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 اٌِّْائت تُمٍََحَاٌْ

 عَشَش بعاٌسَّا اجلُضْءُــ  فَاطَِّت َّا ٌَبَّْهِ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
ـُ  الُعنوافُ  ُىو الُعنوافُ   اغبلقات ىذهِ  ُعنواف ؛فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: السَّابقة اغبََلَقاتِ  ِف  اؼبتقدِّ

 ُظبلمةِ  أجواءِ  ف اغبديثُ  زاؿَ  ال ... عقيدتِنا عنوافُ  ؛فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ.. . ِشعارُنا ؛فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ.. .
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  وَسط ف دقيق وبنحوٍ  الشِّيعّي، الَوسط ف عليها اِ  َصلواتُ  فَاطمة  الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 ..!!واؼبفسِّرين والُعلماءِ  والفقهاءِ  اؼبراجعِ  بني ُظبلمِتها
 بالصَّبلةِ  يرتبطُ  فيما الكبلـ وسُأعيدُ  ربدَّث، من عنها ربدَّث نقطةٍ  إىل بنا الكبلـُ  وصل اؼباضية اغبلقة ف

 فإفَّ  ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على ُنصلي ِحنيَ  أنَّنا من يقولوف يقولوف؟ ماذا ومراجعنا ُعلماؤنا ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على
 َمقطعاً  لكم عرضتُ  وقد أصبعني، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ؽبم الدَّرجةِ  ورفعِ  والفائدةِ  بالنَّفعِ  يعودُ  ذلك

 وبعد وُتشاىدونو، لوُ  فتستمعو  أيديكم بني ثانيَّةً  مرَّةً  سأعرضوُ  فيديو الكاظمي، حبيب للشَّيخ حديثٍ  ِمن
 :الكاظمي حبيب الشَّيخ وفيديو كبنُ  .اؼبوضوع ىذا خبصوص حديثي ُأكِملُ  ذلك

 اإلنساف رأيُتم إذا اإليباف دواعي من ىذه حقيقةً  اؼبؤمنني ف ا بارؾ ،(ؿُبَمَّد وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  َعلى َصلِّ  اللَّهم)]
 على صلُّوا إيبانو، ف ُمبارؾٌ  اإلنساف ىذا أفَّ  فاعلم اؼبصطفى ذُِكر ُكلَّما وآلو النَّبّ  على بالصَّبلة صوتوُ  يرفعُ 

 ذىبت إذا الدعاء، أفضل من دعاءٌ  دعاٌء، وآلو النَّبّ  على الصَّبلة قلنا القوؿ عن وغني  ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّد
 ولكن ؿُبَمَّد، وآؿِ  ؿُبَمَّد على َصلِّ  اللَُّهمَّ : واحدة َمرَّة وُقل السَّماء إىل يديك ِارفع اؼبصطفى اغببيبِ  لزيارة
 مرّة، مليوف أقوؿ ال الُعمر ف واحدة مرَّة وآلوِ  النَّبّ  على صلَّيت أنَّوُ  لو وآلو، النَّبّ  درجة ِارفع ربِّ  يا طلباً  َقدِّـ

 مقبولة واحدة صبلةً  النَّبّ  على صلَّيت إفْ  ولكن جيد، شيء ىذا مليونية، صلوات ضبلة بالضَّرورة نريد ال
 لئلماـ إماـ احدعش السَّبلـ، عليهم األَِئمَّة مع الربزخ عامل ف النَّبّ  سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ ماذا

 قصراً  لك ىيَّأنا القصر، ىذا ِمن ترقَّى اؼبصطفى أيُّها العاؼبني ربِّ  من اػبطاب يأت السَّبلـ عليوِ  العسكريّ 
 األرض وجو على عبد ُفبلف: النداء يأت وِلَما؟ ربِّ  يا وُذرِّيتها، وفاطمة لعلي   لك ال وأصبل وأرحب أوسع
 رابحُ  ىو أليس اإلنساف ىذا الدرجات، لك رفعنا ا رسوؿ يا الصَّلوات، ىذهِ  منوُ  قَبلنا صبلة عليك صلَّى
 ماذا النَّّب؟ درجة َرفع بصبلتوِ  بدعائوِ  الَّذي الوجود عامل ف منوُ  أثرى ُىنالك اإلنساف ىذا واألبد؟ األزؿِ 

 خارج القضايا القيامة؟ يـو الزَّىراء فاطمة معوُ  ستتعامل ماذا القيامة؟ يـو اؼبصطفى اغببيب معوُ  سيتعامل



  01/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 011 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

  [.... اؼبهم والتفكري، التصّور
 وآؿ لػُِمَحمَّدٍ  ىنيئاً !! صلواتنا من يكتسبها الَّيت الدرجات ىذه وسلَّم وآلوِ  عليو ا صّلى ا لرسوؿ ىنيئاً 
 !! عليهم ا صلواتُ  فضلهم بسببِ  اكتسبوىا وما صلواتنا بسببِ  يكتسبوهنا الَّيت العالية اؼبنازؿ ىذهِ  ؿُبَمَّد
 السيِّد العظمى ا آية الرَّاحل للمرجع صوت تسجيلٍ  إىل نستمعُ  النَّغمة ىذه نفس على ىذا القوؿ وُىراءُ 
  :الشِّريازي ؿُبَمَّد

 ينفعُو، نعم: اعبواب ينفعو؟ ىل عليو؟ نصلي ؼباذا وسلم عليو ا صّلى النَّبّ  أنَّوُ  مشهوراً  كاف اإلسبلـ ف]
 ؿُبَمَّد على َصلِّ  اللَُّهمَّ  قوؿ دار، مليار لنفرض اآلخرة ف لو النَّبّ  صبلت، ينفعو النَّبّ  نعم صبلت؟ ينفعوُ  النَّبّ 
 الغرفة ىذه ف آخر، نوراً  عليها أضاؼ ا األنوار من مليارات لوُ  أخرى، داراً  عليوِ  أضاؼ ا ؿُبَمَّد وآؿِ 
 إىل وبتاج النَّبّ  حّتَّ  للتساؤؿ، قابلةٌ  واؼبعنويات اؼباديات مصباحاً، عليو أضفنا كهربائي مصباح بلوؾ مئة

 إىل حباجةٍ  اآلف كبنُ  ،﴾حَشْحِْال ًَسَحٍَّْنَاهُ فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَة جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا ًَلَاٌٌَا: ﴿التثبيت
  [.احنا احنا اإليباف، من اؼبتصاعد النوع ىذا أنفسنا ف نسكب أفْ 

 بُنيةُ  ىو ذلك ف والسِّرُّ ..!! األعوج اؼبنطقِ  ؽبذا ووفقاً  التفكريِ  ؽبذا وفقاً  ؿُبَمَّد بآؿِ  عبلقتنا ف كبريةٌ  اؼبشكلةُ 
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  ف اعبمعّي، العقل  ُمناِفرة مناشئ من وتكوَّف ُبن اعبمعي العقلُ  العلمية، حوزاتنا وف الرَّظبيَّة الدِّ

 ومراجعنا ُعلمائنا عند الػُمخرتَؽ اعبمعي العقل فإفَّ  اغبّد، ىذا عند تقف ال والقضيَّةُ  ؿُبَمَّد، آلؿِ  وُمعاِندة
 الَّذي الػمجلس نفس ىو اسوسة األمثلةِ  أفضلِ  من ولعلَّ  الشِّيعيَّة، األُمَّةِ  عقلَ  سيكوُّفُ  الَّذي ىو وُمفكِّرينا

سُ  واعبهل، اعبهالة ملؤه حبديثٍ  يتحدَّثُ  ىو الكاظمي، حبيب الشَّيخ فيوِ  ربدَّث  اعبهلُ  ىذا يُطرهبم واعُببلَّ
 العقلُ  يُبىن ىكذا عليهم، تُلَقى الَّيت اؼبضامني هبذهِ  وطرباً  فرحاً  الصَّلوات فرُيدِّدوف الفكرية اغبماقةُ  وىذهِ 

ينيَّة اؼبؤسَّسةِ  ف اعبمعي والعقلُ  الشِّيعّي، اعبمعيُّ   جاءتنا الَّيت اؼبنابع بسببِ  فُباثلة بطريقةٍ  يُبىن اآلخرُ  ىو الدِّ
 وإىل الُكربى الغيبةِ  عصر بداياتِ  من ُمستمرَّةٌ  اؼبشكلةُ  ىذهِ  النُّخبة، عقل بناء فاخرتقت الكِدرة العيوفِ  من

ا أعتقدُ  وال اللحظة، ىذهِ   وُعلمائِنا مراجِعنا بفضلِ  ُمتدفِّقةً  زالت ال ااِلستمراريّةِ  عوامل فكلُّ  ستتوقَّف، أهنَّ
م الكبار،  يُطاِلبُ  يرتفعُ  صوتٍ  وأيُّ  َتصحيح، أو إصبلحٍ  دوفِ  من حاؽِبا على األمورِ  بقاءِ  على ُيصرِّوف ألهنَّ

ينيَّةِ  مؤسَّسِتنا َمسريُ  ىو وىذا الِكراـ مراجعنا ديدفُ  ىو ىذا مهدِه، ف ىُبَنقُ  فإنّو والتَّصحيح صبلحباإل  الدِّ
 اؼبعطيات كلُّ  األحسن، كبو ستتغريَّ  األمور أفَّ  ف رجاءٍ  من أو أملٍ  من ليس لذا اػبّط، طوؿ على الرَّظبيَّة
 .فاألسوأ األسوأ إىل ستذىب األمور بأفَّ  تقوؿ

 من الفائدةُ  حديثك؟ من الفائدةُ  ما تتحدَّث؟ ؼباذا ىكذا؟ نفسك تُتِعبُ  أنت ؼباذا إذاً : قائل يقوؿ قد
  :حديثي
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 .ال أـ أثراً  سأترؾُ  ىل النَّظر بغضِّ  بوظيفيت، أقوـُ  إنَّن :أوَّلًِ
ا اغباضر، الوقت ف أثراً  أترؾُ  ال قد :وثانياًِ  يقرأُ  قد اغبديث، ىذا إىل أحدٌ  يستمعٌ  قد القادمة األجياؿ ف ردبَّ
ا اغبديث ىذا أحدٌ    .ىناؾ شخصٌ  أو ىنا شخصٌ  يتغريَّ  فردبَّ

 بل اؽبُدى، على نفَسو يتصوَّر اؼبرجعُ  وذاؾ اػبطيبُ  فهذا هبا، فرحوف اؼبشكلةِ  وأصحابُ  قائمةٌ  اؼبشكلةُ 
 ىم اعبميعُ  أبداً، قليل، قبل إليهما ُأِشريَ  الََّذين باؼبثالني ُمنحصرةً  ليست والقضيَّةُ  األعلم، أنَّو نفسوِ  ف يعتقدُ 

 شاذي  فذلك ـُبالفٍ  من ىناؾ كاف وإذا الُعلماء، اؼبفسِّروف، اؼبفكِّروف، اػبُطباء، ىكذا، ُكلُّها الرموز ىكذا،
 ف َتغطُّ  الَّيت اؼبتكاثرة الكثرة ىذه ِقَبل من ومقموعاً  ؿُبارَباً  سيكوف: وثانياً ، القلة بسبب يُعدَّ  ال: أوَّالً ! يُػَعدّ  ال

 . بآثاِمها العزّةُ  تأخُذىا اغُبججُ  عليها أُقيمت ما وإذا وعناِدىا جهِلها
 ..!!ؾبامبلت دوف ومن رتوش دوف ومن قشور دوف من واقعنا ىو ىذا

ا الوسطي الصَّبلة َتشهُّد ف نقرأُ  كبنُ : نفّسو يطرح سؤاؿٌ   ف األخري، التشهُّد ف يقرأىا أيضاً  البعض وردبَّ
 وتقبَّل أو أُمَّتِو، ف َشفاعَتوُ  وتقبَّل ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّد على َصلِّ  اللَُّهمَّ : )نقوؿ أفْ  بعد الصَّبلة ف التشهُّدِ 
 (.درجَتو وارفع شفاعَتو

 .درجَتو وارفع أُمَّتوِ  ف شفاعَتوُ  وتقبَّل: يقوؿ من ىناؾ
 .درجَتو وارفع شفاعَتو وتقبَّل: يقوؿ من وىناؾ
 نعم االعرتاض؟ ىذا ؼباذا يومياً، صلواتنا ف يرِدُ  التعبري ىذا كاف إذا تعرتض أنت ؼباذا إذاً : نفسو يطرحُ  سؤاؿٌ 

 أكملتُ  ما إذا صبلتكم؟ معاين تعرفوف ىل صلواتنا؟ ف َوَرد كيف ولكن صلواتنا، ف يَرِدُ  التعبري ىذا
 وحينئذ ،(الزَّىرائيَّةِالصَّالةِمعاني: )ىو القادـ فالعنواف ،(فَاطَمةِياِلبَّيكِِ: )العنواف ىذا ربت حديثي

 ستتضحُ  ُأخرى، صبلةً  ُتصلُّوف أنَّكم أـ ؿُبَمَّد، وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  صبلةَ  اِ، آؿِ  صبلةَ  ُتصلُّوف أنَّكم ستعرفوف
 من واحداً  حرفاً  أيديكم بني أضعَ  ولن والعرتة، الكتابِ  دائرةِ  من أخرج لن بأينّ  َأِعدُكم وإنَّن حينئٍذ، الصُّورةُ 
 . اؼبطّهرة الِعرتَة ِفناء خارجِ 

 ىذا ولكن رِواياتنا ف َوَرد قد صحيحٌ  التشهُّد ىذا القوؿ آخرِ  من األخري، ومن الصِّيغة هبذهِ  التشهُّد ىذا
 التشهُّد ف عديدة صيغٍ  صُبلةِ  من ىو التشهُّد ىذا البيت، أىل عند األفضل التشهُّد ىو ليس التشهُّد
 ربت ستكوف الَّيت القادمة اغبلقات ف واضح بشكلٍ  الػَمطلب ىذا لكم سأشرحُ  التقيَّة، أجواء ف جاءت
 العبارة وىذه البيت، أىل يُريدهُ  ال التشهُّد ىذا إفَّ  قاطع بشكلٍ  لكم وسأُثِبتُ  الزَّىرائية، الصَّبلة معاين عنواف

 .قاطع بشكلٍ  ذلك لكم سأثبتُ  البيت، أىل يُريدىا ال
 ،الطوسي الشَّيخ الطوسي، الشَّيخُ  الصِّيغة؟ ىذه لنا واختار الشِّيعيّ  الوسط ف التشهُّدَ  ىذا أَقحم الَّذي َمن
 للتشهُّدِ  ِصيغاً  أورد اؼبفيد الشَّيخ أستاذه، اؼبفيد الشَّيخُ  الطوسي، الشَّيخ قبل العملّية الرَّسائل إىل رجعنا إذا
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 !!الصِّيغة ىذه غري ىي
 صيغة تفاصيلِ  إىل ذىبنا ما إذا عليو، ا رضبةُ  الطوسي للشَّيخ العمليةُ  الرسالةُ  ،(النِّهاية) كتابُ  ىو ىذا

ِواألسماءِوباهللِاهللِِبسمِِ:ِ)األوَّلِتشهُّدهِِِفيِاإلنسانِيقولِأنِِْوُيستحبِّ -:التشهُّد إىل ووصلنا الصَّبلة
ِأرسلوُِِورسولوِعبدهُُِِمَحمَّداًِِأنَِِّوَأْشَهدِلوَِشريكِلِوحدهُِِاهللِإلَِِّإلوِلِأنَِِْأْشهدُِِهللُِكلُّهاِالُحسنى

ُِمَحمَّدِوآلُِِِمَحمَّدٍِِعلىَِصلِ ِاللَُّهمَِّ - ُتذَكر ال العبارة ىذه - السَّاعةِيديِبينِونذيراًِِبشيراًِِبالحقِ 
 الشَّيخ ذكرىا الَّيت التَّسليم صيغة ُتذكر،كذلك ال الصِّيغة ىذه - درجتوِوارفعِامَّتوِِِفيِشفاعتوِوتقبَّل

 وقد ،(اؼبقنعة) اؼبفيد الشَّيخ رسالة ف جاء ِلَما تقطيع بعملية قاـ الطوسي الشَّيخ ما مثل تُذَكر، ال الطوسي
 كتابوِ  ف اؼبقنعة رسالة سيشرحُ  بأنَّوُ  قاؿ أنَّوُ  كيف الربنامج ىذا من األوىل اغبلقات ف ذلك لكم بيَّنتُ 

 فجاء وذىب اؼبفيد، للشَّيخ العملية الرِّسالة ف وردت الَّيت النُّصوص ِبُكلِّ  يأتِ  مل ولكنَّو( األحكاـ هتذيب)
 !!اؼبخالفني ذوؽ وإىل الشَّافعي الذَّوؽ إىل أقرب ىي بنصوصٍ 

ِاهللِأنبياءِجميعِعلىِالسَّالمُِِوبركاتوِاهللِورحمةُِِالنَّبيِِّأيُّهاَِعليكِالسَّالمُِ -:للسَّبلـ َنصَّاً  أورد ىنا
 - الصَّالحينِاهللِعبادِوعلىِعليناِالسَّالمُِِالمهديينِالهادينِاألئمَّةِعلىِالسَّالمُِِوُرسُلوِومالئكتوِِ

