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 اٌِّْئَت بَعد األَزْبَعًٌَُْ اٌثَّبِنتُ تُمٍََحَاٌْ

  5ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..اْلِمَئة بَ ْعد واأَلربَعون ةُ مناثَّ ال احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبيَ 

 ... العنوان ىذا ربت اخلامسةُ  احللقةُ  ىي وىذه، (الصَّالة َمَعاِني) :َىذهِ  َحلَقاتَِنا وُعنوانُ 
 أنْ  أَردتُ  نُقطةٍ  إىل ووصلتُ  الطَّهارةِ  وَفحاَوى وحباالتِ  ناتِ ؤو بش يرتبطُ  فيما حديثي ُأكمل أنْ  أستطع مل

 كي َحديثٍ  من تقدَّم ما ُأخلِّصَ  َأن ُأحاولُ  احللقة َىذهِ  ُب  ،ُيسعفِن  مل الوقتَ  لكنَّ  َكَلمٍ  ِمن تقدَّم َما ُأخلِّص
 .َجديدة َفقرةٍ  ُب  َغد يَوم َحَلقةِ  ُب أشرع

م ،ُىم الِقبلة َحقيقةُ  ،الِقبلةُ  أن َُّهم َأمجعي َعليهم وَسَلُمو اللِ  َصلواتُ  أن َُّهم ُب احلديثُ  مرَّ   ،الِقبلةُ  أَّنَّ
م ،ادلعمور والَبيتُ  ،والَكعبةُ   وأن َُّهم ،الشَّريفة وكلماهِتم ِعباراهتم ِبصريحِ  َوردت ادلضامي وَىذهِ  ،الَعرش وأَّنَّ

م ،وِصياُمهم ادلؤمنيَ  صَلةُ  م ،َصَلتِنا أوقاتُ  وأَّنَّ م ،َرمضان َشهرُ  وَأَّنَّ  بسائر بَالك َفما ،القدر ليلةُ  وأَّنَّ
م ،األيَّام م ،الكتاب فاربةُ  وأَّنَّ م ،وأَّنَّ م ،وأَّنَّ  ،األعظم الطَّهورُ  وُىم ،الطَّهور ادلاءُ  وىم ،األوَّل ادلاءُ  وُىم ،وأَّنَّ
 َكي ادلاء َذلكَ  إىل َنظَرت َقد ِرضاُىم ُعُيونُ  تكونَ  َأنْ  إالَّ .!! .ِبرضاىم إالَّ  تتحقَّقُ  ال وطهوريَّتوُ  ادلاءِ  طهارةُ 

 .!!.وطهوريَّتوُ  َطهارتوُ  تَتحقَّق
 ُب ضلنُ  وىا ،لُبنان ،بريوت ،للمطبوعات التعارف دار ،الشَّريف الكاُب كتاب من الثَّامن اجلزء ىو ىذا

 َلو -؟ الطاِىرة العرتة صادق يقول ماذا ،الصَّادق إمامنا عن واحلديثُ  ،963 احلديث ورقم ،931 صفحة
 ِبْسمِ  :َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ  زَِخيَخاً  َيزخ   َوُىوَ  َجْنَبيو َعَلى َماُؤهُ  َأْشَرؼَ  َوَقدْ  الُفَرات أََتى َعِلي   َولي   َغيرَ  أفَّ 
 صرػلةٌ  واضحةٌ  الرِّواية ؟تقولون ماذا - ِخْنزِير َلْحمَ  أو َمْسُفوَحاً  َدَماً  َكافَ  ،هلل الَحْمدُ  :قَاؿَ  َفرِغَ  فَػَلمَّا ،اهلل

اً   - عليو الل َصلواتُ  الِعرتَة َصادق عن الرِّوايةُ  وىذه ،الثَّامن اجلزء ىو وىذا ،الكاُب ىو ىذا قلت كما ،جدَّ
 احلديثُ  ؟(علي   ولِّ  َغريَ ) الصَّادق إماُمنا الوصف ىذا استعمل دلاذا - الُفَرات أََتى َعِلي   َولي   َغيرَ  أفَّ  َلو

 ىو علي   ول   ،بالوالية أو للواليةِ  ادلعتقدُ  ،بالوالية ادلرتَِبطُ  ،بالوالية ادلتلبِّسُ  ؟ىو من علي   ول   ،بالوالية مرتبطٌ 
 الُفرات أتى - الُفَرات أََتى َعِلي   َولي   َغيرَ  أفَّ  َلو -؟ الصَّادقُ  يقول فماذا ،علي   واليةِ  عن ينفك   ال الَّذي
 من ،العصمة بيت أىل ثقافةِ  ُب خصوصيةٍ  ِمن الُفراتِ  ََّنرِ  ُب ِلَما الُفرات اختار واإلمامُ  ،الَكبريُ  النَّهرُ  ىذا

 التطه ر وفضل ،مائوِ  وفضلِ  ،منو الش ربِ  وفضلِ  ،فيو الُغسلِ  فضلِ  جهةِ  ومن ،بركتوِ  جهةِ  ومن ،طهارتوِ  جهة
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 أتى - الُفَرات أََتى َعِلي   َولي   َغيرَ  أفَّ  َلو - الُفرات ماء َفضلِ  ُب الُفرات ََّنرِ  فضلِ  ُب وفريةٌ  والرِّوايات ،فيو
 َجْنَبيو َعَلى َماُؤهُ  َأْشَرؼَ  َوَقدْ  - ادلعصومي كلماتِ  ُب َجاءت الَّيت اخلصوصيات َىذه لوُ  الَّذي النَّهر ىذا

 من النَّهر جنبُ  فعَل ُمنحسراً  ادلاءُ  يكن مل ،جنبيو على يفيضُ  ادلاءُ  أخذَ  يعن َجْنَبيو على ماُؤهُ  أشرفَ  -
ا ،الطرف ذاك من أو الطرف ىذا  وأشرف ففاض جنبيو على عَل ادلاء أنَّ  حّتَّ  بادلاءِ  شلتلئاً  النَّهرُ  كان وإظلَّ
 كثريٌ  ماءٌ  ،غلري ادلاءُ  ،يتدافع - زَِخيَخاً  يَزخ   َوُىو َجْنَبيو َعَلى َماُؤهُ  َأْشَرؼَ  َوَقدْ  الُفَراتَ  أََتى - جنبيو على
 َتعاليمهم وحبسبِ  األحكامِ  تفاصيل حبسبِ  ،طهارتوِ  إىل ُيشريُ  ،نظافتوِ  إىل ُيشري ذلك ُكل   ،ُمتدافع جارٍ 

 يزخ   وىو جانبيو على أشرف قد ادلاءُ  الُفرات ،ادلمدوح النَّهرُ  ىذا ،الُفرات أمام اآلن ضَلنُ  ،عليهم اللِ  صلواتُ 
ا النَّهر مياه َقطراتُ  ادلاء تدافع لقوةِ  حبيث تدافعاً  ادلاء فيو يتدافعُ  ،زخيخاً   أو ادلكان ىذا على تتقاذف ردب 

  .علي   ول   غريُ  الَّذي ىو فهذا ،زخيخاً  يزخ   ،ادلكان ذاك
 ىذا وجاء ،نظيف ،مطهَّر ،حَللٌ  ،مباح ماءٌ  ىذا ،ىنا الطقوس يُؤدِّي ىو - اهلل ِبْسمِ  :َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ 
 على ىو أنَّوُ  يعتقد ىو يّدعي ىو ،اإلسَلم على ىو أنَّوُ  يعن لل واحَلْمدُ  الل ِبسمِ  يقول حينما الرَّجلُ 

 :قَاؿَ  َفرِغَ  فَػَلمَّا ،اهلل ِبْسمِ  :َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ  - الطقوس ىذهِ  ،ادلستحبَّات ىذهِ  ؽلارس فهو ،اإلسَلم
 مسفوحاً  دماً  كان - ِخْنزِير َلْحمَ  أو َمْسُفوَحاً  َدَماً  َكافَ  -؟ ادلاء لذلك الواقعي احلكمُ  ىو ما - هلل الَحْمدُ 

 ىذهِ  ،تنج س كان تطه ر كان ما ،صلاسة كان طهارة الوضوء ىذا َكانَ  َلَما بوِ  توضأ لو ،خنزير حلم أو
 . واضحٌ  القانون ىذا لقانون تطبيقٌ  ىي ،اخلطورة غاية ُب روايةٌ  الرِّوايةُ 

 دار طبعة ،363 صفحة ،الشَّريف الكاُب من األول اجلزء ىذا ،قانون عندنا ُىناك ،الشَّريف الكاُب ىو ىذا
 َّنرُ  ،لإلمام ُكل ها األرض (،لإلمام ُكلَّها األرض أنَّ ) ؟الباب ىذا عنوان ىو ما باب عندنا ،إيران ،األسوة
 - الرَّابعة الرِّوايةُ  ،لإلمام ُكلَّها األرض ؟ال أو األرض من جزء الُفراتِ  ماءُ  ؟ال أو األرض من جزء الفراتِ 

ـِ  َعَلى َأَما :َلوُ  قُػْلتُ  :قَاؿَ  ،اهلل َعْبدِ  أَِبي َعنْ  ،َبِصيرٍ  أَِبي َعنْ   َأَما ،ُمَحمَّد أَبَا يَا َأَحْلتَ  :فَػَقاؿَ  ؟زََكاة اإِلَما
نْػَيا َأفَّ  َعِلْمتَ  َماـ َواآلِخَرة الد   يعن زُلَمَّد؛ أبا يا أحلت - َيَشاء َمنْ  ِإَلى َوَيْدفَػُعَها َيَشاء َحيثُ  َيَضُعَها ِلْْلِ

اهٍ  ذىبت أنَّك  بأيب وُيكّنَّ  زُلَمَّد بأيب ُيكّنَّ  كان بصري أبو ،بصري أليب ُكنيةٌ  ىي زُلَمَّد وأبو ،خاطئ باذبِّ
ـِ  َعَلى َأَما -:الصَّادق لإلمام يقول بصري فأبو ،بصري  ذىبت - ُمَحمَّد أَبَا يَا َأَحْلتَ  :فَػَقاؿَ  ؟زََكاة اإِلَما
اهٍ  نْػَيا َأفَّ  َعِلْمتَ  َأَما - آخر باذبِّ َماـ َواآلِخَرة الد   َلوُ  َجاِئزٌ  َيَشاء َمنْ  ِإَلى َوَيْدفَػُعَها َيَشاء َحيثُ  َيَضُعَها ِلْْلِ
ـَ  إفَّ  ،اهلل ِمن َذِلكَ  َلةً  يَِبيتُ  َل  ُمَحمَّد أَبَا يَا اإِلَما  ،عنو يسألوُ  الل - َعْنو َيْسأَلُوُ  َحق   ُعُنقوِ  ِفي َوهللِ  أََبداً  لَيػْ

اً  واضحة الكلمة ،لإلمام كل ها فالدنيا نْػَيا َأفَّ  َعِلْمتَ  َأَما - جدَّ ـِ  َواآلِخَرة الد  َما  َيَشاء َحيثُ  َيَضُعَها ِلْْلِ
  .َيَشاء َمنْ  ِإَلى َوَيْدفَػُعَها
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 لنا وجهةً  صاروا َلَما كذلك األمرُ  يكن مل ولو ،الشَّريفة ورواياهتم كلماهتم ُب وصريحٌ  واضحٌ  ادلضمونُ  وىذا
 َوَقدْ  الُفَرات أََتى َلو َعِلي   َولي   َغيرَ  أفَّ  -:التطبيق ىذا يَتجلَّى القانون ىذا فَِبَحَسبِ  ،وكبرية َصغريةٍ  ُكلِّ  ُب

 َكافَ  هلل الَحْمدُ  قَاؿَ  َفرِغَ  فَػَلمَّا اهلل ِبْسمِ  َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ  زَِخيَخاً  َيزخ   َوُىو َجْنَبيو َعَلى َماُؤهُ  َأْشَرؼَ 
 .!! .سيتنجَّس فإنَّوُ  اغتسل ولو ،سيتنجَّس فإنَّوُ  توضأ ولو - ِخْنزِير َلْحمَ  أو َمْسُفوَحاً  َدَماً 

 ،ِقيَمة لوُ  الدين أحكام من حكمٍ  ُكل   ،األحكام ِقيمة يعن األحكام ِمَلكات من ادلراد :األحكام ِمَلكات
 ىي مِّنها الوقاية ُب أو ادلضار َدفعِ  ُب أو ادلصاحل على احِلَفاظِ  أو ادلنافع َجلبِ  ُب تتجلَّى الَّيت الِقيَمة ىذه
 الُعملة ،الُعملة بغطاء ُيسمَّى ما االقتصاد عامل ُب ىو كما احلقيقةِ  ُب ىي ال ِمَلكات ىذه ،اْلِمَلكات ىذهِ 

