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 بِسُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحُِْ

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

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَخَذَ اٌَّزُِْ ًََِب ًَخَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 اٌِّْئَت ؼذبَ اخلَّْسًٌُْ تٌُثاٌثَّب تُمٍََحَاٌْ

  01ــ ج اٌصَّالة َِؼَبِِْٔ
 

  ...بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 ...اْلِمَئة بَػْعد اخَلْمُسوف ةُ لثالثَّا احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   8أَيِديُكم َبٌنَ 

 َحلقاتِ  رلموعةِ  من الَعاِشرةُ  احللقةُ  ىي ىذهِ ، (الصَََّلة َمَعاِني) 8احلَلَقات َىذهِ  بوِ  َعنونتُ  ذيالَّ  والُعنواف
 ..الصَّبلة َمَعاين
 من أقرأُ  وأنا عليو، وسبلموُ  ا صلواتُ  الثَّامن إمامنا عن الرَّضوي الِفقو ح جاء ما إىل بنا الكبلـُ  وصلَ 

 0202 ،الثَّانية الطبعة ىي وىذه ،البيت آؿ مؤسَّسة ربقيق ،الرِّضا لئلماـ وبادلنس الفقوُ  8ادلعنوف الِكتابِ 
 َوآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى اهلل َرُسوؿِ  َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  الصََّلة ِاْفِتَتاح ِعْندَ  َواْنِوي - 023 صفحة ح ،ميبلدي
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّة ِمنْ  َواِحَدا   َوَاْجَعل  .الكبلـ آخر إىل - ُأُذنَيك َشْحَمة َأَصاِبِعكَ  بِأْطَراؼِ  اِوزُتجَ  َوَل  َعيػْ

 من رلموعةً  ادلاضية احللقةِ  ح أيديكم بٌن وعرضتُ  الرَّضوي، الكبلـ ىذا مضموفِ  عن ربدَّثتُ  وقد
 ىل ريأد وال ،الُكُتب ىذهِ  من الوفًن العدد ُتبلحظوف فأنُتم إلرنازىا، وحّتَّ  إلعادهتا وقتاً  أجدُ  ال ،ادلطالب
 .ادلاضية احللقةِ  ح أسبمتوُ  وال أكملتوُ  ما الَّذي احللقة ىذه ح حديثي ِإكماؿِ  من سأسبكَّن

م إىل بَِنا الكبلـُ  وصل  من وأدعيتهم زِياراهتم من ُنصوصاً  احلديث آخرِ  ح عليُكم وقرأتُ  النِّعم، أولِياءُ  ُىم َأَّنَّ
 بعد يُقرأ الَّذي علقمة، ُدعاءِ  ح جاء ما أيضاً  عليكم قرأت وقد بُػُيوتكم، ح الَّذي الكتابُ  ،اجلناف مفاتيح

 ،وتعاىل سبحانو ا لذكر قرينٌ  فذكرىم (،ُمْنتَػَهى َساَدِتي يَا َوَورَاءَُكم اهلل َورَاءَ  ِلي لَْيسَ ) 8عاشوراء زيارة
 ،ا أطاع أطاعهم ومن ،ا أبغض أبغضهم ومن ،تعاىل ا حلبِّ  قرينٌ  ُحب هم ،ا َأَحبَّ  َأحبَّهم َفَمن

 ومن ،ا عادى عاداىم ومن ،ا واىل واالىم ومن ،ا عصا عصاىم ومن ،ا لطاعةِ  قرينةٌ  طاعُتهم
اً  وصرزنةٌ  واضحةٌ  والعبارةُ  ،با اعتصم فقد هبم اعتصم  َساَدِتي يَا َوَورَاءَُكم اهلل َورَاءَ  ِلي لَْيسَ ) 8جدَّ
 ىذهِ  كلَّ  أفَّ  وأعتقد ،وعليهم ِإليهم وَِّناياتُنا ،َوِعندىم مِّنُهم ِبداياتُنا ،ا ختم َوهِبِم ا فتح فَِبهم (،ُمْنتَػَهى

 اهلل َورَاءَ  ِلي لَْيسَ ) 8علقة دعاء ح جاءت الَّيت الكلمة ىذهِ  من جببلءٍ  وُتشرِؽ بوضوحٍ  َتشع   ادلضامٌن
 ادلضامٌن ىذهِ  ،ا إىل جلأ فقد إليهم جلأ ومن ،ا رذك فقد ذكرىم من (،ُمْنتَػَهى َساَدِتي يَا َوَورَاءَُكم
 تفسًنىم حبسبِ  قُرآَّنم ح قُرآَّنم، وح كلماهتم، ح أحاديثهم، ح أدعيتهم، ح زياراهتم، ح واضحة

 .أمجعٌن عليهم وسبلُمو اِ  صلواتُ  وتأويلهم
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اً  واضحٌ  ادلضموفُ  فهذا  َوآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى اهلل َرُسوؿِ  َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  ةِ الصََّل ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َواْنِوي - ِجدَّ
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمنْ  َواِحَدا   َوَاْجَعل  وبٌن وتعاىل ُسبحانو الباري َبٌن الطَّاعةِ  وح الذِّكرِ  ح اِنفكاؾَ  ال - َعيػْ

 بنحوٍ  كاف إفْ  ،ذكرىا ومرَّ  إليها اإلشارةُ  مرَّت يتالَّ  ادلضامٌن فُكل   ،ادلضموف ىو ادلضموف ،زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ 
 ُكلِّ  ح ا لذكر قرينٌ  وذكرىم ، ذكرٌ  ِذكرىم ؛النَّتيجة ىذه إىل تصل كل ها ،إمجايل بنحوٍ  أو تفصيلي
 رُِفع ، نٌ قري عليّ  وآؿ لعلي   ذكرٌ  وىو وآلو عليو اُ  صلَّى ذكرهُ  أفَّ  أي ﴾؛رِوْشَنَ ٌَهَ ًَسَفَؼْنَب﴿ ،األحواؿ

  .ا ِذكر مع ِذكرهُ 
 أفْ  الصَّبلة اِفتتاح عند وانوي ؟وانوي ادلراد ما - اهلل َرُسوؿِ  َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  الصََّلةِ  ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َواْنِوي
 الَّذي ىذا ،افاإلنس مضموفُ  ىي النيَّةُ  ،ادلراد ىذا ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  وذكر بذكرِاِ  مشحوناً  بَاِطُنك يكوف
 قُربةً  ،آخرهِ  إىل الظ هر صبلة ُأَصلِّي كلمات يُردِّد وأفْ  ادلصلِّي يقف أفْ  ،مطلوباً  ليس عليو وُعلِّمنا عليو رُبِّينا
 ،الُقرب ىو ىذا !ا إىل الُقربة مركز ح إنَّوُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  بذكرِ  مشحوناً  اإلنساف يكوف حينما ،ا إىل

