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 بِعُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحُِْ

 
  ...األًٌََِْْبء َّخٌَخَّوُ بٌَِْوِ اٌَّرُِْ اهلل ًَخْو َّب عٍََْه ظٍََبٌَ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرُِْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَعد اخلَّْعًٌُْ تُِعباخل تُمٍََحَاٌْ

  12ــ ج اٌصَّالة َِعَبِِْٔ
 

  ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد اخَلْمُسون ةُ ِمسَ ااخل احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 

 ىي وىذهِ ، (الصَّالةَْمَعاِنيْْ) :وأَفَنائِو َأجوائوِ  يف السَّابقةُ  احلَلقاتُ  َتقدَّمت الَِّذيْ  الُعنوان نَفسوُ  ىوَ  والُعنوانُ 
 ..الصََّلة َمَعاِن  :العنوان ىذا ربت الَعاِشَرة بَعد الثَّانِية احلَلَقةُ 

 يوم يف أسبوعٍ  كل   يف ،أسبّكن ما بقدر وِإجيازىا ادلطالبِ  لتلخيصِ  زلاوليت مع ترتى احللقاتُ  زالت وال
 َىذا َحلقاتُ  تَتواصلُ  الَفضائيَّة الَقمر قَناة شاشةِ  من ادلباشرِ  البث   ِعبَ  حلقتان األحد يوم ويف السَّبتِ 
 بُ ثَّت حلقةٍ  آخر أعين ،ادلئة بَعد واخَلمسون الرَّابعةُ  احلَلقةُ  وىي حلقةٍ  آخرُ  .الوقت ىذا مثلِ  يف ،البنامج

اً  وفًنةٌ  يدي بٌن الَّيت فادلطالب الكَلم أُعيدُ  َأنْ  أُريدُ  ال ،النيَّة مضمون يف َكانت ِفيها احَلديثُ  وَتقدَّم  ،جدَّ
 غدٍ  يوم يف القادمة للحلقة بقيَّةٌ  منها ستبقى أو احللقة ىذه يف ادلطالب ىذه أُغط يَ  أن أستطيعُ  ىل أدري وال
  .تعاىل اُ  شاء إن

ينيَّة ادلؤسَّسةُ  وعلَّمتنا ربَّتنا الَّذي بالنَّحو النيةِ  اشرتاط أنَّ  من ادلاضية احللقةِ  يف تقدَّم ما ُخَلصة  ِعب ،الد 
 ،احُلسيين ادلنب ُخطباء ِعب ،ادلرجعيَّة وكَلء ِعب ،ادلراجع مكاتب ِعب ،اإلعَلم وسائل ِعب ،العملية الرسائل

اً  َسي ئةٍ  بثقافةٍ  ثُ ق فَنا ،ِديننا َأحكامِ  ِبداياتِ  منهم تعلَّمنا الَّذين وأمهاتنا آبائنا وِعب ،الفضائيات وِعب  جدَّ
اً  وبعيدةٍ   ذلك وُكل   ،ىنا الصََّلة عن واحلديثُ  ،الصََّلة وبنيَّة الوضوءِ  بنيَّة يرتبطُ  فيما زُلَمَّد آلِ  ثقافةِ  عن جدَّ
 ُكتبَ  لُكم َتصفَّحتُ  وقد ،وفُقهاؤىا وعلماؤىا الش يعةِ  َمراِجعُ  بوِ  تأثرَّ  الَّذي الشَّافعي منهج من جاءنا
 احللقة إىل فلًنجع ىي كما احلقيقة يستكشف أن أراد ومن ادلاضية احللقة يف الشَّافعي وُكتبَ  الش يعةِ 

 .النَّاطق الكتابُ  برنامجِ  حلقاتِ  من ادلئة بعد واخلمسون الرَّابعةُ  احللقةُ  وىي ادلتقد مة
 من ،501 صفحة يف احلديثُ  جاء كما الصََّلة نِيَّة (؛الرَّضوي الفقو) :ىو وىذا :زُلَمَّد آل ثقافة يف النيةُ 

 آل مؤسَّسة ربقيق، السََّلم عليو الر ضا لإلمام ادلنسوب الفقو :يدي بٌن ادلطبوع حبسب ،الرَّضوي الفقو
ِْاْفِتَتاحِِْْعندََْْواْنِوي -؟ عليو ا صلواتُ  الر ضا إمامنا عن ورد ماذا، 501 صفحة، الرتاث إلحياء البيت

 مضمون النيةُ  ،القلب حضور النيةِ  من ادلرادُ  ؟النية من ادلراد ما ،استحضر أي انوي - اهللِْذْكرَْْالصَّاَلة
 زلضرُ  العالُ  ،ا زلضرُ  فالعالُ  ،قلبك يف ادلعان ىذهِ  استحضر ،حاضراً  قلبك اجعل أي وانوي ،اإلنسان
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ْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعندََْْواْنِوي - ا وجو مواجهة يف القلبِ  حضورُ  فالنيةُ  ،زلضرهِ  يف وضلنُ  ،احَلسن ابن احُلجَّة
 احلديث قطعاً  - َعِيَنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْواْجَعلَْوآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَْرُسوؿَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْ
 كل وُ  ىذا ،ىذا زماننا يف العسكري احلسن ابن احُلجَّة وعن زمانوِ  يف الر ضا اإلمام عن ،الزَّمن إمام عن ىنا

َْواْنِوي - التكبًن مع - ُأُذنَيكَْشْحَمةَْأَصاِبِعكَْْبَِأْطَراؼُِْْتَجاِوزَْوَلْ - اإلحرام لتكبًنة وُمصاحباً  سابقاً 
  .اهللَْرُسوؿَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِْاْفِتَتاحِِْْعندَْ
 لشيخنا (الشَّرائع ِعللُ ) :ىو ىذا ،أصبعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومٌن كلماتُ  علينا مرَّت

 من الَّيت الِعلَّةُ ) :عنونو الَّذي الباب ؟باب أي   يف ،احلكم ابن ىشام عن والر وايةُ  ،عليو ا رضبة الصَّدوق
اً  واضحٌ  العنوان ،(الصََّلة اُ  فَ َرض أجلها ثُنا ماذا ،الصََّلة اُ  َفرضَ  أجلها من الَّيت العلَّةُ  :جدَّ  ىشام ُُيد 

 ،تفاصيلها بُكل   الر واية ىذه قراءة علينا مرَّ  فقد احلاجة موطن إىل اشًن فقط ؟الصَّادق إمامنا عن احلكم ابن
 أن ،األُمَّة ىذه يُنسي ال أن يعين - يُػْنِسيِهمَْلَْْأفَْْْوتَػَعالىْتَػَباَرؾْاهللَُْْوَأرَادَْ -؟ الصَّادق إمامنا يقول ماذا

ُْكلْ ِْفيَْيْذُكُرونَوُْْالصَّاَلةَْعَليهمْفَػَفرضَْْوآِلوْعليوْاهللَْصلَّىُْمَحمَّدَْأمرَْْيُػْنِسيَػُهمَْلَْْأفْْ - النَّاس يُنسي ال
 ِذْكُرهْفَػيَػْنَدِرسَْويَنُسوهَْعنوْيَػْغَفُلواَْلِْْلَكيْاهللَْوِذكرِْْبِالصَّالةَِْْوتَػَعبَّدواْبِاِسْموِْْيُػَناُدوفََْْمرَّاتَْخْمسََْْيوـٍْ
 كَلم ىو ىذا !وآلو عليو ا َصلَّى زُلَمَّداً  نذكر كي :العلَّة ذلذه فُرضت فالصََّلة ،زُلَمَّد ذكرُ  فيندرس -

  .الطاىرة العرتة كَلمُ  ىو ىذا.!! .اجلدار عرض بو اضرب آخر كَلمٍ  بُكل   واضرب الصَّادق إمامنا
ثنا احلكم ابن ىشام ِْعلَّةَْعنْاهللَْعبدِْْأَبَاَْسألتُْ - الصَّادق اإلمام سأل ىو ،الصَّادق إمامنا عن ُُيد 

ْتَػَباَرؾْاهللَُْْوَأرَادَْ - السؤال ىذا على جُييب واإلمام ،ىشام مثل كبًنٍ  عال ِمٍ  سؤال ؟أجابوُ  فماذا - الصَّاَلة
 ،زُلَمَّد يذكرون - َيْذُكُرونَوُْْالصَّاَلةَْعَليِهمْفَػَفرضَْْوآِلوْعليوْاهللَْصلَّىُْمَحمَّدَْأمرَْْيُػْنِسيَػُهمَْلَْْأفَْْْوتَػَعالى
 ذكرُ  ىو الصََّلة جوىرُ  ؟ُنصليها الَّيت الصََّلة جوىر ىو ما إذاً  ،وآلو عليو ا صلى زُلَمَّد ذكر الصََّلة جوىر

 ،قطب سّيد عن وال ،عريب ابن عن لك أنقلُ  ال ىنا أنا ،حديثهم ىذا ،الصََّلة جوىر ىو ىذا ،زماننا إمام
 عَلقة ال ،اخلوئي عن وال ،األنصاري عن وال ،الطوسي عن لك أنقل وال ،الغزَّايل عن وال ،الشَّافعي عن وال
 الصََّلة :يقول ،يقول ىكذا زُلَمَّد ابن جعفرُ  ىو ىذا ،زُلَمَّد ابن جعفر عن ُأحد ثك أنا ،ىؤالء بُكل   يل

 الصََّلة جوىرُ  ىو ىذا ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام ذكرُ  أخرى بعبارةٍ  !زُلَمَّد ذكرُ  جوىرىا ُشر عت
  .زُلَمَّد آلِ  عندَ 

 مراجع من ،الش يعةِ  العرفاء من ،ادلخالفٌن من ،يقولون ما فليقولوا غًنىم عند الصََّلة جبوىر يل شأن ال
 ،ىذا ىو زُلَمَّد آل عند الصََّلة جوىر ،كانوا رلموعةٍ  أي   من ،البطيخ من ،كانوا صنفٍ  أي   من ،الش يعةِ 

 فيها ُيشك كُ  الَّيت العبائر ىذه وبالذَّات ،الرَّضوي الفقو يف جاء ما مع% 500 يتوافق ادلضمونُ  وىذا
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 ويشرحُ  ،بعضاً  بعضها يشد   البيت أىل حديثِ  مضامٌنُ  ىذهِ  ،بتشكيكِهم يل شأن ال ،وعلماؤنا مراجعنا
 فجوىر - وآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسوؿَْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّاَلةِِْْاْفِتَتاحِِْْعندََْْواْنِوي - بعضاً  بعضها
 ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمامُ  إنَّوُ  - َعيَنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْواْجَعل - زُلَمَّد ذكرُ  الصََّلةِ 

 .تعاىل اُ  شاء إن القادمةِ  احللقات ويف غد يوم حلقة ويف احللقةِ  ىذهِ  يف تِباعاً  واحلديثُ  الكَلمُ  وسيأتينا
ينيَّة العلمية مؤسَّستنا يف ،حوزاتنا يف ُعلَّمناه الَّذي ىذا أمَّا ،البيت أىل ثقافة يف النيةُ  ىذهِ   لوُ  شأن ال الد 

 بذكرِ  ُمشبعاً  قلبك يكون أن ،زمانك إمام يدي بٌن حاضراً  قلبك يكون أنْ  ،ىذهِ  ىي النيةُ  ،البيت بأىل
 احللقاتِ  يف قلتُ  كما .أصبعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  زُلَمَّد آل عند النيَّةُ  ىي ىذهِ  ،زمانك إمام

 ِِناية ويف ادلطالب أَُفص ل تفصيل ذلا ادلطالبُ  ،احلكم يف تستعجلوا وال الفهم يف تستعجلوا ال ،ادلتقد مة
 ،ادلختصر ادلوجز بنحوىا ،ادلوجز بنحوىا زُلَمَّد آل فقوِ  يف للصََّلةِ  ادلختصرة الص ورة لكم سأختصرُ  احلديثِ 

  .التفاصيل يف احلديث ُأكمل أنْ  بعد
 إمام بذكرِ  ُمنوَّراً  ،ُمزيَّناً  ،ُمتوَّجاً  ،ُمشبعاً  القلب يكون أنْ  ،زماننا إمام زلضر يف القلبِ  حضورُ  :ىذهِ  ىي فالنيَّةُ 
 يقول حٌنَ  ،الصََّلة معىن ىذا ىو! ؟..ذلا معىن ال الَّيت غًننا صَلة وبٌن صَلتِنا بٌن الفارقُ  ما وإالَّ  ،زماننا
 ىل .وجبَلء بوضوحٍ  ادلعىن ىذا ،ادلعىن ىذا ىو ،ىذا ىو ،(َوِصَياُمُهمْاْلُمْؤِمِنينََْْصاَلةُْْأَنَا) :ادلؤمنٌن أمًن
 وسَلموُ  ا صلواتُ  زُلَمَّد آلُ  ،احلقيقي التوحيد ىو ىذا ،أبداً  ؟العبادة يف شريكاً  ا مع صلعل ُىنا ضلنُ 

 ادلشرقُ  ا وجو ،ا ووجو ،وتعاىل سبحانو ا وجو إىل تتجوُ  وجوىنا ؟ثقافتهم تنطق ماذا أصبعٌن عليهم
 فنحنُ  ،زماننا إمام ىو أظهرنا بٌن فيما ادلشرقُ  ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة ووجو ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقةُ  الوجود ىذا يف

 نتوجَّوُ  إنَّنا ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة إىل نتَّجوُ  وحٌن ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة إىل نتَّجوُ  إنَّنا زماننا إمام إىل نتَّجوُ  ِحٌن
  .ا إىل

 نستطيعُ  ال ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  ، بشريكٍ  ىي ما سللوقةٌ  ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  ،ا ىي ما ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ 
 حقيقةٌ  ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  بإرادتِو، ،دبشيئتو ،بعلموِ  ،حبكمتوِ  ،بقدرتوِ  قائمٌ  فوجودىا ،ا عن نفصلها أنْ 

 فَل ،يل بالقياس قدميةٌ  ىي ،حادثةٌ  حقيقةٌ  ،وادلتكل مٌن الفَلسفةِ  اصطَلح حبسب بقدمية ىي ما ،سللوقةٌ 
 سللوقةٌ  حقيقةٌ  ُىم وتعاىل سبحانو لوُ  بالقياس ،يل بالِقياسِ  ُقدماء ىم ،حادثٌ  أنا ،أحد زُلَمَّد بآل يُقاسُ 
 ،الكعبة جوىرىا والِقبلةُ  الِقبلة إىل نتوجَّو ُكنَّا إذا ،نتوجَّو إليو الَّذي ا وجو ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  .حادثة

 عن سلتصرةٌ  موجزةٌ  صورةٌ  والعرشُ  ،العرش عن صورةٌ  ادلعمور والبيتُ  ،ادلعمور البيتِ  عن صورةٌ  والكعبةُ 
 ،ا َوجو إىل تتَّجوُ  كل ها ،بعرشها ،ادلعمورِ  ،ببيتها ،ِبقبلتها ،بكعبتها الكائناتِ  فُكل   ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة
ْاأَلْعظَّمَِْْوبِاْسِمكَْ) :األوىل الكلمة ،ىذه ىي احلقيقيةُ  والقبلةُ  ،ىذهِ  ىي احلقيقيةُ  الكعبةُ  ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقةُ 



 51ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 511 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

َْيْخُرجَْفاَلِْْظل كِْفيْفَاْستَػَقرَّْ - سللوق - َخَلْقَتوُْْالَِّذي - ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة ىي ىذه - اأَلْعظَّمْاأَلعظَّمِْ
 ا وجوُ  ال ُمَحمَِّديَّةُ  واحلقيقة ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة وجو ىو ،زماننا إمام إىل نتوجَّو ُىنا من ،(َغيِرؾِْإَلىْم ْنكَْ

 ا أنَّ  وال ، شريكٌ  ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  وال ،ا ىي ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة فَل ، العبادةُ  ،وتعاىل ُسبحانو
 ساذجٌ  فهمٌ  ىذا ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة بيدِ  األمرُ  وصار معزوالً  صار البعض يتصوَّر كما وتعاىل ُسبحانو

  .مُيكن ما أبعدِ  إىل وسخيفٌ 
ْتَػَوجَّوَْقَصَدهَُْْوَمن -:ا قول قوذلا ،ا ِفعلُ  ِفعلها ،ا إرادة إرادهتا ،ا مشيئة مشيئتها ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ 
ْتَػَوجَّوَْقَصَدهَُْْوَمنْْ) :اجلنان مفاتيح يف ادلوجود ُحر ف كالَّذي ال الصَّحيح األصل النَّص ىو وىذا - ِإلَيُكم
 عليو ا رضبة الصَّدوق للشَّيخ الر ضا أخبار عيون يف َوَرد النَّص وىذا - ِإلَيُكمْتَػَوجَّوَْقَصَدهَُْْوَمنْْ - (ِبُكم

 ىذه ُكل   - ِإلَيُكمْتَػَوجَّوَْقَصَدهَُْْوَمنْْ - (ِبُكمْتَػَوجَّوَْقَصَدهَُْْوَمنْْ) :التهذيب يف أو الفقيو يف جاء كما ال
 الفقو يف عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الر ضا إمامنا عنوُ  ربدَّث الَّذي ادلضمون نفس عند تلتقي ادلضامٌن
  .الرَّضوي
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَعَدَدَ﴿ ؛﴾بِبٍِْْطَ بٌَِّب ۞ ؤَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَعَدَدَ﴿ :الكرمي الكتابِ  يف ص سورة يف

 صبعٌ  ،وسكتت اْلَمََلِئَكةُ  َفَسَجدَ  :ىكذا قالت اآلية أنَّ  لو ،والَلم باأللف زُللَّى صبعٌ  ادلَلئكة ،﴾ؤَخَّْعٌَُْ
 ،قبائلهم وبُكل   ،أصنافهم بُكل   ادلَلئكة أنَّ  إىل ُيشًن ىذا ،ِاستثناءات أيَّة دون ومن والَلم باأللفِ  زللى

 ﴾اٌٍََّْبئِىَتُ فَعَدَدَ﴿ :سجدوا فُكل هم ،العنوان ىذا ربت يدخلون ،ومقاماهتم درجاهتم وبُكل   ،مراتبهم وبُكل  

  .معروفة إبليس وقصة ،﴾بِبٍِْْطَ بٌَِّب ۞ ؤَخَّْعٌَُْ﴿ آخر تأكيدٌ  وجاء ،﴾وٍُُّيُُْ﴿ :التأكيد وجاء
، (عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  العسكري إمامنا تفسًن) :ىو ىذا ،العصمة بيت أىل أحاديث إىل نعودُ  حٌنَ 
 ذكرُ ) :عنوان ربت، 413 صفحة، إيران، ادلقدَّسة قم، األوىل الطبعة، القرىب ذوي منشورات الطبعة وىذه
 سجود - ِِلَدـُْسُجوُدىمَْيُكنَْوَلم - العسكري احلسن إمامنا حديث إنَّوُ  قلت وكما ،(العلم فضلِ 

ـَُْْكافَِْْإنَّما - آلدم ادلَلئكة َلةْآَد ـَُْْكافَِْْإنَّماِِْلَدـُْسُجودُىمَْيُكنَْوَلم - قبلة كان فآدم - ِقبػْ َلةْآَد  .ِقبػْ
 اآليات قراءة يف ونستمر الكرمي الكتاب إىل رجعنا ما إذا ،السَّادس اجمللد ىذا ،(البىان تفسًن) :ىو ىذا
 ؛﴾بِبٍِْْطُ َّب لَبيَ ۞ اٌْىَبفِسَِّٓ ِِْٓ ًَوَبَْ اظْخَىْبَسَ بِبٍِْْطَ بٌَِّب ۞ ؤَخَّْعٌَُْ وٍُُّيُُْ اٌٍََّْبئِىَتُ فَعَدَدَ﴿ :ص سورة من