 اللِ  صلواتُ  بادلعصوم مباشراً  ارتباطاً  ترتبطُ  ال ِمَلكات ىذه ،ِمَلكاهتا ُب األحكام ِقيمةُ  ،ِغطائِها ُب قيمتها
 ىذه من جزءٌ  ىي األحكامِ  فمَلكات (،َلُكم َشيءٍ  ُكل   َوَذؿَّ ) :الكبرية اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ُب ،عليو وسَلُمو
ا (الَعرش ِإَلى َيِصلُ  َمْلُحوف ُدَعاءٍ  ِمن َما أنَّوُ ) :الرِّوايات ُب َوَرد ِلذا (،َلُكم َشيءٍ  ُكل   َوَذؿَّ ) :العبارة  وإظلَّ

ثوننا حينما عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  ادلعصوم ،ُيَصحَّح  ادلعصوم ،بَيننا ُوجودهِ  من احلكمةِ  عن ،آثارهِ  عن ػُلدِّ
  ؟شيءٍ  أليِّ  بيننا موجودٌ 

 تطبيق وىذا ،الصَّحيح احلدِّ  إىل ردَُّىم ،ردَُّىم شيئاً  زَادوا ما وإذا ،أسبَُّهم شيئاً  ادلؤمنون نَ َقصَ  إذا ما كي
 ﴾،دٌِنبً اإلِسْالَََ ٌَىُُُ ًَزَضٍِجُ ِٔعَّْخًِ عٍٍََْىُُْ ًَأَحَّّْْجُ دٌِنَىُُْ ٌَىُُْ أَوٍَّْْجُ اٌٌٍَََْْ﴿ :القاعدة ىذه ُب العام للعنوان

 ِمَلكاتُ  ،تفاصيلها وِبُكلِّ  بكاملها ال ِمَلكات ألنَّ  ،اإلسَلم عن الل َوَرضي النِّعمة وسبَّت الدين َكُملَ  اليوم
 ،عقائدهِ  ُب ،الشَّهادة بعامل يرتبطُ  الَّذي احلسِّي بُعدهِ  ُب ،الش هودي بُعدهِ  ُب ،الَغييب بُعدهِ  ُب ،ِبُكلِّوِ  اإلسَلم

 ،بادلعصوم ُمرتبطةٌ  العناوين ىذهِ  ُكلِّ  ِمَلكاتُ  ،بو يرتبطُ  ما ُكلِّ  ُب ،أخَلقوِ  ُب ،أحكاموِ  ُب ،قُرآنوِ  ُب
 َمَعوُ  َيُدورُ  َعِلي   َمعَ  َوالَحق   الَحقّ  َمعَ  َعِلي  ) (،َعِلي   َمعَ  َوالُقْرآفُ  الُقْرآف َمعَ  َعِلي  ) :احلديث مضمونُ 

 ،معو يدورُ  تفاصيلو بُكلِّ  الدينُ  ،معو يدور احلق   ،معو يدور الُقرآن دار حيثما معوُ  يدورُ  (،َدار َحيُثَما
 طهارتوُ  ستكونُ  الطاىرُ  ادلاء ىذا ىنا ومن ،ادلنظومة ىذه ِضمنِ  ُب معوُ  تدور العناوين ىذه ُكلِّ  َفِمَلكاتُ 

 اإلمام إذن وَفحوى اإلمام وإباحةُ  اإلمام ورضا ،عليو وَسَلُمو اللِ  َصلواتُ  اإلمام ِرضا دون من مسلوبةً 
 إىل (الُفَرات أََتى َعِلي   َولي   َغيرَ  َأفَّ  َلو) :الصَّادق إمامنا قال ىنا ومن ،َواليتوِ  على اخلارجي الواقع ُب َترتتَّبُ 
 حال ُب ،الش ربِ  حال ُب ىذا ،خنزير حلم أو مسفوحاً  دماً  لوُ  بالنِّسبة الُفراتِ  ماءُ  فكان ،قال ما آخر

 .لإلمام كل ها األرض ألنَّ  ،االستعماالت سائر حالِ  ُب ،التطه رِ 
 النَّاحية من الصَّادر التوقيع خبصوص ادلاضية احللقة ُب إليوِ  أشرتُ  الَّذي ادلعّن سيتجلَّى ىنا من أعتقد

 اإلمام إىل يعقوب ابن إسحاق وجَّهوُ  الَّذي السؤال ،يعقوب ابن إسحاق رسالة أو بتوقيع ادلعروف ادلقدَّسة
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 ذلذه األصل ادلصدر من عليكم قرأت ،اخلُمس عن سألو ِحي َيده خبطِّ  اجلواب لو َكَتب واإلمام احُلجَّة
 ُب الرِّسالة أوردَ  وقد ،للهجرة 389 سنة ادلتوَب الصدوق للشَّيخ النِّعمة وسبامُ  الدين كمال كتاب من الرِّواية
 ظُُهورِ  َوقتِ  ِإَلى ِحل   ِفي م نوُ  َوُجِعُلْوا ِلِشيَعِتَنا أُبِيحَ  فَػَقد الُخْمس َوَأمَّا - الكتاب ىذا ُب التوقيعات باب
 والدهُتم لتطيب اإِلباحةَ  أعطى ؟شيءٍ  أليِّ  اإلباحةَ  أعطى ىنا فاإلمامُ  - ُتْخُبث َوَل  ِوَلَدتُػُهم لَِتِطيبَ  َأْمرِنا

  .زبُبث وال
 اللِ  صلواتُ  األَِئمَّة ألنَّ  ؟القوم على الزىن دخل أين من األَِئمَّة يسألون حي الرِّوايات ُب جاء ىنا من

 سبحانو الل أنَّ  َعن األَِئمَّةُ  يتحدَّثُ  ِحيَ  رواياتنا ُب ادلوجود ادلضمون ،ذلم يُبيحوا مل أمجعي عليهم وسَلُمو
 األَِئمَّة ،ادلتسائل يتساءلُ  وحي ،ادلوقف ُب احُلجَّاج إىل ينظُر أنْ  قبل عرفة ُب احُلسي ُزوَّار إىل ينظرُ  وتعاىل
م عرفة ُب احلسي زوار إىل ينظرُ  الل إن :يُبيِّنون  األمر ُىناك أمَّا ،حَلل أوالد ىؤالء ،حرام بأوالدِ  ىم ما ألَّنَّ
ا ،مراتب على الزىن! ؟..اإلمام يُِبح مل فإذا سلتلط األمر ُىناك ،سلتلط  ولكن الشَّرعي العقد ُىناك يكون ردب 
 لوُ  البيت أىل ثقافة ُب رواياتنا ُب فالّزىن ،آخر شأن لوُ  يكونُ  اإلمام إباحة رَبتَ  العقد ىذا يَقع ال حينما
 الَّيت اجلنسية ادلمارسة فقط ادلصطلح ىذا من ادلراد ليس ،مراتب الزِّىن ،تزين العي أنَّ  :َوَرد حّتَّ  ،مراتب
 البحثُ  فيتشعَّب اجلزئيات ىذهِ  ُكلِّ  ُب اخلوض أريد ال أنا ،الفقهي احلد خارج ،الشَّرعي احلدِّ  خارج تكون
  .كثرياً 

 يُريد ادلاء إىل يتوجَّو حي ادلتوضئ أنَّ  :النتيجة ىذه إىل نصل أن ألجل ُكل وُ  التطويل ىذا ؟ىي ما اخلَلصة
 واإلجازةُ  ،ادلاء ىذا إباحة ُب اإلجازة نال قد ادلتوضئ ىذا يُكن مل ما طهارةً  يُكِسبوُ  لنْ  ادلاء ىذا ،يتوضأ أنْ 

 ذلك مسفوحاً  دماً  كان الُفرات أتى علي   ول غري أن لو :اخلَلصة ىي ىذه ،علي   بوالية إالَّ  يناذلا لن ىذهٍ 
 حِبسبِ  الطهارة ينال لن للصََّلة يتوضَّأ أن يُريد يتطهَّر أنْ  يُريد الَّذي ىذا ادلتوضئُ  فهذا ،خنزير حلم أو ادلاء
 ولنْ  ،الصََّلة قبل الطهارة ػُلقِّق أنْ  ال ُمصلِّي على إذاً  ،علي   بواليةِ  باعتقادهِ  ِإالَّ  وتعاىل ُسبحانو الل يُريدىا ما

 ،الواقع حبسب ،نظافة وال طهارة ال علي   والية ُدونِ  فمن.!! .ذاتوِ  ُب علي   والية ػُلقِّق مل ما الطَّهارة ػُلقِّق
 .!!.احلقيقة قانون حبسب
 .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىب

 صفحة ،931 صفحة قبلها والَّيت الصَّفحة نفس وُب ،الشَّريف الكاُب كتاب من الثَّامن اجلزء نفس ُب
 احلديث عليكم سأقرأ ،963 رقم (،َعلي   َوِلي   َغيرَ  أفَّ  لو) :عليكم قليل قبل قرأتوُ  الَّذي احلديثُ  ،938
ـْ  َصلَّى النَّاِصب يُػَباِلي َل  -؟ يقول ماذا الصَّادق إمامنا عن أيضاً  ،يسبقوُ  الَّذي احلديث ،961  - زََنى َأ

 احلركات جلميع ُمساوية الزِّىن عملية ُب واحلركات األفعال مجيع يعن ،يزين أو ُيصلِّي أنْ  بي فارق يوجد ال
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 بوالية مرتبطٌ  احلقيقة ال ِمَلك اجلوىر لكنَّ  ،ادلظهر حِبسبِ  الَكبري الفارق معَ  ،الصََّلة عملية ُب واألفعال
 اإلنسان إنَّ  نقول أال ،اخلَلفة برنامجُ  ،الربنامج ىو ىذا ،الل أراد وىكذا ،عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  ادلعصوم

 واألحاديث ،آلدم فسجدوا بالسجود ادلَلئكة أمر الل ،اخلَلفة برنامج ىو ىذا ،األرض ُب الل خليفة
ُ  الشَّريفة ا ،آلدم يكن مل آلدم السجود إنَّ  لنا تُبيِّ  مضمون ،آدم دلضمون السجودُ  كانَ  ،ِقبلةً  آدمُ  كان وإظلَّ

 :اإلمام قال لذا ،علي   واليةُ  ادلنري ادلشرق ادلختصر ادلوجز عنواَّنا الَّيت زُلَمَّد وآل زُلَمَّد واليةُ  ،علي   واليةُ  آدم
 ادلشرق العنوان ىذا لكن ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ول   ىو علي   ولي  ،زُلَمَّد ول   ىو علي   ول   ؛َعلي   َولِّ  َغريَ  أنَّ  لو

  .علي   ِشيعةُ  ،علي   ول   وسلَّم وآلو عليو الل صّلى الل رسول ػُلب وُ  الَّذي العنوان ىذا ،وادلوَجز ادلوِجز
ـْ  َصلَّى النَّاِصب يُػَباِلي َل  - ؟الصَّادق إمامنا يقول فماذا  -؟ آية أيَّةُ  - ِفيِهم نَػَزَلت اآليَةُ  َوَىِذه ،زََنى َأ

 شلَّن الشِّيعة من كثريٍ  على يَنطبقُ  قد ادلعّن وىذا ،يعملون ىم -﴾ حَبٍَِِتً َٔبزاً حَصٍَْى ۞ َّٔبصِبَتٌ عَبٍَِِتٌ﴿

م الشِّيعةِ  من عديدة رلاميع وصفوا األِئمَّة ألنَّ  ،ِشيعة ضلنُ  يقولون  ىم ،﴾َّٔبصِبَتٌ عَبٍَِِتٌ﴿ :نَواصب بأَّنَّ
 َرَفض َلمَّا إبليس.!! .الل يُريدىا ال الَّيت اجلهة إىل ُوجوىهم أداروا ،الَعداء زُلَمَّد آلَ  ناصبوا ولكن َُّهم يعملون
 ليست قطعاً  السني من وأالف ،السني من أالف طويلة سجدةً  لوُ  يسُجد أنْ  الل على اقرتح آلدم السجود

 ُب جرت ،األرض خارج مكانٍ  ُب ،جنَّةٍ  ُب جرت ،األرض على جرت ما التفاصيل ألنَّ  ،األرض ِسِنّ  من
 القانون ألنَّ  ؟دلاذا ذلك رفض وتعاىل سبحانوُ  الباري ،األعلى ادلأل مراتب من مرتبةٍ  ُب ،األعلى ادلأل أجواء

