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 بِسُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِْ

 
  ... األًٌََِْْبء َّخٌَخَّوُ إٌَِْوِ اٌَّزُِْ اهلل ًَخْو َّب عٍََْه سٍََبٌَ

  ... اهلل بمَّْتَ

 ... !فَمَذَن؟ َِْٓ ًَخَذَ اٌَّزُِْ ًََِب ًَخَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 اٌِّْئَت بَعذ األَسْبَعًٌَُْ اٌسَّبدِسَت تُمٍََحَاٌْ

  3ــ ج اٌصَّالة َِعَبِِْٔ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 .. اْلِمَئة بَ ْعد واأَلربَعون السَّاِدَسةُ  احلََلقةُ  :النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعًتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم بَ ُْتَ 

 .. الصََّلة معاين حلقاتِ  من الثَّالثةُ  احللقة ىي ىذه، (الصَّالةَْمَعاِنيْْ) :احلََلقات َىِذه ِف  والُعنوانُ 
 وُكل   ،إضاءات ِعدَّةِ  ِذكرُ  الثَّانيةِ  احللقةِ  وف ،نُقاط ِعدَّة ِذكرُ  الصََّلة معاين حلقاتِ  من األوىل احللقةِ  ف مرَّ 

 منهجِ  ف الصََّلةِ  لثقافة األدىن ادلستوى مِّنها ُأَشكِّل أنْ  احلَلَقات ىذهِ  ِف  ُأَحاولُ  ُمفرداتٍ  َعن ِعبارةٌ  َذلك
 الثَّقافةِ  أجواءِ  ف يتواصلُ  احلديثُ  زَالَ  وال ،القول حلنِ  دلنهجِ  أو القول حلنِ  لطريقةِ  وفقاً  والعًتة الكتابِ 
 .والِعًتَة الِكتابِ  َمعارفِ  ظَلَتِ  ِمن تَنهلُ  الَّيت الزَّىرائيَّةِ 

 ِمن وبنحوٍ  الضَّوءَ  سُأسلَّطُ  لكنٍَّت ،وتفر ِعها كثرهتا معَ  ادلطالب ُأخلِّص أنْ  َجاِىداً  َسُأحاولُ  احلََلقة ىذهِ  ف
 وحاالت ناتؤو ش والعًتة الكتابِ  ثقافةِ  ف فللطَّهارةِ  ،والتطه ر الطَّهارة ناتِ ؤو ش على وااِلختصار اإلجيازِ 

 أُوجزَ  ولنْ  كثَتاً  فيوِ  أُطِنبَ  لنْ  الَّذي بالنَّحو ادلطالب َىذهِ  ِمن بَعضٍ  على الضَّوء ُأسلَّطُ  ،ومراتب ومظاىر
  .ادلطالب هبذهِ  سلَلًَّ  إجيازاً 
 ،الوضوء ،التيم م) :مراتب على وىي احلسيَّة الطَّهارةُ  الطَّهارة حاالت من حالةٌ  :الحسيَّةْالطَّهارةُْىناك

 أُريد ال ألنٍَّت ،الصََّلة ِصحَّة وف العبادةِ  ِصّحة ف مشروطةٍ  طهارةٍ  طُُقوسِ  َعن أحتدَّثُ  إنٍَّت وقطعاً  (،الُغسل
 يل شأنَ  ال ،وال ُمنجِّسات والنَّجاساتِ  ،وال ُمطهِّرات الطَّهاراتِ  عناوينُ  فيوِ  َتقعُ  ُمفّصلٍ  بَابٍ  ف أتوغَّل أنْ 

 صلَّى قال وكما الصََّلة َمعاين ف ُىنا الَكَلم ألنَّ  الطَّهارة عن للحديثِ  أجلئٍت الَّذي ،التفاصيل ىذهِ  بُكلِّ 
 اجلهة ىذهِ  إىل حديثي ونَقلتُ  راحليت وّجهتُ  ذلك بسببِ  (،ِبَطُهور ِإالَّ  َصََلة اَل ) :وسلَّم وآلو عليو اللُ 

 نتحدَّثُ  حينما واألبْ َُت  األوضح العنوان ىو الوضوء ألنَّ  ،الوضوء عن بقي وفيما تقدَّم فيما حديثي وَكانَ 
 لكنٍَّت ،عديدةٍ  حلقاتٍ  إىل سيحتاجُ  وىذا واألغسال التيم م ناتؤو ش ف اخلوض أريدُ  ال ،الصََّلة طهورِ  عن

  .الوضوء عن باحلديثِ  أكتفي
ثاً  لستُ  الوضوء عن أحتدَّثُ  إنٍَّت أقول حُت وقطعاً   فَتلكَ  ،أحكاموِ  وعن أفعالوِ  وعن طقوسوِ  عن ُىنا ُمتحدِّ
ا ،إليكم بالنِّسبةِ  َمعروفةٌ  مسألةٌ   الطَّهارة ثقافة َعن ،الطَّهارة مضمون عن ،الوضوء مضمونِ  عن ُىنا َحديثي إظلَّ

 ،الفتاوى عن أحتدَّثُ  وال ،العملية الرسائل عن أحتدَّثُ  ال ِإنٍَّت زُلَمَّد آل فقوُ  أقول وحُتَ  ،زُلَمَّد آلِ  فقوِ  ف
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اً  ويسَتٌ  َيسَتٌ  جزءٌ  ىي الشَّرعية واألحكام الفتاوى  (زُلَمَّد آلِ  فقوُ ) ادلصطلح ىذا ،زُلَمَّد آل ِفقوِ  من جدَّ
اً  واسعٌ  مصطلحٌ   ف فكان العنوان ىذا الكرام مراجعنا ضيَّق دلاذا ؟العلمية حوزاتنا ف ضيِّقاً  صار دلاذا ،جدَّ

 ؟اجملرى ىذا جتري الَّيت األخرى والعناوين واإليقاعات والعقودِ  وادلعامَلت بالعباداتِ  يرتبطُ  فيما ،الُفتيا دائرة
 ألىل ادلخالفون ،ادلخالف بالفكرِ  النَّاصيب بالفكر يشعرون ال حيثُ  من يشعرون حيثُ  من تأث راً  ذلك فعلوا

 الفتاوى والِعًتة الكتاب منهجِ  ف زُلَمَّد آلِ  عند أمَّا ،بالُفتيا خاصَّاً  (الفقو) العنوان ىذا جعلوا البيت
 معارفِ  أجواءِ  ف ومخائلوُ  رِياضوُ  وتتوسَّعُ  أهنارهُ  َتضطردُ  الَّذي زُلَمَّدٍ  آلِ  فقوِ  من َيسَتاً  ُجزءاً  دُتثِّلُ  واألحكام

 الَّيت زُلَمَّدٍ  آلِ  أسرارِ  ومعَ  ذلا ُحدود ال الَّيت وبواِطنوِ  ظواىرهِ  بكلِّ  ،ورلاريو ومطالعوِ  حدودهِ  بكلِّ  الكتابِ 
 َنَظر ُمنصفاً  ناظراً  أنَّ  لو ذلك على دليلٍ  أدل   ،فيها الِعلم ُحروف َمراتبُ  وتنوَّعت وجهاهُتا أبواهُبا َتشعَّبت

 ُىناك ،كبَت فارقٌ  ُىناك ،التفسَت أحاديثِ  ف زُلَمَّد آل عن جاء وما ادلخالفُت عند جاء ما بُتَ  وقَاَرنَ 
 وُىناك ،ادلخالفُت ُكتب أحاديث ف جاء فيما السَّطحية إليو َتذىب أنْ  دُيكن ما أبعدِ  إىل َتذىبُ  َسطحيةٌ 

 تتنجَّس مل تتلوَّث مل الَّيت الُقُلوب جتذبُ  معارِفِهم أنوارُ  فيها تتألألُ  للغيبِ  وَنظرةٌ  وُسطوعٌ  عمقٌ  ُىناك ،ُعمقٌ 
 .والَقذرة الَكدرة ادلياه بِتلكَ 
 ،ادلفاىيم ف سذاجةٌ  ،العدد ف ِقلَّةٌ  ،ادلخالفُت ُكُتبِ  ف أدعيةٍ  ِمن جاء ما على بسيطة فاحصة نظرة

 بتلكَ  يُفسِّروهَنا يُفسِّروهنا وحُت ،الكرًن الُقرآن ف وردت الَّيت الد عاء آلياتِ  ذكرٌ  أو ،التعبَت ف سطحيةٌ 
 والصحراءِ  البداوة فهم ،البدوي الفهم مستوى فوقَ  يَرقى ال الَّذي الكَلم وبذلك ،السطحية األحاديث

! !الُعَجاب الَعَجبَ  ؟أقول ماذا ،سيجدُ  فإنَّوُ  زُلَمَّد آلِ  أدعيةِ  مَخائلِ  إىل النَّاِظر َنَظر لو ولكن .العربية والبادية
 ظاىرىا كذلك البيتِ  أىل أدعيةُ  (،َعِميقَْوبَاِطنوُْْأَنِيقْظَاِىُرهُْ) :الُقرآن عن يتحدَّث وىو ادلؤمنُت أمَت كَلمُ 

 .تتصّور أن اإلنسان ل ُمخيِّلة دُيكن ما أبعدِ  ف والرَّجاحةُ  واحِلكمةُ  والدقَّةُ  والفهمُ  العمقُ  وباطنها األناقة
 طويل إىل حيتاجُ  ال األمر فإنَّ  عندنا التوحيد حديث وإىل القوم عند التوحيد أحاديثِ  إىل النَّاظرُ  َنَظر وإذا
 ادلطالب سائر وف الل رسول عن احلديث ف وىكذا ،الكبَت الفارق ال ُمنِصفُ  اإلنسانُ  جيد كي فكرٍ 

 وتِلك السَّذاجةُ  وتِلك السَّطحيةُ  تلك أمَّا ،زُلَمَّد آل عند الِفقو ُتشكِّلُ  الَّيت ىي احلقائق ىذهِ  ُكل   ،األخرى
  .الشَّرعية األحكام دائرة وف الُفتيا دائرة ف الفقو َحَصرت الفهم ف واألعرابيةُ  الَبداوةُ 

ينيِّة العلمية مؤسََّستنا ،مراجعنا ،ُعلماؤنا  ُحدودهُ  َحدَّد الَّذي ادلصطلح ىذا نفس ف نفسها حبست الدِّ
 الفقوُ  :ِفقهُت إىل البيتِ  أىل عند الِفقو تقسيم إىل ذلك بعد الُعلماءُ  اضطرَّ  شلَّا البيت ألىل ادلخاِلفون

 فالفقو وإالَّ  البيت ألىل ادلخاِلف الذَّوقِ  على الِبناءِ  خَللِ  من نشأ التقسيمُ  وىذا .األصغر والفقوُ  ،األكرب
 .واحد ِفقوٌ  زُلَمَّدٍ  آل عند
  :ادلئة بعد والعشرين الثانية اآلية ف التوبة سورة ف جاء ما مثل
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َخَفَمَّيٌُاْ﴿؟ شيءٍ  ألي ،﴾طَأئِفَتٌ ِِّنْيُُْ فِشْلَتٍ وًُِّ ِِٓ َٔفَشَ فٌٍََْالَ وَأفَّتً ٌَِْنفِشًُاْ اٌُّْؤِِْنٌَُْ وَبَْ ًََِب﴿ ِٓ فِِ ٌِّْ  ف التفق و ،﴾اٌذِّّ
 بُت ما تفاصيلها بُكلِّ  التوحيدِ  معارفُ  ،الدين من جزءٌ  تفاصيلوِ  بُكلِّ  الُقرآن .أبعادهِ  بُكلِّ  الدين ،الدين

