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 الْوِئَخ ثَعد األَزْثَعٌُىًَ خُهسباخل خُمَلَحَالْ

  2ــ ج الصَّالح هَعَبًًِْ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
، اْلِمَئة بَ ْعد واأَلربَعون اخلَاِمَسةُ  احلََلقةُ  - النَّاِطق الِكَتابُ ؛ الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم بَ ْيَ 

  ..!! الصَّالةَْمَعاِنيْْ :ادلاضية احلََلقةِ  يف تقدَّم الَّذي نفسوُ  ىو والُعنوانُ 
 بكلمةِ  َفقط أُذكِّركم لكنَّين حديثٍ  من َتقدَّم ما ُأكرِّر أنْ  أُريد ال نُقاطٍ  ِعدَّة يف ادلاضيةِ  احللقةِ  يف الكَلمُ  مرَّ 

 عن الشَّريف الَكايف من الثَّاين اجلزء يف الُكليين شيخنا نقلها الَّيت ادلفصَّلة الرِّواية يف  الَباقر َجعفرٍ  أِب  إمامنا
 الرِّواية عليكم قرأتُ  أنْ  بعد ادلاضية احلََلقة يف مراراً  وكرَّرُُتا واقتطعتها اقتطفتها الَّيت العبارةُ  ،اخلّفاف َسعدٍ 

  ..!! (َحقََّناْأَْنَكرَْْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) ؟عليو اِ  َصلواتُ  الباقر إماُمنا قال ماذا ،بتمامها
  :إضاءات يف سأجعلها احللقةُ  ىذه

 ..!! الصَّالةُْىمُْ :عنواهنا :األولىْاإلضاءةُْ
 ىو ىذا ،البحراين ىاشم للسيِّد (الُقرآن تفسري يف الربىانُ ) :ىو وىذا ،الشَّريفة كلماُتم من بعضٍ  على أمر  

 ما احلاجة موطن منوُ  خذأ ،عشر احلادي احلديث ،75 صفحة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة ،األوَّل اجلزء
 يف عشر احلادي احلديثُ  ،أمجعي عليهم وسَلُمو اِ  صلواتُ  (الصَّالةُْىمْْ) :اإلضاءة ىذه بعنوانِ  يرتبطُ 

َْنْحنُْ -؟ الصَّادق إمامنا قال ماذا ،الصَّادق إمامنا إىل بإسنادهِ  ،َشاَذان ابنِ  الَفضل َعن - 75 صفحة
 اإلمام ىو واحد أصلٌ  لوُ  الدين ،األصول فهم أصول من للدِّين كان إذا ،األصول ىم - ِبرُّْْكلْ َْأْصلُْ

 من ومراجعنا ُعلماؤنا نَقَلوُ  فهذا مخسة للدين أصولٍ  من الشِّيعة بي عليو تُعوِرفَ  الَّذي ىذا أمَّا ،ادلعصوم
َْوِمنِْبرْ ُْكلْ َْأْصلَُْْنْحنُْ -:يقول الصَّادق إمامنا ،خامساً  أصَلً  اإلمامة إليها وأضافوا وادلعتزلة األشاعرةِ 
 - فروعهم من - الِبرَّْْوِمنِْبرُّْْكلْ ْفُػُروِعَناَْوِمنِْبرْ ُْكلْ َْأْصلَُْْنْحنُْ - والفروع األصول ىم - فُػُروِعَنا

َْوالصَّاَلةُْْالتَّوِحيدُْ - فروعهم من - الِبرَّْْوِمنِْبرُّْْكلْ ْفُػُروِعَناَْوِمن - األصل ىم - ِبرُّْْكلْ َْأْصلَُْْنْحنُْ
ـُْ  .احلديث آخر إىل - َوالص َيا

 ىي..!!  ادلعصوم اإلمام َمظهرُ  ىي الصََّلة ؛ادلاضية احللقةِ  يف بَ يَّنتُ  كما فروعهم من والصََّلة األصل ىم
اً  واضحةٌ  ىنا الصَّادقِ  وكلمةُ  ،والطاعات الفرائضِ  عالَ  يف ،العبادات عالَ  يف ادلعصوم اإلمام ُصورةُ   - ِجدَّ
ـَُْْوالصَّاَلةُْْالتَّوِحيدُْْالِبرَّْْوِمنِْبرُّْْكلْ ْفُػُروِعَناَْوِمنِْبرُّْْكلْ َْأْصلَُْْنْحنُْ  ،احلديث آخر إىل - َوالص َيا
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َْوالصَّاَلةُْْالتَّوِحيدُْْالِبرَّْْوِمن - ذلما قرينٌ  فهو الصِّيامُ  وكذا التوحيد قرينةُ  والصََّلةُ  الصََّلة َقرينُ  والتوحيدُ 
ـُْ  . أمجعي عليهم وسَلُمو اِ  صلواتُ  ذلم صورةٌ  ،األصل فَ ُهمُ  فروعهم من فرعٌ  فالصََّلةُ  - َوالص َيا
َْعنْْ - الربىان تفسري من األوَّل اجلزء من 75 الصَّفحة نفس يف الصَّادق إمامنا عن أيضاً  العاشر احلديث

 - عليو ا صلواتُ  الصَّادق اإلمام يسألُ  كثري ابن داوود - اهللَْعْبدِْْأِلَِبيْقُػْلتُْْ:قَاؿَْْ،َكِثيرْابنَِْْداُوود
 ىم ،الدين أصل ىم ،األصل ُىم - ؟الَحجَّْْوأَنْػُتمْالزََّكاةَُْْوأَنْػُتمَُْْوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْكَتابِِْْفيْالصَّاَلةُْْأَنْػُتم
 ُعنواهنا احللقات ىذهِ  باعتبار ،الصََّلة عن ىنا وحديثُنا ،للرب صور وىذهِ  ،فروعهم من بر   وُكل   ،احلقيقة أصل
 - َوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْكَتابِِْْفيْالصَّاَلةُْْأَنْػُتم -؟ ىو ما الصَّادق إلمامنا كثري ابن داوود سؤال ،الصََّلة معاين

اً  دقيقٌ  السؤالُ  ،ا كتاب يف الصََّلةُ  ا الصََّلة أنتم قال اإلمام سأل ما ُىنا داوود ،جدَّ  للصََّلةِ  يُعطى فلردبَّ
 ،واحلج الزَّكاة إليها وقَ َرن ،ِذكُرىا وتكرَّر الكرًن الكتاب يف ذُِكرت الَّيت الصََّلة عن السؤال ،ومعنً  معنً  ىنا
ا ،لوحدىا مذكورة جاءت قد الصََّلة يُكن ل  وجلَّ  عزَّ  اِ  كتاب يف الصََّلةُ  ،آخر معنً  منها أُريد فلردبَّ

  .واحلج بالزَّكاةِ  مقرونةٌ 
ِْفيْالصَّاَلةُْْأَنْػُتم - الصََّلة معاين (،الصَّالةْمعاني) بذكرىا احللقات ىذهِ  َعنونتُ  الَّيت الصََّلة ؛الصََّلةُ 
َْنحنَُْْداُوودُْْيَاْ،َداُوودْْْيَا -؟ الصَّادق إمامنا قال فماذا - ؟الَحجَّْْوأَنْػُتمْالزََّكاةَْوأَنْػُتمَُْْوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْكَتابِْ

ـَُْْوَنحنُْْالزََّكاةَُْْوَنحنَُْْوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْكَتابِِْْفيْالصَّالة َْوَنحنُْْالَحَراـْالشَّْهرَُْْوَنحنُْْالَحجَُْْوَنْحنُْْالص َيا
َلةَُْْوَنحنُْْاهللَْكْعَبةَُْْوَنحنُْْالَحَراـْالبَػَلدُْ  علينا مرَّ  ،الصََّلة عال من أيضاً  ىي والقبلةُ  الكعبةُ  - اهللِْقبػْ

 أربعة للصََّلةِ  أنَّ  من الرِّضا إمامنا كَلمُ  ،الصَّادق إمامنا كَلمُ  أمجعي عليهم وسَلُمو اِ  صلواتُ  كَلمهم
 ،القبلة بابُ  ،الكعبةِ  بابُ  األبواب ىذهِ  من ،احلدود ىذهِ  من ،باب أالف أربعةُ  للصََّلةِ  أنَّ  من ،حدّ  أالف

 فاإلمام ،الصََّلة أعين ومرامسها ومناسكها بطقوسها ذلك وعَلقةُ  الِقبلةُ  ،الكعبةُ  شؤوناُتا مجلة من فالصََّلةُ 
َلةَُْْوَنحنُْْاهللَْكْعَبةَُْْوَنحنُْْالصَّاَلةَْنْحنُْ - يقول ْاهللْقَاؿَْْ،اهللَْوْجوَُْْوَنحنُْ -؟ يقول ماذا ُثَّ  - اهللِْقبػْ

 رٌَُلٌُّاْ فَأٌَْنَوَب﴿ ؛غريىا ويف الصََّلةِ  يف أيضاً  إليها نتوجَّوُ  الَّيت اجلهةُ  ىم - ﴾اللّوِ ًَخْوُ فَثَنَّ رٌَُلٌُّاْ فَأٌَْنَوَب﴿ :تَػَعاَلى

 .كَلمهم ىو ىذا ،﴾اللّوِ ًَخْوُ فَثَنَّ
 يف التسلسل حبسب عشر احلادي احلديثُ  وىو الذكر يف ال ُمتقدِّم ،احلديث ىذا قبل ال ُمتقدِّم احلديثُ 
َْوِمنْ،فُػُروِعناِْمنْالِبرّْْوَُكلْ ِْبرُّْْكلْ َْأْصلَُْْنحنُْ - قال ؟قال ماذا الصَّادقُ  إماُمنا ،يدي بي الَّذي الكتاب

ـَُْْوالصَّاَلةُْْالتػَّْوِحيدُْْالِبرّْْفُػُروعِْ  القدًن األصل ذلك من فرعٌ  فالصََّلةُ  ،الشريف احلديث آخر إىل - َوالص َيا
م ،العظيم  احلديث وىو كثري ابن داوود عن قليل قبل عليكم قرأتوُ  الَّذي ىذا واحلديثُ  .األصول أصلُ  إهنَّ
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م عن ىنا احلديث يدي بي الَّذي الكتاب يف تسلسلوِ  حبسب العاشر  ،أرقى ِجهةٌ  ىذهِ  ،الصََّلة ُىم أهنَّ
 َوجوُ  ُىم بل ،القبلةُ  وىم ،الَكعبةُ  ىم ،الصََّلة شؤون وكل   الصََّلة ُىمُ  أعلى مرتبةٌ  ىذهِ  ،مراتب ذلا الصََّلةُ 

اْ فَأٌَْنَوَب﴿ ،دارُ  للعامرية صَلدٍ  كل   ،الصََّلة ىذه إليوِ  تتوجَّوُ  الَّذي ا  تفسري يف جاء ما ىذا ،﴾اللّوِ ًَخْوُ فَثَنَّ رٌَُلٌُّ
  .عليو اِ  رمحةُ  البحراين ىاشم لسيِّدنا الربىان

 األعلمي مؤسَّسة منشورات الطبعة وىذه ،الربسي رجب للحافظ (اليقي أنوار مشارق) :كتابِ  يف
 ماذا ،إليها أشرتُ  الَّيت الطبعة من ،267 صفحة يف ،ميَلدي 2991 ،عشرة احلادية الطبعةُ  ،للمطبوعات

 مُجلةِ  من ىو ادلعمور والبيت - اْلَمْعُمورْالَبيتُْْأَنَا -:األوصياء َسيِّدُ  يقول ىكذا ؟األوصياء سيِّدُ  يقول
 والكعبةُ  ،الكعبة إىل نتوجَّوُ  ُنصلِّي ِحي ،ادلعمور بالبيت ارتباطٌ  ذلا فالصََّلة ،أيضاً  الصََّلة عالَ  شؤوناتِ 

 السَّماء يف للعرشِ  صورةٌ  ادلعمور والبيتُ  ،الرَّابعة السَّماء يف ادلعمور للبيتِ  صورةٌ  ىي أحاديثهم يف كما
 أنْ  إىل - اْلَمْرُفوعْالسَّْقفُْْأَنَا - مظاىرهِ  من َمظهرٌ  - اْلَمْعُمورْالَبيتُْْأَنَا -:يقول ُىنا فاإلمام ،األوىل
 صائمٌ  فنقول مؤمنٍ  أيِّ  عن نتحدَّثُ  ِحيَ  ُتَلحظونَ  أال ،الصََّلة توأمُ  والصِّيامُ  - َرَمَضافَْشْهرُْْأَنَا - يقول

 كلماُتم يف ُفسِّر ىنا الصَّربُ  ،﴾ًَالصَّالَحِ ثِبلصَّجْسِ ًَاسْزَعٍِنٌُاْ﴿ ،والصِّيام الصََّلةِ  بيَ  دائمة ُمقارنةٌ  ُىناك ،ُمصلِّي
  .والصِّيام الصََّلةِ  بي ُمتواصلٌ  دائمٌ  اقرتانٌ  ُىناك ،اآلية وجوه من وجوٍ  يف بالصَّوم

َْشْهرُْْأَنَا - يقول أنْ  إىل - اْلَمْرُفوعْالسَّْقفُْْأَنَاْاْلَمْعُمورْالَبيتُْْأَنَا -؟ عليو ا صلواتُ  أمرينا يقول ماذا
َلةُْْأَنَاْ،َرَمَضاف ْـ ْأَنَاْ،الَقْدرْلَيػْ  ِبفاربة ِإالَّ  صَلة وال - الَحْمدُْسْورَةُْْأَنَاْ،الِخطَابَْفْصلُْْأَنَاْ،الِكَتابُْأ
 ىكذا ادلؤمني أمري ،الكتاب بفاربة إالَّ  صَلة ال الِكتاب فاربةُ  الصََّلةِ  َجوىرُ  ،احلمد بسورة إالَّ  الكتاب

َلةُْْأَنَاْ،َرَمَضافَْشْهرُْْأَنَا - يقول ْـ ْأَنَاْ،الَقْدرْلَيػْ ْأَنَاْ،الَحْمدُْسْورَةُْْأَنَاْ،الِخطَابَْفْصلُْْأَنَاْ،الِكَتابُْأ
 ،الصََّلة صاحبُ  ىو ،إليوِ  تتجَّوُ  الصََّلةُ  يعين ،الصََّلة صاحبُ  ىو - َوالسََّفرْالَحَضرِِْْفيْالصَّاَلةَِْْصاِحبُْ

