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 ثِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَزٌَخَّوُ ئٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل ثمٍَّخَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
 

 
 

  



 1ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 417 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 5 - 
 

 اٌِّْئَخ ثَعد األَزْثَعًٌَُْ خعَثِاٌسَّب خُمٍََحَاٌْ

  4ــ ج اٌصَّالح َِعَبًِْٔ
 

  ...بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..اْلِمَئة بَ ْعد واأَلربَعون السَّابعةُ  احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 

  ...الصََّلة معاين من الرَّابعة احللقة ىي ىذهِ (، الصَّالة معاني) :احللقات ىذهِ  يف وُعنواننا
 ُىنا الطهارة عن احلديثُ  قطعاً  ،الطهارة وشؤوناتِ  حاالتِ  من بعضٍ  عن حتدَّثتُ  ادلتقدِّمة ادلاضيةِ  احللقةِ  يف

اً  الربنامج فليس بالصََّلة يرتبط الَّذي اجلانب فيو أأخذُ   ومعانيها تفاصيلها بكلِّ  الطهارة عن للحديثِ  ُمعدَّ
ا ،وفحاويها  كما احلديثُ  تقدَّم .صَلتنا أجواءِ  يف تعلمون كما فالربنامجُ  بالصََّلة يرتبطُ  الَّذي بالقدر وإظلَّ

 ىذا يف ُأسلويب ىو وكما ،والعرتة الكتابِ  ثقافةِ  يف الطهارةِ  وشؤونات حاالتِ  من جوانب يف قليلٍ  قبل قلتُ 
اً  بعيداً  فراراً  أَفرَّ  أن اإلمكان َقدرَ  ُأحاولُ  برارلي سائر يف أو الربنامج  وعن ،ا آلِ  عن يُبعدنا ما كلِّ  عن جدَّ

 .!!.واجباتنا وأقل   أدىن ىو وذلك ،وسُلالفيهم أعدائهم إىل يُقرِّبنا ما ُكلِّ 
 سأتناولُ  ،ادلطالب أىمِّ  على الضَّوء سُأسلِّطُ  قطعاً  ،الطهارة مراتب إىل حديثي سأنقلُ  احللقة ىذه يف

  .الطهارة مراتب من ادلهّمة اجلوانب
 :يدي بٌن الَّذي الكتاب ،َعليُكم ِقراءتوُ  وسُأعيدُ  احَلديث َىذا علينا مرَّ  وقد :المائيَّة الطهارةِ  َمرتبةُ  ُىناؾ

 مصباح أبوابِ  من الست ون البابُ  ،عليو اِ  صلواتُ  ،الِعرتَة َصادقِ  عن منقولةٌ  والرِّواية ،(الشِّريعة مصباح)
 اْلَماءِ  ِإَلى فَػتَػَقدَّـ َوالُوُضوءَ  الطََّهارَة َأَرْدتَ  ِإَذا -:عليو اِ  صلواتُ  الصَّادق قال ،الطهارة يف الشريعة
نيويةُ  الصورةُ  ادلاء ألنَّ  - تَػَعالى اللِ  رَْحَمةِ  ِإَلى تَػَقدَُّمكَ   ،فيو نَتقلَّبُ  الَّذي الَعالَ  َىذا يف الطَّاىرةُ  السَّائلةُ  الد 

 َفإفَّ  ،تَػَعالى الل رَْحَمةِ  ِإَلى تَػَقدَُّمكَ  اْلَماءِ  ِإَلى فَػتَػَقدَّـ َوالُوُضوءَ  الطََّهارَة َأَرْدتَ  ِإَذا - اإلذليَّة الرَّمحةِ  ُصورةُ 
 الطهارة مبَلحظةِ  وُمناجاتوِ  قربتوِ  ِمفتاح ادلاء جعل - َوُمَناَجاتِو قُػْربَِتوِ  ِمْفَتاحَ  اْلَماءَ  َجَعلَ  َقدْ  تَػَعاَلى الل

 شؤونات سائرُ  ،التَلوة ،الذكر ،ادلناجاة ،الد عاءِ  بشؤونِ  يرتبطُ  ما سائرُ  وىكذا ،بطهور إالَّ  صَلة َفَل ،ادلائية
 الوضوء يكون أنْ  وإمَّا ،بالطهارة بالوضوء إالَّ  تتحقَّقُ  ال ِفعَلً  ُمشرتطةً  َتكونَ  َأن إمَّا وال ُمناجاة والِعبادة الذِّكر

  .َشأهنا وُعُلوِّ  وفضلها َكَماذِلا يف  ُمهمَّاً  َسبباً  الطهارةُ  وتكونُ 
 ُتَطهِّرُ  الل رَْحَمة أفَّ  وََكَما ِخْدَمِتو ِبَساطِ  ِإَلى َوَدلِياَلً  َوُمَناَجاتِو قُػْربَِتوِ  ِمْفَتاحَ  اْلَماءَ  َجَعلَ  َقدْ  تَػَعاَلى الل فَإفَّ 

اً  ُمهمَّةٌ  الكلمةُ  ىذه - َغير َل  اْلَماءُ  يَُطهُِّرَىا الظَّاِىرة النََّجاَساتُ  َكَذِلكَ  الِعَباد ُذنُوبَ   أفَّ  وََكَما) :جدَّ
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ُرَىا الظَّاِىرة النََّجاساتُ  َكَذِلكَ  الِعَباد ُذنُوبَ  ُتَطهِّرُ  الل رَْحَمة  زَمانِنا إمام طُلاِطب ضلنُ  ،(َغير َل  اْلَماءُ  يَُطهِّ
ـُ ) :أوَّذُلا الَّيت اجلنان مفاتيح يف مذكورةٌ  والزِّيارة الشَّريفة زياراتوِ  يف  - اْلَمْهِديِِّين آبَائِو َخِليَفة يَا َعَليكَ  السَّاَل

 - ُتطهَّر تُزكَّى - الَحَسَنات َوُتَضاَعفُ  اأَلفْػَعاؿ َوتُػزَكَّى اأَلْعَماؿ تُػْقَبلُ  ِبَوَليَِتكَ  أفَّ  َأْشَهدُ  -:طُلاطبوُ  ىكذا
 ىو وىذا -( الَسيِّئات َوتُْمَحى الَحَسَنات َوُتَضاَعفُ  اأَلفْػَعاؿ َوتُػزَكَّى اأَلْعَماؿ تُػْقَبلُ  ِبَوَليَِتكَ  أفَّ  َأْشَهدُ 
  .ا لرمحة واألكمل األمسى العنوان

ُرَىا الظَّاِىرة النََّجاساتُ  َكَذِلك الِعَباد ُذنُوبَ  ُتَطهِّرُ  الل رَْحَمة أفَّ  وََكَما  أنَّ  كما - َغير َل  اْلَماءُ  يَُطهِّ

 اٌسٌَِّبحَ أَزْسًََ اٌَّرِي ًَىٌَُ﴿ :تَػَعاَلى اللُ  قَاؿَ  - َزمانِنا إمامُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ُىو إالَّ  يُطهِّرىا ال الذنوب

 أَفٍََب حًٍَّ شًَْءٍ وًَُّ اٌَّْبءِ َِِٓ ًَخَعٍَْنَب﴿ :تَػَعاَلى اللُ  َوقَاؿَ  ،﴾طَيٌُزاً َِبءً اٌسََّّبءِ َِِٓ ًَأَٔصَيَ زَحَّْزِوِ ٌَدَيْ ثٍََْٓ ثُشْساً

نْػَيا نَِعيمِ  ِمن َشيءٍ  ُكلَّ  ِبوِ  َأحَيا َفَكَما ،﴾ٌُإِِْنٌَُْ  َوالطَّاَعات الَقْلبِ  َحَياة َجَعلَ  َوَفْضِلوِ  ِبَرْحَمِتوِ  َكَذِلك الدُّ
 اأَلْعَضاءِ  َتْطِهيرِ  ِفي َواْستَػْعَمَلوُ  َشيء ِبُكلِّ  ِاْمِتَزاِجو َوَلِطيف َوبَػرََكِتوِ  َوطُْهرِهِ  َورِقَِّتوِ  اْلَماء َصَفاءِ  ِفيْ  َوالتَػَفكُّرَ 

َها َواِحدةٍ  ُكلِّ  َتحتَ  فَِإفَّ  َوُسَنِنو فَػَراِئِضو ِفيْ  بَِأَدائَِها َوتَػَعبََّدؾ بَِتْطِهيرَىا اللُ  َأَمَرؾ الَِّتي  َكِثيَرة فَػَواِئدَ  مِّنػْ
 فَِإَذا أو) بِالُحْرَمة ِاْستَػْعَمْلَها فَِإَذا - واالحرتام التقديس مُبراعاة أي باحلُرمة - بِالُحْرَمة ِاْستَػْعَمْلَها فَِإَذا

 بِاأَلْشَياء اْلَماءِ  َكاْمِتَزاجِ  اللِ  َخْلقَ  َعاِشر ثُمَّ  ،قَػْريب َعنْ  فَػَواِئِدهِ  ُعُيوفُ  َلكَ  ِانْػَفَجَرت (بِاحلُْرَمة ِاْستَ ْعَمْلتَ َها
 الػَماء َكَمَثلِ  اْلُمْخِلص اْلُمْؤِمن َمَثل :الرِّسوؿ ِلَقوؿِ  ُمَعبػَِّراً  َمْعَناه َعن يَػتَػَغيػَّرُ  َوَل  َحقَّو َشيءٍ  ُكلَّ  يُػَؤدِّي
 َطُهورَاً  َوَسمَّاهُ  السََّماء ِمنْ  أَنْػَزَلوُ  ِحينَ  الػَماءِ  َكَصْفَوةِ  طَاَعِتك َجِميعِ  ِفيْ  تَػَعاَلى اللِ  َمعَ  َصْفَوُتك َولََتُكن
 يصنعُ  ىنا واحلديثُ  وكثًنةٌ  ُمفصَّلةٌ  ادلضامٌنُ  - بِاْلَماء َجَوارِِحكَ  َطَهارَةِ  َعْندَ  َوالَيِقين بِالتػَّْقَوى قَػْلَبكَ  َوَطهِّر

 ... اجلو ىذا جوَّاً  يصنع للُمتوضئ للُمَتَطهِّر جوَّاً 
 .إليكم ونعودُ  فاصلٍ  إىل نذىبُ 

 على تلوتوُ  الَّذي احلديث أنَّ  إىل الفاصلِ  قبل أشرتُ  كما ،﴾ٌُإِِْنٌَُْ أَفٍََب حًٍَّ شًَْءٍ وًَُّ اٌَّْبءِ َِِٓ ًَخَعٍَْنَب﴿
 والرَّمحةُ  ،الواِسَعة الرَّمحةِ  َمعاين ِمن َقريباً  غَلعلوُ  اجَلو َىذا ،للُمتوضئ للُمتطهِّر جوَّاً  َيصنعُ  قَليل قَبل َمساِمعُكم

 ُمصطلحٌ  إالَّ  ادلاءُ  وَما ،ادلطهَّرة ال ُمَحمَّديَّة للحقيقة ُمباشرٌ  ُعنوانٌ  ،والِعرتَة الِكتاب ثقافةِ  يف  ُعنوانٌ  الواِسَعة
  .احَلقيَقة َىذهِ  إىل ُيشًنُ  وَكلماهتم أحاديثهم يف َجاء
 إَماِمَنا عن ،معاوية ابنِ  القاسم رواية علينا مرَّت الَّيت الرِّواية وىذه الَطربِْسي لشيخنا االحتجاج كتابُ  وىذا

 ،858 صفحة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة منشورات ،اجللدين ذات الطبعةُ  الطبعة وىذه ،الصَّادق
 القاسم - ِمْعَراِجِهم ِفي َحِديثَاً  يَػْرُووفَ  َىُؤَلءِ  - الصَّادق إلمامنا معاوية ابن القاسم فيها يقول الَّيت الرِّواية
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 ُأْسِريَ  َلمَّا أَنَّوُ  ِمْعَراِجِهم ِفي َحِديثَاً  يَػْرُووفَ  - النواصب إىل ُيشًن - َىُؤَلءِ  :الل َعْبدِ  أِلَِبي قُلتُ  -:يقول
 ُسْبَحافَ  :فَػَقاؿَ  ،الصدِّيق َبكرٍ  أبُو الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  :َمْكُتوبَاً  الَعْرشِ  َعَلى رَأى الل ِبَرُسوؿِ 

