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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

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

  ... اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَؼد األَزْبَؼًٌَُْ تُسؼبخَّاٌ تُمٍََحَاٌْ

  6ــ ج اٌصَّالة َِؼَبًِْٔ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 ... اْلِمَئة بَػْعد واأَلربَعوف ةُ سعاتَّ ال احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 

 َحلقاتِ  ِمن السَّادسةُ  احلََلقةُ  ىي وىذهِ ، (الصَّالة َمَعاِني) :احلََلَقات ىذهِ  ح فيوِ  نتحدَّثُ  الَّذي وُعنواننا
 ... الصَّبلة َمَعاِن 
 األدعيةِ  من رلموعةٌ  ُىناؾ ،التهيؤ للصَّبلة التوج و من وادلراد للصَّبلة والتوج وِ  الطَّهارةِ  أجواء ح الكبلـُ  تقدَّـ

 قرأت وقد ،للصَّبلة التهيؤ مرحلة ح ؟مرحلة أي   ح ،ادلرحلة َىذهِ  ح هبا يؤتى ،تُردَّد ،تُتلى واألذكار واألورادِ 
 أُطيلَ  لنْ  ،أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  بذكر مشحونةٌ  وىي منها دناذج عليكم

 .واإلقامة األذافِ  أجواءِ  ح سأربدَّثُ  َحيثُ  َىذهِ  َحَلَقيت ح وأشرعُ  كبلـٍ  من تقدَّـ ما خبصوص احلديثَ 
ا واإلقامة باألذافِ  تتعلَّقُ  وكبًنةٍ  َصغًنةٍ  ُكلَّ  أتناوؿ لنْ   :جهتٌن ح كبلمي سيقعُ  وإدنَّ

o الثَّالثة بالشَّهادة يرتبطُ  فيما :األوىل اجلهة. 
o واإلقامة األذاف معان دُبجملِ  يرتبطُ  فيما :الثَّانية واجلهة. 

 ا شاء إفْ  القادـ اجلمعة يـو ح القادمة احللقة ح حديثي سيكوفُ  القادمة للحلقة فأتركها الثانية اجلهة أمَّا
 بالشَّهادة يرتبطُ  ِفيما األوىل اجلهة ح حديثي فسيكوفُ  احللقة ىذه أمَّا .واإلقامة األذاف معان رُلمل ح تعاىل
 الثَّالثة الشَّهادة ِذكر ُوُجوبِ  على َيدؿ   شلَّا الِعرتَة حديث وح الكرمي الكتابِ  ح جاء ما بالدقَّةِ  وأعين ،الثَّالثة

 شأفٍ  ُكل   وِح  أمرٍ  ُكل   وح وادلندوبةِ  الواجبةِ  الصَّلواتِ  من واألخًن الوسطي التشه د وح واإلقامةِ  األذافِ  ح
 األذاف ح الثَّالثة الشَّهادة ذكر وجوبِ  عن ىنا وحديثي ،الثَّالثة الشَّهادة ذكر رَنبُ  فإنَّوُ  الشَّهادتاف فيوِ  ُتذكرُ 

 أفْ  أردنا إذا ولكنَّنا ُمستحبَّةٌ  اإلقامة وأفَّ  ُمستحب   األذاف أفَّ  الِعلم مع ،واألخًن الوسطي والتشه دِ  واإلقامةِ 
 وناقصاً  وسُلتبلً  سلروماً  سيكوفُ  وإالَّ  ،شرائطو وبُكل   الصَّحيحة أجزائوِ  بُكل   بوِ  نأت أفْ  البُدَّ  بادلستحب   نأت

 أِئمَّتنا َكلمات من يبدو كما قطعاً  ُمستحبَّاف ذُنا باإلقامةِ  أو باألذاف يؤتى فحينما ،صحيحاً  وليس وباطبلً 
 باطلٌ  فاألذافُ  الثَّالثة الشَّهادة دوف من باإلقامة أو باألذافِ  ِجيءَ  ما إذا ،أمجعٌن عليهم وسبلُمو اِ  صلواتُ 
 يؤتى أفْ  البُدَّ  ،أيضاً  باطلة واإلقامةُ  باطلٌ  األذافُ  اجلُزئية ِبعنواف ال الثَّالثة بالشَّهادة ِجيءَ  وإذا ،باطلة واإلقامة

ا على الثَّالثة بالشَّهادة  ىذهِ  ،األجزاء أوجبُ  ىي بل واإلقامةِ  األذاف أجزاء من وأصيلٌ  واجبٌ  جزءٌ  أَّنَّ



 6ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 941 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 بأقواذلم أحرارٌ  ُىم ،آراء لآلخرين ،أقواؿ لآلخرين ،والِعرتَة الكتابِ  حديثِ  من أفهموُ  ما ىذا ،قَػَناعيت
 .ورأيي بقويل حر   وأنا وآرائهم
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 ىذا أعين ،النَّاطق الكتابُ  أعين الربنامج ىذا ح ربدَّثتُ  فلقد ،اآلخروف يقولو ما أتناوؿ لنْ  احللقة ىذهِ  ح
 الثَّالثةِ  الشَّهادةِ  عن ُمفصَّلٍ  بشكلٍ  ربدَّثتُ  األوىل احللقات ح ،أيديكم َبٌنَ  أُقد موُ  زِلتُ  ال الَّذي الربنامج
 الكتاب ثقافة حوؿ ،والِعرتَة الكتابِ  منطقِ  َحوؿ الَكبلـ سُأرك زُ  احلََلَقة ىذهِ  ح ،اآلخرين أقواؿ إىل وتطرَّقت

 الوسطي أعين والتشه دين واإلقامة باألذافِ  يتعلَّق فيما خاص وبنحوٍ  ،الثَّالثة بالشَّهادة يرتبطُ  فيما والعرتة
 ذكرُ  فيها يأت الَّيت األخرى ادلوارد سائرِ  إىل يُنقلَ  أف الكبلـُ  ىذا وشُنكن ،ادلفروضة الصلوات ح واألخًن

 احلديثَ  سأرك زُ  ألنَّين ،الثَّالثة الشَّهادةِ  أنصارِ  بِيدِ  وثيقةً  ستكوفُ  احلَلقة ىذهِ  أفَّ  أزعم أف شُنكنين ،الشَّهاَدتٌن
 .اآلخروف يقولوُ  ما إىل النَّظرِ  دوف ادلسألة ىذه خبصوصِ  والِعرتَة الكتاب دبنطق يرتبطُ  فيما فيها
 تقوؿ فماذا ،بعدىا وما والثبلثٌن الثانية اآليةِ  إىل بكم وأذىب ،ادلعارج سورة وىذه :الكرمي الكتاب من وأبدأُ 
 واليةُ  ىو العهد وح األماناتِ  ح األّوؿ العنواف قطعاً  ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ؟ ﴿ادلعارج سورةُ 

 حننُ  علينا األقل على عهدٍ  أوَّؿُ  ،علي   واليةُ  ىي أمانةٍ  أّوؿُ  ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ علي  

 ديننا ح ذشلنا ح أعناقنا ح األماناتِ  فأوؿُ  ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ شيعتهم أنَّنا نزعم الَّذين
 بل العهودِ  وأوؿُ  ،رلازية أماناتٌ  األماناتِ  وسائرُ  ىذه ىي احلقيقيةُ  األمانةُ  بل ،علي   واليةُ  األماناتِ  أّوؿُ 

 اإلمامة عهد ىو وُدنيانا ديننا ح وحياتٍ  عمليٍ  بشكلٍ  يتجلَّى والَّذي ،علي   والءِ  عهدُ  ىو احلقيقي   العهدُ 
  .احَلسن ابن احُلجَّةِ  زماننا إلماـ

 ىذه على معي تتفقوف ؟الُقرآف عنهم يقوؿُ  ماذا ؟هِبم ما ىؤالء ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿

 األّوؿ وادلعىن لؤلمانة األّوؿ ادلعىن ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :اآلية ىذهِ  تقرأوف حٌن احلقيقة
 ىذهِ  األمانات أفَّ  ح اآلية تفهموف أنَّكم أـ ؟علي   واليةُ  ىو ادلراد العناوين ىذه من ادلراد أليس للعهد

 ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ آخر شيئاً  أمواالً  وثيقةً  ،شيئاً  شخص عند شخصٌ  يؤم ن أف االجتماعية األمانات

، والءُ  أمانتهم ىؤالء ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ  ًَاٌَّرٌَِٓ ۞ لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ علي   والءُ  عهدىم علي 

 ىم راعوف وعهدىم ألماناهتم ىم الَّذين ىؤالء ،﴾ُِّىْسٌََُِْ خَنَّبثٍ فًِ أًٌَُْئِهَ ۞ ٌُحَبفِظٌَُْ صٍََبحِيُِْ ػٍََى ىُُْ
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 .ادلعارج سورة من والثَّبلثٌن الثَّالثة اآليةِ  ح كما قائموف بشهاداهتم
 ،شهادات لشهادتٌن يقاؿ أفْ  شنكن ال ،ثبلثة اجلمع وأقل   لشهادة مجعٌ  شهادات ؛﴾بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿

 ؛﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿، شهادتٌن إىل الشَّهادات نصرؼ حّتَّ  ُمعيَّنة قرينةٍ  إىل زنتاجُ  وىذا ذبو زاً  إالَّ 
 حٌن :ادلطلب لكم أوض حُ  ،واالستمرار احلضور تعين الفاعل صيغةُ  ،فاعل صيغةُ  وقائم ،لقائم مجعٌ  قائموف
 ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ قائم صيغة مثل فاعل صيغة عالػِم، عالػِم بأنَّو شخصاً  نصفُ  حٌن ،عالػِم بأنَّو شخصاً  نصفُ 

  .لعالػِم مجعٌ  عاِلموف ،لقائم مجعٌ  قائموف ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ
 عاِلماً  ادلاضي ح كاف ح أنَّوُ  يعين ىذا عالػِم ُفبلف نقوؿ ،كاف علمٍ  بأي   عالػِم بأنَّوُ  شخصاً  نصف حٌن
 أو باخلرؼ ُأصيب مثبلً  واآلف ادلاضي ح عاِلَماً  كاف الَّذي الشَّخصُ  يوصف ال قطعاً  ؟عاِلماً  ليس واآلف

 ُأصيب عالػِمٌ  ،باجلنوف ُأصيب عاِلماً  كاف يُقاؿ عالػِم، بأنَّوُ  يوصف أف شنكن فبل الذاكرة بفقداف ُأصيب
 ال قطعاً  ؟عالػِم بأنَّو اآلف يوصف ىل ،ادلطلق الذَّاكرة بفقداف أصيب عالػِمٌ  ،باخلرؼ ُأصيب عالػِمٌ  باجلنوف،
 سيكوفُ  ادلقد مات من ذلك نستنتج وحننُ  لوُ  يُقدَّر أو لو ُقد ر شخصاً  أفَّ  أو ،عاِلماً  كاف يُقاؿ ،يوصف

 بالدراسة شرع ما إذا عاِلماً  سيكوف يُقاؿ ،يوصف ال ؟عالػِم بأنَّوُ  اآلف يوصف ىل ادلستقبل، ح عاِلماً 
 على ادلقد مات خبلؿ من عاِلماً  سيكوف بأنَّوُ  قطعنا لو حّتَّ  ،عاِلَماً  يكوف أف لوُ  يُتوقَّعُ  ،والتحقيق والبحثِ 

ا عالػِم بأنَّوُ  نصفو لن الواقع أرض  الَّذي ىو ؟عالػِم بأنَّوُ  سُيوَصف الَّذي من إذاً  ،عاِلمَّاً  سيكوف نقوؿ وإدنَّ
 ح الفاعل صيغة أفَّ  معىن ىذا ،بالعالػِم نصفوُ  ،استمرارية ذلا الص فة وىذهِ  احلاضر الوقت ح العلم شنتلك
 نفرتض اللحظة ىذهِ  وبعد اللحظة ىذه ح يوصف كاف إذا وإالَّ  ،واالستمرارية احلضور على تدؿ   العربية
 قد بأنَّوُ  يقاؿ أو ،للحظة عالػِمٌ  بأنَّوُ  يُقاؿ أفْ  إمَّا ،عالِػم بأنَّوُ  يُوصف ال علمو ينتفي لوُ  وجود ال علموُ  يغيب

 ،استمرارية ذلا الص فة وىذهِ  اآلف العلم بصفة يتلبَّس الَّذي ىو عالػِم لوُ  يُقاؿ الَّذي ،افتقدهُ  واآلف شيئاً  علم
 الص فة ىذهِ  أفَّ  ادلنظور حبسب ولكن ،الغيب علم ح مسألةٌ  ىذهِ  ستستمر كم استمرارية ذلا ادلنظور حبسب
 تعين الفاعل بصيغة تأت حينما الص فة الفاعل ِصيغة بأفَّ  يُقاؿ فحينما ،معوُ  ومستمرَّة مبلزمةً  ستكوفُ 
  .احلاضرة الص فة ىذهِ  ح واالستمرارية احلضور
 ،استمرارية وىناؾ ،قائم اآلف ىو بالشَّهادة القائم ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :وتقوؿ اآلية تأت فحينما

 وإالَّ  ،وتنتهي ُمعينة حلظة ااكم ح الشَّهادات ألفَّ  ،ىذا ينطبقُ  ال ؟ااكم ح الشهادات على ينطبقُ  فهذا
 َيشهدوف وال وشنوتوف يعيشوف النَّاس أكثرُ  ؟اخلط طوؿ على ااكم ح شاىداً  يبقى اإلنساف أفَّ  يُتوقَّع ىل
 :واضح ىنا التعبًن ،للشَّهادة يُدعوف النَّاس من ِقلَّةٌ  ىناؾ ،النَّاس أكثر ،القضائية ادلرافعات وح النزاعات ح
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م ؛﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ ا ىنا الشَّهادات تُفهم أف شُنكن فبل ،اخلط طوؿ على الص فة هبذهِ  أَّنَّ  بأَّنَّ
 فهي اآلية ىذهِ  ح النزاعات ح الشهادات نُدخل أف أردنا وإذا ،ذلك شنكن ال ،النزاعات ح الشَّهادات

 ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :اجلو ىذا بنفسِ  ُمرتبطة ىي اآلية ىذهِ  ح إليها ُأشًن الَّيت الشَّهادات ألفَّ  ،متأخرة مرتبةٍ  ح ستكوف

 ًَاٌَّرٌَِٓ ۞ لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿، علي   واليةُ  والعهدُ  األمانةُ  وىذه ،﴾زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ

ـِ  الصَّبلة على اافظةُ  ؟كيف الصَّبلة على اافظة ،﴾ٌُحَبفِظٌَُْ صٍََبحِيُِْ ػٍََى ىُُْ  .علي   بتعاليم بااللتزا

 أفَّ  علينا مرَّ  ؟النَّواصب ىم ىل ؟ُمكَرموف جنَّاتٍ  ح ىم الَّذين ىؤالء ىم من ؛﴾ُِّىْسٌََُِْ خَنَّبثٍ فًِ أًٌَُْئِهَ﴿
 تصفُ  كما حاذلم سيكوف الَّذين ىؤالء ىم فمن ،الشَّيء نفسُ  يفرؽ ال زىن أـ صلَّى يبايل ال النَّاصب

 . ﴾ُِّىْسٌََُِْ خَنَّبثٍ فًِ أًٌَُْئِهَ﴿ :اآلية

 ىم وقائموف ،شهادات مجع ألنَّو ثبلثة العدد شيء أقل شهادات ىناؾ ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿
 ىذهِ  دبضموف يعتقدوف ىم ؟بشهاداهتم قائموف ىم كيف ،ُمستمر احلاضر وىذا حاضرىم ح متلب سوف

 ال االعتقادُ  الشَّهادات هبذهِ  التصريح دوف من ،التصريح دوف من يكفي ال لوحدهِ  واالعتقادُ  ،الشَّهادات
 القوؿ على حّتَّ  والثَّالثة والثَّانية األوىل الشَّهادة يُعِلن أفْ  دوف من ُيسلم أفْ  اإلنسافُ  أراد إذا ،يكفي

 ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ ۞ زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :لسانوِ  على الشَّهادتٌن يظهر أف البُدَّ  بالشَّهادتٌن

 ،القيمومة ،هبا ُيصر حوف وىم الشَّهادات هبذهِ  يعتقدوف اآلف ىم اآلف ىم فقائموف ؛﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ

م ىنا القائميَّةُ  ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :ىنا القائميَّةُ  دقيقة بعبارةٍ  أو ىنا الِقياـ  دبضامٌن يعتقدوف أَّنَّ

 ۞ زَاػٌَُْ ًَػَيْدِىُِْ ٌِؤََِبَٔبحِيُِْ ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :اجلو ىذا ح قُلتُ  كما واآليةُ  ،هبا وُيصر حوف الشَّهادات ىذهِ 

 ىذهِ  عن احلديثُ  جاء األجواء ىذهِ  ح ،﴾ٌُحَبفِظٌَُْ صٍََبحِيُِْ ػٍََى ىُُْ ًَاٌَّرٌَِٓ ۞ لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ
  .الشَّهادات

ثنا حينما  ح ادلهمَّة الشَّهاداتِ  أوَّؿُ  ؟حياتنا ح ادلهمَّةُ  الشَّهاداتُ  ىي ما الشَّهادات ىذه عن ُىنا الُقرآف زُند 
 الشَّرائطُ  ،الصَّحيحة الشَّرائطُ  فيها ذبتمع أفْ  البُدَّ  باإلسبلـِ  وشهادتُنا ،باإلسبلـ شهادتُنا ىي حياتنا

ثنا اآلية ىذهِ  ولكنَّ  ،ثالثة شهادةٍ  من البُدَّ  ذُكرت الصَّحيحة  قائموف ىؤالء ادلضموف ىذا عن رُبد 
 . بشهاداهتم



 6ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 941 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 9 - 
 

 أف بودي ،الكرمي الِكتاب ح آيةٍ  أىم   وىذهِ  والس تٌن السَّابعة اآلية وإىل ادلائدة سورة إىل ذىبنا ما إذا حنن
 ُكل   على احلاكمةُ  اآليةُ  ىي اآلية ىذهِ  ألفَّ  ،ادلصحف َصَفحات من صفحةٍ  ُكل   رأسِ  ح اآلية ىذهِ  ُتطبع

 اآليةُ  وىي اآلية ىذه ،ادلصحف صفحات من صفحة ُكل   رأسِ  ح كالتاج ُتطبع أفْ  ُتطبع فأفْ  الكتاب،
 ،الرَّسوؿ رب   وُىنا ،رسوؿ فُهنا ؛﴾زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :ادلائدة سورة من والستوف السَّابعة

 ،النَّيب أي ها يا :قالت ما ؟َخاطبت ماذا اآلية ﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ﴿ ،رب و من إليوِ  أُنزؿ ما وُىنا
 سيأت وفيما سلف وفيما اللحظة ىذهِ  ح اآلف الر سالة بصفة ادلتَّصف الرَّسوؿ أي ها يا ،الرسوؿ أي ها يا :قالت

 ىناؾ ،جّداً  وصرزنة واضحة اآلية ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿
  :اآلية ح أركافٌ 
o الرَّسوؿ ىناؾ.  
o تفاصيلها ِبُكل   الر سالة ىناؾ.  
o ا وىو ادلبل غ وُىناؾ.  
o يُبل غوُ  أفْ  البُدَّ  أمرٌ  وُىناؾ.  

 ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ﴿ ،وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  ىو ىذا ؛﴾اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :اآلية ح موجودٌ  ُكل و ىذا

 مل اآلية ىذه أفَّ  ح ُيشك ك شيعيَّاً  أفَّ  أعتقد وال علي   بيعة اآلية عنو تتحدَّثُ  الَّذي األمر ىو ىذا ؛﴾زَّبِّهَ
 الشَّيء ،ادلعروؼ الشَّيء لكن ،ذلك ح ُيشك كُ  من ىناؾ ،بادلطلق أقوؿ ال قطعاً  ،الغدير ببيعة ُمرتبطةً  َتُكن

  .النػََّفس ينقطع حّتَّ  وبعلي   وبعلي   وبعلي   بعلي   قطعاً  ُمرتبطةٌ  اآليةُ  ىذه والِعرتة الكتابِ  ثقافة ح الثَّابت
 كانوا غًنه وعن مسعود ابن عن يقولوف ىم ادلخالفٌن كتب ح ،﴾زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿
 (َعلي   ِفي رَبِّك ِمن ِإلَيكَ  أُنِزل َما بَ لِّغ ،َعِلي   ِفي ِإلَيك أُنِزل َما بَ لِّغ) :ا رسوؿ زماف ح اآلية ىذه وفأيقر 

  .حاؿ أي   على
 ،تفاصيلوِ  ِبُكلّ  اإلسبلـُ  الر سالة ىذه ﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿

 زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ فيو ما بُكل   والقرآفُ  ،الُقرآفُ  ،النُبُػوَّة ،التوحيدُ  ؟ىي ما اإلسبلـ تفاصيل

 ِبُكل   الر سالةِ  ِقيمة شُنث لُ  التبليغ وىو علي   ببيعة يرتبطُ  الَّذي الشَّيءُ  فهذا ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ
 علينا ومرَّ  ،ىذا ىو الد ينِ  ِمبلؾُ  ،األحكاـ قيمة عن الػِمبلكات عن حدَّثتكم ادلاضيةِ  احللقةِ  ح ،َتفاصيلها
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 وَشِرب ا ِبسم وقاؿ َكفَّو فمؤل زخيخا يزخ   وىو جنبيو على ماؤه أشرؼ وقد الُفرات إىل يأت الَّذي ذاؾ
 اجلُزء ح ادلاضية احللقة ح علينا مرَّت كما والر وايةُ  لنا قاؿ ماذا الصَّادؽُ  ،عليو وأثىن ا ََحَد َشرابوُ  أتَّ  وَلمَّا

ثنا وىو ؟قاؿ ماذا عليو اِ  صلواتُ  جعفرنا ؟الصَّادؽ لنا قاؿ ماذا الشَّريف الكاح من الثَّامن  عن زُند 
 َجْنَبيو َعَلى َماُؤهُ  َأْشَرفَ  َوَقدْ  الُفْرات أََتى َعِلي   َوليِّ  َغيرَ  أنَّ  َلو؛  أنَّ  َلو) - لعلي   ُموالياً  يكن مل شخصٍ 

 َما -؟ يقوؿ ماذا اإلماـ - اهلل َحَمد ثُمَّ  َوَشِرب اهلل ِبْسمِ  َوقَال اْلَماء ِمن َكفَّو َمَل  ،زَِخيَخا َيزخ   َوُىو
  ؟دلاذا (،ِخْنزِير َلْحم َأو َمْسُفوَحاً  َدَماً  ِإّلَّ  َذِلك َكانَ 
 ِمبلؾُ  ،القانوف ىذا تفاريعِ  من ىي قطعاً  ،ُجزئية َقضيَّةٌ  تِلك ،موجودة ليست اجلوىرة ،يتحقَّق مل الػِمبلؾ ألفَّ 

 وعندىا دولة ُىناؾ ،حينما ،علي   ِوالءُ  الُعملة ىذهِ  غطاءُ  ،ُعملة اإلسبلـ أفَّ  افرتضنا إذا ُأخرى ِبعبارة الدينِ 
 النَّقدية الُعملة ذلذه يبقى ىل النَّقدية العملة غطاء بتفتيت الدولة ىذهِ  تقـو حينما غطاء الُعملة وذلذهِ  ُعملة

 بالنَّواصب يل شأف ال ،الكرمي الُقرآفُ  ىو وىذا ،علي   ِوالءُ  احلقيقي ِغطاؤه ِمبلكوُ  ِقيمتوُ  اإلسبلـُ  ؟قيمة من
 ح ذُِكرت والَّيت ادلائدة سورة من والستوف السَّابعة اآلية ىذهِ  ،علي   أشياع يا أنتم معكم حديثي وادلخالفٌن

 اآلية ىذه ﴾،ػًٍَِّ فًِ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :عليّ  ح يقرؤوَّنا كانوا الصَّحابة بأفَّ  ادلخالفٌن ُكتب

 ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :عليّ  أشياع يا فيها تشك وف ال أنتم
 مظهراً  اإلسبلـُ  كاف وإذا ،علي   واليةُ  الُعملة ِغطاءُ  ُعملةً  اإلسبلـ كاف إذا ،واضح ادلعىن ؟ذلك يعين ماذا

 وىو ِديناً  اإلسبلـُ  َكاف وإذا ،علي   ِوالءُ  ِقيمتوُ  ىو الَّذي فعقلوُ  ِإنساناً  اإلسبلـ كافَ  وإذا ،علي   واليةُ  فجوىرهُ 
 تتحدَّثُ  اآليةُ  ىذهِ  إذاً  ،بيننا فيما يصدَعُ  الُقرآفُ  ىو وىذا ،علي   والءُ  الدين ىذا فحقيقةُ  ا دينُ  وىو ِدينٌ 
  :تقوؿ ىكذا اآلية ،علي   والءُ  جوىرهُ  ،الد ين ىو ىذا ،والُنبُػوَّة التَّوحيدُ  ىو الَّذي الد ين َجوىر عن
 بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ ا دينُ  العنواف ىذا ربت يقعُ  شيءٍ  وُكل   والُقرآفُ  والنُبُػوَّة الر سالة ىذه ؛﴾اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿

ْ ًَإِْ﴿ ذلك دوف من (َعِلي   ِح ) التوحيد ىو وىذا ؛﴾زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب  فكيف ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّ
 يقولوف وىم ؟ذلك تتوقع كيف؟علي   ِذكرِ  دوف من صحيحةً  تكوف أفْ  شُنكن صبلتك أفَّ  الش يعي أي ها تتوقَّعُ 

 ؟شُنكن كيف ،دينكم وجو الصَّبلة ،لنا يقولوف ادلعصوموف ،دينكم وجوُ  الصَّبلة أفَّ  من لكم وسأقرأ ،لنا
 الثَّالثة الشَّهادة لذكر تتعرَّض مل اآلية ولكن ،األساس ىي ادلؤمنٌن أمًن واليةُ  نعم :يقولوف سيعرتضوف قطعاً 

 .واإلقامة األذاف ح
 طريقةٌ  وىي الش يعي الوسط ح ادلعروفة للطريقة وفقاً  يكوفُ  األحكاـ استنباط أفَّ  على مبنيَّةٌ  الثَّقافة ىذه

 رافقون ،ادلوضوع ىذا عن سأربدَّثُ  ،ىكذا ىي ما البيت أىل عند األحكاـ استنباط طريقةُ  ،شافعية
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 ىكذا ،زُلَمَّد آؿِ  عند األحكاـ استنباط لطريقة واضحاً  َتطبيقاً  وستجدوفَ  احللقة آخر إىل َعَليَّ  واصربوا
  .احللقة آخرِ  إىل رافقون زُلَمَّد آؿ عند األحكاـُ  ُتستنبط

 ِمبلكوُ  وديننا ،ديننا شئونات من ىي األحكاـ ،ذلا قيمة ال ِمبلكاهتا دوف من َجوىرىا دوف من األحكاـُ 
ْ ًَإِْ زَّبِّهَ ِِٓ إٌٍَِْهَ أُٔصِيَ َِب بٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :اآلية ىذه تعين ماذا ،علي   والءُ   ىذا ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّ

 قيمة ال الر سالة ىذهِ  ألفَّ  ،الر سالة بلغت ما إنَّك :لوُ  يقوؿ ا بلَّغو َقد النَّيبَّ  أفَّ  معَ  ا بدين ُيسمَّى الَّذي
 ،لؤلُمَّة دبضمونوِ  للنَّيب بألفاظوِ  خطابٌ  اخلطاب ىذا وقطعاً  ،تبلغوُ  أف البُدَّ  الَّذي الشَّيء ىذا ح قيمتها ،ذلا

 ذلذا زُلتاجاً  ليس وسّلم وآلو عليو ا صلَّى ا فرسوؿ ،جارة يا وامسعي أعين بإيَّاؾِ  نزؿَ  الُقرآف فإفَّ 
 تتوجَّوُ  حينما أوقع سيكوفُ  ولكنَّوُ  لؤلُمَّة ُموجَّوٌ  البيافُ  ىذا ،لبياف ذلذا زُلتاجاً  ليس ا رسوؿ ،ادلضموف

 ،مجيعاً  لنا ُموجَّوٌ  ،للنَّاس ولكم يل ُموجَّوٌ  اخِلطابُ  ىذا وإالَّ  ،ا رسوؿ إىل ُمباشرٍ  بنحوٍ  اللفظيةُ  اخلطابات
 يل فهو مضمونوِ  ح أمَّا ،اللفظي لباسو ح اللفظي ظاىرهِ  ح ا لرسوؿ ،ا لرسوؿ وليس لنا اخلطابُ  ىذا

 عن َمن نسأؿُ  حننُ  ،قُرآَّنم عن يتحدَّثوف ىم ،ىم يقولوف كما العلـو باقر يقوؿ كما الُقرآف ىذا ،ولكم
 أو الطوسي نسأؿ ىل أـ ؟عريب ابن نسأؿُ  ىل ؟الشَّافعي نسأؿُ  ىل ؟الطربي نسأؿُ  ىل ؟الُقرآف ىذا

  ؟البيت ألىل ادلخالف الفكر ح يكرعوف وىم الطباطبائي
 اآلية (،َجارَة يَا َواسَمِعي َأعِني بِإيَّاكِ  نَزلَ  الُقرآنُ ) :يقولوف ىم ،قرآَّنم فهذا والصَّادؽ الباقرَ  نسأؿُ  حننُ 

 ادلطلوب وىو ودبضموَّنا وآلو وعليو ا صلَّى ا لرسوؿِ  موجَّهةٌ  بألفاظها اآليةُ  ،ولكم يل ُموجَّهةٌ  بألفاظها
 والء ح الدين حقيقة وأفَّ  اإلسبلـ ِمبلؾ وأفَّ  اإلسبلـ قيمة أفَّ  عن تتحدَّثُ  واضحة اآليةُ  .ولكم يل ُموجَّهةٌ 

 ىذا من أصرح النَّاس يريد ماذا ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ﴿ !؟ىذا من أصرح النَّاس يريد ماذا ،علي  
 ح علي   دوف من صبلةٌ  ،ذلا قيمة ال علي   دوف من صبلةٌ  ؟الكبلـ ىذا من أصرح أنتم تريدوف ماذا ؟الكبلـ
 اجلانب ح القضيَّة كانت لو.!! .ذلا قيمة ال أيضاً  اللفظي اجلانب وح ،ذلا قيمة ال االعتقادي اجلانب

 دلاذا وبادلصافحة باللفظِ  عليَّاً  يُبايعوا أفْ  ادلسلمٌن ا رسوؿ أمرَ  دلاذا فقط والعلمي وادلضمون االعتقادي
 ا رسوؿُ  ربدَّث فلقد علي   والية مضموف عن احلديث كاف إذا ،مضموناً  ليست القضيَّة ألفَّ  ؟وبالفعل
 مقاماً  ادلقاـ ليس ،بعثتوِ  قبل حّتَّ  علي   عن ربدَّث لقد ،علي   عن بعثتوِ  أيَّاـ من يوـٍ  أوَّؿ ُمنذُ  وربدَّث
  .ادلطلب ىذا ح القوؿِ  لتفصيل

 ،الد ين ىذا ثوان من ثانيةٍ  أوَّؿِ  ُمنذُ  الد ينَ  صاَحَبت علي   فواليةُ  وإالَّ  ،َعَلنيةً  رمسيَّةً  بيعةً  َكانت الغدير بيعةُ 
 الَّذي وىو الغدير بيعة ح كاف ،ُخمّ  غديرِ  ح كاف األُمم ولُكل   للجميع الظَّاىر الرَّمسي ادلشهد لكنَّ 
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 يُبل ُغها رِسالةٌ  ىذهِ  ؛﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ﴿ :واضحة اآلية حاؿٍ  أي   على ،اآلية ىذهِ  عنوُ  تتحدَّثُ 
 اآلية ىذه ىي ما ،علي   بوالءِ  تتحدَّد قيمتوُ  ينتفي النَّيب وجهدُ  النَّيب ِجهادُ  كاف إذا ،النَّيب جهدُ  ىذا ،النَّيب
 لوُ  قيمة ال ُجهدٍ  من مرَّ  ما يعين ،﴾زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ﴿ :يقوؿ الَّذي ا ،أنا لستُ  ىكذا تقوؿ

 ذلا صبلتكم ،علي   والءِ  دوف من لوُ  ِقيمة ال ا رسوؿ جبهد الد ينُ  ىذا كاف إذا :أسألكم أنا .بَػلَّغت ما
 آخر إىل تابعون قلت كما،احلدّ  ىذا عند تقف ال القضيَّة! ؟ربكموف كيف لكم ما! ؟علي   دوف من قيمةٌ 

  .احللقة
 الشَّهادة ؟شهادات أيَّةُ  ،﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :ادلعارج سورة عنها ربدَّثت الَّيت الشَّهادات ىذه إذاً 

ا َقرأت اآلف أنتم ،الثَّالثة الشهادة دوف من ذلا قيمة ال الثَّانية األوىل  السَّابعة اآلية عليكم وقرأت معي ردَّدت ُردبَّ
 ،الثَّالثة الشَّهادة ،الثَّانية الشَّهادة ،األوىل الشَّهادة ؛﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :ادلائدة سورة من والستٌن

 بالشَّهادة إالَّ  يَػْثبَُتاف ال والثَّانية األوىل الشَّهادتٌن ألفَّ  ؟دلاذا الشَّهادتٌن من أعلى قيمتها الثَّالثة والشَّهادةُ 
 التنزيل مرحلة ح ؟الرسالة مضموف ىو ما ،رسالتو بلغت ما ،منطقي ىو ما الُقرآف منطق ىو وىذا ،الثَّالثة

 بالنَّحوِ  ،والثَّانية األوىل بالشَّهادة إسبلمهم يُعلنوف النَّاس كاف التنزيل مرحلة ح ،والثَّانية األوىل الشَّهادة
 يعلنوف كانوا العاـ بالنَّحو ،العاـ بالنَّحو ولكن الثَّالثة بالشَّهادة إشناَّنم يُعلنوف كانوا اخلاص بالنَّحو ،العاـ

 بِشَيَبدَاحِيُِْ ىُُ ًَاٌَّرٌَِٓ﴿ :واضح التأويل مرحلة ح يتجلَّى الَّذي الُقرآف منطق ولكنَّ  ،بالشَّهادتٌن إسبلمهم

 :ادلائدة سورة من والستٌن السَّابعة اآلية ح يتجلَّى الكامل ومضموَّنا معناىا الشَّهادات ىذه ،﴾لَبئٌَُِّْ

 ﴾.زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب﴿؟ رنري ماذا تفعل مل إف ،﴾حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ﴿

 َٔدْعُ حَؼَبٌٌَْاْ فَمًُْ اٌْؼٍُِِْ َِِٓ خَبءنَ َِب بَؼْدِ ِِٓ فٍِوِ حَآخَّهَ فََّْٓ﴿ :والستٌن احلاديةِ  اآليةِ  إىل ،ِعمراف آؿِ  إىل ذىبنا لو

 أَبْنَبءَٔب َٔدْعُ حَؼَبٌٌَْاْ فَمًُْ﴿ ،زُلَمَّد ىو ىو ،علي   ىو ىو ،﴾ًأَٔفُسَىُُْ ًَأَٔفُسَنَب ًَِٔسَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب ًَأَبْنَبءوُُْ أَبْنَبءَٔب

 فالنَّيب ،النَّيب ىو ىنا أنفسنا من ادلراد أفَّ  من يقوؿ أفْ  أحد يستطيع ال ،﴾ًَأَٔفُسَنَب ًَِٔسَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب ًَأَبْنَبءوُُْ

 ًَأَٔفُسَنَب ًَِٔسَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب ًَأَبْنَبءوُُْ أَبْنَبءَٔب َٔدْعُ حَؼَبٌٌَْاْ فَمًُْ﴿ :واضحة اآلية! ؟نفسوُ  يدعو كيف ،نفسوُ  يدعو ال

 أَبْنَبءَٔب َٔدْعُ حَؼَبٌٌَْاْ فَمًُْ﴿ ،نفسوُ  يدعو ال اإلنساف ألفَّ  ،بأنفسنا النَّيب   عنها عربَّ  ُتدعى جهة ُىناؾ ،﴾ًأَٔفُسَىُُْ
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 حَؼَبٌٌَْاْ فَمًُْ﴿ ،بأنفسنا عنها ُعرب   أخرى جهة دعونا والنساء األبناء دعونا مثلما ،﴾ًَِٔسَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب ًَأَبْنَبءوُُْ

 ىو لعلي   الشَّهادةُ  تكوف ا لرسوؿ الشَّهادة تكوف فمثلما ،﴾ًَأَٔفُسَنَب ًَِٔسَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب ًَأَبْنَبءوُُْ أَبْنَبءَٔب َٔدْعُ
  .ىو ىو القرآف تعبًن ىو ىذا ،ىو ىو ،ىو

