
 (175) الحلقة -برنامج الخاتمة ملّخص 

 (8هذا هو الحسين )ج

 هـ والعصر القائمّي األول وكّرِة الُحسين األولى صلوات هللا عليه 61ما بين عاشوراء 

 م2021/8/2الموافق  -هـ 1442ذو الحجة//22االثنين : 

 عبد الحليم الِغّزي

 

 بقيت عندي لقطةٌ تقُع تحَت العنوان الثالث:

 السنِة الحاديِة والستين للهجرة إلى يوم الخالص، إلى يوِم ظهوِر إماِم زماننا.العنواُن الثالُث: من عاشوراء في 

إيران/ الباُب  -للهجرة/ طبعةُ مكتبِة صدوق/ طهران  368في كامل الزيارات/ لشيخنا ابن قولويه/ المتوفى سنة 

ادِق في سُجودِه  ار الُحسين، صفحة )األربعون/ الحديُث الثاني والَّذي يشتمُل على دعاِء إمامنا الصَّ بسندِه، (: 125لزوَّ

ادِق صلواُت هللاِ وَسالمهُ َعلَيه  - عن ُمعاويَة بِن َوهب، قَاَل: اْستَأْذَْنُت َعلَى أَبِْي َعْبد هللا فَِقيَل ِلي:  -على إمامنا الصَّ

ه  فََجلَْسُت َحتاى قََضى َصََّلتهُ، فََسِمْعتهُ يُنَاِجي  - في المكان الَّذي يُصل ِي فيه في بيتهِ  -اْدُخل، فََدَخلُت، فََوَجْدتُهُ فِي ُمَصَّلا

نَا بِاْلَوِصياة َوأَْعطَ  نَا بِاْلَكَراَمة َوَوَعَدنَا بِالشافَاَعة َوَخصا انَا ِعْلَم َما َمَضى َوِعْلَم َما بَِقي َرباهُ َوهَُو يَقُول: اللاُهما يَا َمْن َخصا

ا في تَْهِوي إِلَْينَاالمطبوعُ هنا ) -  تَْهَوى إِلَينَاَوَجعََل أَْفئَِدةً ِمَن النااِس  ( وإنَّما شاعت هذِه القراءةُ ِوفقاً لقراءةِ المصحف، أمَّ

قراءةِ أهل البيت )تَْهوى(، في المصحِف نقرأُ: )تَْهِوي( ألنَّهم أمرونا أن نقرأ كما يقرؤهُ النَّاس، لكنَّنا هنا ال نقرأ في 

مامنا الصَّادق، ألنَّ )تَهوي( ال عالقة لها بالمعنى الَّذي يقصدهُ القُرآن وبالمعنى الَّذي يقصدهُ المصحف نقرأ في حديٍث إل

 اإلماُم هنا.

اِر قَْبِر أَبِي الُحَسْين، الاِذْيَن أَ - م َوأَْشَخُصْوا ْنفَقُْوا أَْمَوالَهُ َوَجَعَل أَْفئَِدةً ِمَن النااِس تَْهَوى إِلَينَا، اِْغِفر ِلي َوإلْخَوانِي َوُزوا

نَا َوَرَجاًء ِلَما ِعْنَدَك فِْي ِصلَتِنَا َوسُُروَراً أَْدَخلُوهُ َعلَى نَبِيِّك َوإَِجابَةً  ْنُهم أِلَْمِرنَا أَْبَدانَُهم َرْغبَةً فِي بِّرِ حتَّى لو لم يكُن  - ّمِ

اُر الُحَسيِن جميعهم هكذا فإنَّ اإلمام في هذا الدعاِء يرسمُ لهم برنا مجاً، أن تكون نيَّتهم هكذا، أن يكون مضموُن وجدانهم ُزوَّ

ِه وبهذِه العقيدةِ وبهذا الفهِم وهذِه المعرفة.  بهذا التوجُّ

هوننا: تُنا يُوج ِ  أئِمَّ

 تارةً ِعبَر أفعالهم وهُم صامتون.• 

 وتارةً ِعبَر أقوالهم بشكٍل مباشٍر.• 

 وأخرى ِعبَر األدعيِة.• 

يارات.•   وأخرى ِعبَر الز ِ

 وهكذا تتعدَّدُ أساليُب توجيههم إلينا.

ْنُهم أِلَْمِرنَا- نَا، أََراُدْوا بِذَِلَك ِرَضاك، َوإَِجابَةً ّمِ اإلماُم يرسُم لنا برنامجاً متكامالً هو جزٌء من  - َوَغْيَظاً أَْدَخلُوهُ َعلَى َعُدّوِ

ِ األعظم، هذا عمٌل داخل الحاضنِة الُحسينيَّة، العنواُن الَّذي بيَن أيدينا من عاشوراء في  حركِة التمهيِد للمشروعِ المهدوي 

المهدوي  األعظم، هذهِ لقطاٌت السنِة الحاديِة والستين للهجرة إلى يوِم الخالص، إنَّها حركةُ التمهيِد باتجاِه المشروع 

 وصوٌر، هذِه مالمُح حركِة التمهيد في أجواِء الحاضنِة الُحسينيَّة.

ٍد  - فََكافِئُْهم َعناا -يُخاِطُب هللا سبحانهُ وتعالى  - أََراُدْوا بِذَِلَك ِرَضاك ٍد وآِل ُمَحمَّ ْضَوان َواْكََلهُم فََكافِئُْهم َعناا -عن ُمَحمَّ  بِالّرِ

َواْكََلهُم بِاللاْيِل َوالناَهار َواْخلُف َعلَى أََهاِليِهم َوأَْواَلِدِهُم الاِذْيَن  -كألهم؛ احفظهم وارعاهم، وواصل فيضَك إليهم وا -

د، َوَشرا َشيَاِطْيِن اإِلْنِس َوالِجّن، َخلافُْوا بِأَْحَسِن الَخلَف َواْصَحْبُهم َواْكِفِهم َشرا ُكّلِ َجبااٍر َعنِْيد، َوكُّلِ َضِعْيٍف ِمْن َخْلِقَك َوَشِديْ 

ْنَك فِي غُْربَتِِهم َعْن أَْوَطانِِهم َوَما آثَُرونَا بِِه َعلَى أَْبنَائِِهم َوأََها لُْوا ّمِ واإلماُم يتحدَُّث  - ِلْيِهم َوقََرابَاتِِهمَوأَْعِطِهم أَْفَضَل َما أَما

ةُ يتحدَّثون عن غُربٍة تتناسُب مَع السفِر في زماِن هذا الد عاء، حيُث كاَن السفُر ُمتِعباً، في بعِض كلماتهم الشريفِة األئِمَّ

عن متاعب السفِر ووعثائِه في أيَّامهم فيقولون: )من أنَّ السفر قطعةٌ من الجحيم(، اإلمامُ يتحدَُّث عن هذا المضموِن من 

ٍ وُمتِعٍب وفي بعض األحياِن تلفُّهُ المخاِطر، مخاِطُر   الطبيعِة، مخاطُر الطريق، ومخاطُر الحكومات.سفٍر شاق 

هذا المنطُق  - نُهم َعلَى َمْن َخالَفَنَااللاُهما إِنا أَْعَداَءنَا َعابُْوا َعلَْيِهم بُِخُروِجِهم، فَلَْم يَْنِهِهم ذَلَِك َعْن الشَُّخوِص إِلَْينَا ِخََّلفَاً مِّ -

جعِة مثالً عن هَو منطُق العقيدةِ ليَس في زيارة الُحسيِن فقط ، وإنَّما في كُل ِ ُجزٍء من أجزاِء العقيدة، فحينما نتحدَُّث عن الرَّ

جعِة هذِه العقيدةُ األَساس، والعقيدةُ األصل الَّتي من دُونها ستُْخَرُق وتنَخِرُق منظومتنا العقائدي ة وتذهُب هباءً  ، عقيدةِ الرَّ



ٍد يعيبوَن على أول ٍد وآِل ُمَحمَّ جعة، فهل نتراَجُع عن عقيدتنا ألنَّ نواصب أعداُء ُمَحمَّ ٍد عقيدتهم في الرَّ ٍد وآِل ُمَحمَّ ياِء ُمَحمَّ

 السقيفِة يسخروَن من عقيدتنا؟!

