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 بِسُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَخَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّزِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

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

  8ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد اخَلْمُسون احلاديةُ  احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعًتَة الِكَتابِ  َمَلف   8أَيِديُكم َبُتَ 

 ...الصََّلة َمَعاِن  حلقات رلموعة من الثَّامنة احللقة ىي وىذه، (الصَّالة َمَعاِني) 8َىذه َحلَقاتِنا وُعنوانُ 
 احللقة يف احلديث كان إذْ  ،ادلاضية احلَلقةِ  يف ذكرهُ  تقدَّم ما معَ  يتواصلُ  احللقةِ  ىذهِ  يف حديثي زَال ال

 الِفقرة إىل ادلاضية احللقة آخر يف احلديثِ  يف وصلتُ  وقد ،واإلقامة األذانِ  دلعان رُلملٍ  بيانٍ  يف ادلاضية
 ،السَّابعة الِفقرةُ  ىي (،الَعَمل َخيرِ  على َحيَّ ) ؛واإلقامة األذانِ  يف وال ُمهّمةِ  األساسية الِفقرات من السَّابعة
 . الكَلم يب وقف حيثُ  ِمن وُأكملُ  ،ادلاضية احللقة يف ذكرتوُ  ما أُعيدُ  ،رُلمل بشكلٍ  عنها حتدَّثتُ 

 والثَّمانُت التاسع الباب من الرابعةُ  الرِّوايةُ  وىذه ،عليو اهلل رمحةُ  الصَّدوق لشيخنا (الشَّرائع ِعللُ ) ىو ىذا
ثنا الرَّابعة الرِّواية العلل، كتاب من الثَّان اجلزء من ،الصََّلة ِعلل نوادرُ   أجلَّة من ،ُعمَت أيب ابن زُلَمَّدُ  ُُيدِّ

 ،الكاظمَ  إمامنا يسألُ  ىنا وىو ،عليو اهلل صلواتُ  الكاظم إمامنا أصحاب خواصِّ  ومن ،األَِئمَّة أصحاب
 ،األذان من تُركت ِلَما ،العمل خَت على حيَّ  عن الكاظم اإلمام يسأل ُعمَت أيب ابن زُلَمَّدُ  ،ُُييب والكاظمُ 
 ُعمَتٍ  أيب فابن ،وشائع التأريخِ  يف معروفٌ  واألمرُ  ،منعها قد اخلطاب ابن ُعمر فإنَّ  ،لديكم معروفةٌ  وِقصَّتها

 أو الظَّاِىَرة الِعلَّةَ  تُرِيدُ  :فَ َقالَ  - األذان من تُرِكت ِلَما العمل خَتِ  على حيَّ  عن الكاظم اإلمام يسألُ 
 ،الصَّالة َعَلى ِاتَِّكاَلً  الِجَهاد النَّاس َيدَع َفِلَئالَّ  الظَّاِىرة الِعلَّةُ  َأمَّا :فَقالَ  ،َجِميَعاً  َأرِيُدُىما :قُلتُ  ؟الَباِطَنة

 َحثَّاً  يَ َقعَ  َل  َأنْ  اأَلَذان ِمنَ  الَعَمل َخيرِ  َعَلى َحيَّ  بَِتركِ  َأَمرَ  َمن فََأرَادَ  ،الَوَليَة الَعَملِ  َخيرَ  فَإنَّ  الَباِطَنة وَأمَّا
 أنْ  ُُيكن ولكن (ِإلَيَها َوُدعاءٌ  َعَليَها َحث   يَ َقعَ  َل  َأنْ ) 8يكون أنْ  السِّياق أنَّ  ادلفروض - ِإلَيَها َوُدَعاءً  َعَليَها

 (.ِإلَيَها َوُدَعاءً  َعَليَها َحثَّاً  يَ َقع َل  َأنْ ) 8الن سخة ىذهِ  يف ادلطبوع النَّص يف جاء ِلَما خترُياً  صَلد
 َعَلى َحيَّ  تَ ْفِسيرُ  َما أََتْدِري :قَالَ  ،السَّالم عليو جعفرٍ  أبي عن مروان ابن ُمَحمَّد عن -8اخلامس احلديثُ 

 ِبرِّ  ِإلى َدَعاكَ  :قَالَ  ،َل  :قُ ْلتُ  ؟َمنْ  ِبر   أََتْدِري ،الِبرّ  ِإَلى َدَعاكَ  :قَالَ  ،َل  :قُ ْلتُ  :قَالَ  ؟الَعَمل َخيرِ 
  .عليهم اهلل صلواتُ  - َوِوْلِدَىا فَاِطَمة
 على حيَّ  إليها اإلشارةُ  وردت الَّيت الَعَمل خَت معٌت أنَّ  بيَّنت ؛جعفر ابن موسى إمامنا عن 8األوىل الرِّوايةُ 

 (،َوِولِدىا بفاطمة البر   الَعَمل َخيرُ ) 8قال الباقر جعفرٍ  أيب إمامنا عن الرِّواية ويف ،الوالية ىي الَعَمل َخَتِ 
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 . التعبَت يف ِاختَلفٌ  ىو األمر يف ما غايةُ  ،واحد وادلعٌت
 الكلمةُ  ،الَكلمة َكانت ٍُبَّ  - َشيء َمَعوُ  َيُكن َوَلم اللُ  َكانَ  - زُلَمَّد وآلِ  مبَُحمَّدٍ  لعَلقتنا عنوانٌ  ىو الَواليةُ 

 األعظم ااِلسمُ  ىي األًبّ  فالكلمةُ  ،زُلَمَّد وآل مبَُحمَّدٍ  فيو ضلنُ  الَّذي ىذا عادلنا يف جتلَّت األًبّ  والكلمة ،األًبّ 
 الكلمة لِتلك األًبّ  والتجّلي ،األعظم االسم ىم زُلَمَّد وآل وزُلَمَّدٌ  ،هبا تكلَّم وللَّذي ،أوجدىا للَّذي

 مبَُحمَّدٍ  لعَلقتنا عنوانٌ  الواليةُ  ،الوالية ُعنواهنا ىذا ىو وبَينُهم بيننا فيما العَلقةُ  ،األًبّ  الكلمةِ  لتلك الُعظمى،
 عملياً  تتجلَّى ؟الواقع أرض على عملياً  تتجلَّى كيف ،زُلَمَّد وآلِ  مبَُحمَّدٍ  لرابطتنا واسمٌ  ُعنوانٌ  ،زُلَمَّد وآلِ 
 فاطمة برِّ  عن واحلديثُ  ،َوِولِدىا فاطمة بر   عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الباقرُ  ِإماُمنا بَ يَّنوُ  مبا الواقع أرض على

 ،الوالدين َكِبِّ  بر   عن حديثاً  ليس ،االجتماعي بادلعٌت حديثاً  ليسَ  ،األخَلقي بادلعٌت حديثاً  ليس َوِولِدىا
 .باإلمجال إليو سأشَتُ  ما وىذا العقيدةِ  أساسُ  َوِولدىا فاطمة بر   ،األرحام َكِبِّ  ،واألمهات اآلباء َكِبِّ 
 ،وصفاتو اإلمام فضل يف جامعٌ  نادرٌ  بابٌ  ،الكايف كتاب من األوَّل اجلزء ىذا ،الشَّريف الكايف ىو ىذا
 اهلل صلواتُ  الرِّضا إمامنا يقولُ  ماذا ،الرِّضا إمامنا عن الرِّواية احُلجَّة كتاب من أقرأ وأنا ُمفصَّلة طويلةٌ  روايةٌ 
 احلديثُ  ومرَّ  - الصَِّغير بِاْلَوَلدِ  البَ رَّةُ  َواألُم   الشَِّقيق َواأَلخُ  الشَِّفيق َوالَواِلدُ  الرَِّفيق األَنِيسُ  اإِلَمامُ  -؟ عليو
 َواألُم   الشَِّقيق َواأَلخُ  الشَِّفيق َوالَواِلدُ  الرَِّفيق األَنِيسُ  اإِلَمامُ  - عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  فاطمة إمامة عن

 بادلعٌت بالوالدينِ  والِب   ،ادلضامُت ىذهِ  على تبتٍت وعقيدتُنا ،حقيقية معانٍ  ادلعان ىذهِ  - الصَِّغير بِاْلَوَلدِ  البَ رَّةُ 
 وىذه ،زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  َرِحم ِصلةُ  ىي احلقيقية الرَّحم ِصلة أنَّ  كما ،زُلَمَّد وآلِ  مبَُحمَّدٍ  الب   ىو احلقيقي

اً  واضحةٌ  ادلضامُتُ   .جدَّ
 الَّيت الشِّيعيَّة للثَّقافةِ  َخارِطةً  لنا َوَضع الشَّريف تفسَتهِ  يف العسكريّ  إمامنا أنَّ  من ادلاضية احللقةِ  يف أشرتُ 

 ىذه ،جانباً  ووضعوه ورفضوه التفسَت ىذا أعدموا الِكرام وَمراجعنا ُعلماؤنا لألسف يا ولكن ،ُىم يُريدوهنا
 اهللِ  صلواتُ  العسكري   إمامنا ،103 صفحة ،103 صفحة ،األوىل الطبعة القرىب ذوي منشورات الطبعة

ثُنا عليو وسَلموُ   بعضاً  سأقرأ األحاديث ُكلَّ  لُكم أقرأ كي وقتاً  أجدُ  ال لكنٍَّت مجيعاً  ادلعصومُت عن ُُيدِّ
 8منها

 يورد العسكريّ  إمامنا يُورِدُ  ٍُبَّ  -﴾ إِحْسَبَٔب ًَبِبٌٌَْاٌِذٌَِٓ﴿ :َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  قَالَ  -8يقول العسكري إماُمنا
 ُمَحمَّدٌ  ِلُشْكرُِكم َوَأَحق ُهَما َواِلِديُكم َأْفَضلُ  :َوآِلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى الل َرُسولُ  قَالَ  - ادلعصومُت كلمات

 َأْفَضلُ  - معهما احلقيقي   والعقوقُ  ،ذلُما احلقيقي   والِب   ،علي   احلقيقي   الوالدُ  ،زُلَمَّدٌ  احلقيقي   الوالدُ  - َوَعِليّ 
 أَنَا :يَ ُقول الل َرُسول َسِمعتُ  :طَاِلب أَِبي اْبنُ  َعِلي   َوقَالَ  ،َوَعِليّ  ُمَحمَّدٌ  ِلُشْكرُِكم َوَأَحق ُهَما َواِلِديُكم

 النَّارِ  ِمن َأطَاُعونَا ِإنْ  نُ ْنِقُذُىم فَِإنَّا ،ِوَلَدتِِهم أَبَ َوي َحقِّ  ِمن َأْعظَّمُ  َعَليِهم َوَلَحق َنا ،األُمَّة َىِذه أََبوا َوَعِلي  
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 عبودية من ،الدنيا عبودية من العبودية من - اأَلْحَرار َيارِ ِبخِ  الُعُبوِديَّةِ  ِمن َونُ ْلِحُقُهم ،الَقَرار َدارِ  ِإَلى
 َويُ ْنِقَذانَ ُهم َأَوَدُىم يُِقيَمان َوَعِليّ  ُمَحمَّدٌ  األُمَّة َىِذهِ  أََبوا :فَاِطَمة َوقَاَلت - ادلهانة عبودية من ،الّشيطان

اِئم الَعَذاب ِمن اِئم النَِّعيمَ  َويُِبيَحانَ ُهم َأطَاُعوُىَما ِإنْ  الدَّ  :َعِليّ  اْبنُ  الَحَسنُ  َوقَالَ  ،َوافَ ُقوُىَما ِإنْ  الدَّ
 اللُ  َيْجَعُلو ،ُمِطيَعاً  َأْحَواِلو ُكلِّ  ِفي َوَلُهَما َعارِفَاً  ِبَحقِِّهَما َكانَ  ِلَمن َفطُوَبى ،األُمَّة َىِذهِ  أَبَ َوا َوَعِلي   ُمَحمَّدٌ 

 أَبَ َويو َحقَّ  َعَرفَ  َمن :َعِليّ  اْبنُ  الُحَسينُ  َوقَالَ  ،َوِرْضَوانِو َراَماتِوِبكَ  َوُيْسِعدهُ  ،ِجَنانِو ُسكَّانِ  َأْفَضلِ  ِمن
 َلوُ  ِقيلَ  الطَّاَعة َحقَّ  َوَأطَاَعُهَما - َوَعِليّ  زُلَمَّدٌ  - اأَلْفَضَلين أَبَ َويو َحقَّ  َعَرفَ  َمن -؟ مها من - اأَلْفَضَلين

ثنا العسكريّ  إمامنا َيستمرُ  ٍُبَّ  - ِشْئت الِجَنان َأيِّ  ِفي تَ َبْحَبح  أنْ  ُُيكنكم ،الطاىرة العًتة بقية عن ُُيدِّ
  .عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  العسكريّ  إمامنا ذََكرهُ  ما تُراجعوا

