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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ... األًٌٍََِْبء ٌَخٌَجَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ... اهلل بمٍَّتَ

 ... !فَمَدَن؟ َِْٓ ًَجَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَجَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَعد األَزْبَعًٌَُْ تُبعاسَّاٌ تُمٍََحَاٌْ

  1ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..اْلِمَئة بَ ْعدَ  واأَلربَعون الرَّابعةُ  احلََلقةُ  ؛النَّاِطق الِكَتابُ  ؛الثَّاِلث اجلُْزءُ  ؛والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم بَ ٌْنَ 
 الَّيت اجملموعةِ  ِضمن (َعَليَهاُوَسالُموُُُاللَُُِصَلواتُُُالَقيِّمةُفَاِطَمةُُ) :الُعنوان َىذا ربتَ  يل كان حديثٍ  آخرُ 

  (..!!.فَاِطَمةُيَاُلبَّيكُِ) :عنوان رَبت َحَلقة ِستٌِّن إىل بلغت
 عنوانٍ  ربتَ  تليها الَّيت واحللقاتِ  احللقةِ  ىذه ح إليكم وأعودُ  الربنامج ىذا ح احللقاتِ  من الكثًنُ  يبقى مل

  .(الصَّالةَُمَعاِنيُْ) :جديد
ا َتفاِصيلوِ  ح أدخل أنْ  أردتُ  ما إذا موضوعٌ  ادلوضوعُ  ىذا  ِبُكلِّ  أعبأُ  ل ولكنَّين ،ُىناك أو ُىنا َجدلً  يُثًنُ  ُردبَّ

 الصََّلة َمعاين ِح  َكثًناً  احلديثِ  ح أُطوِّلَ  َأنْ  أُريد ل ألنَّين ،أسبكَّن َما ِبقدرِ  ادلطالب أُوِجزَ  َأن َسُأحاولُ  ،َذِلك
 وتشعّبت وامتدَّت احللقات َكثُرت إذا ،الربنامج هبذا ال ُمهتم ،ال ُمتاِبع ،ال ُمشاِىد ،ال ُمتلقِّي َيضيع ل كي

ا ادلطالب  ينتفع أن ؽُلكنو الَّيت اخُلَلصة ػَلصرَ  أن ،النتيجة ػَلصرَ  أنْ  احللقات ذلذهِ  ال ُمتابعِ  على يصعبُ  ردبَّ
اً  مهمَّةً  تكون نقاط عّدة إىل سأشًنُ  احلَلقة َىذهِ  ح .منها  إنْ  القادمةِ  احللقاتِ  ح بَيانوُ  أُريدُ  ما فهمِ  ح جدَّ
 :تعاىل ا شاء

 ُكلِّ  ح احلديثُ  تقدَّم الَّذي النََّسق نفسِ  على ىو احللقات ىذهِ  ح بَيانوُ  سيتم   ماُ:األولىُالنقطةُُ
 ،القول حلنِ  منهجيَّةِ  ضوءِ  ِح  اأُلخرى الرَبامج ِح  وحّتَّ  الرَبنَامج َىذا حلقاتِ  ح مرَّت الَّيت ادلوضوعات

 اإلغلازِ  معَ  ،ادلنهج ىذا َضوءِ  ح الصََّلة َمعاين بَيانِ  ح احللقات ىذهِ  ح سأتناولوُ  الَّذي الكَلمُ  ىو والكَلمُ 
  .أسبكَّن ما بقدرِ  والختصارِ 

اً  ُمهمَّةٌ  ُمَلحظةٌ  وُىناك  وتصو ري فهمي وجهةِ  من األقل على أساسيةٌ  قاعدةٌ  ،القول حلنِ  دبنهجيَّةِ  ترتبطُ  ِجدَّ
 فيها األصل الشِّيعة بٌن ادلعروفةِ  احلديثيَّة ادلصادرِ  ح البيت أىل أحاديثِ  من جاءنا فيما األصلُ ) :واعتقادي

 باآلراء ُمرادي ،الصِّحة عدمُ  اآلراء ح واألصلُ  ،الّصحة ؼُلاِلف ما يثُبت حّتَّ  ،اخلَلف يثُبت حّتَّ  الّصحة
 (.صحتها تثُبت حّتَّ  الّصحة عدم فيها األصلُ  ،وادلراجع وال ُمفكرين والُفقهاءِ  الُعلماءِ  أراء
 ؼلالفون الَّيت وادلراجع وادلفكرين والُفقهاء الُعلماءِ  بآراء مشحونةً  كانت ادلتقدِّمة احللقات ؟دلاذا قائل يقول قد

 ويهرولون ،هبم العتقادِ  ح ويُقصِّرون ،عليهم اِ  صلواتُ  معهم األدب ُيسيئون بل ،العصمة بيت أىل فيها
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 بفكرِ  وُأخرى ،الشَّافعي بفكرِ  تارةً  الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة ويُعبِّئون واضح بشكلٍ  النَّاصيب الفكر خلف
 ،ُحسينياتنا ،منابرنا ،فضائيَّاتُنا ،وىكذا ،ُقطب سّيد بفكر ورابعةً  ،عريب ابن بفكر وثالثةً  ،وادلعتزلة األشاعرة
م ؟دلاذا بالقبولِ  الشِّيعةُ  ويتلقَّاهُ  البيت ألىل ادلخالفِ  بالفكر مشحونةٌ  ،الشِّيعيَّة مكتبتنا ،خطبائنا  ألَّنَّ
 تأث راً  تأثَّروا قد وُمفكِّرونا وعلماؤنا مراجعنا بينما ،العصمة بيت أىلِ  منابعِ  من جاءىم قد ىذا أنَّ  يعتقدون
 من ادلتقدِّمة احللقات فلًُناجع والشَّواىد األدلَّة يطلبُ  والَّذي النَّاصيب الفكر ح ُكروعاً  وَكَرعوا واضحاً 
 ،ساعة مئة األربع إىل ساعاتوُ  قاربت ،ادلتقدِّمة احللقات أعين ،ساعاتوُ  قاربت والَّيت الربنامج ىذا حلقاتِ 

ا  .احللقة ىذهِ  ح أوَّذلا ح شرعتُ  والَّيت اجلديدة احللقات ىذهِ  مع ساعة مئة األربع على ستزيد وردبَّ
 ح واألصلُ  ،ذلك خَلف يثُبت مل ما الّصحة األصلُ  العصمة بيت أىل حديثِ  من جاءنا فيما األصلُ  فإذاً 
 عدم آرائهم ح األصل ،احلدود أبعد إىل عاديون بشرٌ  ،بشر ىم وادلراجع وادلفكرين والفقهاءِ  العلماءِ  آراء

 صلواتُ  عنهم جاء مثلما ،عليهم اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل دلنهجِ  وُمطابقة ُموافقة آراءىم أنَّ  يثُبت حّتَّ  الّصحة
 َحِديثِ  ِمن أَوَرُدوه َما َفّضال َبيِن  ُكُتب ِمن نَأُخذ أنَّنا) :عنهم َوَرد األَِئمَّة ،َفّضال بين ُكُتب ح عليهم اِ 

 فّضال بين بأنَّ  نعلم ألنَّنا ،فيها نبحثُ  ل حّتَّ  ؟آراءىم نرتك دلاذا (،فنرتكها آراءىم أمَّا الِعصمة بَيت َأىلِ 
 ابن األفطح ا عبد بإمامة اعتقدوا ،َفَطحيون فالقوم والعرتة الكتاب منهجٍ  عن بعيدةٍ  منهجيَّةٍ  على كانوا
 ليسوا ولكن َُّهم والعرتة الكتاب منهج على ىم ومراجعنا وُمفكِّرينا وفقهائنا لُعلمائنا بالنِّسبة ،الصَّادق اإلمام

 ،الدِّيين العلم عن أربدَّثُ  إنَّين ،الصِّحة على أنَّوُ  يثُبت حّتَّ  الصِّحة َعدمُ  ادلعصوم غًنِ  ح فاألصل ،معصومٌن
 ول ،الرياضيات علم عن أربدَّثُ  ل ،والعرتة الكتابِ  دبعارف يرتبطُ  الَّذي الغييب الفكر عن أربدَّثُ  إنَّين

 بُكلِّ  ،الغيب ىو الدِّيين العلم وروحُ  الدِّيين العلم عن أربدَّثُ  إنَّين ،ادلخترب ح نُثبتوُ  أنْ  ؽلكن علمٍ  عن أربدَّثُ 
 حقائقِ  بٌن نُفكِّك أنْ  َنستطيع ل ،بالغيب وثيقٍ  برباطٍ  يرتبطُ  ظواىرهِ  ح حّتَّ  الدين ،ظواىرهِ  ح حّتَّ  ،أبعادهِ 
ينيةِ  ادلفردات وبٌن الغيب  منها ترتكَّب الَّيت األجزاء ُكل   ادلفردات ُكلّ  ،أصنافها وبُكلِّ  مراتبها بُكلِّ  الدِّ

ينيَّة ادلنظومةُ   .األوىل النقطة ىذه ،الغيب عامل وإىل الغيب حقائقِ  ح ومتينةٍ  قويةٍ  بصلةٍ  سَبُت   الدِّ
 الكتاب ملفّ  من الثَّالث اجلزء ىو ىذا (،النَّاطق الكتاب) الربنامج ىذا بعنوان يرتبطُ  فيماُ:الثَّانيةُالنقطة
 الكتابِ  ملف   ،الَعَلويَّة اْلُمَحمَّديَّة ادلعرفةِ  أجواء عميقِ  ح ضلنُ  ،والعرتة الكتاب ملف   العنوان وواضح ،والعرتة
 : والعرتة
 (.الشِّيعيُالعقلُُ) :عنوان ربت كان األوَّل اجلزء

 إنَّنا واضحة دللتوُ  العنوان ىذا الصَّامت والكتاب (،الصَّامتُالكتابُُ) :عنوان ربت كان الثَّاين واجلزء
 .الصَّامت الكتابُ  ىو ىذا ،والل غوي اللفظي بلباسوِ  الُقرآنِ  عن نتحدَّثُ 
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 إمامُ  النَّاطق الكتابُ  ،ادلعصوم اإلمام ىو ادلصطلح ىذا حقيقةِ  ح النَّاطق فالكتابُ  (النَّاطقُالكتابُُ) أمَّا
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّةُ  زماننا
 حّتَّ  فشيئاَ  شيئاً  قادتنا احللقات ألنَّ  العنوان هبذا عنونتو الربنامج ىذا خبصوصِ  الربنامج ىذا خبصوصِ  ولكن
 أسرب أنْ  أستطيعُ  ل حبقيقتوِ  النَّاطق الكتابُ  ،النَّاطق الكتاب صورةُ  ىي والصََّلةُ  ،الصََّلة معاين إىل وصلنا
 فالصََّلةُ  ،الصََّلة إىل رَاِحليت وجَّهتُ  ،كَلمهم ونور قرآَّنم أسرارِ  دبعونةِ  حّتَّ  ،حديثهم دبعونةِ  حّتَّ  أغوارهُ 

  .النَّاطق الكتابِ  عن ناطقةٌ  صورةٌ  ،والطاعات الفرائض بٌن وما العبادات بٌن ما ناطقةٌ  صورةٌ  ىي
 ىذه ح جاء ،النساء سورة من ادلائة بعد الثالثة اآلية إىل ذىبنا ما إذا :الكرًن الكتابِ  ح وصفها جاء وقد
 ،ىنا وكتاباً  ،ُمتصَلً  دائماً  ثابتاً  كتاباً  ؛﴾ٌَِّْلٌُحب وِخَبببً﴿ ؛﴾ ٌَِّْلٌُحبً وِخَبببً اٌُّْؤِِْنِنيَ عٍََى وَبَٔجْ اٌصَّالَةَ إَِّْ﴿ :اآلية

  .كتابٌ  الصََّلةُ  :اجلهات من جهةٍ  وح، مكتوبةً  يعين ،فريضةً  يعين ،اجلهات من جهةٍ  ح
 صورةٌ  وىي ،بذلك زُبربنا الرِّوايات ،تتكلَّم تنطقُ  الصََّلة أنَّ  بلحاظِ  ناطق كتابٌ  ،ناطق كتابٌ  والصََّلةُ 
 ﴾.ٌَِّْلٌُحبً وِخَبببً اٌُّْؤِِْنِنيَ عٍََى وَبَٔجْ اٌصَّالَةَ إَِّْ﴿ :واألمشل األوسعِ  بادلعىن النَّاطق الكتابِ  حلقيقةِ  ُمصغَّرةٌ 

 ،الكاح ِكتاب من الثَّاين اجلزء ىو وىذا الشَّريف الكاح ح جاء مفّصل طويلٌ  حديثٌ  احلديث يُناسبُ  شلَّا
 الرِّواية ،األوىل الرِّواية (الُقرآن فضل) كتابُ  ،قمري ىجري 1421 ،إيران ،األسوة دار طبعة الطبعة ىذه

اً  مهمٌ  أمرٌ  بتمامها قراءهتا أنَّ  أجدُ  ولكينَّ  طويلة  ضلنُ  الَّيت ادلطالبِ  من الكثًن فهمِ  ح تُِعينُنا ىذهِ  فالرِّواية ،جدَّ
ُيَاُ:قَالَُ - الباقر إمامنا عن - السَّالمَُعَليوَُُِجعَفرٍُُأَِبيَُعنُ،الَخفَّافَُسعدٍَُُعن - وبياَّنا شرحها بصدد
 ،الُقرآن َتعلَّموا قال اإلمام ولكن ،الصَّامت الكتاب إىل يشًنُ  اإلمامُ  الُقرآن؛ َتعلَّموا - الُقْرآنُتَ َعلَّمواَُسعد

