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 بِغُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَخَّوُ بٌٍَِوِ اٌَّزِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عٍٍََه عٍََبٌَ

  ... اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَخَذَ اٌَّزِيْ ًََِب ًَخَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 اٌِّْئَت بَعذ اخلَّْغٌُْ تُمٍََحَاٌْ

  7ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَػَناٌبْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 ... اْلِمَئة بَػْعد اخَلْمُسوف احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 

 ... الُعنواف َىذا حلقاتِ  من السَّابعةُ  احللقةُ  ىي وىذهِ ، (الصَّالة َمَعاِني) :يَدي بَػٌْنَ  الَِّذيْ  والُعنوافُ 
 جاء ما ،للصَّبلة وهتيؤٌ  استعدادٍ  من ذلك يستتبعُ  وما ومراتبها وشؤوناهتا الطهارةِ  حاالتِ  ُب احلديثُ  تقدَّـ

 سيكوفُ  احللقة ىذه ُب .والتهيؤ االستعداد منو وادلراد (،للصَّالة التوجُّوُ ) :األحاديث ُب عليو ُمصطلحاً 
 ُأشًنُ  ،إمجايل بنحوٍ  واإلقامةِ  األذافِ  معاين أخرى بعبارةٍ  ،واإلقامة األذافِ  ُب الػُمجملة ادلعاين بيافِ  ُب حديثي

 .وشرحها لبياهنا َضرورةً  أجدُ  الَّيت ادلعاين وأىم   الػمطالبِ  أىم   إىل
 :واإلقامة األذانِ  ُفصول
 ،بينهما فيما القليلةِ  الفوارؽِ  جهةِ  من اإلقامةِ  وصيغة األذافِ  صيغة تعرفوف فأنتم ،العدد عن النَّظر بغض  
  :(أكبر اللُ ) :التكبًن فقرةُ  واإلقامة األذافِ  ُب موجودةٌ  األوىل الفقرةُ 
 من أقرأ أنا ،تُنقل ما وكثًناً  ُتذكر ما كثًناً  ،معروفة الر واية ىذه أفَّ  وأعتقد العصمة بيت أىلِ  أحاديثِ  ُب جاء

 كتابِ  من (،واشتقاقها األمساء معاين بابُ ) منو أقرأُ  الَّذي والبابُ  ،األّوؿ اجلزء ىو وىذا ،الشريف الكاُب
 عند - ِعنَدهُ  رَُجلٌ  قَالَ  - ُمرادي الُكليين بسندِ  - بسندهِ  - الصَّادؽ إمامنا عن ،الثَّامنة الر وايةُ  ،التوحيد

 - فَ َقالَ  ؟َشيء َأي   ِمن َأْكبَ رُ  اللُ  - الصَّادؽ إمامنا ؟قاؿ الَّذي من - فَ َقال ،َأْكَبر اللُ  - الصَّادؽ إمامنا
 ُكل   ِمن :فَ َقالَ  - شيء أي   من أكرب اُ  سألوُ  اإلماـ ،أكرب اُ  قاؿ الرَُّجل - َشيء ُكل   ِمن - الرَُّجل
ْدَتوُ  :الصَّاِدق إَماُمنا فَ َقالَ  ،َشيء ْدَتوُ  - مقايسة بعملية ُقمت قد ألنَّك ،ربديد ىذا - َحدَّ  حينما - َحدَّ

ْدَتوُ  :الل َعْبدِ  أبُو فَ َقالَ  - الطرفٌن حددنا قد فإنَّنا مقايسة بعملية نقـو  ؟َأُقول َكيفَ  :الرَُّجلُ  فَ َقالَ ! !َحدَّ
 أي   من أكربُ  اُ  - يُوَصف أنْ  ِمن َأْكبَ رُ  اللُ  :ُقلْ  -:الصَّادؽ إماُمنا قاؿ ؟أقوؿ ماذا ؟أكرب اُ  معىن ما -

 الِعرتة منطقُ  ىو ىذا ،ضاؿ منطقٌ  ادلنطقُ  وىذا ،سللوقاتوِ  وبٌن ا بٌن فيما وُمقارنةً  ُمقايسةً  جعلنا ؟شيء
  .يُوَصف أنْ  ِمن َأْكبَ رُ  اللُ  - الطاىرة
 .فشيئاً  شيئاً  أسًنُ  ولكنَّين ادلضموف هبذا ترتبطُ  احللقة ىذه ُب أخرى أحاديث على سنأٌب

 ادلروي البهاء دعاء أو السَّحر دعاء إىل ذىبنا ما إذا ،اجلناف مفاتيح ىو ىذا ،السَّحر دعاء إىل ذىبنا ما إذا
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 الد عاء ىذا أفَّ  أخربنا الَّذي ىو الر ضا وإماُمنا ،الر ضا إمامنا وعن ،عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا عن
 ِمن َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ  -:الد عاء ىذا عبائر مجلة من ،عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا ُدعاءُ  ىو

 وُىناؾ تامَّة كلماتٌ  ُىناؾ - ُكل ها ِبَكِلَماِتكَ  َأْسأَُلك ِإن ي اللَُّهمَّ  ،تَامَّة َكِلَماِتكَ  وَُكلُّ  بِأَتمََّها َكِلَماِتكَ 
 القراءة قطعاً  ،األًبّ  الَكِلمات من نقرأىا ؟نقرأىا أين من الصَّحيحة العقيدة نقرأ أفْ  أردنا إذا ،أًبّ  كلماتٌ 
 نقرأ أفْ  كونية قراءةٌ  ُىناؾ. واأللواف وباألصباغِ  باحلربِ  ُكتبت ِكتابةٍ  وُب كتابٍ  ُب نقرأ أفْ  بالضَّرورةِ  ليست

 تأٌب العقل وقراءة العقلِ  قراءة وىناؾ ،ببصائرنا الوجود نقرأ أفْ  البصائر قراءة وُىناؾ ،اآلفاؽ نقرأ أفْ  ،التكوين
 َخيرَ  َوَل  َتَدبُّر ِفيَها لَيسَ  ِقَراءةٍ  ِفي َخيرَ  َوَل  ،تَ َفهُّم ِفيو لَيسَ  ِعلمٍ  ِفي َخيرَ  َل ) وبالتفك ر وبالتدب ر بالتفه مِ 

 عقيدتنا نقرأ أفْ  أردنا فإذا. عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  األوصياء سي دُ  يقوؿ كما (تَ َفكُّر ِفيَها َليسَ  ِعَباَدةٍ  ِفي
 ا فعند - بِأَتمََّها َكِلَماِتكَ  ِمن َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ  - األًبَّ  الكلماتُ  ؟ىي ما ادلصادر أفضلُ  ،ا ُب

 ستكوفُ  أفنائها ُب والقراءةُ  أجوائها ُب القراءةُ  ستكوفُ  األًبّ  الكلماتُ  قطعاً  ،تامَّة كلماتٌ  وعندهُ  أًبّ  كلماتٌ 
 .األفضل الِقراءة ىي القراءة ىذهِ 

 وآؿ زُلَمَّداً  طُلاطب ،طُلاطبُهم وضلنُ  فيها نقرأ ؟فيها نقرأ ماذا الكامل البليغُ  القوؿُ  وىي الَكبًنة اجلامعةُ  الز يارةُ 
َهُكم ال َمْدحِ  ِمنَ  أَبْ ُلغُ  َوَل  ثَ َناءَُكم ُأْحِصي َل  َمَواِليَّ  -:زُلَمَّد  أنتم بادلختصر - َقْدرَُكم الَوْصفِ  َوِمنَ  ُكن ْ
 معىن ما تُفِهمنا الَّيت ىي األًبَّ  للكِلمات الِقراءةُ  ىذهِ  ،أصفكم أف أستطيع أفْ  من أكرب أنتم ،الوصف فوؽ

 بإلو بالك وما ،األعلى الػَمَثل خبالقٍ  بالك فما ،الوصف فوؽ األعلى َمثَلوُ  ؟يُوصف أف من أكرب ا إفَّ 
 اجلامعة الز يارة بدايات ُب، الكبًنة اجلامعة الز يارة ُب طُلاطبهم وىكذا سللوؽٌ  األعلى الػَمَثلُ  ،األعلى الػَمَثل

 الن َُّهى َوَذِوي الت َُّقى َوَأْعاَلمِ  الدَُّجى َوَمَصابِيحِ  ال ُهَدى أَِئمَّةِ  َعَلى السَّاَلمُ  -:عليهم ُنَسل م ضلنُ  الكبًنة
 . وتعاىل سبحانو ِ  األعلى الػَمَثلُ  ىم - اأَلْعَلى َوال َمَثلِ  األَنِْبَياءِ  َوَورَثَةِ  الَوَرى وََكْهفِ  الِحَجى َوُأوِلي
 ِمنَ  أَبْ ُلغُ  َوَل  ثَ َناءَُكم ُأْحِصي َل  َمَواِليَّ  -:الكبًنة اجلامعةِ  الز يارةِ  نفس ُب طلاطبوُ  ضلن ىا األعلى الػَمَثلُ 

َهُكم ال َمْدحِ   َوأُم ي أَنْ ُتم بِأَِبي -:الكبًنة اجلامعة الز يارة نفس ُب آخر مقاـٍ  ُب - َقْدرَُكم الَوْصفِ  َوِمنَ  ُكن ْ
 َكيفَ  - ذلك على قادراً  لستُ  إنَّين - َباَلِئُكم َجِميلَ  َوُأْحِصي ثَ َناِئُكم ُحْسنَ  َأِصفُ  َكيفَ  َونَ ْفِسي
 إنَّين وثانياً  ،أوَّالً  ىذا ادلفردات أمتلك ال ألنَّين ؟دلاذا ،الوصف على القدرة أمتلكُ  ال - ثَ َناِئُكم ُحْسنَ  َأِصفُ 

 - ببلئكم مجيل وأحصي ثنائكم حسن أصفُ  فكيف عندي صور وال عندي ُمفردات ال ،الصور أمتلكُ  ال
َهُكم ال َمْدحِ  ِمنَ  أَبْ ُلغُ  َوَل  ثَ َناءَُكم ُأْحِصي َل  َمَواِليَّ   الػَمَثل ُب ِقراءةٌ  ىذه - َقْدرَُكم الَوْصفِ  َوِمنَ  ُكن ْ

 ىذه ،األًب الكلمات ُب قراءةٌ ( بِأَتمََّها َكِلَماِتكَ  ِمن َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ ) األًَبَّ  الكلمة ُب قراءةٌ  ىذه ،األعلى
  األعلى الػَمَثلُ  كاف فإذا (،يُوَصف أنْ  ِمن َأْكبَ رُ  اللُ ) الصَّحيح التوحيد معىن إىل تأخذنا الَّيت ىي القراءةُ 
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 .الشَّريفة أحاديثهم لنا ستُبي نوُ  ما وىذا ؟ا ىو فكيف يُوصف أف من أكربُ  ىو وتعاىل سبحانو
 ولكنَّنا ،يُوَصف أف من أكرب اُ  اجململ ادلعىن آخر مقاـٍ  أي   ُب أو اإلقامةِ  ُب أو األذافِ  ُب ُنكبػ رُ  فحٌن
 الَّذي األعلى الػَمَثلُ  ،األعلى الػَمَثل خبلؿ من ،األًب الكلمة خبلؿ من ذلك نتلمسُ  ؟ذلك نتلمَّس َكيفَ 

 ُب طويبلً  ُأسهب أفْ  أُريد ال أنا ،احلقيقة ىذهِ  الَكبًنةُ  اجلامعةُ  الزيارةُ  بَػيَّنت وقد ،يُوصف أفْ  من أجل ىو
 .وادلتلقي ادلشاىد على ادلعاين تضيعُ  ال حّتَّ  التفاصيل ىذهِ 

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 (.الل ِإلَّ  ِإَلو َل  َأنْ  َأْشَهدُ ) :التوحيد كلمة واإلقامة األذافِ  من الثَّانية الفقرة

 ،التفاصيل تفاصيل وُب التفاصيلِ  ُب بكم أذىب ولنْ  ادلعاين ُأمجل أفْ  ُأحاوؿُ  ،واحلضور الِعلم تعين الشَّهادةُ 
 وىذا اجلَناف ُب َعقدٌ  فاإلؽلافُ  ،بو نُِقر   الَّذي ذلذا وعقولنا قلوبنا وبإذعافِ  بإؽلاننا نُقر   باجململِ  إنَّنا َنشهدُ  فحٌن
 باللساف وإقرارٌ  اجلناف ُب َعقدٌ  ،اإلقرار إىل يدفعنا والقلبُ  العقلُ  فيوِ  َيشرتؾُ  َتصديقٌ  ىو اجلَناف ُب العقدُ 
 خبلؿِ  من معانيها نستشفَّ  أفْ  ؽُلكننا التوحيدِ  وَكلمةُ  ،مضموهنا ىذا ىو باجململ فالشَّهادةُ  ،باألركاف وعملٌ 

 :وكلماهتم أحاديثهم من النَّماذج ىذه
 الر واية (،وادلكاف الكوف باب) التوحيد كتاب من األوَّؿ اجلزء من الشَّريف الكاُب من عليكم أقرأُ  وأنا

 َوَل  الل َكانَ ) :عقيدتنا ىي وىذه - ؟َشيء َوَل  الل َأَكانَ  :َجْعَفرٍ  أِلَِبي قُ ْلتُ  :قَالَ  ،ُزرَارَة َعنْ  - السَّابعة
 مربوب ألنَّوُ  ،إلو لوُ  ،مألوه ألنَّوُ  وُيَسب حُ  بالعبوديةِ  يتَّسمُ  سللوؽٌ  ذلك دوف وما ،التوحيد ىو ىذا ؛(َمَعو َشيء

 َوَل  الل َأَكانَ  :َجْعَفرٍ  أِلَِبي قُ ْلتُ  :قَالَ  ،ُزرَارَة َعنْ  - الوجود ىذا ُب التسبيحِ  معىن ىو وىذا ،ربّ  لوُ 
 كينونة عن حديثٌ  يعين ؛يكوف كاف فأين - ؟َيُكونُ  َكان فَأَينَ  :قُ ْلتُ  ،َشيء َوَل  َكانَ  ،نَ َعم :قَالَ  ؟َشيء

 جهةٍ  إىل ذىبت - اْلَمَكان َعن َوَسأَلتَ  ُزرَارَة يَا َأَحْلتَ  :َوقَالَ  َجاِلَساً  فَاْسَتوى ُمتَِّكَئاً  وََكان :قَالَ  -
 فَأَينَ  -؟ ُزرارة سأؿ ماذا - اْلَمَكان َعن َوَسأَلتَ  ُزرَارَة يَا َأَحْلتَ  - الصَّواب وذبنَّبت أخطأت لقد ،بعيدة
 ُسبحانو أِلَنَّوُ  - َمَكان َل  ِإذْ  اْلَمَكان َعن َوَسأَلتَ  - أنت أخطأت لقد لو قاؿ اإلماـ - ؟َيُكونُ  َكانَ 

 أفَّ  كما قدًنٌ  ادلكاف أفَّ  يعين فهذا مكافٍ  ُب كاف وإذا ،ادلكاف لذاؾ زلتاجٌ  فهو مكافٍ  ُب كاف إذا وتعاىل
  .وتعاىل سبحانو ىو إالَّ  الوجود ُب قدًن وال ،قدًنٌ  ا

اً  وواضحة وموجزة قصًنة األحاديث ىذه ،احلديث قراءة عليكم أعيد  فأحاديثُ  وإالَّ  بعناية اخرتهتا وأنا جدَّ
 ،نَ َعم :قَالَ  ؟َشيء َوَل  اللُ  َأَكانَ  - الباقر إلمامنا - َجْعَفرٍ  أِلَِبي قُ ْلتُ  :قَالَ  ،ُزرَارَة َعنْ  - كثًنةٌ  التوحيد