 من ؛﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَظْخَىْبَسْثَ بَِْدََُّ خٍََمْجُ ٌَِّب حَعْدُدَ ؤَْ َِنَعَهَ َِب بِبٍِْْطُ َّب لَبيَ﴿ :إبليس خياطب ا
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 يسجدون الَّذين ىم العالون ، يسجدون ،ذلم تسجد وادلخلوقات للمخلوقات يسجدون ال الَّذين العالٌن
 ،آدم يف ظهرت الَّيت لنفحاهتم تسجدُ  ادلخلوقات ،ذلم تسجدُ  ادلخلوقات ،دلخلوق يسجدون ال فقط 

ا آلدم سجودىم كان ما ؛العسكري إمامنا حديثُ  قليل قبل علينا مرَّ  كما قبلة َكان فآدم  آدم كان وإظلَّ
 ،الوجو مقابل يف الوجو قبال يف تكونُ  الَّيت اجلهةُ  ىي الِقبلةُ  ؟القبلة معىن ما ،ِجهة الِقبلة ،قبلة فآدم ،قبلة
 قباذلا يف وجهك ذبعل جهةٍ  فكل   ،وجهك تقابلُ  الَّيت اجلهةُ  يعين القبلة ؟القبلة من ادلراد ما ،القبلة ىذه ىي

 ؛ىذه ىي اللغوي أصلها يف لكن ،خصوصياتوُ  لوُ  دينيَّاً  ُمصطلحاً  القبلةُ  صارت ،اللغةِ  يف ىذا ،قبلة ذلا يُقال
 مضمونُ  ؟ىو ما الِقبلةِ  مضمونُ  قبلة كان فآدمُ . الوجو مقابل يف ،الوجو ِقبالِ  يف تكون الَّيت اجلهةُ  القبلة
 .القبلة مضمون وىناك ،ِقبلة ُىناك ؛الشَّريفة أحاديثهم تبي نو القبلة

 سعيدٍ  أيب عن الر واية ،البحران ىاشم للسي د ،(البىان تفسًن) :من السادس اجلزء من ،155 صفحة
َْعزَّْْاهللَِْْقوؿَِْْعنَْْْأْخِبرِنيْ،اهللَْرُسوؿْيَاْ:فَػَقاؿْرَُجلِْإلَيوَِْْأقْػَبلَِْْإذْْْاهللَْرُسوؿِِْْعندَُْْجُلوَساًُْْكنَّا - اخلدري

ْاْلَماَلِئَكةِِْْمنَْأْعَلىُْىمْالَِّذينْاهللَْرُسوؿْيَاُْىمَْمنْ،﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ ؤََْ ؤَظْخَىْبَسْثَ﴿ :إِلْبِليسَْوَجلَّْ
َْوَعِليْ ْأَنَاْ:اهللَْرُسوؿُْْفَػَقاؿَْ - ادلقرَّبٌن وغًن ادلقرَّبون ،سجدوا صبيعاً  ادلَلئكة أنَّ  باعتبار - ؟اْلُمَقرَّبِين
نَّاك - العالون ُىم ىؤالء ،العالون ضلنُ  - َوالُحَسينَْوالَحَسنَْوفَاِطَمة ْاهللُْنَسب حُْْالَعْرشُْسَراِدؽِِْْفيُُْ

 ،آدم خُيلق أن قبل بتسبيحهم سبَّحوا ادلَلئكةُ  - آَدـْاهللَْيخُلقْأفْْْقَبلَْْبَِتْسِبيحَناْاْلَماَلِئَكةَْفَسبََّحت
 تاج ،األعلى ادلأل يف العبادة حاشية يف جاء آلدم فالسجود ،آلدم السجود معىن من بكثًن أعمقُ  ادلعىن وىذا

 عند ىنا أقف أن أُريد وال - بَِتْسِبيحَناْاْلَماَلِئَكةَُْْفَسبََّحت - بتسبيحهم سبحوا أن األعلى ادلأل يف العبادةِ 
 أخذتوُ  والِعلم ادلعرفة أنَّ  على تشتملُ  - بَِتْسِبيحَناْاْلَماَلِئَكةَُْْفَسبََّحت - شرح إىل حباجةٍ  فهي ،العبارة ىذه

 ىو تكويين فيضٍ  ُكلَّ  أنَّ  على تشتملُ  ،ُىم إليها يتَّجهون الَّيت العبادة جهة أنَّ  على تشتملُ  ،منهم ادلَلئكة
َْلوَُْْوأَنْػُتمِْإلَّْْم نَّاَْشيءٌَْْفَما) :الشَّريفة الن دبة زيارة يف كما غًنىم وإىل ادلَلئكة إىل إليهم ،منهم صادرٌ 

  (.السَِّبيلَْوِإلَيوِْْالسََّبب
 أن أريد ال ،والشَّرعية الكونية الوساطةِ  باءُ  ،السَّببيةِ  باءُ  ىذه الباء ىذهِ  - بَِتْسِبيحَناْاْلَماَلِئَكةَُْْفَسبََّحت

ْفَػَلمَّاْ،َعاـْبِأَْلَفيْآَدـْاهللَْيخُلقَْأفْْْقَػْبلَْْبَِتْسِبيحَناْاْلَماَلِئَكةَُْْفَسبََّحت - اجلملة ىذه عند طويَلً  أقف
ْبِالسُُّجودِْْيُػْؤَمرواَْوَلم - ؟ا رسول يقول ماذا ُثَّ  - َلوَْيْسُجُدواَْأفْْْاْلَماَلِئَكةَْأَمرْآَدـَْوَجلََّْْعزَّْْاهللَُْْخَلقَْ

 يتجلَّون ال ُىم؟ ُىم ما ،آدم يف ذبلَّت نفحاهتم من نفحةٌ  !ىم الِقبلةِ  مضمونُ  ،قبلة كان آدمُ  - أِلَْجِلَناِْإلَّْ
 نفحات من نفحةٌ  ،فيو ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  تتجلى حّتَّ  آدم ىو من ،آدم يف تتجلَّى نفحاهتم ،آدم يف

َْوَلمَْلوَْيْسُجُدواَْأفْْْاْلَماَلِئَكةَْأَمرْآَدـَْوَجلََّْْعزَّْْاهللَُْْخَلقَْْفَػَلمَّا - آدم يف ذبلَّت ال ُمَحمَِّديَّةِ  احلقيقةُ 
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 ِقمَّةُ  ،لنا بالن سبة العبادة درجات أعلى السجود ،الِقبلة مضمون ىو ىذا - أِلَْجِلَناِْإلَّْْبِالسُُّجودْيُػْؤَمروا
 أدون ،لنا بالن سبة ادلنازل أنزل يف نكون حينما ؟أين العبادة ِقمَّةُ  الحظوا ،السجود ؟ىو ما الصََّلة يف العبادة
 - لنا بالن سبة العبادة مراتب أعلى ىي ىذه األرض على نَنزل حٌن ،األرض على نَنزلُ  حٌن اجلسدية ادلنازل

ْ؛َْيْسُجدَْأفْْْأََبىْفَِإنَّوُِْْإْبِليسِْإلََّْْأْجَمُعوفُْكلُُّهمْاْلَماَلِئَكةَُْْفَسَجَدتْأِلَْجِلَناِْإلَّْْبِالسُُّجودِْْيُػْؤَمرواَْوَلم
ـَْْْأْسَتْكبَػْرتَْْ،بَِيَديََّْْخَلْقتُِْْلَماَْتْسُجدََْْأفَْمنَػَعكََْْماْ،ِإبِْليسُْْيَاْ:َوتَػَعاَلىْتَػَباَرؾْاهللُْْفَػَقاؿَْ ِْمنَُْْكنتََْْأ

ْيَاْ:َوتَػَعاَلىْتَػَباَرؾَْْاهللُْْفَػَقاؿَْْ؛ْ؟الَعْرشُْسَراِدؽِِْْفيَْأْسَماُؤُىمْالػَمكُتوبَةُْْالَخْمَسةَُْْىُؤُلءَْمنْ:قَاؿْ؟اْلَعالِينَْ
ـَْْْأْسَتْكبَػْرتَْْبَِيَديََّْْخَلْقتُِْْلَماَْتْسُجدََْْأفَْمنَػَعكََْْماْ،ِإْبِليسُْ َْىُؤَلءِْمنْ:قَاؿَْْ؟اْلَعالِينَِْْمنَُْْكنتََْْأ

ْ،ِمنوْيُؤَتىْالَِّذيْاهللْبَابُْْفَػَنحنُْْ:اهللَْرُسوؿْيَػُقوؿُْْثُمَّْْ؟الَعْرشُْسَراِدؽِِْْفيَْأْسَماُؤُىمْاْلَمكُتوبَةْالَخْمَسةِْ
َْوَلْْ،نَارَهَْوَأْسَكَنوُْْاهللْأَبْػَغَضوُْْأَبْػَغَضَناَْوَمنْْْ،َجنََّتوَْوَأِسَكَنوُْْاهللَْأَحبَّوَُْْأَحبػََّناَْفَمنْ،اْلُمْهَتُدوفْيَػْهَتِديْبَِنا

 من نفحةٌ  ىذه القبلة ومضمونُ  ،قبلةٌ  آدمُ  - ِمنوْيُػْؤَتىْالَِّذيْاهللْبَابُْْفَػَنحنَُْْموِلُدهْطَابََْْمنِْإلَُّْْيِحبػَُّنا
  .ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة نفحات

 ٌُِظََ بٌََِ ًَؤًَْحَْْنَب﴿ :والثمانٌن السَّابعة اآلية يف ،يونس سورة يف ،يُونس سورة يف ،الكرمي الكتابِ  ويف

 َواْجَعُلوا :تفسًن ىناك ؛﴾اٌُّْاِِْنِنيَ ًَبَشِّسِ اٌصَّالَةَ ًَؤَلٌُِّْاْ لِبٍَْتً بٌُُْحَىُُْ ًَاخْعٌٍَُاْ بٌُُْحبً بِِّصْسَ ٌِمٌَِِْىَُّب حَبٌََّءَا ؤَْ ًَؤَخِْوِ
َلة بُ ُيوَتُكم َلة بُ ُيوَتُكم َواْجَعُلوا :تفسًنٌ  وىناك ،للعبادة زلَلً  بيوتكم اجعلوا :ِقب ْ اه ِاجعُلوىا :ِقب ْ  ولكن ،القبلة باذب 
 وسَلموُ  ا صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن فضلِ  على دليَلً  اآلية جعل ؛الر ضا إمامنا عن البيت أىل أحاديث حبسبِ 

 البيت ىذا مضمونُ  ؟ىو ما ادلضمون ،الِقبلة ىو وىارون موسى فبيتُ  ،وىارون ُموسى عن وربدَّث ،عليو
ِْإلَّْْاألَنِْبَياءِْمنْنَِبيْ ْنُػب ئَْوَماْاألَنِبياءِْمنْنَِبيْ ْبُِعثَْْما) ؟ىو ما وىارون موسى مضمون ،وىارون موسى
 نبُ وَّة بتفاصيل األُمم كل   دون من إسرائيل بنو ُكل ف ولقد ،(ولدهِْمنْواألَِئمَّةَْعِليْ َْوَوَليَةُْمَحمَّدٍْْبُِنبُػوَّة
 لنا شأن ال ،وادليثاق العهد نقضوا ولكن َُّهم ،األمم سائر على ُفض لوا ىنا ومن ،عليّ  وآل علي   ووالية زُلَمَّدٍ 
 ًَاخْعٌٍَُاْ بٌُُْحبً بِِّصْسَ ٌِمٌَِِْىَُّب حَبٌََّءَا ؤَْ ًَؤَخِْوِ ٌُِظََ بٌََِ ًَؤًَْحَْْنَب﴿ :قبلة وىارون موسى فبيتُ  ،إسرائيل ببين

 موسى فبيتُ  ،ادلؤمنٌن وبشر الصََّلة وأقيموا قبلة بيوتكم واجعلوا ؛﴾اٌُّْاِِْنِنيَ ًَبَشِّسِ اٌصَّالَةَ ًَؤَلٌُِّْاْ لِبٍَْتً بٌُُْحَىُُْ
  .زُلَمَّد وآلُ  زُلَمَّدٌ  القبلةِ  ومضمونُ  ،قبلة وىارون
 ل ُمَحمَّدٍ  ِمثالٌن ذلم اُ  نصبَ  ُحطَّة بابِ  من يدخلوا أن أُمروا حٌنَ  إسرائيل بين أنَّ  َكيفَ  الر وايةُ  وستأتينا

 إمامنا تفسًن يف موجودةٌ  ُمفصَّلةٌ  الر وايةُ  ،الر وايةُ  تأتينا ،ادلثالٌن ذلذين يسجدوا أنْ  إسرائيل بين وأمر وعلي  
 وبيتُ  ،زُلَمَِّديَّة نفحةٌ  ومضمونوُ  قبلة آدمُ  ،ِقبلة وىارون موسى فبيتُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري
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 ،ُسَللتوِ  من واألنبياء إبراىيم ومضمونوُ  ِقبلةٌ  ادلقدسِ  وبيتُ  ،زُلَمَِّديَّة نفحةٌ  ومضمونوُ  قبلة وىارون ُموسى
 احلقيقة ِعطرِ  من فاضت القطراتُ  ىذهِ  ،ُقدسيةٌ  قطراتٌ  إالَّ  ُىم ما وىؤالءِ  ،إسرائيل بين أنبياءُ  مضمونوُ 

ثتنا ىكذا الر وايات ،ال ُمَحمَِّديَّة  يقولُ  كما ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة حبر من قطراتٌ  إالَّ  ىم ما األنبياء ُكل   ،حدَّ
 بيت مضمونُ  ،علويٌ  ادلقدس بيت فمضمونُ  ،األنبياء ُكل   معَ  ،(بَاِطَناًْْاألَنِْبَياءَِْْمعَُْْكنتُْ) :األوصياء سي دُ 

 ،علوي   مضموِنم وىؤالءِ  ،يعقوب وآلِ  إسحاق آلِ  مضمون إنَّوُ  ،إسرائيل بين أنبياء مضمونُ  إنَّوُ  ادلقدسِ 
 اِ  صلواتُ  ،(ِولدهِِْْمنْواألَِئمَّةَْعِليْ َْوَوَليَةُْمَحمَّدٍْْبُِنبُػوَّةِِْْإلَّْْنَِبيْ ْنُػب يءَْوَما) ،(بَاِطَناًْْاألَنِْبَياءَِْْمعَُْْكْنتُْ)

  .أصبعٌن عليهم وسَلموُ 
 ،الكعبةِ  عن حديثنا سيطول ،لنا سيتجلَّى الكعبةِ  ومضمونُ  ِقبلةٌ  والكعبةُ  ،مضمونوُ  وىذا ِقبلةٌ  ادلقدس فبيتُ 

 بٌن من ،العاطر العلوي   النَّسيمُ  مرَّ  ُىنا من ،علوي   ِعطرٌ  الكعبةِ  وعطرُ  الكعبةِ  زينةُ  ،علوي   الكعبةِ  ومضمونُ 
 .عليّ  وآل علي   بعطر الَعرشُ  وطابَ  ،ادلعمور البيت أحناءِ  بٌن ومن ،الكعبةِ  أكنافِ 

ا ُأخرى ِقبلةٍ  إىل ُمباشرٍ  بنحوٍ  نتوجَّو صَلتنا يف أنَّنا ترون أال  نتوجَّو ضلنُ  ،أيضاً  قبلةٌ  ىذهِ .!! .احُلسٌن تُربةُ  ِإِنَّ
 ،الس جود موضعِ  إىل النَّظرُ  يستحب   للصََّلة نقفُ  حٌن ُمباشر زلسوسٍ  بشكلٍ  ولكن ،الكعبةِ  إىل باجململِ 

اه رُبد دُ  الَّيت ىي اجلبهةُ  ِجَباىنا ونضعُ  ،احُلسٌن تُربة على نسجدُ  ؟نسجد شيء أي   على  القبلةُ  ،القبلة اذب 
 بشكلٍ  نضعها أين ِجباُىنا ،ِجباىنا ِقبالِ  يف تكونُ  الَّيت اجلهةُ  ىي القبلةُ  ،جباىنا مواجهة يف الَّيت اجلهة ىي

 ،آخرىا إىل أوَّذلا من صَلتنا يف حقيقيَّةٌ  قبلةٌ  ىذه ،احُلَسٌن تُربة على نضعها ؟مَلصقٍ  ُمباشرٍ  حسيٍ  وبنحوٍ 
 على اجلبهة نضعُ  نسجدُ  وحٌن ،احُلَسٌن تربة إىل ،السجود موطن إىل النظر يستحب   للصََّلة نقف حٌنَ 
 ،ِقبلتنا ىي ىذهِ  ،احُلسٌن تُربة عند آنافنا نُرِغمُ  ،أَنْ َفو يُرِغم أن للُمصلي ُيستحب   ،آنافنا ونُرِغمُ  ،احُلسٌن تُربة
 الرتبةُ  ،أبداً  ؟بنفسها مضمونٌ  ىي الرتبةُ  ىل ،صَلتنا يف ِقبلةٌ  احُلسينيَّةُ  فالرتبةُ  ،القبلة مضمون من جزءٌ  ىذا
 ُحسينيَّة تربةً  وعنوناىا واقتطعناىا اجتزءناىا إذا ولكن ،عليها ادلزابل ونُلقي بأرجلنا ندوسها كربَلء يف

  .قدسيَّة ىناك صارت الرتبة ذلذه صارت ،قدسيةً  ذلا صارت وللصََّلة للسجود
 ،رؤوسنا فوق الَّيت اجلهة إىل السَّماء إىل نتوجَّو ؟نتوجَّو جهةٍ  أي   إىل بالد عاء نتوجَّوُ  حٌن إنَّنا تَلحظون أال

 فالسَّماءُ  ،السَّماء من العطاء نستلم كي أيدينا نفتحُ  فإننا بااللتماس بالد عاء باالبتهالِ  أيدينا نفتحُ  وحٌن
 يُ بَ ي نون ،أصبعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  لنا يُ بَ ي نون ىم ؟القبلة ىذهِ  مضمون ما ِقبلةٌ  السَّماءُ  ،أيضاً  ِقبلةٌ 
 ولذلك ،(َكالبَػَهاِئمَْلُكنُتمُْمَحمَّدْآؿَْلول) ،نتيو واِ  نتيو وا زُلَمَّد آل دون من ،ادلضمون ىذا لنا

 نالوا ما وا ،خًناً  نالوا ما القوم مزابل يف يبحثون وراحوا زُلَمَّد آل تركوا الَّذين والفقهاء وادلراجع الُعلماء
  .معهم النَّاسُ  وتاىت تاىوا !شيئاً 
 ما ،(السَّماء إىل الد عاء يف اليدين نرفعُ  أجلها من الَّيت الِعلَّةُ ) :الصَّدوق لشيخنا (الشَّرائع ِعللُ ) :ىو ىذا
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َْأِميرُْْقَاؿَْ - آبائوِ  عن ،الصَّادق إمامنا عن - اهللَْعبدِْْأَِبيَْعنْ،َبِصيرْأَِبيَْعنْْ - ؟العلة ىذه ىي
 -َْسَبأْابنُْْفَػَقاؿَْْ،الدَُّعاءِْفيْلِينُصبْالسََّماءِْإَلىَْيَديوِْْفَػْلَيرَفعْالصَّاَلةِْمنَْأَحدُُكمْفَػَرغَِْْإَذاْ:اْلُمْؤِمِنين

 ذلك بعد وإالَّ  ،ىدايتوِ  أيَّام يف ىذا ُسؤالوُ  أنَّ  يبدو ،الغلو ُمؤس س ىذا ،سبأ ابن ا عبد ىذا سبأ ابنُ 
ُْكلْ ِْفيْاهللُْْأَلَيسَْْاْلُمْؤِمِنينَْأِميرَْْيَاْ:َسبأْابنُْْفَػَقاؿ - وبواح ُصراح ُكفرٍ  وإىل ضَللٍ  إىل عقيدتوُ  تبدلَّت
 اٌعََّّبءِ ًَفِِ﴿ :َتقَرأَْأَوَماْ:فَػَقاؿَْ - ادلصل ي يعين - السََّماءِْإَلىَْيَدِيوِْْيَرَفعَُْْفِلَماْ:قَاؿَْْ،بَػَلىْ:قَاؿَْْ؟َمَكاف