 ومراجعنا علماؤنا كتبها الَّيت أو ادلخالفون كتبها الَّيت التفسًن كتب ح ليس وعلموُ  ،علموُ  اطلبوا أي تعلَّموا
 حديثَ  فيوِ  ؼلالفون األغلب األعمِّ  ح للُقرآن تَفسًنىم ُكُتبِ  ح األجَلء ومراجعنا علماؤنا كتبوُ  ما ،أبداً 
 زُلَمَّد آلل وسُلالفة ِعناد أقول أنْ  أُريد ل ،األحوال أحسنِ  ح جهلٌ  ىو كتبوهُ  فما ،َجهلٌ  فهذا ،البيت أىل
 الرِّواية ألنَّ  الكَلم وسيتضح ،زُلَمَّد آل من ،أىلوِ  من الُقرآن تعلَّموا - الُقْرآنُتَ َعلَّمواَُسعدُيَا - جهل ىو

 عند الُقرآن َتعلَّم ما إذا إليها يصل لن احلقائق ىذهِ  حقائق إىل زُلَمَّد آل من الُقرآن يتعلَّمُ  الَّذي ستقودُ 
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل ؼُلالفون وىم ادلطوَّلة التفاسًن َسطَّروا الَّذين ومراجعنا علمائنا عند أو ادلخالفٌن

 بشكلٍ  زُلَمَّد آللِ  سلالفةً  ستجدوَّنا البيت أىل روايات على اعرضوىا ادلشهورة التفاسًن ،أمجعٌن عليهم
  .وصريح واضحٍ 

 ُصُفوفَُوالنَّاسُُُالَخْلقُِإلَيَهاَُنَظرَُُُصورَةٍَُُأْحَسنُُِِفيُالِقَياَمةَُيومَُُيَأِتيُالُقْرآنَُُفَِإنَُُّالُقْرآنُتَ َعلَّمواَُسعدُيَا
 ،النَّاطق الكتابُ  ىو ىذا الُقرآن حقيقة ىذهِ  ،اخللق إليها َنَظر صورةٍ  أحسن ح القيامة يوم يأت الُقرآن -
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 ُكل   الَّذي احلدِّ  إىل معانيو بيان ح لعبوا النَّاس إنَّ  بل ،بعبائرهِ  صامتٌ  ،بألفاظوِ  صامتٌ  الصَّامت الكتابُ 
 يدَّعي كما واضحةً  ُحجَّةً  َكان لو ،الَكرًن الِكتاب من بآياتٍ  ِفكرىا وعلى منهجها على استدلَّت رلموعةٍ 

 ألنَّوُ  اخلوارج على بالُقرآن ػلتجَّ  أنْ  عباس ابنَ  ادلؤمنٌن أمًنُ  ََّنى َلَما الُقرآن عن يتحدَّثون الَّذين ِمن يدَّعي من
 ،ا ِكتابُ  َحسبُنا منطقِ  معَ  ل ،الطاىرة الِعرتة َمنطقِ  معَ  جاء ما إذا واضحةٌ  ُحجَّةٌ  الُقرآن ،للوجوه محّالٌ 

 هِبا َتعج   الَّيت التفسًنية ادلوسوعات لنا وَسطَّروا النَّاصيب الفكر ح كرعوا الَّذين ومراجعنا علمائنا منطق مع ول
  .الشِّيعيَّة ادلكتبةُ 

ُ،ُصُفوفَُوالنَّاسُُُالَخْلقُِإلَيَهاَُنَظرَُُُصورَةٍَُُأْحَسنُُِِفيُالِقَياَمةَُُِيومَُُيَأِتيُالُقْرآنُفَِإنَُُّالُقْرآنُتَ َعلَّمواَُسعدُُُيَا
 - فَ َيأِتيُ،األَُممَُسائِرُُِِمنَُصفُ ُأَلفََُُوَأْربَ ُعونَُُ،ُمَحمَّدُأُمَّةَُُُصفُ ُأَلفََُُثَمانُونُ،َصفُُّأَلفَُُِوِمَئةُُُعشُرون

ُرَُجلٍُُُصورَةُُِِفيُاْلُمْسِلِمينَُصفَُُِّعَلىُفَ َيأِتي - القيامة يوم ح اخللق يراىا الَّيت صورتوِ  ح الُقرآن يأت
ُنَ ْعرُِفوُُُاْلُمْسِلِمينُِمنُالرَُّجلَُىَذاُِإنَُُّ،الَكرِيمُالَحِليمُُُاللُُُِإلَُُِّإلوَُلُُ:يَ ُقوُلونُثُمَُُِّإلِيوُفَ َينظُرونُفَ ُيَسلِّم

َُأَشدََُُّكانَُُأَنَّوَُُُغيرَُ - وتسليماً  وطاعةً  عبادةً  أي ِاجتهاداً  أشدَّ  - ِاْجِتَهاَداًَُُأَشدََُُّكانَُُأَنَّوَُُُغيرََُُوِصَفِتوُُِبِنَ ْعِتوُِ
 ادلسلمٌن من مجوع - نُ ْعَطوَُلمَُماَُوالنُّورَُوالَجَمالُُِالبَ َهاءُُِِمنُُأعْطيُُىناكََُُفِمنُالُقْرآنُِفيُمِّنَّاُِاجِتَهاَداًُ

 - غُلاوز الُقرآن - ُيَجاِوزُثُمَُّ - احلقيقة من جانبٌ  ىذا ،ىذهِ  ىي احلقيقةُ  ليست ،ادلعرفة من حدَّىم ىذا
ُِمنُالرَُّجلَُىَذاُِإنَُُّالرَِّحيمُالرَّبُُُّاللُُُإلَُُِّإَلوَُلُُ:يَ ُقوُلونُثُمَُُِّإلَيوُُِفَ َينظُرونُالشَُّهَداءَُصفَُُِّعَلىُيَأِتيََُُحتَّى

ُُشَهَداءُُِِمنُأَنَّوَُُُغيرََُُوِصَفِتوُِبَسْمِتوُُِنَ ْعرِفُوُُ - دبظهره هبيئتوِ  يعين ِبَسْمتوِ  - َوِصَفِتوُِبَسْمِتوُُِنَ ْعرِفُوُُُالشَُّهَداء
ُُأْعِطيَُُُىَناكََُُفِمنُالَبْحرُُشَهَداءُُِِمنُأَنَّوَُُُغيرَُ - القتال ح اسُتشِهدوا الَّذين الش هداء من ال ُمراد - الَبْحر

ُُشَهَداءُُِِمنُأَنَّوَُُُغيرَُ - أشدَّ  يكونُ  البحرية ادلناطق ح اجلهاد أنَّ  باعتبار - نُ ْعَطوَُلمَُماُوالَفضلُالبَ َهاءُُِِمن
ُفَ َيَتَجاَوز - الباقر إمامنا ،يقول اإلمام - قَالُ،نُ ْعَطوَُلمَُماُوالَفضلُالبَ َهاءُُِِمنُُأْعِطيَُُُىَناكَُفِمنُالَبْحر
بُ ُهمُفَ َيْكثُرُالَبحرُُشَهَداءُِإلَيوُُِفَ يَ ْنظُرَُشِهيدُُصورَةُُِِفيُالَبْحرُُشَهَداءَُصفَُُِّعَلىُيَأِتيََُُحتَّى ُتَ َعجُّ

َُكاَنتُِفيَهاُُأِصيبَُُالَِّتيُالَجزِيَرةُأنََُُّغيرََُُوِصَفِتوُُِِبَسْمِتوُُِنَ ْعرِفُوُُُالَبْحرُُشَهَداءُُِِمنَُىَذاُِإنَُُّ:َويَ ُقوُلون
َناُالَِّتيُالَجزِيَرةُِمنُْولًُىََُُأْعَظمَُ  - نُ ْعَطوَُلمَُماَُوالنُّورَُُِوالَجَمالُُِالبَ َهاءُُِِمنُُأْعِطيُُىَناكَُفِمنُِفيهاُُأِصب ْ
  :يقولون ىم ،ُىم بلساَّنم حدَّثونا ما فهم ادلداراة بلسان يتحدَّث وىو ىنا الباقرُ  اإلمامُ 

 هبذه الفكرة لنا يُقرِّب اإلمامُ  ،ضلنُ  عقولنا قدر على الكَلم (،عقولناَُقدرُُِعلىَُقطُالنَّاسُكلَّمناُماُإنَّنا)
ُُصورَةُُِِفيَُواْلُمْرَسِلينُالنَِّبيِّينَُصفَُُّيَأِتيَُحتَّى - غُلاوز الُقرآن - ُيَجاِوزُثُمَُّ - اجملتزأة الص ور وهبذه األمثلة

 ؟ػلتملوُ  من ،ُمقّرب َملكٌ  ول ُمرسل َنيبي  ل ػلتملوُ  ل زُلَمَّد آلِ  أمرُ  ،زُلَمَّد آللِ  ظُهورات ىذهِ  - ُمْرَسلُنَِبيُ 
 ِاْمَتَحن ُمْؤِمنٌ  َوَل  ُمَقرَّب َمَلكٌ  َوَل  ُمْرَسل َنيبي  َل  ػَلَْتِمُلو َل ) (،ضَلَْتِمُلو ضَلنُ ) :الصَّادق اإلمامُ  قال ،ػلتملونو ىم
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َُصفَُُّيَأِتيَُحتَّى - حبسبهم ادلعرفة من حظٌ  ذلا رلموعةٍ  وُكل   ،ظهورات ىذه ولكن (،ِلإِلؽلَان قَ ْلَبوُ  ا
بُ ُهمُِلَذِلكَُُفَ َيْشَتدُُُِّإلَيوَُواْلُمْرَسُلونَُُالنَِّبيُّونَُُفَ َينظُرُُمْرَسلُنَِبيُ ُُصورَةُُِِفيَُواْلُمْرَسِلينُالنَِّبيِّين ُ:َويَ ُقوُلونُتَ َعجُّ

ُ،َكِثيراًَُُفْضالًُُُأْعِطيُأَنَّوَُُُغيرََُُوِصَفِتوُِبَسْمِتوُُِنَ ْعرِفُوُُمْرَسلٌُُالنَِّبيَُىَذاُِإنَُُّالَكرِيمُالَحِليمُُُاللُُُِإلَُُِّإلوَُلُ
ُيَاُ:َويَ ُقوُلونُفَ َيْسأَُلونَوُُُاللَُرُسولََُُفيأتُونَُُفَ ْيجَتِمُعون - وادلرسلون األنبياء ؟ىم من - فَ َيْجَتِمُعونُ:قَال

َُىذاُ،نَ ْعرِفُوَُماُ:فَ يَ ُقوُلونُ؟تَ ْعرُِفونَوَُُُأَوَماُ:َلُهمُفَ يَ ُقولُُ -؟ اخلَلئق َحًنَّ  الَّذي ىذا من - ؟َىَذاَُمنُُمَحمَّدُُ
 ىو ألنَّوُ  ؟دلاذا - َعَليوُاللُُُيَ ْغَضبَُلمُِممَّنَُىذاُ،نَ ْعرِفُوَُما -؟ يقولون ماذا - َعَليوُاللُُُيَ ْغَضبَُلمُِممَّن

 أن ؽلكن ل ادليزان ىي (،ِلَغَضبكَُُِويَغَضبُُُِلِرَضاكُُِيَرَضىُاللُِإنَُّ) :لفاطمة ا رسول قال مثلما ،ادليزان
 وىذا ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ِميزان ىو ادليزان وىذا ،احلالة تلك ح عليها ا يغضبُ  حالةٍ  ح أو موقفٍ  ح تكون

  .وادلرسلٌن األنبياء ىؤلء مقامات حبسب ادلعرفةُ  وىذه ،وصفهم الوصف
 - َخْلِقوَُعَلىُاللُُُِحجَّةَُُُىذاُ:اللَُرُسولُُُفَ يَ ُقولُُُ،َعَليوُاللُُُيَ ْغَضبَُلمُِممَّنَُىذاُ،نَ ْعرِفُوَُماُ:فَ يَ ُقوُلون

 ىذا زماننا إىل فَاِطَمة وبعد ،فَاِطَمةُ  علي   وبعد ،عليي  زُلَمَّدٍ  بعد ؟ىو من ادلطلقة احُلجَّة اخللق على ا ُحجَّة
ُاللُُُِحجَّةَُُُىذاُ:اللَُرُسولُُُفَ يَ ُقولُُ - الرِّواية إىل أعودُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلَسن ابنُ  احُلجَّةُ  إماُمنا
 األنبياء على ُيسلِّم - ُيَجاِوزُثُمَُُّفَ ُيَسلِّمُُ - الُقرآن حقيقةُ  ،النَّاطقُ  الُقرآنُ  ىنا الُقرآن - فَ ُيَسلِّمَُخْلِقوَُعَلى

ُِإلَيوُُِفَ َتنظُرُُُُمَقرَّبَُمَلكٍُُُصورَةُُِِفيُاْلَماَلِئَكةَُصفَُُِّعَلىُيَْأِتيََُُحتَّىُُيَجاِوزُثُمَُُّفَ ُيَسلِّمُُ - وادلرسلٌن
بُ ُهمُفَ َيشَتدُُُّاْلَمالِئَكة َُىَذاُإنََُُّوتَ َقدَّسُرَب َُّناُتَ َعالىُ:َويَ ُقوُلونَُفْضِلوُِمنُرَأواُِلَماَُعَليِهمَُذِلكَُوَيكبُ رُُُتَ َعجُّ

َُفِمنَُمَقاَماًَُُوَجلََُُّعزَُُّاللُُِِإَلىُاْلَماَلِئُكةَُُِأقْ َربََُُكانَُُأَنَّوَُُُغيرََُُوِصَفِتوُِبَسْمِتوُُِنَ ْعرِفُوُُُاْلَماَلِئَكةُِمنُالَعبد
ُُيَجاِوزُثُمَُّ - النَّاطق الُقرآن أمام مفتوح الطريق - ُيَجاِوزُثُمَُُّ،نُلَبسَُلمَُماَُوالَجَمالُُِالنُّورُُِِمنُأُْلِبسَُُُىناكَُ
ُِفيُُحجَِّتيُيَاُ:َوتَ َعاَلىُتَ َباَركَُُفَ يُ َناِديوُ،الَعْرشَُتحتَُُفَ َيِخرَُُُّوتَ َعاَلىُتَ َباَركَُُالِعزَّةَُُِربُُِِّإَلىُيَ ْنَتِهيَُحتَّى

