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 صورة موجزة عن موقع الرجعة في عقيدة محمد وآل محمد صلوات هللا عليهم

 م2021/7/30الموافق  -هـ 1442ذو الحجة//19الجمعة : 

 عبد الحليم الِغّزي

 

َهذَِه الَّلْيلَِة الَخِطْيَرة، فِْي َهِذِه الَّلْيلَة الَّتِي يَِضْيُق فِْيَها الَوْقُت  لَْيلَةُ َعاشُوَراء فِْي السَّنَِة الَحاِديَِة َوالِست ِْين ِلْلِهْجَرةِ الشَِّرْيفَة، فِيْ 

اِن َوِمْن ا أُوتِْينَا ِمْن القُدَْرةِ َعلَى البَيَ َمْهَما اِتََّسع، َساَعاتَُها دَقَائِق َوُربََّما ثََوانِي، لَْيلَةٌ ََل أَْستَِطيُْع أَنَا َوََل يَْستَِطْيُع َغْيِري َمْهمَ 

 الَِّذْيَن يُدِْركُونََها!اْلَموِهبَِة فِْي الفََصاَحِة َوالبَََلَغة، ََل نَْستَِطْيُع أَْن نُْخبَِر َعْن ُمْجَريَاتَِها َكَما َجَرت، أَْصَحابَُها هُم 

 العَِقْيلَةُ َزيْنَب.• 

 َعائِلَةُ الُحَسْين.• 

 أَْنَصاُر الُحَسْين.• 

ا الَهاِشِميُّو•   َن َوَعلَى َرأَسُهم َعبَّاسُُهم فََحِدْيُث أُْولَئَِك يَطُول.َوأمَّ

لْيلَِة العَِجْيبَة، فِْي لَْيلَِة َعاشُوَراء فِْي َمْقَطعٍ ِمْن َمقَاِطِعَها، َمقَاِطعَُها َكثِْيَرةٌ تِْلكَ 
لْيلَة، فِْي َمْقطَعٍ ِمْن َمقَاِطِعَها َجَمَع  فِْي تِْلَك الَّ

الَّ

ُروَن َجْزَر األََضاِحي، فِْي َصبِْيَحِة تِْلكُم الَّلْيلَة َجَمعَُهم أَبُو السَّجَّ  الُحَسْيُن أَْهلَ  اد َحدَّثَُهم، َحدَّثََهم عَْن بَْيتِِه َوأَْنَصارهُ الَِّذْيَن َسيَُجزَّ

 أَيَّاِم هللا.

 أيَّاُم هللاِ ثالثة:

 يوُم القائِم. -

ْجعَِة. -  ويوُم الرَّ

 ويوُم الِقيَاَمة. -

 ُحسين في كل ِها عيُن الِقَلدَة.وال -

ثنا القرآُن في سورةِ إبراهيم، في اآليِة الخامسِة بعد البسملِة من السورة، في حديِث ُموسى النَّبي وقومِه: ﴿ َولَقَْد هكذا يُحد ِ

ُموَسى بِآيَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت َولَقَْد أَْرَسْلنَا  -ما هي هذهِ اآلياُت وما هي هذهِ الرسالة؟  - أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَا

ا التفاصيل  - إِلَى النُّور ْرهُْم بِأَيَّاِم هللاِ﴾،  -هذا المضموُن اإلجماليُّ لتلَك الرسالة، أمَّ ٍ وآِل َوذَّكِ بحسِب تفسيرهم، تفسيِر علي 

.  علي 

ْرهُْم بِأَيَّاِم هللاِ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت لِّكُّلِ َصبَّاٍر شَكُورٍ ﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَا أَْن أَْخرِ  ﴾، ْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوذَّكِ

هذا الوصُف ينطبُق على أصحاب الحسيِن وأهل بيتِه تمام اَلنطباق، على المخِلصيَن من قوِم موسى ينطبُق هذا المعنى 

رهم بأيَّاِم هللا(.بدرجٍة من الدرجات؛   )ذَك ِ

ْيُت الَّذي أنتجتهُ عاشور ُل يوُم القائم، الزَّ ِل من أيَّاِم هللا، اليوُم األو  ُك الحقيقيُّ لليوم األوَّ ْيُت وعاشوراُء هي الـُمحرَّ اء هو الزَّ

يُت الُحَسينيُّ  ِ األعظم((، إنَّهُ الزَّ كاِت؛ ))المشروع المهدوي  ُل كُلَّ ُمحر ِ ُك كُلَّ الَّذي يُشغ ِ ْيُت الَِّذي يُحر ِ ار، ذلَك الزَّ  الفوَّ

ِل في يوم الخَلص. جعِة العظيمة ابتداًء من فاتحتها في اليوم األو  كات في برنامجِ الرَّ  المحر ِ

رهُم َجَمَع الُحسيُن الصبَّاريَن الَشكورين جمعهم على رماِل الغاضري ات في ليلِة عاشوراء وحدَّثهم بحديث األيَّام، لقد أخب

رون جميعَاً، من عبَّاِسِهم إلى َرِضيعِهم وما بين عبَّاِسهم ورضيعِهم سيتهاوى  َعن كُل ِ تَفاصيِل َصبِيَحِة يوِم غد، سيُجزَّ

مال لقد أخبرهم أبو السَّجاد بكُل ِ التفاصيل، وماذا بعد؟! ٍ على الر ِ  الهاشميُّون وأنصاُر آِل علي 

جعةِ  ُل، اليوُم الثاني، وأخبرهُم بقياِم القائِم وبالرَّ  وبكُل ِ التفاصيل وأراهم بعد ذلَك مواقعهم ومنازلهم في الِجنَان، اليوُم األوَّ

ثونكم ُخطباُء مرجعيَِّة النَّجِف بحديِث األيَّام؟ إ نَّها أيَّاُم واليوُم الثالث، لقد حدَّثهم بحديث األيَّام، هذِه ليلةُ عاشُوراء، هل يُحد ِ

ٍد وآِل ُمَحمَّ  ٍد صلَّى هللاُ عليِه وآله: )ُمَحمَّ ُحَسْيٌن ِمنِّي َوأَنَا ِمْن ٍد الَّتي روحها دماء الُحسين، وهذا هو مضموُن كلمة ُمَحمَّ

 (.ُحَسْين

/ قم المقدَّسة/ الخرائُج والجرائُح لقطب الدين  في الجزء الثاني من كتابِ )الخرائُج والجرائح( /طبعةُ مؤسَّسة اإلمام المهدي 

اوندي ، للَّذين يُتابعونني من مدينِة قم الحبيبة قبرهُ شاخٌص واضٌح في الصحن الكبير للسي ِدةِ المعصومة صلواُت هللِا الرَّ

اوندي صاحُب هذا الكتاب المتوف ى سنة   للهجرة، 573عليها، هذا هو قطُب الدين الرَّ

عن  - َعْن أَبِي َجْعفَرٍ  -عن َجابٍر الُجعفي  - رٍ بَِسندِه، َعْن َجابِ ( من الجزء الثاني، الحديث الثالث والستون: 848صفحة )

قَاَل الُحَسْيُن بُن َعِلّيٍ باقر العلوم صلواُت هللاِ وسَلمهُ عليه، الروايةُ طويلةٌ أذهُب إلى موطن الحاجِة منها، الباقُر يقول: 

ى هللاُ َعلَيِه َوآِله قَال: يَا بُنَّيِ إِنََّك َستَُساُق إِلَى الِعَراق، َوِهي إِنَّ َرسُْوَل هللا َصلَّ  -في ليلِة عاشوراء  - ألَْصَحابِِه قَْبَل أَْن يُقْتَل

ثُمَّ حدَّثُهم َعن استِشَهادِه ، من أسماِء كربَلء - أَْرٌض قَْد اِلْتَقَى بَِها النَبِيُّون َوأَْوِصيَاُء النَبِيِّين َوِهي أَْرٌض تُْدَعى َعُموَرة

َل َمن تَْنَشقُّ َعْنهُ األَْرض: َواستشَهادهم إلى أن قال لهم إلى بقيَِّة تفاصيِل ما حد ثهم عن  - ثُمَّ أَْمكُُث َما َشاَء هللا فَأَكُوُن أَوَّ

 رجعتِه.



