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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

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

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَعد اخلَّْسًٌُْ اٌثَّبٍٔتُ تُمٍََحَاٌْ

  9ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد اػَبْمُسون الثَّانيةُ  اغبََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اعبُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   3أَيِديُكم َبٌنَ 

 َحلَقاتِ  ؾبموعةِ  من التَّاِسَعةُ  اغبََلَقةُ  ِىي ىذهِ ، (الصَّالةَْمَعاِنيْْ) 3ُعنوان رَبتَ  اغبََلَقاتِ  َىذهِ  يف واغبديثُ 
 ..الصََّلة َمَعاِن 
 ،ُحسينيَّة تكبًنةٌ  اإلحرامِ  تكبًنة أنَّ  من الكَلمُ  ومرَّ  ،اإلحرام تكبًنةِ  إىل ،الصََّلة َحرمِ  إىل بنا اغبديثُ  َوَصل
 حلقاتُ  يبدو ما على ،تليها والَّيت ،غد يومِ  َحلَقةُ  وكذاك ،َىِذه اغبََلَقةُ  ،الش هداء سيِّدُ  فتحها ُحسينيَّةٌ  بوابةٌ 
 ىذهِ  ،الشَّاشة ىذه ِعرب خدمتكم يف أكون أن ُوفِّقتُ  إذا ،األحد ويوم ،السبت ،اعبمعة ،األسبوع ىذا

 ،ُمهمٌ  موضوعها ،موضوعها ألمهيَّةِ  ليست ،النَّاِطق الِكتابُ  برنامجِ  يف اغبلقاتِ  أىمِّ  من تكونُ  َقد اغبلقاتُ 
 تدورُ  موضوعاً  ستتناولُ  اغبلقات ىذهِ  لكنَّ  ،الربنامج ىذا حلقاتِ  يف وأىمّ  أىمّ  مواضيع تقدَّمت ولكن
اً  واضحٍ  مثالٍ  حول ُفصولوُ   ،الناصيب الِفكرِ  آثارِ  ومن ،األبرت اؼبنهجِ  ِجناياتِ  من أيديكم بٌن سأعرضوُ  ،جدَّ

 الباقر جعفرٍ  أيب إمامنا قول علينا مرَّ  وقد ،والِعبادة الصََّلة بثقافةِ  يرتبطُ  فيما ،الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة يف
 وفقاً  قطعاً  الصََّلة يعرف مل من ،(َحقََّناْأَْنَكرْفَ َقدْالصَّاَلةْيَ ْعِرفَْلمَْمنْْ) 3عليو وسَلُمو اِ  صلواتُ 
 الشَّريف ومشرهبم ،ؼبذاقهم ِوفقاً  الصََّلة يعرف مل من !لذوقهم وفقاً  !لعقيدهتم وفقاً  !ؼبعرفتهم وفقاً  !لثقافتهم

 ُثَّ ! !أعدائهم لذوق ِوفقاً  الصََّلة يَعرفُ  بالَّذي بالك فما ،زمانوِ  إمام حقَّ  أنكر قد ،حقَُّهم أنكر قد فإنَّو
 الن ِّيَّة ُسوء عن أربدَّثُ  ال ،عليهم افرتاءً  عليهم ا صلواتُ  ؿُبَمَّد آلِ  من مأخوذٌ  الفهم ىذا أنَّ  على ُيصر  
ا ،القصد سوءِ  وعن  الشِّيعةُ  فيها وقعَ  والَّيت النَّاصيب الوحل يف اإلرسباسِ  ومشكلةُ  ،ال ُمرّكب اعبهلِ  مشكلةُ  إَّنَّ
 .سيستمرَّ  األمر أنَّ  ويبدو ،اللحظة ىذه إىل الكربى الغيبة عصر بداياتِ  منذُ 

  .اغبديث نبدأُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىب
 ىذه يف بالتَّسليم، وتنتهي بالتحري تبدأُ  فالصََّلةُ  الصََّلة، حريِ  إىل وصلنا أنَّنا من الفاصل قبل قُلتُ  كما

 .اؼبطالب أىمِّ  على الضَّوء ُأسلِّط لكنَّين ،وكبًنة صغًنةٍ  ُكلّ  أتناولُ  ال ِإنَّين اغبلقات
 يقول ماذا ،األُُذن شحميت عند اإلهبامان يكون حيثُ  ،(االفتتاحْتكبيرة) إىل (اإلحرامْتكبيرةِْ) 3إىل وصلنا
 ثقافةُ  تنوي؟ ماذا - الصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي - عليو؟ وسَلموُ  ا صلواتُ  الثَّامن إماُمنا الرِّضا إمامنا
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 يف اؼبراجع وكَلءُ  علَّمنا وماذا آباؤنا؟ علَّمنا ماذا َتعلَّمنا؟ ماذا علَّمتنا؟ ماذا الشِّيعيَّة السَّاحة يف الصََّلة
 العلميةُ  اغبوزةُ  علَّمتنا وماذا اغُبَسينيَّة؟ ؾبالسهم يف اغبسينيَّات يف اؼبنابر على اػبُطباءُ  علَّمنا وماذا اؼبساجد؟

ينيَّة  يف الفقهاءُ  َكَتبَ  وماذا العملية؟ رسائلهم يف األجَلءُ  اؼبراجعُ  لنا قال وماذا ُكتُبها؟ ويف دروسها يف الدِّ
 حٌن الفضائيات تُ َعلِّمُ  وماذا وماذا، وماذا، وماذا، اػبارج؟ دروس يف قالوا وماذا االستداللية؟ الفقهية أحباثهم

  الن ِّيَّة؟ عن يُعلِّموَّنم فماذا الصََّلة؟ الشِّيعة يُعلِّمون شاشاهتا على الدِّين رِجالُ  خيرجُ 
 فهي فيها، َشك هم يرتكَّزُ  الَّيت الن قاط من الشَّكّ  دبرض اؼبصابون ،ذلك يعرفون الشكَّاكون الن قطة ىذه والنية
 أىل أحاديث يف عندنا! عليهم يضحكُ  ذلك بعد ُثَّ  باؼبصلٌن الشَّيطان يعبثُ ! الشَّيطان مراكز من مركزٌ 

 أيِّ  يف - اؼبؤمن اإلنسان َعَلى الشَّيطان ِفيوِ  يضحكُ  وموقف موطن أكثر)3 يقول الصَّادق إمامنا البيت
 وأمثال القراءة قواعد واتِّباع اغبروف وبإخراجِ  بالقراءة َيًنُ  ،(بالقراءة وََيًنُ  للصََّلة يقفُ  حينما - موقف؟

 ونفس قَ َفاه، على يسُقط حّتَّ  الشيطان يضحكُ  ىنا ذلك، وغًن والوسواس واؽبََوسِ  بالشكِّ  وُيصابُ  ذلك،
 بطريقة ىي ما أخرى بطريقةٍ  الن ِّيَّة ُعلِّموا الشِّيعة ألنَّ  ؟ؼباذا الن ِّيَّة، عند اؼبؤمن على الشَّيطان يضحك الشَّيء

 ! الطريقة هبذه ُتصل ون ُكل كم ،البيت أىل
ْاهللَِْْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْ - تنوي؟ ماذا - الصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي -3يقول ؟يقول ماذا الرِّضا اإلمام
َنيك،ُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْواْجَعلَْوآلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّى َْشْحَمةَْأَصاِبِعكْبِأْطَرافُِْْتَجاِوزَْواَلَْْعي ْ

 ولبيانِ  ،عندىا للوقوف ،الكلمة ىذه لشرحِ  سأجعلها بعدىا والَّيت ،غد يومِ  وحلقةُ  ،اغبلقة ىذهِ  - ُأُذنَيك
  .هبا اؼبتعلقةِ  اؼبطالب

 إىل اظبعون اغبكم يف تستعجلوا ال أوَّالً  تستعجلوا، ال ولكن الرِّضا، إمامنا عن جاء ما قراءة عليكم أعيد
 الكتاب منهجِ  إىل ُأُصوؽبا سبتد صحيحةً  ثقافةً  سبلكون ال أساساً  فأنتم ،الفهم يف تستعجلوا وال اآلخر،
 أيضاً  ولكنَّين والعرتة، الكتابِ  منهجِ  يف منكم خربةً  أكثر أكونُ  قد ،ذلك أدَّعي ال أنا يريدون، كما والعرتة
 ىو وىذا بالن ِّيَّةِ  ََنًنُ  صَلتنا إىل نقفُ  حينما زِلنا وال رُبِّينا ىكذا! اػبائبة اؼبستدبرة الشِّيعيَّة الثَّقافة نفس َأضبلُ 
، ِاصربوا ولكن ،فشيئاً  شيئاً  الصورةُ  ستتضح آخر، شيءٌ  البيتِ  أىل عند الن ِّيَّةُ  الشِّيعة، َديدنُ   ال َعَليَّ

 .أيضاً  الفهمِ  يف تستعجلوا وال ،اغبكم يف تستعجلوا
 ا، رسول تذكر وأنْ  ،ا تذكر أنْ  الن ِّيَّة؟ ىي ما - الصَّاَلةِِْْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي - ؟الرِّضا إمامنا يقول ماذا
َنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِْمنَْواِحَداًَْْواْجَعل - الصََّلة نية ىذه الن ِّيَّة؟ ىذه أحدٌ  علَّمكم ىل  عند الن ِّيَّةُ  ىذه - َعي ْ
 اؼبنهجُ  اػبالص، وفقههم حديثهم ومنطقِ  ،واألدعية الزِّيارات ومنطقِ  ،القرآنِ  دبنطقِ  لكم وسَتتَّضحُ  ،ؿُبَمَّد آل

اً  كبًنةٌ  القضيَّة وغًنىا، غًنىا وألغى ،اغبقيقة ىذهِ  ألغى الَّذي ىو األبرت  وما ،الربنامج ىذا يف ذكرتوُ  وما ،جدَّ



 9ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 251 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 7 - 
 

اً  كبًنة القضيَّة ؿُبَمَّد، وآل ؿُبَمَّدٍ  دينِ  يف األبرت اؼبنهج َحّرفوُ  فبَّا بشيءٍ  يعد   ال اآلن أذكرهُ   أمثلة ىذه جدَّ
  .بسيطة

ِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي - أمر ىذا - َواْنِوي - الصََّلة نية يف الرِّضا إمامنا قال ماذا أخرى مرَّة عليكم أقرأ
َْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي - اغبسينيَّة اإلحرام تكبًنة مع ىذا - اهللِْذْكرَْْالصَّاَلة

َنيك،ُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْواْجَعلَْوآلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللِْ َْشْحَمةَْأَصاِبِعكَْْبِأْطَرافُِْْتَجاِوزَْواَلَْْعي ْ
 الكثًن يعرفوُ  األمر ىذا أنَّ  وأعتقد شحمتها، من اؼبراد ىذا ،األُُذن َِّناية األُُذن شحمة من اؼبراد - ُأُذنَيك
 .عليكم خافياً  ليس ،منكم

 الَّذي أو عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  (الرِّضا ِفقوِ ) كتابِ  من عليكم قرأتُ  عليكم؟ قرأت كتابٍ  أي من
 منسوب ،(السََّلم عليو الرِّضا لإلمام اؼبنسوبُ  الِفقو) 3ىنا اؼبطبوع ىو ما حبسبِ  أو الرَّضوي، بالفقو ُيسمَّى

 َصَدر عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا لإلمام ىو الكتاب ىذا أنَّ  من متأكداً  ليس الكتاب طبع الَّذي يعين
 يُطبع واآلن الرَّضوي، بالفقو الرِّضا، بفقو ُعِرف العنوان، هبذا الكتاب ُعِرف فهكذا الثَّامن، إمامنا عن عنو

 لإلمام اؼبنسوب التفسًنُ ) العسكري اإلمام تفسًن يطبعون مثلما ،(اؼبنسوب الفقوُ ) 3الُعنوان ىذا ربت
 ربقيق يدي بٌن الَّيت الطبعة ىذه الرِّضا، لإلمام اؼبنسوب الفقوُ  ،(عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري

 حبار مصادر من الكتاب ىذا َجَعل اجمللسي الشَّيخ ألنَّ  األنوار، حبار مصادر سلسلة البيت، آل مؤسَّسة
 من عليكم قرأتُ  أنا الشهرستان، جواد للسيِّد مبسوطةٍ  ُمقدِّمةٍ  مع ميَلدي، 0202 ،الثَّانية الطبعة األنوار،

  .021 الصَّفحة ومن ،الكتاب ىذا
ْاألَِئمَّةِْمنَْواِحَداًَْْواْجَعلْ،َوآلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِِْْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي
َنيكُْنْصبَْ  صربٍ  إىل وَيتاجُ  تأٍن، إىل َيتاجُ  اؼبوضوع ىذا مثلِ  يف فاغبديثُ  بالتفصيل، اؼبسألة سأتناول - َعي ْ

َْأاَلْْ،َتَدبُّرِْفيَهاْلَيسَِْْقَراَءةٍِْْفيَْخيرَْْاَلَْْأاَلْْ،تَ َفهُّمِْفيوِْْلَيسَِْْعْلمٍِْْفيَْخيرَْْاَلَْْأاَلْ) ،التفه م ويف االستماع يف
 .(تَ َفكُّرِْفيَهاْلَيسَِْْعَباَدةٍِْْفيَْخيرَْْاَلْ

ا بعيداً  بكم أذىب لن الرَّضوي، الفقو كتاب عن الكتاب نفس عن ُأحدِّثكم دعون شيءٍ  أوَّلُ   سأقرأُ  وإَّنَّ
 البيت آل مؤسَّسة ،اؼبؤسَّسة ىذه صاحب وىو الشهرستان، جواد السيِّد كتبها الَّيت اؼبقدِّمةِ  نفس من لكم

 يف يقول ماذا إيران، يف اؼبعروف ووكيلو ،السيستان السيِّد ِصهر الشهرستان جواد السيِّد الرتاث، إلحياء
ْثُمَّْْومنْ،البابْفيْالمرويَّةِْْواالحتماالتْاآلراءْأىمَّْْأوَّالًْْنذكرْإذْْْوإنَّا -؟ اؼبقدِّمة من ،02 صفحة
 وعلماء فُقهاء آراءَ  يذكر الشهرستان، جواد السيِّد يذكر ىنا - وىيْمنهمْواحدٍُْْكلّْْأدلَّةْذكرِْْإلىْنتطرَّقُْ
 بشأن قالوا ماذا َردَِّه؟ على اتَّفقوا ىل قبولِو؟ على مثَلً  اتَّفقوا ىل آراؤىم؟ ىي ما الكتاب، ىذا يف الشِّيعة
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 لنرى صحيح، وليس ضعيف الكتاب ىذا سيقولون الكَلم ىذا قرأت أن ؾُبرَّد ،أعلم ألنَّين الكتاب؟ ىذا
 ،الوضوحِ  عدم على يدل   كلمتهم اتفاق عدمُ  كلمتهم، تَ تَِّفق مل الكتاب، ىذا عن الشِّيعة ُعلماءُ  قال ماذا

 القول وىذا - السَّالمْعليوْالر ضاْموسىْابنْعليْ ْالثَّامنْلإلمامْأنَّوْ:األوَّلْالقولُْ - البَ يِّنة الرؤيةِ  وعدم
 ىو الرِّضا، اإلمامُ  َكَتَبوُ  الكتاب ىذا يعتقدون علمائها، ِكبار من وصبلة ،الشِّيعة رموز من صبلة إليو يذىبُ 

 ىذا أنَّ  يعتقد من الشِّيعة ُعلماء من فهناك عملية، رسالةٍ  دبثابةِ  مكتوب الكتاب ىذا عملية، رسالةٍ  دبثابة
  .الرِّضا اإلمامُ  َكَتبوُ  الكتاب

 ،اجمللسي الشَّيخُ  األنوار حبار ُمقدِّمة يف الكتاب، ىذا خبصوص البحار يف اجمللسي الشَّيخ ذكرهُ  فبَّا لكم أقرأ
 عنو قال الرِّضا فقو إىل اغبديثُ  وصل فحينما األنوار، حبارُ  كتابو مصادرِ  عن ربدَّث ،الكتاب بداية يف

 اجمللسي الشَّيخ قال فماذا ،(الرِّضا لإلمام اؼبنسوب الفقو) 3ىنا طُِبع كما ال ،الرِّضا بفقو ظبَّاه ىو ىكذا،
ْأميرْالَقاضيْالمحد ثُْْالَفاضلُْْالسي دُْْبوِْْأخبرنيْالسَّالمْعليوْالر ضاْفقوُْْوكتابُْ - البحار؟ صاحبُ 
ِْسن يْبعضِْْفيْ(اتُفقَْ)ْأوْاتَّفقْقدْ،(اتُِفقَْ)ْأوْاتَّفقْقد:ْقالْ،إصفهانْوردْبعدماْ،ثراهْطابُْحسين

ْتأريخوُْْيُوافقْقديم،ْكتابٌْْمعهمْوكانَْحاج ين،ُْقمْأىلِْْمنْجماعةْأتانيْأنْْْالحرامْاهللْبيتُِْْمجاورتي
ْقالْأنَّوُْْاهللْرحموُْْالوالدْوسمعتُْْعليو،ْاهللْصلواتْالر ضاْعصر  وظبعت - يقولْالسي دْسمعت:
ْرحموُْْالوالدْوسمعتُْ - اجمللسي تقي ؿُبَمَّد الشَّيخ والدهِ  عن يتحدَّث اجمللسي باقر ؿُبَمَّد شيخ يعين ،الوالد

 خط   الكتاب ىذا على كان - عليوْاهللِْْصلواتُْْخطوُْْعليوْكان:ْيقولْالسي دْسمعتُْ:ْقالْأنَّوُْْاهلل
 منها يستفيدون منها ينتفعون اإلجازات - الُفضالءْمنْكثيرةٍْْجماعةٍْْإجازاتُْْعليوِْْوَكانَْ - الرِّضا اإلمام

  .الكتاب ىذا توثيق يف
 شيخ ينقلوُ  الكَلم ىذا - السَّالمْعليوِْْاإلمامْتأليفُْْأنَّوُْْ،القرائنْبتلكْالعلمُْْليَْحَصل:ْالسي دُْْوقال
ْتأليفُْْأنَّوُْْ،القرائنْبتلكْالعلمُْْليَْحَصل:ْالسي دُْْوقال - ُحسٌن أمًن القاضي عن اجمللسي باقر ؿُبَمَّد

 خَلل من الكتاب، يف جاء ما خَلل من الُقمِّيٌن، اغُبّجاج مع اغبديث خَلل من - السَّالمْعليوِْْاإلمام
ْالعلمْليَْحَصل - يقول قرائن ؾبموعة ذلك، غًن إىل شخَّصُو، الَّذي اإلمام خطِّ  خَلل من اإلجازات،