 أفَّ  مع صريح، واضح بشكلٍ  البيت أىل ذكرُ  فيها الَّيت اؼبوارد فقطّعوا ذىبوا بعده من جاءوا الَّذين الُعلماء
 اؼبفيد الشَّيخ أوردىا الَّيت النصوص التقيَّة، زمافِ  ف األَِئمَّة زمافِ  ف كانت النصوص ىذهِ  رُِفَعت، قد التقيَّة
 واؼبراجع بقايا، وبقيت بغريِىا، وجاء حذفها الطوسي الشَّيخ مواطن ِعدَّةِ  ف واضح البيت أىل ذكر وفيها
 البيت، أىل ذكر من خليَّاً  وتسليماً  تشهُّداً  وَعلَّموكم البيت أىل ذكرَ  رفعوا الطوسي الشَّيخ بعد جاءوا الَّذين
 التفاصيل وىذهِ  فيو، يوجد ال( المهديينِالهادينِاألِئمَّةِعلىِالسَّالم: )فيو ليس اؼبوجود التسليم اآلف

: التشهُّد ف الصيغة ىذه لنا َفضَّل فالَّذي، الصَّبلة معاين بياف إىل أصل حينما ِسعةً  أكثر بنحوٍ  سأتناوؽبا
 .والُعلماء اؼبراجعِ  عند مسّلمةً  وصارت الطوسي، الشَّيخ ىو ،(درجتوِوارفعِامَّتوِفيِشفاعتوُِِوتقبَّل)

 ىذا البيت، أىلُ  وبّبها الَّيت الصِّيغ من صيغةُ  ىذه اؼبثاؿ سبيل على وللتسليم، للتشهُّد عديدة ِصيغٌ  ىناؾ
 إلحياء البيت آؿ مؤسَّسة القادمة، اغبلقات ف الكتاب ىذا عن وسأحدِّثكم ،(الرَّضوي الفقو) كتاب ىو

ِنِعمَُِِمَحمَّداًَِِوَأنَِِّالرَّبَِِنِعمَِِأنَّكَِأْشَهدُِ - :العبارات ىذه فيو وردت وتسليم تشهُّد ،801 صفحة الرتاث،
ِالـُمصَطَفىُِمَحمَّدٍِِعلىَِصلِ ِاللَُّهمَِّ -:تقوؿ أفْ  إىل العبارات وتستمرّ  - الـَموَلىِنِعمََِِعِليَّاًَِِوَأنَِِّالرَُّسول

 وبعد - َويسَِطوِآلِِِِمنِالرَّاِشِدينِاألَِئمَّةَِوَعلىِوالُحَسينَِوالَحَسنِِِالزَّْىَراءَِوفَاِطَمةِالـُمرَتَضىَِوَعليِ 
 تُقَصد الرِّضا اإلماـ زماف ف يعن الرِّضا، إماِمنا عن مرويي  ىذا والكبلـ الزَّماف، إماـ إىل الصَّبلة تتحوَّؿ ذلك

 - :اغبسن ابن اغُبجَّةِ  إلماِمنا تُقَصد زماننا ف وىكذا الرِّضا، لئلماـ تُقَصد التشهُّد، ف ىنا اؼبذكورة اؼبعاين
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َِوَعلىِاأَلْكَرمَِوْجِهكََِِوَعلىِاأَلوَثقُِعروتكََِِوَعلىِاأَلْطَولَِحْبلكَِِوَعَلىِاألَنـَْورِنُوِركََِِعَلىَِصلِ ِاللَُّهمَِّ
ِالـَمهِدي ينِالـَهاِدينِعلىَِصلِ ِاللَُّهمَِِّالص راط،َِمسَلكِِِوَعَلىِاأَلدنىِبَاِبكَِوَعلىِاأَلْوَجبَِجْنِبكَِ

ِأَيُّهاَِعَليكَِِالسَّالمُِ -:السَّبلـ ف تقوؿ أفْ  إىل - األَبـَْرارِاأَلْخَيارِالطَّاِىرِينِالطَي بينِالَفاِضِلينِالرَّاِشِدين
ِاهللِِعَبادَِِِوَعلىَِعَليناِالسَّالمُِِالطَي ِبين،ِبَيِتكَِأْىلَِِِوَعلىَِعَليكَِِالسَّالمُِِوبَرَكاتو،ِاهللَِِِورَحمةُِِالنَّبيُِّ

 الشَّافعّي، صبلة إىل تكوف ما أقرب ىي صبلتَنا ألفَّ  ُتذَكر؟ وال وتُرَفع رُِفعت العبائر ىذه ؼباذا - الصَّاِلِحين
 حينئذٍ  وستعرفوف صُبلًة، وصُبلةً  عبارةً  عبارةً  الصَّبلة معاين لكم سأتابعُ  واضح، وبشكلٍ  ذلك لكم وسأثبتُ 
 أفْ  يبكن صبلةً  ُتصلُّوف ؿُبَمَّد، وآؿِ  دبَُحمَّدٍ  ؽبا عبلقةَ  ال صبلةً  تصلُّوف أنَّكم الواضحة وباألدلَّةِ  قاطع وبشكلٍ 

  !!ؿُبَمَّد وآؿ دبَُحمَّدٍ  ؽبا عبلقةَ  ال لكنْ  شيء بأيّ  عبلقةً  ؽبا تكوف
 أىل يُفضُِّلو الَّذي التشهُّد من ليس ىذا ،(َدرَجتوِوارَفعِامَِّتوِِفيِشفاعَتوُِِوتـََقبَّل: )التشهُّد ىذا ف جاء فما

 ىذا عن ونتحدَّث ذكرِىا على سنأت أخرى وِصَيغ الصيغة ىذه ىو البيت أىل يُفضِّلو الَّذي التشهُّد البيت،
 الطوسي الشَّيخ شيء، ُكلِّ  وف عقائِدنا وف فقِهنا ف ـُبرتَقوف ـُبرتَقوف، كبنُ . الصَّبلة معاين ف اؼبوضوع

ا ؼباذا؟ والصلوات والثَّانية األوىل الشَّهادة صيغة َفضَّل الصِّيغة، ىذه َفضَّل  يُفضِّلها الَّيت الصِّيغةُ  ىي ألهنَّ
 .الشَّافعيّ 

 كتاب الشَّافعي، كتابُ  ىو األـّ  كتاب الشَّافعي، للمذىب اؼبركزي الكتابُ  ،(األـّ  كتاب) إىل رجعنا إذا
 913: صفحة إىل ذىبنا إذا اغبفناوي، إبراىيم ؿُبَمَّد وتعليق ربقيق القاىرة، اغبديث، دار األوَّؿ، اعبزء األـّ،

 والثَّانية األوىل الشَّهادة يعن التشهُّد - التشهُّدِيتعلَّمِأنِالَفرائضِعليوَِِِوَجبتُِمسلمٍُِِكلِ ِفعلى -
ِفعليوِِِالتشهُّدُِيحِسنُِِوىوِالنَّبيِعلىِوُيصل يِفيهاِيتشهَّدِلمِصالةًِِصّلىِومن - النَّبّ  على والصَّبلة

ِيجمعهماِحتَّىِاإلعادةِفعليوِيتشهَّدِولمِالنَّبيِعلىِصلَّىِأوِالنَّبيِِّعلىُِيصلِ ِولمِتشهَّدِوإنِِِْإعادتها،
 ىو وىذا ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على الصَّبلةِ  مع والثَّانية، األوىل الشَّهادة التشهُّد، ذكر من البُدَّ  أي - جميعاًِ
 ..!! الشَّافعيّ  تشهُّدُ  بالضَّبط وىو صبلِتكم ف اآلف تفعلونوُ  الَّذي
 ُتضيفوا أفْ  عليكم هببُ  ذلك، تتشهَّدوف وأنتم الشَّافعي، تشهُّدَ  يتشهَّدوا أفْ  لشيعِتهم وُببُّوف ال األَِئمَّة قطعاً 

 ابن ذكر كما اظبوُ  كاف الَّذي األـّ  كتاب ىو ىذا اؼبئة، ف مئة شافعيي  تشهُّدٌ  فتشّهدُكم وإالَّ  الثَّالثة الشَّهادة
 والفقو اؼببسوط، لكتابوِ  عنواناً  ووضعو االسم ىذا أخذ الطوسي وشيخنا ،(اؼببسوط) الفهرست ف النَّدمي

 لكتاب اسمٌ  ىو باألساس فاؼببسوط اؼببسوط، اؼبعروؼ الفقهيّ  كتابو ف ىو الطوسي لشيِخنا االستداللّ 
 إىل رحل أفْ  بعد ولكن باؼببسوط، وُيسمَّى باغُبجَّة ُيسمَّى كتابُو كاف العراؽ ف الشَّافعي كاف حينما. األـّ 

 ىو الشَّافعي أفَّ  معلوماً  وليس األـّ، بكتابِ  ذلك بعد الكتاب ىذا ُعِرؼ الكتاب ف كثرياً  شيئاً  وغريَّ  مصر
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 ومل الشَّافعي، من ِكتابوِ  تسمية أخذ الطوسي فالشَّيخ االسم، هبذا الشَّافعيَّة بني ُعِرؼ ولكن ظَبَّاه الَّذي
 عنوافَ  فاقرأوا عنوانِو، من يُقَرأ اؼبكتوب بأفَّ  يُقاؿ أال أيضاً، ااِلستنباط طريقةَ  أخذَ  بل فقط العنوافَ  يأخذ

 !الشَّافعي كتاب عنواف نفسوُ  ىو بأنّو والحظوا اؼببسوط، فهو الطوسيّ  الشَّيخ كتابِ 
 األوَّؿ، اعبزء ،(الفقيو وبضره ال من) كتاب ىو ىذا فيها، غرابة ال العناوين أخذ مسألة ذلك، ف غرابةَ  وال

ِأمَّا - الصَّدوؽ؟ الشَّيخ يقوؿ ماذا 2 صفحة اؼبقدِّمة، إىل اذىبوا اؼبقدَّسة، قم اإلسبلمي، النَّشر مؤسَّسة
ِاهللِعبدِأبوِالدَّي نِالشَّريفَِوَرَدىا -:يقوؿ أفْ  إىل - الغربةِبالدِإلىِالقضاءِساقنيَِلمَّاِفإنَّوِبعد

ُِمَحمَّدِصنَّفوُِِبكتابٍِِفذاكرني -:يقوؿ أفْ  إىل - إسحاقِابنِالحسنِابنُِمحمَّدِوىوِبنعمةِالمعروف
 - الطبيب وبضره ال من طبيبُ  - الطَّبيبِيحضرهُِِلِمنِبكتابِوترجموُِِالرَّازيِالمتطب بِزكريَّاِابنُِ

ِواألحكامِوالشَّرائعِِِوالحرامِوالحاللِِِالفقوِِِفيِكتاباًِِلوُُِِأصن فِأنِِْوسألنيِمعناهِفيِشافٍِِأنَّوُِِوذكر
 وبضرهُ  ال َمن الرَّازي كتاب لعنواف وفقاً  العنواف ىذا فجعل - الفقيوَِيحضرهُِِلِمنِبكتابِوأُترجموُِ
  !!ذلك ف غرابةَ  فبل موجود الشَّيء وىذا الطبيب،

 بأس، ال فقط الكتاب عنواف أخذ الطوسي الشَّيخ أفَّ  لو اؼبضموف، ف ىي الغرابة العنواف، ف ليس الغرابة
 الطريقةِ  على التشهُّد ىذا الشِّيعة َعلَّم ولذلك معاً، واؼبضموف العنواف أخذ بل فقط، العنواف يأخذ مل ىو

 ألىل اؼبخالف للذَّوؽ وفقاً  يأت الكبلـ ىذا ،(درجَتوِوارفعِشفاعَتوِوتقبَّل: )اإلضافة وىذه الشَّافعية،
 ويعتقدوف القيامة يـو ف شفاعة للنَّبّ  أفَّ  يعتقدوف العقيدة، ىذهِ  يعتقدوف البيت ألىل اؼبخالفني ألفَّ  البيت،

 وُعلماءنا، ُخطباءنا، لكنَّ  هبذا، يعتقدوف صبيعاً  يكونوا مل وإفْ  ُدعائِهم، بسبب درجاتُو ترتفعُ  النَّبّ  أفَّ 
 !! اآلراء أخسِّ  وراء ركضوا ومراجعنا

 الشِّيعةِ  من فعّشاقو ذائقة، صاحب ُكلِّ  ذوؽِ  حبسب األكرب، الشَّيخُ  أو األبرت الشَّيخُ : عريب ابن تفسري ىذا
 قطعاً  عريب، ابن الدِّين ؿُبيي األبرت الشَّيخُ  األبرت، الشَّيخُ : أقوؿ اغبمد وِ  وأنا األكرب، الشَّيخ: يقولوف

 851: صفحة ف عريب ابن تفسري من الثَّاين اعبُزء ىو ىذا ،(األكرب الشَّيخ تأليف: )الكتاب على مكتوب
ِالحقيقةِِِفيِفالـُمصل يِللكمالتِواإلفاضةِِِوالتأييداتِباألمدادِِِالنَّبيِِّعلىُِيصلُّونِومالئكتوِاهللِإنَِّ -

ِلوِوتسليمهمِعليوِِِالمؤمنينِصالةِتُعَلمِذلكِومنِواسطة،ِوغيرِبواسطةِوتفصيالًِِجمعاًِِتعالىِاهللِىو
ِفإنَّهاِوِصفاتِوِلذاتوِِِومحبَّتهمِوكمالوِلهدايتوِِِقـَُبولهمِعليوِصالتهمِوحقيقةُِِالتفصيلَِحي زِمنِفإنَّها
ِيُوَصفِولمِظهرت،َِلَماِلكمالتوِِِقبولهمِيمكنِلمِلوِإذِللفيضِوتعميمٌِِوتكميلٌِِمنهمِلوِإمدادٌِ

ا - بالتأثُّرِتحتِمنِأوِبالتأثيرِفوقِمنِيكونِأنِِْمنِأعمِِّفاإلمدادُِِوالتكميلِبالهدايةِِ  كبلُمو يكوف ردبَّ
 اؼبؤمنني صبلة عن اغبديث لكن واضحة، ا من الصَّبلةُ : يقوؿ ىو ىكذا االصطبلحات، من بشيءٍ  مغّلفاً 
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ا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا: ﴿اؼبسلمني صبلة وعن  ذاتاً، النَّبّ  تنفعُ  ال الصَّبلة ىذه: يقوؿ ،﴾حَسٍِّْْاً ًَسٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّ
ا  على ىو الصَّبلة ىذهِ  على يرتتَّبُ  الَّذي اؼبدد أو لئلمداد بالنِّسبة يقوؿ لذا الػمصلِّني، نفس هبا ينتفع وإمبَّ

 على بصبلهتم يتأثَّروف ىم يعن بالتأثُّر، ربت من أو بالتأثري فوؽ من يكوف أفْ  من أعمّ  فاإلمداد كبوين،
 بالنفع تعود النَّبّ  على الػُمصلِّني صبلة أفَّ  مرادهُ  مراُده، ىو ىذا درجَتو، يرفعوف فبل النَّبّ  ف يؤثِّروف وال النَّب

ِوكمالوِِِلهدايتوِِِقـَُبوُلهمِعليوِصالتهمِوحقيقةُِ -:قاؿ قاؿ؟ ماذا لذلك ا، رسوؿِ  على ال عليهم
ِلوُِِإمدادٌِِفإنَّها - اؼبدد يأت النَّبّ  على ُيصلُّوف حني يعن - منهمِلوِإمدادٌِِفإنَّهاِوصفاتِو،ِلذاتوِِِومحبَّتهم

م منهم لوُ  بإمداد ُمرادهُ  - للفيضِوتعميمِوتكميلِمنهم  وِىدايَتوُ  ِديَنوُ  ويقبلوف النَّبّ  على ُيصلُّوف حني أهنَّ
م م بسببِ  اؽبادي بأنَّوُ  يُظهروف فإهنَّ  موضوع ف بنيَّ  كما لذاتِو، تكميلٍ  من فليس وإالَّ  هبدايتو اىتدوا أهنَّ
 الصَّبلة ولكنَّ  ا، رسوؿ ف مؤثِّرة مؤثِّرة، تكوف ا رسوؿ على ُمباشرة اِ  من اِ  َصبلةَ  أفَّ  والتأثُّر، التأثريِ 

 .عليو َصلُّوا الَّذين ف اؼبؤثِّر ىو ا رسوؿُ  يكوف بل ا رسوؿ ف ُمؤثِّرة تكوف ال ا رسوؿ على اؼبؤمنني من
 الَّذي الكبلـ ومن الكاظمي حبيب الشَّيخ طرحوُ  الَّذي الكبلـ من وأدؽّ  وأفضل أعمق ىو الكبلـ ىذا

 عقل بُنية تشويو ف كبري تأثري ؽبا كاف الَّيت اؼبصادر أحد عريب، ابن كبلـ ىذا الشريازي، السيِّد طرحوُ 
 .ومراجِعنا خطبائِنا حديثِ  من أفضلُ  ىو ذلك ومع الشِّيعيَّة، النُّخبة
 العصر ف ُقطب سيِّد ِمن وَعَداءً  َنصباً  أكثر ىو من ىناؾ وىل(: القرآف ظبلؿ) ف قطب سيِّد وىذا