 وألنَّوُ  األمر ألعليَّة ؟دلاذا - َجاِلَساً  فَاْسَتوى ُمتَِّكَئاً  وََكان :قَالَ  ؟َيُكونُ  َكان فَأَينَ  :قُ ْلتُ  ،َشيء َوَل  َكانَ 
 .َمَكان َل  إذْ  اْلَمَكان َعن َوَسأَلتَ  ُزرَارَة يَا َأَحْلتَ  :َوقَالَ  - ُزرارة سؤاؿ خطأ يُبٌن   أفْ  يُريد
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رٌ  أََتى :قَالَ  - الصَّادؽ إمامنا عن - الل َعْبد أَِبي َعن ،ال َموِصلي الَحَسن أَِبي َعن - الثَّامنة الر واية  َحب ْ
 َكان َمَتى يُ َقالُ  ِإنَّما َويَلك :قَال ؟رَبُّك َكانَ  َمَتى اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا :فَ َقال ،اْلُمؤِمِنين َأِميرَ  اأَلْحَبار ِمن
 َوَل  ،بَ ْعد ِباَل  البَ ْعدِ  َوبَ ْعدَ  ،قَ ْبل ِباَل  الَقْبلِ  قَ ْبلَ  َكانَ  ،َكانَ  َمَتى يُ َقال َفال َكان َما فَأمَّا ،َيُكن َلم ِلَما

ٌ  الكبلـُ  ،بواضح وليس واضحٌ  الكبلـُ  - َغايَتو لِتَ ْنَتِهي َغايَةٍ  ُمْنتَ َهى  ،الُعمق غاية ُب جهةٍ  ومن جهةٍ  من بٌن 
 َما فَأمَّا ،َيُكن َلم ِلَما َكان َمَتى يُ َقالُ  ِإنَّما َويَلك :قَال ؟رَبُّك َكانَ  َمَتى -؟ ادلؤمنٌن أمًنُ  سأؿَ  ماذا احلربُ 
 ،كاف مّت يقاؿ فبل ،هناية وال بدايةٍ  دوف من كاف الَّذي فأمَّا يعين كاف ما فأمَّا - َكان َمَتى يُ َقال َفال َكان
 ال ادلعرفة بداية من البدايةِ  من ،الِقَدـ مرتبة ُب ىو البدايةِ  من كاف ما فأمَّا ،ِبداية لوُ  لشيءٍ  كاف مّت يُقاؿ
 َغايَةٍ  ُمْنتَ َهى َوَل  ،بَ ْعد ِباَل  البَ ْعدِ  َوبَ ْعدَ  ،قَ ْبل ِباَل  الَقْبلِ  قَ ْبلَ  َكانَ  -:ادلؤمنٌن أمًن قاؿ ٍُبَّ  ،الزَّمافِ  بداية من

 َعْبدٌ  أَنَا ِإنَّما ال َهَبل أِلُم كَ  :فَ َقالَ  ؟أَْنت أَنَِبي   - أنبياء كبلـ ىذا - أَْنت أَنَِبي   :َلوُ  فَ َقالَ  ،َغايَ ُتو لِتَ ْنَتِهي
 .الل َرُسول َعِبيدِ  ِمن َعْبدٌ  أَنَا ِإنَّما ال َهَبل أِلُم كَ  ؛ الل َرُسول َعِبيدِ  ِمن

 َعْبدِ  أَبي َعن ،النَّصيبي َعمر ابن َحّماد َعنْ  - الثَّانية الر واية (التوحيد كتابِ  من الن سبة باب) أخرى رواية
 ِنسَبةُ  - عليو اِ  صلواتُ  الصَّادؽ ِإَماُمَنا - فَ َقال ،َأَحد اللُ  ُىوَ  ُقلْ  :َعنْ  الل َعْبدِ  أَبَا َسأَلتُ  :قَالَ  ،الل
 َعاِرفٌ  ،بَِأِظلَِّتَها اأَلْشَياء يُمِسكُ  َوُىو يُمِسُكوُ  َلوُ  ِظلَّ  َل  ،َصَمِديَّاً  ،َأزَلِيَّاً  ،َصَمَداً  ،َأَحَداً  ،َخلِقو ِإَلى اللِ 

 َوَل  َمْحُسوسٍ  َغيرُ  ،َخْلِقو ِفي ُىو َوَل  ِفيوِ  َخْلُقوُ  َل  َفرَدانِيَّاً  ،َجاِىل ُكل   ِعندَ  َمْعُروفٌ  ،بِاْلَمْجُهول
 َوَل  َأرضوُ  َتحِويوِ  َل  َفَشَكر َوُأِطيعَ  فَ َغَفر َوُعِصيَ  فَ بَ ُعد َوَدَنى فَ َقُرب َعاَل  ،األَْبَصار ُتْدرُِكوُ  َل  ،َمْجُسوس

 َوَل  ،يَ ْلَعب َوَل  يَ ْغَلط َوَل  يَلُهو َوَل  يَ ْنَسى َل  ،َأزَِليٌ  َديُموِميٌ  ،ِبُقْدرَتِوِ  اأَلْشَياءِ  َحاِملُ  ،َسَماَواتُو تُِقلُّوُ 
رَاَدتِو  يُوَلد َوَلم فَ ُيور ث يَِلد َلم ،فَ ُيَشاَرك يُوَلد َوَلم فَ يُ َور ث يَِلد َلم ،َواِقع َوَأْمُرهُ  َجَزاء َوَفْصُلوُ  َفْصل إِلِ

 ادلعاين أُبَػٌن   قلتُ  كما لكنَّين وبياف وتفصيلٍ  شرحٍ  إىل حباجةِ  الر واية - َأَحد ُكُفواً  َلوُ  َيُكن َوَلم ،فَ ُيَشاَرك
  .احلديث سيطوؿ التفاصيل ُب دخلت إذا ألنَّين واإلقامة لؤلذاف اإلمجالية

 ُب الكبلـِ  عن النَّهي بابُ  وىذا ،التوحيد كتاب من األوَّؿ اجلُزء من الشَّريف الكاُب من أقرأُ  زلتُ  ال
 الباقر إمامنا - َجْعَفرٍ  أَبُو قَالَ  :قَالَ  ،َبِصيرٍ  أَِبي َعن - األوىل الر وايةُ  ،وتعاىل سبحانو ا كيفية ُب ،الكيفية

 ُكلََّما) - َتَحيُّراً  ِإلَّ  َصاِحُبوُ  يَ ْزَدادُ  َل  الل ِفي الَكاَلم فَإنَّ  ،الل ِفي تَ َتَكلَُّموا َوَل  الل َخْلقِ  ِفي َتَكلَُّموا -
اً  واضحة قاعدة ىذه ؛(َتَحيُّرا َاْزَدْدُتم ُكلََّما تَ َفكُّرا َاْزَدْدُتم ثنا بصًن أبو ،جدَّ  اِ  صلواتُ  العلـو باقر عن ػُلد 

 - َتَحيُّراً  ِإلَّ  َصاِحُبوُ  يَ ْزَدادُ  َل  الل ِفي الَكاَلم فَإنَّ  ،الل ِفي تَ َتَكلَُّموا َوَل  الل َخْلقِ  ِفي َتَكلَُّموا - عليو
  .األًبّ  الكلمات ُب ا خلقِ  ُب الكبلـُ 
 َوَجلَّ  َعزَّ  الل ِإنَّ  - الصَّادؽ إمامنا - الل َعْبد أَبُو َقالَ  :قَالَ  ،َخاِلد ابنَ  ُسَليمانَ  َعن - الثَّانية الر واية
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 انْ تَ َهى فَِإَذا - ادلنتهى رب ك إىل - فََأْمِسُكوا الل ِإَلى الَكاَلم انْ تَ َهى فَِإَذا ،﴾اٌُّْنخَيَى سَبِّهَ بٌَِى ًَؤََّْ﴿ :يَ ُقول
 .فََأْمِسُكوا الل ِإَلى الَكاَلم

 - الصَّادؽ إمامنا - الل َعْبد أَبَا َسِمعتُ  :قَالَ  ،أَبِيو َعن ،الميَّاح ابنِ  الُحَسينِ  َعن - اخلامسة الر وايةُ  
 .َىَلك ُىو َكيفَ  الل ِفي َنَظرَ  َمنْ  - فكر يعين نظر - ُىو َكيفَ  الل ِفي َنَظر َمنْ  :يَ ُقول
 الل في َوالتَ َفكُّرَ  ِإيَّاُكم ،عليو الل َصَلواتُ  الَباِقر ِإَماِمَنا َعنْ  ،ُمسلم ابنِ  مَحمَّد َعن - السَّابعة الر واية
 َسادة ُىم ،األعلى الػَمَثل خلقوِ  وسي دُ  - َخْلَقو َعِظيمِ  ِإَلى فَاْنظُُروا َعَظَمِتوِ  ِإَلى تَ ْنظُُروا َأنْ  َأَردُتم إَذا َوَلِكن
 .َخْلَقو َعِظيمِ  ِإَلى فَاْنظُُروا َعَظَمِتوِ  ِإَلى تَ ْنظُُروا َأنْ  َأَردُتم إَذا َوَلِكن - الكائنات سادةُ  خلقوِ 

 - ُيْشِبعو َلم طَائِرٌ  قَ َلبكَ  َأَكل َلو آَدم اَْبنَ  يَا - الباب نفس من الثامن احلديث ،الصَّادؽ إمامنا عن
 ِإبْ َرةٍ  َخرقُ  َعَليوِ  ُوِضع َلو َوَبَصُركَ  ُيْشِبعو َلم طَائِرٌ  قَ َلبكَ  َأَكل َلو آَدم اَْبنَ  يَا - آدـ ابن يا صغًن فقلبك
 ُب ادلوجود الفتح خرُقها ووضع إبرة وضعت ولو ،اخلياطة ُب ُتستعمل الَّيت اإلبرة ىذه ،إبرة خرؽُ  - َلَغطَّاه
 وحالت النَّظر من اإلنساف عٌن ألعاقت الَعٌن على ُوضعت لو اخليط ِخبلذلا من يدخل الَّيت الفتحةُ  اإلبرة
 ُوِضع َلو َوَبَصُركَ  ُيْشِبعو َلم طَائِرٌ  قَ َلبكَ  َأَكل َلو آَدم اَْبنَ  يَا - صحيح بشكلٍ  ينظر أفْ  وبٌن بينوُ  فيما
 بقلبك تعرؼ أفْ  تُريد يعين - َواأَلْرض السََّموات َمَلُكوتَ  ِبِهَما تَ ْعِرف َأنْ  تُرِيدُ  َلَغطَّاه ِإبْ َرةٍ  َخرقُ  َعَليوِ 

َنيكَ  َتْمَل  َأنْ  َقَدْرتَ  فَِإن الل َخْلق ِمن َخْلقٌ  الشَّْمسُ  فَ َهِذهِ  َصاِدقَاً  ُكْنتَ  ِإنْ  - ذلك وببصرؾ َها َعي ْ  م ن ْ
  .تَ ُقول َكَما فَ ُهو

 َشيءٍ  َعنْ  - الباقر إمامنا - َجعَفر أَبَا َسأَلتُ  :قَالَ  ،الَقِصير َعِتيكٍ  ابنِ  الرَّْحَمن َعْبدِ  َعن - العاشرة الر واية
 تَ َعاَلى :قَالَ  ثُمَّ  السََّماء ِإلى َيَدهُ  فَ َرَفع - الُكْنو ِمن ،الَكيف من ،الص فة من شيءٍ  عن - الص َفة ِمن

 ونظر فكَّر من يعين تعاطى من - َثمَّ  َما تَ َعاَطى َمنْ  - ُىناؾ ما - َثمَّ  َما تَ َعاَطى َمنْ  الَجبَّارُ  تَ َعاَلى الَجبَّارُ 
 خلقوِ  ُب نتفكَّر أفْ  أمرونا ىم ،عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  الباقرُ  إمامنا يقوؿ كما - َىَلك - ُىناؾ فيما

 الَِّذي اأَلْكَرم اأَلَجل   اأَلَعز   اأَلْعظَّم اأَلْعظَّمِ  اأَلْعظَّمِ  بِاْسِمكَ  َوَأْسأَُلكَ ) األعظم االسم َخلقوِ  وأعظمُ 
 وسبلُمو اِ  صلواتُ  البيت أىل أدعية ِلسافُ  ىو ىذا (َغيِرك ِإَلى م ْنكَ  َيْخُرجُ  َفاَل  ِظل ك ِفي فَاْستَ َقرَّ  َخَلْقَتوُ 
 .أخرى أدعية ومن ادلبعث يـو دعاء ومن ادلبعث ليلة ُدعاءِ  من ُمقتطفةٌ  العبارةُ  وىذه أمجعٌن عليهم
 من التوحيد جوامع بعد النوادر باب ،النَّوادر باب الباب وىذا ،الشَّريف الكاُب ،األوَّؿ اجلزء ،361 صفحة
 َنحنُ  - عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا عن الثَّالثة الر واية ،الشَّريف الكاُب من التوحيد كتاب

 ِفي نَ تَ َقلَّبُ  - ا وجوُ  ضلنُ  - الل َوْجوُ  َوَنحنُ  وآِلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى ُمَحمَّداً  نَِبي ََّنا اللُ  َأْعطَاهُ  الَِّذي ال َمثَاِني
 َعَرفَ َنا َمن َعَرفَ َنا ِعَباِده َعَلى بِالرَّْحَمة اْلَمبُسوَطةِ  َوَيَدهُ  َخْلِقو ِفي الل َعينُ  َوَنحنُ  َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرض
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اً  واضحةٌ  العبارةُ  - َجِهَلَنا َمنْ  َوَجِهَلَنا  (.َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرض ِفي نَ تَ َقلَّبُ  الل َوْجوُ  َوَنحنُ ) :جدَّ
 احلُْْسىَن  اأَلمْسَاء َولِّلوِ ﴿ :َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َقولِ  ِفي ،الصَّاِدق ِإَماِمَنا َعن ،َعمَّار ابن ُمَعاوية َعن - الرَّابعة الر واية

 .ِبَمْعرفَتَنا ِإلَّ  َعَمالً  الِعَبادِ  ِمن اللُ  يَ ْقَبلُ  َل  الَِّتي الُحْسَنى اأَلْسَماءُ  َواللِ  َنحنُ  :قَالَ  ،﴾هِبَا فَاْدُعوهُ 
 َخَلَقَنا الل ِإنَّ  - الصَّادؽ إماُمنا - الل َعبدِ  أَبُو قَالَ  :قَالَ  ،َصّباح ابن َمروان َعن - اخلامسة الر واية

 ا إىل الَكبلـُ  بَػَلغَ  إَذا ،خلقوِ  إىل نتوجَّو أفْ  األحاديث أمرتنا - ُصُورَنَا فََأْحَسنَ  َوَصوَّرَنَا َخلَقَنا فََأحَسنَ 
 -؟ الصَّادؽ إمامنا يقوؿ ماذا ،خلقو أحسنُ  ُىم فهؤالء ،خلقوِ  إىل نتوجَّو أفْ  األحاديث فأمرتنا ،فأمسكوا

 َخْلِقو ِفي النَّاِطقَ  َوِلَسانَوُ  ِعَباِده ِفي َعيَنوُ  َوَجَعَلَنا ُصُورَنَا فََأْحَسنَ  َوَصوَّرَنَا َخلَقَنا فََأحَسن َخَلَقَنا الل ِإنَّ 
 ِفي َوُخزَّانَوُ  َعَليو َيدلُّ  الَِّذي َوبَابَوُ  م ْنو يُ ْؤَتى الَِّذي َوَوْجَهوُ  َوالرَّْحَمة بِالرَّأَفةِ  ِعَباِده َعَلى اْلَمْبُسوَطة َوَيَدهُ 

 َغيثُ  يَ ْنِزلُ  َوبَِنا األَنْ َهار َوَجَرت الث َمار َوأَيْ نَ َعت اأَلْشَجار أَْثَمَرت بَِنا ،اأَلْشَجار أَْثَمَرت بَِنا ،َوَأرِضو َسَمائِوِ 
ا عليو سنأٌب ادلضموف ىذا - الل ُعِبدَ  َما َنحنُ  َوَلوَل  الل ُعِبدَ  َوِبِعَباَدتَِنا اأَلْرض ُعْشبُ  َويَ ْنُبتُ  السََّماء  ردبَّ