 ألن ،وصحَّحتو كتبتوُ  - وصحَّحتوُْْوكتبتوُْْالكتابْفأخذتُْْالسَّالم،ْعليوِْْاإلمامْتأليفُْْأنَّوُْْالقرائنْبتلك
ْفأخذتُْ - يتغًنَّ  اؼبداد اللون واضحة، غًن تكون ،سُبسح الكلمات بعض العتيقة والنسخ ،عتيقة النسخة
 يتحدَّث اجمللسي الشَّيخ يتحدَّث؟ الَّذي من - روحوْاهللُْْقدَّسَْوالديْفأخذْ،وصحَّحتوُْْوكتبتوُْْالكتاب

 أمًن السيِّد من - السي دْمنْالكتابْىذاْروحوْاهللُْْقدَّسْوالديْفأخذَْ - اجمللسي تقي ؿُبَمَّد أبيو عن
 أكثر - عباراتوِْْوأكثرُْ - باقر؟ ؿُبَمَّد الشَّيخ ،يقول ماذا اجمللسي الشَّيخ - وَصحَّحوُْْواستنَسخوُْ - ُحسٌن
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ْأبو - الصَّدوق الشَّيخ - الصَّدوقْيذكرهُِْْلَماُْموافقٌِْْعباراتوِْْوأكثرُْ - الرَّضوي الفقو الكتاب ىذا عبارات
 الصَّدوق الشَّيخُ  يذكرىا نصوص ىناك - سندْغيرِْْمنْالفقيوْيحضرهُْْالْمنْكتابِْْفيْبابويوْابنْجعفر

 الكتاب، ىذا يف موجودة نفسها ىي النصوص ىذهِ  يقول اجمللسي الشَّيخُ  سند، دون من الفقيو كتابو يف
 ،الصَّدوق للشَّيخ الفقيو كتاب يف سند دون من ذُكرت الَّيت النصوص بٌن ُيطابق أن أراد ؼبن حقيقة وىذهِ 
  .االثنٌن بٌن توافقاً  أنَّ  سيجد ،الكتاب ىذا وبٌن

ْغيرْمنْالفقيوْيحضرهُْْالْمنْكتابْفيْبابويوْابنْجعفرْأبوْالصَّدوقْيذكرهِْلَماُْموافقِْعباراتوِْْوأكثرُْ
 الشَّيخ والدُ  كتبها فقهية رسالة ىناك أيضاً  - إليوْرسالتوِْْفي - الصَّدوق والدُ  - والدهُْْيذكرهُْْوماْسند،

 ما إذا ،اؼبصدر ىذا يف ىنا موجودة ،مصدرىا يُعرفُ  ال ُنصوصٍ  من فيوِ  جاء فما الصَّدوق، للشَّيخ الصَّدوق
ْوال - الشِّيعة علماء يعين ،أصحابنا - أصحابناْذكرىاْالَّتيْاألحكامْمنْوكثيرٌْ - مطابقة بعملية قمنا
 من الصَّدوق الشَّيخُ  ذكرهُ  فما - فيوْمذكورةٌْ - األخرى اغبديثية الكتب يف مذكورة غًن - ُمستندىاْيُعلمُْ
 يف الُقمِّي بابويو ابن عليّ  بابويو ابن الصَّدوق والدُ  ذكرهُ  وما ىنا، موجود ُىنا مصدرهُ  ،الفقيو يف َسند دون

 كتب يف جاء وما واضح، توافق ىناك الكتاب، ىذا من مأخوذ أيضاً  الصَّدوق الشَّيخ إىل الفقهية رسالتوِ 
 الُكُتب من مصدرىا إىل ُيشًنوا مل ولكن أحكاماً  ذكروا ،ُمستندىا يُعلم ال فقهية أحكامٍ  من ،الشِّيعة فقهاء

 اعبزء يف جاء والَّذي ،كَلمو ىذا ،اجمللسي شيخنا يقول كما الكتاب ىذا من فمصدرىا اؼبعروفِة، الفقهية
 .األنوار حبار كتاب من األوَّل

 تقي ؿُبَمَّد الشَّيخ بعد ؟من بعد بعدمها يعين - بعدىماْعليوْواعتمد - الشهرستان جواد السيِّد ويستمر
ْصاحبُْْالسي دْبعدُىماْعليوْواعتمد - البحار صاحب اجمللسي باقر ؿُبَمَّد الشَّيخ ولده وبعد ،اجمللسي
 الفقيوُ  ،يوسف الشَّيخ إىل البحران بالشَّيخ يشًن - البحرانيْوالشَّيخُْْ،األصولْمفاتيحِْْوصاحبُْْ،الر ياض

ْمفاتيحِْْوصاحبُْْ،الر ياضْصاحبُْْالسي د - اجمللسيٌن بعد - بعدىماْعليوْواعتمد - اؼبعروف اإلخباري
ُْمؤلَّفاتهمْفيْونقلوهْ،األخبارْمصافْ ْفيْوجعلوهْ،الكاشانيْوالفاضلُْْ،البحرانيْوالشَّيخْ،األصول

 حبسب ُكل   الشِّيعةِ  ُعلماءُ  ساقها الَّيت لألدلَّة أتعرض أن أريدُ  ال ىنا أنا ،الكَلم بقيَّة إىل - الر واياتْبنحو
 ُمقدِّمة ،الشهرستان جواد السيِّد كتبها الَّيت اؼبقدِّمة يُراجع أنْ  فعليو ذلك على يطلع أن أراد من ،رأيو

 يتحدَّثُ  كيف والحظتم ،الرضا إلمامنا الكتاب ىذا أنَّ  األوَّل القول فهذا ،عليها تُعب وقد ،مبسوطة
 .ذلك بعد تَبعو ومن اجمللسي

ْالحسنْأبوَْكَتبوُْْالَّذيْالشَّرائعْكتابُْْىوْىذاْيعنيْالشَّرائع،ْكتابْمعُْمتحداًْْكونُو -3الثَّان الرَّأي  
 عنواَّنا الَّيت العمليةُ  الرِّسالةُ  ىو الكتاب ىذا يعين - الصَّدوقْالشَّيخُْْلولدهِْْبابويوْابنُِْْموسىْابنُْْعليُّْ
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 قرأتوُ  الَّذي الكَلم ىذا فيكون عملية، رسالة الصَّدوق، لولدهِ  الصَّدوق الشَّيخُ  والد َكَتبها والَّيت ،الشَّرائع
 الصَّدوق، الشَّيخ والد قولُ  ىو القول ىذا على الرِّضا، اإلمام كَلم ىو األّول القول على ،القول ىذا على
 رسالة َيده، ربت وقعت أدلَّةٍ  دونِ  من ،عندهِ  من الكَلم هبذا يأت أنْ  ميكن ال الصَّدوق الشَّيخ والد قطعاً 

 من مسألةٍ  يف ُيشكِّكون ىل العملية رسالتو يتناولون حينما الشِّيعة فقهاء من فقيو أيّ  ُمقلِّدوا اآلن ،عملية
 فهل الصَّدوق، الشَّيخ لولده الصَّدوق الشَّيخ والدُ  كتبها ،الثَّان القول حبسب عمليةٌ  رسالةٌ  فهذهِ  ؟اؼبسائل

 من عنده من ىكذا عينيك ُنصبَ  األَِئمَّة أحد ذبعل وأنْ  التفصيل وهبذا الكَلم ىذا مثل يذكر أنْ  ميكن
 زمان يف ،الغيبتٌن زمان يف الشِّيعيُ  الَفقيوُ  الصَّدوق الشَّيخ والدُ  وباؼبناسبة! الكَلم؟ ىذا يُعَقلُ ! ؟..دليل دون

 ُيسمَّى ما ااِلعتبار بنظرِ  نأخذ أنْ  أردنا إذا فقيو، بأنَّوُ  اؼبعصوم لوُ  َصرَّح الَّذي ،والكربى الص غرى الغيبة
 القضيَّة ىذه أنَّ  معَ  اآلخر، البعض من بعضهم االجتهاد إجازات أخذوا فهم ،الُفقهاء عند االجتهاد بإجازة
 ىذا عن الطرف نغض   لكن ؿُبَمَّد، آل من ال ،اؼبخالفٌن من هبا ِجيء القضيَّة وىذه نقاش إىل حباجة

 ،اؼبعصوم ِقَبل من لوُ  ُصرِّح الَّذي الغيبتٌن عصر يف الوحيد الشِّيعي   الفقيوُ  الصَّدوق الشَّيخ والدُ  اآلن، اؼبوضوع
 اإلمام من بتأييدٍ  مدعومة الرِّسالة ىذهِ  العملية رسالتوُ  ىذه كانت فإذا فقيو، أنَّوُ  من وصريح واضح وبشكل
 ؟كيف تقول قد ،اؼبعصوم

 العوامل، يف موجود األنوار، حِبارِ  يف موجود موجود، والكَلم الرابع، اعبزء ،(اعبنَّات روضات) كتاب ىذا
 - العسكريْالحسنُْْإمامناْبهاْبَ َعثْرسالةٌْ - الكَلم ىذا نفس الطربسي، للشَّيخِ  االحتجاج يف موجود

ْإلىْالعسكريْإمامناْبهاْبعثْرسالة - الص غرى الغيبة عصر قبل حّتَّ  الصَّدوق الشَّيخ والد فقاىة يعين
ْابنََْْعِليَّْْالَحَسنْأَبَاْ،َوَفِقيِهيْوُمعَتَمديَْشيِخيْيَاُْأوِصيكْ،بعدْأمَّا - لُو؟ يقول ماذا - الصَّدوقَْواِلد

ْ؛ِْبرحَمِتوَْصاِلِحينََْْأْواَلداًُْْصْلِبكَِْْمنَْوَجَعل - الكَلم آخر إىل - ِلمرَضاتِوْاهللَْوفَ قَّكْالُقم يْالُحَسين
 من الُكربى الغيبة عصر يف الشِّيعة فقهاء من ىناك ىل - َوَفِقيِهيْوُمعَتَمديَْشيِخيْيَاُْأوِصيكْ،بعدْأمَّا
 الكتابِ  منهج سُأطَبِّقُ  ألنَّين ،طويَلً  عندىا أقفُ  وال ،اآلراء ىذهِ  بُكلِّ  أعبأُ  ال وأنا الوسام؟ كهذا وساماً  نال

 األصلُ  العلماء أقوال يف عندي األصل الُعلماء، قالو دبا أعبأ ال الكتاب، ىذا على ؿُبَمَّدٍ  آل منهج والعرتة،
  .تثُبت حّتَّ  الصحة عدم
o الرِّضا إمامنا عن مروياً  جاء الكتاب ىذا أنَّ  اؼبّدعى ىو ىذا 3األول فالقول. 
o  ُالصَّدوق الشَّيخ والدُ  كتبها عملية رسالةٌ  ىو 3الثَّان القول. 
 ؾبعول أنَّوُ  إمَّا الكتاب ىذا يعين - الر ضاْاإلمامْعلىْبعضوُْْأوُْكلُّوُْْمجعوالًْْكونوُْ -3الثَّالث القول

 يبدو ذلك؟ على الدليل وما ُمفرتى، اآلخر والبعض اإلمام من البعض أنَّ  أو اإلمام، على ُمفرتى ،بكاملوِ 
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 .كتبو ،طرة يلعب الرأي ىذا صاحب أنَّ 
 ُعنوانو اغبديث ُكُتبِ  يف ذُِكر ِكتابٌ  ُىناك - العسكريّْْالَحسنْلإلمامْالمنقبةِْكتابِْْعينُْْأنَّوُْ -3الرَّابع
 ىو الكتاب ىذا بأنَّ  يقول من الُعلماءِ  من فهناك بأيدينا، يصل مل كتبو، قد العسكري اإلمام وأن اؼبنقبة
 .واحد ىو العسكري إمامنا عن أو الرِّضا إمامنا عن الكتاب ىذا كان سواء وبالنتيجة اؼبنقبة، كتاب
 ُمؤلَّفات من أنَّوُ  صبيٌل، قولٌ  أيضاً  وىذا - الر ضاْبأمرِْْاألَِئمَّةْأوالدْبعضُِْْمؤلَّفاتِْْمنْأنَّوُْ -3اػبامس الرأيُ 
 .الرِّضا بأمرِ  األَِئمَّة أوالد بعض
 .اإلمامْأصحابْبعضِْْمؤلفاتِْْمنْأنَّوُْ -3السَّادس القول
 .عليو يعتمدُ  ال توقف إذا وبالتايل الكتاب يف رأياً  يعطي ال يعين ،التوقف - التوقُّف -3السَّابع القولُ 
 كتاب،الصَّدوق الشَّيخ والد - الُقم يْبابويوْابنُْْعنوَْرواهُْْالَّذيْللشلمغانيْالتكليفْكتابُْْأنَّوُْ -3الثَّامن

 الناحية من لعنوُ  وخرج ،واَنرف ضلَّ  الشلمغان أنَّ  صحيح الشِّيعة، عند ُمعتمد كتابٌ  أيضاً  الشلمغان
 الغيبة زمان يف للشِّيعةِ  العملية الرِّسالة الكتاب ىذا كان أصَلً  ُمعتمد، كتاب الكتاب ىذا ولكن ،اؼبقدَّسة
 .الص غرى

 ،لبنان ،بًنوت ،األعلمي منشورات ،الطوسي للشَّيخِ  الغيبة كتابُ  الطُوسي، للشَّيخِ  الغيبة كتابُ  ىو ىذا
ْ،التكليفْكتابْالشَّلمغانيْعليْ ْابنُُْْمَحمَّدَْعِملَْلمَّا - 012 صفحة ،ميَلدي 0202 ،األوىل الطبعة

ْفقرأهُِْْبوِْْفجاءواْألنظرُه،ْإليَّْْاطلبوه - روح ابن اغُبَسٌن الثالث النَّائب - القاسمْأباْيعنيْالشَّيخْقال
ْفقالّْْآخرِه،ْإلىْأوَّلوِْْمن َْكَذبْفإنَّوُْْثالثةْأوْموضعينْإالَّْْاألَِئمَّة،ْعنُْرويْوقدْإالَّْْشيءٌْْفيوْما:

ا فيو ليس أو األكاذيب من فيوِ  ليس الكتاب يعين - اهللْلعنوُْْروايتهاْفيْعليهم  صلواتُ  عنهم يصدر مل فبَّ
 الكتاب ىذا فإذاً  ىذا ىو كان فإذا الثَّالث، النَّائب تصريح حبسب ثَلثة أو موضعٌن إالَّ  عليهم وسَلموُ  اِ 

 .ُمعتمد
 قليل قبل إليها أشرتُ  الَّيت النسخة نفس من ،042 صفحة يف الطوسي غيبة يف جاء ما قرأنا إذا خصوصاً 

:ْلوُْْفقيلْاللَّعنة،ْفيوَْوَخرجتُْذمَّْْبعدماْالعزاقرْأبيْابنُْكتبْعنْروحْابنْالُحَسينْسألواَْلمَّا -
 وكان األوَّل، الطِّرازِ  من اؼبراجع من اؼبراجع، كبار من كان - ِماَلء؟ْم نهاْوبُ ُيوتناْبكُتُبوْنَعَملُْْفكيفَْ
 فماذا - ِمالء؟ْم نهاْوبُ ُيوتناِْبُكُتبوْنعملُْْفكيف:ْلوُْْفقيل - الشِّيعة هبا تعملُ  عملية رسالةً  التكليف كتابو

ْقال - روح؟ ابن اغُبَسٌن قال ْبنيُْكُتبْعنُْسِئلْوَقدْالعسكريّْْالَحسنُْْإمامناْقالوُْْماْفيهاْأقولُْ:
 ؿُبَمَّد، آل عن اَنرفوا علمية عائلة فضال وبنو - ِمالء؟ْم نهاْوبُ ُيوتناْبكتبهمْنعملُْْكيف:ْفقالواْ،فّضال
 آراؤىم أمَّا - !رَأواَْماَْوَذُروا - صحيحة رواياهتم - َرَوواِْبَماُْخُذوا:ْعليوْاهللَْصَلواتُْْفَ َقال - َفَطحيَّة
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 فهموىا ذلك بعد ُثَّ  ،وأحاديثنا رواياتنا نقلوا ،علينا كذبوا ما لكنَّهم بآرائهم، لكم شأن ال فاطرحوىا،
 ما بروايتها ُخُذوا الشَّلمغان ُكُتب يعين - !رَأواَْماَْوَذُرواَْرَوواِْبَماُْخُذوا:ْفقال - يريدون ىم ما حبسب

 ؟ىي ما النتيجة .لوُ  ىذا جانباً، فاطرحوه ىو َفهُمو آراؤه أمَّا هبا، خذوا ؿُبَمَّد آل عن رواية من فيها جاء
 ىذا ألنَّ  ،للشَّلمغان التكليف كتاب ىو الكتاب ىذا بأن قُلنا إذا الكتاب ىذا يف يأت ما أن 3النَّتيجة
 .للشَّلمغان التكليف كتاب بأيدينا يصل مل الكتاب
ْموردْأنَّوُْْفهلْالمذكورةْاالحتماالتْإحدىْفرضِْْوعلى -3يقول الشرىستان جواد السيِّد ويستمر
ْاألحكامْاستنباطْفيْعليوِْْالتعويلْيُمكنْوىل - الرَّضوي الفقوُ  الكتاب ىذا يعين - األصحابْاعتماد

 - فتوائيٌّْْفقهيٌّْْكتابٌْْأنَّوُْْإلىْم نهمْوآخرونِْروائيٌّ،ْحديثيِْكتابٌْْأنَّوُْْإلىْاألعالمْبعضَُْْذَىبْال،ْأو
 أو للشَّلمغان، العملية الرِّسالةُ  ىو وإمَّا الصَّدوق، الشَّيخ لوالد العملية الرِّسالة ىو فإمَّا عملية، رسالة يعين
ْوأعالمْ،القومْأكابرْعندْالجدلْمثارْكانْفلذلك - مثَلً  اإلمام أصحاب بعض كتبها عملية رسالة أنَّوُ 

 ،والُفقهاء الُعلماء أدلَّة يذكرُ  ذلك وبعد - مشربوْويؤيدْرأيوْيعضدْالَّذيْدليلوُْْمنهمُْكلّْْوذََكرْالطائفة،
 .حبديثهم وال بكَلمهم يل شأن ال

 3سريع بشكل ،ُعلمائنا بٌن الرَّضوي الفقو خبصوصِ  اؼبشهورة اآلراء ىذه
o الرِّضا لإلمام 3األوَّل الرأي. 
o جيعلنا أيضاً  االحتمال ىذا الصَّدوق، الشَّيخ لوالد العملية الرِّسالة ،الشَّرائع كتابُ  ىو 3الثَّان الرأي 