 أَبَ َوي َأْرِضي ،َأْرِضي :النَِّساء لِبَ ْعضِ  فَاِطَمة َوقَاَلت - العاَلمُت ِنساء سيِّدة عن ينقلُ  ،101 صفحة يف
 أََبوي فَإنَّ  ،ِديِنكِ  أَبَ َوي ِبَسَخطِ  َنَسَبكِ  أَبَ َوي تُ ْرِضي َوَل  ،َنَسِبكِ  أَبَ َوي ِبَسَخطِ  وعليَّاً  ُمَحمَّداً  ِديِنكِ 
 َوِإنَّ  ،طَاَعاتِِهَما ِمن َساَعةٍ  ِمنْ  ُجْزء أَْلفِ  أَْلفِ  ِمنْ  ُجْزءٍ  بَِثوابِ  َوَعِليّ  ُمَحمَّدٌ  َأْرَضاُىما َسِخطا ِإنْ  َنَسَبكِ 
نْ َيا َأْىلِ  طَاَعاتِ  ثَ َوابَ  أِلَنَّ  يُ ْرِضَياُىما أنْ  َنَسِبكِ  أَبَ َوا يَ ْقِدر َلم َسِخطَا ِإنْ  َوَعِليَّاً  ُمَحمَّداً  ِديِنكِ  أَبَ َوي  الد 
 .ِبَسَخِطِهما يَِفي َل  ُكلِِّهم
 َكانَ  َمنْ  - 102 صفحة يف ،الباقر إمامنا عن عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  العسكريّ  إماُمنا أيضاً  لنا ونقل
 آثَ رَ  َوَعِلي   ُمَحمَّدٌ  ِديِنوِ  أَبَ َوا َكانَ  َمنْ  - النََّسِبيَُّت أبويو من لديو آثَ رَ  - َلَديوِ  آثَ رَ  َوَعِليّ  ُمَحمَّدٌ  ِديِنوِ  أَبَ َوا
 أَلَْجَعَلنَّكَ  ،اأَلْفَضل َفضَّْلتَ  :َلوُ  تَ َعاَلى اللُ  قَالَ  ،َوقَ َرابَاتِِهَما َنَسِبوِ  أَبَ َوي ِمنْ  َعَليوِ  َأْكَرمَ  َوقَ َرابَاتُ ُهَما َلَديوِ 

 قَ َراِري ِبَدارِ  أَلَْجَعَلنَّكَ  ؛ َأْوَلى َأْولَِياِئي َوُمَناَدِمةِ  قَ َراِري ِبَدارِ  أَلَْجَعَلنَّكَ  ،بِاإِليثَار اأَلْوَلى َوآثَ ْرتَ  ،اأَلْفَضل
 والَّيت عنهم وردت الَّيت الطاىرة والكلمات والن صوص األحاديث من ذلك غَت إىل - َأْوَلى َأْولَِياِئي َوُمَناَدِمةِ 
نيوية احلياة ىذهِ  يف وعَلقاتنا عَلئقنا برنامجِ  رسمِ  يف ثقافياً  أساساً  لنا ُتشكِّل  !الد 
 يُقيم ِحُت ادلقيم ،نفسوُ  يدعو إنَّوُ  ،الَعَمل خَت على حيَّ  إقامتو يف يذكرُ  حُت وادلقيمُ  ،يُؤذِّن حُت فادلؤذن
 خَت ىو ما ،العمل َخَت على وأقبل وأسرع َعّجل لنفسوِ  فيقولُ ! نفسوُ  يدعو إنَّوُ  الَعَمل خَت على َحيَّ  فيقول
 الب   ُىنا الواليةُ  ؟الوالية معٌت ما ؟ُيًتجم كيف العنوان ىذا ولكنَّ  ،الوالية األوَّل العنوانُ  الَعَمل خَتُ  ؟الَعَمل

 الشَّريف الِكساء حديثِ  يف جاء ما ،وآذلا بفاطمة الب  ! !وآذلا بفاطمة الب   أخرى وبعبارةٍ ! !وولدىا بفاِطَمة
 وبعُلها وأبوهبا فاطمةُ  ىم وتعاىل ُسبحانو الباري فأجابوُ  ؟الكساء حتت الَّذين ىم فمن جبائيل سأل حُت

  !وبَ ُنوىا
يقة زيارة وىذه اجلنان مفاتيح ىو ىذا .!!.الشَّريفة زياراهتم يف يتجلَّى وآذلا بفاطمة الب    ماذا ،الُكبى الصدِّ
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 فَ َقد آَذاكِ  َوَمنْ  ،الل َرُسولَ  َجَفا فَ َقد َجَفاكِ  َوَمنْ  ،الل َرُسولَ  َسرَّ  فَ َقد َسرَّكِ  َمنْ  وأنَّ  -؟ زِيارهتا يف نقرأ
 َعَليوِ  اللُ  َصلَّى الل َرُسول َقَطعَ  فَ َقد َقَطَعكِ  َوَمن ،الل َرُسول َوَصلَ  فَ َقد َوَصَلكِ  َوَمنْ  ،الل َرُسولَ  آَذى
 َعمَّن رَاضٍ  أَنِّي ،َوَماَلِئَكَتو ،َوُرُسَلوُ  ،الل ُأْشِهدُ  ،َجْنَبيو بَينَ  الَِّذي َوُروُحو مِّْنو َبْضَعةٌ  أِلَنَّكِ  -؟ دلاذا - َوآِلو

 ِلَمن ُمَعادٍ  ،َوالَيتِ  ِلَمن ُمَوالٍ  ،مِّنو تَ بَ رَّأتِ  ِممَّن ُمَتبَ رِّئٌ  ،َعَليو َسِخطتِ  َمنْ  َعَلى َساِخطٌ  ،َعْنو َرِضيتِ 
 عنها حتدَّثت الَّيت ادلضامُت ،ِبفاطمة الِب   ىو ىذا - َأْحَبْبتِ  ِلَمن ُمِحب   ،أَبْ َغْضتِ  ِلَمن ُمْبِغضٌ  ،َعاَديتِ 

 َمنْ  وأنَّ  - قرأنا ماذا ،وآلو عليو اهللُ  صلَّى اهلل برسول الب   ىو بفاطمة والب   ،بفاطمة الب   واجُلمل العبائر ىذه
 َوَمنْ  ،الل َرُسولَ  آَذى فَ َقد آَذاكِ  َوَمنْ  ،الل َرُسولَ  َجَفا فَ َقد َجَفاكِ  َوَمنْ  ،الل َرُسولَ  َسرَّ  فَ َقد َسرَّكِ 

 َوُروُحو مِّْنو َبْضَعةٌ  أِلَنَّكِ  -؟ دلاذا - الل َرُسول َقَطعَ  فَ َقد َقَطَعكِ  َوَمن ،الل َرُسول َوَصلَ  فَ َقد َوَصَلكِ 
 بَ ُتَّ  كما ؟ىذا بر   أي   (الِبرِّ  ِإَلى َدَعاكَ ) 8العًتة باقر يقول كما الَعَمل َخَتِ  على حيَّ  - َجْنَبيو بَينَ  الَِّذي

 (.َوآِلَها ِبَفاِطَمة الِبرِّ  ِإَلى ،َوِوْلِدَىا ِبَفاِطَمة الِبرِّ  ِإَلى َدَعاكَ ) 8ىو
يقة زيارة عنها حتدَّثت الَّيت العناوين ىذهِ   وعلى النَّظري ادلستوى على العملية ادلصاديق ىي الكبى الصدِّ

 ِلَمن َوِلي   أَنِّي َوَماَلِئَكَتوُ  الل ُأْشِهدُ  - زيارهتا قراءة يف ونستمر ،َوِولدىا بفاطمة البِّ  دلعٌت الِفعلي ادلستوى
 ِمن َواألَِئمَّةِ  ،َوبَ ْعِلكِ  ،َوبِأَبِيكِ  ،ِبكِ  َموَلِتي يَا أَنَا ،َحارََبكِ  ِلَمن َوَحْربٌ  ،َعاَداكِ  ِلَمن َوَعُدو   ،َواَلكِ 
 ىذه - ُحْكُمُهم َوالُحْكمَ  ،ِدينُ ُهم الدِّينَ  َأنَّ  َأْشَهدُ  ،ُمْلَتزِم َوِلطَاَعِتِهم ،ُمْؤِمن َوِبَوَليَِتِهم ُمْوِقن ،َوْلِدكِ 
 أيِّ  على أقبلوا ،أقبلوا علي   شيعة يا أقبلوا أي الَعَمل خَت على حيَّ  8ادلؤذِّن يُردِّدُ  فحُت ،بفاطمة الِبّ  معان
 ؟االجتماعية بادلعان بر   ىو ىل وآذلا بفاطمة الب   ،وآذلا بفاطمة الِبِّ  على أَقِبُلوا ،الَعَمل َخَتِ  على ؟شيءٍ 
 ما! مراتبوِ  أعلى يف العقائدي بادلعٌت! االعتقادي بادلعٌت الب عن ىنا احلديث ؟النَّسيب الرَّحم صلة مبعان

يقة زيارةُ  عنو حتدَّثت  بفاطمة الِب   ىو ىذا - ُحْكُمُهم َوالُحْكمَ  ِدينُ ُهم الدِّينَ  َأنَّ  َأْشَهدُ  - الطاىرة الصدِّ
 الكَلمُ  يتوجَّوُ  دلاذا - َوْلِدكِ  ِمن َواألَِئمَّة ،َوبَ ْعِلكِ  ،َوبِأَبِيكِ  ،ِبكِ  َموَلِتي يَا أَنَا - وآذلا بفاطمة الب   ،َوِولدىا
 الشَّهادة يف مذكوراً  جاء فما ،القيِّمة ىي فَاِطَمة ألنَّ  ؟ىنا فاطمة ذكرُ  دلاذا ،العمل خَت على حيَّ  ؟لفاطمة
 ىذه - َوِصي و ِبوِ  َوأََتى أَبُوكِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكلِّ  َوَصاِبُرونَ  َوُمَصدُِّقونَ  َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا - والثَّالثة الثَّانية

قْ َناكِ  ُكنَّا ِإنْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا - والثَّالثة الثَّانية الشَّهادةُ  ىي  بِأَنَّا أَنْ ُفَسَنا لِنَُبشِّرَ  َلُهَما بَِتْصِديِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصدَّ
 وألمَت اهلل لرسول واليتنا لَقُبولِ  سبباً  ستكونُ  الَّيت ىي واليتها ألنَّ  ،الَعَمل َخَتُ  واليُتها - ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ 

 ! ؟الشَّريفة زيارهتا يف الواضح ادلنطق ىذا ىو أليس ،ادلؤمنُت
 يتحدَّثُ  حُت ،(الَحقّ  ِبُمرِّ  يُ ْفِتي أَِبي َكانَ  - الباقر إىل ُيشَتُ  - أَِبي َكانَ ) 8يقول كان الصَّادقُ  إمامنا

 ،العمل خَتِ  على حيَّ  (،الَعمل َخَتِ ) 8قولنا يف ادلضمون لنا بَ ُتَّ  الباقرُ  فإمامنا ،ادلضمون هناية عن يَتحدَّثُ 
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 زيارهتا مضمون ىو وىذا ،فاطمة إىل وصلنا ،النِّهايات إىل األذان وصل ،فاطمة أعتابِ  على نقفُ  إنَّنا
 َرُسولُ  زُلَمَّداً  أنَّ  َأْشَهدُ ) - أَبُوكِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكلِّ  َوَصاِبُرونَ  َوُمَصدُِّقونَ  َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا - الشريفة

قْ َناكِ  ُكنَّا ِإنْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا -( اهلل َول   َعِليَّاً  َأنَّ  َأْشَهدُ ) - َوِصي و ِبوِ  َوأََتى -( اهلل  بَِتْصِديِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصدَّ
 قد - ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْ ُفَسَنا لِنَُبشِّرَ  - الفَلح ومعٌت الصََّلة معٌت ضُلقِّق أنْ  نستطيع كي - َلُهَما
 .عليها وسَلمو اهلل صلواتُ  فاطمة أعتابِ  على نقف ضلنُ  العمل خَت على حيَّ  ،العمل خَت نلنا
 اهللِ  صلواتُ  بفاطمة البَّ  فإنَّ  ،الشَّريفة زِيارهتا يف رُلمَلً  جاء الَّذي البِّ  معان تفصيلِ  عن سألتٍت ما وإذا