َْسي َئةَْمَعَهاَْتضرْ َْلَْْحَسَنةٌَْْعِليْ ُْحبْ ) ،صَلتنا نقص يُِتم   الَّذي فهو يتمها أنْ  وأراد نقصٍ  من فيها كان إنْ 
َفعَُْْلَْْسي َئةٌَْْوبُػْغُضوُْ  ُكلِّ  صاحبُ  ىو اإلمام - َوالسََّفرْالَحَضرِِْْفيْالصَّاَلةَِْْصاِحبُْْأَنَا - (َحَسَنةَْمَعَهاْتَػنػْ

ْالَحَضرِِْْفيْالصَّاَلةَِْْصاِحبُْْأَنَا - األمثل العنوان األعلى الُعنوان ىي باعتبار الصََّلةِ  إىل أشار لكنَّوُ  شيء
 - َواأَلْعَواـَْوالش ُهورَْواألَيَّاـَْواللََّياِليَْوالص َياـْالصَّاَلةَُْْنحنَُْْبلْْ -؟ ادلؤمني أمري يقول ماذا ُثَّ  -َْوالسََّفر

 . .. ظاىراً  َتعدَّد وأنْ  الوجودُ  ىذا
ْمػػػػػػػأنتُْْإلَّْْوػػػػػفيْاػػػمْواهللِْْْْظاىراًَْْتعدَّدْوإفْْْالوجودْإفَّْ

 ... زُلَمَّد آل يا
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ؿْْب ـُْْالصَّاَلةَُْْنحنََُْْ ـَُْْواللََّياِليَْوالص َيا ـَُْْوالش ُهورَُْْواألَيَّا ْاهللْفَػَتحِْبُكم) ؛إليهم َمردهُ  شيءٍ  كل   - َواأَلْعَوا
 وكلمةُ  (،َلُكمَْشيءٍُْْكلْ َْوَذؿَّْ) ؛أنتم ِإالَّ  ليس واخلتم الَفتحِ  بي وما (،َوتَػَعالىُْسْبَحانَوُْْاهللَْخَتمََْْوِبُكم

 من ىذا ُكل   (،الُحْسَنىْاأَلْسَماءَُْْنحنُْ) :الشَّريف الكايف يف الرِّوايةُ  ادلعاين ىذه ُكلَّ  تُغطِّي الَّيت الصَّادق
ِْبرُّْْكلْ َْأْصلَُْْنحنُْ) :قليل قبل الصَّادق كلمةُ  مرَّت كما األصلُ  ىم اجلوىرُ  ىم ،احُلسن األمساء مظاىرِ 

 .(فُػُروِعَناِْمنْالِبرْ ْوَُكلْ 
 ماذا سلتصرة مُجلة ؟األوصياء َسيِّدُ  يقول ماذا (اليقي أنوارُ  مشارقُ ) :الكتاب نفس من 252 صفحة يف

 علي يا عليّ  يا - َوِصَياُمُهمْاْلُمْؤِمِنينَْصاَلةُْْأَنَا - وانتهينا - َوِصَياُمُهمْاْلُمْؤِمِنينَْصاَلةُْْأَنَا -:قال ؟يقول
ْأنَاَْوِصَياُمُهمْاْلُمْؤِمِنينَْصاَلةُْْأَنَا - ىباء ىباء ىباء ضلنُ  دونك من ،ِصياُمنا ،صَلتنا ،قُرآننا ،ديننا أنت

  .(بَػْعِديْاْلُمْؤِمُنوفَْْيُػْعَرؼَْلمَْعِليّْْيَاَْوَلْوَلؾَْ) - وِإَماُمُهمَْموَلُىم
 ،العرب التأريخ ومؤسَّسة العرب الرتاث إحياء دار طبعة من والتسعون التاسع اجلزء (،األنوار حبارُ ) :ىو ىذا

 بالزِّيارة ادلعروفة الرِّضا إمامنا زيارة من ،اجلوادية الزِّيارة من عليُكم أقرأُ  وأنا ،واخلمسون الرَّابعة الصَّفحة وىذهِ 
  ؟اجلوادية الزِّيارة يف أقرأُ  فماذا ،عليو اِ  صلواتُ  اجَلواد َجعفرٍ  أب إمامنا عن ادلروية ،اجلوادية
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب

ـُْ -؟ عبائرىا يف جاء ماذا ،عليو اِ  َصلواتُ  الثَّامن إمامنا هبا نزور الَّيت اجلواديةُ  الزِّيارة ىذه َْعَلىْالسَّاَل
ْيَػْقَطعَْلمَْمنَْْْعَلىْالسَّاَلـْ،َوالنَّارْالَجنَّةُِْْدُخوؿَِْْوَشرطِْْالػَمَزارَْونَاِئي - الرِّضا إماُمنا - األَبْػَرارُْمْفَتَخرِْ

ُهمْاهللُْ َْوَتحرََّكتْالسََّواِكنَُْْسَكَنتَْوِبِهم - َوهِبِم زُلَمَّد بآل ؛َوهِبَم - َوِبِهمْالسَّاَعاتْآنَاءِِْْفيَْصَلَواتوَِْْعنػْ
 صَلتُنا ،وادلتحرِّكات السَّواكن عال يف والسكون احلركةِ  بي ما ُنصلِّي ألسنا ُنصلِّي ِحي ضلنُ  - اْلُمَتَحر َكات

 تسبح بكم بكم بكم - أَْبَداَنُكمَْتْحِملُْْالَِّتيْاأَلْرضُُْْتَسب حَُْْوِبُكم) :الش هداء سيِّد زيارةِ  يف كما ،هبم
 الكليين رواىا اجلنان مفاتيح يف األوىل ادلطلقةُ  الزِّيارةُ  - أَْبَداَنُكمَْتْحِملُْْالَِّتيْاأَلْرضُُْْتَسب حَُْْوِبُكم - األرض

 ىؤالء ُكل   ،التهذيب يف والطوسي ،أعّلها ومن الزِّيارات أفضل من وعّدىا ،الفقيو يف والصدوق الكايف يف
 طُلاِطبُ  الش هداء سيِّد طُلاِطبُ  ،الش هداء لسيِّد العرتة صادق عن األوىل ادلطلقة الزِّيارةُ  ىي الزِّيارة ىذه رووا
ِْفيْالرَّبْ ِْإرَاَدةُْْ،َمَراِسيَهاَْعَلىِْجَباُلُهاَْوَتْسَتِقرْ ْأَْبَداَنُكمَْتْحِملُْْالَِّتيْاأَلْرضُُْْتَسب حَُْْوِبُكم - زُلَمَّد آل

ـِِْْمنُْْْفص لََْْعمَّاَْوالصَّاِدرُْْبُػُيوِتُكمِْمنَْْْوَتْصُدرُِْْإلَيُكمْتَػْهِبطُْْأُُمورِهَِْْمَقاِديرِْ  الزِّيارة آخر إىل - الِعَبادَْأْحَكا
 ادلنبع ،واحد كَلمهم ،(َمَراِسيَهاَْعَلىِْجَباُلُهاَْوَتْسَتِقرْ ْأَْبَداَنُكمَْتْحِملُْْالَِّتيْاأَلْرضُُْْتَسب حُِْْبُكم - الشريفة

  .اجلحيم إىل واألصولِ  والدِّرايةِ  الرِّجالِ  علم وليذىب ،واحد
 وهبم واحلركة الس كون قواني بي ما ُنصلِّي وضلنُ  - اْلُمَتَحر َكاتَْوَتحرََّكتْالسََّواِكنَُْْسَكَنتَْوِبِهمَْوِبِهم
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 حقيقةُ  ُىم ،ادلعمور البيتُ  ىم ،صَلتنا حقيقةُ  ُىم ،ذلم صورةٌ  صَلتُنا ،صَلتُنا ىم ،هبم صَلتُنا ،وهبم
َلةَُْْوَنحنُْْاهللَْكْعَبةَُْْنحنُْ) :قال الصَّادق ،الكعبة وىم ،الكعبة  تتجِّوُ  الَّذي الوجو وىم ،القبلة ىم (،اهللِْقبػْ

َْوِبِهم - الوجو وىم الوجو إىل يتَّجهون اجلميعُ  ،العرش بعد وما والعرش ادلعمور والبيتُ  والقبلةُ  الكعبةُ  إليو
 ىو وىذا اجلوادية الزِّيارة يف أقرا زلت ال ،الزِّيارة تقول أنْ  إىل - اْلُمَتَحر َكاتَْوَتحرََّكتْالسََّواِكنَُْْسَكَنت

ـُْ - األنوار حبار من والتسعون التاسع اجلزء  األمري كَلم علينا قليل قبل ومرَّ  - الَحْوؿُْشُهورَِْْعَلىْالسَّاَل
 شهر وىم واألعوام الشهورُ  وىم واأليَّام الليايل وىم والصِّيام الصََّلة ىم ؛ادلشارق يف الرُبسي رواه الَّذي

 ..!! َوِصَياُمُهم اْلُمْؤِمِنيَ  َصََلةُ  أَنَا :ادلعن ىذا تلخص علينا مرَّت الَّيت علي   وكلمة ،القدر ليلة وىم رمضان
ـُْ -  الصَلة يف ادلوجودة األلفاظ حّتَّ  - اهللِْإلَِّْْإَلوَْلَْْوُحُروؼِْْالسَّاَعاتَْوَعَددِْْالَحْوؿُْشُهورَِْْعَلىْالسَّاَل

 وىل ،بنفسوِ  نَفسوِ  عن يُفِصحُ  والكَلمُ  أقولُ  ماذا - اْلُمَسطَّرَات الّرقُوم يف  ا ِإالَّ  ِإَلو اَل  َوُحُروفِ  - ىم
  .اجلوادية الزِّيارة يف ىذا ،بِنفسو نفسوُ  يشرحُ  ىو وَشرحٍ  بيانٍ  إىل الزَّاىرُ  البيان ىذا ػلتاجُ 

 ادلزارات كتب يف تُعرف أو الندبة زيارةُ  ،الن دبة دعاء َغريُ  وىي الُندبة زيارة إىل بكم أذىب اجلزء نفس يف
ـُْ - فيها جاء ما مجلة من ،ادلشهورة غري ياسي آل بزيارة  زُلَمَّد آل يا أنتم أنتم - نُورُنَاْأَنْػُتمَْعَليُكمْالسَّاَل

ِْلُدَعائَِناِْبُكمَْوِعْصَمتُػَنا - صلواتنا أوقات جاىنا أنتم - َصَلَواتَناَْوَأْوقَاتَُْْجاُىَناَْوأَنْػُتمْنُورُنَاْأَنْػُتم -
 واحدة احلقيقةُ  واحد اجلوىرُ  ،ومظاىر شؤونات ىذهِ  ُكلِّ  - َأْعَمالَِناْوَسائِرَِْْواسِتْغَفارِنَاَْوِصَياِمَناَْوَصاَلتَِنا

 .صلواتنا أوقاتُ  وأنتم جاىنا وأنتم ،ا وجوُ 
 وىذهِ  ،الن دبة زيارة نفس يف ستأت والَّيت مرَّت الَّيت ادلضامي ىذهِ  ُكلَّ  ذَبمعُ  واحدة كلمة الزِّيارة نفس يف

َْأْنَكرَْْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) ؟باقرىم قال ماذا علي   أشياع يا أسألكم ،زماننا إمام عن مرويةُ  الزِّيارةُ 
 - م نَّاَْشيءٌَْْفَما -؟ األمر صاحبُ  يقول ماذا ؟الَعَلويَّة اْلُمَحمَّديَّةِ  الثَّقافةِ  هبذهِ  الصََّلة تعرفون ىل (،َحقَّنا

 عليها ينطبق الَّيت األشياء من ليست ؟منَّا ليست أو منَّا والصََّلة - م نَّاَْشيءٌَْْفَما - شيء ُكلّ  مِّنَّا شيءٌ  ما
 زُلَمَّد آلَ  يا - وأَنْػُتمْإلَّْْم نَّاَْشيءٌَْْفَما - اخلَلئق ضلنُ  منَّا الشِّيعة ضلنُ  منَّا - م نَّاَْشيءٌَْْفَما - العنوان ىذا

 السَّبيل ىم ذلك وبعد السَّبب ىم ،مظاىر ،السَّبيل وإليوِ  السَّبب لوُ  أنتم - السَِّبيلَْوِإلَيوِْْالسََّببَْلوُْ -
 أوقاتُ  وىم ،الفرع وىم الصََّلة وىم األصل وُىم الصََّلة فَ ُهم ،األسباب تلكَ  نتائج إىل ال ُموِصل أيضاً 

 يف ىو ىو ادلضمون - م نَّاَْشيءٌَْْفَما - شيء ِبُكلِّ  أحاط الَّذي ا وجو وىم ،والقبلة الكعبة وىم ،صلواتنا
ِْإلَّْْم نَّاَْشيءٌَْْفَما - تفسريه ىو ىذا َلُكم شيءٍ  ُكل   َذلَّ  (،َلُكمَْشيءٍُْْكلْ َْوَذؿَّْ) :الكبرية اجلامعة الزِّيارة
 فأنتم ،األشياء ىذهِ  من شيءٌ  صَلتنا ،األشياء ىذهِ  من شيءٌ  والصََّلةُ  - السَِّبيلَْوِإلَيوِْْالسََّببَْلوَُْْوأَنْػُتم

  .مظاىرىا ِبُكلِّ  حقيقُتها تتحقَّقُ  ال ،السَّبيل وإليها السَّبب ذلا
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 التجلياتِ  على مبينٌ  الوجود ىذا نظامُ  ،مظاىرىا تتعدَّدُ  الوجود حقائق كسائرِ  عديدة مظاِىرىا الصََّلةُ 
 َأال .حقائق الصََّلة وذلذهِ  ،ُصورةٌ  ىذهِ  نَعرفها الَّيت وطقوسها ألفاظها يف الصََّلةُ  ،ادلراتب وعلى ادلظاىرِ  وعلى