 قاؿ ُثَّ  ؟تقرأوف ماذا علي   أشياع يا الن دبة دعاء ح تقرأوف ماذا ،الشَّريف الن دبةِ  ُدعاء ىو ىذا :اجلَِناف مفاتيحُ 
 ِسْلِمي َوِسْلُمكَ  َدِمي ِمنْ  َوَدُمكَ  َلْحِمي ِمن َلْحُمكَ  َوَوارِِثي َوَوَصيِّي َأِخي أَْنتَ  :قَالَ  ثُمَّ  -:ا رسوؿ

 أَنَا) :يقوؿ ادلؤمنٌن أمًن الشَّريفة كلماهتم بعض ح ورد كما ،أنا وأنتَ  أنتَ  أنا يعين - َحْرِبي َوَحْرُبكَ 
 ،ادلعنوي الُبعد ح ،ادلادي الُبعد ح ىو ىو (،أنَا َوَعِلي   َعِلي   أَنَا) :يقوؿ ا ورسوؿ (،أَنَا َوُمَحمَّدٌ  ُمَحمَّدٌ 

 ِسْلِمي َوِسْلُمكَ  َدِمي ِمنْ  َوَدُمكَ  َلْحِمي ِمن َلْحُمكَ  َوَوارِِثي َوَوَصيِّي َأِخي أَْنتَ  - الباطن ح ،الظَّاىر ح
 َوَدَمك َلْحَمكَ  ُمُخاِلطٌ  َواإِلْيَمانُ  - بادلئة مئة ىو ىو الكلمة ىذه إىل انتبهوا - َواإِليَمانُ  َحْرِبي َوَحْرُبكَ 

اً  دقيقة العبارة ىذهِ  ،الشَّيء نفس - َوَدِمي َلْحِمي َخاَلطَ  َكَما  َّل  أَّل ) ،وتأمل وتدب ر توق ف إىل ربتاج ِجدَّ
 ِفيَها لَيسَ  ِعَباَدةٍ  ِفي َخيرَ  َّل  َأَّل  ،َتَدب ر ِفيَها لَيسَ  ِقَراَءةٍ  ِفي َخيرَ  َّل  َأَّل  ،تَ َفه م ِفيوِ  لَيسَ  ِعْلمٍ  ِفي َخيرَ 

  .(تَ َفك ر
 رسوؿ ؟العبارة ىذه تقوؿ ماذا ،العبارة ىذهِ  عند وقفوا تدبَّروا النَّدبة ُدعاء تقرأوف حٌن البيت أىل أشياع يا

 - َوَدِمي َلْحِمي َخاَلطَ  َكَما َوَدَمك َلْحَمكَ  ُمُخاِلطٌ  َواإِلْيَمانُ  -؟ األوصياء لسي د يقوؿ ماذا لعلي   يقوؿ ا
 حَلِمي اإلشنافُ  خالطَ  كما َوَدمك حَلمكَ  سُلالطٌ  واإلشناف) :ا رسوؿ قاؿ ما واحدة كلمة اإلشناف عبارة حّتَّ 

 َلْحَمكَ  ُمُخاِلطٌ  َواإِلْيَمانُ  - نفسوُ  ىو ىو ،ىنا درجتٌن على اإلشناف أفَّ  إىل الذ ىن يذىب فقد (،َوَدمي
 ِمن َلْحُمكَ  - قاؿ قليل قبل ألنَّوُ  ادلستوى، بنفس الطريقة، بنفس - َوَدِمي َلْحِمي َخاَلطَ  َكَما َوَدَمك
 ادلخالطةُ  وىذهِ  نفسوُ  ىو اإلشنافُ  وىذا نفسوُ  ىو الدَّـ وىذا نفسوُ  ىو اللحمُ  فهذا - َدِمي ِمن َوَدُمكَ  َلْحِمي

  .نفسها ىي
 سي دُ  شمَّ  حٌن ِحراء غار ح ،الشَّريف الببلغة َّنجِ  ح األوصياء سي دِ  وكبلـُ  ادلؤمنٌن أمًن حراء غار ح

 ِإنَّكَ  َعِليّ  يَا :قَالَ ) -؟ ا رسوؿ لوُ  قاؿ ماذا إبليس رنَّة مسَِع وحٌن النُبُػوَّة ِعطر النُبُػوَّة رائحة األوصياء
 َما َتْسَمعُ  ِإنَّكَ  - بكبلمي ىو ما علي   كبلـ ىذا ،ا رسوؿ مع الوحي يسمع كاف - َأْسَمع َما َتْسَمعُ 
 َخاَلطَ  َكَما َوَدَمك َلْحَمكَ  ُمُخاِلطٌ  َواإِلْيَمانُ  - ىو ىو -( بَِنِبي َلْستَ  ِلكنَّكَ  َأَرى َما َوتَ َرى َأْسَمع
 .َوَدِمي َلْحِمي

ثُنا ماذا فاِطَمة ،الفاطمي الشَّريف الكساء حديثِ  ح ىو ىو وادلضموفُ   حٌن قاؿ ماذا أباىا أفَّ  ؟رُبد 
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 (،َدِمي َوَدُمُهم َلْحِمي َلْحُمُهم وَحامَِّتي َوَخاصَِّتي بَ ْيِتي َأْىلُ  َىُؤَّلءِ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ ) -؟ الكساء ربت اجتمعوا
 - الندبة دعاء ح األوصياء لسي د األنبياء سي د قاؿ كما ؛َواإِلشْنَافُ  -( َدِمي َوَدُمُهم َلْحِمي لحُمهم)

 .َوَدِمي َلْحِمي َخاَلطَ  َكَما َوَدَمك َلْحَمكَ  ُمُخاِلطٌ  َواإِلْيَمانُ 
ثُنا الر وايةُ  ،والسَّبعٌن الرَّابع اجمللس ح ،اجملالس أو األمايل كتابوِ  ح الصَّدوؽ الشَّيخُ  ينقلها الر واية  هبا زُند 

 ِبَكَراَمةٍ  اهللُ  َأْكَرَمِني َوَما) - لعلي   يقوؿُ  وىو ،ا رسوؿ عن ،آبائوِ  عن ،العلـو باقر عن ادلختار ابنُ  الفيضُ 
 -( َعِليّ  يَا ِبمْثِلَها َأْكَرَمكَ  َوَقد ِإّلَّ  ِبَكَراَمةٍ  اهللُ  َأْكَرَمِني َوَما - للتحقيق وقد - ِبمْثِلَها َأْكَرَمكَ  َوَقد ِإّلَّ 

  .حديثهم ىو وىذا منطقهم ىو ىذا
ثنا ماذا  ؟ا رسوؿ كرامات عن الُقرآفُ  زُند 
 رفعنا ،﴾ذِوْسَنَ ٌَهَ ًَزَفَؼْنَب﴿ ا رسوؿ كرامات من ،﴾صَدْزَنَ ٌَهَ َٔشْسَحْ أٌََُْ﴿ :الشَّرح سورة إىل ذىبنا ما إذا

 ا رسوؿ يُذكرُ  حٌن ،والصَّبلة واإلقامةِ  األذافِ  ح ىو ذكرهِ  رفعِ  مظاىر من ،الوجود ىذا ُكل   ح ذكرؾ لك
 وعلي   ،َوَدُموُ  حلموُ  وعلي   ،وآلو عليو اُ  صلَّى ِذكرهِ  رفعِ  مظاىرِ  من فهذا الصَّبلة وح اإلقامةِ  وح األذاف ح

  ﴾.ذِوْسَنَ ٌَهَ ًَزَفَؼْنَب﴿ دبثلها عليَّاً  أكـر إالَّ  كرامةً  النَّيب كبلـ بصريح ا رسوؿ ا أكـر وما ،نفسوُ 
 الشَّيخيَّة ادلدرسة ُعلماء من وىو ،العملية رسالتوِ  ح الكرمان خاف العابدين زين الشَّيخ ينقلها رواية ُىناؾ

 وسلَّم وآلوِ  عليوِ  اُ  صلَّى ا رسوؿ عن ينقلها رواية ىناؾ (،األحكاـ ح ادلوجز) رسالتو ح ،الكرشنخانية
 َمِعي َوذُِكرت ِإّلَّ  - ا رسوؿ ذُِكر ما أي ذُِكرُت؛ َوَما - َعِلي يَا ذُِكرتُ  َوَما -:ادلؤمنٌن أمًن سُناِطبُ  وىو

 اللَّفظي الظَّاىر مع ىذا ،﴾ذِوْسَنَ ٌَهَ ًَزَفَؼْنَب﴿ :نفسوُ  ادلضموف ىذا ىو معي وذكرت إالَّ  ذكرتُ  وما -
  .لآلية

  :أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العصمة بيت أىل حديث إىل ذىبنا إذا أمَّا
 ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة منشورات ،البحران ىاشم للسي د الربىاف تفسًن من الثَّامن اجمللَّد ىو وىذا

 َعَليو اهلل َصلَّى اهلل َرُسول َعنْ  ،اأَلْسود ابنِ  ال ِمْقَداد َعن - العاشرة الر واية ،613 صفحة ،لبناف ،بًنوت
 َلكَ  َورَفَ ْعَنا - البيت أىل قراءة ،ا رسوؿ قراءةُ  ىذه - ِذْكَرك َلكَ  َورَفَ ْعَنا - 613 صفحة ح - وآلو

 ابن وأثبتها قرأىا ىكذا النيب   - ُعثمان وانتَ َقصها َمسعود ابنُ  وأثبتَ َها النَّبي   فَ َقرأىا ،ِصْهِرك ِبَعِلي   ِذْكَرك

 ،﴾ػًٍَِّ فًِ إٌٍَِهَ أُْٔصِيَ َِب بٍَِّغ اٌسَّسٌُيُ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :والستٌن السَّابعة اآلية ح قليل قبل علينا مرَّ  ما مثل ،مسعود
 ىذه ستجدوف ،ادلنثور الدر تفسًن وغًن ادلنثور الدر تفسًن راجعوا ،ادلخالفٌن كتب ح موجودٌ  وىذا

م من ،الر وايات  ِبَعِلي   ِذْكَرك َلكَ  َوَرفَ ْعَنا - ِإلَيكَ  أُْنزِؿَ  َما بَػل غ الرَُّسوؿُ  أَيػ َها يَا :علي   ح اآلية وفأيقر  كانوا أَّنَّ
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 الربىاف تفسًن من ،613 ،613 صفحة - ُعثمان وانتَ َقصها َمسعود ابنُ  وأثبتَ َها النَّبي   فَ َقرأىا ،ِصْهِرك
 وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ عن األسود ابن ادلقداد عن والر واية ،عليو اِ  رَحةُ  البحران ىاشم للسي د
  .وسلَّم
 ،نفسوُ  وعلي   ،ا رسوؿ يا ِذكَرؾ َلكَ  َرفعنا ،﴾ذِوْسَنَ ٌَهَ ًَزَفَؼْنَب﴿ :ظاىرىا حبسب األلفاظ إىل أعود

 َوَقد ِإالَّ  ِبَكرَاَمةٍ  اُ  َأْكَرَميِن  َما َعِلي   َويَا ،َوَدِمي حلَِْمي َخاَلط َكَما َعِليّ  يَا َوَدَمك حلََْمكَ  سُلاِلطٌ  َواإِلشْنَافُ )
 ِبَشَهاَداهِتم الكرمي الكتاب آيات حبسبِ  وادلؤمنوف (،َمِعي َوذُِكرت ِإالَّ  ذُِكرتُ  َما ِإن   َعِلي   َويَا ،دبثِلَها َأْكَرَمكَ 
 .عنها احلديث ومرَّ  ،ادلعارج سورة من والثبلثٌن الثَّالثة اآلية ح كما قَاِئُموف

 ح أو اإلقامة ح أو األذافِ  ح أو اإلسبلـ إعبلف ح واجبةً  ليست الثَّالثة الشَّهادة أفَّ  من نقوؿُ  ىذا ُكل   أبعدَ 
ينيَّة حياتنا شؤونات من شأفٍ  أي   ح أو األخًن التشه د ح أو الوسطي التشه د  أف َتستلزـُ  الَّيت والدنيوية الد 

 أصوؿ ىذهِ  ؟ىذا منطقٍ  أي   ،واجبة ليست الثَّالثة الشَّهادة إفَّ  فَنقوؿ والثَّانية األوىل الشَّهادة فيها نذكرَ 
ينيَّة مؤسَِّستنا ح ادلوجود ادلنطق ىذا ،نُؤص لها الَّذين حننُ  لسنا األصوؿ ،البيت أىل أصوؿ وىذهِ  ،الُقرآف  الد 
 عن زبتلف أصوؿ لوُ  يعين.!! .أصولوِ  إىل انظر :فيقولوف الُفبلن الفقيو عن يتحدثوف حٌن أعوج منطق
 رنعلوف األعلم عن يتحدَّثوف حينما حّتَّ  ،أصولوِ  إىل انظر :يقولوف ،بأصولوِ  يأت واحد وُكلّ  ،اآلخر الفقيو
 َعَليَنا) :يقولوف األَِئمَّةُ  ،بوِ  خاصَّة أصوؿ عنده منهم واحد ُكلَّ  ألفَّ  ،ُأصولوِ  إىل انظر ،أصولوُ  ىي ما ادليزاف

 ىو ىذا ،واضحاً  ثابتاً  أصبلً  ُيشك لُ  أاَل  ادلنطق ىذا ،عليكم والتفريع منا األصوؿ (،الُفُروع َوَعَليُكم اأُلُصوؿ
  .أوَّالً  ىذا حديثهم ىو ىذا ،كبلمهم ىو ىذا ،العرتة منطق القرآفِ  ومنطقُ  ،الُقرآف منطق

 .فاصل إىل نذىبُ 
 بٌن الَّيت الطَّبعة ىذهِ  حبسب .الطربسي لشيخنا االحتجاج كتاب من والر واية معاوية ابن القاسم :وثانياً 
 قُ ْلتُ  :قَالَ  - معاوية ابن القاسم ،151 صفحة ،اجلزأين ذات الطبعة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة يدي
 ِفي َحِديثَاً  يَ ْرُوونَ  - النواصب إىل ادلخالفٌن إىل يشًن - َىُؤَّلء - الصَّادؽ إلمامنا - اهلل َعْبدِ  أِلَِبي

 َبْكرٍ  أَبُو اهلل َرُسول ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َمكُتوباً  الَعْرشِ  َعَلى رَأى اهلل ِبَرُسولِ  ُأْسِري َلمَّا أَنَّوُ  ِمْعَراِجِهم
 ُسْبَحان :فَ َقال - الصَّادؽ اإلماـ كبلـُ  ىذا - َىَذا َحتَّى َشيءٍ  ُكلَّ  َغي َُّروا اهلل ُسْبَحان :فَ َقال ،الصدِّيق

 الَعْرش َخَلقَ  َلمَّا َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل ِإنَّ  - الصَّادؽ إمامنا - قَالَ  ،نَ َعم :قُلتُ  ،َىَذا َحتَّى َشيءٍ  ُكلَّ  َغي َُّروا اهلل
 َكَتبَ  ال َماء َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َعَليوِ  َكَتبَ 

 َكَتبَ  الُكْرِسي َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َمْجَراه ِفي
 َكَتبَ  اللَُّوح َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :قَ َواِئِموِ  َعَلى
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َهِتو َعَلى َكَتبَ  ِإْسَراِفيل اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :ِفيو  َّل  :َجب ْ
 مرجع ألفَّ  ،عليَّاً  يذكرُ  ال إسرافيل ُيصل ي ِحينما َفهل - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو

 َعَلى َكَتبَ  ِإْسَراِفيل اهلل َخَلقَ  َوَلمَّا - من يُقل دُ  إسرافيل نسأؿ أفْ  البُدَّ  ،ذلك بوجوب يقوؿُ  ال التقليد
َهِتوِ  َرائِيل اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َجب ْ  َعَلى َكَتبَ  َجب ْ

 َكَتبَ  السََّماَواتِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َجَناَحيو
 - ادلختلفة ِجهاهتا ح أكنافها ح - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َأْكَناِفَها ِفي

 مراتبها ح - َأْطَباِقَها ِفي َكَتبَ  - مراتبها ح - َأْطَباِقَها ِفي َكَتبَ  اأَلَرِضين َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا
 َكَتبَ  الِجَبال َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  - وطبقاهتا

  .اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :ُرُؤوِسَها ِفي
 ِبُكم ،ِبُكم - الصَّادؽ اإلماـ عن ادلفاتيح ح األوىل ادلطلقة احُلسٌن زيارة ح خناطبهم ىكذا - ِبُكم ،ِبُكم)
 َخَلقَ  َوَلمَّا - (َمَراِسيَها َعَلى ،ِبُكم ،ِجَباُلَها َوَتْسَتِقر   أَْبَداَنُكم َتْحِملُ  الَِّتي اأَلْرضُ  ُتَسبِّحُ  ،ُمَحمَّد آل يَا

 َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :ُرُؤوِسَها ِفي َكَتبَ  الِجَبال َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ 
 بُكل وِ  التكوين - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َعَليَها َكَتبَ  الشَّْمس َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ 
 والقمرُ  والشَّمس واألرض والسَّموات وادلبلئكةُ  والكرسي وادلاء العرشُ  ،الس فلى عواِلموِ  وح العليا عواِلموِ  ح

 فكيف ،للتكوين صدىً  ىو التشريع ،التكوين دوف من لو ِقيمة ال والتشريعُ  ،احلقيقة ىذه على مبينٌ  تكوينها
  .التكوين مضموف أصل من خالياً  الصَّدى يكوف
 الَّيت احلروؼ بُكل   الصدى سيعود الصَّدى يعود حٌن ،الصَّدى فيو يرتدَّد مكافٍ  ح صوت أرفع حٌن اآلف

 اهلل ِإّلَّ  ِإَلوَ  َّل  :َعَليَها َكَتبَ  الشَّْمس َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا - للتكوين صدىً  التشريعُ  ،هبا تلفَّظتُ 
 ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َعَليوِ  َكَتبَ  الَقَمر َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َخَلقَ  َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ 
 كتابةٌ  الكتابة يقوؿ أفْ  يريد اإلماـ - الَقَمر ِفي تَ َرونُوُ  الَِّذي السََّوادُ  َوُىوَ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   اهلل َرُسولُ 

 أفَّ  من ،الكتابة فكرة لنا يُقر ب أف يُريد اإلماـ ،تكوين ،تكوينية كتابة القمر ح نراه الَّذي السواد ،تكوينية
 فؤلفَّ  ،يأت التشريع ىنا - َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا - تكوينية كتابةٌ  عنها ربدَّث الَّيت العناوين ىذه ح الكتابة
 ُمضارع ىذا - فَ ْليَ ُقل اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلوَ  َّل  :َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا - للتكوين صدىً  التشريع

 اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َأَحدُُكم قَالَ  فَإَذا - فْليَػُقل قاؿ ،فقولوا قاؿ ما ،األمر فعل من أقوى ،األمر ببلـ مصحوب
  ؟موضع أي   ح -

 ،جربائيل ،إسرافيل ،األركاف ادلبلئكةُ  ،ادلبلئكة ،الكرسي ،األوَّؿ ادلاءُ  ،الثَّالثة بالشَّهادة ينطقُ  ِبُكل و العرش
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 ،هبا تنطقوف ال شيعة يا بالكم فما ،الثَّالثة بالشَّهادةِ  ينطقُ  شيء ُكل   ،القمر ،الشَّمس ،األرض ،السَّموات
 ىذا ما بالكم ما ،الكرسي أو العرش احتياط من أفضل فيها االحتياطُ  صبلُتكم ىل ،صبلتكم باؿُ  ما

 ،مكاف أي   ح يقوؿ اإلماـ ،مكاف أي   ح - اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َأَحدُُكم قَالَ  فَإَذا - !؟اذلراء
 مّت إىل ،احلقيقة هبذهِ  ينطقُ  بُكل و الوجود إفَّ  :يقوؿ أفْ  يُريد الكرسي عن العرش عن احلديث أورد حينما
 ! ؟مّت إىل بيننا فيما األعوج ادلنطق ىذا يبقى

 كتبها فهل ،كتبها وا الثَّالثة الشَّهادة فيو ُكِتبت حّتَّ  يتحقَّق مل ألنَّوُ  ،فيو واجبة الثَّالثة الشَّهادة العرش
 معَ  كتبها العرش على َكَتب ِحٌن ا ،مجاعة يا تفهمونا ما ،اجلُزئية عدـ بعنواف أو ،االستحباب بعنواف

 عدـ بعنواف أيضاً  األوَّؿ ادلاء على وكتبها ،اجلزئية عدـ بعنواف العملية رسائلنا ح ادلوجودة االحتياطات
 إذا أو ،اجلُزئية عدـ بشرط شيء ُكل   وعلى ،ادلبلئكة وعلى ،الُكرسي وعلى ،اللوح على وكتبها ،اجلُزئية

ا يُقاؿ ال حّتَّ  الثَّانية الشَّهادة ذيل ح أحلقوىا ذكرسبوىا  ألنَّوُ  تذكرىا أفْ  لك رنوز أو ،لوحدىا ُمنفصلة بأَّنَّ
 ح مين يصدر الَّذي اذلُراء دبستوى الثَّالثة الشَّهادة مستوى يكوف يعين ،تريد ما فيوِ  تتكلم أفْ  األذاف ح رنوز
 أمر الصَّادؽ اإلماـ من ىذا أمر - فَ ْليَ ُقل اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا - وقت أي

 ح ،الوسطي التشه د ح ،اإلسبلـ إعبلف ح ،اإلقامة ح ،األذاف ح - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَ ْليَ ُقل - واضح
 .ادلؤمنٌن أمًن علي   فليقل شيء ُكلّ  ح ،األخًن التشه د

 اجلزء ،الفقيو زنضره ال من ،الفقيو ىو وىذا .الفقيو كتابوِ  ح الصَّدوؽ الشَّيخُ  ذَكرىا الَّيت الر وايات :ثالثاً 
 وقاؿ الصَّدوؽ الشَّيخ ذكرىا الَّيت الر وايات ،092 صفحة ،ادلقدَّسة قم ،اإلسبلمي النَّشر مؤسَّسة ،األوَّؿ

 بتقييم لنا شأف ال حننُ  ،األخبار ىذه وضعوا ىم ،ا لَعنَػُهم ادلفو ضة روايات من ىي الر وايات ىذهِ  بأفَّ 
 أفَّ  يرى الصَّدوؽ الشَّيخُ  ،الش يعة عند موجودةً  كانت الر وايات ىذه لكن ،الر وايات ذلذه الصَّدوؽ الشَّيخ

: يقوؿ 632 صفحة ح الكتاب نفس ح أيضاً  ما مثل الصَّدوؽ الشَّيخ ،ادلفو ضة رِوايات من الر وايات ىذهِ 
 إىل يتقرَّب - النَّبيّ  سهو إثبات في منفردٍ  كتابٍ  تصنيف في - ا إىل يتقرَّب - األجر أحتسبُ  وأنا -

 اهللُ  شاء إنْ  ُمنكريو َعلى والرَّدّ  - النَّيب سهو بإثبات خاص ُمنفرد كتاب يُؤل ف أفْ  يُريد الصَّدوؽ الشَّيخ ا
 ،ذلك من أكثر بل السَّخيف بل اذلزيل الكبلـ هبذا ويتكلَّم ىنا الصَّدوؽ الشَّيخ يشتبو ما فمثل - تعالى

 األجر أحتسبُ  وأنا - اجلزء نفس من 632 صفحة ح الضَّاؿ ادلنطق هبذا الصَّدوؽ الشَّيخ ينطق ما مثل
 يقوؿ ما مثل - تعالى اهلل شاء إنْ  ُمنكريو َعلى والرَّدّ  النَّبيّ  سهو إثبات في منفردٍ  كتابٍ  تصنيف في
 ىنا ىو الكبلـ ىذا يقبل ما مثل ،يسهو عليو اِ  صلواتُ  ادلعصـو اإلماـ وأفَّ  النَّيبَّ  أفَّ  ويقبل الكبلـ ىذا

 بكبلموِ  نأخذ ما ،النَّيب سهو ح بكبلموِ  نأخذ ال ما مثل ،بكبلموِ  نأخذُ  ال لذلك ،الكبلـ ىذا يقوؿ أيضاً 
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ا من الر وايات ىذهِ  وصف ح  خيرُ  ُمَحمَّد وآل ُمَحمَّدٌ  األذان في وزَاُدوا - وادلفو ضة الُغبلة وضع من أَّنَّ
 من وِمنُهم ،مرَّتين اهلل َولي   َعِليَّا أنَّ  أشهدُ  اهلل رسول ُمَحمَّداً  أنَّ  أشهدُ  بعد ِرواياتهم بعضِ  وفي ،البرية
 الشَّيخ ولكنَّ  الش يعة بٌن موجوداً  كاف األمرُ  فهذا - مرَّتين َحقَّاً  المؤمنين أمير أنَّ  أشهدُ  ذلك بدل روى

  .ا لعنهم ويقوؿ الغبلة روايات من ادلفو ضة روايات من الر وايات ىذه يقوؿ الصَّدوؽ
 يُعنوَّنم أيضاً  ىم ادلعصـو سهو بعدـ يقولوف الَّذين بأفَّ  يقوؿ ادلعصـو سهو عن يتحدَّث حٌن أيضاً  ىو

 منها قرأتُ  الَّيت الصفحة نفس ح الكتاب نفس ح ُأستاذهِ  عن ينقلُ  كما الُغُلو أوَّؿُ  ،الغبلة عنواف ربت
 ىو ،منكريو على والرد   النَّيب سهو إثبات ح منفرداً  كتاباً  يؤلف أف ح األجر زنتسبُ  أنَّوُ  قليل قبل عليكم

 الغلو درجات أوؿ ،الُغُلو أوَّؿ ،السَّهو أوَّؿ :الرأي ىذا على يوافقو وىو الوليد ابن زُلَمَّد شيخوُ  أفَّ  من يقوؿ
 دبا لنا شأف ال ،حاؿٍ  أي على ،عليو وسبلمو ا صلوات ادلعصـو عن السَّهو نفيُ  النَّيب عن السَّهو نفي ىو

  .موجودة كانت الر وايات ىذهِ  يقوؿ ىو ،بنقلو نثقُ  لكنَّنا ،الصَّدوؽ الشَّيخُ  يرى
 وأبوه ،أباه وأدرؾ ،فيها ُوِلد الصغرى الغيبة عصر أدرؾَ  ،الص غرى الغيبة عصر ح عاش الصَّدوؽ والشَّيخُ 

 ،األصيل الزَّمن أدرؾ الصَّدوؽ فالشَّيخُ  ،الَعسكري احَلسن إمامنا أصحاب من ،األَِئمَّة أصحاب من كاف
 فهذهِ  ،أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  األَِئمَّة حديث أصوؿ ،األصوؿ فيو َكانت الَّذي الزَّمن أدرؾ

 زُلَمَّدٌ  األذاف إىل ُيضاؼ ،مرتٌن ،الربية خًنُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٌ  اآلذاف إىل ُيضاؼ أفْ  ،موجودة كانت الر وايات
 الشَّهادة فبعد ،العمل خًن على حيَّ  يقوؿ أف بعد ُيضيفها من الش يعة من وكافَ  ،مرتٌن الربية خًنُ  زُلَمَّد وآؿُ 

 وبعد ،مرَّتٌن حقَّاً  ادلؤمنٌن أمًن َعِليَّاً  أفَّ  َأْشَهدُ  :يقولوا أفْ  أو ،مرتٌن ا ويل   َعِليَّاً  أفَّ  َأْشهدُ  :يقولوف الثَّانية
 األذاف ىذا ىو ،مرتب أذاف ،الربية خًنُ  زُلَمَّدٍ  وآؿ زُلَمَّدٌ  مرَّتٌن يقولوف العمل خًن على حيَّ  ادلؤذ ف قوؿ

 تُقال أنْ  بعد اهلل َرسول ُمَحمَّداً  أنَّ  أشهد ،البرية خيرُ  ُمَحمَّدٍ  وآلُ  ُمَحمَّدٌ  األذان في زادوا - احلقيقي
 يسأؿ قد - مرَّتين تُقال َحقَّاً  المؤمنين أميرُ  َعِليَّاً  أنَّ  أشهدُ  أو ،مرَّتين تُقال اهلل َولي   َعِليَّاً  أنَّ  َأْشَهدُ  مرَّتين
 ح يكن مل إف ،فشيئاً  شيئاً  التفاصيل ذكر على سنأت ،ذكرىا على سنأت ؟األفضل الص يغة ىي ما سائل
 .ادلتقد مة للمضامٌن واضحٌ  صريحٌ  عمليٌ  تطبيقٌ  الر وايات ىذه ،القادمة احللقات ح احللقة ىذه

  :إليها أشرت الَّيت اآليات خبلؿ من واضح قُرآن أصلٌ  ُىناؾ
o م الشَّهادات عن ربدَّثت الَّيت ادلعارج سورة ح والثَّبلثٌن الثَّالثة اآلية خبلؿ من  ﴾لَبئٌَُِّْ بِشَيَبدَاحِيُِْ﴿ :وأَّنَّ

o زِسَبٌَخَوُ بٍََّغْجَ فََّب حَفْؼًَْ ٌَُّْ ًَإِْ﴿ :ادلائدة سورة ح والستٌن السَّابعة اآلية خبلؿ من.﴾ 

o ًَأَْٔفُسَنَب﴿ :عمراف آؿ سورة ح والستٌن احلادية اآلية خبلؿ من.﴾ 
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o ذِوْسَنَ ٌَهَ ًَزَفَؼْنَب﴿ :الشَّرح سورة ح جاء وشلا.﴾ 
 ربدَّث أفْ  بعد الصَّريح الصَّادقي األصل جاء ُثَّ  ،واضح قرآنٌ  أصلٌ  عندنا نشأ إليها أشرتُ  الَّيت الر وايات مع
 ىذا أصل ىذا - اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا - وادلبلئكة واللوح والكرسي األوَّؿ وادلاء العرش عن

 التفريع، ىو ىذا ،الصَّبلة ح ،األذاف ح نُطب قوُ  ؟نُفر عوُ  أين أصل ىذا ،الفروع وعليكم األصوؿ علينا ،أصل
 األصوؿ علينا األَِئمَّة ُمراد ،األَِئمَّة ُمراد ىذا ،األحكاـ هبا تستنبط الَّيت الشَّافعية األصوؿ طريقة على ليس

 وح ادلضموف ح علي   والية الدين ِمبلؾ ،ىذه الدينِ  قواعدُ  ،القواعد ىذه األصوؿ ىذه ىي ،الفروع وعليكم
 وعملٌ  باللساف وإقرارٌ  اجلناف ح عقدٌ  عندنا اإلشناف ألفَّ  ،األقواؿ على األلفاظ على يعتمدُ  ِديننا وحننُ  ،اللفظ

 اجلناف ،اجلناف ح عقدٌ  ،داخلي باطين معنوي اإلشناف من جزءٌ  ،ُمتكاملة منظومة من يتألف اإلشناف ،باألركاف
 ،قرآف عندنا حننُ  ،ألفاظ القراءة ،بإقرأ بدأ ديننا ،األلفاظ على يعتمد ديننا ،لفظ ،باللساف وإقرارٌ  ،القلب

 والكبلـ األلفاظ ،وإيقاعات عقود ،اللفظ على مبنية ادلعامبلت حّتَّ  ،ومناجيات ودعاء صبلة عندنا حنن
  .ديننا ح أساسي ُجزء

 ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا) :األصل ىو ىذا ،الدين ح أساسي ُجزءٌ  علي   بوالية اللفظي اإلقرار
 ح ،األذاف ح ،الصلوات ح التطبيق ،التطبيق ىو ىذا ؟أين التطبيق ،األصل ىذا (،فَ ْليَ ُقل اهلل َرُسولُ 
 طريقة على ليس ،زُلَمَّد آؿ عند األحكاـ ُتستنبطُ  ىكذا ،األخًن التشه د ح ،الوسطي التشه د ح ،اإلقامة

 .الواضح التطبيق ىو ىذا علماؤنا عليها وجرى عليو اِ  رَحةُ  الطوسي شيخنا هبا جاءنا الَّيت الشَّافعي
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب

 كاف ذكرىا مرَّ  الَّيت األحاديث ومن اآليات من وأخواهتا ،وأخواهُتا ادلعارج سورة من والثبلثوف الثَّالثة اآلية
 ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  :َأَحدُُكم قَالَ  فَِإَذا - الصادؽ إمامنا عن معاوية ابن القاسم حديث ،أوَّالً  ذلك

ا وصفها ىو الَّيت الصَّدوؽ رِواياتُ  ،ثانياً  كاف - اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   :فَ ْليَ ُقل اهلل َرُسولُ   روايات من بأَّنَّ
  .ثالثاً  الصَّدوؽ روايات ولعنهم ادلفو ضة

نا الصَّبلة داخل ح اآلف ندخل :رابعاً  وىذا  الر سالة ،ادلقنعة كتاب من عليكم أقرأ .اإلحراـ تكبًنة كربَّ
 صفحة ،ادلقّدسة قم ،اإلسبلمي النشر مؤسَّسة الطبعة وىذه ،للهجرة 316 سنة ادلتوج ادلفيد للشَّيخِ  العملية
ت ،123  غًن ،الصَّبلة ح التوجو ىذا ،التوجو دعاء تقرأ أف يستحبّ  ،ُتصلي أفْ  وتُريد اإلحراـ تكبًنة كربَّ
 ح األدعية ومرت ذلا التهيؤ ىو وذلك ،للصَّبلة التوج و ىناؾ ،ذلا التهيؤ للصَّبلة التوج و ذكره مرَّ  الَّذي التوجو
 من يعين - آَخرتَين َتكبيرتَين ُيكبِّر ثُمَّ  -:123 صفحة ،اإلحراـ تكبًنة بعد الصَّبلة ح التوج و ىذا ،ذلك

 السََّمَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ  - اإلحراـ تكبًنة بعد - َويَ ُقول - ادلستحبَّة السبعة اإلحراـ تكبًنات
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 قُبلت - طَاِلب أَبي ابنِ  َعِليّ  اْلُمْؤِمنين َأِميرِ  َوِوَّليَةِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْ َراِىيم ِملَّةِ  َعَلى ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض
 على ا اسم ذكرت إذا :الر وايات ح علينا مرّ  ما مثل ،الصَّبلة شرؼُ  ىو ىذا ،الصَّبلة قُبلت ىنا ،الصَّبلة

 ؛ىو ،علي   ؛ىو ا اسمُ  ،عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ ؛ىو ا اسمُ  ،َجَسدؾ ُكل   َطُهر وضوءؾ
 - ىذا مستحب   ؟اإلحراـ تكبًنة بعد تقرأ فماذا (،الُحْسَنى اأَلْسَماءُ  َواهللِ  َنحنُ ) :يقوؿ الصَّادؽُ  ،زُلَمَّدٌ 

 َأِميرِ  َوِوَّليَةِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْ َراِىيم ِملَّة َعَلى ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض السََّمَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ 
 فكيف ،الصَّبلة داخل طالب أيب ابن علي   ذكرُ  ىذا ،الدعاء آخر إىل - طَاِلب أَبي ابنِ  َعِليّ  اْلُمْؤِمنين

 ح زنتاطوف للَّذين أو بذلك يقولوف للذين للصَّبلة ُمبطبلً  يكوف الصَّبلة خارج وىي اإلقامة ح يكوف
  .ادلفيد للشَّيخِ  العملية الر سالة ادلقنعة ىي ىذهِ  ،الشَّيطانية العنكبوتية احتياطاهتم

 ،313 يدي بٌن الَّيت الطبعة حبسب الصادؽ إمامنا عن والر واية ،الطربسي للشَّيخ االحتجاج كتاب ىو ىذا
 عن ،313 صفحة ح ،ادلقدَّسة النَّاحية توقيعات ح ،ادلنفصلٌن اجلزأين ذات للطبعة الثَّان اجلزء َّناية ح

 -:تقوؿ حٌن ؟تقوؿ ماذا الصَّادؽ إمامنا عن ،عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ إمامنا وعن احُلجَّة اإلماـ
 ِإبْ َراِىيم ِملَّة َعَلى - الصَّادؽ إمامنا عن - ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض السََّمَوات َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ 

َهاجِ  ُمَحمَّد َوِدينِ   السََّمَوات َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ  -:تقوؿ ىكذا - طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  َوِمن ْ
َهاجِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْ َراِىيم ِملَّةِ  َعَلى َواأَلْرض  ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  ُمَحمَّد بِآلِ  َواِّلْئِتَمامِ  طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  َوِمن ْ