 .الل ُعِبدَ  َما َنحنُ  َوَلوَل  الل ُعِبدَ  َوِبِعَباَدتَِنا - القادمة احللقات ُب بعدىا الَّيت أو غد يـو حلقة ُب
 :الكرؽلة اآلية ُب ادلضموفُ  (،َشيء َمَعوُ  َيُكن َوَلم اللُ  َكانَ ) :البيت أىل منطق ،البيت أىل منطقُ  ىو ىذا

 ادلضموفُ  ىذا ،بالنَّاس خاصَّاً  ليسَ  ادلضموفُ  ىذا ،﴾اٌْحٍَِّذُ اٌْغَنًُِّ ىٌَُ ًَاٌٍَّوُ اٌٍَّوِ بٌَِى اٌْفُمَشَاء ؤَٔخُُُ اٌنَّبطُ ؤٌَُّيَب ٌَب﴿
 عن البعيدة ادلوجودات مراتب ُب يتجلَّى شلَّا أكثر ا من القريبة ادلوجوداتِ  مراتب ُب معانيو أًب   ُب يتجلَّى

 ،ىو وفقط ىو ادلغنيةُ  الغنيةُ  الذَّاتُ  ،وتعاىل سبحانو اِ  إىل مفتقرٌ  شيءٍ  ُكل   ،درجاهتا وُب مراتبها ُب ا
 من شئت ما َعرب   ،َخلقوِ  أشرؼ على ،كائناتوِ  أفضلِ  على ،األعلى الػَمَثل على جبودهِ  يَفيضُ  الَّذي ىو لكنَّوُ 

 ىذهِ  من الكلمات ىذه من الواضح ادلنطق ىو ىذا أليس ،إليهم وتُوج هنا تقودنا الشَّريفة وكلماهتم ،التعابًن
 وإالَّ  ،والواضح والػُمقتضب م نها القصًنَ  أختارَ  أفْ  حاولتُ  وأحاديث موجزة صورةٌ  ىذهِ  ؟األحاديث

اً  كثًنةٌ  فاألحاديثُ   .ادلعاين ذلذه وادلتلقٌن ادلشاىدين أذىافِ  إىل ادلعىن أُوِصلَ  وكي الفكرة أُقر ب كي جدَّ
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 َعَليوِ  الل َصلَّى الل َرُسولُ  ُمَحمَّداً  َأنَّ  َأْشَهدُ ) :الػُمحمَّديَّة الشَّهادة واإلقامة األذافِ  فقرات من الثَّالثة الفقرة
  (.وآِلو

 ىذهِ  ِلمعىن بَػي ناً  وشرحاً  واضحةً  ِفكرةً  تُعطينا الَّيت ىي ادلائدة سورة من والستٌن السَّابعة اآلية أفَّ  أعتقدُ 
ْ ًَبِْ سَّبِّهَ ِِٓ بٌٍَِْهَ ؤُٔضِيَ َِب بٍَِّغْ اٌشَّعٌُيُ ؤٌَُّيَب ٌَب﴿ :الشَّهادة  اُ  صّلى زُلَمَّدٍ  رِسالة َفِقيمةُ  ﴾،سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّ

 ،اآلثار عن ىنا أربدَّثُ  لكنَّين ،احلقيقةِ  بنحو زُلَمَّدٌ  ىو علي   ،علي   ىو زُلَمَّدٌ  ،علي   َواليةِ  ُب وسلَّم وآلوِ  عليو
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 ادلائدة سورة من والس تٌن السَّابعة أعين الشَّريفة اآليةِ  ىذهِ  حبسبِ  وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  َفرسالةُ 
 ُب ىي اآلية ىذه أفَّ  ُب معي زبتلفوف أنَّكم أعتقد ال ،علي   بيعةِ  ُب وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد رسالةِ  قيمةُ 

 فََّب﴿ علي   بيعة تُقم مل إفْ  ،تُبل غ مل إفْ  ؛﴾حَفْعًَْ ٌَُّْ ًَبِْ﴿ :ا رسوؿ زُباِطب واضحة واآلية ،الغدير بيعةِ 

  .علي   ِوالءِ  ُب قيمتها ،ىنا قيمتها تفاصيلها بُكل   وآلو عليو ا صلَّى النَّب   فرسالةُ  ﴾،سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ
 وُتصر ح الكبًنة اجلامعةُ  الز يارةُ  هبا ُتصر ح الَّيت العقائدية ادلنظومة بنفسِ  يرتتَّبافِ  واإلقامة األذاف أفَّ  ُتبلحظوف

 وىذا يُوصف أفْ  من أكربُ  وىو بالتكبًن يبتدئاف واإلقامةُ  فاألذافُ  ،ادلعصومية والكلمات األحاديثِ  أالؼ هبا
 البيت أىل ثقافة ُب والتوحيدُ  ،التوحيد َكلمةُ  تأتينا التكبًنِ  وبعد ،األعلى ادلثل خبلؿ من لنا يتجلَّى ادلعىن

 ،الشَّريفة كلماهتم مرَّت كما أظهركم َبٌنَ  ىو الَّذي ا وجو إىل وَتوجَُّهوا فأمِسُكوا ا إىل الكبلـُ  بَػَلغَ  إذا
 االسم خبلؿ من ،األعلى الػَمَثل خبلؿ من بوِ  نتَّصلُ  وضلنُ  ويواصلنا بنا ويتَِّصلُ  ؼُلاِطبنا وتعاىل ُسبحانوُ  فاُ 

  .الػُمَحمَّديَّة الشَّهادةُ  تأتينا ُىنا ومن ،بيننا فيما ادلشرؽ الوجو خبلؿ من ،األعظم
 وليست ،ناقصةً  ستبقى امَّديةُ  الر سالةُ  ،الُقرآين النَّص   ىذا حبسبِ  ناقصةً  ستبقى الػُمحمَّدية الشَّهادة لكنَّ 

ا ،فقط ناقصةً   أشارت األوىل آياهتا ُب ادلائدة سورة كانت إذا ﴾،سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب﴿ :أصبلً  ذلا قيمة ال وإظلَّ

 اإلكماؿ ولكنَّ  ،ناقصاً  الد ين فكاف ﴾،دٌِنَىُُْ ٌَىُُْ ؤَوٍَّْْجُ اٌٌٍَََْْ﴿ ناقص؛ علي   والء دوف من الد ين أفَّ  إىل
 اآلية حبسب دين ال ىناؾ ،ناقص دينٌ  ىناؾ يُقاؿ فبل البيعة تُنشأ مل لو لكن ،البيعة أُنشئت أفْ  بعد َحَدث

 األذاف مضموف سيكوف فإذاً  ،دين من ىناؾ يوجد فبل ﴾،سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّْ ًَبِْ﴿ :والستٌن السابعة
 .لوُ  معىن ال علي   ذكر دوف من اإلقامة ومضموف

 القلب ُب ادلوجودة ادلعاين فهذهِ  ،لفظي بناءٍ  عن نتحدَّث لكنَّنا ،القلب ُب موجود االعتقاد :قائل يقوؿ قد
 َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا) :معاوية ابن القاسم حديث ُب الصَّادؽُ  إمامنا قاؿ ولذا ،لفظي بِناءٍ  ُب إظهارٍ  إىل ربتاجُ 

 أفْ  بعد (،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَ ْليَ ُقل - الواجب القطعي األمر بعنواف - الل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإلَّ  ِإَلو َل 
 ُب الثَّالثة الشَّهادة يذكروا أفْ  يُريدوف ال الَّذين ىؤالء ،شيء ُكل   على ُكِتبت الثَّبلثة الشَّهادات أفَّ  بَػٌنَّ 

 ُىناؾ ،واضحة عماية ىناؾ ،شبهات ُىناؾ ،فكرىم ُب خللٌ  ُىناؾ والُوجوب اجلُزئية بلسافِ  واإلقامةِ  األذاف
اً  واضح خلل ،خلل  ؟ىنا الر سالة ىي ما ،ا رسوؿ زُلَمَّداً  أفَّ  َأشهدُ  :يقوؿ حٌن يُقيم أو يُؤذ ف فالَّذي ،جدَّ

 ُب ُتشك كوف روايةٌ  ىذهِ  ىل ،ذلا قيمة ال علي   دوف من الر سالة ىذهِ  :يقوؿ يشرحها الُقرآف ؟معناىا ما
 ُب نزلت ما اآلية ىذه أصبلً  ؟علي   غًنِ  ُب نزلت اآلية ىذهِ  أفَّ  ُب شك   من ىل ،صرػلة آيةٌ  ىذه ؟سندىا
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ا علي   ُب ليست اآلية ىذه ،علي   بيعة ُب علي   شؤونات من شأفٍ  ُب نزلت ،علي    شؤونات من شأفٍ  ُب وإظلَّ
 ببيعة ُعرفت الَّيت بيعتوِ  ُب ،علي   شؤونات من شأفٍ  ُب ﴾سَّبِّهَ ِِٓ بٌٍَِْهَ ؤُٔضِيَ َِب بٍَِّغْ﴿ ،علي   بيعة ُب ،علي  

 .الغدير
 بعيداً  العبارة ىذه يفهم أف شيعي   يستطيعُ  ىل (؟الل رسول ُمَحمَّداً  أنَّ  َأشهدُ ) :العبارة ىذه تفهموف كيف

 اإلقامة وُب األذاف ُب ا رسوؿ زُلَمَّداً  أفَّ  أشهدُ  عبارة نفهم أفْ  ؽُلكننا ال ،ذلك ؽلكنُ  ال ؟اآلية ىذه عن
 شرح ُب َنص   أفضلُ  ىي اآلية ىذه ألفَّ  ،ادلائدة سورة من والس تٌن السَّابعة اآلية عن بعيداً  آخر مقاـٍ  أي   وُب

 أفَّ  َأشهدُ  لوُ  نقوؿ الَّذي ىو ،ىو ،عليو ُأسبغت الرسالة صفة ىذه ؛﴾اٌشَّعٌُيُ ؤٌَُّيَب ٌَب﴿ :واضح ،زُلَمَّد رسالة

 ٌَُّْ ًَبِْ﴿ علي   بيعةِ  عن تتحدَّثُ  العبارة ىذه يقٌنٍ  على ضلنُ  ؛﴾سَّبِّهَ ِِٓ بٌٍَِْهَ ؤُٔضِيَ َِب بٍَِّغْ﴿ ،ا رسوؿ زُلَمَّداً 

 يظهر أليس وادلضامٌن احلقائقِ  ُب ىو فما ،تنتهي ذلا قيمة ال بالكاملِ  الر سالة ،﴾سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ
 من اجلناف ُب عقداً  ،قلبياً  إقراراً  تكوفُ  فقط علي   والية دلاذا ،باللساف وإقرارٌ  اجلناف ُب عقدٌ  اإلؽلاف ،باأللفاظ

  ؟دلاذا األخرى العقائد باقي عن دبعزؿٍ  تكوفُ  علي   والية دلاذا ؟دلاذا ،باللساف إقرار ُىناؾ يكوف أفْ  دوف
 صلَّى زُلَمَّد منزلة عن نتحدَّثُ  ال ىنا ضلن (،الل رسول ُمَحمَّداً  أنَّ  َأْشهدُ ) :واضحةٌ  الػُمَحمَّديَّةُ  فالشَّهادةُ 

 من شأفٍ  عن صفاتوِ  من صفةٍ  عن تتحدَّثُ  ىنا الشَّهادة لكنَّ  ،األصوؿ أصلُ  ىو زُلَمَّدٌ  ،وآلو عليو ا
 اإلقامة وُب األذاف ُب ىنا لكنَّنا ،زُلَمَّد ا بعد ،اخلاًبِ  وىو الفاتح ىو زُلَمَّدٌ  وإالَّ  ،الر سالة صفةُ  وىي شؤونو

 فهذهِ  ،ديننا من اجلهة هبذه يرتبطُ  الَّذي ىو وىذا ،الر سالة شأفُ  وىو زُلَمَّد شؤونات من شأف عن نتحدَّث
  .لعلي   بالوالية الشَّهادة دوف من ذلا معىن ال بالر سالةِ  الشَّهادةُ 

 احلالة ىذه ﴾سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّْ ًَبِْ سَّبِّهَ ِِٓ بٌٍَِْهَ ؤُٔضِيَ َِب بٍَِّغْ اٌشَّعٌُيُ ؤٌَُّيَب ٌَب﴿ :الُقرآف منطقُ  ىو ىذا
 ُمعارضاً  يكوفُ  قد ،بذلك يقبلوف ال ادلخالفوف ،يقبلوف ال النَّواصب ،التأريخ طوؿ وعلى رلتمعنا ُب موجودةٌ 
 ﴾اٌنَّبطِ َِِٓ ٌَعْصُِّهَ ًَاٌٍّوُ﴿ بالنَّاس لك شأف ال ﴾اٌنَّبطِ َِِٓ ٌَعْصُِّهَ ًَاٌٍّوُ﴿ :تقوؿ اآلية ،اإلسبلمية للوحدة

 اآليةُ  ىذه ،﴾اٌْىَبفِشٌَِٓ اٌْمٌَََْ ٌَيْذِي الَ اٌٍّوَ بَِّْ﴿ :تقوؿ اآلية ،شأهنم ىو ىذا علي اً  يريدوف ال الَّذين الناس وىؤالء
 الَّذين أولئك وُتشخ صُ  ،الػُمحمَّديَّة الر سالة مضموف رُبد دُ  ُىنا اآلية ألفَّ  ،الكرًن الكتاب ُكل   على حاكمةٌ 
 بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّْ ًَبِْ سَّبِّهَ ِِٓ بٌٍَِْهَ ؤُٔضِيَ َِب بٍَِّغْ اٌشَّعٌُيُ ؤٌَُّيَب ٌَب﴿ :واضحة اآلية ،الر سالة ىذه مضموف يرفضوف

 الُصورة أفَّ  أعتقد لكنَّين كثًناً  الكبلـَ  أُطيلَ  لن ،﴾اٌْىَبفِشٌَِٓ اٌْمٌَََْ ٌَيْذِي الَ اٌٍّوَ بَِّْ اٌنَّبطِ َِِٓ ٌَعْصُِّهَ ًَاٌٍّوُ سِعَبٌَخَوُ
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اً  وجليةً  واضحةً  باتت   .جدَّ
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل بكم أذىب
 أقرأه ،االعتقاد بدعاء األدعيةِ  كتب ُب معروؼٌ  جعفر ابن موسى إمامنا عن مرويٍ  دعاءٍ  من لُكم أقرأ دعوين

 ادلرتضى دار ،للهجرة 666 سنة ادلتوَب طاووس ابن للسي د الدَّعوات ُمهج ىو ىذا الدَّعوات ُمهج من لكم
 وىذه اجلمل ىذه لكم أقرأ ،613 صفحة ،ميبلدي 6006 سنة ،األوىل الطبعة ىي وىذه ،بًنوت

 نقرأ ماذا ،مهزيار ابن علي   لنا يرويو والَّذي جعفر ابن موسى إمامنا عن ادلروي االعتقاد دعاء من العبارات
 ُدعاء ىو ىذا - َوأُْبِطن َوُأْعِلنُ  َوُأظِهرُ  َوُأِسرُّ  َأْجَحدُ  َوَل  َوَأْعَتِرفُ  َوَأْشَهدُ  أُِقرُّ  ِإن ي اللَُّهمَّ  - ؟الد عاء ىذا ُب

ُ  ااِلعتقاد  بِأَنَّك َوأُْبِطنُ  َوُأْعِلنُ  َوُأظِهرُ  َوُأِسرُّ  َأْجَحدُ  َوَل  َوَأْعَتِرفُ  َوَأْشَهدُ  أُِقرُّ  ِإن ي اللَُّهمَّ  - عقيدتوُ  قارئوُ  يُبٌن 
 ؟أين التفصيل الحظوا - َوَرُسوُلك َعْبُدكَ  ُمَحمَّداً  َوَأنَّ  َلك َشرِيكَ  َل  َوْحَدكَ  أَْنت ِإلَّ  ِإَلو َل  اللُ  أَْنتَ 