 حٌن ،الرَّضوي ادلضموف هبذا ا إىل الُقربُ  ،الشَّافعي طريقة على األلفاظ ىذهِ  بذكر ليس ا ىلإ الُقربُ 
 ويقولوف ،غلوٌ  ىذا قائل سيقوؿُ  ،شرؾٌ  ىذا قائل سيقوؿ ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  بذكر وُمِشعَّاً  ُمشَبعاً  القلبُ  يكوف

 ،الشِّرؾ منطقُ  ؛ادلنطق ىذا أمَّا ،والعرتة الكتاب قِ منط ح الواضحة احلقائق ُتشاىدوف لكنَُّكم ،ويقولوف
م إليها يتوصَّلوف النَّتائج ىذه الُغُلو، منطقُ   بثقافةٍ  ُمعتزلية، بثقافةٍ  أشعرية، بثقافةٍ  شافعية، بثقافةٍ  ُمشبعوف أَلَّنَّ
 .قطبية

 ح ذلم قبلةً  جعلوه ،ىو لطريقةِ ا شيخَ  فجعلوا مأزؽٍ  ح وقعوا الص وفيةُ  الص وفية، إىل ُتِشر مل 8قائل يقوؿ قد
 ىذا على ُيشكلوف أكثرىم ،الشِّيعةِ  ُعلماء من ِيشِكلُ  من ُيشِكلُ  قد ولذا ،بالعبادة إليو وتوجَّهوا ،صبلهتم
 حننُ  ،طريقتهم مشايخ إىل ،ضبلذلم ح ذىبوا الص وفية بالص وفية؟ عبلقتُنا ما ،صوح كبلـٌ  أنَّوُ  من الكبلـ

 (.ُمْنتَػَهى َساَدِتي يَا َوَورَاءَُكم اهلل َورَاءَ  ِلي لَْيسَ ) ،زُلَمَّد وآؿ دٍ زُلَمَّ  عن نتحدَّث
 - الصَّادؽ إمامنا عن الرِّواية ،عليكم أقراؤىا (،الفوائد كنزُ ) كتابوِ  ح الكراجكي ادِّث ذكرىا الرِّواية ىذه
ـِ  َمعَ  َطَعاَما   َأَكلَ  َحِنيَفةَ  أَبَا ِإفَّ   َرب   ِللَّوِ  الَحْمدُ : قَاؿَ  َأْكِلو ِمن َيَدهُ  الصَّاِدؽُ  رََفعَ  فَػَلمَّا الصَّاِدؽ، اإِلَما

 إمامنا أكمل طعاماً، الصَّادؽ إمامنا مع أكل حنيفة أبو - َرْسوِلك َوِمن م ْنكَ  َىَذا ِإفَّ  اللَُّهمَّ  الَعاَلِمين،
 الػِمنَُّة، ىذه - َرْسوِلك َوِمن م ْنكَ  َىَذا ِإفَّ  للَُّهمَّ ا الَعاَلِمين، َرب   ِللَّوِ  الَحْمدُ  -8قاؿ فهكذا طعاَموُ  الصَّادؽ

 ىو (،الَخاِلق َيْشُكر َلم اْلَمْخُلوؽ َيْشُكر َلم َمن) األحاديث؛ ح ورد الَّذي ادلضموف ىذا النِّعمُة، ىذهِ 
 -8الصَّادؽ إماُمنا ؿقا فهكذا ،فيهم احلقيقي بادلعىن ،رلازياً  اِنطباقوُ  سيكوف غًنىم ح ،احلقيقي بادلعىن فيهم

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تُربِّنا مل دلاذا - َرْسوِلك َوِمن م ْنكَ  َىَذا ِإفَّ  اللَُّهمَّ  الَعاَلِمين، َرب   ِللَّوِ  الَحْمدُ   ىذا على الدِّ
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ينيَّة ادلؤسَّسةُ  َربَّتهم ىم ؟األدب ىذا على آباؤنا يُربِّنا مل دلاذا األدب؟  ُزوَّارىا حُلسينيَّاتا تُرّبِّ  مل دلاذا ،الدِّ
 ىذا سيقوؿُ  مسعوُ  ولو ،ادلضموف هبذا جاىلٌ  اخلطيب ألفَّ  أساساً  األدب؟ ىذا على وُحضَّارىا وأتباعها

 ! ؟..لكم أقوؿ ماذا ،ناصبية ثقافةٌ  ،كذلك الفضائية وصاحب ،كذلك احُلسينيَّة ؿؤو ومس ،شرؾ
 يَا: َحِنيَفة أَبُو فَػَقاؿَ  َرْسوِلك، َوِمن م ْنكَ  َىَذا ِإفَّ  اللَُّهمَّ  ين،الَعاَلمِ  َرب   ِللَّوِ  الَحْمدُ  -8الصَّادؽ قاؿ فهكذا

 عند فضائياتنا، ح ُحسينيَّاتنا، ح حوزاتنا، ح ادلوجود ادلنطق نفسُ  - َشرِيَكا   اهللِ  َمعَ  َأَجَعْلتَ  اهلل، َعْبدِ  أَبَا
 وسطنا ح السِّياسي، وسطنا ح بلمي،اإلع وسطنا ح ُمفكِّرينا، عند مراجعنا، وكبلء عند مراجعنا،

 اهلل، َعْبدِ  أَبَا يَا: َحِنيَفة أَبُو فَػَقاؿَ  - ادلنطق نفس عنها أربدَّث الَّيت ادلستدبرةُ  الثَّقافة ىي ىذه االجتماعي،
 إٌَِّب َٔمٌَُّاْ ًََِب﴿ :َتاِبوكِ  ِفي يَػُقوؿ تَػَعاَلى اهلل فَِإفَّ  َويْػَلك، -؟ اإلماـ لوُ  قاؿ فماذا - َشرِيَكا   اهللِ  َمعَ  َأَجَعْلتَ 

 اٌٍّوُ ؤَغْنَبىُُُ ؤَْْ إٌَِّب َٔمٌَُّاْ ًََِب﴿ 8التوبة سورة من والسَّبعوف الرَّابعة اآليةُ  - ﴾فَضٍِْوِ ِِٓ ًَسَسٌٌُُوُ اٌٍّوُ ؤَغْنَبىُُُ ؤَْْ

 اآلية ،ورسولو ا من اءج ؟جاء أين من اإلغناء ،فضلو من ورسولو ا ؟أغناىم من ،﴾فَضٍِْوِ ِِٓ ًَسَسٌٌُُوُ

 ال ،وكذا كذا تعين اآلية إفَّ  يقوؿ من سيأتينا ،﴾فَضٍِْوِ ِِٓ ًَسَسٌٌُُوُ اٌٍّوُ ؤَغْنَبىُُُ ؤَْْ إٌَِّب َٔمٌَُّاْ ًََِب﴿ 8تقوؿ ىكذا
 يأتنا الَّذي ىذا فليذىب ،التفسًن هبذا يُفسُِّرىا وىو ،آياهتم وىذه قرآنو وىذه الصَّادؽ ىو ىذا ،بوِ  لنا شأف