 الثَّان االحتمال الكتاب، يف الظنَّ  فنُحِسن ،الرِّضا لإلمام األوَّل االحتمال ،الكتاب يف الظن َُنِسن
 .الكتاب يف الظنَّ  َُنِسن

o ىذا حّتَّ  بعضُو، أو اإلمام على مكذوب ؾبعول الكتاب ُكلّ  إما 3قال ؟قال ماذا الثالث االحتمال 
 .بالكتاب الظن ُحسن أساس على الكتاب بعض نعتمد ألن ؾبال فيو القول ىذا حّتَّ  القول

o الكتاب أنَّ  األوَّل كالقول كَلم فهذا العسكري، اغبسن لإلمام اؼبنقبة كتاب ىو 3الرَّابع القولُ  أمَّا 
 .الرِّضا لإلمام

o بالكتاب الظن َنسن جيعلنا أيضاً  وىذا الرِّضا بأمر األَِئمَّة أوالد بعض مؤلَّفات من3 اػبامس القول. 
o أصحاب بعض مؤلفات من أنَّوُ  السَّادس القول اإلمام، أصحاب بعض مؤلفات من أنَّوُ 3 السادس القول 

 أصحاهبم كتب ويف األَِئمَّة عن اؼبرويات يف فاألصل الكتاب، يف الظَّنَّ  َُنسنُ  جيعلنا أيضاً  وىذا اإلمام
 .ذلك خَلفُ  يثبت حّتَّ  الصَّحة األصل

o ا صلواتُ  عنهم صادراً  يكن مل الكتاب بأنَّ  قطعيَّاً  رأياً  يُعطي مل ىذا اؼبتوقف التوقف،3 السَّابع الرأي 
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 . عليهم
o كتاب مع يتعامل روح ابن اغُبَسٌن أن كيف ورأيتم ،للشَّلمغان التكليف كتاب ىو3 الثَّامن الرأي 

 .التكليف
 ال يل بالنِّسبة اآلراء، ىذه على نعتمد أن أردنا إذا ىذا بالكتاب، الظَّنِّ  ُحسن إىل تدفعنا اآلراء ُكلّ  فإذاً 

 اآلراء ىي ىذه الغريب الشِّيعة، علماء آراء االعتبار بنظر نأخذ أن أردنا إذا ولكن اآلراء، ىذه على أعتمد
 3بالكتاب الظَّنِّ  غُبسن تدفعنا اآلراء ىذه من ستة آراء، شبانية اآلن عندنا تَلحظون اؼبوجودة،

o الرِّضا لإلمام أنَّوُ 3 األوَّل الرأي. 
o العسكري لإلمام أنو3 الثَّان الرأي. 
o  ُالرِّضا اإلمام بأمر األَِئمَّة أوالد بعضِ  مؤلَّفات من أنَّوُ 3 الثَّالث الرأي. 
o  ُاإلمام أصحاب بعض مؤلفاتِ  من بأنَّوٌ 3 الرابع الرأي. 
o  ُالصَّدوق لولدهِ  الصَّدوق الشَّيخ والدُ  كتبها الَّيت العملية الرِّسالة أنَّوُ 3 اػبامس الرأي. 
o  ُأقرَّوا والن واب للشِّيعة الشَّلمغان اؼبرجعُ  كتبها الَّيت العملية الرِّسالةُ  التكليف كتاب أنَّوُ 3 السَّادس الرأي 

 .الكتاب ىذا
 3الباقيان الرأيان
o  ٌأكثرهِ  صحة بعدم أو الكتاب ىذا صحَّة بعدم يقطع ال بالتوقف والقائل ،بالتوقف قال رأي. 
o   االحتمال. ؾبعول ُكل و الكتاب ؛األوَّل االحتمال 3َدرجتٌن على واالفرتاء اعَبعل احتمل3 الثَّامن والرأي 

 .ؾبعول بعضوُ  الكتاب ؛الثان
 إىل اآلراء ىذه االعتبار بنظرِ  أخذنا فإذا ؾبعول، ِبُكلِّو الكتاب أنَّ  من قطع يوجد ال القول ىذا على حّتَّ 
 عدم إىل تدفعنا فيو، جاء ما قبول إىل الكتاب، ىذا قبول إىل اآلراء ىذه تدفعنا اآلراء؟ ىذه تدفعنا أين

 أُناقش أنْ  أُريد وال هبم، يل شأن ال والفقهاء، العلماء بآراء أعبأُ  ال أنا ذلك ومع الكتاب، ىذا يف التشكيكِ 
 الشَّك   يُ ثَار الَّيت األحاديث معَ  الُكُتب مع التعاُمل يف والِعرتة الكتابِ  قانونُ  وىو قانون ىناك أساساً  ،أدلَّتهم
 .عليها
 أفسقُ  لنا نقلها الكتاب ىذا يف اؼبوجودة الرِّوايات وىذهِ  الكتاب ىذا أنَّ  االفرتاض ىذا أفرتض دعون

 أمًن بالسيِّد والتقوا قم من جاءوا الَّذين اغُبجَّاج ىؤالء ىم من نعرف وال ،ؾبهولون أقول ال.!! .الُفّساق
 ،الُقرآن ىو ىذا الُقرآن؟ يقول ماذا ،الُفسَّاق أفسقُ  الكتاب، ىذا لنا نقلوا الُفسَّاق أفسقُ  مكَّة، يف حسٌن
 ﴾بِنَبَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُُْ إِْ آَِنٌُا اٌَّرٌَِٓ أٌَُّيَب ٌَب﴿ 3اغبجرات سورة من السَّادسة اآلية وىذه ،اغُبُجرات سورة وىذهِ 
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 يقولو دبا لنا شأن ال إذاً  ربقَّقوا، تأكَّدوا تثبَّتوا ،أخبارىم تردوا ال ؛﴾فَخَبٍََّنٌُا﴿ النَّبأ هبذا الُفسَّاق جاءنا
 الُفسَّاق أفسقَ  أنَّ  العامل، يف الُفسَّاقِ  أفسق أنَّ  لنفرتض ذُكرت، الَّيت اآلراء ىذه غًنىم، يقولو ما الرِّجاليون،

 ُكلّ  قالو دبا لنا شأن ال ،أيدينا بٌن اآلن والكتاب ،الكتاب هبذا جاءونا الَّذين ىم األرضية الُكرة وجو على
 العلم مع العامل، ُفسَّاق وأفسق التأريخ، ُفسَّاق أفسقُ  الُفسَّاق، أفسقُ  بوِ  جاءنا الكتاب ىذا الُعلماء، ىؤالء

 لكنَّين مكة، إىل ُحجَّاجاً  وجاءوا ،البيت أىل شيعة من كذلك، ليسوا الكتاب هبذا جاءوا الَّذين أنَّ 
 ىذا مع نتعامل فكيف ،الُفسَّاق أفسقُ  ُىم الكتاب هبذا جاءونا الَّذين أنَّ  مُيكن، ما أبعد إىل سأذىب
  الكتاب؟

 السَّند؟ من نتأكَّد نتأكَّد؟ كيف تأكَّدوا، ،﴾فَخَبٍََّنٌُا بِنَبَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُُْ إِْ آَِنٌُا اٌَّرٌَِٓ أٌَُّيَب ٌَب﴿ 3يل يقول الُقرآن
 ما اؼبنت، من نتأكد نتأكَّد؟ كيف ،الكتاب هبذا جاءنا فاسقٌ  اػبرب، منتُ  اؼبنت، من نتأكَّد!! فاسق ىو ما

 نقل الَّذي طبيعة حبسب اػبرب قبول أو الكتاب قبول كان فإذا الُفسَّاق، أفسقُ  ىذا ،نعرفوُ  َننُ  فاسق ىو
 ُتسِقط اآلية وىذه ،صرَية واآلية ذلك، يرفض الُقرآن لكن اػبرب، نُردَّ  أنْ  اؼبفروض الُفسَّاق، أفسقُ  فهذا اػبرب
  .اغبوزوية دراساتنا يف اؼبوجودة الرتىات وىذه الرجايل واؼبنهج السَّندي اؼبنهج ىذا
 كانت إذا ميكن ؟ِمزاجية القضيَّة ىل ؟نتثبَّت كيف ،تثبَّتوا ،﴾فَخَبٍََّنٌُا بِنَبَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُُْ إِْ آَِنٌُا اٌَّرٌَِٓ أٌَُّيَب ٌَب﴿

 السياسيون سيتثبَّت سياسية القضيَّة كانت إذا ميكن، ،قناعات حبسبِ  اػبرب من سأتثبَّت عائلية اؼبشكلة
 باألحاديث اؼبشحون الكتاب هبذا جاءنا الُفسَّاقِ  أفسقِ  عن نتحدَّث َننُ  ووسائلهم، قناعاهتم حبسب
 ؟نتبٌنَّ  كيف ؿُبَمَّد آل يا 3نقول ؿُبَمَّد آل نسألُ  ،الرَّضوية

 يدي بٌن الَّيت الطبعة ،الِكتاب وشواىد بالُسنَّة األخذ بابُ  ،الكايف من األوَّل اعبزء ىو وىذا الكايف ىو ىذا
 لنا يضع الثَّان اغبديثُ  ،12 صفحة ،قمري ىجري 0401 ،السادسة الطبعة ،إيران ،األسوة دار ىي

ْنَِثقَُْْمنْْْيَ ْرِويوْالَحِديثِْاْخِتاَلفَِْْعنْْْاهللَْعْبدِْْأَبَاَْسأَلتُْ -3يقول ىو يعفور أيب ابن عن اغبديث اؼبنهج،
ُهمِْبو  األشخاص وبعض ،هبم نثقُ  ينقلوَّنا األشخاص بعض ،عنكم األحاديث تأتينا - ِبوْنَِثقُْْاَلَْْمنَْْْوم ن ْ
َْعنْْْاهللَْعْبدِْْأَبَاَْسأَلتُْ - معروفة شيعيَّةٌ  شخصيةٌ  يعفور أيب وابنُ  - اهللَْعْبدِْْأَبَاَْسأَلتُْ - هبم نثقُ  ال

ُهمِْبوْنَِثقَُْْمنْْْيَ ْرِويوْالَحِديثِْاْخِتاَلفِْ َْوَردَِْْإَذا:ْقَالَْ - الصَّادق؟ إمامنا قال ماذا - ِبوْنَِثقُْْاَلَْْمنَْْْوم ن ْ
 الُقرآن على يكون العرض - اهللَْرُسولِْْقَ ْولِِْْمنَْْْأوْْْاهللِْكَتابِِْْمنَْشاِىَداًَْْلوُْْفَ َوَجْدُتمَْحِديثٌَْْعَليُكم
 .صبيعاً  حديثهم ىو ا رسول حديثُ  نقول وحٌن نعرفُو، الَّذي ا رسول حديث وعلى

تُنا قال ماذا الشَّريف الكايف نفس يف َْعن - 04 اغبديث رقم ،27 صفحة - َساِلمْابنِِْْىَشامَْعن -؟ أِئمَّ
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 أصحاب ُعلماء من وىؤالء - اهللَْعبدِْْأَبَاَْسِمعَناْ:قَاُلواَْوَغيرِه،ُْعْثَمانْابنَِْْوَحمَّادَْساِلمْابنِِْْىَشام
َْوَغيرِه،ُْعْثَمانْابنَِْْوَحمَّادَْساِلمْابنِِْْىَشامَْعن - عثمان ابن ضباد ،سامل ابن ىشام ،الصَّادق اإلمام
َْحِديثُْْأَِبيَْوَحِديثُْْأَِبيَْحِديثَُْْحِديِثي - يقول الصَّادق إمامنا يقول ماذا - اهللَْعبدِْْأَبَاَْسِمعَناْ:قَاُلوا

 - السَّجاد - َجد يَْحِديثُْْأَِبيَْوَحِديثُْ - الباقر يعين - أَِبيَْحِديثَُْْحِديِثي - السَّجاد َجد هُ  - َجد ي
َْأِميرَِْْحِديثُْْالَحَسنَِْْوَحِديثُْْالَحَسنَْحِديثُْْالُحَسينَِْْوَحِديثُْْالُحَسينَْحِديثَُْْجد يَْوَحِديثُْ
 .َوجلَّْْعزَّْْاهللَْقولُْْاهللَْرُسولَِْْوَحِديثُْْاهللَْرُسولَِْْحِديثُْْاْلُمْؤِمِنينَْأِميرَِْْوَحِديثُْْاْلُمْؤِمِنين

ثُنا الَّيت الصَّادق إمامنا عن ،12 صفحة يف الرِّواية إىل نعود  علينا تردُ  لوُ  قال أنْ  بعد ،يعفور أيب ابن هبا َُيدِّ
َْوَردَِْْإَذا - ؟الصَّادق قال فماذا ،هبم نثقُ  ال الرِّواة وبعض هبم نَثقُ  الرواة بعض ،ـبتلفة عنكم األحاديث

 ِبوَْأْوَلىِْبوَِْْجاءَُكمْفَالَِّذيَْوِإالَّْْاهللَْرُسولِْْقَ ْولِِْْمنَْْْأوْْْاهللِْكَتابِِْْمنَْشاِىَداًَْْلوُْْفَ َوَجْدُتمَْحِديثٌَْْعَليُكم
 !اعبحيم إىل الرِّجال علمُ  فليذىب.!! .جهّنم ىاوية يف الرِّجال علم سقط ،بوِ  تثقون ال أو بوِ  تثقون سواء -

 ،الثَّقَلن وىذان ،بالثَّقلٌن نتمسَّك أنْ  أمرنا األعظم النَّيب   ،والعرتة الُقرآن منطقُ  ىذا ،ؿُبَمَّد آل منطق ىو ىذا
 .العرتة ىي ىذه ،النَّاطق الكتاب منطق وىذا ،الصَّامت الكتاب ىو ىذا ،الُقرآن ىو ىذا

 الكتاب ،والعرتة الكتاب منهج إىل نعود ،حولوُ  الش كوك تُثار الَّذي البيت أىل حديث مع نتعامل ىكذا
 على اعرضوه 3قالوا ؟قالوا ماذا األَِئمَّة ،الُفسَّاق أفسق من حّتَّ  األخبار تردوا ال ،تبيَّنوا ،تثبَّتوا 3يقول

 ىناك ،حديثهم ُكلّ  يف نشك   ال ألنَّنا ،تعرفونوُ  الَّذي حديثنا على اعرضوه ،حديثنا على واعرضوه ،الكتاب
 أحاديثهم من ىناك ؟باغبديث اغبديث نُوثِّق كيف قائل يقول فَل ،لنا بالنِّسبة قطعي   ىو ما أحاديثهم من
 وعلى ،بو اؼبقطوع حبديثهم اؼبفسَّر ا كتابِ  على اؼبشكوك اغبديث فنعرضُ  ،لنا بالنِّسبة قطعيٌ  ىو ما

 بيانوِ  على سآت اؼبوضوع ىذا ،آخر موضوع ىذا ؟بذلك قطعنا كيف ،عندنا بو اؼبقطوع حديثهم
 .(اػباسبة) 3عنوانوُ  والَّذي والعرتة الكتاب ملفِّ  من الرَّابع اعبزء يف وبالتفصيل

 ىذا على تُثار الَّيت اإلشكاالت من ،ؿُبَمَّد آل حديثِ  على الكتاب ىذا سنعرض فإنَّنا ،اؼبنهج واضح
 ،اؼبخالفٌن مع تتفقُ  موارد فيها اغبديثية الُكُتب ُكلّ  ىي ما ،اؼبخالفٌن مع تتَّفق اؼبوارد بعض فيو أنَّوُ  الكتاب

 غاية يف اؼبخالفٌن عن اغبديث صار الرَّضوي الِفقو إىل وصلنا َلمَّا ؟أين الغرابةُ  ،ىكذا اغبديثية الكتب ُكلّ 
 اغبديثية الكتب ُكلّ  ىي ما!! البيت ألىل اؼبخالفة الثَّقافة يف آذاَّنا إىل غارقةٌ  الشِّيعيَّة واؼبؤسَّسةُ  ،األمهيَّة

 الكَلمُ  وىذا ،القوم يوافق دبا النَّاس يُوافق دبا نتكلَّم َننُ  3يقولون األَِئمَّة ىم ما ،اؼبخالفٌن حديث من فيها
 .البيت أىل حديث فقوِ  بديهياتِ  من الشَّيءُ  وىذا ،يقولون ىكذا ىم ما ،تقيَّةً  منَّا يأت
ا ،آخره إىل أوَّلوِ  من الكتابِ  ىذا عن أربدَّث أنْ  أُريد ال ىنا أنا الرَّضوي، والِفقو َننُ   ىذين عن وإَّنَّ
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َْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّالةِِْْاْفِتَتاحِِْْعْندَْواْنِوي - عليكم قرأهتما الَّذين السَّطرين
َنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْوَاْجَعلَْوآِلو  ُكلّ  عن أربدَّث أن أُريدُ  ال ،اؼبقطع ىذا عن أربدَّث أنا - َعي ْ

 هبذا جاءنا الَّذي ىو العامل يف الُفسَّاق أفسقَ  أنَّ  وافرتضتُ  ،الكتاب ىذا يف جاء اؼبقطع ىذا ،الكتاب
 ،ا كتاب على اغبديث ىذا نعرض أنْ  علينا البيت أىل حديث حبسبِ  ،نُرد هُ  ال الُقرآن حبسب ،الكتاب

 نعرفوُ  الَّذي حديثهم على ،ا رسول حديثِ  على نعرضوُ  وأن ،ُزخرف فهو خالفو وما بو نأخذُ  وافقو فما
 .أصبعٌن عليهم وسَلمو ا صلواتُ  حديثهم بأنَّوُ  ونقطع
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
ْاألَِئمَّةِْمنَْواِحَداًَْْوَاْجَعلَْوآِلوَْعَليوِْْاهللَْصلَّىْاهللَِْْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِِْْذْكرَْْالصَّالةِِْْاْفِتَتاحِِْْعْندَْواْنِوي
َنيكُْنْصبَْ  لتكبًنة يديوِ  يرفعُ  حينما للُمصلِّي عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا إمامنا يقولوُ  الكَلم ىذا - َعي ْ

 ىذه يف العصمة بيت أىل أحاديثِ  على َّنر   - ُأُذنَيكَْشْحَمةَْأَصاِبعكْبِأْطَرافُِْْتَجاوزَْواَلْ - اإلحرام
 العرتة أحاديث وبٌن الكري الكتاب آيات بٌن ما معكم سأذبوَّلُ  ،اآلتيتٌن اغبلقتٌن يف وكذلك ،اغبلقة