 ماذا ا يُريده الَّذي ىو ىذا ،كثًناً  علي   عن نتحدَّثُ  أنَّنا من يقوؿ من ىناؾ ،علي   والية ُب التفصيل
 علينا ؽلر أمل! ؟نفعل ماذا ،وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد يريدهُ  الَّذي ىو ىذا ،ا يريده الَّذي ىو ىذا ،نفعل
 ،ىذا منا يريد زُلَمَّدٌ  ،زُلَمَّد عبيد من ضلنُ  (،ُمَحمَّد َعِبيدِ  ِمنْ  َعْبدٌ  أَنَا) :يقوؿ ادلؤمنٌن أمًن أفَّ  من قليل قبل

تُنا   ؟نفعل ماذا نصنع ماذا ىذا منَّا يريدوف أَِئمَّ
 ،ديننا حقائق ىذهِ  ؟نصنع ماذا ﴾سِعَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْعًَْ ٌَُّْ ًَبِْ﴿ :ىذا ىو الر سالة مضموف ،الدين مضموف

 أُعيدُ  ،حقائقنا وىذهِ  أدلتنا ىذه ،أدلتكم لنا َقد موا أخرى جهةٍ  إىل الدين جهة تُغًنوا أفْ  تُريدوف الَّذين أنُتم
 موسى عن مرويٌ  الدعاء ىذا .اخلط طوؿ على األمر وىذا علي   ُب التفصيل أفَّ  إىل والتفتوا العبارات ِقراءة
 َوأُْبِطنُ  َوُأْعِلنُ  َوُأظِهرُ  َوُأِسرُّ  َأْجَحدُ  َوَل  َوَأْعَتِرفُ  َوَأْشَهدُ  أُِقرُّ  ِإن ي اللَُّهمَّ  - عليهما ا صلواتُ  جعفر ابن

 ،ىي ىي إليها اإلشارة مرَّت الَّيت ادلضامٌن أليس - َلك َشرِيكَ  َل  َوْحَدكَ  أَْنتَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  اللُ  أَْنتَ  بِأَنَّك
 َوَسي دَ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  َعِليَّاً  َوَأنَّ  - اجلملة ىذه فقط - َوَرُسوُلك َعْبُدكَ  ُمَحمَّداً  َوَأنَّ  - القوانٌن ىذهِ  ىي

 النَّاِكِثين َوُمَجاِىد اْلُمَناِفِقين َوُمِبيرَ  اْلُمتَِّقين َوِإَمامِ  اْلُمْشرِِكين َوقَاِتلَ  الَنِبي ين ِعْلمِ  َوَواِرثَ  الَوِصي ين
 َوِإنْ  ِلي ُمْنِجيةً  َأرَاَىا َوَل  زََكت َوِإنْ  بِاأَلْعَمالِ  أَِثقُ  َل  َوَمن َوَمَحجَِّتي ِإَماِمي ،َواْلَمارِِقين َوالَقاِسِطين

 ىل أدري ال - ِلِرَواتَِها َوالتَّْسِليمِ  َحَمَلِتَها ِمن َوالَقُبولِ  ِبَفَضائِِلوِ  َواإِلقْ َرارِ  ِبو َواِلْئِتَمامِ  ِبَوَليَِتوِ  ِإلَّ  َصُلَحت
  ؟ال أو ىنا موجود أيضاً  الر جاؿ علم ادلقصود

 عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  فضائلوِ  ُب للتشكيك بقذاراتو الرجاؿ علم على واالعتماد :عبارة ُنضيف أف البُدَّ 
 ُدعاءُ  ىو ىذا ،الر جاؿ علمِ  دوفِ  من - ِلِرَواتَِها َوالتَّْسِليمِ  َحَمَلِتَها ِمن َوالَقُبولِ  ِبَفَضائِِلوِ  َواإِلقْ َرارِ  -

 لو حّتَّ  - زََكت َوِإنْ  بِاأَلْعَمالِ  أَِثقُ  َل  َوَمن -؟ الدعاء قاؿ ماذا ،علي   عند التفصيلُ  ظلوذج ىذا ،االعتقاد
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ا ،تزكوا ال ؟تزكوا وكيف ،زاكية األعماؿُ  كانت  ؟طُلاِطبوُ  كيف ،زماننا إماـ طُلاطبُ  ىكذا ،بواليتوِ  تزكوا إظلَّ
 الَحَسَنات وُتَضاَعفُ  - األفعاؿ تزُكَّى علي   بوالية - اأَلفْ َعال َوتُ زَكَّى اأَلْعَمال تُ ْقَبلُ  ِبوَليَِتكَ  َأنَّ  َأْشَهدُ )

 (.الَسي َئات وُتْمَحى
 - َصُلَحت َوِإنْ  ِلي ُمْنِجيةً  َأرَاَىا َوَل  - علي   دوف من تزكوا ال وىي - زََكت َوِإنْ  بِاأَلْعَمالِ  أَِثقُ  َل  َوَمن
 َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي - مساوي زلاسننا - َمَساِوي َمَحاِسُنوُ  َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي) بوِ  أصلو الَّذي ىذا عملٍ  أي  

 َدَعاِويو َتُكون َل  َفَكيفَ  َدَعاِوي َحَقائُِقوُ  َكاَنت َوَمنْ  َمَساِوي َمَساِويو َتكونُ  َل  َفَكيفَ  َمَساِوي َمَحاِسُنوُ 
 (.َدَعاِوي

 َواإِلقْ َرارِ  ِبو َواِلْئِتَمامِ  ِبَوَليَِتوِ  ِإلَّ  َصُلَحت َوِإنْ  ِلي ُمْنِجيةً  َأرَاَىا َوَل  زََكت َوِإنْ  بِاأَلْعَمالِ  أَِثقُ  َل  َوَمن
 من ظلوذج ىذا - ِلِرَواتَِها َوالتَّْسِليمِ  َحَمَلِتَها ِمن َوالَقُبولِ  ،ِلِرَوايَِتَها َوالتَّْسِليمِ  َحَمَلِتَها ِمن َوالَقُبولِ  ِبَفَضائِِلوِ 
 أنا لست ،زُلَمَّد أراد وىكذا ا أراد ىكذا ؟علي   ىو األساسُ  ودلاذا علي   عن احلديثِ  أكثرُ  دلاذا ،األدعية

 .ذلك أردتُ  الَّذي
 إمامنا وقف حٌن ،أنُتم أسألكم أنا! ؟يزيد قصر إىل السَّبايا دخوؿ موقفٍ  من أحرج موقفٍ  من ُىناؾ ىل

 ِحٌن، 311 ،311 الصَّفحة ىذه ،األنوار حبار من واألربعوف اخلامس اجلزء ىو وىذا ،ادلنرب على السَّجاد
 اْبنُ  أَنَا ،َوِمَنى َمكَّة ابنُ  أَنَا النَّاس أَي َُّها -:قاؿ أفْ  بعد ؟قاؿ فماذا ،وخطب ادلنرب على السَّجاد إمامنا وقف
 الرُّْكنَ  َحَملَ  َمنْ  اْبنُ  أَنَا -:قاؿ ؟قاؿ فماذا ا رسوؿ عن ربدَّث ،اجلغرافية اجلهة ىذه - َوالصََّفا َزْمَزمَ 

 طَافَ  َمن َخيرِ  اْبنُ  أَنَا ،َواْحتَ َفى ِانْ تَ َعلَ  َمن َخير اْبنُ  أَنَا ،َواْرَتَدى ِائتَ َزر َمن َخير اْبنُ  أَنَا ،الر َدى بَِأْطَرافِ 
 ِمن ِبوِ  ُأْسِري َمن ِاْبنُ  أَنَا ،الَهَوا ِفي البُ َراق َعَلى ُحِملَ  َمنْ  اْبنُ  أَنَا ،َولَبَّى َحجَّ  َمن َخيرِ  اْبنُ  أَنَا ،َوَسَعى

َرائِيلُ  ِبوِ  بَ َلغَ  َمن ِاْبنُ  أَنَا ،اأَلْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى الَحَرامِ  ال َمْسِجدِ   َدنَا َمن اْبنُ  أَنَا ،اْلُمْنتَ َهى ِسْدرَةِ  ِإلى َجب ْ
 الَجِليلُ  ِإلَيوِ  ُأْوَحى َمن اْبنُ  أَنَا ،السََّماء ِبَماَلِئكةِ  َصلَّى َمن اْبنُ  أَنَا ،َأْدَنى َأو َقوَسين قَابَ  َفَكانَ  فَ َتَدلَّى

 ،وصف عشر اثنا ،عشر اثنا ؟ا رسوؿ أوصاؼ من وصف كم - اْلُمْصَطَفى ُمَحمَّدٍ  اْبنُ  أَنَا ،َأْوَحي َما
  ؟قاؿ ماذا علي   عن ربدَّث حٌن لكن

 َضَربَ  َمن اْبنُ  أَنَا ،الل ِإلَّ  ِإَلو َل  :قَاُلوا َحتَّى الَخْلق َخَراِطيمَ  َضَربَ  َمنْ  اْبنُ  أَنَا ،ال ُمْرَتَضى َعِلي   اْبنُ  أَنَا
َعَتين َوبَاَيعَ  الِهْجَرتَين َوَىاَجرَ  ِبُرْمَحين َوَطَعنَ  ِبَسيَفين الل َرُسولِ  َيَدي بَينَ   َوَلم َوُحَنين بَِبْدرٍ  َوقَاَتل البَ ي ْ

 اْلُمْسِلِمين َويَ ْعُسوب اْلُمْلِحِدين َوقَاِمع الَنِبي ين َوَواِرث اْلُمِؤْمِنين َصاِلح اِبنُ  أَنَا ،َعين َطْرَفةَ  بِاللِ  َيْكُفر
 َرُسولِ  يَاِسين آلِ  ِمنْ  الَقاِئِمين َوَأْفَضل الصَّاِبرِين َوَأْصَبر الَبَكائِين وتَاج الَعاِبِدين َوزَينِ  ال ُمَجاِىِدين َونُور
 َوقَاِتل اْلُمْسِلِمين ُحَرمِ  َعنْ  اِمياْلُمحَ  اْبنُ  أَنَا ،ِبِميَكائِيل اْلَمْنُصورِ  ِبجبَرائِيل اْلُمَؤيَّدِ  اْبنُ  أَنَا ،الَعاَلمين َرب  
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 ،َأْجَمِعين قُ َريشٍ  ِمن َمَشى َمن َوَأْفَخرِ  ،النَّاِصِبين َأَعَداَءه َواْلُمَجاِىدِ  ،َوالَقاِسِطين َوالنَّاِكِثين ال َمارِِقين
 وُمِبيد اِلُمْعَتِدين َوقَاِصمِ  ،السَّاِبِقين َوَأوَّل ،اْلُمِؤِمِنين ِمن َوِلَرُسوِلوِ  للِ  َواْسَتَجابَ  َأَجابَ  َمن َوَأوَّلِ 

 الل َأْمرِ  َوَوِلي   الل ِدينِ  َونَاِصرِ  الَعاِبِدين ِحْكَمةِ  َوِلَسانِ  ،ال ُمَناِفِقين َعَلى الل َمَرامِ  َمنْ  َوَسهمٍ  ال ُمْشرِِكين
 ،ُىَمام ِمْقَدامٌ  ،َرِضيٌ  ،أَْبَطِحي   ،زَِكيٌ  ،بُ ْهُلولٌ  ،بَِهي   ،َسَخي   ،َسِمحٌ  ،ِعْلِمو َوَعيَبةِ  الل ِحْكَمةِ  َوُبْسَتانِ 

 َوَأْمَضاُىم ،َجَنانَا َوأَثْ َبتُ ُهم ِعَنانَا َأْرَبطُُهم ،اأَلْحَزاب وَمُفر قُ  ،اأَلْصاَلب قَاِطعُ  ،قَ وَّام ُمَهذَّبٌ  ،َصوَّام َصاِبرٌ 
 َطْحنَ  اأَلَعنَّة َوقَ ُربت اأَلِسنَّة اْزَدَلَفت إَذا الُحُروب ِفي َيْطَحنُ ُهم بَاِسل، َأَسدٌ  ،َشِكيَمة َوَأَشدَُّىم ،َعزِيَمة
 ،َعَقِبي َخْيِفيٌ  ،َمَدِني َمَكي   ،الِعَراق وََكْبشُ  الِحَجاز لَيثُ  ،الَهِشيم الر يحِ  َذَروَ  ِفيَها َوَيْذُروُىم الرََّحى
 الس ْبطَين َوأَبُو اْلَمْشَعَرين َواَرثُ  ،لَيثَ َها الَوَغى َوِمن َسي ُدَىا الَعَربِ  ِمن ،ُمَهاِجِري   َشَجريٌ  ،ُأُحدي َبْدِريٌ 

 ،أنتم احسبوىا ،صفة سبعوف ،صفة سبعوف - طَاِلب أَِبي اْبنُ  َعِليُّ  َجد ي َذاكَ  َوالُحَسين الَحَسنِ 
  .صفة سبعوف ،عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  علي   صفاتِ  من صفة سبعوف بأنفسكم احسبوىا

 أحرج ىذا ،األدعيةِ  منطقُ  ىذا ،الُقرآف منطق ىو ىذا ؟أنتم تقولوف ماذا ؟نصنع ماذا األَِئمَّة منهج ىو ىذا
 ذبح حٌن مشر (،علي  ) االسم ىذا عندىم شيء أبغض واألمويوف يَزيد قصر ُب السَّجاد إمامنا موقف

 السَّجاد إمامنا ذلك وَمع ،يُبغضونوُ  يُرعبهم ؼُليفهم االسم ىذا (،ألبيك بُغضاً  أذحُبكَ ) ؟لو قاؿ ماذا احلسٌن
 يرسم ىنا السَّجاد إمامنا ،األولويات ىي وما نتكلَّم كيف لنا يُبٌن   أفْ  يُريد السَّجاد اإلماـ ،وأسهب أسهب

 ،ولئلعبلـ التلفزيونية وللربامج وللمعارؼ العقيدةِ  ولعرض للخطابةِ  منهاجاً  ،احُلسينيَّةِ  للمجالس ِمنهاجاً  لنا
 .زُلَمَّد آؿِ  َمنطقُ  ىو ىذا

 ادلصدر ىذا لؤلسف يا لكن ،الش يعيَّة العقيدة إطار لنا َترسمُ  أيدينا َبٌن وثيقةٍ  أىم   الَعسكري إمامنا تفسًنُ 
 لو ،ادلهمّ  ادلصدرِ  ىذا على َحَكموا ،باإلعداـ األجبلء مراجعنا عليو َحَكم أيدينا بٌن منوُ  بقي وما ُحر ؼ
 لصار وا الشَّريف التفسًن ىذا ُب العسكري إماُمنا وضعها الَّيت للخارطة وفقاً  ُرمِست الش يعيَّة الثَّقافةُ  َكانت
 ،والقطبية والصوفية وادلعتزلة واألشاعرة الشَّوافع وراء نَركض رحنا وما ،خًن وألف وألف وألف بألف التشي ع

 وسأتناوؿ ،التفسًن ىذا عن سأربدَّثُ  والِعرتة الِكتابِ  ملف   أجزاءِ  من األخًن اجلُزء ُب تعاىل اُ  شاء إفْ 
 ،التفسًن ىذا من أيدينا بٌن بقي ما ِخبلؿ من والعقائدية الثقافية اخلطة العسكري إماُمنا وضعها الَّيت اخلُطَّة

 :للتربؾِ  ظلوذجاً  خذأ أف ؽُلكنين التفسًنُ  ىذا
 يريد ىكذا (ادلنسوب) العنواف على مكتوب قطعاً  ،العسكري إمامنا تفسًن من أقرأُ  وأنا ،156 صفحة ىذه