 السََّماءْاهللَْوَعدَْْوَماْالرَّْزؽْوَموِضعُْْ،الر ْزؽَْموِضعِِْْمنِْإلَّْْالر ْزؽْيُْطَلبُْْأَينََْْفِمنْ،﴾حٌُْعَدًُْ ًََِب زِشْلُىُُ
  .واضح علوي   جوابٌ  -

 بقينا لو ،ادلعصوم عن لصدورىا إثباتٍ  دليل إىل فيها ضلتاجُ  ال نفسها على بنفسها دالة األجوبة ىذهِ  مثلُ 
 من ادلفسرين ُكتب ىذهِ  والدليل ،إليها وصلنا ما الدقيقة الن كات ىذه مثل عن نبحث السنٌن من عشرات
 مراجعنا يرفضها الَّيت التفسًنيةُ  األحاديثُ  عنها ربدَّثت الَّيت والدقائق النكات من شيءٍ  إىل وصلوا ما الطرفٌن
 وعلم األصول علم وصلاسات الد راية علم وأوساخ الر جال علم قذارات ِبسببِ  األجَلء وعلماؤنا الِكرام
 الرزق ،الرزق جهة إىل نتوجَّوُ  فنحنُ  - ﴾حٌُْعَدًُْ ًََِب زِشْلُىُُ اٌعََّّبءِ ًَفِِ﴿ :َتقَرأَْأَوَماْ:فَػَقاؿَْ - الكَلم

 ،وادلشرب ادلطعم أو ادلال يف ليسَ  ،الرزق ألوان من لونٍ  يف زلصوراً  ليس ،أبوابوِ  بُكل   الرزق ،معانيو بُكل  
ْأَينََْْفِمن -:ادلؤمنٌن أمًن يقول ،﴾حٌُْعَدًُْ ًََِب زِشْلُىُُ اٌعََّّبءِ ًَفِِ﴿ :توعدون وما ،معانيو بُكل   الرِزقُ 

 والرزقُ  ،السَّماء إىل نتوجَّوُ  لذا - السََّماءْاهللَْوَعدَْْوَماْالرَّْزؽْوَموِضعُْْالر ْزؽَْموِضعِِْْمنِْإلَّْْالر ْزؽْيُْطَلبُْ
 الَّذي العنوان نفس ىو ،(السَِّبيلَْوِإلَيوِْْالسََّببَْلوَُْْوأَنْػُتمِْإلَِّْْمنَّاَْشيءٌَْْفَما؟ )يتأتى أين من ا وعد وما

 ىو ىو ،ادلضمون نفسُ  ىو ىو ،الن عم أولياء ىم ،(النػ َعمَْوَأولَِياء) :الكبًنة اجلامعة الز يارة يف بوِ  طُلاطبهم
  .أيضاً  ِقبلةٌ  ىي فالسَّماءُ  ،ادلعىن نفس
 اٌعٌَََّّاث وُسْظُِّْوُ ًَظِعَ﴿ ؟أين الكرسي ،بالكرسي زُليطٌ  ؟أين العرش ،الرَّابعة السَّماء يف ؟أين ادلعمور البيت

  .بالسَّموات ُييطُ  ،﴾ًَاألَزْض
 ادلقدسِ  وبيتُ  !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  مضمونوُ  قبلة وىارون موسى وبيتُ  !زُلَمَّد وآل زُلَمَّد مضموِنا ِقبلة فآدمُ 
 ادلَلئكة قبلةُ  ادلعمور والبيت !زُلَمَّد وآل زُلَمَّد مضموِنا ِقبلة والكعبةُ  !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  مضمونوُ  قبلة

َْونُوريْنُوِريِْمنْالَعرشُُْْخِلق) ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  مضمونوُ  األشياء قبلة والعرشُ  !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  مضمونوُ 
 وسلَّم وآلوِ  عليو ا صلَّى يقول كما ،(اهللْنُورِْمنْونُوريْنُوريِْمنُْخلقَْْالَعرشْألفَّْْالَعرشِْمنَْأفَضلُْ
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 مضموِنا بالدعاء إليها نتوجو قبلةٌ  والسَّماءُ  !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  ومضموِنا قبلةٌ  احلسٌن وتربة !الكائنات َسي دُ 
 إنَّنا ،َزماننا إمامِ  إىل نتوجَّو أنْ  الر ضا إمامنا يُوِصينا فحٌن ،مضمون وُىناك ،ِقبلةٌ  فهناك !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ 
 .!!.وحقيقتها الِقبلةِ  مضمونُ  ألنَّوُ  َزماننا إمام إىل نتوجَّوُ 

 اخلطبة يف ،البسي رجب للحافظ ،اليقٌن أنوار مشارق ىو وىذا ،ادلؤمنٌن أمًن ؟ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا
ـُْْأَنَا -؟ يقول ماذا ،االفتخارية ْالبَػْيتُْْأَنَا - ادلعمور البيت ىو - اْلَمْعُمورْالَبيتُْْأَنَا - علي   - األَبْػَرارِْإَما
 اِ  صلواتُ  كَلموِ  ويف حديثوِ  يف ويستمر   ،احَلرم حقيقةُ  أنا - الَحَرـْبَاِطنُْْأَنَا - يقول أن إىل - اْلَمْعُمور
 .عليو وسَلموُ 

 ،ىم إذلية ِقبلة ُكل   فحقيقة ،العرش ضلنُ  ،ادلعمور البيت ضلنُ  ،الِقبلةُ  ضلنُ  ،الَكعَبةُ  ضَلنُ  :يقولون صرُياً  ىم
 ،الِقبلةِ  مضمونُ  ،الكعبةِ  مضمونُ  ألنَّوُ  زماننا إمام إىل نتوجَّو أن ،يأمرنا حٌن ،يوصينا حٌن ىنا الر ضا فإمامنا

 يف ذبلَّت ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقةِ  مضمونُ  وألنَّوُ  ،العرش مضمونُ  ،ادلعمور البيتِ  مضمونُ 
 فحٌن ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة يف ذبلَّى قد واُ  ،أصبعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّدٍ  وآلِ  دبَُحمَّدٍ  العالَِ  ىذا

  .وتعاىل ُسبحانو ِ  فالعبادةُ  ،ا إىل نتوجَّوُ  إنَّنا زماننا إمام إىل نتوجَّوُ 
 ىي أين ،معروفة ليست جهةٍ  إىل بل ،الكعبة إىل يتوجَّو أنْ  يستعظم ال لكنَّوُ  ،ادلعىن ىذا البعضُ  يستعظمُ 

 نقطةٍ  يف جهةٍ  إىل ،مفتوحة ُمطلقة جهةٍ  إىل نتوجو ىكذا وضلن ،زلدود وحجمها مساحتها الكعبةُ  ؟الكعبة
 بآالف الكعبةِ  عن بعيداً  يكون من ،واحلجم ادلساحةِ  يف زلدودة فالكعبةُ  ،الكعبة تُوجد نُقاطها من

 العلوي اجلانب يف ،األرضية الكرة من الس فلي اجلانب يف ،األرضية الكرة من الثَّان اجلانب يف ،الكيلومرتات
 مع مباشر رابط ىناك يوجد ال ،جهة رلرَّد ؟ىؤالء إىل ،إليهم بالنسبة الكعبةُ  ىي أين ،األرضية الكرة من

اه حّتَّ  ،الر ياضي وِحساهبا ادلادي وِقياسها اذلندسي حبجمها الكعبة  ،إليها يُ تَّجوُ  ِجهةٌ  ،الدقيق الَفلكي باالذب 
 ُيشِكلون فَل مضمون دون من شيءٍ  إىل يتوجَّهون ؟القبلة ىذه مضمون ىو ما ؟الكعبة ىذهِ  مضمون ىو ما

 وأي   ،ىذا احلظ يف سوءٍ  وأي   ،ذلك على ُيشكلونُ  ىذا ىو ادلضمون إنَّ  :نقول حٌن ولكن ،ذلك على
 يقبلون ذلا مضمون ال جهةٍ  إىل يتوجَّهون ،الغباء ىذا من أشد   غباءٍ  أي   بل ،اخلُذالن ىذا من أسوأ ُخذالنِ 
 عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ىم عنها ربدث والَّذي ،ىذا مضموِنا اجلهة ىذه :ذلم تقول وحينما ،بذلك

 يف الش يعة واقع ىو ىذا ،الشَّافعي وأمثال بالشَّافعي اقتداءً  مضمون دون من جهةٍ  إىل يذىبون ،أصبعٌن
 .عبادهتم ويف صَلهتم
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 بٌن الَّذي الكتاب ،اجلنان مفاتيح ترتيب حبسبِ  األوصياء َسي د زِيارات من ادلطلقةِ  السَّادسةِ  الز يارةِ  يف
 مضمون ،الكعبةِ  مضمون أنَّ  إىل ُتشًن ُكلها ادلضامٌن ىذه ،دبضامٌن األوصياء سي دَ  طُلاطبُ  ،أيديكم
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 حٌن ،أصبعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  علي   وآلُ  علي   ُىم بالعبادة إليها نتوجَّوُ  الَّيت اجلهة مضمون ،الِقبلةِ 
ـُْ -:ادلؤمنٌن ألمًن نقول  ،ِخَلذلا من ندُخل كي إليها نتوجَّوُ  الَّيت اجلهة الباب - اهللْبَابَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل
 ِخَللوِ  من وجودٌ  الباب أمَّا ،نُقابِلها جهة والِقبلة ،ِقبلة الكعبة ألنَّ  ،القبلة من أكثر ،الكعبة من أكثر الباب
ـُْ - الباب صاحبِ  إىل ندخل ـُْْ،اهللْبَابَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل  نتوجَّو فحٌن - النَّاِظَرةْاهللَِْْعينَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل

 حٌن أنتم ،إلينا ناظرةٌ  ا فَ َعٌنُ  عندنا حاضرةً  النيةُ  ىذه تُكن ل إذا حّتَّ  ،النَّاظرة ا َعٌنِ  إىل نتوجَّوُ  ِبصَلتنا
 ؟من على تضحكون ؟أنفسكم على تضحكون ؟ادلؤمنٌن أمًن على تضحكون األوصاف هبذه َعِليَّاً  زُباطبون

ونا   ؟تضحكون من على عليكم با َخب 
ـُْ ـُْْ،اهللْبَابَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل  ادلبسوطة اليدُ  ىذهِ  - الَباِسَطةَْوَيَدهُْْالنَّاِظَرةْاهللَْعينَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل
 ىذهِ  فإنَّ  وِعبادتنا صَلتنا أخذت ما إذا اليد ىذهِ  ،اليد ىذهِ  إىل نوصلها كي عبادتنا نُقد م إنَّنا ،الباسطة
 أال وتدعو تصلي حينما أنت - الَواِعَيةَْوُأُذنَوُْ - وجوىنا على وتصفعنا إلينا ستعود الصََّلة وىذهِ  العبادة

 دون من ُتصل ي ىكذا أم ؟صَلتك ُتسَمع كي الَواعية ا أُُذن إىل تتوجَّو أال! ؟ال أو يسمعك ا أنَّ  تُريد
ـُْ - ؟!ُمقِرف بغباءٍ  فهم دون ومن وعي ـُْْ،اهللْبَابَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل َْوَيَدهُْْالنَّاِظَرةْاهللَْعينَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل

 العبارات ىذهِ  معان رُبد د أنْ  أنت َتستطيع ال ،شيء بُكل   وادلبسوطة ،شيء ُكل   على الباسطة - الَباِسَطة
ـُْ - !الكسيف مزاجك حبسب ىكذا ـُْْ،اهللْبَابَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل َْوَيَدهُْْالنَّاِظَرةْاهللَْعينَْْيَاَْعَليكَْْالسَّاَل

 ُثَّ  ،تفاصيلها بُكل   الز يارة أقرأ أنْ  أريد ال ىنا أنا ،العبائر هبذهِ  الز يارةُ  وتستمر - الَواِعَيةَْوُأُذنَوُْْالَباِسَطة
ـُْ - األمًن زباطب   .والفروع األصول ىم - الَكرِيمَْواْلَفْرعِْْالَقِديمْاأَلْصلَِْْعَلىْالسَّاَل
 يف ادلروي احلديث يف الر ضا إمامنا قال كما ،ىم الدين وفروع ىم الدين أصول ؛ادلعىن ىذا دائماً  تذكَّروا
ـُِْْأسُّْْاإِلَماَمةُْ) :األّول اجلزء يف الشَّريف الكايف  حديث أنَّ  تَلحظون أال ،(السَّاِميَْوفَػْرُعوُْْالنَّاِميْاإِلْساَل
اىات صبيع يف اآلخر بالبعض بعضوُ  يتواصلُ  األَِئمَّة ـُْ - االذب   - الَكرِيمَْواْلَفْرعِْْالَقِديمْاأَلْصلَِْْعَلىْالسَّاَل

ـُْ - الكرمي الفرعُ  وىو القدمي األصلُ  فهو ،إليو نتوجَّوُ  وفُروعنا بأصولنا فإنَّنا َْوِسْدرَةِْْطُْوَبىَْشَجَرةَِْْعَلىْالسَّاَل
 لنا تقول ماذا ؟النَّجم سورة لنا تقول ماذا ؟تقع أين ادلنتهى سدرة الكرمي الكتاب إىل رجعنا لو - اْلُمْنتَػَهى

  ؟النَّجم سورة
 بٌََِ فَإًَْحََ ۞ ؤَدََْٔ ؤًَْ لٌَْظَِْْٓ لَبةَ فَىَبَْ ۞ فَخَدٌَََّ دََٔب ثَُُّ﴿ ،وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد ؛﴾فَخَدٌَََّ دََٔب ثَُُّ﴿

 ظِدْزَةِ عِندَ ۞ ؤُخْسٍَ َٔصٌَْتً زَآهُ ًٌََمَدْ ۞ َّسٍَ َِب عٍَََ ؤَفَخَُّبزًَُٔوُ ۞ زَؤٍَ َِب اٌْفُاَادُ وَرَةَ َِب ۞ ؤًَْحََ َِب عَبْدِهِ

 ِسدَرةِ  عند ؛﴾طَغََ ًََِب اٌْبَصَسُ شَاغَ َِب ۞ َّغْشََ َِب اٌعِّدْزَةَ َّغْشََ بِذْ ۞ اٌَّْإًٍَْ خَنَّتُ عِندَىَب ۞ اٌُّْنْخَيََ
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 َٔصٌَْتً زَآهُ ًٌََمَدْ﴿ ،الن هايات عند ىناك !كعبة ُكل   وَكعبةُ  !ِقبلة ُكل   ِقبلةُ  ىي تلك ،النهايات عند ،اْلُمْنَتهى

 ًََِب اٌْبَصَسُ شَاغَ َِب ۞ َّغْشََ َِب اٌعِّدْزَةَ َّغْشََ بِذْ ۞ اٌَّْإًٍَْ خَنَّتُ عِندَىَب ۞ اٌُّْنْخَيََ ظِدْزَةِ عِندَ ۞ ؤُخْسٍَ

 الَّذي ىو علي ،ذبلى ىناك علي   ،علي   ؟ىناك ذبلت آياتٍ  أي   ؛﴾اٌْىُبْسٍَ زَبِّوِ آَّبثِ ِِْٓ زَؤٍَ ٌَمَدْ ۞ طَغََ

 زَبِّوِ آَّبثِ ِِْٓ زَؤٍَ ٌَمَدْ﴿ ،اآليات أكب ىو ،(الُكبرىْاهللْآيةُْْفأناْ،ِمن يَْأْكَبرْآيَةْمنِْللَّوَْما) :يقول

 .الكبى اآلية ىو ؛(ِمن يَْأْكَبرْآيَةْمنِْللَّوَْما) ؛علي   اآليات أكب ؛﴾اٌْىُبْسٍَ

 َٔرِّساً ۞اٌْىُبَسِ ٌَةِحْدٍَ بَِّٔيَب ۞ ؤَظْفَسَ بِذَا ًَاٌصُّبْحِ﴿ :بعدىا وما والثََّلثٌن الرَّابعة اآلية يف ادلدثر سورة يف

ا ؛﴾اٌْىُبَسِ ٌَةِحْدٍَ بَِّٔيَب﴿ البيت أىل حديث يف ،﴾ٌٍِّْبَشَسِ  بَِّٔيَب﴿ :اآلية ىذه يف ىنا الُكَب  إحدى !فاطمة إِنَّ

 يعين نذيراً  ؛ل لَبشر وَنِذيراً  ،عليها وسَلموُ  ا صلواتُ  فاطمة الُكَب  إحدى ؛﴾ٌٍِّْبَشَسِ َٔرِّساً ۞اٌْىُبَسِ ٌَةِحْدٍَ
ا من مرَّ  الَّذي ادلعىن ،إماماً   للنَِّب   لإلمام وصفٌ  ىو ؛فالنَّذيرُ  ،عليها وسَلموُ  ا صلواتُ  األَِئمَّة إمام أِنَّ

 .الكبى رَب و آيات من رأى ما ادلنتهى سدرة عند رأى فقد ،﴾اٌْىُبَسِ ٌَةِحْدٍَ بَِّٔيَب﴿ ،اإلمام
ـُْ - الشؤون ىذه ُكل   من أعظم فَ َعِلي   وإالَّ  ،معيَّنة حيثياتٍ  إىل نَاظرة والز يارةُ  ْطُْوَبىَْشَجَرةَِْْعَلىْالسَّاَل
ـُْ -:الز يارة تقول أن إىل - اْلُمْنتَػَهىَْوِسْدرَةِْ  ،بوِ  نَرتبطُ  الَّذي احلبلُ  ىو ىذا - اْلَمِتينْاهللَِْْحْبلَِْْعَلىْالسَّاَل

 ما إذا متينةً  تكونُ  ،متينة ليست ُمهلهلة عباداتِنا فإنَّ  احلبل ىذا دونِ  من ،وأعمالنا ِعباَداتُنا تصلُ  خَللوِ  من
 ل إنْ  أحواذلا أحسنِ  يف ُمهْلَهلة عباداتٌ  وإالَّ  ،ادلتٌن احلبل ىذا إىل هبا نتوجَّوُ  فَنحنُ  ،ادلتٌن احلبل هبذا ُشدَّت

  .(.!!.اهللْضيَّعكمْضيَّعتمونيْلقد) :لنا وتقول علينا وتدعو ،وجوىنا هبا ُتصفعُ  ُمقرفة سوداء تُكن
ـُْ - أقول الَّذي أنا ما تقول ىكذا الر وايات  لنْ  فعباداتنا - اْلَمِكينَْوَجْنِبوِْْاْلَمِتينْاهللَِْْحْبلَِْْعَلىْالسَّاَل

ـُْ - ادلتٌن احلبل هبذا مربوطةً  ،ادلتٌن احلبلِ  هبذا مشدودةً  تُكن ل إنْ  متينةً  تكون ْاْلَمِتينْاهللَِْْحْبلَِْْعَلىْالسَّاَل
ـُْ -:الز يارة تقول أنْ  إىل - اْلَمِكينَْوَجْنِبوِْ  خلقوُ  الَّذي ا اسم ىو ىذا - الرَِّضيْاهللِِْْاْسمَِْْعَلىْالسَّاَل

ـُْ - ادلوجودات كل إليها تتوجَّوُ  الَّيت القبلةُ  إنَّوُ  ،غًنهِ  إىل منو خيرج فَل ظل و يف فاستقرَّ  ْاهللِِْْاْسمَِْْعَلىْالسَّاَل
م ،ا وجو إىل نتوجو ،إليِهم نتوجَّوُ  ضلنُ  ،وجهوُ  ىو ىذا ،ادلضي وجهوِ  - اْلُمِضيْ َْوَوْجِهوِْْالرَِّضي  ُىم إِنَّ