 َوماِلي َوَأْىِلي َوأُمِّي أَنْ ُتمْ  بِأَِبي - أكثر التفصيلُ  فيوِ  يكونُ  بنحوٍ  الَكبَتة اجلامعة الزِّيارةُ  ذكرتوُ  عليها وسَلموُ 
 ُمْسَتْبِصرٌ  ،ِبوِ  َكَفْرُتمْ  َوِبما ،ِبَعُدوُِّكمْ  كاِفرٌ  ،ِبوِ  آَمْنُتمْ  َوِبما ،ِبُكمْ  ُمْؤِمنٌ  أَنِّي ،َوُأْشِهدُُكمْ  الل ُأْشِهدُ  ،َوُأْسَرِتي
 ِلَمنْ  ِسْلمٌ  ،َلُهمْ  َوُمعادٍ  أَلْعداِئُكمْ  ُمْبِغضٌ  ،َوأَلْولِياِئُكمْ  َلُكمْ  ُموالٍ  ،خاَلَفُكمْ  َمنْ  َوِبَضالَلةِ  ،ِبَشْأِنُكمْ 
 ،ِبَحقُِّكمْ  عاِرفٌ  ،َلُكم ُمِطيعٌ  ،أَْبطَْلُتمْ  ِلَما ُمْبِطلٌ  ،َحقَّْقُتمْ  ِلَما ُمَحقِّقٌ  ،َحارََبُكمْ  ِلَمنْ  َوَحْربٌ  ،ساَلَمُكمْ 

 َحِديثَ َنا ِإنَّ  َأْمَرنا إنَّ ) ،لعلمكم ُمَسلِّمٌ  ،قابلٌ  ،لعلمكم حاملٌ  ،زُلتملٌ  - ِلِعْلِمُكمْ  ُمْحَتِملٌ  ،ِبَفْضِلُكمْ  ُمِقر  
 ،ِبِذمَِّتُكمْ  ُمْحَتِجبٌ  ،ِلِعْلِمُكمْ  ُمْحَتِملٌ  - بو ُيسلِّم ال يعٍت ؛ُيتملو ال (،َيْحَتِمُلو َل  ُمْسَتْصَعب َصِعبٌ 
 َعاِملٌ  ،ِبَقْوِلُكمْ  آِخذٌ  ،ِلَدْولَِتُكمْ  ُمْرَتِقبٌ  ،أَلْمرُِكمْ  ُمْنَتِظرٌ  ،ِبَرْجَعِتُكمْ  ُمَصدِّقٌ  ،بِِإياِبُكمْ  ُمْؤِمنٌ  ،ِبُكمْ  ُمْعَتِرفٌ 
 ِبُكمْ  َوُمتَ َقرَّبٌ  ِبُكمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  ِإلى ُمْسَتْشِفعٌ  ،ِبُقُبورُِكمْ  َعاِئذٌ  لِئذٌ  ،َلُكمْ  زائِرٌ  ،ِبُكمْ  ُمْسَتِجيرٌ  ،بَْأِمرُكمْ 

ُمُكمْ  ،ِإلَْيوِ   ،َوَعالنَِيِتُكمْ  ِبِسرُِّكمْ  ُمْؤِمنٌ  ،َوأُُموِري أْحَواِلي ُكلِّ  ِفي ،َوِإرَاَدِتي ،َوَحواِئِجي ،طَِلَبِتي أمامَ  َوُمَقدِّ
 َلُكمْ  َوقَ ْلِبي ،َمَعُكمْ  ِفيوِ  َوُمَسلِّمٌ  ،ِإلَْيُكمْ  ُكلِّوِ  َذِلكَ  ِفي َوُمَفوِّضٌ  ،َوآِخرُِكمْ  َوَأوَِّلُكمْ  ،َوغائِِبُكمْ  َوَشاِىدُِكمْ 

 أيَّام - أَيَّاِموِ  ِفي َويَ ُردَُّكمْ  ،ِبُكمْ  ِديَنوُ  َتعالى الل ُيْحِيي َحّتى ،ُمَعدَّةٌ  َلُكمْ  َوُنْصَرِتي ،تَ َبعٌ  َلُكمْ  َورأِيي ،ُمَسلِّمٌ 
ثتنا البيت أىل أحاديث ؟اهلل أيَّام ىي ما ،اهلل   .اهلل أيَّام عن َحدَّ
 يوم يف - أَيَّاِموِ  ِفي َويَ ُردَُّكمْ  - القيامة ويوم ،احلقّ  دولة يف الرَّجعةِ  ويومُ  ،ظهوره يف القائم يوم ؛ثَلثة اهلل أيَّام

 َويَُمكَِّنُكمْ  ،ِلَعْدِلوِ  َويُْظِهرَُكمْ  ،أَيَّاِموِ  ِفي َويَ ُردَُّكمْ  ،ِبُكمْ  ِديَنوُ  َتعالى الل ُيْحِيي َحّتى - الرَّجعة يوم ويف القائمِ 
 ،ِبُكمْ  آَمْنتُ  ،َغْيرُِكمْ  َمعَ  ل َمَعُكمْ  َفَمَعُكمْ  - معكم معكم - َغْيرُِكمْ  َمعَ  ل َمَعُكمْ  َفَمَعُكمْ  ،َأْرِضوِ  ِفي

 ،َوالطَّاُغوتِ  الِجْبتِ  َوِمنَ  ،َأْعداِئُكمْ  ِمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  الل ِإلى َوبَرِْئتُ  ،َأوََّلُكمْ  ِبوِ  تَ َولَّْيتُ  ِبما آِخرَُكمْ  َوتَ َولَّْيتُ 
 ،ِثُكمْ إِلرْ  َوالغاِصِبينَ  ،ِوليَِتُكمْ  ِمنْ  َوالمارِِقينَ  ،ِلَحقُِّكمْ  الجاِحِدينَ  ،َلُكمْ  الظَّاِلِمينَ  َوِحْزِبِهمُ  َوالشَّياِطين

 الَِّذينَ  األَِئمَّةِ  َوِمنَ  ،ِسواكم ُمطاعٍ  وَُكلِّ  ،ُدوَنُكمْ  َولِيَجةٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  ،َعْنُكمْ  الُمْنَحرِِفينَ  ،ِفيُكمْ  الشَّاكِّينَ 
 ،ِلطاَعِتُكمْ  َوَوف ََّقِني ،َوِديِنُكمْ  ،َوَمَحبَِّتُكمْ  ،ُموالِتُكمْ  َعلى َحِيْيتُ  ما أََبداً  الل فَ ثَبََّتِني ،النَّارِ  ِإلى َيْدُعونَ 
 - آثارَُكمْ  يَ ْقَتص   ِممَّنْ  َوَجَعَلِني ،ِإلَْيوِ  َدَعْوُتمْ  ِلما التَّاِبِعينَ  ،َموالِيُكمْ  ِخيارِ  ِمنْ  َوَجَعَلِني ،َشفاَعَتُكمْ  َوَرزَقَِني
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 ِممَّنْ  َوَجَعَلِني - عقيدهتم مضامُت نعرف أنْ  ،بصَلهتم ُنصلِّي أن ،حديثهم نتبع أن آثارىم اقتصاص ومن
 َويُملَّكُ  ،رَْجَعِتُكمْ  ِفي َوَيِكر   ،زُْمَرِتُكمْ  ِفي َوُيْحَشرُ  ،ِبُهداُكمْ  َويَ ْهَتِدي ،َسِبيَلُكمْ  َوَيْسُلكُ  ،آثارَُكمْ  يَ ْقَتص  

 ،الرَّجعة عقيدة على ادلتكرِّر التأكيد ىذا ،الرَّجعة عقيدة على ادلتكرِّر التأكيد ىذا تَلحظون - َدْولَِتُكمْ  ِفي
 (،ِلَدْولَِتُكمْ  ُمْرَتِقبٌ  ،ِبَرْجَعِتُكمْ  ُمَصدِّقٌ  ،بِِإيَاِبُكمْ  ُمْؤِمنٌ  ،ِبَرْجَعِتُكمْ  ُمَصدِّقٌ  ،بِِإيَاِبُكمْ  ُمْؤِمنٌ ) 8علينا مرَّ 

 َوُنْصَرِتي ،تَ َبع َلُكم َورَأِيي - مستمرَّة دولتهم ،فقط اإلمام ظهور عند تقف ال دولتهم ؛لدولتكم مرتقبٌ 
 ىكذا ىم ،الرَّجعة ويوم القائم يوم - أَيَّاِمو ِفي َويَ ُردَُّكم ِبُكمْ  ِدينوُ  تَ َعاَلى اللُ  ُيْحِييَ  َحتَّى ،ُمَعدَّة َلُكمْ 

  .الرَّجعة معٌت لتؤكد أخرى مرة الزِّيارة تعود ٍُبَّ  ،وأحاديثهم كلماهتم ىذه ،يقولون
 االعتقاد ُيدون ال وىم زُلَمَّد آل على يكذبون الزِّيارة ىذه يقرؤون حُت الكرام ولعلمائنا دلراجعنا أقول أنا

 ادلراجع وتسألون الزِّيارة ىذه تقرؤون حُت الشِّيعة أنُتم أنُتم! ؟البيت أىل على يكذبون !ضرورياً  أمراً  بالرِّجعةِ 
 ىذا ؟أنتم تقولون ماذا ،هبا االعتقاد ُيبُ  ال ،هبا االعتقاد ضرورياً  ليس لكم ويقولون ،الرَّجعة عقيدة عن
 ِممَّنْ  َوَجَعَلِني - ُنكررهُ  أنْ  منا ويريدُ  ادلضمون ىذا علينا ُيكر ر اذلادي اإلمامُ  ،الكامل البليغُ  القولُ  ىو

 َويُملَّكُ  ،رَْجَعِتُكمْ  ِفي َوَيِكر   ،زُْمَرِتُكمْ  ِفي َوُيْحَشرُ  ،ِبُهداُكمْ  َويَ ْهَتِدي ،َسِبيَلُكمْ  َوَيْسُلكُ  ،آثارَُكمْ  يَ ْقَتص  
 القائم يومُ  ؛رواياهتم حبسب ؟أيَّاُمهم ىي ما - أَيّاِمُكمْ  ِفي َويَُمكَّنُ  ،عاِفَيِتُكمْ  ِفي َوُيَشرَّفُ  ،َدْولَِتُكمْ  ِفي

ُنوُ  َوَتِقر   ،أَيّاِمُكمْ  ِفي َويَُمكَّنُ  - الرَّجعة ويومُ   َمنْ  ،َوماِلي َوَأْىِلي َونَ ْفِسي َوأُمِّي أَنْ ُتمْ  بِأَِبي ،ِبُرْؤيَِتُكمْ  َغداً  َعي ْ
 ؟ أين بفاطمة البِّ  ُخَلصة ،تفاصيل ادلعان ىذهِ  ُكل   ،بفاطمة الب   ىو ىذا - ِبُكمْ  َبَدأَ  الل َأرادَ 
 َقَصَدهُ  َوَمنْ ) زُلرَّفة ىنا الزِّيارة - إلَيُكمْ  تَ َوجَّوَ  َقَصَدهُ  َوَمنْ  ،َعْنُكمْ  قَِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمنْ  ،ِبُكمْ  َبَدأَ  الل َأرادَ  َمنْ 

 ُأْحِصي ل َمواِليَّ  ،إلََيُكمْ  تَ َوجَّوَ  َقَصَدهُ  َوَمنْ  -( إلَيُكمْ  تَ َوجَّوَ  َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8الصَّحيح النَّص   (ِبُكمْ  تَ َوجَّوَ 
َهُكمْ  الَمْدحِ  ِمنَ  أَبْ ُلغُ  َول ،ثَناَئُكمْ   َوُحَججُ  ،األَْبرارِ  َوُىداةُ  ،اأَلْخيارِ  نُورُ  َوأنْ ُتمْ  ،َقْدرَُكمْ  الَوْصفِ  َوِمنَ  ،ُكن ْ
 ِإّل  اأَلْرضِ  َعلى تَ َقعَ  أنْ  السَّماء يُْمِسكُ  َوِبُكمْ  ،الَغْيثَ  يُ نَ زِّلُ  َوِبُكمْ  ،َيْخِتمُ  َوِبُكمْ  ،الل فَ َتحَ  ِبُكمْ  ،الَجبَّارِ 
 العبائر ىذهِ  - َمالِئَكُتوُ  ِبوِ  َوَىَبَطتْ  ُرُسُلوُ  ِبوِ  نَ َزَلتْ  ما َوِعْندَُكمْ  ،الض رَّ  َويكشف الَهمَّ  يُ نَ فِّسُ  َوِبُكمْ  ،بِإْذنِوِ 
 صلواتُ  وآذلا بفاِطمة البِّ  عن تتحدَّثُ  الكبَتة اجلامعة الزِّيارة من واقتطعُتها عليكم قرأهتا الَّيت اجلمل وىذهِ 

  .أمجعُت عليهم وسَلموُ  اهللِ 
 علِّمٍت ،ىذا ىو العمل خلَت بيانٍ  وأفضلُ  ،ىذا ىو العمل خَتُ  ،الَعَمل خَتُ  على َحيَّ  يُؤذِّن حُتَ  ادلؤذِّن فإنَّ 