وحدَّثَُهم عن برنامجِ التطهير األعظم الَّذي سيتصد ى لهُ صلواُت هللاِ وسَلمهُ عليه، وذلَك بعدَ القتلة الثانية، في الدولِة 

 لكُبرى، التفاصيُل كثيرةٌ، والمقاُم مقاُم إيجاز.العَلَويَّة ا

اوندي، فهذِه الروايةُ نفسها موجودةٌ في )مختصر البصائر(،  إذا لم تكونْوا قد سمعتم بكتاِب )الخرائجِ والجرائح( للرَّ

 /139ها في صفحة والبصائُر لسعٍد األشعري، وهذا مختصرهُ، طبعةُ مؤسَّسة النشر اإلسَلمي/ قم المقدَّسة/ الروايةُ أورد

اُر العبَّاُس،  /107رقم الحديث  ُث فيِه ُحَسيٌن، والُحضَّ جعِة في ليلِة عاشوراء في مجلٍس الـُمتحد ِ الحديُث هو هو، حديُث الرَّ

مي ِين، وعليٌّ األكبر، والقاسُم، وحبيٌب بن مظاهر، ومسلمٌ بن عوسجة، وزهيٌر بن القَين، والبقيَّةُ الباقيةُ من األطهاِر من الهاش

هراء، ما هكذا نُسل ُِم عليهم في زيارتهم من أنَّهم أنصاُر فَاِطَمة هُم أنصاُر ُحسيٍن صلواُت هللاِ وسَلمهُ   وأنصاِر فَاِطَمة الزَّ

 عليه.

ةً في الجزء الخامِس واألربعين، لماذا َل ينقلها ُخطبا ء والروايةُ هي هي، نقلها الشيُخ المجلسيُّ في )البحار(، نقلها مرَّ

المرجعي ِة لكم من هذا الجزء وهم يعودون إليِه؟! فهذا الجزُء الحديُث فيه عن الُحسين، من طبعة داِر إحياء التراث العربي، 

جعِة في ليلِة عاشوراء، في أخطِر ليلٍة وفي أضيِق  أورد الرواية في الصفحِة الثمانين، إنَّهُ الحديُث السادس، حديٌث عن الرَّ

 وقٍت.

الثالُث والخمسون أيضاً من )بحار األنوار( وقد ذكر الرواية في الصفحِة الحاديِة والست ِين، إنَّهُ الحديُث الثاني في الجزء 

ثهم عن الَّذي  جعِة عن رجعتِه وعن رجعِة أنصارِه، الُحَسيُن يُحد ِ والخمسُون، الحديُث هو الحديث، حديُث ُحَسيٍن عن الرَّ

جعِة العظيمِة.سيجري غداً في يوِم عاشوراء، وم ثهم عن الرَّ  ا سيكوُن بعد ذلك، يُحد ِ

، قم المقدَّسة، في الصفحِة  وفي الجزء الرابع من )عوالم العلوم( من عوالم المهدي، بحسِب طبعِة مؤسَّسِة اإلمام المهدي 

جعِة، هو هو حديُث الخرائجِ وال2886الخمسمئة وفي الباب السادس، ورقم الحديث ) جرائح حديُث جابٍر (، حديٌث عن الرَّ

 الجعفي عن باقر العلوم.

أنا لسُت في مقام اَلستقصاء إنَّما أردُت أن أقول لكم من أنَّ كُتب حديِث أهل البيت ينتشُر فيها هذا الخبر، وحديُث الُحسيِن 

جعِة واضٌح في هذِه الكتب، لذا ما نقرأهُ في كلماِت أصحاِب الُحَسين في ذلك المجلس حينما عَ  َرَض عليهم أن عن الرَّ

يتركوه وبعد ذلَك حدَّثهم ما حدَّثهم، وقال لهم ما قال لهم، كلماُت أصحاِب الُحَسيِن في تلَك الليلِة وفي صبيحِة عاشوراء 

 هي هي.

ولى، على سبيل المثال: ما ذكرهُ الشيخ المفيد في كتابِه )اإلرشاد(. طبعةُ مؤسَّسِة سعيد بن ُجبير / قم المقدَّسة / الطبعةُ األ

َوهللاِ َوهللاِ لََوَدْدُت أَنِّي قُتِلُْت ثُمَّ ، ماذا قال زهيُر بن القين ُمخاطباً سي ِد الشُهداء؟: 336للهجرة / في صفحة  1428لسنة 

ة َوأنَّ هللاَ تَعَالَى يَْدفَُع بِذَِلَك القَتِْل َعْن نَْفسِ  َك َوَعْن أَْنفُِس َهُؤََلِء الِفتْيَاِن ِمْن أَْهِل نُِشْرُت ثُمَّ قُتِْلُت حتَّى أُْقتََل َهَكذَا أَْلَف َمرَّ

ةً أُخرى، أَل تستشعروَن هذا؟  - بَْيتِك َوهللِا  -أَل يُشِعُرنا هذا من أنَّ ُزهيراً يُشيُر إلى رجعتهم، ويُشيُر إلى قتلتهم أيضاً مرَّ

ة لََوَدْدُت أَنِّي قُتِْلُت ثُمَّ نُِشْرُت ثُمَّ قُتِلُْت َهَكذا أَْلَف  ةٍ أخرى فلتكن ولتكُن ولتُكن حتَّى  -َمرَّ يا ُحسين إْن كُنت تُخبِرنا عن مرَّ

ة.  أُْقتَل هكذا ألَف مرَّ

جعِة من ِخَلِل ما بيَّنتهُ لكم من أنَّ الُحسيَن في ليلِة عاشوراء في ذلَك الوقت الضي ِق ك اَن هل أحتاُج أن أُشيَر إلى أهميَّة الرَّ

ثهم ويُخبرهم عن الرَّ  جعِة أم أنَّها واضحةٌ يُحد ِ جعِة العظيمِة وُمجرياتها، هل أحتاُج إلى أن أستدلَّ بهذهِ الواقعِة على أهميَّة الرَّ

 لديكم؟!