 إماـِ  إىل اإلشارة من البُدَّ  ،إليو ُتشًن أنَّك يعين ،نفسوِ  إىل ُيشًن الصَّادؽ اإلماـ زُلَمَّد؛ بآؿ وااِلْئِتَماـِ  -
 يقوؿ فماذا ،وكبًنة صغًنةٍ  ُكل   ح الزَّمن إماـ إىل اإلشارة من البُدَّ  ،الش يعةُ  عنها يغفلُ  القضيَّة ىذهِ  ،الزَّمن
 ِملَّة َعَلى َواأَلْرض السََّمَوات َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ  -؟ تقوؿ ماذا اإلحراـ تكبًنة بعد الصَّادؽ إمامنا

َهاجِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْ َراِىيم  ح الصَّادؽ الصَّاِدؽ يعين - ُمَحمَّد بِآلِ  َواِّلْئِتَمامِ  طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  َوِمن ْ
  .اْلُمْشرِِكين ِمن أَنَا َوَما ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  ُمَحمَّد بِآلِ  َواِّلْئِتَمامِ  - زماننا إماـ واآلف ،الصادؽ زماف

 -:الشَّريف التوقيع ح جاء ،مستحب بفريضة ليس ُكل و التوجو قاؿ عليو وسبلمو ا صلوات احُلجَّة اإلماـ
 َأِميرِ  َوَىْدي ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْ َراِىيم ِملَّة َعَلى ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض السََّمَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ 

  .اْلُمْؤِمِنين
 عن الر واية حبسب ،ادلفيد للشَّيخِ  ادلقنعة ح جاء الَّذي النَّص حبسب ،علي   ذكر من البُدَّ  ،ىي ىي ادلضامٌن

 ح البحث استقصي مل ىنا أنا أخرى ومصادر ،ادلقدَّسة النَّاحية عن الشَّريف التوقيع حبسب ،الصَّادؽ إمامنا
 تكبًنة ُتكرب   أف فبعدَ  ،اإلحراـ تكبًنة بعد يُقرأُ  ىذا ُكل   ،زُلَمَّد آؿ حديثِ  من دناذج ىذهِ  ،وكبًنة صغًنةٍ  ُكل  

 بُكل   تأت أفْ  الش يعي أي ها ُملزماً  ولستَ  واجباً  ليس ،مرَّ  ما مثل عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  َعِليَّاً  تذكرُ  اإلحراـ
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 عليَّاً  تذكر أفْ  أقمت ما وإذا الواجب بالعنواف عليَّاً  تذكر أفْ  أذَّنت ما إذا عليك الَّذي لكنَّ  ،ادلندوبات ىذه
 عن الكبلـ وسيأت الواجب بالعنواف عليَّاً  تذُكر أفْ  واألخًن الوسطي التشه د تشهَّدت وإذا ،الواجب بالعنواف

 ُمفعماً  كاف والَّذي ،ذكرهُ  مرَّ  الَّذي للصَّبلة التوج و غًن الصَّبلة ح التوج و دعاء ح علي   ذكرُ  فهنا ،ذلك
 بشكلٍ  الثَّالثة الشَّهادة ذكرُ  واضح اإلحراـ تكبًنة بعد التوج و دعاء ىذا ولكن ،زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  بذكرِ  أيضاً 

 .كلمات ىي ما كلماهتم وىذهِ  واضح صريحٍ 
 ح الُقُنوت :الصَّبلة وسط ح ىو بل الصَّبلة داخل وح الصَّبلة أجزاء من ولكنَّوُ  اآلخر ىو ُمستحب   الُقُنوت

 ىو ىذا ،الش يعة وسائل كتاب من الرابع اجلزء ىو ىذا ،الث بلثية الصَّبلة وسط ح الر باعية الصَّبلة وسطِ 
 ما ،13 باب ،916 صفحة ،إيراف ،طهراف ،اإلسبلمية ادلكتبة منشورات ،الش يعة وسائل من الرابع اجلزء
 رنري الوقت أرى ألنَّين العنواف لكم أقرأ ،فيو موجودة الر وايات ،الر وايات راجعوا أنتم ،الباب ىذا عنواف ىو

 تكوف كي قلت كما ،احللقة ىذه ح ادلطالب أىمَّ  لكم أمجع أفْ  أحاوؿ وأنا كثًنة مطالب وعندي سريعاً 
 السَّبلـ عليهم األَِئمَّة ذكر استحباب باب ،13 باب 13 ،916 صفحة ،الثَّالثة الشَّهادة أنصار بيدِ  وثيقةً 

 اهلل َعبدِ  أَِبي َعن ،الَحَلبي َعن - قُػُنوتك ح األَِئمَّة ُتسم ي تقُنت حٌن ،وغًنه الُقُنوتِ  ح مُجلةً  وتسميتهم
 ادلراد أفَّ  إمَّا أمجلهم - َأْجِمْلُهم :فَ َقالَ  ؟ُأَصلِّي َوأَنَا الصَّالة ِفي األَِئمَّة ُأَسمِّي :َلوُ  قَال أنَّوُ  ،السَّالم َعَليوِ 

 أمساءىم تذكر أفْ  ادلراد أو ،ادلهديوف الرَّاشدوف األَِئمَّة ،عليهم وُتصل ي زُلَمَّد آؿ من األَِئمَّة تقوؿ أفَّ  َأمِجُلهم
 من الزَّىراءُ  قطعاً  ،وىكذا عليّ  ابنُ  واحُلسٌنُ  عليّ  ابنُ  واحلسنُ  طالب أيب ابن علي   وأِئمَّيت ،اسم بعد امساً 

 األِئمَّة عن ىنا الكبلـ ،عشر االثين األَِئمَّة عن ىنا السؤاؿ لكنَّ  ،ادلتقد مة احللقات ح الكبلـ ىذا مرَّ  أِئمَّتنا
 الباب عنواف ،أخرى وروايات - َأْجِمْلُهم :فَ َقالَ  ؟الصَّالة ِفي األَِئمَّة ُأَسمِّي :َلوُ  قَال - عشر االثين

 ِفي األَِئمَّة ُأَسمِّي) :لئلماـ قاؿ ىو ،وغًنهِ  القنوتِ  ح مُجلةً  وتسميتهم السَّبلـ عليُهم األَِئمَّةِ  ذكر استحباب
 أفْ  ،التسليم ح ،التشه د ح ،الركوع ح ،السجود ح ،القنوت غًن وح الُقُنوت ح يكوف أفْ  شنكن (؟الصَّالة
 .أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  األئمَّة ُتسم ي

 ماذا! ؟الشَّوافع من قريبةٌ  أـ زُلَمَّد آؿ من قريبةٌ  ىي ىل الصَّبلة بأحكاـ ومعرفتكم الصَّبلة عن ثقافتكم إذاً 
 الصَّبلة ح التوج و دعاء ح قرأنا حننُ  إذاً  ،زُلَمَّد آؿ حديثُ  ىو ىذا ،زُلَمَّد آؿ فقوُ  ىو ىذا ؟أنتم تقولوف

 وح ،العرتة صادؽ قاؿ كما (زُلَمَّد بآؿ وااِلئِتماـ) زماننا إماـ إىل وأشرنا عليَّاً  وذكرنا ،اإلحراـ تكبًنة بعد
 موطنٍ  أي   ح (َأْجِملُهم :قال ؟الصَّالة في األَِئمَّة ُأسمِّي قال) والسجود الركوع ح وحّتَّ  ذكرناىم القنوت

  .زُلَمَّد آؿ حديثُ  ىو ىذا الصَّبلة مواطن من
 ح الر واية ىذه ينقل ،والعرتة النَّيب مناقب حبار من القطرة كتاب ىو ىذا :واألخير الوسطي التشه د في
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 فقو) :بعنواف رسالةٍ  عن ينقل ،احلديثة نينوى مكتبة ،ادلستنبط أَحد للسي د الكتاب ىذا ،001 صفحة
 َوبِاهلل اهللِ  ِبْسمِ  -؟ يقوؿ فماذا الصَّبلة تشهد ح الصَّادؽ إمامنا عن ،بصًن أيب عن الر واية (،اجمللسي
 ُمَحمَّداً  أنَّ  َوَأْشَهدُ  َلو َشرِيكَ  َّل  َوْحَدهُ  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأنْ  َأْشَهدُ  ،ِللَّو ُكلَِّها اأَلْسَماءِ  َوَخيرُ  هلل والَحْمدُ 

 نِْعمَ  ُمَحمَّداً  وأنَّ  الرَّبّ  نِْعمَ  رَبِّي أنَّ  وَأْشَهدُ  ،السَّاَعة َيَدي بَ َين َوَنِذيراً  َبِشيَراً  بِالَحقِّ  َأْرَسَلوُ  َوَرُسولُو َعْبُدهُ 
 أُمَِّتو ِفي َشَفاَعَتوُ  َوتَ َقبَّل ُمَحمَّد وآل ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  ،اإِلَمام َونِْعمَ  الَوِصيّ  نِْعمَ  َعِليَّاً  َوَأنَّ  الرَُّسول

 نِْعمَ  َعِليَّاً  َوَأنَّ  الرَُّسول نِْعمَ  ُمَحمَّداً  وأنَّ ) :ىنا الشَّاىد موطن - الَعاَلِمين َربِّ  ِللَّوِ  الَحْمدُ  ،َدرََجَتو َوَاْرَفع
 ،التشه د على وسنأت ،القطرة كتابوِ  ح ادلستنبط أَحد السي د ذكرهُ  الَّذي التشه د ىذا ؛(اإِلَمام َونِْعمَ  الَوِصيّ 

ا ،زلدوداً  ليس ُموقَّتاً  ليس أِئمَّتنا قاؿ كما التشه د ألفَّ   ما وأحسن علمنا ما أحسن التشه د ح يُذكرُ  وإدنَّ
 ىنا لكنَّين ،التشه د إىل نصلُ  حٌن ذكرهِ  على سنأت ،والتسليم التشه د ح البيت أىل منطقُ  ىو ىذا ،ُعل منا
 وىي علي   ذكرُ  فيها جاء الَّيت الصَّبلة ِصيغ من ،األدعية من ،األحاديث من ،الر وايات من دناذج لكم أورد

 .بالتشه د يرتبطُ  ما ىذا ،الصَّبلة داخل ح لكن والواجبة ادلستحبَّة الصَّبلة أجزاء ح ،الصَّبلة داخل ح
 وىي ،التسليم ِصيغةُ  وىذه ،قليل قبل إليو اإلشارة مرَّت الَّذي ،األوَّؿ اجلزء ،الفقيو زنضرهُ  ال من ىو ىذا

 السَّاَلمُ  ،َوبَ رََكاتُو اهللِ  َورَْحَمةُ  النَِّبي   أَي  َها َعَليكَ  السَّاَلمُ  -:يقوؿ أفْ  إىل ،619 صفحة ح طويلة صيغة
 َجِميع َعَلى السَّاَلمُ  ،اْلَمْهِديِِّين الرَّاِشِدين األَِئمَّة َعَلى السَّاَلمُ  ،النَِّبيِّين َخاَتم اهلل َعْبدِ  ابنِ  ُمَحمَّد َعَلى
 السَّبلـ ح األَِئمَّة ذكر فجاء - الصَّاِلِحين اهلل ِعَباد َوَعَلى َعَليَ َنا السَّاَلمُ  ،وَمالِئَكِتو َوُرُسِلو اهلل أَنِْبَياءِ 

 :يقوؿ نفسوِ  وعلى روحو على ُيسل م ادلصل ي أفَّ  الغريب (،اْلَمْهِديِِّين الرَّاِشِدين األَِئمَّة َعَلى السَّاَلمُ )
 مل األَِئمَّة أفَّ  يستغربُ  ال ولكنَّوُ  ،ذلك من يستغرب ال وىو (الصَّاِلِحين اهلل ِعَباد َوَعَلى َعَليَ َنا السَّاَلمُ )

 ُنسل م دلاذا يتساءلوف وال أنفسهم على يسلموف ُيصل وف ،إيَّاه علماؤنا َعلَّمنا الَّذي السَّبلـ ىذا ح يُذكروا
 ،ادلعصومٌن علي   وآؿِ  علي   على ُنسل م وال السَّبلـ ح ا رسوؿ على نسلم ؟قيمتنا ما ؟حننُ  من أنفسنا على

 الش يعة ُكل   على ينطبق أف شُنكن الَّذي العنواف ىذا الصَّاحلٌن ا عباد على وُنسل مُ  ،أنفسنا على ُنسل مُ 
 على ُنسل م أف قبل أنفسنا على ُنسل م أفْ  األدبِ  من فليسَ  ،باألَِئمَّة خاصَّاً  ليس ،علينا معطوفاً  جاء باعتبار
 ،تقولوف ماذا! ؟تقولوف ماذا ،شيعيَّة ىي ما الثَّقافة نقوؿ حٌن ،األِئمَّة الصَّاحلٌن ا بعباد فنقصد األِئمَّة
  !؟تقولوف ماذا شافعية صبلتكم نقوؿ حٌن
 على موجود طويل تسليم ،التسليم ح ،121 صفحة ،البيت آؿ مؤسَّسة ربقيق ،الرضوي الفقو ىو ىذا

 ُمَحمَّداً  َوأنَّ  الرَّبّ  نِْعمَ  أَنَّك َأْشَهدُ  -:تقوؿ منو جزءٍ  ح ،الشاىد موطن منو خذأ ،129 ،121 صفحة
 َوأنَّ  الرَّبّ  نِْعمَ  أَنَّك َأْشَهدُ  - والتسليم التشه د من منو جزء ح ىذا - اْلَمْوَلى نِْعمَ  َعِليَّاً  َوَأنَّ  الرَُّسول نِْعمَ 
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 َوَعِليّ  ال ُمْصَطَفى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  - تقوؿ ُثَّ  - اْلَمْوَلى نِْعمَ  َعِليَّاً  َوَأنَّ  الرَُّسول نِْعمَ  ُمَحمَّداً 
 اإلماـ كلماتُ  وىذهِ  ،والتسليم التشه دِ  ح ُكل و ىذا - َوالُحَسين َوالَحَسنِ  الزَّْىَراء َوفَاِطَمة ال ُمْرَتَضى

 ال ُمْرَتَضى َوَعِلي   ال ُمْصَطَفى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  - الرضوي الفقو ىو ىذا ،كلمات ىي ما الر ضا
 على اآلف ُتسل م ُثَّ  - َويَاِسين َطو آلِ  ِمن الرَّاِشِدين األَِئمَّةِ  َوَعَلى َوالُحَسين َوالَحَسنِ  الزَّْىَراء َوفَاِطَمة

 َعُلى َصلِّ  الل ُهمَّ  - احُلجَّة لئلماـ زماننا ح ،الرضا لئلماـ السَّبلـ ىذا الر ضا اإلماـ زمن ح ،زمانك إماـ
 اأَلْوَجب َجْنِبكَ  َوَعَلى اأَلْكَرم َوْجِهكَ  َوَعلى اأَلْوَثق ُعْرَوِتكَ  َوَعَلى اأَلْطَول َحْبِلكَ  َوَعَلى األَنْ َور نُ ْوِركَ 
 الَفاِضِلين الرَّاِشِدين ال َمْهِديِِّين الَهاِدين َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  ،الصَِّراط َمْسَلكِ  َوَعَلى اأَلْدَنى بَاِبكَ  َوَعَلى

 ادلبلئكة على ُتسل م أفْ  بعد السَّبلـ آخر ح ذلك بعد تقوؿ أفْ  إىل - األَبْ َرار اأَلْخَيار الطَاِىرِين الطَيِِّبين
 السَّاَلمُ  ،الطَيِِّبين بَيِتكَ  َأْىلِ  َوَعَلى َعَليكَ  السَّاَلمُ  ،وبَ رََكاتُوُ  اهلل َورَْحَمةُ  النَِّبي   أَي  َها َعَليكَ  السَّاَلمُ  - أيضاً 
 وعلى علينا ُنسل م ُثَّ  بيتوِ  أىلِ  على النَّيب على ُنسل م منطقي كبلـ ىذا - الصَّاِلِحين اهلل ِعَبادِ  َوَعَلى َعَليَنا
 جذورهِ  عن احبثوا تفعلونو الَّذي ىذا أمَّا ،زُلَمَّد آؿِ  منطقُ  ىذا ،منطقي كبلـ ىذا ،البيت أىل شيعة

  .وأصولوِ 
 من جزء أيّ  أو الُقُنوت ،علي   بذكر ُمفعمة اإلحراـ تكبًنة بعد الصَّبلة ح التوج و أدعية تبلحظوف اآلف

 القرآف ظبلؿ ح كتاب ىو ال ىذا ،البخاري صحيح ىو ما ىذا ،الش يعة وسائل ح مر كما الصَّبلة أجزاء
 اإلحراـ تكبًنة فبعدَ  ،زُلَمَّد آؿ حديثُ  ىذا ،البيت أىل حديثُ  ىو ىذا ،ادلكية الفتوحات وال ،قطب لسي د
 يستحب   األِئمَّة أمساء وذكر ،عليّ  يا ،عليّ  بذكرِ  مفعمٌ  الصَّبلة ح التوج و ،ُمستحبّ  وىو التوج و دعاء

 وىذه ،كبلمي ىو ما ىذا ،أحاديثهم ىذهِ  ،رواياهتم ىذه ،السجود ح أو الركوع ح أو الُقُنوت ح ذكرىا
 على ُتسل موا أفْ  تنسوف ،زبجلوف وما أنفسكم على ُتسل موف أنتم ،زُلَمَّد آؿِ  على والتسليم التشه د نصوص
 الصَّبلة أجزاءِ  إىل ندخلُ  حينما أكثر ستتضح التفاصيل ،األَِئمَّة حديثُ  ىذا ،األَِئمَّة نصوص ىذهِ  ،أِئمَّتكم
  .والعرتة الكتاب منطق حبسب الصَّبلة مضامٌن ونشرح

 من ُأِخذ منها جزءٌ  الش يعيَّة السَّاحة ح ادلوجودة الثَّقافةُ  ؟الش يعة السَّاحة ح موجودةٌ  الثَّقافةُ  ىذه :أسألكم أنا
 الصَّبلة عن ادلوجودة الثَّقافة كلّ  واِ  ،قطب سي د من وجزءٌ  ،عريب ابن من الصوفية من جزءٌ  ،الشَّوافع
 إىل أقرب ىو الَّذي اجلزء أخذوا ولكنَّهم ،البيت أىل ثقافة من يسًن شيءٌ  إليها وُأضيف ىؤالء عن ُأخذت

 أفْ  تُريدوف ،وأزالوىا فيها وشكَّكوا حذفوىا البيت أىل قُػُلوب إىل األقرب ىي الَّيت األجزاء ،ادلخالفٌن ثقافة
 حّتَّ  األقل على ،معانيها ىذه ،حدودىا ىذه ،مضامينها ىذه ،زُلَمَّد آؿ صبلةُ  ىذهِ  زُلَمَّد آؿ بصبلة ُتصل وا