 ِإَلو َل  َعَليوِ  َكَتبَ  الَعْرش َخَلقَ  َلمَّا َوَجلَّ  َعزَّ  الل إفَّ  :قَاؿَ  ،نَػَعم :قُػْلتُ  ،َىَذا َحتَّى َشيءٍ  ُكلَّ  َغيػَُّروا الل
 ُعنوانُ  ادلاء ىو ىذا - اْلَماء َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ 

 َعَليوِ  َكَتبَ  الَعْرش َخَلقَ  َلمَّا َوَجلَّ  َعزَّ  الل إفَّ  -:الرِّواية قالت ماذا ،امَّديَّة احلقيقة فيضِ  عنوانُ  ،الفيض
 ،الُكرسي استوعبَ  الَّذي الوجودُ  ُىو فالعرشُ  - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل 

 الَعْرش َخَلقَ  َلمَّا َوَجلَّ  َعزَّ  الل إفَّ  - قطعاً  األرض فيها مبا السَّموات استوعبَ  الَّذي الوجود ىو والكرسي  
 ِفيْ  َكَتبَ  اْلَماء َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َعَليوِ  َكَتبَ 
 َعَلى َكَتبَ  الُكْرِسي َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َخَلقَ  وَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َمْجَراه
 إماُمَنا يقولَ  أنْ  إىل ىكذا الرِّواية وتستمرُ  - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  قَػَواِئِموِ 

 َعِلي   :فَػْليَػُقل الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  :َأَحدُُكم قَاؿَ  فَإَذا - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق
رُ   ِإلَّ  ِإَلو َل  :َأَحدُُكم قَاؿَ  فَإَذا - نقاش إىل حتتاج وال واضح األمر واضحة الصيغة فليَ ُقل - اْلُمْؤِمِنين َأِميػْ
رُ  َعِلي   :فَػْليَػُقل الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل   .اْلُمْؤِمِنين َأِميػْ

ثنا وأحاديثهم ورواياهتم العرش خلق أن بعد :ىنا الشَّاىد موطنُ  ثُنا ،حُتدِّ  نور من جتلَّى وأنَّوُ  العرش عن حُتدِّ
 أنْ  بعد الرِّواية ىذه حبسبِ  ،الشَّريفة أنوارىم من الكائناتِ  ُكل   جتلَّت ذلك وبعد وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ 
 احلقيقةُ  ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة من الصَّادر الفيض عنوانُ  ىو ىذا وادلاءُ  ،ادلاء اُ  َخَلقَ  العرش ا َخَلق

  .الواسعة الرَّمحةُ  ىي ال ُمَحمَّديَّة
 ِإَذا - ؟اإلمام قال ماذا ،الشَّريعة مصباح كتابِ  من عليكم قرأهتا الَّيت الرِّواية يف الصَّادق إمامنا كلماتُ 

 أنَّ  من قليل قبلَ  بينتُ  فكما - تَػَعاَلى اللِ  رَْحَمةِ  ِإَلى تَػَقدَُّمكَ  اْلَماءِ  ِإَلى فَػتَػَقدَّـ َوالُوُضوءَ  الطََّهارَةَ  َأَرْدتَ 
 ،واآلِخَرة الدنيا يف الشَّرابِ  سيِّدُ  ادلاء أنَّ  عن كلماهتم يف ُعب ِّرَ  وقد الطهور ادلاءُ  ىذا ،الدنيا يف ىو الَّذي ادلاء
 تتناسب قطعاً  صورةٌ  الصورةُ  ىذه السوائلِ  عال يف ،الدنيوي العال يف ادلتجلِّيةُ  الصورةُ  ىو الطهور ادلاءُ  ىذا
  .ُصورةٌ  ىذهِ  ،ادلخلوق حاجة مع وتتناسب ،السوائل طبيعة مع وتتناسب العال َىذا معَ 

 اِ  صلواتُ  البيت أىل كلماتِ  يف يَرِد أل ،معنوية ُرموزٌ  ُىناك تُوجد مثلما :الكونية الرَّمزية مبستوى وُصورةٌ 
 إماُمنا عنها عربَّ  الَّيت رموز الُقرآن يف أنَّ  ِمن أئِّمَّتنا سائر وعن ادلؤمنٌن أمًن عن أمجعٌن عليهم وسَلمو
 تتجاوز العَبائر، تَتجاوز رموزٌ  ،رموز ىي واللطيفةُ  فاإلشارةُ  ،واحلقائق واللطائف واإلشارة بالعبارة الصَّادق
 ،لفظية رموزٌ  اإلشارات ،ادلعاين مستوى يف رموز ىناك ،األلفاظ مستوى يف رموزٌ  ُىناك ،الظَّاىرة األلفاظ
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 ،(َواإِلَشارَة الِعَبارَة َعَلى َأْشَياء َأْربَػَعةِ  َعَلى الِكَتابُ  نَػَزؿَ ) :قال الصَّادق إمامنا ،معنوية رموزٌ  اللطائف
 الُقرآن يف رموزاً  أنَّ  من ادلؤمنٌن أمًنُ  ُيشًنُ  ىذا وإىل ،معنوية رموزٌ  اللطائف واللطائف ،لفظي رمزٌ  اإلشارةُ 

 إليو ُيشًن ما وىذا ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة إىل يرمزُ  ادلاءُ  ،رموز فيو التكوينُ  ،التكوين ىو كذاك ،رموز ىناك
 ِإَلى تَػَقدَُّمكَ  اْلَماءِ  ِإَلى فَػتَػَقدَّـ َوالُوُضوء الطََّهارَة َأَرْدتَ  ِإَذا - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادقُ  إماُمنا
 - َوُمَناَجاتِو قُػْربَِتوِ  ِمْفَتاحَ  - التكوينية الرمزية بصورتو - اْلَماء َجَعلَ  َقدْ  تَػَعاَلى الل فَِإفَّ  تَػَعاَلى اللِ  رَْحَمةِ 
 الغضب على سابقةٌ  الرَّمحةُ  ،(َغَضِبي َسبَػَقت رَْحَمِتي ِإفَّ ) الوجود فيها افتتح الَّيت ىي الواسعة الَرمحة أنَّ  كما

 الل رَْحَمة أفَّ  وََكَما ِخْدَمِتو ِبَساطِ  ِإَلى َوَدلِياَلً  َوُمَناَجاتِو قُػْربَِتوِ  ِمْفَتاحَ  اْلَماءَ  َجَعلَ  َقدْ  تَػَعاَلى الل فَِإفَّ  -
 صورةٌ  ادلاء ألنَّ  ؟ادلاء يَُطهِّرىا دلاذا - َغير َل  اْلَماءُ  يَُطهُِّرَىا الظَّاِىرة النََّجاَسات َكَذِلكَ  الِعَباد ُذنُوبَ  ُتَطهِّرُ 
  .الطهارة ألصل
 ولرمحتهم لواليتهم رمزيةٌ  كونيةٌ  صورةٌ  وادلاءُ  ،بواليتهم الوجود طهارةُ  ،زُلَمَّد وآل مبَُحمَّدٍ  الوجود ىذا طهارةُ 

 منوُ  ُجعلَ  الَّذي ادلاء ىذا ،﴾ٌُإِِْنٌَُْ أَفٍََب حًٍَّ شًَْءٍ وًَُّ اٌَّْبءِ َِِٓ ًَخَعٍَْنَب﴿ :اآلية ىذهِ  تأٌب فحٌن ،ولطهارهتم
 رواية يف الشَّريف احلديث ىذا يف الصَّادق إمامنا كلماتُ  عنو تتحدَّث الَّذي ادلاء ىذا ىو حي شيءٍ  كل  

 الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َمْجَراه ِفي َكَتبَ  اْلَماء َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا - معاوية ابن القاسم
 ،التكوين ماء ىو ىذا ،احلياة ماء ىو وىذا ىذا ادلاء مضمون أنَّ  أي رلراه يف كتب - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي  
 شيءٍ  من وما ،األشياء تكوَّنت ومنوُ  ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة من الصَّادرُ  الفيضُ  ىو ىذا ،الوجود ماءُ  ىو ىذا
 اإلمام سألوا حٌن وِلذا ،(اْلُمْؤِمِنين َأِمير َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو) :ادلضمون ىذا وفيو إالَّ 

 سألوه حٌن ،اإلنسان يف األصل التكويين ادلضمون ،ادلائي ادلضمون الفطرة معىن ،الِفطرة معىن عن الصَّادق
  .(اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  :الِفْطَرةُ ) :قال ؟أجاب فماذا ،الفطرة معىن عن
 عليهم سؤالٌ ! ؟دلاذا أدري ال الفطرة خَلف صَلهتم يف والتشه د الشِّيعةِ  وإقامةُ  الشِّيعة أذان دلاذا أدري ال
 َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلول ) :العرتة صادق يقول كما اإلنسان ففطرةُ  ،وادلراجع العلماء يسألوا أنْ 

 ىنا فاحلديث ،ادلضمون هبذا فطرىا واألرض السموات َفَطر ا ،التكوين فطرة وىذه (اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ 
 فُكل   ،شيء ُكلِّ  وعن ،ادلَلئكة وعن ،الُكرسي وعن ،األوَّل ادلاء ِخلقة وعن العرش ِخلقة عن يتحدَّث

 ول   علي   ا رسول زُلَمَّدٌ  ا إالَّ  إلو ال :اإلنسان ِفطرة أنَّ  كما ،احلقيقة وىذهِ  ادلضمون ىذا ِفطرتوُ  شيءٍ 
 . ادلظاىر على وُبين التجليات على ُبين ىذا الكون .فشيئاً  شيئاً  تتضحُ  أخذت الصورة أنَّ  أعتقدُ  ،ا

 ماؤكم ،يذىب ل يعين ﴾غٌَْزاً َِبؤُوُُْ أَصْجَحَ ئِْْ أَزَأٌَْزُُْ لًُْ﴿ :الثََّلثٌن اآلية يف ال ُملك سورة يف نقرأُ  حينما
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 ىذا غار ﴾غٌَْزاً َِبؤُوُُْ أَصْجَحَ ئِْْ أَزَأٌَْزُُْ لًُْ﴿ عميقاً  صار إليو تصلوا أنْ  تستطيعون ال عنكم ابتعد غار ،غوراً 
  ؟اآلية ىذهِ  معىن يف زُلَمَّد آل كلماتُ  تقول ماذا ،﴾مَِّعٌنٍ  مبَاءٍ  يَْأتِيُكم َفَمن﴿ عنكم غاب ادلاء
 ،البحراين ىاشم للسيِّد الُقرآن تفسًن يف الربىان ىو يدي بٌن الَّذي والكتاب جعفر ابن موسى إماِمنا عن

 موسى إمامنا عن ،اخلامس احلديث ،88 صفحة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة منشورات ،الثامن اجلزء
 ىو ما يعين اآلية ىذه تأويل ما - اآليَة َىِذه تَأِويلُ  َما - ؟اآلية ىذه معىن يف يقول ماذا ،جعفر ابن

 ىذا ،الثَّانوي التفسًن ىو التأويل أنَّ  من يعلِّمونُكم كما ال ،احلقيقي التفسًن ىو التأويل ،احلقيقي تفسًنىا
 شيئاً  التأويل كان لو ،﴾اٌْعٍُِِْ فًِ ًَاٌسَّاسِخٌَُْ اٌٍّو ئِالَّ رَأًٌٍَِْوُ ٌَعٍَُُْ ًََِب﴿ :يقول الُقرآن ،وادلخالفٌن النَّواصب رأيُ 

 هبا ثُ قِّفُتم الَّيت الثَّقافة ولكنَّ  ،الِعلم يف وبالراسخٌن بوِ  خاصَّاً  التأويل ىذا وتعاىل سبحانو ا جعل ما ثانوياً 
 ىو جعفر ابن وعلي   ،جعفر ابن عليِّ  عن بسندهِ  ،الن عماين الشَّيخ ينقلها الرِّواية ىذه ،النَّواصب ثقافةُ  ىي
 ىذه تَأِويلُ  ُما :َلوُ  قُلتُ  :قَاؿَ  ،َجعَفر ابنِ  ُموَسى َأِخيوِ  َعن ،َجعَفر ابنِ  َعليِّ  َعن - الكاظم إمامنا أخُ 

 َفَماَذا تَػَروه فَػَلم ِإَمامُكم فَػَقدُتم ِإفْ  :فَػَقاؿ ؟﴾َِّعِنيٍ ثَِّبءٍ ٌَأْرٍِىُُ فََّٓ غٌَْزاً َِبؤُوُُْ أَصْجَحَ ئِْْ أَزَأٌَْزُُْ لًُْ﴿ :اآليَة
 سيكونُ  الشَّريفة كلماهتم ويف الكرؽلة الُقرآنية اآليات يف تتبَّعتوُ  لو التعبًنُ  وىذا ،ماؤنا فاإلمامُ  - َتْصنَػُعوف

 عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  حديثِهم من أخرى وأمثلة شواىد وستأتينا ،اخلط طولِ  على وُمتعدِّداً  ُمكرَّراً 
  .أمجعٌن

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام لوالية رمزيةٌ  كونيةٌ  وصورةٌ .!! .ال ُمَحمَّديَّة للحقيقة رمزيةٌ  كونيةٌ  صورةٌ  فادلاءُ 
 يف ُفسِّر ادلعٌن وادلاء ،﴾َِّعِنيٍ ثَِّبءٍ ٌَأْرٍِىُُ فََّٓ﴿ إمامكم غاب إذا ﴾غٌَْزاً َِبؤُوُُْ أَصْجَحَ ئِْْ أَزَأٌَْزُُْ لًُْ﴿ ،عليو

 احَلَسن ابنِ  احُلجَّة زماننا بإمام ادلعصوم باإلمام ُفسِّر ُأخرى آياتٍ  ويف اآلية ىذه يف كلماهتم ويف أحاديثهم
  .!!.عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري

 ِمْفَتاحُ  -:يقول ؟وسلَّم وآلو عليو اُ  صّلى ا رسول يقول فماذا العسكري إمامنا تفسًن إىل ذىبتُ  ما إذا
 ِمن َشيء َوَل  ِبو ِإلَّ  الصَّاَلةُ  تُػْقَبلُ  َل  الَّتي الصَّالة َطُهور َأْعَظم َوِإفَّ  -:يقول أنْ  إىل - الطَُّهور الصَّاَلة

 َأْولَِيائِِهَما َوُمَواَلةُ  الَوِصيِِّين َسيِّدُ  َوأَنَّوُ  َعِلي   َوُمَواَلةُ  اْلُمْرَسِلين َسيِّدُ  َوأَنَّوُ  ُمَحمَّدٍ  ُمَواَلةُ  فَػْقِده َمعَ  الطَّاَعات
 الَّتي الصَّالة َطُهور َأْعَظم َوِإفَّ  - الطَّهور أعظم ىو بل الصََّلة طهور أعظمُ  ىو فهذا - َأْعَدائِِهَما َوُمَعاَداةُ 

 ىو ىذا ،وعليّ  زُلَمَّدٍ  واليةُ  األعظم الطهور - فَػْقِده َمعَ  الطَّاَعات ِمن َشيء َوَل  ِبو ِإلَّ  الصَّاَلةُ  تُػْقَبلُ  َل 
 طبعة ىي الطبعة ىذه ،الشَّريف تفسًنهِ  من أقرأُ  وأنا ،العسكري إمامنا لنا ينقلو الَّذي ا رسول كَلمُ 

 إمامنا قال كما ادلاء إىل يتقدَّم وال ُمتطهِّر فادلتوضئُ  ،494 صفحة من أقرأىا والرِّواية ،القرىب ذوي منشورات
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ِمو الشَّريعة ِمصباح رواية يف الصَّادق  الذنوب من اإلنسان ُتطهِّرُ  ا رمحة أنَّ  فكما ،ا رمحة إىل كتَقد 
 تفصيلٌ  التفصيلُ  وىذا خبثي   ىو ما ومِّنها َحَدثي   ىو ما مِّنها ،النَّجاساتِ  من اإلنسان يُطهِّر ادلاءُ  ىو كذاك
 .الطهارة مبوضوع ترتبطُ  الَّيت األجزاء ىذه ُكلِّ  يف أدخل أنْ  أُريد ال فقهي  

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 ادلتقدِّمة احللقاتِ  يف عليكم قرأهتا الَّيت الرِّوايةِ  يف عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الباقرُ  إماُمنا قالَ  كما الصََّلةُ 

 عن يتحدَّث الُقرآن ،(تَػَتَكلَّم الصَّاَلة ِإفَّ ) :عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام قال حٌن ،اخلّفاف سعدٍ  روايةُ 
ا عن الصََّلة  ،(َكالـ النَّهيُ  - ؟تنهى كيف - َكاَلـ النَّهيُ ) :قال واإلمام وادلنكر الفحشاءِ  عن تنهى أهنَّ

 صَلة ال ،ادلائية بالطهارة ادلشروطةُ  طُُقوسوُ  جسدهُ  ،روح ولوُ  جسدٌ  لوُ  حيّ  كائنٌ  الصََّلة ،تتكلَّم فالصََّلة
 ُىناك ،ذلك وغًنُ  والزَّمانِ  ادلكانِ  أحَكامُ  األلفاظُ  احلركاتُ  اجلسدُ  ىذا للصَلةِ  جسدٌ  ُىناك بطهور إالَّ 

  :والس نن اآلدابِ  من رلموعةٌ  ،القوانٌن من رلموعةٌ 
o بادللبس يرتبطُ  ما مِّنها.  
o بادلكان يرتبط ما مِّنها.  
o بالزَّمان يرتبط ما مِّنها.  
o اجلغرايف باالجتاه يرتبط ما منها.  
o للُمصلِّي العام بادلظهر أو النَّفسية باحلالةِ  يرتبطُ  ما مِّنها. 
o ذلك غًن إىل ... وسجودٍ  ركوعٍ  من بالطقوس يرتبط ما ومِّنها.  
ا الباقر إمامنا قال كما ،كائنٌ  فالصََّلة ،الكائن ىذا جسد ُتشكِّل األجزاء ىذه رلموعة  ىذا ،تتكلَّم إهنَّ
 الشَّريف تفسًنه يف العسكريّ  إماُمنا بوِ  أخربنا الَّذي األعظم الطهور ىو روحوُ  روحوُ  أمَّا ،الكائن ىذا جسدُ 

 ماذا وعلي   زُلَمَّدٍ  والية ،وعلي   زُلَمَّدٍ  واليةُ  قَ ُبوذلا سر   ىو الصََّلة ذلذه األعظم الطهور أنَّ  من :ا رسول عن
ا ؟تعين  الوالية حتقيقُ  ىو الواقع أرض على وعلي   زُلَمَّدٍ  والية معىن ضُلقِّق أنْ  أردنا إذا.!! .ادلهدوية الَوالية إهنَّ

 ىي الصََّلة حياةُ  ،الصََّلة روح ىي وىذهِ  ،األعظم الطهورُ  ىو ىذا ،احَلسن ابن احُلجَّة زماننا إلمامِ  ادلهدويةِ 
  .ىذه
 وال تكون ال الصََّلة ىي ما - َوُحُدوِده الِكَتابِ  إِلْحَياءِ  الػُمَؤمَّلُ  أَْينَ  - ؟الشَّريف الن دبة دعاء يف نقرأ ماذا

 خلَلصةِ  واحلقيقة واللطيفةِ  اإلشارةِ  مستوى وعلى عبائري   رمزٌ  الكتاب وفاحتة ،الكتاب بفاحتة إالَّ  تتقوَّم
ا ،الُقرآن حقائق  أَْينَ  - آخر شيءٌ  الكتاب أُمِّ  فحقيقةُ  وإالَّ  ،اللفظي ادلصطلح حبسب الكتاب أم   إهنَّ

 ،حدودهِ  وبروح الكتاب بروحِ  حياهُتا ،َميِّتةٌ  الِكتابِ  وُحُدود فالكتابُ  - َوُحُدوِده الِكَتابِ  إِلْحَياءِ  الػُمَؤمَّلُ 
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 - َوَأْىِلو الدِّينِ  َمَعاِلم ُمْحِييِ  أَْينَ  - الكتاب ُحدود من الصََّلة أليست ،الصََّلة الكتاب ىذا حدود ومن
 َوَأْىِلو الدِّينِ  َمَعاِلم ُمْحِييِ  أَْينَ  - الدين معال من الصََّلة أليست ،ميتة الدين معالُ  ،الدين معال زليي أين
 جثثٌ  اجلميعُ  ،خواء خواء واليتك دون من شيء ُكل   ،ا بقيَّة يا دونك من موتى الدين وأىلُ  -

ـُ ) :الشَّريفة زياراتو يف طلاطبوُ  أال ،احلياة سر   وأنت موتى اجلميع ،متفسخة  َويَا الَحَياة َعينَ  يَا َعَليكَ  السَّاَل
  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمامُ  ،احلياة حقيقة ،احلياة منبعُ  ،احلياة عٌنُ  ،(النََّجاة َسِفيَنة

 ىذه ،فيهم احلياة مظاىر ،يتحرَّكون يشربون يأكلون اذلواء يتنفَّسون البشر النباتات احليوانات :قائل يقول قد
 ُيسمِّي أال ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمامُ  وأصلها َمنبُعها احلقيقية احلياة مظاىرُ  ،الزَّائلة احلياة مظاىر

 والقرآنُ  ،األحياء َميتُ  ىو اجلاىل ،األحياء َميتُ  بأنَّوُ  ؟َتسميةٍ  بأيِّ  اجلاىل ُيسمِّون واألِئمَّة ادلؤمنٌن أمًنُ 
 لوُ  وجعلنا فأحييناهُ  ميتاً  َكان ،النَّاس يف بوِ  ؽلشي نُوراً  لوُ  وجعلنا فأحييناهُ  ميتاً  كان من ادليت ذلك عن يُعب ِّرُ 
 معرفةً  ،إلماموِ  واليةً  لوُ  جعلنا ،إماماً  لوُ  جعلنا نوراً  لوُ  جعلنا العصمة البيت أىل كلماتُ  ،النَّاس بو ؽلشي نوراً 

 رمزيةٌ  صورةٌ  فادلاءُ  - َوَأْىِلو الدِّينِ  َمَعاِلم ُمْحِييِ  أَْينَ  َوُحُدوِده الِكَتابِ  إِلْحَياءِ  الػُمَؤمَّلُ  أَْينَ  - بإماموِ 
 يف للصََّلةِ  طهورٌ  وادلاءُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومِ  اإلمام لوالية َمظهرٌ  وادلاءُ  ،ال ُمَحمَّديَّة للحقيقة

 أم صلَّى ادلعصومٌن كلمات يف كما لو بالنِّسبة يَفُرقُ  ال النَّاصبُ  ،وطُُقوِسها أحكاِمها يف اجَلسدية بُنَيتها
 يف رُكوعوِ  أثناء َجسدهِ  وحركة تتساوى الزىن َحال يف اجلنسيةِ  العملية أثناء جسدهِ  َفحركةُ  ،َسرق أم َزىن

  .والصَّادق الباقر كلماتُ  ىذهِ  ،فارق يوجد ال ،الصََّلة
 اجَلسدي الِكيان ِبُكلِّ  وجاء النَّاصب ىذا جاء فإذا ،ىو ىو األمرُ  ،َسرق أم َزىن أم صلَّى يفرق ال النَّاصب
 اإلمام تفسًن يف عنو احلديث مرَّ  الَّذي األعظم الطهور دون من ولكن تفاصيلها بُكلِّ  شرائطها بُكلِّ  للصََّلة

 يتحدَّثُ  الَّيت فاحلياة .األخرى األفاعيل وسائر والزىن اللواط وبٌن الصََّلة ىذهِ  بٌن فارق يُوجد ال العسكري
ْين َمَعاِلم ُمْحِيي أَْينَ  ،َوُحُدوِده الِكَتابِ  إِلْحَياءِ  اْلُمؤمَّل أَْينَ  -:الشريف الن دبة دعاء عنها  - َوَأْىِلو الدِّ
ـُ ) :زماننا إمام زيارة يف إليها ُأشًن الَّيت احلياة  ،األعظم الطهورُ  ىي احلياة ىذه ،(الَحَياة َعينَ  يَا َعَليكَ  السَّاَل
 وىذهِ  ،قُرآهنم ىو وىذا ،أدعيُتهم ىي ىذهِ  ،ثقافتهم ىي ىذهِ  ،هبم يَرتبطُ  شيءٍ  ُكل   ،إليهم يعودُ  شيءٍ  ُكل  

  .كلماهتم وىذهِ  رواياهتم
 شيعةٌ  إنَّنا تقولون حٌن ،غًنىم من بكلمةٍ  جئتكم أم ،عندي من بكلمةٍ  أجئتكم اآلن إىل احللقةِ  بداية من