ـُْ - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة إنَّوُ  ىذا زماننا يف ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد ْاهللِِْْاْسمَِْْعَلىْالسَّاَل
 ،منها بعضاً  اقتطفتُ  وأنا ادلضامٌن ىذهِ  ُكل   - َوبَػرََكاتُوْاهللَِْْورَْحَمةُْْالَعِليْ َْوَجْنِبوِْْاْلُمِضيْ َْوَوِجِهوِْْالرَِّضيْ 

 من :احلقيقة ىذهِ  إىل ُتشًنُ  األدعيةِ  ُكل   ويف ،األخرى الز يارات سائر ويف الز يارة ىذه يف ادلضامٌن ىذهِ  ُكل  
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 ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة مضمون ىو زماننا إمامُ  ،.!!.زماننا إمام ،زُلَمَّد آل ىم ِبعباداتنا إليها نتوجَّو الَّيت اجلهة أنَّ 
 وكمالوُ  وجَللوُ  صبالوُ  وذبلَّى خلقها ،فيها ذبلَّى اُ  ،ا وجو ال ُمَحمَِّديَّة واحلقيقةُ  ،أظهرنا بٌن ادلتجلي
 احلقيقةِ  إىل نتوجَّوُ  وحٌن ،ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة إىل نتوجَّوُ  ِإنَّا زماننا إمام إىل نتوجَّوُ  فحٌن ،فيها وعظمتوُ 

 ىو وىذا ،ا من منصوبٌ  إمامٌ  معىن ىو وىذا ،ا ُحجَّة معىن ىو وىذا ،ا إىل نتوجَّوُ  إنَّنا ال ُمَحمَِّديَّة
َْأْينَْ) :الشَّريف الن دبة ُدعاء يف زمانكم إمام زباطبون حٌن ،والسَّماء األرض بٌنَ  ادلتَِّصل السَّببُ  معىن

 ،نؤوب وإليو نتواصل ومعوُ  ،نتصل بو ضلنُ  ،السَّبب ىو ىذا ،(َوالسََّماءْاأَلْرضِْْبَينَْْاْلُمتَِّصلُْْالسََّببُْ
 معىن ىذا ىو ،الِقبلة معىن ىذا ىو ،الكعبة معىن ىذا ىو ،(َعَليُكمَْوِحَسابُػُهمِْإلَيُكمْالَخْلقِِْْإيَابُْ)

 .أصبعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  عليهم واحلسابُ  ،إليهم يؤوب شؤوننا من شيءٌ  ُكل   ،العبادة
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 نُباتو ابن األصبغُ  لنا رواىا الَّيت ااِلفتخارية خطبتو يف عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا
ْ،اْلَمْعُمورْالَبيتُْْأَنَا -:ادلؤمنٌن أمًن يقول ؟البسي رجب للحافظ اليقٌن أنوار مشارقِ  يف تعاىل ا رضوان

َلةُْْأَنَاْ،َرَمَضافَْشْهرُْْأَنَا -:يقول أنْ  إىل - الَحَرـْبَاِطنُْْأَنَاْ،اْلَمْسُجورْالَبْحرُْْأَنَاْ،اْلَمْرُفوعْالسَّْقفُْْأَنَا ْلَيػْ
ُْـّْأَنَاْ،الَقْدر ْ،َوالسََّفرْالَحَضرِِْْفيْالصَّاَلةَِْْصاِحبُْْأَنَاْ،الَحْمدُْسْورَةُْْأَنَاْ،الِخطَابَْْْفْصلُْْأَنَاْ،الِكَتابُْأ

ـُْْالصَّالةَُْْنحنَُْْبل ـَُْْواللََّياِليَْوالص َيا  ُخطبةٍ  يف األوصياء سي دِ  كَلم ويستمر   - َواأَلْعَواـَْوالشُُّهورَُْْواألَيَّا
 َوِإَماُمُهمَْمْوَلُىمْأَنَاْ،َوِصَياُمُهمْاْلُمْؤِمِنينَْصاَلةْأَنَا -:يقول اليقٌن أنوار مشارق يف أيضاً  ُخطَبوِ  من أخرى

 .العناوين ىذه بُكل   تتعلَّقُ  الَّيت التفاصيلِ  وسائر ،والصََّلةِ  ،والذ كرِ  ،العبادةِ  دلضامٌن وعناوين ُرموز ىذهِ  -
 عن الر وايةُ ، 15 صفحة، عليو اِ  رضبةُ  البحران ىاشم لَّلسي د (البىان تفسًن) :من األوَّل اجلزء ىو ىذا

َْوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْكَتابِِْْفيْالصَّالةْأَنْػُتم - الصَّادق إلمامنا - اهللَْعْبدِْْأِلَِبيْقُلتُْْ:قَاؿ - كثًن ابن َداُوود
َْوَنحنُْْ،الزََّكاةَُْْوَنحنُْْ،َوَجلََّْْعزَّْْاهللِِْْكَتابِِْْفيْالصَّالةَُْْنحنَُْْداُوود،ْيَاْ:فَػَقاؿْ؟الَحجّْْوأَنْػُتمْالزََّكاةَُْْوأَنْػُتم

ـُْ َلةَُْْوَنحنُْْ،اهللَْكْعَبةَُْْوَنحنُْْ،الَحَراـْالبَػَلدَُْْوَنحنُْْ،الَحَراـْالشَّْهرَُْْوَنحنُْْ،الَحجَُّْْوَنحنُْْ،الص َيا ْ،اهللِْقبػْ
 .ىي ىي ادلضامٌن ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ فَإَّْنََّب﴿ْ:تَػَعالىْاهللُْْقَاؿَْْاهلل،َْوْجوَُْْوَنحنُْ
 ادلؤمنٌن أمًن على ُنسل م ُكنَّا قليل قبل - فُػُروِعَناَْوِمنِْبرُّْْكلْ َْأْصلَُْْنحنُْ - الصَّادق إمامنا عن أخرى رواية

ـُْ) :اجلنان مفاتيح حبسب ادلطلقة السَّادسة الزيارة يف َْنحنُْ - (الَكرِيمَْواْلَفرعِْْالَقِدِيمْاأَلْصلَِْْعَلىْالسَّاَل
ـَُْْوالصَّاَلةُْْالتػَّْوِحيدُْْالِبرْ َْوِمنْ،ِبرُّْْكلُّْْفُػُروِعَناَْوِمنِْبرُّْْكلْ َْأْصلُْ  كَلمِ  يف جاء ما آخر إىل - َوالص َيا
 من كثًنٍ  إىل ربتاجُ  وال وجليةً  واضحةً  باتت ادلضامٌن أنَّ  أعتقد .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا
  .ودلضموِنا الِقبلةِ  دلعىن األخًنةُ  الن هائيةُ  الص ورةُ  تتَّسق حّتَّ  اجلهد
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 من ذكرتوُ  ما أقول لكنَّين ،األجواء ىذهِ  يف القادمة احللقات ويف احللقةِ  ىذه يف يتواصلُ  الكَلم زال ال
 الر ضا إمامنا كَلمِ  يف جاءَ  ما َيشرحُ  ُكل و ،إشارات من ،ِإدلاعات من ،كلمات من ،نصوص من ،تفاصيل
َْوآِلوَْعَليوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَْرُسوؿَِْْوِذْكرَْْاهللِْذْكرَْْالصَّالةِِْْاْفِتَتاحِِْْعندََْْواْنِوي) :عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 وأنْ  ،األمر صاحب زلَضرِ  يف َحاِضراً  القلبُ  يكون أنْ  إذاً  فالنيَّةُ  ،(َعيَنيكُْنْصبَْْاألَِئمَّةِِْْمنَْواِحَداًَْْواْجَعل
اهِ  القلبِ  ىذا يف التوج وُ  يكون وأنْ  ،األمر صاحبِ  بذكرِ  ُمزيَّناً  القلبُ  يكون اهِ  األمر صاحب باذب   إمام باذب 
 صلواتُ  الر ضا الضَّامن وولِي نا الثَّامن إماُمنا عنها يتحدَّثُ  الَّيت النيَّةُ  ىي ىذهِ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا

  .عليو وسَلموُ  اِ 
 ادلكٌن اجلنب وهبذا ادلتٌن احلبل هبذا يرتَِبطون ال الَّذين اآلخرين صلوات وبٌن صلواتنا بٌن الفارقُ  ما وإالَّ 

 ىي ىل ؟ذلك من ادلراد ما ا نصبوُ  إمامٌ  عليَّاً  أنَّ  معىن ما! ؟والسَّماء األرض بٌن ادلتَِّصل السَّببِ  وهبذا
 ادلتَِّصل   السََّبب ىو ىذا ؟ا َنَصَبوُ  إمامٌ  َعِليَّاً  أنَّ  ادلراد ما ؟صبهوري دبرسوم رمسي تعيٌن ىو ىل ؟انتخابات

 الد ين ىذا يف الِسي ئة إنَّ  :يقول ؟دلاذا ،دينكم يف ا ا :السَّجاد إمامنا يقول دلاذا !والسَّماء األرضِ  بٌنَ 
 ،تُغفر السيئة ألنَّ  ؟دلاذا ،غًنهِ  يف احلسنة من َخًنٌ  الدين ىذا يف السي ئة! !السيئة ،َغًنِه يف احَلَسَنةِ  من َخًنٌ 
ْ،َسي َئةَْمَعَهاَْتَضرَُّْْلَْْحَسَنةٌَْْعِليْ ُْحبُّْ) ،الدين ىذا ىو َحَسنةٌ  علي   ُحب   !ذلا قيمة ال غًنهِ  يف احلسنة بينما

َفعَُْْلَْْسي َئةُْ - ديننا غًن ىذا ىو - َعِليْ ْوبُػْغضُْ   .احلقيقة ىذهِ  إىل ُيِشًن السَّجاد إمامنا ،(َحَسَنةَْمَعَهاْتَػنػْ
o وتعاىل سبحانو ا ِقبل من منصوب إمام معىن ىو ادلضمون ىذا!  
o والسَّماء األرضِ  بٌن ادلتَّصل السَّبب معىن ىو ىذا!  
o يُؤتى منو الَّذي ا باب معىن ىو ىذا!  
o ىلك غًنه َسَلك من الَّذي ا سبيل معىن ىو ىذا!  
o الوثقى بالعروة االستمساك ىو ىذا ،صلا فقد الوثقى بالعروة استمسك من معىن ىو ىذا!  
o ىلكنا غًنهِ  يف سلكنا لو الَّذي السبيل يف الس لوك ىو ىذا!  
o النَّجاة سفينة يف الركوب معىن ىو ىذا!  
o اجلهة ىذهِ  إىل التوج و بسببِ  ،االرتباط بسببِ  احلياة ىذهِ  ،فأحييناه َميتاً  كان من ،احلياة معىن ىو ىذا! 
o إليو بالن سبة واحد األمر ،زنا أم سرق أم َصلَّى إليو بالن سبة األمر يفُرق ال النَّاِصب أنَّ  معىن ىو ىذا ! 
o َعلي   من ِبَصك   ِإالَّ  يكون ال الص راط على اجَلواز أنَّ  معىن ىو ىذا!  

 نستمسكُ  ،إليها نتوجَّو ،إليها نتَّجوُ  واحدة جهةٌ  ُىناك :النتيجة ىذه نفس إىل تُوِصلنا ادلضامٌن ىذه ُكل  
 ما ندري ال جهةٍ  إىل نتوجَّوُ  حياتنا زلطات أىم   ىي الَّيت صَلتنا ويف الوثقى بالعروة نستمسكُ  كيف ،هبا
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 شيءٍ  رفع إىل ضلتاجُ  حينما دلاذا ؟ىنا الوثقى بالعروة االستمساك أين ،الكعبة اجلهة ىذه من ىكذا! !ىي
 يف السَّخافة ىذه ما ؟دلاذا ،القبلة ىذه إىل نتوجو ال صَلتنا ويف !القبلة إىل نتوجَّو !عليّ  يا نقول ثقيل

 ،زماننا إمام إىل نتَّجوُ  ؟إليو نتَّجو ال دلاذا صَلتنا يف ؟إليو نتَّجو أمراً  ضلتاجُ  حٌن دلاذا ؟اذلراء ىذا ما ؟العقول
 ىذهِ  ، َشريكاً  صلعلوُ  أنَّنا ال ،ا دون من نعبدهُ  أنَّنا ال إليو نتَّجوُ  ،األولياء يتوجَّوُ  إليو الَّذي ا وجو ىو
 اِ  صلواتُ  الر ضا إمامنا عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي ادلضمون ىو ىذا ،إليها نتوّجو أنْ  منَّا ا أراد الَّيت اجلهةُ  ىي

 .عليو وسَلموُ 
 وبعد والصََّلة األذان فاصل إىل نذىب ،لندن دلدينة الي التوقيت حبسب قريباً  صار العشاءين أذان وقتُ 

 .احلديث ُأكِمل كي إليكم أعودُ  والصََّلة األذان فاصل
 اخلامسةِ  احللقةِ  من الثَّان اجلزء ىو ىذا ... َُيَذُرون ما َعُدو ِىم ويف  يَْأَمُلون ما زُلَمَّدٍ  آلِ  يف  أَِرِن  اللَُّهمَّ 

 والصََّلة األذانِ  فاصل قبل احللقة ىذهِ  من األوَّل اجلُزء تقدَّم ،النَّاطق الكتابُ  برنارلنا من ادلئة بعد واخلمسٌن
  .لندن دلدينة الي التوقيت حبسب
 اجلزء من ،551 باب ،الصَّدوق لشيخنا الشَّرائع ِعلل من عليكم أقرأىا الر واية ىذه من معكم سأبدأُ 
َْعنُْمَحمَّد،ْابنِْْالَقاِسمَْعن -( والص يام الصََّلة من أفضل احلج   صار أجلها من الَّيت الِعلَّةُ ) ،الثَّان

َْأَحدُُْْىوْ:اهللَْرُسوؿُْْقَاؿَْْ:فَػَقاؿْالَحجَّ،َْيذُكرُْ - الصَّادق إمامنا - اهللَْعبدْأبَاَْسمعتُْْ:قَاؿَْْالَكاِىِلي،
ْوَنحنُْْالضَُّعَفاءِْجَهادُُْْىوْالِجَهاَدين،َْأَحدُُْْىو - وآلو عليو ا صلَّى ا رسول قولُ  ىذا - الِجَهاَدين
 َصَلةٌ  ىاىنا يعين - َصاَلةٌَْْىاُىَناْ،الَحجَِّْْفيْالصَّاَلةُِْْإلَّْْالَحجِّْْمنَْأْفَضلََْْشيءٌْْلَيسَِْْإنَّوَُْْأَماْ،الضَُّعَفاء

 - رَأُسكِْفيوَِْْيْشُعثُْْأَنَّوُْْتَػَرىَْأَماْ،َعَليوْتَػْقِدرَُْْوأَْنتَْْالَحجََّْْتدَعَْلْْ،َحجّْْالصَّاَلةِِْْفيَْولَيسَْ - احَلجّ  يف
ْرَأُسكِْفيوَِْْيْشُعثُْْأَنَّوُْْتَػَرىَْأَما - شلشطاً  أي ،مرجََّلً  يكون ال ،يتَّسخ ،يطول يعين رأسك فيو يشُعث

 أىل يعين احلجازيٌن بو يعين - َىاُىَناَْنحنَُْْوِإنَّاْ،الن َساءِْإَلىْالنََّظرِِْْمنِْفيوَِْْوَتْمَتِنعُِْْجْلُدؾِْفيوَِْْويَقِشفُْ
ُلغَْماْ،ُمتَِّصَلةِْمياهٌَْْولََناْ،َقرِيبٌَْْوَنحنُْْ،َىاُىناَْنحنَُْْوِإنَّا - ادلدينة ْأَْنتََْْفَكيفَْْ،َعَليَناَْيُشقََّْْحتَّىْالَحجَّْْنَػبػْ

ْتَػغُي رِِْْفيِْبمَشقَّةٍْْإلَّْْالَحجَِّْْإَلىَْيِصلُْ - الرَّعيَّة يعين ُسوقة - ُسْوَقةَْوَلَْْمِلكٍِْْمنَْوماْ،الِباَلدْبُػْعدِِْْفي
ْ بٍََدٍ بٌََِ ؤَثْمَبٌَىُُْ ًَحَحًُِّْ﴿ :تَػَعاَلىِْلُقوِلوَْوَذِلكْ،َردَُّىاَْيْسَتِطيعَُْْلَْْشْمسٍَْْأوْْْرِيحٍَْْأوَْوَمْشَربٍَْْمْطَعمٍْ  حَىٌٌُُٔاْ ٌَُّ

  .﴾زَّحٌُِْ ٌَسَئًُفٌ زَبَّىُُْ بَِّْ األَٔفُطِ بِشِكِّ بِالَّ بَبٌِغِْوِ
 حيثياتٍ  من ،جهاتٍ  من البيت أىل أحاديث حبسبِ  بينها فيما تفاضل يكون أن مُيكن عام بنحوٍ  العبادات

 بفضيلةِ  يرتبطُ  فيما وآلو عليو اُ  َصلَّى ا رسول قالوُ  ما لنا ونَ َقلَ  الصَّادق إماُمنا ربدَّث ُىنا ومن ،سلتلفة
  .الص يام عبادة وعلى الصََّلةِ  عبادة على هبا يتمي َّزُ  الَّيت احلجّ 
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ا   :جهتٌن من احلجَّ  أخذت وِإظلَّ
 .والص يام الصََّلة من أفضل أنَّوُ  وآلو عليو صلَّى ا رسول عن صرَّحت الر واية أنَّ  باعتبار :األولىْالجهة

 تفاصيل يف بالِقبلةِ  ،بالكعبة ترتبطُ  احلج   ومناسكُ  ،الِقبلة ىي الَّيت بالكعبةِ  مرتبطٌ  احلجَّ  ألنَّ  :الثَّانيةْوالجهة
 يكون وقد ،الكعبة ىي الَّيت القبلة عن ،الكعبةِ  عن بعيداً  يكونُ  قد وادلصلي ،الصََّلة يف عليوِ  شلَّا أكثر كثًنة
 .للكعبة مَلصقاً  قريباً  يكون أن فَلبُدَّ  احلاج أمَّا ،قريباً 

 ،الصََّلة على يشتملُ  احلج ألنَّ  ،ا رسول بُ ٌنَّ  كما الصََّلة من أفضلُ  واحلج ،عبادة والصََّلة ،عبادة فاحلج
 وإالَّ ، اجلهات من جهةٍ  من ،احليثيات من حيثية من الكَلم ىذا قطعاً  ،احلج على تشتمل ال الصََّلة بينما
 قُِبلت إنْ  ،(ِسواَىاَْماْرُدَّْْرُدَّتْوِإفِْْْسواىاْماْقُِبلَْْقُِبلتِْإفْْْالد ينَْعمودُْْالصَّالةْفإفَّْ) :أخرى جهةٍ  فمن
 فاحلج   ،واحلجّ  ضلن ،حال أي   على .أفضلية للصََّلة سيكون اجلهة ىذهِ  من ،احلج ُردَّ  ُردَّت وإنْ  ،احلج قُِبل

 وتفاصيلوِ  دبناسكو ُمَلصق واحلجُ  ،احلجّ  على تشتملُ  ال عبادةٌ  الصََّلة بينما ،الصََّلة على تشتمل عبادةٌ 
 لذا ،والقبلة بالكعبة احلج   كات صال ليست بالقبلةِ  ،بالكعبة صلةٌ  ذلا الصََّلةُ  بينما ،وشؤوِنا بالكعبة وأجزائو
 ادلضمون بيان يف سيعود بالنتيجةِ  واألمرُ  ،وبالقبلة بالكعبةِ  يرتبطُ  حسي   بُعدٍ  من فيو ِلما ِمثاالً  احلجَّ  أخذتُ 

 .العبادات سائر وعلى احلج وعلى الصََّلة على
ِْإَلىَْنَظرَْ - الباقر إمامنا عن ،يسار ابن الُفضيل ،الُفضيل عن األول اجلزء يف ،الشَّريف الكايف يف الكليين
 يطوفون النَّاس إىل َنَظر اإلمام ،الباقر إمامنا عن لنا يروي الفضيل ،احَلجَّ  يف  - الَكْعَبةَْحوؿََْْيطُوُفوفَْْالنَّاس
 ،اإلسَلم يُظهرون الكعبة يف يطوفون الَّذين - الَجاِىِليَّةِْفيَْيطُوُفوفََْْكانُواَْىَكذاْ:فَػَقاؿ - الكعبة حول