 اعبُزء ىو وىذا الشروؽ، دار ذلك، قطب سيِّد ف يعتقدوف ال اآلخروف بنظري، ىذا قطعاً ! اغباضر؟
 من جزء ُكلّ  وليس بالكامل األجزاء صفحات رُقِّمت الطبعة ىذه ألفَّ  ،2113 صفحة ف اػبامس،
ِفيِبالثَّناءِِذكرهُِِالنَّبيِِّعلىِاهللِِِوصالةُِ -:يقوؿ يقوؿ؟ ماذا ،2113 صفحة بِو، اػباصَّة أرقاموُ  لوُ  األجزاء

ِتُرد دُِِحيثَُِِسنيَّةِمرتبةٍِِمنِلهاِوياِوتعالى،ِسبحانوِاهللِعندِلوُِِدعاؤىمِمالئكتوِِِوصالةُِِاألعلىِالمأل
ِالوجودِكيانِفيِويثبتِأرجاؤهِبوِِِوتتجاوبُُِِكلُّوِالكونُِِبوِِِوُيشِرقُِِنَبي وِِِعلىِاهللِثناءِالوجودِجنبات

 ُثَّ  - التكريمِوىذاِالن عمةِىذهِبعدَِتكريمِولِنعمةٍِِمنِوماِالباقي،ِاألبديِِّالقديمِاألزليِالثناءِذلك
 لصبلة قيمة ال يقوؿ - وتسليموِِِالعليِِّاهللِصالةِبعدِوتسليمهمِالبشرِصالةُِِتذىبُِِوأين -:يقوؿ
ِوصالةِوتسلميوِِِالعليِِّاهللِصالةِبعدِوتسليمهمِالبشرِصالةِتذىبُِِوأين - النَّبّ  على آمنوا الَّذين

ِصالتهمِيقرنَِِبأنِالمؤمنينِتشريف - يريد ا - اهللِيشاءُِِإنَّماِوتسليمهمِاألعلىِالمألِفيِالمالئكة
 القديمِاألزليِالكريمِالَعَلويِباألفقِالطريقِىذاِعنِيصلهمِوأنِِْتسليموِإلىِوَتسليمهمِصالتِو،ِإلى
 فهو - القديمِاألزليِالكريمِالُعلويِباألفق - اؼبعىن نفس اؼبعىن الُعلويّ  باألفق أو الَعَلويّ  باألفق -

 قطب سيِّد فكبلـ ُقطب، سيِّد كبلـ ىو ىذا ا، لرسوؿِ  ال ؽبم تشريف ىي اؼبؤمنني صبلة بأفَّ : يقوؿ
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 !!لكم ىنيئاً  شيعةَ  يا لكم فهنيئاً  ومراجِعنا، ُخطبائِنا كبلـِ  من أفضل نبا عريب ابن وكبلـ
 قطب وسيِّد عريب ابن ومسخرة؟ مضحكة بأنَّكم توافقونن توافقوف؟ ال أـ مضحكة أنَّكم على توافقوف اآلف
 وآلو عليو ا صّلى ا رسوؿِ  على الصَّبلة معاين عن يتحدَّثوف ىكذا البيت ألىل والعداء النَّصب رموز

 عرضُتها، الَّيت باألمثلةِ  ُمنحصرةً  ليست والقضيَّةُ  واستمعتم شاىدمت لقد! يقولوف؟ ماذا رموزكم وىؤالء وسلَّم،
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  كلِّ  وف اػبطّ  طوؿ على موجودة القضيَّة ىذه  .الرظبّية الشِّيعيَّةِ  الدِّ

اً  واضحة اآلية واألربعني الثَّالثةِ  اآلية ف األحزاب، سورة ف  ٌُِْخْشِجَىُُ ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :جدَّ

 ف يكونوف الَّذين ىم اؼبؤمنوف اؼبؤمنني، عن اغبديث ،﴾سَحِّْاً بِاٌُّْؤِِْنِنيَ ًَوَاَْ اٌنٌُّس إٌََِ اٌظٍَُُّّاثِ َِِّٓ
 الظُّلماتِ  من إخراجهم إىل ذلك فيؤدِّي عليهم ُتصلِّي واؼببلئكةُ  عليهم ُيصلِّي وتعاىل سبحانو ا الظُّلمات،

 على يعودُ  اإلؽبية الشَّأنية ضمري ىنا ىو( الَّذي ىو) اؼبؤمنني، على اؼببلئكة وصبلة ا صبلة ىذهِ  النُّور، إىل

 ا صبلةُ  ىذهِ  ﴾سَحِّْاً بِاٌُّْؤِِْننِيَ ًَوَاَْ اٌنٌُّس إٌََِ اٌظٍَُُّّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :ا
 مع تتناسب الصَّبلة َىذهِ  قطعاً  آمنوا، بالَّذين اؼبختصَّة الرَّضبة ف بنا، الرَّضبة دائرة ف علينا، اؼببلئكة وصبلةُ 

 شيء، أيَّ  فيوِ  أضع أفْ  أردتُ  إذا الوعاء ىذا القابل، ِبَقَدرِ  ىو والعطاء والفيض عليها، كبنُ  الَّيت الدرجات
 ال الوعاء، ىذا وحيِّز يتناسب ؿبدود عددٍ  ضمن إالَّ  األوراؽ كهذه أوراقاً  أضع أفْ  أستطيع ال ورقاً، أو سائبلً 

 الَعطاء أفَّ  تقتضي؟ ماذا اغبكمةُ  للحكمة، ـُبالفاً  ذلك ويكوفُ  ذلك، يبكن ال مؤّلفة، أالفاً  أضع أفْ  أستطيع
 قلب أوعية، قلوبنا ،(َأْوَعاَىاَِوَخيُرَىاَِأْوِعَيةِالُقُلوب: )اؼبؤمنني أمري يقوؿ ما مثل القابل، بقدرِ  الَفيض وأفَّ 

اً  يستوعب وعاء اً  يستوعبُ  وعاء وقلبك ُمعيَّناً، حدَّ  يأتينا دبددٍ  ىو النور إىل الظُّلمةِ  من إخراجنا معيِّناً، حدَّ
  .لقُلوبنا االستيعابّية والقدرة يتناسب اؼبدد وىذا علينا، واؼببلئكةِ  ا صبلةِ  بسبب

َُّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿  اغبديث ىنا، واضح ﴾سَحِّْاً بِاٌُّْؤِِْننِيَ ًَوَاَْ اٌنٌُّس إٌََِ اٌظٍُّ
 ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  نورِ  إىل ظُلمِتنا من لَبرج الصَّبلة ىذهِ  وبسببِ  الظُّلمة، ف وكبنُ  نُوٍر، وعن ظُلمةٍ  عن ىو

  :قالت بل ذلك، قالت ما اآلية آخر، أحدٍ  على ُيصلِّي أفْ  اؼبؤمنني من أحداً  تأمر مل اآلية
 فليصلِّ  قالت ما ،﴾سَحِّْاً بِاٌُّْؤِِْنِنيَ ًَوَاَْ اٌنٌُّس إٌََِ اٌظٍَُُّّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿

 البعضِ  على بعُضُهم اؼبؤمنوف فليصلِّ  قالت ما ىكذا، قالت ما تسليما، ويسلُّموا بعض على بعُضكم
 يـو حلقة ف بَػيَّنتُ  كما! ا؟ رسوؿَ  تنفع فكيف أنفَسهم، تنفعُ  ال وىي ناقصة، صبلهَتم ألفَّ  ؼباذا؟ اآلخر،

 َصلِّ  اللَُّهمَّ  الصَّبلة، ىذه معىن نعرؼ ال معناىا، نعرؼُ  ال أصبلً  وكَبنُ  ملحونة، اؼبؤمنني صبلة بأفّ  أمس
 .اؼبداراة بلساف جاءت تقريبّية قضايا فهذه معافٍ  من خبصوِصها يُذكرُ  وما لُغز، ىذا ؿُبَمَّد وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  على
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َْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :واػبمسني السَّادسةِ  اآليةِ  ف األحزاب، سورة نفس وف  اآلية قالت ما ،﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍَُّ
 ظبَّتوُ  ىكذا األنوار، أصل وىو النُّور، على النُّور وىو النُّور، ىو النَّبّ  ألفَّ  النُّور، إىل الظُّلماتِ  من لُيخرجوُ 
 الرِّوايات أصبلً  البيت، أىل روايات ف وردت التسمية وىذهِ  األنوار، نورُ  ىو النَّبُّ  البيت، أىل كلماتُ 
ثتنا   .نورهِ  من تنوَّر األنوار نور أفَّ  الكاف، وغري الكاف ف الرِّوايات نورِه، ِمن تنوَّر قد األنوار نورَ  أفَّ  عن حدَّ

 اٌسََّّاًَاثِ ٌُٔسُ اٌٍَّوُ﴿ ؿُبَمَّد ىو ىذا الػُمَحمَّديَّة، اغبقيقةُ  ىو ىذا؟ ىو َمن ﴾ًَاٌْأَسْضِ اٌسََّّاًَاثِ ٌُٔسُ اٌٍَّوُ﴿

 اٌٍَّوُ َّيْذُِ ٌُٔسٍ عٍَََ ٌُّٔسٌ﴿ :اآلية وآخر ىذا، ؿُبَمَّدٌ  ﴾ًَاٌْأَسْضِ اٌسََّّاًَاثِ ٌُٔسُ اٌٍَّوُ﴿ ؿُبَمَّد ىو ىذا ﴾ًَاٌْأَسْضِ

 اِ  صلواتُ  زمانِنا بإماـِ  سرتتبط اؼبعاين ىذه كلُّ  لنورِه، ا ويهدي النُّور، على النُّور ىو ىذا ﴾ٌِنٌُسِهِ
  .اؼبطلب ىذا ف أخوضَ  أفْ  أُريد ال اآلف وأنا عليو، وسبلموُ 

 ف مرَّ  كما النُّور إىل الظُّلمة من النَّبّ  إلخراج معىن من ىناؾ ليس ،﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿

َُّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ﴿ :لنا اػبطاب شيٍء؟ أليِّ  ﴾ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :واألربعني الثالثةِ  اآليةِ   اٌظٍُّ

 مثاالً  جاءتنا اآلية فيها، نتدبَّر لكي بل اآلية، ىذهِ  قبل األحزاب سورة ف ُجزافاً  تأتِ  مل اآلية ،﴾اٌنٌُّس إٌََِ

 بشكل ﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :وآلو النَّبِّ  على الصَّبلة معىن نُدرِؾُ  ال ألنَّنا وتوضيحيَّاً، تقريبياً 

 هبذه ىنا جاء ﴾عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :واألربعني الثَّالثةِ  اآليةِ  ف ىنا التعبري حّتَّ  الحظوا مفتوح، ُمطلق

 الرموز ف وحّتَّ  الغيبة، ضمائر من( ىو) ضمري العربية وف ﴾عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ (:ىو) التسمية
 ضمري( ىو) والببلغة النَّحو قواعد ف ما مثل الغيبيَّة، اؽبوية إىل ُتشري( ىو) الصُّوفّية الرموز وف العرفانّية

 الغيوب وغيب الغيوب، غيب إىل الغيبّية اؽبويّة إىل إشارة( ىو) واإلشارات الرِّموز وف للغائب، ضمريٌ  غيبة،
 ؽبا واعببللّية اعبمالّية األظباء وىذهِ  َشأف، ِف  ُىو يَوـٍ  وُكلُّ  واعببللية، اعبمالية أظبائوِ  عامل ف ذبلِّيات لوُ 

 ُكلِّ  وف حبسِبو، ـبلوؽٍ  ُكلِّ  ف وتظهر اؼبخلوقات، وعلى الكائنات، على تظهرُ  وىي وذبّلياهُتا، شؤوهُنا
 اؼبخلوؽ كماؿِ  مع يتناسبُ  فهو اؼبخلوقات إىل األظباء فيضِ  من يأت وما ونقٌص، كماؿٌ  يتجّلى ـبلوؽٍ 

 ابتدائية َخربية صبلة ابتدائية، صبلة ﴾اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :بدأت اآلية ىنا ﴾ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :ُىنا بينما ونقِصو،

 صروباً  وبتاجُ  ال اؼبوصوؿ االسم ﴾ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :اؼبوصوؿ باالسم وجاءت ﴾اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ :باؼببتدأ ابتدأت
 الَّذي ىو ؟"الَّذي" ىو فمن" الَّذي" تقوؿ حينما اؼبوصوؿ، بصلة ُيسمَّى ما وىو تشرَحوُ  كي صلةٍ  إىل
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 ابتدأت ىنا بينما مشروطة، وجودات ُمقيَّدة، وجودات ألنّنا ؼباذا؟ وشروط قيود ىناؾ اعبهة، ىذه من ُيصلِّي
 اعبماؿ معاين ُكلَّ  ألفَّ  واعببلؿ، اعبماؿِ  معاين لكلِّ  اعبامع االسم وجاء ﴾اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :للتأكيد( بإفَّ ) اآلية

 الكبلـ تفصيل بصددِ  لستُ  وأنا ُىناؾ، واآلية ىنا اآلية بني كبري فارؽٌ  النبويّة، الذَّات ىذه ف ىي واعببلؿ
 بسببِ  درجاهتا ترتفعُ  ال الزَّىراء فإفّ  الزَّىراء، على ُنصلِّي حني إنَّنا لكم أُبنيِّ  أفْ  أردتُ  فقط اآليات، ىذهِ  ف

 كما! قصرِىا ِمن ولبرُجها فنزعزُعها الزَّىراء على ُنصلِّي أنّنا أو! أيضاً  األقدس وجنابكم األقدس جنايب
 غرهِبا، ف أو األرض شرؽِ  ف عليك صّلى فبلف ا، رسوؿُ  ويفرح الزَّىراء وتفرح حبيب، الشيخ وُبدِّثكم

 [!!أكرب مكاف ىذا وِطلعوا، أغراضكم شيلوا يا يا]
 آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا﴿ :اعبامع االسمُ  ىو ا ومفتوحة، ُمطلقة صبلة ىذه ﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿

 ألفَّ  ؼباذا؟ لو ُمسّلمة العقوؿ قبعل ناقصوف، ألنَّنا األمر؟ لوُ  ُنسلِّم ؼباذا األمر، لوُ  سّلموا ﴾ًَسٌٍَُِّّا عٍََْْوِ صٌٍَُّا
 وكبنُ  كامل، ألنَّوُ  لوُ  ُنسلِّم لو؟ ُنسلِّم ؼباذا الكامل؟ يُكِمل أفْ  يستطيع النَّاقص ىل صباعة يا ناقصة، ُعُقولنا

 ال يستطيع، ال! الكامل؟ يتصوَّر أف يستطيع النَّاقص أساساً ! الكامل؟ ُيكمِّل أفْ  يستطيع النَّاقص ناقصوف،
 يستطيع، ال البلوغ؟ قبل البلوغ معىن يعرؼ أفْ  يستطيع البالغ غري الكامل، يتصوَّر أف النَّاقص يستطيع
 لذا ذلك، يبكنُ  ال يبكن، ال يستطيع، ال الكبري؟ باؼبعىن العالػِم العالػِم! العالػِم؟ يتصوَّر أفْ  يستطيع اعباىل

 ىي دبعناىا جهلنا مع دبعناىا، جهِلنا مع وبُِلطِفهم لنا تكميلٌ  ىي ِقَبِلنا من ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّدٍ  على فالصَّبلةُ 
 ومن صبلِتك من وَلكَ  معناىا، نعرؼ ال ألنَّنا ناقصةً  ملحونةً  صبلةً  عليهم ُنصلِّي كبن بلطِفهم، لنا تكميلٌ 
 ال قاصٍر، خاطئٍ  بشكلٍ  فسُنقبل صبلتنا على أقبلنا لو حّتَّ  فنحنُ  عليو، أقبلتَ  ما قُرآِنك ومن ُدعاِئك
 من نعرفو فما واضحة، القاعدة ىذهِ  ،(الـُمقرَّبينَِسي َئاتُِِاألَبـَْرارَِحَسَناتُِ: )ؿُبَمَّد وآؿ ؿُبَمَّدٍ  مع يتناسب

 بالنِّسبةِ  حّتَّ  سّيئة، ىو اغبقيقةِ  ف لكنَّوُ  القاصرة، لعقولنا بالنِّسبةِ  حسنةً  يكوفُ  قد الصَّبلة ىذهِ  ف معىنً 
 ليست( الـُمقرَّبينَِسي َئاتُِِاألَبـَْرارَِحَسَناتُِ: )القاعدة ىذهِ  ألفَّ  درجًة، وأعلى رُتبةً  منَّا أعلى ىم ِلشيعةٍ 
 ألفَّ  والطقوس، بالعملِ  ترتبط أفْ  قبل والعقيدة بالفكرِ  ترتبطُ  أساساً  القاعدة ىذه والطقوس، بالعمل ُمتعلِّقةً 