 أنا ،الزوار مَليٌنُ  ويُردِّدىا ،ادلنابر على اخلطباءُ  يُردُِّدىا الكلمة ىذه (ِبُكم َتمسَّكَ  َمن َوفَازَ ) :هبم نتمسَّك
 وِحٌن ،األَِئمَّة يزورُ  وىو الزائر يُردِّدىا حٌن (ِبُكم َتمسَّكَ  َمن َوفَازَ ) :الكلمة ىذه يُردِّدون الَّذين أسأل

 بالفكر عليهم يُلقي ٍُبَّ  الكلمة ىذه يقول أن بعد ،رؤوسهم يهزون واجلَلس ادلنرب على اخلطيب يُردِّدىا
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 ىذه لُكلِّ  سُلالفة ثقافة رؤوسكم مألت الَّيت ثقافَ ُتكم! ؟..هبم التمس ك ىو أين ادلخالف وبالفكرِ  النَّاصيب
 التفاىات وتقبلون فيو ُتشكِّكون ،كَلمهم ىو وىذا حديثهم ىو وىذا ادلضامٌن ىذه سرتفضون ،ادلضامٌن

 ىذه ،زُلَمَّد آل أعداءِ  من النَّواصب من القذرة الكدرة العيون من أصوذلا أنَّ  لوجدًب أصلها عن حبثُتم لو الَّيت
  .ادلائية الطهارةُ  ،الطهارة مراتب من ادلرتبة ىذه على ُمفصَّلة وليست سريعة وقفة
  :المالية الطهارة وىي الطهارة من أخرى مرتبةٌ  ُىناؾ
 ادلالية الطهارةُ  عنوان حتت تُوضع وأنْ  إليها ُيشار أنْ  ؽُلكن ما أفضل من التوبة سورة من ادلئة بعد الثَّالثة اآليةُ 

 ئَِّْ عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ ثِيَب ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ ؟عليها يرتتبُ  ماذا ﴾صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿

 وُىناك منهم صَلةٌ  ىناك ولكن بالطهارة ترتبطُ  اأُلخرى ىي الصََّلةُ  ؛﴾عٌٍٍَُِ سٍَِّعٌ ًَاٌٍّوُ ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صَالَرَهَ

 ثِيَب ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :اآلية ىذه يف كما علينا منهم صَلة ىناك ،عليهم مِّنَّا صَلةٌ 

 إنَّ  ،﴾عٌٍٍَُِ سٍَِّعٌ ًَاٌٍّوُ ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صَالَرَهَ ئَِّْ﴿ علينا ُيصلون ىم علينا منُهم صَلةٌ  ىذه ﴾عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ
 النفسي ادلعىن قطعاً  ؟النفسي بادلعىن ىو ىل ،السَِّكينة عن السَّكن عن ىنا احلديث ؛ذلَُّم َسَكنٌ  َصََلَتكَ 

 حقائقنا َتستقر   حٌن ،حقائقنا يف السَّكينةِ  عن السَّكينة عن احلديث.!! .ذلك من أبعد القضيَّة ولكن داخل
 صَالَرَهَ ئَِّْ﴿ فيها اإلؽلان يستقر ال حقائقنا تستقر   ال حينما ومستودع ُمستقر   فاإلؽلانُ  ،فيها اإلؽلانُ  يستقر  

 .عليهم بصَلتك إالَّ  اإلؽلان يستقر لن ﴾ٌَّيُُْ سَىٌَٓ
 طُلاِطب ،الشَّريف األنوار حبار من والتسعون التاسع اجلزء ىو وىذا ،الشَّريفة اجلوادية الزِّيارة يف نقرأ حٌن

ـُ ) :الرِّضا إمامنا ـُ  ،َوالنَّار الَجنَّةِ  ُدُخوؿِ  َوَشرط اْلَمَزار َونَاِئي األَبْػَرار ُمْفَتَخرِ  َعَلى السَّاَل  َلم َمنْ  َعَلى السَّاَل
ُهم اللُ  يَػْقَطع  َوهِبِم - اْلُمَتَحرَِّكات َوَتَحرََّكت السََّواِكن َسَكَنت َوِبِهم السَّاَعات آنَاءِ  ِفي َصَلَواتِوِ  َعنػْ

 َوَتحرََّكت السََّواِكن َسَكَنت ِبِهم - هبم ،السَّببية باءُ  الباء ىذه ... هِبِم ... هِبِم ... هِبِم السََّواِكن؛ َسَكَنت
  .(اْلُمَتَحرَِّكات

 ويف الفقيو ويف الكايف يف ادلروية األوىل ادلطلقة الزِّيارة اجلِنان مفاتيح يف الش هداء سيِّد زيارة إىل َذىبنا إذا
 - َقْطَرَىا السََّماء تُػْنِزؿَ  - ِبُكم ،ِبُكم - َوِبُكم - ؟الصَّادق إمامنا عن الزِّيارة ىذه يف نقرأ ماذا ،التهذيب

 وِصحَّة ،نستعملو كيف علَّمونا وىم ،أنزلوه ىم ،صورهتم الطهور ادلاء ىذا ؛﴾طَيٌُزاً َِبءً اٌسََّّبءِ َِِٓ ًَأَٔصٌَْنَب﴿
 اللُ  يُػنَػزِّؿُ  َوِبُكم ،َقْطَرَىا السََّماءُ  تُػْنِزؿَ  َوِبُكم - !؟زُلَمَّد آل عن أقول ماذا ،بواليتهم مشروطٌ  استعمالوُ 

 شئت ما مسي لقاعدة لقانون لعنوان مصاديق ىذهِ  - أَْبَداَنُكم َتْحِملُ  الَِّتي اأَلْرضُ  ُتَسبِّحُ  َوِبُكم ،الَغْيث
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 مِّنَّا َشيءٌ  َفَما) :لو ونقول زماننا إمام على ُنسلِّمُ  الندبة بزيارة تُعرف والَّيت ادلشهورة غًن ياسٌن آل زيارة يف
 ُتَسبِّحُ  َوِبُكم الَغْيث اللُ  يُػنَػزِّؿُ  َوِبُكم َقْطَرىا السََّماء تُػْنِزؿُ  فَِبُكم - (السَِّبيل َوِإلَِيو السََّبب َلوُ  َوأَنْػُتم ِإلَّ 

 ًئٌَِّبنَ َٔعْجُدُ ئٌَِّبنَ﴿ ،اإلنسان بالُ  فما ،بكم ُتسبِّح األرض ىذهِ  ،ِبُكم ،ِبُكم - أَْبَداَنُكم َتْحِملَ  الَِّتي اأَلْرضُ 

 َتْحِملُ  الَِّتي اأَلْرضُ  ُتَسبِّحُ  َوِبُكم - العبادة على بك نستعٌنُ  ،العاَلمٌن ربَّ  يا بك نستعٌنُ  ضلنُ  ،﴾َٔسْزَعِنيُ

 ُقْدرَِتكَ  ِمن َأْسأَُلك ِإنِّي اللَُّهمَّ ) ،﴾َٔسْزَعِنيُ ًئٌَِّبنَ َٔعْجُدُ ئٌَِّبنَ﴿ ،تسبيحها يف بكم تستعٌنُ  األرض - أَْبَداَنُكم
 ،(ُكلِِّها ِبُقْدرَِتك َأْسأَُلك ِإنِّي اللَُّهمَّ  ،ُمْسَتِطيَلة ُقْدرَِتك وَُكل ،َشيء ُكلِّ  َعَلى ِبَها ِاْسَتطَلتَ  الَِّتي بِالُقْدرَةِ 

 ال ،الكبًنة اجلامعة الزِّيارة يف طلاطبهم ىكذا (َلُكم َشيءٍ  ُكلُّ  َوَذؿَّ ) ،فيهم تتجلَّى ؟تتجلَّى أين الُقدرةُ  ىذه
 عندىم والنِّهاياتُ  البداياتُ  ،قريباً  تأٌب ،بعيداً  تذىبُ  ،جتتمع ،تتفرَّق ادلعاين ،بعيداً  بكم أذىب أن أريدُ 

 .النهاية وىم البدايةُ  ىم ،(َيْخِتم َوِبُكم الل َخَتمَ  َوِبُكم الل فَػَتحَ  ِبُكم)

يُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :ادلئة بعد الثالثة اآلية إىل أعود  ﴾ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صاَلَرَهَ ئَِّْ عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ ثِيَب ًَرُصَوٍِّ

 أخذهتا ما إذا ،﴾صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :بالصَّدقة عنها ُعربِّ  أموالٌ  ىذهِ  ،بالصََّدقة عنها ُعب ِّرَ  أموالٌ  فهذهِ 
 ىذهِ  أخذت إذا ،األمر صاحب يا أنت أنتَ  ،ادلؤمنٌن أمًن يا أنت أنتَ  ،ا رسول يا أنت أنتَ  ،أنت

 ادلعىن ىذا ،يرتتب ال ادلعىن ىذا آخر أحدٌ  أخذىا إذا ،أخذهتا إذا أنتَ  ،وتزكيهم ُتَطهِّرىم فَإنَّك األموال
  بعدىا ما ولكن نعم ،جارة يا وأمسعي أعين بإيَّاكِ  نَ َزل الُقرآن إنَّ  :قائل يقول قد ،األموال أخذ ىو إذا يرتتب

 فهم ،واحد ومقامٍ  واحد سياقٍ  يف فاآلية ،مِّنُهم ىي لنا َسَكَناً  تكون الَّيت الصََّلة ىذه ؛﴾عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ﴿

 ًَصًَِّ ثِيَب ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ صدقة أموالنا من أخذوا ما إذا ويزكوننا يطهروننا الَّذين

 ىنا ما ومثل ،علينا منهم صَلةٌ  ،﴾عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ﴿ :ىنا ما مثل، ادلالية الطهارةُ  ،﴾ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صَالَرَهَ ئَِّْ عٍٍََْيُِْ
 جاء كما ندفعوُ  أنْ  علينا غلبُ  ما لنا يُبيحون حينما :والتطييب للتطهًن آخر شأنٌ  ُىناك ،ندفعها ضلنُ  أموال

  :فيها الَّيت الرسالة نفس زماننا إمام عن يعقوب ابن اسحاق توقيع الشريف التوقيع يف
 - َعَليِهم الل ُحجَّة َوأنَا َعَليُكم ُحجَِّتي فَِإنػَُّهم َحِديثَنا ِرَواةِ  ِإَلى ِفيَها فَاْرِجُعوا الَواِقَعة الَحَواِدث َوَأمَّا)

 -( ِلِشيَعِتنا أُبِيحَ  فَػَقد الُخْمس َوَأمَّا - اخلُُمس ويُقال اخلُْمس يُقال - الُخْمس َوَأمَّا - الرِّسالة نفس
 ،بالتسليم مأمورون ضلن ،تطهًننا أجواء يف اإلباحة وجعل ىنا أباحو اإلمام ولكنَّ  ،واجب أصلوِ  يف اخلُْمسُ 

 التسليم ىو ىذا ،نتطهَّر كي ندفع ال أن وأخرى نتطهَّر كي ندفع أنْ  يأمروننا مرَّة األِئمَّة ،التسليم ىو ىذا
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 ثُقفت ىكذا ،صدقة لو يُقال ال اخلمس أنَّ  من الشِّيعي أي ها عليك يشتبو ال ،﴾صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿
 ولكن ،َصدقة اخلُمسُ  البيت أىل ثقافة يف أمَّا ،صدقة اخلُمس ُيسمون ال النواصب ،النَّواصب ثقافة حبسبِ 
ت واألنعامِ  األموال لزكاة ،الواجبة للزكاة عنواناً  الصدقة فجعلوا علماؤنا َكَتب ىكذا  ،الفطرة ولزكاة ،والغَلَّ

 البيت أىل بينما العنوان ىذا من فأخرجوه اخلُمس أمَّا ،ادلستحبة للصدقات أيضاً  عنواناً  الصدقة وجعلوا
 .الصََّدقات ضمن من مصطلحهم ويف كلماهتم يف اخلمس وضعوا

 مثَلً  رواياتنا يف صحيح ،اإلسَلمية ادلكتبة منشورات من السَّادس اجلزء ىو وىذا الشِّيعة وسائل ىو ىذا
 الزكاة عن احلديث - الصََّدَقة َحرَّـ َلَما ىو إلَّ  إلو ل الل إفَّ ) :يقول 337 صفحة يف الصَّادق اإلمام

 الزَّكاة بلحاظ الكَلم ىنا ،(َفرِيَضة لََنا والُخمسُ  َحَراـ َعَليَنا فَالصََّدَقةُ  الُخْمس لََنا أَنْػَزؿَ  - الواجبة
  .الزَّكاة يف ىنا ادلصطلح فاسُتعِمل