 إمامنا نظر ،ادلسلمون يُقد سوُ  ،ادلسلمون ُيرتموُ  الَّذي ،البيت هبذا ،بالكعبة ُمرتبطةً  ِحسيَّةً  طُقوساً  وميارسون
ْأُِمُرواِْإنَّماْ،الَجاِىِليَّةِْفيَْيطُوُفوفَْكانُواَْىَكذا - ؟قال فماذا - الَكَعَبةَْحوؿََْْيطُوُفوفَْ - النَّاس إىل الباقر

 احلجَّ  أنَّ  والحظوا ،نفسوُ  الصََّلة يف ىو ىو األمر ىذا ،ادلضمون ىو ىذا - ِإلَيَناْيَػْنِفُرواْثُمَِّْْبَهاَْيطُوُفواَْأفْْ
 واىتمامهم القريب ادلاد ي والتصاقهم احلس ي طوافهم عدَّ  اإلمام ،الصََّلة من أكثر ِحس ي التصاق فيو

م مع ،للكعبةِ  وتقديسهم  ىؤالء :قال اإلمام ذلك مع ،احلج وىي مهمَّةً  ِعبادةً  ويُؤد ون ،اإلسَلم يُظِهرون أِنَّ
 ِديانة بقايا ،بالبيت يطوفون كانوا اجلاىلية فأىلُ  !اجلاىلية يف بالبيتِ  يطوفون كانوا الَّذين حال حاذلم
  .بقايا منها بقيت ،إبراىيم

ـَِْْفيَهاْيَػْعِرؼَُْْلْْلَيَلةًْْبَاتََْْمن) :الصَّادق اإلمام حبديث يُذك رن ىذا  سواء ،(َجاِىِليَّةِْميَتةًَْْماتََْْزَمانِوِِْْإَما
اه ُيصل ي ،البيت حول يطوف كان  حول يطوفون النَّاس إىل َنظر الباقر جعفر أبو ،يشاء ما يفعل ،القبلة باذب 

ثنا كما الكعبة ْثُمَِّْْبَهاَْيطُوُفواَْأفْْْأُِمُرواِْإنَّماْ،الَجاِىِليَّةِْفيَْيطُوُفوفَْكانُواَْىَكذاْ:فَػَقاؿ - الفضيل ُُيد 
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 .َوَمَودَّتُهمِْوَليَػتَػُهمْفَػيُػْعِلُمونَاِْإلَيَناْيَػْنِفُروا

 ِِٓ َٔفَسَ فٌٍََْالَ وَأفَّتً ٌَِْنفِسًُاْ اٌُّْاِِْنٌَُْ وَبَْ ًََِب﴿ :ادلائة بعد والعشرون الثانية اآلية ،التوبة سورة يف اآلية أنَّ  أتعلمون

 اآلية ىذه أنَّ  أتعلمون ،﴾َّحْرَزًَُْ ٌَعٍََّيُُْ بٌَِْْيُِْ زَخَعٌُاْ بِذَا لٌََِْيُُْ ًٌَُِْنرِزًُاْ اٌدِِّّٓ فِِ ٌَِّْخَفَمَّيٌُاْ طَأئِفَتٌ ِِّنْيُُْ فِسْلَتٍ وًُِّ
 وىذا.!! .اإلمام معرفة لتحصيل ،إمامهم يعرفوا كي زُلَمَّد آلِ  إىل ينفروا أن يف ىي البيت أىل حديث يف

 أو ذلك أتعلمون ،زماِنم إمام دلعرفة ىو البيت أىل حديث حبسب اآلية ىذا يف ادلذكور الدين يف التفق و
ا ادلعصوم اإلمام ىو الدين إنَّ  :وتقول الر وايات تأت حٌن! ؟ال  وَبَْ ًََِب﴿ :احلقيقة ىذه عن تتحدَّثُ  إِنَّ

 ليعرفوا ؛﴾اٌدِِّّٓ فِِ ٌَِّْخَفَمَّيٌُاْ﴿ ،زُلَمَّد آل إىل نفروا ؛﴾طَأئِفَتٌ ِِّنْيُُْ فِسْلَتٍ وًُِّ ِِٓ َٔفَسَ فٌٍََْالَ وَأفَّتً ٌَِْنفِسًُاْ اٌُّْاِِْنٌَُْ

  .﴾َّحْرَزًَُْ ٌَعٍََّيُُْ بٌَِْْيُِْ زَخَعٌُاْ بِذَا لٌََِْيُُْ ًٌَُِْنرِزًُاْ﴿ ،إخواِنم بقية يُعر فوا ذلك وبعد إمامهم
ْقَػَرأْثُمَّْْ،ُنْصَرتَػُهمَْعَليَناَْويَعِرُضواَْوَمَودَّتَػُهمِْوَليَػتَػُهمْفَػيُػْعِلُمونَاِْإلَيَناْيَػْنِفُرواْثُمَِّْْبَهاَْيطُوُفواَْأفْْْأُِمُرواِْإنََّما
 قراءة حبسب ،﴾بٌَِْْيُِْ حَيٌُِْ﴿ :ادلخالفٌن قراءة حبسب ىنا مكتوبة - ﴾اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿ :اِليَةَْىِذه

 ﴾اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿ ،لو معىن ال ؟معناه ما السقوط من هتوي ،اذلوى من ،﴾بٌَِْْيُِْ حَيٌٍَْ﴿ :البيت أىل

 حَيٌُِْ﴿ :ادلصحف يف ادلثبتة البيت أىل أعداء قراءة حبسب ،﴾بٌَِْْيُِْ حَيٌٍَْ﴿ :البيت أىل قراءة حبسبِ 

  .﴾بٌَِْْيُِْ
َْىَكَذاْ:فَػَقاؿْ،الَكعَبةَْحوؿََْْيطُوُفوفْالنَّاسِْإَلىَْنَظرَْ - الباقر إمامنا عن يسار ابن الُفضيل عن رواية أيضاً 
َْعَليَناَْويَػْعِرُضواْ،َوَليَػتَػُهمْفَػيُػْعِلُمونَاْ،ِإلَيَناْيَػْنِفُرواْثُمََّْْيطُوُفواَْأفْْْأُْمُرواِْإنَّماْ،الَجاِىِليَّةِْفيَْيطُوُفوفَْكانُوا

 حَيٌُِْ﴿ :ادلصحف قراءة حبسب - ﴾بٌَِْيُِ حَيٌٍَْ اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿ :اِليَةَْىِذهِْْقَػَرأْثُمَّْْ،ُنْصَرتَػُهم

 سبيل ،القلوب إليهم هتوى الَّذين ىؤالء - ُمَحمَّدْآؿُُْْمَحمَّدْآؿُْْ:فَػَقاؿَْ - ؟الباقر إمامنا قال فماذا ،﴾بٌَِْْيُِْ
 ىذا !إلينا إلينا ؛احلج ىو ىذا - ِإلَيَناِْإلَيَناْ:قَاؿَْْثُمَّْْ،ُمَحمَّدْآؿُُْْمَحمَّدْآؿُْْ:فَػَقاؿَْ - القلوب إليهم

 ُيج وُ  الَّذي احلج   فهذا - الَجاِىِليَّةِْفيَْيطُوُفوفََْْكانُواَْىَكَذا -:قال اإلمام قال كما وإالَّ  ،احلجَّ  مضمون
 اجلزء من عليكم أقرأ أنا !العلوم باقرُ  قال كما إلينا إلينا ؛ىذا ىو احلج مضمون ،اجلاىلية َحج   ىذا النَّاس
  .عشر الرَّابع احلديث، 430 صفحة، البىان تفسًن من الرابع
ْالنَّاسَْورَأىْالسَّاَلـَْعَليوَِْْجعَفرٍْْأَبَاَْسِمعتُْْ:قَاؿْ،ُعَبيَدةْأَِبيَْعن - الباقر إمامنا عن أيضاً  أخرى وروايةٌ 
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ِْفَعاؿٌْ - بالضَّبط - الَجاِىِليَّةَْكِفَعاؿِْفَعاؿٌْْ:فَػَقاؿْ:قَاؿَْ - احلجَّ  وقت يعملون ما - يَػْعَمُلوفَْوَماِْبَمكَّة
 ىو األمر ىذا ،بادلضمون أمروا ؟أُمروا دباذا إذاً ! ؟ىذا حجٍ  أي   - ِبَهذاْأُِمُرواَْماْواهللَِْْأَماْ،الَجاِىِليَّةَْكِفَعاؿ

 كفعال ىذا ،معىنً  دون من فهمٍ  دون من الكعبة جهةِ  إىل التوج و ،اجلاىلية َكِفعال ِفعالٌ  ،الصََّلة يف نفسوُ 
 فقوُ  ىو ىذا ،البيت ألىل ادلخالفون الشيء نفس النَّواصب كفعال ىذا ،قبلتهم إىل يتوجَّهون حٌن اليهود

َْأَماْ،الَجاِىِليَّةَْكِفَعاؿِْفَعاؿٌْْ:فَػَقاؿ - ىو فهذا زُلَمَّد آل وفقو الر ضا فقوُ  أمَّا ،الشَّافعي وفقوُ  حنيفة أيب
ِْبَوَليَِتِهمْفَػُيْخِبُرونَاْبَِناْفَػَيمرُّواْنُُذوَرُىمَْولُيوُفواْتَػَفثَػُهمْيَقُضواَْأفِْْْإلَّْْأُِمُرواَْوَماْ،ِبهذاْأُِمُرواَْماَْواهللِْ

 ادلنطقُ  ىذا ،ادلضمون هبذا كثًنةٌ  وفًنةٌ  واألحاديثُ  ،الشَّريف الكايف يف الر واية - ُنْصَرتَػُهمَْعَليَناَْويَػْعِرُضوا
 ىو واحلال ،ادلناسك مع ،الطقوس مع ،العباداتِ  مع ،القبلةِ  مع ،الكعبةِ  مع التعامل يف زُلَمَّد آل منطق ىو
 إمامُ  ىو ادلضمون ىذا ،مضمون إىل نتوجَّو إنَّنا ،الِقبلةِ  إىل ،الكعبةِ  إىل نتوجَّوُ  حٌن فإنَّنا ،الصََّلة ِقبلةِ  يف ىو

 .!!.عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 5995 الطبعة، لبنان، بًنوت، للمطبوعات التعارف دار، الشَّريف الكايف أجزاء من الرَّابع اجلزء ىو ىذا
 الشَّريفة األحاديث من رلموعةً  أيديكم بٌن سأعرض، 555 باب، احلجَّ  كتابُ ،  589 والصَّفحة، ميَلدي

 ىو واألمرُ  ،خاص بنحوٍ  احلج   يف أو عام بنحوٍ  الِعباداتِ  يف العصمة بيت أىل ثقافة أجواءِ  إىل تنقلكم الَّيت
ْ،َأعَينْابنُِْْبكيرَِْْعن - 555 باب من الثَّالث احلديثُ  عباداتنا، سائر ويف ،صيامنا ويف ،صَلتنا يف ىو

 ُيشًن - الَحَجرْاهللَُْْوَضعَِْْعلَّةٍْْأِلَيْ  - عليو اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا يعين - اهللَْعبدِْْأَبَاَْسألتُْْ:قَاؿَْ
ِْفيْيُوَضعَْوَلم - الكعبة أركان أحد يف - ِفيوُْىوْالَِّذيْالرُّْكنِِْْفيْالَحَجرَْْاهللَُْْوَضعَْ - األسود احلجر إىل

ِْمنُْأْخِرجَِْْعلَّةٍَْْوأِلَيْ  - األسود احلجر تقبيلُ  ُيستحبّ  - ؟يُػَقبَّلِْعلَّةٍَْْوأِلَيْ  - آخر ركن يف - ؟َغيرهِْ
  .األعظم النَِّب   أحاديث حبسب ،منها وُأخرِج اجلنَّة يف كان - ؟الَجنَّة
ْفيْيُوَضعْوَلمْفيوُْىوْالَِّذيْالرُّْكنِْفيْالَحَجرْاهللَْوَضعَِْْعلَّةٍْْأِليْ ْاهللَْعبدِْْأَبَاَْسألتُْ -:يقول فَ ُبكًن
َْوأِلَيْ  - اجلنَّة يف كان ألنَّوُ  - ؟الَجنَّةِْمنُْأْخِرجَِْْعلَّةٍَْْوأِلَيْ  - تقبيلو استحبابُ  - ؟يُػَقبَّلِْعلَّةٍَْْوأِلَيْ ْ؟َغيرِهِْ
 يقف حينما ميثاقوُ  جُيد دُ  احلاج أنَّ  باعتبار - ؟َغيرِهِْفيْيُوَضعَْوَلمِْفيوَْوالَعْهدُْْالِعَبادِْميثَاؽُُْْوِضعِْعلَّةٍْ
 احلجر يُقب ل أنْ  يستطع ل إذا وحّتَّ  ،احلج طقوس صبلة من ،احلج آداب صبلة من ،األسود احلجر أمام

 يُؤش ر بإصبعوِ  ،بأصبعيو بيدهِ  إليوِ  يؤشر أن مير حٌن أمامو يقف أنْ  عليو ،إليو َيصل أنْ  يستطع ول األسود
 ىذهِ ! !القيامة يوم يف لوُ  يشهد كي األسود احلجر ىذا يف ِميثاقوِ  وحلفظِ  وادليثاق العهد لتأكيد احلجر إىل

ْوََكيفَْْ؟َغيرِهِْفيْيُوَضعَْوَلمِْفيوَْوالَعْهدُْْالِعَبادِْميثَاؽُُْْوِضعِْعلَّةٍَْْوأِلَيْ  - أسرارهِ  من وُجزء ،احلجّ  طقوس
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َْوَأْعَضْلتََْْسأَلتَْْ:فَػَقاؿْ،قَاؿَْْ،َلَعَجبِْفيوِْْتَػَفكُِّريْفَِإفَِّْْفَداؾْاهللَُْْجَعَلِنيُْتْخِبُرِني!ْ؟َذِلكِْفيْالسََّببُْ
ْاهللِْإفَّْْ،اهللَْشاءَِْْإفُْْْأْخِبرؾَْْ،َسْمَعكَْوَاْصغِْْ،قَػْلَبكََْْوفَػر غْالَجَوابْفَافْػَهمْ،َوَاْستَػْقَصيتْ،اْلَمْسأََلةِْفي

ْالرُّْكنَْذِلكِْفيَْفوِضَعتْآَدـِْإَلىْالَجنَّةِِْْمنُْأْخرَِجتَْجوَىرةٌَْْوِىيْاأَلْسَودْالَحَجرَْوَضعََْْوتَػَعاَلىْتَػَباَرؾَْ
ِْفيْاْلِميثَاؽَْعَليِهمْاهللَُْْأَخذِْحينَْْ،ُذرِيػَّتَػُهمْظُُهورِِىمِْمنْآَدـْبَِنيِْمنْأَخذََْْلمَّاْأَنَّوَُْْوَذِلكْ،اْلِميثَاؽِْلَعلَّةِْ

َْمنْفََأوَّؿُْْ،الَقاِئمَْعَلىْالطَِّيرُْْيَػْهِبطُْْاْلَمَكافَْذِلكََْْوِمنْ،َلُهمْتَػَراءىْاْلَمَكافَْذِلكََْْوِفيْ،اْلَمَكافَْذِلكَْ
َرائِيلَْواهللَِْْوُىوْالطَّائِرَْذِلكْيُػَباِيَعوُْ لِيلُْْالُحجَّةَُْْوُىوَْظْهَرهُْْالَقاِئمُُْْيْسِندُْْاْلَمَقاـَْذِلكَْوِإَلىْ،َجبػْ َْعَلىَْوالدَّ
ْالَِّذيَْوالَعهدْاْلِميثَاؽِْإلَيوَِْْأدَّىَْمنَْعَلىَْوالشَّاِىدُْْ،اْلَمَكافَْذِلكِْفيَْوَفىِْلَمنْالشَّاِىدَُْْوُىوْ،الَقاِئم
  .الِعَبادَْعَلىَْوَجلَّْْعزَّْْاهللَُْْأَخذَْ
ت الَّذي األسود احلجرُ  ىذا الر وايات يف قطعاً   ُأخرجت جوىرة بأنَّوُ  التعبًن وجوه من بوجوٍ  ىنا الر واية عنوُ  عبَّ

 ،ادلَلئكة بٌن من علي   والية قَِبل َمَلكٍ  أولُ  وىو ،الِكرام ادلَلئكة من َمَلكٌ  األصل يف ىو ،آدم إىل اجلنَّة من
 - النَّاس يراىا الَّيت الصورة هبذهِ  وتصوَّر ،اجلهة ىذهِ  من ،عنده سلزوناً  الوالية ميثاق جعل أنْ  ا أكرمو ِلذا

َلةُْْوأمَّا ْالَعْهدِِْْلَذِلكَْتْجِديَداًْْالَعهدَِْْفِلعلَّة - تقبيلوُ  يستحب   ،احلجر استَلمُ  يستحب   - واِلْسِتاَلـْالُقبػْ
َْعَليُهمْاهللُْْأَخذَْْالَِّذيْالَعْهدِْإلَيوِْْلِيُػَؤدُّواْلِلَبيَعةَْوَتْجِديَداًْ - العلوية الوالية ميثاق ؟ِميثاق أي   - واْلِميثَاؽ

ْأَنَّكَْترىَْأَلْْ،َعَليِهمُْأِخَذاْالََّذينَِْْواأَلَمانَةْالَعْهدَْذِلكَِْْإلَيوَِْْويُػَؤدُّواَْسَنةٍُْْكلْ ِْفيْفَػَيأتُوهْ،اْلِميثَاؽْيفِْ
َْأَمانَِتي - زُباِطبوُ  بعيد فمن تُ َقب لو وأنْ  بو سبسك أن تستطع ل وإذا ،األسود باحلجر سبسك حٌن - تَػُقوؿ

َْترىَْأَلْ - احلج مناسك يف األسود احلجرُ  خُياطبُ  ىكذا - بِاْلُموافَاةِْليْلَِتْشَهدَْْتَػَعاَىدتُوَُْْوِميثَاِقيَْأدَّيتُػَها
 ِشيَعِتناَْغيرَُْْأَحدٌَْْذِلكْيُؤد يَْماْواهللِْْ،بِاْلُموافَاةِْليْلَِتْشَهدَْْتَػَعاَىدتُوَْوِميثَاِقيَْأدَّيتُػَهاَْأَمانَِتيْ:تَػُقوؿْأَنَّك

ْ،ِشيَعتناَْغيرَْأَحدٌَْْواْلِميثَاؽْالَعْهدََْْذِلكََْْحِفظََْْوَلْ - وادليثاق العهدِ  هبذا يفون الَّذين ىم شيعتنا فقط -
قُػُهمْفَػيَػْعرِفُػُهمْلََيأتُوهَْوِإنَّهم - احَلج   يف  - لََيأتُوهَْوِإنػَُّهم بُػُهمْفَػيُػْنِكُرُىمَْغيُرُىمَْويَأتِيوِْْ،َوُيَصد  َْوَذِلكَْْ،َوُيَكذ 

 نقض النقض يعين اخلفر - بِالَخْفرَْيْشَهدَُْْواهللَِْْوَعَليِهمَْيْشَهدَْواهللِْْفَػَلُكمْ،َغَيرُكمَْذِلكَْيْحَفظَْلمْأَنَّوُْ
 الِقَياَمةَْيوـََْْعَليِهمْاهللِِْْمنْالَباِلَغةْالُحجَّةَُْْوُىوَْوالُكْفرَْوالُجُحودِْْبِالَخْفرَْيْشَهدَُْْواهللَِْْوَعَليِهم - العهود