 البليغ القول ىو ىذا ،اذلادي اإلمام فَعلَّموُ  ،مِّنكم واحداً  ُزرتُ  إذا كامَلً  بليغاً  أقولو قوالً  اهلل رسول ابن يا
 ،احلقائق ىذه إىل يدعوك إنَّوُ  ،العمل خَت على حيَّ  يُؤذِّن ِحُتَ  ادلؤذِّن إنَّ  !العمل خَت معٌت لبيانِ  الكامل
 خَت أنَّ  يعرفون ادلؤذِّنون رمبا !ادلعٌت ىذا يعرفون ال ادلؤذِّنون وإالَّ  ىكذا ال ُمفًتض احلقائق ىذهِ  إىل يدعوك
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 وأنْ  نتعلَّمها أن منَّا البيت أىل يُريد الَّيت الثَّقافة وىذهِ  التفاصيل ىذهِ  معرفة دون من ولكن ،الوالية العمل
 وادلفًتضُ  شيء الواقع لكنَّ  ،الِعطر هبذا وَتفوحُ  ،الِفكر هبذا دتوجُ  الشِّيعيَّة الثقافية السَّاحة صلعل وأنْ  ننشرىا
 .آخر شيءٌ 
 أنْ  نفسك من وتطُلبُ  نفسك تدعو إنَّك ،الَعَمل َخَت على حيَّ  8فتقول لصَلتك تُقيم وأنت ،الشِّيعي أي ها

 من نُِفيت قد ىذهِ  ادلضامُت فإنَّ  ،تقول ماذا تعرفُ  وال تتكلَّم إنَّك لألسف يا لكن ،العمل خَت إىل تُعجِّل
 العمل خَت على حيَّ  أزالوا السَّقيفةِ  أىلُ  َكان فإن ،منها بديَلً  آخر شيءٌ  وحلَّ  ،الشِّيعيَّة الثَّقافةِ  ساحة
 إنَّ  8يقولون حينما !أذاهنم ومن صَلهتم من الَعَمل خَت على حيَّ  ومعٌت مضمون أزالوا الشِّيعة فإنَّ  !لفظاً 

 األخَت التشه د ومن الوسطي التشه د من الصََّلة ومن ،اإلقامةِ  ومن ،األذانِ  من جزءاً  ليست الثَّالثة الشَّهادة
م ىذا يقولون ِحُت ،السََّلمِ  ومن  السَّقيقة حذف من أوضح بنحوٍ  العمل خَت على َحيَّ  معٌت ُيذفون إهنَّ

  !العمل على َحيَّ  لعبارة
ا (،العمل خير على حيَّ ) 8العبارة ىذه َحَذف عمرُ  ،السَّقيفةُ   ُعلماؤنا أمَّا ،معناىا تفهمُ  ال النَّاسُ  ورمبَّ

م ومراجعنا ا 8يُقال وحينما! !وجلية وواضحةٌ  صرُيةٌ  والعبارة (،الل ولي   َعِليَّاً  أنَّ  َأْشَهدُ ) َُيذفون فإهنَّ  إهنَّ
  .واإلقامة األذانِ  يف ادلهمَّةُ  العبائرُ  ىي العبائرُ  ىذه !بالكامل حذفها من أكب اإلساءة ىذه ،جزءاً  ليست
  (.الصَّالة قَاَمت َقدْ  ،الصَّالة قَاَمت َقدْ ) 8اإلقامة يف تُردَّد عبارةٌ  عندنا بقيت
 .الفاصل ىذا بعد عنها أحتدَّثُ  الثَّامنة العبارةُ  وىي العبارةُ  ىذه الصََّلة قامت
 َقدْ  ،الصَّالة قَاَمت َقدْ ) ؛باإلقامة خاصَّةٌ  ىي وفعَلً  ،واإلقامة األذان عبارات من الثَّامنة العبارة إىل وصلنا
 إذا (قد) ،العربية باللغة ادلتخصِّصُت عند ادلعروف ىو كما وقد (،َقد) استعمال جاء وُىنا (،الصَّالة قَاَمت
ا ادلضارع الفعل قبل جاءت  (،الصََّلة تُقام قد) ،احتمال (،الصََّلة َتقومُ  َقد) 8أقول لو ،التقليل تُِفيد فإهنَّ
ا ادلاضي للفعلِ  َسابقةً  (َقد) تكون حُت لكن ،تُقام ال أو تُقام احتمال  ُوقوع لتحقيق الِفعل ُوُقوع تُؤكِّد فإهنِّ

  .ِإقامُتها وتأكَّد حَتقَّق َقد الصََّلة فإنَّ  ،الصََّلة قامت قد ،الِفعل
 فإنَّ  ،الطقوس حبسبِ  ،الطَّقس حبسبِ  ،وبشروطها بأفعاذلا اإلنسان يأٌب أنْ  مِّنها ادلراد ليس الصََّلة ِإقامةُ 

ا ،ذلك يفعلون النَّواصبُ  ﴾،حَبٍَِِتً َٔبساً حَصٍَْى ۞ َّٔبصِبَتٌ عَبٍَِِتٌ﴿ ذلك يفعلون النَّواصب  الركوع أطالوا ولُرمبَّ
 ىي الصََّلةِ  إقامةُ  !علي   بوالءِ  ىي الصََّلة إقامةُ  ،وُبكاء أنُتٌ  منهم وعَل ،القراءة وأطالوا ،السجود وأطالوا
 .أحرار وضلنُ  أحرار ُىم يرفضون اآلخرون ،عقيدتنا ىذه !احَلسن ابن احُلجَّة زماننا إمام بإمامةِ 
 الرِّضا إمامنا عن احلديث ،وصفاتو اإلمام فضل يف جامع نادر بابٌ  ،الشَّريف الكايف من األوَّل اجلزء أمامي

 أىل عقيدةُ  ىذهِ  ،الفرع وىي األصل ىي اإلمامة - السَّاِمي َوفَ ْرُعوُ  النَّاِمي اإِلْساَلم ُأس   اإِلَماَمة ِإنَّ  -
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 منطقُ  ،ادلخالفُت من بو لنا شأن ال النَّواصب من بوِ  جيء كَلم ىذا ،عشرة فروع ،مخسة أصول ،البيت
 بِاإِلَمامِ  ،السَّاِمي َوفَ ْرُعوُ  - األصل ىي اأُلس ىي - النَّاِمي اإِلْساَلم ُأس   اإِلَماَمة ِإنَّ  - ىذا ىو البيت أىل
 ،الُحُدودِ  َوِإْمَضاءِ  ،َوالصََّدقَاتِ  ،الَفيء َوَتوِفيرُ  ،َوالِجَهادِ  ،َوالَحجِّ  ،َوالصَِّيامِ  ،َوالزََّكاةِ  ،الصَّاَلةِ  َتَمامُ 

 ،َوالصَِّيامِ  ،َوالزََّكاةِ  ،الصَّاَلةِ  َتَمامُ  بِاإِلَمامِ  - باإلمام يتم   ذلك كل   - َواأَلْطَرافِ  ،الث  ُغور َوَمنعِ  ،َواأَلْحَكامِ 
 ،َواأَلْحَكامِ  الُحُدودِ  َوِإْمَضاءُ  / َوِإْمَضاءِ  - نقرأ أن ُيكن - َوالصََّدقَاتِ  ،الَفيء َوَتوِفيرُ  ،َوالِجَهادِ  ،َوالَحجِّ 

  .َواأَلْطَرافِ  الث  ُغور َوَمنعُ 
 ،عليو وسَلموُ  اهلل صلوات باإلمام وكَماذُلا دتامها فالصََّلةُ  (،الصَّاَلةِ  َتَمامُ  بِاإِلَمامِ ) 8الصََّلة عن واحلديثُ 

ثنا كما اه ،واحد باجتاهٍ  تصب   كل ها واألحاديثُ  (.اإِلَمام بِِلَقاءِ  وَتَماُمو الحجِّ  َكَمالُ ) 8الرِّوايات حُتدِّ  االجتِّ
 فاطمة وآل بفاطمة البِّ  إىل يتَّجو ُكل و الكَلمُ  ،العمل َخَت على حيَّ  قولنا يف عنو احلديثُ  مرَّ  الَّذي ىو ىو

 .!!.أمجعُت عليهم وسَلمو اهلل صلوات
 ،بالنَّورانية ادلعرفةِ  حديث يف جاء ما الصََّلة إقامة معٌت منها نستشفَّ  أنْ  نستطيعُ  الَّيت الن صوص أفضل من

 ؟ادلؤمنُت أمَت يقول ماذا ،األوَّل احلديثُ  ىو وىذا ،األنوار حبار من والعشرون السَّادس اجلزء ىو وىذا
 َل  ِإنَّوُ  :قَالَ  ،اْلُمِؤِمِنين َأِميرَ  يَا لَبَّيكَ  :َقاَل  ،ُجْنَدب َويَا َسْلَمانُ  يَا -؟ ذر أبو وىو َوجِلُنَدب ِلَسلَمان

 خاطئة قراءة (بالن ورَانِيَّة) 8يقرأُىا البعض - بِالن َّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي ُكْنوَ  يَ ْعرِفَِني َحتَّى اإِلِيَمانَ  َأَحدٌ  َيْسَتْكِملُ 
 َأَحدٌ  َيْسَتْكِملُ  َل  ِإنَّوُ  -8ادلؤمنُت أمَت يقول ماذا ،بالتفصيل عليّ  يا برنامج يف ذلك شرحت وقد (بالنَّورَانِيَّة)

 ِلإِليَمان قَ ْلَبوُ  اللُ  ِاْمَتَحنَ  فَ َقد ال َمْعرَِفة ِبَهِذهِ  َعَرفَِني فَِإَذا ،بِالن َّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي ُكْنو يَ ْعرِفَِني َحتَّى اإِلِيَمانَ 
 َسْلَمانُ  يَا ،َوُمْرتَابْ  َشاك   فَ ُهو َذِلك َمْعرَِفةِ  َعن َقصَّر َوَمنْ  ،ُمْسَتْبِصَراً  َعارِفَاً  َوَصارَ  ِلإِلْساَلم َصْدرَهُ  َوَشَرحَ 

 َعزَّ  اللِ  َوَمْعرَِفةُ  ،َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َمْعرَِفةُ  بِالنَّورَانِيَّة َمْعرِفَِتي :قَالَ  ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا لَبَّيكَ  :قَاَل  ،ُجْنَدب َويَا
  :تَ َعاَلى اللُ  قَالَ  الَِّذي الَخاِلصُ  الدِّينُ  َوُىو ،بِالنَّورَانِيَّة َمْعرِفَِتي َوَجلَّ 

 واضحة اآلية -﴾ اٌْمٍََِّّتِ دٌُِٓ ًَرٌَِهَ اٌضَّوَبةَ ًٌَُؤْحٌُا اٌصٍََّبةَ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿
 عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  العلوم باقرُ  قال كما ،فَاِطَمة ىي علينا مرَّت والَقيِّمةُ  ،الصََّلة إقامة عن تتحدَّث

 ِإلَّ  أُِمُروا َما - ادلؤمنُت أمَت يستمر   -﴾ اٌصٍََّبةَ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبء اٌذٌَِّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصنِيَ اٌٍَّوَ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿ -
 فَ َقد وَليَِتي َأقَامَ  َفَمن ،الصَّالة يُِقيُمونَ  :َوَقولُوُ  ،السَِّمَحة ال ُمَحمَِّديَّةُ  الَحِنيِفيَّةُ  الدِّينُ  َوُىو ُمَحمَّد بِنبُ وَّةِ 
 الَّذي ىذا أمَّا - الصَّاَلة َأقَامَ  فَ َقد وَليَِتي َأقَامَ  َفَمن - معناىا ىو ىذا ،الصََّلة قامت قد - الصَّاَلة َأقَامَ 

 ،َزنا أم صلَّى النَّاصب يُبال ال ،الصََّلة يُقيمُ  ال إنَّوُ  الكبَتة اجلامعةُ  الزِّيارةُ  بَ يَّنت مثلما ،علي   والية يُقيمُ  ال
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 فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمن) 8العلوم باقر قال كما حقَُّهم أنكر قد ىو الصََّلة يعرفُ  ال الَّذي والشِّيعي  
 وتُعلِّمُ  الصََّلة معان تتعلَّم أنْ  الصََّلة معٌت تعرفُ  ال الَّيت الفضائيات ىذهِ  من تطلبوا ال دلاذا (،َحقََّنا أَْنَكرَ 
 أنْ  دون ومن ُيصل ون وىم ،الصََّلة معان يعرفون ال الَّذين اخلُطباء من تطلبون ال دلاذا ؟البيت أىل شيعة
م زُلَمَّدٍ  آلِ  حقَّ  يُنكرون وىم ،صَلهتم معان يعرفوا  ادلنابر على ويصعدون الصََّلة معان يعرفون ال ألهنَّ