في طريقها إلى الُحسين، وفي كُل ِ طريٍق فيِه خدمةٌ لُحسيٍن وآِل ُحسين، فيه  - فَاْرَحم تِْلَك الُوُجوه الاتِي َغياَرتَْها الشاْمس-

 ماِم زماننا صلواُت هللاِ وَسالمهُ عليه.خدمةٌ إل

َواْرَحم تِلَك الُخُدود الاتِي تَتَقَلاُب َعلَى ُحْفَرِة أَبِي َعْبد هللاِ الُحَسْين، َواْرَحم تِْلَك  فَاْرَحم تِْلَك الُوُجوه الاتِي َغياَرتَْها الشاْمس،

ْرَخةَ الاتِي َكانَت لَنَا، اللاُهما األَْعيُن الاتِي َجَرت دُمُوعَُها لَنَا، َواْرَحم تِلكَ   القُلُوب الاتِي َجَزَعت َواْحتََرقَت لَنَا، َواْرَحم تِْلَك الصا

هذهِ أمانةٌ يستأمنها إمامنا  - إِنِّي أْستَْوِدعُك تِْلَك األَْبَدان َوتِْلَك األَْنفُس َحتاى تَْرِوْيِهم َعلَى الَحْوِض يَوَم العََطِش األَْكبَر

ادُق عندَ هللاِ سُبحانهُ وتعالى ال اللاُهما إِنِّي أْستَْوِدعَُك تِْلَك األَْبَدان َوتِْلَك األَْنفُس َحتاى تَْرِوْيِهم َعلَى الَحْوِض يَوَم العََطِش  -صَّ

 .األَْكبَر

ادُق صلواُت هللاِ عليه وهَو ساجدٌ  - فََما َزاَل يَْدعُومعاويةُ بن وهب يقول:  فََما َزاَل يَْدعُو َوهَُو َساِجٌد بَِهذا  -إمامنا الصَّ

ا اْنَصَرف ا أكمل سجودهُ ودعاءهُ  - الدَُّعاء، فَلَما قُلُت: ُجِعلُت فَِداك، لَو أنا َهذَا الاِذي َسِمْعُت ِمْنك َكاَن ِلَمن اَل يَعِْرُف  -لَمَّ

نهُ شَ   كان ذاهباً إلى الحج. -ْيئاً أَبََداً، َوهللاِ لَقَد تََمنايُت أَنِّي كُْنُت ُزْرتُهُ َولَم أَُحج هللاَ َعزا َوَجلا لََظنَْنُت أنا النااَر اَل تَْطعُُم ّمِ

ادِق:  هوننا في بعض  -َوهللاِ لَقَد تََمناْيُت أَنِّي كُْنُت ُزْرتُهُ َولَم أَُحج معاويةُ بن وهب يقوُل لإلمام الصَّ تنا يُوج ِ قلُت لكم أئِمَّ

دُ هذهِ الكلمات فغيََّر فِكر معاوية بن وهب األحياِن ِعبر أفع َوهللاِ لَقَد تََمنايُت أَنِّي كُْنُت  -الهم ِعبَر أدعيتهم، اإلماُم ساجدٌ يُرد ِ

ْنه! ، تعيُش في العراق، وأنَت من أهِل الكوفِة وقريٌب من الُحسين  - ُزْرتُهُ َولَم أَُحج، فَقَاَل ِلي: َما أَْقَربك ّمِ ما أنت عراقيٌّ

ْنه -  فََما الاِذي يَْمنَعَُك ِمْن ِزيَاَرتِه؟ ثُما قاَل: يَا ُمعَاِويةُ ِلَما تََدع ذَِلك؟ قُلُت: ُجِعْلُت فَِداك لَم أََرى أنا  فَقَاَل ِلي: َما أَْقَربََك ِمّ

ارِه فِي السامَ  ن يَْدعُو لَُهم فِي األَْرض.األَْمَر يَْبلُُغ َهذَا كُلاه، فَقَاَل: يَا ُمعَاِويَةُ َوَمن يَْدعُو ِلُزوا  اء أَْكثَُر ِمما

ه شخصيَّةً من الشخصي اِت  اِر الُحسين، إماٌم معصومٌ يدعو لهم وسيُستجاُب هذا الدعاء، ووجَّ ادُق دعا لُزوَّ إمامنا الصَّ

لشريف حيُث وصل إلينا الشيعيَِّة في االتجاه الصحيح إنَّهُ معاويةُ بن وهب، ووضَع لنا برنامجاً مرسوماً في هذا الدعاِء ا

ِعبر )كامل الزيارات(، ِعبر ُكتب الحديث، إنَّها خارطةٌ وبرنامٌج للخدمِة الُحسينيَِّة ولخدمِة إماِم زماننا صلواُت هللِا 

 وسالمهُ عليه.

ل.العنواُن الرابع:   العَصُر القائميُّ األوا

إماُم زماننا ظُهورهُ من المسجِد الحرام، بحسب الرواياِت  ويبدأُ من يوِم الخالص، من يوم الظهوِر الشريف، حينما يُعِلنُ 

واألحاديث من بيَن الركن والمقام، إنَّهُ مقامُ إبراهيم، من بين الركِن والمقام يُعِلُن إمامُ زماننا بداية يوم الخالص ويُعِلُن 

ٍ لكُل ِ العالم، العنواُن الرابُع العصُر الق ٍ علني  ائميُّ األول يبدأ من هنا وينتهي باستشهاِد إماِم ظهورهُ الشريف بشكٍل رسمي 

 زماننا.