 الَّذي أنا ال (،العبد يُريدُ  َحيثُ  من ل يُريد ىو َحيثُ  من يُطاع وأفْ  يُعَبد أفْ  ُيحب   اهلل أفَّ ) :العبادة ُب
  .الباب ىذا من الدين يريد ،الطاعة يريد ،الِعبادة يريدُ  ،يريد الَّذي ىو الل ،الل على أقرتحُ 
 ال الباب ىذا من يؤتى الل (،يُػْؤَتى م ْنوُ  الَِّذي اهللِ  بَابُ  أَْينَ ) ؟الن دبة دعاء ُب احُلجَّة اإلمام طُلاِطبُ  ماذا
 َسَلك من الَّذي الل سبيل ىم ،الزِّيارات ،الرِّوايات َتصُفهم كما الل َسبيلُ  ُىم البيت أىلُ  ،غريهِ  من يُؤتى
 ،الل َترامجةُ  ُىم ،منو إالَّ  الل يؤتى ال الَّذي البابُ  ُىم ،ىلكنا غريهُ  سلكنا إذا الَّذي السَّبيلُ  ُىم ،َىَلك َغريهُ 
 ناطقٌ  وُىناك إبليس عن ناطقٌ  ُىناك ،الل عن النَّاطقون ،ىم الرَّمسيون الرتامجةُ  ،الل ُمراد لنا يرتمجون الَّذين ىم
 ىم !النَّاطق الوحيُ  ىم !النَّاطق الُقرآن ىم ولذلك ،غريىم يوجد وال فقط ىم الل عن النَّاِطقون ،الل عن

 اجلهة إىل يتوجَّهون ال ولكنَّهم ،﴾َّٔبصِبَتٌ عَبٍَِِتٌ﴿ :يعملون ىؤالء ،ادلعاين ىذهِ  تأٌب ىنا من !الواسعة الرَّمحةُ 
  .إليها يتوجَّهوا أنْ  الِعبادِ  من وتعاىل سبحانوُ  الل يريد الَّيت
 زيارة ُب وخصوصاً  ادلعصومي زيارة ُب يُقرأ الَّذي االستئذان دعاء ُب ؟االستئذان دعاء ُب نقرأُ  ماذا ضلنُ 

 ِبَزيَارَتَِها اْستَػْعَبدتَ  الَِّتي الَعَرَصات َىِذهِ  ِبُدُخوؿِ  - لنا اءذن - لََنا فَْأَذف -؟ نقرأ فماذا ،الشَّريف السِّرداب
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 يعِطنا مل ،اذلوية ،التأشرية ،اجلواز يُعطنا مل ىو ،بزيارهتا استعبدنا ،استعبدنا ىو - َوالسََّمَوات اأَلَرِضينَ  َأْىلَ 
 وآل ل ُمَحمَّدٍ  بعبوديَّتنا إالَّ  العبودية ُىويَّة يُعطنا مل ،الل من الُقرب درجات أعلى وىي العبودية ُىويَّة
 وتعاىل سبحانو لل عبيدٌ  أنَّنا من اذلويَّة ظلنح حّتَّ  الصِّفة ىذه ننال فعَلً  ،الصِّفة ىذهِ  ننال أنْ  البُدَّ .!! .زُلَمَّد

 - اجلميع - َوالسََّمَوات اأَلَرِضينَ  َأْىلَ  ِبَزيَارَتَِها اْستَػْعَبدت الَِّتي الَعَرَصات َىِذهِ  ِبُدُخوؿِ  لََنا فَْأَذف -
 َجَوارَِحَنا َوَذل ل - ذلم - الطَّاَعة َوفَػْرضِ  الُعُبوِديَّةِ  ِبُذؿّ  َجَوارَِحَنا َوَذل ل اْلَمَهابَة ِبُخُشوعِ  ُدُموَعَنا َوَأْرِسل

 ،الصََّلة ُب غلري ،الوضوء ُب غلري ،الزِّيارة ُب غلري ،غلري احلال ىذا ،ذلم - الطَّاَعة َوفَػْرضِ  الُعُبوِديَّةِ  ِبُذؿّ 
 أجزائها من جزءٌ  والزِّيارةُ  ،للعبادات كاملة رلموعة ىذه والوضوءُ  الصََّلةُ  ىي ما ،األحوال مجيع ُب غلري

 ِبُذؿّ  َجَوارَِحَنا َوَذل ل اْلَمَهابَةِ  ِبُخُشوعِ  ُدُموَعَنا َوَأْرِسل - األخرى التفاصيل وسائر والصََّلة والُغسل الوضوء
 مفاتيح من أقرأ أنا ،عليهم اللِ  صلواتُ  - اأَلْوَصاؼ ِمن َلُهم َيِجبُ  ِبَما نُِقرَّ  َحتَّى الطَّاَعة َوفَػْرض الُعُبوِديَّةِ 

  .بيوتكم ُب ادلتوفرُ  الكتابُ  ىذا اجلنان
 هبذا النيَّة هبذه الوضوء إىل يتوجَّو أن البُدّ  الوضوء إىل يتوجَّوُ  حي فادلتوضئُ  واضحةً  باتت الفكرة أنَّ  أعتقد

 ِمن َوَلكَ ) ؟الصََّلة معاين من ادلراد ما ،الصََّلة معاين ىي ىذهِ  ،الصََّلة معاين عن نتحدَّث ضلنُ  ،التصو ر
 فإنَّك ادلعاين ىذه تعيش ما بقدر ،ادلضامي ىذه ،ادلعاين ىذه ىي ؟ادلراد ما (َعَليو َأقْػبَػْلتَ  َما َصاَلِتكَ 

 بي ما ضلنُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  منطقُ  ىو ىذا ،البيت أىل ثقافةُ  ىذهِ  ،الصَّحيح بالشكلِ  صَلتك على ُمقِبلٌ 
 .أمجعي عليهم وسَلُمو اللِ  صلواتُ  وأدعيتهم وزياراهتم ورواياهتم آياهتم
 أن ،تتطهَّر أنْ  تريد حينما - الػَماء إَلى َوَتقدَّـ) :الصَّادق إمامنا عن الشَّريعة مصباح رواية ُب جاء مثلما
 ملكٌ  ادلاءُ  وىذا ،زُلَمَّد وآل ل ُمَحمَّدٍ  رمزيٌ  كوينٌ  عنوانٌ  ادلاء ىذا ىو ما ،(اهلل رَْحَمةِ  ِإَلى تَػَقد َمكَ  - تتوضأ

 إنَّك تتطهَّر لنْ  ،مسفوح بدمٍ  تتوضأُ  فإنَّك لك اإلمام إباحة دون ومن ،لإلمام عليها وما األرض ،ذلم
 وضوئك إىل تتقدَّم حينما ادلعّن ىذا تذكَّر فتذكَّر.!! .وتقدَّم عليَّاً  وال ،لعلي   بوالِئك اإلمامِ  وإباحةُ  ،تتنجس

 ىو ىذا ،تتطهَّر أنْ  تستطيع وال صلاسةً  ادلاءُ  صار علي   والء حذفت إذا.!! .بادلاء ال علي   بوالء تتطهَّر إنَّك
 بوالءِ  تتطهَّر أنَّك تذكَّر وضوئك إىل توجَّهت ما فإذا ،زُلَمَّد آل يُريدهُ  الَّذي ىو ىذا ،ادلعّن ىو ىذا ،اجلوىر

 ،حقائقها عن انفصلت إذا ذلا قيمة ال ،ظاىرية رموز ىي الط قوس ،طقس ىذا ،رمز ىو ادلاء ىذا أمَّا ،علي  
ا ،ادلضمون ىذا تعرف أنْ  ،ادلعّن ىذا تعرف أنْ  فعليك تتطهَّر حّتَّ  ادلتوضئ أيها تتوضأ أنْ  أردت إذا  ردبَّ

 على وال ُوضوئك على ُمقبَلً  ُكنت ما لكنَّك ،ادلاء سُيطهِّركَ  علي   والءِ  على ألنَّك لكنَّك ذىنك عن يغيبُ 
 ،أيضاً  عبادة الوضوء (،َعَليو َأقْػبَػْلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمن َلكَ ) :ادلعّن ىذا إىل تتوجَّو أن ىو اإلقبال ،صَلتك
 وضوئك على أقبلت إذا وأنت ،والصََّلة الوضوءِ  بي نُفكِّك أنْ  ؽُلكن وال ،للصََّلة وُمقدِّمة ،عبادة الوضوء
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 وال ،الوضوء على اإلقبال ىو ىذا ،صحيح بشكلٍ  صَلتك على اإلقبال ُب ذلك سُيعينك صحيح بشكلٍ 
  .كبري ُجهدٍ  إىل ػلتاج ادلعّن ىذا أنَّ  أعتقد

 والئك من إليك أحبّ  شيءٍ  من ُىناك ىل الشِّيعي أي ها أنت أنتَ  ،نُ ُفوسنا إىل َشيءٍ  أحب   ىو علي   ِوالءُ 
 ووالؤك ،زمانك بإمام عَلقتك سُيشدِّدُ  ،استحضرهُ  ادلعّن ىذا ،يُطهِّرك الَّذي ىو لعلي   والؤك! ؟..لعليّ 
 ،ادلعّن ىذا استحضر وضوئك إىل توجَّهت ما فإذا ،لوُ  معّن ال احَلسن ابن للُحجَّة الوالء دون من لعلي  

 ذََكرتَ  إَذا) :علينا مرَّت الرِّوايات ،زمانك إمام إىل وتوجَّو ،يُطهِّرك الَّذي ىو لعلي   ِوالءك أنَّ  معّن استحضر
 َعَليوِ  َجَرى َما َجَسِدؾَ  ِمنْ  َطُهر اهلل ِاْسمَ  َتْذُكر َلم َوِإَذا ُكل و َجَسُدؾَ  َطُهرَ  ُوُضوِئك َعَلى اهلل ِاْسمَ 

 إلمام ِبقلبك فتوجَّو جلسدك الكاملة الطهارة عن تبحث ،زماننا إمام ىو الل اسم الل؛ اسم تذكر مل (،الػَماء
 أنت ىو الطهور (،اأَلْعظَّم الطَُّهورُ  أَْنتَ  الل َرُسولِ  اْبنَ  يَا) :بلسانك ،بقلبك زمانك إمام وخاِطب ،زمانك

 وال ُمَطهِّراً  ادلاء ىذا كان َلَما الل رسول ابن يا بإمضائك علي   واليةُ  ولوال ،ماؤك ادلاءُ  وىذا ،ادلاء ىذا ىو ما
 إذا ،حديثهم ىو وىذا البيت أىل منطقُ  ىو ىذا ،البيت أىل ثقافةُ  ىذه ،صلاسةً  الوضوء ىذا ولكانَ  ،طاىراً 

 اإلقبال ىو فهكذا زماننا إمام يُريد كما إقباالً  وضوئو على يُقِبل وأنْ  الوضوء مضمون ادلتوضئ يُدرك أنْ  أراد
 الَّذي ىو لعلي   والؤنا ،علي   بوالءِ  إالَّ  تتحقَّقُ  ال ادلاء ُب الطهارة أنَّ  ادلعّن ىذا نستحضر أن ،الوضوء على
 ،عنها أربدَّث مل الَّيت األخرى ادلراتب وُب عنها احلديث مرَّ  الَّيت الطهارة مراتب ُكلِّ  ُب ،الطهارةَ  ػُلقِّقُ 

 .!! .عليي  امسها حقيقةٌ  الط هر منبع ألنَّ ! ؟دلاذا.!! .علي   والءُ  حقيقتها ُب الطهارةُ 
 َعَبقُ  ىذا (،ُمَطهَّر طَاِىرٍ  طُْهرٍ  ِمنْ  ُمَطهَّر طَاِىرٌ  طُْهرٌ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ ) :الش هداء سيِّد زيارات ُب نقرأُ  وحي
 ىذا إىل يتوجَّو أن زُلَمَّد آل ثقافة حبسبِ  الوضوء معّن ػُلقِّق أنْ  أراد فمن.!! .زُلَمَّد َعَبقُ  ،فَاِطَمة َعَبقُ  ،علي  
 صورةٌ  ىو ،كوينٌ  رمزٌ  ،الطقوس من َطقسٌ  وادلاءُ  ،بادلاء ال علي   بوالية الطهارة لتحصيل يتوجَّوُ  ىو أنَّوُ  :ادلعّن

 أثرٍ  من يكون ما ادلاء ذلذا يكون لعلي   واليتنا ُب تَتجلَّى الَّيت وبإباحتهم ،ادلعصوم لوالية صورةٌ  ،لطهارهتم
 أغفلنا إذا أمَّا ،كل و َيْطُهرُ  اجلسد فإنَّ  الوضوء على الل اسم وذكرنا زماننا إمام إىل توجهنا إذا ،الواقع على
 إذا العنوان ىذا ألنَّ  ،ادلاء عليها جرى الَّيت األعضاء وستطُهر صحيحاً  سيكون الوضوء فإنَّ  زماننا إمام ذكرَ 