 لقراءتو رلال ال طويل حديث ،اخلامس احلديث ،349 صفحة إىل نذىب إذا مثَلً  :عام بنحو ولكن
يُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :اآلية هبذه يأٌب اإلمام ولكنَّ  بتمامو  سَىٌَٓ صاَلَرَهَ ئَِّْ عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ ثِيَب ًَرُصَوٍِّ

 وىذه ،اخلامسة الرِّواية ،السادس اجلزء ،349 صفحة ،اخلمس عن احلديث سياق يف اآلية هبذه يأٌب ،﴾ٌَّيُُْ
 َوَسأُفسِّرُ  -:يقول أنْ  إىل ُسطُورىا من بعضاً  أقرأُ  ،القول فيها عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام فصَّل الرِّواية

 َوَسأَُفسِّرُ  ،َمْهَزيَار ِابن َعِليِّ  ِإَلى - اجلواد إمامنا يعين - َجْعَفر أَبُو َكَتَبوُ  ِممَّا َىَذا ،الل َشاءَ  إفْ  بَعَضوُ  َلكَ 
 ِفيَما َقصَّروا بَػْعَضُهم أو َصاَلَحُهم الل َأْسَأؿُ  - الشِّيعة عن يتحدَّث - َمَواِليَّ  ِإفَّ  ،الل َشاءَ  ِإفْ  بَػْعَضوُ  َلكَ 

َيِهم ُأَطهَِّرُىم َأفْ  فََأْحَبْبتُ  َذِلك فَػَعِلْمتُ  َعَليهم َيِجبُ   ،َىَذا َعاِمي ِفي الُخَمس َأْمر ِمن فَػَعلتُ  ِبَما َوُأزَكِّ
 يف باآلية جاء ىنا فاإلمام ،اآلية آخر إىل -﴾ ثِيَب ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :تَػَعاَلى اللُ  قَاؿَ 

 ِِْٓ خُرْ﴿ :صرػلة واآلية ،يُدفع أنْ  غلبُ  ما وسائر اخلُمس تتناول ىنا فاآلية ،اخلُمس عن حديثوِ  سياق

 اخلمس مسَّى الُقرآن أنَّ  يعين ىذا ،اخلمس يف الُقرآين ادلصطلح ىذا استعمل فاإلمام ،﴾صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ
 .صدقة اخلُمس مسَّى عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  واإلمام ،صدقة

 ،اإلسَلمية ادلكتبة منشورات من السادس اجلزء ،الشِّيعة وسائل من ،353 صفحة يف آخر موطنٍ  ويف
 رَُجلٌ  أََتى - الصَّادق إمامنا عن ،الكليين لشيخنا الشَّريف الكايف عن نقلها الرابعة والرِّواية ،الرابعة الرِّواية
 ،احتط ل يعين أغَمطتُ  - َوَحَراَماً  َحاَللً  َمطَالِِبو ِفي َأْغَمطتُ  َماَلً  َكَسْبتُ  ِإنِّي :فَػَقاؿَ  ،اْلُمْؤِمِنين َأِمير

 َأِميرُ  فَػَقاؿَ  ،َعَليَّ  اْختَػَلطَ  َوَقدْ  واَلَحَراـ ِمْنوُ  الَحاَلؿَ  َأْدِري َوَل  التػَّْوبَة َأَردتُ  َوَقد - واحلرام احلَلل أخذتُ 
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 .َصَدقة اخلُمس أنَّ  يعين تصدَّق ،الكَلم آخر إىل تصدَّق - َماِلك ِبُخْمسِ  َتَصدَّؽ :اْلُمْؤِمِنين

 ثِيَب ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :عليو اآلية ىذه تنطبق ادلعصوم يوجبو حٌن صدقة فاخلُمس

 َوَأمَّا -:يقول اإلمام ،والتطي ب للتطه رِ  سبباً  يكونُ  أيضاً  يبيحوُ  وحٌن .﴾ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صَالَرَهَ ئَِّْ عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ
 ِفي مِّْنوُ  َوُجِعُلوا ِلِشيَعِتَنا أُبِيحَ  فَػَقد - يدفعوا أن عليهم غلب ال ذلم مباح - ِلِشيَعِتَنا أُبِيحَ  فَػَقد الُخْمس

 َوَلَدتُػُهم لَِتِطيبَ  - لتطُهر لتطيب - َتْخُبثْ  َوَل  َوَلَدتُػُهم لَِتِطيبَ  - ؟دلاذا - َأْمرِنَا ظُُهورِ  َوْقتِ  ِإَلى ِحلّ 
 الل إفَّ ) :وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول ثقافة يف ،البيت أىل ثقافة يف قاعدة عندنا ضلنُ  - َتْخُبثْ  َوَل 

 العزائم ،(عزاِئِمو في إليوِ  ويُتقرَّب يُؤتى أفْ  ُيحبّ  َكَما رَُخصوِ  فيو إليو يُتَقرَّب وَأفْ  يُؤَتى َأفْ  ُيحبّ 
  .الواجبات

 َأْمرِنَا ظُُهورِ  َوْقتِ  ِإَلى ِحلّ  ِفي مِّْنوُ  َوُجِعُلوا ِلِشيَعِتَنا أُبِيحَ  فَػَقد الُخْمس َوَأمَّا :األمر ىذا مثل الر خص
 .َتْخُبثْ  َوَل  َوَلَدتُػُهم لَِتِطيبَ 

 ،العيَّاشي تفسًن ىو ىذا ،بالر خص االلتزام على األَِئمَّةِ  تأكيد على مثاالً  نأخذُ  ،العيَّاشي تفسًن ىو ىذا
 ،الثانية الطبعة ،الرسول ىاشم السيِّد وتعليق تصحيح ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة ،الثَّاين اجلزء ىو وىذا

 احلديث ،احلاجة موطن إىل أذىب ؟احلديث يقول ماذا ،74 رقم حديث ،093 صفحة ،ميَلدي 0282
ـْ  ِإلَيكَ  َأَحبُّ  الرِّقَاب َمدُّ  - األصحاب بعض - بَػْعُضَنا فَػَقاؿ - الصَّادق اإلمام مع  - َعِليّ  ِمن البَػَراَءةُ  َأ

َرأ أنْ  َوَبٌن َرقَ َبِتوِ  َقطعِ  بٌن اإلنسان ُخًنِّ  إذا يعين  بَػْعُضَنا فَػَقاؿ - الظاىرية اللفظية الرباءة قطعاً  ،َعِلي   ِمن يَ ب ْ
ـْ  ِإلَيك َأَحبُّ  الرِّقَاب َمدُّ   :َعمَّار ِفي اللِ  َقوؿَ  َسِمْعتَ  َأَما ،ِإليَّ  َأَحبُّ  الرُّْخَصةُ  :فَػَقاؿَ  ؟َعِلي   ِمن البَػَراَءةُ  َأ
  .إل أحبّ  الر خصة -﴾ ثِبإلِميَبِْ ُِطَّْئٌِّٓ ًَلٍَْجُوُ أُوْسِهَ َِْٓ ئِالَّ﴿
 َسأَْلُتو :قَاؿَ  - الصَّادق إمامنا عن - الل َعْبدِ  أَِبي َعن ،َعجالف ابن الل َعْبدِ  َعنْ  -:76 صفحة يف

 َعِليّ  ِمن البَػَراَءة إَلى ُتْدَعى أفْ  َويُوَشك بِالُكوَفة َظَهرَ  َقدْ  - ىذا اخلوارج من - الَضحَّاؾ ِإفَّ  :َلو فَػُقْلتُ 
 من الرباءةِ  إىل نُْدَعى أن أو ُتْدَعى أنْ  يُوَشك ،اخلوارج ِقَبل من يعين ُتْدَعى أن ويُوَشك - ؟َنْصَنع َفَكيفَ 

 أنْ  يعين - ِإلَيك َأَحبُّ  َشيءٍ  أيُّ  :َلوُ  قُلتُ  :قَاؿَ  - علي   من ابرأ - مِّْنو فَابْػَرأ :قَاؿَ  - نصنع فكيف علي
 فَػَقالُوا ِبَمكَّة ُأِخذَ  يَاِسر ابنُ  َعمَّارُ  َعَليوِ  َمَضى َما َعَلى َيْمُضوا َأفْ  :قَاؿَ  - ؟الرباءة نُظِهرَ  أن أو رقابنا نُقدِّم

  .﴾ثِبإلِميَبِْ ُِطَّْئٌِّٓ ًَلٍَْجُوُ أُوْسِهَ َِْٓ ئِالَّ﴿ :ُعْذرَهُ  الل فَأَنْػَزؿ ،ِمنو فَػَبرئ الل َرُسوؿِ  ِمن ِابْػَرأ :َلو
 ػلصل التطه ر يعين ،البيت أىل ثقافةُ  ىي ىذه ،بُرخصو يؤتى أن ػُلبّ  بعزائموِ  يؤتى أن ػلب ا أنَّ  َفَكَما



 1ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 417 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 36 - 
 

 من صادراً  األمر كان إذا ،﴾ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ :اآلية يف كما هبا نأٌب حٌن بالعزائم
 وحٌن .بالفروض بالعزائم نلتزمُ  حٌن الطهارة تتحقَّق ُىنا ،الزكوات ندفع أن ،اخلُمس َندفع أنْ  ادلعصوم
 أُبِيحَ  فَػَقد الُخْمس َوَأمَّا - أيضاً  الطهارة تتحقَّقُ  ادلعصوم برخصة برخصو نلتزمُ  فحٌن ،ادلعصوم يُرخِّصُ 
 التوقيع ىذا يف كما الغيبةِ  زمان يف مباحٌ  فاخلمس - َأْمرِنَا ظُُهورِ  َوْقتِ  ِإَلى ِحلّ  ِفي مِّْنوُ  َوُجِعُلواْ  ِلَشيَعِتَنا
 حينما تتحقَّق والطهارة ،الر خص هبذهِ  نلتزم حينما تتحقَّق الطهارة - َتْخُبث َوَل  ِوَلَدتُػُهم لَِتِطيبَ  - واضح

  .﴾ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ العزائم هبذه نلتزم

 ،ىم تطهرىم ال ،تطهرنا أيضاً  عليهم منا والصََّلة ،تطهِّرنا منهم الصََّلة ،﴾عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ﴿ :ىنا تَلحظون
 ما لنا يُبيح ادلعصوم ما ومثل ،يُطهِّرنا وذلك األموال ندفع أن علينا يفرض ادلعصوم ما مثل ،ضلن تطهرنا
 ذاك عليو ضلنُ  ُنصلِّي وحٌن يُطهِّرنا علينا ىو يصلِّي حٌن كذاك ،أيضاً  يُطهِّرنا وىذا اخلمس من علينا أوجبو
اً  شبيوٌ  وىذا ،أحاديثهم ويف رواياهتم يف واضح الكَلم وىذا ،يُطهِّرنا أيضاً   .العلمية بالطهارة جدَّ
 أوَّل ،﴾اٌْجٍَْذِ أَىًَْ اٌسِّخْسَ عَنىُُُ ٌٍُِرْىِتَ اٌٍَّوُ ٌُسٌِدُ ئََِّّٔب﴿ ،النَّجاسات أوسخ من اجلهل :علمية طهارة ىناؾ

 .فيهم علموُ  جتلَّى ،علماء خلقهم علمو من خلقهم ا خلقهم حٌن البيت أىل ولذلك ،اجلهل ىو الرِّجس
 - الرَِّضا َسأَلتُ  :قَاؿَ  ،الَوشَّاء َعن - األوَّل اجلزء الكايف ،األوَّل اجلزء الكايف ىو ىذا :ادلثال سبيل على
 َعن - الثَّالثة الرِّواية وىذه ،األَِئمَّة ىم بسؤاذلم اخللق ا أمرَ  الَّذين الذكر أىل أنَّ  بابُ  ىو الباب وىذا

 :فَػَقاؿَ  ؟﴾رَعٌٍََُّْْ الَ وُنزُُْ ئِْ اٌرِّوْسِ أَىًَْ فَبسْأٌٌَُاْ﴿ :ِفَداؾ ُجِعْلتُ  :لوُ  فَػُقلتُ  الرَِّضا َسأَلتُ  :قَاؿَ  ،الَوشَّاء
 َحقَّاً  :قُلت ،نَػَعم :قَاؿَ  ؟السَّائُِلوف َوَنحنُ  اْلَمْسُؤُلوف فَأَنْػُتم :قُػْلتُ  ،اْلُمْسُؤُلوف َوَنحنُ  الذِّْكر َأْىلُ  َنحنُ 
َنا ِإفْ  ِإلَينا َذاؾَ  ،ل :قَاؿَ  ؟ُتِجيُبونَا أفْ  َعَليُكم َحقَّاً  :قُلتُ  ،نَػَعم :قَاؿَ  ؟َنْسأََلُكم أفْ  َعَليَنا  َوِإفْ  فَػَعْلَنا ِشئػْ
َنا   .ادلالية الطهارة ىذهِ  مثل عِلمية طهارة ىذه - نَػْفَعل َلم ِشئػْ