ل يبدأُ من يوِم ظُهوِر  إمامنا لهُ رجعةٌ وسيأتي الحديُث عن رجعتِه في العصِر القائمي  الثاني، هذا هَو العصُر القائميُّ األوَّ

 لواُت هللاِ وسالمهُ عليه.إماِم زماننا وينتهي باستشهادِه حيُث يتولَّى دفنهُ ومراسم توديعِه الُحَسْيُن ص

رقم  /306في الجزء الثاني والخمسين من )بحار األنوار( لشيخنا المجلسي/ طبعةُ داِر إحياء التراث العربي/ صفحة 

اِد صلواُت هللاِ وَسالمهُ عليه، أذهُب إلى موطِن الحاجِة في هذا الحديث  /79الحديث  الحديُث مرويٌّ عن إمامنا السجَّ

 قلُت لكم إنَّها لقطاٌت ُمقتضبة. الشريف، مثلما

ادُ صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه؟:  ةُ  - ثُما يَأْتِي إِلَى َجبَِل َرْضَوىماذا يقوُل إمامنا السجَّ َمن الَّذي يأتي إلى جبِل رضوى؟ الُحجَّ

ه إلى مكَّة إلى المسجِد بن الحسن، إنَّنا على مشارِف يوم الظهور، هذِه اللقطةُ تنقُل لنا الساعاِت األخيرة قبَل أن ي توجَّ

الحرام كي يُعِلن ظُهورهُ الشريف، هناك تفاصيل أنا ال أريدُ أن أتناول كُلَّ التفاصيل، إنَّما أذهُب إلى لقطٍة ترتبطُ بحديثي 

 ما بيَن مكَّة والمدينة في وهَو جبٌل معروٌف، جبٌل في المحيِط الدائِر بالمدينةِ  -إِلَى َجبَِل َرْضَوى  -إماُم زماننا  - ثُما يَأْتِي -

 تلك األصقاع، ويَِردُ ِذكرهُ في دُعاِء النُدْبَِة الشريف.

ادِق والمروي عن إمامنا صاحِب األمر صلواُت هللاِ عليهما: ) لَْيَت هكذا نقرأُ في دعاء النُدْبَِة المروي عن إمامنا الصَّ

ت بَِك الناَوى بَْل أَيُّ أَرْ  (، هذِه المناطُق الجغرافي ةُ ٍض تُِقلَُّك أَْو ثََرى، أَبَِرْضَوى أَْو َغْيِرَها أَْم ِذي ِطَوىِشْعِري أَْيَن اْستَقَرا

 من العناويِن الَّتي وردت في ُمعطياِت الثقافِة المهدويَّة، لها صلةٌ بحركِة إماِم زماننا، وال أريدُ أن أُسِهَب أكثر من ذلك.

اد:  ٌد َوَعِليٌّ َصلاى هللاُ َعلَيِهَما  -فمن يأتي بعدَ ذلك؟  - يَأتِي إِلَى َجبَِل َرْضَوى ثُما أعودُ إلى حديِث إمامنا السجَّ فَيَأتِي ُمَحما

هُ إلى جبِل رضوى  - َوآِلِهَما ةُ يتوجَّ فَيَأتِي  ثُما يَأتِي إِلَى َجبَِل َرْضَوى -نحُن اآلن على مشارِف لحظة الظهور، اإلمامُ الُحجَّ

ٌد َوَعِليٌّ  جعِة فإنَّ لرسول هللاِ أكثَر من رجعة، وألمير  - ُمَحما ال يكوُن هذا بمرأًى من النَّاس، إذا ما قرأنا أحاديث الرَّ



ات وصاحُب الصوالت، البعُض من تلَك المضامين،  جعات وصاحُب الكرَّ المؤمنين كذلك، أميُر المؤمنين هو صاحُب الرَّ

جعات لن تكون بمرأًى دائٍم من  النَّاس، والبعُض منها ستكوُن بمرأًى دائٍم من النَّاس، والبعُض منها لن يكون من تلَك الرَّ

 ظاهراً إالَّ للخواِص، وهذِه حالةٌ من تلكم الحاالت.

ٌد َوَعِليٌّ  ، قد يكوُن بعُض الخواِص  مط لعيَن على هذا، لكنَّ الرواية ال تُشيُر إلى هذا  - فَيَأتِي ُمَحما إنَّهُ اجتماعٌ خاصٌّ

دٌ المض ا الحديُث فال يظهُر في هذا االجتماع إالَّ ُمَحمَّ مون، وإنَّما أقوُل قد يُفَهُم هذا من مجموع األحاديِث والروايات، أمَّ

ةُ بن الَحسن.  َوَعِليٌّ والُحجَّ

ٌد َوَعِليٌّ فَيَْكتُبَان لَهُ َعْهدَ  -صاحُب األمر  - ثُما يَأتِي حينما - اً َمْنشُْوَراً يَْقَرأهُ َعلَى النااسإِلَى َجبَِل َرْضَوى، فَيَأتِي ُمَحما

ُر كثيرون من أنَّهُ قد كُتَِب في زماِن مرحلِة التنزيل، نحُن في مرحلِة  يُخبرهم من أنَّ هذا العهد من رسول هللا قد يتصوَّ

ٍ وصاحِب األمر، بل ليَس هناك من حج ٍد وعلي  اٍب فيما بينهما وبيَن تكاُمِل التأويل، فليَس هناك من حجاٍب بيَن ُمَحمَّ

 خواص ِ شيعتهم.

ا المراد يقرأهُ على الناس  -ثُما يَْخُرُج إِلَى َمكاةَ َوالنااس يَْجتَِمعُوَن بَِها  - عهدٌ منشور يقرأهُ على الناس؛ يقرأهُ على الناس إمَّ

رضوى أو في نفس الموقع، هذا في المسجد، أو أنَّهُ يقرأهُ على الناس على أصحابِه الَّذين سيكونون قريبين من جبل 

 احتماٌل من االحتماالت.

بعد اإلعالن يتقاطُر الناُس إلى مكَّة، قد يكونون من داخِل الحجاز، من داخل  - ثُما يَْخُرج إِلَى َمكاة َوالنااس يَْجتَِمعُوَن بَِها

ى في زماننا هذا، أو من خارجها.  السعوديِة كما تُسمَّ

ٌد َوَعِليٌّ فَيَ أخذُت هذِه اللقطة: )  (، ألنَّني سأحتاُج إليها في توضيحِ مطلٍب قادٍم سيأتي ذكرهُ.أتِي ُمَحما

ل:   المرحلةُ األولى للثأِر الُحَسينّي.أبرُز مالمحِ العصر القائمي  األوَّ

 سورةُ اإلسراء:

مَ بعد البسملِة من سورة اإلسراء: ﴿ 33اآليةُ  هللاُ إاِلا بِالَحّقِ َوَمن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَْد َجعَْلنَا لَِوِليِِّه  َوالَ تَْقتُلُواْ النافَْس الاتِي َحرا

 ً  ﴾، أي أنَّهُ ال يقتُل غير القاتل.فََّلَ يُْسِرْف فِّي اْلقَتْلِ  -بحسِب قراءةِ المصحف  - سُْلَطانا

هنا، وهذِه هي القراءةُ الَّتي تُقرأ في "، بحسِب هذِه القراءة، فــ)ال( هنا ناهية، والفعُل المضارعُ مجزوٌم فََّلَ يُْسِرفْ "

 المصحف.

"، هذِه قراءةُ أهل فََّلَ يُْسِرُف فِّي اْلقَتْلِ "، فــ)ال( هنا نافية، والفعُل المضارعُ مرفوع، "فََّلَ يُْسِرفُ في قراءةِ أهل البيت: "

ُر اآلية بحسِب قراءتهم.  البيت وهكذا نُفس ِ

 فارٌق بين المعنيين:

"، هذِه ال الناهية الجازمة الَّتي تجزُم الفعل المضارع فيكون َفَّلَ يُْسِرفْ صحف بحسِب ما هو مكتوٌب: "بحسِب قراءةِ الم

اً بالقاتِل الَّذي باشَر فََّلَ يُْسِرْف فِّي اْلقَتْلِ الفعُل ُمسكَّناً من دوِن حركة، سكون، جزم، " "، أي أنَّ ُحكَم القتل يكوُن خاصَّ

 ".فََّلَ يُْسِرفْ وليُّهُ أن يأخذ بحقَّه من القاتل، "قتَل القتيِل الَّذي يريدُ 

ل الـــ)ال( إلى )ال نافية(، من أنَّهُ مهما قَتََل فلن يكون ُمسِرفاً، والفعُل َفَّلَ يُْسِرفُ لكن في قراءةِ أهل البيت: " "، تتحو 

إنَّما تُؤث ِر معنًى، بِخالِف ال الناهية الَّتي المضارعُ سيكوُن مرفوعاً، ألنَّ ال النافية ال تُؤث ِر إعراباً في الفعل المضارع و

 تُؤث ُِر معنًى وإعراباً.