 الِعرتةُ  ىذهِ  ،الصَّادق جعفرُ  ىو ىذا ،عليي  ىو ىذا ،زماننا إمام ىو ىذا - النَّاِطقُالصَّاِدقَُُوََكاَلِميُاأَلْرض
  .الطاىرة
ُوَاْشَفعُتُعَطىَُوَسلُُْرَأَسكُِاْرَفعُالنَّاِطقُالصَّاِدقُوََكاَلِميُاأَلْرضُِفيُُحجَِّتيُيَاُ:َوتَ َعاَلىُتَ َباَركَُُفَ يُ َناِديو
ُهمَُربُُِّيَاُ:فَ يَ ُقولُ؟ِعَباِديُرَأَيتََُُكيفَُُ:َوتَ َعالىُتَ َباَركُاللُفَ يَ ُقولُرَْأَسوُفَ يَ ْرَفعُُُ،ُتَشفَّع َُصانَِنيَُمنُمِّن ْ

ُهمُ،َشيَئاًُُُيَضيِّعَُوَلمَُعَليََُُّوَحاَفظَُ َُجِميعَُُِعَلىُُحجَُّتكَُوأَناُِبيُوََكذَّبُِبَحقِّيَُوَاْسَتَخفََُُّضي ََّعِنيَُمنَُومِّن ْ
ُالث ََّوابَُأْحَسنُالَيومَُعَليكَُُأَلُثِيَبنََُُّمَكاِنيَُوَاْرتَِفاعَُوَجاَلِليَُوِعزَِّتيُ:َوتَ َعالىُتَ َباَركُاللُُُفَ يَ ُقولُ،َخْلِقك

 ومظاىرهُ  الُقرآنِ  ُصور - ُأْخرىُُصورةٍُُِفيُرَأَسوُالُقْرآنُُُفَ َيرِجعُُُ:قَالُ،الِعَقابُأَلِيمَُُالَيومَُعَليكََُُوأَلََعاِقَبنَُّ
 يسأل ىنا اخلفَّاف سعد - َلوُفَ ُقلتُُُ:قَالُ،ُأْخرىُُصورةٍُُِفيُرَأَسوُُُالُقْرآنُُُفَ َيرِجعُُ - رُبصى ول تُعد   ل
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ُيُ ْبِصُرهُُمتَ َغيِّرَُشاِحبُرَُجلٍُُُصورةُُِِفيُ:قَالُ؟يَرِجعُُصورةٍُُأيُُِِّفيَُجعَفرُأَبَاُيَاُ:َلوُُُفَ ُقلتُُ - الباقر اإلمام
ُ:فَ يَ ُقولَُيَديوُبَينَُُفَ يَ ُقومُُُالِخاَلفَُأْىلُِبوَُُِوُيَجاِدلُُُيَ ْعرِفُوَُُُكانَُُالَِّذيُِشيَعِتناُِمنُالرَُّجلَُُفَ َيأِتيُالَجنَّةَُأْىلُُ

ُِفيَُكاَنتُالَِّتيُُصورَتِوُِفيُفَ َيرِجعُُُ:قَالُ،اللَُعْبدُيَاَُأْعرُِفكَُماُ:فَ يَ ُقولُالرَُّجلُِإلَيوُُِفَ يَ ْنظُرُُُ؟تَ ْعرِفُِنيَُما
َلكَُأْسَهرتُُُالَِّذيُأَنَاُ:الُقْرآنُفَ يَ ُقولُ،نَ َعمُ:فَ يَ ُقولُ؟تَ ْعرِفُِنيَُماُ:َويَ ُقولُاأَلوَّلُالَخْلقُِ َُوأَْنَصْبتُُُلَي ْ

 التأريخ وىذا أسألكم أَنا - ِفيُُّبِالَقولَُورُِجمتُاأَلَذىَُسِمعت - التَّعب وىو النََّصب من - َعْيَشك
 ىذهِ  أسألكم أنا !؟ادلصحف ىذا ح يقرأ أن بسبب بالقول وُرِجم األذى مسع أحدٍ  من ُىناك ىل أمامكم

  ؟!أمامكم الدنيا
َلكَُأْسَهرتُُُالَِّذيُأَنَا - النَّاطقة احلقيقة عن احلديثُ  ،ادلعصوم اإلمام عن احلديثُ  َُعْيَشكَُوأَْنَصْبتُُُلَي ْ
ُ:قَالُ،الَيومَُورَاءكََُُوأَنَاُِتَجارََتوُِاْسَتوفىَُقدُُْتَاِجرٍُُُكلََُُّوِإنََُُّأَلُُ،ِفيُُّبِالَقولَُورُِجمتُاأَلَذىَُسِمعت
َُنِصَباًَُُكانََُُقدُُْبوَُُِأْعَلمَُُُوأَْنتََُُعْبُدك - ربّْ  يا - َربُُِّيَاُ:فَ يَ ُقولَُوتَ َعاَلىُتَ َباَركُالِعزَّةَُربُُِِّإَلىُِبوُفَ يَ ْنطَِلقُُ

 - َويُ ْبِغضُِفيََُُّوُيِحبُُُِّبَسَبِبيُيُ َعاِديَُعَليَُُُّمَواِظَباًُ - واألذى والتعب النََّصب أصابو ُمتعباً  أي َنِصباً  - ِفيَُّ
 منهجيَّةِ  أساسِ  على والُبغض احُلبّ  أنَّ  أم ،ادلصحف أساس على يتعامل ىكذا أحداً  تعرفون األوصاف ىذهِ 
  .عليّ  وآلِ  علي   منظومة من ُجزءٌ  ادلصحفيَّة بصورتو الُقرآنُ  ،عليّ  وآلِ  علي  

ُ،َويُ ْبِغضُِفيََُُّوُيِحبُُُِّبَسَبِبيُيُ َعاِديَُعَليَُُُّمَواِظَباًُُِفيََُُّنِصَباًَُُكانََُُقدُُْبوَُُِأْعَلمَُُُوأَْنتََُُعْبُدكُربُُّْياُ،ربُُّْيا
ُِبوُُِفُِعلُفَِإَذاُ،بَِتاجَُوتَ وُِّجوهُُُالجنَّةُُحَللُُِِمنُحلِّةًَُُواكُسوهَُُُجنَِّتيَُعْبِديَُأْدِخُلواُ:َوَجلََُُّعزَُُّاللُفَ يَ ُقولُُ

َُلوَُىَذاَُأْسَتِقلُُُِّإنِّيَُربُُّيَاُ:فَ يَ ُقولُ؟ِبَولِيِّكُُصِنعُِبماَُرِضيتَُىلُ:َلوُُُفَ يُ َقالُالُقْرآنَُعَلىُُعِرضََُُذِلك
َُأْشَياءَُخْمَسةُالَيومَُلوُُُأَلَْنَحَلنََُُّمَكاِنيُوِاْرتَِفاعَُُِوُعُلويَُُِّوَجاَلِليَُوِعزَِّتيُ:فَ يَ ُقولُ،ُكلِّوُالَخيرَُمزِيدََُُفِزدهُُ

ُيَ ْفَتِقُرونَُلَُُوَأْغِنَياءٌَُُيْسُقُمونَُلَُُوَأِصحَّاءٌُُيَ ْهَرُمونَُلَُُشَبابٌُُِإن َُّهمَُأَلُُِبَمْنزِلَِتوَُكانََُُوِلَمنَُلوُاْلَمزِيدَُُِمعَُ
ُ:قُ ْلتُُُ:قَالُ،﴾اٌْأًٌَُى اٌٌَّْْحَتَ إٌَِّب فٍِيَب ٌَرًُلٌَُْ ٌَب﴿ :اآليَةَُىِذهَُتالُثُمَُُّ،َيُموتُونَُلَُُوَأْحَياءٌَُُيْحَزنُونَُلَُُوَفرُِحون
 حديثوُ  اإلمام ،ادلصحف عن يتحدَّث اخلّفاف َسعدُ  - ؟الُقْرآنُيَ َتَكلَّمَُُُوَىلَُجْعَفرُأَبَاُيَاُِفَداكُُجِعلتُُ
  .فهموِ  حد   ىذا ولكن وبٌنِّ  وصريح واضح

ُثُمَُُّ،َتْسِليمَُأْىلُُُِإن َُّهمُِشيَعِتناُِمنُالضَُّعَفاءُاللُرَِحمَُُ:قَالُثُمَُُّفَ َتَبسَّمَُُ؟الُقْرآنُيَ َتَكلَّمَُُُوَىلَُجْعَفرُأَبَاُيَا
 سلَّم قد وىو شيعتهم ُضعفاءِ  من اخلّفاف سعداً  أنَّ  إىل ىذا بكَلمو أشار ىنا اإلمام - َسعدُيَاُنَ َعمُ:قَال

ُِشيَعِتناُِمنُالضَُّعَفاءُاللُُُرَِحمَُُ:قَالُثُمَُُّاإلمامُفَ َتَبسَّم - الُقرآن يتكلَّمُ  وىل سأل لذلك الباقر إمامو بكَلم
 أيضاً  الصََّلة - تَ َتَكلَّمَُوالصَّاَلةَُسعدُيَاُنَ َعم - يتكلَّم الُقرآن - َسعدُيَاُنَ َعمُ:قَالُثُمَُُّ،َتْسِليمَُأْىلُُُِإن َُّهم

َُقالُ،َوتَنَهىُتَأُمرُُ - خلق وذلا صورة ذلا الصََّلة وىذه - َوَخْلقُُصورةٌَُُوَلهاُتَ َتَكلَّمَُوالصَّاَلة - تتكلَّم
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ُفَ َقالُ،النَّاسُِفيُِبوُأََتَكلَّمَُُُأْسَتِطيعَُُُلُ - أَنَا - َأْسَتِطيعَُلَُُشيءٌَُُىَذاُ:َوقُلتَُُُلوِنيُِلَذِلكُفَ تَ َغيَّرُ:َسعدٌُ
 ليس الصََّلة يعرف مل من - َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُفَمنُ،ِشيَعُتناُِإلَُُّالنَّاسَُُُوَىلُ:َجعَفرُأَبُو
 ويُدؽلونَ  وسجودىم ركوعهم يُِطيلون البيت ألىل ادلخالفون وإّل  ،الصََّلة يعرف مل من ،الصََّلة يُؤدِّي مل من

 قانون ،قانون ىذا ؟دلاذا - َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُفَمن -؟ الباقر إمامنا قال ماذا ،َصَلهتم
اً  واضح َُفَمن - قال ،الصََّلة يُؤّدي مل من يقل مل اإلمام - َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُفَمن - جدَّ

 .َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلم
 نُنِكرُ  ِإنَّنا الصََّلة نعرف ل ُكنَّا إذا ؟ىنا الباقر إمامنا يقول ما مثل الصََّلة نعرف ىل :ولكم لنفسي سؤال

 العباداتِ  عامل ح ادلعصوم اإلمام صورة ،صورة ،صورهتم الصَلة ألنَّ  ؟حبقِّهم الصََّلة عَلقةُ  ما حقَّهم
 حبديثِ  ادلنابرِ  على ػُلدِّثونكم كما ل الصََّلة أعليَّة جاءت ىنا من ،الصََّلة ىي والطاعات والفرائض
 الَّيت الُكتب خَلل ومن ادلنابرِ  خَلل ومن الفضائيات خَللِ  من الصََّلة أعليَّة تعرفون كيف ،الشَّافعي

 ضوء ح ،عريب ابن ثقافة ضوء ح الشَّافعي ثقافةِ  ضوءِ  ح ولكن الصََّلة أعليَّة عن حدَّثوكم ،علماؤنا كتبها
 اخلطوط ىذه عن ؼلرج ل ذلك فإنَّ  الشِّيعيَّة ادلكتبة ح الصََّلة معاين ح ُكِتب ما راجعوا ،ُقطب سيِّد ثقافة

 ح أُولفت الَّيت الُكتب وح العلماء رلالس وح ادلنابر وعلى الفضائيات ح الصََّلة عن احلديث إمَّا ،الثَلثة
 ،الكَلم وإمَّا ،عريب ابن من مأخوذ الكَلم وإمَّا ،الشَّافعي من مأخوذ الكَلم إمَّا ومعانيها الصََّلة أسرار
 وأعين ،أيضاً  شافعيٌ  فهو الغزَّايل وأعين ،الشَّافعي الشَّافعي ،الشَّافعي منهجيَّة أعين الشَّافعي أقول حٌن

 أمثالوِ  من الصوفية ومن عريب ابن من وإمَّا ،الشَّافعي ادلنهج رموز ،أيضاً  شافعيٌ  فهو الرَّازي الفخر الرَّازي
 الصََّلة معرفة ح الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة ح يُذكرُ  الَّذي ُكل   ،ونُظرائوِ  أمثالوِ  ومن ُقطب سيِّد من وإمَّا ،وأتباعوِ 

 عندي ما أنا ،موجودة والفضائيات موجود والنرتنت موجودة والُكتب اجلهات ىذهِ  من مأخوذ ومعانيها
  .احللقات وتطول ستطول ولكن مسامعكم على وتلوتُ  بالكتب جلئت وقت عندي كان لو وقت

 بٌن قارنوا وأنتم البيت أىل حديثِ  ح جاء شلَّا األدىن وباحلدِّ  ادلمكن باحلدِّ  الصََّلة معاين لكم سأعرض أنا
 بٌن الكبًن الفارق وستَلحظون ، قرأسبوىا أو تسمعوَّنا أو تعرفوَّنا أنتم الَّيت ادلضامٌن وبٌن ادلضامٌن ىذهِ 