 إمامنا ،156 صفحة ،األوىل الطبعة ،الُقرىب ذوي النَّاشر ،التفسًن ىذا عن يقولوا أفْ  الش يعة علماء
ثُنا العسكري   :السطور ىذه خذأ آلدـ ادلبلئكة ُسُجود عن واحلديثُ  ،وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن ػُلد 
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َلةً  آَدمُ  َكانَ  ِإنََّما - ادلبلئكة سجود - ِِلَدم ُسُجوُدُىم َيُكن َوَلم  َوَجلَّ  َعزّ  للِ  َنحَوهُ  َيْسُجُدونَ  َلُهم ِقب ْ
َلةً  آَدمُ  َكانَ  ِإنََّما ِِلَدم ُسُجوُدُىم َيُكن َوَلم ،ُمَبجَّالً  ُمَعظََّماً  ِبَذِلك وََكانَ   َعزّ  للِ  َنحَوهُ  َيْسُجُدونَ  َلُهم ِقب ْ
 فقط ِ  الس جود - الل ُدونِ  ِمنْ  أِلََحدٍ  َيْسُجدَ  َأنْ  أِلََحدٍ  يَ ْنَبِغي َوَل  ،َلو ُمَبج الً  ُمَعظ َماً  ِبَذِلكَ  وََكانَ  َوَجلَّ 
 الل ُدونِ  ِمنْ  أِلََحدٍ  َيْسُجدَ  َأنْ  أِلََحدٍ  يَ ْنَبِغي َوَل  - زُلَمَّد آؿ ثقافةِ  ُب الواضحةِ  البديهيات من القضيَّةُ  وىذه

 َوَلو -:يقوؿ النَّب   - َأَحَداً  َأَمرتُ  َوَلو لل َكَتعِظيِموِ  َلوُ  بِالسُُّجودِ  َويُ َعظ َموُ  ،لل َكُخُضوِعوِ  َلوُ  َوَيْخَضعَ 
 أَلََمرتُ  الل ِلَغيرِ  َيْسُجد َأنْ  َأَحَداً  َأَمرتُ  َوَلو - ا رسوؿ كبلـ ىذا - الل ِلَغيرِ  َيْسُجد َأنْ  َأَحَداً  َأَمرتُ 

 - الل َرُسولِ  َوِصي   َعِلي   ُعُلوم ِفي تَ َوسَّط ِلَمن َيْسُجُدوا َأنْ  ِشيَعِتنا ِمن اْلُمَكلَِّفينَ  َوَساِئر ِشيَعِتنا ُضَعَفاء
 صلَّى ا رسوؿ قاؿ ما ،األساس ىو علي   ،اور ىو علي   ،علي   ألجل السجود ،الرجل ذلذا ليس السجود

 َيْسُجُدوا َأنْ  ِشيَعِتنا ِمن اْلُمَكلَِّفين َوَسائِرَ  ِشيَعِتنا ُضَعَفاء أَلََمرتُ  - زُلَمَّد علـو ُب توسَّط دلن وآلو عليو ا
 الل َرُسولِ  ُمَحمَّدٍ  بَعدَ  َعِلي   الل َخْلقِ  َخيرِ  ِوَدادَ  َوَمَحضَ  الل َرُسولِ  َوِصي   َعِلي   ُعُلوم ِفي تَ َوسَّط ِلَمن

 َعَليو يَ ْرقَ ُبو الل - َعَليو َأْرقَ ُبوُ  َحقَّاً  يُ ْنِكر َوَلم الل ُحُقوق بِإْظَهارِ  التَّْصرِيحِ  ِفي َوالَباَليَا ال َمَكارِه َوَاْحَتَملَ 
 عليو ا صلَّى ا رسوؿ أو يُراقبو ا ادلراد إمَّا (َعَليو َأْرقَ ُبوُ  َحقَّاً  يُ ْنِكر َوَلم) .َأْغَفَلو أو َجِهَلو َكاف َقدْ  -

  .وسلَّم وآلو
 أفْ  من الش يعة ألمرتُ  الش يعة ضعفاء ألمرت ألحد يسجد أف أحداً  أمرت أنَّين لو يقوؿ ىنا األعظم فالنَّب

 منطقُ  ،علي   ادلدارُ  ،علي   األصلُ  ،علي   علم لنقل َوسيطاً  كاف ،علي   وبٌن بينهم فيما كاف دلن ؟دلن يسجدوا
 اإلماـ تفسًن تركوا لؤلسف يا لكن ،البيت أىل منطق وىذا ،ادلنطق ىذا ىو العسكري إمامنا تفسًن

 .ادلخالفٌن وراء يركضوف وذىبوا األحاديث ىذهِ  وتركوا العسكري
 ثقافةً  وتعلمتم تتعلَّموف أنَّكم أـ ؟ىذه ىي الصَّبلة ُب اإلقامة ُب األذاف ُب الوضوء ُب ثقافتكم أسألكم أنا

 لكنَّها ضعيفة الر وايات ىذهِ  تقولوف قد ،مصادري ىذه َعَليَّ  تعرتضوف إذا ،مصادرىا عن احبثوا! ؟أخرى
 ،عنها احبثوا ؟بثقافتكم جئتم أين من أنتم ،ضعيفة ضعيفة ،البيت أىل كتب من ،ُكتُبنا من بالنتيجة

 ينتقوف البيت أىل من وأحاديث بروايات جيء لو وحّتَّ  النَّواصب من أخذت الثقافة ىذه أفَّ  ستجدوف
 عنهم جاءت الَّيت أحاديثهم نتجنب بأف أمرونا البيت أىل أف مع ،النَّاصب الفكر مع تتفق الَّيت األحاديث

 عن احبثوا ،وكلماهتم أحاديثهم ُب واضحٌ  وىذا ،الناصبية العقيدة مع تتواءـ كانت إذا عنهم الثقات ورواىا
 .صبلتكم عن واحبثوا دينكم
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل بكم أذىب
  (.الَعَلويَّة الشَّهادةُ ) :ىي الرَّابعة الفقرةُ 
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 احلديث مرَّ  كما قطعاً  ،ذكرىا دوفِ  من واإلقامةُ  األذاف يَبُطل ،واإلقامة األذافِ  ُب أصيلٌ  واجبٌ  جزءٌ  ىي
اً  واضحة واألدلَّة الر وايات ،السَّابقة احللقةِ  ُب والكبلـ  اآلية إىل بكم أذىب لكنَّين ىنا الوقوؼ أُطيل لنْ  ،جدَّ
  :الكرسي آية رلموعة ُب وىي البقرة سورة من ادلئتٌن بعد واخلمسٌن السَّابعة

َُّبثِ َِِّٓ ٌُخْشِخُيُُ آَِنٌُاْ اٌَّزٌَِٓ ًًٌَُِّ اٌٍّوُ﴿  بٌَِى اٌنٌُّسِ َِِّٓ ٌُخْشِخٌَُٔيُُ اٌطَّبغٌُثُ ؤًٌٍََِْأئُىُُُ وَفَشًُاْ ًَاٌَّزٌَِٓ اٌنٌُُّس بٌَِى اٌظٍُّ

ُس بٌَِى اٌظٍَُُّّبثِ َِِّٓ ٌُخْشِخُيُُ آَِنٌُاْ اٌَّزٌَِٓ ًًٌَُِّ اٌٍّوُ﴿ ﴾،خَبٌِذًَُْ فٍِيَب ىُُْ اٌنَّبسِ ؤَصْحَبةُ ؤًٌَُْـئِهَ اٌظٍَُُّّبثِ  ىذا ؛﴾اٌنٌُّ
 ظُُلمات من ،التشكيك ظُُلمات من ،اإلحلاد ظُُلمات من ،الشرؾ ظُُلمات من ،الُكفر ظُُلمات من واضح

 الغي ظُُلمات من ،واحلماقة السَّفاىةِ  ظُُلمات من ،اجلهل ظُُلمات من ،النَّصب ظُُلمات من ،الضبلؿ
  .كثًنة الظ لماتُ  ،واإلنس اجلن شياطٌن ظُُلمات من ،إبليس ظُُلمات من ،والِغواية

َُّبثِ َِِّٓ ٌُخْشِخُيُُ آَِنٌُاْ اٌَّزٌَِٓ ًًٌَُِّ اٌٍّوُ﴿  بٌَِى اٌنٌُّسِ َِِّٓ ٌُخْشِخٌَُٔيُُ اٌطَّبغٌُثُ ؤًٌٍََِْأئُىُُُ وَفَشًُاْ ًَاٌَّزٌَِٓ اٌنٌُُّس بٌَِى اٌظٍُّ

تُنا ،﴾اٌظٍَُُّّبثِ  ،هناقرأو ت دائماً  ألنَّكم اخرتهتا أنا اآلية ىذه ،منو ؼلرج حّتَّ  ىو للكافر نُورٍ  أي   :يقولوف أِئمَّ
 تعرفوف وال فقرأو ت ولكنَّكم البيت أىل تعاليم حبسب الكرسي آية مجلةِ  من وىذه دائماً  هناقرأو ت الكرسي آية
ينيَّة ادلؤسَّسة ثقافةُ  علمتكم ىكذا فقرأو ت ما  وأحاديث روايات إىل أرشدوكم ما ،ادلوجود الواقع ىو ىذا ،الد 

  .البيت أىل
 ،يعفور أيب ابن ا عبد ،الصَّادؽ إمامنا عن والر واية ،511 صفحة ،األوؿ اجلزء ،الربىاف تفسًن ىو ىذا

 َأَما - يعفور أيب ابن ا لعبد يقوؿ الصَّادؽ إماُمنا - قَال ثُمَّ  - احلاجة موطن إىل أذىب طويلة الر واية
 ِإلى الذُّنُوب ظُُلَماتِ  ِمن ُيخرُِجُهم ﴾اٌنٌُُّسِ بٌَِى اٌظٍَُُّّبثِ َِِّٓ ٌُخْشِخُيُُ آَِنٌُاْ اٌَّزٌَِٓ ًًٌَُِّ اٌٍّوُ﴿ :الل ِلُقولِ  َتْسَمع

 اٌطَّبغٌُثُ ؤًٌٍََِْأئُىُُُ وَفَشًُاْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ :تَ َعالى اللُ  قَالَ  ،الل ِمن َعاِدلٍ  ِإَمامٍ  ُكلَّ  ِلَوَليَِتِهم َواْلَمْغِفَرة الَتوبَة نُورِ 

 ﴾،وَفَشًُاْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ :قَال ِحينَ  الُكفَّار ِبَها َعَنى اللُ  أَلَيسَ  :قُ ْلتُ  :قَالَ  ﴾اٌظٍَُُّّبثِ بٌَِى اٌنٌُّسِ َِِّٓ ٌُخْشِخٌَُٔيُُ

 َِِّٓ ٌُخْشِخٌَُٔيُُ اٌطَّبغٌُثُ ؤًٌٍََِْأئُىُُُ وَفَشًُاْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ لآلية تلتفتوف - َكاِفر َوُىو ِلْلَكاِفرِ  نُورٍ  َوَأيُّ  :فَ َقال :قَالَ 

 بنفسِ  ،األلفاظ إىل الرجوع الُعَمرية الطريقة حبسبِ  اآلية فهم يعفور أيب ابن ا فعبدُ  ﴾،اٌظٍَُُّّبثِ بٌَِى اٌنٌُّسِ
 الَّيت الطريقة بنفس الش يعيَّة ادلكتبة ُب ادلوجودة التفاسًن ،الُقرآف وعلماؤنا مراجعنا هبا يُفس رُ  الَّيت الطريقة
 فَُأْخِرجَ  َكاِفر َوُىو لِْلَكاِفرِ  نُورٍ  َوَأيُّ  -:لوُ  قاؿ اإلماـ ،الفضائيات وُب ادلنابر على خطبائنا كبار هبا يُفس رُ 
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 اٌطَّبغٌُثُ ؤًٌٍََِْأئُىُُُ وَفَشًُاْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ - اإِلْساَلم نُورِ  َعَلى َكانُوا أن َُّهم ِبَهذا الل َعَنى ِإنَّما! ؟الظُُّلَمات ِإَلى م ْنوُ 

 زُلَمَّدٍ  نورِ  من فخرجوا عليَّاً  تركوا ولكنػَُّهم بالنَّب االعتقاد نور ىو النور ىذا ﴾،اٌظٍَُُّّبثِ بٌَِى اٌنٌُّسِ َِِّٓ ٌُخْشِخٌَُٔيُُ
 َجائِر إَمامٍ  ُكلَّ  تَ َولَُّوا َأنْ  فَ َلمَّا اإِلْساَلم نُورِ  َعَلى َكانُوا أن َُّهم ِبَهذا الل َعَنى ِإنَّما - علي   أعداء ظُُلمات إىل

 فََأْوَجبَ  الُكْفر ظُُلَماتِ  ِإلى اإِلْساَلم نُورِ  ِمن - اجلور أِئمَّة ذلؤالء - ِإيَّاُىم ِبَوَليَِتِهم َخَرُجوا الل ِمن لَيسَ 
 األذافِ  نُورُ  ىي الثَّالثةُ  فالشَّهادةُ  -﴾ خَبٌِذًَُْ فٍِيَب ىُُْ اٌنَّبسِ ؤَصْحَبةُ ؤًٌَُْـئِهَ﴿ :فَ َقالَ  الُكفَّار َمعَ  النَّار َلُهم

ا كما ،آخرىا إىل أوَّذلا من الصَّبلةِ  نُورُ  وىي ،واإلقامة  .علينا مرَّ  كما التطهر ونور الطهارة نُورُ  أهنَّ
 ٌُٔساً ٌَوُ ًَخَعٍَْنَب فَإَحٍٍَْْنَبهُ ٍَِْخبً وَبَْ َِٓ ؤًََ﴿ :ادلئة بعد والعشرين الثانية اآلية ُب األنعاـ سورة إىل ذىبنا ما إذا

َُّبثِ فًِ َِّثٍَُوُ وََّٓ اٌنَّبطِ فًِ بِوِ ٌَّْشًِ  ،نُور ُتبلحظوف ؛﴾ٌَعٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب ٌٍِْىَبفِشٌَِٓ صٌَُِّٓ وَزٌَِهَ ِِّنْيَب بِخَبسِجٍ ٌٍَْظَ اٌظٍُّ

 ًَخَعٍَْنَب فَإَحٍٍَْْنَبهُ ٍَِْخبً وَبَْ َِٓ ؤًََ﴿ :البقرة سورة ُب مرَّت الَّيت ادلضامٌن نفس الشيء نفسُ  ،وكافروف ،ظُُلمات

َُّبثِ فًِ َِّثٍَُوُ وََّٓ اٌنَّبطِ فًِ بِوِ ٌَّْشًِ ٌُٔساً ٌَوُ  تقوؿ ماذا ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب ٌٍِْىَبفِشٌَِٓ صٌَُِّٓ وَزٌَِهَ ِِّنْيَب بِخَبسِجٍ ٌٍَْظَ اٌظٍُّ
  ؟الطاىرة العرتةُ 
 ينقلوُ  ،األوَّؿ احلديث ،16 صفحة ،األعلمي مؤسَّسة منشورات ،الربىاف تفسًن من الثَّالث اجلزء ىو وىذا
 ،بُ َريدٍ  َعن - احُلجَّة كتابِ  ُب الكاُب من األوَّؿ اجلزء ُب الكتاب ىذا ُب موجود الكاُب عن ،الكاُب عن
 فَإَحٍٍَْْنَبهُ ٍَِْخبً وَبَْ َِٓ ؤًََ﴿ :َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  الل َقولِ  ِفي - الباقر إمامنا - يَ ُقول َجعَفرٍ  أَبَا َسِمعتُ  :قَالَ 

 - شيئاً  يعرؼُ  ال إماماً  يعرؼ ال أي - َشيَئاً  يَ ْعِرفُ  َل  َمْيت :فَ َقالَ  ؛﴾اٌنَّبطِ فًِ بِوِ ٌَّْشًِ ٌُٔساً ٌَوُ ًَخَعٍَْنَب