ِة بن الحسن، ما أنا الَّذي أقول هذا! أقرأ عليكم روايًة  بحسِب هذا المطلعِ من مطالع اآليِة: فإنَّ اآلية في ُحسيٍن وفي الُحجَّ

 عندنا على سبيل المثاِل واألنموذج.على سبيل المثال، وإالَّ فالروايات بخصوِص هذِه اآليِة كثيرةٌ 

إنَّهُ الحديُث الخامس:  /61أقرأ عليكم روايةً من أوثِق مصادرنا من كامل الزيارات/ من الباب الثامن عشر/ صفحة 

اِدَق َصلواُت هللاِ َوَسَّلمُ  تنا، قَاَل: َسأَلُت اإلمام الصا ِد بن ِسنان، َعن َرُجٍل من أصحابِ أئِما هُ َعليه فِي قَوِلِه بسندِه عن ُمحما

فََّلَ يُْسِرف فِّي  -فَاَل يُْسِرْف؛ بحسِب قراءة المصحف  -َوَمن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه سُْلَطاناً فََّلَ يُْسِرْف" " تَعَالَى:

ادُق صلواُت هللاِ عليه؟ -اْلقَتِْل إِناهُ َكاَن َمْنُصوراً"   ماذا قال إمامنا الصَّ

د يَْخُرُج فَيَْقتُُل بَِدِم الُحَسين، فَلَو قَتََل أَْهَل األَْرض لَم يَكُن ُمْسِرفَاً، َوقَ   ْولُهُ: "فَََّل يُْسِرْف فِّي الْقَتْل"قَاَل: ذَِلَك قَائُِم آِل ُمَحما

ً لَم يَكُن ِليَْصنََع شَ  -" فَََّل يُْسِرُف فِي اْلقَتْلبحسِب قراءة المصحف، بحسِب قراءتهم: " - ثُمَّ قال أبو عبد  - ْيئَاً يَكُوُن َسَرفَا

ادُق:  الرواياُت بيَّنُت لنا من أنَّهم على منهجِ آبائهم على  - يَْقتُُل َوهللاِ ذََراِري قَتَلَِة الُحَسْين، بِِفعَاِل آبَائِِهمهللا إمامنا الصَّ

 َمسلَِك آبائهم.



ي الحلقاِت الماضية إنَّنا ال نتحدَُّث عن ثأٍر بمعنى االنتقام أو بمعنى حينما نتحدَُّث عن الثأر الُحسيني  كما بيَّنُت لكم ف

ٍ، الثأُر الُحسينيُّ لهُ ِداللةٌ عميقةٌ ترتبطُ ارتباطاً وثيقاً بمر ٍ قبائلي  ٍ عُرفي ٍ عشائري  ٍر عاطفي  ِ تَصوُّ جعِة العقوبِة أو بأي  حلِة الرَّ

 العظيمة.

ِة والَّذي اختصرهُ الحسُن بُن سُليمان الحل ي، من عُلماء في مختصر بصائر الدرجات لسعٍد األشعري  من أصحاِب األئِمَّ

الحديث الرابع  /117القرن الثامن الهجري، من علماء الشيعة/ طبعةُ مؤسَّسِة النشر اإلسالمي/ قم المقدَّسة/ صفحة 

اِدِق َصلواُت هللاِ وَسَّلُمه َعلَيه، فِي قَولِ والتسعون:  اآليةُ  -  هللاِ َعزا َوَجلا: "يَْوَم هُْم َعلَى النااِر يُْفتَنُون"َعن إَِماِمنَا الصا

ةِ ناٌر كنارِ  ةِ، والسؤاُل هل في الكرَّ  من سورة الذاريات، هذِه اآليةُ ال تتحدَُّث عن ناِر جهنَّم، إنَّها تتحدَُّث عن ناِر الكرَّ

جعة، نقرأ الرواية وستتضُح الصورةُ بين أيديكم.جهنَّم؟ التعبيُر بالنَّاِر هنا عنواٌن يتناسُب مع مرحلِة ا  لرَّ

ادُق بصدِد بياِن معنى هذِه اآلية:  ةِ اإلماُم الصَّ جعة  - "يَْوَم هُْم َعلَى النااِر يُْفتَْنون"، قَاَل: يُْكَسُروَن فِي الَكرا ةُ هي الرَّ والكرَّ

ِة َكَما يُْكَسُر الذاَهب َحتاى يَ  - دهُ )ُكلُّ  - ْرِجَع ُكلُّ َشيٍء إِلَى ِشْبِهِه يعني إِلَى َحِقْيقَتِهِ يُْكَسُروَن فِي الَكرا هذا الكالُم الَّذي نُرد ِ

جعِة العظيمة، هنا ستشتغُل تفاصيُل قانون األصالب، وهنا سنعودُ إلى  ِجنٍس اَلِحٌق بِِجنِسِه(، حقيقتهُ تتجلَّى في مرحلِة الرَّ

جعِة ما هَي بمرحلٍة سياسي ٍة، وال هَي بمرحلٍة مزاجي ٍة ألجِل أن تهدأ النفوُس أسرار الطينِة في بداياِت ِخلقَتِنا، فم رحلةُ الرَّ

هت إل حم واتج  ا قبل الرَّ جعِة هي مرحلةٌ البُدَّ أن تكون، فمسيرةُ الحياةِ الَّتي بدأت ِممَّ ى باالنتقاِم وأخِذ الثأر، مرحلةُ الرَّ

حم وبعد ذلك إل ى الموت، والموُت بعد الحياةِ حالةٌ لترق ِي الحياة ال لرجوعها إلى الوراء، مثلما الدنيا بعد النزوِل من الرَّ

ُث أصحابهُ عن الموت: )إِنَّما اْلَموُت نُقلَى ِمن دَاٍر إِلى دَار(، عملي ةُ انتقال، عملي ةُ اال نتقاِل هذِه قال سي ِدُ الشُهداء وهو يُحد ِ

ياةِ اإلنسان، بغض ِ النَّظِر عن عاقبِة اإلنسان، هل هي عاقبةٌ تقودهُ إلى النعيم، هي عملي ةُ تكامٍل في المستوى التكويني لح

 أم هي عاقبةٌ تقودهُ إلى العذاب، ذلَك موضوعٌ آخر.

ا  اِه النهايِة األخيرةِ للمرحلِة العُظمى للحياة فيما بعد يوم القيامِة الكبرى، إمَّ جعةُ هي مرحلةٌ من مراحِل الحياةِ باتج  ى إلالرَّ

ٍد في أبه ٍد وآِل ُمَحمَّ جعةُ ما هي بمرحلٍة سياسي ٍة، نعم، تنشأُ الدوُل ويأتي ُحكمُ ُمَحمَّ ا إلى النيران، فالرَّ ى ُصورِه، الجناِن، وإمَّ

 لكنَّ ذلك ُجزٌء من حالِة ترٍق  للحياة.