 .عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  زماننا إمام ىو الل اسمُ  ،الل اسم ذكرت
 .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىب

 يتقدَّم (،اهلل رحمةِ  إلى تقد مو) :عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  الصَّادق قال كما ادلاء إىل ادلتوضئُ  تقدَّم ما فإذا
 بواليةِ  باعتقادهِ  إالَّ  يُطهِّرهُ  لنْ  ادلاءُ  وىذا طهارتوِ  حقيقةُ  وضوئوِ  حقيقةُ  ؛ ادلضمون ىذا يعيشُ  وىو ادلتوضئُ 

 ىذا ،أمجعي عليهم وسَلُمو اللِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  لوالءِ  الواضحُ  العنوانُ  ىو علي   وواليةُ  ،علي  
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 ِكساء أنَّ  كما ،الَيماين الِكساءِ  حلديثِ  صورةً  نرسمُ  وكأنَّنا.!! .الزَّىرائيَّة اخليمة ربت غلري كل و ادلضمونُ 
 دٌُِٓ ًَذٌَِهَ﴿ دينها فهذا ،فاطمة وقيمومة للُمؤمني أمومتها خيمةُ  ،األطهار وآلو دبَُحمَّدٍ  أحاط فاطمة

 وخيمةُ  ،الزَّىرائيَّة اخليمة ربت ،ادلعصومون عنها ربدَّث ىكذا الدين قَ يِّمة ىي ،فاطمة دين إنَّوُ  ﴾،اٌْمٍََِّّتِ
ثتنا ،الوجود ىذا كل   ىو الزَّىراءِ   ألنَّ  الزَّىراء ومُسِّيت ،نُورىا من ُخِلقت واألرض السَّماوات :الرِّوايات حدَّ

 الَّيت اخليمةُ  فهذهِ  ،الزَّىرائيَّة اخليمة أقول لذا ،عليها وسَلُمو اللِ  صلواتُ  بنورىا َزىَرت واألرض السَّماوات
 العاليةِ  اجلهة ُب يروَّنا الَّيت الزرقة عن ،األرض أىل عند كنائيي  تعبريٌ  وىو الزرقاء أو اخلضراء باخليمة ُتسمَّى

 من ُخلقت واألرض السَّموات ،الزَّىراء اخليمة ىذه ،اخلضراء اخليمة ىذه ،الزرقاء اخليمةُ  فهذه ،رؤوسهم فوق
 ،الزَّىرائيَّة اخليمة فَ َتحتَ  ،بنورىا زىرت واألرض السموات أنَّ  الزَّىراء امسها مضامي مجلة ومن ،فاطمة نورِ 

  .صحيح بشكلٍ  ويتجلَّى ادلضمون ىذا يتحقَّقُ  الزىرائيَّة اخليمة ربتَ 
 إذن دونِ  من ادلاء ىذا أنَّ  ويعلم ،علي   والء ُب الطهر حقيقة أنَّ  يعلم ،يعلم وىو ادلاء إىل ادلتوضئ يتقدَّم
 َلكِ  أنَّا َوَزْعَمَنا - الزَّىرائيَّة اخليمة ربت لكنَّها علويَّةٌ  مهدويَّةٌ  فالطهارةُ  ،مسفوحاً  دماً  سيكون زماننا إمام

 َوأََتى أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكل   َوَصاِبُروفَ  َوُمَصد ُقوفَ  َأْولَِياء َلكِ  أنَّا َوَزْعَمَنا - واحُلسي احَلسن أُمَّ  يا - َأْولَِياء
قْػَناؾِ  ُكنَّا ِإفْ  َنْسأَُلكِ  فَإنَّا َوَصي و ِبوِ   ربت أدخلينا ،الزَّىرائيَّة اخليمة ربت - َلُهَما بَِتْصِديِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصدَّ

 ،األرحب الفاطمي الِفناء ىذا ُب نكون حينما - ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لِنَُبش رَ  - اخليمة ىذه
 هبذا ُوضوئو إىل يتوجَّو حينما ادلتوضئ ىذا ،الطهارة معاين تتحقَّقُ  الزَّىراء اخليمة ىذه ربت نكون حينما

 صَلتو غلعلُ  بنحوٍ  صَلتوِ  ُب يُقِبل أنْ  ذلك بعد يستطيع ،اجلو ىذا ُب ُوضوئوِ  إىل يتوجو حينما ،الش عور
ا مثمرة غري ليست صَلتوُ  تكونَ  أنْ  من بدالً  ،األوقات بعض ُب األوقات ُكلِّ  ُب أقول ال ،مثمرةً   تُلف وإظلَّ

 (. ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لِنَُبش رَ ) ؛الل ضيَّعك َضّيعتن لو وتقول وجهوِ  ُب وُتضرب
 احلقيقي مضموَّنا دون من الصََّلةُ  ،الصََّلة الصََّلة الصََّلة أعلية على يصرون دائماً  الَّذين ألولئك أقول أنا
 والءِ  عن أربدثُ  حي ،الل ضيَّعكم ضيَّعتموين لقد لكم وتقول وجوىكم ُب وُتضرب سُتلف   ،ذلا قيمة ال

 والواليةِ  ادلهدويةِ  الواليةِ  بي انفكاك ال إذْ  زماننا إمام والءُ  ىو حقيقتوُ  وأقول علي   والء وعن وعلي   زُلَمَّدٍ 
 .الغيب عامل حقائق عن فضَلً  الشَّهادة عامل ُب احلسيةِ  األمور ظواىر ُب حّتَّ  ،الَعَلويَّة والوالية ال ُمَحمَّديَّةِ 

 احلديث رقم ،306 صفحة ،العريب الرتاث إحياء دار طبعة ،األنوار حبار من واخلمسون الثَّاين اجلزء ىو ىذا
 إمامنا احلاجة موطن إىل أشري فقط طويل احلديث ،عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  السجاد إمامنا عن ،91

ثنا  رسول هبا ارتقى الَّيت الوسيلة على أُطلق الَّذي االسم نفسُ  الرُباق لو يُقال بفرسٍ  يأتيو جربائيل أنَّ  عن ػُلدِّ
 ُب جبلٌ  وىو - َرْضوى َجَبلِ  ِإَلى يأتي ثُمَّ  - فريكبو الرباق لو يُقال ِبفرسٍ  إمامنا يأٌب جربائيل ،ادلعراج ُب الل
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 ساعة من الصِّفر ساعة من الَقريبةِ  السَّاعات عن نتحدَّث ضلنُ  - َوَعِليّ  ُمَحمَّدٌ  فَػَيأِتي - معروف احلجاز
 فَػَيأِتي َرْضوى َجَبل ِإَلى يأتي ثُمَّ  - اإلمام فريكبوُ  الرُباق لوُ  يقالُ  بفرسٍ  ،بالرباق يأٌب فجربائيل ،الظهور
 ادلنشور حدِّ  إىل اجلزئية التفاصيل حّتَّ  يعن - النَّاس َعَلى يَػْقَرأُهُ  َمْنُشورَاً  َعْهَداً  َلوُ  فَػَيْكُتَبافِ  َوَعِليّ  ُمَحمَّدٌ 

 ُب ادلعّن وىذا ادلضمون ىذا كرَّرتُ  ىنا ومن ،زماننا وإمام وعلي   زُلَمَّدٍ  بيَ  انفكاك ال اخلطاب حدِّ  إىل
 تفسريهِ  ُب العسكري إمامنا ذكرهُ  الَّذي األعظم الطهور عن احلديث حي ،احلََلقة ىذه وُب السَّابقة احللقات
 إمام واليةُ  ىي حقيقتها ُب وقُلت ،علي   ووالية زُلَمَّد واليةُ  األعظم الطهور أنَّ  ِمن الل رسول عن الشريف

 َوَعِلي   ُمَحمَّدٌ  فَػَيأِتي َرْضوى َجَبل ِإَلى - زماننا إمامُ  ،اإلمام - يَأِتي ثُمَّ  - عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  زماننا
 ،الرِّواية آخر إىل - ِبَها َيْجَتِمُعوفَ  َوالنَّاس َمكَّة ِإَلى َيْخُرج ثُمَّ  النَّاس َعَلى يَػْقَرأُهُ  َمْنُشورَاً  َعْهَداً  َلوُ  فَػَيْكُتَبافِ 

  .وجليةً  واضحةً  صارت الصورة أنَّ  أعتقد
 .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ 

 ،قليل قبل منوُ  عليكم قرأتُ  الَّذي ادلصدر نفسُ  ،الثَّامن اجلزء ،الشَّريف الَكاُب ىو يدي بي الَّذي الكتاب
 ،الكاظم إمامنا عن البطائن عن احلديث ،89 احلديث رقم ،19 صفحة ،للمطبوعات التعارف دار

 احلديث ىذا ىو ما ،احلديث ىذا ُيصدِّق واإلمام ،بصري أبو رواه حديثٍ  عن الكاظم اإلمام يسألُ  البطائن
قوُ  الَّذي  ىذا البطائن أي ها يا يعن ،صادق حديث احلديث ىذا (،َصَدْقت :فَ َقالَ ) ؟الكاظم إماُمنا صدَّ

 ،عليو الل صلواتُ  جعفر ابنُ  موسى إمامنا قالوُ  ما ىذا ،صادق حديثٌ  بصري أبو بوِ  حدَّثك الَّذي احلديث
 ؟ احلديث يقول ماذا الباقر إمامنا عن احلديث ؟ىو ما احلديث

 ُب واردٌ  ادلعّن وىذا - الَباِرد بِاْلَماءِ  ِاْستَػَعافَ  َوَعك إَذا َكافَ  - احُلمَّى أصابتو ما إذا يعن - َوِعك إَذا َكافَ 
م رواياهتم  الَباِرد بِاْلَماءِ  ِاْستَػَعافَ  َوِعك إَذا َكافَ  أَنَّوُ  - البارد بادلاء احلمى من نتداوى ،احُلمَّى يُعاجِلون أَّنَّ
 وُب سُلَاط فعَلً  ثوب يكون أنْ  إمَّا الثَّوب - َجَسِده َعَلى َوَثوبٌ  الَباِرد اْلَماء ِفي َثوبٌ  َثوبَاف َلوُ  فَػَيُكوفُ 

 - الباقر إمامنا ،اإلمام - َوِعك إَذا َكافَ  - القماش قطعة على ،أيضاً  القماش على يُطلق األحيان بعض
 يُػَناِدي ثُمَّ  ،بَينَػُهَما يُػَراوحُ  َجَسِده َعَلى َوَثوبٌ  الَباِرد اْلَماء ِفي َثوبٌ  َثوبَاف َلوُ  فَػَيُكوف الَباِرد بِاْلَماءِ  ِاْستَػَعافَ 

 ىذا إليوِ  يصل وِلمن ولك ل ىذا يفعل اإلمام ؟شيءٍ  أليِّ  ىذا يفعلُ  اإلمام ،العَلج من ُجزء ىذا يعن -
 ُيْسَمع َحتَّى يُػَناِدي ثُمَّ  - عليها وسَلُمو اللِ  صلواتُ  فَاِطَمة من يتجزَّأ ال ُجزءٌ  حقيقتوُ  اإلمامُ  وإالَّ  ،احلديث

َقع احُلجرة ُب البيت وداخل ،البيت داخل وىو - الدَّار بَابِ  َعَلى َصوتُو  ويُوَضع البارد ادلاء ُب الثوب لوُ  ويُ ن ْ
 بصوت يُنادي ،دقيقة الرِّواية ،يُنادي واإلمام آخر بثوبٍ  ويؤتى الثوب ىذا يُرفع ذلك بعد ٍُبَّ  َجسدهِ  على
 ُب ؽلر الَّذي يعن الدار باب على صوتوُ  ُيسمع - الدَّار بَابِ  َعَلى َصوتُو ُيْسَمعَ  َحتَّى يُػَناِدي ثُمَّ  - عال
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اً  واضحة رمزية - ُمَحمَّد بِْنتَ  فَاِطَمةُ  يَا ،فَاِطَمة يَا -؟ ينادي ماذا ،الشَّارع  البيت؛ أىل حديث ُب ِجدَّ
 ،جهنم نار من ىي الدنيا نار أنَّ  من رواياتنا ُب جاء مثلما (،َجهنَّم نَار من المؤمن حظ   ىي الحّمى)

 الوجود ىذا الكون ىذا العامل ىذا أنَّ  من ال ُمتقدِّمة احللقات ُب قُلت كما ،حبر سبعي ُب ُغِسلت ولكنَّها
ا ،ادلظاىر ُب التعد د أساس على ُبن ا العوامل تعد د عن تتحدَّث الَّيت احلديثة النَّظريات ىذهِ  لردب  ا لردب   تلتقي لُردبَّ
 وعلى ،الطبقات َكثرة وعلى ،ادلظاىر تعد د على ُبن الكون فهذا ،الرِّوايات ُب وردت الَّيت ادلضامي ىذهِ  معَ 