 حديثُهم ،الدين من األكرب واجلزء األىم اجلزء ىي الطاىرة العًتة أسرارُ  ،الدين من جزءٌ  والعًتة الكتابِ 
ا واألحكام الفتاوى ُتشكِّلُ  الَّذي العريض الطويلُ  وكَلُمهم  ف عشرين بنسبة قُلت إذا ،بادلئة عشرة بنسبة رُّب 

 ف الواحد احلديثُ  ،عميقةٌ  ادلعارف أحاديث أنَّ  االعتبار بنظرِ  األخذِ  معَ  ،كثَتة ُمغاالةٌ  فيوِ  األمرُ  فهذا ادلئة
 أنَّ  ُمَلحظةِ  مع ،واألحكام الُفتيا أحاديثِ  من وادلئات والَعشرات الَعشرات تُعاِدلُ  فهي ُكتبت لو ِدالالتوِ 

 احلديثِ  مجعِ  ف الشِّيعة والُعلماءِ  ادلراجعِ  عند االىتمام أنَّ  مَلحظة معَ  ،إلينا َتصل ومل َترد مل األحاديثِ  ُكلِّ 
 وصل ما كثرة مع ادلعارف أحاديث من الكثَت َضياع ف سبباً  كان شلَّا ،واألحكام الُفتيا دائرة ف دراستوِ  وف
  .إلينا
 إىل ،الطَّهارة ثقافةِ  إىل يب وصل احلديث ولكنَّ  القضيَّة ىذه ف كثَتاً  أتشعَّب أنْ  أريدُ  ال ،حالٍ  أيِّ  على
 الَّيت ال ُمهمَّةِ  القضيَّة ىذهِ  عن للحديثِ  دفعٍت ىنا إىل الكَلمُ  وصلَ  حُت ،زُلَمَّد آلِ  ِفقوِ  ف الصََّلة ثقافةِ 
 ىذه حدودِ  ِضمنِ  ف يدورُ  آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الربنامجُ  فهذا وإالَّ  ،رلمل بشكلٍ  ولو أيديكم بُت بياهنا أردتُ 
 .ادلوجزة العبائر ىذهِ  ف رُلمل بشكلٍ  إليها أشرتُ  الَّيت الفكرة
 الوضوء ،التيم م ،احلسية الطَّهارة ادلتقدِّمة احلالة ،أخرى حالة ىذهْ:الِحسيَّةْالمعنويةُْْالطَّهارةُْْأيضاًْْىناك

 حالة ُىناك ،الِعبادة ف ،الصََّلة ف ُتشًَتط الَّيت طقوسها ف الطَّهارة عن قلت كما ُىنا واحلديث ،الُغسل
 ف ادلطهِّرات مجلة من أليس ،اإلسَلم طهارة من اإلسَلم من تبدأُ  وىذه ،احلسية ادلعنوية الطَّهارة وىي أخرى

 طهارةٌ  َفهي ،اإلعَلن ىذا ِبسبب طاىراً  سيكونُ  فَإنَّوُ  إسَلموُ  الكافرُ  يُعِلنُ  فحُتَ  ،اإلسَلم الشَّرعية أحكامنا
 حسيَّة وطهارةٌ  ،والوجدان للقلبِ  طهارةٌ  ىذه ،آَمن ألنَّوُ  معنويةٌ  طهارةٌ ، الوقت نفس ف وحسيَّةٌ  معنويةٌ 
  .للبدن

 ىذا ولكنَّ  واإلديان اإلسَلم بُت التمييز من البُدَّ  قطعاً  اإلسَلم إعَلنِ  من تبدأ وىي احلسيةُ  ادلعنوية الطَّهارة
 ألقى شلَّا والتأويل التَّنزيلِ  بُت ما وعلمائنا مراجعنا حَتةِ  ف ادلشكلةُ  ،التنزيل مرحلة ف سلصوصاً  كان األمر

 وف الِفقهية ُكتبنا ف نلحظُ  وضلنُ  ىذا يومنا إىل الفتوائي الشِّيعي الِفقوِ  وعلى الشِّيعيَّة الثَّقافة على بظَللوِ 
 الِفكرُ  ىو بالضَّبط األمرُ  ىذا ،والثَّانية األوىل بالشَّهاَدَتُت اإلقرار حتق قوِ  ف يكفي اإلسَلم أنَّ  العملية رسائلنا

 بيعة إىل الِبعثة بداية من التَّنزيل ُّبرحلة وأعٍت ،وإديان إسَلمٌ  ُىناك كان التَّنزيل مرحلةِ  ف ،زُلَمَّد آللِ  ادلخالفُ 
َْعَلىْقَاتَ ْلتُ ُهمَْكَماْالتَّأِويلَْعَلىَْستُ َقاتُِلُهمَْعِليَّْْويَا) :التأويل مرحلة بدأت الغدير بيعة فمن ،الغدير

 من النَّيب زمن ف الدينُ  ،للدين عنوانٌ  ىو ىنا التأويل ،الُقرآن تفسَتِ  ف ُّبنهجٍ  ىو ما ىنا والتأويلُ  (،الت َّْنزِيل
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 على قاتلهم النَّيب   ،الُقرآن على قاتلهم قد يكن مل فالنَّيب   ،بالتَّنزيل النَّيب   َعنونَوُ  الغدير بيعة إىل الِبعثة بداية
 على ولكن ،اإلسَلم على (،التَّأِويلَْعَلىَْستُ َقاتُِلُهمَْعِليّْْيَاْ:َوقَالَْ) ،منو جزءٌ  والُقرآنُ  ،بُكلِّو اإلسَلم
  .الغدير بيعة بعد صورتوُ  اتضحت الَّذي اإلسَلم

 اآلية ف ،التنزيل مرحلة ف نتحدَّث ضلنُ  قرآنية سورةٌ  ،السورةُ  احُلجرات سورة :احُلجرات سورة إىل ذىبنا إذا
 ،إسَلمٌ  ُىناك ﴾ؤَسٍَّْْنَب لٌٌٌُُا ًٌََىِٓ حُؤِِْنٌُا ٌَُّْ لًُ آَِنَّب اٌْإَعْشَاةُ لَبٌَجِ﴿ :احلجرات سورة من العاشرة بعد الرَّابعةِ 
م ادَّعوا األعراب إسَلمٌ  ُىناك ،التنزيل مرحلة ف ىذا ،إديان وُىناك  تؤمنوا مل ال :يقول الُقرآن ،آمنوا أهنَّ

 ًٌَََّّب﴿ .اآلية آخر إىل ،﴾لٌٍُُبِىُُْ فِِ اٌْئِميَبُْ َّذْخًُِ ًٌَََّّب ؤَسٍَّْْنَب لٌٌٌُُا ًٌََىِٓ حُؤِِْنٌُا ٌَُّْ لًُ آَِنَّب اٌْإَعْشَاةُ لَبٌَجِ﴿

 ،العربية ف معروفٌ  أمر وىذا ،مل ُّبعٌت ىنا َلمَّا ،قلوبكم ف اإلديان يدخل ومل يعٍت ،﴾لٌٍُُبِىُُْ فِِ اٌْئِميَبُْ َّذْخًُِ

 ف اإلديان يدخل وَلمَّا ،﴾لٌٍُُبِىُُْ فِِ اٌْئِميَبُْ َّذْخًُِ ًٌَََّّب ؤَسٍَّْْنَب لٌٌٌُُا ًٌََىِٓ حُؤِِْنٌُا ٌَُّْ لًُ آَِنَّب اٌْإَعْشَاةُ لَبٌَجِ﴿
 ىذا ،شيءٌ  واإلديانُ  شيءٌ  فاإلسَلمُ  ،اإلسَلم مرحلة ف فأنُتم ،قلوبكم ف اإلديان يدخل مل يعٍت قُ ُلوبكم
  .التَّنزيل مرحلة ف الكَلمُ 

 ؟مىت شرعيّ  وبنحوٍ  رمسيّ  وبشكلٍ  رمزي بشكلٍ  ؟مىت رمزي بشكلٍ  صار العنوان ىذا (المؤمنينْأميرْعليْ )
 بعد واإلديان اإلسَلم ألنَّ  ،ادلؤمنُت أمَتُ  قال ؟ادلسلمُت أمَت علي   الل رسول يُقل مل دلاذا ،الغدير بيعة بعد
 دعاء ف ؟الشَّريف الُندبة دعاء ف نقرأُ  ماذا .بعليّ  خاصَّاً  اللَّقب ىذا ُجعل فلذا ،واحداً  صار الغدير بيعة

ْبَ ْعَدهُْْوََكانَْْ،بَ ْعِديْاْلُمْؤِمُنونَْْيُ ْعَرفَْلمَْعِليّْْيَاْأَْنتََْْوَلْوَلْ) :عليَّاً  خياطبُ  الل رسول ؟نقرأ ماذا الندبة
 .اإلديان ىو ىذا (،اْلُمْسَتِقيمَْوِصَراَطوُْْاْلَمِتينْاللَِْْوَحْبلَْْالَعَمىِْمنَْونُورَاًْْالضَّاَللِْمنُْىَدىًْ

 مرحلةُ  ،ادلؤمنُت أمَتُ  ىو ؟للُمؤِمنُت أمَتٌ  أنَّوُ  أم ،للُمسِلمُت أمَتٌ  أنَّوُ  على عليَّاً  الغدير بيعةِ  ف بايعوا ادلسلمون
 من اإلسَلم معٌت يتحقَّق وال ،اإلسَلم ىو واإلديانُ  اإلديان ىو اإلسَلمُ  وصار الغدير بيعة من بدأت التأويل

 أنَّ  من تقولُ  األَِئمَّة عن الصَّادقِ  عن الباقر عن ِعندنا رواياتٌ  ُىناك قائل يقول قد ،الثََّلثة الشَّهاداتِ  دون
 لسانُ  ىو اللسان ىذا ولكنَّ  َعَليَّ  األمر ىذا خيفى وال روايات ُىناك ،نعم ،بالشَّهادَتُت يتحقَّقُ  اإلسَلم

 ىذه ف اخلوض أريد ال ،الثََّلثة بالشَّهاداتِ  إالَّ  يتحقَّقُ  ال اإلسَلمُ  زُلَمَّد آل عندَ  احلقيقة لسانُ  ،التقيَّة
 الشِّيعيَّة الثَّقافة أنَّ  كم تعرفوا كي ادلسائل ىذه أُثَت ولكنٍَّت األمر ىذا دلناقشة معقوداً  الربنامج وليس القضيَّة
  .زُلَمَّد آل منطق عن بعيدةٌ 
 ،الثََّلثة الشَّهاداتِ  ف ىوَ  اإلسَلمَ  أنَّ  ،آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من واحدة قضيَّةٍ  حول يدور العسكريّ  اإلمام تفسَتُ 
 ادلعاصرون ادلراجع خصوصاً  مراجعنا يُنِكرهُ  الَّذي العسكريّ  اإلمام تفسَتِ  ف التفسَت ىذا ف ما جوىرةُ 
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 :ىذا ىو التفسَت ىذا ف ما جوىرُ  ،التفسَت ىذا يُنكرون األجَلء مراجعنا من أيضاً  َسبقوىم الَّذين وادلراجع
 لإلسَلمِ  معٌت ال الثَلثة األركان ىذهِ  دونِ  من (،عليّ  ،زُلَمَّدٌ  ،الل :اإلسَلم وأنَّ  اإلديان ىو اإلسَلم أنَّ )

