمام ، صحيح يف عصرنا هذا ليس مُ  متام احلج   ،كمال احلج    أن   تقول
اج يضيع احُلج   يف هذا الضوء أم أن   يف هذا السياق أو ولكن هل نفهم احلجَّ  ،صلوات اهلل وسالمه عليه

ك هبذا ، حترَّ ة للفقهاء واملراجع ، )س( من الفقهاء يقول كذا ، )ص( يقول كذا ختالفات الفقهي  بني اإلوقتهم 
أوضاعهم مع هذا قوا كيف يستطيعون أن يوف  اج الشاغل  رجع إىل الوراء ، ويبقى شغل احلج  ، إاهجت  اإل
، شغٌل سنة ة احلج يف كل  هذه هي قص   ،جون هلم قوائم بالذبائح الكفاراتويف النهاية خُيرِ ختالف الفقهي اإل

 يعودوا وهم حت  اج باخلروج من بلدانم منذ أن تبدأ حركة احلج  ة ختالفات الفقهي  اج يف اإلللحج  شاغل 
، ؟! كماُل احلج  لقاُء اإلمامأهل البيتُث عنها ، أين هذا املعىن عن املعان اليت يتحد  حُممَّلون بقوائم الكفارات

أفضل من  هويُقال بأن   من ذكر أهل البيت فارغٌ  بذكر أهل البيت بالذكر الذي يريدونُه ، حجي  احلجي  أُ هل يُعبَّ 
ة واملوقف يكون يف يوم الرتوي  وقتِه ، العيد يكون يف يوم عرفاتليس يف ؟ وحجي  هذامنطقٍ  بأي   ،زيارة احلسني

 يكون احلجي عرفة وإذا كان املوقف ليس يف عرفة  ولكن للضرورة ، أليس احلج   !!اً باطالً حج   ، أليس هذا احلجي 
ا قد يكون يوم عرفة يف يوم عرفة يف بعٍض من السنني قد يكون ، رب  ر سنة تتكر   ة يف كل  باطاًل وهذه القضي  
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ة معروفة ، والقضي   ة و...،ة املواقيت واألهل  ختالف يف قضي  ، اإلة ة هي القضي  سنة القضي   ولكن يف كل  ا رب  
ه ال فيه لقاء لإلمام ألن   وحجي خيلو من ذكر أهل البيت بالنحو الذي يريدُه أهل البيت  ال يف مواقيتِه وحجي  حجي 

من  أفضلُ  هذا احلجَّ  من دون كمال ، من دون متام ، وتقول يل بأن   لقاءه ، يعين احلج   وكمال احلج  غائب 
الذي أنت تقول به هذا ة صلوات اهلل عليهم ، هذا الفهم عن األئم   احلسني وكل هذه األحاديث الواردة زيارة

 .ويل فهذه الروايات وهذه األحاديثيف مرحلة التأا الفهم فهٌم من مرحلة التنزيل أم  

 ة أمااهليّاجلفعال فِعَالٌ كَا قال؟ _ _ فماذ ونلمَعيَا مَوَ ةكَّمَ بِ اسَ أى النَّرَر وَعفَا جَبَتُ أَعْ مِ سَ  :الَة قَبيدَي عُبِن أَعَ)

( لينا نُصرتَهُمعفيخربونا بواليتهم ويعرضوا  يَمرُّوا بنارَهُم فَُذوا أن يقضوا تَفَثَهُم وَليُوفوا نُواهلل ما أُمِروا هبذا وما ُأمِروا إلّ

 هو أن يرجعوا إلينا. ة أصل القضي  ، بروتوكول  دهذه املناسك جمر  

رام احل ( داخل إىل البيتا خَارِجٌاخِلٌ وأَنَدَوَهُوَ لوم )( صلوات اهلل عليه باقُر العير قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعفَردِسَ نْعَ)

جَار فَيَطُوفُوا بَِها ثُمَّ يَأتُوَنا اس أَنْ يَأتُوا هذه األَحْا أُمِرَ النَّ إِنَّمَ دِيروأَخَذَ بيَدي ثُمَّ استقبَلَ البَيت فَقَالَ : يَا سَ  وأَنَا خَارِجٌ)

( ُثَّ اهتدى بواليتهم هْتَدَى{ ًا ثُمَّ ا وَعَمِلَ صَالِحَ تَابَ وَآمَنَ  لِمَنْ  ارٌفَيُعْلُِمونَا وَالَيَتَهُم لَنَا وَهُوَ ُقول اهلل : } وَإِنّي لَغَفَّ 