 أَِئمَّة ومن ،اخلطباء ىؤالء من الشِّيعة أي ها أنتم تطلبون ال دلاذا ؟زُلَمَّد آلِ  َحقَّ  النَّاس يُعرِّفوا أنْ  يريدون
 ،اهلل وبُت بينكم فيما ُسفراءٌ  اجلماعة أَِئمَّة فإنَّ  ؟الصََّلة معان يتعلَّموا أن خلفهم ُتصل ون الَّذين اجلماعةِ 
 .!! .يقول ماذا يعرفُ  ال ىذا سفَتكم ،قالت ىكذا الرِّوايات

 َيْحَتِمُلوُ  َل  ُمْسَتْصَعبٌ  َصِعبٌ  َوَليَِتي َوِإَقاَمةُ  الصَّاَلة َأقَامَ  فَ َقد وَليَِتي َأقَامَ  َفَمن الصَّالة يُِقيُمونَ  :َوَقولُوُ 
 تكليفٌ  ىذا قائل يقولُ  فقد - ِلإِلْيَمان قَ ْلَبوُ  اللُ  ِاْمَتَحنَ  ُمْؤِمن َعْبدٌ  َأو ُمْرَسل نَِبي   أو ُمَقرَّب َمَلكٌ  ِإلَّ 

 واألشاعرة الشَّافعية بثقافة مشحونةٌ  الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحةُ  كانت إذا َصِعب تكليفٌ  ىذا نعم !َصِعب
 الثَّقافية السَّاحةُ  كانت إذا ،القطبية الثَّقافة الثَّقافات أصلسُ  ىي الَّيت القطبية وبثقافة ،الصوفية بثقافة ،وادلعتزلة
 أنَّ  لو ،الشِّيعيَّة الثَّقافية السَّاحة أنَّ  لو ،ُمستصعبة َصِعبةً  ستكون ادلعان ىذه قطعاً  هبذا مشحونةً  الشِّيعيَّة

 أنَّ  لو ،حوازتنا أنَّ  لو ،ُخطباءنا أنَّ  لو ،منابرنا أنَّ  لو ،احلسينيَّة مواكبنا أنَّ  لو ،ُحسينيِّاتنا أنَّ  لو ،مساجدنا
 من مأخوذةً  الشِّيعيَّة الثَّقافية السَّاحة ثقافة وتكونُ  العسكري اإلمام تفسَت يتبنون ،فضائياتنا أنَّ  لو ،مراجعنا
 مراجعنا مع نصنعُ  ماذا ولكن ،العام الشِّيعي الوسط يف بديهيَّةً  األمور ىذهِ  لصارت العسكري إمامنا تفسَت

تنا أقوال بإعدام حكمت الَّيت وحوزاتنا  .!! .أمجعُت عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  أِئمَّ
 ،ذر أَبَا يَا ِاْعَلم -8يقول أنْ  إىل عليكم ُكلَّو احلديث أقرأ أنْ  أريدُ  وال طويل واحلديث ادلؤمنُت أمَت ويستمرُ 

 َل  فَِإنَُّكم ،ِشْئُتم َما َفْضِلَنا ِفي َوُقولُوا َأْربَاباً  َتْجَعُلونَا َل  ،ِعَباِده َعَلى َوَخِليَفُتوُ  َوَجلَّ  َعزَّ  الل َعْبدُ  أَنَا
 َيْخطُر َأوْ  َواِصُفُكم َيِصُفوُ  ِممَّا َوَأْعظَّم َأْكبَ رَ  َأْعطَانَا َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  الل فَِإنَّ  ،نَِهايَ َتو َوَل  ِفيَنا َما ُكْنو تَ ْبلُغون

 َوَمنْ  ،الل َرُسول َأَخا يَا :قُلتُ  :َسْلَمان قَالَ  ،ال ُمْؤِمُنون فَأنْ ُتم َىَكذا َعرِفُتُمونَا فَِإَذا ،َأَحدُكم قَ ْلبِ  َعَلى
 :قَالَ  ؟َوَليَ َتك َأقَامَ  الصَّاَلة َأقَامَ  َوَمنْ  (،َوَليَتك ِإقَامُ  الصَّاَلة ِإقَامِ  َوَمنْ ) أو ؟َوَليَ َتك َأقَامَ  الصَّاَلة َأقَامَ 
 إٌَِّب ٌَىَبِريَةٌ ًَإَِّٔيَب ًَاٌصَّالَةِ بِبٌصَّبْشِ ًَاسْخَعٍِنٌُاْ﴿ :الَعزِيز الِكَتابِ  ِفي تَ َعاَلى َقولوُ  َذِلك َتْصِديقُ  ،َسْلَمان يَا نَ َعم

رُ  ،﴾اٌْخَبشِعِنيَ عٍََى  َوَلم ،َلَكِبيَرةٌ  َوِإن ََّها :تَ َعاَلى اللُ  قَالَ  َفِمنَها ،َوَليَِتي ِإقَاَمةُ  َوالصَّاَلةُ  ،الل َرُسول فَالصَّب ْ
 الشِّيَعةُ  ُىم َوالَخاِشُعون ،الَخاِشِعين َعَلى ِإلَّ  َحْمُلَها َكِبيَرةٌ  الَوَليَة أِلَنَّ  ،َلَكِبيَرةٌ  َوِإن َُّهَما :يَ ُقل

  .احلديث آخر إىل - اْلم ُْسَتْبِصُرون



 8ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 151 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 14 - 
 

 - األوصياء َسيِّدُ  يقول كما - َوَليَِتي َأقَامَ  َفَمن) 8احلديث ىذا ىو الصََّلة إقامة معٌت بيان يف نص   أفضلُ 
 ؟أقامها الَّذي ىو من (،الصَّالة قَاَمت َقد ،الصَّالة قَاَمت َقد) 8يقول حُت فادلصلِّي (،الصَّاَلة َأقَامَ  فَ َقد
 قد ،الصَّالة قامت قد) 8يقول حُت! ؟أقامها فكيف الصََّلة معان يعرف ال ادلصلِّي ىو ؟ادلصلِّي ىو

 ،نفسوِ  على يضحك إنَّوُ  ،الصََّلة يُقيم ال إنَّوُ  ؟الصََّلة أقام قد فهل ،معناىا يعرف ال وىو (،الصَّالة قامت
ُ  ادلؤمنُت أمَت  إالَّ  تتحقَّق لنْ  علي   والية إقامةُ  ذلك لنا بَ ُتَّ  ٍُبَّ  (،َوَليَِتي َأقَامَ  َمن) 8الصََّلة إقامة معٌت لنا يُبُتِّ

  .احلديث يف ذلك بَ ُتَّ  ىو ،بالنَّورانيَّة مبعرفتوِ 
 وُخصوصاً  ،الكبَتة اجلامعة الزِّيارة يف والتفك رِ  التدب رِ  خَلل من إالَّ  واضح بشكلٍ  تتجلَّى ال ادلضامُت ىذه

 األطهار وآذِلا بفاطمة البِّ  معٌت ؛ادلعٌت ىذا يتناول الَّذي ،قليل قبل مسامعكم على تلوتوُ  الَّذي ادلقطع يف
 قامت قد ،الصَّالة قامت قد) 8ال ُمصلِّي ال ُمِقيم يقول فحينما ،أمجعُت عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ 
 يكاد ُىنا إىل تقريباً  .عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  علي   بواليةِ  إالَّ  تُقام ال الصََّلة أنَّ  يعرف أن البُدَّ  (،الصَّالة

 . واإلقامة األذان عبائرِ  ألىمِّ  اجململة ادلعان بيان يف الكَلم يَتمَّ  أنْ 
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 ما اآلن إىل ،للصََّلة ال ُممهِّدةِ  األجواءِ  يف َكان ُكل و ادلتقدِّمة احللقاتِ  ويف احللقة ىذهِ  يف كَلمٍ  من تقدَّم ما
 كما اإلحرام تكبَتة من ،التحري تكبَتة من ،ااِلفتتاح تكبَتة من يبدأُ  الصََّلة َفحريُ  ،الصََّلة حريِ  إىل دخلنا

 الصََّلة وحرمُ  ،الصََّلة قانون ىو ىذا ،بالتَّسليم وتنتهي بالتحري تَبدأ الصََّلة ِعندنا فالقانون ،الشَّائع ىو
 يف كَلمٍ  من مرَّ  وما ،ادلتقدِّمة والتفاصيل الطهارة أجواءِ  يف حديثٍ  من تقدَّم فما ،اإلحرام تكبَتة من يبدأ

 كَلمٍ  من تقدَّم وما ،للصََّلة وااِلستعداد والتهيؤ التوج و مرحلة يف ،وااِلستعداد التهيؤ وىو للصََّلة التوج و
 ىي ادلعطيات تلك وكل   التفاصيل تلك ُكل   ،واإلقامة األذان ِفقرات أىمِّ  يف ال ُمجملة ادلعان بَيان يف أيضاً 
  .الواجبة الصََّلةِ  إىل للدخولِ  دتهيدٍ  عملية مبثابةِ 
 وأتناولُ  تلفزيون برنامجٍ  يف ىنا أحتدَّثُ  أنا ،ادلعان ىذهِ  ُكلَّ  يستحضرُ  اإلنسان أنَّ  بالضَّرورة ليس قطعاً 

ا موضوعاً   يصُعبُ  وأحاديث رِوايات أيديكم بُت وأطرحُ  ،الفهم وهبذا التفصيل هبذا بوِ  أحدٌ  يتحدَّث مل رمب 
 ُكل   ،لصَلتوِ  يستعد   أو َصَلتو يف يَقفُ  وىو واحدة حلظةٍ  يف ومضامينها مبعانيها ُُييط أنْ  اإلنسانِ  على

 زُلاولة ىو ادلتقدِّم احلديثُ  ،والِعًتة الكتابِ  منهجِ  إىل ثَ َقاِفتوِ  ُجُذور دَتتدُ  ِشيعي   ،جلو   ،لثقافةٍ  يُؤسِّسُ  مرَّ  الَّذي
 ما حبسب ،والصََّلة الطهارة لثقافةِ  ،ُأسس لتأسيس ،بديهيات لوضع ،ُمفردات إلعطاءِ  ،َساحةٍ  لتشكيلِ 

 ال ،عريب ابن يريدهُ  ما حبسبِ  ال ،قطب َسيِّد يريدهُ  ما حبسبِ  ال عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  زماننا إمام يريدهُ 
ا ،وادلعتزلة ،واألشاعرة ،والشَّافعي ،والغزَّال ،الرَّازي الفخرُ  يريدهُ  ما حبسبِ   وعلي   زُلَمَّدٌ  يريدهُ  ما حبسب وإَّنَّ
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 .األطهرين األطيبُت وآذلما عليهما اهللُ  صلَّى
 أنظاركم أُلفت أنْ  أُريدُ  لكنٍَّت ،يأٌب فيما الصََّلة أجزاء مضامُتِ  بيان يف إليوِ  سأعودُ  ادلثال وىذا ،مبثال آتيكم

 حينما ،السَّجدتُت بعد أو السَّجدتُت بُتَ  ال ُمصلِّي ُيلسُ  حينما ،ال ُمصلِّي ُيلسُ  حينما 8القضيَّة ىذه إىل
 ِجلسة ال ُمصلِّي ُيلسُ  ؟ال ُمصلِّي ُيلس مىت ،للتسليم ال ُمصِّلي ُيلسُ  حينما ،للتشه د ال ُمصلِّي ُيلسُ 

 وعند التشه د وعند ،َسجدة ُكلِّ  بعد لنا شرعاً  وادلرسومة ادلعروفة الصََّلة جلسة ُيلسُ  ،ادلعروفة الصََّلة
 ألنَّ  ،ادلخالفُت عند ال البيت أىل عند الصََّلة آدابِ  يف جاء ما حبسبِ  ال ُمصلِّي ُيلس كيف ،التسليم

 أنَّ  البيت أىل عند الصََّلة آداب حبسب ،اجللسة ىذهِ  يف حىتَّ  شيء ُكلِّ  يف البيت أىل ُُيالفون ادلخالفُت
 وأنْ  الُيمٌت رجلو يرفع أنْ  التسليم عند ،التشه د عند ،السجدتُت بعد ،السجدة بعد ُيلس حُت ال ُمصلِّي

  ؟ال ُمصلِّي ُيلس ىكذا أليس ،الطريقة هبذهِ  مرتفعة تكون واليمٌت ُتطرح اليسرى ،الُيسرى يطرح
 ذلذهِ  أنَّ  أتعلمون ،ىكذا قائمة تكون أن تكاد اليمٌت والرجل ،ىكذا َمائلة مطروحة تكون اليسرى الرجل
 ،احلركة ىذه معٌت يعرف وال صَلتوِ  على ُمقبَلً  كان فلو وإالَّ  ،معناىا يعرف أن للُمصلِّي والبُدَّ  ِداللة احلركة