ُص في نُقطتين:  من كُل ِ ما تقدََّم في حلقاِت هذِه المجموعة )مجموعةُ حلقاِت هذا هو الُحَسْين( يتلخَّ

جعِة فيالنقطة األولى د. : أهميَّةُ موقعِ الرَّ ٍد وآِل ُمَحمَّ  عقيدةِ ُمَحمَّ

جعة.والنقطةُ الثانية:   اَلرتباطُ المفصليُّ بيَن دماِء الُحَسيِن، بيَن نحِر الُحَسيِن وبيَن الرَّ

 دماُء الُحسيِن؛ ثَمٌن. -

جعة. -  واْلُمثَْمُن؛ الرَّ

 اْلُمثَْمُن؛ أيَّاُم هللا. -

ت علينا اآليةُ في سورةِ إبراهيم فإنَّ  ِ  مثلما مرَّ هللاَ أمر موسى أن يُخِرج قومهُ من الظلماِت إلى النور إلى عالم النور، بأي 

اؤهُ شيٍء؟ بتذكيرهم بأيَّاِم هللا، والُحَسيُن هو َسي ِدُ عالم النور هو ِمصباُح الُهدى، هَو المصباُح الَّذي يُشِرُق منذُ األزل، ِدم

مةٌ ليوِم ا مةٌ ليوِم القيامِة الكبرى، وستأتينا التفاصيل.ثَمٌن أليَّام هللا، يومُ القائِم ُمقد ِ جعة، وِكَل اليوميِن ُمقد ِ  لرَّ

من هنا فإنَّنا نقرأُ في )زيارةِ آِل ياسين( المعروفة المشهورة والَّتي وردتنا عن إماِم زماننا من دوِن طلٍب من الشيعِة، هو 

ةُ هللاووكَلئه، فماذا نقول؟:  بعث بهذِه الزيارةِ إلينا من ناحيتِه المقدَّسة، ِعبَر سفراءهِ  ل،  - َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ هذا اليوُم األوَّ

تهُ ثابتةٌ، في يومنا هذا وفي أمسنا الما ةُ المهدويَّةُ في يوِم الخَلص، ُحجَّ ةُ هللاِ في أجمِل صورها؟ الُحجَّ ضي، متى تتحقَُّق ُحجَّ

د، من األيَّام الَّتي عيُن القَلدةِ فيها لكنَّها متى تتجلَّى في أبهى ُحللها؟ في يوِم الخَلص ُل من أيَّاِم ُمَحمَّ ، وهذا هو اليوُم األوَّ

 أبو السَّجاد.

ُل َواآلِخر َوأَنَّ َرْجعَتَكُم َحقٌّ ََل َرْيَب فِْيَها يَْوَم ََل يَْنفَُع نَْفَساً  -يا بقيَّة هللا  - َوأَْشَهُد أَنَّكَ  ةُ هللا، أَْنتُم األَوَّ إِْيَمانَُها لَْم تَكُن ُحجَّ

جعِة من قبل. - آَمنَت ِمْن قَْبل  لم تكن آمنت بالرَّ



 أَْو َكَسبَت فِي إِْيَمانَِها َخيَراً.-

 إلى بقيَِّة التفاصيل هذا هو اليومُ  - َوأنَّ اْلَموَت َحقٌّ َوأَنَّ نَاِكَراً َونَِكْيَراً َحقٌّ بعد ذلك ينتقُل الحديُث إلى شؤوِن يوم القيامة: 

 الثالث، أيَّاُم هللا ثَلثة، وهذا هو الَّذي حدَّثتكم عنه في صحائف العقيدة السليمة.

ِة بن الحسن هذا هو )المزار الكبير(، من مزاراتنا القديمة المعروفة،  ماذا نقرأ في زيارة السرداب الشريف؟ في زيارة الُحجَّ

ثي القرن السادس مزاُر ابِن المشهدي/ طبعةُ مؤسَّسِة النشر اإلسَلمي/ الطبع ةُ األولى / قم المقدَّسة / من عُلماِء وُمحد ِ

(، أقرأ عليكم من صفحة 657الهجري رضوان هللا تعالى عليه، في زيارةِ السرداب الشريف والَّتي تبدأ في صفحة )

تنا، هكذا نزور إمامنا في سردابِه الشريف: 658) للَُّهمَّ َكَما َجعَْلَت قَْلبِي ا(، أعيروني مسامعكم هذِه زياراتهم، زيارات أئِمَّ

ة بن الحسن، يا ليَت قُلوبنا بذكرِه معمورةٌ دائماً يا ليتها كذلك،  - بِِذْكِرِه َمْعُموَراً  فَاْجعَل ِساَلِحي ُدْوَن نُْصَرتِِه  -بذكِر الُحجَّ

 هنا خطأٌ في الطبعة )َمشهودا( النسخة األصل )َمشُهورا(. - َمْشُهوَراً 

والسَلُح يختلُف من زماٍن إلى زمان، سَلحنا  - ا َجعَْلَت قَلْبِي بِِذْكِرِه َمْعُموَراً فَاْجعَل ِساَلِحي ُدْوَن نُْصَرتِِه َمْشُهوَراً اللَُّهمَّ َكمَ 

َلً، وفي القلو  ِب ثانياً.في زماننا هذا؛ اإلعَلُم والتعليُم، والنشُر والتبليُغ، واإلرشادُ والتثقيُف، وإحياُء األمِر في العُقُوِل أوَّ

ً َوأَْقَدْرَت بِِه َعلَى َخِلْيقَ - تَِك َرْغَماً، فَأَْحيِنِي ِعْنَد ظُُهوِره َوإِْن َحاَل بَْينِي َوبَْيَن ِلقَائِِه اْلَموُت الَِّذي َجعَْلتَهُ َعلَى ِعبَاِدَك َحتَْما

ً ِمْن ُحْفَرتِي ُمْؤتَِزَراً بَِكفَنِي َحتَّى أَُجاِهَد بَْيَن يَدَ  ّفِ الَِّذي أَثْنَْيَت َعلَيِهم فِي ِكتَابِك فَقُْلت؛ "َكأَنَُّهم بُْنيَاٌن َخاِرَجا يِه فِي الصَّ

ار َوَصعََب َعلَْينَا اَِلْنتَِصار، اللَُّهمَّ أَِرنَا َوْجهَ  َوِليَِّك اْلَمْيُمون فِي َحيَاتِنَا َمْرُصوص"، اللَُّهمَّ َطاَل اَِلْنتَِظار َوَشَمَت بِنَا الفُجَّ

فنا وجههُ الطاهر المطهَّر. - َد اْلَمنُونَوبَعْ  جعِة إْن شاء هللاُ تعالى وفي عرصاِت يوم القيامة، عر ِ  بعد اْلَمنون في الرَّ

ْجعَةِ إلى أن تقول الزيارة إلى أن يقول الدعاء:  جعة، ذلك الَّ  - اللَُّهمَّ إِنِّي أَِدْيُن لََك بِالرَّ جعة، ديننا ديُن الرَّ ذي هذا هو ديُن الرَّ

ِه مَع أهِل بيتِه وأنصارِه األوفياء الَّذيَن َل يعرُف الُحسيُن أفضَل  يتحدَُّث عنه الُحسيُن في ليلِة عاشوراء، مَع أخص ِ خواص 

منهم وأوفى منهم وخيراً منهم، وَل يعرُف أهل بيٍت أبرَّ من أهِل بيتِه، وَل أوصل منهم، هكذا وصفهم وهكذا تحدَّث عنهم 

ٍ أبو السَّجاد. غريُب الطفوف أبو  علي 

ْجعَةِ  مثلما مرَّ التأكيد في زيارة آل ياسين، هذِه زيارة السرداب  - بَْيَن يََدي َصاِحِب َهِذِه البُْقعَة اللَُّهمَّ إِنِّي أَِديُن لََك بِالرَّ

د المعنى، وهكذا في كُل ِ زياراته  ْجعَةِ  -الشريف تُؤك ِ د هللا  - اللَُّهمَّ إِنِّي أَِدْيُن لََك بِالرَّ جعة، سوَّ لماذا؟ ألنَّ ديني هو ديُن الرَّ

د هللا وجوه ُخطباء النَّجِف وكربَلء، الَّذين َل يَدينوَن بهذا الدين مثلما يريدُ  وجوههم وجوه مراجع النَّجِف وكربَلء، وسوَّ

 صاِحُب هذا الدين.