 البيت أىل ِشيعة يا أنتم وعندكم مراجعنا وعند علمائنا عند الصََّلة معاين وبٌن زُلَمَّد آل عند الصََّلة معاين
اً  ومهمَّة أساسية قاعدة القاعدة ىذه .تقولون كما  ما اإلمام (،َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمن) :جدَّ
  .الصََّلة يعرفُ  ل وىو للصََّلة مؤدٍ  من فكم ،الصََّلة يعرف مل من ،الصََّلة يُؤدِّي مل من قال

 القرآن كَلم أمسعك - الُقْرآنَُكاَلمَُُُأْسِمُعكَُسْعدُيَاُ:قَالَُُثُمَُُّ،َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُفَمن
َُسْعدُيَاُ:قَالَُ - تتكلَّم الصََّلة أنَّ  معىن ح ادلعىن ىذا ح الصَّامت الكتاب كَلم ،ادلصحف كَلم يعين
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 اٌْفَحْشَبءِ عَِٓ حَنْيَى اٌصٍََّبةَ إَِّْ﴿ُ:فَ َقالُ،َعَليكُاللَُُُصلَّىُبَ َلىُ:فَ ُقْلتُُُ:َسعدٌُُقَالَُُ؟الُقْرآنَُكاَلمَُُُأْسِمُعك

ُفَالنَّهيُُ - كَلم النَّهي ؟ىو ما أصلوِ  ح النَّهي ،تنهى الصََّلة إنَّ  - َكاَلمُفَالنَّهيُُُ،﴾أَوْبَسُ اٌٍَّوِ ًٌََرِوْسُ ًَاٌُّْنىَسِ

َبةَ إَِّْ﴿ :فَ َقال - ادلنع ،النَّهي مضمونوُ  بكَلمٍ  تتكلَّمُ  الصََّلة إنَّ  يعين تنهى الصََّلة إنَّ  - َكاَلم  عَِٓ حَنْيَى اٌصٍَّ

َُواْلُمْنَكرَُُُوالَفْحَشاءَُُُكاَلمُفَالنَّهيُُ - مستمراً  الباقر كَلم زال ول -﴾ أَوْبَسُ اٌٍَّوِ ًٌََرِوْسُ ًَاٌُّْنىَسِ اٌْفَحْشَبءِ
 الصََّلة أمَّا ،األوسع احلقيقةُ  ،األكرب احلقيقةُ  ،احلقيقة ضلن ،أكرب ضلنُ  - َأْكَبرَُوَنحنُُُاللُِذْكرَُُُوَنحنُُُرَِجال
  .صورِىم من صورةٌ  فهي

 صورة ح ،الش هداء عاّمة من شهيدٍ  صورةٍ  ح ،مسلمٍ  صورة ح ذبلَّى القرآن أنَّ  كيف احلديث ح مرَّ  مثلما
 ىذهِ  وُكل   واجلموع الصفوف ىذهِ  وكل   ،ُمقرَّب َمَلكٍ  صورة ح ،ُمرسل نيب   صورة ح ،البحر شهداء من شهيدٍ 
 مرَّ  كما وذبلياتوُ  صورهُ  تعدَّدت ُثَّ  ،ا رسول إىل جلئوا وادلرسلون األنبياء.!! .فيو حاروا ادلراتب من األنواع

 الَّيت ُصورىم وىذه مظاىرىم ىذهِ  ،ُصورىم من صورةٌ  ىي الصََّلة فكذاك ،الشريف احلديث ىذا ح علينا
ثوننا ىم أليس ،ذبلياهتم فيها تتقلَّبُ  م أنفسهم عن ػُلدِّ  ىذهِ  ،مراتب ذلا الصور ىذه ،الصور ح يتقلَّبون بأَّنَّ
 الطويلةُ  الرِّوايةُ  ىذهِ  تتحدَّثُ  الص ور ىذهِ  أنواع من نوعٌ  ،رُبصى ول تُعد   ل الصور ىذهِ  ،أنواع ذلا الصور
 .عنها

 مربوطةٍ  دبعرفةٍ  الُقرآن تعرفون أنَّكم أم ؟ادلعرفة هبذه الُقرآن تعرفون ىل البيت أىل شيعة يا ىنا السؤال
 بأحاديثِ  ُخطبائنا ومن ُعلمائنا من وباستهزاءٍ  ادلخالفٌن من جاءنا وبتفسًنٍ  ،ادلخالفٌن من َجاءتنا بقراءاتٍ 

 عرضتوُ  ذلك ُكل   وبالفيديوات والوثائق بالُكتب ،كثًنة عليكم مرَّت والشواىد الُقرآن تفسًن ح البيت أىل
 ىذهِ  ضوء ح الُقرآن تعرفوا مل إذا ،الثَّقافة ىذهِ  ضوءِ  ح الُقرآن تعرفون ؟الُقرآن تعرفون كيف ،أيديكم بٌن

 ح يقرأُ  والُقرآنُ  ،آخرىا إىل أوَّذلا من قُرآنية مضامٌن الصََّلة مضامٌن ُكل   ؟صَلتكم تعرفون فكيف الثَّقافة
اً  واضحةٌ  ىذهِ  والقاِعدة ،صَلتكم عرفتم ما فإنَّكم الُقرآن تعرفوا مل إذا ،الصََّلة  ؟القاعدة تقول ماذا ،جدَّ

 الَّيت الصََّلة يقضي مل من الصََّلة يُؤدِّي مل من يقل مل اإلمام - َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُفَمن)
  (.َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُفَمن - يقول اإلمام ِذمَّتو ح

 .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ 
 الباقر جعفرٍ  أيب إمامنا كلمةُ  ذبمُعها احللقة ىذهِ  ح حديثٍ  من تقدَّم شلَّا أستخلصها أنْ  ؽُلكنين الَّيت اخلَلصةُ 
 معرفةِ  ح أساساً  سيكون القانون ىذا (،.!!.َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمن) :عليو ا صلواتُ 

 عند طويَلً  أقف أنْ  أُريد ل (،..!!َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمن) :واضح قانون ،الصََّلة معاين
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 إىل ستقودين الكلمة ىذهِ  لكن ،وفحواىا مضموَّنا بيانِ  ح كفيلةً  ستكونُ  القادمة احللقات ألنَّ  الكلمة ىذهِ 
  .احللقة ىذه ح عنها أربدَّث الَّيت الثَّالثة الن قطة
 تَلحظون وأنتم ،الشريف الكاح ىو يدي بٌن الَّذي والكتاب الصَّادق إمامنا كلمة ذُبملهاُ:الثَّالثةُالنقطةُُ

 ىو وىذا ،زُلَمَّد آل وحديث الكتاب آيات بٌنَ  ما أيديكم بٌن الكَلم وأعرضُ  ووقيت حديثي أُقَ لِّبُ  إنَّين
 دار طبعة يدي بٌن الَّيت والطبعة ،الثالث اجلزء ىو ىذا ،الكاح كتاب أجزاء من آخر جزءٌ  ىذا ،الكاح

 ،الفروع من األوَّل وىو الكاح كتاب من الثالث اجلزء ىذا :1992 لبنان ،بًنوت ،للمطبوعات التعارف
 الكاح من الثَّالث اجلزء ىو ىذا الطبعة ىذه حبسب ،والرَّوضة والفروع األصول من يتألف الكاح كتاب

 - بسندهُُِ،ِعيَسىُابنَُحمَّادَُعن -:السَّادس احلديثُ  ،259 صفحة ح ،الكاح فروع من األوَّل وىو
 -؟ اإلمام قال ماذا ،الصَّادق إمامنا عن - اللَُعبدُُِأَبيَُعنُ،ِعيَسىُابنَُحمَّادَُعنُْ - الكليين بسند

ُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمن) :القاعدة ىذهِ  إىل وصلنا السابقة النقطة ح - َحدَُُّأَلفَُأْربَ َعةُُُِللصَّاَلةُِ
ُِللصَّاَلةُِ - أخرى رِوايةٍ  وح - َحدَُُّأَلفَُأْربَ َعةُُُِللصَّاَلةُِ - قال ؟ىنا الصَّادق إمامنا يقول ماذا (،َحقََّنا
 إذا ،حد ألف أربعة للصََّلة ،اجلهات مجيع من يعين األربعة األركان إىل إشارة واألربعة - بَابَُأَلفَُأْربَ َعةُُ
  ؟الوقت من ضلتاجُ  كم ىذهِ  ألف األربعة تفاصيلِ  ح ندخل أنْ  أردنا

 من ومندوباهتا وواجباهتا َمناسكها وأجزاءِ  ،طُقوِسها وتفاصيلِ  ،أحكاِمها ح يقعُ  تارةً  الصََّلةِ  عن احلديث
 وأنواع ادلندوبة والصَّلوات ادلفروضة الصَّلوات بٌن وما ،بتعقيباهتا واِنتهاءً  الواجبة بتفاصيلها ُمروراً  ادلقدِّماتِ 

 ما حبسبِ  ،العبادة ذلذهِ  الظاىرة الصورة ُتشكِّلُ  األحكامُ  وىذهِ  ،أحكامها ح وسيعٌ  فسيحٌ  بابٌ  ىذا ،كثًنة
 وُأخرى .أيضاً  وسيعٌ  بابٌ  وىذا وأبعادىا وأسرارىا دبضامينها الصََّلةِ  عن احلديث يكون وُأخرى .هبا نأت

 والَّيت الباقر إمامنا عن اخلّفاف سعدٍ  روايةِ  ح إليوِ  اإلشارةُ  مرَّت الَّذي األفق ح الصََّلةِ  عن احلديثُ  يكون
 .وأفاق أفاقٌ  وىناك .قليل قبل مسامعكم على تلوهتا
 ،عليها يتفرَّعُ  شلَّا غًنىا وعن ادلضامٌن ىذه عن تتحدَّثُ  (،َحدَُُّأَلفَُأْربَ َعةُِللصَّاَلةُِ) :الصَّادق إمامنا فقولةُ 
 ادلساحة أَُغطِّيَ  أنْ  ُأحاولُ  احللقات ىذهِ  ح ،التفاصيل ىذهِ  ُكلِّ  عن للحديثِ  يكن مل الربنامج قطعاً 

 هبا آت أنْ  أستطيع ل شخصياً  أنا والَّيت ادلندوبات بابِ  ح ندُخلَ  أنْ  أردنا إذا ،الصََّلة معرفة من الضرورية
 واألوراد األذكار من ،كثًنة مندوبات ،الصََّلة بتفاصيل ادلرتبطة الكثًنة ادلندوبات ،أحداً  أرى ول غًني ول

 ادلندوبات مجيع صلمع أنْ  أردنا إذا ،ساعات إىل تطول قد واحدة فريضةٍ  ح صلمعها أنْ  أردنا إذا ،واألدعية
 .ذلك من أكثر أو ساعات ثَلث إىل ،ساعتٌن إىل الفريضة ىذه تطول قد الظهرين فريضة ح مثَلً 

 نكون ل أن الوصف ىذا من طلرج كي الصََّلة معرفةِ  ح الضرورية ادلساحةُ  احللقات ىذهِ  ح سأعرضوُ  ما
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 ُقمتم كلَّما دائماً  تذكروىا الكلمة ىذهِ  ،(.!!.َحقََّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّاَلةُيَعِرفَُلمَُفَمن) :حقَّهم أنكر شلَّن
 احبثوا ؟أخذسبوىا أين من الصََّلة عن ثقافةٍ  من عندكم ما! ؟..الصََّلة تعرفون ىل أنفسكم سلوا الصََّلة إىل
 ،ُقطب سيِّد أو عريب ابن أو الشَّافعي من جاءتنا إمَّا أخذسبوىا الَّيت الثَّقافة أنَّ  ستجدون أصوذلا عن

 أنت ،حقَّنا أنكر فقد ،زمانوِ  إمام حقَّ  أنكر فقد الصََّلة يعرف مل فمن ،فشيئاً  شيئاً  لُكم الصورة وستتضحُ 
 إمام حقّ  تُنكرُ  إنَّك صَلتك تعرفُ  تكن مل إذا ؟صَلتك تعرفُ  ىل احَلسن ابن احُلجَّةُ  وإماُمك شيعيي 
 (. .!!.َحقََّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّاَلةُيَعِرفَُلمَُفَمن) ،زمانك
ُ:قَالُ،الصَّادقُِإمامناَُعنُْ - العاشر بعد الثَّالث احلديث 253 صفحة ،الشريف الكاح ح أيضاً  الرواية

 من ِميزان الصََّلةُ  - ِاْسَتوَفىَُوفَّىَُمنُِميَزانُالصَّاَلةُُُ،ِميَزانُالصَّاَلةُُُ:وآلوَُعَليوُُِاللَُصلَّىُاللَُرُسولُقَالَُ
 بصَلتوِ  جاء من يعين (وجَّ  من) ،(َحقََّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّاَلةُيَعِرفَُلمَُفَمن) :ادلضمون نفس ،استوح وجّ 

 الِعصمة بيت أىل كلمات َتِصفُ  ماذا ،األوج اجلزاءُ  سينالُ  ،جزاءهُ  سينال فإنَّوُ  استوج ،الوفاء حدِّ  على
ُالكأسُُ) ؟ادلعصومٌن كلماتُ  تصفوُ  ماذا ،الكوثر حوض على شيعتوُ  عليي  بوِ  َيسقي الَّذي ا رسول كأس

ُِبَكأِسوَُُِوَيسِقيكُاللَُرُسولَُُِجدِّكََُُعَلىَُوَسَتِردُُ) :األكرب لعلي   الش هداء سيِّدُ  قاذلا الَّيت الكلمة (،األوفى
 ُتصلِّي حينما فهل - ِاْسَتوَفىَُوفَّىَُمنُِميَزانُالصَّاَلةُُُ:اللَُرُسولُُُقَالَُ -:يقول الصَّادق إماُمنا (،اأَلوفى

 أنت صوفية ثقافةٌ  الصََّلة ح وثقافُتك ُتصلِّي حينما فهل ؟َوفَيت قد أنت شافعية ثقافةٌ  الصََّلةِ  عن وثقافتك
 يتحدَّثُ  الَّذي الوفاء ىو ىذا ؟وفيت قد أنت ُقطبية ثقافة الصََّلة ح وثقافتك ُتصلِّي حينما فهل ؟وفيت