ا أم  ل عان التنزيملوفقًا  احلاً ص لو كان تاب وآمن وعمل يعين من دون الرجوع إليهم اهلداية غري موجودة حت  

( ماذا درِِه صَإىل  هبيدِ دَى{ثُمَّ أَومَأ ثُمَّ اهْتَالَِحاًمِلَ صَوَإِنّي لَغَفَّارٌ لَِمنْ تَابَ وَآمََن وَعَ})معان التأويل تقول هنا 

لروايات، الكثري من هذه يوجد ا واهلل و، هذه كلمات أهل البيت اهتدى إىل واليتنا  ( ُث   إىل وَاليَتِنَا؟ ) قال

من وديان  ،من هناكو ن هنا ها مقتنصُ أ ، هذه مناذجٌ أحاديث أهل البيت  أنا ال أستطيع أن أقرأ لكم كلَّ 
من  ،لنوريحلديث ااديان من و  ،من وديان العقيق امللكي ،من وديان اجلواهر ،والزبرجدالذهب واألملاس 

 .يتوأمركم ُرشد صلوات اهلل وسالمه عليكم ساديت أئم  وديان كالمكم نور 
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العيد  ن  أعيد باعتبار عن ال ثتُ د  وحت، قلنا هناك رافد الزمن ، األحداثالثان أو الرافد الثان هذا هو اخلطي 
ال حدود  ،ود هلا يت ال حدعن اخلارطة ال ثت عن احلدث األهم  وحتد  األحداث،  ة،مقطع زمان له خصوصي  

هم مع احلسني لنا هبذا الفذا تعامإ، نيزيارة احلس ومنطقٌة وَمعَلٌم من هذه اخلارطة ،احلسني ،ةة وال مكاني  زماني  
مرحلة  ة أقرب إىلم  ة األلي  انت عقكإىل مرحلة التأويل وإذا   ة تكون أقربة األم  عقلي   ،ومع العيد ومع الزيارة

؟ سني(يا لثارات احلعارُه )ش أن   ، ما معىنكانت أقرب إىل فناء إمام زمانا صلوات اهلل وسالمه عليه   التأويل
ذا املضمون هلة وفقاً م  ة األلي  بىن عقتُ ة ، كيف ة األم  أن يكون منسجماً مع عقلي  املراد من هذا الشعار  أليس أن  

طلب طويل وامل ،دلروافمن دون هذه الضوابط؟! من دون هذه الروافد؟! ال ميكن أن تبىن من دون هذه ا
 .عريض

األشخاص  ،م األمنوذج ، األسوةهُ  ،ةة األم  الرافد الثالث الذي يرتك األثر األقوى يف عقلي   ،الرافد الثالث
 ،العقائدي   الشيعي   وحنن عندنا هم صلوات اهلل عليهم، يف اجلو   ة ،لة األم  ي  يف خمُ  ،ةالبارزون يف ذاكرة األم  

اإلمام  ،(اإلمامجتمعها عبارة واحدة ) ،قل ما شئت ،احُلجَّة ،عل مامل ،األمنوذج ،األسوة ،األشخاص البارزون
واإلمام هو  وهو األصل فاإلمام هو األصل احلقيقة اجلامعة ومأخوذة من األُم   ،مأخوذة من اأَلم  وهو اجلمع

األمنوذج عندنا هم صلوات اهلل عليهم  العقائدي   احلقيقة اجلامعة ، احلقيقة احمليطة ، حنُن يف واقعنا الشيعي  
بعض  ،بار يف املعرفةثري الغُ هذه احلواجز تُ  ،ة تكون هناك حواجزة األم  يف بناء عقلي  ولكن يف بعض األحيان 

ثري فيها ة يُ ة األم  ، بعض األحيان عقلي   مواليةحواجز  وبعض األحيانة عاديهذه احلواجز حواجز مُ  ،األحيان
ث عن أعداء ة تتحد  ة وثقافة األم  ة وإعالم األم  ؟ الرموز املعادية ألهل البيت حينما تكون تربية األم  الغبار َمن

سيكون هناك ُغبار  ،ة الوالية والرباءة األجيال على عدم الوضوح يف قضي  رب  أهل البيت بنحٍو من اجملاملة وتُ 
ة يف معرفة األمنوذج بسبب عدم الوضوح يف الرباءة ، ويف بعض األحيان الغبار يُثار ة األم  أمام عقلي  يُثار 