  .اجلحيم إىل بتفسًنهِ 
 َويَػُقوؿُ  ،﴾فَضٍِْوِ ِِٓ ًَسَسٌٌُُوُ اٌٍّوُ ؤَغْنَبىُُُ ؤَْْ إٌَِّب َٔمٌَُّاْ ًََِب﴿ :ِكَتاِبو ِفي يَػُقوؿ تَػَعاَلى اهلل فَِإفَّ  ،َويْػَلك: َلوُ  فَػَقاؿَ 

 - ﴾ًَسَسٌٌُُوُ فَضٍِْوِ ِِٓ اٌٍّوُ سَُْؤْحِْنَب اٌٍّوُ حَسْبُنَب ًَلَبٌٌُاْ ًَسَسٌٌُُوُ اٌٍّوُ آحَبىُُُ َِب سَضٌُْاْ ؤََّٔيُُْ ًٌٌََْ﴿ :آَخر َموِضع   ِفي
ا ،التوبة سورة من واخلمسوف التاسعة اآلية ،فضلو من سيؤتينا أيضاً  وَرُسولُو ،ورسولو فضلوِ  من اُ  َسُيؤتينا  ِإدنَّ

 َما َلَكأَن ي َواهللِ  :َحِنيَفة أَبُو فَػَقاؿَ  - الكرمي الكتاب إىل الرجوع عليكم ُأسهِّل كي اآليات أرقاـ إىل ُأشًنُ 
 َما َلَكأَن ي َواهللِ  - حنيفة؟ أبو قاؿ ماذا - الَوْقت َىَذا ِفي ِإلَّ  َسِمْعتُػُهما َوَل  اهلل ِكَتابِ  ِمن قَػَرأتُػُهَما
 احلالة ىي احلالة ىذه أليست ،با أسألكم - الَوْقت َىَذا ِفي ِإلَّ  َسِمْعتُػُهما َوَل  اهلل ِكَتابِ  ِمن قَػَرأتُػُهَما

ينيَّة؟ الشِّيعيَّة الثَّقافية السَّاحةُ  عليها الَّيت احلالة ىي احلالة ىذه أليست تعيشوَّنا؟ الَّيت  ىذه اذكروا الدِّ
 احَلْمدُ ) 8ىكذا نقوؿ الطعاـ بعد حننُ  أنَّوُ  من َسُلوه ،الفعل ردَّة والحظوا ،تعرفونوُ  ُمعمَّمٍ  أي أماـ ادلضامٌن

ا ،فقط الطعاـِ  بعد وليس ،الطعاـ بعد وليس (،الَعاَلِمٌن َربِّ  لَّوِ لِ   ِإفَّ  اللَُّهمَّ  - النِّعم من نِعمةٍ  ُكلِّ  بعد وإدنَّ
 إمامنا من اآليات مسع أفْ  بعد قاؿ ماذا حنيفة أبو - َوآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى َرُسوِلكِ  َوِمن م ْنكَ  َىَذا

 لوُ  قاؿ فماذا - الَوْقت َىَذا ِفي ِإلَّ  َسِمْعتُػُهما َوَل  اهلل ِكَتابِ  ِمن قَػَرأتُػُهَما َما يَلَكأَن   َواهللِ  - الصَّادؽ؟
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ـُ   َوَلِكنَّ  َوَسِمْعتَػُهَما قَػَرأتَػُهَما َقدْ  بَػَلى - اآليات ىذهِ  قرأت قد أنت - قَػَرأتَػُهَما َقدْ  بَػَلى -؟ الصَّادؽ اإلما
 ُأخرجُ  ال وأنا ،أمثالكم يعين ،الطريقة ىذه بنفس يُفكِّروف الَّذين - ْشَباِىكأَ  َوِفي ِفيكَ  أَنْػَزؿَ  تَػَعاَلى اهلل

 ؤََْ﴿ :َأْشَباِىك َوِفي ِفيكَ  أَنْػَزؿَ  تَػَعاَلى اهلل َوَلِكنَّ  َوَسِمْعتَػُهَما قَػَرأتَػُهَما َقدْ  بَػَلى: قَاؿَ  - منكم أيضاً  نفسي

 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  السَّجاد إمامنا كلمات ح، ﴾ؤَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ ٍََػَ ؤََْ﴿ 8ُمقفل قلُبك - ﴾ؤَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ ػٍَََ

 فِِ ًَاٌشَّاسِخٌَُْ اٌٍّوُ إِالَّ حَإًٍَِّْوُ َّؼٍَُُْ ًََِب﴿ أين؟ مفاتيحها ادلقفلة اخلزائن ىذه مقفلة، خزائن الكتاب آيات ؛عليو

م معليه ُنسلِّم أليس ،هبا نأت ىناؾ من ادلفاتيح ،﴾اٌْؼٍُِِْ  عن لٌنؤو ادلس يعين ؛ُخزَّاف ،الِعلم ُخزَّاف بأَّنَّ
  .اخلزائن
 وَبٌُٔا َِّب لٌٍُُبِيُِ ػٍَََ سَاَْ بًَْ وٍََّب﴿ :َوقَاؿَ  ،﴾ؤَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ ػٍَََ ؤََْ﴿ :َأْشَباِىك َوِفي ِفيكَ  أَنْػَزؿَ  تَػَعاَلى اهلل َوَلِكنَّ 

 ،القذرة ،الكدرة العيوف تِلك من ؟يأت أين من الصَّدأ، اذورات،الق األوساخ، الرَّين، من راف - ﴾َّىْسِبٌَُْ

تُنا لنا يقولوف ماذا ،﴾َّىْسِبٌَُْ وَبٌُٔا َِّب لٌٍُُبِيُِ ػٍَََ سَاَْ بًَْ وٍََّب﴿ 8العيوف تلك من يشربوف للَّذين ىنيئاً   ،أَِئمَّ
 َجََلء   َحِديثُػَنا)8 يقولوف أمجعٌن؟ يهمعل وسبلموُ  اِ  صلواتُ  يقولوف ماذا ،رضانا ،كاظمنا ،صادقنا ،باقرنا

 الس يوؼ يصِقلُ  الَّذي ىو الصَّيقل ،السَّيف عن الصَّدأ الصَّيقلُ  يُزيلُ  ِمثلما ،عنها الرَّينَ  يُزيل (،ِلْلُقُلوب
 ،للقلوب حياةٌ  حديثنا يقولوف فهم ،واألوساخ والتكل سات والرتاكمات الصَّدأ عنها يُزيل ،يشَحُذىا يُنظِّفها،
 ؟تقولوف ماذا بالس يوؼ، الصَّيقلُ  يفعلُ  كما ،عنها الصَّدأ رنلي عنها، الرَّينَ  رنلي للقلوب، جبلءٌ  حديثنا