تكم تذكَّرْوا هذِه الكلمة )اللَُّهمَّ إِن ِي أَِدْيُن لََك( فديني ديُن  ة، ديُن األوبة، إن ِي مؤمٌن برجعتكم بإيابكم بكرَّ جعة، ديُن الكرَّ الرَّ

د، ُموقٌِن بذلك  ْجعَةِ  -سادتي آَل ُمَحمَّ اً في  - الغَْوث ،بَْيَن يََدي َصاِحبِ َهِذِه البُْقعَةِ  اللَُّهمَّ إِنِّي أَِدْيُن لََك بِالرَّ َل ِزلُت ُمستمرَّ

ن َوَهَجْرُت ِلِزيَاَرتَِك األَْوَطان الغَوْ  -قراءةِ هذِه الزيارة  َمان قََطْعُت فِي ِوْصلَتَِك الِخالَّ ث، الغَْوث، الغَْوث يَا َصاِحَب الزَّ

ِلي َوإِْسبَاغِ النِّْعَمِة ُحْسِن التَْوفِيق  َوأَْخفَْيُت أَْمِري َعْن أَْهِل البُْلَدان ِلتَكُوَن َشِفيعَاً ِلي ِعْنَد َربَِّك َوَربِّي َوإِلَى آبَائَِك َوَمَواِليَّ فِي

 َصلَّى هللاُ َعلَيَك َسي ِدي يَا بَِقيَّة هللا. -َعلَيَّ َوَسْوِق اإِلْحَساِن إِلَيَّ 

ٍل، هو  /591إيران/ صفحة  -في الجزء الثاني من الكافي الشريف/ طبعةُ دار األسوة/ طهران  من حديٍث طويٍل مفصَّ

ثنا بِه سعدٌ الخفَّاف عن إمامنا الباقِر صلواُت هللاِ وسَلمهُ الحديُث األوُل في الكتاب الَّذي عنوان هُ )فضُل القُرآن(، حديٌث يُحد ِ

 عليه، أذهُب إلى موطن الحاجِة من هذا الحديث الشريف.

يها يومي اً، إنَّهُ يتحدَُّث عن الصََّلةِ المفروضِة الواجب - فََمْن لَْم يَْعِرف الصَّاَلةإمامنا الباقُر يقوُل لسعٍد الخف اف:  ِة الَّتي نُؤد ِ

لواُت اليومي ة وهذا أمٌر  لواِت األخرى، لكنَّ األهمي ة لهذِه الصَّ يتحدَُّث عن هذهِ الصََّلة، ينطبُق هذا الكَلمُ عن سائر الصَّ

 واضٌح لديكم.

ََلة(؛ لم يعرف مضمونها، لم يعرف أسرارها،  )فََمن لَْم يَْعِرف - فَقَْد أَْنَكَر َحقَّنَا فََمْن لَْم يَْعِرف الصَّاَلةالباقُر يقول:  الصَّ

ل الصََّلةِ وتنتهي في نهايتها، وحقُّ الصََّلةِ هذا هَو حقُّ الُحَسين الَّ  ذي قطعاً كلٌّ بحسبِه، لكنَّ حقيقةً واضحةً تبدأُ من أوَّ

 نتحدَُّث عنه.

اَلةَ فَقَْد أَْنكََر َحقَّنَا ُهم؟ ما عَلقةُ حق ِِهم بالصََّلة؟ الكَلُم واضٌح؛ اإلمامُ َربََط بيَن حق ِهم وبيَن ما هو حقُّ  - فََمن لَْم يَْعِرف الصَّ

َلةُ بحسِب ما هم يقولون صلواُت هللاِ عليهم تبدأُ بالتحريم وتنتهي  َلة، الصَّ الصََّلة، وتحديداً أشاَر إلى معرفِة أسراِر الصَّ

 بالتسليم.

ى: )بتكبيرة اَلفتتاح، التحريُم الَّذي يُعلَُن عنهُ بتكبيرةِ اإل حرام، بتكبيرة التحريم، بتكبيرة اَلفتتاح، هذِه أسماؤها، تُسمَّ

ماٌت بتكبيرةِ التحريم، بتكبيرةِ اإلحرام(، فالصََّلةُ تبدأُ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، الحديُث عن الحدود الواجبِة، وإَلَّ هناك ُمقد ِ 

َل نتحدَُّث عن المندوِب هنا، الحديُث عن الواجِب هنا، فالصََّلةُ تبدأ بالتحريِم  مندوبةٌ وهناك خاتمةٌ طويلةٌ مندوبةٌ أيضاً،

تاب( وتنتهي بالتسليم، وما بيَن التحريِم والتسليِم هناَك تفاصيل، لكنَّ أهم التفاصيل سورة الفاتحة ) فََل َصَلةَ إَِلَّ بِفَاتِحة الكِ 

عون، َل أحتاُج أن أُطيل الوقوف عندها. هذِه بديهي اٌت تعرفونها يا أيُّها المتدي ِنون  يا أيُّها المتشر 

 تعالْوا كي نقَف قليالً عند التحريم:• 



في تشريع التحريِم التكبيرةُ الواجبةُ واحدة، ولكن يُستحبُّ للتكبيِر في التحريم أن تكون التكبيراُت سبعاً، فُهناك سبُع 

في العالم الدنيوي، وليَس في العالم العرشي، في العالم الدنيوي، في تكبيرات، سبع تكبيرات لو بحثنا عن أصِل تشريعها 

زماِن رسول هللا، في مرحلة التنزيل، السبُب في تشريعها الُحسيُن، ما أنا الَّذي أقول، أحاديثهم، َل أستطيُع أن أقرأ كُلَّ 

فِة، عودْوا إلى وسائل الشيعِة وغيرها، عودْوا شيٍء من األحاديث، وإنَّما سأُوِردُ لكم المضامين، عودْوا إلى كُتبنا المعرو

تنا صلوات هللاِ عليهم، في زماِن رسول هللا في مرحلِة التنزيل؛ "أصُل تشريعِ التكبيراتِ   إلى كُتبنا الَّتي نقلت لنا أحاديَث أئِمَّ

قف خلفهُ يُصل ِي، كبَّر رسول هللا السبع في تحريِم الصََّلة الُحَسين"، وقف رسول هللا ُمكب ِراً وكان الُحسيُن صغيراً قد و

التكبيرة األولى وما َكبََّر الُحَسين، بقي الُحَسيُن ُمنتظراً، هناك حكمةٌ ُحسينيَّةٌ، نحُن َل نتحدَُّث عن صغاٍر كصغارنا، نحُن 

ت ةً، مرَّ ٍد صلَّى هللاُ عليِه وآله، كبَّر رسول هللا مرَّ ة السابعة حينها َكبَّر نتحدَُّث عن ُحسيٍن هذا، عن ُحسيِن ُمَحمَّ ين، إلى المرَّ

 الُحَسين، فكاَن التشريُع الُحسينيُّ لهذِه التكبيرات.