ذهب أبسبب جهات موالية ال بسبب جهات معادية ، يعين هناك مناذج موالية ُتطرح ، أنا إىل أين أريد أن 
، ح نفسهُ طرَ وهذا السؤال الذي يَ  ةة الشيعي  ة يف الذهني  اإلشكالي  ه أريد احلديث عن األنبياء عليهم السالم ، هذ

السؤال يطرُح نفسُه   حنُن حينما نقول أن  وإال  يطرحُه الشيعة بسبب جهلهم ا احلقيقة هو ال يطرُح نفسُه وإمن  
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ا الشيعة لكن هذا السؤال مل يطرح هو نفسُه وإمن   ،هذا السؤال بسببِه طُرحَ معقول  أن يكون هناك جوي  البد  
ة أفضل من هل األئمّ : فكر أهل البيت يطرحون هذا السؤالألهل البيت والبتعادهم عن جلهلهم وجلفائهم 

األنبياء  ألن  أنا أقول هلذا السائل حجٌر بفيك ، هذا السؤال خطأ  ة؟األنبياء أو األنبياء أفضل من األئمّ 
 كبار ؟( شيعةة أم الاألئم   ؟ن األفضلمَ )وال ميكن أن تسأل ة شيعة األئم  

ُ
هذا السؤال والذي يطرحه

 كتبهم من أين جاء؟العلماء يف 

مرحلة  ذلك الوقت يف ويفياء األنب القرآن حتدَّث عن باعتبار أن   التنزيلاًل من البقاء يف مرحلة هذا جاء أو  
 .فاتخل  ذه امله، البقاء يف مرحلة التنزيل هو الذي ترك  كانت الثقافة هبذا احلد  التنزيل  

لب وهناك ميل ق الشيعي لواقعاثانيًا امليل إىل الفكر املخالف بسبب الشحن الكبري من آثارهم املوجود يف 
ة يف احلقيق ،بةاذخرى كين أة وعناو ة والوحدة اإلسالمي  اوين التقي  أيضًا عند بعض العلماء إليهم حتت عن

 موجود. اً قلبي   ميالً ن هبا و غط  يُ 

 .ق حبديث أهل البيتطبَ النقطة الثالثة اجلهل حبديث أهل البيت ، هناك جهل مُ 

 ال ترون أن  أ، ة م  ة األيف ذهني   ،ةئم  ك غبار يف معرفة األ؟ هذا يرتُ ةاألئم   يأيت هذا السؤال األنبياء أفضل أوف
ا هذ ،ن هلم فضلالن فالف لبيتأهل ا أعداء أن  ة ، البعض يطرحون سؤال قضي   ة تطرح هذا السؤال دائماً األم  

، األنبياء  ألولياءار من جهة هذا غبااألنبياء  ة أفضل أواألئم  أن  ، الذين يسألون من جهة األعداء غبار 
هذا  ،ةئم  أفضل أم األء األنبيا هلئلة فتأيت مثاًل األسأولياء أهل البيت ، وهذا الغبار تثريُه املعرفة اخلاطئة 

ة أفضل م  األئ أو أن  م ويل العز أعدا ء ة أفضل من األنبيااألئم   أن  األنبياء أفضل أو  ، وقد يأيت اجلواب أن  واحد
 ن  ألة واألنبياء  األئم  بنيايسة ة حمدودة بينما احلقيقة ال توجد مقأفضلي  ة األنبياء ولكن هذه األفضلي  من 

 قة؟! هبذه الطريالتفكري ةملي  ع وكيف تتمي ح هذا السؤال فكيف يُطرَ  ،األنبياء هم من شيعتهم هم من أتباعهم

 على ،م أمجعنيمه عليه وساليات وأحاديث أهل البيت صلوات اهللاعلى بعٍض من رو مرورًا سريعًا  أنا أمري 
 سبيل املثال:
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إِنَّ حَدِيثَنَا إِنَّ أَمرَنَا صَِعبٌ ث )موجودة ، الروايات اليت تتحد  ، روايات كثرية ما جاء يف بصائر الدرجات 

أو خارجون من البداية ) أصالً  ( يعين هؤالءمُرسَل فإنَّ ِمنَ األَنبيَاء َمن لَيسَ بِمُرسَل  صعَب ال يَحتَمِلُهُ إِلَّا َنيبٌّمُستَ