 بصفةِ  يتَّصفون للَّذين أمَتٌ  ألنَّوُ  ادلؤمنُت أمَت علي   ،(المؤمنينْأميرْعليْ ) :معٌت ىو وىذا ،الواقع أرضِ  على
 ،آخر شيءٌ  ذلك ،صنعت ماذا ،فعلت ماذا األُمَّةُ  ،الغدير بيعة بعد يكون أنْ  ادلفًتض ىو وىذا ،اإلديان

َٓ إَِّْ﴿ اإلديان ىو اإلسَلم ىو ىذا ،﴾اإلِساْلََُ اٌٍّوِ عِنذَ اٌذَِّّٓ إَِّْ﴿  اإلديان ىو اإلسَلم ،﴾اإلِساْلََُ اٌٍّوِ عِنذَ اٌذِّّ

 ىو اإلسَلم ىو ىذا ﴾،اٌْخَبسِشَِّٓ َِِٓ آخِشَةِ فِِ ًَىٌَُ ِِنْوُ ُّمْبًََ فٍََٓ دِّنبً اإلِسْالََِ غَْْشَ َّبْخَغِ ًََِٓ﴿ ،نفسوُ  ىو ىو
  .نفسوُ  ىو اإلديان

 من حالةً  أنَّ  باعتبار عنها للحديث ساقٍت الَّذي لكن ،القضيَّة ىذه تفاصيل ف الدخول أريد ال ىنا أنا
 من التَّنزيل َزمانِ  ف كانَ  إنْ  اإلسَلم إعَلنِ  من تبدأُ  الَّيت احلسيَّة ادلعنوية الطَّهارةُ  وىي الطَّهارة حاالت
 اجلوِّ  ف ،العام اجلوِّ  ف بالشَّهادتُت اإلسَلم إعَلنُ  َكان التَّنزيل َمرحلة ف حىتَّ  ،بالشَّهاَدتُت اإلسَلم إعَلن
 ف حىتَّ  موجودٌ  الوصف وىذا اإلطَلق وىذا ،علي   شيعةُ  عليها يُطلق النَّيب   َكان الَّيت اجملموعة جوِّ  ف اخلاص
 اإلسَلمُ  كان البداية من اخلاص اجلوِّ  ف ،وعّمار ذر وأيب وادلقداد سلمان على يُطلق َكان ،ادلخالفُت كتب
 يتمثَّل اإلسَلم إعَلنُ  كان التَّنزيل مرحلة ف العام اجلوّ  ف لكنَّ  (،الوالية ،النبّوة ،التوحيد) :يعٍت

 بإعَلنِ  تبدأُ  احلسيَّةُ  ادلعنويةُ  فالطَّهارةُ  ،الثََّلثة بالشَّهاداتِ  يتمثَّلُ  اإلسَلم فإعَلنُ  الغدير بعد أمَّا ،بالشَّهادتُت
 إمامنا ظهور َزمانِ  إىل فشيئاً  شيئاً  تتكاملُ  الغدير بيعة زمانُ  ُمنذُ  بدأت الَّيت التأويل مرحلة ف ،اإلسَلم
 التأويل ىو ال ُمستأَنف ادلثال ،ال ُمستأَنف بادلثال الرِّوايات ف كما يأتينا حيثُ  ،عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ 
  .ال ُمستأَنف بادلثالِ  يأتينا عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  أنَّوُ  عن الرِّوايات حتدَّثت ىكذا ،الكامل

 أشرتُ  أخرى حالةٌ  ُىناك ،احللقات فتطول ادلطالب ىذه ف كثَتاً  أتشعَّب أنْ  أريد ال :أخرى حالةٌ  ُىناكَ 
 بُت فيما التمازج من حالة ،وادلعنوية احلسيَّة الطَّهارة بُت التماىي من حالةٌ  وىي ادلاضية احللقةِ  ف إليها

 الكاف ىو ىذا ،ادلاضية احللقةِ  ف عليكم وقرأهتا الشَّريف الكاف ف الرِّواية ،وادلعنوية احلسيَّة الطَّهارة
ِْفيَْسمَّيتَْْإَذا) :الصَّادق إمامنا عن 12 صفحة ،للمطبوعات التعارف دار ،الثَّالث اجلزء وىذا ،الشَّريف
 ىذا قطعاً  (،اْلَماءَْعَليوَِْْمرََّْْماِْإلََّْْجَسِدكِْمنَْيْطُهرَْلمُْتَسمِّيَْلمَْوِإَذاْ،ُكلُّوَْجَسُدكََْْطُهرْالُوُضوء
 أعلن فهو ،احلسيَّة ادلعنوية بالطَّهارة تطهَّر قد ادلتوضئ ىذا ؛أوَّالً  :ادلتقدِّمة ادلعاين على يشتمل الكَلم
 آل عن الَواردةِ  ومناسكها طُُقوِسها حبسب احلسيَّة بالطَّهارة تطهَّر ُثَّ ، والوالية والنُبُ وَّة بالتوحيد وإديانوُ  إسَلموُ 

  .زُلَمَّد
ْإَذا -: فيقول ،وادلعنوية احلسية الطَّهارة بُت التماىي حالةُ  وىي الثَّالثة احلالة عن يتحدَّث ُىنا اإلمام ولكن
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 تتطهَّر وِجئتَ  هبا ودتس ِككَ  وإعَلنك باعتقادك علي   بوالية تطهَّرت أنْ  بعد يعٍت - الُوُضوءِْفيَْسمَّيتَْ
ثنا ُىنا اإلمام ،أيضاً  علي   تعاليم حبسبِ  احلسيَّة بالطَّهارة  احلسية الطَّهارة َبُت التماىي من حالةٍ  عن حُيدِّ
 أدعية ُىناك الوضوء آداب مُجلة من ،الوضوء ف مسِّيت إذا - الُوُضوءِْفيَْسمَّيتَْْإَذا -: يقول وادلعنوية
 قال ما ،مَسَّيت إذا ،تسمية عن يتحدَّث اإلمام ،ىذا عن يتحدَّثُ  ال اإلمامُ  ،ادلتوضئ يُردِّدىا وأوراد وأذكار
 اإلمام ،الل رسول عن جاءنا الَّذي الذِّكر ذكرت إذا ،ادلؤمنُت أمَت عن ادلروي بالدعاء دعوت إذا اإلمام

 ماديةٌ  طهارةٌ  الطَّهارة ىذه - ُكلُّوَْجَسُدكََْْطُهرَْْالُوُضوءِْفيَْسمَّيتَْْإَذا -:قال ،تسمية عن يتحدَّث
 عن ،ادلعنوية الطَّهارة عن ىنا احلديث األوىل وبالدرجةِ  ،ىنا الطهارتان تتماىى ،الوقت نفسِ  ف ومعنويةٌ 
 وتستطيع صحيح وضوؤك - ُتَسمِّيَْلمَْوِإَذاْ،ُكلُّوَْجَسُدكََْْطُهرَْْالُوُضوءِْفيَْسمَّيتَْْإَذا - النورية الطَّهارة

 يعٍت - اْلَماءَْعَليوَِْْمرََّْْماِْإلََّْْجَسِدكِْمنَْيْطُهرَْلمُْتَسمِّيَْلمَْوِإَذا - مَسَّيت ما ولكنَّك بو ُتصلِّي أنْ 
  .اجلسد لُكلِّ  شاملةً  الطَّهارةُ  تكون التسمية فمعَ  ،الوضوء أعضاء

 الطبعة وىذه الرضوي الفقو ف ،األخرى احلديثِ  كتب ف وجاء الرَّضوي الفقو ف أيضاً  ادلضمون ىذا
َْطُهرَُْْوُضوئِوِِْْعْندَْْاللْذََكرََْْمنْْ -:87 صفحة ،والوضوء التخلي باب ف ،الًُتاث إلحياء البيت آل مؤسَّسة
 الكاف ف ُىنا الصَّادقُ  قال كما تسمية عن اسم عن احلديث - اللِْاْسمََْْيْذُكرَْلمَْوَمنُْْْكلُّوَْجَسُدهُْ

ِْعْندَْْاللْذََكرََْْمنْْ - الرَّضوي احلديث ف ىنا ،تسمية ُىناك (،ُتَسمِّيَْلمَْوِإَذا) ؛(َسمَّيتَْْإَذا) :الشَّريف
َْلمَْوَمنْْ) - اْلَماءَْأَصابَوَُْْماَْجَسِدهِِْْمنَْطُهرُْوُضوئِوِْفيْاللِْاْسمََْْيْذُكرَْلمَْوَمنُْْْكلُّوَْجَسُدهَُْْطُهرَُْْوُضوئِوِْ

  ؟التسمية ىذه من ادلراد ما .تسمية ُىناك ؛(اللِْاْسمََْْيْذُكر
 :الرضوي احلديث ف وكما (،ُتَسمِّيَْلمَْوِإَذا) ؛(الُوُضوءِْفيَْسمَّيتَْْإَذا) :الصَّادق إمامنا كَلم ف كما

 األعضاء ىي الوضوء أعضاء وىي ادلاء عليها جرى الَّيت األعضاء فقط وضوئو ف (،اللِْاسمََْْيْذُكرَْلمَْوِإَذا)
 ،البسملة ذكرُ  منوُ  يُراد قد ،قد التسمية مصطلح ادلصطلح ىذا ؟التسمية ىذه من ادلراد ما ،تتطهر الَّيت

ْاِلْسمِِْْإَلىَْأقْ َربُْْالرَِّحيمْالرَّْحَمنِْْاللِِْْبْسمِْ -:الشَّريفة كلماهتم تقولُ  كما مضموهنا ف حقيقُتها والبسملةُ 
اً  وبليغة واضحة الكلمة - بَ َياِضَهاِْإَلىْالَعينَِْْسَوادِِْْمنْْْاأَلْعَظم ْالرَِّحيمْالرَّْحَمنِْْاللِِْْبْسمِْ - البسملة ،جدَّ
 ،واحد ادلعٌت - َسَواِدَىاِْإَلىْالَعينِْْبَ َياضِِْْمنْأوْبَ َياِضَهاِْإَلىْالَعينَِْْسَوادِِْْمنْْْاأَلْعَظمْاِلْسمِِْْإَلىَْأقْ َربُْ

 االسم عن ُىنا احلديث ،األعظم االسم إىل أقربُ  فالبسملةُ  ؟بياضها وبُت العُت سواد بُت بُعدٌ  ُىناك ىل
  .األعظم
 الَّذي الد عاء عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي نفسوُ  ىو البسملة آية ف رُلملٍ  بنحوٍ  حقائقوُ  ختتفي الَّذي األعظمُ  االسم

ْاللَُّهمَّْ -:أوَّلُو ُدعاءً  نقرأ ادلبعث ليلة ف ،ادلبعث يومِ  وف يُقرأ دعاءٌ  ادلبعث ليلة ف الشَّريف ال مبعثِ  ف يُقرأ
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 -:يقول أنْ  إىل الد عاء يستمرّ  - اْلُمَعظَّمْالشَّْهرِِْْمنْاللَّيَلةَْىِذهِِْْفيْاأَلْعَظمْبِالتََّجلِّيَْأْسأَُلكَِْْإنِّي
 االسم ىذا ،خلقتوُ  - ِظلِّكِْفيْفَاْستَ َقرََّْْخَلْقَتوُْْالَِّذيْاأَلْكَرمْاأَلَجلِّْْاأَلْعَظمْاأَلْعَظمِْْاأَلْعَظمَِْْوبِاْسِمكَْ