 نِيَّةٌ  ىي الَغريق صَلةُ  ،ِقيام من ُيصلِّي أنْ  يستطيع ال الَّذي فراشو على نَائمٌ  وىو ُيصلِّي الَّذي أنَّ  تَلحظونَ 
 الصَّلوات ىذهِ  دلاذا ،الظاىرة الشَّرعية األحكام حبسبِ  حّتَّ  كاملة وصلواتٌ  صلوات ىذهِ  ُكل  ،وَتكبرية َفقط
 نُؤدِّيها الَّيت الصََّلة وىذهِ  ،الصََّلة ىذهِ  وراء أكمل حلقيقةٍ  صورة الصلوات ىذهِ  ألنَّ  ؟كاملة صلواتٌ  كل ها
 العلوم باقرُ  قال كما َحقَّنا أنكر الصََّلة يعرف ل ومن زُلَمَّد وآل زُلَمَّد حبقِّ  آمن عرفها من ،بوابة ىي

  .عليو وسَلُمو اِ  صلواتُ 
 ىل أنفسكم وَسَلوا (،َحقََّناْأَْنَكرَْْفَػَقدْالصَّاَلةْيَعِرؼَْلمَْمنْْ) :دائماً  أذىانكم يف ضعوىا الكلمة ىذهِ 

ِْعَباَدةِِْْمنَْأْفَضلُْْالَعالػِمَْنوـُْ) :العصمة بيت أىل أحاديث يف الكَلم ىذا جاء ىنا من ؟الصََّلة تعرفون
 ال وىو ُيصلِّي لَيَلوُ  ويقضي ُيصلِّي اجلاىل ىذا وأمَّا الصََّلة يعرف وىو ينام العال ِم ىذا ألنّ  ؟دلاذا (الَجاِىل

 أي حبسبِ  ىنا واجلهلُ  الِعلمُ  (،الَجاِىلِْعَباَدةِِْْمنَْأْفَضلُْْالَعالػِمَْنوـُْ) ،ىنا الفارق ،الصََّلة معن يعرفُ 
 احلوزة موازين حبسبِ  ال ،النَّاس موازين حبسب الشِّيعةِ  موازين حبسب ال زُلَمَّد آل موازين حبسب ؟ميزان

  .زُلَمَّد آلِ  موازين حبسبِ  ،مثَلً  العلمية
 يف يوجد ال يعين ،جاىل ادلتعلم (،اْلُمتَػَعل ُموفَْوِشيَعُتناْالُعَلَماءَْنحنُْ) :يقولون زُلَمَّد آل موازين حبسبِ 
َْنحنُْ) :يقولون ىم ،الدقيق الوصف ىو ىذا ،زُلَمَّد آل من تُؤخذ الشِّيعة من تُؤخذ ال فادلوازين عال ِم الشِّيعة

 ىو التفع ل ،ُمتَفعِّل ،ُمتعلِّم ،جهلوِ  من يتخلَّص أنْ  ػلاول جاىل ال ُمتعلِّم (،اْلُمتَػَعل ُموفَْوِشيَعُتناْالُعَلَماء
 ،ُمتعلِّم ىناك ،عال ِم الشِّيعة يف زُلَمَّد آل موازين حبسبِ  يوجد فَل ،فيو ىو الَّذي الوضع من للخَلصِ  زلاولة

 واأللقاب التسميات ىذه أمَّا ،فقط احَلسن ابنُ  احُلجَّةُ  ىو احلقيقي العال ِمُ  ،أحوالنا أحسنِ  يف ُمتعلِّمون ضلنُ 
 للظادلي واألوصاف األلقاب البيت أىل أعداءُ  وضع ما مثل وادلراجع للُعلماءِ  الشِّيعةُ  وضعها أشياء ىذهِ 

 باإلمام سُلتصَّةٌ  للعال ِم احلقيقية التسميةُ  ،التأريخ طول على بعدىم جاء ومن السَّقيفةِ  ولرموز ،اجلور وخللفاء
 .ذبو ز فيو ،ُمسازلة فيو االستعمال فهذا شيعيَّة شخصيَّةٍ  أي يف اسُتعملت ما وإذا ،ادلعصوم

 هبذا عندكم الصََّلة ثقافةُ  ىل علي   وآلِ  علي   شيعة يا - السَِّبيلَْوِإلَيوِْْالسََّببَْلوَُْْوأَنْػُتمِْإلَّْْم نَّاَْشيءٌَْْفَما
 يف الصََّلة ثقافة أنَّ  من ادلاضية احللقة يف قلت بأنَّين أذكركم فقط لكنَّين ،البدايات يف زلنا ال ضلنُ  ؟االذباه
 زُلَمَّد آلِ  حديثُ  ىو ىذا ،القطيب والفكرُ  ،الصويف والِفكرُ  ،الشَّافعي الفكرُ  األصليةُ  مناِبُعها الشِّيعي الوسط
 لكم أنقل ىل وراقبوين معي استمروا ،حديثي على باحُلكمِ  تستعجلوا ال معي واستمروا كلماُتم وىذهِ 
 كان مهما شيعي   أليِّ  كَلماً  أنُقلَ  لنْ  أنَّين حّتَّ  ُأحدِّثكم ىل ،والِعرتة الِكتابِ  حديثِ  غري من حديثاً 
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  .وفقط فقط ادلعصومي وحديثِ  اِ  حبديثِ  سُأحدِّثكم
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

  .(عليهم ا صلواتُ  الصََّلة ُىمُ ) :عنواهنا مرَّ  األوىل اإلضاءة ،الثانية اإلضاءة
 ..!! َوَفْحَواَىاْالطَّهارةَِْْرمزِيَّةُْ :أعنوهنا :الثَّانيةُْْاإلضاءةُْ
 ،واضح القانون ىذا (،ِبَطُهورِْإلََّْْصاَلةَْلْ) :وآلو عليو اُ  صلَّى األعظم النَّيبِّ  كلمةُ  تعرفونوُ  فالقانون
 الصََّلة عنوان ُتَلزمُ  الَّيت الطهارة لكن ،ُغسَلً  تكون قد ،تيم ماً  تكون قد ،وضوءً  تكون قد والطَّهارةُ 
ا َشيء ُكلِّ  َعن أربدَّث أنْ  أُريد ال ،ُغسل ىناك يكون قد ،تيم م إىل يتحوَّل قد ،الوضوء  َسيكونُ  وإظلَّ
  .اأُلخرى الطهارة مراتبِ  عن الصورة تتضحُ  ذلك ِخَللِ  ومن الوضوء عن حديثي

 122 صفحة ،292 ادلرقم الباب من الثانية الرِّواية وىذه ،الصَّدوق للشَّيخ (الشَّرائع ِعلل) كتابُ  ىو ىذا
 ِسنان ابن زُلَمَّد - ِكَتابوَِْْجَوابِِْْفيِْإلَيوَِْْكَتبَْْالر َضاْالَحَسنْأبَاْأفَّْْ،ِسنافْابنُِْْمَحمَّدَْعنْ،ِبسَنِده -

ْالَّتيْالُوُضوءِْعلَّةِْإفَّْ - الرِّضا اإلمام جواب يف جاء شلَّا ،الرِّضا إماُمنا فأجابوُ  الرِّضا اإلمام إىل أسئلةً  َوجَّو
ْبَػْينََْْفِلِقَياِموِْ - العبد لقيام - َفِلِقَياِموَِْْوالر ْجَلينْالرَّأسَْوَمْسحَُْْوالذ رَاِعينْالَوجوُْغُسلَُْْصارََْْأجِلَهاِْمن

ْللس ُجودِْْالَوجوِْْفَػَغْسلُْْ،الَكاتِِبينْالِكَراـِْبَهاَْوُماَلقَاتِوِْْالظَّاِىَرةِْبَجَوارِحوِِْْإيَّاهَْوِاْسِتقَباِلوْتَػَعاَلىْاهللَْيَدي
ْأِلَنػَُّهَماَْوالَقَدَمينْالرأسَِْْوَمسحُْْ،َويَػَتبتَّلَْويَرَىبَِْْبِهَماَْويَػْرَغبْلِيُػَقل بَػُهَماْالَيَدينَِْْوَغْسلُْْوالُخُضوع

ْالَوجوِْفيَْماَْوالَتَبت لْالُخُضوعِِْْمنِْفيَهاَْولَيسََْْحاَلتِوُِْْكلْ ِْفيِْبِهَماُْمْسَتقِبلٌَْْمكُشوفَافِْْظَاِىرافِْ
ثنا وىو ،الِكتابةِ  طريق من ِسنان ابن زُلَمَّد ػُلدِّث ىنا اإلمام - َوالذ رَاَعين  الوضوء تفاصيل أنَّ  من أيضاً  ػُلدِّ

ا  يف الرتتيب وىذا التفصيل ىذا يف السَّببُ  الرِّضا إماُمنا يقول فَِلذا ،اإلذلي اضرِ  يف الُوقوفِ  ألجلِ  ىي إظلَّ
ِْبَهاَْوُماَلقَاتِوِْْالظَّاِىَرةِْبَجَوارِحوِِْْإيَّاهَْوِاْسِتقَباِلوِْْتَػَعاَلىْاهللَِْْيَديْبَينَْ - العبد لقيام - َفِلِقَياِموِْ - الوضوء
 :الَغيب مع تواصلٍ  حالِ  يف غلعلوُ  ادلوقف وىذا موقفٍ  يف َسيكونُ  ال ُمصلِّي فألنَّ  - الَكاتِِبينْالِكَراـ

  .ادلَلئكة مع التواصل الَكاتِبي الِكرام دبَلقاة :أوَّلًْ
ُْجِعَلت) :وآلو عليو ا صّلى األعظم النَّيب   قال لذا ،ا زلضرُ  ُكل و والعال ،اإلذلي اضر يف لوقوفوِ  :وثانياًْ

 . ا زلضر يف يقفُ  ىنا فالعبد ،ا زلضرُ  ُكل و الوجود ،ُكل و العال (،َوطُُهورَاَْمْسِجَداًْْاأَلْرضُِْْلي
 يُريد ألنَّو استعداداً  وجهوُ  يغسلُ  ادلتوضئ - والُخُضوعْللس ُجودِْْالَوجوِْْفَػَغسلُْ - يُ بَ يِّ  الرِّضا إمامنا

 فهو - َويَػَتبتَّلَْويَرَىبَِْْبِهَماَْويَػْرَغبَْْلِيُػَقل بَػُهَماْالَيَدينَِْْوَغْسلُْ - اإلذلي اضر يف واخلضوع السجود
 دعاءهِ  ويف ،وسجوده ركوعوِ  يف اليدين وسيستعملُ  ،اإلحرام تكبرية يف الصََّلة إحرام يف اليدين سيستعمل

ِْفيَهاَْولَيسََْْحاَلتِوُِْْكلْ ِْفيِْبِهَماُْمْسَتقِبلٌَْْمكُشوفَافِْْظَاِىرافِْْأِلَنػَُّهَماَْوالَقَدَمينْالرأسَِْْوَمسحُْ - وقنوتو
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 أمَّا ،واليدان الوجو يُؤدِّيها الصََّلة مناسك أنَّ  باعتبار - َوالذ رَاَعينْالَوجوِِْْفيَْماَْوالَتَبت لْالُخُضوعِِْْمن
 ،أفق وىذا الوضوء معاين من معنً  ،ؽُلسحان اإلذلي للمحضر وِإجَلالً  ِاحرتاماً  واألقدام ادلكشوف الرأسُ 
 ىناك ،تيمم ىناك ،مراتب على احلسيَّة الطهارة ما مثل مراتب على الطهارةُ  ،احليثيات من حيثية ىذهِ 

 يف الطهارةِ  مراتب عن احلديثُ  وسيأت ،أكثر ومراتب مراتب على ادلعنويةُ  الطهارةُ  ،غسل ىناك ،وضوء
اً  مهمٌ  وادلوضوعُ  غد يوم حلقةِ    .جدَّ

 ،األوَّل اجلزء (،الشَّرائع ِعلل) :كتاب من 122 صفحة ،ادلئة بعد والتسعون احلادي الباب ،الباب نفس يف
 ،احلاجة موطن منها أقرأ الرِّواية كل لقراءة رلال يوجد ال ،ا رسول يسألون اليهود من نفرٌ  ،األوَّل احلديثُ 

ْالشََّجَرةِْمنَْدنَا - آدم أبينا إىل - آَدـِْإَلىْالشَّيطَافَُْْوْسَوسََْْأفَْْْلمَّا -:يقول وآلو عليو اُ  صلَّى النَّيب  
 ،وجهو ماء ذىب إليها ونظر الشَّجرة من دنا َلمَّا، ﴾الشَّدَسَحَ ىَـرِهِ رَمْسَثَب الَ﴿ - َوْجِهوَْماءَُْْذَىبَِْْإلََيهاْوَنَظرَْ
َْماءَُْْذَىبَِْْإلََيهاْوَنَظرَْْالشََّجَرةِْمنََْْدنَاْآَدـِْإَلىْالشَّيطَافَُْْوْسَوسََْْأفَْْْلمَّا -:يقول ىكذا األعظم نَبي نا

ـَْْثُمََّْْوْجِهو ـٍَْْأوَّؿَُْْوِىيِْإلَيَهاْوَمَشىْقَا َهاْبَِيِدهِْْتَػَناَوؿْثُمَّْْ،الَخِطيَئةِْإلىَْمَشتَْقَد ْفََأَكلَْعَليَهاِْممَّاْم نػْ
ـُْْفَػَوَضعْ،َجَسِدهَْعنْْ (أيضاً  َواحلَُلل احلِِلي   َفطَار أو) والِحَللْالُحليْ َْفطَار ْـ َْعَلىَْيَدهْآَد  على - رَْأِسوُِْْأ
َْوَأَمَرهُْْ،اأَلْرَبعْالَجَوارِحَْىِذهَِْْغْسلَُْْذرِيَِّتوَِْْوَعَلىَْعَليوِْْفَػَرضََْْعَليوْاهللُْْتَابَْْفَػَلمَّاْ،َوَبَكى - الرأس أعلى

َهاْتَػَناَوؿََْْلمَّاْاْلِمْرفَػَقينِْإَلىْالَيَدِينِْبَغسلَِْْوَأَمرهُْْ،الشََّجَرةِْإَلىَْنَظرََْْلمَّاْالَوجوِْبَغْسلِْ ِْبَمْسحَِْْوَأَمَرهُْْ،م نػْ
ْـ َْعَلىَْيَدهَُْْوَضعََْْلمَّاْالرَّأس  َنَظرَ  َلمَّا أو) الشََّجَرةِْإَلىَْنَظرَِْْلَماْالَوَجوِْبَغسلَِْْوَأَمَرهُْ (ِلَما أو َلمَّا) رَأِسوُْأ