ينيَّة ادلؤسَّسة واقعَ  بالضَّبط شنُثِّل أال احلوارُ  وىذا الواقعةُ  ىذه  احُلسينيَّات؟ واقع بالضَّبط شُنثِّل أال الشِّيعيَّة؟ الدِّ
 بآؿ ذلا عبلقة ال مستدبرة ثقافةٌ  عندكم وما ،زُلَمَّد آؿ ثقافةُ  ىذهِ ! ؟تقولوف ماذا يَّة؟الشِّيع الفضائيات واقع

 !!زُلَمَّد
 وىذه ،للمطبوعات التعارؼ دار ،الشَّريف الكاح كتاب من السادس اجلزء ىو وىذا ،الكاح ىو ىذا

 التسميةُ ) ؛دلعنوفا الباب من احلديث وىذا ،والعشروف احلادي احلديث ،102 صفحة ،0771 الطبعة
َياف، ابنِ  يُوُنس َعنْ  - والعشروف احلادي احلديث ،006 باب (،الطَّعاـ على والد عاء والتحميدُ  : قَاؿَ  َضبػْ

 وقتُ  فحضر قاؿ لو الصَّبلة، يعين والِعشاء الطعاـ، الَعشاء - الَعَشاء َوْقتُ  َفَحَضر اهلل َعبدِ  أَِبي َمعَ  ُكْنتُ 
 ،الَعَشاء َوْقتُ  َفَحَضر اهلل َعبدِ  أَِبي َمعَ  ُكْنتُ  - الطَّعاـ فهو الَعشاء أمَّا ،لصَّبلةا وقت حضر يعين ،الِعشاء

 ُوِضع َحتَّى َفَجَلستُ  يُوُنس، ُكنَيةُ  وِىي اهلل َعْبد أَبَا يَا أْجِلس: فَػَقاؿَ  - أُغاِدر أف أردتُ  - َأُقـو َفَذىبتُ 
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 - عليو اِ  صلواتُ  الصَّادؽ َفَسمَّى الس فرة وضعوا َلمَّا - ُوِضع ِحينَ  َفَسّمى - يعين الس فرة - الَخَواف
 وما البيت، أىل أدبُ  ىو ىذا - وآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى ُمَحمَّد   َوِمن م ْنكَ  َىَذا ِللَّو الَحْمدُ : َقاؿَ  َفرِغ فَػَلمَّا
 .منهم فهو زُلَمَّدٍ  من كاف

 - فََأْطَعَمَنا - الصَّادؽ إمامنا عند - اهلل َعْبدِ  أَِبي ِعْندَ  ُكنَّا: قَاؿَ  بَُكير، ِاْبنِ  َعن - والعشروف الثَّانية الرِّواية
 ،اإلماـ عند أكلوا ،الشِّيعة من معوُ  كاف ومن ُبكًن ابن - ِللَّو الَحْمدُ  فَػُقلَنا أَْيِديَنا رَفَػْعَنا ثُمَّ  - بطعاـ جاءنا
 م ْنكَ  َىَذا اللَُّهمَّ  :اهلل َعْبدِ  أَبُو فَػَقاؿَ  - ادلستدبرة الثَّقافة ىذهِ  - لِلَّو ْمدُ الحَ  فَػُقلَنا أَْيِديَنا رَفَػْعَنا ثُمَّ  -8يقوؿ
 يذكروف البيت أىلُ  شيءٍ  ُكل   - ُمَحمَّد وآؿِ  ُمَحمَّد   َعَلى َصل ي ،الَحْمد َلكَ  اللَُّهمَّ  ،َرُسوِلك ُمَحمَّد   َوِمن
 من الَقريبةِ  الثَّقافةِ  على نُػثَػقَّفُ  دلاذا ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  ذكر ٌنوب ا ذكر بٌن فَيقرنوف األكمل الذِّكرَ  فيو

 .الكاح من عليكم أقرأ أنا الكاح، ىو ىذا زُلَمَّد؟ آؿ ثقافةِ  من نُػثَػقَّفُ  ال دلاذا ؟ادلخالفٌن
 ىذا إىل يرجع ال ذيالَّ  الفقيو أفَّ  من ؛الشِّيعة فقهاءُ  ويقولوف ،النوري للُمحدِّث (،الوسائل ُمستدرؾُ ) وىذا

 اجلزء ىو ىذا ،يكفي ال الوسائل كتاب أفَّ  باعتبار ،ذمَّتوُ  َتربُئْ  ال الشَّرعية األحكاـ استنباط ح الكتاب
 ،الثَّالثة الطبعة وىذهِ  ،البيت آؿ ُمؤسَّسة ربقيق ،ادلسائل وُمستنبط الوسائل ُمستدرؾ ،عشر السادس
 وََكافَ : قَاؿَ  َجْعَفر، اْبنِ  ُموَسى ِإَماِمَنا َعن - لرَّابعا احلديث ،30 باب ،056صفحة ،ميبلدي 0770
 َوبِاهلل اهللِ  ِبْسمِ : يَػُقوؿ الطََّعاـ ِإلَيوِ  ُقد ـ ِإَذا السَََّلـ َعَليوِ  الصَّاِدؽُ  وََكافَ  - الصَّادؽ إمامنا يعين - الصَّاِدؽ

 ِمن َوَىذا َوبِاهلل اهللِ  ِبْسمِ  - الدعاء آخر إىل - هللا َرُسوؿِ  وآؿِ  اهلل َرُسوؿِ  َوبَػرََكةِ  اهلل َفْضلِ  ِمن َوَىذا
 (.ُمَحمَّد وآؿِ  ُمَحمَّد   َوِمن م ْنكَ  َىَذا ِإفَّ  اللَُّهمَّ ) - اهلل َرُسوؿِ  وآؿِ  اهلل َرُسوؿِ  َوبَػرََكة اهلل َفْضلِ 
 ال ،تلفزيوين نامجٍ بر  ح حنن ،دناذج ىذه واألحاديث الرِّواياتِ  بُكلِّ  آتكم مل وأنا واضحة ادلضامٌن ىذه

 يا ،أمثلة ىذه ،دناذج ىذه ،واألحاديث الرِّوايات كلَّ  اقرأ أف أستطيع وال ،الكتب ُكلَّ  أجلب أفْ  أستطيع
 .عليّ  وآؿ علي   أشياع
 الثالث احلديثُ  ،4 صفحة ،الكشي رجاؿ من أقرأ أنا ،أحد يعرتض لنْ  ادلضموف ىذا مثل أقرأ حٌن قطعاً 
َعة اأَلْرضُ  َضاَقت: قَاؿ اْلُمؤِمِنين، َأِمير َعن آبَائِو، َعن َجعَفر، أَِبي نعَ  ُزرَارَة، َعن - عشر  بسبعة - ِبَسبػْ