  .الصََّلة ح الوفاء من صورةٌ  - ِاْسَتوَفىَُوّفىَُمنُِميَزانُالصَّاَلةُُ - وسّلم وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول عنوُ 
 - َجعَفرُأبوُقَالَُُ:قَالَُُ،ُزرَارَةَُعن -:214 صفحة ،اجلزء نفس من الكاح من عليكم أقرأىا الرِّواية أيضاً 
 تُقِبل ؟صَلتك على تُِقِبلُ  كيف - َصاَلِتكَُعَلىُبِاإِلقْ َبالُُِفَ َعَليكَُُالصَّاَلةُِفيُُقْمتَُُِإَذا - الباقر إمامنا
  ؟جبهل تُقِبلُ  أو ؟تُقِبل كيف ؟ُقطبية بثقافةٍ  أو ؟ُصوفية بثقافةٍ  أو ؟شافعيَّة بثقافةٍ 
َُلمَُمنُْ)؟ الباقر إمامنا قال ماذا ،القاعدة ىذه تنسوا ل ،مهمَّة القاعدة ىذه ،القاعدة ىذه َوَضع اإلمام
 اإلمامة حق هم ؟َحق هم ىو ما ،الغدير بيعة َحق هم ؟َحق هم ىو ما.!! .(َحقََّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرف
 ضوء ح أو شافعيَّة ثقافةٍ  ضوءِ  ح ُتصلَّى الَّيت ىذه صَلةٍ  أي   ،الصََّلة يعرف مل من َحقَّنا أنكرَ  فقد ،والولية

 - ُزرارة برواية الباقر إمامنا !؟عليّ  وآل علي   أشياع يا ىذه صَلةٍ  أي   ،قطبية ثقافةٍ  ضوء ح أو ،صوفية ثقافة
َهاَُلكَُُُيحَسبُُُفَِإنَّما -؟ دلاذا - َصاَلِتكَُعَلىُبِاإِلقْ َبالُُِفَ َعَليكَُُالصَّاَلةُِفيُُقْمتَُُِإَذا  َعَليوَُأقْ َبلتََُُماُمِّن ْ
ا - َها َلكَ  ػُلَْسبُ  فَِإظلَّ  - احللقة ىذه ح عنها احلديث أريد الَّيت الرَّابعة النقطة ىي وىذه ؛َعَليو أَقْ بَ ْلت َما مِّن ْ

 ؟صَلتك على تُقِبلُ  كيف ،صَلِتك من َلك ػُلَسبُ  الَّذي ىو ىذا - َعَليوَُأقْ َبلتََُُماَُصاَلِتكُمنَُلكَُ
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 ! ؟..عليها تُقِبلُ  كيف هبا عارفاً  تُكن مل إذا ،بصَلتك عارفاً  تكون أنْ  لبُد
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 الباقر كلمةُ  أيضاً  كلمتوُ  وىذه(، َحقَّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمنُْ) :الباقر إمامنا كلمة تنسوا ل
َهاَُلكَُُُيْحَسبُُُفَِإنَّماَُصاَلِتكَُعَلىُبِاإِلقْ َبالُُِفَ َعَليكَُُالصَّاَلةُِفيُُقْمتَُُِإَذا) :عليو ا صلوات َُماُمِّن ْ
 !؟..ادلعرفة دونِ  من اإلقبال يتحقَّقُ  كيف(. َعَليوَُأقْ بَ ْلت

 ح/  ميَلدي 2010/  الثانية الطبعة/  الرتاث إلحياء البيت آل مؤسَّسة ربقيق (،الرَّضوي الفقوُ ) ىو ىذا
 ،105 صفحة ح ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا إمامنا أحاديثُ  أحاديثوُ  الرضوي والفقو/  105 صفحة

 التفسًن على يكتبون ما مثل ،السََّلم عليوِ  الرِّضا لإلمام ادلنسوب الفقو الكتاب على كتبوا ىم قطعاً 
م العسكري لإلمام ادلنسوب  صفحة ،عليو اِ  صلواتُ  الرِّضا لإلمام الكتاب ىذا نسبة ح ُيشكِّكون ألَّنَّ

 واضح اجلوارح - َوالَقْلبُالَجَوارِحُُِِبَجِميعَُُِصاَلِتكَُعَلىَُوَأْقِبل -؟ الرَّضوي الفقوُ  يقول ماذا ،105
 من اجلوانح ىي ادلنظورة غًن واجلهات ،اجلوارح ىي ادلنظورة األعضاء ،جوانح وىناك جوارح ىناك ،األعضاء
َُعَلىَُوَأْقِبل - والنوايا النَّفسية اخللجات ُمرادي خفي ما ،جاضلة خفي وما جارحة ظهر ما ،اإلنسان
َُجاَللوَُجلَُُّاللُفَِإنَُُّالَغاِفِلينُِمنَُتُكنَُوَلَُُوتَ َعاَلىُتَ َباَركَُُِللَّوُُِِإْجاَللًَُُوالَقْلبُالَجَوارِحُُِِبَجِميعَُُِصاَلِتك

 بادلعىن! ؟الصوح بادلعىن! ؟الشَّافعي بادلعىن ؟معىن بأيِّ  - الصَّاَلةَُعَلىُِإقْ َباِلوُُِِبَقْدرُُِاْلُمَصلِّيَُعَلىُيُ ْقِبلُُ
ُِإقْ َباِلوُُِِبَقْدرُاْلُمَصلِّيَُعَلىُيُ ْقِبلَُُُجاَللوَُجلَُُّاللُفَِإنَُّ - !؟معىن بأي اإلقبال ىذا ؟معىن بأي! ؟القطيب

ُتَ َباَركَُُِللَّوُُِِإْجاَللًَُُوالَقْلبُالَجَوارِحُُِِبَجِميعَُُِصاَلِتكَُعَلىَُوَأْقِبل - الكَلم قراءة أُعيد - الصَّاَلةَُعَلى
ُوِإنَّماُالصَّاَلةَُعَلىُِإقْ َباِلوُُِِبَقْدرُُِاْلُمَصلِّيَُعَلىُيُ ْقِبلَُُُجاَللوَُجلَُُّاللُفَِإنَُُّالَغاِفِلينُِمنَُتُكنَُوَلَُُوتَ َعاَلى

َهاَُلوُُُُيْحَسبُُ  ىذهِ  ح الكَلم خَلصة (،َعَليوَُأقْ َبلتََُُماَُصاَلِتكَُُِمنَُلكَُ) - َعَليوُيُ ْقِبلَُُُماُِبَقْدرُُِمِّن ْ
 (.َعَليوَُأقْ َبلتََُُماَُصاَلِتكَُُِمنَُلكَُ) :أيضاً  الشريفة أحاديثهم من رواياهتم من وىي ،اجلملة

ُاللُُُيُ ْقِبلََُُحتَّىَُوِبَوْجِهكُالَقْلبُِبَجِميعُُِاللَُعَلىَُوَأْقِبل - أيضاً  الرضوي الفقو من ،102 صفحة ح
ُالَِّذيُاللَُُِوْجوُُُأَْينَُ) :الن دبة دعاء ح زباطبو الَّذي ا وجو إىل تتوجو ؟تتوجو أين إىل بوجهك - َعَليك

 ؟يتوجَّهون شيءٍ  بأيِّ  (،اأَلْولَِياءُيَ تَ َوجَّوُُُِإلَيوُُِالَِّذيُاللَُُِوْجوُُُأَْينَُ) بوجوىهم يتوجَُّهون (،اأَلْولَِياءُيَ تَ َوجَّوُُُِإلَيوُِ
َُحتَّىَُوِبَوْجِهكُالَقْلبُِبَجِميعُُِاللَُعَلىَُوَأْقِبل -؟ الرِّضا إمامنا يقول ماذا ،ا وجو إىل بوجوىهم يتوجَّهون

 (.اأَلْولَِياءُيَ تَ َوجَّوُُُِإلَيوُُِالَِّذيُاللَُُِوْجوُُُأَْينَُ) ؟جهة أيّ  إىل بوجهك تُقِبل - َعَليكُاللُُُيُ ْقِبلَُ
ُالصَّاَلةُُِِمنُيُ ْرَفعَُلمُرُبَّما - عليو اِ  صلواتُ  الرِّضا إمامنا فقو من الرَّضوي الفقو نفس من ،103 صفحة

َهاُيُ ْرَفعَُُُلَُُورُبَّماُ،َصاَلتِوَُعَلىُالَعْبدُُِِإقْ َبالَُُِقدرَُُِعَلىُالسُُّدسُأوُالث ُُّلثُأوُالنِّْصفُِإلَُّ ُِفيُتُ َردَُُُّشيءُمِّن ْ



 4ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 411 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 16 - 
 

 صلساً  وسخاً  ثوباً  تُعطيو الَّذي ىذا ،شُلزَّق ثوب ىدية تُعطي أنت مثَلً  يعين - الَخِلقُالثَّوبُُُيُ َردَُُُّكَماَُوْجِهو
َُقدرَُُِعَلىُالسُُّدسُأوُالث ُُّلثُأوُالنِّْصفُِإلَُُّالصَّاَلةُُِِمنُيُ ْرَفعَُلمُرُبَّما - إليك يرجعوُ  ؟منك يأخذهُ  شُلزقاً 

َهاُيُ ْرَفعَُُُلَُُورُبَّماُ،َصاَلتِوَُعَلىُالَعْبدُُِِإقْ َبالُِ َُوتُ َناِديُالَخِلقُالثَّوبُُُيُ َردَُُُّكَماَُوْجِهوُِفيُتُ َردَُُُّشيءُمِّن ْ
 ُتَضيَّعُ  كيف ،ضيَّعتين ،عليك ستدعو الصََّلة ىذهِ  يعين - َضي َّْعَتِنيَُكَماُاللَُضي ََّعكََُُضي َّْعَتِنيُ،َضي َّْعَتِني
  ؟الصََّلة
 ،نعرفها ل ألنَّنا ؟زماننا إمامُ  يُريدهُ  الَّذي اإلقبال ؟عليها نُ ْقِبلُ  ل دلاذا ،عليها نُقِبلُ  ل حٌن الصََّلة ُتَضيَّعُ 
 عليكم سأعرضها زُلَمَّد آل ثقافةُ  ،ادلوجود ىو ىذا ،ُقطبية أو صوفيةٌ  أو شافعيَّةٌ  ثقافةٌ  عندنا الصََّلة ثقافةُ 
 الَّيت البيت أىل كلمات بٌن قارنوا ،بينكم معروفةٌ  الصََّلة ثقافة ألنَّ  الُكُتب أُوردَ  ألن حاجة ل ،قارنوا وأنتم

 ح موجودٌ  ىو ما وبٌن ،الصََّلة عن ثقافةٍ  من عندكم ما وبٌن القادمة احللقات ح أيديكم بٌن سأعرضها
 عن أربدَّث ل ،ادلضمون عن أربدَّث إنَّين ،وقارنوا ادلقدَّسة والعتبات والفضائيات الشِّيعيَّة وادلكتباتِ  الكتبِ 

َُلمَُمنُْ) :قال ؟قال ماذا الباقر فإمامنا ،ادلضمون عن ىنا أربدَّثُ  ولكنَّين ،كَلم الطقوس ح وحّتَّ  ،الطقوس
 مدى ُتَلحظون (،َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقد - ادلضمون عن ربدَّث الطقوس عن يتحدَّث مل - الصَّاَلةُيَ ْعِرف
َهاُيُ ْرَفعَُُُلَُُورُبَّما - حلقِّهم منكرٌ  ىو الصََّلة يعرفُ  ل الَّذي األمر خطورة ُيُ َردَُُُّكَماَُوْجِهوُِفيُتُ َردَُُُّشيءٌُُمِّن ْ
 غافل - َشيئاًُُالَغاِفلُالَقَلبُاللُيُعِطيَُوَلُُ،َضي َّْعَتِنيَُكَماُاللُُُكََُضي َّعََُُضي َّْعَتِنيَُوتُ َناِديُالَخِلقُالثَّوبُُ

ُالَغاِفلُالَقَلبُاللُُُيُعِطيَُوَلُ - الصََّلة معرفة عن ،الصََّلة حقيقة عن ،احلقيقة عن الغافل ؟شيءٍ  أي عن
 .َشيئاًُ

 :لدينا َخُلص الَّذي ؟اللحظة ىذه إىل حديثٍ  من َتقدَّم ما ُكلِّ  من لدينا َخُلص ماذا إذاً 
 إمامة أنكر فقد.!! .حقنا أنكر فقد الصََّلة يعرف مل من ؛(َحقََّناُأَْنَكرَُُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمنُْ) :أوَّلً 

 ربدَّث اإلمام ،حدود ذلا الصََّلةُ  ،الصََّلة يعرف مل من ،احلسن ابن احُلجَّة زمانوِ  إمام حقَّ  أنكر فقد ،إماموِ 
 يتحقَّقُ  وكيف ،عليو أقبلت ما صَلتك من َلكَ  فإنَّ  ،اإلقبال فيها ُيشرتَطُ  والصََّلةُ  ،حدّ  ألف أربعة عن

 ادلرءُ  يُقبلُ  كيف ؟الصََّلة على اإلقبالِ  من ادلرادُ  ما ؟ذلك يتحقَّق أنْ  ؽُلكن كيفَ ! ؟ادلعرفة دونِ  من اإلقبال
اً  وسيعٌ  العنوانُ  وىذا فسيحةٌ  ُىنا السَّاحةُ  ؟صَلتوِ  على  معىن عن وُموجز رُلملٍ  بشكلٍ  أربدَّثُ  لكنَّين ،جدَّ

  :صَلهتم على احلريصٌن بٌن فيما ،ال ُمصلٌن بٌن فيما ،بيننا فيما ُمتعارفٌ  ىو ما حبسب ،الصََّلة ح اإلقبالِ 
 ادلستوى على ،صَلتو ألفاظ معاين إىل يتوجَّو ال ُمصلِّي أنَّ  ،الصََّلة ألفاظ معاين إىل بالتوجوِ  إقبالٌ  ىناك