ل  ى أمَر توديعِه ودفنِه سي ِدُ الشُهداء.: من يوم الظهوِر إلى يوم استشهاِد إمام زماننا حيث يتولَّ العصُر القائميُّ األوا

ً بالقياِس إلى العصر القائمي  الثاني، ال أقوُل قصيراً ِجدَّاً، لكنَّهُ  من أبرِز مالمحِ هذا العصر وهو عصٌر قصيٌر زماني ا

 سيكون عصراً قصيراً بالقياِس إلى العصِر القائمي  الثاني الَّذي سيكوُن طويالً وطويالً ِجدَّاً.

، وأشرُت إليِه إشارات:من أب  رِز مالمحِ هذا العصر؛ الثأُر الُحسينيُّ

جعِة العظيمة.  التمهيُد للرا

جعِة العظيمِة يبدأ مَع عالمات الظهور، قلُت لكم قبَل قليل، من أنَّهُ من جملِة عالماِت الظهور  وفي الحقيقِة إنَّ التمهيد للرَّ

النَّاس من قبورهم، هذا هَو العجُب العجب بين جمادى ورجب، بين جمادى هناَك رجعةٌ لألمواِت يخرجوَن أمام أعيُِن 

ورجب أو بين ُجمادي ورجب، بين جمادي؛ يعني بين الُجمادين ورجب، أو بين جمادى ورجب يعني بين جمادى الثانية 

قبورهم، وهذا سيكوُن ورجب، بالنتيجِة الفترةُ ُمتقاربة، العجُب كُلُّ العجب بين جمادى ورجب هو ُخروُج أمواٍت من 

قبل الصيحة، سيكوُن في زماِن ظهور السفياني في الفترِة الَّتي يظهُر فيها السفيانيُّ في الشام في هذِه الفترة ستكوُن هذِه 

 العالمة.

ة، هناَك عالما ة، قد يقوُل قائٌل: هل يمكُن أْن ال تتحقَّق؟! يمكُن ذلك ألنَّها ليست من العالماِت الحتمي ِة الخاصَّ ت حتمي ةٌ عامَّ

ة، ال أريدُ أن  ة، لم تأتي معدودةً في الرواياِت من ُجملِة العالماِت الحتمي ِة الخاص  هذِه من ُجملة العالماِت الحتمي ِة العامَّ

 أخوض في هذِه التفاصيل، فهذا الكالُم خارٌج عن بحثنا.

هللاِ وسالمهُ عليه، والَّذي جاء في تفاصيلِه من أنَّ قارئهُ  الَّذي نقرأهُ في )دعاء العهد( المروي عن إمامنا الصَّادق صلواتُ 

جعِة لنُصرةِ اإلمام، إذا ما سبَق إليِه الموُت وداهمهُ األَجل قبل يوم  لمدَّةِ أربعين صباح لمدَّةِ أربعين فجر سيعودُ في الرَّ

 الظهور، فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟

ِة بن الَحَسن  - اللاُهما إِْن َحاَل بَْينِي َوبَينَهُ  اللاُهما إِْن َحاَل بَْينِي َوبَينَهُ اْلَمْوُت الاِذي َجعَْلتَهُ َعلَى ِعبَاِدَك َحتَْماً  -بيني وبين الُحجَّ

ً َدْعَوةَ الدا  َداً قَنَاتِي ُملَبِّيَا ً فَأَْخِرْجنِي ِمْن قَْبِري ُمْؤتَِزَراً َكفَنِي َشاِهَراً َسْيِفي ُمَجّرِ هذِه  - ِعي فِي الَحاِضِر َوالبَاِدياَمْقِضياا

جعةُ يرفضوَن ذلك، يرفضون  ن تُعَرُض عليهم الرَّ ثنا من أنَّ بعَض األمواِت من الشيعِة ِممَّ رجعةٌ باالختيار، الرواياُت تُحد ِ

م، وبعٌض يأتي ذلك، فيبقوَن في قبورهم، يَسألون هل من موٍت بعدَ ذلك، يقولون لهم نعم، فيطلبون أن يُتَركُْوا في قبوره

ً الرواياُت هكذا أخبرتنا يخرجون من قبورهم ) لَبَّيَك دَاِعي هللا(، ُملب ِين إمام زمانهم، هذا كُلُّه في عصر  ً مسرعا ُملب ِيا



جعة الَّتي نقرؤها في  جِعِة العظيمة، هذِه إرهاصاٌت، هذِه ما هي بالرَّ الظهور الشريف إلى هذِه اللحظِة ما وصلنا إلى الرَّ

ثونهم عن هذِه األحداث، هذا غباٌء وجهٌل بحديِث زيا جعِة يُحد ِ راتهم، هذا غباٌء من مراجع النَّجِف حينما يسألونهم عن الرَّ

جعِة العظيمة.  أهل البيت، هذِه التفاصيُل في عصر الظهور الشريف، ال عالقةَ لها بالرَّ

شِ أعودُ إلى دعاء العهد:  ل اللاُهما أَِرنِي الطاْلعَةَ الرا ل فََرَجه َوَسّهِ ةَ الَحِمْيَدة َواْكُحل نَاِظَريا بِنَْظَرٍة ِمنِّي إِلَيه َوَعّجِ ْيَدة َوالغُرا

تَه  إلى آخِر الدعاء الشريف. - َمْخَرَجه َوأَْوِسع َمْنَهَجه َوأْسلُك بِي َمَحجا

جعِة العظيمة  ل للتمهيِد للرَّ يبدأُ بجمعِ العُقول، اإلماُم يضُع يدهُ على ُرؤوِس برنامُج إماِم زماننا في العصر القائمي  األوَّ

الخالئق كي يجمع بذلك عقولهم، عملي ةُ ترقيٍة للعقل، قطعاً كُلٌّ بحسبِه، ال يمكن أن تترقَّى العقوُل بمستوًى واحد، وإنَّما 

ِ شيٍء؟  كُلُّ عقٍل بحسبِه، عملي ةُ ترقيٍة للعُقول، إنَّهُ يجمُع العقول، َجْمعُها ألي 

جعِة العظيمة ِعبَر الترق ي من ِخالِل نشر العُلوِم بشكٍل واسعٍ، حتَّى أنَّ المرأة ك ي تكون ُمستعد ةً لالنتقاِل إلى مرحلة الرَّ

الَّتي ال عالقة لها بالدرِس والبحِث، ال أتحدَّث عن جميع النساء، عن الَّتي ال شأَن لها بالبحِث والدرِس والتحقيِق وطلِب 

ون المرأةُ في بيتها فقيهةً قاضيةً، ليَس الحديُث عن الديِن فقط، وإنَّما الديُن لهُ علومهُ، والدنيا لها عُلومها، العلم، حتَّى تك

رُه!  ستنتشُر العلوُم بشكٍل واسعٍ وعميٍق ِجدَّاً، بنحٍو ال نستطيُع أن نتصوَّ

عنهُ بحرفين، وحينما يظهُر اإلمام سيُضيف إلى الروايات تُخِبرنا: عن أنَّ العلم من زماِن آدم إلى زمن الظهور يُعبَُّر 

ٌر علميٌّ هائل، وإنَّما ترقَّت العُقول ألجِل أن تكون ُموائِمةً لهذا الترق ِي  الحرفين خمسةً وعشرين حرفاً، ِسعةٌ وعمٌق وتطو 

 العلمي  الهائل.