َهاْتَػَناَوؿَِْْلَماْالػِمْرفَػَقينِْإَلىْالَيَدينِِْْبَغْسلَِْْوَأَمَرهُْ (الشََّجَرة ِإىَل  َها تَ َناَول َلمَّا أو) م نػْ ْالرَّْأسِْبَمْسحِْْوَأَمَرهُْ (مِّن ْ
ْـ َْعَلىَْيَدهَُْْوَضعَْ (ِلَما أو) َلمَّا  - الَخِطيَئةِْإَلىِْبِهَماَْمَشى (ِلَما أو) َلمَّاْالَقَدَمينِْبَمْسحَِْْوَأَمَرهُْْ،رَأِسوُْأ
  .آخر أفق ىذا (وفحواه الوضوء رمزية الطهارةِ  رمزيَّةُ ) :عنواهنا اإلضاءة ىذهِ  قُلت كما ،آخر أفق ىذا
 معاين يُقرِّب مثالٌ  وىو الصََّلة َقرينُ  ألنَّوُ  ُىنا مثاالً  الصِّيام خذأ وأنا الصِّيام إىل ذىبنا ما إذا االذباه نفس يف

 نفس من الثَّاين اجلزء من الِكتاب نفسِ  من ،العبادات ُكلِّ  لتناول يكفي ال فالوقتُ  ،األخرى العبادات
َْأبَاَْسأَلتُْْ:قَاؿَْ - الثَّانية الرِّواية ،احلكم ابن ِىشامُ  ،202 باب ،196 صفحة (،الشَّرائع ِعللُ ) الطبعة

َْيُكنَْلمْالَغِنيْأِلَفََّْْوَذِلكَْوالَغِنيْالَفِقيرُِْْبوِْْلَِيْسَتويْالص َياـِْفيْالِعلَّةُْْ:قَاؿَْْ؟الص َياـِْعلَّةَِْْعنْْْاهللَْعْبدِْ
َْوَأفَْْْخْلِقوْبَينَُْْيُسو يََّْْأفْْْاهللُْْفََأرَادَْعَليوَْقَدرََْْشيَئاًَْْأرَادَُْْكلََّماْالَغِنيَّْْأِلَفَّْْالَفِقيرْفَػَيرَحمْالُجوعَْمسَّْْلَِيِجدَْ
 داللة - أَبِيوَْجَوابِِْْبمْثلِْْفََأَجابَِنيْالَجاِئعَْويَػْرَحمْالضَِّعيفَْعَلىْلِيَػُرؽََّْْواألََلمْالُجوعَْمسَّْْالَغِنيّْْيُِذيق

  .الصِّيام فحاوى من وفحوىً  ،الصيام دالالت من
 إىل َكَتب الرِّضا اإلمام أنَّ  كيف مقطعاً  منها قرأتُ  الَّيت الرسالة نفس من ِسنان ابن زُلَمَّد عن األوَّل احلديث
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 سيُسجدُ  ألنَّوُ  وجهوُ  يغسلُ  ادلتوضئ أنَّ  من :قال حي والطَّهارة الوضوءِ  أجواءِ  يف َجواباً  ِسنان ابن زُلَمَّد
ْالصَّـوِْعلَّةُْ - مسائلو جواب يف إليو َكَتب الرِّضا اإلمامُ  ،قليل قبل الكَلمُ  ومرَّ  ،ا يدي بي وؼلَضعُ 
َْدلِياَلًَْْذِلكْفَػَيُكوفَْصاِبراًُْْمْحَتِسَباًَْْمأُجورَاًُْْمْسَتِكيَناًَْْذلِيالًْْالَعْبدُْْلَِيُكوفََْْوالَعَطشْالُجوعَِْْمسْ ِْلعْرفَافِْ

ْاآلِجلَْعَلىَْدِلياَلًْْالَعاِجلْفيَْلوَُْْواِعظَاًْْالشََّهَواتَِْْعنَْلوْاِلْنِكَسارِِْْمنِْفيوَِْْماَْمعَْْاآلِخَرةَْشَداِئدَِْْعَلى
َلغِِْْشدَّةْلِيَػْعَلمَْ نْػَياِْفيَْواْلَمْسَكَنةِْْالَفْقرَِْْأْىلِِْْمنَْْْذِلكَْمبػْ  يشُعر أنْ  ألجل ادلتقدِّم احلديث - َواآلِخَرةْالد 
 ذلك يف سيلقاهُ  ما العبد يتذكَّر كي ثانية جهةٍ  إىل ناظرٌ  فهو احلديث ىذا أمَّا ،الفقري بوِ  يشعر دبا الغين

  .القيامة يوم موقف إنَّوُ  ،الطويل ادلوقف
 يكفي ال الوقت طويلة الرِّواية - وسلَّمْوآلوْعليوِْْاهللُْْصلَّىْالنَّبيْعن - األوىل الرِّواية ،209 الباب يف

ـَِْْإفَّْ -؟ نَِبي نا قال ماذا ،احلاجة موطن منها خذُ أ لقراءُتا َْثاَلثِينََْْبْطِنوِِْْفيْبَِقيْالشََّجَرةِِْْمنَْأَكلََْْلمَّاْآَد
َْثاَلثِينَُْْذرِيَِّتوَْعَلىْاهللُْْفَػَفَرضَْ - رمضان شهر يعين شهراً  يعين - َيوَماًَْْثاَلثِينَُْْذرِيَِّتوَْعَلىْاهللُْْفَػَفَرضََْْيوَماًْ
َْكافَْْوََكَذِلكْ،َعَليِهمْتَػَعاَلىْاهللِِْْمنَْْتَػَفض لٌْ - اإلفطار عند يعين - يَأُكُلونَوَُْْوالَِّذيَْْْوالَعَطشْالُجوعََْْيوَماًْ
َبمُ عَلٍَْىُنُ وُزِتَ آهَنٌُاْ الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :اآليَةَْىذهِْْاهللَْرُسوؿَُْْتاَلْْثُمَّْْأُمَِّتىَْعَلىَْذِلكْاهللُْْفَػَفَرضَْْآَدـَْعَلى  الصٍِّ

 ما بقي أكل َلمَّا آدم فإنَّ  ،الرِّواية آخر إىل - ﴾هَّعْدًُدَادٍ أٌََّبهبً ۞ رَزَّمٌُىَ لَعَلَّىُنْ لَجْلِىُنْ هِي الَّرٌِيَ عَلَى وُزِتَ وَوَب
ا ادلعدة ليست بطنو يف ادلراد ،بطنوِ  يف أكلوُ   َشهرٍ  ِلُمدَّة ادلعدةِ  يف الطعامُ  يبقى فَل ،باطنوِ  يف جسمو يف وإظلَّ

ا ،كامل  وِقصَّة ،آدم أبينا ِبقصَّة يرتبطُ  اآلخرُ  ىو الصِّيامَ  أنَّ  فتَلحظون ،جسدهِ  يف بدنوِ  يف آثاره بقيت وإظلَّ
 وسَلُموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل إىل تنتمي شجرةٍ  إىل ،احلسد شجرة إىل ،العلم شجرةِ  إىل َمرُدىا آدم أبينا

  .الربنامج ىذا حبث عن خارجٌ  وادلوضوع ،أمجعي عليهم
 مذكورةً  جاءت روايةٍ  أوَّل ىي ُمفصَّلة طويلةٌ  روايةٌ  ،عنهم ُكّلها واألحاديث (،الشرائع ِعلل) نفس يف أيضاً 

 األوىل الرِّواية (،والصََّلة واألذان الوضوء علل) :األوَّل الباب ،الشرائع علل كتاب من الثاين اجلزء أوَّل يف
ثنا الَّذي ادلعراج من ،ِمعراجوِ  من مهمَّةٍ  لقطاتٍ  عن ا رسول فيها يتحدَّثُ  طويلة  عليو اُ  صلَّى عنوُ  حدَّ

 عن الرِّواية ىذهِ  يف َجاء شلَّا ،الوضوء ومنها العبادات يف التشريعِ  وحكمةِ  ِعللِ  تفاصيلِ  عن وأخربنا وآلو
ثنا والرِّوايةُ  وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول ِْإلىِْبيُْعِرجَْْثُمَّْ - األعظم النَّيبِّ  عن الصَّادق إماُمنا هبا ػُلدِّ

ْفَػُفِتَحتْاْلَماَلِئكةَُْْوَاْجَتَمَعتْالص ُدورِْفيَْكأَنَّوَُْْدِويَّاًَْْوَسِمعتَُْْشيَئاًْْاْلَماَلِئَكةُْْتَػُقلْْْفَػَلمْالرَّاِبَعةْالسََّماءِْ
َرائِيلْفَػَقاؿَْْ،َمَعانِيقِْإَليََّْْوَخَرَجتْالسََّماءْأَبْػَوابُْ َْعَلىَْحيَّْْ،الصَّاَلةَْعَلىَْحيَّْْ،الصَّاَلةَْعَلىَْحيَّْْ:َجبػْ
 الَفاَلحَْوِبَعِليْ ْالصَّاَلةْتَػُقوـُِْْبُمَحمَّدٍْْ،َمعاًَْْمْقُرونَينَْصوتَينْ:اْلَماَلِئَكةُْْفَػَقاَلتْ،الَفاَلحَْعَلىَْحيَّْْ،الَفاَلح
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 القضية ىذه عن احلديث أريد ال ،واإلقامة األذان يف أساسي   جزءٌ  الثَّالثة الشَّهادة أنَّ  إىل واضحة إشارات -
  .اللحظة نفس يف - َمعاًَْْمْقُرونَينَْصوتَينْ:اْلَماَلِئَكةُْْفَػَقاَلت -

 بعد يأت أحدعلا يعين مقروني بصوتي ،الصَّادق إمامنا يقوذلا ،األعظم النَّيب   يقوذلا دقيقة كلمة الكلمة ىذه
َْعَلىَْحيَّْْ،الصَّاَلةَْعَلىَْحيَّْ -:جربائيل قال َلمَّا ،الثَّانية الشهادة بعد تأت الثالثة فالشهادةُ  ،اآلخر

ْتَػُقوـُِْْبُمَحمَّدٍْْ،َمعاًَْْمْقُرونَينَْصوتَينْ:اْلَماَلِئَكةُْْفَػَقاَلتْ،الَفاَلحَْعَلىَْحيَّْْ،الَفاَلحَْعَلىَْحيَّْْ،الصَّاَلة
َرائِيلْفَػَقاؿَْْ،الَفاَلحَْوِبَعِليْ ْالصَّاَلة  ألنَّ  ؟العمل خري على حيَّ  ذىبت أين - الصَّاَلةْقَاَمتَْقدْْْ:َجبػْ

م ،كاملة بصورةٍ  ال دائماً  تأت واإلقامة األذان تفاصيل يف زُلَمَّد آلِ  عن وردت الَّيت األحاديث  يريدون ألهنَّ
 روايةٍ  من نأخذه أن ال الرِّوايات ُكلِّ  رلموعِ  من واإلقامة األذانِ  أجزاء وصلمع الرِّوايات بي فيما صلمع أن منَّا

 الشَّهادةُ  فصارت ،الشِّيعة مراجع سائرُ  وتبعوُ  الشَّافعي طريقة على ذلك الطوسي الشَّيخُ  فعل كما واحدة
 ُمتعلِّقاً  ليس ىنا احلديث ،حال أيِّ  على ،واإلقامة األذانِ  يف األصليةِ  الواجبةِ  األجزاء من ُجزءاً  ليست الثَّالثة
ا ،ادلسألة هبذهِ    .والذكر التنويو من فَلبُدَّ  األمر ىذا ذكرت الرِّواية ألنَّ  ولكن ،تِباعاً  عنها الكَلمُ  يأت ردبَّ

َرائِيلُْْفَػَقاؿَْ َْيوـِِْْإَلىَْأقَاُموَىاِْلِشيَعِتوِْىيْ:اْلَماَلِئُكةُْْفَػَقاَلتْ،الصَّاَلةْقَاَمتَْقدْالصَّاَلةُْْقَاَمتَْقدْ:َجبػْ
م رلموعةً  يِصفون حي ادلَلئكة قطعاً  ،يعرفونوُ  الَّذين ىم وشيعُتوُ  ،لشيعتوِ  - الِقَياَمة  يعين لعلي   شيعةٌ  بأهنَّ

م ذلك ِْإلىَْأقَاُموَىاِْلِشيَعِتوِْىيْ:اْلَماَلِئُكةُْْفَػَقاَلت - حقَّنا أنكر فقد الصََّلة يعرف ل ومن عليَّاً  يعرفون أهنَّ
 على حاضرٌ  ذكرهُ  علي   - ؟ُىوْْْوََكيفََْْأَخاؾَْْتَػرَكتَْْأَينَْْ:لِلنَِّبيْفَػَقاُلواْاْلَماَلِئَكةْاجَتَمَعتْثُمَّْْ،الِقَياَمةَْيوـِْ

ْ:فَػَقالُواْ؟أَتَػْعرِفُونَوُْْ:َلُهمْفَػَقاؿَْ - اجلهات من جهةٍ  ُكلِّ  يف علي   ذكر على ورموز إشارات وىذهِ  ،اخلط طولِ 
ْنُورِْمنِْكَتابٌِْْفيوِْْنُورِْمنِْلرِقَّاًْْاْلَمْعُمورْالَبيتِِْْفيْوِإفَّْْاهللَْعرشَِْْحوؿَْْنُورٌَْْوُىوَْوِشيَعَتوُْْنَػْعرِفُوْ،نَػَعم
ُقصَْوَلْْرَُجلِْفيِهمْيَزِيدَُْْلَْْوِشيَعِتِهمَْواألَِئمَّةْوالُحَسينَْوالَحَسنِْْوَعِليُّْْمَحمَّدٍِْْاْسمُِْْفيو ْرَُجلْم نُهمْيَػنػْ
َْفَسَجَدتُُْْجْمَعةْيَوـُِْْكلْ ِْفيَْعَليَناْلَيُػْقَرأَُْْوِإنَّوُْ - ادلَلئكة على ُأخذ ميثاق - َعَليَناُْأِخذَْْالَِّذيَْلِميثَاِقَناِْإنَّوُْ
ِْاْرَفعُْمَحمَّدْيَاْ:فَػَقاؿَْ - وتعاىل سبحانو ا ؟القائل من - ُمَحمَّدْيَاْ:فَػَقاؿَْ -:يقول النَّيب   - ُشكراًِْْللَّو