ديَّاً.كان التشريعُ   ؛ تشريعاً ُمَحمَّ

 ؛ هو الموقُف الُحسينيُّ حينما كبَّر عند التكبيرة السابعة َكبََّر الُحسيُن صلواُت هللاِ وسَلمهُ عليه.واْلِمالُك ِمالُك التشريعِ 

لها إلى آخرها، تشريُع هذِه التكبيرات تشريٌع هذ ا موجودٌ مذكوٌر في رواياتنا وأحاديثنا، فالُحسيُن معنا في الصََّلةِ من أو 

ٍ، فِعطُر الُحَسيِن يفوُح هنا، يفوُح عند التحريم، هذا اْلِمَلُك الدنيويُّ في مرحلة التنزيل. ديٌّ بِِمَلٍك ُحسيني   ُمَحمَّ

ا اْلِمالُك الع ؛ فيما بيننا وبين قَبوِل صَلتنا لوصولها إلى عالم العرش هناك سبعةُ ُحُجب، إذا لم تجتزها صَلتُنا فما رشيُّ أمَّ

 هي بمقبولة، فلكُل ِ ِحجاٍب تكبيرةٌ، والُحسيُن أشاَر إلى هذا، الُحسيُن أشار إلى هذا المضمون، ُحسينُنَا لم يُكب ِر عند التكبيرة

عت سبعاً بعد موقف الُحسيِن هذا، أحاديثهم هي األولى ألنَّ تكبيرة اإلحرا ِم كانت قبل موقِف الُحسيِن واحدةً فقط، إنَّما شُر ِ

 الَّتي تُخبرنا.

ثكم بشيٍء جئتكم بِه من نواصب النَّجف، أو من  ثكم بشيٍء جئُت بِه من بيِت جد تي أو من بيِت خالتي، وَل أُحد ِ أنا َل أُحد ِ

ٍد من تلَك العيون الصافيِة الَّتي تجري بأمِر  كُتِب سي ِد قطب أو من كُتبِ  ٍد وآِل ُمَحمَّ ثكم بحديِث ُمَحمَّ نواصب السقيفة، أنا أُحد ِ

ِ أذياِل عباءةِ َزْيَنب بِْنِت علي  إن ِ  ي رب ِها تجري بدواٍم من دوِن انقطاع كما وصفها أميُر المؤمنين تلَك العيوُن الصافية، وحق 

ثكم من تلَك العيُّو  ن الصافية.أُحد ِ

 .فِمَلُك التشريعِ الُحسينيُّ يُشيُر إلى تلك الُحُجب، إلى سبعِة ُحُجٍب، كُلُّ تكبيرةٍ تُشيُر إلى اختراِق ِحجاٍب من تلَك الُحُجب

ادُق المطهَّر أخبرنا، بماذا أخبرنا؟ ادُق َجْعفَر، َجْعفَُر الَجعَافِر، الصَّ ا الصَّ  وأمَّ

َلةِ الواجبِة وغيرها، وحديثنا عن الصََّلةِ الواجبة، من أنَّ السجودَ على تُربِة أبي السَّجاد أخبرنا: من أنَّ السجود في الصَّ 

 على تُربِة الُحسين تخُرُق الُحُجب السبعة، تخُرقُها، هللِ أْنَت يا ُحَسين.

 كيَف نقوُم بطقِس تكبيرِة اإلحرام؟

 ﴾، بحسِب أحاديثهم؛ أن نضَع أيدينا عندَ مناحرنا. ِلَربَِّك َواْنَحرْ فََصلِّ إنَّنا نضُع أيدينا ونضُع اإلبهاماِت عند منحرنا؛ ﴿

 "؛ الكوثُر في رواياتهم هَو الُحَسين.إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ "

ْهَراء.  قد تقولون: الزَّ

ْهَراُء هي الكوثر.  الزَّ

ٍد عند العرش. الكوثُر؛  نهٌر لـُمَحمَّ

د.نهٌر خاصٌّ في جناِن ُمحَ  الكوثُر؛ ٍد وآِل ُمَحمَّ  مَّ

حوٌض الساقي عليِه أميُر المؤمنين في يوِم القيامِة في مواقِف يوم القيامة هناك موقُف الحوض، وهو عالَـمٌ يستمرُّ  الكوثُر؛

 إلى ألِف سنة.

 اآلن، وعاُء حوٌض سيظهُر في الدولة العَلَويَّة، في الدولة العَلَويَّة الكُبرى سيكوُن على األرض، هو موجودٌ  والكوثُر؛

حم، هو في الدنيا لكنَّهُ َل يراها، فالدنيا أوسُع من  جعِة بالضبط كالجنين الَّذي في الرَّ جعِة موجودٌ اآلن، نحُن مَع الرَّ الرَّ

جعةُ وعاٌء موجودٌ اآلن. حم، هذا الموضوعُ سنأتي عليِه في الحلقاِت القادمة، الرَّ  الرَّ

َن ورة الروم في الحلقِة الماضية، في اآليِة السابعة بعدَ البسملة: ﴿ قرأُت عليكم في اآلية السابعِة من س يَْعلَُموَن َظاِهَراً ّمِ

جعة المحيطِة بالدنيا، هي جزٌء من الدنيا لكنَّ الدنيا ستكوُن اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوهُْم َعِن اآْلِخَرِة هُْم َغافِلُون﴾ ، غافلون عن الرَّ

ه، حينما يُرادُ لهُ أن يخرج من رحِم متَِّسعةً في تلَك المرحلة،  فالجنيُن في رحِم األُم هو في الدنيا، لكنَّهُ محبوٌس في رحِم أُم ِ

حم، ونحُن كذلك، هذا موضوعٌ بحاجٍة إلى تفصيٍل خارٌج  ه سيخرُج إلى الدنيا الَّتي كاَن هو فيها لكنَّهُ كان حبيساً في الرَّ أم 

 ا الحلقاِت القادمة.عن هذِه الحلقة سأعودُ إليه في طواي

لها إلى آخرها:  وأعوُد إلى حّقِ ُحَسيٍن في صالتنا يُصاِحبُنا من أوَّ

 وأعودُ إلى معنى الكوثر، وقُلُت:

اِر في الدولِة الحيدريَِّة العَلَويَّة الَّتي  من أنَّ الكوثر؛ حوٌض في الدنيا حوٌض بمواصفاٍت عجيبٍة غريبٍة، إنَّهُ حوُض الكر 

 اً وأربعيَن ألف سنة.ستستمرُّ أربع

ٍ. والكوثُر؛  َوَليةُ علي 



ٍد لنا في الجنان. والكوثُر؛ ٍد وآِل ُمَحمَّ  عطاُء ُمَحمَّ

 معرفةُ إماِم زماننا. والكوثُر؛

 ؛ فَاِطَمة، وفَاِطَمةُ هي القَي ِمةُ على كُل ِ ذلك.والكوثرُ 

مة، فَاِطَمة لها القيمومة، الكوثُر فَاطِ  َمة بمعنى القيمومة، ليَس الحديُث عن فَاِطَمة، لكنَّني أردُت أن أُبَي َِن فرضا فَاِطَمة الـُمقد ِ