 ُصورةٌ  ىي الَّيت احُلّمى شرَّ  َيدفعُ  عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  الباقرُ  إمامنا فهذا ،ذلا انتهاء ال الَّيت التجليات
 نَارِ  ِمن اْلُمؤِمن َحظ   الُحمَّى) :الرِّواية قالت كما العامل ىذا معَ  تتناسبُ  الَّيت اجلهنَّميةِ  ادلظاىر من وَمظهرٌ 
 ،أغيثيني فاطمةُ  يا يعني - ُمَحمَّد بِْنتَ  فَاِطَمةُ  يَا الدَّار بَابِ  َعَلى َصوتُو ُيْسَمع َحتَّى يُػَناِدي -( َجَهنَّم
  .أدركيني فاطمةُ  يا يعني

 الذ نوبُ  ،مظاىرىا من هبا يَرتبطُ  ما ُكلِّ  وَعن ،النَّار َعن ،النَّار من وذريتها شيعتها َتفطمُ  الَّيت ىي فَ َفاِطَمةُ 
 ،ناري سللوقٌ  فإبليس ،نارية مظاىر ىي ،جهنَّميَّة مظاىر ىي ،إبليسية َمظاىرٌ  ىي وادلعاصي والسَّيئاتُ 

 عن يتحدَّث وىو وسلَّم وآلو عليو اللُ  صّلى النَّيبّ  أليس ،إبليسية مظاىر وادلعاصي ،جهنَّم مظاىر من والنَّارُ 
 صَلتو إىل ذىب ُكلَّما ال ُمصلِّي أنَّ  من) :الصورة هبذه ،ادلثال هبذا ادلعّن ىذا لََنا يُقرِّبُ  ادلفروضة الصَّلوات

 أوقات ُب الباب ىذا يُفَتحُ  ،زُلَمَّد آلِ  لرمحةِ  بابٌ  الصََّلةُ  ،(ادلَعاِصي أدران نَفسوِ  َعن يُزيلُ  ََّنرٍ  إىل ذىب
 األدران ىذهِ  ،أدرانوُ  يغسل اإلنسان أنَّ  ادلفروض ،ىكذا ادلفروض ،الصََّلة ىذهِ  عند يوم كلِّ  ُب ،ُمعيَّنة
 األدران ىذه فَاِطَمة إىل توجَّهنا فإذا ،جهنَّميَّة صورٌ  اإلبليسيَّة والصور ،إبليسيَّة صورٌ  ىي األوساخ وىذهِ 
 مضمون ىو ىذا ،قليل قبل عنها ربدَّثتُ  الَّيت الزَّىرائيَّة اخليمةُ  ىي ىذه ،احُلمَّى ىذهِ  َتزول مثلما تزول

 .!!.أمجعي عليهم وسَلُمو اللِ  صلواتُ  العصمة بيت أىل حديث ُب والوضوءِ  الطهارةِ 
 :الشَّريفة أحاديِثِهم ومن أدعَيِتهم من ظلاذج على سريعاً  ُمروراً  أمر  
 الشَّيخ عن ينقلُ  ،91 صفحة ،الرَّابع اجمللَّد ىو وىذا ،البيت آل مؤسَّسة ،الوسائل ُمستدرك ىو ىذا

 ىذا يقرأ أن يؤذن ادلؤذن يسمعُ  للَّذي يستحبّ  - يُػَؤذ ف اْلُمَؤذ فُ  َسِمع إَذا - ادلبسوط ِكتابوِ  ُب الطوسي
 - الل ِإالَّ  إَِلو ال أنْ  َأْشهدُ  ادلؤذن يقول حي - اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  أفْ  َأْشَهدُ  َوأَنَا - فيو جاء ما مجلة ومن الدعاء

ـِ  رَبَّاً  بِاهللِ  َرِضيتُ  ،َوَرُسولُو َعْبُدهُ  ُمَحمََّداً  َوَأفَّ  َلو َشرِيكَ  َل  َوْحَدهُ  اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  أفْ  َأْشَهدُ  َوأَنَا  َوبِاإِلْساَل
 َىِذه َربَّ  اللَُّهمَّ  :يقوؿ ثُمَّ  وآلو ُمَحمَّدٍ  َعَلى َوُيَصل ي ،أَِئمَّةً  الطَّاِىرِينَ  َوبِاألَِئمَّةِ  َرُسولً  َوبُمَحمَّدٍ  ِديَناً 

ْعَوةِ  ـَ  َواْرزُقوُ  َوالَفِضيَلة والشََّفاَعة الَوِسيَلة ُمَحمََّداً  آتِ  الَقاِئَمة َوالصَّاَلةِ  التَّامَّة الدَّ  الَِّذي اْلَمْحُمود اْلَمَقا
 مثَلً  ادلخالفي قَنوات ُب تُقرأ الَّيت األدعية مع النَّص ىذا قارنَّا ما إذا - الِقَياَمة يَوـَ  َشَفاَعَتوُ  َواْرزُْقِني َوَعدَتوُ 
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 ُب وردت الَّيت النصوص من بغريهِ  ىذا ُقورن لو وحّتَّ  ،واضحاً  التحريف تَلحظون ادلخالفي مساجد ُب
 بالنتيجةِ  ،األحاديث هبذهِ  عبثت يداً  أنَّ  على يدلنا وىذا ،فارقاً  سنجدُ  عندنا واألحاديث األدعيةِ  ُكتب

 .واضح ادلضمون
 يقول فماذا - اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َأفْ  َأْشَهدُ  اْلُمَؤذ فْ  قَاؿَ  إَذا - وآلو عليو الل صلَّى النَّيبّ  عن :69 صفحة ُب

 ،َوَرُسولُو َعْبُدهُ  ُمَحمَّداً  َوأفَّ  َلو َشرِيكَ  َل  َوْحَدهُ  اهلل إلَّ  ِإَلو َل  َأفْ  َأْشَهدُ  َوأَنَا -؟ ادلؤذِّن إىل يستمع الَّذي
ـِ  رَبَّاً  بِاهللِ  َرِضيتُ   َىِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  :يَػُقوؿ ثُمَّ  ،أَِئمَّة الطَّاِىرِين َوبِاألَِئمَّة َرُسولً  َوِبُمَحمَّدٍ  ِديَنا َوبِاإِلْساَل
ْعَوةِ  ـَ  واَبْػَعْثوُ  َوالَفِضيَلة الَوِسيَلة ُمَحمَّداً  آتِ  أو ُمَحمَّداً  ِاْئتِ  الَقاِئَمة َوالصَّاَلةِ  التَّامَّة الدَّ  الَمْحُمود الػَمَقا

 ىذا ،أمجعي عليهم وسَلُمو اللِ  صلواتُ  واألَِئمَّة زُلَمَّدٍ  ذكرُ  - الِقَياَمة َيوـَ  َشَفاَعَتوُ  َواْرزُْقِني َوَعدَتوُ  الَِّذي
 من ظلاذج سأأخذ قليل قبل قلت كما ،ظلوذج ىذا كثريةٌ  واألدعية ،يُؤذِّن وىوَ  ادلؤذِّنِ  إىل االستماعِ  حي

 الطهارة مضمون من فشيئاً  شيئاً  تتكاملُ  الَّيت الصورة ىذه لنا ترسمُ  وىي األدعيةِ  كتب ومن احلديث كتب
  .الصََّلة مضمون ومن
 اأَلَذافِ  بَينَ  َوتَػُقوؿُ  -:19 صفحة ،19 صفحة ،البيت آل مؤسَّسة أيضاً  ،الرَّضوي الفقو ىو وىذا

 أنْ  أراد دلن ،واإلقامة األذانِ  بي اآلن ،ادلؤذِّن إىل اإلنسان يستمعُ  حينما كان السَّابق الدعاء - َواإِلقَاَمة
 التَّامَّة الدَّْعَوةِ  َىِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  :الصََّلوات َجِميعِ  ِفي َواإِلقَاَمة اأَلَذافِ  بَػْينَ  َوتَػُقوؿُ  - يقيم ذلك وبعد يُؤذِّن

 - الَعاَلِمين َربَّ  آِمينَ  ُسْؤَلوُ  الِقَياَمةِ  َيوـَ  ُمَحمَّداً  َوَأْعطِ  ُمَحمَّد وآؿِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصل   الَقاِئَمة َوالصَّاَلةِ 
 األخرى ادلضامي فيو ليس ادلقطع ىذا تَلحظون ،وشيعتو ألُمَّتوِ  الشَّفاعةُ  ىو القيامة يوم زُلَمَّدٍ  ُسؤلُ 

 نَِبي   بَِنِبي كَ  ِإلَيكَ  أََتوجَّوُ  ِإن ي اللَُّهمَّ  - النَّيبّ  مراتب ُعُلو عن تتحدَّثُ  الَّيت ادلتقدِّمة األدعية ُب ادلوجودة
ُمُهم َوآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى الرَّْحَمة  - الل رسول آلِ  ذكرُ  منوُ  ُحِذف قد الدعاء أنَّ  يبدو ؛أَُقدُِّمهم - َوأَُقد 
ُمُهم ُمَحمَّد الرَّْحَمة نَِبي   بَِنِبي كَ  ِإلَيكَ  أََتوجَّوُ  ِإن ي اللَُّهمَّ   آل ذكر أنْ  البُدَّ  ؟يُقدِّمهم الَّذين ىم من - َوأَُقد 
 .!! .الدعاء من ُحذف قد زُلَمَّدٍ 
ُمُهم َوآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى ُمَحمَّد الرَّْحَمة نَِبي   بَِنِبي كَ  ِإلَيكَ  أََتوجَّوُ  ِإن ي اللَُّهمَّ   ُكل ها َحَواِئِجي َيَدي بَينَ  َوأَُقد 

 ِبِهم َوَاْجَعْلِني َعَليِهم َفَصل ي - الدعاء من ُحِذف قد اآلل ذكر أنَّ  على آخر دليل ىذا - َعَليِهم َفَصل ي
نْػَيا ِفي َوِجيَهاً  ِبِهم َوَاْجَعْلِني - أيضاً  آخر دليل ىذا -  - ِبِهم َصَلَواِتي َواْجَعل اْلُمَقرَّبِين َوِمن َواآلِخَرة الد 

 َواْجَعل - الد عاء ُب النَّيبّ  اسم فقط ذُِكرَ  بينما ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ُمرتبط ِبُكلِّو الد عاء أنَّ  على آخر دليل
 مجيع ُب ىذا تقولُ  - اِحِمينالرَّ  َأْرَحمَ  يَا ِبطَاَعِتِهم َعَليَّ  َواْمُنن ُمْسَتَجابَا ِبِهم َوُدَعاِئي َمْقُبوَلة ِبِهم َصَلَواِتي
 ودائماً  ،عبث فيها حدث األدعية تَلحظون ولكن وكبرية صغريةٍ  ُكلّ  عند أقف أنْ  أُريد ال أنا ،الصَّلوات
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  .الرضوي الفقوُ  ىو ىذا ،زُلَمَّد آل حذفُ  ىو ؟أين ػلُدث الَعَبث
 ،989 باب ،119 صفحة ،لبنان ،بريوت ،للمطبوعات التعارف دار ،الثَّالث اجلزء وىو ،الكاُب وىذا

 مستدرك ُب قليل قبل علينا مرَّ  الَّذي - الصَّاَلة ِإَلى ُقْمتَ  إَذا :الصَّادؽ ِإَماِمَنا َعنْ  - الثالث احلديث
 األذان بي ما الرَّضوي الفقو وُب ،واضحاً  وآلو زُلَمَّدٍ  ذكر وكان ،األذان مسعنا ما إذا عليكم قرأتوُ  ما الوسائل
 يكون أن ؽلكن الصََّلة إىل ُقمت إذا - فَػُقلْ  الصَّاَلة ِإَلى ُقْمتَ  إَذا - أيضاً  واضحاً  كان وذكرىم واإلقامة

 باعتبارِ  وإقامة أذانٍ  دونِ  من يكون أنْ  وؽلكن واإلقامة األذانِ  بعد يكون أنْ  وؽلكن واإلقامة األذان قبلَ  ذلكَ 
 مل ُكل وُ  الكَلم ىذا - فَػُقلْ  الصَّاَلة ِإَلى ُقْمتَ  إَذا - اإلقامة ىي وكذلك بو اإلتيانُ  غلبُ  ال األذان أنَّ 