ْرَأَسكْطَأِطئْ:ِليْقَاؿَْْثُمَّْْ،رُِفَعتَْقدْْْوالُحُجبُْخرَِقتَْقدْْْالسََّماءَْأْطَنابُْْفَِإَذاْ،رَأِسيْفَػَرَفعتُْْ،رَْأَسك
َْىَذاَْوَحَرِمُكمَْىَذاْبَيِتُكمِْإَلى - الكعبة إىل - َىَذاْبَيِتُكمِْإَلىْفَػَنَظرتُْْرَأِسيَْفطَأطَأتُْْ؟تَػَرىَْماَذاَْواْنظُر

ِْإلَّْْيَػَقعَْلمَْيِديِْمنَْشيَئاًْْأَْلَقيتَُْْلوْيَػتَػَقاَبل - ادلعمور البيت يعين - الَبيتَْذِلكََْْحَرـِِْْمثلُُْْىوْفَِإَذا
 إىل ادلعمور البيت إىل الكعبةِ  من ال ُممتدُ  - الَحَرـَُْْىَذاُْمَحمَّدْيَا - ِلُمَحمَّد يقول ا - ِليْفَػَقاؿَْْ،َعَلَيو

 إليو أشرتُ  الَّذي الكَلم - ِمثاؿَْمَثلٍْْلُكل - احلرام وأنت احلرم ىذا - الَحَراـَْوأَْنتَْْالَحَرـَُْْىَذا - العرش
َْوأَْنتَْْالَحَرـَْىَذاُْمَحمَّدْيَاْ:ِليْفَػَقاؿَْ - وادلظاىر التجلِّيات على مبين   الوجود ىذا أنَّ  من قليل قبل
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 نال وما ،زُلَمَّد ىو الُقدس جوىر ،الُقدس يعين احلرام ،احلرم منوُ  َجاء الَّذي األصلُ  ىو احلرام - الَحَراـ
 َواحَلَرمُ  - ِبرُّْْكلْ َْأْصلَُْْنحنُْ) :الصَّادق قولةُ  قليل قبل علينا مرَّ  كما ،زُلَمَّد إىل ينمى ألنَّوُ  إالَّ  تقديساً  احلرمُ 
 فما فروعهم من التوحيد كان إذا (،والص َياـَْوالصَّاَلةْالتَّوِحيدُْْالِبرَّْْوِمن -؟ قالت ماذا الرِّوايةُ  ،الربّ  ِمن

  .احلرم عن واحلديث بالك
ُْمَحمَّدْيَاْ:تَػَعالىْرَب يِْليْقَاؿَْْثُمَّْْ،ِمثَاؿِْمْثلٍِْْلُكلْ  - األصل أنت - الَحَراـَْوأَْنتَْْالَحَرـَُْْىَذاُْمَحمَّدْيَا

َْصارََْْذِلكَْأْجلَِْْفِمنْبِالَيِمينْفَػتَػَلقَّيتوُْْاْلَماءْفَػنَػَزؿَْْ،األَْيَمنْالَعرشَِْْساؽِِْْمنَْيِسيلَْماءٌْْفَػَيَتلَقاؾََْْيَدؾُْمدَّْ
ْفَِإنَّكْ،الَوجوَْغسلََْْوَعلََّموُْْ،َوْجَهكِْبوِْْفَاْغِسلْالػَماءَْذِلكُْخذُْْْمَحمَّدْيَاْ:قَاؿْثُمَّْْ،الُيْمَنىْالَوُضوءَْأوَّؿُْ
َْأفْْْتُرِيدْفَِإنَّكَْذِلكَْوَعلََّموَُْْوالَيَسارْالَيِمينَِْْذرَاَعيكَْْاْغِسلْثُمَّْْ،طَاِىرَْوأْنتََْْعَظَمِتيِْإلىْتَػْنظُرَْأفْْْتُرِيدُْ

َْوَعلََّموَُْْكْعَبيكِْإَلىَْورِْجَليكْرَأَسكَْْاْلَماءِْمنَْيَديكِْفيَْماِْبَفْضلَِْْوَاْمَسحْ،َكاَلِميْبَِيَديكَْْتَػتَػَلقَّى
َْفِإنَّيْرِْجَليكَْعَلىْاْلَمْسحُْْفََأمَّاَْعَليكَْوأُبَاِرؾَْْرَأَسكََْْأْمَسحَْأفُْْْأرِيدُِْْإن يْ:َوقَاؿْ،َورِْجَليوِْبَرأِسوْاْلَمْسحَْ

 ىذا - واأَلَذافْالُوضوءِْعلَّةْفَػَهَذاْ،َغيَرؾَْأَحدٌَْْيطَأهَُْْوَلْْقَػْبِلكِْمنَْأَحدٌَْْيطَْأهَُْْلمَْموِطَئاًُْْأْوِطئكَْأفُْْْأرِيد
 وذىب الشجرة من َأَكل وآدمُ  ،آدم إىل مىتنن فإنَّنا أنفسنا إىل توجَّهنا إذا لكن ،زُلَمَّد آل إىل توجهنا إذا
 إىل ينمى طينتهم فاضلُ  ،كذلك ُكنَّا إذا طينتهم فاضل من ضلنُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  من ِطينةٌ  ِفينا ،وجهوِ  ماءُ 
 أبينا وجو ماءُ  ذىب فقد ،ماؤه ذىب الَّذي الوجو إىل ادلعن ذلك إىل فتنمى الناقصةُ  الطينةُ  أمَّا ،ادلعن ىذا
ْويَاْفَاِطَمةِْبَحقْ ْفَاِطرَُْْويَاَْعِليْ ِْبَحقْ َْعاِليَْويَاَْأْحَمدِْبَحقْ َْمْحُمودُْْيَا) ؛وعلي   دبَُحمَّدٍ  إالَّ  عاد وما آدم

 .آدم أبينا إىل الوجو ماء عاد (،الُحَسينِْبَحقْ ْاإِلْحَسافَْقِديمَْويَاْالَحَسنِْبَحقْ ُْمْحِسنُْ
 ِدالالت ُىناك! !األدىن ادلستوى ذباوزت ما واِ  ،األدىن ادلستوى عن أربدَّثُ  وإنَّين زُلَمَّدٍ  آل ثقافةُ  ىذه

 ثقافة ويف الصََّلةِ  ثقافة يف األدىن ادلستوى عن أربدَّث إنَّين ،األفق ىذا تتجاوز حديثهم يف ومعاين وَفحاوى
  ..!! حديثهم يف ادلستويات أدىن ىو ىذا ،زُلَمَّد آلِ  عند الوضوءِ 
  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 ،الطهارة يف الستون الباب ،مجيعاً  عليِهم اِ  صلواتُ  اآلل صادقِ  عن مرويةٌ  واألحاديثُ  (الشَّريعة ِمصباحُ )
 تَػَعاَلىْاهللْرَْحَمةِِْْإلىْتَػَقد َمكَْْاْلَماءِِْْإَلىْفَػتَػَقدَّـَْوالُوُضوءْالطََّهارَةَْأَردتَْْإَذا -:السََّلم عليوِ  الصَّادقُ  قال
 ىذا ،وادلاء السَّوائلِ  عال يف صورُُتم ،صورُتم فادلاءُ  ،واآلخرة الدنيا يف الشَّرابِ  َسيِّدُ  ىو ادلاء ألنَّ  ؟دلاذا -

ْاْلَماءِْإَلىْفَػتَػَقدَّـَْوالُوُضوءْالطََّهارَةَْأَردتَْْإَذا - ولغريه لنفسوِ  وادلطهِّرُ  نفسوِ  يف الطَّاىرُ  الطهور ادلاءُ 
ِْبَساطِِْْإلىَْوَدلِياَلًَْْوُمَناَجاتِوْقُػْربَِتوِِْْمْفَتاحَْْاْلَماءََْْجَعلََْْقدْْْتَػَعاَلىْاهللْفَإفَّْْتَػَعاَلىْاهللْرَْحَمةِِْْإَلىْتَػَقد َمكَْ
 وََكَما - َغيرَْلْْاْلَماءُْْيَُطه ُرَىاْالظَّاِىَرةُْْالنََّجاَساتَُْْكَذِلكَْْالِعَبادُْذنُوبَُْْتَطه رُْْاهللِْْرَْحَمةَْأفَّْْوََكَماِْخْدَمِتو
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ْالِعَبادُْذنُوبَُْْتَطه رُْْاهللِْْرَْحَمةَْأفَّْْوََكَما - عليهم ا صلواتُ  ُىم ا َرمَحةُ  ؟ىم من ا َوَرمْحَةُ  ؛ا َرمْحَة َأنَّ 
 ٌَدَيْ ثٍَْيَ ثُشْساً السٌَِّبذَ أَزْسَلَ الَّرِي ًَىٌَُ﴿ :تَػَعاَلىْاهللُْْقَاؿَْْ،َغيرَْلْْاْلَماءُْْيَُطه ُرَىاْالظَّاِىَرةُْْالنََّجاَساتَُْْكَذِلكَْ

 - ﴾ٌُؤْهِنٌُىَ أَفَلَب حًٍَّ شًَْءٍ وُلَّ الْوَبءِ هِيَ ًَخَعَلْنَب﴿ :تَػَعاَلىْاهللَُْْوقَاؿَْْ،﴾طَيٌُزاً هَبءً السَّوَبءِ هِيَ ًَأًَصَلْنَب زَحْوَزِوِ
 ىنا ادلاء ،األوَّل نُورىم ىنا ادلاء ،نورىم من الباري اشتقَّوُ  شيءٍ  ُكل   ،األوَّل ُعنواهنم ادلاء ،ادلاء من جعلنا

ْنَِعيمِِْْمنَْشيءٍُْْكلَِّْْبوَِْْأْحَياَْفَكَماْ،﴾ٌُؤْهِنٌُىَ أَفَلَب حًٍَّ شًَْءٍ وُلَّ الْوَبءِ هِيَ ًَخَعَلْنَب﴿ - ال ُمَحمَّديَّة احلقيقةُ 
نْػَيا َْوطُهرِهَِْْورِقَِّتوْاْلَماءَِْْصَفاءِِْْفيَْوالتَػَفك رََْْوالطَّاَعاتْالَقْلبَِْْحَياةَْجَعلََْْوَفْضِلوِِْْبَرْحَمِتوَِْْكَذِلكْالد 
َْوتَػَعبََّدؾَْْبَِتْطِهيرَِىاْاهللَُْْأَمَرؾَْْالَِّتيْاأَلْعَضاءَْتْطِهيرِِْْفيَْوَاْستَػْعَمَلوَُْْشيءِْبُكلْ ِْاْمِتَزاِجوَِْْوَلِطيفَْوبَرَكِتو
َهاَْواِحَدةٍُْْكلَّْْتحتَْْفَإفََّْْوُسَنِنوْفَػَراِئِضوِِْْفيْبَِأَدائِها  باحلُرمة - بِالُحرَمةِْاْستَػْعَمَلَهاْفَِإَذاَْكِثيَرةْفَػَواِئدَْْم نػْ

َْلكَِْْانْػَفَجَرتْبِالُحرَمةِْاْستَػْعَمَلَهاْفَِإَذا - واحرتاموُ  ِإجَللوُ  يعين الشَّيء ُحرمة ،واالحرتام باإلجَللِ  يعين
ْيَػتَػَغيَّرَْوَلَْْحقَّوَْشيءٍُْْكلّْْيُػَؤد يْبِاأَلْشَياءْاْلَماءَِْْكاْمِتَزاجِْْاهللَْخْلقََْْعاِشرْثُمَّْْ،َقرِيبَْعنْفَػَواِئِدهُْعُيوفُْ

ِْفيْتَػَعاَلىْاهللَْمعََْْصْفَوتكْولَِتُكنْ،اْلَماءَْكَمَثلِْْاْلُمْخِلصْالػُمْؤِمنَْمَثلُْْالرَُّسوؿِْلَقوؿُِْْمَعب راًَْْمْعَناهَْعن
ِْعْندَْوالَيِقينْبِالتػَّْقوىْقَػْلَبكََْْوَطه رْ،َطُهورَاَْوَسمَّاهْالسََّماءِْمنْأَنْػَزَلوُِْْحينَْْاْلَماءَْكَصْفَوةِْْطَاَعِتكَْجِميع
 ال ُمصلِّي يستعملو الَّذي الطهور ادلاء وفحوى الوضوءِ  رمزيةِ  من آخر أفقٌ  - بِاْلَماءَْجَوارِِحكَْطَهارَة
 .ُمتعدِّدة حلاظاتٍ  يف يقعُ  ىذا كل   ،ادلتطهِّر

 ىي الطبعةُ  وىذهِ  ،عليو وسَلُمو اِ  صلواتُ  العسكري إمامنا تفسري يف جاء ما واألعمق األدقّ  ادلعن لكنَّ 
ثُنا العسكري إمامنا ،494 صفحة إىل ذىبنا ما إذا ،األوىل الطبعة ،الُقرىب َذوي منشورات طبعة  -:ػُلدِّ
 النَّيبّ  كلمة قَليلٍ  قَبلَ  لُكم ذكرتُ  كما - الطَُّهورْالصَّاَلةِْمفَتاحُْْ:وآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَْرُسوؿَُْْوقَاؿَْ