أو عَبدٌ امتَحَنَ اهلل قَلبُه البداية )( يعين هؤالء أيضًا خارجون من بِمُقَرَّب سمَلَك مُقَرَّب َفإنَّ مِنَ املَالئِكَة مَنْ لَيَ

، هذه الرواية وليس رواية واحدة هذا املضمون خرجوا من البداية ن قلوهبم حَ تَ ( يعين أيضًا الذين مل متُ لإلميَان

، حديثهم أمرهم ة هم أويل العزم ون قل  واألنبياء املرسل ،الشاسع بينهم وبني األنبياء املرسلني الفرق يكفي ليبني  
بصائر فإن من األنبياء من ليس برسل أبواب كاملة موجودة يف مرسل   نبي صعٌب مستصعب ال حيتملُه إال  

ال أقرأ النصوص ، حديثهم أمرهم صعٌب ث عن املضامني الوقت جيري سريعًا وسأحتد   الدرجات ، أنا أرى
، تمل حديثهم وقطعاً بتوفيٍق منهماملرسل أن حي مرسل ، يعين غاية ما يصله النبي   نبي مستصعب ال حيتملُه إال  

والروايات واهلل يف هذا  ،ةنا وبوالية علي  واألئم  ة نبي   بنبو  إال   ثَ بُعِ  ه ما من نب  ضح يف كلماتم ، ألن  وهذا سيت  
هم رُ م  بكثرة يف الروايات ، فأَ  ردَ وَ  هذا املضمونن لذكرها ، لكن ل االال يوجد جماًا املضمون كثرية جد  

ا إذا واحتمال أمرهم ، أم  ما يصل إليه هو احتماُل حديثهم  ىأعل مرسل ، يعين  نبي وحديثهم ال حيتملُه إال  
امتحن اهلل قلبُه  ب وال عبدٌ مقرَّ  كٌ مرسل وال ملَ  حديثهم ال حيتملُه ال نبي  ن   أمرهم إإن  انتقلنا إىل مرتبة أخرى 

مرسل وال  ( فمن حيتملُه إذا كان ال نبي ؟فَمَن يَحتَِمُلهُ جُعِلتُ فِداكسَأَلتُ اإلِمَام ، أبو الصامت يقول: )لإلميان 

هو  ى اهلل عليه وآله لو َدنوُت أمنلة الحرتقت ،صل   ب ، هو نفس الكالم الذي قاله جربئيل للنب  ملك مقر  

( يف املعراج ، أمرهم وحديثهم َصعٌب مستصعب ال قترَة الحتَلَمُنْوُت أَنَو دَلَاحلديث )هذا أحد مصاديق هذا 

(  ال أنبياء مرسلون وال مالئكة ؟مَن َيحْتَمِلُهُ جُعِلتُ فِداكتُ : فَلقُ)ب مرسل وال ملٌك مقر   حيتملُه ال نبي 

 ،مرسل  نبي ال حيتملُه إال   ،قبل قليل حتمال الذي مر  ذلك اإل( إذاً  قَالَ : مَنْ شِئْنَابون وال عباد متحنون ) مقر  

، إذا كانت املرتبة األعلى أوىل  من بابتهم املرتبة األدىن قطعًا بشيئتهم ئاملرتبة بشيهو إذا كانت هذه 
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مرسل  املرتبة ستكون من باب أوىل بشيئتهم أيضًا ، إذا كانت هذه املرتبة ال حيتملها ال نبي  تلكبشيئتهم 
ب وال عبٌد متحن من حيتملُه من شئنا ، إذا كانت املرتبة األعلى بشيئتهم تلك املرتبة األدىن وال ملك مقر  

رهم أم ري املرسلني أعلى ما يصلون إليه أن حيتملواغ األنبياءغري  ،أيضًا بشيئتهم ، فإذا كان األنبياء املرسلون
ا ، أم  ة، أقول حجٌر بفيكذي يسأل األنبياء أفضل أم األئم  ؟ ولذلك قلت للوبشيئتهم كيف تكون املقايسة

ُمرسَل وال عَبدٌ  تملهُ مَلٌَك مُقَرَّب وال نَيبٌّإنَّ من حديثنا ما ال حي)املعىن الثالث حينئٍذ ال ندري أين سنضُع األنبياء 