 ،زُلَمَّد آؿ حديث من مأخوذٌ  األقل على ،صائباً  ليس الكبلـُ  ىذا كاف لو ،دقيقاً  ليس الكبلـُ  ىذا كاف لو
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 األَِئمَّة كاف إذا ،ادلخالفٌن سُناِلفُ  ىذا األقل على ،خبلفهم ح الصَّواب أليس ،ادلخالفٌن سُناِلفُ  األقل على
 وصبلة صبلتكم بٌن الفارؽُ  ىو ما ،الشَّيء بوِ  شُنيػَّزُ  الَّذي ىو الوجو (،دينكم وجوُ  الصَّبلة إفَّ ) :يقولوف

ونا ؟ادلخالفٌن دين ووجو دينكم وجو بٌن الفارؽ ىو فما ،لدينكم وجهاً  الصَّبلةُ  كانت إذا ؟ادلخالفٌن  ،َخرب 
 .فاصل إىل نذىبُ  ،أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿ حديثِ  ح ىذه دينُكم وجو مِسات ىي ما

 الُقُنوتِ  ح عليهم ا صلواتُ  األَِئمَّةِ  أمساء ذكرِ  من جاء وما اإلحراـ تكبًنة بعد الصَّبلةِ  ح التوج و أدعيةُ 
 النصوص والتسليم واألخًن الوسطي التشه دِ  ِصيغ ح جاء وما ،والسجود الركوع من الصَّبلة أجزاء سائر وح

 عليو ا صلواتُ  الر ضا إمامنا عن الرضوي الفقو ح ادلذكور النَّص ح كما زماننا إماـ وبذكر بذكرىم ادلفعمة
 .رابعاً  ذلك كاف

  .األذاف أنواع :وخامساً 
 اإلذلي األذاف :الوجود أذاف .فقط أذانكم ىو األعور األذاف أفَّ  ستجدوف ،األذانات إىل استمعوا :األذانات

  ؟الوجود ُكل   ح األذاف يُرَفع أفْ  ا أََمر كيف ،الوجود ُكل   ح
 ،النَّيب مولد الباب وىذا ،520 صفحة ،إيراف ،األسوة دار طبعة ،األوؿ اجلزء ىذا ،الشَّريف الكاح ىو ىذا

 ماذا ،الصادؽ إمامنا عن ،طريف ابن سناف عن ،الثَّامن احلديثُ  ،وآلو عليو ا صلَّى ووفاتوُ  النَّيب مولد
 بَِأْسَمائَِنا اهلل نَ وَّه بَيتٍ  َأْىلِ  َأوَّلُ  ِإنَّا - كذلك أنَُّكم العرتة صادؽ يا وأشهدُ  - ِإنَّا -؟ الصَّادؽ إمامنا يقوؿ

 َخَلقَ  َلمَّا ِإنَّوُ  بَِأْسَمائَِنا اهللُ  نَ وَّه بَيتٍ  َأْىلِ  َأوَّلُ  ِإنَّا - والػُمَميَّزة الػُمَمي زة اإلشارة التنويو ،أشار يعين نوَّه -
 تذكروىا الكلمة ىذه نادى - فَ َناَدى ُمَناِديَاً  َأَمرَ  - واألرض السموات َخَلق أفْ  بعد - َواأَلْرض السََّمَواتِ 

 َأَمر - للتكوين صدىً  ىو التشريع أفَّ  قليل قبل قلت كما - فَ َناَدى ُمَناِديَاً  َأَمر - إليها حنتاجُ  قليل بعد
 َكَتبَ  الَعرش َخَلقَ  َلمَّا :الطربسي احتجاج ح معاوية ابن القاسم حديثِ  ح علينا مرَّ  مثلما - فَ َناَدى ُمَناِديَاً 

 التشريع بأفَّ  وقُلت ،الر واية علينا مرَّت ،َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا :قاؿ أفْ  إىل ،والثَّالثة والثَّانية األوىل الشَّهادة َعَليوِ 
 ُمَناِديَاً  َأَمر َواأَلْرض السََّمَواتِ  َخَلقَ  َلمَّا ِإنَّوُ  بَِأْسَمائَِنا اهلل نَ وَّه بَيتٍ  َأْىلِ  َأوَّلُ  ِإنَّا - للتكوين صدىً  ىو

 اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّداً  أنَّ  َأْشَهدُ  ،َثاَلثاً  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأنْ  َأْشَهدُ  -؟ ا من بأمرٍ  ادلنادي نادى ماذا - فَ َناَدى
 كبلـ ولعنهم بادلفو ضة الصَّدوؽ مسَّاىم الَّذين كبلـُ  - َثاَلثَاً  َحقَّاً  اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِليَّاً  أنَّ  َأْشَهدُ  ،َثالثَاً 

م صحيح  أذافٌ  األذاف ىذا ،الوجود ح ا أذافُ  ىو ىذا ،الوجود ىذا ح يُؤذَّف أف ا أراد كما يُؤذ نوف إَّنَّ
  .بوِ  يُؤذ ف ا ،بوِ  يُؤذ فُ  ىو ا أذاف سيأتينا ،ا بأمر

 !!اجلزئية بعدـ تقولوف حٌن األعور األذافُ  ىو فقط أذانكم أفَّ  سيظهر أليس ؟تقولوف ماذا ؟تقولوف فماذا
 اهلل نَ وَّه بَيتٍ  َأْىلِ  َأوَّلُ  ِإنَّا - الصَّادؽ عن - اهلل َعْبدِ  أَِبي َعنْ  ،َطرِيف اْبنِ  ِسَنان َعن -:الر واية عليكم أقرأ
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 أنَّ  َأْشَهدُ  ،َثاَلثاً  اهلل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأنْ  َأْشَهدُ  فَ َناَدى ُمَناِديَاً  َأَمر َواأَلْرض السََّمَواتِ  َخَلقَ  َلمَّا ِإنَّوُ  بَِأْسَمائَِنا
 أحد يُقل د ادلنادي ىذا كاف فهل - َثاَلثَاً  َحقَّاً  اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِليَّاً  أنَّ  َأْشَهدُ  ،َثالثَاً  اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّداً 
 .الوجود ُكلّ  ح ا بأمر أذاف ،ا أذافُ  ىو ىذا ،اجلزئية بعدـ لوُ  ويقوؿ ادلراجع
 :آخر أذافٌ  ىناؾ
 ،والعشرين الثَّالث اجلزء ح ذكرىا اجمللسي والشَّيخ ،الكوح إبراىيم ابن فرات تفسًن ح الر واية ىذهِ  ،نقرأ

يقة عن منقوؿ واحلديث ،والعشروف التاسع احلديث ،010 صفحة ثُنا الطاىرة الصد   ،ا رسوؿ عن رُبد 
ثنا ماذا يقة رُبد   ِسْدرَةِ  ِإلى ِصرتُ  السََّماء ِإلى ِبي ُعِرج َلمَّا :اهلل َرُسولُ  قَالَ  -:َتقوؿ ؟فاطمة الطَّاىرة الصد 

 َفَسِمعتُ  ،ِبَعيِني َأرَهُ  َوَلم ِبَقْلِبي فَأَْبَصرتُوُ  - ا فكاف ؛فكافَ  - َأْدَنى َأو قَ ْوَسين قَابَ  َفَكانَ  اْلُمْنتَ َهى
 ىو من - يُ َناِدي ُمَناِديَاً  َفَسِمعتُ  - كانت مفردة اإلقامة فصوؿ يعين - ِوتْ َراً  ِوتْ َراً  َوِإقَاَمةً  َمثَنى َمثْ َنى َأَذانَاً 
 ِنداء الحظوا - يُ َناِدي ُمَناِديَاً  َفَسِمعتُ  -:يقوؿ الَّذي ىو ا ؟مبلئكيت يا يقوؿ الَّذي من ؟ادلنادي ىذا
 َويَا َماَلِئَكِتي يَا يُ َناِدي ُمَناِديَاً  َفَسِمعتُ  -( فَػَنادى ُمَناِديَاً  أََمرَ ) :قليل قبل علينا مرَّ  األذاف ىو والن داء ،ِنداء

 َوْحِدي أنَا إّلَّ  ِإَلو َّل  أَنَّي ِاْشَهُدوا - يقوؿ ا ؟يقوؿ الَّذي من - َعْرِشي َوَحَمَلة َوَأْرِضي َسَماَواِتي ُسكَّانَ 
 َعْرِشي َوَحَمَلة َوَأْرِضي َماَواِتيسَ  َوُسكَّانَ  َماَلِئَكِتي يَا ِاْشَهُدوا :قَالَ  ،َوَأقْ َرْرنَا َشِهْدنَا :قَاُلوا ،ِلي َشرِيكَ  َّل 

 َوَأْرِضي َسَماَواِتي َوُسكَّانَ  َماَلِئَكِتي يَا ِاْشَهُدوا :قَالَ  ،َوَأقْ َرْرنَا َشِهْدنَا :قَاُلوا ،َوَرُسوِلي َعْبِدي ُمَحمَّداً  بِأنَّ 
 ىنا ا - َوَأقْ َرْرنَا َشِهْدنَا :قَاُلوا ،َرُسوِلي بَ ْعد اْلُمَؤِمِنين َوَوِلي   َرُسوِلي َوَوَلي   َولِيِّي َعِليَّاً  بِأنَّ  َعْرِشي َوَحَمَلةَ 

 !؟تقولوف ماذا ؟اجلزئية عدـ بعنواف أيضاً  يُؤذ ف ا ،يُؤذ ف
  :آخر أذافٌ 
 الَّذي من ،صدىً  لو الَّذي ،العرشي األذافُ  ىو ىذا ،ادلؤمنٌن أمًن عن الر واية ،االحتجاج ح الطربسي رواهُ 

 الوسائل مجلة من الشَّرعية األحكاـ ح عندنا أليس ،احليواف ىذا الديك ،الديكة ؟صداه ويُعيد َصداه يُرج عُ 
 لتعيٌن وسيلة عندنا يكن مل إذا ،رواياتنا ح ثابتٌ  ىذا ،الديكة ِصياحُ  ىو الصَّبلة أوقات هبا حُند د الَّيت

 ليس اآلف ،الديكة صياح ىو الصَّبلة أوقات لتعيٌن الوسائل أحد ،الصَّبلة أوقات نُعٌن   كيف الوقت
اً  مضبوط الديكة وصياح ،القضية ىذه عن احلديث اً  جدَّ  ىو ،فاإلماـ ،الصَّبلة أوقات ح مضبوط جدَّ
 يقوؿ ماذا ،شيء ُكل   لقراءة يكفي ال الوقت ولكن ،ىي مجيلة الر واية ،الكوا ابن وبٌن بينوُ  فيما حديث

 - َأْشَهب أََبحّ  ِديكٍ  ُصورَةِ  ِفي َمَلَكاً  ِللَّوِ  َوِإنَّ  أَّل  َشتَّى ُصَورٍ  َعَلى اْلَماَلِئَكة َخَلقَ  اهلل إنَّ  -؟ ادلؤمنٌن أمًن
 ثُمَّ  - تقرييب تعبًن التعبًن ىذا وقطعاً  ،ديك بصورة ىو الَّذي الػَمَلك ىذا - يُ َناِدي ثُمَّ  - وصفوُ  يذكر

 األرجل األطراؼ يعين الرباثن - الس ْفَلى اأَلَرِضين ِفي بَ َراثِنوُ  - يقوؿ ماـاإل ،الػَمَلك ىذا يُؤذ ف - يُ َناِدي



 6ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 941 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 16 - 
 

 ح يتمثَّل األرض ح يكوف صدىً  لوُ  عرشي أذاف ىذا - الرَِّحَمن َعْرشِ  َتحتَ  َمْثِني   َوُعْرفُوُ  - األصابع
 َوَأْشَهدُ  َلو َشرِيكَ  َّل  َوْحَدهُ  اهلل إّلَّ  إَلو ّل أنْ  َأْشَهدُ  :يُ َناِدي ثُمَّ  - الػَمَلك ىذا يؤذف فماذا ،الديكة صياح

 - َوالر وح اْلَماَلِئَكةِ  َرب   ُقُدّوس ُسُبوحٌ  الَوِصيِّين َخيرُ  َوِصيَّو َوَأنَّ  النَِّبيِِّين َسيِّدُ  َوَرُسولُو َعْبُدهُ  ُمَحمََّداً  َأنَّ 
َيَكةُ  فَ َتْصِفقُ  :قَالَ  - يقوؿ اإلماـ  ،القوؿ بنفس تقوؿ الد يكة - َقوِلو ِمن بَِنحوٍ  َمَنازِِلُكم ِفي بَِأْجِنَحِتَها الدِّ
 من َوَتْسِبيَحوُ  َصاَلَتوُ  َعِلمَ  َقدْ  ُكل   ُقلْ  :تَ َعاَلى اهللِ  َقولُ  َوُىو َقوِلوِ  ِمن بَِنحوٍ  - قولوِ  دبثل يعين بنحوٍ 

َيَكةِ   يعين! !الدجاج حّتَّ  مجاعة يا ؟أذانكم من أفضل أذاَّنا الديكة ؟لكم أقوؿ ماذا - اأَلِرض ِفي الدِّ
 ىذهِ  يعين ،كبلمي ىو ما ادلؤمنٌن أمًن كبلـ ىو ىذا ما! ؟أذانكم من أفضل أذاَّنا والكتاكيت الدجاج
 من مرجع أيَّ  قلََّدت ،اجلُزئية عدـ بعنواف تذكرىا الثَّالثة الشَّهادة تذكر حٌن وصبلهتا لُغتها حبسب الديكة
  .فاصل إىل نذىبُ ! ؟زبربونا ما ادلراجع

  :وسادساً 
 لقراءهتا رلاالً  أجدُ  ال طويلةٌ  الر واية ،الثَّان اجلزء ح روايةٍ  أوَّؿ ،الصَّدوؽ للشَّيخ الشَّرائع ِعلل كتابُ  ىو وىذا

ا ،تراجعوىا أف شنكنكم  ،035 صفحة من تبدأ الر واية ،ادلتقد مة احللقات ح منها أجزاءاً  عليكم قرأتُ  ردبَّ
 حٌن ،األذاف تشريعُ  ىو الر واية ىذه مضموف لكنَّ  ،لذكرىا رلاؿ ال طويلة الر واية ،031 صفحة إىل ،033

 من موقفٍ  ُكل   ح ادلعارج حبسب ُتشرَّع األذاف فصوؿ وكانت وسّلم وآلو عليو اُ  صلَّى ا برسوؿ ُعرج
اً  واضحاً  علي   ذكرُ  يأت الفصوؿ من فصلٌ  ُيشرَّعُ  حينما ا رسوؿ مواقف  الر واية ،األعلى ادلؤل ح جدَّ

 أفَّ  من :لنا تقوؿ أفْ  تُريد وىي العمل خًن على حيَّ  تشريع عن ربدثت ما الر واية إفَّ  ُثَّ  ،ذلك عن تتحدَّث
 حلن ىو ىذا ،العمل خًن على حيَّ  تشريع ذكر جلاء وإالَّ  ،كاملة ليست الر واية ىذهِ  ح ىنا التشريع قصَّة

  .اجلهات مجيع ح حاضرٌ  فعلي   ،التشريع أجزاء من جزءٍ  كل ح علي   يُذكرُ  ،ادلعاريض وىذه القوؿ
 ِبي ُعِرج ثُمَّ  - الثَّانية الشَّهادة تشريع ح جاء ما منها أقرأ ،يُراجعها أفْ  يُريدُ  للَّذي واضحةٌ  جليةٌ  الر وايةُ  ىذهِ 
 :َوقَاَلت ُسجََّداً  َخرَّت ثُمَّ  ،السََّماء َأْطَرافِ  ِإَلى اْلَماَلِئَكةُ  فَ نَ َفَرت -:يقوؿ النَّيبّ  - الثَّالثة السََّماء ِإلى

 َيْشَبوُ  الَِّذي الن ور َىَذا َما - النَّيب نور إىل اإلشارة - الن ور َىَذا َما ،َوالر وُح اْلَماَلِئَكةِ  َرب   ُقد وس ُسُبوحٌ 
 فَاْجَتَمَعت ،اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّداً  أنَّ  َأْشَهدُ  ،اهلل َرُسولُ  ُمَحمَّداَ  أنَّ  َأْشَهدُ  :َجبرائِيل فَ َقالَ  ؟رَب َِّنا نُورَ 

 َوَمْرَحَباً  بِالَحاِشر َوَمْرَحَباً  بِاآلِخر َوَمْرَحَباً  بِاألوَّل َمْرَحَباً  :َوقَاَلت السََّماء أَبْ َوابُ  وفُِتَحت ال َماَلِئَكة
 َعِلي   َعنْ  َوَسأَُلوِني َعَليَّ  َسلَُّموا :اهلل َرُسول فَ َقالَ  ،الَوِصيِّين َخيرُ  َوَعِلي   لنَِّبيِّينا َخاَتمُ  ُمَحمَّدٌ  ،بِالنَّاِشر

َفِتي اأَلْرضِ  ِفي َىو :فَ َقالَ  ،َأِخي  اْلَمْعُمور الَبيتَ  َنُحج   َوَقد نَ ْعرِفُوُ  َّل  وََكيفَ  ،نَ َعم :قَاَلوا ؟أوتَ ْعرُِفونَوُ  َخِلي ْ
 َواألَِئمَّةِ  َوالُحَسين َوالَحَسنِ  َوَعِلي   ُمَحمَّدٍ  ِاْسمُ  ِفيو - ِسج ل - أَبْ َيض ِرقٌ  َوَعَليو َمرَّة َسَنةٍ  ُكلِّ  ِفي
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 ،ومفصَّلة طويلة الر واية ،الر واية آخر إىل - بِأَِيِديَنا ُرُؤوِسِهم َعَلى لَنَُباِركَ  َوِإنَّا الِقَياَمة َيومِ  ِإلى َوِشيَعتَ ُهم
 الطويلة الر واية ىذه حبسب ُشر عت الَّيت الفصوؿ ُكلّ  األذاف فصوؿ من فصلٍ  ُكل   عند علي   ِذكرُ  حيثُ 

 معاريج لوُ  النَّيب   التشريعات معراج ىو ىذا ،عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  علي   يُذكرُ  الشرائع علل ح ادلفصَّلة
  .كثًنة ومعارج كثًنة
  :سابعاً 