 ىذه أقرأُ  أنا - اأَلْعَظمْاأَلْعَظمِْْاأَلْعَظمَِْْوبِاْسِمكَْ - !؟عليهم اللِ  صلواتُ  غَتىم من ،سللوق األعظم
 الليلة أعمال ف ،بيوتكم ف ادلتوفر الكتاب اجلنان مفاتيح من أقرأ ما منها سأقرأُ  الَّيت والزِّيارات األدعية
َْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ) - أوَّلو الَّذي ادلبعث ليلة ف يقرأ الَّذي الدعاء رجب شهرِ  من والعشرين السَّابعة

ْاأَلْكَرمْاأَلَجلِّْْاأَلْعَظمْاأَلْعَظمِْْاأَلْعَظمَِْْوبِاْسِمكَْ ؛(اْلُمَعظَّمْالشَّْهرِِْْمنْاللَّيَلةَْىِذهِِْْفيْاأَلْعَظمْبِالتََّجلِّي
 ف علينا مرَّ  ماذا ،األعظم االسمُ  ىو ىذا - َغْيِركِْإلىْمِّْنكََْْيْخُرجَُْْفاَلِْْظلِّكِْفيْفَاْستَ َقرََّْْخَلْقَتوُْْالَِّذي
 وضوءك على الل اسم ذكرت إذا ؟األخرى ادلصادر ف وحىتَّ  ،الرضوي الفقو ف ،الشَّريف الكاف ف ،الرِّواية
 أوَّلُ  ،ادلاء عليها جرى الَّيت فقط الوضوء أعضاء طهرت االسم تذكر مل ُتسمِّي مل وإذا َجَسدك ُكل   َطُهر

 بياضِ  من أو بياضها إىل العُتِ  سواد من إليوِ  أقربُ  والبسملةُ  ،األعظم االسم ىو الذىن إىل يتبادر ُعنوانٍ 
  .ادلبعث ليلة ُدعاء ف ذكره جاء فُهنا ،سوادىا إىل الَعُت

ْالَعفوْنَفَسوَُْْوَضمَّنَْوالتََّجاُوزْبِالُعفوَْأَمرََْْمنْْْيَا -:أوَّلو الَّذي ادلبعث يوم ف نقرأهُ  أيضاً  آخر دعاءٌ  وىناك
 - َخَلْقَتوْالَِّذيْاأَلْكَرمْاأَلَجلِّْْاأَلْعَظمْاألْعَظمِْْاأَلْعَظمَِْْوبِاِسِمكَْ -:الد عاء يقول أنْ  إىل - َوالتََّجاوز

 ف واستقرَّت الل خلقها الَّيت ىذه حقيقةٍ  أيُ  - َغْيِركِْإلىْمِّْنكََْْيْخُرجَُْْفاَلِْْظلِّكِْفيْفَاْستَ َقرَّْ - سللوق
ا ؟ِظلِّو  ىو ىذا ،كثَتة بيانات وإىل إثباتات إىل حيتاج ال الكَلم ىذا واضح ،اْلُمَحمَّديَّة احلقيقةُ  حقيقتهم إهنَّ

  .(األعلىْبالسم) :الُقرآن عنو عربَّ  الَّذي نفسو ىو .األعظم االسمُ 

 ألنَّ  ادلعٌت ىذا سيتَّضحُ  ،لَلسم وصفٌ  ُىنا واألعلى ،﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ :األعلى سورة إىل ذىبنا إذا

 سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ األعلى اللينة األلف بسبب ،ادلقصورة األلف بسبب اإلعرابية احلركة عليها تظهر ال األعلى

 .﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ :ربّ  لكلمة وليس اسم لكلمة صفة ىنا األعلى نُعرهبا أنْ  أردنا إذا ،﴾اٌْإَعٍََْ

 اٌَّزُِ ۞ اٌْإَحْمََ ًَسَُْدَنَّبُيَب﴿ :بعدىا وما العاشرة بعد السَّابعة اآلية الليل سورة ف ،الليل سورة إىل ذىبنا إذا

 سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ ؛﴾ اٌْإَعٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب ۞ حُدْضٍَ ِّٔعَّْتٍ ِِٓ عِنذَهُ ٌِإَحَذٍ ًََِب ۞ َّخَضَوََّ َِبٌَوُ ُّؤْحِِ

 .للوجو وصف أيضاً  ُىنا األعلى ،﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب﴿ ؛﴾ اٌْإَعٍََْ
 ال أيضاً  األعلى ِصفة ألنَّ  ،واضح بشكلٍ  الرمحن سورة ف تتجلَّى الُقرآين التعبَت ف الًتكيبية الصِّياغة وىذهِ 
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 وًُُّ﴿ :بعدىا والَّيت والعشرون السَّادسة اآلية ،الرمحن سورة إىل ذىبنا إذا لكن ،اإلعرابية احلركة عليها تظهر

ا ،لربِّكَ  وليس للوجو صفة (ذو) ،﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ ۞ فَبٍْ عٍََْْيَب َِْٓ  كانت لو ألهنَّ

 على الستة اخلمسة األمساء من فذو ﴾ًَاإلِوْشَاَ اجلٍََبيِ رُِ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ :اآلية لكانت لربِّك وصفاً 
 .بالياء جُتر ُجرَّت ما وإذا باأللف تُنصب ُنصبت ما وإذا بالواو ترفع رُفعت ما إذا ،النحوية اآلراء اختَلف

 اجلَلل ذي تكون أن البُدَّ  لربِّك وصفاً  واإلكرام اجلَلل ذو كان فإذا ،ىنا رلرورة ربِّكَ  ﴾سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿

 . ربِّكَ  لوجو وصفٌ  واإلكرام اجلَلل فذو ،﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ واإلكرام

 ىذهِ  ،﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ ؛﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب﴿ :ربِّك لوجوِ  وصفٌ  األعلى :ىنا كذاك
 .لَلسم ِصفةٌ  (األعلى) ِصفةُ  الصِّفة

 اآلية ﴾عٍََْْوِ ؤَىٌَُْْ ًَىٌَُ ُّعِْذُهُ ثَُُّ اٌْخٍَْكَ َّبْذَؤُ اٌَّزُِ ًَىٌَُ﴿ :والِعشرين السَّابعة اآليةِ  ف الروم سورة إىل ذىبنا ما إذا

 لو ؛﴾اٌْإَعٍََْ اٌَّْثًَُ ًٌََوُ عٍََْْوِ ؤَىٌَُْْ ًَىٌَُ ُّعِْذُهُ ثَُُّ اٌْخٍَْكَ َّبْذَؤُ اٌَّزُِ ًَىٌَُ﴿: الروم سورة من والعشرون السَّابعة

 سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ ،لل َمَثلٌ  األعلى ال َمَثل ىذا ،﴾اٌْحَىُُِْ اٌْعَضِّضُ ًَىٌَُ ًَاٌْإَسْضِ اٌسََّّبًَاثِ فِِ﴿ ،األعلى ال َمَثلُ 

  .﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ﴿ ،األعلى ربِّك وجو ﴾،اٌْإَعٍََْ

 ،﴾اٌْحَىُُِْ اٌْعَضِّضُ ًَىٌَُ األَعٍَََْ اٌَّْثًَُ ًٌٍَِّوِ اٌسٌَّْءِ َِثًَُ بِبٓخِشَةِ ُّؤِِْنٌَُْ الَ ٌٍَِّزَِّٓ﴿ :السِّتُت اآلية ف النَّحل سورة ف

 اٌسََّّبًَاثِ فِِ اٌْإَعٍََْ اٌَّْثًَُ ًٌََوُ﴿ :الروم سورة ف ،﴾اٌْحَىُُِْ اٌْعَضِّضُ ًَىٌَُ األَعٍَََْ اٌَّْثًَُ ًٌٍَِّوِ﴿ :التعبَت نفسُ 

  .﴾اٌْحَىُُِْ اٌْعَضِّضُ ًَىٌَُ ًَاٌْإَسْضِ
ِتنا على ُنسلِّم كيف ؛الكامل البليغُ  القولُ  ،الكبَتة اجلامعة الزِّيارة ف األعلى ال َمَثلُ   اجلامعة الزِّيارة ف أَِئمَّ

ْوََكْهفِْْالِحَجىَْوُأوِليْالن َُّهىَْوَذِويْالت َُّقىَْوَأْعاَلمِْْالدَُّجىَْوَمَصابِِيحِْْاْلُهَدىْأَِئمَّةَِْْعَلىْالسَّاَلمُْ - ؟الكبَتة
ْعَوةِْْاأَلْعَلىَْواْلَمَثلِْْاألَنِْبَياءَْوَورَثَةِْْالَوَرى نْ َياَْأْىلَِْْعَلىْاللَِْْوُحَججِْْالُحْسَنىَْوالدَّ َْواأُلْوَلىَْواآلِخَرةِْْالدُّ
  .﴾اٌْحَىُُِْ اٌْعَضِّضُ ًَىٌَُ ًَاٌْإَسْضِ اٌسََّّبًَاثِ فِِ اٌْإَعٍََْ اٌَّْثًَُ ًٌََوُ﴿؛ األعلى اْلَمَثلُ  ُىم - َوبَ رََكاتُوْاللَِْْورَْحَمةُْ
َْفاْستَ َقرََّْْخَلْقَتوُْْالَّذيْاأَلْعَظمْاأَلْعَظمِْْاأَلْعَظمَْوبِاْسِمكَْ - ِظلِّك ف فاستقرَّ  َخَلقتو الَّذي األعَظم فاالسمُ 
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 اسَُْ سَبِّحِ﴿ و اأَلْعَلى اْلَمَثلِ  َعَلى السَََّلم ،﴾اٌْإَعٍََْ اٌَّْثًَُ ًٌََوُ﴿ - َغيِركِْإلىْمِّْنكََْْيْخُرجَُْْفاَلِْْظلِّكِْفي

 داوود رواىا الَّيت الرِّواية أمس يومَ  الرِّوايةُ  علينا ومرَّت ﴾،ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ ؛﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ
َْوَنْحنُْْالَحجَّْْوَنحنُْْالصَِّيامَْوَنحنُْْاللِْكَتابِِْْفيْالصَّالةَْنحنُْ) :قال حُت الصَّادق إمامنا عن كثَت ابن

َلةَُْْوَنحنُْْاللَْكْعَبةُْ   .(اللَْوْجوَُْْوَنحنُْْاللِْقب ْ
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

َْعَليَهاَْجَرىْالَِّتيْالُوُضوءَْأْعَضاءَُْْطُهَرتُْتَسمِّيَْلمَْوِإَذاْ،ُكلُّوَْجَسُدكََْْطُهرُْوُضوِئكَْعَلىَْسمَّيتَْْفَِإَذا)
 عن احلديثُ  ﴾،اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ ،األعلى االسم عن احلديثُ  ،األعَظم االسم عن احلديثُ  (،اْلَماء
  .األكرب االسم

 بُت وتضعوُ  فتنشرهُ  ادلصحف تأخذ ،ادلصحف نشرُ  دعاءُ  ،القدر ليايل أعمال ف (اجلنان مفاتيح) ىو ىذا
َزلِِْْبِكَتاِبكََْْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ -:وتقول يديك َْوَماْالُحْسَنىَْوَأْسَماُؤكَْْاأَلْكَبرْاْسُمكََْْوِفيوِِْْفيوَْوَماْاْلُمن ْ
 ف شهرٍ  أشرف ف - َحاَجةِْمنَْلكََْْبَداِْبَماَْوَتْدُعوْ،النَّارِْمنُْعتُ َقاِئكَِْْمنَْْْتْجَعَلِنيَْأنَْْْويُ ْرَجىُْيَخافُْ

 -:وتقول ،الُقرآن وىو كتاب أشرف يديك بُت وتضع ،القدر ليايل ف ليالٍ  أشرف وف ،رمضان شهر
َزلِِْْبِكَتاِبكََْْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ َْويُ ْرَجىُْيَخافَُْْوَماْالُحْسَنىَْوَأْسَماُؤكَْْاأَلْكَبرْاْسُمكََْْوِفيوِِْْفيوَْوَماْاْلُمن ْ