  .األوىل خْلَقِتوِ  إىل سيعود إلنَّوُ  -
َنافْنَاِطقِْلَسافٌَْْوَلوَْيِجيءُْ َْوَجدَّدََْْوافَاهِْلَمنَْيْشَهدُْْ،يُػْنِكُرهَُْْوَلْْالَخْلقْيَػْعرِفُوْاأُلْوَلىُْصورَتِوِِْْفيَْوَعيػْ
َْوَنِسيََْْوَجَحدَْْأَْنَكرََْْمنُْكلْ َْعَلىَْوَيْشَهدُْْاأَلَمانَةَْوأَداءَِْْواْلِميثَاؽِْْالَعْهدِِْْبحِفظِِْْعْنَدهَُْْواْلِميثَاؽْالَعْهد

 مردىا ادلطالب ُكل  ! ؟ذلك تَلحظون أال ،عليّ  وآل بعلي   يرتبط شيءٍ  ُكلّ  - َواإِلْنَكارْبِالُكْفرِْْاْلِميثَاؽ
ْ،َلْْ:قُلتُْْ؟الَحَجرَْكافََْْماَْتْدِريْفَػَهلْ،الَجنَّةِْمنْاهللَُْْأَخَرَجوَُْْماِْعلَّةُْْفَأمَّا - عليهم اِ  صلواتُ  إليهم
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ْآَمنَْمنَْأوَّؿَْكافَْْاْلِميثَاؽْاْلَماَلِئَكةِِْْمنْاهللَُْْأَخذَْْفَػَلمَّاْ،اهللِْعْندَْْاْلَماَلِئَكةُِْْعَظَماءِِْْمنَْمَلكاًَْْكافَْْ:قَاؿَْ
َْوَاْستَػْعَبدْ،ِعْنَدهَْوَأْوَدَعوُْْاْلِميثَاؽْفَأَْلَقَموُْْ،َخْلِقوَْجِميعَِْْعَلىَْأِميَناًْْاهللُْْفَاتََّخَذهُْْ،اْلَمَلكَْذِلكَْوَأقَػرَِّْْبوِْ

ْثُمَّْْ،َعَليِهمَْوَجلََّْْعزَّْْاهللُْْأَخذَْْالَِّذيَْوالَعهدِْْبِاْلِميثَاؽْاإِلقْػَرارَْسَنةٍُْْكلْ ِْفيِْعْنَدهُُْْيَجد ُدواَْأفْْْالَخْلق
ـََْْمعَْْاهللَْجَعَلوُْ َْوُأْخِرجَْْآَدـَْعَصاْفَػَلمَّاْ،َسَنةُْكلْ ِْفيْاإِلقْػَرارِْعْنَدهَُْْوُيَجد دُْْاْلِميثَاؽْيُذَك ُرهْالَجنَّةِْفيْآَد

ْتَائَِهاًَْْوَجَعَلوَُْْوِلَوِصي وِْلُمَحمَّدٍُْْوْلِدهَِْْوَعلىَْعَليوْاهللَُْْأَخذَْْالَِّذيَْواْلِميثَاؽْالَعْهدَْْاهللُْْأَْنَساهُْْالَجنَّةِْمن
  ؟تاب شيءٍ  بأي   - آَدـَْعَلىْاهللُْْتَابَْْفَػَلمَّاْ،َحيَرانَا

ِْفيْاْلَمَلكَْذِلكَْحوَّؿْآَدـَْعَلىْاهللُْْتَابَْْفَػَلمَّا - زُلَمَّد وآل ل ُمَحمَّدٍ  بعبوديتو بانكسارهِ  بتذل لوِ  بأوبتوِ  تاب
ـَِْْإَلىْالَجنَّةِْمنْفَػَرَماه - َحوَّذلا ا - بَيَضاءُْدرَّةٍُْْصورَةِْ ِْإلََيوْأَِنسِْإلَيوَِْْنَظرَْْفَػَلمَّاْ،اِلْهندْبَِأْرضَِْْوُىوْآَد
َْأَجلْ:قَاؿْ،َلْْ:قَاؿَْْ؟أََتعرِفُِنيْآَدـْيَاْ:َلوُْْفَػَقاؿََْْوَجلََّْْعزَّْْاهللَُْْوأَْنَطَقوَُْْجْوَىرةْأَنَّوُِْْمنْبَِأْكَثرْيَػْعرِفُوَْلَْْوُىو

 اظَُْ ًَذَوَسَ﴿ - رَب كِْذَكرْفَأَْنَساؾَْ - زُلَمَّد وآل زُلَمَّد ذكر - رَب كِْذْكرَْْفَأَْنَساؾَْْالشَّيطَافَْعَليكَِْْاْسَتْحَوذَْ

 - اآلية ىذهِ  لنا فسَّرت ىكذا الر وايات! !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على َفصلَّى ،فصلَّى ربو اسم ذكر ،﴾فَصٍَََّ زَبِّوِ
ْ؟َواْلِميثَاؽْالَعْهدُْْأَْينَْْ:ِِلَدـْفَػَقاؿَْْالَجنَّةِْفيْآَدـَْمعََْْكافَْْالَِّتيُْصْورَتِوِِْْإَلىَْتَحوَّؿَْْثُمَّْْ،رَب كِْذَكرْفَأَْنَساؾَْ
ْبِالَعْهدِْْاإِلقْػَرارََْْوَجدَّدَْ - ادللك ذلك قبَّل - َوقَػبَّلوَُْْلوَُْْوَخَضعَْوَبَكىْاْلِميثَاؽَْوذََكرَْْآَدـِْإلَيوِْْفَػَوَثبَْ

 التفاصيل وتَلحظون ،اخِلَلفة بقصَّة ،آدم أبينا بقصَّة مرتبطة القضية ،ضلنُ  نفعلوُ  ايل ىو وىذا - َواْلِميثَاؽ
 برمَّتوِ  يعود واألمرُ  ،األصل ذلك إىل تعود كلها الوضوء يف ،احلج يف ،الص يام يف ،الصََّلة يف ،العبادات يف
  .زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  إىل
َْلوَُْْوَخَضعَْوَبَكىْاْلِميثَاؽَْوذََكرَْْآَدـِْإلَيوِْْفَػَوَثبَْْ؟َواْلِميثَاؽْالَعْهدُْْأَينَْْ:ِِلَدـْفَػَقاؿََْْوَجلََّْْعزَّْْاهللَُْْحوَّؿْثُمَّْ

َْصاِفَيةْبَيَضاءُْدرَّةًْْ،الَحَجرَْجوَىرةِِْْإَلىَْوَجلََّْْعزَّْْاهللَُْْحوََّلوُْْثُمََّْْواْلِميثَاؽْبِالَعهدِْْاإِلقْػَرارََْْوجدَّدَْوقَػبَّلوُْ
ـََْْفَحَمَلوُْْ،ُتِضيء َرائِيلَْعنوَُْْحَمَلوَُْْأْعَياْإَذاَْفَكافْ،َوتَػْعِظيَماًَْْلوُِْْإْجاَللًَْْعاتِِقوَْعَلىْآَد ِْبوَِْْوافىَْحتَّىَْجبػْ

ْالَكْعَبةْبَػَنىَْلمَّاَْوَجلََّْْعزَّْْاهللِْإفَّْْثُمَّْْ،َولَيَلةَْيوـٍُْْكلََّْْلوُْْاإِلقْػَرارَْوُيَجد دُِْْبَمكَّةِْبوِْْيَأَنسُْْزَاؿََْْفَماْ،َمكَّة
َْذِلكَِْْفيَْأَخَذهُْْآَدـُْوْلدِِْْمنْاْلِميثَاؽََْْأَخذَِْْحينََْْوتَػَعاَلىْتَبَاَرؾَْْأِلَنَّوْ،اْلَمَكافَْذِلكِْفيْالَحَجرََْْوَضعَْ

َْمَكافِِْْمنْآَدـَْوَنحَّىْ،الرُّْكنَْذِلكِْفيُْوِضعََْْوِلَذِلكْ،اْلِميثَاؽْاْلَمَلكْأَْلَقمَْْاْلَمَكافَْذِلكََْْوِفيْ،اْلَمَكاف
َْوَقدْالصََّفاِْمنْآَدـَْنَظرَْْفَػَلمَّاْ،الرُّْكنَْذِلكَِْْفيْالَحَجرَْوَوَضعَْْ،اْلَمْرُوةِْإَلىَْحوَّاوَْْ،الصََّفاِْإَلىْالَبيتِْ
ْالَِّذيْالرُّْكنَْواْسِتْقَباؿِْْبِالَتْكِبيرْالُسنَّةَُْْجَرتَْفِلَذِلكْ،َوَمجََّدهَْوَىلََّلوُْْاهللَُْْكبَّرْالرُّْكنِْفيْالَحَجرُْوَضع

ْأِلَفَّْْ،اْلَماَلِئَكةِْمنَْغيرِهُْدوفََْْوالَعْهدْاْلِميثَاؽَْأْوَدَعوُْْاهللْفَِإفَّْ - الصَّفا جهة من - الصََّفاِْمنْالَحَجرِْفيوِْ
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ْ،اْلَماَلِئَكةْفَػَراِئصُِْْاْصَطكَّتْبِالَوِصيَّةْوِلَعِليْ ْبِالنُبُػوَّةْوِلُمَحمَّدٍْْبِالُربُوبِيَّةَْلوُْْاْلِميثَاؽَْأَخذََْْلمَّاَْوَجلََّْْعزَّْْاهلل
َْوِلَذِلكِْمنوُْمَحمَّدْوآؿِْلُمَحمَّدٍُْْحبَّاًَْْأَشدُِّْْفيِهمِْيُكنَْلمْاْلَمَلكَْذِلكْاإِلقْػَرارِْإَلىَْأْسَرعَْمنْفََأوَّؿ

ِْلُكلْ َْيْشَهدُْْ،نَاِظَرةَْوَعينٌْْ،نَاِطقِْلَسافٌَْْوَلوُْْالِقَياَمةَْيوـَُْْيِجيءَُْْوُىوْ،اْلِميثَاؽْوأَْلَقَموُْْبَيِنِهمِْمنْْْاهللِْاْخَتارَهُْ
 طويلة الر واية أنَّ  معَ  !التفاصيل ُكلَّ  لنا يُ بَ ي نوا ل واألَِئمَّةُ  - اْلِميثَاؽَْوَحِفظَْْاْلَمَكافَْذِلكِْإَلىَْوافَاهَْمن

 صلواتُ  هبم ترتبط وكبًنة صغًنةٍ  ُكلَّ  أنَّ  تَلحظون أال ،احلجّ  أسرار جوانب من جانبٍ  عن ربدَّثت لكنَّها
 األسود احلجر وما !زماننا إمام ىو ميثاقنا صاحبُ  !علي   ؟ىو من األكب ادليثاق صاحبُ  .!!.عليهم اِ 

 .!! .زماننا إمام عبيد من عبدٌ  إالَّ  العظيم ادللك ىذا ،ىذا
 ،595 صفحة يف ،الثَّانية الر واية ،السََّلم عليو آدم حج   يف ادلعنون ،540 الباب ،الكايف من أقرأ زلتُ  وال
 عن مرويةٌ  الر وايةُ  - فيوْآَدـَْعَلىْيَػُتوبََْْأفَْْْوَجلََّْْعزَّْْاهللُْْيُرِيدُْْالَِّذيْالَوْقتُْْبَػَلغَْْفَػَلمَّا - منها جانباً  أقرأ
 - فيقول ادلعصية بعد األرض إىل آدم ىبوط عن يتحدَّث وىو ،الصَّادق إمامنا عن ،كثًن ابن الرضبن عبد

َرائِيلِْإلَيوَِْْأرَسلَْْفيوْآَدـَْعَلىْيَػُتوبََْْأفَْْْوَجلََّْْعزَّْْاهللُْْيُرِيدُْْالَِّذيْالَوْقتُْْبَػَلغَْْفَػَلمَّا ـُْْ:فَػَقاؿَْْ،َجبػْ ْالسَّاَل
 واحَلَسنُ  وفاطمة وعلي   دبَُحمَّدٍ  ؟خطيئتو عن تاب كيف - َخِطيئِتوَْعنْْْالتَّاِئبُْْلَِبِليَِّتوْالصَّاِبرُْْآَدـْيَاَْعَليكَْ

ُْمْحِسنُْْيَاْ،فَاِطَمةِْبَحقْ ْفَاِطرُْْيَاْ،َعِليِّْْبَحقْ َْعاِليْيَاْ،َأْحَمدِْبَحقْ َْمحُمودُْْيَا) :يلهجُ  كان ،واحُلَسٌن
ـُْ - جبائيل لوُ  فقال ،الكلمات هبذه يلهجُ  كان ،(الُحَسينِْبَحقْ ْاإِلْحَسافَِْْقِديمَْْيَاْ،الَحَسنِْبَحقْ  ْالسَّاَل

ـُْْيَاَْعَليكَْ ْالَِّتيْاْلَمَناِسكَْْأِلَُعل َمكَِْْإلَيكَْْبَػَعثَِنيَْوَجلََّْْعزَّْْاهللِْإفَّْْ،َخِطيئِتوَْعنْْْالتَّاِئبْلَِبِليَِّتوْالصَّاِبرْآَد
 .!!.التوبة مناسكُ  ىذه - ِبَهاَْعَليكَْْيَػُتوبََْْأفْْْاهللْيُرِيدُْ

 ىي ،عليّ  وآل علي   والية ىي بُكل ها احلج   فمناسكُ  ،زُلَمَّد وآل ل ُمَحمَّدٍ  الوالءُ  ؟ىو ما توبتو مضمون
 هبا نتمسَّكُ  ضلنُ  ادلناسكُ  ىذه ،الباقر إمامنا قال كما اجلاىلية ِفعال تِلك ،باألحجار الطَّوافُ  ليس ،مودَّهُتم
َْوِسر ُكمْوبَاِطِنُكمْبظَاِىرُِكمُْمْؤِمنٌِْْإن ي) :زياراهتم يف طلاطبهم ىكذا ،وباطنهم بظاىرىم نُؤمن ألنَّنا ،نؤديها

 ،ومعرفتهم واليتهم مضمون يف فهي احلقيقةُ  أمَّا ،الظاىرِ  من مظاىرىم من ادلناسك ىذه ،(َوَعاَلنَِيِتُكم
 وىكذا ،الوجودِ  سائر يف بل األخَلقِ  سائر يف بل ادلعامَلتِ  سائر يف بل العباداتِ  سائر يف جيري واألمرُ 

 .غًنىا ويف الصََّلةِ  يف جيري ىو
ْبَػَيدَِْْجبَرائِيلُْْفََأَخذَِْْبَهاَْعَليكَْْيَػُتوبََْْأفْْْاهللْيُرِيدُْْالَِّتيْاْلَمَناِسكَْْأِلَُعل َمكَِْْإلَيكَْْبَػَعثَِنيَْوَجلََّْْعزَّْْاهللِْإفَّْ

ـٌْْفَػنَػَزؿْ،البَػْيتَْمَكافَِْْبوِْْأََتىَْحتَّىْآَدـ َرائِيلْفَػَقاؿَْْ،الَبيتَْمَكافْفََأَظلَّْْالسََّماءِْمنَْغَما ْآَدـْيَاْ:َجبػْ
َلةٌْْفَِإنَّوُْْالَغَماـَْأَظلََّْْحيثُِْْبرِجِلكُْخطْْ ـَُْْفَخطَّْْ،ُوْلِدؾِْمنَْعِقِبكَْوِِلِخرَِْْلكَِْْقبػْ َْأَظلََّْْحيثُِْْبرِْجِلوْآَد

َْخطََّْْماْبَػْعدَْْالَحَراـْاْلَمْسِجدُِْْخطَّةَْوَمدَِّْْبرِْجِلوَْفَخطَِّْْمَنىَْمْسِجدَْْفََأرَاهُِْْمَنىِْإلىِْبوِْْاْنطََلقْثُمَّْْ،الَغَماـ
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 على - اْلُمَعرَّؼَْعَلىْفََأقَاَموَُْْعَرفَاتِْإلىِْمَنىِْمنِْبوِْْاْنطََلقَْْثُمَّْ - الكعبة يعين البيت - الَبيتَْمَكافَْ
ْالشََّمسَْغَرُبتْإَذاْ:فَػَقاؿْ،اْلُمَعرَّؼَْعَلىْفََأقَاَموُْ - التعريف جبل على عرفات على يعين ؛ادلعرَّف

ُْسم يَْوِلَذِلكْ،آَدـَْذِلكْفَػَفَعلَْْ،َمرَّاتَْسْبعَْوالَتوبَةْاْلَمْغِفَرةْاهللَْوَسلْْْ،َمرَّاتَْسْبعِْبَذنِْبكْفَاْعَتِرؼ
ـَْْأِلفَّْْ،اْلُمَعرَّؼ َْوَيْسأَُلوفْ،آَدـْاْعتَػَرؼََْْكَماِْبُذنُوِبِهمْيَػْعَترُِفوفِْلوْلِدهُْسنَّةًَْْوُجِعلْ،ِبَذنِْبوِْفيوِِْْاْعتَػَرؼَْْآَد

َرائِيلَْأَمَرهُْْثُمَّْْ،آَدـَْسأََلهاَْكَماْالتَػْوبَة َعةْالِجَباؿَْعَلىَْفَمرََّْْعَرفَاتِْمنْفَأفَاضََْْجبػْ ُْيَكب رَْأفْْْفََأَمَرهُْْ،السَّبػْ
ْثُػَلثْعُجمَِْْإَلىْاَنْػتَػَهىْفَػَلمَّاْ،ُجَمعِْإلىْانْػتَػَهىَْحتَّىْآَدـَْذِلكْفَػَفَعلْ،َتْكِبيَراتَْأْرَبعَْجَبلٍُْْكلْ ِْعْندَْ

َلةْتِلكَْْاِلِخَرةَْوالِعَشاءْاْلَمْغِربَِْْفيَهاَْفَجَمعَْْالَِّليل َْأفَْْْأَمَرهُْْثُمَّْْ،اْلَموِضعَْذِلكِْفيْاللَِّيلْثُػُلثَْْ،اللَّيػْ
ْالَجَبلَْعَلىَْيْصَعدَْْأفْْْفَأَمَرهُْْ،الصُّْبحْاَنْػَفَجرََْْحتَّىُْجَمعَْبْطَحاءِِْْفيْفَانْػَبَطحَْْ،ُجَمعَْبْطَحاءِِْْفيْيَػْنَبِطحَْ

َْسْبعََْْواْلَمْغِفَرةْالَتوبَةْاهللَْوَيْسَأؿََْْمرَّاتَْسْبعَِْْبَذنِْبوْيَػْعَتِرؼََْْأفْْْالشَّْمسْطََلَعتْإَذاَْوَأَمَرهُْْ،ُجَمعَْجَبل
َرائِيلَْأَمَرهَُْْكَماْآَدـَْذِلكْفَػَفَعلْ،َمرَّات ْيُْدِرؾَْلمَْفَمنْ،ُولِدهِْفيُْسنَّةًْْلَِيُكوفِْاْعِتَرافَينَْجَعَلوَُْْوِإنَّماْ،َجبػْ
ُْضَحىًِْْمَنىْفَػبَػَلغْ،ِمنىِْإلىُْجَمعِْمنَْأفَاضَْْثُمَّْْ،ِمَنىِْإلىَْحجَّوَُْْواَفىْفَػَقدُْجَمَعاًْْوَأْدَرؾََْْعَرفَاتِْمنُهم
َْوَجلََّْْعزَّْْاهللْأفََّْْويَػْعِرؼَِْْمنوْلَُيقَبلَْْقُػْربَانَاًِْْللَّوِْْيُػَقر بََْْأفَْْْأَمَرهُْْثُمَّْْ،ِمَنىَْمْسِجدِِْْفيْرَْكَعَتينَْفصلَّىْفََأَمَرهُْ