 ،332 صفحة ،ادلقدَّسة قم ،اإلسبلمي النَّشر ُمؤسَّسة الطبعة وىذه ،الصَّدوؽ لشيخنا اخلصاؿ كتابُ  ىذا
 اهلل َصلَّى النَِّبي   َعَرجَ  - الصَّادؽ إمامنا عن الر واية ،مرة وعشرين مئة السَّماء إىل النَّيب   َعرَج :عنواف ربت
 - َواألَِئمَّة ِلَعِلي   بِالَوَّليَة النَِّبيّ  ِفيَها َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َأْوَصى َوَقد ِإّلَّ  َمرَّةٍ  ِمن َما ،َمرَّة َوِعْشرِينَ  ِمَئةً  وآلو َعَليوِ 
 - النَِّبي   َعَرجَ  - !؟دلاذا ؟إذاً  ذكره من خليَّةً  الفرائض تكوف فلماذا - بِالَفَراِئض َأْوَصاهُ  ِممَّا َأْكَثر - وصَّاه

 ِلَعِلي   بِالَوَّليَةِ  النَِّبيّ  ِفيَها َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َأْوَصى َوَقد ِإّلَّ  َمرَّةٍ  ِمن َما ،َمرَّة َوِعْشرِينَ  ِمَئةً  - الصَّادؽ كبلـُ  ىذا
 (الص ياـ وحننُ  ،الصَّبلة حننُ ) :قالوا ىم ،فروع الفرائض ألفَّ  ؟دلاذا - بِالَفَراِئض َأْوَصاهُ  ِممَّا َأْكثَ رَ  َواألَِئمَّة

 من خليَّةً  لو صورة الصَّبلة تكوف فكيف (،َوِصَياَمُهم اْلُمْؤِمِنٌن َصبَلةُ  أَنَا) :ادلؤمنٌن أمًن كبلـ عليكم قرأت
  !؟ربكموف كيف بالكم ما ؟امسوِ 
 :ثامناً 
 ،األذاف تشريع رواية ،سادساً  ستكوف الر واية ىذه ألفَّ  ،ثامناً  وصلنا ىنا ،األوَّؿ اجلزء ،الش يعة وسائل ىو ىذا

 الش يعة وسائل من األوَّؿ اجلزء ىو ىذا ،ثامناً  الن داء رواية الر وايةُ  وىذه ،سابعاً  والعشرين ادلئة ادلعارج ورواية
 يعين - َحْمَزة أَِبي َعنْ  - أيضاً  العاشر ىو واحلديث ،12 رقم صفحة ،اإلسبلمية ادلكتبة منشورات من

 األصوؿ منطق - َخْمس َعَلى اإِلْساَلمُ  بُِني - عليو اِ  صلواتُ  الباقر يعين - َجعَفر أَِبي َعن - الثمايل
 َعَلى اإِلْساَلمُ  بُِني - وادلعتزلة اأِلشاعرة من هبا جيء اخلمسة األصوؿ ألفَّ  ،تنسفوُ  الر واية ىذه والفروع
 -؟ ذلك األَِئمَّة يُقس م كيف فروع أصوؿ ىذه - َوالزََّكاةِ  الصَّاَلةِ  َعَلى - احليثيات من حيثية ِح  - َخْمس

 والصَّاَلة الت َّْوِحيد الِبرِّ  َوِمن ِبر ُكلِّ  َأصل نحنُ ) :قالوا كما ،األصل ىم - َخْمس َعَلى اإِلْساَلمُ  بُِني
 َعَلى َخْمس َعَلى اإِلْساَلمُ  بُِنيَ  - الصَّبلة معان حلقات بدايةِ  ح الر وايات ىذه علينا مرت (،َوالصَِّيام
 - بِالَوَّليَة نُوِدي َما ِبَشيءٍ  يُ َناَدى َوَلم -؟ اإلماـ يقوؿ ماذا ُثَّ  - َوالَوَّليَة َوالَحجّ  َوالصَّومِ  َوالزََّكاةِ  الصَّاَلةِ 
 ،الوالية دوف من لو قيمة ال الصَّبلة وأذافُ  ،الوالية إىل بالقياس ذلا قيمة ال الصَّبلة إذاً  ،هبا ينادى مل الصَّبلة

  ؟تقولوف ماذا ؟ال أو واجباً  والصَّبلة األذاف ح الواليةِ  ِنداء يكوفُ  فهل
 َمَعارِيضَ  تَ ْعرُِفوا َحتَّى فُ َقَهاء َتُكونُوا َّل ) :ادلعاريض ىذه ،زُلَمَّد آؿ عند األحكاـ استنباط طريقة ىذه
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 ِمن َوِلي َوْجو َسْبِعين َعَلى الَكِلَمة أِلَْصِرفُ  ِإنِّي) :يقوؿ اإلماـ ،الكبلـ ح التصريف ىو ىذا (،َكاَلِمَنا
 ىذا ،حديثهم ح وادلتشاِبو اكم قاعدة ىذه ،ادلعاريض قاعدة ،التصريف قاعدة ىذه (،ال َمْخَرج َجِميعَها

  .الشَّافعي من هبا جيء الَّيت األصوؿ تلك ال البيت أىل أصوؿ ىذه ،القوؿ حلن منهجُ  ىو
 قطعاً  ؟النتائج من لكم زُبرج ماذا الرازي والفخر الغزَّايل ومن الشَّافعي من هبا يؤتى أصوؿ تتوقعوف ماذا

 َعَلى اإِلْساَلمُ  بُِني :قَالَ  ،َجعُفر أَِبي َعن ،َحْمَزة أبي َعنْ  - عليّ  وآؿ علي   عن تُبِعدُكم نتائج لكم سُتخرِج
 ىي الوالية - بِالَوَّليَة نُوِدي َما ِبَشيءٍ  يُ َناَدى َوَلم َوالَوَّليَة َوالَحجّ  َوالصَّومِ  َوالزََّكاةِ  الصَّاَلةِ  َعَلى َخْمس

 اإلماـ عن طريف ابن سناف طريف ابن عن الر واية ،الشَّريف الكاح ح قليل قبل علينا ومرَّ  ،هبا نُوِدي الَّيت
 السََّمَوات َخَلق َلمَّا َوتَ َعاَلى ُسْبَحانُوُ  اهلل ِإنَّ ) :األوَّؿ اجلزء ح ووفاتوِ  النَّيب مولد باب من قرأهتا الَّيت الصَّادؽ
 تفسًن ح جاءت الَّيت عليكم قرأهتا الَّيت الر واية علينا ومرَّت ،فنادى ُمنادياً  أمر (،فَ َناَدى ُمَناِديَاً  َأَمر َواأَلْرض

ثتنا الَّيت إبراىيم ابن فرات  ادلنتهى سدرة إىل بلغ حٌن أنَّوُ  ،ا رسوؿ عن الزَّىراء الطَّاىرة الصديقة هبا حدَّ
 ونادى (َعْرِشي َحَمَلة َويَا َوَأْرِضي َسَماَواِتي ُسكَّان َويَا َماَلِئَكِتي يَا) ؟نادى ماذا ،يُنادي ُمنادياً  ومسَِع

 ادللك ىذا أفَّ  كيف االحتجاج من قرأتُ  وحٌن ،األذاف ىذا ىو ،الن داء ىذا ىو ىو ما ،الثَّالثة بالشَّهادة
 فحٌن العرش عند مثين   وُعرفُو األرض من الس فلى الطبقة ح أقداموِ  براثنُ  أرجلوُ  الَّذي ديك بصورة ىو الَّذي
 الُكتب ح ادلرتتبة الشرعية األحكاـ ادلضامٌن ىذه صحَّة على دليل وأدؿ ،معو الديكةُ  تُؤذ فُ  يؤذ ف ينادي

 ح وُمثبَّت وُمبَػٌنَّ  معروؼ األمر وىذا الصَّبلة أوقات دلعرفة الديكة صياح بوقت نستعٌن أنَّنا من الفقهية
 تؤذ فُ  فالديكة ،الديكة ِصياحِ  من ادلاضية األزمنة ح الصَّبلة أوقات يعرفوف النَّاس وكاف ،الفقهية الُكتب

 .واآلخر األوَّؿ ىي الوالية - بِالَوَّليَة نُوِدي َما ِبَشيءٍ  يُ َناَدى َوَلم - !؟لكم أقوؿ ماذا ،الثَّالثة بالشَّهادة
  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 ذلك ،بالوالية نُودي مثلما بشيءٍ  يُنادى مل وأنَّوُ  ،مخس على اإلسبلـ ُبين رواية ح ثامناً  كاف علينا مرَّ  الَّذي
  .ثامناً  كاف

 .واإلقامة األذاف لُفُصوؿ الص يغ وكثرة الر وايات كثرة تاسعاً  :وتاسعاً 
 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  األَِئمَّة أفَّ  وصريح واضحٍ  وبشكلٍ  ُيشِعرُنا ؟ُيشِعرُنا ماذا الص يغ ىذه ح االختبلؼ مع

 ح رُنرونو الُفقهاء احلاؿ وىذا ،كاملة صيغةً  لنستخرج الص يغ ىذهِ  ح نَبحثَ  أفْ  منَّا يُريدوف أمجعٌن عليهم
 عن تتحدَّث أفْ  شنكن روايات عندنا ،الصَّبلة تفاصيل ُكل   فيها واحدة روايةً  دنتلك ال حننُ  ،مثبلً  الصَّبلة

 للصَّبلة الن هائية الصورة ،التفاصيل ُكل   فيوِ  واحداً  نصَّاً  واحدة روايةً  دَنلكُ  ال لكنَّنا ،الصَّبلة أجزاء أىم  
 عندنا تكوف أف شنكن ،ادلناسك ُكل   فيها واحدة رواية عندنا ما أيضاً  احلجّ  ،النصوص ُكل   من رنمعوَّنا
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 بكل واحدة رواية ح األجزاء ُكل   التفاصيل ُكل   لكن ،األجزاء ألكثر األجزاء ألىم بياف فيها روايات
 بعملية فيقوموف والصور الص يغ وبقيَّة الر وايات بقية إىل يذىبوف ؟الفقهاء يفعلُ  ماذا ،ذلك دنلكُ  ال تدقيقاهتا

 َجامعٌ  مثبلً  فالصَّبلةُ  ،ادلطالب من كثًن  ح وىكذا ،للحج الن هائية الصورة لتشكيل األجزاء بٌن وتركيبٍ  مجعٍ 
 من الصَّبلة أجزاء من واإلقامة األذافُ  ،كذلك الصَّبلة أجزاءُ  ،كذلك احلج أجزاء ،كذلك واحلج   تركييب

 ومن الكثًنة الن صوص ىذهِ  خبلؿ من ،الر وايات رلموع من يُركَّب تركييب جامعٌ  أيضاً  فهي ،ادلندوبة ُمقد ماهتا
 أفَّ  ادلختلفة والر وايات الص يغ من الكثًن العدد ىذا أفَّ  يعين أال بُػي نت الَّيت واألصوؿ القواعد ىذهِ  خبلؿ
ا واحداً  نصَّاً  لنا يُثِبتوا مل األَِئمَّة   .الن صوص ىذه ُكل   من نستخرج أفْ  علينا وإدنَّ

 قبل فالش يعةُ  وإالَّ  ،ذلك بعد الش يعة وتبنتَّوُ  الطوسي الشَّيخُ  اختاره النَّص ىذا بيننا اآلف ادلعروؼ النَّص ىذا
 حننُ  الَّذي اآلف النَّص ىذا ،اآلف عليو حننُ  الَّذي النَّص هبذا ُملتزمةً  بأمجعها تكن مل الطوسي الشَّيخ عصر
 مل سنة مئة حدود الطوسي الشَّيخ وبعد الطوسي الشَّيخ زماف ح اختًن ىذا الش يعة بٌن وادلعروؼ عليو

 حدود بقي ،ولدهِ  إىل انتقلت وادلرجعية ،الطوسي الشَّيخ على فيها يعرتضُ  بكلمة فموُ  يفتح أفْ  أحد يستطع
 يومنا إىل احلاؿ ىذا على األمر وبقي األمر واستمرَّ  أبيو رأي على أبيو منهج على للش يعة مرجعاً  سنة 55
 ح وردت الص يغ من صيغةٌ  ىذهِ  ،الصيغة ىذهِ  على متَّفقةً  بكلها بكاملها الش يعة تُكن مل وإالَّ  ،ىذا

 .سُلتلفة واإلقامة األذاف ِصيغُ  ،الر وايات
 إىل اذىبوا ،اإلسبلمية ادلكتبة منشورات من ،الش يعة وسائل من الرَّابع اجمللَّد ىذا ،الش يعة وسائل ىو ىذا

 صفحة من ،أحكامهما من ومجلةٍ  فصوذلما وعدد واإلقامة األذاف كيفية باب ،19 باب ،330 صفحة
 .واإلقامة لؤلذاف سلتلفة ِصيغ موجودة ،339 صفحة إىل 330
 الُنوري اد ث بوِ  استدرؾ الكتاب ىذا ،الوسائل مستدرؾ ىو ىذا ،الوسائل مستدرؾ ح نفسوُ  واحلاؿ

 إىل نذىب إذا ،البيت آؿ مؤسَّسة ،الرَّابع اجمللَّد ىو وىذا ،الوسائل ح العاملي احلرّ  يذكرىا مل الَّيت الر وايات
 الَّيت الر وايات ،العنواف نفسُ  ،أحكامهما من ومجلةٍ  فصوذلما وعدد واإلقامة األذاف كيفية باب ،32 صفحة

 ِصيغ ىناؾ ،سلتلفة الر وايات أيضاً  ،33 صفحة إىل ،32 صفحة من الباب يبدأ ،العاملي احلرّ  يذكرىا مل
 ىذين أفَّ  باعتبار الكتابٌن ىذين أوردتُ  لكنَّين ،أيضاً  الكتابٌن ىذين غًن وح الر وايات من وعديدة سُلتلفة

 .الش يعة فقهاء عند ،الفقهاء عند احلديثية ادلصادر أىم   من ذنا الكتابٌن
 بعضاً  قرأتُ  إليها وأشرتُ  عليكم قرأهتا الَّيت الر وايةُ  ،ا ِدينُ  بأنَّوُ  األذاف تصفُ  الر وايات ؟الر وايات تقوؿ ماذا
 معراج ح األذاف تشريع باب ح ىي الَّيت الثَّان اجلزء ح رواية أوَّؿ ،الصَّدوؽ للشَّيخ الشَّرائع ِعلل ح منها
 يسأؿُ  الَّذي السَّائل ىذا لذلك ،ا دينُ  بأنَّوُ  األذاف تصفُ  أوذلا ح الر وايةُ  ىذه ،منها مقطعاً  قرأت النَّيب

 :الصَّادؽ اإلماـ فقاؿ ،النَّـو ح األذاف رأى َكعب ابن ُأيب  بأفَّ  يقولوف القـو إفَّ  ويقوؿ الصَّادؽ اإلماـ
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 .ا دينُ  بأنَّوُ  األذاف فوصف (،الن ََّوم ِفي يُ َرى َأنْ  ِمن َأَعز   َوتَ َعالى تَ َباَركَ  اهلل ِدينَ  ِإنَّ  ،َواهلل َكَذبُوا)
 اجلزء ح اجمللسي الشَّيخ رواىا ،عليو وسبلمو ا صلوات الصَّادؽ إمامنا عن الر واية ىذه ،أخرى روايةٍ  وح

 احلديث الكتاب اإلسبلـ دعائم عن ونقلوُ  ،53 حديث ،153 صفحة ،البحار من والثمانٌن الرَّابع
 وأخرى ا ِدين بأنَّوُ  األذاف َيِصفُ  اإلماـ َمرَّةً  (،ِديِنُكم َوْجوُ  َواأَلَذافُ ) ؟:الر واية ىذه تقوؿ فماذا ،ادلعروؼ

  .الدين وجوُ  بأنَّوُ  األذاف يصف
 ،الثَّالث اجلزء ىذا ،للمطبوعات التعارؼ دار ،الشَّريف الكاح كتاب من الثالث اجلزء ح ىو ىو والكبلـ
 :قَالَ  ،أَبِيو َعنْ  ،َجْعَفر َعنْ  - الصَّادؽ إمامنا عن الباقر إمامنا عن ،عشر السَّادس احلديث ،053 صفحة

 َوجو َشيءٍ  ِلُكلِّ  -؟ ا رسوؿ قاؿ ماذا ،األطيبٌن آذلم وعلى مجيعاً  عليهم اِ  صلواتُ  - اهلل َرُسولُ  قَالَ 
 يُعرؼ أين من احلس ي اجلانب ح حّتَّ  ،حقيقتوُ  الشَّيء وجوُ  ،ىو ىو كبلمهم - الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ 

 ،حقيقيت وجَّهت قليب وّجهتُ  أي (وجهي وجَّهتُ ) :قولنا ح ادلعىن كاف وإفْ  ،وجهو من ؟وشُنيز اإلنساف
 التوجو ىو احلقيقي التوجو ولكن القبلة إىل نتَّجو حننُ  صحيح ،احلّسي الوجو ىذا وجهي وجَّهتُ  ادلراد وليس
 التشريعي جانبو وح التكويين جانبو ح ،ادلظاىر على مبين   الكوف ىذا قُلت كما ،احلقيقي التوج و ،القليب
  .أيضاً  ومراتب مظاىر التشريع مظاىر التكوين أفَّ  فكما ،التكوين عن صدىً  ىو التشريع ألفَّ  ،أيضاً 
 مرَّةً  األذاف يصف الصَّادؽ اإلماـ أفَّ  من عليكم قرأت قليل وقبل - الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ  َوجو َشيءٍ  ِلُكلِّ 

 َفاَل  -؟ ا رسوؿُ  يقوؿ ماذا - الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ  َوجو َشيءٍ  ِلُكلِّ  - الدين بوجو وأخرى بالدين
 َلكَ ) :علينا مرَّ  الَّذي ادلعىن ىذا ،دينكم وجوُ  الصَّبلة ،دينكم وجو ُتشو ىوا ال - ِديِنو َوْجوَ  َأَحدُُكم َيِشيَننَّ 

 وىي وجهك ح سرُتَمى يُريدوف َكما هِبَا تَأِت  وملَ  َصبَلِتك َعَلى تُػْقِبل ملَ  فإذا (،َعَليو َأقْ بَ ْلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمن
 ِلُكلِّ  - علي   ذكر بعدـِ  صبلتك زبرـُ  ِحٌن ؟صبلتك ُتَضي ع كيف.!! .ا ضيَّعكَ  ضيَّعتين عليك تدعو
 مرَّ  واإلقامة األذاف ح ليس الصَّبلة ح علي   ِذكرُ  الصَّبلة عن نتحدَّث - الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ  َوجو َشيءٍ 