 َذرَّ  َوأَبُو ،َواْلِمْقَداد ،الَفاِرِسي َسْلَمافُ  م نُهم ُتمَطُروف، َوِبِهم تُػْنَصُروف، َوِبِهم تُػْرزَُقوف، ِبِهم - أشخاص
 بعد - فَاِطَمة َعَلى َصلُّوا الَّذينَ  َوُىم - ميزهتم ىي ما - ِإَماُمُهم َوَأنا :يَػُقوؿ َعِلي   وََكافَ  ،َوُحَذيَفة ،َوَعّمار

ا الكبلـ ىذا ،وُمصاهَبا آالَمها يعيشوف كانوا ،شهادهتا  ،الصَّحابة عن نتحدَّثُ  ألنَّنا دلاذا؟ الشِّيعة تقبلو ردب 
 العقل َضَرب الَّذي ادلرضُ  ىو ىذا ،شكاالتاإل تُثارُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  عن احلديث يكوف حينما لكن

 ،شيئاً  أحدٌ  يقوؿُ  ال أحد، يقوؿ ال والفقهاء والُعلماء ادلراجع إىل الكراماتِ  من ينسبوف ما ينسبوف ،الشِّيعيّ 
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 تظهرُ  وىكذا ،عقائدية وإشكاالت علمي نِقاشٍ  إىل تتحوَّؿ األمور زُلَمَّد آؿ عن الكبلـُ  يكوف حٌن ولكن
 .العقائدية الشِّيعيَّة الثَّقافية السَّاحة ح واضح بشكلٍ  اخلبيث ادلرض ىذا أعراض
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل بكم أذىب

 التاسع اجلزء من أقرأ وأنا ،الن دبة ُدعاء غًنُ  ىي ،الن دبة بزيارة ادلعروفةُ  الزِّيارة ،زماننا إماـ زيارة ح جاء وشلَّا
 0761 ،الثَّالثة الطبعة ،العرّب التأريخ مؤسَّسة ،العرّب الرتاث إحياء دار طبعة ،راألنوا حبار من والتسعٌن
 من ادلقدَّسة النَّاحية عن صادرة وىي احُلجَّة إمامنا زيارة ح جاء ماذا ،71 صفحة من وأقرأ ،ميبلدي

 ىذا غًن آخر بابٌ  يوجد ال يعين - ْقُرونَا  مَ  َمْحُتوَما   ِإنْػَفاُذهُ  ِبُكم الَعطَاءِ  َمَناِئحُ  تَػْقِديرهِ  َوِمن - التوقيعات
 ِبُكم الَعطَاءِ  َمَناِئحُ  - ا تقدير من - تَػْقِديرهِ  َوِمن - فقط الباب ىذا من تأت العطاء منائحُ  فقط الباب،
 واضحة العبارة ىذه أفَّ  أعتقد - يلالسَّبِ  َوِإلَيوِ  السََّبب َلوُ  َوأَنْػُتم ِإلَّ  م نَّا َشيء   َفَما َمْقُرونَا   َمْحُتوَما   ِإنْػَفاُذهُ 

اً   ومع لذلك، يسعُ  ال ادلقاـ لكنَّ  ،ادلطالب ح وتبسيطٍ  ،وتفصيلٍ  شرحٍ  إىل حباجةٍ  ىي صحيحٌ  ،وصرزنة جدَّ
 َمْقُرونَا   َمْحُتوَما   ِإنْػَفاُذهُ  ِبُكم الَعطَاءِ  َمَناِئحُ  تَػْقِديرهِ  َوِمن - وبيِّنة واضحة ىي بالػُمجملِ  واضحة، ىي ذلك
 ِإلَّ  م نَّا َشيء   َفَما - إماموُ  سُناِطبُ  شيعي   الزَّائرَ  ألفَّ  ولكن علينا، ُمتوقِّفةً  ليست والقضيَّةُ  - م نَّا َشيء   َفَما

  .عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  - السَِّبيل َوِإلَيوِ  السََّبب َلوُ  َوأَنْػُتم
 احلديثُ  ،027 صفحة ،إليها أشرت الَّيت الطبعة فسن ،األنوار حبار من والثَّبلثوف التاسع اجلزء ىو ىذا

 اهلل َعبدِ  اْبنِ  َجاِبر َعن آبَائِو، َعن َجعَفر، ابنِ  ُموَسى َعن ُموَسى، ابنِ  َصَدقة َعن - عشر احلادي
 ِإن ي - قاؿ؟ ماذا األعظم النَّبِّ  عن احلديثُ  - وآِلو َعَليوِ  اهلل َصلَّى اهلل َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  األَْنَصاِري،

 ابن جابر عن يَرووف واألَِئمَّةُ  ألرجو، ِإينِّ  - اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َقوؿِ  ِفي َأْرُجو َكَما َعِلي   ُحب   ِفي أَلُمَِّتي أَلَْرُجو
 ِإالَّ  أحايٌن ح ُيصدِّقوَّنم كانوا ما حوذلم من النَّاس لكنَّ ! جابر؟ ىو من جابر؟ إىل حباجةٍ  ىم ىل ا عبد

م أو لذكرىا، رلاؿ ال احلديث ُكتب ح مذكورةٌ  والقضيَّةُ  األنصاري، ا عبد ابن جابر عن وفيرو  حينما  أَّنَّ
 عن مثبلً  زُندِّثوف ىذه أيَّامنا ح اآلف مثلما بو، وتأخذُ  تقبلوُ  فالنَّاسُ  األنصاري ا عبد ابن جابر عن زُندِّثوف
 حٌن ولكن بِو، يأخذوف البيت ألىل سُلالِفاً  كاف لو حّتَّ  كبلـ أيَّ  ينقلوف شيعي، عاملٍ  عن شيعي، مرجعٍ 

 َعن َجعَفر، ابنِ  ُموَسى َعن - ىو ىو اجملتمع ُىم، ُىم النَّاسُ  بِو، يأخذوف ال البيت أىل حديثَ  يسمعوف
 َعبدِ  ِاْبنِ  َجاِبر َعن - الباقر وىو جعفر ابن موسى جد عن يعين جدهِ  عن - َجد هِ  َعن الصَّادؽ، َعن أَبِيِو،
 ُحب   - اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َقوؿِ  ِفي َأْرُجو َكَما َعِلي   ُحب   ِفي أَلُمَِّتي أَلَْرُجو ِإن ي: اهلل َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  اهلل،
  .ا إالَّ  إلو ال حقيقةُ  علي  
 ،األوىل ةالطبع الطبعة وىذه ،لُبناف ،بًنوت ،اإلسبلمي الكتاب دار منشورات ،الكوح فُرات تفسًن ىو ىذا
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 أَبُو: قَاؿَ : قَاؿَ  الَجاُرود، أَِبي َعنْ  - بسندهِ  الرِّواية ،465 احلديث رقم ،312 صفحة ،ميبلدي 0770
 َُّٓاٌشحْ ٌَوُ ؤَرَِْ َِْٓ إٌَِّب َّخَىٌٍَََُّّْ ٌَّب صَفّبً ًَاٌٍََّْبئِىَتُ اٌشًُّذُ َّمٌَُُ ٌَََّْ﴿ - عليو اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا يعين - َجعَفر