سؤال  ،السؤال ال معىن له أن  هذا مقصودي  ؟( أين تضع األنبياء هنامُؤمِن ، قلت فمن حيتملهُ ؟ قال حننُ حنتملهُ 

ين ال أعمق بكثري من هذه الروايات لكن   إليها ]وَضَع هلا عالمات[ ، وواهلل هناك روايات أنا أشرتخاطئ 
 .ا يف وقٍت آخر أتلوها على مسامعكمأجد وقتاً لتالوتا على مسامعكم رب  

الكايف ، الرواية عن إمامنا الصادق من كتاب وهذا هو اجلزء الثامن لكن رواية مجيلة يف الكايف الشريف 

 انَا كَ: إذَيالَ لِقَفَوم يَ اتَالم ذَالسَّ يهِلَبد اهلل عَبي عَأَ ندَعِ نتُعن يوسف بن أبي سعيد قال : كُالروضة روضة الكايف )

ا ُيسأل األنبياء هناك ( إمن  الْخَالئِق كَاَن نُوح أَوَّلَ َمن يُدعَى بِهَ فيُقَال لَه هَلْ َبلَّغت ى الَبَارَك وتَعَوَجَمَعَ اهلل تَة امَ يَومُ القِيَ

ولكن إظهار  ليس األنبياء مشكوك فيهم ،األنبياءمن قبل وألجل إظهار احلقائق ليس  ،ألجل إظهار احلقائق

فَيَقُول : مُـَحمَّد بن عَبدَ  ؟، فيَُقال لَُه : َمنْ يَشهَدُ َلك فَيقول : نَعَم) ،أمام احملشر ،أمام اخللق ،احلقائق أمام العامل

ر ل واآلخِ ر والنذير والشاهد واهلادي وهو األو  هو املبش   ،هو الشاهد ،د األنبياءد ، هو سي  ه هو السي  ( ألن  اهلل

تَّى يَجيءَ نُوح فيتَخَطَّى النَّاس حَ  : فَيَخرُجُقَالَشيٍء هو ) ر والعاقب وكلي ر والناشِ ى اهلل عليه وآله وهو احلاشِ صل  

، وهذا من مواقف يوم القيامةع جبل مرتفَ  يعين( كثيب وهوَ على كَثِيبِ املِسْكى اهلل عليه وآله إىل مُـَحمَّدٍ صلّ

لْفَةً  سِيئَت وُجوه فَلَمَّا رأوه زُ: }وَمَعَهُ عليٌّ وَهُوَ قَولُ اهلل عَزَّ وجلَّ) هو مكاٌن خاصي للنب  صل ى اهلل عليه وآله،
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اهلل تََبارَك وتَعاَلى سَأَلَين هَلْ َبلَّغت؟ فقلُت :  إنَّ ى اهلل عليه وآله : يَا ُمـحَمَّدفيقول نوٌح لِمُـحَمَّدٍ صلّ الَّذِينَ كَفَرُوا{

؟ ناعليه وآله ، ماذا يقول نبي  ى اهلل سم ُمـَحمَّد صل  ( ما أمجل هذا اإل، فََقالَ : مَن يَشْهَُد لَك؟ فقلتُ : مُـحَمَّد نَعَم

، حنُن إذا أردنا أن األنبياء  شهود اوجعفر مه( إذا كان محزة غلَّبَ  دْه قَنَّأَ هُا لَدَا واشهَذهبَا ة زَمْا حَر يَعفَيا جَ: َول قُيَفَ)

أخرى لكن ه من شيعة نوح وإن كانت اآلية فيها داللة ث عن إبراهيم بأن  فنجد القرآن يتحد  نرجع إىل القرآن 
ة األنبياء واإلمام هنا ة نوح على بقي  إبراهيم من شيعة نوح ويف ذلك داللة على أفضلي   بأن  ث القرآن يتحد  

إبراهيم أفضل  ة األنبياء ألن  ة على بقي  ة من جهٍة أخرى ولكن نوح له أفضلي  إبراهيم له أفضلي   ،نوح خصَّ ذكرَ 

ة زَمْا حَر يَعفَيا جَ: َفَقَال) } وَإنَّ مِن شِيعَتِهِ إلبرَاهِيم {شيعة نوح  ه مناألنبياء يف التعبري القرآن اللفظي بأن  