 ذكر من البُدَّ  الصَّبلة عن ىنا احلديث ولكنَّ  ،ِديننا وجوِ  ح علي   ذكر من فبلبُدَّ  دينكم وجوُ  األذافُ  الكبلـ
 َوجو َشيءٍ  ِلُكلِّ  - ذكرهِ  من البُدَّ  التسليم وح ،واألخًن الوسطي التشه د ح ،التسليم وح التشه د ح علي  

 زَي ُِّنوا) :يقوؿ ا رسوؿ ؟يقوؿ ماذا ا َرسوؿُ  - ِديِنو َوْجو َأَحدُُكم َيِشيَننَّ  َفاَل  الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ 
 رنلسوُ  الَّذي اجمللس :ثقافتهم ح عّلمونا ىكذا األِئمَّة ألفَّ  ،اجملالس زينةُ  علي   (،َعِليِّ  ِبذِكر َمَجاِلَسُكم

 .القيامة يـو ح اإلنساف على وباالً  يكوفُ  والرباءة الوالية من ِذكرىم من علي   ِذكرِ  من خلي   وىو اإلنساف
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 زينةُ  علي   ،(َعِليِّ  ِبذِكر َمَجاِلَسُكم زَي ُِّنوا) :يقوؿ الَّذي ىو وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد الزَّىراء أبو ادلصطفى
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 من سنلو اإلنساف رنلسوُ  الَّذي اجمللس أمرنا أحيوا ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  أمر فيها زُنيا الَّيت اجملالس ىذه ،اجملالس
 وعلي   ،حياتنا زِينةُ  علي   ،رلالسنا مجاؿُ  علي   ،علي   زينتها اجملالس فهذهِ  ،القيامة يـو عليو وباالً  يكوف ذكرىم

 ؟علي   دوف من دينكم وجو تُػَقب حوف دلاذا - ِديِنو َوْجو َأَحدُُكم َيِشيَننَّ  َفاَل  - صبلتنا زينةُ  وعلي   ،ِديننا زينةُ 
 والتسليم التشه د زينةُ  ىو علي   ،والكرامة الشَّرؼ زينةُ  ىو علي   ،الذكر زينة ىو علي   ،اجملالس زينة ىو علي  

ا الصَّبلة ىذه ح زينةٍ  من ُىناؾ َكافَ  إذا ،صبلتنا ح  ىذا ح طُهرٍ  من ُىناؾ كاف إذا ،علي   إىل تنتمي ألَّنَّ
 ِفيَها لَيسَ  ِقَراءةٍ  ِفي َخيرَ  َّل  َأَّل ) ؟فيو أتدب ر كيف ا رسوؿِ  كبلـُ  ىذا ،علي   إىل ينتمي ألنَّوُ  الوضوء

 عرفناىا إذا الَّيت ىي الصَّبلة أفَّ  يعين (،الصَّاَلة ِديِنُكم َوَوجوُ  َوْجو َشيءٍ  ِلُكلِّ ) :يقوؿ ا رسوؿ (َتَدب ر
 أَْنَكر فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) :الشريف الكاح ح الر واية ،بوِ  بدأتُ  الَّذي الباقر قوؿُ  ،ديننا عرفنا
  .(َحقََّنا

 ،الثَّقافةِ  مستويات أدىن وىذا الصَّبلة تعرفوا مل إذا ،كبلمي ىو ما أِئمَّتكم كبلـُ  ىذا البيت أىل شيعة يا
 ،وأعلى وأعلى أعلى مستويات ُىناؾ وإالَّ  ،البيت أىل عند الصَّبلة معرفة مستويات من مستوى أدىن ىذا
 ،الواجب احلدّ  ىو ىذا ،صبلة تكوف ال دوَّنا من الصَّبلة معرفة ح األدىن احلد   ىذا ،األدىن ادلستوى ىذا

 ِاعرفوا الصَّبلة من يُعرؼ ِدينُكم أفَّ  يعين (،الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ  َوجو َشيءٍ  ِلُكلِّ ) :يقوؿ ا رسوؿ
 َأَحدُُكم َيِشيَننَّ  َفاَل ) :يقوؿ ا رسوؿ (،َحقََّنا أَْنَكر فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) :يقوؿ والباقرُ  ،صبلَتُكم

 عنَّا يصدر ال وا إلينا رجعت إذا ،تزيٌن إىل حباجة الصَّبلة ىذهِ  ،صبلتكم تُقب حوا ال مجاعة يا (،ِديِنو َوْجو
 ىكذا يقوؿ احُلسٌن ،أنا لستُ  احُلَسٌن يقولو الَّذي ىذا ،أقوؿ الَّذي أنا لستُ  ،احُلسٌن وحق   ،القبائح إالَّ 

 !!أصنع فماذا
 ح الَّذي اجلناف مفاتيح وىذا عرفة دعاء ىذا ؟الش هداء سي دُ  يقوؿ ماذا ،الش هداء لسي د َعَرفة دعاء ىذا

 َمنْ  ِإَلِهي - أنتم ولكم أنا يل احلُسٌن منطق ىذا ،للُحَسٌن احُلَسٌن دبنطق ىو ما ىذا - ِإَلهي - بيوتكم
 زيارتوِ  ح زماننا إماـ بوِ  خُناِطبُ  الَّذي نفسوُ  ىو للُحَسٌن احُلَسٌن منطق أمَّا - َمَساِوي َمَحاِسُنو َكاَنت

 يا ،زىراء يا ،األمر صاحب يا ،ُحَسٌن يا - اأَلْعَمال تُ ْقَبلُ  ِبَوَّليَِتكَ  َأنَّ  َأْشَهدُ ) :أيضاً  ادلفاتيح ح موجودة
 (،الَسيَِّئات َوُتمَحى الَحَسَنات َوُتَضاَعفُ  اأَلفْ َعال وتزُكَّى اأَلْعَمال تُ ْقَبلُ  ِبَوَّليَِتُكم َأنَّ  َأْشَهدُ  - ُكلَّكم

 َمَساِويو َتُكون َّل  َفَكيفَ  َمَساِوي َمَحاِسُنوُ  َكاَنت َمن ِإَلِهي - والزينة اجلماؿ منها يأت الَّيت اجلهة ىم
 علينا رنبُ  ،زلاسنوُ  كانت من - َدَعاوي َدَعاِويو َتُكون َّل  َفَكيفَ  َدَعاِوي َحَقائُِقوُ  َكاَنت َوَمن ،َمَساِوي

 ،فيها عليَّاً  ذكرنا لو حّتَّ  صبلتنا ح ُنسيء ألنَّنا ،زماننا إماـ يدي بٌن صبلتنا من نستغفر أفْ  صبلةٍ  ُكل   بعد
  .الطاىرة العرتة منطق ىذا مساوي زلاسننا ىذه
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 يَ َزل َوَلم - الُثمايل َحزة أيب دعاء ح نقرأ ىكذا - قَِبيح ِبَعَملٍ  َعنَّا يَْأتِيك َكرِيم َمَلكٌ  يَ َزال َوَّل  يَ َزل َوَلم
 ،بِالذ نُوب َونُ َعاِرُضك بِالن َِّعم ِإلَيَنا تَ َتَحبَّبُ  ،نَاِزل ِإلَيَنا َخيُركَ  ،قَِبيح ِبَعَملٍ  َعنَّا يَْأتِيك َكرِيم َمَلكٌ  يَ َزال َوَّل 

 ىي ىذهِ  ؛قَِبيح ِبَعَملٍ  َعنَّا يَْأتِيكَ  َكِرمي َمَلكٌ  يَػزَاؿُ  َواَل  يَػَزؿَ  وملَ  – َصاِعد ِإلَيكَ  َوَشر نَا نَاِزل ِإلَيَنا َخيُركَ 
  .حالنا ىو ىذا ،حقيقتنا

 شيءٍ  لُكلِّ  - عليّ  علي   علي   الوجود ىذا ح زينةٍ  وأعظمُ  نستطيع ما بُكل   أعمالنا نُػز ين أفْ  حُناوؿ أفْ  علينا
 ِلُكلِّ  - الُقرآف ِظبلؿ ح من وال ،البخاري صحيح من أقرأ ال الكاح من أقرأ وأنا ،يقوؿ ا رسوؿ - وجو

 ىذه تُقبَّحُ  كيف،صبلتكم تُقب حوا ال - ِديِنو َوْجوَ  َأَحدُُكم َيِشيَننَّ  َفاَل  الصَّالة ِديِنُكم َوَوْجوُ  َوجو َشيءٍ 
 بعدـ وقُلنا الصَّبلة ُمقد مات ح عليَّاً  ذكرنا لو أو ،علي   ذكر نرفعُ  حينما ،عنها الز ينة نرفعُ  حينما ؟الصَّبلة
 بشرط ولكن عليَّاً  اذكروا تقولوف حٌن أكرب إساءة ىذه ،أفضل عليَّاً  تذكروا ال أكرب أدب إساءة ىذه ،اجلزئية

 .أفضل أصبلً  تذكروه ال ،أكرب إساءة ىذه ،ادلؤمنٌن أمًن حق   ح أكرب إساءة ىذه اجلزئية عدـ
 منطق ىو ىذا ،حشوية حشوية ،البحث ح حشويةٌ  ىذه :سيقولوف ؟احلقائق ىذه ُكل   بعد تقولوف ماذا
 .!! .البيت أىل

 البعض يقوؿ أفْ  إىل ،احلاؿ ىذا إىل أوصلتهم والَّيت مراجعنا فقهاؤنا ُعلماؤنا هبا يستنبطُ  الَّيت الطريقة :سؤاؿ
 ح علي   ذكر بأفَّ  :مجيعاً  يقولوا أف أو ،الصَّبلة يُفِسدُ  ذلك ألفَّ  اإلقامة ح الثَّالثة الشَّهادة ذكر جواز بعدـِ 

 أف ،صبلتوِ  يُعيد أف عليَّاً  وذكر صلَّى للَّذي ويقولوف ،الصَّبلة ويبطلُ  الصَّبلة يفسد واألخًن الوسطي التشه د
ا صبلتوُ  يقضي  أىل من هبا جاءوا ىل استنبطوا الَّيت الطريقة ىذهِ  ؟أقوؿ ماذا ،لعلي   ذكره بسببِ  باطلة ألَّنَّ
 وماسونيَّيت وضبليل حايل من دعكم ،االستنباط طريقة ىذه ،واحد بدليلٍ  فليأتونا ذلك ادَّعوا إذا! ؟البيت

 األحكاـ ادلراجع هبا يستنبطُ  الَّيت الطريقة ىذه :أسأؿ أنا ،ذلك ُكل   من دعكم ،عقلي وقلَّةِ  وحشويَّيت
 أصوؿ عن وال رجاؿ عن ال ربدَّثوا ال البيت أىل ؟ذلك على الدليلُ  ما ؟البيت أىل من ىي ىل الشَّرعية

ثوا البيت أىل ،دراية عن وال أسانيد عن وال فقو  عن ،ومنسوخة ناسخة ،وُمتشاهبة زُلكمة رِوايات عن ربدَّ
  .الكبلـ معاريض عن ربّدثوا ،وجو سبعٌن إىل يتصرؼ الكبلـ أفَّ 

م يعين ىذا ،عليكم والفروع علينا األصوؿ :قالوا البيت أىلُ    .وأوضحوىا األصوؿ بيَّنوا قد أَّنَّ
  .القرآف نفس ر فقط الَّذين حننُ  إنَّنا :قالوا البيت أىلُ 

 وحدة كسروا يعين ،شيء ح وأوسطها شيء ح وآخرىا شيء ح أوَّذُلا يكوف اآلية أفَّ  من :قالوا البيت وأىل
  .السياؽ
 الكتاب على بالعرض الر واية َوَرد   الر واية قبوؿ موازين ،االستنباط قواعد غًن التفسًن ح البيت أىل قواعد
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 ،يب لكم شأف ال ،اتبعتها أنا الَّيت ىذه ،ىذهِ  ىي البيت أىل منهجيَّةُ  ،البيت أىل حبديث ادلفس ر الكرمي
 أفرتض أنَّين لو وحّتَّ  ؟البيت أىل حديث من عليها الدليل ما االستنباط طريقة ح والُفقهاءِ  ادلراجعِ  منهجية

 مع قارنوىا ،قارنوىا البيت أىل من ُأخذت الطريقة ىذه أفَّ  إىل ُتشًن موجودة ليست وىي موجودة أدلَّةً  أفَّ 
 ادلنهجٌن أي   إىل ؟أقرب الطريقٌن أي   إىل ،األُـ كتابِ  ح الشَّافعي منهجيَّة ومع طرحتو الَّذي الطَّرح ىذا

 ىل ،البيت أىل يُريد ما مغزى يفهموف إليو يستمعوف حٌن والش يعةُ  البيت أىل حديث ىذا ىو ما ؟أقرب
! !الش يعة كعقوؿ ىي ما ؟األعلى ادلؤل من أُنزلت خاصة عقوؿ الش يعة والفقهاء وادلراجع العلماء ُعقوؿ أفَّ 

 ال دلاذا ،إليها وصلتُ  الَّيت النتيجة نفس إىل لوصلوا إليو استمعوا لو الش يعة كل   ،البيت أىل حديثُ  وىذا
م! ؟النتيجة ىذه إىل وادلراجع الُعلماء يصلُ   الُبخاري وطريقة االستنباط ح الشَّافعي منهجيَّة يستعملوف ألَّنَّ

 دلنهج وفقاً  الُقرآف تفسًن ح البيت أىل أعداءُ  اعتمدىا الَّيت التفسًنِ  قواعد ويعتمدوف ،الر وايات تقييم ح
 إليوِ  يذىبُ  ما إىل تكوف ما أقرب ىي نتائج إىل يصلوف لذلك ادلنهجية ىذهِ  يعتمدوف (،ا كتاب حسبُنا)

  .احلقيقة ىي ىذهِ  ،البيت أىل أعداءُ 
 هبا جاء ،الشَّافعي عن مأخوذة ىي ؟البيت أىل عن مأخوذة ادلوجودة االستنباط طريقة أفَّ  على الدليل ما

 أوجدىا الطريقة ىذه ،الشَّافعي بطريقة ىي ما الطريقة ىذه أفَّ  وألفرتض .ىذا يومنا إىل واستمرَّت الطوسي
 على الدليل ما ،يقولوف ىم الُعلماء ؟للذمة ُمربئة الطريقة ىذه أفَّ  على الدليل ما ،البحث خبلؿ من ُعلماؤنا

ا من العملية الر سالة على يكتب ذلك وبعد ،للذمَّة ُمربئة الطريقة ىذه بأفَّ  :يقوؿ ىو العالػِم ؟ذلك  ُمربئة أَّنَّ
ا على الدليل ما ،للذمة  يُريد ما حبسب طاقتو ُكلَّ  استفرغ ،طاقتوِ  ُكلَّ  استفرغ أنَّوُ  باعتبار ؟للذمَّة ُمربئةٌ  أَّنَّ
 من جزءاً  استعمل األمر ح ما غاية ،البيت ألىل ادلخالفوف عليها الَّيت ادلنهجيَّة حبسب أو البيت أىل

 االستنباط أفَّ  على الدليل ما للذمَّة ُمربئةٌ  الطريقة ىذه أفَّ  افرتضنا ولو ،ادلوضوع ح البيت أىل حديث
  .دليبلً  اعطونا ؟ذلك على الدليل ىو ما ؟فقط الطريقة هبذه ينحصر
 أفَّ  على الدليل ىو ما ،للذمَّة ُمربئة طريقةٌ  الطريقة وىذه ،الشَّافعي بطريقة ىي ما الطريقة ىذه سلَّمنا

 أي   من ،دليلهم ىو ما يقولوف وحدىم ىم العلماء! ؟الطريقة هبذه منحصرٌ  الشَّرعية األحكاـ استنباط
 ،بذلك يقوؿ ال العقل ؟بذلك يقوؿ العقل ىل ،العقل نُقد س حننُ  :يقولوف ىم .الكبلـ هبذا جاءوا معصوـٍ 

 األسلوب هبذا فقط ُمنحصرة طريقة ىي للذمَّة ُمربئةً  كانت لو حّتَّ  الطريقة ىذه بأفَّ  يقوؿ ال العقلُ 
 ىذه تُرفض إذاً  فلماذا ،النقل من دليل يوجد وال ،العقل من دليل يوجد ال ،الشَّرعية األحكاـ الستنباط

 ! ؟منهج ألي   وفقاً ! ؟أساس أي   على! ؟احلقائق
 دبن يل شأف وال ،سنالفين دبن يل شأف ال ،أعتقدهُ  ما ىذا ،والعرتة الكتاب حديثُ  ىو ىذا شيعة يا أنتم

ا ،يتَّبعين أفْ  أحدٍ  من أطلب ال ،أحد على رأيي أفرضُ  ال ،يوافقين  ،قويل من تأكَّدوا وأنتم احلقائق أعرضُ  إدنَّ
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 منطقٌ  ادلنطقٌن أي   ،شيطان أـ رَحان منطقٌ  ادلنطق ىذا وَشخ صوا ،وجدانكم َحك موا ،عقولكم َحك موا
 !؟..شيطان أـ رَحان

 وبعد ،نَػَفس آخرِ  إىل ... علي   ... علي   ... علي   ... علي   ... علي   ... علي   ... علي   ... علي   ... علي  
 ... َصبَلتَِنا زينةُ  َعِلي  . .. ِدينَنا زِينةُ  َعِلي  . .. َحَياتِنا زِينةُ  علي   ... األنفاس قطع

 :األيَّاـ من َسَلف فيما ىذا كتبتُ  ،علي   دوفِ  من فصبلةٌ 
  َعِلي   ُدوفِ  ِمن َفَصبَلةٌ 

 . .. واِ  إي أسَتكِثرُ 
 ... واِ  إي َأْسَتعِظمُ 

 ... ِفيَها أْبُصق أفْ 
 ... حقَّاً  َحقَّاً  ادلؤِمِنٌن أمًن َعِلي   ... ا ويل   َعِلي  

 ...الَقَمر رَِعايَة ِح  أَترُكُكم
 اإلْٔخَسِْٔج ػٍََى ًَُِخَببِؼٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب ػَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُسني أَخٍِهَ ًَخو ػَٓ اٌىَسةِ وَبشِف ٌَب

  ...احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل أِبِْ يف ...خٍَِّؼبً اٌدُّػَبء أَسْؤٌَُىُُ ...اٌمبدَ اجلّؼت ٌٌَ احلدٌثِ بمٍَّتُ اجلّؼت اهلل شبء إْْ ٍٔخمً
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 :الختاموفي 
ّل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  و  ّل 
يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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