 َقوؿُ  ُخِطف الِقَياَمة َيوـُ  َكافَ  ِإَذا - الباقر؟ إمامنا قاؿ فماذا معروفة، النبأ سورة من اآلية - ﴾صٌََاببً ًَلَبيَ
 وال باأللسنةِ  ال احلقيقة هبذه يُقرِّوا أفْ  يستطيعوف ال ُخِطف - اْلَموِقف ِفي الِعَباد قُػُلوبِ  ِمنْ  اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل 

 َمن ِإلَّ  اْلَموِقف ِفي الِعَباد قُػُلوبِ  ِمنْ  اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َقوؿُ  ُخِطف الِقَياَمة َيوـُ  َكافَ  ِإَذا - لوبوالق بالُعُقوؿ
 ِذينالَّ  فَػُهم ،َعِليّ  َوَليَةِ  َأْىلِ  ِمنْ  ،﴾اٌشحَُّْٓ ٌَوُ ؤَرَِْ َِْٓ إٌَِّب﴿ :قَػُولُوُ  َوُىو طَاِلب، أَِبي اْبن َعِلي   ِبَوَليَةِ  َأقَػرَّ 

، واليةُ  ا، ِإالَّ  إَلو ال واحد، ادلعىن ألفَّ  - اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  ِبُقوؿِ  َلُهم يُػْؤَذفُ   من ،واحد ادلعىن زُلَمَّد، آؿُ  علي 
 ألَِئمَّةا ِمن َواِحَدا   َواْجَعل َرُسوِلوِ  َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  الصَََّلة ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  ِاْنِوي) 8الرَّضوي الفقو ح جاء ىنا

َنيك ُنْصبَ    .الذىب سلسلةِ  حديثُ  ،الذىب سلسلة حديثُ  إنَّوُ  واحد، ادلعىن (،َعيػْ
 صادؽ أبيوِ  عن جعفر، ابن موسى أبيو عن حّدث الرضا إمامنا ،احلديث سندُ  الذىب سلسلة من وادلراد
، باقر أبيو عن العرتة،  أمًن عن اجملتىب، احلسن عن الش هداء، سيِّد أبيوِ  عن العباد، زين أبيو عن العلـو

 ىو ىذا ،ا عن القلم، عن اللوِح، عن إسرافيل، عن ميكائيل، عن جربائيل، عن ا، رسوؿ عن ادلؤمنٌن،
 والصيغتاف ،بصيغتٌن جاء الثَّامن إمامنا عن ادلروي الذىب سلسلة حديثُ ، الذىب سلسلة حديثُ 

 طَاَلب   أَِبي اْبنُ  َعِلي   َوَليَةُ ) ؛ (َعَذاِبي ِمنْ  َأِمن ُحْصِني لَدخَ  َفَمن ُحْصِني اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل ) 8صحيحتاف
 إمامنا عن ادلروي الذىب سلسلة حديثُ  ىو ىذا ىي، ىي ،(َعَذاِبي ِمنْ  َأِمنَ  ُحْصِني َدَخلَ  َفَمن ُحْصِني
 ُحْصِني َدَخلَ  َفَمن - َدَخل نومَ  - َدَخل َفَمن ُحْصِني اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل ) 8عليو وسبلمو اِ  صلواتُ  الثَّامن

 الكلمة نفس (،َعَذاِبي ِمنْ  َأِمنَ  ُحْصِني َدَخلَ  َفَمن ُحْصِني طَاَلب   أَِبي اْبنُ  َعِلي   َوَليَةُ ) ؛ (َعَذاِبي ِمنْ  َأِمن
 َكَما َعِلي   ُحب   ِفي أَلُمَِّتي أَلَْرُجو ِإن ي) 8وآلو عليو ا صلى ا رسوؿ عن قليل قبل عليكم قرأهتا الَّيت

 . (اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َقوؿِ  ِفي َأْرُجو
 اهللُ  َسَلبَػُهم الِقَياَمة َيوـُ  َكافَ  ِإَذا - احلاجة موطن منها أأخذُ  ،طويلة الرِّواية ،فُرات تفسًن ح ثانية روايةٌ 
 َوالَباُقوفَ  َوِشيَعتُػَنا َنحنُ  ِإلَّ  يَػُقوُلَها َل  - ادلوقف أىل من ا رسوؿ زُلَمَّدٌ  ا إالَّ  إلو ال يسلبُ  ا - ِإيَّاَىا
َها  ًَلَبيَ اٌشحَُّْٓ ٌَوُ ؤَرَِْ َِْٓ إٌَِّب َّخَىٌٍَََُّّْ ال صَفّبً ًَاٌٍََّْبئِىَتُ اٌشًُّذُ َّمٌَُُ ٌَََّْ﴿ :يَػُقوؿ اهلل َسِمعتَ  َأَما بُػَراء، م نػْ

 ِإَذا) ،ا َويلِّ  ِبَعِلي   8ِإكماذلا من البُدَّ  وقطعاً  - اهلل َرُسوؿُ  مَّدُمحَ  اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  قَاؿَ  َمن: قَاؿَ  ،﴾صٌََاببً
 (.اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقل اهلل َرُسوؿ ُمَحمَّد   اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َأَحدُُكم قَاؿَ 
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 احلاكم وىو ادلخالفٌن لماءعُ  من عاِلماً  أفَّ  أتعلموف ،الكوح فرات تفسًن من عليكم قرأهتا ادلضامٌن ىذه
 التنزيل شواىد ،الثَّاين اجمللَّد ىو ىذا ،فرات تفسًن عن نقلها ،كتابوِ  ح الرِّوايات ىذهِ  نفس أورد احلسكاين

 صفحة إىل نذىب إذا ،قمري ىجري 0205 ،الثَّالثة الطبعة ،امودي الشَّيخ ربقيق ،التفضيل لقواعد
 نفس الكوح، فرات تفسًن عن نَػَقَلُهما احلديثاف ،0266 الثَّاين احلديث رقم ،0265 احلديث رقم ،267

اً، وجليةٌ  واضحةٌ  ادلضامٌن ىذه .قليل قبل عليكما قرأهتما اللَّذين احلديثٌن  الَّيت التفسًنية األحاديث ح جدَّ
 ،الزِّيارات وح ،والعقائد ادلعارؼ أحاديث وح ،الكرمي الُقرآف تفسًن ح عليهم اِ  صلواتُ  عنهم وردت

اً، واضحة ادلضامٌن الشَّريفة، واألدعيةِ   وآؿ زُلَمَّدٍ  ِذكر معَ  ا ذكر َقرفِ  من الرضوي الفقوِ  ح جاء فما جدَّ
 وىذا! والعرتة الكتابِ  منهجِ  ضرورياتِ  من ضروريةٌ  وىذهِ ! البيت أىل ثقافة بديهيات من َبديهةٌ  ىذهِ  زُلَمَّد
 عليهم وسبلمو ا صلواتُ  البيت أىلُ  يريدىا الَّيت البُنية حبسب الشِّيعيّ  العقلِ  ح التفكًن أصوؿ من أصلٌ 