 َيَدي بَينَ  ُمَحمَّداً  ِإلَيكَ  أَُقد ـ ِإن ي اللَُّهمَّ  :فَػُقلْ  الصَّاَلة ِإَلى ُقْمتَ  إَذا - اإلحرام تكبرية ُب اآلن إىل ندخل
 إىل متوجهاً  تكون أن البُدَّ  ؟إليو تنظر أنْ  دون من ِإليو بوِ  تتوجَّو كيف أنت - ِإلَيك ِبوِ  َوأََتوجَّوُ  َحاَجِتي

 أن دون من دبَُحمَّد الل إىل تتوّجو أنْ  ؽُلكن ىل! ؟ادلعّن ىذا يتحقَّقُ  كيف وإالَّ  الل إىل بوِ  تتوجو حّتَّ  زُلَمَّدٍ 
  ؟ادلعّن ىذا يتحقَّق أن ؽلكن! ؟زُلَمَّد إىل تتوجَّو
ـُ  ِإن ي اللَُّهمَّ   وجيهاً  بوِ  اجعلن - َوِجيَهاً  ِبوِ  فَاْجَعْلِني ِإلَيك ِبوِ  َوأََتوجَّوُ  َحاَجِتي َيَدي بَينَ  ُمَحمَّداً  ِإلَيكَ  أَُقد 

 ىذا نتصوَّر أنْ  نستطيع كيف! ؟ىذا ؽلكن ىل! ؟إليو متوجِّهاً  لست وأنت بوِ  وجيهاً  تكون أنْ  ؽلكن ىل
نْػَيا ِفي ِعْنَدؾَ  َوِجيَهاً  ِبوِ  َفاْجَعْلِني - !؟ادلعّن  َوَذنِْبي َمْقُبوَلة ِبوِ  َصاَلِتي ِاْجَعل ،اْلُمَقرَّبِين َوِمن َواآلِخَرة الد 

 متوجِّهاً  ليس وىو (َمْقُبوَلة ِبوِ  َصاَلِتي ِاْجَعل) :ويقول الد عاء هبذا الدَّاعي يدعو أنْ  ؽُلكن ىل - َمْغُفورَاً  ِبوِ 
 أَْنتَ  ِإنَّكَ  ُمْسَتَجابَاً  ِبوِ  َوُدَعاِئي َمْغُفورَاً  ِبوِ  َوَذنِْبي - إليو يتوجَّو أن البُدَّ  صَلتو معّن إىل يتوجَّو ما مثل ،إليو

 ىذهِ  ُب حذف ُىناك جداً  واضح أنَّوُ  معَ  كلمةٍ  ُكلَّ  عند الوقوف أطيل أنْ  أُريدُ  ال - الرَِّحيم الَغُفورُ 
 وآل دبَُحمَّدٍ  يربطوُ  جوَّاً  للُمصلِّي تصنعُ  باجململ ،باجململ لكنَّها ،األدعية ىذهِ  ُب ربريف ىناك ،األدعية

اً  كثريةٌ  وىي ظلاذج وىذهِ  األدعية ىذهِ  ُكل   ،زُلَمَّد  ،واإلقامة األذان َبي ما أو ،األذان مُساع عند األدعيةُ  ،جدَّ
 إىل التوج و ،إليو نأٌب مل ذلك الصََّلة داخل التوجو الصََّلة داخل التوجو ليس ،للصََّلة التوج وِ  ُب أو

  .الصََّلة من الواجبِ  اجلُزء ُب الشروع قبل ،الصََّلة
 ،الوضوء حقيقة ُب ،الوضوء مضمونِ  ُب عنوُ  ربدَّثتُ  الَّذي السابق ادلضمون مع تتعانق ادلضامي ىذهِ  ُكل  
 إىل هبم نتوجَّو كي إليها نتَّجوُ  ِجهةً  زُلَمَّدٍ  وآلِ  زُلَمَّدٍ  من لنجعلَ  الوضوءِ  بعدَ  نأٌب فنحنُ  ،الوضوء جوىر ُب
 ،َصَلواتُنا تُقَبلَ  كي ؟دلاذا هبم الل إىل نتوجَّوُ  ،نطقت وىكذا قالت ىكذا األدعيةُ  ،األدعية تقولُ  ىكذا ،الل

 وسَلُمو اللِ  صلواتُ  ُىم واألخري األوَّل ادلدارُ  إذاً  ،هبم إالَّ  تُقَبلُ  ال والصََّلةُ  ،هبم إالَّ  تتحقَّق ال الطَّهارةُ 
 زُلَمَّد آلِ  مع تتعاَملُ  الشِّيعة أنَّ  أم! ؟التعامل من ادلستوى هبذا ِفعَلً  معهم نتعاملُ  ضلنُ  ىل ،أمجعي عليهم
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 للدواء ػلتاجون ال حينما ،الصَّيدلية إىل يذىبون الدواء إىل ػلتاجون حينما! ؟..الصَّيدلية مع يتعاملون كما
 أو ،الرتفيو زلَلت إىل أو ادلطاعم إىل بينما ،يومياً  الصِّيدلية إىل تذىب ال النَّاس ،الصِّيدلية إىل يذىبون ال

 يذىبون فَل الصَّيدلية أمَّا ،معها تتعامل النَّاس يومياً  ،الغذائية ادلواد أطعمة ،واألشربة األطعمة زلَلت إىل
 .احلاجة وقت ُب فقط ،دائماً  إليها
 إىل ؟طُلاطبهم ماذا ،أمجعي عليهم وسَلُمو اللِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل دستورُ  ؟الكبرية اجلامعةُ  الزِّيارةُ  تقول ماذا
 ُمَصد ؽٌ  ،بِِإيَاِبُكم ُمْؤِمنٌ  ،ِبُكم ُمْعَتِرؼٌ  ،ِبذمَِّتُكم ُمَحَتِجبٌ  -:نقول أنْ  إىل ،طويل الكَلم نقول أنْ 

 ،َلُكم زَائِرٌ  ،ِبُكم ُمْسَتِجيرٌ  ،بَِأْمرُِكم َعاِملٌ  ،ِبَقوِلُكم آِخذٌ  ،ِلَدْولَِتُكم ُمْرَتِقبٌ  ،أِلَْمرُِكم ُمْنَتِظرٌ  ،ِبَرْجَعِتُكم
ُمُكم ،ِإلَيو ِبُكم َوُمتَػَقر بٌ  ،ِبُكم َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  ِإَلى َمْسَتْشِفعٌ  ،ِبُقبُورُِكم َعاِئذُ  َلِئذٌ  ـَ  َوُمَقد   طََلَبِتي َأَما

 َوَأوَِّلُكم َوَغائِِبُكم َوَشاِىدُِكم َوَعاَلنَِيِتُكم ِبسر ُكم ُمْؤِمنٌ  ،َوأُُموِري َأْحَواِلي ُكل   ِفي َوِإرَاَدِتي َوَحَواِئِجي
 َوُنْصَرِتي ،تَػَبع َلُكم َورَأِيي ُمَسل م َلُكمْ  َوقَػْلِبي َمَعُكم ِفيوِ  َوُمَسل مٌ  ِإلَيُكم ُكل وِ  َذِلكَ  ِفي َوُمَفو ضٌ  َوآِخرُِكم

 من مكان ُب تنقطع ادلعيَّة ىذهِ  - َغيرُِكم َمعَ  َل  َمَعُكم َفَمَعُكم -:الزِّيارة تقول أن إىل - ُمَعدَّة َلُكم
 معيَّتُنا تكون كيف ؟ال أو معهم نكون نتوضأ حينما ؟ال أو معهم نكون ُنصلِّي حينما ؟ال أو األمكنة

 ُب وضلنُ  معهم معيَّتُنا تكون كيف ؟الصََّلة إىل نتوجوُ  وضلنُ  معهم معيَّتُنا تكون كيف ؟الوضوء أثناء معهم
 يشرحُ  البيت أىل حديثُ  ىو ىذا ،وشرحتها ذكرهتا الَّيت ادلضامي ىذه! ؟ادلضامي هبذهِ  أليس ؟الصََّلة
 طول على معهم نكون حينما ،الشَّريفة رواياهتم وىذه أدعيتهم وىذه قُرآَّنم وىذا زياراهتم ىذه ،بعضاً  بعضوُ 
 فإنَّ  احلاجة عند الصَّيدلية معَ  نتعامل كما معهم نتعامل ُكنَّا إذا أمَّا ،ثابتة العقيدةُ  ىذهِ  ستكون اخلط

 ضلنُ  لذلك ،ادلوت عند بالعديلة ويُبتلى ينساىا ادلوت عند اإلنسان الثَّابتة ادلسائل ،ثابتةً  تكون لن العقيدة
 عند يتسلَّطُ  الشَّيطان أنَّ  ادلوت عند العديلة (،اْلَموت ِعْندَ  الَعِديَلةِ  ِمن ِبكَ  َوَأُعوذُ ) :األدعية ُب نقرأ

 .احلقّ  عن فيعدلُ  احلقَّ  جادَّة عن بعيداً  فيأخذهُ  موتوِ  حلظة عليوِ  ويتسلَّطُ  اإلنسان
 ،﴾اٌثَّببِجِ بِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّرٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَبِّجُ﴿؟ والعشرين السَّابعة اآلية وُب إبراىيم سورة ُب الكرًن قُرآننا يقول ماذا

 ،اآلية ىذهِ  تفسري ُب ادلعصومي كلمات ،علي   واليةُ  اآلية ىذه ُب الثابت القولُ  البيت أىل أحاديث راجعوا
 علي   والية الثَّابت القول ،شئت ما ُقل اآلية ىذه معّن بيان ُب ،اآلية ىذه شرح ُب ،اآلية ىذه تأويل ُب
نيا ُب ثبات ُىناك ،﴾اَخِسَةِ ًَفًِ اٌدٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ اٌثَّببِجِ بِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّرٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَبِّجُ﴿  ُب ثباتٌ  وىناك الد 

 َمعَ  َل  َمَعُكم َفَمَعُكم) :الكبرية اجلامعةُ  الزِّيارةُ  عنوُ  ربدَّثت الَّذي ادلضمون ىذا ىو الدنيا ُب الثبات ،اآلخرة
 ادلواطن ُب األقل على ؟زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  مع قليب حضور ُىناك يكن مل ما تتحقَّق كيف ادلعيَّة ىذه (،َغيرُِكم
 نِيَّة عند ،رمضان شهر ُب كما ،الصََّلة ُب كما ،للصََّلة وااِلستعداد التهيؤ ُب كما ،الوضوء ُب كما ادلهمَّة
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 مع اخلط طول على أقول ال حياتنا ُب ادلهمَّة ادلواطن ُب ،األوقات ىذه ُب األقل على ،اإلفطار عند ،الصِّيام
 هبذه أو الوصف هبذا نكن مل ما تتحقَّق كيف ادلعيَّة ىذه (،َغيرُِكم َمعَ  َل  َمَعُكم َفَمَعُكم) :نَ َفس ُكلَّ 

  .إليها أشرتُ  الَّيت األحوال
 اٌٍّوُ ًٌَُضًُِّ اَخِسَةِ ًَفًِ اٌدٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ اٌثَّببِجِ بِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّرٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَبِّجُ﴿ :والعشرون السَّابعةُ  اآليةُ  ىذه

 اآلية ،والعشرون السَّابعة اآلية ىذهِ  ،قبلها جاءت آية أي   أتعلمون اآلية ىذهِ  ،﴾ٌَشَبءُ َِب اٌٍّوُ ًٌََفْعًَُ اٌظَّبٌِِّنيَ
  ؟تقول ماذا والعشرون الرَّابعة اآلية ؟والعشرون الرابعة واآلية تقول ماذا والعشرون اخلامسة

 ،الوالية شجرة ىذه ،﴾اٌسََّّبء فًِ ًَفَسْعُيَب ثَببِجٌ أَصٍُْيَب طٍَِّبَتٍ وَشَدَسةٍ طٍَِّبَتً وٍََِّتً َِثَالً اٌٍّوُ ضَسَةَ وٍَْفَ حَسَ أٌََُْ﴿

 ىذه ،﴾طٍَِّبَتً وٍََِّتً َِثَالً اٌٍّوُ ضَسَةَ وٍَْفَ حَسَ أٌََُْ﴿ :الزَّىرائيَّة احلقيقةُ  ىي الكرًن القرآن ُب الشَّجرة ،الزَّىراء ىذهِ 

 وَشَدَسةٍ طٍَِّبَتً وٍََِّتً َِثَالً اٌٍّوُ ضَسَةَ وٍَْفَ حَسَ أٌََُْ﴿ الطيبة الكلمةُ  زىراء ،الطيبة الكلمة فاطمة ،الطيبة الكلمةُ 