  .َحاَجةِْمنَْلكََْْبَداِْبَماَْوَتْدُعوْ،النَّارِْمنُْعتُ َقاِئكَِْْمنَْْْتْجَعَلِنيَْأنْْ
اً  وصريح واضح قانون ُىناك الد عاء منظومة قوانُتِ  ف  ىو ىذا ،عليهم الل صلواتُ  ادلعصومون لََنا بيَّنوُ  جدَّ

َْصفَوانَِْْعنْْ - العاشرة الرِّواية (،بيتو وأىل زُلَمَّدٍ  النَّيب على الصََّلة باب) ،الكاف كتاب من الثَّاين اجلزء
اً  ُمهمَّاً  قانوناً  لنا بُتَّ  ؟الصَّادق إمامنا قال ماذا - الصَّادقْإمامناْعنْالجّمال ُْكلُّْ -؟ اإلمام قال ماذا ،جدَّ

 كليَّة قضيةٌ  ىذه شئت ما مَسِّي علمٍ  أيِّ  ف ،األصول علم ف ،ادلنطق علمِ  ف يُقال وكما ُدعاء ُكل  - ُدَعاءٍْ
 ألنَّ  ؟دلاذا - السََّماءَْعنَْمْحُجوبٌِْْبوَِْْوَجلََّْْعزَّْْاللُْْيُْدَعىُْدَعاءٍُْْكلُّْ - األدعية كل   - ُدَعاءُْكلُّْ -

 َدافعة طاقةٍ  إىل حباجة ،والقدرة الطاقة ديتلك ال ،الغيب عوامل مع الغيب مع يتواصل أن يستطيع ال اإلنسان
اً  صرحية واضحة الكلمة - ُدَعاءُْكلُّْ - ْالسََّماءَْعنَْمْحُجوبٌِْْبوَِْْوَجلََّْْعزَّْْاللُْْيُْدَعىُْدَعاءٍُْْكلُّْ - ِجدَّ

ا العبارة ىذه ليس ىنا ادلراد - ُمَحمَّدْوآلُِْْمَحمَّدٍَْْعَلىُْيَصلَّىَْحتَّى   .الروح ادلضمون ادلراد وإظلَّ
 ىذهِ  َصحيح ،زلجوباً  ُدعاءً  سيبقى ،لوُ  معٌت ال لوُ  قيمة ال زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  دونِ  من الذكر وأنَّ  الد عاء أنَّ 

َْعزَّْْاللُْْيُْدَعىُْدَعاءٍُْْكلُّْ - شيءٍ  ُكلِّ  عن ىنا احلديثُ  وليس آداهبا وذلا ِذكرىا وذلا خصوصيَّاهُتا ذلا العبارة
 الد عاء ىذا - ُمَحمَّدْوآلُِْْمَحمَّدٍَْْعَلىُْيَصلَّىَْحتَّى - دعاء ُكلّ  - السََّماءَْعنَْمْحُجوبٌِْْبوَِْْوَجلَّْ
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 عن ُكلِّوِ  ف دعاءٌ  ىو الدعاء ىذا ولكن ،زُلَمَّد وآل ُّبَُحمَّدٍ  ُمرتبطاً  يُكن مل إذا ،زلجوب ؟ال أو زلجوب
 ،ىم احلسٌت واألمساء ىم األكرب االسمُ  ؟ىم من احلسٌت واألمساءُ  ؟ىو من األكرب االسمُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ 
  .احُلسٌت أمسائوِ  ف ويتجلَّى ،األكرب امسوِ  ف يتجّلى الل ،الل مظاىرُ  ىذه
 من ،زياراهتم من ،اجلنان مفاتيح من ،الكاف من لكم أقرأ أينَّ  تَلحظون ،األول اجلزء ىذا الكاف ىو ىذا

 آلُ  حديثُ  ىو ىذا ،يسار إىل وال ديُتٍ  إىل ال أخذتكم ال ،الشَّريف الن دبة دعاء ومن ،الكبَتة اجلامعة الزِّيارة
 ،التَّوحيد كتابُ  ىو وىذا ،الشَّريف الكاف كتاب من األوَّل اجلزء من (،النَّوادر بابُ ) :الرَّابعة الرِّواية ،زُلَمَّد
ْابنُِْْمَعاويَةَْعن - الرَّابعة الرِّواية ،التوحيد جوامع نوادر يعٍت النوادر بابُ  ُىناك التوحيد جوامع باب بعد

ْ:َقالَْ ﴾بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُسْنََ األَسَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :َوَجلََّْْعزَّْْاللِْْقَ ْولِِْْفيْ،السَّاَلمَْعَليوِْْاللَْعْبدِْْأَِبيَْعنْْْ،َعمَّار
ِْمنْاللْيَ ْقَبلَُْْلْْالَِّتيْالُحْسنىْاأَلْسَماءْواللَِْْنحنُْ - صرحياً  يُقِسم اإلمام - الُحْسَنىْاأَلْسَماءُْْواللَِْْنحنُْ

 صفوان اجلمَّال لنا رواىا الَّيت الرِّواية الصَّادق إمامنا قال مثلما ،واحدة ادلضامُت - ِبَمْعرِفَِتَناِْإلََّْْعَماَلًْْالِعَباد
ُْمَحمَّدٍَْْعَلىْالصَّاَلةِْبوِْْيُ ْقَرنَُْْلمَْماْالسََّماءَْعنَْمْحُجوبٌِْْبوْاللُْْيُْدَعىُْدَعاءٍُْْكلّْ) :قليل قبل اجلمَّال

 ماذا ،بواليتهم والتمس ك معرفتهم إىل إشارة ،إشارة عنوان ىو زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلةُ  ،(ُمَحمَّدْوآلِْ
 .ِبَمْعرِفَِتَناِْإلََّْْعَماَلًْْالِعَبادِْمنْاللْيَ ْقَبلَُْْلْْالَِّتيْالُحْسنىْاأَلْسَماءْواللَِْْنحنُْ -؟ الصَّادق إمامنا قال

َزلِِْْبِكَتاِبكََْْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ) :ادلصحف نشر دعاء ف نقرأ ىكذا فنحن ْاْسُمكََْْوِفيوِِْْفيوَْوَماْاْلُمن ْ
 ،ىم األكرب واالسم ،احُلسٌت األمساء ف ويتجلَّى ،األكرب االسم ف يتجلَّى الل (،الُحْسَنىَْوَأْسَماُؤكَْْاأَلْكَبر

ا ،أيضاً  ىم احُلسٌت واألمساء  .أمجعُت عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زُلَمَّد آلِ  رلايل إهنَّ
 ،األمساء حدوث باب ،التوحيد كتاب من األوَّل اجلزء ىو ىذا ،الكاف كتاب من أيضاً  احلديثُ  زال وال

ْاللِْإنَّْْ:قَالَْْ،السَّاَلمَْعَليوِْْاللَْعْبدِْْأَِبيَْعنْ،ُعَمرْابنِِْْإبْ َراِىيمَْعنْْ -:األوىل الرِّواية األمساء حدوث باب
 ف رجب شهر أدعيةِ  ف قليل قبل علينا مرّ  كما سللوق اسمٌ  ،امساً  َخَلق الل -ْاِسَماًَْْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْ

ْاأَلَعزِّْ - روايةٍ  وف - اأَلْكَرمْاألجلِّْْاأَلْعَظمْاأَلْعَظمِْْاألْعَظمَِْْوبِاْسِمكَْ) :ادلبعث يوم وف ادلبعث ليلة
َْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللِْإنَّْ ؛( َغْيِركِْإَلىْمِّْنكََْْيْخُرجَُْْفالِْظلِّكِْفيْفَاْستَ َقرََّْْخَلْقَتوُْْالَِّذيْاأَلْكَرمْاأَلَجلِّْ
 وال أصوات تُوجد ال كان إذا - ُمْنَطقَْغيرََْْوبِاللَّْفظِْ - لفظ لوُ  يوجد ال - ُمَتَصوَّتَْغيرَْْبِالُحُروفِْْاِسَماًْ

 التعابَت ُيكرِّر اإلمام لكنَّ  ،أصوات ىي واحلروف حروف من تتألَّفُ  األلفاظ ألنَّ  ،ألفاظ توجد فَل حروف
 فإنَّوُ  االسم ىذا ِلعَظَمةِ  ؟دلاذا ،ِذىنية وحىتَّ  لفظية أو صوتية إشاراتٍ  وجودِ  عدم من احلقيقة ىذهِ  لتأكيد
 إنَّوُ  ﴾،اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ األعلى االسم إنَّو، (اأَلْعَظمْاألْعَظمِْْاأَلْعَظمَِْْوبِاْسِمكَْ) األعظم االسمُ 
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َزلِْبِكَتاِبكََْْأْسأَُلكَِْْإنِّي) ؛األكرب االسم  علينا مرَّ  (،الُحْسَنىَْوَأْسَماُؤكَْْاأَلْكَبرِْاْسُمكَْوِفيوِْفيوَْوَماْاْلُمن ْ
  .(الُحْسَنىْاأَلْسَماءُْْواللَِْْنحنُْ) :الكتاب ىذا من قرأهُتا الرِّواية ،الصَّادق إمامنا قليل قبل
ُْمَجسَّدَْغيرََْْوبِالشَّْخصُِْْمْنَطقَْغيرََْْوبِاللَّْفظُِْْمَتَصوَّتَْغيرَْْبِالُحُروفِِْْاْسَماًَْْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللِْإنَّْ

 اللِ  صلواتُ  اإلمام ولكنَّ  ،ُمنتفية ُكل ها ادلعاين فهذهِ  ألفاظ توجد ال أساساً  ىو - َموُصوفَْغيرََْْوبِالَتْشِبيوِْ
 ىذهِ  وإالَّ  ،التحديد ألوان من لونٍ  أيَّ  َخيالنا وعن أذىاننا عن يُبعد حىتَّ  التفصيل ىذا يُفصِّل عليو وسَلموُ 
 ال فإنَّنا ،انتهى - ُمَتَصوَّتَْغيرَْْبِالُحُروفِِْْاْسَماًَْْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللِْإنَّْ - قال حُت كافية الكلمة

َْوبِاللَّْفظُِْْمَتَصوَّتَْغيرَْْبِالُحُروفِِْْاْسَماًَْْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللِْإنَّْ - أذىاننا ف إشارة أيَّة حينئذٍ  ظللك
ْاأَلْقطَارَْعنوَُْْمْنِفيْ َْمْصُبوغَْغيرََْْوبِاللَّونَِْْموُصوفَْغيرََْْوبِالَتْشِبيوُِْْمَجسَّدَْغيرََْْوبِالشَّْخصُِْْمْنَطقَْغيرَْ

 أن دُيكن ؛ُمستور غَتُ  ُمسَتًتٌ  - َمْسُتورَْغيرُُْْمْسَتِترٌُْْمَتوىِّمُْكلِِّْْحسَُّْْعنوَُْْمْحُجوبٌْْالُحُدودَْعنوُُْْمبَ عَّدٌْ
  :ادلعٌت أقرِّب
ا مستورة ليست فهي ،معرفتها عن ُفطمت العقول ألنَّ  فاطمة مُسِّيت  جعلتها فيها ادلتجليَّة احلقيقةِ  َعَظمةُ  وِإظلَّ
ا ،ُمستًتة حقيقةً   ُمستًتة َحقيقةٌ  فهي ،إليها الوصول من العقول تتمكَّن السًَّتِ  برفع مستورة كانت لو ألهنَّ