ْالصَّاَلةِْمْفَتاحُْْ:اهللَْرُسوؿَُْْوقَاؿَْ - الطهور فمفتاحها (،ِبَطُهورِْإلََّْْصاَلةَْلْ) :عليو ا صلَّى األعظم
 تكبرية من التكبري من احرتامها موضع اِبتدائها موضع ،تقديسها موضعَ  يعين - التَّْكِبيرَْوَتْحرِيُمَهاْالطَُّهور
 ُقدسيِّتها ُحدود أنَّ  ربِليُلها - التَّْسِليمَْوَتْحِليُلَهاْالتَّْكِبيرَْوَتْحرِيُمَها - ُمقدِّمات واإلقامةُ  فاألذانُ  ،اإلحرام
 وآِخُرىا التَّحرًن أوَّذُلا صرػلةٌ  الرِّوايةُ  - التَّْسِليمَْوَتْحِليُلَهاْالتَّْكِبيرَْوَتْحرِيُمَها - التسليم بنهاية تنتهي الواجبة
َْوَلَْْطُهورْبَِغيرِْْةًَْصاَلْْاهللُْْيَػْقَبلَُْْوَلْ - صَلة ُتسمَّى ال أصَلً  - َطُهورِْبَغيرَِْْصاَلةًْْاهللُْْيَػْقَبلَُْْوَلْ - التَّسليم
  .اخليانة الُغُلول - ُغُلوؿِْمنَْصَدَقةًْ
 الطهارةُ  ،مراتب على الطَّهارة أنَّ  من قليل قَبل قُلتُ  كما - الصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - ُىنا ادلهم الكَلمُ 
 ،األعلى الدرجة - الصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - مراتب على ادلعنويةُ  والطهارةُ  ،مراتب على ادلاديَّةُ  احلسيَّةُ 
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 األعظم ىي الدرجة وىذه درجات ُىناك ،درجات ُىناك يعين ىذا - الصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - نقول َلمَّا
 عن ىنا احلديث ،األعظم وىناك ،منو أعظم ُىناك ،عظيم ُىناك ،األعظم الدرجة يعين - َأْعظَّمََْْوِإفَّْ -

 يف شرطاً  يكونُ  احلسِّي الطهور - ِبوِْإلَّْْالصَّاَلةُْْيُػْقَبلَُْْلْْالَِّتيْالصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - األعظم ادلرتبة
 األعظم الطهور إىل فيحتاج للصََّلة احلقيقي ادلعن أمَّا ،للصََّلة الظاىرةِ  الصورةِ  تكوين يف ،الصََّلة أداءِ 

ْتُقَبلُْْلْأوْيُػْقَبلَُْْلْْالَِّتيْالصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - وآلو عليو ا صلَّى ا َرسولُ  عنوُ  ُىنا يتحدَّثُ  الَّذي
ُْمَواَلةُْ - الطهور ىذا فقد مع الطَّاعات تُ ْقَبلُ  وال - فَػْقِدهَْمعَْْالطَّاَعاتِِْْمنَْشيءَْوَلِْْبوِْإلَّْْالصَّاَلةُْ
 ىذا - َأْعَدائِِهَماَْوُمَعاَداةَُْْأْولَِيائِِهَماَْوُمَواَلةُْْالَوِصي ِينَْسي دَُْْوأنَّوَُْْعِليْ َْوُمَواَلةُْْاْلُمْرَسِلينَْسي دَُْْوأَنَّوُُْْمَحمَّدٍْ

  .الصََّلة طهور أعظمُ  ىو
 ،بطهور إالَّ  تُقبل وال تصح   ال الَّيت الصََّلة حقيقةِ  عن الباحثون أي ها ،والتطه ر الطهارةِ  عن الباحثون أي ها

 ودرجات طبقات يف إنَّوُ  فحوىً  ومن رموزٍ  ومن أسرارٍ  ومن معانٍ  من تقدَّم فما ،ىذا ىو األعظم الطهور
ِْإلَّْْالصَّاَلةُْْتُػْقَبلَُْْلْْالَِّتيْالصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - ىذا ىو األعظم الطهورُ  ،والطهور التطهر من ُمعيَّنة

ْالَوِصي ِينَْسي دَُْْوأنَّوَُْْعِليْ َْوُمَواَلةُْْاْلُمْرَسِلينَْسي دَُْْوأَنَّوُُْْمَحمَّدٍُْْمَواَلةُْْفَػْقِدهَِْْمعَْْالطَّاَعاتِِْْمنَْشيءَْوَلِْْبو
 ِذكرُ  ،الصََّلة يُبِطلُ  الصََّلةِ  يف علي   ذكر بأنَّ  يل يقول من ويأتيك - َأْعَدائِِهَماَْوُمَعاَداةَُْْأْولَِيائِِهَماَْوُمَواَلة

 يقولون مراجعنا أنَّ  صحيحٌ ! !زُلَمَّد آل حديثُ  ىذا! ؟ىذا قولٍ  أي   الِكرام مراجعنا يا الصََّلة يُبِطل علي  
 من هبا جاءوا قواعد على اعتمدوا ىم ،كَلمهم الكَلم ىذا ولكنَّ  ،صحيحاً  ليس الكتاب ىذا بأنَّ 

 قطعاً  ؟زُلَمَّد آل أعداءِ  من هبا يؤتى وقواني قواعد من تتوقَّعون فماذا ،زُلَمَّد آل أعداءِ  من النَّواصب
 ادلقدَّس الشَّريف تفسريهِ  يف الَعسكري   فإماُمنا ،وادلنطقي الطبيعي الشَّيء ىذا ،زُلَمَّد آل حديث ستمحقُ 

ثُنا َْشيءَْوَلِْْبوِْإلَّْْالصَّاَلةُْْتُػْقَبلَُْْلْْالَِّتيْالصَّاَلةَْطُهورَْأْعظَّمََْْوِإفَّْ - القانون هبذا األنبياء َسيِّد عن ػُلدِّ
َْوُمَواَلةُْْالَوِصي ِينَْسي دَُْْوأنَّوَُْْعِليْ َْوُمَواَلةُْْاْلُمْرَسِلينَْسي دَُْْوأَنَّوُُْْمَحمَّدٍُْْمَواَلةُْْفَػْقِدهَْمعَْْالطَّاَعاتِِْْمن

 اُ  َشاء إنْ  القادمةِ  احللقاتِ  يف احلقيقة ىذه تفاصيلِ  يف الكَلم وسيأتينا - َأْعَدائِِهَماَْوُمَعاَداةَُْْأْولَِيائِِهَما
  .احلقيقة ىذهِ  إىل وصلنا لكنَّنا ،تعاىل

 زُلَمَّداً  نُوايل كيف،معرفتهم على تتوقَّف وواليتهم ،واليتهم ىي الطهور أعظم أنَّ  :إليها وصلنا الَّيت احلقيقة
 حياتنا يف الصَّلوات َتكرارُ  ،َمعرفتِهم على تُِعينُنا الَّيت األبوابِ  من الصََّلةِ  ومعرفةُ  ،معرفتهم إىل ضلتاجُ  ؟وعِليَّاً 
 ِلذا الصََّلة معن نَعرفُ  ال ألنَّنا ،َمعُهم الرِّباط لتشديد شيءٍ  أليِّ  الصَّلوات تكرارُ  ،الواجب احلدِّ  يف ويومياً 

 ورُِسومها ودبناِسكها بشرائطها الصََّلة نؤدي أنَّنا افرتضنا إذا ىذا الصََّلة نُؤدِّي ضَلنُ  ،صَلتِنا من ننتفعُ  ال
 فإنَّنا زُلَمَّد آل يُريدىا الَّيت الصََّلة ثقافة ظلتلكُ  ال ،نعرفها ال ألنَّنا ؟مِّنها ننتفعُ  ال دلاذا ،زُلَمَّد آل يُريدىا الَّيت
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 صَلةٌ  فتلك القطبيي أو الصوفية أو الشَّوافع ثقافةِ  من ينتفعوا أنْ  يُريدون الَّذين أولئك أمَّا ،منها ننتفعُ  ال
 ،ضاعوا ولذلك (،اهللَْضيػََّعكََْْضيػَّْعَتِني) :الرِّوايات يف علينا مرَّ  كما عليهم وتدعو بوجوِىهم وترمى تُلف

َْضيػََّعكََْْضيَّعَتِني) الصََّلة عليهم فدعت الصََّلة ضيَّعوا ،النَّاصيب الفكر يف ويكرعون يغرفون فأخذوا ضاعوا
  .(اهلل

 ِوالءُ  ؟لنا بالنِّسبة يعين ماذا وعلي   زُلَمَّدٍ  ِوالءُ  ،وعلي   زُلَمَّدٍ  والءُ  الطهور أعظم :اخلَلصةُ  ؟ىي ما اخلَلصةُ 
 وبوِ  ،صلواتنا تُقَبلُ  بوِ  ،احلسن ابن احُلجَّة والءُ  الطهور أعظم ،الطهور أعظم ىذا ىو ،احلسن ابن احُلجَّة
اً  صرػلاً  واضحاً  كان النَّيب وكَلمُ  ،ِصياُمنا يُقَبلُ    .جدَّ
 اإلضاءةُ  ىذه ،تعاىل ا شاء إنْ  القادمةِ  احللقات يف ستأت التفاصيل ،ُموجزة إضاءات اإلضاءات ىذهِ 

 (..!! الطَُّهورَْمراِتبُْ) :أخرى إضاءةٍ  إىل تقودين
 ادلعنوي األفق يف والطَّهور مراتب لوُ  ادلادي األفق يف الطَّهور ،الطَّهور مراِتبُ  ،الطَّهور أعظم عن الكَلم مرَّ 
 رمحةُ  الكليين لشيخنا الكايف كتاب من الثَّالث اجلزء ىو ىذا قرأنا ما إذا ،أيضاً  مراتب لو احلقيقي األفق ويف
 ،عشر الثَّاين الباب ،والعشرون احلادية الصَّفحة وىذه ،لبنان ،بريوت ،للمطبوعات التعارف دار ،عليو ا

 يف بيانوُ  سيأت ِذكراً  ذََكرتَ  ؟مسّيت ماذا - الُوُضوءِْفيَْسّميتَِْْإَذا - الصَّادق إمامنا عن الثَّاين احلديث
َْماِْإلََّْْجَسِدؾِْمنَْْْيْطُهرَْلمُْتَسم يَْلمَْوِإَذاُْكل وَْجَسُدؾَْطُهرَْْالُوُضوءِْفيَْسّميتَِْْإَذا - الرَّضوي الِفقو

 التسمية ،ُتسمِّي فحينما ،ادلعنويَّة بالطَّهارة ترتبطُ  ولكنَّها احلسِّية الطَّهارةِ  يف َمراِتب ىذهِ  - اْلَماءَْعَليوَِْْمرَّْ
ْالُوُضوءِْفيَْسّميتَِْْإَذا -؟ الصَّادق إمامنا يقول ماذا ،دبعرفة ترتبط والعقيدة بعقيدة يرتبط والذِّكر ذكر
َْجَسِدؾِْمنَْْْيْطُهرَْلمُْتَسم يَْلمَْوِإَذا - مسَّيت إذا توضؤىا الَّيت األجزاء فقط ليس - ُكل وَْجَسُدؾَْطُهرَْ

 لألجزاء فقط طهوراً  يكون أنْ  وؽُلكن ،اجلسد ِلُكلِّ  طهوراً  يكون أنْ  ؽلكن فالوضوء - اْلَماءَْعَليوَِْْمرََّْْماِْإلَّْ
 ،الرِّوايات إليها أشارت الَّيت التفاصيل آخر وإىل للسجود الوجو علينا مرَّ  كما ،العبادة يف ستستعملها الَّيت
اً  مهم قانون قانون ىذا  -؟ الصَّادق يقول ماذا ،ادلخالفي بثقافةِ  ثُ قِّفت الشِّيعة ألنَّ  ؟دلاذا الشِّيعةُ  غلهلوُ  ،ِجدَّ
  .اْلَماءَْعَليوَِْْمرََّْْماِْإلََّْْجَسِدؾِْمنَْْْيْطُهرَْلمُْتَسم يَْلمَْوِإَذاُْكل وَْجَسُدؾَْطُهرَْْالُوُضوءِْفيَْسّميتَِْْإَذا

 صفحة ،البيت آل مؤسَّسة طبعة الطبعة وىذه ،وسَلُمو اِ  صلواتُ  الرِّضا إمامنا فقوِ  يف موجود التفصيل
ِْفيْاهللِْاْسمََْْيْذُكرَْلمَْوَمنْْ - يُ بَ يِّ  ؟ا ذََكر كيف - ُكل وَْجَسُدهَْطُهرَُْْوُضوئِوِْعْندْاهللْذََكرَْمنْْ -:52

 ،اخلاِلق ىو ا ،سللوق ا ِاسمُ  ،ا ىو ليس ا ِاسمُ  ،ا ِاسمُ  (َسّميتَِْْإَذا) ؟قال ماذا اإلمام - ُوُضوئِو
 - ُكل وَْجَسُدهَْطُهرُْوُضوئِوِْعْندْاهللْذََكرَْمنْْ - القادمة احللقات يف أيضاً  القضيَّة ىذه عن سنتحدَّث

َْأَصابَوَُْْماَْجَسِدهِِْْمنَْطُهرُْوُضوئِوِِْْفيْاهللِْاْسمََْْيْذُكرَْلمَْوَمنْْ - تبي الرِّواية ؟العملية ىذه تكون كيف
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  .اْلَماء
ِْمنْيُػْرَفعَْلمْرُبَّما) :أمس يوم حلقةِ  يف عليكم أيضاً  قرأتوُ  الَّذي النَّص ىذا مع ادلضمون ىذا مجعنا ما إذا

َهاْيُػْرَفعَُْْلَْْورُبَّماَْصاَلتِوَْعَلىْالَعْبدِِْْإقْػَباؿَِْْقْدرَِْْعَلىْالس ُدسْأوْالثػ ُلثْأوْالن ْصفْإلَّْْالصَّاَلةِْ َْشيءٌْْم نػْ
ْاهللْيُػْعِطيَْوَلْْ،َضيػَّْعَتِنيَْكَماْاهللَْضيػََّعكََْْضيػَّْعَتِنيَْوتُػَناِديْ،الَخِلقْالثَّوبُْْيُػَردْ َْكَماَْوْجِهوِِْْفيْتُػَردْ 

 مرَّ  كما ،ا ِاسمِ  ذكر عن ا ِاسمِ  عن الغافل القلبُ  ؟شيءٍ  أيِّ  عن الغافل القلب (،َشيَئاًْْالَغاِفلَْْالَقْلبَْ
 (،اْلَماءَْأَصابَوَُْْماَْجَسِدهِِْْمنَْطُهر - غافَلً  قلبوُ  كان يعين - ُوُضوئِوِِْْفيْاهللِْاْسمََْْيْذُكرَْلمَْوَمنْْ) :علينا