ْالسََّماءِْمنْنَارَاًْْفََأْرَسلْ،ِمنوْاهللْفَػَقِبلْقُػْربَانَاًْْآَدـْفَػَقرَّبَْْ،الُقْربَافُْوْلِدهِِْْفيُْسنَّةًَْْوَيُكوفََْْعَليوْتَابََْْقدْْ
 القربان قبول عَلمة ،السَّابقة والديانات النُبُ وَّات شؤونات من ىذا وكان - َأْحَرقَتوَُْْأيْآَدـْقُػْربَافَْْفَػَقِبَلت

َرائِيلَْلوُْْفَػَقاؿَْ - فُتحرقو عليو نارٌ  تنزل أنْ  ْالَِّتيْاْلَمَناِسكََْْعلََّمكْإذِْْْإلَيكَْأحَسنََْْقدْاهللِْإفَّْْآَدـْيَاْ:َجبػْ
ْرَأَسوْآَدـَْفَحَلقَْْ،قُػْربَاَنكْقَِبلِْإذَْْْوَجلََّْْعزَِّْْللَّوِْْتَػَواُضَعاًْْرَأَسكْفَاْحِلقْقُػْربَاَنكَْوقَِبلَْعَليكِْبَهاْيَػُتوبُْ

َرائِيلَُْْأَخذَْْثُمَّْْ،َوَجلََّْْعزَِّْْللَّوِْْتَػَواُضَعاًْ  .الَبيتِْإلىِْبوِْْفَاْنطََلقَْْآَدـْبَػَيدَِْْجبػْ
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
َرائِيلَُْْلوُْْفَػَقاؿَْ  عن كثًن ابن الرضبن عبدُ  لنا رواىا الَّيت الشريف الكايف من أقرأوىا الر وايةُ  زالت ال - َجبػْ
َرائِيلَْلوُْْفَػَقاؿَْ - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا َْعلََّمكْإذِْْْإلَيكَْأحَسنََْْقدْاهللِْإفَّْْآَدـْيَاْ:َجبػْ

ْ،قُػْربَاَنكْقَِبلِْإذَْْْوَجلََّْْعزَِّْْللَّوِْْتَػَواُضَعاًْْرَأَسكْفَاْحِلقْقُػْربَاَنكَْوَقِبلَْعَليكِْبَهاْيَػُتوبُْْالَِّتيْاْلَمَناِسكَْ
 يف الر وايةُ ! !زُلَمَّد وآل ل ُمَحمَّدٍ  التواضعُ  ىو وجل عز  التواضع - َوَجلََّْْعزَِّْْللَّوِْْتَػَواُضَعاًْْرَأَسوُْْآَدـَْفَحَلقَْ
 ،العسكري إمامنا لنا يرويها ا رسول عن الر وايةُ  ،آدم خياطب وتعاىل سبحانو ا ،العسكري إمامنا تفسًن

ْ،الَفاَلحُْكلَّْْتَػْفَلحُُْْمَحمَّدَْوآؿِِْْلُمَحمَّدٍَْْوبِالتَػَواُضعِْْ،الشََّجَرةْبَِأْكلَِْْعَصيَتِنيَْوأَْنتَْ) :آلدم يقول ا
ْالِذلَّةَْوْصَمةَْعْنكَْوتَػُزوؿُْ َْلمَّاْالَفاَلحُْكلَّْْفََأفْػَلحَْْ،ِبِهمَْفَدَعاْ،ِلَذِلكْالطَي ِبينَْوآِلوِْبُمَحمَّدٍْْفَاْدُعِني!

 ادلناسك ىذه كل   ،احللقُ  ،زماننا إلمام تواضعٌ  ىو احللق ىذا التواضع فهذا ،(الَبيتَْأْىلِِْْبُعرَوتَِناَْتمسَّكَْ
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َْوَأْنتَْ) :العسكري إمامنا تفسًن رواية حبسب آلدم ا قال ماذا ،العنوان ىذا وربت الدائرة ىذه يف ىي
ْ،الِذلَّةَْوْصَمةَُْْعْنكَْوتَػُزوؿُْْالَفاَلحُْكلَّْْتَػْفَلحُُْْمَحمَّدَْوآؿِِْْلُمَحمَّدٍَْْوبِالتَػَواُضعِْْالشََّجَرةْبَِأْكلَِْْعَصيَتِني
  (.الَبيتَْأْىلِِْْبُعرَوتَِناَْتمسَّكََْْلمَّاْالَفاَلحُْكلَّْْفََأفْػَلحَْْ،ِبِهمَْفَدَعاْ،ِلَذِلكْالطَي ِبينَْوآِلوِْبُمَحمَّدٍْْفَاْدُعِني

ـَُْْفَحَلقَْْ،قُػْربَاَنكْقَِبلِْإذَْْْوَجلََّْْعزَِّْْللَّوِْْتَػَواُضَعاًْْرَأَسكْفَاْحِلق - ؟آلدم جبائيل قال فماذا ْرَأَسوُْْآَد
َرائِيلَُْْأَخذَْْثُمَّْْ،َوَجلََّْْعزَِّْْللَّوِْْتَػَواُضَعاًْ ْفَػَعَرضَْ - الكعبة إىل البيت إىل - الَبيتِْإلىِْبوِْْفَاْنطََلقَْْآَدـْبَػَيدَِْْجبػْ

َرائِيلَْلوُْْفَػَقاؿْ؟تُرِيدْأَينْآَدـْيَاْ:اهللَْلَعَنوُِْْإْبِليسَْلوُْْفَػَقاؿْ،الَجمَرةِْعندَِْْإْبِليسَْلوُْ ِْبَسبعِِْْاْرِموْآَدـْيَاْ:َجبػْ
ْالَجمَرةِْعْندَْلوَُْْعَرضَْْثُمَّْْ،ِإْبِليسَْفَذَىبْآَدـَْذِلكْفَػَفَعلْ،َتْكِبيَرةَْحَصاةٍُْْكلْ َْمعَْْوََكب رُْحَصيَّات

َرائِيلَْلوُْْفَػَقاؿَْْ؟تُريدْأينْآدـْيَاْ:َلوُْْفَػَقاؿَْْ،الثَّانِية َْتْكِبيَرةَْحَصاةُْكلْ َْمعَْْوََكب رُْحَصيَّاتِْبَسْبعِِْْاْرِموْ:َجبػْ
َْلوُْْفَػَقاؿَْْ؟تُرِيدْأَينَْْآَدـْيَاْ:َلوُْْفَػَقاؿَْْ،الثَّالَِثةْالَجْمَرةِِْْعْندََْْلوَُْْعَرضَْْثُمَّْْ،ِإْبِليسَْفَذَىبْآَدـَْذِلكْفَػَفَعلَْ

َرائِيل ْ:لوَُْْفقاؿْ،ِإبِليسَْفَذَىبْآدـْذلكَْففعلَْْ،َتكبيرةَْحصاةٍُْْكلْ َْمعْوََكب رُْحَصيَّاتِْبَسْبعِِْْاْرِموْ:َجبػْ
َْسْبعَْْبِالَبيتَْيطُوؼََْْأفْْْفََأَمَرهُْْالَبيتْإلىْبوِِْْانطَلقَْْثُمَّْْ،أََبداًَْْىَذاَْمَقاِمكَْْبَعدَْْتَػَراهَُْْلنِْإنَّكْ:َجبَرائِيل

َرائِيلَْلوُْْفَػَقاؿَْْ،آَدـَْذِلكْفَػَفَعلْ،َمرَّات َْلكََْْوَأَحلَّْْتَػْوبَػَتكَْوقَِبلَْذنْػَبكَْلكََْْغَفرََْْقدْاهللِْإفَّْْ:َجبػْ
  .َزْوَجَتك

 وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ  التواضعُ  قليل قبل عليكم قرأهتا الَّيت الر واية بيَّنتوُ  الَّذي العنوان إىل مرد ىا ادلناسك ىذه ُكل  
 ،العلوم باقرُ  قال كما اجلاىلية ِكفعال ِفعالٌ  ،ذلا معىن ال زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  عن ادلناسك ىذهِ  عزلنا إذا ،زُلَمَّد

ا ،القبلة إىل ويتَّجو ،النظيفة الث ياب يلبس ،يتوضأ النَّاصب ،الصََّلة حالُ  احلال ىو وىكذا  يف يبكي وردبَّ
 لو َسواء حد   على ىي زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ذلا عَلقة ال الصََّلة ألنَّ  ولكن ،وسجوده ركوعو ويُطيل ،صَلتوِ 

 تفصلون البيت أىل شيعة يا دلاذا ؟أين إليها نتَّجوُ  الَّيت اجلهة ؟أين ادلضمون ؟أين الِعبة إذاً ! !سرق لو زنا
! ؟بالكم ما ؟والشَّافعي حنيفة أيب دلنهج إرضاءً  وىم ،وادلراجع للعلماءِ  إرضاءً ! ؟زمانكم إمام عن صَلتكم

 .البيت أىل دين ىو ىذا ،البيت أىل منطقُ  ىو ىذا ما
َْأفَاضََْْلمَّاْ:قَاؿَْْ،اهللَْعبدْأَبيْعنْ،َعمَّارْابنُْمعاويةَْعن - 540 باب الباب نفس من الرَّابعة الر واية

َْقدْإنَّوُْْأَماْ،َحجُّكْبَػرَّْ - مبوراً  َحجَّاً  يعين - َحجَّكْبَػرَّْْآَدـْيَاْ:فَػَقاُلواْ،اْلَمالِئَكةْتَلقَّتوُِْْمَنىِْمنْآَدـ
 لوُ  زمان مقطعٍ  ُكل   ويف ،آدم قبل موجودٌ  البيت ىذا يعين - َعاـْبِأَْلَفيُْتُحجَّوُْْأفْْْقَِبلَْْالَبيتْىذاَْحَجْجَنا

 وادلَلئكةُ  - َعاـْبِأَْلَفيُْتُحجَّوُْْأفْْْقَِبلَْْالَبيتْىذاَْحَجْجَناَْقدْإنَّوُْْأَما - صورتوُ  لوُ  ،ىيكلوُ  لوُ  ،بناؤه
  .أيضاً  الكعبة وُيجون ادلعمور البيت ُيج ون

 فَحٍّ وًُِّ ِِٓ َّإْحنِيَ ضَبِِسٍ وًُِّ ًَعٍَََ زِخَبالً َّإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ﴿ :اآلية ذيل يف إبراىيم ابن علي تفسًن يف
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 تقول ماذا ،الصَّادق إمامنا وعن الباقر إمامنا عن وأحاديث روايات إبراىيم ابن علي وتفسًنُ  ،﴾عَِّْكٍ
 ؟ رواياهتم

 َّإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ﴿ - بِالَحجّْْالنَّاسِْفيْيُػَؤذ فْأفْْْاهللَْأَمَرهُْْالَبيتْبَِناءِِْْمنِْإبْػَراِىيمُْْفَػَرغَْوَلمَّا

 البيت أىل يقول ماذا احلج سورة من والعشرون السَّابعة اآلية ،﴾عَِّْكٍ فَحٍّ وًُِّ ِِٓ َّإْحِنيَ ضَبِِسٍ وًُِّ ًَعٍَََ زِخَبالً
ُلغَُْْوَماَْربّْْيَاْ:فَػَقاؿَْْ،بِالَحجّْْالنَّاسِْفيْيُػَؤذ فْأفْْْاهللَُْْأَمَرهُْْالَبيتْبَِناءِِْْمنِْإبْػَراِىيمُْْفَػَرغَْوَلمَّا - ْيَػبػْ

 إىل حّتَّ  بل ،النَّاس كل   إىل صوتوُ  أوصل ا فإنَّ  - الَباَلغَْْْوَعَليَّْْاأَلَذافَْعَليكَْْ:تَػَعاَلىْاهللُْْفَػَقاؿْ؟َصوِتي
ْأفْْْاهللَْأَمَرهُْ - أقول الَّذي أنا لست تقول ىكذا الر وايات ،األرحام يف ىم والَّذين األصَلب يف ىم الَّذين
ُلغَُْْوَماَْربّْْيَاْ:فَػَقاؿَْْ،بِالَحجّْْالنَّاسِْفيْيُػَؤذ ف ْ،الَباَلغَْْْوَعَليَّْْاأَلَذافَْعَليكَْْ:تَػَعاَلىْاهللُْْفَػَقاؿْ؟َصوِتيْيَػبػْ

ْفَػَناَدىْ،الِجَباؿِْمنَْأْطَوؿَُْْكأنَّوَُْْحتَّىْاْلَمَقاـِْبوِْْفَاْرتَػَفعَْْالَبيتُْيالِصقَُْْيوَمِئذٍَْْوُىوْاْلَمَقاـَْعَلىَْوارتَػَفع
ْالَبيتِِْْإَلىْالَحجَّْْعَليُكمُْكِتبَْْالنَّاسْأَيػَُّهاْ:يَػُقوؿَْوَغربَاًَْْشرقَاًَْْبوْجِهوَِْْوَأقْػَبلُْأُذنَيوِْفيِْإْصبَػَعيوَْوَأْدَخل
َعةْالُبُحورَْتحتِِْْمنْفََأَجابُوهْ،رَبَُّكمْفََأِجيُبواْالَعِتيق َقَطعِِْْإَلىَْواْلَمْغِربْاْلَمْشِرؽِْْبَينَِْْوِمنْ،السَّبػْ َْمنػْ

ـِْْالر َجاؿَِْْأْصاَلبَِْْوِمن - للحجَّ  سُيوفَّقون الَّذين أَجابُوه - ُكل َهاْاأَلْرضَِْْأْطَراؼِِْْمنْالتُػَراب ْالن َساءَْوَأْرَحا
ِْممَّنْفَػُهمْالِقَياَمةَْيوـِِْْإَلىَْيوِمِئذٍِْْمنَْحجََّْْفَمنْ،يُػَلبُّوفْيأَتُوفْتَػَرونَػُهمْأوَلْْ،لَبَّيكْاللَُّهمَّْْلبَّيكَْْ؛بِالتَػْلِبَية

ـَِْْعَلىِْإبْػَراِىيمِْنَداءْيَػْعِنيِْإبْػَراِىيمَْمَقاـْ،﴾بِبْسَاىَُِْ َِّمَبَُ بَِّْـنَبثٌ آَّبثٌ فِْوِ﴿ :َقوِلوَْوَذِلكَِْْللَّوِِْْاْسَتَجابَْ ْاْلَمَقا
 األصَلبِ  يف وحّتَّ  ،سيأت من وإىل ،موجوداً  كان من إىل ،اجلميع إىل صوتوُ  فبلع نادى حٌن - بِالَحجّْ

 .واألرحام
ِْعْندََْْبَدِنيُْيِجْبكََْْلمَْكافَِْْإفْْْ،اهللَْداِعيَْْلَبَّيكَْ) :زياراتوِ  يف الش هداء سي د طُلاطب أنَّنا تَلحظون أال

 يف وأنا !األصَلب عال يف وأنا ،(وَبَصريْوَسْمِعيْقَػْلِبيَْأَجاَبكَْْفَػَقدِْاْسِتْنَصاِرؾَْعْندَْوِلَساِنيِْاْسِتَغاثَِتك
 ُكل   أجابوُ  قد إبراىيم كان إذا ،ا داعي لبَّيكَ  !واألرحام األصَلب قبل ما عالِ  يف وأنا !األرحام عال

  !ادلضمون ألجل ،األحجار ألجل ليس قطعاً  ،احلجّ  إىل يذىبوا أن ألجل ىؤالء
 َِىَبَْ ٌِةِبْسَاىَُِْ بٌََّؤَْٔب ًَبِذْ﴿ :والعشرين السادسة اآلية يف ،احلجّ  سورة يف معي َدق قوا ،اآليات يف النَّظر دقَّقنا لو

 صبيع يف ؛﴾بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ ۞ اٌعُّدٌُدِ ًَاٌسُّوَّعِ ًَاٌْمَبئِِّنيَ ٌٍِطَّبئِفِنيَ بَْْخَِِ ًَطَيِّسْ شَْْئبً بِِ حُشْسِنْ ٌَّب ؤَْ اٌْبَْْجِ
 ،النَّاس ِلُكل   ىذا واألذان ،إبراىيم يا أنت يأتوك قالت ،البيت يأتون قالت ما ؟اآلية قالت ماذا ،النَّاس
 ىو إبراىيم كان إذا ،إبراىيم يا يأتوك ،الوقت ىذا إىل القيامة يوم وإىل ىذا وإىل عصرهِ  يف كانوا للذين
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 قالت ماذا ،قليل قبل الر واية قرأنا ضلن ما ،عصرهِ  يف كانوا الَّذين سواء ،احلجاج إليها يتوجَّوُ  الَّيت اجلهة
َْحجََّْْفَمن - احلجّ  إىل يأتون الَّذين - يُػَلبُّوفْيَأتُوفَْْتَػَرونَػُهمَْأَول - الر واية قالت ؟قالت ماذا الر وايةُ  ؟الر واية

 كيف - ِللَّوِْاْسَتَجابَْْقدِْممَّنْفَػُهمْالِقَياَمةَْيوـِِْْإَلى - اإلبراىيمي الن داء يومِ  من ،يَوِمِئذٍ  ِمن - َيوِمِئذٍِْْمن
 للحج مضموناً  يكونون ال زُلَمَّد وآل وزُلَمَّدٌ  للحجّ  مضموناً  يكون إبراىيم ،إبراىيم إىل يأتون ؟ استجابوا

 ! ؟للصََّلة مضموناً  يكونوا وال
 الشَّاىد إنَّ ) ؛تقول الر وايات أليس ،وجعفر ضبزة شيعةِ  من ونوحٌ  ،نُوح شيعةِ  من ،﴾ٌَةِبْسَاىُِْ شِْعَخِوِ ِِٓ ًَبَِّْ﴿

 بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ﴿ :صريح القرآنُ  وىذا ،نوح ولغًن لنوحٍ  يشهدان ،(وجعفر ضبزة القيامة يوم يف لألنبياء

 أي إىل للحج يأتون ؛﴾بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ﴿ :البيت يأتون قال ما ،إبراىيم يا أنت يأتوك ؛﴾زِخَبالً َّإْحٌُنَ
 أين ،إبراىيم الشَّام إىل ورجع البيت بىن ،الكعبة يف موجوداً  وقتوِ  ُكلَّ  إبراىيم يُكن فلم ،يأتون إليك ؟جهة
 ىناك ؟ىذا يدل ك ماذا ،إمساعيل ىناك بقي الَّذي ،عائلتوِ  إىل رجع ،فلسطٌن يف قبهُ  ،الشَّام يف قبه ؟قبهُ 

 الكعبةِ  إىل نتوجَّوُ  فحٌن !زماننا إمام البيت ىذا مضمون !علي   البيت ىذا مضمون ،البيت ذلذا مضمون
 أنا ،البيت أىل حديث ىو وىذا الُقرآن ىو ىذا! ؟..تفهمون ال أو ذلك تفهمون! !زماننا إمام إىل نتوجَّوُ 

  !ىًنوغليفي بلسان أحدثكم ال
 صبيع ُخوِطُبوا الَّذين قالت والر وايات ﴾بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ﴿ :يقول الَّذي ىو الُقرآن ،الُقرآن ىو ىذا

 ،اآلية تقصدىم ىؤالء ،القيامة يوم إىل اإلبراىيمي الن داءُ  فيو ارتفع الَّذي اليوم من احلجّ  إىل يذىبون الَّذين
 ۞ عَِّْكٍ فَحٍّ وًُِّ ِِٓ َّإْحنِيَ ضَبِِسٍ وًُِّ ًَعٍَََ زِخَبالً َّإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فِِ ًَؤَذِّْ﴿ :إبراىيم يا يأتوك :تقول واآلية

 دون من ﴾ٌَيُُْ َِنَبفِعَ ٌَِْشْيَدًُا﴿ ،إبراىيم إىل جاءوا إذا ؟ذلم منافع يشهدون كيف ؛﴾ٌَيُُْ َِنَبفِعَ ٌَِْشْيَدًُا

م إبراىيم إىل اجمليء  من ا واسم ؛﴾اٌٍَّوِ اظَُْ ًََّرْوُسًُا ٌَيُُْ َِنَبفِعَ ٌَِْشْيَدًُا﴿ ،ذلا قيمة ال بأحجار يطوفون إِنَّ