 هناك ترق ِي في العقل. -

 هناك ترق ِي في العلم. -

ٌل بحاجٍة إلى تفصيِل القول فيه..وهناك تجفيٌف لمنابعِ الم -  عصية، وهذا موضوعٌ ُمطوَّ

لْوا إلى أُناٍس  - ا النَّاُس فيبقى الظلمُ موجودٌ في نُفوسهم، لن يتحوَّ وهناَك بسطٌ للعدل، وإزاحةٌ للظلِم من قِبِل الحاكمين، أمَّ

 معصومين، والبرنامُج الشيطانيُّ يبقى موجوداً لكنَّ منابعهُ ستُجفَّف.

ل سيكوُن ما ذُ  ِكر من رواياٍت: من أنَّ الشيطان سيُقتُل في زمن الظهور، بمالحظِة أنَّ الظهور في العصر القائمي األوَّ

جعِة العظيمِة والَّتي سيُقتُل فيها الشَّيطاُن في الدولِة العَلَويَّة الكبرى في الوقت المعلوم، الوقُت المعل ابةً لعصِر الرَّ وم بو 

أعطاها هللاُ إلبليس ستنتهي في عصِر الدولِة العَلَويَِّة الكبرى، لكنَّ الحديث عن قتل الشَّيطان في العصر  تلك المدَّةُ الَّتي

تِه، لكنَّ تأثيراً للشيطاِن سيبقى موجوداً. ل هو إشارةٌ لتجفيِف منابعِ قوَّ  القائمي  األوَّ

 رجعةُ الُحَسيِن في آخر العصر القائمّي األّول.العنواُن الخامس: 

ا جاَء في الحديِث عنهم صلواُت هللاِ عليهم، في الجزء الثامن من الكافي / طبعةُ دار  سيرجُع الُحسين، سأقرأ عليكم ِممَّ

َوقََضْينَا إِلَى الحديُث هو الحديث الَّذي قرأُت عليكم منه: " /250رقم الحديث  /170لبنان/ صفحة  -التعارف/ بيروت 

ِ بِن أَبِي َطاِلٍب َوَطعُن الَحَسن، "َولَتَْعلُنا عُلُّواً بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَا تَْيِن"، قَاَل: قَتُْل َعِلّي ِب لَتُْفِسُدنا فِي األَْرِض َمرا

ادِق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه. - َكبِيراً"، قَاَل: قَتُْل الُحَسين  والروايةُ عن إمامنا الصَّ

ثنا عن ُخروجِ ال هُم الَّذين قُتِلْوا معه، وقد  - ُخُروُج الُحَسْين فِي َسْبِعْيَن ِمن أَْصَحابِهِ ُحسين فيقول: إلى أن يقول وهو يُحد ِ

َعلَْيُهُم البَْيُض  ُخُروُج الُحَسْين فِي َسْبِعْيَن ِمن أَْصَحابِهِ  -حدَّثهم بهذا الحديِث في ليلِة عاشوراء، مرَّ علينا هذا الكالم 

ُخُروُج الُحَسْين فِي َسْبِعيَن ِمن  -، والبيضةُ هي الخوذةُ الَّتي تُلبُس في الحرِب وفي القتال البيض جمٌع لبيضة - اْلُمذَهاب

المراد ِلكُل ِ بَيضٍة َوجهان؛ هناك تصميٌم ونقٌش وُصورةٌ في الجهِة  - ِلكُّلِ بَيَضٍة َوْجَهان َعلَيُهُم البَْيُض اْلُمذَهاب أَْصَحابِهِ 

 األمامي ة وفي الجهِة الخلفي ة، هذا هو وجهُ البيضة، وجهُ البيضة الُخوذة الَّتي تُلبَس، ولُربَّما الروايةُ تريدُ أن تُشير إلينا

جعة، من أنَّ هذِه البيضة بهذِه المواصفات ليست كالبيضة الَّتي كانت  تُلبُس في األي ام القديمِة، وإنَّما تتناسُب مع عصِر الرَّ

 ً  …قطعاً األسلحةُ ستكوُن مختلفةً، كُلُّ شيٍء سيكوُن مختلفا

كون بيَن النَّاس  - اْلُمَؤدُّوَن إِلَى النااس -ماذا يفعلون السبعون؟  - َهُؤاَلءِ - َسْين اْلُمَؤدُّوَن إِلَى النااس أَنا َهذَا الحُ  -سيتحرَّ

اٍل َواَل بَِشْيَطان -قد خرج إليكم  - قَْد َخَرج ُك  - َحتاى اَل يَشكا اْلُمْؤِمنُوَن فِْيه َوأناهُ لَْيَس بَِدجا ألنَّ البرنامج اإلبليسي  سيتحرَّ

ً هائالً، وسيُخِرُج للنَّاِس ما يُخرُج، إن كاَن ذلَك في الزمان القريِب من عصر الظهوِر أو في زما كا ن الظهوِر، تحرُّ

كوَن في الحقائق الَّتي ستكون، ولذا فعملي ةُ التمهيِد من  سيُخِرُج ما يُخِرُج للنَّاِس من األالعيب الَّتي سيجعُل المؤمنين يُشك ِ

ك على األرض، ومن هنا سيكوُن ظُهوُر الُحَسيِن في زماِن القائِم صلواُت هللاِ عليه  قِبل أصحاب الُحَسْيِن البُدَّ أن تتحرَّ

َق النَّاُس بذلك من ِخالِل برنامجِ تمهيِد إماِم زماننا لكُل ِ تلَك التفاصيل، ك دَ القائُم لرجعِة الُحسيِن، وكي يُصد ِ ي كي يُمه ِ



يُن يستعيُرِشدَ اإلماُم القائُم النَّاَس إلى الُحَسين، هذا هو السرُّ في رجعِة الُحَسيِن أيَّاَم القائِم صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، وس

 القائُم بأصحاب الحسيِن كي يُبَي ِنْوا الحقيقةَ للنَّاس.

اٍل َواَل بَِشْيَطان- ةُ القَائُِم بَيَن أَْظُهِرِهم َحتاى اَل يَُشكا اْلُمْؤِمنُوَن فِيه َوأناهُ لَْيَس بَِدجا بيَن أظُهِر النَّاس، هو الحاكُم  - والُحجا

ت اْلَمْعِرفَةُ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِين فَِإذَا اس -حينما يظهُر الحسيُن راجعاً  تاُلحظون أنَّ المجتمع ما هو بمجتمعٍ معصوم،  -تَقَرا

هو بحاجٍة إلى تبليغٍ، ولذا فإنَّ العقيدة الصحيحةَ في عصر الغيبِة ستكوُن سبباً في ثباِت القُلوِب في عصر الظُهوِر وفي 

جعِة.  عصر الرَّ

 يِه زيارةُ آِل ياسين فماذا نقرأ في زيارةِ آِل ياسين؟هذا المضموُن هو الَّذي أشارت إل

َوأَنا َرْجعَتَكُم َحقٌّ اَل َرْيَب  -أقرأ عليكم من )مفاتيح الجنان(، هذِه الزيارة الَّتي وردتنا من النَّاحيِة المقدَّسة من إماِم زماننا 

ً يَْوَم اَل يَْنفَُع نَْفَساً إِيَمانَُها لَْم تَكُْن آَمنَ  فِْيَها فالعقيدةُ السَّليمةُ في زمان الغيبِة تقودنا  - ت ِمْن قَبْل أَْو كََسبَت فِْي إِْيَمانَِها َخْيَرا

جعِة في بداياتها إْن أدركنا ذلك أو إْن رجعنا في ذلك الزمان، الحكايةُ  إلى الموقِف السَّليِم في زمان الظهوِر وفي زمان الرَّ

 حكايةٌ ما هي بحكايٍة يسيرة.