 !!أمجعٌن
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 اهللُ  َصلَّى اهلل َرُسوؿِ  َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  الصَََّلة ِاْفِتَتاح ِعْندَ  َواْنِوي) 8الرِّضا إمامنا قوؿ من ادلراد أفَّ  أعتقدُ 
 وال ،ذكرت ما على احُلكم ح تستعجلوا ال أقوؿ فإينِّ  ذلك ومعَ  واضحاً، صار ادلعىن أفَّ  أعتقدُ  (،آلوو  َعَليو

 فما .النِّهائية الصورة اخُلبلصة أُعطيكم ذلك وبعد حديثي ُأكِمل حّتَّ  انتظروين أيضاً، الَفهمِ  ح تستعجلوا
 وِذكرُ  وتعاىل سبحانو الباري ذكرُ  ؛الصَّبلة اِفتتاح عند ،اـاإلحر  تكبًنة عند النػِّيَّة أفَّ  من الرِّضا إمامنا ذكرهُ 

 معىن ُأخرى بعبارةٍ  الػُمصلِّي، يعيشها ،اإلنساف يعيشها الَّيت النَّفسيةُ  واحلالةُ  ادلضموف ىو وادلراد َرُسولِو،
 الصَّحيح، بالتوج و ة،بالرَّوحاني ُمشبعٌ  أنَّوُ  يعين ادلعىن أىل من ادلعىن، أىل من فبلفٌ  يُقاؿ أال الػُمصلِّي،

 من الوصف هبذا ُوصفوا ُوجدوا إفْ  فهؤالء شئت، ما وُقل والعبادِة، للذكر ُمتفرِّغٌ  قلبوُ  الصَّحيحة، بادلعرفةِ 
م  .ادلعىن أىل من أَّنَّ
 أفْ  (،وآلو َعَليو اهللُ  َصلَّى َرُسوِلو َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  الصَََّلة ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َواْنِوي) 8قاؿ حٌن الرِّضا إمامنا ُمراد

 زلمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  أجواءِ  ح مضمونوُ  يكوف وأفْ  يعيشها، الَّيت الػُمصلِّي حالةُ  تكوف أف الػُمصلِّي، معىن يكوف
 القانوف ىذا ُىم، ا ذكر إىل البوابة فإفَّ  ا نذكرَ  أفْ  أردنا إذا حننُ  با، اعتصم فقد هبم اعتصم من فإفَّ 

 الشِّيعة، دستور الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة قالت ما (،ِبُكم َبَدأ اهلل َأرَادَ  َمنْ ) 8الكبًنة اجلامعة لزِّيارةا ح واضح
 ادلضموف، ىذا نفس عن يتحدَّثُ  فاإلماـُ  (،ِبُكم َبَدأ اهلل َأرَادَ  َمنْ ) 8قالت (با بدأ ا أراد َمن) 8قالت ما

 .ادلضموف ىذا إىل سأعود تُفهرس، أف البُدَّ  تُرتَّب، أفْ  دَّ البُ  ادلطالب ولكنَّ  إليِو، وسأعودُ 
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَدا   َواْجَعل -8يقوؿ حٌن ِإنَّو  اِ  صلواتُ  نفسوِ  عن يتحدَّثُ  ىو قطعاً  - َعيػْ
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 اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّةِ  زماننا إماـ عن سيكوف لنا بالنِّسبة واحلديثُ  زمانِو، ح لشيعتوِ  عليو وسبلموُ 
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّة ِمن َواِحَدا   َواْجَعل - عليو وسبلموُ   ح أدخل أف أُريد ال إليو، يكوف التوج و أفَّ  أي - َعيػْ

 فبل والعرتة، الكتابِ  منطقِ  ومن الصَّحيح، بشكلها الص ورةُ  تتضح حّتَّ  عليَّ  اصربوا ولكن التفاصيل ُكلِّ 
 الَّيت الشَّافعي طريقة حبسبِ  ادلضامٌن ىذهِ  تفهموا ال بالسَّذاجة، ادلضامٌن ىذهِ  تفهموا وال الفهم تستعجلوا
 اِ  صلواتُ  كلماهتم َفهم ح شيء ُكلِّ  ح الُعرح الظ هور يعتمدوف حينما ومراجعنا علماؤنا يعتمدىا
 .أمجعٌن عليهم وسبلموُ 
 8سريعة جولةٍ  ح الكرمي الكتاب آيات بٌن جولةٍ  ح أخذكم

 فَإَّْنََّب ًَاٌَّْغْشِةُ اٌَّْشْشِقُ ًٌٍَِّوِ﴿ 8البقرة سورة من ،003 آية ،ادلئة بعد العاشرة بعد اخلامسة اآلية ،البقرة سورةُ 

 ًَاٌَّْغْشِةُ َّشْشِقُاٌْ ًٌٍَِّوِ﴿ 8ُىناؾ يعين َثَّ  فَثمَّ  ،ُثَّ  ليست ىذه َثَّ  ؛فثمَّ  ،فَػُهناؾ يعين ؛فَػَثمَّ  ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ

اه أيِّ  ح ؛﴾حٌٌٌَُُّاْ فَإَّْنََّب  ؟من ؟أنتم ؟أنا ؟اآلية ىذهِ  يفهمُ  الَّذي من ،﴾ػٌٍَُِْ ًَاسِغٌ اٌٍّوَ إَِّْ اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ﴿ ؛اذبِّ
 لطريقة اً وفق القرآف يُفسِّر وىو الطوسي شيُخنا يفهمها الَّذي من ؟ا كتابُ  َحسبُنا قالوا الَّذين أولئك

 يفهم الَّذي ىو من ومراجعنا، ُعلمائنا من فبلف فبلف، ُفبلف، ؟الطباطبائي ؟الطربسي ؟ىو من ؟النَّواصب
  .علي   عن ُأحدِّثكم إينِّ  اآلية؟ ىذه معىن
 صفحة ،معاً  ادلطبوعٌن اجلزأين ذات الطبعة ىذه ،األعلمي ُمؤسَّسة ،الطربسي لشيخنا االحتجاج ىو ىذا

 أردتُ  إذا ُمتشاهِبة، آيٍ  ح احتجاجوُ  8ُعنواف ربت ،030 صفحة ،ميبلدي 0761 الثَّانية الطبعة ،030
 (،متشاهبة الُقرآف من بآيٍ  عليو ُمستدالً  جاء زنديق على احتجاجو) 8الرَّئيس ادلوضوع ُعنواف إىل تذىبوا أفْ 