َُّبثِ فًِ َِّثٍَُوُ وََّٓ﴿ ،ِبوِ  يَأَتمُّ  ِإَماَماً  ؛﴾اٌنَّبطِ فًِ بِوِ ٌَّْشًِ ٌُٔساً﴿  يَ ْعِرفُ  َل  الَِّذي :قَالَ  ؛﴾ِِّنْيَب بِخَبسِجٍ ٌٍَْظَ اٌظٍُّ
 َلم َفَمن) :الباقر اإلماـ قانوف الباقري القانوف علينا مرَّ  ،اإلماـ يعرؼُ  ال الصَّبلة يعرؼُ  ال والَّذي - اإِلَمام
 قراءة عليكم أعيد ،حقَّنا أنكر قد الصَّبلة يعرؼ ال الَّذي (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَ َقد -؟ ىو ما - الصَّالة يَعِرف
  :الر واية

 ٌَوُ ًَخَعٍَْنَب فَإَحٍٍَْْنَبهُ ٍَِْخبً وَبَْ َِٓ ؤًََ﴿ :َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  الل َقولِ  ِفي يَ ُقول َجعَفرٍ  أَبَا َسِمعتُ  :قَالَ  بُ َريٍد، َعنْ 

 يَ ْعِرف َلم َمن) الصَّبلة يعرؼُ  ال إماماً  يعرؼ ال - َشيَئاً  يَ ْعِرفُ  َل  َمْيت :فَ َقالَ  ؛﴾اٌنَّبطِ فًِ بِوِ ٌَّْشًِ ٌُٔساً
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 فًِ بِوِ ٌَّْشًِ ٌُٔساً﴿ - إماماً  يعرؼ ال الصَّبلة، يعرؼُ  ال الَّذي ىو ادليت ىذا (َحَقنَّا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة

 َمنْ ) - اإِلَمام يَ ْعِرفُ  َل  الَِّذي :قَالَ  ؛﴾ِِّنْيَب بِخَبسِجٍ ٌٍَْظَ اٌظٍَُُّّبثِ فًِ َِّثٍَُوُ وََّٓ﴿ ،ِبوِ  يَأَتمُّ  ِإَماَماً  ؛﴾اٌنَّبطِ
 (.َجاِىِليَّة ِميَتةً  َماتَ  َزَمانِوِ  ِإَمامَ  ِفيَها يَ ْعِرفُ  َل  لَيَلةً  بَاتَ  َمنْ  - يقوؿ الصَّادؽ إماُمنا - لَيلةً  بَاتَ 

 تكوفُ  ال كيفَ  ،الدين ُب ادلعرفة عنوافُ  ،الدين ُب النور عنواف ،الدين ُب احلياة عنوافُ  ا ويل   عليَّاً  أفَّ  أشهدُ 
 منطقُ  ىو وىذا الُقرآف حقائقُ  ىذهِ  ،وىناؾ ىنا تُقاؿ الَّيت بالتُػرَّىات يل شأف ال! !واإلقامة األذاف من جزأً 
 اإلقامة يذكر الَّذي يُرد دُ  حينما (،الل وليُّ  َعِليَّاً  َأنَّ  َأْشَهدُ ) :ادلؤذ ف يقوؿُ  فحينما ،كلماهتم وىذهِ  زُلَمَّد آؿ

 واذلداية ادلعرفةِ  عن يتحدَّثُ  إنَّوُ  ،الدين ُب النورِ  عن يتحدَّثُ  ،الدين ُب احلياةِ  َعن يتحدَّثُ  إنَّوُ  علي   ذكر
 اِ  صلواتُ  العسكري إمامنا تفسًنِ  ُب قليل قبل علينا مرَّ  كما ا رسوؿُ  قاؿ الَّيت الدرجة إىل ،واحلق  

 ذلذا الفضلُ  ىل ،بعلي   يُػَعر ُفهم ِلَمن ؟دلن يسجدوا أف الش يعة ألمرَ  بالس جود أحداً  أََمر لو أنَّوُ  عليو وسبلُمو
 ،ِقبلةً  كاف آدـ أفَّ  وكيف آدـ عن يتحدَّثُ  كاف والنَّب   ،لعليّ  الفضلُ  ،لوُ  فضل ال ؟بعليّ  يُعر فهم الَّذي

 الَعَلويّ  الػُمَحمَّدي   للمضموف َكاف الس جودُ  ،ادلضموف لذلك كاف والس جودُ  مضمونوِ  ُب آدـ فضيلةُ 
  .احُلَسيينّ  احَلَسين الَفاِطِميّ 

 منطقُ  ،ىذا ىو الُقرآف منطق ،واضحاً  عقائدياً  انتظاماً  تنتظمُ  واإلقامةِ  األذافِ  ُب ادلعاين أفَّ  تبلحظوفَ 
 ،فأمسكوا إليها الكبلـ بلغ وإذا ،تُوصف ال الَّيت الذَّاتِ  عن احلديثُ  ،واألدعية الز ياراتِ  منطقُ  ،ادلعصومٌن

 الػَمَثلِ  ُب الكلمات أًب   ُب خلقوِ  ُب انظروا أف ،البيت أىل عند التوحيد بقواعد التوحيدِ  عن احلديثُ  ٍُبَّ 
ا علي   ِوالءُ  رِسالتوِ  وَمضموفُ  ،وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  ُب يتجلَّى الَّذي ،األعلى  ُب ،الثَّالثة الشَّهادةُ  إهنَّ
  .والثَّانية األوىل الشَّهادة ذكر فيوِ  يأٌب مقاـٍ  ُكل   وُب واإلقامةِ  األذافِ 

 ىذا ،ِديُنكم وجو بأنَّوُ  األذاف عن عرّبوا ىنا ومن زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  عقيدةُ  ىي وىذه ،القرآفِ  عقيدةُ  ىي ىذهِ 
 وجوُ  الصَّبلةُ  أفَّ  كما ديننا وجوُ  ىذا ،األذافُ  وىذا اإلقامةُ  ىي ىذه ؟دينكم وجو تُقب حوف دلاذا ،الوجو ىو

 عدـ بعنواف عليَّاً  تذكروف حٌن ولكنَّكم عليَّاً  ذكرًبُ  وإف حّتَّ  ؟تُػَقب حونوُ  دلاذا ،ِدينكم وجوُ  األذافُ  ،ديننا
 سَبلكوف ال وأنتم! ؟ىذا منطقٍ  أي   ،أصبلً  ذكرهُ  يكوف ال فكيف أصل علي   ،الدين لوجو تقبيحٌ  ىذا اجلزئية

ا واضح بشكلٍ  واإلقامة األذاف أجزاء ػُلد دُ  وصرػلاً  واضحاً  َنصَّاً   ،بعضاً  بعضها ُيِكملُ  عديدة صور ُىناؾ وإظلَّ
 أال ،الصَّبلة معاين بياف ُب ضلنُ  ادلوضوع هبذا يل شأف ال ،الفتوائية اجلهة من القضيَّة أناقش أف أُريد ال

 وبعيداً  وفاسداً  سلروماً  ادلعىن سيكوفُ  منها ُجزءاً  حذفنا إذا متكاملةً  صورةً  ُتشك لُ  ادلضامٌن ىذه أفَّ  ُتبلحظوف
 أصيلٌ  ُجزءٌ  الثَّالثة الشهادة أفَّ  على دليل أدؿ   الكاملة اللوحة ىذهِ  وتشكيل ادلعاين ىذهِ  َتعاُضد ،احلقيقة عن
 آخر ُعنوافٍ  بأي   أو اجلزئيةِ  عدـ بعنواف شأهنا ُنضع ف أف أو ،األشكاؿ من شكلٍ  بأي   عنو نتنازؿ أفْ  غلوز ال
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 بلوفِ  تظهر لنْ  ،احلقيقي لوهنا تأخذ لن الثَّالثة الشَّهادة ألفَّ  ،حينئذٍ  َمعيبةً  ستكوف الكاملة اللوحة فأفَّ 
 .دينكم تُػَقب حوا فبل دينكم وجوُ  ىو ىذا َمعيبة، اللوحةُ  ستكوف والُوُجوب، األصالة
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
  (.الصَّالة َعلى َحيَّ ) :واإلقامة األذافِ  فقراتِ  من اخلامسةُ  الفقرةُ 
 إىل َىُلمَّ  ،صبلِتك إىل أسرِع أو أَقِبل أو الصَّبلة َعَلى َعج ل الصَّبلة على َحيَّ  ،َعج ل أو أَقِبل دبعىن حيَّ 

يقةُ  تقوؿ ماذا ،الصَّبلة  وأنا ؟والدين التشريعِ  من احلكمةِ  عن تتحدَّثُ  وىي الفدكية ُخطبتها ُب الطاىرة الصد 
 َفَجَعل -:651 صفحة ،الثَّاين اجلزء ،عليها وسبلُمو اِ  صلواتُ  فاطمة عوامل ،العلـو عوامل من عليكم أقرأ
 الصَّبلة َجَعل وتعاىل سبحانو ا - الِكْبر َعن َلُكم تَ ْنزِيَهاً  َوالصَّاَلةَ  الش ْرك ِمن َلُكم َتْطِهيَراً  اإِلْيَمانَ  اللُ 

 من ىذا قطعاً  ؟أقراين من أفراد وبٌن بيين فيما مثبلً  يكوف الَّذي الِكرْب  ؟ىذا ِكرْبٍ  أي   ،الِكرْب  عن لُكم تنزيهاً 
 الَّذي الِكرْب  ىو ىذا ،زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  ُمواجهة ُب الِكرْب  إنَّوُ  ؟الِكرْب  ىذا عن للتنزيوِ  الصَّبلةُ  فهل ،القبائح

يقة عنوُ  تتحدَّث  جهات من جهةٍ  إىل أشارت الر وايات ،الوضوء َمعاين ُب علينا مرَّ  مثلما ،الطاىرة الصد 
 ارتكبت الَّيت ىي األعضاء ىذه ألفَّ  التفاصيل بقيَّة إىل واليدين الوجو ونغسلُ  نتوضَّأ إنَّنا الوضوء معاين

 من كانت الَّيت ىي األعضاء وىذهِ  األعضاء ىذهِ  استعمل الشَّجرة من أكلَ  ِحٌنَ  آدـُ  ،ادلعصية وواجهت
  .التطهًن جاء ىنا ومن ،ادلعصية تلك ارتكاب ُب والوسائط والوسائل اآلالت

 الَّذي إبليسُ  ،إبليس ِكربُ  ىو زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  مواجهةِ  ُب ىو الَّذي الِكرْبِ  عن - الِكْبر َعنِ  تَ ْنزِيَهاً  َوالصَّاَلةُ 
 يلتزموف الَّذين ىؤالء يعين ،الِكرْب  َذلك عن تنزيهاً  فالصَّبلةُ  ،آدـ ُب شعَّ  الَّذي وللن ور آلدـ يسُجد ومل تكربَّ 

 ل) :الصَّادؽ إمامنا قاؿ كما ،ادلساجد ويَبنوف اجلماعات وُيصل وف ،النَّواصب ،ادلخالفوف الصَّبلة بأوقات
 وىؤالء بالك فما ،الِكرْب  عن التنز ه ىو التشريع ِمبلؾ وألفَّ  التشريع علَّة ألفَّ  (،زنا أم صلَّى النَّاصب يُبالي

  .والكفر واجلحود واإلنكار الِكرْب  معاين ُكلَّ  ،زماننا إماـ مع الِكرْب  معاين ُكلَّ  يعيشوف
 الثَّالثة اآلية ُب قبلها الَّيت وحّتَّ  والسبعٌن الرابعةِ  اآليةِ  ُب ،ص سورة إىل ذىبنا إذا ؟الكرًن الُقرآف يقوؿُ  ماذا

  :ص سورة من والسبعٌن اخلامسة اآلية إىل والسبعٌن احلادية اآلية من تسبقها الَّيت واآليات ،والسبعٌن
 ۞ عَبخِذٌَِٓ ٌَوُ فَمَعٌُا سًُّحًِ ِِٓ فٍِوِ ًََٔفَخْجُ عٌٌََّْخُوُ فَةِرَا ۞ طِنيٍ ِِٓ بَشَشاً خَبٌِكٌ بًِِّٔ ٌٍٍََِّْبئِىَتِ سَبُّهَ لَبيَ بِرْ﴿

 ،﴾بِبٍٍِْظَ بٌَِّب ۞ ؤَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَغَدَذَ﴿ سجدوا ُكل هم ادلبلئكةُ  ،﴾ؤَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَغَدَذَ

 ِِْٓ ًَوَبَْ اعْخَىْبَشَ بِبٍٍِْظَ بٌَِّب﴿ :ىنا كافر فالػُمتَكبػ رُ  ،﴾اٌْىَبفِشٌَِٓ ِِْٓ ًَوَبَْ اعْخَىْبَشَ بِبٍٍِْظَ بٌَِّب﴿؟ اآلية تقوؿ ماذا

 من أنت ىل ،﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَعْخَىْبَشْثَ بٍَِذَيَّ خٍََمْجُ ٌَِّب حَغْدُذَ ؤَْ َِنَعَهَ َِب بِبٍٍِْظُ ٌَب لَبيَ ۞ اٌْىَبفِشٌَِٓ
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 ماذا ،﴾اٌْىَبفِشٌَِٓ ِِْٓ ًَوَبَْ اعْخَىْبَشَ بِبٍٍِْظَ بٌَِّب﴿ :وصفتو اآلية مستكرباً  كاف ىو ،ُمستكرباً  ُكنت أـ العالٌن
 ؟العصمة بيت أىل أحاديثُ  تقوؿ
 ،536 صفحة ،لبناف ،بًنوت ،للمطبوعات األعلمى مؤسَّسة ،السادس اجلزء ،الربىاف تفسًن ىو وىذا

 ُكنَّا :قَالَ  - اخلدري سعيدٍ  أيب عن يرويو الصَّدوؽ والشَّيخ ،الصَّدوؽ شيخنا عن ينقلوُ  ،التاسع احلديث
 :إِلْبِليس َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  قَ ْولِ  َعنْ  َأْخِبْرِني الل َرُسولَ  يَا :فَ َقالَ  رَُجل ِإلَيوِ  َأقْ َبلَ  ِإذْ  الل َرُسولِ  ِعْندَ  ُجُلوَساً 

 باعتبار - ؟ال ُمَقرَّبِين اْلَماَلِئَكة ِمنْ  َأْعَلى ُىم الَِّذينَ  الل َرُسولَ  يَا ُىم َمنْ  ﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَعْخَىْبَشْثَ﴿
 صرػلة اآليات ،أمجعوف ُكل هم َسجدوا ادلبلئكة أفَّ  ،قالت ىكذا اآليات ،ُكل هم سجدوا ادلقرَّبٌن ادلبلئكة أفَّ 

 كانوا ما العالٌن أفَّ  يعين ﴾،اٌْعَبٌنِيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَعْخَىْبَشْثَ﴿ ؛﴾ؤَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَغَدَذَ﴿ :جداً  وواضحة
 ادلبلئكةُ  ،الكافرين من وكافَ  استكرب إبليس ،السؤاؿ ىذا يسأؿ السائل لذلك ؟ىؤالء ىم فمن سجدوا قد

 ُكنت أنت :إلبليس يقوؿ ا ،آلدـ يسجدوف وال سجدوا ما الَّذين العالوف ىناؾ ،سجدوا أمجعوف ُكل هم
  ؟آلدـ يسجدوف ال الَّذين العالٌن من أنت أـ ُمستكرباً 

 فَ َقالَ  ؟ال ُمَقرَّبِين اْلَماَلِئَكة ِمنْ  َأْعَلى ُىم الَِّذينَ  الل َرُسولَ  يَا ُىم َمنْ  - ا رسوؿ يسأؿ الرجل فهذا
 الل ُنَسب حُ  الَعْرش ُسَراِدقِ  ِفي ُكنَّا - الَعاُلوف ضَلنُ  - َوالُحَسين َوالَحَسنُ  َوفَاِطَمة َوَعِلي   أَنَا :الل َرُسولُ 