ت اْلَمْعِرفَةُ فِْي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِْينفَِإذَا  ةَ اْلَمْوت اْستَقَرا ة اْلَمْوت،  -حينئٍذ يُقتَُل إمامنا  - أَناهُ الُحَسْين َجاَء الُحجا َجاَء الُحجا

لُهُ َويَُكفِّنُهُ َويَُحنِّطُهُ َويُْلِحُدهُ فِْي ُحْفَرتِِه الُحَسْيُن بُن َعِليّ  قطعاً سيُلحِدهُ في حرِم هللا، سيُْلِحدهُ في كربالء،  - فَيَكُوُن الاِذي يُغَّسِ

 في أشرِف أرٍض، وأشرُف مكاٍن في كربالء حرُم الُحسين.

ادق ُمبي ِناً هذِه القاعدة:  يق، وال يلي الوصيَّ إالَّ  - َواَل يَِلي الَوِصيا إاِلا الَوِصيا ثُمَّ يقوُل إمامنا الصَّ يَق إِالَّ الصد ِ ال يلي الصد ِ

د صلواُت هللاِ وَسالمهُ عليهم أجمعين. ٍد وآِل ُمَحمَّ  الوصي، هذِه من القواعِد الواضحِة والثابتِة في شؤوِن ُمَحمَّ

 أأخذكم إلى لقطٍة أخرى:

للهجرة، وهذا الحديث قد أشرُت  573في الجزء الثاني من )الخرائجِ والجرائح( لقطب الدين الراوندي، المتوف ى سنة 

/ قم المقدَّسة/ الجزء  /848اً منه/ صفحة إليه وقرأُت شيئ بسندِه، عن جابٍر : 63الحديث  /2طبعةُ مؤسَّسِة اإلمام المهدي 

نا َرسُوَل هللا َصلاى الُجعفي، َعن إَِماِمنا البَاقِر َصلواُت هللاِ وَسَّلُمه َعلَيه، قَاَل الُحَسيُن بُن َعلّيٍ أِلَْصَحابِه قَْبَل أَْن يُْقتَل: إِ 

مة، حديثهُ في  -َعلَيِه وآِله قَاَل: يَا بُنَّي إِناَك َستَُساُق إِلَى الِعَراق هللاُ  إلى آخر الكالم الَّذي قرأتهُ عليكم في الحلقاِت المتقد ِ

 ليلِة عاشوراء مَع أصحابِه، ثُمَّ ماذا قال سي ِدُ الشُهداء؟

َشاَء هللا؛ يعني في عالِم ما بعد الدنيا، )إِنَّ َمي ِتَنا لَم يَُمت(، أمير المؤمنين يقول،  ثُمَّ أَْمكُُث َما - ثُما أَْمكُُث َما َشاَء هللا، فَأَكُونُ 

ثُما أَْمكُُث َما َشاَء  -الدنيا وهذا الحديث ينقلهُ لنا عن رسول هللا، والكالُم هذا في نهج البالغِة الشريف، في عالِم ما بعد 

َل َمْن تَْنَشقُّ عَ  هللا، فَأَكُونُ   .ْنهُ األَْرض، فَأَْخُرُج َخْرَجةً يَُوافُِق ذَِلَك َخْرَجةَ أَِمْيِر اْلُمْؤِمنِين َوقِيَاِم قَائِِمنَا َوَحيَاةِ َرسُوِل هللاأَوا

ةٌ، وللقائِم أوبةٌ  جعِة، باعتباِر أنَّ اإلمام الُحسين سيخرج في عصِر القائِم وللقائِم كرَّ ا أنَّ الحديث إجماٌل لعصر الرَّ فإمَّ

ا هو إجماٌل أيض اٌت أيضاً قبل ذلك، فإمَّ جعةُ العُظمى في دولتِه العُظمى ولهُ كرَّ ات ورسول هللا لهُ الرَّ اً، واألميُر لهُ كرَّ

جعِة العظيمة ما بين القائِم إلى رسول هللا، وما بينهما رجعاُت أمير المؤمنين.  لعصِر الرَّ

ا أنَّ الكالم بالضبط مثلما جاء في حديِث جبلِ  رضوى، فأميُر المؤمنين موجودٌ، رسوُل هللا موجودٌ، لكنَّ ذلك ليَس  وإمَّ

 بمرأى من النَّاِس وهذا هو األولى، ينسجُم مع الحديث الَّذي قرأتهُ عليكم من الكافي؛

 من جهِة تمهيِد القائِم للُحسيِن. -

بوَن النَّاس  - ون للنَّاِس ويُقر ِ موَن النَّاَس من أنَّ هذا هو الُحَسين.ومن جهِة أنَّ أصحاب الُحَسيِن يُؤد ِ  ويُفَه ِ

لو كان رسول هللا حاضراً وأميُر المؤمنين حاضراً بمرأًى من النَّاس الختلف سياُق الحديِث الَّذي قرأتهُ عليكم، فلألميِر 

 ُحضوٌر، ولرسول هللاِ حضوٌر، ولكن بعيداً عن مرأى النَّاس، كحضورهم في جبِل رضوى.

ل بقيام القائم، والتعبير )بقيا ل، ألنَّهم يتحدَّثوَن عن العصر القائمي  األوَّ ِم قائمنا( واضٌح فيِه إشارةٌ إلى العصر القائمي  األوَّ

ةً ورجعةً.  وحينما يكوُن الحديث عن العصر القائمي  الثاني فإنَّ الحديث سيكوُن كرَّ

 المضاميُن تتضُح شيئاً فشيئاً.

ةُ الُحَسيِن تبدأ  /23الحديث  /305لبنان/ صفحة  -ني/ طبعةُ مؤسَّسة األعلمي/ بيروت في تفسير العي اشي/ الجزُء الثا كرَّ

تِه األولى، وتمهيدٌ م ةُ األولى، تمهيدٌ من قِبِل إماِم زماننا لُحكِم الُحسيِن في كرَّ ن في نهاية العصر القائمي  األول هذِه الكرَّ

، قِبِل أصحابِه أيضاً، ومرَّ الكالمُ وهذا كالمٌ  ةِ الُحَسين األولى المرحلةُ الثانية للثأِر الُحسيني   ُمجمٌل، من أبرِز مالمحِ كرَّ

 ومثلما قلُت لكم: الثأُر الُحسينيُّ برنامُج تطهيٍر.