ة، حين لكم من أنَّ الكوثر هَو الُحَسين، والُحَسيُن زبدةٌ من فَاِطَمة، ُخَلصةُ فَاِطَمة، ُمهجةُ فَاِطَمة، روُح فَاِطَمة، قَلُب فَاِطمَ 

ٍ في تفسيِر نتحدَُّث عن الُحَسيِن إنَّنا نتحدَُّث عن قلِب فَاطِ  َمة، عن ُمهجِة فَاِطَمة، هذِه قاعدةٌ من قواعد التفسيِر في منهجِ علي 

ك، المصطلُح المتجل ِي(، إذا كاَن الحديُث عن أهل البيت؛ الكوثُر يتجلَّى في فَاِطَمة ويتجلَّى في  القُرآن، )المصطلُح المتحر ِ

 الُحسين.

ت علينا في سورةِ اإلسراء: ﴿بعُض األخوةِ هنا في كادِر القناةِ يسألون عن  َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إِْسَرائِْيَل فِي اآليِة الَّتي مرَّ

تَْيِن َولَتَْعلُنَّ عُلُّواً َكبِْيَراً   ﴾، يقولون هل هناَك من مؤامرةٍ إسرائيليَّة؟اْلِكتَابِ لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ

ك!ليَس هناك من مؤامرةٍ إسرائيليَّة، هذا   ُمصطلٌح ُمتحر ِ

 بنو إسرائيل في القُرآن:

 تأتي بمعنى؛ ذُريَِّة يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب. -

 وتأتي بمعنى؛ اليهود، بغض ِ النظر أكانْوا من ذري ِة يعقوب أم لم يكونْوا. -

 بنو إسرائيل؛ هم شيعةُ أهل البيت، تارةً يأتي ذلَك بلساِن المدح، وتارةً بلسان الذَّم. -

 إسرائيل؛ بنو أُميَّة. بنو -

بنو إسرائيل؛ هُم أصحاُب السقيفة، ولذا نبيُّنا في حديِث المنزلة أشاَر إلى هارون، والرواياُت أشارت إلى السامري  -

 والعجل.

تَْيِن"؛ عن قتِل األميِر وطعن الحسنِ فبنو إسرائيل حينما يكوُن مطلُع اآليِة: " "َولَتَْعلُنَّ عُلُّواً ، لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ

 هذِه هي السَّقيفةُ. - عن قتِل الُحسينِ "؛ َكبِيراً 

ك:  بالضبط كمصطلح )فرعون( فرعون، مصطلٌح ُمتحر ِ

 فرعون؛ تعني فرعون موسى. -

 فرعون؛ عنواٌن لكُل ِ فراعنة األرض للَّذين مضْوا، للحاضرين ولآلتين. -

 أهل البيت وعنواٌن للخليفِة المنصور العب اسي. فرعون؛ عنواٌن للخليفة الثاني في رواياتِ  -

ِل والثاني والثالث، وعلى خلفاِء بني أميَّة جميعاً وعلى خلفاِء بني العبَّاِس جميعاً،  فرعون؛ يُطلُق على خلفاء السقيفِة األو 

اء السقيفة بالذكر، ففرعون ولكن يُخصَُّص الخليفةُ المنصور بالِذكر في األحاديث مثلما يُخصَُّص الخليفةُ الثاني من خلف

ك، بنو إسرائيل كذلك. ك مصطلٌح ُمتحر ِ  عنواٌن ُمتحر ِ

هذِه اآليةُ ذكرها أمير المؤمنين حينما جاؤْوا بِه إلى مسجد النَّبي في أحداث السَّقيفِة وأحداث الهجوِم على بيِت فَاِطَمة وقتِل 

ا أد خلْوا األميَر قسراً وقد قيَّدوه بالحبال نادى باتجاِه القبِر الشريف بنفس فَاِطَمة صلواُت هللاِ عليها في تلكم األحداث، لَمَّ

اآلية الَّتي وردت في سورة األعراف عن لساِن هارون، ماذا قال هارون ألخيِه موسى حينما جاء موسى من الميقاِت 

هُ إِلَْيِه َوأَْلقَى األلَْواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيْ ووجد بني إسرائيل قد عبدْوا العجل؟ ﴿ قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ  -فماذا قال هارون؟  -ِه يَُجرُّ

ٍ في  اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدواْ يَْقتُلُونَنِي﴾، ة بما قالهُ رسول هللا من منزلِة علي  ر األُمَّ األمير ذكر هذِه اآلية يُريد أن يُذك ِ

ِة موسى، فاألميرُ  ِة كمنزلِة هارون في أُمَّ ٍد صلَّى هللاُ عليِه وآله، قائَلً: "األُمَّ يَا ابَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم  رفَع صوتهُ باتجاِه قبِر ُمَحمَّ

ِ حاٍل هذا موضوعٌ بحاجٍة إلى تفصيٍل إذا عدتُم إلى برامجي السابقة فإنَّني قد اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدواْ يَْقتُلُونَنِي "، على أي 

ك، عن المصطلح المتجل ِي إذا كان الحديُث في المصطلحات الخاصِة تحدَّثُت عن هذا الموضوع عن ال مصطلح المتحر ِ

ٍد.  بآِل ُمَحمَّ

 إنَّني أقترُح هذا العنوان: )الكوثُر فَاِطَمة(، تتجلَّى فَاِطَمة في هذا المصطلح )الكوثُر الُحسيُن(.

﴾، واْنَحر؛ ضع يديَك عندَ منحرك، نتذكَُّر منحر الكوثر الَّذي بَِّك َوانَْحرْ فََصّلِ ِلرَ  -الكوثر؛ الُحسين  - إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ ﴿

 هو منحُر الدين، هذا الديُن قد نُِحر، نُِحَر الديُن حينما نُِحر الُحَسين.

 كذَّابون هؤَلء مراجعنا وخطباؤنا يقولون لكم: من أنَّ حال الديِن قد َصلُح!

 الديُن قد نُِحر، نُِحَر الدين!