 ادلستوى على ،وضيقة زلدودة ادلعاين تكون اللغوي ادلستوى على ،التفسًني ادلستوى على أو ،اللغوي
 وأنْ  صَلتوُ  يضِبط أنْ  وػُلاول ويستحِضُرىا ادلعاين إىل يتوجَّو فهو ،ادلعاين ح تفصيل ىناك يكون التفسًني
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 بنحوٍ  تارةٌ  ،التفسًني ادلستوى ح أو الل غوي ادلستوى ح الصََّلة ألفاظِ  معاين حدودِ  ح ادلعنويَّة حالتو يضِبط
 على قدرتوِ  وحبسبِ  ،العلمية قدرتوِ  حبسب ،ال ُمصلِّي ىذا ُقدرة حبسب ،إمجايل بنحوٍ  وأخرى تفصيلي
 ومعاين مضامٌن على ،الصََّلة ألفاظ على إقبال ىذا ،بإقبال ُيسمَّى أيضاً  ىذا ،الذىين والختصار التصو ر
  .الصََّلة ألفاظ
 ح عملياً  ُيرتجم كيف القليب احلضور ىذا ولكن ،القليب احلضور ىو أساساً  ،أساساً  اإلقبال من ادلراد قطعاً 

 َقلب ؽلأل أنْ  ػلاول الشيطان ،الشيطان مع ِصراع حالةِ  ح فاإلنسانُ  ،القليب احلضور ىذا ىو ما ؟الصََّلة
 مجلةِ  من اراب مُسِّي ،اراب مُسِّي ىنا ومن ،الصََّلة وقت ح خصوصاً  ،ؽلألهُ  أن يتمكَّن دبا اإلنسان
 احلضور يعين الصََّلة على اإلقبالُ  ،الشيطان مع حربٍ  ساحةُ  ال ُمصلِّي مكان ادلكان ىذا أنَّ  ذلك دللت

 ىذا ،فيو يتحرَّك عملي   برنامجٍ  إىل حباجة ،حدود إىل حباجة ،ضوابط إىل حباجة القليب احلضور ولكن ،القليب
 ادلستوى أو اللغوي بادلستوى قُلت كما الصََّلة ألفاظ معاين إىل بالتوج و ال ُمصلِّي ُيرتمجو قد القليب احلضور

  .رلمل بنحوٍ  وأخرى ُمفصَّل بنحوٍ  تارةً  ،التفسًني
 من! ؟..يريدىا ل أو زماننا إمام يريدىا ادلعاين ىذهِ  ال ُمصلِّي إليها يتوجَّو الَّيت ادلعاين ىذه :ُىنا يأت والكَلم

 من ،الشوافع من ُأخذت ؟ُأخذت أين من إياىا يُعلمونكم الَّيت ادلعاين عن احبثوا ،مصادرىا جاءت أين
 وعند ادلنابر على ُتطرح الَّيت ادلعاين ح األصل أنَّ  وستجدون كتبهم إىل عودوا ،القطبية ومن ،الصوفية
 .ادلصادر ىذه من ُأخذت األغلب األَعمِّ  ح الصََّلة أسرار ُكتب وح األخَلق دروس وح الوعاظ

 أىل إىل نسبةً  ،ادلعنوي باحلضور عليو اصطلح أنْ  ؽُلكن ما :الصََّلة ح اإِلقبال ُمستويات من الثَّاين ادلستوى
 بأرباب وأخرى ،باألولياء وأخرى ،ا بأىلِ  ُيسم وَّنم تارةً  العناوين ىذه عليهم يصطلحون الَّذين ،ادلعىن

 ح ادلصطلحات وىذه العناوين ىذهِ  ُتطلقُ  الغالب وح ،العناوين من الكثًن إىل ،ادلعىن بأىل وأخرى ،القلوب
ينيَّة أجواءنا  أىل :ادلصطلحات ىذه ،العرفانيٌن على ،العرفانية ادلدرسة أرباب على ،الُعرفاء على الشِّيعيَّة الدِّ

 ،العرفانية ادلدرسة ورّواد أتباع على ،العرفانيٌن على ُتطلق ذلك وأمثال ،ادلعىن أىل ،القلوب أرباب ،ا
 ادلعطيات من رلموعة أو ادلتطلبات من رلموعة عن ِعبارة ىو الُعرفاء عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي ادلعنوي احلضور

  :احلضور ىذا إىل تؤدي
 ؟ُنسمِّيها ماذا ،والرياضة اجملاىدة خَلل من لإلنسان يتأتى أن ؽلكن الباطن وصفاء :الباطن صفاءُ 

 الذكر ومن العزلة من الناشئ الباطن صفاءُ  ،شئت ما مسِّي ،الروحانية الرياضات ،النفسانية الرياضات
 التدب ر ذلك إىل ُيَضاف .الباطن َصفاءُ  ،األجواء ىذهِ  ح شئت ما ومَسِّي اخلفية أو اجللية بصورتوِ  ادلستدًن
 باعتبار ،للصََّلة الرمزية ادلعاين ،التفسًنية ادلعاين ليس ،الل غوية ادلعاين ليس :للصََّلة الرَّمزية ادلعاين ح والتفك ر

 ادلعاين ،ذلك غًن إىل للقعود للسجود للركوع للقيام رمزية معاين ىناك ،األعمق ىو ما إىل يذىبون الُعرفاء أنَّ 
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 ،الُعرفاء من اجملموعة تلك عليو الَّذي لَلذباه ادلتبعة للطريقة الفكري ادلضمون مع الباطن صفاء مع الرمزية
 بٌن وما الباطن صفاء بٌن ما ادلعطيات من اجملموع ىذا ،سُلتلفة ومسالكهم ،ومتعددة كثًنة العرفاء فمشارب

 والعقائدي الفكري اجملموع من الناشئ اجلو إليها وُيضاف .الصََّلة لرمزية الرَّمزية ادلعاين ح والتفك ر التدب ر
  .لذاك أو ادلسلكِ  ذلذا

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 العرفانية ادلدرسة رموز من الطهراين حسٌن زُلَمَّد للسيِّد (اجملرَّد الروح) :كتاب ىو يدي بٌن الَّذي الكتاب

 الطهراين السيِّد بوِ  ربدَّث ما كلِّ  عن أربدَّث أنْ  أُريد ل ،395 صفحة ح ،البيضاء اَجَّة دارُ  الطبعة وىذه
 معرضِ  ح ذََكرهُ  الكَلم وىذا ؟يقول ماذا - وسادساًُ -:395 صفحة ح الن قطة ىذهِ  إىل أذىب لكنَّين ُىنا

 والشَّيخ العرفانية ادلدرسة بٌن فيما اخِلَلف وعن ادلعروف العرفاين الرَّمز القاضي عليّ  السيِّد عن حديثٍ 
 - عليكم أقرأىا النقطة ىذه فقط ،ادلوضوع ىذا ح الدخول اآلن أُريد ل حال أي على ،اإلحسائي

 - ذلك على دليل يُوجد ل يقول أنْ  يُريد ىو ،دليل من ىناك ىل يتساءل ُىنا - قائمُدليلٍُُأيُُُّ:َوسادساًُ
 يَ ْعِرفُ  َل ) اجلليل سيِّدنا يا - تتعدَّاىمُلُالمعصومينُباألَِئمَّةُُمختصةٌُُاللُمعرفةُأنَُُّعلىُقائمٍُُدليلٍُُأيُُّ
 أو عام بشكلٍ  القاضي إىل ،القاضي إىل فيها نذىب أنْ  ضلتاج ل ىذهِ  ،وانتهينا (َوأَْنت أَنَا ِإلَّ  َعِليِّ  يَا ا
 ىذا ح تشك   ىل ،وانتهينا (َوأَْنت أَنَا ِإلَّ  ا يَ ْعِرفُ  َل  َعِليّ  يَا) ؛عليو ا رمحةُ  القاضي عليّ  سيِّد إىل

  .واضح احلديث ؟احلديث
 يعين - بشرُفهؤلءُ،تتعدَّاىمُلُالمعصومينُباألَِئمَّةُُمختصَّةٌُُاللُمعرفةُأنَُُّعلىُقائمٍُُدليلٍُُأيُُّ

 أنْ  بإمكاين يعين - أيضاًُُلغيرىمُممكنٌُُعقالًُُلهؤلءُأمكنُوماُأيضاًُُبشرٌُُالنَّاسُوسائرُُ - ادلعصومٌن
 ،الصوح ادلنطق ىو ىذا ،حال أيِّ  على! ؟أُعلِّق كيف يعين أقول ماذا!!  األوصياء َسيِّدُ  ُيصلِّي كما ُأصلِّي
 ىل الفكرة ىذهِ  ػلملُ  وىو ُيصلِّي فالَّذي - قائمُدليلٍُُأيُُّ - العرفانية ادلدرسة إىل تسرَّب ادلنطق وىذا
 ،الباطن أصحاب من ،األولياء من ،القلوب أرباب من ُيسم ونوُ  ،قالوا ما عنوُ  قالوا لو حّتَّ  ؟الصََّلة َعَرف

 على اإلقبال بأنَّ  قُلت ألنَّين ،تُعربِّ  أنْ  تُريد ما وَعربِّ  ُقل ،الولية أرباب من ،ا أىل من ،ادلعىن أىل من
 ىنا والكَلم ،إمجايل بشكل ،َتفصيلي بشكل ،َتفسًنياً  ،لُغوياً  األلفاظ معاين إىل بالتوج و ىو إمَّا الصََّلة
 مع الباطن صفاء رلموعة ،ادلعنوي احلضور عنوان ربت اإلقبال كان أو ،ادلعاين هبذهِ  جئنا أين من يكون
 ادلسلك ذلك جوِّ  ح والعقائدي الفكري ادلضمون مع ،الرمزية ىذهِ  ح والتفك ر ،فيها والتدب ر الصََّلة رمزية

  .اخلراب عٌن ىو فهذا األصل ىذا مثل أصلٍ  على يبتين الكَلم كان إذا ،العرفانية الطريقة تلكم جو أو
ُوسائرُُُبشرُفهؤلءُ،تتعدَّاىمُلُالمعصومينُباألَِئمَّةُُمختصَّةٌُُاللُمعرفةُأنَُُّعلىُقَائمُدليلٍُُأيُُُّ:وسادساًُ
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ُأنُأِئمَّةُباعتبارىمَُشرعاًُُينبغيُكماُ،أيضاًُُلغيرىمُممكنٌُُعقالًُُلهؤلءُأمكنُوماُ،أيضاًُُبشرٌُُالنَّاس
ُيُمكنُأنُْ -؟ للمأموم ؽلكن ماذا - للمأمومُيُمكنُأنُُْأَِئمَّةُباعتبارىمَُشرعاًُُينبغيُكماُ،للمأمومُيكون

اً  ادلهمَّة ادلباين من ادلبىن ىذا - اإلمامةُمعنىُتحقَّقَُلَماُوإلَُُّوالوصولُالعملُفيُإدراكهمُللمأموم  ح جدَّ
 ىذا ؼُلاِلف العرفاين اجلوِّ  ح اّطَلعي حبسب أحداً  أجد مل ،هبذا يقولون ومجيعهم ،العرفانية ادلدرسة أجواء

 عليوِ  يُبىن الَّذي واألساس واألصلُ  الفكرةُ  كانت فإذا ،عليو اِ  رمحةُ  اخلُميين السيِّد إلَّ  األصل وىذا األساس
 ح تدب رٍ  من ُيصاِحبوُ  وما الباطن لصفاءِ  ُمكمَِّلً  ُجزءاً  يكونُ  الَّذي ادلعنوي ادلضمون ،العقائدي ادلضمون

 ال ُمصلِّي فهل ،عريب ابن ومنهج لذوقِ  ووفقاً  الصوفية من هِبا يؤتى أيضاً  اأُلخرى وىي الصََّلة وأسرارِ  رمزيةِ 
  !؟تقولون ماذا ،الصََّلة َعِرف قد ىذا
 أنا ،آخر شأنٌ  فذلك القطيب للذوق وفقاً  ديناميكيَّاً  حركياً  سرتاتيجياً  بُعداً  للصََّلةِ  يعطون الَّذين أولئك أمَّا
  .ادلناىج وىذهِ  األفكار ىذه استعراض بصدد لستُ  ىنا

ُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمنُْ)؟ الباقر إمامنا قال ماذا ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الباقرُ  إمامنا قالو ما وُأَكرِّر أُذكِّرُكم
 اِ  صلواتُ  حلقِّهم إنكار البداية من أساساً  إنَّوُ  ؟الصََّلة دلعرفة أساساً  ُيشكِّل الكَلم ىذا (؛َحقَّناُأَْنَكرَُُفَ َقد

 .نعيشوُ  الَّذي الواقع حبسبِ  الصََّلةِ  على اإلقبال أجواءُ  ىي ىذهِ  ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ 
 جولةٍ  ح سآخذكم باجململ ولكنَّين ذلك تفصيل سيأتينا :زُلَمَّد آل أجواءِ  حبسبِ  الصََّلةِ  على اإلقبالُ  أمَّا

 اجلامعة الزِّيارة الدستور إىل نذىب ؟نذىب أين إىل (اجلنان مفاتيحُ ) بيوتكم ح موجودٍ  كتابٍ  ح سريعة
 َمَعُكم - َغْيرُِكمَُمعََُُلَُُمَعُكمَُفَمَعُكم -:الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ح زُباطبهم ِحٌن ،عقيدتنا دستور ،الكبًنة
 فالوقت ،َسريعة لقطةٍ  إىل ُأشًن لكنَّين ُمفصَّل بشكلٍ  عنها ربدَّثت الزِّيارة ادلعيَّة ىذهِ  ؛َغًنكم مع ل َمعُكم
ُُمَسلِّمَُلُكمَُوقَ ْلِبي - القادمة احللقات ح تعاىل اُ  شاء إنْ  تأتينا التفاصيل ،ادلطلب ذلذا سُلصَّصاً  ليس