ا جيء بذكر ( وإمن  ، فَقَالَ أبو عَبدِ اهلل : فَجَعفَر وَحَمْزَة هُمَا الشَّاهِدَان لِألنْبِيَاء بِمَا بَلَّغُوا غلَّبَ دْه قَنَّأَ هُا لَدَا واشهَذهبَا

مها الشاهدان فعليي أين  ( إذا كان جعفر ومحزة؟هوفقلتُ : جُعِلتُ فِداك فَعليٌّ أينَ نوح هو أفضلهم ) نوح ألن  

قياسات أخرى ، هو أعظم منزلًة من بل ب ،ة ليس هبذه القياسات( القضي  فَقَالَ : هو أعظَّمُ مَنزِلَةً مِنْ ذَلِك؟ )هو

، أنا أستغرب حقيقًة ةة املعتربَ وهذه كتبهم احلديثي   ُمـَحمَّدٍ  وهذه ثقافة آلِ  ُمـَحمَّدٍ  ، هذا حديُث آلِ ذلك 
( للمريزا جواد املراقباتبة إىل نفسي )احملبَّ قرأ مثاًل يف كتاب عاملٍِ جليٍل فاضل وهو كتاٌب من الكتب أحينما 

ة ومن تالمذة الشيخ حسني قلي اهلمدان ومن أعالم املدرسة العرفاني  د اخلميين أستاذ السي   ملكي تربيزي
 أو عن يوم ميالدها ، هو املراقبات ،ث عن الصديقة الكربىوهو يتحد   34 الصفحةيف  ،تابه كتاب مجيلوك

 امللكي تربيزي:يقول  ،ام السنةواألحداث والعبادات على طيلة أي  أعمال السنة برنامج عملي للمناسبات 
بمقدار  الثانية والدة الصديقة_اليوم العشرون من شهر مجادى يعين  ويُقدَُّر تعظيم هذا اليوم _أقول 

ار وقد وردت في وأولياء الجبّ جلَّ جالله وعند المالئكة األطهار ها المعظَّمة عند اهلل ِعَظِمها فإنّ 
فثبت بذلك دة نساء عالمها دة نساء العالمين ومريم صلوات اهلل عليها سيّ ها سيّ صحيح األخبار أنّ 

 بل َجَزَم جمٌع من أعاظم هذا السياق يف التعبري _ العظيم _ القرآنسيادتها لمريم الصديقة بتصديق 
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ها أشرف من سائر األنبياء والمرسلين أنّ  من أعاظم العلماء بل جزم جمعٌ  العلماء_ كل  ليس  العلماء _
 هذه أين مرمي من فاطمة؟ حت  دة مرمي  هذه املقارنة مع السي  !! حت  قيمة العلماء جزموا أم مل جيزمواوما _

ه جاءنا وكأن  بل جزم جمٌع _ :، حينما تقرأناسب مقام فاطمة املقارنة وإن كان الكالم لكن هذا الكالم ال يُ 
ها أشرف من سائر األنبياء والمرسلين بل جزم جمٌع من أعاظم العلماء أنّ  _بالشيء العجيب الغريب

ث أهل البيت واضح هذا حديا!! وما قيمة العلماء جزموا أم مل جيزمو هذا لهو الفضل المبين _ ولعمري إنّ 
 .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ، هذا الكالم ال يناسب مقام أهل البيتوصريح، ال يوجد وجه للمقارنة

هم وال سد بقاييالعي ،قاييسه املة هبذة الشيعي  ، إذًا إذا تشكَّل عقُل األم  واحلديث طويل واحلديُث ذو شجون
داث م األحن تُفهَ اًل ، أيد مثاا أخذت العوإمن   ،ل الزمان بقاييسهميتشكَّ  الزمان ، أنبل  أقصد العيد فقط

 فهمهم ، اخلطي بألحداث فهم ااألحداث احلسني ، وأنا أخذت عنوان واحد وهو الزيارة ، أن ن بفهمهم وأهمي 
 وأن ،فهمهم بهنا أن ن  مريدون يمهم يف اإلطار ويف الُبعد الذي هأن نفهم هذا األمنوذج بفالثالث األمنوذج 

 لصور فتختلي ايت هذه  تأحت  هم شيعتهم وال يوجد وجه للمقايسة  ،يف مكانتهم ،همنضع األنبياء يف حمل  
نا حني ن  ألهذا الكالم  نا أقول، أعنيصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجتنا األطهار  التعامل مع أئم  يفة ة األم  عقلي  