( 322ا نقرأُ في زيارةِ النَّاحيِة المقدَّسة، من الجزء الثامِن والتسعين من )بحار األنوار( لشيخنا المجلسي، صفحة )هكذ

لَقَْد قَتَلُْوا بِقَتِْلَك  -يا ُحَسين  - فَاْلَوْيُل ِلْلعَُصاةِ اْلفُسَّاقوباختصار، هكذا يقوُل إماُم زماننا في زيارة النَّاحيِة المقدَّسة: "

نَحرْوا اإلسَلم، اإلسَلمُ نُِحر، والصََّلةُ كما يقوُل رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وآله من أنَّها وجهُ ديننا، هو الَّذي  -" ْساَلماإلِ 

اَلةُ َوْجهُ ِدْينِكُمقال لنا: ) (، هي رأُس ِديننا، هي وجههُ، الوجهُ أين يكون؟ الوجهُ في الرأس، لقد نحرْوا صَلتنا، لقد الصَّ

 ْوا ديننا.نحر

يَام- اَلةَ َوالّصِ  ."، إلى آخِر ما يقولهُ إماُم زماننا صلواُت هللاِ وسَلمهُ عليهَوَعطَّلُْوا الصَّ



نحُن نخاطُب العبَّاَس في زيارتِه الشريفة، نُخاِطُب العبَّاس الَّذي هو جنديٌّ من ُجنود الُحسين، هكذا نقوُل لهُ في زيارتِه، 

ةً قَتَلَتْكتيح الجنان(: "إنَّني أقرأ عليكم من )مفا ةً قَتَلَتْك -يا قَمُر الهاشمي ِين  - فَلَعََن هللاُ أُمَّ ةً َظلََمتْك  فَلَعََن هللاُ أُمَّ َولَعََن هللاُ أُمَّ

ْنَك اْلَمَحاِرم َواْنتََهَكت ُحْرَمةَ اإِلْساَلم" ةً اِْستََحلَّت ّمِ نتهاِك ُحرمة العب اس، العب اُس ُحرمةُ اإلسَلم انتُِهكت با - َولَعََن هللاُ أُمَّ

 وجههم، وجهُ اإلسَلم، حقيقةُ اإلسَلم، هكذا نزورهُ هل نضحُك عليه أم نضحُك على أنفسنا؟!

ْنَك اْلَمَحاِرم  ةً اِْستََحلَّت ّمِ  اَلم"َواْنتََهَكت ُحْرَمةَ اإِلسْ  -وماذا فعلت حينما استحلَّت منك المحارم يا أبا الفضل  -"َولَعََن هللاُ أُمَّ

 إذا كانت ُحرمةُ اإلسَلِم قد انتُِهكت بقتِل أبي الفضل. -

يَام لَقَْد قَتَلُْوا بِقَتِْلَك اإِلْساَلمفماذا أقوُل عن اإلسَلِم حينما نََحرْوا ُحسيناً؟! " اَلةَ َوالّصِ "، وتُف على أولئَك َوَعطَّلُْوا الصَّ

 مقتِل الُحسين، أيُّ إسَلٍم هذا؟! وتُف على أولئك الُخطباء الَّذين يقولون الخطباء الَّذين يقولون من أنَّ اإلسَلم قد َصلُح بعدَ 

 من أنَّ اإلسَلم قد َصلَُح بعد مقتِل الُحسين، أيُّ إسَلٍم هذا الَّذي َصلُح؟!

ٍة مخصوصٍة أنشأتها دماُء الُحسين فذلك حديٌث آخر، سيأتي الكَلُم عن هذا ال مضمون، إذا كُنَّا نتحدَُّث عن حاضنٍة خاص 

ةُ بعد مقتِل رسول هللا وبعدَ قتِل فَ  ةُ ارتدَّت بعدَ مقتِل الُحسين، الرواياُت واألحاديُث هكذا تقول مثلما ارتدَّت األُمَّ اِطَمة األُمَّ

ةُ ارتدَّت، ارتدَّت بكاملها، قَلئل هُم الَّذين بقْوا على ا ٍ وُمحاولِة قتلِه في السَّقيفِة، األُمَّ إليمان، كذلَك الحاُل وبعدَ الغدِر بعلي 

ِة بعدَ مقتِل الُحَسيِن األحاديُث هكذا أخبرتنا وأنبأتنا.  حاُل األُمَّ

 

راِط المستقيمِ حينما نذهُب إلى الفاتحِة ونتحدَُّث عن ) (، الَّذي هو ِصراطُ الَّذين أنعُم هللا عليهم، َمن هُم هؤَلء الَّذين الّصِ

 أنعم هللا عليهم؟

ْستَِقْيَماً﴾، التاسعةُ والستون بعد البسملة من سورة النساء: ﴿ في سورة النساء، اآليةُ  ً مُّ هذِه اآليةُ الَّتي َولََهَدْينَاهُْم ِصَراطا

َراَط الُمستَِقيَم تسبقها، ﴿ ﴾، اآليةُ الثامنةُ والستون بعد البسملِة من سورةِ النساء: ِصَراطَ الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهمْ  ۞اهِدنَــــا الّصِ

﴿ ً ْستَِقْيَما ً مُّ َن النَّبِيِّيَن  -الَّتي بعدها  -َولََهَدْينَاهُْم ِصَراطا سُوَل فَأُْولَـئَِك َمَع الَِّذْيَن أَْنعََم هللاُ َعلَْيِهم ّمِ َوَمن يُِطِع هللاَ َوالرَّ

اِلِحْيَن َوَحُسَن أُولَـئَِك َرفِْيقَاً﴾، يِقْيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ ّدِ اجعون، هؤَلء فهؤَلءِ  َوالّصِ  هم الَّذين أنعم عليهم، هؤَلِء هم الرَّ

الحون، من هُم دون هذِه المنازل سيكونون راجعين. يقوَن الشُّهداُء الصَّ  النَبيُّون الصد ِ

 ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟

على سبيِل المثال، في )مختصر البصائر( للحسِن بن سليمان الحلي/ طبعةُ مؤسسة النشر اإلسَلمي/ قم المقدَّسة/ الصفحِة 

ل من أحاديث جابٍر الجعفي عن باقر العلوم،  الثامنِة والثمانين/ وبدايةُ الحديث في الصفحِة السابعة والثمانين، الحديث األو 

ا اْلُمْؤِمنُوَن فَيُْنَشُرونَ اُت هللاِ عليه؟: ماذا يقول إمامنا الباقر صلو ِة أََحٌد بَرٌّ َوََل فَاِجر إَِلَّ َويُْنَشر، فَأَمَّ إنَّهُ  - َما فِي َهِذِه األُمَّ

جعِة، وأذهُب إلى موطن الحاجِة منه  جعِة، الحديُث حديٌث طويل، حديٌث عن الرَّ ا اْلُمْؤِمنُوَن  -يتحدَُّث عن نشِر الرَّ فَأَمَّ

ِة أَْعيُنِِهم يُْنَشُرونَ فَ  د  - إِلَى قُرَّ ٍد وآِل ُمَحمَّ اُر فَيُْنَشُروَن إِلَى َخِزي هللاِ إِيَّاهُم، أَلَـْم تَْسَمع أَنَّ هللاَ تَعَالَى  -إلى ُمَحمَّ ا الفُجَّ َوأَمَّ

جعة،  - يَقُول: "َولَنُِذيقَنَُّهْم ِمَن اْلعَذَابِ اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اأْلَْكبَِر" العذاُب األكبر في يوِم القيامة، العذاُب األدنى في الرَّ

جعة، وهذِه اآليةُ َل تحتاُج إلى رواياٍت في فهمها، هناَك  جعة، ما أنا قلُت لكم: القُرآُن مشحوٌن بآيات الرَّ هذِه من آياِت الرَّ

عذاُب األدنى أين؟ عودْوا إلى سياق اآليات ستجدون عذاٌب أدنى، وهناَك عذاٌب أكبر، قطعاً العذاُب األكبر في يوم القيامة، ال

 المعنى واضحاً.