 بقضية مبتلون إمَّا اآلن ال ُمصل ون ،صَلتو على يُقبلُ  الَّذي ال ُمصلِّي ىذا ىو وأين ،ال ُمصلِّي أنَّ  لنفًتض
 الركعات عدد يف شك   حالةِ  يف ىو وإمَّا ،والقلقلة واإلدغام ادلد بُت ما ،القراءة يضبط أنْ  وُُياول القراءة

 سرعة عن يتحدَّثون حُت الفيزياء علماء اآلن ،ُُياول كيف ،الضوء مع ِسباقٍ  حالة يف ىو وإمَّا ،والوضوء
 فقط ،مطروحة القضيَّة وىذه ،الضوء من أسرع أو الضوء بسرعة شيء يوجد ال عمليَّاً  ،َعملياً  ،الضوء

 يف الضوء ُيسابق أنْ  يستطيع من ىناك ال ُمصلُِّت عامل يف عندنا ضلنُ  يبدو لكن ،رياضي بشكل حُتسب
ا الرِّوايات وصفتها صلوات ُىناك عندنا ،النقرية الصََّلة ،النقر من ألوان وعندنا ،صَلتو  ،الغراب كنقر بأهنَّ
 أسرار عن ُكتُباً  ونأيقر  الَّذين وحىتَّ  ،موجودة كثَتة موديَلت إىل ،الديك كنقر أخرى صلوات وُىناك
م الصَّلوات ومعان  معان عن حتّدثت الَّيت الكتب ىذه فإنَّ  ،صويف بفكرٍ  أو قطيب بفكرٍ  إمَّا ُيشبَّعون فإهنَّ

  .عريضة طويلةٍ  قائمةٍ  إىل ،صوفية بأفكار أو قطبية بأفكار إمَّا مشحونة الصَّلوات
 عارفاً  يُكن مل فإذا ،الزمان أساطَت من أسطورةٍ  يف ،صَلتوِ  على أقبل قد ال ُمصلُِّت من ُمَصلِّياً  أنَّ  فلنفًتض

 ،أجزائها بُكلِّ  صَلتو على مقبَلً  يكن مل فإنَّوُ  ،الُيمٌت رِجلو يُِقيم وأنْ  اليسرى رجلو يطرح أنْ  معٌت بداللة
 َخيرِ  َعمِّ  اَْبنَ  يَا - األمَت يسأل السَّائل ،ادلعٌت ىذا لنا يشرح ادلؤمنُت أمَتُ  !مبتورة سلرومةً  صَلتوُ  ستكون

 الَباِطلَ  َأِمت اللَُّهمَّ  تَأِويلوُ  :قَالَ  ؟الَتَشه د ِفي الُيْسَرى َوَطرِحكَ  الُيْمَنى رِْجِلك رَْفع َمْعَنى َما ،الل َخْلقِ 
 على سنأٌب وبادلناسبة ،الدِّاللة ىذهِ  ذلا احلركة ىذهِ  كانت إذا! ؟ادلعان ىذه وأين ضلنُ  أين - الَحقَّ  َوَأِقم

 سنأٌب.!! .الرَّجعة عقيدة إىل ُتشَت الس جود رمزية أنَّ  أتعلمون ،الس جود رمزية بعد تأٌب العبارة ىذهِ  ،شرحها
 .حديثي من ىو ما حديثهم من ذلك وُكل   ،ىذا على
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 أنا ،حديثهم ىو ىذا ،زُلَمَّد آل صَلةُ  ىذه ،الشِّيعة صَلةُ  ىذه ؟شيعة صَلة ُتصل ون ؟ِشيعة أنتم 8السؤال
 ،بادلناسبة الشِّيعة وسائل امسو ،الشِّيعة وسائل من الرَّابع اجلُزء من لكم أقرأ ؟أين من أتعلمون لكم أقرأ

 ىنا موجود احلديث وىذا ،الرَّابع احلديث ،766 صفحة ،اإلسَلمية ادلكتبة منشورات ،العاملي احلُرَّ  للشَّيخِ 
 علل يف مفصَّل بشكل احلديث موجود ،موطنوِ  إىل نصل حينما كامَلً  عليكم سأقرؤه ،الشَّرائع علل يف

 َخْلقِ  َخيرِ  َعمِّ  اَْبنَ  يَا - الشرائع علل عن احلديث ىذا نقل العاملي احلُرّ  أساساً  ،الصَّدوق للشَّيخ الشَّرائع
 تَأِويلوُ  :قَالَ  - اجللوس أثناء يعٍت - ؟الَتَشه د ِفي الُيْسَرى َوَطرِحكَ  الُيْمَنى رِْجِلك رَْفع َمْعَنى َما الل

  !زماننا إمام ظهور عند ؟احلقّ  ويُقامُ  الباطل ُُياتُ  مىت - الَحقَّ  َوَأِقم الَباِطلَ  َأِمت اللَُّهمَّ 
ا ال ُمصلِّي يتصوَّر الَّيت احلركة ىذه حىتَّ  آخرىا إىل أوَّذلا من الصََّلة أجزاء ُكل    َترتبطُ  ذلا معٌت ال ُمهملة أهنَّ

 الَّيت زُلَمَّد وآل زُلَمَّد صَلة ىذه ،صَلهتم ىذه ،وصيامهم ادلؤمنُت صَلة ىم معٌت ىو ىذا ،زماننا بإمام
 الثَّقافة راجعوا ،الشَّافعي كتب راجعوا ،الشَّافعي صَلةُ  ىي ُتصل وهنا الَّيت الصََّلة أمَّا ،ُنصلِّيها أن منَّا يريدون

 مل أنا ،%300 صائباً  صحيحاً  كَلمي ستجدون ،القطبية والثَّقافة ،الصوفية والثَّقافة ،الصََّلة يف الشَّافعية
 وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط فقط ،زُلَمَّد آل حديثِ  ُكُتبِ  من إالَّ  ُأحدِّثكم

 .الن ََّفس يَنِقَطع حىتَّ  ،وفقط
 .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ 

 ذلا ،األقدام ،يعٍت الَقَدم ،الُيمٌت رِجلك تُقيم َترفع وأنْ  الُيسرى رِجلك َتطرح أنْ  وىو احلركة ىذه كانت فإذا
اً  والعميقة العميقةِ  اإلشارةِ  بتلك معٌت وذلا داللة  وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  األوصياء َسيِّدُ  إليها أشار الَّيت ،جدَّ
 الرئيسة باألركان إذاً  باُلكم فما ،الصََّلة حركات وعن ،السجود معٌت عن نتحدَّث حينما ذلا وسأعود ،عليو

 بمعاني) 8ادلعنونة احللقات ىذهِ  يف ُىنا أحتدَّث أنٍَّت من ،ُمسبقاً  بَ يَّنتُ  كما! ؟..دالالهتا ىي ما للصََّلة
 ،الصََّلة لفهمِ  الُعليا ادلستويات عن حتدَّثتُ  وما ،الصََّلة معان من ُمستوى أدىن يف أحتدَّث إنٍَّت (،الصَّالة

 يف تكرعون أنتم ،ُمشكليت ليست ؟ذلك تستغربون ،والعًتة الكتابِ  ثقافةِ  يف الصََّلة معان من مستوى أدىن
 !!لكم أصنع ماذا ،النَّاصيب الفكر

 .!!(.اإلحرام تكبيرةُ ) 8ىي الصََّلة يف نُقطةٍ  أىمِّ  إىل وصلنا ادلقدِّمات ىذه كل بعد
 ىذه باب ،ادلملكة ىذه باب ،شللكةً  الصََّلة كانت أو مدينةً  الصََّلة كانت إذا ،الصََّلة حري إىل البوابةُ 
 تبدأُ  الصََّلة فإنَّ  ،بالتكبَت اإلقامة وبدأت األذانُ  بدأ مثلما ،الصََّلة تبدأ ىنا من ،اإلحرام تكبَتة ادلدينة

 مجلةٌ  اإلحرام تكبَتةُ  ،ديننا وجوُ  أيضاً  واألذان ،الشَّريفة كلماهتم يف جاء كما ديننا وجو فالصََّلةُ  ،بالتكبَت
 ،الواَِلء معان ُكل   فيها تًتكَّز القصَتة واللحظة الوجيزة اجلملة ىذه ولكنَّ  ،قصَتة وحلظةٌ  (،أكبر اللُ ) 8وجيزة
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 . زُلَمَّد آل حديثِ  يف ُأحِبر دعون
 إمامنا عن ،ُموَسى احَلَسنِ  أيب عن ،احَلَكم ابن ِىشام عن والرِّواية ،الصَّدوق للشَّيخ الشَّرائع ِعللُ  ىو ىذا

 - ؟َأْفَضل َتْكِبيَراتٍ  َسبعَ  اِلْفِتَتاح ِفي الَتكِبيرُ  َصارَ  ِعلَّةٍ  أِلَيِّ  - الكاظم اإلمام يسأل ىشام ،الكاظم
 الصََّلة تبدأ ،ىنا من تُفَتتحُ  الصََّلة ألنَّ  ،االفتتاح تكبَتةُ  يُقال ،التحري تكبَتةُ  يُقال ،اإلحرام تكبَتةُ  يُقال
 مبندوبات يأٌب أن أراد إذا للمصلي يستحب   الصََّلة مندوبات من ،بالتسليم وتنتهي بالتحري ؟شيءٍ  بأيِّ 

 استحباب ُىناك ولكن ،واحدة الواجبة التكبَتة قطعاً  ،احلكم ابن فهشامُ  ،َسبعاً  ُيكبِّ  أنْ  اإلحرام تكبَتة
 ؟أَْفَضل َتْكِبيَراتٍ  َسبعَ  اِلْفِتَتاح ِفي الَتكِبيرُ  َصارَ  ِعلَّةٍ  أِلَيِّ  - الكاظم اإلمام يسأل ىشام ،سبعة لتكبَتاتٍ 

  .الصََّلة افتتاح يف السَّبعة التكبَتات عن نتحدَّث ضلنُ  اآلن - الر ُكوع ِفي يُ َقالُ  ِعلَّة َوأِلَيِّ 
َعاً  السََّمَواتِ  َخَلقَ  َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  الل ِإنَّ  ،ِىَشام يَا -؟ الكاظم إمامنا قال فماذا َعاً  َواأَلَرِضينَ  ،َسب ْ  ،َسب ْ

َعاً  َوالُحُجبَ  َعاً  َوالُحُجبَ  - السَّموات بعد ما ىذه - َسب ْ  َكَقابِ  رَبِّو ِمن وََكانَ  بِالنَِّبي ُأْسِري فَ َلمَّا ،َسب ْ
 ِفي تُ َقالُ  الَِّتي الَكِلَمات يَ ُقول َوَجَعل ،الل َرُسول َفَكبَّر ُحُجِبو ِمن ِحَجابٌ  َلوُ  رُِفع َأْدَنى َأو َقوَسينِ 

 ،َتكِبيَرات َسْبعَ  وََكبَّر ُحُجب َسَبع بَ َلغَ  َحتَّى َكِذَلك يَ َزل فَ َلمْ  ،َكبَّر الثَّاِني َلوُ  رُِفع فَ َلمَّا ،اِلْفِتَتاح
 السَّبعة احُلُجب وىذهِ  ،سبعة ُحُجبٌ  فُهناك - َتكِبيَراتْ  َسْبعَ  الصَّاَلة ِفي اِلْفِتَتاحِ  ِفي ُيَكب َّرُ  الِعلَّةُ  َفِلَذِلك
 أنَّ  كما ،احُلُجب تلك برفع مقرونٌ  التكبَتُ  فهذا ،َكبَّ  حجاب لو رُِفع ُكلَّما وآلو عليو اهلل صلَّى اهلل َرُسول
 ىو ما إىل نذىب أنْ  أردنا وإذا ،للعرش صورةٌ  ادلعمور والبيتُ  ،ادلعمور للبيت صورةٌ  األرضِ  يف الكعبة
 ُيتاجُ  الكَلم ألنَّ  ،اجلهة ىذهِ  يف اخلوض أريد ال ،وآلو عليو اهللُ  صلَّى زُلَمَّد ِلقلبِ  ُصورةٌ  العرش فإنَّ  ،أعمق

  .وتطويل وشرحٍ  تفصيلٍ  إىل
 زُليطٌ  والعرشُ  ،،للعرشِ  صورةٌ  ادلعمور والبيتُ  ،الرَّابعة السَّماء يف ادلعمور للبيتِ  العاملَ  ىذا يف صورةٌ  فالكعبةُ 

 زُليطٌ  والعرشُ  ﴾،ًَاألَسْضَ اٌسََّّبًَاثِ وُشْسٍُِّوُ ًَسِعَ﴿ ،واألرض السَّمواتِ  َوِسع قد والكرسيُ  ،بالكرسي
 ،بو أحاطوا بو أحدقوا (،ُمْحِدِقين ِبَعْرِشوِ  َوَجَعَلُكم) ،بوِ  أحاطوا ،بالعرش أحدقوا فقد ىم أمَّا ،بالكرسي