 ُمستًتةٌ  حقيقةٌ  فهي ،ُقِطعت قد معرفتها عن ُفطمت قد اخللق ُعُقول ألنَّ  فاطمة مُسِّيت ،العقول انقطعت
ا ،مستورة وليست  ،مستًتة حقيقةٌ  لكنَّها ،العقول منها تقًتب أنْ  ديكن السًَّتِ  برفع مستورة كانت إذا ألهنَّ
 ،األعظم االسم إنَّوُ  سللوق اسمٍ  عن ىنا أحتدَّثُ  وأنا ﴾،اٌْإَعٍََْ اٌَّْثًَُ ًٌََوُ﴿ تقرييب مثال ىذا ،بعظمتها ُمستًتةٌ 

َْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللِْإنَّْ -: ويقول الصَّادق حديث ىذا ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة ىي ىذهِ  ،األكرب االسم إنَّوُ 
ِْإنَّْ - سللوقة يعٍت ُحدوث ،األمساء حدوث باب ؟الباب َعنون ماذا الكليٍت وحىتَّ  ،سللوق اسمٌ  ىذا - ِاْسَماًْ

ُْمَجسَّدَْغيرََْْوبِالشَّْخصُِْْمْنَطقَْغيرََْْوبِاللَّْفظُِْْمَتَصوَّتَْغيرَْْبِالُحُروفِِْْاْسَماًَْْخَلقَْوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْالل
ِْحسَُّْْعنوَُْْمْحُجوبٌْْالُحُدودَْعنوُُْْمبَ عَّدٌْْاأَلْقطَارَْعنوَُْْمْنِفيْ َْمْصُبوغَْغيرََْْوبِاللَّونَِْْموُصوفَْغيرََْْوبِالَتْشِبيوِْ

 ُىم األمت والكلمة التامَّة الكلمةُ  ؛تامة كلمةً  فجعلوُ  - تَامَّةَْكِلَمةًَْْفَجَعَلوَُْْمْسُتورَْغيرُُْْمْسَتِترٌُْْمَتوىِّمُْكلِّْ
 الكلمةُ  ىذه (،ِبَكِلَمةَْتَكلَّمْثُمَّْْ،َشيءَْمَعوَُْْيُكنَْوَلمْاللَْكانَْ) ؛ تَامَّةَْكِلَمةًَْْفَجَعَلوُْ - عليهم الل صلواتُ 

  .األمت
َهاْلَيسََْْمَعاًَْْأْجَزاءَْأْربَ َعةَِْْعَلىْتَامَّةَْكِلَمةًَْْفَجَعَلوُْ  برنامج ف شرحتوُ  احلديث ىذا - اآلَخرْقَ ْبلََْْواِحدٌْْمِّن ْ

 أيضاً  وضلنُ  الربنامج ىذا على تشتملُ  الَّيت ادلواقع إىل أو زىرائي ون موقع إىل تعودوا أنْ  ديكنكم (عليّ  يَا)
َهاْلَيسََْْمَعاًَْْأْجَزاءَْأْربَ َعةَِْْعَلىْتَامَّةَْكِلَمةًَْْفَجَعَلوُْ - تعاىل اللُ  شاء إن الربنامج ىذا بثَّ  سُنعيد َْواِحدٌْْمِّن ْ

َهاْفََأْظَهرَْْاآلَخرْقَ ْبلَْ َهاَْوَحَجبَِْْإلَيَهاْالَخْلقِِْْلَفاَقةَِْْأْسَماءَْثاَلثَةْمِّن ْ  االسم عن الكَلم وُكل   - َواِحَداًْْمِّن ْ
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َْخَلق) :الصَّادق إمامنا وصفوُ  الَّذي ،وتعاىل ُسبحانوُ  الباري خلقوُ  الَّذي االسم ىذا عن احلديثُ  ،ادلخلوق
َهاْفََأْظَهرَْ ؛( ُمَتَصوَّتَْغيرَْْبِالُحُروفِِْْاْسَماًْ ؟ الرِّواية قالت ماذا االسم ىذا من جتلَّت الَّيت األمساء من - مِّن ْ

َهاْلَيسََْْمَعاًَْْأْجَزاءَْأْربَ َعةَِْْعَلىْتَامَّةَْكِلَمةًَْْفَجَعَلوُْ - َهاْفََأْظَهرَْْاآلَخرْقَ ْبلََْْواِحدٌْْمِّن ْ ِْلَفاَقةَِْْأْسَماءَْثاَلثَةْمِّن ْ
َهاَْوَحَجبَِْْإلَيَهاْالَخْلقِْ  أمسائوِ  ومن ،أمساء لوُ  االسم ىذا - اْلَمْخُزونْاْلَمْكُنونْاِلْسمَُْْوُىوَْواِحَداًْْمِّن ْ
 ذلك ومعَ  مستور غَت ُمستًتٌ  ىو ،عليو تدل   ألفاظ توجد ال االسم أساساً  ىو ،ادلخزون ادلكنون االسم ُىناك
  .ادلخزون ادلكنون االسم منوُ  جتلَّى ،َسًتاً  األكثر ىو ما منوُ  جتلَّى
 ف يُقال ماذا! ؟زُلَمَّد آلِ  عن نعرفُ  ماذا ؟أنا أعرف وماذا ؟أنتم تعرفون ماذا ؟زُلَمَّد آلِ  عن نعرفُ  ماذا

 زُلَمَّد آل عن البيت أىل حديث ىذا ،البيت ألىل ادلخالفِ  الفكرِ  من ُأخذ الَّذي اذلُراء ىذا غَت فضائياتنا
َهاْفََأْظَهرَْ - َهاَْوَحَجبَِْْإلَيَهاْالَخْلقِِْْلَفاَقةَِْْأْسَماءَْثاَلثَةْمِّن ْ ْ،اْلَمْخُزونْاْلَمْكُنونْاِلْسمَُْْوُىوَْواِحَداًْْمِّن ْ

ْفَالظَّاِىرُْ - ادلخزون ادلكنون االسم غَت ؟ظهرت الَّيت األمساء ىذهِ  ىي ما - َظَهَرتْالَِّتيْاأَلْسَماءُْْفَ َهِذهِْ
 ما ىذا زُلَمَّد آل كَلمُ  ىذا ،الل َخَلقوُ  الَّذي االسم ىذا جتلياتِ  من الظَّاىرُ  االسمُ  - َوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللُُْْىو
  .البيت أىل حديثُ  ىذا ،كَلمي ىو

 ُكلِّ  َذوََّتت الَّيت الذَّات على اإلطَلق ىذا (وتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللِْإنَّْ) :احلديث بداية ف األوَّل اإلطَلقُ  قطعاً 
 فيها وجتلَّى التامَّة بالكلمة فاضَ  الَّذي على ،ألخريَّتوِ  أخريَّة وال ،ألوَّليَّتو أوليَّة ال الَّذي األوَّل على ،شيء
 وف أدعيتهم وف زياراهتم وف حديثهم ف صَلده الَّذي ىو وىذا ،الوجود ُكل   جتلَّى التامَّة الكلمة تلك ومن

  .األكرب االسم جتليات من جتلٍ  فعلى ُىنا اإلطَلقُ  وأمَّا .َكلماهتم
َهاْفََأْظَهرَْ َهاَْوَحَجبَِْْإلَيَهاْالَخْلقِِْْلَفاَقةَِْْأْسَماءَْثاَلثَةْمِّن ْ ْفَ َهِذهِْْ،اْلَمْخُزونْاْلَمْكُنونْاِلْسمَُْْوُىوَْواِحَداًْْمِّن ْ

َْأْربَ َعةْاأَلْسَماءَْىِذهِِْْمنْاْسمٍِْْلُكلُِّْْسْبَحانَوَُْْوَسخَّرَْْ،َوتَ َعاَلىْتَ َباَركَْْاللُُْْىوَْْفَالظَّاِىرَُْْظَهَرتْالَِّتيْاأَلْسَماءُْ
َهاْرُْكنٍِْْلُكلَِّْْخَلقَْْثُمَّْْرُْكَناًَْْعَشرِْاثْ َناَْفَذِلكَْأرَْكان  األمساء ىذه - ِإلَيَهاَْمْنُسوبَاًِْْفَعالًْْاْسَماًَْْثاَلثِينَْْمِّن ْ

 ما ،ُمْنَطق ليس وباللفظ ُمتصوِّت باحلروف ليس ىو الَّذي االسم ىذا من ،األعظم االسم ىذا من ادلتجلية
 ؟ جتلَّت الَّيت األمساء ىي
ْ،ومَنَْْوَلِْْسَنةٌْْتَأُخُذهَْلْْ،الَقيُّومْالَحيُّْْ،اْلُمَصوِّرْالَباِرئُْْالَخاِلقُْْ،الُقُدّوسْاْلَمِلكُْْ،الرَِّحيمْالرَّْحَمنُْْفَ ُهو

ْ،الَقاِدرْاْلُمْقَتِدرُْْ،الَعِظيمْالَعِليُّْْ،اْلُمَتَكبِّرْالَجبَّارُْْ،الَعزِيزْالَحَكيمُْْ،الَبِصيرْالسَِّميعُْْ،الَخِبيرْالَعِليمُْ
ْ،اْلُمْحِييْ،الرَّاِزقُْْ،الَكرِيمُْْ،الَجِليلُْْ،الرَِّفيعُْْ،الَبِديعُْْ،اْلُمْنِشئُْْ،الَباِرئُْْ،اْلُمَهيِمنُْْ،اْلُمْؤِمنُْْ،السَّاَلمُْ

َْوِستِّينََْْثاَلَثَماَئةْتَتمََّْْحتَّىْالُحْسَنىْاأَلْسَماءِِْْمنَْكانََْْوَماْاأَلْسَماءُْْفَ َهِذهِْْ،الَواِرثُْْ،الَباِعثُْْ،ال ُمِميتُْ
ِْنْسَبةٌَْْفِهي - ادلخلوق االسم ىذا من جتلَّت الَّيت الثَلثة األمساء - الثَّاَلثَةْاأَلْسَماءِْلَهِذهِْنْسَبةٌَْْفِهيْاْسَماًْ
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َهاْفََأْظَهر - قليل قبل مرَّ  كما - الثَّاَلثَةْاأَلْسَماءِْلَهِذه َهاْوَحَجبَِْْإلَيَهاْالَخْلقِِْْلَفاَقةَِْْأْسَماءَْثاَلثَةْمِّن ْ ْمِّن ْ
 من الظَّاىرةِ  األمساء جتليات من األمساء ىذه كل   كانت إذا - ال َمْخُزونْال َمْكُنونُْْاِلْسمُْْوُىوَْواِحَداًْ
 ؟ ادلخزون ادلكنون االسمِ  حقيقةُ  فما األكرب االسم
َْوَذِلكْالثَّاَلثَةْاأَلْسَماءِْبَهِذهْاْلَمْخُزونْاْلَمْكُنونُْْالَواِحدْالْسمَُْْوُحِجبََْْأرَْكانٌْْالثَّاَلثَةْاأَلْسَماءَْوَىِذهِْ
 إمامنا قليل قبل علينا ومرَّ  -﴾ اٌْحُسْنََ األَسَّْبءُ فٍََوُ حَذْعٌُاْ َِّب ؤَّّبً اٌشَّحَّْـَٓ ادْعٌُاْ ؤًَِ اٌٍّوَ ادْعٌُاْ لًُِ﴿ :تَ َعالىَْقولوُْ