 لنا أباحوا وإذا ،الطهارة علينا حتل   ﴾ًَرُصَوٍِّيُِ رُطَيِّسُىُُْ صَدَلَخً أٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُرْ﴿ ندفع أن علينا أوجبوا إذا
 َأْمرِنَا ظُُهورِ  َوقتِ  إَلى ِحل   ِفي مِّنوُ  وُجِعُلوا ِلِشيَعِتنا أُبِيحَ  فَػَقد الُخْمس َوَأمَّا) :الوجوب عنا واسقطوا
 غُليب فحٌن ،ىو ىو األمر وىذا ،بالر َخص نلتزم حينما ىنا الطهارة تتحقق ،(َتْخُبث َوَل  ِوَلَدتُػُهم لََتِطيبَ 
 يف كبًنة ومنفعةٌ  حكمةٌ  ُىناك قطعاً  اإلمام غُليب ال وحٌن ،اجلهل من للطهارة سبباً  يكون ذلك اإلمام
  .ذلك
 ؟ُتِجيُبونَا أفْ  َعَليُكم َحقَّاً  :قُلتُ  - تسألونا أن عليكم غلب - نَػَعم :قَاؿَ  ،َنْسأََلُكم أفْ  َعَليَنا َحقَّاً  :قُلت
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 نسوسكم وضلنُ  النَّقص من اجلهل من تعانون أنتم - ِإلَينا َذاؾَ  ،ل :قَاؿَ  - ؟جُتيبونا أنْ  عليكم غلب -
َنا ِإفْ  ِإلَينا َذاؾَ  :قَاؿَ  - مرادهُ  ىو ىذا باحلكمة َنا َوِإفْ  فَػَعْلَنا ِشئػْ  مشيئة عن يتحدَّث واإلمام - نَػْفَعل َلم ِشئػْ

 وىذهِ  -﴾ حِسَبةٍ ثِغٍَْسِ أَِْسِهْ أًَْ فَبِْنُْٓ عَطَبؤَُٔب ىَرَا﴿ :وتَػَعاَلى تَػَباَرؾ اللِ  َقوؿَ  َتْسَمع َأَما - احلكمة
 منطق ىو ىذا ،اخلمس لنا يبيحون وأخرى ،اخلمس علينا يوجبون مرةً  ،زُلَمَّد آل من تكاليُفنا ،تكاليُفنا

 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام توقيعُ  ىو وىذا احلديث منطقُ  ىو ىذا ،الُقرآن
 وىذا ،الوشاء عن قليل قبل عليكم قرأتوُ  الَّذي الرِّضا إمامنا عن احلديث كان ،أيضاً  الرَّضوي احلديث
 فضل يف جامع نادرٌ  بابٌ  عنوان حتت الشَّريف الكايف يف أيضاً  ،ادلعصوم اإلمام وصفِ  يف الطويل احلديثُ 

 يف الرِّضا إمامنا يقول ماذا ،الرِّضا إمامنا عن مسلم ابن العزيز عبد َرواه الَّذي احلديث ،وِصفاتوِ  اإلمام
ـُ  -:يقول ؟يقول ماذا ادلعصوم اإلمام وصف  والنَّقاءِ  الطهارةِ  جوِّ  يف ضلنُ  - الظََّمأ َعَلى الَعذبُ  الػَماءُ  اإِلَما

 الَّذي األوَّل ادلاء إىل مردهُ  ذلك وُكل   ،العلمية والطهارة ،ادلالية والطهارة ،ادلائية الطهارة جو يف والنظافة
 رواية يف قليل قبل علينا مرَّ  كما ،ا ول   َعِلي   ا َرُسول زُلَمَّدٌ  ا ِإالَّ  ِإَلو اَل  ؟كتب ماذا رلراه يف ا َكَتب

 يف ىنا الرِّضا إمامنا يقول ماذا ،االحتجاج يف الَطربِْسي رواىا الَّيت الصَّادق اإلمام عن معاوية ابن القاسم
ـُ  - الكايف رواية ـُ  - ؟يقول ماذا ٍُبَّ  - الظََّمأ َعَلى الَعذبُ  الػَماءُ  اإِلَما  َوالَغيثُ  الػُماِطر السََّحابُ  اإِلَما

 ىذا ادلاء أنَّ  من قلتوُ  ما ،اإلمام ىو ىذا - َوالرَّوَضة َوالَغِديرُ  الَغزِيَرة َوالَعينُ  - ؟يقول َماذا ٍُبَّ  - الَهاِطل
 إمام ادلاءُ  ،إليهم رمزي وبنحوٍ  صريح بشكلٍ  واضح بشكلٍ  ُيشًنُ  البيت أىل ثقافةِ  يف ادلصطلح ىذا العنوان
 ،ادلعٌن ادلاء ىو ىذا ،﴾َِّعنِيٍ ثَِّبءٍ ٌَأْرٍِىُُ فََّٓ﴿ إمامكم َغابَ  إنْ  ؛﴾غٌَْزاً َِبؤُوُُْ أَصْجَحَ ئِْْ أَزَأٌَْزُُْ لًُْ﴿ ،زماننا
  .ادلعٌن ادلاء ىذا ىو ،العذب ادلاء اإلمام
ـُ  ،الظََّمأ َعَلى الَعذبُ  الػَماءُ   (َقْطَرَىا السََّماء تُ ْنزِلُ  ِبُكم ِبُكم) - الَهاِطل َوالَغيثُ  الػُماِطر السََّحابُ  اإِلَما

ـُ  -( الَغْيث اُ  يُ نَ زِّل ِبُكمْ  ِبُكم)  الَّيت الغناء احلدائق ىي الروضة - َوالرَّْوَضة َوالَغِديرُ  الَغزِيَرة الَعينُ  َواإِلَما
ـُ  - ِخَلذلا األهنارُ  جتري ـُ  - اإلمام ىو ىذا - َوالرَّْوَضة َوالَغِديرُ  الَغزِيَرة الَعينُ  اإِلَما  األَنِيسُ  ُىو َواإِلَما

ُـّ  الشَِّقيق َواأَلخُ  الشَِّفيق دُ َوالَوالِ  الرَِّفيق اِىَية ِفي الِعَبادِ  َوَمْفَزعُ  الصَِّغير بِاْلَوَلدِ  البَػرَّةُ  َواأُل  النَّئاد - النََّئاد الدَّ
ُلغُ  الَِّذي َذا َفَمن - الرِّضا إمامنا يقول أن إىل ،العظمى ادلصيبة يعين  ِاْخِتَيارَه يُْمِكُنوُ  َأو اإِلَماـ َمْعرَِفة يَػبػْ

َهاتَ  َهات َىيػْ  الُعُظَماء َوَتَصاَغَرت الُعُيوف َوَخِسَئت األَْلَباب َوَحاَرت الُحُلـو َوتَاَىت الُعُقوؿ َضلَّت َىيػْ
 َوَعَجَزت الشَُّعَراء وََكلَّت األَلِبَّاء َوَجِهَلت الُخطَُباء َوَحِصَرت الُحَلَماء َوتَػَقاَصرت الُحُكَماء َوَتَحيػََّرت

 أو َشأنِو ِمن َشأفٍ  َوْصفِ  َعنْ  - عجزوا اجلميع - َشْأنِو ِمن َشأفٍ  َوْصفِ  َعنْ  البُػَلَغاء تَوَعيَّ  اأُلَدبَاء
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َعتُ  أو ِبُكلِّو يُوَصفُ  وََكيفَ  ،َوالتػَّْقِصير بِالَعْجزِ  َوَأقَػرَّت َفَضائِِلو ِمن َفِضيَلةٍ   ِمن َشيءٌ  يُػْفَهمُ  أو ِبُكْنِهو يُػنػْ
 َوَوْصفِ  اْلُمتَػَناِولِين َيدِ  ِمن النَّْجمِ  ِبَحيثُ  َوُىو َوأنَّى َكيفَ  َل  ِغَناه َويُػْغِني َمَقاَموُ  يَػُقوـُ  َمن يُوَجدُ  أو َأْمرِه

 - يُوَجدُ  َذِلكَ  أفَّ  أََتظنُّوفَ  َىَذا ِمثلُ  يُوَجدُ  َوأَينَ  َىَذا َعن الُعُقوؿُ  َوأَينَ  َىَذا ِمن اِلْخِتَيارُ  فَأينَ  ،الَواِصِفين
 ُمَحمَّد الرَُّسوؿِ  آؿِ  َغيرِ  ِفي يُوَجدُ  َذِلكَ  أفَّ  أََتظنُّوفَ  - كَلموِ  من أقرأُ  زلتُ  ال أنا لست يقول الرِّضا اإلمام

 .األولياء يتوجَّوُ  إليوِ  الَّذي ا وجو يا عليك َسَلمٌ  -
 من ؟بابٍ  أي من التاسع ىو واحلديث ،األوصياء سيِّدُ  قالوُ  مبا وأذكركم نفسي أُذَكِّر ،أيضاً  الكايف إىل وأعود
ثُنا ،الصَّادق إمامنا عن واحلديث ،إليو والرد اإلمام معرفة باب ،الشَّريف الكايف من األوَّل اجلزء  َجدِّه عن ػُلدِّ
 يَػْفَرغُ  - صلسة عيون - َكِدرَة ُعُيوفٍ  ِإَلى النَّاسُ  َذَىبَ  َحيثُ  َسَواءٌ  َوَل  -:يقول أن إىل ،ادلؤمنٌن أمًن

 - اْنِقطَاع َوَل  َلو نَػَفاذَ  َل  رَبِّها بَِأْمرِ  َتْجِري َصاِفية ُعُيوفٍ  ِإَلى ِإلَيَنا َذَىبَ  َمن َوَذَىبَ  بَعض ِفي بَعُضَها
 أذىب الَّذين البيت أىل ىم ىؤالءِ  ،الطهارة بيت أىل ىم ىؤالءِ  ،علمية وطهارة مالية وطهارة مائية طهارة

 ادلطالب ىذه نوافذ من نافذةً  أُغلق أنْ  أحاول وُكلَّما تتشعَّبُ  ادلطالبُ  .تطهًناً  وطهَّرىم الرِّجس عنهم اُ 
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل بكم أذىب ،ونوافذ نوافذ تتفتَّح
 احبثوا ،عنها احبثوا ،طاىرة ثقافةٌ  ىي ىل ،ثقافتكم عن احبثوا ،صافية ُعُيونٌ  وىناك ،قذرة كدرة عيونٌ  فهناك

 َأْىلِ  َطرِيقَنا َغيرِ  ِمن الػَمَعاِرؼِ  طََلبُ ) :قانوناً  لنا وضع زمانكم إمام ألنَّ  لكم مين نصيحةٌ  ،أصوذلا عن
 (الصَلة معاين) :عنونتها الَّيت احللقات ىذه بوِ  بدأتُ  الَّذي الكَلم نفسُ  ىو ىو ،(إِلْنَكارِنَا ُمَساِوؽٌ  الَبيت

 :زماننا إمام قانون، واحد الكَلم تَلحظون ،(َحقَّنا أَْنَكر فَػَقد الصَّاَلة يَػْعِرؼ َلم َمنْ ) :الباقر إماُمنا قالو ما
 العلوم باقر .ُىو ُىوَ  مساوي يعين مساوق (إِلْنَكارِنَا ُمَساِوؽٌ  الَبيت َأْىلِ  َطرِيقَنا َغيرِ  ِمن الػَمَعاِرؼِ  طََلبُ )

 ثقافةُ  فهل ،(َحقَّنا أَْنَكر فَػَقد الصَّاَلة يَػْعِرؼ َلم َمنْ ) ؟الشريف الكايف يف اخلفَّاف سعدٍ  رواية يف يقول ماذا
 ؟أمجعٌن عليهم وسَلمو اِ  صلواتُ  طريقهم من ىي الَّيت ادلعرفة على مبنيَّةٌ  ثقافةٌ  صَلتكم وثقافة وضوئكم

 الفضائيات ويف علماؤنا ألَّفها الَّيت الكتب يف ادلوجود ىو كما القطبية أو الصوفية أو الشَّوافعِ  طريق من أم
 من ثقافتكم أصول عن احبثوا ،وختاريفي بأحاديثي لكم شأن ال ،بأنفسكم أصوذلا عن احبثوا ،ادلنابر وعلى

  .إليكم وردت أين ومن تأخذوهنا أين
 يف الطهور بادلاء وحّتَّ  ادلعنوي بُعدهِ  يف ،العلمي بُعدهِ  يف الطهور بادلاء ،الطَّهور بادلاء تنبعُ  صافية عيونٌ  ُىناك
 والء دون من ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   والءِ  دون من طهارتوُ  تكتملُ  ال الطهور فادلاءُ  ،احلسي بُعده
 وإالَّ  ،وادلتطهِّر ادلتوضئ قلب عليو يشتمل الَّذي علي   والء دون ومن ادلاء نفس يف يتجلى الَّذي علي  

 ىو ىذا ،بثقافيت ىي ما والصَّادق الباقر ثقافة ىذهِ  ،سواء حد   على والسرقة واللواط والزىن والصََّلة فالوضوء
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  .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  حديثهم
 :يف احلديثُ  مرَّ 

o  ًادلائية الطهارة مرتبة يف أوَّال.  
o  ًادلالية الطهارة مرتبة يف ثانيا. 
o  ًالعلمية الطهارة مرتبة يف ثالثا. 
o  ًادلعنوية الطهارة مرتبة عن سأحتدَّثُ  رابعا. 