 فَ َلمَّا - الدنيا أعواـ ىي ما وىذهِ  - َعام بِأَْلَفي آَدم الل َيْخُلقَ  َأنْ  قَ ْبلَ  بَِتْسِبيِحَنا ال َماَلِئَكةُ  َفَسبََّحت
 َفَسَجَدت أِلَْجِلَنا ِإلَّ  بِالسُُّجودِ  يُ ْؤَمُروا َوَلم َلو َيْسُجُدوا َأنْ  ال َماَلِئَكة َأَمرَ  آَدم وَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َخَلقَ 

 ؤَْ َِنَعَهَ َِب بِبٍٍِْظُ ٌَب﴿ :َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  اللُ  فَ َقالَ  َيْسُجد، َأنْ  أََبى فَِإنَّوُ  ِإْبِليس ِإلَّ  َأْجَمُعون ُكلُُّهم اْلَماَلِئُكةُ 

 ىؤالء من - الَخْمَسة َىُؤَلءِ  ِمنْ  :قَالَ  الَعالِين ِمنَ  ،﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَعْخَىْبَشْثَ بٍَِذَيَّ خٍََمْجُ ٌَِّب حَغْدُذَ
 بَِنا ،ِمْنو يُ ْؤَتى الَِّذي الل بَابُ  فَ َنْحنُ  -:ا َرُسوؿُ  يقوؿ ٍُبَّ  ،العرش ُسرادؽ ُب أمساؤىم ادلكتوبة اخلمسة
 ُيِحب َُّنا َوَل  نَارَه َوَأْسَكَنوُ  الل أَبْ َغَضوُ  أَبْ َغَضَنا َوَمنْ  َجنََّتو َوَأْسَكَنوُ  الل َأَحبَّوُ  َأَحب ََّنا َفَمن ،اْلُمْهَتُدون يَ ْهَتِدي

يقةُ  عنوُ  تتحدَّثُ  الَّذي فاالستكبار - َمْوِلُده طَابَ  َمنْ  ِإلَّ   .اإلبليسي االستكبار ىذا ىو الطاىرة الصد 
 ِقصَّةُ  ىي تلكَ  ،إبليس معصيةِ  من نتطهَّر كي وُنصلي ،آدـ معصية من نتطهَّر كي ؟شيء ألي نتوضأ ضلنُ 

 إماـ يدي بٌن الِكرْب  عن تُنز ُىنا معانيها أدركنا إذا فالصَّبلةُ .!! .اخلبلفة برنامج ِقصَّةُ  ىي تِلكَ  ،اخلبلفة برنامج
 نقوؿ أفْ  يَقبلوف الوضَّاءة ادلهدوية السَّليقةُ  عندىم ما ،ادلهدويَّة سليقتهم اعوجَّت الَّذين َقطعاً  ،زماننا

 ولكن أساريرىم وتنفرجُ  يقبلوف ،يقبلوف النَّاس، بٌن فيما الِكرْب  ُخُلق ىذا عن الِكرْب  عن لكم تنزيهاً  والصَّبلةَ 
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 عقوذلم ُشحنت ما لكثرةِ  ؟دلاذا ،وجوىهم تكفهر   زُلَمَّد آؿِ  حبديثِ  ُمسنداً  ادلستوى هبذا احلديث كاف إذا
ا ِفطرهتم هتش   فبل ،النَّاصب بالفكر وقلوهبم  وُعلمائنا مراجعنا بأيدي ،النَّواصب بقذارات ُلو َثت ،ُلو َثت ألهنَّ

 .وُخطبائنا وُمثقَّفينا وُمفك رينا
 أي   ؟ذلك أحدٌ  لكم قاؿ ىل فاطمة ُخطبة مسعتم لطاَلما ؟ىذا كربٍ  أي   - الِكْبر َعن َلُكم تَ ْنزِيَهاً  َوالصَّاَلة

 ُب خًن ال (َتَدبُّر ِفيَها لَيسَ  ِقَراءةٍ  ِفي َخيرَ  َل  َأَل ) ؟عنو نتنزَّه أفْ  ألجلِ  الصَّبلةُ  ُشر عت الَّذي ىذا ِكرْبٍ 
 بقية وىكذا - الِكْبر َعن َلُكم تَ ْنزِيَهاً  َوالصَّاَلة - (تَ َفكُّر ِفيَها لَيسَ  ِعَباَدةٍ  ِفي َخيرَ  َل  َأَل ) قراءتكم

 أمًن قولة ِجهاتِ  من جهة ىذه ،الصَّبلة ضلنُ  يقولوف حٌن مقاصدىم جهاتِ  من جهةٌ  وىذه ،ادلعاين
 (.َوِصَياُمُهم اْلُمْؤِمِنينَ  َصاَلةُ  أَنَا) :ادلؤمنٌن
 إمامنا تفسًن أفَّ  من قليل قبل قلتو ما على شاىداً  لُكم أذكر كي العسكريّ  اإلماـ تفسًن إىل لنذىب

 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ يُريدىا الَّيت للثَّقافة واضحة َمهدويَّةً  َعَلويَّةً  زُلَمَّديَّةً  خارطةً  يرسمُ  العسكري
 صفحة ،الش يعيَّة الثَّقافة ساحة من التفسًنُ  ىذا وُأخرِج ،التفسًن ىذا أعدموا مراجعنا لؤلسف يا ولكن ،عليو

ثنا عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري   إمامنا ،قليل قبل إليها أشرت الَّيت الطبعة نفس من ،311  ِإنَّ  - ػُلد 
 َوَعِليَّاً  ُمَحمََّداً  َجَعل اْلَماَلِئَكة َعَلى َوَعَرَضُهم َشيء ُكل   َأْسَماءَ  َوَعلََّموُ  َوَسوَّاه آَدمَ  َخَلقَ  َلمَّا تَ َعاَلى الل

 ِمن اِلفَاق ِفي ُتِضيءُ  أَنْ َوارُُىم وََكاَنت آَدم َظهرِ  ِفي َخْمَسة َأْشَباَحاً  َوالُحَسين َوالَحَسن َوفَاِطَمة
 َلوُ  تَ ْعِظيَماً  ِِلَدمَ  بِالسُُّجودِ  ال َماَلِئَكة تَ َعاَلى اللُ  فََأَمرَ  ،َوالَعْرش َوالُكْرِسي َوالِجَنان والُحُجب السََّمَواتِ 

ْلكَ  ِوَعاءً  َجَعَلوُ  بَِأنْ  َفضََّلوُ  َقد أَنَّوُ   أََبى ِإْبِليس ِإلَّ  ِِلَدم َفَسَجُدوا اِلفَاق أَنْ َوارَُىا َعمَّ  َقدْ  الَِّتي اأَلْشَباح لِت ْ
اً  كاف - يَ تَ َواَضع َأنْ   أف (،الِكْبر َعن َلُكم تَ ْنزِيَهاً  الصَّاَلة َوَجَعلَ ) ﴾،اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَعْخَىْبَشْثَ﴿ ُمتكرب 

 َفَمَعُكم) ،ألمرىم ُمسل مةً  الُعُقوؿَ  صَلعلَ  بأف ،ألمرىم بالتسليم ؟زُلَمَّد آلؿِ  نتواضع كيف زُلَمَّد آلؿِ  تتواضعوا
 .زُلَمَّد آلؿ التواضع ىو ىذا (،َغيرُِكم َمعَ  َل  َمَعُكم

 َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ ) ا عظمة جبلؿ ىم - الل َعَظَمةِ  ِلَجاَللِ  يَ تَ َواَضع َأنْ  أََبى ِإْبِليس ِإلَّ  ِِلَدمَ  َفَسَجُدوا
 ،ىم ا عظمةِ  أعظمُ  ،ىم ا جبلؿِ  أجل   (،بَِأْعَظِمها َعَظَمِتكَ  ِمن َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ  ،بَِأَجل و َجاَلِلكَ  ِمنْ 

ا ،دبراتب ُمرتبة ليست الذاتية َعَظمتوُ  ،الذاٌب جبللوُ  ،مراتب من مركباً  ليس ا فجبلؿ  َخلقوِ  ُب ادلراتب وإظلَّ
 َوَقد البَ َيت َأْىلِ  أِلَنْ َوارِنَا يَ َتواَضعَ  َوَأنْ  الل َعَظَمةِ  ِلَجاَللِ  يَ تَ َواَضعَ  َأنْ  أََبى ِإْبِليس ِإلَّ  ِِلَدمَ  َفَسَجُدوا -

 ِحٌن فنحنُ  - الَكاِفرِين ِمن َوَتَكبُّرهِ  َذِلك بِإبَائِو وََكانَ  َوَترفَّع َوَاْسَتْكبَ رَ  ُكّلها اْلَماَلِئَكةُ  َلَها تَ َواَضَعت
 إالَّ  يتحقَّق ال ذلك وكل   ،آدـ معصية من نتنزَّه كي نتوضأ وحٌن ،إبليس َتكرب   عن نتنزَّهَ  كي ُنصل ي ُنصل ي

 كما ،معناىا دبعرفة إالَّ  ادلعىن ىذا يتحقَّقُ  وال ،قالوا ىكذا (الصَّبلة ضَلنُ ) ىم ىي الَّيت الصَّبلة ُصورة بتحقيق
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 إىل نرجع مل ما معناىا نَعرؼ أفْ  َنستطيع وال (،َحقَّنا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َفَمن) :الباقرُ  قاؿ
 َىذا ِعْلِمُكم ِإَلى فَاْنظُُروا) (،إِلْنَكارِنا ُمَساِوقٌ  الَبيت َأْىلِ  َطرِيِقَنا َغيرِ  ِمن ال َمَعاِرف طََلبُ ) ،حديثهم

 (الِكْبر َعن َلُكم تَ ْنزِيَهاً  الصَّاَلة َوَجَعلَ ) ،عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  العلـو باقر يقوؿ كما (تَأُخُذونَو َعمَّن
 ،زمانك إماـ يدي بٌن الِكرْب  من تتخلَّص كي ُتصل ي ،ُتصل ي دلاذا تعرؼ أفْ  البُدَّ  ُتصل يها أنت الصَّبلة ىذه
 وأفْ  زمانك إلماـ ُمسل ماً  تكوف أفْ  عليك ،الوجداف وُب القلوب وُب العقوؿ ُب يُعشِعش الَّذي الِكرْب  ىذا

 :عليها وسبلُمو اِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  قولةِ  معىن ما وإالَّ  ،الِكرْب  ىذا من تتخلَّص كي وسيلةً  صبلتك ذبعل
 الر وايات ىذه عنوُ  تتحدَّث الَّذي الَكرْب  ىذا ؟ىذا ِكرْبٍ  أي   (،الِكرْب  َعن َلُكم تَػْنزِيَهاً  الصَّبَلة َوَجَعلَ )

 ال َذلك وُكل   ،إبليس معصية عن للتنز ه والصَّبلة ،آدـ معصية عن للتنز ه الوضوء ،متكاملة منظومة وتبلحظوف
  .ادلتكاملة ادلنظومة ىذه ضمن ُب إالَّ  يتحقَّق

 ُكل   ومع والعرتة الكتاب حقائق ىي ىذه ،منها جبزء ُنشك ك أفْ  ؽُلكن وال ُمتكاملة اللوحة أفَّ  تبلحظوف أال
 ىذا ىو الصَّبلة معاين مستويات من مستواً  أدىن ،الصَّبلة معاين مستويات أدىن ُب ىو البياف فهذا ذلك
 هناية إىل ادلستوى هبذا سأكتفي تفاصيلها ُب أِب أفْ  أريد ال وأعلى أعلى مستويات ىناؾ ،أُبَػي نوُ  أنا الَّذي

 .الربنامج
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
  (.الَفالح َعَلى َحيَّ ) :واإلقامة األذاف ِفقرات من السَّادسة الفقرة
 الشَّهادة :واإلقامة األذاف ُب واضحة منظومة ىناؾ ،السَّابقة الفقرة مع ومعناىا مضموهنا ُب تتعانقُ  وىي

 ،الصَّبلة على حيَّ  :حيعبلت ثبلث وىناؾ ،شهادات ثبلث ىناؾ ،الثَّالثة الشَّهادة ،الثَّانية الشَّهادة ،األوىل
 الثَّالثة الشَّهادة ؼُلرجُ  الَّذي ىذا ،واحدة منظومةٍ  ُب ترتبطُ  وادلعاين ،العمل خًن على حيَّ  ،الفبلح على حيَّ 

  ؟الفبلح ىو ما ،(الفالح على حيَّ ) .ادلتكامل وادلعنوي والفين اذلندسي الن ظاـ ىذا يُبِطلُ 

 ادلؤمنٌن أمًن ُوِلد حٌن :رواياتنا ُب ؛اْلُمْؤِمُنوفَ  أَفْػَلحَ  َقدْ  ﴾،اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ :البسملة بعد ادلؤمنوف سورة
 علي   أخذ ا رسوؿ وجوِ  إىل َنَظر َفِحٌنَ  ا رسوؿ إىل بو وجاءت أُم وُ  فاطمة ادلطهَّرة الطَّاىرة بوِ  وخرجت

 رواياتنا ُب ىذا ،َعِليّ  يَا ِبَواَليَِتكَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  أَفْػَلحَ  َقدْ  :ا َرُسوؿُ  لوُ  فَػَقاؿ ﴾،اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ القرآف يتلو
 القرآف ىذا ،آخر حديثٌ  زُلَمَّدٍ  وعن علي   عن احلديث ،البعثة قبل ُوِلد َعِليَّاً  وأفَّ  التأرؼلي البحث من دعين

 قبل ولكن ؟البيت أىل أحاديث تقوؿ ماذا ﴾،اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ ،حديثهم واحلديث دينهم والدين قُرآهنم

 صٍََبحِيُِْ فًِ ىُُْ اٌَّزٌَِٓ﴿؟ ُىم من ﴾اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ :اآليات ُب تدبَّروا األحاديث إىل أذىب أفْ 
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 ًَاٌَّزٌَِٓ ۞ ُِعْشِضٌَُْ اٌٍَّغٌِْ عَِٓ ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ :القراءة ُب نستمر إذا ألنَّنا ،ىنا الوالية الصَّبلة ىذه ﴾خَبشِعٌَُْ

 صٌٍَََاحِيُِْ عٍََى ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ ؛﴾ٌُحَبفِظٌَُْ صٌٍَََاحِيُِْ عٍََى ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ ذلك بعد ٍُبَّ  ﴾فَبعٌٍَُِْ ٌٍِضَّوَبةِ ىُُْ

 جاءت لذا ،الصَّبلة حقيقةُ  وىي البيت أىل والية عن ىنا احلديث ،﴾صٍََبحِيُِْ فًِ ىُُْ اٌَّزٌَِٓ﴿ ﴾،ٌُحَبفِظٌَُْ

 ۞ سَاعٌَُْ ًَعَيْذِىُِْ ٌِإََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ :رلموعة جاءت الفرائض إىل احلديث انتقل حٌن بينما ُمفردة

 . ﴾اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ اآلية إىل أعود حاؿ أي على ﴾.ٌُحَبفِظٌَُْ صٌٍَََاحِيُِْ عٍََى ىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ
 الَتمَّار، َكاِمل َعن - 166 صفحة زُلَمَّد آؿِ  عن الر وايات ىذه الربىاف، تفسًن من اخلامس اجلزء ىو ىذا
 َأفْ َلُحوا :قُ ْلتُ  ؟﴾اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ :َوَجلَّ  َعزَّ  الل َقولُ  َما أََتْدِري َكاِمل يَا :َجعَفر أَبُو ِلي قَالَ  :قَالَ 

 ىذا ،الػُمسل موف أفلح قد - ال ُمَسل ُمون َأفْ َلحَ  َقدْ  :قَالَ  -؟ الباقر إمامنا قاؿ فماذا - الَجنَّة َوُأْدِخُلوا فَاُزوا