 .ُقطب سيِّد إىل وال ،الصوفية إىل وال ،واؼبعتزلة األشاعرة إىل وال ،الشَّافعي إىل بكم أذىب لن ،الطاىرة
يقة الفدكية اػبطبة يف جاء ماذا  اعبزء ،العلوم عوامل من أقرأ وأنا ،الكَلم ىذا علينا مرَّ  وقد! ؟الكربى للصدِّ

 ،األلفاظ يف اختَلف مع ،رواية من أكثر يف اػبطبة ىذه وردت وقد ،912 صفحة ،فاطمة عوامل من الثان
يقةُ  تقول فماذا ،الِكرْب  عن للن فوس تنزيهاً  ُشرِّعت الصََّلة أنَّ  من بنفسوِ  جاء اؼبقطع ىذا ولكنَّ   الطاىرة الصدِّ

َْلُكمَْتْطِهيَراًْْاإِليَمانْاهللَُْْفَجَعل -؟ الشَّهًنة الفدكية خطبتها من اؼبعروفة الرِّواية حبسبِ  خطبتها يف الُكربى
 النقطة ىذه عن اغبديث ليس ،اغَبَسن ابنِ  اغُبجَّةِ  واليةُ  ىو اإلميان ،علي   والية ىو واإلميان - الش ْركِْمن

 ،التشريع ِعلَّةُ  ىذه - الِكْبرَْعنَِْْلُكمْتَ ْنزِيَهاًَْْوالصَّاَلةْالش ْركِْمنَْلُكمَْتْطِهيَراًْْاإِليَمانْاهللَُْْفَجَعل - اآلن
 لنا تُبيِّنها التفاصيل ،إصبايل ُعنوان العنوان ىذا ،الصََّلة يف التشريعِ  أساسُ  ىذا ،التشريع حكمةُ  ىذه

يقة كَلم يف ىنا اغبديث ليس قطعاً  ،الِكرْب  أنَّ  إىل اإلشارة َمرَّت ،واألحاديث الرِّوايات  عن الكربى الصدِّ
 اػبصلة ىذهِ  قطعاً  ،بينهم فيما االجتماعي التعامل يف النَّاس بعض يف تكونَ  أنْ  مُيكن الَّيت اػبصلة الِكرْب 

 يرتبطُ  العبادات تشريع أنَّ  من مرَّ  ما ِخَلل من ُتَلحظون وأنتم ،التشريع أصلِ  عن ُىنا اغبديث ،مذمومة
 القضيَّةُ  فهذه ،الرِّوايات يف واضحٌ  وىذا ،الصََّلة تشريعُ  ،الصِّيام تشريعُ  ،الوضوء تشريعُ  ،آدم أبينا بقصَّة

 .اػبَلفة مشروعُ  األُُفق بذلك مرتبطةٌ 
 إٌَِّب ۞ أَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَسَدَدَ﴿ 3ص سورة يف ،ص سورة يف اآليات إليو أشارت الَّذي اؼبضمون

 َِِٓ وُنجَ أََْ أَسْخَىْبَسْثَ بٍَِدَيَّ خٍََمْجُ ٌَِّب حَسْدُدَ أَْ َِنَعَهَ َِب إِبٍٍِْسُ ٌَب لَبيَ ۞ اٌْىَبفِسٌَِٓ ِِْٓ ًَوَبَْ اسْخَىْبَسَ إِبٍٍِْسَ
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 أبو رواه الَّذي وآلو عليو ا صلَّى ا رسول عن اغبديثِ  حبسبِ  ،ىم رواياهتم حبسب والعالون ؛﴾اٌْعَبٌِنيَ
 لغًنِ  يسجدون ال الَّذين العالون ُىم ىؤالء ،(ُحَسٌن ،َحَسنٌ  ،فَاِطَمة ،علي   ،ؿُبَمَّدٌ ) 3العالون اػبدري سعيدٍ 

 ،آلدم سجدوا طبقاهتم ِبُكلِّ ﴾ أَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَسَدَدَ﴿ 3وغًنىم الكر وبي ون اؼبَلئكةُ  أمَّا ،ا
 ، سجودٌ  ىو ،آدم يف َشعَّت الَّيت ألنوارىم الس جود كان ،آلدم السجود كان ما البيت أىل وأحاديثُ 
 ا بأمر ا لغًن السجودُ  ، سجودٌ  ىو ِقبلةً  آدمُ  كان حيث آلدم والسجود ، سجود ألنوارىم السجود

 وتأتينا ،عليّ  وآل علي   منطق ىو وىذا ،العبودية منطق ىو وىذا ،العقل منطقُ  ىو ىذا ، سجودٌ  ىو
 .الرِّوايات
 ؟شيءٍ  أليِّ  فصَلتنا - ﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ أََْ أَسْخَىْبَسْثَ﴿ 3الِكرْب  ىذا عن - الِكْبرَْعنَِْْلُكمْتَ ْنزِيَهاًَْْوالصَّاَلةَْ

 وقت يف ليس الِكرْب  عن نتنزَّه أنْ  ،ؿبضرىم ُكل وُ  والعاملَُ  ،ؿُبَمَّد وآلِ  ؿُبَمَّدٍ  ؿبضر يف الِكرْبِ  عن نتنزّه أنْ  ألجلِ 
 ؿبضرِ  يف نكون حينما نُفوسنا يف يُعشِعشُ  الَّذي الِكرْبِ  من اػبَلصِ  ألجل عَلج ىذهِ  الصََّلةُ  ،فقط الصََّلةِ 

 اإلمام ،ظبعتم أََما ،قرأمت أََما ،ذلك دون بل.!! .ؿُبَمَّد وآل ل ُِمَحمَّدٍ  ؿبضرٌ  ُكل و والعاملُ  ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّد
نيا) 3يقول الصَّادق  شيئاً  يكون ال كلوُ  العامل يعين ،(ِيَديِْمنَْكَراَحِتيْ،الَجوزَةَْكَفلَقةْال َمعُصومِْعندَْْالدُّ

 ،ؿبضرىم كل وُ  العاملُ  3فنقول ،شأننا حبسبِ  نتحدَّثُ  ولكنَّنا ،ذلك من وأكرب أوسع ؿبضُرىم ،ؿبضرِىم يف
 أحدق قد والعرشُ  ،بو أحدقت الَّيت الواسعة اغبقيقة ىذهِ  يف العرشِ  قيمةُ  ما ،(ُمْحِدِقينِْبَعْرِشوَْوَجَعَلُكم)

 ودبا ِبُكلِّها السَّموات تقول والرِّوايات ،واألرض السََّموات َوِسع قد الُكرسي أنَّ  من صريحٌ  والُقرآنُ  ،بالكرسي
 ِبُكلِّو العرش وأمَّا ،فَلة يف كحلقةٍ  العرش إىل بالنِّسبةِ  والكرسي   ،الكرسي إىل بالنِّسبة فَلةٍ  يف كحلقةٍ  فيها
 من أفضلُ  وأنا ،ا نور من ونُوري ،نوري من فالعرشُ  وآلو عليو ا َصلَّى قال كما ،شؤوناهتم من شأنٍ  فهو

 ما ُقلْ  ،ُمتضاِفرة ،وفًنةٌ  ،صرَيةٌ  والرِّواياتُ  ،ا نور من ؿُبَمَّد ونور نوره من العرشُ  ،نوري من فالعرشُ  ،العرش
 .اعبهات ىذه عند طويَلً  أقف أن أريدُ  ال وأنا ،اغبقائق ىذه يف شئت

 النِّهائية النَّتيجةُ  ،النِّهائية النتيجة ىي ىذه ،زماننا إمامِ  ؿبضر يف الِكرْبِ  عن نُ ُفوِسنا لتنزيو وسيلةٌ  فالصََّلة
َنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْوَاْجَعل -؟ الرِّضا إمامنا قال ماذا ،ىذه ىي للصََّلةِ   !زمانك إمام قطعاً  - َعي ْ

 قال اآلن يسمعين فبَّن بعضاً  أنَّ  أعلم ألنَّين ،تِباعاً  الكَلمُ  سيأت ،الفهم يف وال اغُبكمِ  يف تستعجلوا ال
 يف سنتجوَّل ،الكري الكتاب يف سنتجوَّل ،كذلك ليست القضيَّة ،وجدهتا ،هبا َنَطق الرَّجلُ  ىذا يعين وجدهتا

 .تريدون ما قولوا ذلك وبعد ،والزِّيارات واألدعية الرِّوايات
 وصفها مثلما - الِكْبرَْعنَِْْلُكمْتَ ْنزِيْ َهاًْْالصَّاَلةَْْوَجَعلَْ -؟ عليها وسَلمو ا صلواتُ  زىراؤنا تقول فماذا
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ا من نَِبي نا  يف الِكربِ  من للَخَلصِ  الصََّلة هبذه نُ ُفوسنا نُ َنظِّف أنْ  ،تنظيف عملية ،َّنر يف اغتسالٍ  عملية أَّنَّ
 ،ا تقبل ،بامتياز شافعية صَلة صَلتُنا ،صَلتنا يف موجوداً  ليس قطعاً  اؼبعىن ىذا ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  ؿبضر

ِْمنَْوَلكَْ) 3دبضموَّنا الصََّلة ؟صَلتكم مضمون ما ،وبامتياز ،وبامتياز ،بامتياز شافعيَّةٌ  صَلةٌ  صَلتنا
 اغبلقة ىذه ،تستعجلوا ال َعَليَّ  اصربوا قلت كما ؟صَلتكم مضمون فما ،(َعَليوَْأقْ َبلتََْْماَْصاَلِتكَْ
ا فقط بالصََّلة يرتبطُ  ال األمر ألنَّ  ،الص ورة لكم ستتضحُ  القادمتان واغبلقتان  ولكن ،العباداتِ  ِبُكلِّ  وِإَّنَّ

 ولوُ  ،اغَبَسن ابنُ  اغُبجَّةُ  ىو واحد أصل لوُ  الدين ىذا ،واحد أصلٌ  ىناك! !زماننا إمام ىو ِدينُنا دائماً  تذكروا
 .ذلك يف اغبديث وتفصيل الكَلم ومرَّ  ،فاطمة ىي واحدة قَ يِّمةٌ 
 الظهر صَلة نِيَّة عن وماذا تقولون اآلن - اهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي - الرِّضا إمامنا يقول فماذا
 كما تشريعها يف األصلُ  ؟ىو ما َصَلتك من اؽبدفُ  ،ىذه ىي النِّيةُ  ،ذكرهِ  على سآت ىذا العصر؟ صَلة
يقة قالت  ما منها اؽبدف ،جعلها يف األصل ىذا ،(الِكْبرَْعنَْلُكمْتَ ْنزِيَهاًْْالصَّاَلةَْوَجَعلَْ) 3الكربى الصدِّ

 ... ؿُبَمَّد آلُ  يُ بَ يِّنوُ  أيضاً  منها اؽبدفُ  ؟ىو
 أجلها من الَّيت العلة عنوان ربت الثَّان الباب ىو وىذا ،الثَّان اعبزء ،الشَّرائع ِعللُ  ،الشَّرائع ِعللُ  ىو ىذا

 يف باْلُمجمل تتحدَّثُ  الثَّانية الرِّواية ألنَّ  ،األوىل الرِّواية إىل أعود ُثَّ  الثَّانية الرِّواية لكم أقرأ ،الصََّلة ا فرض
َْأنَِّْْسَنان،ْابنُِْْمَحمَّدَِْْعن - الثَّانية الرِّواية .األوىل الرِّواية يف سيكون الواضح والتفصيل ،الِكرْب  معىن أجواء

 ىي ما - الصَّاَلةِْعلَّةَْأنَّْْ،َمَسائِلوَِْْجَوابِِْْمنَْكَتبِْفيَماِْإلَيوَِْْكَتبَْ - الرِّضا إمامنا - الر َضاْالَحَسنِْْأَبَا
ُ  اإلمام قطعاً  منها، اغِبكمة ؟الصََّلة علة ْ،لِلَّوْبِالرُّبُوبِيَّةِِْْإقْ َرارٌِْْإنَّهاْالصَّاَلةِْعلَّةَْأنَّْ - ىذا من جانباً  يُ بَ ٌنِّ

 من أرادهُ  الَّذي اؼبعىن ىو ىذا - َوال َمْسَكَنةْبِالذُّلْ َْجاَللُوَُْْجلَّْْالَجبَّارَْيَديْبَينََْْوِقَيامٌْْ،األَْنَدادَْوَخلعُْ
 لنور سجدوا ،آلدم سجدوا حٌن الصِّفة هبذه اتَّصفوا اؼبَلئكة ،استكرب إبليس ولكنَّ  إبليس، ومن اؼبَلئكة

 ِبَكاِملها األنوار ،اغُبَسٌن يف أنوارىم ُأصبلت الَّذين اؼبعصومٌن والتِّسَعة ،واغُبَسٌن َواغَبَسنِ  وفَاِطَمة وعلي   ؿُبَمَّدٍ 
  .اغُبَسٌن يف التسعة األنوار وُأصِبلت اػبمسة األنوار أشرقت آدم يف لكن ،إبراىيم يف أشرقت

ْبِالذُّلْ َْجاَللُوَْجلَّْْالَجبَّارَْيَديْبَينََْْوِقَيامٌْْ،األَْنَدادَْوَخلعُْْ،ِللَّوْبِالرُّبُوبِيَّةِِْْإقْ َرارٌِْْإنَّهاْالصَّاَلةِْعلَّةَْأنَّْ
 سالف من لإلقالة والطلب - الذُّنُوبَْساِلفِِْْمنِْلإِلقَاَلةَِْْوالطََّلبَِْْوااِلْعِتَرافَْوالُخُضوعَُْْوال َمْسَكَنة

َْعَلىْالَوجوَِْْوَوضعِْ - إصرىا عنها يرفع أن ،عنَّا يعفوا َأن ،ُذنُوبَنا يُِقيَلنا أنْ  ،ُذنُوبنا يُِقيَلنا أن ،الذ نوب
ُْمَتَذل الًَْْخاِشَعاًَْْوَيُكونَْْ،َبِطرٍَْْواَلْْنَاسٍَْْغيرََْْذاِكَراًَْْيُكونَْوَأنْْْ،هللِْإْعظَاَماًَْْمرَّاتَْخمسَْيومُْكلّْْاأَلْرض

نْ َياْالد ينِِْْفيْلِلز يَاَدةْطَالَِباًْْرَاِغَباًْ ْبِاللَّيلَِْْوَجلَّْْعزَّْْاهللِْذْكرَِْْعَلىَْوال ُمَداَوَمةِْْاإِلْنزَِجارِِْْمنِْفيوَِْْماَْمعََْْوالدُّ
َْيَديوِْْبَينََْْوِقَياِموِِْْلَرب وِِْْذْكرهِْْفيَْوَيُكونَْوَيْطَغىْفَ َيْبطُرَْوَخاِلَقوَُْْوُمَدب  َرهَْسي َدهُْْدُْالَعبْْْيَ ْنَسىْلَِئالَّْْ،َوالن ََّهار
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 يف نفوسنا من التكب  رُ  يتَلشى حٌن ،التسليم ىو وىذا - الَفَسادْأَنْ َواعِْمنْوَمانَِعاًْْال َمَعاِصيَْعنَْلوُْْزَاِجَراًْ
 .إليهم بالتسليم وذلك ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  ؿبضرِ 

 َننُ  الصََّلة نِيَّةُ  ،القول تفصيلُ  وسيأت ىنا ؾُبمل بشكل إليها ُأشًنُ  لكنَّين ذكرىا على سآت الصََّلة نِيَّةُ 
 وجزءٌ  ،نُطيعوُ  أنْ  على بايعناه ؟شيءٍ  أيِّ  على بايعناه زماننا إمام بايعنا حٌن ،زماننا إمام بايعنا ِحٌن نويناىا

 ؟يقولون ماذا الفقهاء اآلن ،وىكذا أربعاً  الظهر وصَلة ،ركعتٌن الص بح صَلة ُنصلِّي أنْ  على طاعتو من
 اآلن من ،اآلن من موجودةٌ  عندنا الن ِّيَّةُ  ،يوم ُكلّ  يف الن ِّيَّة ذبديد إىل حباجةٍ  َنن ىل رمضان شهر يأت حينما

 حاصلة الن ِّيَّة ىذه ،ىكذا اؼبتدينٌن ُكلّ  ،ىكذا اؼبؤمنٌن وُكلّ  ،رمضان شهر أصوم حيَّاً  بقيتُ  إنْ  ناوي أنا
ا ،اػبط طول على موجودة الن ِّيَّة ،لتجديدىا حاجة ال ،وانتهينا  وَخَلد ،بنيَّاهِتم اعبنان يف اعبنان أىل َخَلد إَّنَّ

 على فهم الدنيا يف َخَلدوا لو الصَّاغبون 3يبينون ؟اؼبعىن ىذا يبينون كيف األَِئمَّة ،بنيَّاهِتم النًنان يف النَّار أىل
نيا ىذه يف َخَلدوا لو والطّاغبون ،الطاعة نِيَّة  واؼبعصية زماننا، إلمام الطاعة والطاعة ،اؼبعصية نيَّة على فهم الد 

  .التصو ر ىذا زماننا، إلمام اؼبعصية
 الطاعة وىذه واحدة بطاعة ُمطالبون َننُ  ،الصِّيام طاعة عن ُمنفردة الصََّلة بطاعة نأت أنَّنا من التصور ىذا
 بالطاعات ُتسمَّى الص ور ىذهِ  ،صور ؽبا الطاعة ىذه ،زماننا إمام طاعة ىي واحدة بطاعة ُمطالبون ،صور ؽبا

 الطَّاعة ىذه الطَّاعة على بايعنا حٌن ،واحدة طاعة الكامل باؼبعىن اغبقيقي باؼبعىن واحدة الطاعة ،ؾَبازاً 
 الن ِّيَّةُ  ىذه ،أصبعٌن عليهم وسَلمو ا صلواتُ  أحكامهم من يأت ما ِلُكلِّ  شاملة ،العبادات ِلُكلِّ  شاملة

 فقو حبسبِ  ،الشَّافعي نِيَّةُ  ىذهِ  ُعلِّمناىا الَّيت الن ِّيَّةُ  ىذه أمَّا ،الرِّوايات وستأتينا ،والعرتة الكتاب منهج حبسب
 الَّيت والرِّوايات َننُ  ،اآلن والرِّوايات َننُ  ،واؼبصادر والوثائق الكتب خَلل من لُكم وسأعرضها الشَّافعي

ثُنا َْلُكمْتَ ْنزِيَهاًْْالصَّاَلةَْوَجَعلَْ) 3بال ُمجمل لنا بينت الزَّىراء ؟اؽبدف ىو ما ،الصََّلة ىذهِ  من اؽبدف عن رُبدِّ
 .(الِكْبرِْعنِْ