 يف تقع ؟تقع أين األشياء فصور ،األشياء بصورِ  زُليطاً  ُملمَّاً  يكونُ  الَّذي العُت سواد ،َحَدَقة يقال لذلك
 ىذا يف الدخول اآلن أريد ال (،ُمْحِدِقين ِبَعْرِشوِ  َوَجَعَلُكم) ،بالصورة زليطةٌ  فاحلدقةُ  ،احلدقة يف العُت سواد

 زُليطٌ  والعرشُ  ،الرَّابعة السَّماء يف ادلعمور والبيتُ  ،األرضِ  يف فالكعبةُ  ،واضحة الرِّواية ولكن ادلطلب
 ،وتتَِّسقُ  ،وتتناسقُ  ،تتطابقُ  ُصورٌ  ،بالكعبةِ  يطوفون واحُلّجاج ،ادلعمور بالبيت تطوفُ  وادلَلئكةُ  ،بالكرسي
  .وَتسَتوِسقُ 

 معراج اهلل رسول َعرَج حُت ،التشريع معراجِ  إىل رجعنا لو ،تشريعها تفاصيل إىل رجعنا لو الصََّلةُ  ىي كذاك
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 رسول ِمعراجِ  يف األعلى ادلأل يف جرى للَّذي صورةٌ  فصَلتُنا ،واألحكام العبادات فيوِ  ُشرِّعت الَّذي التشريع
يقة قالت كما اذليئة هبذهِ  ُجِعلت ،وسّلم وآلو عليو اهللُ  صلَّى اهلل  ،اإِلبليسي الَكْبِ  عن تَنزيَهاً  8الكبى الصدِّ

  .ادلاضية احللقةِ  يف ىذا عن احلديثُ  ومرَّ 
 يف جرى الَّذي لذلك ،البشري األرضي العاملَ  يف ،الصََّلة عاملَ  يف ُمنزََّلةٌ  صورةٌ  ىي السَّبعة التكبَتاتُ  فهذهِ 
 رسول فكبَّ  ُحُجبوِ  من ِحجابٌ  لوُ  رُِفع ،أدىن أو قوسُت كقاب َربِّوِ  من وكان ،العرش بعد ما احُلُجب عاملَ 
 .تكبَتات سبع وكبَّ  ،ُحُجب سبع بَ َلغ حىتَّ  وىكذا ،اهلل

 عن ،زرارة عن والرِّواية ،040 صفحة ،الثَّان اجلزء من الثََّلثون الباب وىو ،الباب نفس يف آخر حديثٌ 
 َتَخوَُّفوا َحتَّى الَكاَلم َعنِ  أَْبطَأ َعِليّ  ِاْبنُ  الُحَسينُ  َكانَ  َوَقدْ  ،الصَّاَلة ِإَلى الل َرُسولُ  َخَرجَ  - الباقر إمامنا

 َكانَ  َوَقدْ  الصَّاَلة ِإَلى الل َرُسولُ  َخَرجَ  ؛ ُخْرس ِبوِ  َيُكونَ  َوَأنْ  - النَّاس تصو ر ىذا قطعاً  - يَ َتَكلَّم َل  َأنْ 
 تتصوَّر ىكذا النَّاس - ُخْرس ِبوِ  َيُكونَ  َوَأنْ  يَ َتَكلَّم َل  َأنْ  َتَخوَُّفوا َحتَّى الَكاَلم َعنِ  أَْبطَأ َعِليّ  ِاْبنُ  الُحَسينُ 

 أقاموُ  - َيِميِنو َعَلى الل َرُسول فََأقَاَموُ  ،َخْلَفو النَّاسَ  َوَصفَّ  ،َعاتَِقو َعَلى َحاِمَلوُ  الل َرُسولُ  ِبوِ  َفَخَرجَ  -
 َتْكِبيَرات َسْبعَ  الل َرُسولُ  َكبَّر َحتَّى الُحَسين َفَكبَّر الصَّالة الل َرُسولُ  فَافْ َتَتحَ  - ُيينو على اهلل رسول
 وأصلُ  ،السَّبعة احُلُجب ارتِفاعُ  ىو األعلى ادلأل يف التشريع أصل - ِبَذِلك الُسنَّةُ  َفَجَرت الُحَسين وََكبَّر

 فاحَلَسنُ  ،كبَتاً  كان أم صغَتاً  أكان واحُلسُتُ  ،السَّبعة احُلسينيَّة بالتكبَتات جتلَّى األرضي العامل يف التشريعِ 
 .ذلك يف فارقٌ  يوجد ال ،كانوا كباراً  ،كانوا صغاراً  ،قعدا أو قاما إمامان واحُلَسُت

 سألوىا حُت ﴾إٌٍَِْوِ فَأَشَبسَثْ﴿ 8اليهود إىل بولِيدىا وجاءت ولدت مري ،مري سورةِ  يف مثَلً  نقرأُ  حُت ضلنُ 

ُ وٍَْفَ لَبٌٌُا﴿  والَدتو أيَّامِ  من يومٍ  أوَّل يف وىو ؛﴾اٌْىِخَبةَ آحَبًَِٔ اٌٍَّوِ عَبْذُ إًِِّٔ لَبيَ ۞ صَبٍِّبً اٌَّْيْذِ فًِ وَبَْ َِٓ ُٔىٍَُِّ

 ًَبَشّاً ۞ حٍَّبً دُِْجُ َِب ًَاٌضَّوَبةِ بِبٌصٍََّبةِ ًَأًَْصَبًِٔ وُنجُ َِب أٌََْٓ ُِبَبسَوبً ًَخَعٍََنًِ ۞ َٔبٍِّبً ًَخَعٍََنًِ اٌْىِخَبةَ آحَبًَِٔ﴿

 ﴾حٍَّبً أُبْعَثُ ًٌٌََََْ أٌَُِثُ ًٌٌََََْ ًٌُِذثُّ ٌٌَََْ عًٍَََّ ًَاٌسٍََّبَُ﴿ نفسو على زيارةً  يقرأ ٍُبَّ  ﴾شَمٍِّبً خَبَّبساً ٌَدْعٍَْنًِ ًٌََُْ بٌَِاٌِذَحًِ
 عن نقول فماذا ،والدتوِ  من يومٍ  أوَّلِ  يف عيسى على تنطبق كانت إذا ادلضامُت ىذهِ  ،مري ابن عيسى ذلك
 الصََّلة عن يتحدَّث حينما ىنا عيسى فهل ،ادلهد يف وىو ؛﴾ًَاٌضَّوَبةِ بِبٌصٍََّبةِ ًَأًَْصَبًِٔ﴿ !؟زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ 

.!! .عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  حبسُتٍ  بالكم فما ؟تشريعها ِعَلل يعرفُ  وال ،أحكامها يعرف ال والزَّكاة
 بَ يَّنت الرِّوايات ،وجعفر محزة شيعة من ونوحٌ  ،نوح شيعةِ  من وإبراىيم ،إبراىيم منزلة إىل َيصلَ  لنْ  وعيسى

  .ادلوضوع ىذا مثل يف احلديث ومرَّ  ،ىذا
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 ،السَّبعة احُلسينيَّة التكبَتات كانت األرضي العامل يف والتشريعُ  ،احُلُجب ِلرفع كان األعلى ادلأل يف فالتشريعُ 
 ىذا تشريعها يف اإلحرام تكبَتةُ  دلاذا ؟احُلَسُت دلاذا ؟احَلَسن َيُكن مل دلاذا ؟احُلسُت دلاذا 8سائل يسأل قد

 األذان أنَّ  كما ،ُحسينيَّة بدايُتها الصََّلةُ  يعٍت ؟ُحسينيَّة اإلحرام تكبَتةُ  دلاذا ؟باحلسُت قُرِنت ،احلسُت شرَّعها
 الَعَملِ  فخَتُ  ،واإلقامة األذان يف مرَّ  الَّذي ادلضمون ُكلَّ  ختتصرُ  الَعَمل خَتُ  ،الَعَمل َخَت على َحيَّ  َزىرائيٌ 

 مربوطةٌ  اإلحرام وتكبَتةُ  ،حسينيةٌ  اإلحرام تكبَتةُ ! ؟دلاذا ُحسينيَّةٌ  اإلحرام تكبَتةُ  فلماذا ،وآذلا بفاطمة الب  
 احُلُجب َُيُرقُ  ُحسُتٍ  تُراب على الس جود ألنَّ  ؟دلاذا ،العرش من أقدسُ  ىي الَّيت ،الُعليا اإلذلية باحُلُجب

  ؟زُلَمَّد آلِ  حديثِ  يف نقرأُ  ماذا! ؟..ىذه عقائديةٍ  منظومةٍ  أي   ،السَّبع
 اجلزء ىو وىذا ،ادلقدَّسة قم ،اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة ،الصَّدوق لشيخنا ،الفقيو َُيَضرهُ  ال من كتابُ  ىذا

 ،الصَّادق عن عندنا ما وكل   الصَّادق عن - الس ُجودُ  - الثَّان احلديثُ  ،20 باب ،046 صفحة ،األوَّل
 السَّاِبَعة اأَلْرضِ  ِإلى يُ نَ وِّرُ  الُحَسينِ  قَ ْبرِ  ِطينِ  َعَلى الس ُجودُ  - وعليهم عليو اهلل صلوات اآللِ  صادق عن
 إىل - السَّاِبَعة اأَلْرضِ  ِإلى يُ نَ وِّرُ  الُحَسينِ  قَ ْبرِ  ِطينِ  َعَلى الس ُجودُ  - احُلسُت تُراب على الس جود -

 ىكذا عليّ  وآل علي   ثقافة ،تقول ىكذا ثقافَ تُنا ؟دلاذا أتعلمون ؟السَّابعة األرض إىل دلاذا ،السَّابعة األرض
 من وما ،األرض تِلك وتشهد إالَّ  طاعة فيها ارتكبنا أرضٍ  من فما ،علينا َتشهدُ  األرض إنَّ  تقول ،تقول
 الرِّوايات ،عليو تشهدُ  اإلنسان فيها يزن الَّيت األرضُ  ،األرض تلك وتشهد إالَّ  معصية فيها ارتكبنا أرضٍ 
 ،فعلت ما َعَليَّ  وفعلت ،ارتكبت ما وارتكبتَ  عصيتٍت لطادلا 8ختاطبوُ  األرض ُدِفن ما إذا اإلنسان إنَّ  8تقول

 األرضُت إىل بالك فما ،األرض تلك لوُ  تشهدُ  فيها بطاعةٍ  اإلنسان يقوم أرضٍ  وأي   ،وكذا كذا وفعلت
 يقولون ماذا ،السَّابعة األرض إىل يُنوِّرُ  احُلسُت قب ِطُت على فالسجودُ  ،األرض طبقات ُكلِّ  إىل ،السَّبعة
 !!أقول ماذا ،بارق شارقٌ  ؟ىذا عن نُعب ِّرُ  ماذا ،حارق خارقٌ 
 َعّمار، اْبنُ  ُمَعاِويَة -4558 صفحة ،الطائفة شيخ الطوسي، لشيخنا ،ادلتعبِّد وِسَلح ادلتهجِّد مصباح وىذا
 أو قماش من كيس يعٍت خريطة - الل َعْبدِ  أَِبي تُربَة ِفيَها َصْفَراء ِديَباج َخرِيَطةُ  الل َعْبدِ  أِلَِبي َكانَ  :قَالَ 
 مصنوع كيس يعٍت ،ديباج خريطة قال ،اخلريطةُ  ،خريطة لوُ  فُيقال ،وُيشدّ  خيطوُ  ُُيرط ُيشدّ  حينما ،جلد من
 األصفر الديباج من فكيسٌ  ،ادلصنوع احلرير أنواع من نوع ،احلرير أنواع من نوع ىو الديباج ،الديباج من

 من احلسُت تراب من مقداراً  فيو وضع ؟اإلمام فيو َوَضع ماذا ،فُيشدّ  ُُيَرط خيط لو ُوِضع يعٍت ،َخريطةً  كان
 أَِبي تُربَة ِفيَها َصْفَراء ِديَباجٍ  َخرِيَطةُ  الل َعْبدِ  أِلَِبي َكانَ  - عمار ابن معاوية يقول ىكذا ،كربَلء تراب
 مل يعٍت ،حالوِ  على تُراب تُراب، - َعَليو َوَسَجد ِسجَّاَدتِو َعَلى َصبَّوُ  الصَّاَلة َحَضَرتوُ  إَذا َفَكانَ  ،الل َعْبدِ 