 مِّنهم الصََّلة ىذه ،﴾ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صَالَرَهَ ئَِّْ عٍٍََْيُِْ ًَصًَِّ﴿ :التوبة سورة من ادلئة بعد الثَّالثة اآلية يف علينا مرَّ 
 ،احلدّ  ىذا عند تنتهي ال الطهارة مراتب وقطعاً  ،الرَّابعة ادلرتبة يف ادلرتبة ىذهِ  يف حديثي أمَّا ،وإلينا علينا

  .ادلقام بوِ  يسنحُ  ما حبسب ادلطالب أىم على الضَّوء ُأسلَّط أنْ  ُأحاول ولكنَّين
 ادلعنوية والطهارة :المعنوية الطهارةُ  البرنامج ىذا في عنها أتحدَّثُ  الَّتي المراتب من الرَّابعة المرتبة إذاً 
 ضلن عليهم ُنصلِّي حينما ،عليهم صَلتُنا :ادلعنوية الطهارة مظاىر من ،درجات وذلا ُصور وذلا مظاىر ذلا

 ،عقيدتو يراجع أنْ  وعليو عقلو يراجع أنْ  عليو ذلم نافعاً  أثراً  تُرتِّبُ  عليهم صَلتنا أنَّ  يعتقدُ  الَّذي ىذا ،نتطهر
 تَلحظون ،الطُهر حقيقة يا ،زُلَمَّد آل يا - َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  - ؟فيها نقرا ماذا الكبًنة اجلامعة الزِّيارة
 الزِّيارةُ  ىذهِ  ،الكامل البليغ القولُ  ىو ىذا - َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  - إليهم وتعود منهم تنبع الطُهر معاين

 َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  - بيوتكم يف يتوف َّرُ  الَّذي الكتاب اجلنان مفاتيح من عليكم أقرأُ  وأنا ،الكبًنة اجلامعة
 ِمن) ِوَليَِتُكم ِمن ِبوِ  َخصََّنا َوَما َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  - الزَّمان صاحب يا سيِّدي زُلَمَّد آلَ  يا -

 ذلك من أكثر شيعة يا تريدون ماذا - ِلُذنُوبَِنا وََكفَّارَةً  لََنا َوتَػزِْكَيةً  أِلَنْػُفِسَنا َوَطَهارَةً  ِلَخْلِقَنا ِطْيَباً  (َواَليَِتُكم
 َوَجَعلَ  - !؟ذلك من أكثر تريدون ماذا النَّاصبية الثَّقافة وترتكوا إليهم تعودوا حّتَّ  ؟تريدون ماذا زُلَمَّد آل من

 أال - ِلُذنُوبَِنا وََكفَّارَةً  لََنا َوتَػزِْكَيةً  أِلَنْػُفِسَنا َوَطَهارَةً  ِلَخْلِقَنا ِطْيَباً  ِوَليَِتُكم ِمن ِبوِ  َخصََّنا َوَما َعَليُكم َصاَلتَػَنا
  .احَلسن ابن احُلجَّة امسها الُنقطة ىذهِ  ،واحدة نقطةٍ  ِعند تلتقي مجيعاً  ادلعاين أنَّ  ُتَلحظون

 َوَجَعلَ  - ؟طُلاطبهم ماذا ،والباقر ،والصَّادق ،والسجادُ  ،اجملتىب ،عليهم ا صلواتُ  البقيع أِئمَّة زيارة يف
 مصباح يف الصَّادق إمامنا حديثِ  يف مرَّ  الَّذي ادلضمون ،الرَّمحة معدنُ  ُىم - لََنا رَْحَمةً  َعَليُكم َصاَلتَػَنا
 رَْحَمةً  َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  -( الل رَْحَمة ِإَلى تَػَقدَُّمكَ  - تقدَّم ؟صورةٍ  بأي - اْلَماء ِإَلى تَػَقدَّـ) :الشَّريعة

 الطهارة عن يبحثُ  من - ِوَليَِتُكم ِمن َعَليَنا َمنَّ  ِبَما َخْلَقَنا َوطَيَّبَ  لََنا اللُ  ِاْخَتارَُكم إذْ  ِلُذنُوبَِنا وََكفَّارَةً  لََنا
اه ُتشًن ُكل ها ادلرورية العَلئم ،النقاء عن الصَّفاء عن يبحث من ،والتنظ ف النَّظافةِ  عن ،والتطه ر  عٌن باجتِّ

اه ،النجاة وسفينة احلياة  والصََّلة ،لنا َتطهًنٌ  َعلينا مِّنهم فالصََّلةُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام باجتِّ
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 ىذهِ  ،وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد علينا هبا منَّ  منَّةٍ  وأي   َفضلٍ  وأي   ،فيها ضَلنُ  نِعمةٍ  أي   ،لنا تطهًنٌ  عليهم مِّنَّا
 مراتب من مرتبةٌ  ىذه .زُلَمَّد عطاءُ  ىو فهذا زُلَمَّد عطاء عن سائَلً  ُكنت إن ،زُلَمَّد عطاء ىذا ،زُلَمَّد ِمَننُ 

 يف الصََّلة ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي يعين زُلَمَّد على ُنصلِّي حٌن ،زُلَمَّد على ُنصلِّي حٌن ،الطهارة
 وشانئك ﴾اٌْىٌَْثَسَ أَعْطٍَْنَبنَ ئَِّٔب﴿ ،فاطمة يبتُ رُ  إنَّوُ  زُلَمَّد آل يْبرُت  الَّذي ألنَّ  ،زُلَمَّد آل وعلى زُلَمَّد على أصلها

  .الَبرتاء الصََّلة يصلِّي الَّذي ىذا ،األبرت ىو ؟ىو من
  :ومعاين دالالت ذلا البرتاء والصََّلةُ 

o  ُالنَّواصب يفعلوُ  ما ىو :اللفظي ادلستوى يف البرتاء الصََّلة.  
o ويفهمون زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ُيصل ون حٌن الشِّيعة يفعلوُ  ما ىو :ادلعنوي ادلستوى يف البرتاء والصََّلة 

 زُلَمَّدٍ  على ُيصل ون حٌن ،أيضاً  برتاء صَلةٌ  ىذه ادلخالفٌن ذوق حبسب ادلخالفٌن يريد ما حبسب معناىا
  .صَلتنا من ينتفعون شيئاً  إليهم ُنِضيفُ  عليهم بصَلتنا إنَّنا ويعتقدون زُلَمَّد وآل

 ىذا يف علينا مرَّ  الَّذي ىذا البيت أىل منطقُ  ،البيت أىل مبنطق ىو ما ادلخالفٌن منطق ىو ادلنطقُ  ىذا
 ما معنوياً  .النواصب بو يقوم ما ىو لفظياً  البرتاء الصََّلة :ضلوين على البرتاء فالصََّلةُ  ،الكامل البليغ القول
 ادلذاقات وحبسب ادلقاييس حبسب زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة معىن يفهمون حٌن ،الشِّيعة بوِ  يقوم

  .النَّاصبية
 ذلا الطهارة وىذه :الحسينية الطهارةُ  والطهارة التطهُّر مظاىر من آخر مظهرٌ  أو صورةٌ  ىناؾ

 إليها ُأشًن لكنَّين ،ُأخرى مناسبةٍ  يف تعاىل ا شاء إنْ  عنها أحتدَّثُ  ،ىنا عنها احلديث أريدُ  ال ،خصوصيتها
 يف ،رجب نصف يف ،رجب أوَّلِ  يف ادلخصوصة الزِّيارة الُشهداء سيِّد زيارة ىي ىذهِ  ،إليها أشًنُ  باجململ فقط

  ؟عليو اِ  صلواتُ  طُلاِطبوُ  كيف ،الشعبانية الرجبيةُ  الزِّيارة ىذه ،شعبان من النِّصف
 مباذا أشهدُ  ُحسٌن يا ا عبد أبا يا - َأْشَهدُ  - ا ِإالَّ  ِإَلو اَل  أنْ  َأْشَهدُ  نقول كما (َأْشَهدُ ) ىذهِ  - َأْشَهدُ 
 ىنا البَلد - الِباَلد ِبكَ  َوَطُهَرت َطُهْرتَ  ،ُمَطهَّر طَاِىرٍ  طُْهرٍ  ِمنْ  ُمَطهَّر طَاِىرٌ  طُْهرٌ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ  - ؟أشهد
 َوَطُهَرت َطُهْرتَ  - قطعاً  احلسينية الطهارة منظومة إىل ينتمون شلَّن ،بشر من عليها وما األرض منها ادلراد
 ادلكان ،الطهارة درجات من درجة ىذه َحَرُمك َطُهر - َحَرُمك َوَطُهرَ  ِفيَها أَْنتَ  َأْرضٌ  َوَطُهَرت الِباَلد ِبكَ 

 أعلى َمرتبة ىذهِ  - َحَرُمك َوَطُهرَ  - األكثر ىو احُلسٌن إىل ادلعنوي بادلستوى أو احلسِّي بادلستوى األقرب
 أَْنتَ  َأْرضٌ  َوَطُهَرت - َكربَلء طهارة يف ،األرض طهارة يف منها أقل َمرتبة ،احَلرم طهارة يف الطهارة يف

 إىل ،احُلسينيَّة ادلنظومة إىل تنتمي أنْ  بشرط ،كربَلء أرضٍ  ُكل   ،البَلد ُكل   - الِباَلد ِبكَ  َوَطُهَرت ،ِفيَها
 طَاِىرٍ  طُْهرٍ  ِمنْ  ُمَطهَّر طَاِىرٌ  طُْهرٌ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ  - ىذهِ  ىي احُلسيين الطُهر منظومة ،احُلسيين الط هر منظومة
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 يا - َطُهْرتَ  ُمَطهَّر طَاِىرٍ  طُْهرٍ  ِمنْ  ُمَطهَّر طَاِىرٌ  طُْهرٌ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ  - يفوح فاطمة َعَبقُ  ىنا - ُمَطهَّر
 الَّذين أنصارهُ  طُلاطب ولذلك - َحَرُمك َوَطُهر ِفيَها أَْنتَ  َأْرضٌ  َوَطُهَرت الِباَلد ِبكَ  َوَطُهَرت - حسٌن
ـُ ) :طُلاطبهم يديو بٌن قرابٌن أنُفسهم َقدَّموا ـُ  ؛ الدََّنس ِمن طَاِىرِينَ  يَا َعَليُكم السَّاَل  يَا َعَليُكم السَّاَل

 َحَرُمك َوَطُهرَ  َطُهْرتَ  - احُلسٌن َحرم يف ُىم مادياً  ىؤالء ،الطُهر هبذا تطهَّروا ىؤالء ،(الدََّنس ِمن طَاِىرِينَ 
ـُ ) :الدَّنس من َطُهروا لذلك احُلسٌن إىل النَّاس أقرب ىم ومعنوياً  -  ،(الدََّنس ِمن طَاِىرِينَ  يَا َعَليُكم السَّاَل

  .وادلعنوية ادلادية القذاراتِ  على يُطلق والدنس
 لُ ػػػػػػػجمي وػػػِديػرتَ ػيَ  ِرَداءٍ  لُّ ػػػػػػػفكُ     ِعرَضوُ  اللـؤ من يُدِنس لم المرءُ  إذا