ْفَِإنَّْْ،الصَّاَلةِْعلَّةَْعنْاهللَْعْبدِْْأَبَاَْسأَلتُْ:ْقَالَْْالحكمْابنْىشامُْ -3الصَّادق إمامنا عن ،الثَّانية الرِّواية
 ؟بالنَّاس تفعلُ  ىكذا وىي ا شرَّعها ؼباذا - أَْبَدانِِهمِْفيَْلُهمَْوُمْتِعَبةٌْْ،َحَواِئِجِهمَْعنِْللنَّاسَِْْمْشَغلةِْفيَها

َْعنِْللنَّاسَِْْمْشَغلةِْفيَهاْفَِإنَّْْ،الصَّاَلةِْعلَّةَْعنْاهللَْعْبدِْْأَبَاَْسأَلتُْ - الصََّلة إىل ينظرون ىكذا النَّاس
 - الصَّادق إمامنا يبينها اعبهات من وجهة علل - ِعَللِْفيَهاْ:قَالْ؟أَْبَدانِِهمِْفيَْلُهمَْوُمْتِعَبةٌْْ،َحَواِئِجِهم

ْالَخَبرِِْْمنْبَِأْكَثرَْوآِلوَِْْعَليوِْْاهللَْصلَّىِْللنَِّبيَْتذَكُّرَْواَلْْتَ ْنِبيوِْبَغيرْتُرُِكواَْلوْالنَّاسْأنََّْْوَذِلكِْعَلل،ِْفيَها
 فيها الصََّلة ىذهِ  يقول اإلمام - اأَلوَُّلونَْعَليوَِْْكانََْْماَْعَلىَْلَكانُواْأَْيِديِهمِْفيْالِكَتابَْوبَ َقاءِْْ،اأَلوَّل
 ،األخبار ِإالَّ  أيديهم يف ليس اؼبسلمٌن أنَّ  ،النَّاس أنَّ  لو 3يقول ،العلل ىذه من جانب عن يتحدَّث ُثَّ  ِعلل،
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 تكون ماذا ،الُقرآن يعين ،الكتاب وبقاء األخبار إالَّ  أيديهم يف يكن مل لو السًِّن، حديثُ  ،التأريخ حديث
  ؟النَّتيجة
ُْىمَْماِْإَلىْأُنَاَساًَْْوَدَعواُْكُتَباًَْْوَوَضُعواِْديَناًِْْاتََّخُذواَْكانُواَْقدَْفِإن َُّهمْ،اأَلوَُّلونَْعَليوَِْْكانََْْماَْعَلىَْلَكانُوا

َْأْمرَْْيُ ْنِسيِهمْاَلَْْأنَْْْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاهللَُْْوَأرَادَْْ،َذَىُبواِْحينَْوَذَىبَْأْمُرُىمَْفَدَرسََْْذِلكَْعَلىَْوقَ تَ ُلوُىمَْعَليو
ْ،بِاْسموِْْيُ َناُدونْ،َمرَّاتَْخْمسَْيومُْكلْ ِْفيَْيْذُكرُونوُْْالصَّاَلةَْعَليُهمْفَ َفَرضَْْوآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىُْمَحمَّدٍْ

 الَّذي نفسو الكَلم ىذا ىو ما - ِذْكُرهْفَ يَ ْنَدِرسََْْويَ ْنُسوهَْعْنوْيَ ْغَفُلواْاَلِْْلَكيْاهللَْوِذكرْبِالصَّالةَْوتَ َعبَّدوا
َْواْجَعلْ،َوآلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي -3الرِّضا إماُمنا قالو

َنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِْمنَْواِحَداًْ   .ىذهِ  ىي الن ِّيَّةُ  - َعي ْ
 نفهم وحينما ،الرِّوايات عنها ربدَّثت الَّيت الثَّقافة بنفس نتوضَّأ حينما اؼبسرتسل بشكلها ستأت الن ِّيَّةُ  وىذه

 أنَّ  نعرف وَننُ  نقفُ  وحينما ،عنو اغبديثُ  مرَّ  والَّذي ،كلماهتم بيَّنتوُ  الَّذي الفهم بنفس األذان أو اإلقامة
 إىل قربةً  ُأصلِّي قلبك يف تنوي أن أو تتلفظ أنْ  ليسَ  الُقرب ،القرب ىو ىذا ،ُحسينيَّة بوابةٌ  اإلحرام تكبًنة

 أذان دون من حّتَّ  أو تقيم أو وتُؤذِّن الفهم هبذا تتوضأ حٌن ،ا إىل الُقربة يف غاطسٌ  اآلن أنت ما ،ا
ا تعرف وأنت اإلحرام تكبًنة إىل وتأت وإقامة  والَّيت ،اغُبُجب نتجاوز كي لنا اغبََّسٌن فتحها حسينيَّة بوابةٌ  أَّنَّ

اً  طبيعي بشكلٍ  ُمسرتسلةً  ترتى اؼبعان ىذه ستكونُ  ،الشَّريف تُراِبو على بسجودنا صلواتنا ستخرتقها  من ِجدَّ
 ،جعفرية صَلةٍ  على رُبِّينا ما ،شافعية صَلةٍ  على رُبِّينا ألنَّنا ؟ؼباذا ،علينا صعبةٌ  اآلن ىي نعم ،تكل ف دون

 ىي ىذه ،الرَّضوية الصََّلة ىي ىذه ،الصََّلة كهذه رضوية صَلةٍ  على رُبِّينا ما ،علويَّة صَلةٍ  على رُبِّينا ما
 اؼبنهج على الطويلة الرتبية ىذه بسبب اؼبعان ىذه نُطبِّق أنْ  أردنا إذا كثًناً  سنعان نعم ،اؼبهدويَّة الصََّلة

َْعَليُهمْفَ َفَرضَُْْمَحمَّدٍَْْأْمرَْْيُ ْنِسيُهمْاَلَْْأنَْْْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاهللَْوَأرَادَْ - الصَّادق إمامنا كَلم ىذا ،الشَّافعي
 البُدَّ  ذُِكر إذا ؿُبَمَّدٌ  ،أبرت ذكراً  كان لوحدهِ  ذُكر إذا وؿُبَمَّدٌ  - َمرَّاتَْخْمسَْيومُْكلِّْْفيَْيْذُكرُونوُْْالصَّاَلةَْ

 من ىذا تعرفون ىل ؟كذلك أنتم ىل ،أمرىم ننسى ال أنْ  الصََّلة فتشريع ،ؿُبَمَّد آل معوُ  يُذكر أنْ 
 !؟أنتم تقولون ماذا ؟صَلتكم
 .الشَّاِفعي ون أي ها إليكم نعود ذلك وبعد فاصل إىل لنذىب

َْخْمسَْيومٍُْْكلْ ِْفيَْيْذُكرُونوُْْالصَّالةَْعَليُهمْفَ َفَرضَُْْمَحمَّدَْأْمرَْْيُ ْنِسيِهمْاَلَْْأنَْْْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاهللَْوَأرَادَْ
يقةُ  عنوُ  ربدَّثت الَّذي اؼبضمون ىذا ىو إذاً  - وآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْبِاْسموِْْيُ َناُدونَْمرَّات  ،الُكربى الصدِّ

ِْفيَْيْذُكرُونوُْْالصَّالةَْعَليُهمْفَ َفَرضَُْْمَحمَّدَْأْمرَْْيُ ْنِسيِهمْاَلَْْأنَْْْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاهللَْوَأرَادَْ - شرحوُ  ىو ىذا
 تسمعوا ولن األحاديث هبذهِ  ظبعتم ال ألنَّكم األحاديث ُأكرِّر أنا - بِاْسموِْْيُ َناُدونَْمرَّاتَْخْمسَْيومٍُْْكلْ 
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 الَّذي !األبرت اؼبنهج َطَمرهُ  ،ُطِمر ؿُبَمَّد آل حديث ،العمائم من وال ،اؼبنابر من وال ،الفضائيات من ال ،هبا
ينيَّة اؼبؤسَّسة يف خصوصاً  ،الشِّيعيّ  وسطنا يف شديد ونشاطٍ  بفاعليةٍ  يتحرَّك  ىو وىذا ،الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 فإنَّنا ،ؿبضرىم يف ؿُبَمَّدٍ  آلِ  يدي بٌن الِكرْبِ  من تنقيةٍ  وسيلةُ  ىي الصََّلة أنَّ  من قليل قبل إليو أشرت الَّذي
َْأْمرَْْيُ ْنِسيِهمْاَلَْْأنَْْْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاهللَْوَأرَادَْ - الصَّادق إمامنا كلماتُ  تقول كما يومٍ  ُكلّ  يف ذكرىم نُديُ 

َْوآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْبِاْسموِْْيُ َناُدونَْمرَّاتَْخْمسَْيومٍُْْكلْ ِْفيَْيْذُكرُونوُْْالصَّالةَْعَليُهمْفَ َفَرضَُْْمَحمَّد
 الصََّلة وحكمة الصََّلة معان أجواءِ  يف ،األجواء ىذهِ  يف الشَّريفة أحاديثهم قراءة يف ونستمر   - َوَسلَّم

 .ومضموَّنا
 األم كتاب من أقرأُ  وال ،عريب البن اغبكم فصوص من أقرأُ  ال إنَّين تذكَّروا ،الشَّرائع علل من أقرأ زلت وال

 ،الكتب ىذه من أقرأ ال !قطب لسيِّد الُقرآن ظَلل يف ،الضَلل كتاب من أقرأُ  ال إنَّين ،تذكروا ،للشَّافعي
ُثكم ،أصبعٌن عليهم وسَلمو ا صلواتُ  الصَّادق وآل الصَّادق حديث من أقرأ ِإنَّين  حبديثِ  اآلخرون َُيدِّ

 ... يُطربين ،ذلك ويُطربين ،فتشتمونين ؿُبَمَّد آل حبديث َوُأحدِّثكم ،ؽبم فُتصفِّقون النَّواِصبِ 
ْاللُّومُْْفليَ ُلمنيْلذكركُْحبَّاًَْْْْلِذيذةًَْْىَواكَِْْفيْال َمالَمةْأجدُْ

 ... ؿُبَمَّد آل يذكرُ  ِإنَّوُ  يشتمين الَّذي ىذا زال ما
ْاللُّومُْْفليَ ُلمنيْلذكركُْحبَّاًَْْْْلِذيذةًَْْىَواكَِْْفيْال َمالَمةْأجدُْ

 قطعاً  ،مواقيت طبس يف صلوات طبس النَّاس على ا فرض أجلها من الَّيت الِعلَّة ،والثََّلثون السَّاِدس الباب
 يذىب كما ليس الفرعية اؼبواقيت ولكن ،ثَلثة ىي الُقرآن يف األصلية اؼبواقيت ،األصلية اؼبواقيت

 سورةُ  تقول ماذا ،والسَّبعون الثَّامنة واآليةُ  اإلسراء سورة ،الكري الُقرآن إىل ذىبنا إذا اآلن َننُ  ،اؼبخالفون
  اإلسراء؟

 ٌِدٌٌُُنِ اٌصَّالَةَ أَلُِِ﴿ الزوال ىو ؛الشَّمس دلوك ؛دلوك ،واحد وقت ىو ىذا ﴾اٌشَّّْسِ ٌِدٌٌُُنِ اٌصَّالَةَ أَلُِِ﴿

 صَلة وىذه ؛﴾اٌْفَدْسِ ًَلُسْآَْ﴿ ،الظَلم بداية الغروب ىذا ؛﴾اًٌٍٍَِّْ غَسَكِ إٌَِى﴿ ،واحد وقت ىذا ﴾اٌشَّّْسِ

 ؛اؼبستحبَّة للصََّلة بعدىا يأت الَّذي الوقت ،آخر وقت يوجد ال ،﴾َِشْيٌُداً وَبَْ اٌْفَدْسِ لُسْآَْ إَِّْ﴿ ،الفجر

 األوقات ،طبسة ألوقات وجود ال ،﴾َِّحٌُّْداً َِمَبِبً زَبُّهَ ٌَبْعَثَهَ أَْ عَسَى ٌَّهَ َٔبفٍَِتً بِوِ فَخَيَدَّدْ اًٌٍٍَِّْ ًََِِٓ﴿
 من اؼبراد ىذا ،العصر لصَلة خاص وقت ىناك ولكن ،الظهر بوقتِ  ملصق ىو متفرع العصر وقت اػبمسة
 ،القرآن على النَّواصب عن جاء ما أعرضوا ،بالنَّواصب لنا شأن ال ،النَّواصب يفعل كما ال اػبمسة األوقات

 ! ؟..إليها أرشدونا القرآن يف اػبمسة األوقات ىي أين ،ثَلثة الُقرآن يف الصََّلة أوقات
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 يضحكون ىؤالء ،فقط ثَلثةٌ  الصََّلة أوقات ،اإلسراء سورة من والسَّبعون الثَّامنة اآلية وىذه ،الُقرآن ىو ىذا
 غَسَكِ إٌَِى﴿ ،الظهرين وقتُ  ىذا ؛﴾اٌشَّّْسِ ٌِدٌٌُُنِ اٌصَّالَةَ أَلُِِ﴿ 3الصََّلة أوقات َُيدِّدُ  الَّذي ىو ا ،عليكم

 اًٌٍٍَِّْ ًََِِٓ ۞ َِشْيٌُداً وَبَْ اٌْفَدْسِ لُسْآَْ إَِّْ﴿ ،الفجر صَلةِ  وقتٌ  ؛﴾اٌْفَدْسِ ًَلُسْآَْ﴿ ،العشاءين وقت ؛﴾اًٌٍٍَِّْ

 أوقات ىذه فُتَلحظون ،هبا ملتصقة والعشاء واؼبغرب والعصر الظ هر نوافل ،اللَّيل نافلة ىذه ؛﴾بِوِ فَخَيَدَّدْ
  .الواجبة واؼبفروضة اؼبستحبَّة اليومية الصََّلة
 الدقائق الزوال وقت ىذا ؛﴾اٌشَّّْسِ ٌِدٌٌُُنِ اٌصَّالَةَ أَلُِِ﴿ 3واؼبستحبَّة الواجبة للصََّلة أوقاتٍ  ثَلثة فُهناك
 اؼبغرب صَلة وكذا األوَّل، الوقت على ُمتفرِّعٌ  وقتٌ  فهو ،العصر صَلة تأت وبعدىا الظهر لصَلة ىي األوىل

ا الليل صَلة فقط ذُكرت ،فيها تدبَّروا ،اقرأوىا صرَية اآلية ،الفجر وصَلة والِعشاء  صَلة قبل تكون ألَّنَّ
 بقيَّة ،اؼبفروضة الصلوات ىذه من صَلةٍ  أي بوقت متَّصلةٍ  ليست الليل فناِفلةُ  ،العشاءين صَلة وبعد الفجر
 لُسْآَْ إَِّْ اٌْفَدْسِ ًَلُسْآَْ اًٌٍٍَِّْ غَسَكِ إٌَِى اٌشَّّْسِ ٌِدٌٌُُنِ اٌصَّالَةَ أَلُِِ﴿ 3اؼبفروضة بالصَّلوات ُمتَّصلة أوقاهُتا النَّوافل

 ىذا يف واشتباه خلط َيدث ال حّتَّ  ،مستحبَّة نافلة ؛﴾ٌَّهَ َٔبفٍَِتً بِوِ فَخَيَدَّدْ اًٌٍٍَِّْ ًََِِٓ ۞ َِشْيٌُداً وَبَْ اٌْفَدْسِ
 .القوم ُكُتبِ  من حّتَّ  الرِّوايات وإيراد شرح إىل حباجة اؼبطلب ىذا وإالَّ  القضيَّة ىذه إىل أشرت ،العنوان

 من الَّيت العلَّة ،الشَّرائع علل من الثَّان اعبزء ،094 صفحة ،والثَلثون السادس الباب ،العنوان إىل أعود
 ،الظهر صَلة بعد وقت ؽبا العصر قطعاً  ،مواقيت طبسِ  يف صلوات طبس النَّاس على ا فرض أجلها

 النَّوافل أوقات أيضاً  نعترب أنْ  أردنا إذا أمَّا ،اػبمسة اؼبواقيت ىي فهذه ،اؼبغرب صَلةِ  بعد وقت ؽبا والِعشاء
 يف ُمباشر التصاق ىناك يكون ال يعين ،النَّوافل بسبب اآلخر بعضها عن الوقت من بعضاً  الصَّلوات ستتأخَّر
 عن عندنا ما وُكلّ  ،الصَّادق عن وأيضاً  ،091 صفحة ،الثَّانية الرِّواية أقرأ أنا ،حال أيِّ  على ،الوقت

 أحاديث تركوا حينما الكثًنون فعل كما ،وفَلن فَلن من نتسوَّل لذىبنا الصَّادق أحاديثُ  لوال ،الصَّادق
 الصَّادق إمامنا - اهللَْعبدِْْأَِبيَْعنْالَعاَلء،ْأَِبيْابنَْْالُحَسينَْعن - اؼبزابل عند يتسوَّلون فذىبوا الصَّادق

 يعين شامة - َقَدِموِْإلىْقَ ْرنِوَْوِمنَْوْجِهوِْفيَْسوَداءَْشاَمةٌِْْفيوَِْْظَهَرتْالَجنَّةِِْْمنْآَدمْاهللَْأْىَبطََْْلمَّا -
  .عَلمة
 البدن يف البيضاء للُبقعة وتُقال ،األبيض البدن يف السوداء للُبقعة فُتقال ،العَلمة تعين اللغة يف الشامة
 الكاظم إمامنا ،أِئمَّتنا يقولوُ  ما ،اؼبميزة البقعةُ  الشامة ،سوداء األبيض وشامة ،بيضاء األسود شامة ،األسود

 كونوا ،أخَلقكم يف ،منطقكم يف ،مظهركم يف كالشَّامة - النَّاسْبَينََْْكالشَّاَمةُِْْكونُوا) 3ألصحابوِ  يقولُ 
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 فُبيَّزين ُكونوا ؛كالشَّاَمة ُكونُوا ،(َأْعَداءَْلُكمْفَِإنَّْ - اؼبظهر عن يتحدَّث بالضَّبط كان واإلمام ،فَبيَّزة عَلمة
 فلذا ،اؼبشخَّصة اؼبميَّزة العَلمة ؛الشَّامة ،النَّاس َبٌنَ  كالشَّاَمةِ  ُكونوا ،نظافتكم يف ،أناقتكم يف ،مظهركم يف

 ،أيضاً  شامة لو يقال الث ور ِجسم بياضِ  يف الَّذي وللسواد ،شامة لوُ  يقال الثور جسم يف الَّذي للبياض يُقال
 ذلك وبعد جهنَّم يف يكونون ،جهنَّم يف يكونوا قوماً  أن عندنا 3الرِّوايات يف أيضاً  الرِّوايات يف عندنا وَننُ 