 قليب ؟مثَلً  الطعام مائدة على أجلسُ  وأنا ُمَسلِّم لكم قليب ؟شيء أيِّ  ح ُمَسلِّم لكم قليب - تَ َبعَُلُكمَُورَأِيي
 ل ؽلكن ،البحر شاطئ على مثَلً  أتنزَّهُ  وأنا ُمَسلِّم لكم قليب ؟العميق النومِ  ح أغط   وأنا مثَلً  ُمَسلِّم لكم

 حينما ،احلاشية ح تأت ادلضامٌن ىذه! ؟ادلضامٌن ىذهِ  عن تتحدَّثُ  الزِّيارة أنَّ  ىل ولكن ،ذلك ح إشكال
 حياتنا ح ادلوارد وأىم ،ادلوارد أىمِّ  ح قطعاً  - تَ َبعَُلُكمَُورَأِييُُمَسلِّمَُلُكمَُوقَ ْلِبي -:وتقول الزِّيارة تأت

 ح مثَلً  تقول قد ؟شيء أيِّ  ح - تَ َبعَُلُكمَُورَأِييُُمَسلِّمَُلُكمَُوقَ ْلِبي - تقرأ حينما أنت ،صَلتُنا اليومية
 حياتنا ح األىمّ  ادلعىن ،األىمّ  ادلعاين عن األوىل بالدرجة تتحدَّث الزِّيارة ولكن ،نعم ،ا سبيل ح اجلهاد
 أيَّام ح ادلتواصلة ادلتَّصلة الشؤونات عن ،اليومية حياتنا عن تتحدَّث ُىنا الزِّيارة ألنَّ  ،الصََّلة ؛اليومية
َُورَأِيي - لكم ُمَسلِّمٌ  صَلت ح قليب - ُمَسلِّمَُلُكمَُوقَ ْلِبي - صَلتُنا الشؤونات ىذهِ  أوضح من ،أعمارنا
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 مضامٌن :البيت أىل شيعة يا أسألكم أنا .لكم تَ َبعٌ  ىي واألفكار وادلضامٌن ادلعاين وكلّ  - تَ َبعَُلُكم
 طلبة إىل سؤايل أوجو خصوصاً  ،فتشوا ،فتشوا عنها فتشوا ؟البيت أىل من هبا جئتم ُتصلوَّنا الَّيت الصََّلة

 ،فتشوا ؟هبا جئتم أين من ادلضامٌن ىذه صَلهتم للنَّاس تشرحون ُتصل ون حينما ،العلمية احلوزة ح العلم
  !؟فتشوا

 الوداع) اجلنان مفاتيح ح أيضاً  موجود ،األَِئمَّة نُودِّع األَِئمَّة نزور أنْ  بعد األَِئمَّة وداع ح يُقرأ الَّذي الد عاء
 - َىمُِّكمُِمنُُِْاْجَعُلوِنيُوَأْىِليَُوَماِليَُونَ ْفِسيَُوأُمِّيُأَنْ ُتمُبِأَِبي -؟ طلاطبهم كيف (،السََّلم عليُهم لألَِئمَّة

 ىو عَلّكم اجعلوا أي الدقيق ادلعىن ،(َىمُِّكمُِمنُُِْاْجَعُلوِني) ؛الكلمة ىذه من ال ُمراد ما ؛عَلِّكم من ِاجعلوين
 ىو ىذا (،َأذُْكرُكمُاذُْكُروِني) :القانون ،عَلّكم من ُجزءاً  سأكونُ  شاغلي عَلّكم يكون فحينما شاغلي
ُِإَلىُأَْنظُرُ:قَالَُ - الرِّضا اإلمام سأل الَّذي ىذا - ؟اللَُرُسولُاَْبنَُُيَاُِعْنَدكَُُاْلَمْنزَِلةُِمنُِليَُما) :القانون
ُاْلَمْنزَِلةُُِِمنَُُْلكَُُِعْنَدكُاْلَمْنزَِلةُِمنُِليَُماُِبَقْدرُُِ،ِعْنَدك - الرِّضا أنَا أنَا - اْلَمْنزَِلةُِمنُِليَُماُقَ ْلِبك
  (.َأذُْكرُكمُاذُْكُروِني) ؛(ِعْنِدي

 ىو ىو عنها قال الَّيت الصَّادق اإلمام كلمة - َىمُِّكمُِمنُُِْاْجَعُلوِنيُوَأْىِليَُوَماِليَُونَ ْفِسيَُوأُمِّيُأَنْ ُتمُبِأَِبي
 أي   ،احلديث ىذا الذىب دباء ُيكتب أن غلب ،الذَّىب دباء ُيكتب احلديث ىذا قال الصَّادق اإلمام

 عَل وُ  وعَل وُ  - اللَُسِبيلُُِِفيُِجَهادٌُُِسرِّناُوَِكْتَمانُِعَباَدةُلََناَُوَىمُّوَُُُتْسِبيحُِلظُْلِمَناُاْلَمْهُمومُنَ َفسُُ -؟ حديثٍ 
 يكونوا مل ما عَلِّهم من أكون لنْ  - َىمُِّكمُِمنُُِْاْجَعُلوِنيُوَأْىِليَُوَماِليَُونَ ْفِسيَُوأُمِّيُأَنْ ُتمُبِأَِبي - عبادة لََنا
ُتَ َبعَُلُكمُوَأْمِريُُمَسلِّمَُلُكمَُوقَ ْلِبي) ؛(َغيرُِكمَُمعََُُلَُُمَعُكمَُمَعُكم) :ادلضمون نفس ىو ،عَلِّي من ُىم

 األخرى احلياة شؤونات سائر ح تتجلَّى أنْ  ؽُلكن ،الصََّلة ح إلَّ  تتجلَّى ل ادلعاين ىذه (،تَ َبعَُلُكمَُورَأيي
  .الصََّلة حياتنا ح األوَّل العنوان ولكن والدنيوي منها الدِّيين
 - الَعَرَصاتَُىِذهُُِِبُدُخولُُِلََناُفَأَذنُاللَُّهمَُّ - أقرأ أنا ادلفاتيح من أيضاً  الستئذان دعاء إىل نذىب حٌن

ُاْلَمَهابَةُِبُخُشوعُُُِدُموَعَناَُوَأْرِسلَُوالسََّمَواتُاأَلَرِضينََُُأْىلَُُِبزيَارَتَِهاُِاسَتعَبدتَُُالَّتي - الطاىرة عرصاهتم
 َنذىب حينما فقط األمر ىذا الُعُبودية ِبُذلِّ  جوارحنا َذلِّل - الطَّاعةَُوفَ ْرضُُِالُعُبوِديَّةُُِِبُذلَُُِّجَوارَِحناَُوَذلِّل

 طقوس أىمِّ  من الصََّلة أليست الزِّيارة إىل َنذىب وحينما ،اخلط طُول على موجود األمر ىذا ؟الزيارة إىل
 سيِّد زُباِطبُ  ،الزِّيارة ح زُباطبهم أنت ،ذلم العبودية ِبُذلّ  - الُعُبوِديَّةُُِِبُذلَُُِّجَوارَِحناَُوَذلِّل - الزِّيارة

 أو اللحظات من حلظة ح َعبدك وابنُ  َعْبُدك (،بِالرِّقُاْلُمِقرَُُُّأَمِتكُواْبنَُُُعْبِدكُواْبنَُُُعْبُدكَُ) :الش هداء
ُلََناُفَأَذن - الصََّلة ؛احلياة مشاىد وأىم ؟احلياة مشاىد أىمّ  ح أليس َعبدك وابنُ  َعْبُدك ؟اخلط طول على

ُِبُخُشوعُُُِدُموَعَناَُوَأْرِسلَُوالسََّمَواتُاأَلَرِضينََُُأْىلَُُِبزيَارَتَِهاُِاسَتعَبدتَُُالَّتيُالَعَرَصاتَُىِذهُُِِبُدُخولُِ
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 يا (،بِالرِّقُاْلُمِقرَُُُّأَمِتكُواْبنَُُُعْبِدكُواْبنَُُُعْبُدكَُ) - الطَّاعةَُوفَ ْرضُُِالُعُبوِديَّةُُِِبُذلَُُِّجَوارَِحناَُوَذلِّلُاْلَمَهابَة
 ادلختصرة الصورة ىذه ،زُلَمَّد آلِ  أجواء ح اإلقبال دلعىن رُلمل مضمون عن رلملة صورة ىذهِ  .ا عبد أبا

 إلينا تسرَّب أنَّوُ  لوجدتُ  عنو حبثُتم لو! ؟آخر شيء ادلوجود أنَّ  أم الصََّلة عن ثقافتكم ح موجودةٌ  ىي ىل
 .قطب سيِّد من الصوفية من الشَّافعي من ومراجعنا علمائنا خَلل من

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 أنْ  أردتُ  األخًنة الن قطة ،احلديث تَتمَّةِ  ح تعاىل اُ  شاء إنْ  غداً  وُملتقانا احللقة أختمُ  وبعدىا نقطة آخر

 الربامج ح فضائِيَّاتُنا :بصلة البيت أىل إىل سبتُ  ل الَّيت الثَّقافة من شائعة أمثلة أيديكم بٌن أمثلةً  أعرض
 مدارس ،الشِّيعي العامل ح فُتحت ا شاء ما قُرآنية مؤسَّسات ،الفضائيات على تُعرض الَّيت التفسًنية

 وصارت ُتطرح زالت ول علمائنا كتب ح طُرحت قضيَّة ُىناك ،ُعلماء ،مراجع ،تفسًن ُكتب ،الُقرآن ُتَدرِّس
 نستطيع ،الُقرآن زُلاورة ،نستنطقوُ  ضلنُ  ،الُقرآن نستنطقُ  (الُقرآن استنطاقُ ) الشِّيعيَّة القرآنيَّة الثَّقافة من جزءاً 

 ،غُليب والُقرآن الُقرآن ونسأل وعلومنا مشاكلنا ضلمل أنْ  نستطيع ،الُقرآن نستنطق أنْ  نستطيع ،ضُلاور أن
 الثَّقافة ىذهِ  دبثل معبَّأ منكم والكثًن الشِّيعي الوسط ح منتشرة ثقافة الثَّقافة ىذه ؟ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا
 .!!.يشعر ل حيث من أو يشعر حيث من
 -؟ يقول ماذا ادلئة بعد واخلمسٌن الثَّامنة اخلطبة ح ؟األوصياء َسيِّدُ  يقول فماذا (،البَلغة َّنج) :ىو ىذا

 إىل أنظارنا يُلِفت أنْ  يُريد فَاْستَ ْنِطُقوه يقول ىنا واإلمام ،ينطق ولن - يَ ْنُطقَُوَلنُُْفَاْستَ ْنِطُقوهُالُقْرآنَُذِلك
ُيَ ْنُطقَُوَلنُُْفَاْستَ ْنِطُقوهُالُقْرآنَُذِلك - نتيجة إىل تصلوا لن استنطقوه جربوا يقول ،استنطاقوِ  عن عجزنا
 اِ  صلواتُ  عليي  النَّاطق ،صامت كتابٌ  اللفظية صورتوِ  ح الُقرآن ىذا ،أخربكم أنا - نوعَُُُأْخِبرُُكمُوَلِكن

 يعين التأبيدي للنفي العربية أىل يقول كما ولن - يَ ْنُطقَُوَلنُُْفَاْستَ ْنِطُقوهُالُقْرآنَُذِلك - عليو وسَلمو
 نستخرجها أنْ  نستطيع لن احلقائق ىذهِ  اإلمام يُ بَ ٌنِّ  ُثَّ  - َعنوُُأْخِبرُُكمُوَلِكنُيَ ْنُطقَُوَلنُْ - ينطق لن أبداً 
َُداِئُكمَُوَدَواءَُُاْلَماِضيَُعنَُوالَحِديثَُُيَأِتيَُماُِعْلمُِفيوُُِِإنََُُّأَلُ - يستخرجها الَّذي ىو اإلمام ،الُقرآن من

 فسيستخرِجها يستخرجها أنَّوُ  ُمدَّعٍ  اّدعى وإن نستخرجها أنْ  نستطيع لن احلقائق ىذه - بَيَنُكمَُماَُوَنْظم
  .َعنوُُأْخِبرُُكمُوَلِكنُيَ ْنُطقَُوَلنُُْفَاْستَ ْنِطُقوهُالُقْرآنَُذِلك - والقانون القاعدة ألنَّ  خاطئ بشكلٍ 

ُُىوُِإنَّماُالُقْرآنَُُُىَذا - البَلغة َّنج من أقرأُ  وأنا علي   كَلم من - الُقْرآنَُُُىَذا - 125 ادلرقم كَلموِ  من
ُُىوُِإنَّماُالُقْرآنَُُُىَذا - للُقرآن اللفظي الوجود عن ،ادلصحف عن يتحدَّث - الَدف ََّتينُبَينَُمْسُتورٌَُُخطُ 
 زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  ؟ىم من الوحي ترامجة - تَ ْرُجَمانُِمنَُلوَُُُوَلبُدَُُّبِِلَسانُيَ ْنِطقَُُُلُُالَدف ََّتينُبَينَُمْسُتورٌَُُخطُ 

 األَعْسَافِ ًَعٍََى﴿ :الُقرآن عنهم ربدَّث الَّذين الرِّجال ىؤلء - الرَِّجالَُعنوُُُيَنُطقَُُُوِإنَّما - الرتامجة ىم ىؤلء
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 أين .الُقرآن يعرفون الَّذين ىم ىؤلء شيء كلَّ  يعرفون الَّذين الرِّجال ىؤلء ﴾،بِسٍَِّبىُُْ وُالًّ ٌَعْسِفٌَُْ زِجَبيٌ
 منابركم دلاذا ؟دلاذا ادلؤمنٌن أمًن دلنهجِ  سلالفة الُقرآنية ثقافتنا دلاذا! ؟الثَّقافة ىذه عن البيت أىل شيعة يا أنتم