ا (،َعَليوَْأقْػبَػْلتََْْماَْصاَلِتكَِْْمنَْلكَْ) مراتب على ادلعنوية الطهارة تَلحظون  ،الس دس ،الث لث ،النِّصف فلردبَّ
ا ا ،شيء ال وردبَّ  ،ضيَّعَتين كما ا ضيَّعكَ  َضيَّعتين ضيَّعتين عليو وتدعو ال ُمصلِّي وجوِ  يف تُرمى وردبَّ

  .مراتب على أيضاً  احلسِّية الطهارة وتَلحظون
 اِ  صلواتُ  احلسن ابن احُلجَّة ِوالءُ  الطهور أعظم :الكَلم علينا مرَّ  ولذا ،للطهارة عديدة مراتب ىناك إذاً 

 ىذا وسأتناول الطَّهور َمراتب عن احلديث سيكون غد يوم حلقةِ  يف ،غد يوم حلقة يف ،عليو وسَلُمو
  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ  ،التفصيل من بشيءِ  ادلطلب

  :احللقة ىذه يف األخيرةْاإلضاءةُْ
ا احللقة وىذهِ  السَّابقة احلَلَقةِ  يف تقدَّم ما ُكلِّ  من  ِىي وتِلك الرِّوايات وتعدَّدت األحاديث تشعَّبت ردبَّ

 يا واذلوى واذلوى ضلنُ  َزىرائي ون ،الزَّىرائية :أخرى بعبارةٍ  ،ادلهدويَّة الصََّلةِ  ثقافة من جانباً  ُتشكِّل معطياتٌ 
  .ال َمهَدويَّة احُلَسينيَّةُ  احَلَسِنيَّةُ  الَفاِطِميَّةُ  الَعَلويَّةُ  ال ُمَحمَّديَّةُ  الثَّقافةُ  ىي ىذهِ  ،َزْىرَاِئي ا بقيَّة

 :عنو احلديثُ  مرَّ  ما أىمَّ  أخلصُ 
 (َحقََّناْأَْنَكرَْْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) :الشَّريف الكايف من عليكم قرأُتا والرِّواية الباقر إمامنا كلمةُ  :أوَّلًْ
 العارفون أي ها ،ادلاضي للفعل سابقةً  جاءت ىنا( َقد) ؛(َحقََّناْأَْنَكرْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) فقد ،فقد

 جاءت إذا بينما ،األمر وقوع وربق ق تأك د يعين ؟تعين فماذا ادلاضي الفعل قبل (قد) جاءت إذا بالعربيةِ 
ْالصَّالةْيعرؼْلمْمن) :قال ىكذا الباقر إمامنا كان لو ،االحتمال وجو على تأت ادلضارع للفعل سابقةً 

 الصََّلة يعرف ل من ماضياً  الفعلُ  جاء الرِّواية يف جاء الَّذي لكن ،ُمضارع فعل ،احتمال (،حقَّناْيُنكرُْْفقد
 يُنكرُ  زُلَمَّد آلِ  بثقافةِ  يَعرفها ال الَّذي ،زُلَمَّد آلِ  بثقافةِ  الصََّلة يعرفُ  ال الَّذي قطعاً  ،حقنا أنكر ،أنكر فقد

 ما ؟!والُقطيب والص ويف ،الشَّافعي ادلنهج من الصََّلة ثقافة يعرفُ  بالَّذي باُلك فما ،إمامتهم يُنكرُ  ،َحقَّهم
 بالَّذي بالك فما ،حلقِّهم ُمنكرٌ  ،ذلم ُمنكرٌ  فهو يعرفها ال الصََّلة يعرفُ  ال الَّذي كان إذا ،هبؤالء باُلك
 يشعرُ  يكن ل وإنْ  ذلم حقيقيٌ  عدوٌ  ىذا !؟حكمو ىو ما ؟!ادلنابع َىذهِ  ِمن َجاءت الصََّلة يف ثقافتوُ 
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 والية األعظم الطهور ىذا ىو والطهور طهور من ذلا البُدَّ  النَّجاسةُ  وىذهِ  ،صلاسة العداوةُ  وىذه! !بذلك
َْلمَْمنْْ) :األوىل الكلمة ىذه إذاً  ،أمجعي عليهم وسَلُمو اِ  صلواتُ  معارفهم دلوازين وفقاً  احلسن ابن احُلجَّةِ 
 (. َحقََّناْأَْنَكرْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼ

ِْاسمََْْتْذُكرَْلمَْوِإَذاُْكل وَْجَسُدؾََْْطُهرُْوُضوِئكَْعَلىُْوُضوِئكِْفيْاهللِْاسمْذََكرتْإَذا) :الثانيةْالكلمةُْ
ِْمنَْيْطُهرَْلمَْوَتوضَّأتْاهللِْاْسمَْتْذُكرَْلمَْوِإَذا - غد يوم حلقةِ  يف ادلعن ىذا عن احلديث سيأت - اهلل

 يذكر الَّذي ا اسم ،ا اسم يف إذاً  السِّرُ  ،الوضوء نويت أنَّكَ  باعتبار (،اْلَماءَْعَليوَِْْجَرىَْماِْإلََّْْجَسِدؾ
 قرأتوُ  الرِّضا وإمامنا الصَّادق إمامنا كَلمُ  ىو ىذا ،اجَلَسد لُكلِّ  كاملة طهارةٍ  إىل الوضوء ػُلوِّل الَّذي ىو

 .الرَّضوي الِفقو وِمن الشَّريف الكايف من عليكم
ْالطَُّهورَْأْعظَّم :وآلو عليو ا صلَّى ا رسول عن العسكريّ  إمامنا تفسري من عليكم قرأُتا :الثَّالثةْالكلمةُْ

 .الَحَسنْابنِْْالُحجَّةْوليَةَُْْوَعِليُّْْمَحمَّدٍَْْوَليةُْ
 ،األوىل ادلفردات ،البدايات ىذه ،عندنا الصََّلة لثقافة األوىل ادلفردات ُتشكِّلُ  الَّيت البدايات ىذه فلتكن
 الثَّقافة ىذهِ  لنبين ،منَّا يُريدون ما حبسب زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  َصَلةِ  أجواءِ  يف الزَّىرائية ثقافتنا نَبين فشيئاً  وشيئاً 

  .ىذه الصََّلة ثَقافة يف  األدىن ادلستوى عن أربدَّث أنَّين من وُأَكرِّر أُِعيد ذلك ومع ادلفردات ىذهِ  ِمن
ا سؤال ىو احلقيقة يف :األخيرةْاإلضاءة  الَّذي الكتابُ  ،ُمتشاهبة أسئلة ،أسئلة عليوِ  تتفرعَّ  السؤال ىذا وردبَّ

 احلقَّ  ،229 صفحة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة منشورات طبعة وىذه (،العقول ربف) :ىو يدي بي
 ،عليو ا صلواتُ  السجاد إمامنا عن ادلروية احلقوق رسالة يف ذُكرت الَّيت احلقوق من ،والعشرون التاسع

 ىنا واإلمام ،خلفو ُنصلي الَّذي اجلماعة إمام حقِّ  عن السَّجاد ِإماُمنا فيوِ  يتحدَّثُ  والعشرون التاسع احلقَّ 
  :خلفو ُنصلِّي ضلنُ  الغالب يف مجاعةٍ  إمام عن يتحدَّث

 سفري اجلماعة إمامُ  - اهللَْوبَػْينَْْبَيَنكَِْْفيَماْالس َفارَةْتَػَقلَّدَْقدْأَنَّوُْْتَػْعَلمْفََأفَْْْصاَلِتكِْفيِْإَماِمكَْحقْ َْوأمَّا
 إىل سفريك ىذا - اهللَْوبَػْينَْْبَيَنكَِْْفيَماْالس َفارَةْتَػَقلَّدَْقدْأنَّوُْْتَػْعَلمْفََأفَْْْصاَلِتكِْفيِْإَماِمكَْحقْ َْوأمَّا -

ْأنَّوُْْتَػْعَلمْفََأفَْْْصاَلِتكِْفيِْإَماِمكَْحقْ َْوأمَّا - ِخَللوِ  من ا إىل عبادتك سينقلُ  الَّذي الوسيط ىو ،ا
َْوَتَكلَّم - ا إىل ِقَبِلك من ادلرسل الوفد ىذا - رَب كِْإلىَْوالِوفَاَدةْاهللَْوبَػْينَْْبَيَنكَِْْفيَماْالس َفارَةْتَػَقلَّدَْقد

 فهو ،عنك نِيابةً  يتكلمُ  ىو ،اجلماعة صَلة يف صامت أنت ،يتكلَّم الَّذي ىو - َعْنوْتَػَتَكلَّمَْوَلمَْعْنك
 - ِفيكَْوطُِلبِْفيوَْتْطُلبَْوَلمِْفيكََْْوطََلبَْلوَْتْدُعوَْوَلمَْلكَْْوَدَعا - ا إىل وفُدك وىو ا إىل سفريك
 وداللة داللة ذلا تكون أنْ  ؽلكن - ِفيوَْتْطُلبَْوَلمِْفيكََْْوطََلب - الً ؤو َمس كان يعين ؛ِفيك وطُِلب

 تكن ول - ِفيوُْتْطَلبَْوَلم - صَلتك عن لؤو ادلس ىو كان ؛ِفيك طُِلبَ  - ِفيكَْْوطُِلبَْ - صحيحة
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ْاهللَْيَديْبَػْينَْْالػُمَقاـَْىمَّْْوََكَفاؾَْْ،اهللَْيَديْبَػْينَْْالػَمقاـْأوْالػُمَقاـَْىمَّْْوََكَفاؾَْ - صَلتوِ  عن الً ؤو مس
َْذِلكِْمنَْشيءٍِْْفيَْكافَْْفَإف - عنو نِيابةً  األمر هبذا تُقم ل أنت - َذِلكَْتْكِفوَِْْوَلمْ،ِفيكَْلوُْْوالػُمَساَءَلة

ْفَػَوَقىَْفْضلَْعَليوَِْْلكََْْيُكنَْوَلمِْفيوَْشرِيَكوَُْْتُكنَْلمْآِثَماًَْْكافَْوِإفُْْْدوَنكِْبوَِْْكافََْْعَمِلكِْفيْتَػْقِصير
 ىو ىذا - بِاهللِْإلَّْْقُػوَّةَْوَلَْْحوؿََْْوَلَْْذِلكَْعَلىَْلوْفَػَتشُكرِْبَصاَلتِوَِْْصاَلَتكََْْوَوَقىْبَِنفِسوْنَػْفَسكَْ
  .السَّجاد إمامنا كَلم يف جاء ما حبسبِ  اجلماعةِ  إمام وصفُ 

 أن ،مكان يف ضيفاً  تكون أنْ  ،العابرة الصلوات عن أربدَّث ال ،إمامٍ  َخلف ُتصل ونَ  ِحينما :الشِّيعة أسألُ  أنا
 ُكلِّ  يف أو األحيان أغلب يف أنت مَجاعةٍ  إمام عن ىنا يتحدَّثُ  اإلمام ألنَّ  ،استثنائية حالةٍ  يف ،ُمسافراً  تكون

ا بوِ  تأت   أنت الَّذي اإلمام ىذا ،بصَلتو صَلتك ربطت خلفو ُتصلِّي األحيان  التعليم َعلَّمك الَّذي ىو ُردبَّ
 يَعرفُ  اإلمام ىذا ،زُلَمَّد آلِ  َمنهجِ  َعن البعيدة الثَّقافة َىذهِ  لكَ  وأَنشأ الُقطيب أو الص ويف أو الشَّاِفعي
 لكن ،بِلسانِو حّقُهم يُنِكرُ  ال َكانَ  وإن ،ُحكمو ىذا حقَّهم يُنِكرُ  فهو الصََّلة يَعرف ال كان إذا ؟الصََّلة

 َحصَّل قد بأنَّوُ  يُوَصف أنْ  ؽلكن حالٍ  يف ليس فهو حلقِِّهم ُمنِكراً  كان إذا ،حلقِِّهم ُمنكرٌ  ىذا زُلَمَّد آل عند
 ُمنكرٌ  أنَّوُ  ذلك على ويرتتبُ  ،للصََّلة معرفةٍ  وبَل ،أعظم طهورٍ  بَل إمامٍ  خلف ُتصلِّي فأنت ،األعظم الطهور
 ِمن أنُفَسنا نضعُ  أين ؟تقولون ماذا وأحاديثهم كلماُتم ىذه ؟تقولون ماذا ،زمانوِ  إمام حلقِّ  منكرٌ  حلقِّهم
 مستويات أدىن وىذا الثَّقافة ىذهِ  ؽلتلكُ  َخلفو ُتصل ون الَّذي اإلمام ىذا ؟أنفسكم َتضعون أين ؟ذلك

  .الثَّقافة مستويات أعلى ؽلتلك أنْ  اإلمام يف وادلفروض ،الثَّقافة
 عند الصََّلة ثقافة مستوياتِ  أدىن يف ذلك وكل   وتفاصيل تفاصيل وستأتينا الرِّوايات ىذهِ  يف أربدَّث اآلن أنا
 وَبي بَينك فيما َسفريٌ  ىو الَّذي ىذا اجلماعة فإمامُ  ،بدونوِ  الصََّلة تصح   ال الَّذي األقل ادلستوى ،زُلَمَّد آلِ 
 ال زُلَمَّد آلِ  دلوازينِ  وفقاً  معرفةٍ  إىل ػلتاجُ  األعظم الَطهور ىذا ؟األعظم الَطهور أصحاب من ىو ىل ا

 نفسوُ  الكَلم ىذا ؟أنتم تقولون ماذا ،ُقطب َسيِّد دلوازين ووفقاً  ،عرب ابن دلوزاين ووفقاً  الشَّافعي دلوازين وفقاً 
 اآلخر ىو التقليدِ  فمرجع َصَلتك يف َعنك َسفرياً  الصََّلةِ  يف اجلماعةِ  إمامُ  كان إذا ،التَّقليد مرجع إىل ينتقلُ 
 ال ىو التَّقليدِ  مرجع كان إذا ،دينك أحكامِ  يف زمانك إمام ويبي بينكَ  فيما ،ا وَبي بَينك فيما َسفريٌ 
 الرِّجال علم على يعتمدون ومراجعنا ُعلماءنا فإنَّ  دبستغرب ذلك وما ،زُلَمَّد آل لثقافةِ  وفقاً  الصََّلة يعرف