 ىو ،َعلي   تعرفونوُ  والنًنان اعبنان يُقسِّمُ  الَّذي قطعاً  ،اعبنان ويُدِخُلوَّنم جهنَّم من فُيخرجوَّنم يرضبوَّنم األَِئمَّة
 يُدِخل ُثَّ  ،اػبلود صكُ  ىذا ،ُخُلود ُخُلودٌ  اعبنان أىل يا 3ؽبم ويقول جناَّنم يف اعبِنان أىل يُدخل الَّذي
 ،ؿُبَمَّد آل روايات ىذه حديثي ىو ما ىذا ،ُخُلود ُخُلود النًِّنان أىل يا 3ؽبم ويقول نًناَّنم يف النًِّنان أىل
 من عليهم ُتطِلقُ  ماذا الرِّوايات ،اعبنان إىل ويُدِخلهم هبم رضبةً  النار أىل من خُيرِج من فُيِخرج ،اغباكم فهو
  ... اعبهنَّمي ون ؟اسم

 إىل يُدِخُلونَ ُهم النَّار من خُيرُجونَ ُهم البيت أىل النَّار، يف يكونون قومٌ  ىم 3البيت أىل روايات يف اعبهنَِّمي ون
ثنا الرِّوايات ،اعبهنميون ىم ىؤالء ،اعبَنَّة  عن مُييَّز حّتَّ  عَلمة شامة وجهوِ  يف منهم واحد ُكلّ  اعبهنَّميون رُبدِّ

 تُوجد ،عَلمة يعين شامة ،اعبهنَّميٌن شامة ،اعبهنَّمي شامة ىذه ،وجهوِ  يف شامةٌ  فهناك ،األصليٌن اعبِنانيٌن
 لوَّنا يكون أن بالضَّبط ليس ،العَلمة تعين الشَّامةُ  ،عَلمة ىي ولكن أدري ال بالضَّبط ىي ما ،عَلمة
  .عَلمة الشَّامةُ  ،عَلمة ،أسود أو أبيض

 قرنو من - قَ ْرنِوَْوِمنَْوْجِهوِْفي - سوداء عَلمة - َسوَداءَْشاَمةٌِْْفيوَِْْظَهَرتْالَجنَّةِِْْمنْآَدمْاهللَْأْىَبطََْْلمَّا
 ىذهِ  جداً، صبيَلً  كان آدم - ِبوَْظَهرَْماَْعَلىَْوُبَكاُؤهُْحْزنُوَْفطَالَْقَدِموِْإَلى - رأسو أعلى من يعين

ا الشَّكل، وعلى الشَّامة على يبكي ال وىو شوَّىتُو، الشَّامة  عمَّن؟ الُبعد عَلمة عَلمة، ىذه يعرف ىو وإَّنَّ
 من أكلت عصيتين إنَّك (ُمَحمَّدْوآلِْلُمَحمَّدٍْْتتواضعْأنْْْالفالح) 3لوُ  قال ا ؿُبَمَّد، وآل ؿُبَمَّدٍ  عن

 من فأكلت عصيتين إنَّك قال العسكري، اإلمام تفسًن من لكم قرأهتا الَّيت العسكري اإلمام رواية الشَّجرة
 اؼبعان الفَلح، ىذا ىو الفَلح على حيَّ  ؿُبَمَّد، وآل ِلُمَحمَّدٍ  تتواضع أنْ  الفَلح ُكلّ  والفَلحُ  الشَّجرة،

 3يقول الشاعر علّي، وآلِ  علي   بوابة عند ُكل ها تلتقي
ْالطََّوافُُْْجِعلْبَِباِبُكمَْكأنَِّْْْْْحينٍُْْكلِّْْفيْبَِباِبُكمْأطوفُْ

 فحقيقة ،(ِحٌنٍ  ُكلّ  يف ببابكم أطوف) 3ىكذا يقول الشَّاعر ،ببابكم كأنَّ  ليس ،أصَلً  بباهبم الطواف ىو
 .ؿُبَمَّد آل يا ببابكم ىي الطواف

َْوُبَكاُؤهُْحْزنُوَْفطَالَْقَدِموِْإَلىْقَ ْرنِوَْوِمنَْوْجِهوِْفيَْسوَداءَْشاَمةٌِْْفيوَِْْظَهَرتْالَجنَّةِِْْمنْآَدمْاهللَْأْىَبطََْْلمَّا
َرائِيلْفَأَتَاهُِْْبو،َْظَهرَْماَْعَلى :ْقَالَِْْبي،َْظَهَرتْالَِّتيْالشَّاَمةِْلَهِذهِْ:ْفَ َقالَْْآَدم؟ْيَاْيُ ْبِكيكََْْما:َْلوُْْفَ َقالََْْجب ْ
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 إىل وجهوِ  من نزلت - ُعُنِقوِْإلىْالشَّاَمةُْْفَاْنَحطَّتَْفَصلَّىْفَ َقامَْْاأُلْوَلى،ْالصَّاَلةَِْْوْقتُْْفَ َهَذاَْفَصل يُْقمْْ
ْفَ َقالَْْالثَّانَِيةْالصَّاَلةَِْْوْقتِِْْفيَْفَجاءَْ - رقبتوِ  ْفَ َقامَْْالثَّانَِية،ْالصَّاَلةَِْْوْقتُْْفَ َهَذاَْفَصل يُْقمْْْآَدمْيَا:

ْفَ َقالَْْ،الثَّالَِثةْالصَّاَلةَِْْوْقتَُْْفَجاءََْْبْطِنو،َْوَسطِِْْإَلىُْسرَّتِوِْإَلىْالشَّاَمةُْْفَاْنَحطَّتْ،َفَصلَّى ُْقمْْْآَدمْيَا:
ْالصَّاَلةِِْْفيَْفَجاَءهُْْرُْكَبَتيو،ْإلىْالشَّاَمةْفَاْنَحطَّتْفَ َقامََْْفَصلَّى،ْالثَّالَِثة،ْالصَّاَلةَِْْوْقتُْْفَ َهذاَْفَصل ي
ْفَ َقالَْْ،الرَّاِبَعة ِْإَلىْالشَّاَمةُْْفَاْنَحطَّتَْفَصلَّى،ْفَ َقامَْْالرَّاِبَعة،ْالصَّاَلةَِْْوْقتُْْفَ َهَذاَْفَصل يُْقمْْْآَدمُْْيَا:
ْفَ َقالَْْ،الَخاِمَسةْالصَّالةِِْْفيَْفَجاَءهُْْرِْجَليو، ْفَ َقامَْْالَخاِمَسة،ْالصَّاَلةَْوْقتُْْفَ َهَذاَْفَصل يُْقمْْْآَدمْيَا:
َهاَْفَخَرجَْفَصلَّى،  لوُ  قال فماذا - َعَليوَْوأَثْ َنىْاهللَْفَحَمدْالشَّاَمةَْوانْ تَ َفت - الشَّامة من خرج - م ن ْ

  جربائيل؟ لوُ  قال ماذا جربائيل، قولة إىل التفتوا جربائيل؟
َرائِيلْفَقال - آدم أوالد َننُ  وأنتم أنا - ُوْلِدكَْمَثلْآَدمَْْيَا:ْقَالَْ ْالصَّاَلةَْىِذهِْفيُْوْلِدكَْمَثلُْْآَدمَْْيَا:َْجب ْ

َْكَماُْذنُوِبوِِْْمنَْخَرجَْصَلواتَْخْمسَْولَيَلةَْيومٍُْْكلِّْْفيُْوْلِدكَِْْمنَْصلَّىَْمنْْْالشَّاَمة،َْىِذهِْفيَْكَمثَِلك
 ُتشًن !ؿُبَمَّد وآلِ  ؿُبَمَّدٍ  على التَكرب ِ  إىل ُتشًن ؟شيءٍ  أيِّ  إىل ُتشًن الشَّامة ىذه - الشَّاَمةَْىِذهِِْْمنَْخَرْجتَْ

 من تتجلى شجرةٌ  ىي ،اغبسد شجرةُ  ىي ،العلم شجرةُ  ىي آدم منها أكل الَّيت الشجرةُ  !التسليم عدم إىل
َرائِيلْفَقال - ؿُبَمَّد وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  الوالية مضمون َْجب ْ ِْفيَْكَمثَِلكْالصَّاَلةَْىِذهِْفيُْوْلِدكَْمَثلُْْآَدمَْْيَا:

ِْمنَْخَرْجتََْْكَماُْذنُوِبوِْمنَْخَرجَْصَلواتَْخْمسَْولَيَلةَْيومٍُْْكلِّْْفيُْوْلِدكِْمنَْصلَّىَْمنْْْالشَّاَمة،َْىِذه
 هبذه أو الُقطيب؟ باؼبضمون الصويف؟ باؼبضمون الشَّافعي؟ باؼبضمون مضمون؟ بأيِّ  ولكن - الشَّاَمةَْىِذهِْ

 .ؿُبَمَّد آلِ  ثقافةُ  ىذهِ  ،ؿُبَمَّد آلِ  حكمةُ  ىذه ،ؿُبَمَّد آلِ  فقوُ  ىو ىذا ؟اغبقيقية اؼبضامٌن
 والكثًن الشِّيعة أنَّ  َُيزنين ،نفسي معَ  أخلو حينما دائماً  َُيزنين ،َُيزنين وا ... عليكم اقرأُىا األوىل الرِّواية

 عندىم ،اؼبولد طاىروا ،البيت أىل َُيب ون اؼبوجودون اآلن أو وذىبوا ماتوا الَّذين الشِّيعة من والكثًن
 ،أِئمَّتهم أعداء من الرباءة وعندىم ،ألِئمَّتهم الوالء عندىم ،زماَّنم إمام سبيل يف والتضحية االستعداد

 ثُ قِّفوا وما ،األحاديث ىذهِ  ظبعوا وما ميوتون ،وميوتون ،واؼبعتزيل واألشعري الشَّافعي بالفكر ُمشبعون ولكنَّهم
 الَّذين الشِّيعة من اؼبَليٌن ىذه وأتذكر نفسي مع أخلو حٌن دائماً  ،األمر ىذا َُيزنين واِ  ،الثَّقافة هبذه
 أُعدموا الَّذين أولئك ،ثُ قِّفوا وما وذىبوا ماتوا الَّذين إخواننا من ،أىالينا من ،أجدادنا من ،آبائنا من ،ماتوا
 وآل ؿُبَمَّدٍ  سبيلِ  يف قرابٌن أنفسهم َقدَّموا ،البيت ألىل اؼبخالفة وبالثَّقافة القطبية بالثَّقافة مشحونون وىم

 الربنامج طول يُتِعُبكم قد ،حديثهم على اصربوا ،ؿُبَمَّد آل حديث على الصَّربُ  !!األسف مع ولكن ؿُبَمَّد
 .﴾ًَزَابِطٌُاْ ًَصَببِسًُاْ اصْبِسًُاْ﴿ ،إمامكم رابطوا ؛﴾ًَزَابِطٌُاْ ًَصَببِسًُاْ اصْبِسًُاْ آَِنٌُاْ اٌَّرٌَِٓ أٌَُّيَب ٌَب﴿ ،ِاصربوا ولكن

 من وال ،الشَّرائع ِعلل من ،اغبكم ُفصوصِ  من أقرأُ  ال الشَّرائع علل من أقرأ أنا - عمَّارْابنُِْْمعاويةْعن
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 ،ؿُبَمَّد آل حديثِ  من أقرأ ،كتبنا من أقرأ ،الربىان ومن الكايف من اقرأ دائماً  تذّكروا ،للشَّافعي األم كتاب
ْآبَائِوَِْْعنْاهلل،َْعبدِْْابنِْْالَحَسنَْعنَْعمَّار،ْابنُِْْمَعاِويَةَْعن - القرآن من لكم وأقرأ ،اعبنان مفاتيح من أقرأ
َْعنَْأْعَلُمُهمَْفَسأََلوُْْاهلل،َْرُسولِِْْإَلىْاليَ ُهودِْمنْنَ َفرٌَْْجاءَْْطَاِلب،ْأَِبيْاْبنَِْْعِليّْْاْبنِْْالَحَسنَْجد هَْعن

َْخمسِِْْفيَْصَلَواتْالَخْمسَْىِذهِْْفَ َرضََْْشيءٍْْأِلَيْ ْاهللَْعنَْأْخِبْرِني:ْقَالَْأنَْْْسأََلوِْفيَماَْفَكانََْْمَساِئل،
َْتْدُخلَُْْحَلَقةٌَْْلَهاْالزََّوالِْعندَْْالشَّْمسَِْْإنَّْ:ْالنَِّبيّْْفَ َقالََْْوالن ََّهار؟ْاللَّيلَِْْساَعاتِِْْفيْأُمَِّتكَْعَلىَْمَواِقيت

ْالَِّتيْالسَّاَعةَْوِىيْ،رَب يِْبَحْمدِْْالَعْرشُْدونََْْشيءٍُْْكلّْْفَ ُيَسب حْ،الشَّْمسْزَاَلتِْفيَهاَْدَخَلتْفَِإَذاِْفيَها،
 .!! .ؿُبَمَّد على فيها ُيصلِّي الَّيت السَّاعة يف ا مع ُنصلِّي َننُ  يعين - رَب يِْفيَهاَْعَليَُّْْيَصل ي

 النَّيبِّ  عن اغبسن إمامنا عن اغبديث وآلو؟ عليو ا صلَّى ا رسول يقول ماذا ،هبم مربوطٌ  شيء ُكل  
ُْكلّْْفَ ُيَسب حْ،الشَّْمسْزَاَلتِْفيَهاَْدَخَلتْفَِإَذاْ،ِفيَهاَْتْدُخلَُْْحَلَقةٌَْْلَهاْالزََّوالِْعندَْْالشَّْمسَِْْإنَّْ - األعظم

َْعَليََّْْوَجلََّْْعزَّْْاهللُْْفَ َفَرضَْْ،رَب يِْفيَهاَْعَليَُّْْيَصل يْالَِّتيْالسَّاَعةَْوِىيْ،رَب يِْبَحْمدِْْالَعْرشُْدونََْْشيءٍْ
ْيُؤَتىْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْوِىيْ،اللَّْيلَِْْغَسقِِْْإَلىْالشَّْمسِِْْلُدُلوكِْْالصَّاَلةََْْأِقمِْْ:َوقَالْ،الصَّاَلةِْفيَهاْأُمَِّتيَْوَعَلى
َْحرَّمْإالَّْْقَاِئَماًْْأوْرَاِكَعاًْْأوَْساِجَداًَْْيُكونَْأنْْْالسَّاَعةْتِلكْيُ َواِفقُُْْمْؤِمنٍِْْمنَْْْفَماْ،الِقَياَمةَْيومَِْْبَجَهنَّمِْفيَها
 ىي فهذه ،وطبقات مظاىر سلف فيما ذكرت كما العامل ىذا ،آخر وجو ىذا - النَّارَْعَلىَْجَسَدهُْْاهللُْ

 فيها جبهنَّم يُؤتى القيامة يوم يف نفُسها وىي ،ا رسول على فيها اُ  ُيَصلِّي الُعُلويَّة العوامل يف الَّيت السَّاعة
ْالسَّاَعةْتِلكْيُ َواِفقُُْْمْؤِمنٍِْْمنَْْْفَماْ،الِقَياَمةَْيومَِْْبَجَهنَّمِْفيَهاْيُؤَتىْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْوِىي - الساعة ىذه يف
 بالط هرِ  ُمتطهِّراً  يكون أنْ  البُدَّ  قطعاً  - النَّارَْعَلىَْجَسَدهُْْاهللَُْْحرَّمْإالَّْْقَاِئَماًْْأوْرَاِكَعاًْْأوَْساِجَداًَْْيُكونَْأنْْ

 بالط هرِ  ُمطهَّراً  يكون أنْ  البُدَّ  ،النَّار عن وشيعتها ُذرِّيتها َفَطَمت الَّيت ىي ففاِطَمةُ  ،النَّار تلتهموُ  وإالَّ  الفاطمي
 ،ؿُبَمَّد وقلبُ  ،ؿُبَمَّد وحقيقة ،ؿُبَمَّد ُمهجة ففاِطُمة ،(ِبَواَليَِتكَِْْطُهْرنَاَْقدْْْبِأَنَّاْأَنْ ُفَسَناْلُِنَبش رَْ) ،الفاطمي

 .ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّد عن واغبديثُ  ،جنبيو بٌن الَّيت وروحوُ 
 يعين العصر صَلة ،الوالية ساعة ىذه - الشََّجَرةِْمنِْفيَهاْآَدمَُْْأَكلْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْالَعْصرَْصاَلةَُْْوَأمَّا
 علي   ،ؿُبَمَّد نفسُ  فعلي   ،الظهر لصَلة ُمساوية ولذلك - الَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْالَعْصرَْصاَلةَُْْوَأمَّا - َعِليَّاً 

َْأَكلْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْالَعْصرَْصاَلةَُْْوَأمَّا - الرِّوايات وستأتينا ،ؿُبَمَّد ىو وعلي   ،عليّ  ىو ؿُبَمَّدٌ  ،ؿُبَمَّدٌ 
ْالِقَياَمةَْيومِِْْإلىْالصَّاَلةِِْْبَهِذهُْذر ي ََّتوَُْْوَجلََّْْعزَّْْاهللُْْفََأَمرَْْ،الَجنَّةِْمنْاهللُْْفََأْخَرَجوُْْالشََّجَرةِْمنِْفيَهاْآَدمُْ

ْبَينِِْْمنَْْْأْحَفَظَهاَْأنَْْْوَأْوَصاِني - علي   صَلةُ  - اهللْإلىْالصََّلواتَِْْأَحبْ ِْمنَْفِهيْأِلَمَِّتيَْوَاْخَتاَرَىا
 ستأتينا ،أنا لست ،أنا لستُ  ،ىكذا تقول الرِّوايات ،العصر صَلة ،علي   الوسطى الصََّلة - الصََّلَوات

 - الَجنَّةِْمنْاهللُْْفََأْخَرَجوُْْالشََّجَرةِْمنِْفيَهاْآَدمَُْْأَكلْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْالَعْصرَْصاَلةَُْْوَأمَّا - الرِّوايات
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تنا قد الصََّلة تكن أمل اؼبضامٌن وهبذهِ  اؼبعان هبذه ُنصلِّي ُكنَّا إذا عليكم باِ   ىذه ،الواقع ىذا وغًنت غًنَّ
ْفََأْخَرَجوُْْالشََّجَرةِْمنِْفيَهاْآَدمَُْْأَكلْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْالَعْصرَْصاَلةَُْْوَأمَّا - ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  صَلةُ  ىي
 ؛ألُمَّيت واختارىا - أِلَمَِّتيَْوَاْخَتاَرَىاْالِقَياَمةَْيومِِْْإَلىْالصَّاَلةِْبَهِذهُِْْذر ي ََّتوَُْْوَجلََّْْعزَّْْاهللُْْفََأَمرَْْالَجنَّةِْمنْاهللُْ