 وف عباداتٍ  ف تتجلَّى واألفكار والعقائدُ  واألفكار، العقائدِ  عن فروع ىي واؼبناسك والطقوس األعماؿ
  .معّينة مناسكٍ  وف طقوسٍ  وف سلوكياتٍ  وف أخبلؽٍ  وف معامبلتٍ 

 ومراجع الشِّيعة ُعلماءِ  عداوةُ  ما أدري ال الكامل؟ البليغِ  القوؿُ  ىذا الكبرية اعبامعةِ  الزِّيارةِ  ف نقرأُ  ماذا كبنُ 
 بليغاً  أقولو قوالً  ا رسوؿ بن يا علَّمن اؽبادي اإلماـ يسأؿ السَّائل! الكبرية؟ اعبامعةِ  الزِّيارة مع الشِّيعة
 التشهُّد ىذا الكامل، البليغُ  القوؿُ  فهي الكبرية، اعبامعةَ  الزِّيارةَ  يُعلِّموُ  واإلماـ منكم، واحداً  ُزرتُ  إذا كامبلً 
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 البليغُ  القوؿُ  الكامل، البليغِ  القوؿِ  على اؼبعىن ىذا ونعرض معانيو نأخذ أف أردنا إذا الصَّبلة ف اؼبوجود
 ؿُبَمَّد شؤوف من شأف ىي( َدرَجتوِوارَفعِشفاعتوَِوَتقبَّل: )التشهُّد ف العبارة وىذه دستور، ىو الكامل

 اعبامعةُ  الزِّيارةُ  الكبرية، اعبامعة الزِّيارة دستور على الدستور، ىذا على نعرَضها أفْ  علينا وآلو، عليو ا صّلى
 تقوؿ؟ ماذا الكبرية

 الصَّبلة بينما أنواراً، خلقهم ا (أَنـَْوارَاًِِاهللَُِِخَلَقُكم) ماذا؟ العبارة ىذه وقبل (ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكم)

 ىم أمَّا ﴾اٌنٌُّس إٌََِ اٌظٍَُُّّاثِ َِِّٓ ٌُِْخْشِجَىُُ﴿ شيٍء؟ أليِّ  ﴾ًٍَََِائِىَخُوُ عٍََْْىُُْ ُّصٍَِِّ اٌَّزُِ ىٌَُ﴿ ماذا؟ علينا

 ﴾اٌنَّبِِِّ عٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِائِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ األحزاب؟ سورة ف أيضاً  جاءت ماذا اآلية لذلك أنواراً، ُخلقوا أساساً 
 الوجود ىذا ف نورٍ  من كاف وإذا األنوار، أصل ىو ألنَّوُ  نور، عن حّتَّ  وال ظلمة عن حديث ىنا يوجد ال

 يعن ؿُبِدِقني (ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكمِأَنـَْوارَاِاهللَُِِخَلَقُكم) :الػُمَحمَّديَّة اغبقيقة من أي النور، ىذا فمن
 إنساف يُقاؿ ؼباذا (ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكم) بوِ  أحاط بالشَّيء أحدؽَ  العرش، من أوسع فهم ؿبيطني
 ؼباذا؟ العني َحَدقةُ  لوُ  يُقاؿ العني لسواد أو العني إلنسافِ  يُقاؿ ؼباذا سواُدىا، ىو؟ ما العني إنساف العني،
 اغبدقة أفّ  يعن اغبدقة، ىذه ف تظهر تظهر؟ أين الّصور جبنبك، الَّذي عني إىل أو اؼبرآة ف عينك إىل انظر

 .للعرش وجودَ  فبل ولوالىم فيهم، ظاىرٌ  العرش أفَّ  يعن ؛ؿُبِدقني بعرشوِ  فجعلُهم: إذاً  بالصُّورة، ؿُبيطة
 عني النَّاظرة، ا عني (النَّاِظَرةِاهللَِعينَِِيَاَِعَليكَِِالسَّاَلمُِ) :اؼبؤمنني أمري زيارة ف زياراهتم، ف لُباطبهم كبنُ 

 اٌسٌَََّّاثِ﴿ ماذا؟ ﴾وُشْسُِّْوُ ًَسِعَ﴿ العرش ف ىو َشيءٍ  وُكلُّ  شيء، ُكلُّ  حدقتها؟ ف يكوف ماذا ا

َِعينَِِيَاَِعَليكَِِالسَّاَلمُِ) ا َعنيُ  وىم ا، َحَدقةُ  فهم ؿبدقوف، بعرشو وىم العرش، ف والكرسيُّ  ﴾ًَاألَسْض
 ُىم الزَّىراء، ىو وعليُّ  عليي، ىي والزَّىراءُ  عليي، ىو ىذا عليي  ،(الَواِعَيةِوُأُذنَوُِِالَباِسَطةِوَيَدهُِِالنَّاِظَرةِاهلل

 ونوريّةٌ  واحدٌة، حقيقةٌ  ُىم عليي، ىي والزَّىراء الزَّىراء ىو عليي  عليي، نعم ُكفء؟ للزَّىراءِ  ىل. واحدةٌ  حقيقةٌ 
  .فاطمة إالَّ  ُكفؤٍ  من لعلي   وليس عليي، كفُؤىا دوف، فما آدـ ِمن ُكفؤٌ  ؽبا ليس الزىراءُ  واحدٌة،

 ُنصلِّي كبنُ  أنّنا ال علينا ِمنَّةٌ  أنُتم (ِبُكمَِعَليَناَِمنََِِّحتَّىُِمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكمِأَنـَْوارَاًِِاهللَُِِخَلَقُكم)
 أوَّؽبا نعرؼُ  ال الَّيت األنوارُ  أيَّتها العامل، ىذا ف لنا فظهرمت (ِبُكمَِعَليَناَِمنََِِّحتَّى) :عليكم ِمنَّةً  ونكوف عليُكم

 أطهرُ  نبا؟ من طاىرين، أطهرِ  ف النُّوراف ىذاف الشَّريف، الكاف ف الرِّواية نوٍر، على نُوراً  ذبلَّت الَّيت وآخَرىا،
، نور أشرؽ ىنا ومن ؿُبَمَّد نورُ  أشرؽ ىنا ومن طالب، وأبو ا عبد طاىرين  ىذا ف ذبلَّت األنوار ىذه علي 
ِِبُكمَِعَليَناَِمنََِِّحتَّىُِمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِفَجَعَلُكمِأَنـَْوارَاًِِاهللَُِِخَلَقُكم) :علينا ونِعمةً  علينا، ِمنَّةً  ذبلَّت العامل،

 :علينا ِبُكم منَّ  أفْ  بعد (َعَليُكمَِصاَلتـََناَِوَجَعلَِِِاْسَموِِفيَهاَِويُْذَكرَِِتـُْرَفعَِأنِِْاهللَُِِأِذنَِِبـُُيوتٍِِِفيَِفَجَعَلُكم
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 الطِّيب، من خليَّاً  كاف اػبلق ىذا يعن (لِـَخْلِقَناِِطْيَباًِِِوَليَِتُكمِِمنِِبوَِِِخصََّناَِوَماَِعَليُكمَِصاَلتـََناَِوَجَعلَِ)
 الطِّيب عكس اػبَبَػث، الطِّيب عكس ىو؟ ما الطِّيب عكسُ  يعن؟ ماذا الطِّيب من خليَّاً  خلقنا يكوفُ  حني

ِلِـَخْلِقَناِِطْيَباًِِِوَليَِتُكمِِمنِِبوَِِِخصََّناَِوَماَِعَليُكمَِصاَلتـََناَِوَجَعلَِ) :الَفساد الطِّيب عكسُ  الكريهة، الرائحة
َِوَأْشَهدُِ! )الطُّهر؟ أصلِ  درجةَ  ترفع أف النَّجاسة ىذهِ  تُريد فكيف قَباسة، كَبنُ  دونكم من (أِلَنـُْفِسَناَِوَطَهارَةًِ

َِوَطُهرِِفيَهاِأَْنتََِِأْرضٌَِِوَطُهرتِِْالِباَلدِِبكََِِوَطُهَرتَِطُهرتَُِِمَطهَّرِطَاِىرٍِِطُْهرٍِِِمنُِمَطهَّرِطَاِىرٌِِطُْهرٌِِأَنَّكَِ
  (.َحَرُمك

يقة، زيارة ف نقرأ ماذا ِـّ  زيارة ف الصدِّ  َطُهرنا (ِبَوَليَِتكَِِِطُهْرنَاَِقدِِْبِأَنَّاِأَنـُْفَسَناِلُِنَبش ر) واغُبَسني؟ اغَبَسن أ
ِلِـَخْلِقَناِِطْيَباًِ) الوالية هبذهِ  (ِوَليَِتُكمِِمنِِبوَِِِخصََّناَِوَماَِعَليُكمَِصاَلتـََناَِوَجَعلَِ) :اؼبضموف نفسُ  ىو بواليِتك
ُفِسَناَِوَطَهارَةًِ  ُتضيف أف تستطيع ىل النَّقص ىذا ُكلُّ  فيها الَّيت الكائنات ،(ِلُذنُوبَِناِوََكفَّارَةًِِلََناَِوتـَزِْكَيةًِِأِلَنـْ
 يا ىذه عقوؿٍ  أيُّ  ،(ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِوَجَعَلُكم! )ا؟ وعنيُ  ا، َحَدقةُ  ىي الَّيت األنوار ؽبذه كماالً 

َءنا، يا مشاىبَنا، يا أساتذتَنا، يا الكراـ، مراجَعنا يا خطباَءنا،  يا فضائياتِنا، يا ُمفسِّرينا، يا ُمفكِّرينا، يا أجبلَّ
 ل وتقولوف!! َفرحوف والشِّيعةُ ! الشِّيعة؟ ُعُقوؿ ف اؽبراء ىذا بكلِّ  تضخُّ  الَّيت العنكبوتّية الشَّبكة على مواقَعنا

 !؟..كةضحَ مَ  بأنَّنا تصُفنا ؼباذا
 نفس (ِلُذنُوبَِناِوََكفَّارَةًِِلََناِرَْحَمةًَِِعَليُكمَِصاَلتـََناَِوَجَعل) أِئمَّتكم؟ زُباطبوف ماذا البقيع، أَِئمَّة زيارةِ  ف

 ىذا (َمْنَبُتُكمَِوطَابَِِِطْبُتم ؛ َمْنَبُتُكمَِوطَابَِِِطْبُتم) الزِّيارة؟ ف قبد ماذا بالكامل الزِّيارة نقرأ لو التعابري،
ِِبُكمَِمنََِِّمْنَبُتُكمَِوطَابَِِِطْبُتم) !ربكموف؟ كيف لكم ما ِطيبِو؟ إىل ِطيباً  فأضيفُ  أُطيُِّبو أنا الطَيِّب، اؼبنبتُ 
ْينَِديَّانَُِِعَليَناِِبُكمَِمنَِّ) :عليكم أَمنُّ  الَّذي أنا ولستُ  عليّ  ِمنَّةٌ  أنُتم (الد ينَِديَّانَُِِعَليَنا ِِفيَِفَجَعَلُكمِالد 

 زيارة وف الكبرية اعبامعة الزِّيارة ف ىي ىي العبارات تبلحظوف (ِاْسُموِِفيَهاَِويُْذَكرَِِتـُْرَفعِأنِِْاهللَِأِذنَِِبـُُيوتٍِ
يقة ِِبَماَِخْلَقَناَِوطَيَّبَِِلََناِاهللُِِِاْخَتارَُكمِإذِِِْلُذنُوبَِناِوََكفَّارَةًِِلََناِرَْحَمةًَِِعَلْيُكمَِصاَلتـََناَِوَجَعلَِ) :الطَّاىرة الصدِّ

َناَِمنَِّ ! درجتو؟ ِارتفاع ف سبباً  وتكونوف ا رسوؿ على تصلُّوف ِإنَّكم ل تقولوف ىذا بعد ،(َوَليَِتُكمِِمنَِعَليـْ
 مرَّة صلُّوا اؼبصطفى اغببيبَ  ُزرمت إذا أنَّوُ  يُعلِّمكم وىو يقوؿ ما إىل ملتفت ىو ىل أدري ال أنا الرَّجل ىذا

 خري بيك انت إذا ىو ؿُبَمَّد، درجةَ  ِارفع ربّ  يا أنَّوُ  اؼبعىن، ىذا استحضروا ولكن ذلك ف إشكاؿ ال واحدة
 أنَّك الكبري حظَّك من يعن حبيث حظ بيك إذا انت ىو! درجتك؟ يرفع ا حّتَّ  لروحك تدعي ما ليش

 الواقع ؽبذا تدعي ما! درجتك؟ ويرفع حّظك يرفع ا من تطلب ما ليش درجَتو يرفع كي لػُمَحمَّدٍ  تدعو
ينيَّة اؼبؤسَّسة ىذي حظّو، الطايح الشِّيعي  ىبّلصها وىبّلصها، حظها يرفع ا حّتَّ  ادعيلها حظها الطايح الدِّ

 ترفعوف ما ا رسوؿ درجة ترفعوف أفْ  وتستطيعوف خري بيكم ػيچىيػ انتوا إذا! السيء؟ اغبظّ  ىذا من
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 !ىذا؟ حديثٍ  أيُّ  واغبماقة، اعبهالة وىذه اعبهل ىذا من أنفسكم زبلَّصوف ما!! أنتم درجتكم
 اعرضوا البَػيِّنة الصَّروبة الواضحة اؼبضامني ىذهِ  اغبديث، فسيطوؿ واألدعية الزِّيارات أُقلِّبُ  معكم بقيتُ  ولو

 البيت، أىل ذوؽِ  مع ينسجم ال ولكنَّوُ  الرِّوايات ف َوَرد صحيحاً، ليس التشهُّد ىذا التشهُّد، ىذا عليها
 -:تشهُّدكم ف تقولوا ال منِّ  نصيحةٌ  الزَّىرائّية، الصَّبلة معاين إىل نصلُ  حني كامبلً  التفصيل لكم وسأبنيِّ 
 الرِّوايات ف الرِّوايات، ف َوَرد تقولوا ال البيت، أىل ذوؽِ  مع ينسجمُ  ال ىذا - درجَتوِوارفعِشفاعَتوِوتقبَّل

 ومبلبسات ومبلحظات ظروؼ بلساف وأخرى اؼبداراة، بلسافِ  وأخرى التقيَّة، بلساف تارةً  الكثري الشَّيء َوَرد
 قواعد لنا وضعوا أصبعني عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  األَِئمَّة ولكن الكبلـ، وبوقت اغبديث بوقت ترتبط
 األفق من ىو ما - درجتوِوارفعِشفاعتوِوتقبَّل -:التشهُّد ىذا يُريدونو، الَّذي األفق معاين لنا وبيَّنوا للفهم
 .التشهُّد بابِ  نفسِ  ف وأحاديِثهم رواياهِتم خبلؿِ  من ذلك لكم وسأثبتُ  أبداً، ؿُبَمَّد آؿ يُريده الَّذي
ينيَّة اؼبؤسَّسةِ  سّيئات صبلةِ  من واضحاً، صار  لفاطمة، وبالذَّات ؿُبَمَّد وآؿ لػُمَحمَّدٍ  مظاِلمها صُبلةِ  ومن الدِّ
 اِ  صلواتُ  درجِتها لرفعةِ  سبباً  تكوف فاطمة على صبلتَنا أفَّ  يعتقدوف ىكذا فاطمة عن اغبديث ألفَّ 

 ..!! عليها وسبلموُ 
 أشرتُ  الَّيت البيانات ىذهِ  بعد النَّظر َدقَّقوا وأنتم مسامِعكم على ِقراءهَتا وأُعيدُ  الرِّواية، ىذهِ  عليكم قرأتُ 
يقةِ  اػباصَّة األجزاء الزَّىراء، عوامل من أقرأُىا وأنا األوصياء سيِّد عن الرِّوايةُ  إليها،  كتاب من الُكربى بالصدِّ
 ،8899 صفحة الزَّىراء، عوامل من الثَّاين اعبزء ىو ىذا عليو، ا رضبةُ  البحراينّ  للمحدِّث العلـو عوامل

ِـّ  عن األوصياء، سيِّد عن اؼبقدَّسة، ُقم اؼبهدّي، اإلماـ مؤسَّسةُ   - اهللَِرُسولُِِِليِقَالَِ:ِقَاَلت -:اغَبسنني ُأ
ثُنا عليي : السَّند ىذا صبيل َكم ثنا وفاطمة فاطمة، عن وُبدِّ  أِئمَّة زِيارة ف قرأنا قليل قبل ا، رسوؿ عن رُبدِّ

َِعنِْ - (:َمْنَبُتُكمَِوطَابِِطْبُتم) :الطِّيب ملُؤىا الَّيت األسانيد ىذه ىذه، ىو (َمْنَبُتُكمَِوطَابِِطْبُتم: )البقيع
ِاهللِرُسولُِِقَالِاأَلْطَهرِين،ِاأَلْطَيِبينِآِلِهمَِوَعلىَِجِميَعاًَِِعَليِهمِاهللَُِِصلَّىُِمَحمَّدَِعنَِفاِطَمةَِعنَِِْعِليِ 