 عن احلديث احلج عن احلديث أريد ال ىنا أنا ،﴾َِّعٌٍَُِْبثٍ ؤََّّبٍَ فِِ اٌٍَّوِ اظَُْ ًََّرْوُسًُا﴿ ،زماننا إمام ىو ؟ىو
  .ويطول يطول قد احلج

 بعد والعشرين السادسة اآلية يف ،البقرة سورة من اآليات نفس يف ،معي تعالوا معي تعالوا اآليات نفس يف
 يف ذكرىم ؟البلد ىذا أىل ىم من ؛﴾اٌثََّّسَاثِ َِِٓ ؤَىٍَْوُ ًَازْشُقْ آِِنبً بٍََداً ىَـَرَا اخْعًَْ زَةِّ بِبْسَاىُُِْ لَبيَ ًَبِذْ﴿ :ادلئة
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 ٌٍِنَّبضِ خَبعٍُِهَ بِِِّٔ لَبيَ فَإَحََّّيَُّٓ بِىٍََِّبثٍ زَبُّوُ بِبْسَاىَُِْ ابْخٍَََ ًَبِذِ﴿ :ادلئة بعد والعشرين الرابعة اآلية يف السَّابقة اآلية

 اخْعًَْ زَةِّ بِبْسَاىُُِْ لَبيَ ًَبِذْ﴿: 555 آية ،553 آية ىذا ؛﴾اٌظَّبٌِِّنيَ عَيْدُِ َّنَبيُ الَ لَبيَ ذُزَِّّّخِِ ًَِِٓ لَبيَ بَِِبِبً

  .﴾اٌثََّّسَاثِ َِِٓ ؤَىٍَْوُ ًَازْشُقْ آِِنبً بٍََداً ىَـَرَا

 حَيٌُِْ﴿ :ادلصحف قراءة حبسب ،﴾اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿ :والثََّلثٌن السَّابعة اآلية يف ،إبراىيم سورة يف

 ،﴾اٌثََّّسَاثِ َِِّٓ ًَازْشُلْيُُ بٌَِْْيُِْ حَيٌُِْ اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿ ،﴾بٌَِْْيُِْ حَيٌٍَْ﴿ :البيت أىل قراءة حبسب ،﴾بٌَِْْيُِِ
  ؟الثَّمرات ىذهِ  عن زُلَمَّد آل يقول ماذا ،إبراىيم سورة يف وشبرات ،البقرة سورة يف شبرات ُىناك
 ،الصَّادق إمامنا عن ،إبراىيم ابن عليّ  تفسًن عن منقولةٌ  والر وايةُ  ،البىان تفسًن من األوَّل اجلزء ىو ىذا

ثنا سال ابن ىشام  - الصَّادق؟ إمامنا يقول ماذا ،﴾اٌثََّّسَاثِ َِِٓ ؤَىٍَْوُ ًَازْشُقْ آِِنبً بٍََداً ىَـَرَا اخْعًَْ زَةِّ﴿ :ُُيد 
ُهمَْأي - الُقُلوب شبرات ؛إبراىيم عنها يتحدَّثُ  الَّيت الثَّمرات ىذه - الُقُلوبَْثَمَراتِِْْمنْ:قَاؿَْ ِْإلىَْحبَّبػْ

 يف نقول كما واحدة مرَّة ليس ،واجمليء الرَّواح ُيكر روا يعين ؛ينتابوا - ِإلَيِهمَْويَػُعوُدواِْإلَيِهمْلِيَػْنَتابُواْالنَّاس
 .!! .االنتياب ىو ىذا ،(الَعودْثُمَّْْالَعودْثُمَّْْالَعودَْوَأْسأَُلكَْ) :الز يارات

ْالُقُلوبْثََمَراتِِْْمنْ:قَاؿَْْ،﴾اٌثََّّسَاثِ َِِٓ ؤَىٍَْوُ ًَازْشُقْ آِِنبً بٍََداً ىَـَرَا اخْعًَْ زَةِّ﴿ - ؟العرتة صادق يقول ماذا
ُهمَْأي  أنَّ  وأتذكر الر وايات ىذهِ  دبثلِ  أمر   حينما احلسرة قلب تلف   واِ  - ِإلَيِهمْلِيَػْنَتابُواْالنَّاسِْإَلىَْحبَّبػْ

ينيَّة ادلؤسَّسة ذنبُ  ىذا ،األحاديث ىذهِ  دبثلِ  مسعوا وما ميوتون ،واآلن الش يعة من َكثًنة أجيال  ىذا ،الد 
 أنفسكم ُتسم ون الَّذين أنتم أنتم ،احلسينيات ذنبُ  ىذا ،الفضائيات ذنبُ  ىذا ،الش يعيَّة ادلرجعيَّة ذنبُ 

 أىل عن بعيدٍ  حبديثٍ  إالَّ  ينطقون ال ورواديد وُشعراء خبطباء وتأتون األموال تنفقون ،للُحسٌن َخَدَمة بأنَُّكم
 الَّيت الصور من كثًن ،ذلا حقيقة ال صوراً  يرمسون ،أفكارىم بُنات من وإمَّا ،ادلخالفٌن ُكتب من إمَّا ،البيت
 البيت أىل من ُأخذت حقيقةً  ثقافةً  ميتلكون كانوا لو.!! .ادلنطق ىذا زبالفُ  ذلا حقيقة ال الشعراء يرمسها
 أىل شيعة من الكثًن على وأسفاً  ،آخر بشكلٍ  والفضائيات واحلسينيات اجملالس ولصارت الش عر لصار
 عن احلقائق ىذهِ  عرفوا وما ميوتون ،البيت أىل شيعة كل   على بل ،والكثًن والكثًن الكثًن على! !البيت

 ! ؟من رقبةِ  يف ىؤالء ذنبٌ  ،أِئمَّتهم
ِْمنْ:قَاؿَْ - ؟عليو ا صلواتُ  الصَّادق يقولُ  ماذا - ﴾اٌثََّّسَاثِ َِِٓ ؤَىٍَْوُ ًَازْشُقْ آِِنبً بٍََداً ىَـَرَا اخْعًَْ زَةِّ﴿

ُهمَْأيْ،الُقُلوبَْثَمَراتِْ  ىذا ،(الَعودْثُمَّْْالَعودْثُمَّْْالَعودَْوَأْسأَُلكَْ) ؛ينتابوا - ِإلَيِهمْلِيَػْنَتابُواْالنَّاسِْإَلىَْحبَّبػْ
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 ىذه ،﴾بٌَِْْيُِْ حَيٌٍَْ اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿ ،إليهم ويعودوا إليهم ينتابُوا - ِإلَيِهمَْويَػُعوُدوا - االنتياب ىو
 !الُقلوب تناذُلا شبراتٍ  يف احلج مضمونُ  ،احلج مضمون ىو وىذا ،القلوب شبرات الثمرات وىذه األفئدة ىي
 تلك من ،الزَّيتونة الشَّجرة تلك من !فاطمة إىل نعود إنَّنا ،الزيتونة الشَّجرة تلك من ؟أين من الثمرات ىذه

 َذلك ،وزيتها زيتوِنا تستمد   ىناك من القلوب شبراتُ  ،طعامها ىناك من القلوب شبرات ،ادلباركة الشَّجرة
  .القلوب شبرات ىي تِلك ،نور على نُورٌ  ،نُور على نُورُ  نار سبَسسوُ  ل ولو ُيضيء يكادُ  الَّذي الزيتُ 

 ىذه! ؟تفاح يعين الثَّمرات ىذه ،﴾َّشْىُسًَُْ ٌَعٍََّيُُْ اٌثََّّسَاثِ َِِّٓ ًَازْشُلْيُُ بٌَِْْيُِْ حَيٌُِْ اٌنَّبضِ َِِّٓ ؤَفْئِدَةً فَبخْعًَْ﴿
ا ؟إليهم هَتَوى بأفئدةٍ  ىذا عَلقة ما! ؟ُرمَّان يعين الثَّمرات  اِ  صلواتُ  صادقهم يقول كما القلوب شبرات إِنَّ
ون أال ،عليو وسَلموُ  م أوالدكم عن تُ َعب   عن العلماء ُكتب يف التعبًن ىذا يقع لطاَلما ،ادلهجة شبرة بأِنَّ
 أىل حديثُ  ،البيت أىل معارف القلوب شبراتُ  ،القلوب شبراتُ  ،القلب ىي وادلهجةُ  ،ادلهجة شبرةُ  ،أوالدىم

 شبرة أي   رَبُجونو الَّذي اآلن حج كم .القلوب شبراتُ  ىي ىذه ،البيت أىل زلبَّة ،البيت بأىل العلقةُ  ،البيت
 من وال قريب من ال البيت أىل دبنطق لوُ  عَلقة ال مؤصل أصيل حنفي شافعي حج ؟القلوب شبرات من فيو

 بيت أىل حديثُ  ىو ىذا ،البيت أىل منطقُ  ىو ىذا ،الصََّلة ىي وىكذا جامدة طقوس سوى ،بعيد
 .أصبعٌن عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العصمة

 الر واية، لبنان، بًنوت، للمطبوعات التعارف دار طبعة، الرَّابع اجلزء ىو وىذا ،الكايف من أقرأ زلتُ  ال
ِْإبْػَراِىيمُْْأُِمرََْْلمَّاْ:الصَّادؽْإمامناْعنْ،ِسنافْابنِْْاهللَْعبدَْعن - 544 باب، 508 صفحة، السادسة

ْ:نَاَدىَْفلوْ،الحجَّْْىُلمَّْْ،الَحجََْْىُلمَّْْ؛نَاَدىْثُمَّْْرُْكنٍَْْعَلىِْإبْػَراِىيمُْْقَػَعدْ،بَِناُؤهَْوَتمَّْْالَبيتْبِِبَناءَِْْوِإْسَماِعيل
ِْفيْالنَّاسْفَػَلبَّىْالَحجََّْْىُلمَّْْنَاَدىَْوَلِكنَّوُْْ،َمخُلوقَاْإنسيَّاًَْْيوَمِئذٍْْكافَْمنِْإلََّْْيُحجََّْْلمْالَحجِّْْإلىَْىُلمُّوا

َْوَمنْ،َعْشَراًَْْيحجَُّْْعْشَراًْْلَبَّىَْفَمنْ،اهللَْداِعيْلَبَّيكَْْاهلل،َْداِعيْلَبَّيكَْ - ؟لبوا كيف - الر َجاؿَْأْصاَلبِْ
َْلمَْوَمنَْواِحَداًَْْحجََّْْواِحَداًْْلَبَّىَْوَمنْ،َذِلكْفَِبَعَددَِْْذِلكِْمنَْأكثرْلَبَّىْوَمنْ،َخْمَساًَْْيحجَُّْْخْمَساًْْلَبَّى

 خادماً  سيبقى اخلط طول على لّبَّ  من ،السََّلم عليوِ  احُلسٌن يف ىو ىو األمر وىذا - َيُحجَّْْلمْيُػَلب ي
 ضلنُ  ،ذلك نشاىدُ  وضلنُ  ،زلروماً  سيكون ،(اهللَْداِعيَْْلَبَّيكَْ) :الز يارة يف كما يُلب ل وَمن ،سُللصاً  ُحسينيَّا
 َخَدَمة ُياربون أُناساً  وُنشاِىد ،يُوفَّقون ال ولكن َُّهم احلسٌن َخَدمة من يكونوا أن ُيُِب ون أناساً  نشاىد
 ىو ،االذباىات صبيع يف مفتوحٌ  حساهبم أناساً  وُنشاىد ،زلدودة للحسٌن خدمتهم أُناساً  وُنشاىد ،احُلَسٌن

  .!!.ادلضمون نفسُ  ،الكَلم نفس ىو
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 ُأِجيب أنْ  أُريدُ  وال ،األسود احلجر مع عهدي ُأَجد د أنْ  أريدُ  ال ُىنا أنا ،الزَّمان َصاِحب يا َسي دي أقول
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 بقيَّة يا فقط أنت معك ،معك عهدي أجد د أن أُريدُ  ،ا داعي لبَّيك عليو اِ  صلواتُ  اخلليل إبراىيم
 رسول ابن يا زلضرك يف عهدي ُأَجد د أن أريد إنَّين ،يديك بٌن القيامة يوم ىذا عهدي يُوافيين َكي.!! .ا
 الرَّجبية الز يارةُ  ىذهِ  ،ادلظلوم ُحسينك دعوة أَُلب   أنْ  يف عهدي أجدد ،شهود اآلن يسمعونين الَّذين وُكل   ،ا

  :اجلنان مفاتيح من أقرأ إن   ،يدي َبٌن والشَّعبانية
 لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لَبَّيكَ  ،ا َداِعي لَبَّيكَ  ،ُحَسٌن يَا - اهللَْداِعيْلَبَّيكَْ)

 ولَبَّيك ،احلياة من حلظةٍ  آخر حّتَّ  لبَّيك ،النَّفس ينقطع أنْ  وبعد الن ََّفس ينقطع حّتَّ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ  لبَّيكَ 
ْ،ِاْسِتغَاثَِتكِْعْندَْبَدِنيُْيِجْبكََْْلمَْكافَِْْإفْْْ،اهللَْداِعيْلَبَّيكَْ - ادلوت بعد وما ادلوت من حلظةٍ  أوَّل مع حّتَّ 

ْطُْهرٍِْْمنُْْْمَطهَّرْطَاِىرْطُْهرٌْْأَنَّكَْأْشَهدُْْ،َوَبَصِريَْوَسْمِعيْقَػْلِبيَْأجاَبكِْْفَػَقدْ،اسِتنَصاِرؾِْعندَْْوَلَساِني
 ِإَمام يَا يل  فَاْشَهد ،(َحَرُمكَْوَطُهرَِْْفيَهاْأَْنتََْْأْرضٌَْْوَطُهَرتْالِباَلدِْبكََْْوَطُهَرتَْطُهْرتَُْْمَطهَّرْطَاِىرٍْ
 .!!.الزَّىرَّاء أُمَّكِ  حِبَق   الِقَياَمة يَومِ  يف  بِاْلُمَوافَاةِ  التَ ْلِبَية َوَىِذه َىذا َعْهِدي َولَيأِتيِن  َزَماِن 
 - يقول يعفور أيب ابن ا عبد ،الز يارات كامل من أقرأ وأنا ،يعفور ابن ا عبد ،يقول الصَّادق إمامنا وىذا

رَْْأَتَػُزورُُْْفالفْيَاُْفالفْيَاْ:َمَوالِيوِْمنِْلَرُجلٍْْيَػُقوؿْاهللَْعْبدْأَبَاَْسِمعتُْ ْ؟َعِليَْْابنْالُحَسينْاهللَْعْبدِْْأَِبيْقَػبػْ
ْواهللَِْْأَما - اإلمام - الَوجوُْمْصفرَُّْْوُىوَْلوُْْقَاؿَْْ،َمرَّةَْسَنَتينَْأوِْسِنينَْثالثْبَينََْْأُزورَهِْإن يْنَػَعمْ:قَاؿَْ

ْ؟الَفَضلَْىَذاَْأُكلُِّْْفَداؾُْجِعلتُْْ:َلوُْْفَػَقاؿَْْ،ِفيوْأَْنتَِْْممَّاَْلكََْْأْفَضلََْْلَكافَُْْزرَتوَُْْلوْىوْإلَّْْإَلوْلْالَِّذي
ثْػُتُكمَْلوِْإن يْواهللْ،نَػَعمْ:فَػَقاؿَْ  - َأَحدِْمْنُكمَْحجََّْْوَماْرَأَساًْْالُحجَّْْلَتَػرَْكُتمْقَػْبرِهَْوِبَفْضلِْْزِيَارَتوِِْْبَفْضلَِْْحدَّ
ثْػُتُكمِْإّنيَْلوْواهلل - يقول ىكذا اإلمام ِْمْنُكمَْحجََّْْوَماْرَأَساًْْالُحجَّْْلَتَػرَْكُتمْقَػْبرِهَْوِبَفْضلِْْزِيَارَتوِِْْبَفْضلَِْْحدَّ
 - َحَرَماْمكَّةْيتَِّخذّْْأفْْْقَػْبلَُْْمَبارََكاًْْآِمناًَْْحَرَماًَْْكْرَبالءْقَػْبرِهِْبفضلِْْاتََّخذَْْاهللَْأفَّْْتَػْعَلمَْأَماَْويَحكْ،َأَحد
 .!!.ا داعي لَبَّيكَ  الدَّاعي ىذا دعوة أُلب   إن   قُلت ولذا
 دار طبعة حبسبِ  الشَّريف الكايف من الرَّابع اجلزء من أقرأ أنا أيضاً  ،اخلتامِ  ِمسكُ  ،بِنا احللقة طالت ردبَّا

 - اجلعفي جابر ادلراد - َجاِبرَْعن - 430 الباب من الثَّانية الر وايةُ  ،لبنان ،بًنوت ،للمطبوعات التعارف
ـُْْ:قَاؿَْْ،َجعَفرْأَِبيَْعن  - علينا مرَّ  الَّذي احلديث ىذا ُكلَّ  زبتصرُ  قصًنة كلمة - اإِلَماـِْلَقاءُْْالَحجْ َْتَما

ـُْ  ِفعالٌ  ،ناقص فاحَلج   ،ُمَلقاتو دون من ،بوِ  االرتباطِ  دون من ،دونوِ  من يعين - اإِلَماـِْلَقاءُْْالَحجْ َْتَما
ـُْ - اجلاىلية كفعال اهُ  الصََّلةِ  سبامُ  ،صَلتنا يف احلال ىو وكذاك - اإِلَماـِْلَقاءُْْالَحجْ َْتَما  ،اإلمام إىل االذب 
 .!!.بإمامنا عباداتنا ارتباط
 األعظمُ  االسم ىي ال ُمَحمَِّديَّةُ  واحلقيقةُ  ،اْلُمَحمَِّديَّة للحقيقة األعظمُ  االسم ىو َزماننا إمامُ  :القول وُأَكر ر

 الَّيت ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة إىل نتَّجوُ  إنَّنا زماننا إمام إىل نتَّجوُ  حٌن ،وتعاىل سبحانو  سللوقة حقيقةٌ  ،ادلخلوق
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  فالعبادةُ  ،ا إىل نتجوُ  إنَّنا ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة إىل نتَّجوُ  وحٌن ،ا وبٌن بيننا فيما األعظم احلجاب ىي
 من ىو ال ُمَحمَِّديَّة احلقيقة يف ذبلَّى وما زماننا إمام عند كان ما ،فقط  والقدرةُ  ،فقط  والتوحيدُ  ،فقط

 سبحانوُ  الباري عزلت الَّيت ىي وال ، بشريكٍ  ىي وال ،ا ىي ال ُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  ال ،وتعاىل سبحانو ا
 .لكم بينُتها كما احلقيقة ستجدون البيت أىل حديث إىل عودوا ،باطلة تصورات ىذهِ  ،زللَّوُ  وحلَّت وتعاىل

 ويف ،غد يوم حلقةِ  يف نتواصل ،َعَليَّ  ِاصبوا ،باحُلكم تستعجلوا ال :لكم وأقول ،ُمتواصَلً  احلديثُ  زال ال
 .واضح جلي   بشكلٍ  الص ورةُ  تتِضح كي ،القادمة احللقات

 . .. ُحَسٌن يا ا َداِعيَ  لبَّيك
 . .. ا بَِقيَّة يَا ا داعي لَبَّيكَ 
 ... ادلؤمنٌن أمًن يا اأَلْوِصَياء َسي د يَا ا َداِعي لبَّيكَ 

 ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍَََ ًَُِخَببِعِْنَب ُِشَبىِدِّنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُعني ؤَخِْهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف َّب

  ...لّس ّب ...احلُعني ؤَخِْهَ بِحَكِّ
 ...احلديث ُنكِمل كي نلتقي غداً  ،الشَّاشة ىذهِ  نفسِ  على يتجدَّدُ  ُملتقانا

  ...اهلل ؤِبِْ يف ...خَِّْعبً اٌدُّعَبء ؤَظْإٌَُىُُ
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ْ:وفيْالختاـ
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