 ـُبتاراً  كان ،ظاىراً  اِ  رسول ومع باطناً  األنبياءِ  مع كان فإنَّوُ  ،األم ة ؽبذه عليَّاً  اختار كما ،ؽبم ـُبتارةً  جعلها
َْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىُْمَحمَّدٍَْْوَمعْ،ِسرَّاًْْاألَنِْبَياءَِْْمعَُْْكْنتُْ) ،األُمم ُكلّ  مع كان وإالَّ  ،الظهور هبذا األُمَّة ؽبذه
  .(َعَلَناًْْوآِلو

 مرَّت - الصََّلَواتْبَينِِْْمنَْْْأْحَفَظَهاَْأنَْْْوَأْوَصاِنيْ،اهللْإلىْالصََّلواتَِْْأَحبْ ِْمنَْفِهيْ،أِلَمَِّتيَْوَاْخَتاَرَىا
 002 السَّماء إىل بوِ  ُعرِج وآلو عليو ا صلَّى النَّيبَّ  أنَّ  من ،الثَّالثة الشَّهادة عن اغبديث ِحٌن الرِّوايات علينا

 مرة ُكلّ  يف وكان ،والعشرين اؼبئة باب يف الصَّدوق لشيخنا اػبصال كتابِ  من عليكم الرِّواية قرأتُ  ،مرَّة
ْبَينِِْْمنَْْْأْحَفَظَهاَْأنَْْْوَأْوَصاِني - عليّ  وآل بعلي   الوصيَّة كانت ،علي   بوالءِ  ،بعلي   يوصى يُوَصى؟ دباذا

ا - آَدمَْعَلىِْفيَهاْتَ َعالىْاهللُْْتَابَْْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْاْلَمْغِربَْصاَلةَُْْوَأمَّاْ،الصََّلَوات  صَلةُ ! !فَاِطَمة ِإَّنَّ
 واغبقيقةُ  اعبامعةُ  اعبوىرةُ  ىي ،والث نائية الرباعية بٌن فهي ،فاَطَمة اؼبغرب صَلةُ  ،فَاِطَمة اؼبغربُ  ،فَاِطَمة

 ىناك ،اغُبَسٌن صَلةُ  الثنائيةُ  الصََّلة ،االثنٌن بٌن ما ثَلثية كانت لذا ،واإلمامة النُبوَّة أسرارِ  على ال ُمحتويةُ 
 ىذه على نأت فشيئاً  شيئاً  ،عليَّ  اصربوا ولكن ،أجزائها ُكلّ  يف للولوج الوقت يكفي ال كثًنة تفاصيل
 .اؼبطالب

ْالشََّجَرةِِْْمنَْأَكلََْْماْبَينَْْوََكانَْْآَدمَْعَلىِْفيَهاْتَ َعالىْاهللُْْتَابَْْالَِّتيْالسَّاَعةَُْْفِهيْاْلَمْغِربَْصاَلةَُْْوَأمَّا
نْ َياْأَيَّامِِْْمنَْسَنةْمَئةَْثاَلثَُْْعَليوْاهللُْْتَابََْْماَْوبَينَْ ْالَعْصرِْْبَينََْْماَْسَنةَْكأَلفَِْْيومْاآلِخَرةْأَيَّامَِْْوِفيْالدُّ

ْاهللْفَافْ تَ َرضَْْ،لِتَ ْوبَِتوَِْْورَْكَعةْ،َحوَّاءِْلَخِطيَئةَْورَْكَعةْ،ِلَخِطيَئِتوْرَْكَعةْ،رََكَعاتَْثاَلثْآَدمَْفَصلَّىْ،َوالِعَشاء
ا الد عاء فيها ُيستجابُ  - الدَُّعاءِْفيَهاُْيْسَتُجابُْْالَّتيْالسَّاَعةَُْْوِىيْ،أُمَِّتيَْعَلىْرََكَعاتْالثَّالثَْىِذه  ألَّنَّ

ْ،ِفيَهاَْدَعاهِْلَمنَْيْسَتِجيبََْْأنْْْرَب يْفَ َوَعَدِني - الشَّفاعة بابُ  ،الفيض باب ،األوسع الباب ،فاطمة ساعة
َْصاَلةَُْْوَأمَّاْ،ُتْصِبُحونََْْوِحينَُْْتْمُسونَِْْحينَْْاللَّوُِْْسْبَحانَْْ:قَ ْوِلوِِْْفيْرَب يِْبَهاَْأَمَرِنيْالَِّتيْالصَّالةَُْْوِىي

َْذِلكَِْْفيْالصَّاَلةِْبَهِذهَِْْوأُمَِّتيْتَ َعاَلىْاهللُْْفََأَمَرِنيْظُْلَمةْالِقَياَمةَِْْولَِيومِْْظُْلَمةِْلْلَقْبرِْْفَِإنَّْْاآلِخَرةْالِعَشاء
َْصاَلةِْإلىَْمَشتَْقَدمٍِْْمنَْْْوَماْ،الص َراطَْعَلىْالنُّورَْوأُمَِّتيَْولُيِعِطينيْالَقْبرْلِتُ نُ و رَْ - ؟شيءٍ  أليِّ  - الَوْقت
ِْاْخَتاَرَىاْالَِّتيْالصَّاَلةَُْْوِىيْ،النَّارَْعَلىَْجَسَدَىاْاهللَُْْحرَّمِْإالَّْ - العشاء صَلة يعين الُعتمة صَلة - الُعْتَمة

 إليوِ  تشًنُ  العشاء صَلة ،اغَبَسن َعَلى َوَسََلمٌ  ،اغُبَسٌن َعَلى َسََلمٌ  - الَفْجرَْصاَلةَُْْوَأمَّاْ،قَ ْبِليِْلْلُمْرَسِلين
  .العطشان إىل ُتشًن الفجر وصَلة
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 الَغَداةَْصاَلةُْأَصل يَْأنْْْاهللُْْفََأَمَرِنيَْشْيطَانْقَ ْرِنيَْعَلىَْتْطُلعُْْطََلَعتِْإَذاْالشَّْمسَْْفَِإنَّْْالَفْجرَْصاَلةَُْْوَأمَّا
 الَّذي الكافر - الَكاِفرَْلَهاَْيْسُجدَْأنَْْْوقَ ْبلَْْالشَّْمسْطُُلوعِْْقَ ْبلَْ - الصبح صَلة يعين الغداة صَلة -

ْالصَّاَلةَْوِىيْ،اهللِْإَلىَْأَحبَُّْْوُسْرَعتُ َهاْ،ِللَّوْأُمَّتيْفَ َتسُجدْالَكاِفرَْلَهاَْيْسُجدََْْأنَْْْوقَ ْبل - الشمس يعبد
 وإىل ،البقرة سورة إىل ذىبنا إذا ؟الكري قرآننا يقول ماذا - الن ََّهارَْوَماَلِئَكةُْْيلاللََّْماَلِئَكةَُْْتْشَهُدَىاْالَِّتي
 . اؼبئتٌن بعد والثََّلثٌن الثَّامنةِ  اآليةِ 
 .فاصل إىل نذىبُ  اآلية أقرأ أنْ  قبل

 ًَلٌٌُُِاْ اٌٌُْسْطَى ًاٌصَّالة اٌصٌٍَََّاثِ عٍََى حَبفِظٌُاْ﴿؟ تقول ماذا البقرة سورة من اؼبئتٌن بعد والثَلثون الثَّامنة اآلية

 حافظوا ،اؼبفروضة الصَّلوات عن اغبديث قطعاً  ،الوسطى والصَّلوات الصَّلواتِ  على حافظوا ،﴾لَبِٔخِنيَ ٌٍِّوِ
 يتوالَّ  الَلزمة االستمرارية ،عليها باالستمرارية نُلزمُ  ال اؼبندوبة الصَّلوات ،االستمرارية يعين اافظة ،عليها

 ،﴾لَبِٔخِنيَ ٌٍِّوِ ًَلٌٌُُِاْ اٌٌُْسْطَى ًاٌصَّالة اٌصٌٍَََّاثِ عٍََى حَبفِظٌُاْ﴿ ،اؼبفروضة الصَّلوات يف ىي دائماً  مِّنَّا ُتطلبُ 
 .البقرة سورة من اؼبئتٌن بعد والثَلثٌن الثامنة اآلية يف ىذا
 ،الربىان تفسًن من األوَّل اعبزء من عليكم أقرأ أنا أصبعٌن؟ عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  صادقهم يقول ماذا

َْكِثير،ْابنِْْالرَّْحَمنَِْْعْبدَِْْعنْْ - العيَّاشي تفسًن عن ينقلها الرِّواية وىذه ،102 صفحة ،العاشرة ىي والرِّواية
 إمامنا قال ماذا - ﴾لَبِٔخِنيَ ٌٍِّوِ ًَلٌٌُُِاْ اٌٌُْسْطَى ًاٌصَّالة اٌصٌٍَََّاثِ عٍََى حَبفِظٌُاْ﴿:ْقَ ْوِلوِْفيْاهلل،َْعْبدِْْأَِبيَْعنْْ

 َعَليِهمْاهللَِْْساَلمُْْ،َوالُحَسينْ،َوالَحَسنَْوفَاِطَمةْ،اْلُمْؤِمِنينَْوَأِميرُْْ،اهللَْرُسولُْْالصََّلَواتُْ:ْقَالَْ - الصَّادق؟
 ىو ىذا - ِلألَِئمَّةْطَائَِعينْقَانِِتينْلَّوِِْلَْْوقُ ْوُمواْ،اْلُمْؤِمِنينَْأِميرَُْْوالُوْسَطى - بِنصِّها الرِّواية تقول كما -

 ،قرآَّنم فهذا ،عليهم ا صلوات وىم ا ِإالَّ  تأويلو يعلمُ  وما ،كتاهبم والكتابُ  ،قرآَّنم القرآنُ  ،حديثهم
ْقَالَْ - الصَّادق؟ يقول ماذا ،شئت ما ُقلْ  ،تأويلهم وىذا ،تفسًنىم وىذا َْوَأِميرُْْ،اهللَْرُسولُْْالصََّلَواتُْ:

 - ِلألَِئمَّةْطَائَِعينْقَانِِتينِْللَّوَِْْوقُ ْوُمواْ،اْلُمْؤِمِنينَْأِميرَُْْوالُوْسَطىْ،َوالُحَسينْ،َوالَحَسنْ،َوفَاِطَمةْ،اْلُمْؤِمِنين
 وانتهاءً  طمةفا علي   ؿُبَمَّدٌ  الكبار الثََّلثة باألَِئمَّة مروراً  ا رسول من ،عشر األربعة لألَِئمَّة صبيعاً  لألِئمَّة

  .أصبعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  ،اغَبَسن ابن اغُبجَّة وخاسبهم بقائمهم
 ا؟ رسول يدي بٌن أنت الظهر ُتصلِّي حٌن ىل اؼبعان؟ ىذه على تشتملُ  ىل صلواتكم؟ عن تقولون ماذا
 ،اغُبَسٌن والفجرُ  ،اغبسن والعشاءُ  ،فاطمة واؼبغربُ  ،علي   العصر وصَلة ،ا رسول صورةُ  الصََّلة ىذهِ 

ِْعْندََْْواْنِوي) 3الرِّضا إمامنا يقول حٌن واضحاً  صار اؼبعىن أنَّ  أعتقد .أصبعٌن عليهم وسَلمو ا صلواتُ 
َنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِْمنَْْْواِحَداًَْْوَاْجَعلَْوآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِْ  ،(َعي ْ
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  .اغبسن ابن باغُبجَّةِ  وانتهاءً  ؿُبَمَّدٍ  من ابتداءً  ىم األَِئمَّةُ  ،واألَِئمَّة ؿُبَمَّدٍ  بٌن اِنفكاك يوجد ال
 صَلتكم بٌن الفارق ىو ما وإالَّ  ،آخر شيئاً  صَلتُنا لَكانت اؼبعان وىذهِ  اؼبضامٌن ىذه على رُبِّينا أنَّنا لو

 آلِ  عن البعيدة اؼبضامٌن بنفس ،الصََّلة نفس تُؤد ون وأنتم الفارق ىو ما ؟البيت ألىل اؼبخالفٌن صَلة وبٌن
 من الشَّافعي طريقةِ  على الصََّلة خاسبة يف أبرت سَلماً  ا رسول على ُتسلِّمون أنفسكم سألتم أََما! ؟ؿُبَمَّد
 تقفزون ُثَّ  ،النَّيبّ  على ُتسلِّمون! ؟..تستحون وما أنفسكم على ُتسلِّمون ،عليّ  وآلِ  علي   على السََّلمِ  دونِ 

 من على معناىا تعرفون ال األخًنة واعبملة ،أمثالكم من الصَّاغبٌن ا عباد وعلى أنفسكم على ُتسلِّمون
 يعرفون ال اؼبراجع حّتَّ  ثُِقوا ؟عليكم السََّلمُ  تقولون حٌن ُتسلِّمون من على األخًنة اعبملة ،ُتسلِّمون

 كتبوىا الَّيت وبأجوبتهم بكتبهم سآتيكم الصََّلة، آخر يف السََّلم معىن يعرفون ال وىم بأجوبتهم وسآتيكم
 يعين ،ندري ال ؟ُنسلِّم من على إذاً  ،السََّلم ىذا معىن الصََّلة ىذه معىن يعلمون ال يقولون وىم بأيديهم

 وال ُتسلِّم الصََّلة يف أنت فلماذا ،ؾبنون عنوُ  يقال أال أحد على ال وُيسلِّم الشَّارع يف خيرج واحد إذا اآلن
  .اغبقيقة ىي ىذه ؟مسخرة ؟تقولون ماذا ؟مضحكة ؟تقولون ماذا ؟مهزلة! !ُتسلِّم من على تدري

 قال من ،اؼبَلئكة على البعض يقول قد ؟وبركاتو ا ورضبة َعليُكم السََّلمُ  3ُتسلِّمون من على أسألكم أنا
 األَِئمَّة هبم تعين الصاغبون ا ِعبادُ  ،الصَّاغبٌن ا عباد وعلى نفسك على ُتسلِّم ؟صحيح ذلك إنَّ  لك

 ُيسلَّم كان إذا ،ُمؤدَّباً  ليس الصََّلة صنع الَّذي وىذا ؟أنت ُمؤدَّباً  ألست ؟قبلهم نفسك على ُتسلِّم فلماذا
تنا على السََّلم قبل أمثالنا على فيوِ   ،الشِّيعة على ُتسلِّم ،نفسك على ُتسلِّم ،اؼبَلئكة على ُتسلِّم ،أَِئمَّ

 يف تؤدونو أنتم الَّذي ىذا ىو ؟األبرت والسَلم البرتاء الصََّلة بٌن الفارق ما! ؟أبرت سَلم ىذا أليس ،وتقفز
 تقبلون ،برتاء صَلتكم واِ  ،علي وآل علي   دون من ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  دون من ،ىذهِ  برتاء صَلةٌ  ،صَلتكم
 .أيضاً  براحيت وأنا ،براحتكم تقبلون ما كَلمي

 يتضح ،الثَّالثة اغبلقة آخر إىل ِاصربوا لكم قُلتُ  وكما ،متواصَلً  اغبديث زال وال ،اؼبضامٌن ىذهِ  خَلل من
ِْمنَْْْواِحَداًَْْوَاْجَعلَْوآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَْرُسولَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي) 3اؼبعىن ىذا

َنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّة  على موجودة اؼبقارنة ىذهِ  ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  ِذكر وبٌن ا ِذكر بٌن اؼبقارنة ىذه ،(َعي ْ
 َعبيداً  نكونُ  وال ، عبيدٌ  ،عبيد َننُ  أساساً  ،اػبط طول على موجود الذِّكر وىذا اؼبقارنة ىذه ،اػبط طول

 ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  نور من لنورٍ  سجدوا ُكل هم اؼبَلئكة الدَّليل.!! .ؿُبَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  عبيداً  نكن مل ما 
 ؿُبَمَّدٍ  شيعة من ىو الَّذي آدم يف ،آدم يف شعَّ  ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  نور من لنورٍ  سجدوا ِحٌن  عبيداً  صاروا

 وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَسَدَدَ﴿ ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  نورِ  من نورٌ  فيو َشعَّ  ،ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  شيعة من آدم ،ؿُبَمَّد وآل

 كما ،الن فوس يف الَتَكرب ِ  ؟بقمع العبودية تتكامل كيف ،عبوديتهم تتكامل كي ؟شيء أليِّ  ،﴾أَخَّْعٌَُْ
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يقة قالت  ؿبضرِ  يف النفوس من التكرب   وإزالة بقمع ،(الِكْبرَْعنَِْْلُكمْتَ ْنزِيَهاًْْالصَّالةَْوَجَعلَْ) 3الكربى الصدِّ
 والكربى الُعظمى النِّعمة ،الوجود ىذا يف النِّعم أولياء ُىم ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٌ  ؛واضحة لبديهةٍ  .ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ 
 أولياءُ  فهم ،أنوارىم ومن ألجلهم شيءٍ  ُكلّ  َخَلق ُثَّ  ،ؿُبَمَّد وآلُ  ؿُبَمَّدٌ  الوجود ىذا على هبا ا أنعم الَّيت

 وآل ِلُمَحمَّدٍ  بعبوديتنا إالَّ  تتحقَّق ال  والطَّاعةِ  العبودية ومعىن ،عندىم عبيدٌ  َنن ،نعمتنا أولياء ىم ،النِّعمة
  .!!.ؿُبَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  وبطاعتنا ؿُبَمَّد
ْ:الجنانْمفاتيحْفيْجولة
 ،بيوتكم يف عندكم موجودٌ  الكتاب وىذا البيت أىل أحاديث يف الكري الُقرآن يف جولة لنا كانت ما مثل

 البليغُ  القولُ  ،الكبًنة اعبامعة الزِّيارة تقول ماذا ،الكبًنة اعبامعة الزِّيارة إىل ،الشِّيعة دستور إىل نذىب
ةْبَ ْيتَِْْأْىلَْْيَاَْعَليُكمْالسَّاَلمُْ - عليهم ُنسلِّم ،الَعاِشر اإلمام عن ،الكامل َْوقَاَدة - نقول أنْ  إىل - النُبُ وَّ
م زُباطبوَّنم وأنتم أِئمَِّتكم على َتِكذبون - الن  َعمَْوَأْولَِياءَْْاألَُمم  وويل   ،نعَمِتنا أولياء ىم ،النِّعم أولياءُ  بأَّنَّ
 ىذه يف االعتباريٌن النِّعم كأولياء ال ،اغبقيقيون النِّعم أولياء ىؤالء ،ىذا اغبقيقي النِّعمةِ  ويل   ،َسيِّد النِّعمةِ 
 نفسها تشرحُ  ىي الزِّيارة - الن  َعمَْوَأْولَِياءَْْاألَُممَْوقَاَدة - اغبقيقيون النِّعم أولياء ىؤالء ،الدنيوية اغبياة