 ويعتمدون هبا يعبئون وال فيسقطوهنا ضعيفة الرِّوايات ىذه تكون ،الرِّوايات ىذه تضيعُ  الرِّجال علم وبسبب
 العريف الظهور ُحجيَّة من يأُخذُ  والَّذي الن صوص َفهمِ  يف ادلخالفي منهجيَّة يتبنَّ  الَّذي األصول علم على

 ىي ادلعاريض ىناك ،زلدودة مساحة زُلَمَّد آل فقوِ  يف زُلَمَّد آلِ  عند مساحة لوُ  العريف الظهور بينما ،أساساً 
 آل حديث سَيفهم وبالتايل ،ادلعاريض أفق يف األفق ىذا يف حديثهم وأكثر الُعريف الظهور على احلاكمة
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 ِمن َجعَلت الَّيت الكَلم علم لقواعد وفقاً  العقائد ويبين ،زُلَمَّد آلِ  دلذاقِ  وفقاً  ال ادلخالفي دلذاقِ  وفقاً  زُلَمَّد
 حلديثٍ  وجود فَل ،ُعلماؤنا هبا سبسَّكَ  البيت أىل أعداءُ  هبا َجاء ُأكذوبةٌ  وتِلك دليَلً  َفقط ادلتواتر احلديثِ 

 قضيَّة وىذه ،ادلتواتر للحديث وجود ال االصطَلح حبسبِ  ،ُمتواترة أحاديث ىذهِ  قُلنا وإن حّتَّ  ،أبداً  متواتر
  .حبث إىل حباجة
 العقائد وال ،البيت أىل دلذاق وفقاً  ُفِهمَ  الُقرآن فَل ،ادلخالفي من هبا جيء األخرى ىي التفسري قواعد
 وفقاً  ُفِهمت النصوص وال البيت أىل دلذاق وفقاً  وُردَّت قُِبَلت الرِّوايات وال ،البيت أىل دلذاق وفقاً  ُرمِست
 ادلفكر أو تُقلِّدهُ  أنت الَّذي ادلرجع َحالُ  فهل ،حينئذٍ  احلقيقية الثَّقافةُ  تتشكَّلُ  أين فمن ،البيت أىل دلذاق
 َتستمع أنْ  ربُِب   الَّذي اخلطيبُ  أو يُدرِّسك الَّذي ادلدرسُ  أو األستاذ أو منو أفكارك وتأخذُ  بوِ  تأثَّرت الَّذي

 ،احُلسينيَّة ِخدمتك يف احُلسي إىل أيضاً  َسفريُك ىو الرادود وىذا الشَّاعرُ  وىذا اخلطيبُ  ىذا اآلخر ىو إليو
 ماذا الرِّواية لذلك (،َحقََّناْأَْنَكرَْْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) :واضح القانون ؟الصََّلة يعرفون ىؤالء ىل

  ؟قالت
ْيَػتَػَعلَُّموفَْ - الشِّيعة عند التقليد مراجع من غفريٍ  مجع عن تتحدَّثُ  وىي (العسكري إمامنا تفسريُ ) :ىو ىذا

َْأْضَعاَفوُِْْإلَيوُِْْيِضِيُفوفَْْثُمَُّْْنصَّابَِناِْعْندَْْبَِناَْويَػْنَتِقُصوفَِْْشيَعِتَناِْعْندِْبوْفَػَيَتوجَُّهوفَْْالصَِّحيَحةُْعُلوِمَناْبَعضَْ
ِْمن - القطبية من ،الصوفيةِ  من ،الشَّوافع من هبا يؤتى الَّيت - َعَليَناْاأَلَكاِذيبِِْْمنَْأْضَعاِفوِْْوَأْضَعاؼَْ

َهاْبُػَراءٌَْْنحنُْْالَِّتيَْعَليَناْاأَلَكاِذيبِْ َْفَضل واُْعُلوِمَناِْمنْأَنَّوَُْْعَلىِْشيَعِتناِْمنْاْلُمَسل ُموفْفَػَيتَػَقبػَُّلوُْْم نػْ
َْجيشِْمنِْشيَعِتناُْضَعَفاءَْعَلىَْأَضرَّْْوُىم - ال ُمستدبرة الثَّقافة ،ال ُمخالفة الثَّقافة َوتشكَّلت - َوَأَضل وُىم

 بالشَّاعر باُلك فما ،ليدتق مراجع ىؤالء ،وحرملة ِِشر من أضرّ  - َوَأْصَحاِبوَْعِليْ ِْاْبنِْْالُحَسينَِْْعَلىْيَزِيد
 ىذا ،البيت أىل حديثُ  ىذا ؟ُمتَِّجهون ضلنُ  أين إىل ،ىي ىي القضيَّةُ ! ؟ادلنهج نَفس يَنهجُ  الَّذي والرَّاُدود

  ؟ادلؤمني أمريُ  إمامنا يقول ماذا ،ِجهتي إىل ُمتَِّجهون ،ُمتَِّجهون ضلنُ  .البيت أىل كَلمُ 
 ،التاسع احلديث ىو وىذا (،إليو والردِّ  اإلمام معرفة بابُ ) :الباب ىو وىذا ،األوَّل اجلزء ،الكايف :ىو وىذا
ِْإلىْالنَّاسَْذَىبََْْحيثَُْْسَواءٌَْْوَلْ -؟ األوصياء سيد يقول ماذا ،األوصياء َسيِّد عن الصَّادق إمامنا عن

ْنَػَفاذََْْلْْرَب هاْبَِأْمرَْتْجِريَْصاِفيةُْعُيوفٍِْْإلىِْإلَيَناَْذَىبََْْمنَْْْوَذَىبَْْبَػَعضِْفيْبَػْعُضَهاْيَػْفُرغَُْْكِدرَةُْعُيوفٍْ
 من مناِبُعها ثقافة وىناك ،النَّجسة العيون من يعين الَكِدرة الُعيونِ  من مناِبُعها ثقافة فهناك - ِاْنِقطَاعَْوَلَْْلَها

 أم الَكِدرة العيون من يأت ؟يأت أين من األعظم الطهور ،األعظم الطهور مِّنها يتشكَّل   الَّيت الصَّافية العيون
 ُمفردات ىذهِ  لكم قُلتُ  قليل قبل ولذلك ،الصَّافية العيون من يتشّكل األعظَّم الطهور ؟الصَّافية العيون من

 َصَلةٍ  لثقافةِ  واأُلسس واجلذور البدايات منها نشكل دعونا ادلفردات ىذهِ  ،زُلَمَّد آل ِشفاهُ  هبا فاضت



 2ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 545 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

 يتطهر هبا يتطهَّر من منها يشربُ  َمن الَكدرة العيون ،صافية عيونٌ  وىناك كدرة ُعُيونٌ  فَ ُهناك ،زىرائيَّة
ْنَكارِنَاُْمُساِوؽٌْْالَبيتَْأْىلَِْْطرِيِقَناَْغيرِِْْمنْاْلَمَعاِرؼِْْطََلبُْ) بالنَّجاسة يتطهَّر من ُىناك نعم ،بالنَّجاسة  (،إِلِ

 موجودة والرِّواية الباقر إمامنا عن لكم ذكرتوُ  الَّذي ادلضمون نَفسوُ  ىو زماننا إمام عن ادلنقول ادلضمون ىذا
َْغيرِِْْمنْاْلَمَعاِرؼِْْطََلبُْ) (،َحقَّناْأَْنَكرَْْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) :الشريف الكايف من الثَّاين اجلزء يف

 ،أسوأ وىذا أعدائنا طرق من عرفها أو جهَلً  إمَّا ؟عرفها أين من يعين (،الصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) (،َطرِيِقَنا
ْنَكارِنَاُْمُساِوؽٌْْالَبيتَْأْىلَِْْطرِيِقَناَْغيرِِْْمنْاْلَمَعاِرؼِْْطََلبُْ)  من ادلعارف يطِلبُ  الَّذي فهذا ،ُمساوي (،إِلِ

 النَّجاسة نال قد ىذا ،أبداً  ؟األعظم الطهور نال قد بأنَّوُ  يُوصف أنْ  ؽُلكن ىل البيت أىل طريق غري
 أي ها لنفسك فانظر ،أعظم صَلوس وُىناك أعظم طهور ُىناك ،األعظم النَّجوس على َحّصل قد ىذا ،األعظم
اه أي يف أنتَ  ،الشِّيعي اه يف ؟اذبِّ  .األسوأ األعظم النَّجوس اذباه يف أو األعظم الطهور اذبِّ
َْأْنَكرْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْفَمنْْ) :الشريف الكايف من الثَّاين اجلزء ىو وىذا ،وصرػلة واضحة الرِّواية
 ،دائماً  َخلفوُ  ُتصلِّي الَّذي اجلماعةِ  إمامُ  احُلسي خادم يا أنت أسألك أنا ،الباقر اإلمام كَلمُ  ىذا ،(َحقَّنا
 تتأثَّر الَّذي ال ُمفكِّر ،تُقلِّده أنت الَّذي التقليد مرجعُ  ،األحيان أكثر يف بوِ  ديُنك يرتبط الَّذي ادلرجع وكيلُ 

 ،الشَّاعرُ  ،إليو ااِلستماعِ  على ُتدِمنُ  الَّذي احُلسيين   اخلطيبُ  ،معلوماُتا على تعتمدُ  الَّيت الفضائيةُ  ،بأفكارهِ 
 توفَّرت إذا ؟األوصاف ىذهِ  فيهم تتوفَّر ىؤالء ،احُلسي َخادم يا معرفُتكَ  منها تتشكَّل الَّيت ادلصادر ،الرَّادودُ 

م ،لك وىنيئاً  ذلم فهنيئاً  األوصاف ىذهِ  فيهم  يعرف ل من عليهم يَنطبقُ  ال العنوان ىذا ،الصََّلة يعرفون أهنَّ
 ذلم ىنيئاً  كذلك كانوا إذا ،احَلسن ابن احُلجَّة بوالية األعظم بالطهور تطهروا وقد ،حقَّنا أنكرَ  فقد الصََّلة
 !؟لنفسك تقول ماذا أنت ولكن ،هبم لنا شأنَ  ال كذلك يكونوا ل إذا لكن ،لك وىنيئاً 

 ؟احُلسي َتعِرفُ  ؟ذبيبين ماذا ؟احُلسي َتعرف احُلسي زبدم حي أنت! ؟احُلسي َخاِدم يا إيَّاكَ  أسألوُ  وسؤال
 سألتك وإذا عنو أسأل لنْ  أمرٌ  فذلك ،ِبقدرهِ  احُلسيِ  معرفة عن أربدَّثُ  ال ،بقدرنا احُلسيِ  معرفة عن أربدَّث

 َتعرفُ  ىل ،أنت حيثُ  من ضلنُ  حيثُ  من بقدرنا احُلسي معرفةِ  عن أربدَّثُ  إينِّ  ،باجلنون َفِصفين عنو
ْزَارََْْمنْأَنَّوُْ) :زُلَمَّد آل ثقافةِ  يف الزَّىرائيَّة احُلسينيَّة الثَّقافة يف نقرأ ىكذا ضلنُ  ؟احُلسي خادم يا احُلسي

 إذا ؟احُلسي حقَّ  تعرف ىل (،ِبَحق وَْعارِفاًْْالُحَسينَْخَدـَْمنْْ) ىو ىو واألمر (،ِبَحق وَْعارِفاًْْالُحَسين
 ثقافةٌ  الصََّلةِ  يف ثقافتك أنَّ  البُدَّ  ،صَلتك َتعرفُ  أنَّك البُدَّ  القانون ىذا حبسب احُلسي حقَّ  َتعِرفُ  ُكنتَ 

  .صحيحة
 ستأتينا ُمقدِّمات وىي احللقة ىذهِ  ويف أمس يوم حلقة يف الرِّوايات ىذهِ  إليها أشارت الَّيت ادلفردات ىذه

 يف ثقافتك ىل ،زُلَمَّد آلِ  ثقافةِ  يف الصََّلة دلعن األدىن ادلستوى عن تتحدَّث ادلفردات ىذه ،التفاصيل



 2ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 545 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 24 - 
 

 أين ؟والُقطيب والصويف الشَّافعي الفكرِ  من تشكَّلت ثقافتك أنَّ  أم ؟شيئاً  َتعرفُ  ال أنَّك أم ؟ىكذا الصََّلةِ 
  ؟نَفسك ُتصنِّفُ  أين ؟أنت مكانٍ  أيِّ  يف ؟أنت
 ؟الصََّلة تعرف ىل نفسك َسلْ  (،َحقََّناْأَْنَكرْفَػَقدْالصَّاَلةْيَػْعِرؼَْلمَْمنْْ) :يقول الباقر إمامك دائماً  تذكَّر

 اجملموعةُ  ،اجلماعة إمام خبصوص مرَّ  الَّذي كالكَلم ،احُلسي تعرف لن فإنَّك بالصََّلة عارفاً  تكن ل إذا
 ادلفردات ذلذه وفقاً  الصََّلة تعرف ل إذا ؟ادلفردات ذلذهِ  وفقاً  الصََّلة تعرفُ  ىل معها َتعملُ  الَّيت احلسينيةُ 

 .حديثهم ىو ىذا ،بكَلمي ىو ما كَلمهم ىذا ،زماننا إلمام ُمنكرةٌ  ىي عنو أربدَّث الَّذي األدىن احلد   وىو
 ... غداً  ألقاكم متواصلٌ  واحلديث وترتى تتواىل احلديثِ  بقيَّةُ 

 من أوِقُفكم الَّيت الَبيانات وتوضيحِ  شرحِ  يف أُوفَّق أنْ  أسبنَّ  ،األسبوع ىذا يف األىمّ  احللقةُ  ىي غد يوم حلقةُ 
 ... الزَّىرائيَّة الثَّقافة يف الصََّلة معرفة من األدىن ادلستوى على خَلذلا
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَترُكُكم

 هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَي الىَسةَ اِوشِف...  لَوَس ٌَب ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَخوِ عَي الىَسةِ وَبشِف ٌَب

 ... احلُسَني أَخٍِهَ ثِحَكِّ اإلًْزَسًِْذ عَلَى ًَهُزَبثِعٍِنَب

 .. اهلل أهبىِ يف. . خَوٍِعبً الدُّعَبء أَسْأَلُىُن .. المَوَس شَبشَخِ على رعبىل اهللُ شبء إىْ الشَّبشَخ ًفسِ على غداً هُلزَمَبًب
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