 ... َعَليكَِِِصلَّىَِمنِِْفَاِطَمةِيَا:ِِلَفاِطمة
َهاِفَاِطَمةَِعَلىَِصلَِِّاللَُّهمَِّ) ِاْلَمْظُلوَمةِفَاِطَمةَِعَلىَِصلِ ِاللَُّهمَِِِّفيَها،ِالـُمْستَـْودَعَِِِوالس رِ َِوبَِنيَهاَِوبـَْعِلَهاَِوأَبِيـْ

 (.الشَِّهيَدةِفَاِطَمةَِعَلىَِوَصلِ 
 أفَّ  ال العبد، درجةَ  ترفعُ  الدَّرجة، ترفعُ  الصَّبلة ىذهِ  - ِبيَِوأَْلَحَقوَُِِلوِاهللَُِِغَفرََِِعَليكَِِِصلَّىَِمنِفَاِطَمةُِِيَا

 الفطرة، مع وُمتَِّسقاً  العقل، مع ُمتَّفقاً  يأت الَّذي اؼبنطق ىو ىذا ؿُبَمَّد، درجةَ  ويرفعُ  فاطمة، درجةَ  يرفعُ  العبدَ 
َِلوِاهللَُِِغَفرََِِعَليكَِِِصلَّىَِمنِفَاِطَمةِيَا - :والعرتة الكتابِ  حقائقِ  مع وُمنطبقاً  الوجداف، مع ومستوسقاً 

  .الَجنَّةِِمنُِكْنتَُِِحيثُِِِبيَِوأَْلَحَقوُِ
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َـّ  يَا َعَليكِ  اِ  َصَلواتُ   اللَُّهمَّ  قَاتِِليِك، اُ  َلَعنَ  َواآلِخرِين، اأَلوَِّلنيَ  ِمن ظَاِلِميكِ  اُ  َلَعنَ  َواغُبَسني، اغَبَسنِ  ُأ
 ... فَاِطِمة وآؿ فَاِطَمة قَاتِِلي اِْلَعن اللَُّهمَّ  فَاِطَمة، َوآؿِ  فَاِطَمة ظَاِلِمي اِْلُعن
 ُعلماَءنا يقودُ  الَّذي ىذا ىو عليهم، بالصَّبلةِ  ؿُبَمَّد وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  درجةَ  نرفعُ  أنَّنا التفكري من اؼبستوى ىذا

 !!اؼبطبَّات إىل وخطباَءنا ومراجَعنا
 ا صلَّى النَّبّ  إيباف تكاملِ  عن يتحدَّثُ  وىو عليو ا رضبةُ  الشِّريازي ؿبمَّد السيِّد الرَّاحل اؼبرجع إىل نستمعُ 

 ..!! يتكامل األوىل باب من الزَّىراءِ  فإيبافُ  يتكامل النَّبّ  إيبافُ  كاف إذا وقطعاً  وآلو، عليو
 :الشِّريازي السيِّد حديث إىل نستمعُ 

 كل يقوؿ الغربيوف ىؤالء قبل كشفو والَّذي اؼبنظومة ف السبزواري حديث قوؿ على درجة مليار لو اليـو]
، اإليباف باؼبراد استنار أنواعا االشتداد ف اؼبراتب  عشرة، طبسة، شبانية، دينار، ألف كاؼباؿ، اإليباف كالنـو
 سبشوا اؼباديات أخذوا عجيباً  ليس ىذا يعن فيو، شك ال يتصاعد الرسوؿ حّتَّ  الشيء، نفس اإليباف مليار،

 [.يتصاعد الرسوؿ الشيء نفس اؼبعنويات على هبا
 منطق ىو اؼبنطق ىذا الشِّريازي، بالسيِّد خاصَّاً  ليس اؼبنطق وىذا!! ِإيبانوِ  ف ويتكامل يتصاعد الرَّسوؿ

ينيَّة اؼبؤسَّسةِ   وىو إليو نستمعُ  عليو، ا رضبة الشِّريازي السيِّد بصوت أيضاً  آخر تسجيل إىل ونستمع ..!!الدِّ
ثنا   :معاً  نستمعُ  تثبيت، إىل حباجةٍ  وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ قلب أفَّ  عن وُبدِّ

 اؼبؤمنني من أنَّنا نعتقد ال أفْ  هبب كبن أنفسنا ف: أوَّالً  النَّاس، ف نوسِّعوُ  أف هبب الَّذي الشيء ىو وىذا]
 من تثبيتاً  كلمة ىاي شنو ،﴾أَٔفُسِيُِْ ِِّْٓ ًَحَثْبِْخاً اٌٍّوِ َِشْضَاثِ ابْخِغَاء أٌََِْاٌَيُُُ ُّنفِمٌَُْ اٌَّزَِّٓ﴿ العيار الكامل
 لنبيِّوِ  يقوؿ ا أخرى آية ف فأكثر، أكثر تثبيت التثبيت، وبتاجوف لكن مؤمنوف ىم شنو؟ يعن أنفسهم

 بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ: ﴿يقوؿ ا بعدين ،﴾ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ أٔضِيَ ٌٌٌََْا ًلاٌٌا: ﴿الرَّسوؿ على يعرتضوف كانوا

 اتصاؿٍ  على اإلنساف كاف إذا ألنَّوُ  الفؤاد، تثبيت إىل وبتاج كاف الرسوؿ حّتَّ  يعن ،﴾حَشْحِْالً ًَسَحٍَّْنَاهُ فُؤَادَنَ

 ا ،﴾ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ أُٔضِيَ ٌٌٌََْا ًلاٌٌا﴿ فشيئاً، شيئاً  نفسوِ  تثبيت يسبِّب ىذا األعلى باؼببدأ دائمٍ 

 أكثر الرَّسوؿ يُثبِّتُ  أنُّو ُمنجَّماً  نزؿ الُقرآف أفَّ  ِحَكم من أفَّ  يعن ،﴾فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ: ﴿يقوؿ هبيب
  [.نعم صحيح؟ ىذا ىل فأكثر،

 من أخذوه الكبلـ؟ ىذا اؼبراجع وبقيَّة الشِّريازي اؼبرجعُ  أخذ أين من!! قلبوِ  تثبيت إىل حباجة األعظم فنبيُّنا
م الكرميِ  الكتابِ   ..!! الُعمريّة للمنهجّية وفقاً  الكرميَ  الكتابَ  فهموا ألهنَّ

 يا واظبعي أعن بإيَّاؾِ  نزؿ القرآف وأفَّ  التفسري منهجّية لنا تُبنيِّ  الَّيت البيت أىل أحاديثِ  إىل نعود أفْ  أردنا إذا
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 كاف إظهاره لكنَّ  وسّلم، وآلو عليو ا صّلى ا رسوؿ قلب على واحدة صُبلةً  نزؿ قد الُقرآف وأفَّ  جارة،
 اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿ :الكبلـ ىذا واضح، بشكلٍ  البيت أىل وأحاديث روايات ف وردت اؼبعاين ىذه قبوماُ،

 الَّذين قوؿ ىذا ا، بقوؿ ىو ما القوؿ ىذا ﴾ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا﴿ :قالوا كفروا الَّذين ﴾وَفَشًُا

 واحدة، صُبلةً  ا رسوؿ على نزؿ الُقرآف لكن ﴾ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا﴿ :قالوا كفروا الَّذين كفروا،

 إَِّٔا﴿ يعن؟ ماذا ﴾اٌْمَذْسِ ٌٍََْْتِ فِِ أَٔضٌَْنَاهُ إَِّٔا﴿ :معناىا ما القدر سورة البيت، أىل كلمات ف واضحٌ  وىذا

 صبلة الُقرآف نزؿ! واحدة؟ صُبلةً  نزؿ أـ القدر ليلةِ  ف قبوماً  نزؿ أنَّوُ  يعن ىل يعن؟ ماذا ﴾اٌْمَذْسِ ٌٍََْْتِ فِِ أَٔضٌَْنَاهُ
 لكنَّ  واحدة، صبلةً  نزؿ الُقرآفُ ! ذلك؟ يبكن ىل ا؟ رسوؿ بأسرارِ  يعلموف ىل كفروا الَّذين ولكن واحدة،

 بأفَّ  يتصوَّروف ىم ىؤالء واحدة، صبلةً  الُقرآف إنزاؿ مع يتعارض ال قُبوماً  الُقرآف إظهار قُبوماً، أظهره النَّبّ 
 كذلك كذلك، تقوؿ اآلية ﴾ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا وَفَشًُا اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿ :واحدة صبلةً  يُنَزؿ مل القرآف
 ريّب، ىذا قاؿ الكوكب رأى حني إبراىيم قاؿ ما مثل يتكلَّموف، الَّذين ىؤالء عقوؿ حبسب ُأِخذ ىنا الكبلـ
ا النجـو وعن الكواكب عن يقولوف كانوا الَّذين النَّاسَ  ااِلعتبارِ  بنظر آخذاً   رأى وَلمَّا ؽبم، وأرباب آؽبة بأهنَّ
  .للُمخاطَبني اآلخرين، للمتحدِّثني وفقاً  الكبلـ ىذا فكاف آخرِه، وإىل الشَّمسَ  رأى وَلمَّا القمرَ 

 ىذا فؤادؾ، بو لنُثبِّت ﴾حَشْحِْالً ًَسَحٍَّْنَاهُ فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا وَفَشًُا اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿
 عليو ا صّلى النَّبّ  أفَّ  ولو األُمَّة، قلوبِ  لتثبيتِ  ؼباذا؟ قُبوماً  الُقرآف يُظِهر النَّبّ  لؤلُمَّة، خطاب ىو اػبطاب

 تشويق، من فبلبُدَّ  سيذىب، النَّاس نفوس من الُقرآفِ  َوَىجَ  فإفّ  واحدًة، ُدفعةً  بكتابٍ  جاَءىم وسلَّم وآلو
 النَّبُّ  ليس القضيَّة ىذهِ  آمنوا، الَّذين حياة مع تفاعلٍ  من البُدَّ  حصوؽبا، قبل غيبيَّة إخبارات من البُدَّ 

م باؼبقلوب يُفكِّروف باؼبقلوب، يفّكروف اؼبراجع ىؤالء باؿُ  فما رَبتاجها، اليت ىي األُمَّةُ  بل وبتاُجها  ألهنَّ
 البخاري، منهج بسبب الشَّافعي، اؼبنهج بسبب األعوج، اؼبنهج بسبب استدبرتْ  ُمسَتدِبرة ُعقوالً  وبملوف
 كبلـ من أفضل كاف عريب ابن كبلـ أفّ  قليل قبل علينا ومرَّ  عريب، ابن منهج بسبب الطربي، منهج بسبب
 معىن ف مراجِعنا من والكثري الكثري كبلـ من وأفضل الكاظمي حبيب كبلـ من وأفضل الشِّريازي السيِّد

  .النَّبّ  وآؿِ  النَّبِّ  على الصَّبلة
 لؤلُمَّة، ومعىنً  للنَّّب، لفظاً  اػبطاب ﴾فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا وَفَشًُا اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿

  :الدُّخاف سورة ف نقرأ أفْ  معىن ما وِإالَّ  !!جارة يا واظبعي اعن بإيَّاؾِ  القرآف نزؿ فقد
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 اٌُّْبنِيِ ًَاٌْىِخَابِ ۞ حُ﴿ أنزلناه إنّا ؛﴾حَىٍُِْ أَِْشٍ وًُُّ ُّفْشَقُ فِْيَا ۞ ُِنزِسَِّٓ وُنَّا إَِّٔا ُِّبَاسَوَتٍ ٌٍََْْتٍ فِِ أَٔضٌَْنَاهُ إَِّٔا﴿

 .ُمفرَّؽ بنحوٍ  لؤَلمَّةِ  َظَهر ذلك وبعد اعبملة، إنزاؿُ  ىو ىذا كامل، إنزاؿ ىذا ﴾ُِّبَاسَوَتٍ ٌٍََْْتٍ فِِ أَٔضٌَْنَاهُ إَِّٔا ۞

 يأخذ النَّبّ  أفّ  يعن ﴾فُؤَادَنَ بِوِ ُٔثَبِّجُ َِا اٌشُّسًُِ أَٔبَاء ِِْٓ عٍََْْهَ َّٔمُصُّ ًَوُـالًّ﴿ :الشَّيء نفس اػبطاب، وىذا
 اآلية ىذه ىو ما! صحيح؟ اؼبنطق ىذا! ىذا؟ منطقٍ  أيُّ  شيعِتو؟ ِمن ىم الَّذين الرُّسل من والعربة األسوة
 بِوِ ُٔثَبِّجُ َِا اٌشُّسًُِ أَٔبَاء ِِْٓ عٍََْْهَ َّٔمُصُّ ًَوُـالًّ﴿ :ىود سورة من اؼبئة بعد العشروف اآلية ىذه السَّابقة اآلية نفس

 األنبياء سيِّدُ  لُو؟ أسوةً  السَّابقوف الرُّسل يكوف فالنَّبُّ  ﴾ٌٍُِّْؤِِْنِنيَ ًَرِوْشٍَ ًٌََِْعِظَتٌ اٌْحَكُّ ىَـزِهِ فِِ ًَجَاءنَ فُؤَادَنَ
 لَِنبيِّنا يكوف فكيف لؤلنبياء، أسوةٌ  ىو! صحيح؟ الكبلـ ىذا! أسوة؟ لوُ  تكوف الكائنات وسيِّد واؼبرسلني

 ! ىذه؟ ُعُقوؿٍ  وأيُّ  ىذا؟ منطقٍ  أيُّ  أسوة؟ اػبامتِ 
 اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿ :الفرقاف سورة ف اآلية الفرقاف، سورة ف جاءتنا الَّيت السَّابقة اآلية نفسها ىي اآلية ىذه

 فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَةً جٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍََْْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْا وَفَشًُا اٌَّزَِّٓ ًَلَايَ﴿ :والثَّبلثوف الثَّانية اآلية ىي ﴾وَفَشًُا

 بِوِ ُٔثَبِّجُ َِا اٌشُّسًُِ أَٔبَاء ِِْٓ عٍََْْهَ َّٔمُصُّ ًَوُـالًّ﴿ :ىود سورة من اؼبئة بعد العشروف اآليةُ  وىذه ﴾.حَشْحِْالً ًَسَحٍَّْنَاهُ

! ُفؤادِه؟ تثبيتِ  إىل تؤدِّي فهذه نوح، النَّبّ  ِقصَّة تأت حينما وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  أفَّ  فهل ،﴾فُؤَادَنَ
 أتباع أفئدةَ  تُثبِّتَ  أف اؼبؤمنني، أفئدةَ  تُثبِّتَ  أف ُفؤادَكم، تُثبِّتَ  أفْ  يُبكن ُفؤادي، تُثبِّتَ  أف يبكن! ىذا؟ فؤادٍ  أيّ 

 ىؤالء رجع لو ميُفهَ  ىكذا الُقرآف ىو ما صباعة يا ا، رسوؿِ  مع يصحّ  ال الكبلـ ىذا لكن نعم، النَّبّ 
! نصنع؟ ماذا لكن التطبيقّية، القواعد أو العاّمة القواعد الُقرآف، تفسريِ  ف البيت أىلِ  قواعدِ  إىل اؼبراجعُ 
 معافٍ  ىي التفسرييّة اؼبعاين ُكلّ  ولذلك العمريّة، اؼبنهجّية يتَّبع الشِّيعيّ  الوسط ف اؼبوجود الُقرآف تفسري

 ؼبنهجِ  وفقاً  وليس الُعمريّ  للمنهج وفقاً  فهذا الُقرآنّية، لآليات تفسريٍ  من اؼبنابر على تسمعوف وما خاطئة،
 أىلِ  بأحاديثِ  وآتيكم تفاسريَىم وأعرض واحداً  واحداً  الُقرآفَ  يُفسِّروف دبن آتَيُكم أفْ  وبإمكاين البيت، أىلِ 

 ومن اؼبفسِّرين من الُقرآف لكم يُفسِّروف الَّذين أفَّ  فستجدوف البيِت، أىلِ  أعداءِ  بتفاسريِ  وآتيكم البيِت،
 ُكلُّهم ىؤالء الدكرتة شهادات أصحاب الشَّهادات، أصحاب األساتذة ومن اؼبتحدِّثني ومن اػبُطباء

 أفَّ  تبلحظوف أال! مسخرة؟ ليست أـ مسخرة ىذه ،النَّاصبّ  بُقرآِنكم لكم فهنيئاً  النَّواصب، عن وبدِّثونكم
 !!مسخرة أنَّكم غبظةٍ  بعد غبظةً  تُثِبت القضيَّة ىذه

 اٌٍّوُ ُّثَبِّجُ﴿ :القانوف ىذا إىل انتبهوا والعشرين، السَّابعةِ  اآليةِ  ف إبراىيم، سورةِ  ف إبراىيم، سورةِ  إىل ذىبنا لو
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 ىذا ىو ما ،﴾اٌثَّابِجِ بِاٌْمٌَْيِ﴿ شيٍء؟ بأيِّ  ﴾آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ اٌٍّوُ ُّثَبِّجُ﴿ ؽبؤالء ىو لؤلفئدة فالتثبيت ﴾آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ
، واليةُ  ىو الثَّابت القوؿ البيت، أىلِ  حديثَ  راجعوا الثَّابت؟ القوؿ  ىو وىذا ثابتة، البيت أىل شؤوف علي 