َل  -أبو عبد هللا الصَّادق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه  - َعن ُرفَاَعةَ بِن ُموَسى قَال، قَاَل أَبُو َعْبد هللا: ْنيَا إِنا أَوا َمن يَِكرُّ إِلَى الدُّ

ل  - الُحَسْيُن بُن َعِلّيٍ َوأَْصَحابُهُ   - َويَِزْيُد بُن ُمعَاِويَة َوأَْصَحابُهُ، فَيَْقتُلُُهم َحذَْو القُذاِة بِالقُذاة -هذا في العصر القائمي  األوَّ

ريشات، ريشةُ السَّهم الَّتي تكون في الجانب األيمن  القُذَّةُ هي ريشةُ السَّهم، في نهايِة السَّهم هناك ريشةٌ، ريشتان، ثالثُ 

من السَّهم البُدَّ أن تكوَن ُمساويةً في وزنها وفي حجمها ومساحتها وفي شكلها بالضبط بالدقَّة مع ريشِة السَّهم في الجانب 

 األيسر، وإالَّ فإنَّ السَّهم لن ينطلق بشكٍل صحيح، ستكوُن انطالقتهُ انطالقةً خائبة.

عليكم من )كامل الزيارات(، من الطبعِة نفسها الَّتي قرأُت عليكم منها قبل قليل، الباُب الخمسون، الحديُث الثالث:  أقرأ

ادِق َصلواُت هللاِ وَسَّلمهُ َعليه ِل بِن عُمر، َعن إَِماِمنَا الصا "، سأقرأ جانباً من الحديث الَّذي يرتبطُ بعصِر "َعِن الـُمفَضا

جعِة وعصر الك ة الُحسينيَّة: الرَّ ادُق  - قَاَل ِليرَّ ِ شيٍء اإلماُم يريدُ ازادتَه؟ فيما يرتبُط  - يَا ُمفَضال أَِزْيُدكَ  -اإلماُم الصَّ بأي 

جعِة فقط. اِر الُحَسين، الحديث طويٌل، أنا سأقرأ ما يرتبطُ بعصِر الرَّ اِر الُحسين، فيما يرتبطُ بأجِر وثواِب ُزوَّ  بعاقبِة ُزوَّ

ار الُحسين، إلى أن قال: اإلمامُ ا َل بَن عُمر عن فضيلِة زيارةِ الُحسين، وعن عظيِم ثوابِ ُزوَّ ادُق حدََّث المفضَّ ل لصَّ يَا ُمفَضا

ٍة َحْمَراء ُمَكلالٍَة ِمْن يَاقُوتَ أَِزيُدَك؟ قُلُت: نَعَم َسيِّدي، قَاَل: َكأَنِّي َكأَنِّي ِبَسِرْيٍر ِمْن نُْوٍر قَْد ُوِضع، َوقَْد ُضِربَت َعلَْيِه قُباةٌ 

هذِه المعاني تقريبي ةٌ، الحقيقةُ أعظُم من ذلك، لكنَّ هذهِ التعابير وهذِه األلفاظ هي الَّتي يراها العرُب بحسِب  -بِاْلَجَواِهر 

ة  تسعوَن  - َحْولَهُ تِْسعُوَن أَْلفَوَكأَّنِي بِالُحَسْيِن َجاِلٌس َعلَى ذَِلَك الساِرْير وَ  -ثقافتهم، بحسب لُغتهم هي الذُروة، هي الِقمَّ

ِليَائِي َسلُونِي، َفَطالََما قُباٍة َخْضَراء، َوَكأَنِّي بِاْلُمْؤِمنِْيَن يَُزوُرونَهُ َويَُسلُِّموَن َعلَْيه، فَيَقُوُل هللاُ َعزا َوَجلا لَُهم: أَوْ  -ألف 

جعِة، هؤالِء يزور - أُْوِذْيتُم جعِة متى أوذوا؟ في الدنيا قبل الرَّ فََطالََما أُْوِذيتُم َوذُلِّْلتُم َواْضطُِهْدتُم فََهذَا  -ون الُحسيَن في الرَّ

ْنيَا َواآلِخَرة جعِة، وإالَّ ال يُقاُل ألهِل الجناِن هذا  - يَْوٌم اَل تَْسأَلُونِي َحاَجةً ِمْن َحَوائِجِ الدُّ هُم في الدنيا، هذا في عصر الرَّ

ْنيَا َواآلِخَرةفََهذَا يَْوٌم اَل  -الكالم  أهُل الجناِن هم يقولون للشيء كُْن  - إاِلا قََضْيتَُها لَكُم تَْسأَلُونِي َحاَجةً ِمْن َحَوائِجِ الدُّ

جعِة  ر وأنَّ الترق ي سيكوُن في عصر الرَّ فيكون، ال تُقضى حوائجهم، وإنَّما هذا في الدنيا، فالحظْوا كيَف أنَّ التطوُّ

ديَِّة العُظمى!! العظيمة، ونحُن نتحدَّثُ  ةِ األولى فما بالكم إذا وصل الحديُث إلى الدولِة الـُمَحمَّ  عن الكرَّ

ادُق:  جعِة العظيمة. - فََهِذِه َوهللاِ الَكَراَمةُ الاتِي اَل اِْنِقَضاَء لََها َواَل يُْدَرُك ُمْنتََهاَهاثُمَّ يقول إمامنا الصَّ  كُلُّ هذا في عصر الرَّ

 ختم الحديث في هذا العنوان وكي أبدأ معكم من عنواٍن جديٍد في حلقِة يوِم غد:نقطةٌ سريعةٌ كي أ

ةِ األولى سيبقى طويالً سيمكُث طويالً في ُحكمِه، سيمكُث طويالً حتَّى يتحقَّق  الرواياُت أخبرتنا من أنَّ الُحسيَن في الكرَّ

ُل بُن عمر عن إمامنا هذا الرخاء وهذِه العََظمة الَّتي قرأتها عليكم من روايِة )كامل  الزيارات(، الَّتي حدَّثنا بها المفضَّ

ادق.  الصَّ

(، هذا الكالُم كنايةٌ عن طُوِل العُمر، وإالَّ فإنَّ ِمن أنا الُحسين سيبقى حتاى يسقط َحاِجبَاهُ على َعينيهالرواياُت تقول: )

 هذا لن يكون على أرِض الواقع!

(، الحديث الرابع 39( و )8ئح(، إنَّهُ المصدُر الَّذي أشرُت إليِه قبل قليل صفحة )في الجزء الثاني من )الخرائجِ والجرا

 - تِيبسندِه، َعْن أبي بَكٍر الَحْضَرِمي، َعْن إَِماِمنا البَاقِر َصلواُت هللاِ وَسَّلُمهُ َعلَيه: َمْن أَْدَرَك قَائَِم أَْهِل بَيْ والخمسون: 

ل  َوِمن ِذي  -أصحاُب العاهات ستزوُل عاهاتهم  - ِمن ِذي َعاَهٍة بََرأ َرَك قَائَِم أَْهِل بَْيتِيَمْن أَدْ  -في العصر القائمي  األوَّ

ة  -قَِوي  -ومن كاَن عندهُ َضعف  - َضْعفٍ  ُر هذا المعنى في َسي ِِد الشُهداء؟! إذا كاَن هذا في عامَّ سيقوى، فكيف نتصوَّ

ل فكيف يكونُ  ل وبعد الترق ِي األعظم؟ وقد قرأُت  النَّاِس في العصر القائمي  األوَّ هذا المعنى بعد انتهاِء العصر القائمي  األوَّ

تِه األولى. سقوطُ الحواجِب على العيون هو  عليكم كيف هو الحاُل وكيف هي األوضاعُ في زمان الُحسيِن في زماِن كرَّ

 هذا من الضعف.