 الَّذي األكرب االسمُ  ىو ىذا ادلخزون ادلكنونُ  االسمُ  فهذا، (الُحْسَنىْاأَلْسَماءُْْواللَِْْنحنُْ) :يقول الصَّادق
 :الدعاء ىذا ف نقرأهُ  الَّذي ىو وىذا احُلسٌت األمساءُ  ىي ادلتجلية األمساءُ  وىذه ،إليو إشارةٍ  أيَّةُ  توجد ال
َزلِِْْبِكَتاِبكََْْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ)  ىو األكرب امسكُ  (الُحْسَنىَْوَأْسَماُؤكَْْاأَلْكَبرْاْسُمكََْْوِفيوْفَيوْوَماْال ُمن ْ

  .﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ األعلى االسم وىو األعظم االسم وىو ىذا
ْبِ َأبْ َهاهْبَ َهاِئكَِْْمنَْْْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ) :بنفسها ىي ىي البهاء دعاء ف جاءت الَّيت ىي ىي ادلضامُت ىذه

ْرَْحَمِتكَِْْمنْ؛ْبِأَنْ َورِهِْْنُوِركَِْْمنْْْ؛ْبَِأْعظَِّمَهاَْعَظَمِتكَِْْمنْ؛ْبَِأَجلِّوَِْْجاَلِلكَِْْمنْ؛ْبَِأْجَمِلوَِْْجَماِلكَِْْمنْ؛
ثنا الرِّواية كانت حينما التامَّة الكلمة عن احلديث ومرَّ  (،بِأََتمَِّهاَْكِلَماِتكَِْْمنْ؛ْبَِأْوَسِعَها  ذلك عن حُتدِّ

 أوَّلِ  ف ادلوجودة ىي ىي ادلضامُت .ُمنطقاً  يكن مل وباللفظ ُمتصوِّتاً  يكن مل باحلروف الل خلقوُ  الَّذي االسم
ا ُكميل ُدعاء  - النَّسق ىذا نفس على ُكل ها فاألدعية وإالَّ  معروف ُدعاءٌ  ألنَّوُ  كميل دعاء إىل ُأشَت وإظلَّ
 ىو ىذا - َشيءُْكلِّْْفَ َناءِْْبَ ْعدَْْالَباِقيَْوِبَوْجِهكَْْ،َشيءُْكلََّْْوِسَعتْالَِّتيِْبَرْحَمِتكََْْأْسأَُلكَِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ
 األمساء ىذه ىي - َشيءُْكلَِّْْأرَْكانََْْمََلَتْالَِّتيَْوبَِأْسَماِئكَْ - ربِّك واسم ربك وجو ىو ىذا ،الباقي الوجو

 ُكلِّ  ف األدعية ُكلِّ  ف جيري األمر وىذا - َشيءُْكلَِّْْأرَْكانََْْمََلَتْالَِّتيَْوبَِأْسَماِئكَْ - ذكرىا َمرَّ  الَّيت
 ،زُلَمَّد آل حديثِ  خَلل من زُلَمَّد آل حديث فافهموا زُلَمَّد آل حديث تفهموا أنْ  أردمت إذا ،ادلناجيات

 (،نُورَْكاَلُمُكم) :الكبَتة اجلامعة الزِّيارة ف طُلاطبهم حُت ،كَلمهم يشرحُ  كَلمهم،بكَلمهم األعرف ىم
 عن ويكشفُ  نفسوِ  عن يكشفُ  فكَلمهم غَته عن ويكشفُ  نفسوِ  عن يكشفُ  الن ور ؟ذلك من ادلراد ما

  .غَتهِ 
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 ،األكرب ااِلسمُ  ِإنَّوُ  ،األعلى ااِلسمُ  إنَّوُ  ،األعظم ااِلسمُ  إنَّوُ  ،ُكل و جسدكُ  َطُهرَ  وضوِئك على مَسِّيت إذا فأنت

 ىو بالذِّكر ادلراد ليس الذِّكر عن نتحدَّث وحينما ،األكرب الذِّكر ىم ،األكرب بالذِّكر كَلمهم ف عنوُ  ُعربِّ  ما
 زُلَمَّد آلِ  ثقافة ف ،القليب الذِّكرُ  ىو جوىرهِ  ف الذِّكرُ  ،األذكار طقوسية عن نتحدَّث ُكنَّا إذا ،اللساين الذِّكرُ 
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 ف الل أذُكر أنْ  :الرِّوايات َتقول كما الذِّكر أفضلُ  ؟الذكر أفضلُ  ىو ما يل بالنِّسبة ،الَبشري الذِّكر أفضلُ 
 ف أذكرهُ  وأنْ  ،طاعتو إىل وأُباِدر طاعتوِ  مواضع ف أذكره أنْ  ،ادلعصية موضع ف الل أذكر وأنْ  الطاعة موضع
 ليس :الشَّريفة الرِّوايات ف ورد حىتَّ  ،الذكر أعظمُ  ىو وىذا ،معصيتو عن نفسي أُكفَّ  وأنْ  َمعصيتو مواضع
 الذِّكرُ  ،الذِّكر مراتب من مرتبة ىذه ،أكرب واللُ  الل إالَّ  ِإَلو وال لل واحَلْمدُ  الل ُسبَحان :تقول أنْ  الذِّكر

 الصِّيغ ،احلقيقي الذِّكرُ  ىو ىذا ،باألركان العملُ  عليوِ  ويًتتَّب اإلنسان وجدانِ  مع يتمازج الَّذي احلقيقي
 واقعٍ  إىل تتحوَّل أنْ  دونِ  من األلفاظِ  فائدةُ  ما وإالَّ  األذكار منظومة ِضمنِ  ف ،ُمكمِّلة تَأت ىذهِ  اللفظية
 يعيشها ،وإسراره إعَلنوِ  ف اإلنسانُ  يعيُشها ،وَمَكانِو َزمانوِ  ف اإلنسانُ  يَعيُشها نفسيَّةٍ  وَمَلَكةٍ  وجداينٍ 
 .وادلأل اخلَلء ف اإلنسانُ 

 ماذا ،الباقر إمامنا عن اخلفاف سعدٍ  روايةُ  الصََّلة معاين حلقات من حلقةٍ  أوَّل ف عليكم قرأهُتا الَّيت الرِّواية
َبةَ إَِّْ﴿ :الباقر إمامنا قال ؟آخرىا ف جاء  ماذا األكرب الذِّكر ،﴾ؤَوْبَشُ اٌٍَّوِ ًٌََزِوْشُ ًَاٌُّْنىَشِ اٌْفَحْشَبء عَِٓ حَنْيََ اٌصٍَّ
 ااِلسمُ  ُىم ،األعظم ااِلسمُ  ىم ،األكرب الذِّكرُ  ىم - َأْكَبرَْوَنحنُْْاللِْذْكرَُْْوَنحنُْ -؟ الباقر إمامنا قال

 خللقو الباري يُظِهرهُ  مل الَّذي ادلخزون ادلكنون ااِلسمُ  ُىم ،احُلسٌت األمساء ُىم ،األكرب ااِلسمُ  ُىم ،األعلى
ا  ىو الَّذي االسم ذلك من جتلَّت الَّيت الثَلثة األمساء من أظهرهُ  شلَّا وجتلَّت احُلسٌت األمساء َتشعَّبت وإظلَّ

 .ُمنطق غَت وباللفظِ  ُمتصّوت غَت باحلروفِ 
 الوجو ىذا ،﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب﴿ :الليل سورة من العشرين اآلية ف ،الليل سورة إىل رجعنا ما إذا

 بعد الرَّابعة اآليةِ  ف ،البسملة بعد األوىل اآلية ف ﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿: األعلى سورة ف عنوُ  ُعب ِّرَ  الَّذي

 ًَرَوَشَ﴿؟ ذلك بعد فعل وماذا تزكى من أفلح قد ﴾حَضَوََّ َِٓ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿: األعلى سورة من بعدىا والَّيت العاشرة

 سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿: البسملة بعد األوىل اآلية ﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿: السورة نفس ف ﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ

  .﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ ۞ حَضَوََّ َِٓ ؤَفٍَْحَ لَذْ﴿ وتزكى أفلح قد الَّذي ؟ىو من ﴾فَصٍَََّ
 عن بكم خرجت أم؟ الكرًن الكتابِ  عن بكم خرجتُ  ىل ،الثَّاين اجلزء ىو ىذا ،الشَّريف الكاف ف الرِّواية

 زُلَمَّدٍ  النَّيبّ  على الصََّلة باب من العاشرة بعد الثامنة الرِّواية ،كتبنا َأىم   الكاف ىو ىذا ؟زُلَمَّد آل حديثِ 
َْماْ:ِليْفَ َقالَْْالرَِّضاْالَحَسنِْْأَِبيَْعَلىَْدَخلتُْْ:قَالَْْ،الدَّىَقانْاللَْعْبدِْْابنِْْاللُْعِبيدَْعن - بيتو وأىل
 ﴾؟فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :َقوِلوَِْْمْعَنىَْما - الدىقان يسأل اإلمام -﴾؟ فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :َقوِلوَِْْمْعَنى
 ُكلَّما يعٍت -َْشَططَاًَْْىَذاَْوَجلََّْْعزَّْْاللَُْْكلَّفَْلَقدْ:ِليْفَ َقالَْْ،َفَصلَّىْقَامَْْرَبِّوْاْسمَْْذََكرُْكلََّماْ:قُ ْلتُْ
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 سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :َقوِلوَِْْمْعَنىَْماْ:ِليْفَ َقالَْ - الطاقة فوق تكليف ىذا فيصلي يقوم الل اسم اإلنسان يذكر

 الل - َشَططَاًَْْىَذاَْوَجلََّْْعزَّْْاللَُْْكلَّفَْلَقدْ:ِليْفَ َقالَْْ،َفَصلَّىْقَامَْْرَبِّوْاْسمَْْذََكرُْكلََّماْ:قُ ْلتُْ ﴾؟فَصٍَََّ
 من وىذا طاقتنا دون التكاليف ،طاقتنا لوسع ِوفقاً  ُيكلِّفنا مل أصَلً  ،طاقتنا دونَ  تكاليفوُ  وتعاىل سبحانو

 الحظوا ﴾،فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :تقول ىكذا اآلية ىي ما - ؟ُىوَْفَكيفَِْْفَداكُْجِعْلتُْْ:فَ ُقلتُْ - ُلطفوِ 
 الَّذي بادلنطق يتحدَّثُ  لكنَّوُ  ،الرِّضا إمامنا أصحاب من كان وىذا ،اآلخرين منطق والحظوا زُلَمَّد آل منطقَ 
  .العرف الظهور ،البدوية الثَّقافة ،ادلخالفُت ثقافةُ  وىي اجملتمع ف العامَّةِ  الثَّقافة ف تعلَّموُ 
ُْىوَْفَكيفَِْْفَداكُْجِعْلتُْْ:فَ ُقلتُْْ،َشَططَاًَْْىَذاَْوَجلََّْْعزَّْْاللَُْْكلَّفَْلَقد -: يقول اإلمام  ادلراد ما -؟

 ما ،هبذا ىذا عَلقة ما - َوآِلوُْمَحمَّدٍَْْعَلىَْصلَّىْرَبِّوْاْسمَْْذََكرُْكلََّماْ:فَ َقالَْ - ﴾؟فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿

 ﴾،فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ ؛النتيجة ىذه إىل بنا تصل كلها احلقائق ىذهِ  أليس ،يل قولوا ؟هبذا ىذا عَلقة
 ذلك ىو ربِّوِ  اسم فإنَّ  ؟دلاذا - َوآِلوُْمَحمَّدٍَْْعَلىَْصلَّىْرَبِّوْاْسمَْْذََكرُْكلََّما -: يقول ىكذا الرِّضا إمامنا