 الَّذين ُىم ،زُلَمَّد آلؿِ  ادلتواضعوف ىم ؟الػُمسل موف ىم من ،الػُمَسل موف أَفْػَلحَ  َقد ﴾اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ ،ادلراد
 ،التسليم على سُتعينهم ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  أماـ الِكرْب  عن َستُنز ُىُهم الصَّبلة فإفَّ  الصَّبلة معىن عرفوا إذا

 رِواياتِنا ُب ،َتْسِليَما وَسل موا عليوِ  صل وا ،بالتسليم قُرنت اللفظية زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّد على الصَّبلةُ  حّتَّ  الِحظوا
ا ،التحيات دبعىن ال التسليم ؛ َتْسِليَما َوَسل ُموا  ادلعىن أفَّ  يعين ال ،والطاعة واخلضوع االنقياد دبعىن التسليم وإظلَّ

 ا رسوؿ يذكروف حٌن وأحاديثهم رواياهتم ُب األَِئمَّة األحياف أغلب ُب ُنبلحظ لكنَّنا صحيحاً  ليس األوؿ
م ،وسلَّم دوف من وآلو عليو اُ  صلَّى يقولوف األحياف أغلب ُب  التسليم معىن أفَّ  إىل يُػَنب هونا أفْ  يُريدوف ألهنَّ

 ُىم ال ُمَسل ِمين ِإنَّ  ،ال َمَسل ُمون َأفْ َلحَ  َقدْ  :قَالَ  - والطاعة اخلضوع التسليم ىو واألمثل األكمل ادلعىن
 .النَُّجَباء

 اإلماـ - َكِثيراً  ِلي يَ ُقولُ  َكانَ  -:يقوؿ يونس - الل َعْبدِ  أَِبي َعن َضبيان ابن يُوِنس َعن - اخلاِمسة الر واية
 َلُكم تَ ْنزِيَهاً  الصَّاَلةَ  َوَجَعلَ ) ،َتْسَلم َسل م يونس يا - َتْسَلم - لََنا َسل م - َسل م يُوُنس يَا - ليونس يقوؿ
 ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ :اِليَة َىِذه َتفِسيرُ  :َلوُ  فَ ُقْلتُ  ،َتْسَلم َسل م يُونس يَا - إبليس ِكبػْرُ  ؟ىذا ِكرْبٍ  أي   (،الِكْبر َعنِ 

 .الِقَياَمة يَومَ  النُُّجَباء ُىم ال ُمَسل ِمين ِإنَّ  ال ُمَسل ُمون َأفْ َلحَ  َقدْ  تَ ْفِسيُرَىا :قَالَ  ،﴾اٌُّْاِِْنٌَُْ
 ،َغرِيب اْلُمْؤِمنُ  َكاِمل يَا - الباقر إمامنا - َجعَفر أَبُو قَالَ  :قَالَ  - السَّابع احلديثُ  ،التمار كامل عن

 ألفَّ  ؟دلاذا غريبة ادلعتقدات ىذهِ  - َغرِيب اْلُمْؤِمنُ  - الكبلـ ىذا ُيكر ر اإلماـ مرَّتٌن - َغرِيب ال ُمْؤِمنُ 
 يَا - اخلط طوؿ على غريبة البيت أىل أفكارُ  صارت ،البيت ألىل سُلاِلفٍ  بفكرٍ  مشحونةٌ  الش يعيَّة السَّاحة
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 َقدْ  :قُ ْلتُ  ؟﴾اٌُّْاِِْنٌَُْ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ :الل َقولُ  َما أََتْدِري :قَالَ  ثُمَّ  ،َغرِيب ال ُمْؤِمنُ  ،َغرِيب اْلُمْؤِمنُ  َكاِمل
 ُىم الػُمَسل ُموف - النَُّجَباء ُىم ال ُمَسل ِمين ِإنَّ  ال ُمَسل ُمون َأفْ َلحَ  َقد :فَ َقال ،الَجنَّة َوَدَخُلوا َوفَاُزوا َأفْ َلُحوا

 يَعِرف َلم َمنْ ) ؟قاؿ ماذا الباقر ألفَّ  ،حقَّهم أنكروا وما الصَّبلة معىن َعرِفوا الَّذين ُىم ،زُلَمَّد آلؿِ  ادلتواِضعوف
 ناذلم حقَُّهم يُنِكروا مل فحينما ،حقَُّهم أنكروا فما الصَّبلة معىن عرفوا ىؤالء (،َحقََّنا أَْنَكر فَ َقد الصَّاَلة
 الصَّبلة معىن ربقَّق ،زماهنم إماـ أماـ الِكرْب  عن نزَّىتهم ُموفَّقة صبلهتم كانت التوفيق ناذَلُم وِحٌن ،التوفيق
  .ُشر عت ألجلوِ  الَّذي
 معاين يفهموف ،الصَّبلة ،الصَّبلة ،ادلراجع وكبلء ،اجلماعة أِئمَّةُ  ،اجُلُمعة أِئمَّةُ  النَّاس ُب يُنادوف الَّذين ىؤالء

 أىل وزيارات األربعٌن زيارة تقرتب حينما الشَّاغل ُشُغلهم الَّذين ىؤالء! ؟أنتم تقولوف ماذا! ؟ال أو الصَّبلة
 بعد صبلتك أفَّ  أـ الصَّبلة معىن تفهم أنت ،قَِبلنا ،ُمستحبَّة والز يارة واجبة الصَّبلة ،األصوات ترتفع البيت

 عليك الصَّبلةُ  َدَعت إذا! ؟..ا ضيَّعكَ  ضيَّعتين لكَ  وتقوؿُ  وجهك ُب ويضرهبا ادللك يلفها فريضة ُكل  
 الصَّبلة الصَّبلة تُنادوف ،خلفك ُتصل ي الَّيت اجلموع ىذه وُتَضي ع ا ُيضي عك وحينئذٍ  ُدعاؤىا ُيستجاب

.!! .هبا لكم ىنيئاً ! ؟الصَّبلة ىذه ىي ،صوُب بفهمٍ  ،قطبية بثقافةٍ  ،شافعية بروحٍ  ُتصلَّى الصَّبلة أفَّ  والتايل
 اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿ حديث ُب الصَّبلة معاين فهم ُب ادلستويات أدىن ىو ىذا ،ىذه زُلَمَّدٍ  آؿ صبلة

 .أمجعٌن عليهم وسبلُمو
  .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىب

ثنا وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن حديثٌ  عليو وسبلُمو اِ  صلواتُ  العسكريّ  إمامنا تفسًن ُب  عن ػُلد 
ا ،آدـ قصَّة  يقوؿ ا ،155 صفحة من أقرأ أينَّ  وىا ،ادلتقد مة احللقات ُب الكلمات ىذه عليكم قرأتُ  وردبَّ
 ُمَحمَّدٍ  وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَ َواُضعِ  - الِعبلج ىو ما لوُ  يُػبَػٌن   ٍُبَّ  - الشََّجَرة بَِأْكلِ  َعَصيَتِني وأَْنتَ  -:آلدـ

 وسبلُمو ا صلواتُ  فاِطَمة قالت كما الصَّبلة ،الصَّبلة على حيَّ  ،الفبلح ىو ىذا - الَفاَلح ُكلّ  تَ ْفَلحُ 
 ،الشََّجَرة بَِأْكلِ  َعَصيَتِني أَْنتَ  -:آلدـ يقوؿ ا ،اإلبليسي الِكرْب  عن ،الِكرْب  عن لنا تنزيهاً  اُ  جعلها عليها

 ادلقيم ويُرد ده ادلؤذ ف بو يُنادي الَّذي الفبلح ىو ىذا - الَفاَلح ُكلُّ  تَ ْفَلحُ  ُمَحمَّدٍ  وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَ َواُضعِ 
 الِذلَّة َوْصَمةُ  َعْنكَ  َوتَ ُزولُ  الَفاَلح ُكلُّ  تَ ْفَلحُ  ُمَحمَّدٍ  وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  َوبِالتَ َواُضعِ  - لصبلتوِ  يُقيم الَّذي

 ُكلَّ  فََأفْ َلحَ  ِبِهم َفَدَعا ،ِلَذِلك الطَي ِبينَ  وآِلو ِبُمَحمَّدٍ  فَاْدُعِني - وكّلمين وناجين خاطبين ادعين - فَاْدُعِني
 أفلح آدـ أبونا - الَفاَلح ُكلَّ  فََأفْ َلحَ  - ا رسوؿ كلمة ىذه - الَبيت َأْىلِ  رَوتَِناِبع َتَمسَّكَ  َلمَّا الَفاَلح

 الفبلح، على حيَّ  الصَّبلة، على حيَّ  ،الفبلح ىو ىذا - الَبيت َأْىلِ  ِبعرَوتَِنا َتَمسَّكَ  َلمَّا - الفبلح ُكلَّ 
  .عليّ  وآؿ علي   والءِ  على حيَّ 
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 ،زماننا إماـ لوالء التسليم على حيَّ  ،الصَّبلة على حيَّ  ،ا ويل   َعِليَّاً  أفَّ  َأْشَهدُ  تعين ُكل ها أصبلً  العبائر ىذه
 كبلـُ  ىذا ،معانيها ما وإالَّ  ،واإلقامة األذاف معاين ىي ىذه ،احلسن ابن للُحجَّةِ  واخلضوعِ  الطاعةِ  على حيَّ 

 ،ا رسوؿ كبلـُ  ،العسكري اإلماـ كبلـ ىذا - ِبعرَوتَِنا َتَمسَّكَ  َلمَّا الَفاَلح ُكلَّ  فََأفْ َلحَ  - :ا رسوؿ
 .أمجعٌن عليهم وسبلُمو اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  كبلـُ 
  (.الَعَمل َخيرِ  على َحيَّ ) :واإلقامة األذاف فقرات من السَّابعة الفقرة

 الر واية ،األوىل الر واية (،6) برقم ادلرقمة األوىل الر واية عليكم وأقرأ ،الصدوؽ لشيخنا الشَّرائع ِعللُ  ىو ىذا
 من ،الكاظم اإلماـ يعين - الَحَسن أَبَا َسَأل أنَّو ُعمير أبي ابن ُمَحمَّد - عليكم سأقرأىا الَّيت األوىل

 الكاظم إمامنا يعين - الَحَسن أَبَا َسَأل أنَّوُ  ُعمير أبي ابن ُمَحمَّد - عمًن أيب ابن الكاظم إمامنا أصحاب
 الِعلَّة تُرِيدُ  :فَ َقالَ  - اخلطاب ابن عمر أزاذلا - اأَلَذان ِمن تُرَِكت ِلَما الَعَمل َخيرِ  َعَلى َحيَّ  َعن -

 ِات َكاَلً  الِجَهاد النَّاس َيدَع َفِلَئالَّ  الظَّاِىَرة الِعلَّة َأمَّا :فَ َقال ،َجِميَعاً  ُأرِيُدُىما :قُ ْلتُ  ؟الَباِطَنة َأو الظَّاِىرة
 اأَلَذان ِمن الَعَمل َخيرِ  َعَلى َحيَّ  بَِترك َأَمر َمن فََأرَادَ  الَوَليَة الَعَمل َخيرَ  فَِإنَّ  الَباِطَنة َوأمَّا ،الصَّالة َعَلى

 .إليها َوُدَعاءً  َعَليها َحثَّاً  يَ َقع َل  أنْ 
 ؟الَعَمل َخيرِ  َعَلى َحيَّ  تَ ْفِسيرُ  َما أََتْدِري :قَالَ  ،الَباِقر ِإَماِمَنا َعن ،َمروان ابن ُمَحمَّد َعن - أخرى ورواية
  .َوِوْلِدَىا فَاِطَمة ِبر   ِإَلى َدَعاكَ  :قَالَ  ،َل  :قُ ْلتُ  ؟َمن ِبرُّ  أََتْدِري ،الِبر   ِإَلى َدَعاك :قَالَ  ،َل  :قُلتُ  :قُالَ 
 يرتبطُ  ال شيئاً  واإلقامةِ  األذافِ  ُب شيئاً  وجدًبُ  ىل! ؟زُلَمَّد آؿ عن منقوالً  ليس كبلمي ُب شيئاً  وجدًب ىل
 أعيد زُلَمَّد وآؿ ِلُمَحمَّد شيعةٌ  إنَُّكم تقولوف من يا ثقافتكم ُب ىذا ىل ،أنتم يل قولوا !؟زُلَمَّد بآؿ

 كتبهم ىذه ؟زُلَمَّد آؿ غًن عن لكم نقلتوُ  قرأتوُ  شيئاً  اآلف إىل احللقةِ  بداية من مين   مسعتم ىل :السؤالٌن
 األذاف ؟زُلَمَّد آؿ عن بعيداً  واإلقامةِ  األذاف معاين ُب شيئاً  وجدًبُ  ىل ،حديثهم وىذا ادلعروفة ومصادرىم

 أين إىل البيت أىل ِشيعة يا ،عقيدتنا ىي ىذه ،ديننا ىو ىذا ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّداً  تعين والصَّبلة دينكم َوجوُ 
 أمجعٌن عليهم وسبلُمو اِ  صلواتُ  أَِئمَّتنا حديثُ  وىذا ِدينُنا ىذا ىو ما ؟ذاىبوف جهة أيّ  إىل ؟ذاىبوف أنتم

 فإذ ،الشيء نفسُ  مساوي ؛ُمساوؽ (،إِلْنَكارِنَا ُمَساِوقٌ  الَبيت َأْىلِ  َطرِيِقَنا َغيرِ  ِمن ال َمَعاِرفِ  طََلبُ )
 فَ َقد - العلـو باقر يقوؿ كما - الصَّالة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) تنكروهنم زُلَمَّد آؿ غًن من الصَّبلة معرفة تطلبوف

  (.َحقََّنا أَْنَكر
 ،وسيبقى زُلَمَّد آؿ أجواءِ  ُب احلديثُ  زاؿ ال ،تعاىل ا شاء إفْ  غدٍ  يـو تأتينا وتتمَّة وبقيَّة ِصلة للحديثِ 

 يا عمَّار يا عمَّار يا عمَّار يا :لعمَّار قاؿ وسلَّم وآلوِ  عليوِ  اُ  صلَّى النَّب   ،زُلَمَّد آؿ عن ُأحد ُثكم سأبقى
 ُب سنبقى ،سنبقى ،عليّ  فيو َيسُلك الَّذي الوادي ُب فَاْسُلك وادٍ  أي   ُب النَّاس َسَلكَ  إذا ياسر ابن عمَّار
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 ندور سنبقى ،دار حيثما علي   مع يدورُ  ،أبداً  دائماً  احلديثُ  سيبقى ،الوادي ىذا من طلرج لنْ  ،عليّ  وادي
 وستبقى ،وَمعيبة ونَاقصة قاِصرة كانت وإفْ  ،دار حيثما علي   مع تدور ُعُقولنا وستبقى ،دار حيثُما علي   مع

 القبلة إىل ووجهنا ،دار حيثما علي   مع يدور ِبُكل و وديننا دار حيثما علي   مع علي   حوؿ تدورُ  صبلتُنا
 يتواىل يرتى احلديث سيبقى ،احلسن ابن احُلجَّةِ  زماننا إماـ إىل األولياء يتوجَّوُ  إليوِ  الَّذي الوجو إىل احلقيقية

  .األجواء ىذهِ  ُب يستوسق
 ...الَقَمر رَِعايَة ُب  أَترُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُغني ؤَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَشةِ وَبشِف ٌَب

 .. .لََّش ٌب ...احلُغني ؤَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل ؤِبِْ يف ...خٍَِّعبً اٌذُّعَبء ؤَعْإٌَُىُُ ...اٌمََّش شَبشَتُ بَّٔيب اٌشَّبشَت ٔفظِ عٍى غذاً ٌُِعذٔب
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 :وفي الختام
ل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع ل 

أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امج  يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 ال ُمتابَعة
 زىرائيون
 ى  3418
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