 أمثال ىذه ،﴾ٌٍِنَّبضِ األَِْثَبيَ اٌٍّوُ ًٌََضْسِةُ زَبِّيَب بِئِذِْْ حِنيٍ وًَُّ أُوٍَُيَب حُؤْحًِ ۞ اٌسََّّبء فًِ ًَفَسْعُيَب ثَببِجٌ أَصٍُْيَب طٍَِّبَتٍ

 ۞ لَسَازٍ ِِٓ ٌَيَب َِب األَزْضِ فٌَْقِ ِِٓ اخْخُثَّجْ خَبٍِثَتٍ وَشَدَسَةٍ خَبٍِثَتٍ وٍََِّتٍ ًََِثًُ ۞ ٌَخَرَوَّسًَُْ ٌَعٍََّيُُْ﴿ ،رموز ذبليات

 الثَّابت بالقول علينا َتفيضُ  الثابتةُ  الشَّجرةُ  ىذه ىي الثابت القول ىذا ،﴾اٌثَّببِجِ بِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّرٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَبِّجُ
 القول ىو ىذا (،أَنْػُفَسَنا لِنَُبش رَ ) منها التصديق يتمَّ  أن بعد (،ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لُِنَبش رَ )

 ىذه تتحقَّق أنْ  ؽلكن ال (،َغيرُِكم َمعَ  َل  َمَعُكم َفَمَعُكم) :ادلقدَّسة ادلعيَّة ىذهِ  الثَّابت القولُ  ىذا ،الثابت
 .أمجعي عليهم وسَلُمو اللِ  صلواتُ  أجوائِهم ُب العيش نُدِمن أن دونِ  من ادلعاين
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 آدم أبونا ؛ الرَّمزية أبعادهِ  من بُعدٍ  ُب أو جهاتوِ  من جهةٍ  ُب الوضوء أنَّ  من ادلتقدِّمة احلَلقات ُب  علينا مرَّ 
 ،آدم أبونا بوِ  قَامَ  فيما اشرتكت الَّيت األعضاء لتلكَ  َرمزيي  َتطهريٌ  ىو والُوُضوءُ  ،مِّنها وَأَكل الشَّجرة إىل توجَّو

 الطَّبعة ،القرىب ذوي دار طبعة ىي الطبعة وىذه (،العسكري إمامنا تفسريُ ) ىو يدي بي الَّذي الكتاب
ثُنا العسكري إمامنا ،399 صفحة ،األوىل ثنا األعظم والنَّيب   ،وآلو عليو اللُ  صلَّى الل رسول عن ػُلدِّ  عن ػُلدِّ

 َوأَْنتَ  - آلدم يقول الل - الشََّجَرة بَِأْكلِ  َعَصيَتِني َوأَْنتَ  -:لوُ  فيقول ،ادلعصية بعد آلَدم الل خطابِ 
 ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَػَواُضعِ  ؛ ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَػَواُضعِ  - آلدم يقول الل ،يَقول يُرِشُده ٍُبَّ  - الشََّجَرة بَِأْكلِ  َعَصيَتِني

 - زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  تواضع آدم يا الفَلحِ  عن تبحث أنْ  أردت إذا - الَفاَلح ُكل   تَػْفَلحُ  ُمَحمَّد وآؿِ 
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 التواضع ،أبداً  ؟األخَلقي بادلعّن التواضع ىو ىل ؟يعن ماذا زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  التواضع - َوبِالتَػَواُضعِ 
 ؟زُلَمَّد وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  التواضع معّن فما ،زُلَمَّد وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  عبدٌ  أنا أمَّا ،لنظريي ،للنَّظري األخَلقي بادلعّن
  .كذلك وآدمُ 

اً  ليس ،ُمتطلِّباً  ليس ،بشَّاً  ،ىشَّاً  اإلنسان يكون أنْ  األخَلقي بادلعّن التواضع  ،َسِهَلً  ،لَيِّناً  يكون أنْ  ،ُمتكربِّ
 ِلُمَحمَّدٍ  التواضع ،اآلخر للبعضِ  بعضنا يتواضع ،للنَّاس ،لُكم ،ألمثال ،ألقراين ،لنظريي ،للنَّظري يكون ىذا
 عبيدك آبائي - َأَمِتك َواْبنُ  َعْبِدؾ َواْبنُ  َعْبُدؾَ ) :وارث زيارة ُب الش هداء لسيِّد نقول كما ىو زُلَمَّد وآل

 َوالتَّاِرؾُ  بِالر ؽّ  الػُمِقر   َأَمِتك َواْبنُ  َعْبِدؾ َواْبنُ  َعْبُدؾَ  - بِالرِّق ُمِقري  عندك عبيدٌ  وُذرِّييت وأنا إماؤك وأُمَّهاٌب
 فإنَّ  ،التسليم معّن إىل إضافةً  ،ادلعّن هبذا وليس زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  التواضع ىو ىذا (،َعَليُكم ِلْلِخاَلؼِ 

 ذلم عبيدٌ  ضلنُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ِفناءِ  ُب آبقون ولكنَّنا عبيدٌ  ضلنُ  ،آبقاً  يكونُ  ولكنَّوُ  عبداً  يكونُ  قد الَعبد
 ،التسليم درجاتو أوَّل ُب زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّد التواضعُ  ،تسليمٌ  وىناك ُعُبوديةٌ  فُهناك ،آبقون ولكنَّنا آنافنا برغم

ا آَِنٌُا اٌَّرٌَِٓ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :التسليم ىو درجة أدىن التواضع درجات من درجة أول  ُنصلي حي تطهَّروا ،﴾عٍٍََْوِ صٌٍَُّ

 دبعّن ليس ؛تسليماً  َسلِّموا ،﴾حَسٍٍِّْبً ًَسٌٍَُِّّا﴿؟ نفعل ماذا التطهر بعد ،نتطهَّر زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّد على

  .نتطهَّر آلوِ  وعلى عليو بصَلتنا ﴾عٍٍََْوِ صٌٍَُّا﴿ التواضع ىو ىذا ،ألمرهِ  سلموا ،التحية
ثنا كما آلدم يقول الل  الل ،وآلو عليو اللُ  صلَّى األنبياء خاًب عن الشَّريف تفسريه ُب العسكري إماُمنا ػُلدِّ

 َوَتزوؿُ  الَفاَلح ُكل   تَػْفَلحُ  ُمَحمَّدٍ  وآؿِ  ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَػَواُضعِ  ،الشََّجَرة بَِأْكلِ  َعَصيَتِني َوأَْنتَ  - آلدم يقول
 تكونُ  ،لإلنسان َمذلَّةً  تكون الذنوب ألنَّ  ،ادلعصية بسبب جاءت الَّيت الذلة ىذه - الِذلَّة َوْصَمةُ  َعنكَ 
 .عيوبوِ  على اطّلعوا لو اخللق عند وحّتَّ  وتعاىل سبحانو الل يدي بي مذلَّةً 
 يَا - سرتين من يا - َواألُمََّهات اآلبَاءِ  ِمن َستَػَرِني َمنْ  يَا - الش هداء سيِّدِ  دعاء ُب ؟عرفة دعاء ُب نقرأ ماذا
 اآلبَاءِ  ِمن َستَػَرِني َمنْ  يَا - َوَعييب  نَ ْقِصي ِبَسَببِ  - يَػْزجُروِني أفْ  َواألُمََّهات اآلبَاءِ  ِمن َستَػَرِني َمنْ 

 يَا َاطََّلُعوا َوَلو يُػَعاِقُبوِني َأفْ  السَّاَلِطين َوِمن يُػَعيػ ُروِني أفْ  َواإِلْخَواف الَعَشائِرِ  َوِمن يَػْزجُروِني أفْ  َواألُمََّهات
 يَا َيَديك بَينَ  ِإَلهي يَا َذا أَنَا فَػَها ،َوَقَطُعوِني َوَلرَفُضوِني أَْنَظُروِني َما إَذاً  م ن ي َعَليوِ  اطََّلعتَ  َما َعَلى َموَلي
ةٍ  ُذو َوَل  فََأْعَتِذر بَػَراَءةٍ  ُذو َل  َحِقيرٌ  َحِصيرٌ  َذلِيلٌ  َخاِضعٌ  َسي ِدي  الد عاء ُب جاء ما آخر إىل - فَأَنْػَتِصر قُػوَّ

  .عرفة يوم ُب الش هداء سيِّد دعاءُ  ،الشَّريف
ثنا الَّذي وآلو عليو اللُ  صلَّى النَّيبّ  كَلم إىل أعود  َوأَْنتَ  - آلدم يقول الل ،العسكري الزاكي إمامنا بوِ  حدَّ

 الِذلَّة َوْصَمةُ  َعنكَ  َوَتزوؿُ  الَفاَلح ُكل   تَػْفَلحُ  ُمَحمَّدٍ  وآؿِ  ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَػَواُضعِ  ،الشََّجَرة بَِأْكلِ  َعَصيَتِني
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 الطهورُ  ،هبم الصََّلة ،هبم الد عاء - ِلَذلك الطَي ِبين وآلوِ  ِبُمَحمَّدٍ  فَاْدُعِني - هبم الدعاء ،ادُعن - فَاْدُعِني
 ما (،السَِّبيل َوِإلَيوِ  السََّبب َلوُ  َوأَنْػُتم ِإلَّ  م نَّا َشيءٌ  َفَما) :الزِّيارة ُب طلاطبو ىكذا الزمان صاحب يا ،هبم

 ِبُمَحمَّدٍ  فَاْدُعِني - تشريع من وال ،تكوين من ال ،وضوء من ال ،ُدعاء من ال ،صَلة من ال ،مَّنَّا شيء
 يقول وآلو عليو اللُ  صلَّى النَّيب   ،يقول النَّيبّ  - الَفاَلح ُكلَّ  فََأفْػَلحَ  - آدم - ِبِهم َفَدَعا ،ِلَذلك الطَي ِبين وآلوِ 

 العسكري وإلمامنا لنبِّينا الكلمة ىذه - الَبيت َأْىل ِبعرَوتَِنا تمسَّك َلمَّا الَفاَلح ُكلَّ  فََأفْػَلحَ  ِبِهم َفَدَعا -
 - واألذان اإلقامةِ  شرح على سنأٌب ،الفَلح ىو ىذا ،الفَلح على حيَّ  - الَفاَلح ُكلَّ  فََأفْػَلحَ  ِبِهم َفَدَعا -

 أنْ  البُدَّ  والد عاءُ  والتقر بُ  والصََّلةُ  الوضوءُ  - الَبيت َأْىل ِبعرَوتَِنا تمسَّك َلمَّا الَفاَلح ُكلَّ  َفَأفْػَلحَ  ِبِهم َفَدَعا
 .!!.الزَّىرائيَّة اخليمة سقف ربت يكون أنْ  البد ،اجلو هبذا زلاطاً  يكون

 الل طاعة قَ َرن آخره إىل أوَّلو من الُقرآن ،الل رسول نُرضي كي ذلك ُكلَّ  نفعل! ؟..دلاذا قائلٌ  يقول قد
 الكتاب ؟الل رسول يقول ماذا ،آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الُقرآن ،الرسول دبعصية الل معصية وقرن ،رسولو بطاعة
 من الثَّاين اجمللَّد ىو ىذا ،البحراين الل عبد الشَّيخ للُمحدِّث واألحوال وادلعارف العلوم عوامل يدي بي الَّذي
 للزَّىراء يقول ماذا َحَياتوِ  حلظاتِ  آخر ُب وآلو عليو اللُ  صلَّى األعظم النَّيب   ،993 صفحة ،الزَّىراء عوامل

 ىذه (،تَػْرَضي َحتَّى َأْرَضى َل  ثُمَّ  تَػْرَضي َحتَّى َأْرَضى َل  فَاِطَمة يَا واهللِ  ثُمَّ ) ؟البيت وأىل علي   دبحضر
 الل صلَّى النَّيبّ  أربعي يوم ىو اليوم ،الثَّاين ربيعٍ  شهر من الثامن ىو اليوم ،اليوم الرِّوايات حبسب النَّيبّ  كلمة
يقة شهادة اليوم الرِّوايات وحبسب ،وآلو عليو  بالفاطمية ُنسميو ما الرِّوايات بعض حبسب الطاىرة الصدِّ

يقة وشهادةُ  الل رسول أربعيُ  فاليوم ،األوىل   .الُكربى الصدِّ
 يَا واهللِ  ثُمَّ ) ،فَاِطَمة يَا واللِ  ٍُبَّ  :وآلو عليو اللُ  صلَّى حياتوِ  حلظاتِ  آخرِ  ُب األعظم النَّيبّ  كَلم ىو ىذا