 إىل منو خيرج فَل ِظلِّو ف فاستقرَّ  ألوليتو أولية ال الَّذي األوَّل َخَلقوُ  الَّذي ادلخلوق االسم ذلك من ادلتجلِّي
  .غَته
 آلِ  كَلمُ  ىذا ،القطبية وال الصوفية وال ادلعتزلة وال األشاعرة بكَلم وال الشَّوافع بكَلم ىو ال الكَلم ىذا

 عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  الل رسول آلِ  من الرِّضا ىو وىذا ،الكاف ىو وىذا ،الُقرآن ىو ىذا ،زُلَمَّد
 .زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على َريبِّ  صلواتُ  - وآِلوُِْْمَحمَّدٍَْْعَلىَْصلَّىْرَبِّوِْْاْسمَْْذََكرَُْْكلََّماْ:َفقالَْ - أمجعُت
 عن ىنا نتحدَّثُ  إنَّنا؛ األعظم ااِلسمِ  عن ىنا نتحدَّثُ  إنَّنا، وبيِّنة وجليةً  واضحةً  صارت الصورة أنَّ  أعتقد
 إنَّنا؛ ادلخزون ادلكنون االسم عن ىنا نتحدَّث إنَّنا؛ األكرب االسم عن ىنا نتحدَّثُ  إنَّنا؛ األعلى االسم

 .شيء كلِّ  أركان مألت الَّيت احلسٌت األمساء عن ىنا نتحدَّثُ 
ُْكلَُّْْلوَُْْأَضاءَْْالَِّذيَْوْجِهكََْْوبُِنورِْْ،َشيءُْكلَِّْْأرَْكانََْْمََلَتْالَِّتيَْوبَِأْسَماِئكَْ) ؟كميلٍ  دعاء ف نقرأ ماذا

 .(َشيء
َنكَْْفَ ْرقََْْلْ -:نقرأ حُت عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زماننا إمام عن ادلروي رجب شهر دعاء ف ونقرأ ْبَ ي ْ

ُقَهاْ،َوَخْلُقكِْعَباُدكَْْأَن َُّهمِْإلََّْْوبَينَ َها ْ،َوَأْشَهادَْأْعَضادٌْْ،ِإلَيكَْوَعوُدَىاْمِّْنكِْبْدُؤَىاْ،بَِيِدكَْورَتْ ُقَهاْفَ ت ْ
 أَْنتِْإلَِّْْإَلوَْلَْْأنَْْْظَهرََْْحتَّىَْوَأْرَضكَْسَماَءكََْْمََلتَْ - هبم ،هبم - فَِبِهمْ،َوُروَّادَْوَحَفَظةٌْْ،َوَأْذَوادَْْْوُمَناةٌْ

ْالَحْولُْشُهورَِْْعَلىْالسَّاَلمُْ) ؟زيارتوِ  ف الرِّضا إلمامنا قُلنا ماذا أمس يوم اجلوادية الزِّيارة ف علينا ومرَّ  -
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َْحتَّىَْوَأْرَضكَْسَماَءكََْْمََلتَْْفَِبِهم ؛ (اْلُمَسطََّراتْالّرقُ ُومِِْْفيْاللِْإلَِّْْإَلوَْلَْْوُحُروفْالسَّاَعاتَْوَعَددِْ
ِْفيْاللِْإلَِّْْإَلوَْلَْْوُحُروفْالسَّاَعاتَْوَعَددِْْالَحْولُْشُهورَِْْعَلىْالسَّاَلمُْ) ؛ أَْنتِْإلَِّْْإَلوَْلَْْأنَْْْظَهرَْ

  .(اْلُمَسطََّراتْالّرقُ ُومِْ
 ادلضمون لنا تُقرِّبُ  قد البيت أىل حديث من الص ورة ىذهِ  ،بعض على بعُضها يفتحُ  ادلعاين أنَّ  تَلحظون أال

ْأَْلفْأَْلفَْ - أخرى روايةٍ  وف - بَابٍْْأَلفَْْاللَْرُسولَُْْعَلمَِّني -:األوصياء سيِّد كلماتِ  ف صلدهُ  الَّذي
َفِتحُْْبَاب  اللِ  صلواتُ  ادلؤمنُت أمَت كَلم بأنَّ  أقول أنْ  أُريد ال أنا - بَابْأَلفْأَْلفُْْبَابُْكلِِّْْمنِْليْيَ ن ْ

ا ،ادلستوى هبذا يُفَهمُ  عليو وسَلموُ   ،حديثهم ىو ىذا ،بعيد من الفكرة لنا يُقرِّبُ  مثال ىذا أقول وإظلَّ
 بعُضها الكلمات جتدون واخلُطبةُ  الشَّريف واحلديثُ  والقرآنُ  والتفسَتُ  والد عاءُ  الزِّيارة حديثهم أنَّ  ُتَلحظون

 أشرتُ  الَّيت للمنهجية ىذا تطبيقٌ  ،ُمتكاملٌ  بِناءٌ  ُىناك النِّهاية وف ،اآلخر البعضِ  على ونوافذهُ  أبوابوُ  يفتحُ 
 .(الَقولَْلْحنَْْيَ ْعِرفَْْحتَّىَْعاِقالًْْلَِبيَباًَْْفِقيَهاًَْْأْصَحابَِناِْمنْالرَُّجلَْْنَعدَُّْْلِْْإنَّا) :القول حلنِ  منهجيةُ  إليها

  .الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىب
 احللقةِ  وقتَ  أجعلَ  أنْ  بوّدي كان ،احللقة ىذهِ  ف ُأكملوُ  أنْ  أستطيع أنٍَّت أعتقد ال مطالب من بقي ما

 لذا ُأخرى طويلةٍ  حلقةٍ  إىل فيها سأحتاجُ  ،طويل وقتٍ  إىل ستحتاجُ  ادلتبقيَّة ادلطالب أنَّ  يل يبدو ولكن يطول
 .احلد ىذا عند سأقف

 ف عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  الرِّضا إمامنا كَلم ف جاء ما :ادلوجزة اخلَلصةُ  :موجزة ِِبَلصةٍ  أُذكركم فقط
  .(وآِلوُْمَحمَّدٍَْْعَلىَْصلَّىْرَبِّوِْْاْسمَْْذََكرُْكلََّما)؟ اإلمام قال ماذا ﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :اآلية معٌت

َْعاَدىْفَ َقدَْعاَداُكمَْوَمنْاللَْواَلىْفَ َقدَْواَلُكمَْمنْْ) :الكبَتة اجلامعة الزِّيارة ف ادلوجود ادلضمون نفسوُ  ىو
  .ىو ىو ادلضمون (،اللْأَبْ َغضَْْفَ َقدْأَبْ َغَضُكمَْوَمنْْْاللَْأَحبَّْْفَ َقدَْأَحبَُّكمَْوَمنْالل

 اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :اآلية ىذه أجواء ف ؟أجواء أيِّ  ف زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي؛ ﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿

 ِبُكم اعَتَصم َوَمن ،الل أَبَغضَ  فَ َقد أبغَضُهم من ،الل أَحبَّ  فقد َأحب َُّهم من ،الل ذََكرَ  فَ َقد ذََكَرُىم من ،﴾سَبِّوِ
 إليكم وأمرهُ  (،ِإلَيُكمَْوَأْمُرهُْ) :الكبَتة اجلامعة الزِّيارة ف مذكورة أيضاً  الكلمة ىذه ،بالل ِاعَتَصم فَ َقد

َنكَْْفَ ْرقََْْلْ) :ادلضمون ىو ادلضمونُ   اللِ  صلواتُ  زماننا إمام كلمةُ  (َوَخْلُقكِْعَباُدكَْْأَن َُّهمِْإلََّْْوبَينَ َهاْبَ ي ْ
  .َرجب شهر دعاءِ  ف جاءت الَّيت عليو وسَلموُ 

َْطُهرَْْفَ َقدُْوُضوِئكَْعَلىَْسمَّيتَْْفَِإذا - وادلعنوي احلسيّ  ادلعٌت فيها يتماىى طهارةٍ  عن احلديثُ  كان
 ،ادلعنويَّة احلالة ،العقيدة ادلراد ،ُمَكمَِّلً  يكون قد اللفظ ،ىنا اللفظ التسمية من ادلراد ليس - ُكلُّوَْجَسُدكَْ



 3ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 641 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

 (،َعَمِلوِْمنَْخيرٌْْال ُمْؤِمنْنِيَّةُْ) الِنيَّة ىي ىذه ،العقائدية ادلنظومة ىذه على دينك وتبٍت حياتك تبٍت أنَّك
 األلفاظ ف ليست ادلشكلة - ُوُضوِئكَْعَلىَْسمَّيتَْْفَِإذا - لإلنسان الداخلي ادلضمون يعٍت النيَّةُ 

 ف السورة نفس ف ،زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على ُيصلِّي َربِّو اسم يذكر فحُت ﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ ،والكلمات

 الصلوات التسبيح يعٍت ،﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ :السورة أوَّل ف ﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :األعلى سورة

 التسبيح ،﴾فَصٍَََّ سَبِّوِ اسَُْ ًَرَوَشَ﴿ :السورة ىذه نفس ف السورة نفس ف ﴾اٌْإَعٍََْ سَبِّهَ اسَُْ سَبِّحِ﴿ ،واحدة
 ما ىذا وضوئك على ُتسمِّي فحُت ،ادلضمون ف القضيةُ  ،األلفاظ ف ليست القضيةُ  ،واحد ُّبعٌتً  الصَّلوات

 ،طويل وقتٍ  إىل سأحتاجُ  ادلطلب ىذا ف دخلتُ  ما إذا ألنٍَّت ،القادمة احللقةِ  ف عنو احلديثُ  سيأت
  .زُلَمَّد آل ثقافة ف الطَّهارة مراتب من جانباً  سأتناولُ 

 اللِ  صلواتُ  زُلَمَّدٍ  آلِ  فقو ثقافة ف الطَّهارة ناتِ ؤو ش من ناتٍ ؤو ش وف حاالتٍ  ف ىو حديثٍ  من تقدَّم ما
 .أمجعُت عليهم وسَلموُ 

 .. احللقة ىذه ف انتهيت حيثُ  من احلديث وُأكمل القادم اجلمعة يوم ف الل شاء إنْ  نلتقي
 ...  اأَلمَتَّ  َقَمرِنا ِإىَل  َوأََتوجَّوُ  َزَماِنُكم ِإَمامِ  رَِعايَة ِف  أَترُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍَََ ًَُِخَببِعِْنَب ُِشَبىِذِّنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُسَني ؤَخِْهَ ًَخوِ عَٓ اٌىَشةِ وَبشِف َّب

 ... احلُسَني ؤَخِْهَ بِحَكِّ

 ... اهلل ؤِبِْ يف. .. احلَذّث إلِمتبَِ اجلُُّعت ٍُِخَمَبٔب ... خَِّْعبً اٌذُّعَبء ؤَسْإٌَُىُُ
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ْ:وفيْالختام
البرن  امجْكم  اْى  يْوى  ذاْالمطب  و ْلْْلْبُ  ّدْم  نْالتنبي  وْال  ىْأنّن  اْحاولن  اْنق  لْنص  و 

يخل  وْم  نْأخط  اءْوىف  واتْفم  نْأرادْالدقّ  ةْالكامل  ةْعلي  وْمراجع  ةْتس  جيلْالبرن  امجْ
ْبصورةْالفيديوْأوْاألوديوْعلىْموقعْزىرائيون.

 
 
ْ

ْمعْالتحيات
ْال ُمتابَعة
ْزىرائيون
ْى 3418ْ
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