 حديثٍ  وأيُّ  تنطقوف منطقٍ  أيُّ ! بقلوهِبم؟ بالكم فما شؤوهنم، من ىي البيت أىل واليةُ  شؤوهِنم، من
 !تتحدَّثوف؟

 نقرأ ماذا ذلك ومع اؼبداراة بلساف وردت أيضاً  ىي الزِّيارات وىذهِ  اؼبؤمنني؟ ألِئمَّة اعبامعة الزيارة ف نقرأ ماذا
َِوَلُكمِأَّنى) :اؼبفاتيح من أيضاً  أقرأىا أنا الكبرية؟ اعبامعة الزِّيارة وليس اؼبؤمنني ألِئمَّة اعبامعةِ  الزِّيارةِ  ف

َِعَواِرضِِِِمنَِوآَمنَـَهاَِوالثَـَّناءِِللشُّْكرَِِِأِوِعيةًَِِوَجَعَلَهاَِوالرََّجاءِبِالـَخْوفِِِرِيَاَضتَـَهاِاهللُِِتـََولَّىِالَِّتيِالُقُلوبُِ
 ِمن للمعصـو البُدَّ  أنَّوُ  الكربى الغيبةِ  كتابِ  ف كاف شيٍء؟ أيِّ  عن اغبديثُ  أمس يوـَ  علينا مرَّ  (،الَغْفَلة
َرةُِسوءِِِِمنَِوَصفَّاَىاِالَغْفَلةَِعَواِرضِِِِمنَِوآَمنَـَها) !!ضروريّة الغفلة وأفّ  غفلةٍ   أنا منازؽبم، دوفَ  وىذا (الَفتـْ
 إذا ألنَّن اللُّغوّي، باؼبعىن أفهُمها ال فإينّ  الشَّريفة، النُّصوصِ  من أفهم ما حبسبِ  العبارات هبذه أمرُّ  حني

 ؿُبَمَّد، آؿ ؼبنطقِ  وفقاً  أفهمها أفْ  فبلبُدَّ  عليهم، اِ  صلواتُ  ؽبم ُأسيءُ  نفسي أجدُ  اللُّغويّ  باؼبعىن فهمُتها
اه هبذا كثرياً  ربدَّثوا وقد والرُّموِز، اإلشاراتِ  ؼبنطقِ  ووفقاً   مع حّتَّ  ولكن وُخطَِبهم، وكلماهِتم رواياهِتم ف االذبِّ
ِِللشُّْكرَِِِأِوِعيةًَِِوَجَعَلَهاَِوالرََّجاءِبِالـَخْوفِِِرِيَاَضتَـَهاِاهللُِِتـََولَّىِالَِّتيِالُقُلوبَُِِوَلُكمِأنَّى) :اللغويّة اؼبعاين

َرةُِسوءِِِِمنَِوَصفَّاَىاِالَغْفَلةَِعَواِرضِِِِمنَِوآَمنَـَهاَِوالثَـَّناء  إىل ربتاج ىل الوصف هبذا الَّيت الُقُلوب فهذهِ  (الَفتـْ
  !تثبيت؟

 فِِ اٌثَّابِجِ بِاٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ اٌٍّوُ ُّثَبِّجُ﴿ :إبراىيم سورة من والعشروف السَّابعة اآلية ﴾آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ اٌٍّوُ ُّثَبِّجُ﴿

 معىن عن الصَّادؽ اإلماـ يسأؿ حني اؼبفضَّل الصِّراط؟ عن تقوؿ ماذا الرِّوايات ،﴾آخِشَةِ ًَفِِ اٌذَُّْْٔا اٌْحََْاةِ
نـْيَِِفيِِصَراطٌِِِصراطَانِالص راطُِ: )يقوؿ اؼبستقيم، الصِّراط ِالدُّنياِفيِالص راطُِِأمَّاِاآلِخَرة،ِفيَِوص راطٌِِاالدُّ

نياِِفيِاإِلَمامَِىَذاَِعَرفََِِمنَِجَهنَّمِعلىِِجسرٌِِفهوِاآلخرةِفيِالص راطُِِوأمَّاِاإِلَمامِفـَُهو َِعَلىَِجازَِِالدُّ
نياِفيِاإِلمامَِىذاِيَعِرفَِلمَِوَمنِالص راطَِذاكَِ  ،(الص راطَِذاكََِِعَلىَِيجوزِأنَِِْيسَتِطعَِوَلمَِىَوىِالدُّ

 فالبدايةُ  ،(َعليِِِّمنِِبَصكِ ِِإلَِِّالص راطَِعلىَِأَحدٌَِِيجوزُِِل: )الشِّيعة ألسنة على يتكرَّر الَّذي اؼبعىن كهذا
 علّي، إىل مردُّه شيءٍ  وُكلُّ  علّي، مع واؼبعيَّةُ  علّي، مع والنِّهاية البداية بني وما علّي، عند والنِّهايةُ  علّي، من

 كاف إذا ،﴾آخِشَةِ ًَفِِ اٌذَُّْْٔا اٌْحََْاةِ فِِ اٌثَّابِجِ بِاٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ اٌٍّوُ ُّثَبِّجُ﴿ :عليّ  والية ىو الثَّابتُ  والقوؿُ 
 صحيحةً  عقيدةً  أعتقد أفْ  ؾُبرَّد! وقُػُلوهِبم؟ بذواهِتم باُلكم فما ثابتاً، قوالً  ُيسمَّى هبم، اعتقادي االعتقاُد،

ا ناقصة ىي والَّيت الصَّحيحة العقيدةُ  ىذهِ  ُتسمَّى  جهتهم من صَباؽُبا ِجهيت، من ناقصة ومعرفيت، تتناسب ألهنَّ



  01/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 011 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 11 - 
 

 فعقيدت ُعقولنا، بقدرِ  معرفتنا ناقصة، ُعقولنا ؼباذا؟ ناقصة، عقيدتكم ناقصة، َعقيدت جهيت، من وقُبُحها
ا النَّاقصة ا النَّاقصة العقيدة وىذه الثَّابت، القوؿُ  الُقرآف ُيسمِّيها منهم ُأِخَذت ألهنَّ  ُتسمَّى إليهم منسوبة ألهنَّ
ِِإن يِاللَُّهمَِّ) الكماؿ؟ أكملِ  مع الكبلـ يكوف فكيف نقِصها، مع قلب لثبات سبباً  وتكوفُ  الثَّابت، بالقوؿِ 
 ؿُبَمَّد، قلبِ  ف يتجلَّى يتجّلى؟ أين الكماؿِ  وأكملُ  ُىم، الكماؿ وأكمل ،(بَِأْكَمِلوَِكَماِلكَِِِمنَِِْأْسأَُلكَِ

 أنتم أين إىل البيت أىلِ  شيعةَ  يا تثبيت؟ إىل حباجةٍ  فاطمة قلبُ  وىل علي   قلب وىل ؿُبَمَّدٍ  قلبُ  فهل
 . وصروبةٌ  واضحةٌ  الُقرآنّيةُ  واآليات وصريحٌ  واضحٌ  الُقرآف! أين؟ إىل ذاىبوف

 الُقرآفُ  ؛ مصادري تبلحظوف وأنتم! الكبرية؟ اعبامعةُ  الزِّيارةُ  تقوؿ ماذا الكبرية، اعبامعةِ  الزِّيارةِ  إىل ذىبتم لو
 ؿُبَمَّد؟ آؿِ  دستورُ  الكبريةُ  اعبامعةُ  الزِّيارةُ  تقوؿ ماذا بيوتكم، ف موجود اعبناف ومفاتيحُ  بيوتكم، ف موجود

َعاةَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ) نقوؿ؟ ماذا الزِّيارة؟ ف لباطبهم كيف كبنُ  ءِِِاهللِِإَلىِالدُّ ِاهللَِمْرَضاةَِِِعلىَِواأَلِدلَّ
 سأقف ولكن ِجَداً  عميقة عبارة ىذه (،اهللَِمَحبَّةِِِِفيَِوالَتام ينَِ) نقوؿ؟ ماذا ُثَّ  (اهللَِأْمرِِِِفيَِواْلُمْسَتِقر ين

 ذوات وىذه الُقُلوب، ف ابَّة تكوف؟ أين ابَّة ،(اهللَِمَحبَّةِِِِفيَِوالَتام ينَِ) :فقط اللغويّ  اؼبعىن على فيها
 ماذا[ ترلّلي] عقولكم من يا تثبيت؟ إىل حباجةٍ  اإلؽبّيةُ  الُقُلوبُ  فهل إؽبّيٌة، قُػُلوبٌ  ىذهِ  يعن ا، ؿببَّةِ  ف تامَّة

 ف تَامُّوف ىم واضحة، والنُّصوص واضحة الزِّيارات ىذه ىي ما! الكراـ؟ ومراجَعنا ُعلماَءنا يا لكم نصنع
 ىذه فيستخرجوف البيت، أىلِ  عن بعيداً  الُقرآف إىل يرجعوف الُعلماء أفَّ  اؼبشكلة تقع؟ أين اؼبشكلة ا، ؿببَّة

 الشِّريازي بالسيِّد خاصَّة ليست القضيَّة وىذه ُعَمريي، ذوؽٌ  ىذا ىذا، عمريي  ذوؽٌ  ُعَمرية، معاين وىي اؼبعاين
 راجعوا الشِّيعة، الكبلـِ  ُعلماءِ  كتبِ  ُكلَّ  راجعوا الشِّيعة، ُعلماءُ  كتَبها الَّيت التَّفسريِ  ُكُتبِ  ُكلَّ  راجعوا أبداً،
 النَّبّ  سرية عن يكتبوف حني السِّري كتب راجعوا الشِّيعة، األخبلقّيني ُكُتبَ  راجعوا الشِّيعة، الُعرفاءِ  كتبَ 

 أال البيت، بأىلِ  ؽبا عبلقةَ  وال الذَّوؽِ  عمريّةُ  مكتبةٌ  عيَّةالشِّي اؼبكتبةُ  أيضاً، اؼبضامني ىذه إىل فيشريوف
ليلِ  آتيكم وإمّبا ُعَمريّة، أقواؽَبم ألفَّ  وذلك الُعلماء؟ من عالػِمٍ  بقوؿِ  استدؿُّ  ال أنَّن ُتبلحظوف  الكتابِ  من بالدَّ

 . ؿُبَمَّد آؿِ  منطقُ  ىو ىذا اعبِناف، مفاتيح وأدعيةِ  زياراتِ  ومن
 أنتم رضبايّن، منطقٌ  بأنَّوُ  اّدعي ال أنا رضبايّن؟ أـ شيطاينّ  منطقٌ  بوِ  أنطقُ  الَّذي اؼبنطق ىذا ىل: أسألكم أنا

 منطق الشِّريازي والسيِّد حبيب الشَّيخ بو نطق الَّذي اؼبنطق ولكْن، منطقي، عليكم أفرض ال احكموا،
 أـ رضباينّ  اؼبنطق ىذا البيت، أىلِ  ِمن ِمنهم، أخذتوُ  والذي أنا بوِ  نطقتُ  الَّذي واؼبنطق شيطايّن؟ أـ رضباينّ 

اهِ  يذىبُ  اؼبنطقني أيِّ  عن وابتعدوا اتَّبعوه، ُرشداً  أكثر اؼبنطقني أيَّ  اتَّبعوا واتَّبعوا، اختاروا أنتم شيطايّن،  باذبِّ
اهِ  الغياىب،  ناقصةٌ  الزَّىراءُ  فهل بيَننا، ؿُبَمَّدٍ  ووديعةُ  اِ  وديعةُ  الوديعة، ىذه زىراؤكم، ىذه الضَّبلؿ، وباذبِّ

 قلب كاف إذا تثبيت؟ إىل وبتاجُ  ُمضطرباً  قلباً  ربمل الزَّىراءُ  وىل عليها؟ بالصَّبلةِ  درجَتها أرفع أفْ  إىل ربتاجُ 
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 قلبِ  على يتنزَّؿ مل الُقرآف ألفَّ  حاالً  أسوأ ىو إذاً  فاطمة فقلبُ  تثبيت، إؿ ووبتاجُ  الُقرآف عليو يتنزَّؿُ  ؿُبَمَّدٍ 
 يتنزَّؿ مل فاطمة أنُتم، عقيدِتكم حبسب ولكن الُقرآف، حقيقةُ  ىي ففاطمةُ  وإالَّ  عقيدِتكم، حبسب فاطمة
 عليو يتنزَّؿُ  الَّذي اػبامت الفاِتحُ  األكمل األفضل وسلَّم وآلوِ  عليو ا صلَّى ؿُبَمَّدٌ  كاف إذا الُقرآف، عليها
 اؼبنطقي الشَّيء ُمرتبك، قلبٌ  إنَّوُ  ُمضطرب، قلبٌ  إنَّوُ  فاطمة؟ قلبِ  حاؿُ  فما تثبيت، إىل حباجة قلُبوُ  الُقرآف
 الزَّىرة أظبائها من الوجود، زىرةِ  ف تعتقدوف ىكذا! زىراِئكم؟ ف تعتقدوف أنتم ىكذا! النَّتيجة تكوف ىكذا
ا يعن ا الوجود، زىرةُ  أهنَّ  الزَّىرةُ  ،(الورد رائحُتها) :تقوؿ الرِّوايات ىي؟ ما أتعلموف ورائحُتها اغبقيقة، زىرةُ  إهنَّ

 اعبوري، بالورد حدائقنا ف كبنُ  ُنسمِّيو الَّذي ىو الورد تعن؟ ماذا الورد الورد، رائحُتها فاطمةُ  الورد، رائحُتها
 الورد، رائحةُ  ىي فاطمة رائحةَ  وألفَّ  الورد، رائحةُ  ىي ؿُبَمَّد رائحةَ  ألفَّ ( ؿُبَمَّدي ػلگ) إيراف ف ويسمى
 .القادمة اغبلقاتِ  ف فاطمة رائحةِ  عن حديثٌ  وسيأتينا الورد، رائحةُ  ىي األمر صاحب ورائحةُ 

 أيضاً  فيديو مقطع اعبّو، ىذا نفسِ  وف السِّياؽ، ىذا نفسِ  ف حديثٍ  من آخر مقطعٍ  إىل اآلف آخذكم 
 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الشُّهداء سيِّد عن يتحدَّثُ  األعظم، ااِلسم عن يتحدَّثُ  وىو الكاظمي حبيب للشَّيخ

 :معاً  ونستمع نشاىد التخبيص، هبذا ُمعَجبةٌ  قطعاً  والنَّاس غريباً، زَببيصاً  اغبديثِ  ف وىُببِّصُ  عليو
 العاؼبني ربُّ  إذاً  اؼبقاـ، ىذا ف خطري الكبلـُ  األقداـ مزاؿُّ  ىنا وأهنيها كلمة قلتُ  بذاتو ابتهاجو كيف]

 باغُبَسني وجل عز ا على تُقِسمُ  أنت اؼبهم اآلف، تسعفن ال التعابري تعبري بأي اآلف عليو، عزيزةٌ  أظباؤه
 ىبرج مل الَّذي األعظَّم باالسم عليك اقسم ربّ  يا: تقوؿ وتارةً  خلقو، من خلقٌ  ـبلوؽٌ  وىو السَّبلـ عليو
 عرؼ ؼبن ىنيئاً  العرش؟ لوُ  يهتزُ  أاَل  الَقَسم ىذا اغبجب؟ ىبرؽ أال الَقَسم ىذا خلقك، من أحدٍ  إىل منك
 [.اؼبعاين ىذه
 اؼبعاين، ىذه َعَرؼ ؼبن ىنيئاً : يقوؿ ا، حفظوُ  الكاظمي الشَّيخُ  يقوؿ كما اؼبعاين ىذه عرؼ ؼبن ىنيئاً 

 عليكم يُلقي إنَّوُ ! عليو؟ تنطبق ىنا ىنيئاً  أفَّ  ىل! اؼبعاين؟ ىذه َعَرؼ ىو ىل ولكن صحيحة، العبارة حقيقةً 
 يدري ال الرَُّجل ُمطبقاً، جهبلً  عليكم يُلقي كامبًل، جهبلً  عليكم يُلقي اجمللس ف جبلساً  كنتم الَّذين أنتم
ا يقوؿ، ماذا  والَّذي بو تفوَّه الَّذي اغبديث ىذا ولكن وتُتاِبُعُو، تُواِفقوُ  النَّاس وأفَّ  سبدُحُو، النَّاس أفَّ  َغرَّه ردبَّ

 أىل دبعارؼِ  وجهلٌ  الشُّهداء سيِّد مع أدبٍ  إساءةُ  جهالة، ف جهالةٍ  ف جهالةٍ  حديثُ  اؼبنرب على طرحوُ 
س، ؽبؤالء وتضليلٌ  العصمة، بيت  اؼبقاطع ىذهِ  ينشروف الَّذين الشِّيعة سفاىة إىل ُتضاؼُ  أيضاً  وسفاىةٌ  اعُببلَّ
 ىذا أجد أفْ  شيٍء؟ أيُّ  الشَّيء، كهذا شيء يؤِلمن ال واِ  وإينِّ  اؼبوبايل، أجهزة وعلى اإلنرتنت على