 شيء من عندنا ما - اهللَْيْخِتمَُْْوِبُكمْاهللْفَ َتحَِْْبُكم - النِّعم أولياء ىم النِّعم؟ أولياءُ  ىم كيف ،بنفسها
  .شيء ُكلّ  ،إليكم وَّنايتو منكم وبدايتو إالَّ 

 - نعمهم من أمثلة ىذه - الَغيثْيُ نَ ز لَُْْوِبُكم - أمثلة ،َّناذج وىذه - اهللَْيْخِتمَُْْوِبُكمْاهللْفَ َتحَِْْبُكم
ْتَ َقعََْْأنْْْالسََّماءْيُْمِسكَُْْوِبُكمْ،الَغيثْيُ نَ ز لَُْْوِبُكم - بكم بكم ،الباب أنتم ،الوسيلة أنتم يعين - َوِبُكم
َْوِبُكم) 3اعبملة ىذه - الَهمّْْيُ نَ ف سَُْْوِبُكم - وِبُكم وإليكم مِّنُكم شيء ُكلّ  - بِِإْذنِوِْإالَّْْاأَلْرضَْعَلى

 السَّماء َنظَّم الَّذي ،قائمة ِبُكم تفاصيلها ِبُكلِّ  اغبياة يعين ،(بِِإْذنِوِْإالَّْْاأَلْرضَْعَلىْتَ َقعََْْأنْْْالسََّماءْيُْمِسكُْ
 اغبياة ،واألرض السَّماء بٌنَ  ما العَلقةَ  وَنظَّم ،النَّظام هبذا األرضَ  وَنظَّم ،األرض على تقع وال النِّظام هبذا
ْفَ َتحَِْْبُكم) 3عبارة ،بكم ذلك ُكلّ  ،واألرض السَّماء بٌن ما ُموحَّد ِنظام نتيجة الكواكب وعلى األرض على
ْفَ َتحَِْْبُكم) العنوان ىذا ربت مصاديق كل ها تقع أمثلة ىذه ،أمثلة ىذه ولكن كافية ،(اهللَْيْخِتمَُْْوِبُكمْاهلل
 .(اهللَْيْخِتمَُْْوِبُكمْاهلل

ْيُ نَ ز لَُْْوِبُكم - أمثلة ىذهِ  ،مثال الغيث ،شيء ُكلّ  ينزل ِبكم يُنزِّلُ  ،مثال والغيث - الَغيثْيُ نَ ز لَُْْوِبُكم
 إىل - الُضرَّْْوَيْكِشفُْْالَهمّْْيُ نَ ف سَُْْوِبُكمْ،بِِإْذنِوِْإالَّْْاأَلْرضَْعَلىْتَ َقعََْْأنْْْالسََّماءْيُْمِسكَُْْوِبُكمْ،الَغيث

 عبارة العبارة ىذه ،ؿُبَمَّد آل يا لكم يذل   شيءٍ  ُكلّ  - َلُكمَْشيءٍُْْكلَُّْْوَذلَّْ - الشَّريفة الزِّيارة تقول أنْ 
ْبِالر قَْْاْلُمِقرَُّْْأَمِتكَْواْبنَُْْعْبِدكْواْبنَُْْعْبُدكَْ) - عبيدكم وَننُ  - َلُكمَْشيءٍُْْكلَُّْْوَذلَّْ - وصرَية واضحة
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  .(َعَليُكمِْلْلِخاَلفَِْْوالتَّاِركُْ
 ،اؼبقدَّسة النَّاحية عن صادرة أيضاً  الرَّجبية الزِّيارة ،اعبامعة الزِّيارات من أيضاً  وىي ،الرَّجبية الزِّيارة إىل نذىبُ 

ِْفيَْأْولَِيائِوَِْْمْشَهدََْْأْشَهَدنَاْالَِّذيِْللَّوِْْالَحْمدُْ) 3أوَّؽبا الَّيت الرجبية الزِّيارة يف نقرأ ماذا ،روح ابن اغُبَسٌن عن
 سؤايل - َوآِمُلُكمَْسائُِلُكمْأَنَا - َسائُِلُكم أَنَا ؿُبَمَّد آل سادت - َسائُِلُكمْأَنَا - ؟ؽبم نقول ماذا ،(رََجب
 ،شرعية مسألةٍ  عن أسألُ  ىل شيٍء؟ أيِّ  يف - َوآِمُلُكمَْسائُِلُكمْأَنَا - عبدُُكم ألنَّين ِإليكم ُمتوجِّوٌ  وأملي
ِْفيَما - إليكم األمور فَ وَّض ا - الَتفِويضِْإلَيُكمِْفيَماَْوآِمُلُكمَْسائُِلُكمْأَنَا - الوجود بُكلّ  ُمرتبطة قضيَّة
ُْيْجبَ رُْْفَِبُكم - للتوضيح اعبامعة الزِّيارة يف مرَّ  ما مثل أمثلة تأت ُثَّ  - التَ ْعِويضَْوَعَليُكمْالَتفوِيضِْإلَيُكم

 ،اؼبهيض ىذا ىو ،مهيض طائرٌ  لو يُقال جناحو يَُكسرُ  الَّذي الطائر اللغة أصل يف اؼبهيض - اْلَمِهيض
َْوُيْشَفىْ،اْلَمِهيضُْيْجبَ رُْْفَِبُكم - نقص فيو الَّذي يعين - اْلَمِهيضُْيْجبَ رُْْفَِبُكم - اؼبكسور اؼبهيض

 يف تنقص ،األوصاف يف تنقص ،العدد يف تنقص ،تنقص تغيض - َتِغيضَْوَماْاأَلْرَحامُْْتَ ْزَدادَُْْوَماْاْلَمرِيض
 أو رزقهم يف أو كفاءاهتم يف أو األرحام من خيرجون الَّذين عدد يف إمَّا ،تغيض وما األرحام تزداد ما ،الرزق

َْوَعَليُكمْ،الَتفِويضِْإلَيُكمِْفيَماَْوآِمُلُكمَْسائُِلُكمْأَنَا - بوجودىم يرتبط ما ُكلّ  يف ،آخر شيءٍ  أيِّ  يف
 شيءٍ  ُكلّ  أنَّ  يعين - َتِغيضَْوَماْاأَلْرَحامُْْتَ ْزَدادَُْْوَماْ،اْلَمرِيضَْوُيْشَفىْ،اْلَمِهيضُْيْجبَ رُْْفَِبُكمْ،التَ ْعِويض

َْعاِئذٌْْاَلِئذٌْ - ِبُكم ُمسَتِجًن أنا ،أنا - ِبُكمُْمْسَتِجيرُْ) 3الكبًنة اعبامعة الزِّيارة تقولو ما وىذا ،بأيديكم ىو
ُمُكمِْإلَيوِْبُكمَْوُمتَ َقر بٌِْْبُكمَْوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْإَلىُْمْسَتْشِفعٌِْْبُقُبورُِكم َْوِإرَاَدِتيَْوَحَواِئِجيْطَِلَبِتيَْأَمامَْوُمَقد 

 يف خناطبهم ىكذا ،(ُمَحمَّدْآلَْْيَاَْىم ُكمِْمنْاْجَعُلوِني) ،بكم مرتبطٌ  ىذا ُكلّ  ،(َوأُُموِريَْأْحَواِليُْكلْ ِْفي
 .عليهم ا صلواتُ  لزيارهتم الوداع دعاء يف زياراهتم

ْاهللْفَ َتحََْْوِبُكم - األوىل؟ اؼبطلقة الزِّيارة يف نقرأ ماذا اغُبَسٌن؟ زيارات من األوىل اؼبطلقة الزِّيارة يف نقرأ وماذا
ْ،َأْشَجاَرَىاْاأَلْرضُْْتُ ْنِبتَُْْوِبُكمْ،َويُ ْثِبتَْيَشاءَْماَْيْمُحوَْوِبُكم - مصاديق تأت ُثَّ  - اهللَْيْخِتمَُْْوِبُكم
َْوِبُكمْ،الَكْربْاهللَُْْيْكِشفَُْْوِبُكمْ،َوِرْزقَ َهاَْقْطَرَىاْالسََّماءُْْتُ ْنِزلَُْْوِبُكمْ،ِثَماَرَىاْاأَلْرضُُْْتْخِرجَُْْوِبُكم
 ىنا األرض ،بكم يسبِّحُ  ُكل و الوجود - أَْبَداَنُكمَْتْحِملُْْالَِّتيْاأَلْرضُُْْتَسب حَُْْوِبُكمْ،الَغيثْاهللُْْيُ نَ ز لُْ

 واجملرات - َمَراِسيَهاَْعَلىِْجَباُلَهاَْوَتسَتِقرُّْْأَْبَداَنُكمَْتْحِملُْْالَِّتيْاأَلْرضُُْْتَسب حَُْْوِبُكم - مثال مصداق
 - ِبُكم التنظيم ىذا وُكلّ  ،اؼبركزي الطرد وقُ وَّة ،اعباذبة والُقوَّة ،ؿباؽبِّا ويف مواطنها ويف أفَلكها يف تستقر  
 .بُ ُيوِتُكمِْمنَْوَتْصُدرُِْْإلَيُكمْتَ ْهِبطُْْأُُمورِهَِْْمَقاِديرِِْْفيْالرَّبْ ِْإرَاَدةُْْ،َمَراِسيَهاَْعَلىِْجَباُلَهاَْتسَتِقرَُّْْوِبُكم

 مضامٌن على يشتمل ولكنَّوُ  ،الُعلماء بعض َكَتبو ،األَِئمَّة عن يرد مل الد عاء ىذا ؟العديلة دعاء يف نقرأ ماذا
 اؼبهمة اؼبطالب ذكر وإىل الرَّجعة ِذكر إىل يفتقرُ  الد عاء أنَّ  صحيح ،الشِّيعيَّة العقيدة مضامٌن ىي صحيحة
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 -ْالمهِديّْْالمنَتظرُْْالَقائمُْْالَخَلفْالُحجَّةُْْثُمَّْ - حقيقية معان على يشتمل ولكنَّوُ  ،البيت أىل معارف يف
ْالَّذيْال ُمرَجىْالمهِديّْْالمنَتظرُْْالَقائمُْْالَخَلفْالُحجَّةُْْثُمَّْ - اإلمام ذكر إىل يصل ،األَِئمَّة أظباء يُعدِّد
نْياْبَِقَيتْبِبَقائِو  صور ىذه -َْوالسََّماءْاأَلرضُْْثَ َبَتتَْوبُ ُوُجوِدهْ،الَوَرىُْرِزقََْْوبُِيمِنو - مصاديق ىذه -ْالدُّ

 .الن َِّعم أولياء نِعم من حاالت ،حاالت
 كان ِلمن يوم ُكلّ  يف عاشوراء زيارة يقرؤوا أن لشيعتهم َُيبِّذون واألَِئمَّةُ  ،علقمة دعاء يف جاء ىذا اؼبضمون
ْ،ِانْ َقَلبتُْْاهللِْإلى - ؟علقمة دعاء يف الدَّاعي يقرأ ماذا ،يومياً  يومياً  يومياً  ،علقمة دعاء يقرأ وأنْ  ،ُمستطيعاً 

َْعَلىُْمتُ وَك اَلًْْ،اهللِْإلىَْظْهِريُْمْلِجَئاًْْ،اهللِْإلىَْأْمِريُْمَفو َضاًْْ،بِاهللِْإالَّْْقُ وَّةَْواَلَْْحولََْْواَلْْ،اهللَْشاءََْْماَْعَلى
 - َوَورَاءَُكمْاهللَْورَاءِْليْلَيسَْ - ىنا الشَّاىد موطن - َدَعاِْلَمنْاهللَْسِمعَْْوََكَفىْاهللَْحْسِبيَْوَأُقولْاهلل

 زيارة وقرأ ،اؼبؤمنٌن أمًن زار ألنَّوُ  ،مباشر بشكلٍ  الش هداء وَسيِّد اؼبؤمنٌن أمًن خياطب الد عاء يقرأ والَّذي
 وآل ِلُمَحمَّدٍ  صبيعاً  ؽبم واػبطاب ،الكامل العاشورائي الطقس ىذا حبسب ،علقمة دعاء قرأ ُثَّ  ،عاشوراء

 اؼبضمون ،ا وعند عندكم ،عندكم منتهاي - ُمْنتَ َهىَْساَدِتيْيَاَْوَورَاءَُكمْاهللَْورَاءِْليْلَيسَْ - ؿُبَمَّد
ْاألَِئمَّةِْمنَْأَحداًَْْوَاْجَعلْ،َرُسوِلوَِْْوِذْكرْاهللِْذْكرَْ - ؟تنوي ماذا - الصَّالةِْاْفِتَتاحِِْْعْندََْْواْنِوي) 3نفسو

َنيكُْنْصبَْ  من األَِئمَّةُ  يُريد الَّذي ،علقمة دعاء ىذا ،(ُمْنتَ َهىَْساَدِتيْيَاَْوَورَاءَُكمْاهللَْورَاءِْليْلَيسَْ) ؛ (َعي ْ
 إمامنا يقول ماذا اإلمام ،يوم ُكلّ  ذلك يقرؤوا أنْ  ألشياعهم وَُيبِّذون عاشوراء زيارة بعد وهأيقر  أنْ  أشياِعهم
ْتَأِتكََْْحاَجَتكْرَبَّكَْوَسلْالدَُّعاءِْبَهَذاَْوادْعُُْْكْنتَْحيثُِْْمنْالز يَارَةِْبَهِذهْفَ ُزرَْصْفَوانْيَا - الصَّادق؟

 وردت الَّيت الرِّوايات تُراجعوا أنْ  مُيكنكم ،كثًن تفصيلٌ  فيها والزِّيارة - َوْعَدهُْمخِلفٍَْْغيرْواهللُْْاهللِْمن
 .اؼبوضوعات ىذه دبثل خاصَّةً  ُكتُباً  سبلكوا مل إذا ،اعبنان مفاتيح يف عاشوراء زيارة بشأن

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 ما ِإنَّين اغبقيقةِ  ويف الربنامج بنا طال ،ُىنا إىل وصلنا - ُمْنتَ َهىَْساَدِتيْيَاَْوَورَاءَُكمْاهللَْورَاءِْليْلَيسَْ

 إىل وُتَلحظون ،اغبديث ِنصف من أقل ،اغبلقة ىذه يف أتناولو أنْ  نويت قد الَّذي حديثي نصف أكملتُ 
 .دورىا َين مل الكتب من الكبًنة اجملموعة بقيت وىذه ،كتاباً  أخذتُ  فقط ،وصلت ما أنا اآلن

 أجواءِ  يف أيضاً  معكم سُأحِبرُ  غداً .!! .ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  أجواءِ  يف نُبحرُ  وَننُ  تعاىل اُ  شاء إنْ  غداً  نلتقي
 .!! .دائماً  عود تكم كما ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ 

 اغبلقات ؽبذهِ  استمعوا ،االنرتنت على أو ،بث ها سُيعاد ،أُِعيَدت إذا للحلقة ثانية مرَّة تستمعوا أنْ  رجائي
 من جزءاً  تكون وأنْ  يعيشها أن لإلنسان يُراد الَّيت الثَّقافية اؼبعان ،اؼبعان ىذه تثُبت حّتَّ  مرة من أكثر

 ،اؼبثال سبيل على ،رسلها على األمور تأتين حّتَّ  ،دائماً  يُعايشها أن البُدَّ  ،دائماً  إليها يستمع أن البُدَّ  حياتو



 9ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 251 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 11 - 
 

 ىذا على اعتاد ألنَّوُ  ؟ؼباذا ؟عملوِ  إىل يذىب أن نِيَّةٍ  إىل َيتاجُ  ىل يوم ُكلّ  عملوِ  إىل يذىب الَّذي 3مثَلً 
 كما ،حياتنا من جزءاً  وتكون اؼبعان ىذه على نعتاد لو ،معها نتعايش لو اؼبعان ىذه ،معو وتعايش األمر

ينيَّة اؼبؤسَّسة بسبب ،حياتنا من جزءاً  صارت كما واألشعرية والصوفية والُقطبية الشَّافعية اؼبعان صارت  الدِّ
 اؼبعايشة عرب حياتنا من جزءاً  اؼبخالف الفكر صار كما ،اغبسيين اؼبنرب خطباء وبسبب ،الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة
  .حياتنا من جزءاً  تكون حّتَّ  اؼبفاىيم وؽبذه األفكار ؽبذهِ  ُمستمرَّة ُمعايشة إىل َنتاج ،اؼبستمرة
 اغبلقات ىذهِ  تتابعوا أنْ  رجائي ،غد يوم وبعد غد يوم يف اغبلقة خصوصاً  اؼبتبقيَّة اغبلقات تُ َتاِبعوا أنْ  رجائي
 ىو ىذا ،أستطيعوُ  الَّذي ىو ىذا ولكن ،لكم متعبةً  تكون وقد طويلة اغبلقات كانت وإن مستمر بشكل
 .منو أسبكَّنُ  الَّذي

 ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 نَقرَتِبُ  نَبَتِعدُ  ََننُ  ... الَقَمر ِإىَل  َتوّجُهوا ،الصَِّحيَحة اْلَمعرَِفة يُلِهُمُكم وأنْ  يُلهَمين أنْ  القمر إىل توجَُّهوا
 ... الَقَمر ُىو َوبَابُ ُهم ؿُبَمَّد آلِ  بَابِ  إىل نَ َتوجَّو أنْ  َعَلينا ،َنْصُغرُ  ،َنْكبُ رُ  ،َنْسَود   ،نَ ب َْيض   ،نَ ْنزِلُ  ،َنْصَعدُ 

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

  ... احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ ... لََّس ٌب ...

  ... اهلل أِبِْ يف ... اٌمََّس شَبشَتِ عٍََى غَدَاً ًاٌـٍُّخَمى ... خٍَِّعبً اٌدُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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ْ:وفيْالختام
الْبُ  ّدْم  نْالتنبي  وْال  ىْأنّن  اْحاولن  اْنق  لْنص  وصْالبرن  امبْكم  اْى  يْوى  ذاْالمطب  وعْالْ

تس  جيلْالبرن  امبْيخل  وْم  نْأخط  اءْوىف  واتْفم  نْأرادْالدقّ  ةْالكامل  ةْعلي  وْمراجع  ةْ
ْبصورةْالفيديوْأوْاألوديوْعلىْموقعْزىرائيون.
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