 صَلتكم ىي كذاك ؟علي   دلنطق سلالفٍ  دبنطقٍ  تتحدَّثُ  القرآن عن تتحدَّثُ  حٌن وحوزاتكم وتفاسًنكم
 .مضامينها بنفس صَلهتم بنفس ُتصل ون زُلَمَّد آل أعداء حبديثِ  الُقرآن عن تتحدَّثون مثلما

 مراجع أحد ،ادلراجع أحد إىل استمع وُكنت الفضائية القنوات على أُتابع وأنا فعَلً  البارحة البارحة ،البارحة
 يتحدَّثُ  وىو الفضائيات أحد على حديثاً  لوُ  نقلوا العراق ح الشِّيعة التقليد مراجعِ  من ،العراق ح التقليد

 (،اخلالق كَلم وُدون ادلخلوق كَلم فوق علي   كَلم أنَّ  من) :ادلطلب ىذا ويُؤكِّد ادلؤمنٌن أمًن كَلم عن
 ىذهِ  يُردِّدون ادلنابر على اجلميع ،الشِّيعيَّة الثَّقافة من جزءٌ  ،أيضاً  ثقافتكم من جزءٌ  ادلطلب ىذا أنَّ  وأعتقد
 حالة ح يتمشدقون وىم يتحدَّثون هبا يتحدَّثون وحٌن ،ُتدرَّس الدروس ح ،ُتكتب الُكُتب ح ،الكلمة
 ،ادلعتزيل احلديد أيب ابنُ  قاذلا الكلمة ىذه ؟قاذلا الَّذي من تعرفون ؟قاذلا الَّذي من الكلمة ىذه.!! .سبشدق

 والتحقيق البحث بعد ولكن ،كتبهم ح وقرأهتا العلماء كبار من مسعتها ألنَّين أرددىا ُكنت النَّاس من أنا
  :نفسوِ  عن يقول ىو ،بشيعي ىو ما معتزيل ،ادلعتزيل احلديد أيب ابن قاذلا الكلمة ىذهِ 

 .....ُُُوإنَّنيُالعتزالُدينُورأيتُُ
ُ...ُلوُفقلُالغريُجئتُإنُُْبرقُُُيا :ادلشهورة العينية نفس ح
  :ادلؤمنٌن أمًن ؼلاطب يقول ىو العينية ىذه نفس ح

ُيتشيَّعُُُمنُُكلَُُّألجلكُأىوىُُُوإنَّنيُالعتزالُدينُورأيتُُ
 ... ادلعتزيل احلديد أيب ابن ىو ،بشيعي ىو ما يعين

  يتشيَّعُُُمنُُكلَُُّألجلكُأىوىُُُوإنَّنيُالعتزالُدينُورأيتُُ
 كَلم ودون ادلخلوق كَلم فوق ىو علي   كَلم أنَّ  من ادلؤمنٌن أمًن كَلم عن قال الَّذي ىو الرجل ىذا

 ؟تقول ماذا البيت أىل ثقافة ؟ثقافتكم من جزء ىذا أليس ،اخلالق
 والنشر للطِّباعة األسوة دار الطبعة ىذه ،الشريف الكاح كتاب من األوَّل اجلزء ىذا (،الكاح) :ىو ىذا

 للباب ،152 حديث الكتاب لُكلِّ  بالنِّسبة مرقم حديث ،33 صفحة ،قمري ىجري 1421 ،إيران
 - العاشر بعد الرابع احلديث (،بالكتب والتمسك الكتابة وفضل واحلديث الكتب رواية باب) وىو الفصل
 يقول ماذا - يَ ُقولُاللَُعْبدُُِأَبَاَُسِمعَناُ:قَاُلواُ،َوَغيرهُُُِعثمانُابنُُِوحمَّادُسالمُابنُِىشامُعنُ،بسندهُِ
َُوَحِديثُُ - السَّجاد اإلمام يعين - َجدِّيَُحِديثُُُأَِبيَُوَحِديثُُُأَِبيَُحِديثَُُُحِديِثي -؟ الصَّادق إمامنا
ُاْلُمْؤِمِنينَُأِميرَُُِحِديثُُُالَحَسنَُوَحِديثُُُالَحَسنَُحِديثُُُالُحَسينَُوَحِديثُُُالُحَسينَُحِديثَُُُجدِّي
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 أىل منطق ىذا - َوَجلََُُّعزَُُّاللَُُِقولُُُاللَُرُسولَُوَحِديثُُُاللَُرُسولَُحِديثُُُاْلُمْؤِمِنينَُأِميرَُوَحِديثُُ
 ،مقال مقامٍ  ِلُكلِّ  األمر ح ما غاية ادلعنوي بُعدهِ  وح اللفظي بُعدهِ  ح احلديث عن ىنا والكَلم ،البيت
 منطق ىذا أّما .عليّ  وآلِ  علي   منطقُ  ىذا ،اخللق ينفعُ  ما حبسبِ  ،اسلوب معصومٍ  وِلُكلِّ  ،اسلوب لوُ  الُقرآن
 ُعبِّئت ثقافتكم أليس ،ُمدبَّج ُمنمَّق كَلم ىذا ،اخلالق كَلم دون ادلخلوق كَلم فوق علي   كَلمُ  ؛أعوج
 كَلم عن ثقافتكم ،عليّ  وآل علي   دلنهج ُمناِقضٍ  بنحوٍ  الُقرآن عن ثقافتكم ُعبِّئت ما مثل ؟الطريقة هبذهِ 
 .عليّ  وآل علي   منطقُ  ىذا ،القول من اذلُراء هبذا ُمعبَّأة أيضاً  علي  
 ُخطبِ  وح البيانات وح الُكتب ح وأقرأ والكبار الصِّغارِ  من الفضائيات على أمسع يوميَّاً  زمانكم إمام

 صاحبُ ) البيت أىل عن الوارد ،البيت أىل عن تأت مل الصِّيغة ىذهِ  (،والزَّمان العصرِ  صاِحب) اجلمعة
 نقول أو األمر صاحبُ  نقول أو الزَّمان صاحب نقول أو العصر صاحب :نقول أن إمَّا (،والزَّمان األمر

 ىو العصر ىو ما ،اذلزال غاية ح كَلمٌ  الكَلم ىذا والزمان العصر صاحب أمَّا ،والزمان األمر صاحبُ 
 على يُردَّد يُردِّده ادلصطلح وىذا زمانكم إمام سُلاطبة ح زُبطئون مثلما ،والزَّمان األمرِ  صاحبُ  ىو الزَّمان
 ىو األمر أِئمَّتكم ِخطاب ربسنون ول زُبطئون مثلما ،اخلُطباء ألسنةِ  على الُعلماء ألسنةِ  على ادلراجع ألسنة

 .األخرى األمور سائر وح صَلِتكم ح ىو
 ىذهِ  على أعرتض ل أنا ،مكتوبة ذبدوَّنا مكان ُكلِّ  ح احُلجَّة لإلمام ُكنية ؛(صاحل أبو) :الكنية ىذه

 :اجلواب ؟صاحل أبو أنَّوُ  احُلجَّة لإلمام ُكنيةٍ  من ىناك ىل :سؤال ،هبا قصائدىم يشحنون الشعراء ،الكنية
 عن مصدر اعطونا ،رواية اعطونا ،دلونا ُمّدعي يّدعي إذا ،الوصف هبذا احُلجَّة لإلمام ُكنية تُوجد ل ،كَلَّ 
َيُتوُُُِاْسِميُِاْسُموُُ) :يقول ىو األعظم النَّيب   ،القاسم أبو احُلجَّة اإلمام ُكنية ،البيت أىل َيِتيُوَُكن ْ  ىذهِ  (،ُكن ْ

 ،ىذا على أعرتضُ  ل ُكنيةً  أو َلَقباً  إلمامهم يضعون الشِّيعة أنَّ  على أعرتض ول لإلمام الشِّيعة َوَضعها الُكنية
 ،احُلجَّة لإلمام ِبُكنية ىي ما ،احُلجَّة لإلمام ُكنية ىي فعَلً  الُكنية ىذه أنَّ  تتصّورون إنَّكم :لكم أقول ولكنَّين

 ،القاسم أبو :ىو احُلجَّة لإلمام احلقيقية الُكنية ،حقيقية ليست اعتبارية ُكنية ىذه ،الشِّيعة وضعها ُكنية ىذه
 رسول نُتابع ضلنُ  تقولون ،شيعة تقولون أنتم أنتم ؟الُكنية هبذه ؼُلاطبوُ  شاعراً  مسعتم ىل ،احلقيقية كنيتوُ  ىذه
َيُتوُُُِاْسِميُِاْسُمو) :يقول الَّذي ىو ا رسول ،ا َيِتيُوَُكن ْ  ظللك ول البيت أىل عن ترد مل الُكنية ىذهِ  (،ُكن ْ

 أعرتض ل ،احُلجَّة لإلمام اعتبارية ُكنيةً  يضعون الشِّيعة أنَّ  على أعرتض ل أنا ،ذلك إىل ُتشًن واحدة روايةً 
 أو ا رسول وضعها الَّيت بالُكنية ُنكنّ َيوُ  أنْ  اإلمام ُنكين أن أردنا إذا األوىل أقول ولكن ،الُكنية ىذهِ  على

 !؟الواجهة وح ادلنت ح ادلوضوعة ىي الُكنية ىذه دلاذا ،الشِّيعة وضعتها الَّيت بالُكنية
 وح (.الَحسنُابنُالُحجَّة) :بوصف غيبتوِ  زمان ح ؟وصف بأيِّ  زماننا إمام عن نتحدَّث أنْ  مأمورون ضلنُ 
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  (.اللُببقيَّة) :طُلاطبوُ  ظُهوره زمان
 ا صلوات اإلمام مع والتعامل األدب ح األصول ىي ىذه ،ىذه ولكن ،ا ببقيَّة عنوُ  نتحدَّث أنْ  ؽُلكن

 من مرجعاً  أنَّ  لو اآلن ،يتعامل كيف يعرف ول زمانوِ  إمام مع يتعامل أن ػُلسن ل الَّذي ،عليو وسَلمو
 حّتَّ  ،عليهم ادلغضوب من ال ُمخاَطب ذلك يكون أل ،ىو يريدىا الَّيت ادلناسبة باأللقاب ؼُلَاَطب مل ادلراجع

 بأمثلة جئتكم أنا ،األمثلة ىذه نفس عن احلديث غرضي ليس األمثلة هبذه جئت أنا ،مشتبهاً  كان لو
 وأنا ،تعرفون ل ومثلما ،البيت أىل زُبالفون مثلما ،ذبهلون مثلما أقول أنْ  أريد ،الشِّيعي الواقع من عملية

 غلهلون وا منهم تتعلَّمون الَّذين العلم ألىل للُعلماء ُموجَّو ىذا حديثي ،الشِّيعة عوام عن أربدَّث ل ىنا
 الصََّلةِ  مضامٌن ح جهلٌ  ىناك ،كثًن غًنىا وح ادلطالب ىذهِ  ح َجهل ُىناك ما مثل ،ادلطالب ىذه

 جئت أنا (،.!!.َحقَّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّاَلةُيَ ْعِرفَُلمَُمنُْ) :قال ؟قال ماذا الباقر إمامنا ولذا ،الصََّلة وحقيقة
 مسعوا قد يكونوا مل الصََّلة مضامٌن عن معانٍ  سأورد حينما وال ُمتابعٌن ال ُمشاىدين أُذَكِّر كي األمثلة هبذه

 الَّيت التفاصيل من ىناك ألنَّ  ،تستغربوا فَل ،األمور ىذه مثل تعرفوَّنا ل األمور أبسط إنَّكم أقول هبا
اً  غريبةً  ذبدوَّنا قد سأطرحها  .جدَّ

 :عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  للباقرِ  وعُلا اجلملتٌن هباتٌن فقط أُذكِّركم
 .!!.َحقَّناُأَْنَكرُفَ َقدُالصَّالةُيَ ْعِرفَُلمَُمنُْ :األولىُالجملة

 الَّذي ىو اجلزء ىذا صَلتك على تُقِبل ما بقدر - َعَليوَُأقْ بَ ْلتََُُماَُصاَلِتكَُُِمنَُلكَُ :الثَّانيةُوالجملةُُ
ا ،يُ ْقَبل  .!!.اللَُضي ََّعكَُضي َّْعَتِنيَُلَقد - تقول عليو تدعو ُثَّ  صاحبها وجو ح وتُرمى الصََّلة تطوى وردبَّ
 ..الفضائية الَقَمرُ . .الشَّاشة ونفسُ . .ادلوعد نفس. .الربنامج نفس. .غد يوم ح تأتينا احلديث تتمَّة

 :ِشعاراتنا ىي وِشعاراتُنا
 َمهَدوي   َوعي أجلِ  ومن ... َأصيلة َزىرائِيَّةٍ  ِشيعيَّة ثقافةٍ  أجلِ  ومن ... َزىرائي واذلوى َواذلوى ضَلنُ  َزىرَائِي ون
 ...  رَاقٍ  َزىرَاِئي  
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَترُكُكم ... تعاىل اُ  شاء إن غداً  ألقاكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌهِ ًُجٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجوِ عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف ٌَب

 ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

 ... اهلل أِبِْ يف. .. جٍَِّعبً اٌدُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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ُ:وفيُالختام
لُبُ  ّدُم  نُالتنبي  وُال  ىُأنّن  اُحاولن  اُنق  لُنص  وصُالبرن  امبُكم  اُى  يُوى  ذاُالمطب  وعُلُ

الكامل  ةُعلي  وُمراجع  ةُتس  جيلُالبرن  امبُيخل  وُم  نُأخط  اءُوىف  واتُفم  نُأرادُالدقّ  ةُ
ُبصورةُالفيديوُأوُاألوديوُعلىُموقعُزىرائيون.

 
 
ُ

ُمعُالتحيات
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