 لسيِّد زيارةٍ  ف ُكنتُ  بنفسي، قرأهُتا أنا كبرية يافطة كرببلء، ف اغَبرمني بني كبرية يافطةٍ  على مكتوباً  الكبلـ
 وباالسم الشُّهداء بسيِّد يرتبط الَّذي الكبلـُ  العبارات، ىذه فيها ُكِتبت كبرية يافطة اغَبرمني وبني الشُّهداء
 أُوجِّو أعِتب، من على أدري ال أنا الكبلـ، ىذا يقرأوف ُكلَّهم الزُّوار أفّ  حبيث واضح خبط ُكِتب األعظم،
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 إساءةً  تكتبوف اغُبسينيَّة، العتبة ف اؼبوجود والتبليغي اإلعبلمي للِقسم أـ الكاظمي، حبيب للشَّيخ ؼبن؟ َعَتب
 فتكلَّم اؼبطالب هبذه لوُ  ِعلمَ  ال الرَّجل الكبلـ، ىذا وقاؿ اشتبو حبيب الشَّيخ! اغُبَسني؟ ؿَبَضرِ  ف للُحَسني

 ىذا تقصدوف ال أنتم قطعاً  الشُّهداء؟ سيِّد ؿبضر وف الشُّهداء لسيِّدِ  اإلىانةَ  تؤكِّدوف ؼباذا أنتم تكلَّم، دبا
 لسيِّد إىاناتٍ  تكتبوف ىكذا ذبعلكم الَّيت ىي اؼبنحطّة الشِّيعيَّة الثَّقافة وىذه وضباقتكم جهلكم ولكنَّ 

 االسم وبني اغُبَسني بني فارؽٍ  عن تتحدَّثوف حني اعبهبلء، أيُّها األعظمُ  االسمُ  ىو اغُبَسني ىو ما الشُّهداء،
 !فكٍر؟ أيِّ  وعن عقيدةٍ  أيِّ  عن! تتحدَّثوف؟ دينٍ  أيِّ  عن األعظم، االسمُ  ىو اغُبَسنيُ  ىو ما األعظم،

ِوجلِِّعزِِّاهللِعلىِتُقِسمِأنت -:اؼبنرب على الكاظمي حبيب الشيخ ذَكرهُ  الَّذي الكبلـ َنصّ  ىو ىذا
ِاألعظمِبالسمِعليكِأُقِسمِربِِّيا:ِتقولِوتارةًَِِخْلِقو،ِِمنَِخلقٌِِمخلوٌق،ِوىوِالسَّالمِعليوِِِبالُحسينِِ

ِلوُِِيهتزِِّألِالَقَسمِىذاِالُحُجب؟َِيخُرقِأَلِِالَقَسمِىذاِخلقك،ِمنِأحدٍِِإلىِمنكِيخرجِلمِالَّذي
 الكبلـ!! فبل األوَّؿ الَقَسم أمَّا العرش لوُ  يهتزّ  الَقَسم وىذا اغُبُجب، ىبُرؽُ  الَقَسم ىذا يعن - العرش؟

 من - خلقوِمنَِخلقٌِِمخلوٌق،ِوىوِالسَّالمِعليوِِِبالُحَسينِوجلِعزَِِّاهللِعلىِتُقِسمُِِأنت - واضح
ِخلقكِمنِأحدٍِِإلىِمنكِيخرجِلمِالَّذيِاألعظمِبالسمِعليكِأُقِسمِربِِّياِتقولِوتارةًِ - ا خلق
 حبيب شيخ يا - العرشِلوُِِيهتزِِّألِالَقَسمِىذاِالُحُجب،َِيخُرقِأَلِ - الثَّاين الَقَسم يعن - الَقَسمِىذا

 العرش، لوُ  يهتزُّ  اليتيم ُبكاء العرش، لوُ  يهتزُّ  يتيم، أيّ  اليتيم، بكاءُ ! ال؟ أـ الرِّوايات قرأت أنت الكاظمي
 الرِّوايات قرأت أما اغُبُجب، ىَبرؽ َقَسمٍ  عن تتحدَّث! ال؟ أـ لو العرش اىتزّ  اغُبَسني يتامى بكاء تتوقَّع ماذا
 اعبناح ذاتُ  داستها أرضٍ  إىل ينتمي تُرابٌ  اغُبُجب؟ ىبُرؽ الرتبة، ىذه اغُبَسني، تُربة على السُّجود أفَّ 

 ! اؼبقارنة؟ ىذه ما ُثَّ ! أنتم؟ تتحدَّثوف شيءٍ  أيِّ  عن اغُبُجب، ىبُرؽُ  حبوافرىا
 عن اغبديث أُريدُ  ال اؼبطلب ىذا عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا أنا أوَّاًل، ىذا األعظم، االسم ىو اغُبَسني: أوَّالً 

اً  يكن مل فالربنامج سريعة ُمقتضبة مطالب أُبنيِّ  ولكنَّن اغُبَسني،  الكبلـ ألفَّ  ولكن اؼبوضوعات ؽبذه ُمعدَّ
 وراء شيء وال األعظم، ااِلسم ىو اغُبَسنيُ : أوَّالً  .فاطمة وآؿِ  فاطمة ِبُظبلمةِ  يرتبط فهو يُوضَّح، أف البُدَّ 

 األعظم، لبلسم كاف إذا! اغُبَسني قبلدتوِ  فَػَعنيُ  قبلدة األعظم لبلسمِ  كاف وإذا ُىم، األعظمُ  اإلسمُ  ذلك،
 فإذا وجهات، جهاتٍ  من وتُبعِّده جهة من اؼبضموف تُقرِّبُ  وأمثلة قاصرة أدبية تعابري ىذه كاف، إذا أقوؿ
! وحدقُتها إنساهُنا فُحَسنيٌ  عنيٌ  األعظم لبلسم كاف وإذا! القبلدة عنيُ  فُحَسنيٌ  قبلدة األعظم لبلسم كاف
 الَّذي ؿُبَمَّدٍ  ُروحُ  وفاطمة فاطمة ُمهجةُ  ُحَسنيٌ ! وروُحوُ  وفؤادهُ  قَلُبوُ  فُحَسنيٌ  جسمٌ  األعظم لبلسم كاف وإذا
 امود، األضبدُ  ؿُبَمَُّدنا ىو ىذا ؿُبَمَّد، ىو ىذا اؼبعبوِد، صفات وؾَبمعُ  الوجودِ  ُخبلصةُ  وؿُبَمَّدٌ  جنبيو، بني

  .أوَّالً  ىذا األعظم االسم ىو فُحَسنيٌ 
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 اغُبُجب، ىبرؽ اغُبَسني أنصارِ  خيوؿُ  حوافر داستوُ  ترابٌ  اغُبُجب؟ ىبُرؽُ  أاَل  الَقَسمُ  ىذا تتحدَّث أنت: وثانياً 
 اغُبُجبَ  ىبُرؽُ  فهو اغُبَسني إىل يُنَسبُ  لكنَّو لو، قيمةَ  ال تراب تراب، تُراب، اغُبَسني، تربة على السُّجود
 غريُ  ىو أنا عنو أربدَّثُ  الَّذي ُحَسنيُ  ذلك، أعتقد ال لكنَّن عنو؟ تتحدَّثُ  أنت الَّذي ُحَسنيٌ  ىذا السَّبع،
ِعليكِأُقِسمُِِربِِّيا -:وتقوؿ، آخر شيءٌ  وُحَسين شيءٌ  ُحَسيُنك أنت، عنو تتحدَّثُ  الَّذي ُحَسنيٍ 
 ال خاطئة، العبارات ىذه العزيز شيخي يا - خلقكِمنِأحدٍِِإلىِمنكِيخرجِلمِالَّذيِاألعظمِبالسم

 أنَّك أو ال؟ أـ األدعية ربفظ ال؟ أـ األدعية تقرأ أنت خاطئة، عبارات ىذهِ  األدعية، ف الرتكيب ىذا يوجد
 !تقرأُىا؟ وال األدعية بقراءة الناس توصِّي فقط

 لك سأقرأُ  األدعية، ف تتكرَّرُ  ال اؼبضامني فهذه األدعية تقرأ كنت إذا ال؟ أـ األدعية تقرأ: األوَّؿ السؤاؿ
 أدعيةٌ  ىناؾ تتكرَّر، ال البيت أىل أدعيةِ  ف األدعية، ف تتكرَّرُ  ال اؼبضامني ىذهِ  باألدعية، سآتيك األدعية،

 األوَّؿ السؤاؿُ  اؼبعاين، ىذه توجد ال البيت أىل أدعيةِ  ف ولكنْ  اؼبعاين، ىذه مثلُ  فيها تتكرَّرُ  الصوفية عند
 ال؟ أـ البيت أىل أدعية تقرأُ  ال؟ أـ األدعية تقرأُ  أنت

 ال التعابري ىذه منها، بعضاً  وبفظُ  أو وبفظها دائماً  األدعية يقرأ الَّذي عادةً  دائماً؟ تقرأىا: الثَّاين السُّؤاؿ
 ىنا، عَثرت حافظتك أفَّ  لنفرتض صحيح، بشكلٍ  العبارات غبفظتَ  وإالَّ  دائماً  األدعيةِ  تقرأُ  أنَّك إىل ُتشري
برُ  األدعية تقرأُ  حني ولكنْ  رََِِلَِِأَلِ) ال؟ أـ مضاميَنها، وتعرؼ معانيها، ف تتدَّ ِ؛تـََفهُّمِِفيوِِِلَيسَِِِعْلمٍِِِفيَِخيـْ

 (.تـََفكُّرِِفيَهاِلَيسَِِِعَباَدةٍِِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِِ؛َتدبُّرِِفيَهاِلَيسَِِِقَراَءةٍِِيفَِِِخيرََِِلَِِأَلِ
 ف نقرأ ماذا رجب، شهر أدعيةِ  إىل لنذىب اعبناف، مفاتيحَ  أخرجوا ،(اعبناف مفاتيح) األدعية إىل معي تعاؿ
 النَّاس َتِعظُ  تبدأ رجب شهر يقرتب حينما الفضائّية على حبيب شيخ يا وأنَّك خصوصاً  رجب شهر أدعيةِ 

 أدعيةَ  تعرؼ أنَّك اؼبفروض الشَّريط، على اؼبوجودة والكتابات رجب بشهرِ  االىتماـ على النَّاس وُتشجِّع
 وأدعية وأذكار وأوراد أعماؿ وىناؾ اؼببعث، ويوـُ  اؼببعث ليلةُ  رجب شهر ف الليال أىمِّ  من رجب، شهرِ 

 واألذكار باألدعية ااِلىتماـ ُتظِهر وأنَّك ُخصوصاً  والعشرين، السَّابع يـو وف والعشرين السَّابع ليلة ف وردت
 واحدة مرَّة ليس (اأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوباْسِمكَِ) والعشرين؟ السَّابع ليلة ُدعاء ف نقرأ ماذا واألوراد،

 ىذا وكأفَّ  تقوؿ ؼباذا فأنت!! ـبلوؽ فهو (َخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوباْسِمكَِ)
 خلِقو، من خلقٌ  ىو ـبلوٌؽ، ووى السَّبلـ عليو باغُبَسني وجل عز ا على تُقِسمُ  أنت اغُبَسني، يُنِقصُ  شيئاً 
 ىبرج مل الَّذي األعظم باالسم عليك أُقِسمُ  ربِّ  يا :تقوؿ وتارةً : تقوؿ حني خلقاً، ليس األعظم االسم وكأفَّ 
 األدعية، إىل ارجع العزيز، شيخيَ  يا ـبلوؽٌ  األعظمُ  االسمُ !! ـبلوقاً  ليس وكأنَّوُ   ،خلقك من أحدٍ  إىل منك
 النَّواصب، الصوفّية كبلـُ  ىذا ـبلوقاً  ليس الَّذي األعظم االسمُ  ـبلوؽ، األعظم االسمُ  الرِّوايات، إىل ارجع
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 القوؿ هبذا يقولوف النَّواصب الصُّوفية ُكلِّ  ليس وباؼبناسبة ـبلوؽ، األعظم االسمُ  البيت أىل حديثِ  ف
ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوباْسِمكَِِِبوِِِفََأْسأَُلكَِ) :ـبلوؽ األعظم االسم بأفَّ  يقوؿ من منهم ىناؾ أيضاً،
 يوجد ال (،َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرَِّ) ـبلوؽ اسمٌ  ىذا (َخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِ 

 :اؼببعث ليلة ىذه ىذه، ىي عاـ بشكلٍ  األدعية تعابري خلقك، من أحدٍ  إىل منك ىبرج مل الَّذي التعبري ىذا
َِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِِّاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوباْسِمكَِِِبوِِِفََأْسأَُلكَِ)

 األعظم األعظم االسمُ  ىو ىذا إليك؟ شيءٍ  أقربُ  ىم َمن إليك، شيءٍ  أقربُ  ىو (َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجُِ
 .ظلك ف فاستقرّ  خلقَتوُ  الَّذي األعظم

َِعَلىِالسَّاَلمُِ) الكبرية؟ اعبامعةِ  الزِّيارةِ  ف تقرأ ماذا العزيز اعبليل شيخي يا الكبرية، اعبامعة الزِّيارة ف تقرأ ماذا
َعاةِِ ءِِِاهللِِإَلىِالدُّ َِواْلُمْسَتقر ينَِ) (،اهللَِمَحبَّةِِِِفيَِوالَتام ينَِِاهللَِأْمرِِِِفيَِواْلُمْسَتقر ينَِِاهللَِمْرَضاةَِِِعَلىَِواأَلِدلَّ

 ،(اهللَِمَحبَّةِِِِفيَِوالَتام ينَِ) ؛(َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذي) ؛(اهللَِأْمرِِِِفي
 النَّاس يَِعظُوف الزِّيارات، ف وال األدعيةِ  ف ال ؽبم فهمَ  ال اعبماعة تبلحظوف قليل، قبل عنهم اغبديث مرَّ 

 (؛اهللَِمَحبَّةِِِِفيَِوالَتام ينَِِاهللَِأْمرِِِِفيَِواْلُمْسَتقر ينَِ) !يعرفوهنا ال وىم والزِّيارات األدعية إىل بالرجوع
ِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِ ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوباْسِمكَِ)

 . عليهم ا صلوات ُىم ىؤالءِ ( َغْيِرك
َنكَِِفـَْرقََِِلِ) :زمانِنا إماـِ  دعاءِ  ف رجب، شهر أدعيةِ  ف أيضاً  الَّذين ُىم ِِعَباُدكَِِأَنَـُّهمِِإلََِِّوبَينَـَهاِبـَيـْ

َنكَِِفـَْرقََِِلِ)ِ؛(َوَخْلُقك  :نفسو ىذا ىو إليك، شيء أقرب ُىم ،(َوَخْلُقكِِعَباُدكَِِأَنَـُّهمِِإلََِِّوبَينَـَهاِبـَيـْ
َنكَِِفـَْرقََِِلِ) ؛(َخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِ ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمَِِِوباْسِمكَِ) ِأَنَـُّهمِِإلََِِّوبَينَـَهاِبـَيـْ

َنكَِِفـَْرقََِِلِ) ؛(َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِ) ،(َوَخْلُقكِِعَباُدكَِ ِِإلََِِّوبَينَـَهاِبـَيـْ
 عنها، تتحدَّثوف الَّيت الزَّىراء وليست الزَّىراء، ىي ىذه عليهم، ا صلواتُ  ُىم ُىم( َوَخْلُقكِِعَباُدكَِِأَنَـُّهم
  .زىراؤكم ىي ما ىذه الزِّىرائيُّوف، كبنُ  زىراؤنا ىذه
َِوبِاْسِمكَِ) :اؼببعث يـو دعاء وف اؼببعث، ليلة دعاء ف ذلك اؼببعث، يوـِ  دعاءِ  ف اعبناف مفاتيح ف أيضاً 

(. َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْكَرمِاأَلَجلِ ِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمِِِاأَلْعَظمِِ
ِِإن يِاللَُّهمَِّ) :السَّحر ُدعاء اعبناف، مفاتيح ف أيضاً  السَّحر ُدعاء ف نذكره الَّذي األكرب االسمُ  ىو ىذا

َِأْسَماِئكَِِِمنَِأْسأَُلكَِِِإن يِاللَُّهمَِّ) فيها؟ نقرأُ  ماذا رمضاف، شهر أدعيةِ  من (بِأَبـَْهاهِبـََهاِئكَِِِمنَِأْسأَُلكَِ
ِاأَلْكَرمِاأَلَجلُِِّاأَلْعَظمِاأَلْعَظمُِِاأَلْعَظمُِ) :االسم ىذا ىو األظباء أكربُ  (َكِبيَرةَِأْسَماِئكَِِوَُكلُِِّبَِأْكَبرَِىا

 .بعينوِ  ُىوَ  ُىوَ  ىذا ،(َغْيِركِِإَلىِِمْنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِِلَِّذيا
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 الزِّيارة ىذه اؼبطلقة، اؼبؤمنني أمري زيارة ىذه لو؟ نقوؿ ماذا اؼبؤمنني أمري على ُنسلِّمُ  حينما بعينوِ  ىو ىو ىذا
َِورَْحَمةُِِالَعِليَِِّوَجْنِبوِِِالـُمِضيَِِّوَوِجِهوِالرَِّضيِاهللِِِِاْسمَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ) اؼبؤمنني؟ أمري لُباطب ماذا السَّادسة

ِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِ) :نفسوُ  ىذا ىو ىذا، ىو العليّ  وجنبو اؼبضي ووجهوُ  الرَّضي ا اسم ىذا ىو (َوبـَرََكاتُوِاهللِِ
 عليي، عليي، ىذا (الرَِّضيِاهللِِِِاْسمَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ) العلي جنُبك ىو ىذا جنبك، ف ظّلك، ف (ِظل كِِفي

  .عليّ  يا ،(الَعِليَِِّوَجْنِبوِِِالـُمِضيَِِّوَوِجِهوِالرَِّضيِاهللِِِِاْسمَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ) عليّ  عليي،
 ىذا ىو ،(اأَلْولَِياءِيـََتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِِِوْجوُِِأَْينَِ) :الشَّريف النُّدبة دعاء ف لُباطبو الَّذي نفسوُ  ىو ىذا

 األعظم االسم ىذا ىو نفُسُو، عليي  ىذا ىو نفسُو، اغُبَسني ىذا ىو نفُسُو، نفُسُو؟ أو غريُه ىذا نفسُو،
  !تقولونو؟ الذي اؽبراء ىذا فما نفُسُو،

 :اؽبراء ىذا إىل اؼبشاىدوف يستمع كي رجاءاً  الفيديو لنا أعرضوا ثانية مرة
 العاؼبني ربُّ  إذاً  اؼبقاـ، ىذا ف خطري الكبلـُ  األقداـ مزاؿُّ  ىنا وأهنيها كلمة قلتُ  بذاتو، ابتهاجو كيف نعم]

 باغُبَسني وجلَّ  عزَّ  ا على تُقِسمُ  أنت اؼبهم اآلف، ُتسعفن ال التعابري تعبري بأي اآلف عليو، عزيزةٌ  أظباؤه
 ىبرج مل الَّذي األعظَّم باالسم عليك أُقِسمُ  ربّ  يا: تقوؿ وتارةً  َخلقو، من خلقٌ  ـبلوٌؽ، وىو السَّبلـ عليو
 عرؼ ؼبن ىنيئاً  العرش؟ لوُ  يهتز أاَل  الَقَسم ىذا اغُبجب؟ ىبرؽ أاَل  الَقَسم ىذا خلقك، من أحدٍ  إىل منك
 [.اؼبعاين ىذه
 بأنَّوُ  يدري وال الكتب من وبفظها عبارات ،اؼبقاـ ىذا ف خطريٌ  الكبلـُ  األقداـ مزاؿُّ  ُىنا: كبلموِ  ف قاؿ ىو
  !!لو واؼبتابعني لو السَّامعني أقداـ زَلَّت وقد بعيداً  قدُمو زلَّت قد

 ىو( َغْيِركِِإَلىِِمنكََِِيْخُرجَُِِفاَلِِِظل كِِفيِفَاْستَـَقرََِِّخَلْقَتوُِِالَِّذيِاأَلْعَظمِاأَلْعَظمُِِاأَلْعَظمُِ: )االسمُ  ىذا
ثنا الَّذي ىذا  اعبزء ف الشَّريف الكاف من الرِّواية أقرأ (،َوتـََعاَلىِتـََباَركِاهللِِإنَِّ) :الصَّادؽ إمامنا عنو وُبدِّ

 الَّذي الكبلـ ىذا ـبلوؽ، اسمٌ  األعظم االسمُ  ـبلوؽ، اسم (ِاْسَماًَِِخَلقَِوتـََعاَلىِتـََباَركِاهللِِإنَِّ) :األوَّؿ
ُِمُتَصوَّتَِغيرَِِبِالـُحُروفِِِِاْسَماًَِِخَلقَِوتـََعاَلىِتـََباَركِاهللِِإنَِّ) ،البيت بأىلِ  لوُ  صلةَ  ال حبيب شيخ يا تقولوُ 

 ال الَّذي الُكْنو ىو ىذا ؿُبَمَّد، وآؿِ  ؿُبَمَّدٍ  ُكنوَ  نعِرؼُ  ال أنَّنا من نقولو الَّذي ىو ىذا (ُمْنَطقَِغيرََِِوبِاللَّْفظِِ
، دعوكم ىو؟ تعتقدوف من إليو، ُتشري عبارات تُوجد  وآؿ ؿُبَمَّدٍ  من أشرؼُ  ىناؾ ىل ـبلوٌؽ، اسمٌ  ىذا منِّ

 !إليو؟ نذىب حّتَّ  ىو من عليو دّلونا عليو؟ دلُّونا ىو فمن نعم، قلتم إذا ؿُبَمَّد؟
 شيء، ُكلّ  وراءَ  وتذىبوف شيء، ُكلَّ  تقرأوف أنتم ؿُبَمَّد؟ آؿِ  دستورِ  الكبرية اعبامعةِ  الزِّيارةِ  ف يوجد ماذا

َِلوِِإن يِاللَُّهمَِّ) الكبرية؟ اعبامعة الزِّيارة ف تقرأوف ماذا ؿُبَمَّد، وآؿ ؿُبَمَّدٍ  عن شيءٍ  ُكلَّ  ترتكوف لكّنكم
 كلّ  ف ،(ُشَفَعاِئيَِلَجَعْلتـُُهمِاألَبـَْرارِاألَِئمَّةِاأَلْخَيارِبـَْيِتوَِِِوَأْىلُِِِمَحمَّدٍِِِمنِِِْإلَيكََِِأقْـَربَُِِشَفَعاءََِِوَجْدتُِ
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 التعابري وىذه يُعلِّموننا، ىم وىكذا ؿُبَمَّد وآؿُ  ؿُبَمَّدٍ  منطقُ  ىو ىذا منهم، وأفضل أشرؼ يوجد ال الوجود
 :كبنُ  حِبََسِبنا الكامل البليغِ  القوؿِ  مستوى ف ىي الَّيت اؼبداراتّية، والتعابري كبنُ  ولكن ُمداراتّية، تعابري ىي

َِلَجَعْلتـُُهمِاألَبـَْرارِاألَِئمَّةِاأَلْخَيارِبـَْيِتوَِِِوَأْىلُِِِمَحمَّدٍِِِمنِِِْإلَيكََِِأقْـَربَُِِشَفَعاءََِِوَجْدتَُِِلوِِإن يِاللَُّهمَِّ)
 فحني هِبم، إالَّ  ا على نُقِسم فبل بشيءٍ  ا على نُقِسم أفْ  أردنا إذا إذاً  كافية، العبارة ىذه ىي ،(ُشَفَعاِئي

 !!الرَُّجل ىذا يقولو الَّذي اؽبراء ىذا فما شيء، بكلِّ  أقسمنا لقد باغُبَسنيِ  ا على نُقِسم
ثُنا الصَّادؽُ  الكاف، إىل أعود  االسم ىذا (ُمُتَصوَّتَِغيرَِِبِالـُحُروفِِاْسَماًَِِخَلقَِوتـََعاَلىِتـََباَركِاهللِِإنَِّ) :وُبدِّ

 ا على تدؿُّ  وكلمات حروؼ توجد ىل إذاً  عليو، تدؿّ  وكلمات حروؼ تُوجد ال ا خلقوُ  الَّذي اؼبخلوؽ
 حروؼ توجد فبل اغبقيقة وحبسب حبسِبنا، ىي والكلمات اغبروؼ ىذهِ ! حروؼ؟ لو توجد ال اظبو كاف إذا
 ُتشري فكيف ـبلوقات، ىي إمّبا والرموز واإلشارات اغبروؼ ألفَّ  ا، إىل ُتشري رموز وال إشارات وال

 حقيقتِو، وإىل ُكنِهوِ  إىل ُتشريُ  وال وجودهِ  إىل واحدة جهةٍ  من ُتشريُ  ىي وتعاىل، ُسبحانو ا إىل اؼبخلوقات
 ماذا لُباِطُبو؟ ماذا (َوتـََعاَلىِتـََباَركِاهللِِإنَِّ) :ذلك من أكثر وليس اؼبؤثِّر إىل ُتشري آثارٌ  فهي وجودِه، إىل ُتشري

  ؿُبَمَّد؟ آؿ يا لباطبُو؟
ِيُوِجبُِِاآلثَارِِفيِتـََردُِّديِِإَلِهي) :عرفة دعاء ف لُباطبو ماذا عرفة يـو ف الشُّهداء سيِّد دعاء إىل ذىبنا إذا

 اآلثار، ىذه اؼبوجودات األفاعيل حولنا، من واألشياء والكلمات األلفاظ ىذه ىي اآلثار (،الـَمَزارِبـُْعدَِ
 فكري مستوى ف بقيتُ  إذا ألنَّن ،(الـَمَزارِبـُْعدَِِيُوِجبُِِاآلثَارِِفيِتـََردُِّديِِإَلِهيِِإَلِهي) :األفكار اؽبواجس،
ِبـُْعدَِِيُوِجبُِِاآلثَارِِفيِتـََردُِّديِِإَلِهي) :اؼبخلوؽ ظُلماتِ  ف أسبحُ  إمّبا فإنَّن األجواء ىذهِ  ف واعتقادي

 عن سألوه حني بيَّنها الصَّادؽ إمامنا أين؟ اػبدمة ىذه (،ِإلَيكِتـُْوِصُلِنيِِبْخْدَمةٍَِِعَليكَِِفَاْجَمْعِنيِالـَمَزار
ِلوُِِقَاُلوا) :بعد يُوَلد مل قاؿ زماننا، إماـِ  ِقَالِاْلَمْهِدّي؟ِأَنتَِ: ِأَيَّامََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِوَلوِبـَْعدِيُوَلدَِلم:

 اػبدمة ؽبذه تفسري أفضل زماننا، إلماـِ  الصَّادؽ خدمةُ  خدمة، أقدس ىي أليس الصَّادؽ خدمة ،(َحَياِتي
ِبـُْعدَِِيُوِجبُِِاآلثَارِِفيِتـََردُِّديِِإَلِهي) :زماننا إماـ خدمةُ  ،(َحَياِتيِأَيَّامََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِلو) اػبدمة ىذه ىي

 (،ِإلَيكُِمْفَتِقرٌُِِوُجوِدهِِِِفيُِىوِِبَماَِعَليكُِيْسَتَدلُِِِّإلَيك،َكيفَِِتـُْوِصُلِنيِِبْخْدَمةٍَِِعَليكَِِفَاْجَمْعِنيِالـَمَزار
 كلُّها ىذه الُقرآين واللفظ اغبسىن واألظباء األلفاظ وىذه قاصرة، اؼبخلوقات قاصروف، كبنُ  قاصرة، أدلَّة ىذهِ 

َِعَليكُِيْسَتَدلَُِِّكيفَِ) :القاصر األفقِ  ىذا ف فقط ا على هبا ُيستدؿُّ  وإمّبا ا، على هبا ُيستَدؿُّ  ال آثار،
 ومن لنا ظاىرة اآلثار ىذه يعن (َلكِلَيسََِِماِالظُُّهورِِِِمنَِِِلَغيِركَِِأََيُكونُِِِإلَيك،ُِمْفَتِقرٌُِِوُجوِدهِِِِفيُِىوِِبَما

َِلكِلَيسََِِماِالظُُّهورِِِِمنَِِِلَغيِركَِِأََيُكونُِ) !ظهور؟ من لك وليس ظهورٌ  ؽبا يكوف كيف! إليك؟ نصل خبلؽِبا
 ربتاج حّتَّ  غبتَ  مّت َمَّت  (،َعَليكَِيدلَُِِّدلِْيلٍِِِإَلىَِتْحَتاجََِِحتَّىِِغْبتََِِمَتىَِلكِالـُمْظِهرَُِِىوَِيُكونََِِحتَّى
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 عن ُمغيَّبوف كبنُ  كما ـبلوقيَّتنا، ف ُمغيَّبوف كبنُ  نَقِصنا، ف ُمغيَّبوف كبنُ  الغائبوف، كبنُ ! عليك؟ يدؿُّ  دليلٍ  إىل
 وجوِ  عن عقائِدنا ونقصِ  أعمالِنا نقصِ  ف وُمغيَّبوف األلوىّية، عن خلقِتنا نقصِ  ف ُمغيِّبوف كبنُ  زماننا، إماـِ 

َِوَمَتىَِعَليكَِيدلَُِِّدلِْيلٍِِِإَلىَِتْحَتاجََِِحتَّىِِغْبتََِِمَتى) :عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إماـِ  عن اإللوىّية،
َِعْبدٍَِِصْفَقةَُِِوَخِسَرتِرَِقيَباَِعَليَهاِتـََراكََِِلَِِعينٌَِِعِمَيتِِإلَيك،ِتـُْوِصلُِِالَّتيِِىيِاآلثَارَُِِتُكونََِِحتَّىِبـَُعْدت

 حبُّ  ىو ُحبُّهم كُببُّهم، كبن ا، كببُّ  ال كبنُ  ُحبِّهم، من أي ُحبِّك من (َنِصيَباُِحب كَِِِمنَِلوَُِِتْجَعلِلَـم
 أفْ  نستطيع وال ُىم، ا إىل طريقنا ا، أحبَّ  أحبَّهم من ا، حبُّ  ىو ُحبُّهم إليهم، مربوطةٌ  قلوبنا ا،

  .ا يُريده الَّذي اغببُّ  ا، يُريدهُ  ال اغببُّ  ىذا َوْىم، ؾبّرد فهذا دوهِنم، من اَ  كبُِبَّ 
 آلدـ، السجود من اعِفن ولكن سنة أالؼ ػبمسة أيديك بني أسجدُ : قاؿ إبليس إبليس، كقضّية ىذه
 يريدهُ  ال اغببّ  ىذا دوهنم، من اغببّ  ىذا أنت، تريدُ  حيث من ال أُريدُ  حيث من أُعَبدَ  أفْ  أُريد أنا: قاؿ
 كبُِبُّ  ا، يُريده الَّذي اغببُّ  ىو ىذا ا، كبُِبُّ  ذلك وبعد كبُِبُّهم كبن ا، كبُِبَّ  أفْ  نستطيع ال كبنُ  ا،
، خبلؿ من ا وكبُِبُّ  أوَّاًل، عليَّاً   ماذا َىَلك، غريَه َسَلك من الَّذي السَّبيلُ  فهم البوابة، ىذهِ  ِمن علي 

 ىذا ىو (يُؤَتىِِمْنوُِِالَِّذيِاهللِبَابُِِأَْينَِ) زماِنكم؟ إلماـِ  تقولوف ماذا النُّدبة؟ دعاء ف زماِنكم إماـَ  زباطبوف
  .(يُؤَتىِِمْنوُِِالَِّذيِاهللِبَابُِِأَْينَِ) :الباب ىذا الباب من ا تريدوف الباب،

ِالنََّجاةُِسُفنُُِِكلُّناِوَُكلَُّناَِأوَسع،ِالُحَسينِوبابُِِالنَّجاةِأبوابُُِِكلُّناُِكلُّنا،ُِكلُّنا،ُِكلُّنا،ُِكلُّنا،ِ،وكلُّنا
 ال أنا ،(اأَلْولَِياءِيَتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِِِوْجوُِِأَْينَِِيُؤَتى،ِِمْنوُِِالَِّذيِاهللِبَابُِِأَْينَِ) ؛ َأْسَرعِالُحَسينِوَسفينةُِ

 .انتهى قد الربنامج فوقت كثرياً  أسِهب أفْ  أُريد
هِ  الَوِجيو بِاغُبَسنيِ  َأْسأَُلكَ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ   َعَلى سُبِْيَتِن  َأفْ  َوبَِنيو َذرِيَِّتوِ  ِمن اْلَمْعُصوِمني َوالتِّْسَعة َوَأِخيو َوأُمِّوِ  َوأَبِيو َوَجدِّ
 .. . ُحَسني يا ُحَسني يا ُحَسني يا ُحَسني يَا إالَّ  أَُردِّدُ  اَل  َوأَنَا َبَدين  ِمن ُرْوِحي زَبْرُج َأفْ  الػُمعتَػَقد، َىَذا

  ... الَقَمر رَِعايَة ِف  َوأَتْػرُُكُكم
 ُِشَاىِذِّنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَشْبَ إوْشِف ... لََّش ّا ... احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْبِ وَاشِفَ َّا

 ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ اإلْٔخَشِْٔج عٍَََ ًَُِخَابِعِْنَا

 .. احلُسَني ًَجوِ عٓ اٌىَشبِ واشِف شَاشتِ عٍَ .. اٌمََّش شَاشَتِ عٍَ غَذ ٌَّ يف حعاىل اهللُ شاء إْْ احلذّث بمَّْتُ

  ... اهلل أَِاِْ يف ... جَّْعاً اٌذُّعاء َسْأٌُىُ
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ِ:وفيِالختام
لِبُــّدِمــنِالتنبيــوِالــىِأنّنــاِحاولنــاِنقــلِنصــويِالبرنــامبِكمــاِىــيِوىــذاِالمطبــوعِلِ
يخلــوِمــنِأخطــاءِوىفــواتِفمــنِأرادِالدقّــةِالكاملــةِعليــوِمراجعــةِتســجيلِالبرنــامبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِالـُمتابَعة
ِزىرائيون
ِىـ3417ِ
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