 أنْ  ضُلاول ادلضامي ىذه وكل   احلديثِ  ىذا كل  (،  تَػْرَضي َحتَّى َأْرَضى َل  ثُمَّ  تَػْرَضي َحتَّى َأْرَضى َل  فَاِطَمة
 الزَّىرائيَّة اخليمة ربت نكون أنْ  ولعقيدتنا ألنفسنا ضبط بعملية نقوم أن عقيدتنا نضبط وأنْ  أنفسنا َنضبط
 َحتَّى َأْرَضى َل  ثُمَّ  تَػْرَضي َحتَّى َأْرَضى َل  فَاِطَمة يَا واهللِ  ثُمَّ ) ،وآلو عليو الل صلَّى الل لرسول إرضاءً 
 .لسخطها ويسخطُ  لرضاىا الل يرضى الَّيت ىي فَاِطمةُ  (،تَػْرَضي
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 ُمَحمَّد َعن - الثَّامنة الرِّوايةُ  وىذه ،واجلهل العقل كتابُ  ،الشريف الكاُب كتاب من األول اجلزء ىو ىذا
يَلِمي ُسَليَماف ابنِ   َوِدينوِ  ِعَباَدتِو ِمن ُفالفٌ  - الصَّادق إلمامنا - اهلل َعْبدِ  أِلَِبي قُلتُ  :قَاؿ ،أَبِيو َعن ،الدَّ

 ؟َعْقُلوُ  َكيفَ  :فَػَقاؿ - وفضلو ِدينو وعن شخصٍ  ِعبادة عن الصَّادق اإلمام ػُلدِّث الدَّيلمي - َوَفْضِلوِ 
 َجزِيَرةٍ  ِفي اهلل يَػْعُبدُ  َكافَ  ِإسرائيل بَِني ِمنْ  رَُجالً  ِإفَّ  ،الَعْقل َقْدرِ  َعَلى الثػََّواب إفَّ  :فَػَقاؿ ،َأْدِري َل  :قُلتُ 
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 اْلَماَلِئَكة ِمن َمَلكاً  َوِإفَّ  - ادلاء كثرية يعن - اْلَماء ظَاِىَرة الشََّجر َكِثيَرة َنِظَرة َخْضراء الَبْحر َجَزائِر ِمن
 تَػَعاَلى اهللُ  فَأوَحى الػَمَلك فَاْستَػَقلَّوُ  َذِلك َتعاَلى اهلل فأرَاهُ  ،َىَذا َعْبِدؾ ثَػَوابَ  َأرِِني َرب   يَا :فَػَقاؿَ  ِبو َمرَّ 

 َفأوَحى - قليَلً  ثوابو رأى اجلزيرة ُب بالعبادة للِ  ادلنقطع العاِبد ىذا ثواب أنَّ  رأى ادللك - اْصَحبوُ  َأفْ  ِإلَيو
 أنَا :قَاؿَ  ؟أَْنت َمن :َلوُ  فَػَقاؿَ  ِإْنِسي   ُصورةِ  ِفي اْلَمَلكُ  فَأتَاه ِاْصَحبوُ  أفْ  - ال َمَلك إىل - ِإلَيو تَػَعاَلى اهللُ 

 اهلل أِلَْعُبد فَأَتَيُتك المَكاف َىَذا ِفي َوِعَباَدُتك َمُكانك بَػَلَغِني - اْلَمَلك كَلمُ  ىذا يعن - َعاِبد رَُجلٌ 
 - مجيل يعن نَزِه مكانك - لََنزِه َمَكاَنك إفَّ  :الػَمَلك َلوُ  قَاؿَ  َأْصَبح فَػَلمَّا َذِلك َيوَموُ  َمَعوُ  َفَكافَ  ،َمَعك

 ِلَربػ َنا لَيسَ  :قَاؿَ  ؟ُىو َوَما :َلوُ  فَػَقاؿ ،َعْيَباً  َىَذا ِلَمَكانَِنا إفَّ  :الَعاِبد َلوُ  فَػَقاؿَ  ،ِلْلِعَبادة ِإلَّ  َيْصُلحُ  َوَما
 :الػَمَلك َذِلك َلوُ  فَػَقاؿَ  ،َيِضيع الَحِشيش َىَذا فَإفَّ  ،الػَموِضع َىَذا ِفي َرِعيَناهُ  ِحَمار َلوُ  َكافَ  فَػَلو ،بَِهيَمة

 َلوُ  َكافَ  َلو :فَػَقاؿَ  ؟ِحَمار ِلَرب ك َوَما - قال ،بعيد حد   إىل عقلوُ  استصغر ُىنا أنَّوُ  يبدو - ِحَمار ِلَرب ك َوَما
 ىو ىذا - َعْقِلو َقْدرِ  َعَلى أُثِيُبو ِإنَّما الػَمَلك ِإَلى اهلل فَأْوَحى ،الَحِشيش َىَذا ِمْثلُ  َيضيعُ  َكاف َما ِحَمار

  .ادلوجود
م ترون أال وادلضامي احلقائق ىذه عن بعيداً  وأعليَّتها الصََّلة عن يتحدَّثون الَّذين ىؤالء :سؤال  أحسن ُب أَّنَّ

 !؟..أنتم تقولون ماذا احلشيش يأكل محاراً  يُريد الَّذي ىذا حال حاذلم أحواذلم
 لإلمام - اهلل َعْبدِ  أِلَِبي ذََكرتُ  :قَاؿَ  ،ِسَناف ابنِ  اهلل َعْبدِ  َعنْ  - العاشرة الرِّواية ،أخرى روايةٍ  إىل أعود

 وسط ُب منهم وكثريٌ  الشكَّاُكون والصََّلة بالوضوءِ  ُمبتلىً  - َوالصَّالة بِالُوُضوء ُمْبَتلىً  رَُجالً  - الصَّادق
 أو واحداً  وذبدون إال الوضوء زللِّ  إىل مسجد إىل تدخلون ال ،الدين العلم طََلبة وسط ُب خصوصاً  ادلتديني

 ،َعاِقل رَُجلٌ  ُىو :َوقُػْلتُ  َوالصَّالة بِالُوُضوء ُمْبَتلىً  رَُجالً  اهلل َعْبدِ  أِلَِبي ذََكرتُ  - النَّماذج ىذه من اثني
 َسْلو :فَػَقاؿَ  ؟الشَّْيطَاف يُِطيعُ  وََكيفَ  :َلوُ  فَػُقلتُ  ؟الشَّْيطَاف يُِطيعُ  َوُىو َلوُ  َعْقلٍ  َوأي   :اهلل َعْبدِ  أَبُو فَػَقاؿَ 
 حينما يتصورون ىؤالء ومثل - الشَّيطَاف َعَملِ  ِمنْ  َلك يَػُقوؿ فَإنَّوُ  َىو َشيءٍ  َأي   ِمنْ  يَأتِيو الَِّذي َىَذا

م األفاعيل ىذه يفعلون   .!!.دينهم ُب ػلتاطون أَّنَّ
 اهللُ  َقَسمَ  َما :وآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى اهلل َرُسوؿِ  َعنْ  - عشر احلادي احلديث ،األعظم النَّيبّ  عن احلديث

 َما - احلقائق تعرف أنْ  العقل ،الَعْقل ِمن أَْفَضل َشيَئاً  للِعَبادِ  الل َقَسم َما - الَعْقل ِمن َأْفَضلَ  َشيئاً  للِعبادِ 
 عابد ىناك كان لو يعن - الَجاِىل َسَهرِ  ِمن َأْفَضلُ  الَعاِقل فَػَنوـُ  الَعْقل ِمن َأْفَضلَ  َشيئاً  للِعبادِ  اهللُ  َقَسم
 فَػَنوـُ  - األمور ىي وىكذا ،لربِّوِ  محاراً  يُريدُ  الَّذي العابد ىذا عبادة من أفضل ىو وينام اجلزيرة ىذهِ  ُب عاقل

 بيتوِ  ُب يبقى العاقل إقامةُ  - الَجاِىل ُشُخوصِ  ِمن َأْفَضلُ  الَعاِقل َوِإقَاَمةُ  الَجاِىل َسَهرِ  ِمن َأْفَضلُ  الَعاِقل
 العاقل إقامةُ  ،مكان أيّ  إىل ،الزِّيارة إىل يذىب ،احلج إىل يذىب ،ِِشاالً  أو ؽليناً  يذىب أن دون من ساكناً 
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 ِمن َأْفَضلَ  َعْقُلوُ  َوَيُكوف الَعْقل َيْسَتكِملَ  َحتَّى َرُسولً  َوَل  نَِبيَّاً  اهللُ  بَػَعثَ  َوَل  - اجلاىل شخوص من أفضلُ 
 دبعّن ال ال مجتهدين - اْلُمْجَتِهِدين ِاْجِتَهادِ  ِمن َأْفَضلُ  نَػْفِسو في النَّبيّ  ُيْضِمرُ  َوما أُمَِّتو ُعُقوؿِ  َجِميع

 بذلوا الَّذين الُعبَّاد يعن اجملتهدون ،البيت أىل عند مذموم ادلصطلح ىذا ،حوزاتنا ُب ىم الَّذين ال مجتهدين
 َأدَّى َوَما اْلُمْجَتِهِدين ِاْجِتَهادِ  ِمن َأْفَضلُ  نَػْفِسو في النَّبيّ  ُيْضِمرُ  َوما - والعبادة العمل ُب جهدىم أقصى
 الُعبَّاد ُكل   - الَعاِقل بَػَلغ َما ِعَباَدتِِهم َفضلِ  ِفي الَعاِبِدين َجميعُ  بَػَلغَ  َوَل  َعنو َعَقلَ  َحتَّى اهلل فَػَراِئضَ  الَعْبدُ 

 الَعاِقل بَػَلغ َما ِعَباَدِتِهم َفضلِ  ِفي الَعاِبِدين َجميعُ  بَػَلغَ  َوَل  - العاقل بلغوا ما عبادهتم فضائلُ  مُجعت لو
 ىم من األلباب أولوا -﴾ األٌَْبَبةِ أًٌٌُُْاْ إِالَّ ٌَخرَّوَّسُ ًََِب﴿ :تَػَعالى اهللُ  قَاؿَ  الَِّذينَ  األَْلَباب ُأُوُلوا ُىم َوالُعَقاَلءُ 

 ؟ىؤالء
 األلباب أول أنَّ  معّن ُب أحد ؼلتلف ىل ،احلكمة أصحابُ  ىم األلباب أولوا ،الشريف الكاُب نفس ُب

 والردِّ  اإلمام معرفة باب :الباب ىذا من العاشرة بعد احلادية الرِّواية ،احلكمة أصحابُ  ىم ،احُلكماء ىم
 عن - اهلل َعْبدِ  أَِبي َعن ،َبِصيرٍ  أَِبي َعنْ  - العاشرة بعد احلادية الرِّواية ،إليو والردِّ  اإلمام معرفة باب ،إليو

 إمامنا قال ماذا -﴾ وَثِرياً خٍَْساً أًُحًَِ فَمَدْ اٌْحِىَّْتَ ٌُؤْثَ ًََِٓ﴿ :َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  َقوؿِ  ِفي - الصَّادق إمامنا
 نعرف أنْ  نستطيع ادلضمونِ  هبذا .اإلمام ومعرفةُ  الل طاعةُ  - اإِلَماـ َوَمعرَِفةُ  اهلل طَاَعةُ  :فَػَقاؿَ  - الصَّادق

 (،َحقَّنا أَْنَكرَ  فَػَقد الصَّالة يَػْعِرؼ َلم َمنْ ) :عليو وسَلُمو اللِ  صلواتُ  الباقر إمامنا قال حي ،الصََّلة معّن
  .رواياهتم خَلل من ،منطقهم خَلل من ،ثقافتهم خَلل من الصََّلة نعرف ؟الصََّلة نعرف كيف
 ال ،الطهارة عنوان ُب ،الوضوء ُعنوانِ  ُب حديثي ينتهي هبذا ،تعاىل اللُ  شاء إنْ  غداً  تأتينا احلديث تتمَّةُ 

 واحلديثُ  الوضوء وعن الطهورِ  عن زُلَمَّد آل ثقافةُ  ىذه الطهور، عن حديثنا انتهى ،بطهور إالَّ  صَلة
 َقد بِأنَّا فَاِطَمة يَا أَنْ ُفَسنا لِنَُبشِّرَ  الزَّىراء خيمة ربت شيءٍ  ُكل   تنسوا ال ،الزَّىرائيَّة الصََّلة ثقافةِ  ُب يتواصلُ 

 .ِبواليَِتكِ  َطُهرنَا
 ... الَقَمر رَِعايَة ُب  أَترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُسني أَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف ٌَب

  ... احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل أِبِْ يف ...خٍَِّعبً اٌدُّعَبء أَسْأٌَُىُُ ... اٌصَّىسائٍَّت اٌمََّسُ اٌشَّبشَت ىرهِ عٍى ٌَِعِدُٔب
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 :وفي الختاـ
نصػػوص البرنػػاما كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع ل ل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل 

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