 ثُمَّ  ،َعَليو َوَسَجد ِسجَّاَدتِو َعَلى َصبَّوُ  - طينية ألواح على ُنصلِّي اآلن ضلنُ  كما ،طيٍت لوحٍ  بشكل ُيصنع
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 قليل قبل قُلت لذلك - السَّْبع الُحُجبَ  َيْخُرقُ  الل َعْبدِ  أَِبي تُ ْربَةِ  َعَلى الُسُجودَ  ِإنَّ  :السَّاَلم َعَليوِ  قَالَ 
 ما ،السَّابعة األرض إىل َويُ نَ وِّرُ  السَّبع احُلُجب ُيُرقُ  فإنَّوُ  ؟أقول ماذا ،بارق شارقٌ  ،حارق خارقٌ  أقول ماذا
 تكبَتةُ  ىذه ،ُحسينيَّةٌ  وصَلتُنا.!! .لو جواب ال ُسؤالٌ  ؟احُلَسُت ُىو من ،احُلسُت إىل يُنَسب تُراب ؟ىذا ىو

 .أنا لستُ  تقول ىكذا الرِّوايات ىذهِ  ،احُلسُت لنا َشرَّعها لنا َشرَّعها الَّذي ،ُحسينيَّة تكبَتةٌ  اإلحرام
ا ،الصََّلة قامت قد 8وصلنا ما فإذا  وخَتُ  .!!.الصََّلة أقام فقد َوالييت أقام من ،علي   بوالية الصََّلة تُقام ِإَّنَّ

 يقولُ  كما وصيامهم ادلؤمنُت صَلة أنا ،ىم الصََّلة ،الصََّلةِ  على وحيَّ .!! .وآذلا بَفاِطَمة الب   العملِ 
 بشيءٍ  حدَّثتكم ىل .!!.زماننا إمام مواجهة يف اإلبليسي الِكْبِ  عن ألُنفِسنا تنزيهاً  ُجِعلت والصََّلة ،ادلرتضى

  ؟والعًتة الكتاب حديث غَت من بشيءٍ  جئتكم ىل أم ؟عندي من
 الَّيت الصََّلة ىذهِ  ؟الصََّلة ىذه يف أَِئمَّتكم ُتشايعون أنتم ىل !أِئمَِّتُكم حديث ىذا ،شيعة إنَّكم تقولون
 إذا ىذا (،تَ َفك ر ِفيَها لَيسَ  ِعَباَدةٍ  ِفي َخيرَ  َل  َأَل ) ،فقط الدِّين ىي وادلراجع الُعلماء ألسنة على َصارت
 ويتفكَّر صَلتو يف ُمتوجِّو ىو أنَّوُ  يعتقد للَّذي يعتمدُ  التفك ر كان فإذا ،تفك ر فيها ليس العبادة كانت
 خاليةً  العبادةُ  كانت إذا ،بالعافية مرَّة ألف وسبعُت بالعافية ،لوُ  ىنيئاً ! !ناصيب فكرٍ  على تفك رهِ  يف فيعتمدُ 

 أي   البيت أىل سُلالفي من مأخوذاً  فيها والفقوُ  التفكرُ  كان فإذا ،فيها خَت ال يقولون األَِئمَّة ،التفك ر من
 ! ؟ىذه َصَلةٍ 
 !للُحَسُت تَ بَ َعاً  ُيَكب ِّرُ  كان وآلو عليو اهلل صلَّى اهلل رسول ،اهلل رسول ،ُحسينيَّة بِتكبَتةٍ  صَلتنا نفَتِتحُ  فنحنُ 
 ىنا أنا ،ادلضمون ىذا على أوضح بشكلٍ  دالَّة أيضاً  ُأخرى روايات وُىناك ،موجودة الرِّوايات ،الرِّوايات ىذه

 فهذه ،اإلمجالية ،ال ُمجملة ادلعان لبيان مقام ادلقام ىذا ،الرِّوايات كل ،األحاديث كل أتناول أن أريد ال
 احُلُجب ُيُرقُ  التكبَت أنَّ  إىل ترمزُ  احُلسينيَّةُ  والتكبَتات !ُحسيٍتّ  تشريعها !ُحسينيَّة تكبَتةٌ  اإلحرام تكبَتةُ 
 إىل األرضُت َويُنوِّرُ  ،السَّبع احُلُجب ُيرق الَّذي ِبًُتابوِ  !ِبًُتابوِ  جاءنا ،آخر بشيءٍ  جاءنا احُلَسُت ولكنَّ  ،السَّبع

 ؟تقولون ماذا ،أحاديثهم وىذه كلماهتم ىذه ،السَّابعة األرض
 ،ُحسينيَّةٌ  اإلحرام تكبَتةُ  ،اإلحرام تكبَتة أجواء يف األجواء ىذه يف زِلنا ال ،اإلحرام تكبَتة عند زلنا ال ضلن

 أنَّ  َشكَّ  عندكم ؛﴾اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿ 8الكوثر سورة ،أنا لست يقول الُقرآن ؟كيف تقولون قد ،فَاِطِميَّة

 تعٍت العرب لغة يف الكوثر كلمة ،العًتة الكوثر ،فاطمة الكوثر ؛﴾اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿ ؟ال أو فاطمة الكوثر
 ومن ،الكيثر من أكثر الكوثر ،الَكيثر وُىناك ،الكثَت ،الكيثر من وأكثر ،والكثَت ،والكثَت ،الكثَت الشَّيء
 أكثر الكوثر ،الكوثر وعندنا ،الكيثر وعندنا، األكثر وعندنا ،أكثر وعندنا ،كثَت عندنا ،الكثَت ومن ،األكثر
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 الَّذي العطاءُ  ىو الكوثر عطاء ،لوُ  حدود ال عطاءاً  أعطيناك يعٍت ؛﴾اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿ ،ذلك كلِّ  من
 إالَّ  الَفاِطمي الَيمان بالِكساء ِغطاؤىم ،لذلك رمزيةٌ  إالَّ  اليمان بالِكساء غطاؤىم وما !َشيء ُكلَّ  يُغطِّي
 ذلا ،األصل ىي فاألم   ،ألبيها أُمَّاً  فاطمة كانت ولذا ،شيء ُكلَّ  يُغطِّي السِّعةِ  من فالكوثرُ  ،لذلك َرمزيةٌ 

 .وليَدىا حتوي تُغطي األم   ،األمومة
 فاء ىذه ،رابطة ُىناك ﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿؟ الكوثر بعد فماذا ،فاطمة أجواء يف ضلنُ  ﴾اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿

 ىذه ؛﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ ُيسم وهنا ماذا الفاء ىذه ،﴾اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿؟ ال أو العربية تعرفون ،تفريعية

 ﴾اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿ بالنتيجة واحد ادلعٌت ،بذلك بأس ال السَّببية معٌت تُعطوىا أن تريدون ،تفريعية فاء

 من ادلراد ما ،واضلر ؛﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ تفريعية الفاء ىذه ؟ذلك على يتفرَّع ماذا ؟ذلك على يًتتب ماذا
  ؟يقولون ماذا ،قُرآهنم ىذا نسأذُلم ؟ُىنا النَّحرِ 

 - 203 صفحة ،عليو اهلل رمحةُ  البحران ىاشم للسيِّد الثَّامن اجلزء ىو ىذا ،الُقرآن تفسَت يف البىان ىذا
 الصَّادق يقول ماذا -﴾ ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ :َقوِلو ِفي يَ ُقول الل َعبدِ  أَبَا َسِمعتُ  :قَالَ  يَزِيد، اْبنِ  ُعَمر َعن

 َيَديكَ  رَْفعُ  ُىو - اإلحرام تكبَتةُ  - َوْجِهك ِحَذاء َيَديكَ  رَْفعُ  ُىو :قَالَ  -؟ عليو اهلل صلوات ال ُمصدَّق
 .َوْجِهك ِحَذاء

يل َعن  قال مجيل ،البىان تفسَت من ،الثَّامن اجلزء من ،203 صفحة ،عشر اخلامس احلديث ،َدرَّاج اِبن مجَِ
 أعبدُ  ،عبادةً  اإلمام أصحاب أكثرُ  بأنَّوُ  ُعِرف ىذا مجيلٌ  -﴾؟ ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ :الل َعبدِ  أِلَِبي قُ ْلتُ  -

 أِلَِبي قُ ْلتُ  - الصَّادق اإلمام يسأل مجيل - َىَكذا بَِيِدهِ  فَ َقالَ  ،﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ - زمانوِ  يف النَّاس

 َوْجِهو َحذوُ  بَِيَديوِ  ِاستَ ْقَبل يَعِني ،َىَكذا بَِيِدهِ  فَ َقالَ  -؟ معناىا ما -﴾؟ ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ :الل َعبدِ 
 .كَلمهم ىذا ،ثقافتهم ىذه ،حديثهم ىذا ،زىرائية ،ُحسينيَّةٌ  اإلحرام فتكبَتة - الصَّالة ِاْفِتَتاحِ  ِفي الِقبَلة

 ،الِقَيام ِفي اِلْعِتَدالُ  النَّْحر :قَالَ  ،﴾ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ﴿ :َلوُ  قُلتُ  - الباقر إمامنا عن الشَّريف الكايف يف
 ،الصََّلة أجواء يف ضلنُ  ،ادلضمون نفسُ  ،الكَلم نفسُ  وىو ،القبلة مواجهة يف - وَنْحَره ُصْلَبوُ  يُِقيمَ  أنْ 

  .!!.فاطمية ،ُحسينيَّةٌ  ىذه اإلحرامِ  فتكبَتةُ 
 أّول من الصََّلة أّول من أعٍت! ؟..اآلن إىل الصََّلةِ  أّول من فاطمة وآل فاطمة ساحةِ  عن خرجنا ىل
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 اإلحرام تكبَتةُ  ،اإلحرام تكبَتةِ  إىل وصلنا حىتَّ  ،فاإلقامة ،فاألذان ،للصََّلةِ  فالتهيؤ ،الطهور من ،ُمقدِّماهتا
 الرِّوايات ،عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  احُلسُتُ  فتحها الَّذي ؟فتحها الَّذي من صَلتنا يف فبوابتُنا ،البوابةُ  ىي

اً  وصرُية واضحة  وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  فاطمة أجواءِ  من مأخوذةٌ  ىي واإلشارات احلركات ىذه حىتَّ  ،جدَّ
 شيءٍ  كل   ،بأيدينا عندنا شيء ال !واخلضوع التسليم نُعلنُ  إنَّنا اإلحرام تكبَتة يف أيدينا نرفعُ  حُت ،عليها
 ،العلوي الطُهر مباء أيدينا غسلنا قد ،توضأنا ،توضأنا !العلوي الطُهر مباء أيدينا غسلنا قد !وإليكم منكم
 البوابة نفتتحُ  ضلنُ  ىنا !احُلسينّية اإلحرام تكبَتة ىي ىا !البوابة يفتحُ  احُلسُتُ  ىو وىا !فاطمة خيمة حتت

 ،والكثَت ،الكثَت الكوثر ،الكوثر أُعطينا أن بعد ،الكوثر أُعِطينا أن بعد متفرِّعاً  جاء النَّحرُ  ىذا !وننحر
ا ،والكثَت ،والكثَت  .!! (.ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْ ُفَسَنا لَِنَبشِّرَ ) ،فاطمة إهنَّ
 طويلٍ  وقتٍ  إىل سأحتاجُ  فيها دخلت إذا ألنٍَّت احللقة ىذه يف بذكرىا أستعجل أن أريد ال األىمّ  اخلطوة

اً   بعد األىمّ  اخلطوة يف احلديث أكمل كي تعاىل اهللُ  شاء إن غداً  نلتقي غدٍ  يوم حلقةِ  إىل أتركها لذلك ،جدَّ
  .اإلحرام تكبَتة

 مرَّ  كما زيارهتا يف نقرأُ  ىكذا ،والتصديق التسليمِ  عَلمةُ  ىذهِ  ،زىرائيٌ  النَّحرُ  وىذا ،ُحسينيَّةٌ  اإلحرامِ  فتكبَتة
 أَبُوكِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكلِّ  َوَصاِبُرون َوُمَصدُِّقون َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا) 8زيارهتا يف نقرأ ضلن وِكراراً  وِمراراً  علينا
 - ُمسلِّمون يديكِ  بُت ضلنُ  ىا ،اعًتاضاً  َّنلكُ  ال ،وصابرون وُمَصدِّقون أولياء لكِ  ضلنُ  - َوِصي و ِبوَ  َوأََتى
قْ َناكِ  ُكنَّا ِإنْ  َنْسأَُلكِ  فإنَّا   .َزْىرَاء يَا (ِبَوَليَِتكِ  َطْهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْ ُفَسَنا لُِنَبشِّر َلُهَما بَِتْصِديِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصدَّ

 ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُسني أَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَشةِ وَبشِف ٌَب

  ...احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل أِبِْ يف ...اٌمََّش شَبشَتِ عٍََى غَذَاً ًاٌـٍُّخَمى ...خٍَِّعبً اٌذُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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 :وفي الختام
 ل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع ل

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