ات اهلل صلو  تناأئم  ن ع ،عنهميف احللقات اآلتية سنجد هناك ثغرات واضحة يف حديث علمائنا  سنستمري 
ملعاصرة اليت ة اة الشيعي  لعرفاني  ارسة ثُت عن املدحتد   ومرَّ علينا يف احللقات املاضية حني ،وسالمه عليهم أمجعني

ج الكامل يف ن اإلنسان)بِه لي يف كتاة ما ذكره الشيخ حسن حسن زادة آمت يف أحضان املدرسة األصولي  منََ 
لكها اليت ال مية اخلصوصي  و نزلة لعيسى من امل البالغة( حني قارن بني عيسى وبني إمام زماننا وكيف قال بأن  

ة رسة العرفاني  يث املدث من حدأين هذه األحاديوإن كان إمام زماننا من جهٍة أخرى أفضل ولكن إمام زماننا 
ة وي  فة العلاهذه هي الثق بيت ،أهل ال يب ، فأين هذا الفهم املوجود يف روايات وكلماتعر  ع حبديث ابناملشبَ 

 عني.مه عليهم أمج وسالات اهللُمـَحمٍَّد صلو  ة، هذه ثقافة آلِ ة املهدوي  ة الفاطمي  احلسيني   ةالزهرائي  

حنن  :لذا النقطة األخرية هلذه احللقة ،الوقت يكفي لبيانا اً وال أعتقد أن  ة جد  النقطة األخرية وهي نقطة مهم  
ان من عناوين هذه التطبيقات هناك عنوان )أصول الدين( وهناك عنوان )الرجعة( بقي عندنا عنوانان مهم  
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عناوين هذه التطبيقات، عندنا )أصول الدين بني التنزيل والتأويل( وعندنا أيضاً  وهذان العنوانان من أهم  
كٌن وثيق يف الرجعة ُر  ر معرفة أهل البيت، سرتون بأن  لة واليت بإمهاهلا تُدمَّ ُة املهمَ سي  ( هذه العقيدة املنالرجعة)

وال يعرف أهل البيت يف هذا املفهوم ويف هذا السياق فقد خسر معرفة أهل البيت والذي ال يعرُف الرجعة 
هذا ما سآيت على هم أمجعني صلوات اهلل وسالمه عليمقداراً كبرياً ومساحة واسعة كبرية من معرفة أهل البيت 

 . احلديث يف حلقة أخرىا ال تكفي يستمري رب  و بيانِه يف حلقة يوم غد 

 تصبحون ومتسون على ذكر احلسني وآل احلسني.

 التأويل.و لتنزيل ابني  احلديث يف تطبيقات لقاءنا غداً إن شاء اهلل تعاىل يف حلقٍة جديدة يستمري 

الٌم سَ، ى رَّحَلْا كَدِبِى كَلَالمٌ عَسَ، ة لَابِالذَّ كَهِافَ ى شِلَالمٌ عَوح ، سَبُذْمَالْ كَحرِلى نَالمٌ عَسَ ، نيسَا حُيَ  ليكَالمٌ عَسَ}

ة مَحْ ا الرَّهَلؤُةٍ مِظرَنَ لِّكُلى المٌ عَسَ  ، فيرِالشَّ ريدكَوَن ت مِفَ زَمٍ نََِ دَةِطرَقَ لِّلى كُالمٌ عَك ، سَنِدَي بَةٍ فِاحَرَجِ لِّى كُلَعَ

قول ا يَمَويل كَالعَيل وَهِالصَّ كَذلِاً بِمَحِمْحَوادك مُجَ هَوجَّتَ نيَك حِلِحْىل رَإِك وَمِرَىل حَإِك وَيامِ ىل خِا إِهَ بِ ظرتَزن نَحُالْوَ

يا المٌ َسَ ، مٌ السَ ، المٌسَ ني ،سَحُا يَ ليكَ المٌ عَسَ  ،ا بيهَنَ بنتِ لت ابنَ تَقَ ةٍ مَّن أُة مِليمَالظَّ ةُيمَلِالظَّ  :قوليَ انَ ر كَاقِا البَّ نَامُمَإِ

 .{ني سَا حُالمٌ يَني ، سَسَحُ

 
 
 واهلوى زهرائي.زهرائي

ُ
 ون حنن

 يا زهراء

 .يف أمان اهلل
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