 . .. السموأل اليهودي العريب الشَّاعر يقول كما..معنوياً  يكون وقد مادياً  يكون قد ىنا اللؤم
ـُ ) م ،وطهروا وطهروا طهروا ؛(الدََّنس ِمن طَاِىرِينَ  يَا َعَليُكم السَّاَل  الطهارة مبنظومة وثيقاً  ارتباطاً  ارتبطوا ألهنَّ

 الطهارة ىذهِ  - ُمَطهَّر طَاِىرٍ  طُْهرٍ  ِمن ُمَطهَّر طَاِىرٌ  طُْهرٌ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ  - ادلشرقة ادلنظومة ىذه ،احُلسينيَّة
 عن ؼلتلفُ  قانوهنا طهارةٌ  احُلسينيَّة الطَّهارة ،زُلَمَّد رمحة من ُأخرى رمحةٌ  ىذهِ  ،فسيح وسيعٌ  بابٌ  احُلسينيةُ 

 األعظم الطهور عن احلديثُ  ومرَّ  .ادلعنوية الطهارة ِسياق يف ولكنَّها ،األخرى الطهارات مراتب قوانٌن سائرِ 
 وعلي   زُلَمَّدٍ  فوالية ،ادلهدويَّة الطهارة ىي الطَّهارة ىذه ،األعظم الطهور وعليّ  زُلَمَّدٍ  والية ،وعليّ  زُلَمَّدٍ  والية
 . عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام يف تتجلَّى ؟تتجلَّى أين

 َخَلقَ  َوَلمَّا - األوَّل ادلاء عن حتدث حٌن عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام حديث يف تَلحظون
 ادلاء يف ىذا - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َمْجَراه ِفي َكَتبَ  اْلَماء َوَجلَّ  َعزَّ  الل

 إىل - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  - وعلي   مبَُحمَّدٍ  متجليةً  الطهارةُ  فكانت ،األول
 - تكتمل ل الطهارة - الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإذا - الصَّادق إمامنا قال أنْ 

  .اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقل
 َطُهورِ  َأْعظَّم َوِإفَّ  - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  إمامنا تفسًن يف علينا مرَّ  ىو ىو ادلضمون ىذا

 َوُمَواَلة الَوِصيِّين َسيِّدُ  َوأَنَّوُ  َعِلي   َوُمَواَلة اْلُمْرَسِلين َسيِّدُ  َوأَنَّوُ  ُمَحمَّدٍ  ُمَواَلةُ  - ؟ىو ما - الصَّاَلة
 ىذا ،يتحقَّق لنْ  لصَلِتك األعظم الطهور فإنَّ  عليَّاً  َفَصلتَ  إذا ،وعلي   زُلَمَّدٌ  - َأْعَدائِِهَما َوُمَعاَداة َأْولَِيائِِهَما

ثنا وآلو عليو ا صلَّى ا رسول كَلم  تُػْقَبلُ  َل  الَِّتي الصَّاَلة َطُهورِ  َأْعظَّم َوِإفَّ  - العسكريّ  إمامنا بو ػُلدِّ
 يف تتجلَّى وعلي   زُلَمَّدٍ  مواالة - وعلي   ُمَحمَّدٍ  ُمَوالة فَػْقِده َمعَ  الطَّاَعات ِمن َشيء َوَل  ِبو ِإلَّ  الصَّاَلةُ 
  .ادلهدويَّة الطهارة ىي وىذه ،احَلسن ابن احُلجَّةِ  زماننا إمام ُمواالة
 وىناك .البقيع أِئمَّة زيارة ويف الكبًنة اجلامعة الزِّيارة يف مرَّ  كما عليهم صَلتِنا من الناشئة الطهارة فُهناك
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 حتدَّث الَّيت ادلهدوية الطهارة وىناك .حسٌن يا (ِفيَها أَْنتَ  َأْرضٌ  َوَطُهَرت َحَرُمك َوَطُهرَ ) احلسينية الطهارة
ا ووصفها تفسًنهِ  يف العسكريّ  إماُمنا عنها  الَّذي ادلضمون ىو ىو ،وعلي   زُلَمَّدٍ  ِوالءُ  األعظم الطهور بأهنَّ
 َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقل - طاىراً  ليس - الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا) :العرتة صادق قالوُ 

  .(اْلُمْؤِمِنين
 ىو ىذا ،كَلمهم ىذا عندي من أحتدَّث ال إنَّين :الزَّىرائيَّة الطهارةُ  ىي األـ الطهارةُ  ،األُـ الطهارةُ 
  ؟الزَّىراء خُتاِطبون ماذا ،عليها اِ  صلواتُ  فاطمة زِيارة وىذهِ  اجلنان مفاتيحُ 
 .إليكم أعود الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب

 األُم والطهارة ،ادلهدوية الطهارةُ  وىناك ،احُلسينية الطهارةُ  ُىناك زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على بالصََّلة التطه رِ  بعد
 َوَزَعْمَنا - زِيارهتا يف ونأتقر  ىكذا ،الزَّىرائيَّة الطهارةُ  ىي القيمومة ذلا الَّيت الَقيَِّمة والطهارة األصل والطهارة

 لفاطمة أولياء ضلنُ  :أوَّالً  ،أولياء لكِ  أنَّا زعمنا - أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكلِّ  َوَصاِبُروف َوُمَصدُِّقوفَ  َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا
 الطهور وعلي   زُلَمَّدٌ  - َوِصيُّو ِبوِ  َوأََتى أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكلِّ  َوَصاِبُروفَ  َوُمَصدُِّقوف َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا -

 يعين - َلُهَما بَِتْصِديِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصدَّقْػَناؾِ  ُكنَّا ِإفْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا - ىي ِىي ادلهدويَّة الطهارة ،األعظم
 لِنَُبشِّرَ  - وإمضائها تصديقها خَلل من إالَّ .!! .الزَّىرائيَّة الطهارة ِخَلل من إالَّ  تتحقَّق ال الطهارة تلك

 ادلاسونية يعين ؟ماسوين ِفكرٌ  ىذا ىل تقولون ماذا ،واحُلَسٌن احَلَسنِ  أُمَّ  يا - ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا
 والزِّيارات األدعية ىذه ؟تقولون ماذا ؟الدَولية ادلخابرات كتبتها الرِّوايات ىذهِ  ،الزِّيارة ىذه كتبت الَّيت ىي

  .زُلَمَّد آل ثقافة ىذه والرِّوايات واآليات
 أَبُوؾِ  بِوِ  أَتَانَا َما ِلُكلِّ  َوَصاِبُروفَ  َوُمَصدُِّقوف َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا - السطران ىذان األعلية غاية يف سطران
 تفسًن يف قليل قبل عنو احلديثُ  مرَّ  الَّذي األعظم الطهور ىذا - َوِصيُّو ِبوِ  َوأََتى وآلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى
 إىل حَتتاجُ  ،ادلهدويَّة الوالية األعظم الطهور نفسوُ  ىو ىذا الصَّادق اإلمام حديث ويف العسكريّ  اإلمام
 تعتقدون ؟أنفسكم على تكذبون ؟فاطمة على تكذبون الزِّيارة ىذه تقرؤون حٌن ،فَاطمة ِمن إمضاء ،إمضاء

 ِلُكلِّ  َوَصاِبُروفَ  َوُمَصدُِّقوف َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا - ؟أنتم تقولون ماذا ؟تفعلون ماذا ؟هبا تعتقدون ال ؟هبا
قْػَناؾِ  ُكنَّا ِإفْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا َوِصيُّو ِبوِ  َوأََتى وآلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما  بَِتْصِديِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصدَّ

 .القيمومة ىي ىذهِ  ،الَقيِّمة فاطمةُ  ،القيمومة ىذه ىي - ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لُِنَبشِّرَ  َلُهَما
 ُعنواناً  أجعلها كي الكلمة ىذه أقول إنَّين (َزْىرَّاء يَا) :أقول حٌن ذلم أقول فقط وللزَّىرائيٌِّن للزَّىرائيٌِّن أقول

 ىذهِ  تستصغروا ال ،ىذهِ  ىي األُم والطهارة ،األصل الطهارة ،قليب لتطهًن ،عقلي لتطهًن ،أقول ما لتطهًن
 وقال نفسي زوَّجُتك األجنبية ادلرأة للرَُّجل قالت إذا ادلرأة ،حُترِّم والكلمة حُتلِّل الكلمةُ  ديننا يف ضلنُ  ،الكلمة
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 ،ادللكية تنقلُ  الكلمةُ  ،عليو حَتُرم الكلمة هبذهِ  طالق أنتِ  ذلا قال وإذا ،ذلا وػلل   لو حَتل   الكلمات هبذه قبلتُ 
ا الكلمةُ  ،اشرتيتُ  ،كذا ِبعُتك ،كذا بعت  الكلمة تقول البيت أىل أحاديثُ  ،الدِّين من اإلنسان ختُِرج ُرمبَّ

 يف علينا مرَّ  لذا ،النَّار من دتنعُ  والكلمةُ  اجلنَّة من خُترِجُ  الكلمة ،النَّار إىل ُتدخلُ  والكلمةُ  اجلنَّة إىل ُتدِخل
 َلم َوِإَذا ُكلُّو َجَسُدؾ َطُهر ُوُضوِئك َعَلى الل ِاْسمَ  ذََكْرتَ  إَذا) :ادلتقدِّمة احللقات يف الشَّريفة األحاديث

 للطهارة عنوانٌ  ىذا زىراء يا ،زىراء يا أقول فحٌن! !كلمة (اْلَماء َعَليوِ  َجَرى َما َجَسِدؾَ  ِمن َطُهر َتْذُكر
  .األُم للطهارة

 ،واحلسٌن احلسن أُمَّ  يا - ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لِنَُبشِّر - الزِّيارة ىذه يف ادلوجود ادلضمون ىو ىذا
 ىو عليهم الصََّلةُ  ،هبم باالرتباط طهارتنا ،عليهم بالصََّلةِ  طهارتنا ،الطهارات مراتب أىمّ  من ىذه إذاً 

 ،بشرط ولكن زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي حٌنَ  ،واليتنا عن إعَلنٌ  ،مودَّتنا عن إعَلنٌ  ىو ،هبم ارتباطٌ 
 منا يُطلب ،وسجودنا ركوعنا يف صَلتنا نَعرف أنْ  منَّا يُطلب ما ِمثل ،مبعرفة ُنصلي أنْ  ُنصلِّي حينما بشرط

 العيون من ال الصافية العيون من ادلعرفة ىذهِ  تكون أن والبُدَّ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على صَلتنا نعرف أن
  .الطاىرة ادلنابع من ،زُلَمَّد آل عيون من ،القذرة الكدرة

 من مرتبةٌ  ولكنَّها آخر شأنٌ  فذلك احُلسينيَّةُ  الطهارة أمَّا ،لنا طهارةٌ  هبم ارتباطنا ،لنا طهارةٌ  عليهم فصَلتُنا
 طهارةٌ  توجد ال ادلهدوية الطهارة دون من ،الدين أساس ىي ادلهدويَّة والطهارة ،ادلعنوية الطهارة مراتب

ا وعلي   زُلَمَّدٍ  ِوالءُ  الطهور أعظم ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة طهارة توجد وال ُحسينيَّة  الطهارة إهنَّ
 ؛فاطمة ىي وقَ يِّمةٌ  ألصل ىذا من تتأتى والطهارة ادلعصوم اإلمام ىو واحد أصلٌ  أصل الدين ذلذا ،ادلهدوية

 (. .!!.َزْىرَّاء يَا ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لُِنَبشِّر)
 إنْ  غد يوم حللقة ىذا سأترك لكنَّين عملية بصورةٍ  كَلمٍ  من تقدَّم ما ُأخلِّص أنْ  بودي كان الوقت بنا طالَ 
 .تعاىل ا شاء

 ... الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف. .. لََّس ٌب. .. احلُسني أَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف ٌَب

  ... احلُسني أَخٍِهَ ثِحَكِّ اإلْٔزَسِْٔذ عٍََى ًَُِزَبثِعٍِنَب
ا الشَّاَشة نَفسِ  على َتعاىل ا َشاء إنْ  َغداً  احلديث تَتمَّةُ    ... الَفَضائِيَّة الزَّىرائِيَّةُ  الَقَمرُ  ِإهنَّ

  ... اهلل أِبِْ يف ... خٍَِّعبً اٌدُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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 :وفي الختاـ
ل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوص البرنػػامج كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع ل 

أخطػػاء وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامج يخلػػو مػػن 
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.
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