الحين والطَّالحين:  هذِه اآليةُ هي اآليةُ الحاديةُ والعشرون بعد البسملِة من سورة السجدة في سياِق آياٍت تتحدَُّث عن الصَّ

ا الَِّذيَن آَمنُْوا﴿  إلى بقيَِّة ما جاء في اآليات الكريمة.ا الَِّذْيَن فََسقُْوا﴾ َوأَمَّ ﴾، إلى بقيَِّة ما جاء في اآليات الكريمة، ﴿أَمَّ

َولَنُِذْيقَنَُّهْم ِمَن اْلعَذَابِ اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعَذَابِ اأْلَْكبَِر لَعَلَُّهْم  -وهذِه الَلُم َلُم التوكيد، وهذِه النوُن نوُن التوكيد هنا  -َولَنُِذْيقَنَُّهْم ﴿

جعِة، فَل يُقاُل عن يوم القيامِة "لَعَلَُّهْم لَعَلَّهُ يَْرِجعُون﴾، " جعِة، قانوُن البَداء موجودٌ في عالم الرَّ ْم َيْرِجعُون"؛ في عالم الرَّ

 يَْرِجعُون"!

جعِة؟ يمكُن ذلك، فقانوُن البَداِء موجودٌ، لكنَّ هذا هل يتحقَُّق فعلي اً أو َل؟ هذا موض  وعٌيُمكن أن يتغيَّر النَّاُس في عالم الرَّ

 بحاجٍة للحديِث عنه.

يقيَن والشُّ  راطُ الَّذي تتحدَُّث عنهُ سورةُ الفاتحة إنَّهُ ِصراطُ أولئَك الَّذيَن أنعَم هللاُ عليهم من النبي ِين والصد ِ هداُء فالص ِ

جعة!! سورةُ الف راِط المستقيم الَّذي هو ِصراطُ أصحاب الرَّ الحين، فسورةُ الفاتحة تتحدَُّث عن الص ِ اتحة جوهرها في والصَّ

جعِة..؟! جعة، عرفتم اآلن أهميَّة عقيدة الرَّ  عقيدةِ الرَّ

جعِة ستُلغي دينهم بال جعة، ألنَّ عقيدة الرَّ كامل، ِلذَا فإنَّ النَّواصب ماذا كانوا يفعلون؟ يُطاردون كُلَّ الَّذين يتحدَّثون عن الرَّ

جعِة لو فُِهمت وفُق ِه الشيعةُ عليها  وفُق ِه المسلمون عليها َلنتقلْوا من مرحلِة التنزيِل إلى التأويل، وهذا ما َل ألنَّ عقيدة الرَّ

 يريدهُ النَّواصب، يريدون بقاء الديِن على مرحلِة التنزيل.

جعِة لكنَّني سأذهُب إلى )التسليم(:  هناك في تفاصيل الصَّالِة الكثير الَّذي يرتبطُ بالرَّ

د هم الَّذين يقولون، في حينما نُسل ِم على رسول هللا، التسليمُ  جعِة، ما أنا الَّذي أقول، آُل ُمَحمَّ  على رسول هللا هو تذكيٌر بالرَّ

ل من )الكافي الشريف( من الطبعِة نفسها الَّتي أشرُت إليها قبل قليل، صفحة ) (، من 39(، رقم الحديث )513الجزء األو 



قيباِب مولد النَّبي ووفاتِه:  ادق صلواُت هللاِ وسَلمهُ عليه  - ، قَاَل: قُلُت ألَبِي َعْبد هللاَداُوود بُن َكثيٍر الرَّ َما  -إلمامنا الصَّ

حينما نُسل ُِم على رسول هللا في الصََّلةِ في الزيارةِ )السََّلُم َعليَك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ هللاِ  - َمْعنَى السَّالِم َعلَى َرسُوِل هللا؟

 وبركاتهُ(!

ة وَ  ِم َعلَى َرسُوِل هللا؟َما َمْعنَى السَّال ا َخلََق نَبِيَّهُ َوَوِصيَّهُ َواْبنَتَهُ َوابْنَيْه َوَجِمْيَع األَئِمَّ َخلََق فَقَاَل: إِنَّ هللاَ تَبَاَرَك َوتَعَالَى لَمَّ

قُْوا هللا َوَوَعَدهُم أَْن يَُسلِّم لَُهم األَْرَض اْلُمبَاَرَكة ِشْيعَتَُهم أََخذَ َعلَْيُهم اْلِميثَاق َوأَْن يَْصبُِرْوا َويَُصابُِرْوا َويَُرابِطُْوا َوأَْن يَتَّ 

َل لَُهْم الْبَْيَت اْلَمْعُمور َويُْظِهَر لَُهم السَّْقَف اْلَمْرفُوع  جعة  -َواْلَحَرَم اآلِمن َوأَْن يُنَّزِ جعِة، هذِه أوصاُف الرَّ  -هذا كُلُّهُ في الرَّ

ِهم َواألَ  لَُها هللا ِمَن السَّاَلمَويُِرْيَحُهم ِمْن َعُدّوِ حمِة  - ْرَض الَّتِي يُبَّدِ ديَِّة دولةُ السَلم، دولةُ الرَّ الحديُث عن الدولِة الـُمَحمَّ

لَُها هللا ِمَن السَّاَلم -للعالمين  ِهم، َوأَْن يَكُوَن َويَُسلُِّم َما فِْيَها لَُهم ََلِشيَة فِيَها، قَاَل: ََل ُخُصوَمة فِيَها ِلعَ  َواألَْرَض الَّتِي يُبَّدِ ُدّوِ

ِة َوِشيعَتِِهم اْلِمْيثَاَق بِذَِلك هذا ميثاٌق أُِخذ علينا في عالِم أرواحنا  - لَُهم فِْيَها َما يُِحبُّون، َوأََخذَ َرسُوُل هللا َعلَى َجِمْيع األَئِمَّ

لَهُ َجلَّ تَذِْكرَ  -على رسول هللا  - َوإِنََّما السَّاَلُم َعلَيهِ  -من هللاِ ومن رسولِه  ةُ نَْفِس اْلِمْيثَاق َوتَِجِديٌد لَهُ َعلَى هللا لَعَلَّهُ أَْن يَُعّجِ

َل السَّاَلَم لَكُم بَِجِمْيعِ َما فِْيه  ديَِّة العُظمى، تلَك هي دولةُ السََّلم. -َوَعزَّ َويُعَّجِ  السََّلمُ إشارةٌ إلى الدولِة الـُمَحمَّ

ل الصََّلةِ إلى آخرها.باهللِ عليكم هذا هو السََّلُم على  جعةُ من أوَّ  رسول هللا في خاتمة الصََّلة، الرَّ

 لقد اختصرُت الحديث وهللا لقد ضيَّعُت الكثير من المطالب بسبِب الوقت، هذِه ُخَلصةٌ، هذِه ُخَلصةٌ من أسراِر صَلتكم.

اَلة فَقَد أَْنكَرَ الباقُر يقول لسعٍد الخفَّاف: "  ".َحقَّنَا فََمْن لَْم يَْعِرف الصَّ

جعة، جعِة، ولذا ِمن وْضعِ أصابعنا عند مناحرنا َمنحُر الُحسين ثمنهُ الرَّ  حقُّهم هو حقُّ الُحَسين، وحقُّ الُحسيِن في عقيدة الرَّ

جعةُ حاضرةٌ على طول الخط ِ في صَلتنا.  ِمن وْضعِ أصابعنا عند مناحرنا إلى التسليِم على رسول هللا الرَّ