 ترتبطُ  الَّيت الكلمات كبلموِ  من أأخذ طويل الكبلـُ  األوصياء؟ َسيِّدُ  قاؿ ماذا احلاجة، موطن إىل أذىبُ 
 ادلؤمنٌن أمًنُ  ادلؤمنٌن؟ أمًنُ  يتحدَّث شيءٍ  أيِّ  عن - الػَمََلِئَكة تَنزَّؿُ  ِبوِ  الَِّذي -8يقوؿ أفْ  إىل اآلية، هبذهِ 

 احلديث طويل، الكبلـ - الُحَجج؟ َىُؤَلءِ  َمن: السَّاِئلُ  قَاؿَ  - يسأؿ السَّائل ا، ُحَجج عن يتحدَّث
 الَِّذين اهلل َأْصِفَياء ِمن َمَحلَّوُ  َحلَّ  َوَمن اهلل َرُسوؿُ  ُىم: قَاؿَ  الُحَجج؟ َىُؤَلءِ  َمن: السَّاِئلُ  قَاؿَ  - طويل

  .معو يأت دائماً  ذكُرىم ورسولو، بنفسوِ  ا قَػَرنَػُهم - َوَرُسولو بِنَػْفِسوِ  اهللُ  قَػَرنَػُهم
 منها تنفروف الَّيت احلقائق ىذهِ  رُباِصركم مكاف لِّ كُ  ح ىي ىي البيت، أىل ثقافةُ  ىي ىذهِ  ُتبلحظوف
 من مكاف، ُكلِّ  من زُناِصركم زُلَمَّد آؿ حديثُ  ىو ىذا النَّاصبة، ادلستدبرة الثَّقافة إىل راكضٌن وتذىبوف
 من الشِّيعي، وجداننا من ُخطَبهم، من كلماهتم، من أدعيتهم، من زياراهتم، من أحاديثهم، من قُرآَّنم،
 وإفْ  آثارىم، من بقايا فيوِ  بقيت الشِّيعي الوجدافُ  ىذا آثارىم، من بقايا فيوِ  بقيت الَّذي الشِّيعي اوجدانن
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 الُحَجج؟ َىُؤَلءِ  َمن: السَّاِئلُ  قَاؿَ  - الكدرة ،القذرة الُعُيوفِ  من جاءتنا الَّيت الثَّقافة بتلكَ  تلطَّخ ما تلطَّخ
 َعَلى َوفَػَرضَ  َوَرُسولو، بِنَػْفِسوِ  اهلل قَػَرنَػُهم الَِّذين اهلل َأْصِفَياء ِمن لَّوُ َمحَ  َحلَّ  َوَمن اهلل َرُسوؿُ  ُىم: قَاؿَ 

 اأَلْمر ُوَلةُ  َوُىم - ا َأطَاعَ  َأطَاَعُهم َمنْ  - لِنَػْفِسوِ  م نَها َعَليِهم فَػَرضَ  الَِّذي ِمَثل طَاَعِتِهم ِمن الِعَباد
 اٌشَّسٌُيِ إٌََِ سَدًُّهُ ًٌٌََْ﴿ :ِفيِهم َوقَاؿَ  ،﴾ِِنىُُْ األَِْشِ ًَؤًٌُِِْ اٌشَّسٌُيَ ًَؤَطِْؼٌُاْ اٌٍّوَ ؤَطِْؼٌُاْ﴿ :ِفيِهم اهللُ  قَاؿَ  الَِّذينَ 

 الَّذي األمر ىذا ىو ما - اأَلْمر؟ َذاؾَ  َما :السَّاِئلُ  َقاؿَ  ،﴾ِِنْيُُْ َّسْخَنبِطٌَُٔوُ اٌَّزَِّٓ ٌَؼٍََِّوُ ِِنْيُُْ األَِْشِ ؤًٌُِِْ ًَإٌََِ
 ِبوِ  الَِّذي :َعَليو اهللِ  َصلواتُ  َعِلي   قَاؿَ  - األوصياء َسيِّد يا عن تتحدَّث وأنت اآليات ىذهِ  عنوُ  تتحدَّثُ 

 ،وُعمر   ،َوَعَمل   ،َوَأَجل   ،َوِرْزؽ   ،َخلق   ِمنْ  ،َحِكيم َأْمر   ُكلُّ  ِفيَها يُػْفَرؽُ  الَِّتي اللَّيَلةِ  ِفي اْلَمََلِئَكةُ  تَػنَػزَّؿُ 
 َوالسََّفَرةِ  َوَأْصِفَيائو ِللَّو ِإلَّ  تَػْنَبِغي َل  الَّتي َواْلُمْعِجَزاتِ  ،َواأَلْرض السََّمَواتِ  َغيبِ  َوِعلم ،َوَموت   ،وَحَياة  

  ؟ادلؤمنٌن أمًن يقوؿ ماذا ؟ىؤالء ىم من - َخْلِقو َوبَينَ  بَيَنوُ 

 ىو ما علي   كبلـُ  ىذا - ﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ نََّبفَإَّْ﴿ :قَاؿ الَِّذي - ا وجوُ  ُىم - اهلل َوجوُ  َوُىم -8يقوؿ
 اِ  صلواتُ  لعلي   يكوف أفْ  زُنتمل الكبلـ ىذا ولكن أقوؿ ضعيف، ااِلحتجاج كتابُ  تقولوف بكبلمي،

 لَّذيا الػُهراء وخِببلؼ ادلخالفٌن ُكتب من تأخذونوُ  الَّذي الػُهراء خببلؼِ  منوُ  َصَدر قد يكوف وأفْ  عليو،
 - َوُىم -8يقوؿ األوصياء؟ سيِّدُ  يقوؿ فماذا النَّواصب، من هبا ِجئتم وأصوؿ قواعد على أنتم تنسجونوُ 

اْ فَإَّْنََّب﴿ 8قَاؿ الَِّذي اهلل َوجوُ  َوُىم - ا وبٌن اخللق بٌن فيما السَّفرة ىؤالء  ،يقوؿ ُثَّ  - ﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّ
 - ادلؤمنٌن أمًن كبلـُ  ىذا - اْلَمْهِديّ  يَعِني اهلل بَِقيَّةُ  ُىم -8يقوؿ بكبلمي، ىو ما مِو،كبل ح اإلماـ يستمر

 ِانِقَضاءِ  ِعْند يَأِتي اْلَمْهِدّي، يَعِني اهلل بَِقيَّةُ  ُىم ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ فَإَّْنََّب﴿ 8قَاؿ الَِّذي اهلل َوجوُ  َوُىم
 - َوَجورَا   ظُْلَما   ُمِلَئت َكَما َوَعْدَل   ِقْسطَا   اأَلْرضَ  فَػَيْملُ  - االنتظار فرتة يعين النَِّظرة ىذه - النَِّظَرة َىِذه
  .الكبلـ آخر إىل

 دار، حيثما احلقّ  معوُ  يدور الَّذي حبسب األوصياء؟ سيِّدِ  حبسب اآلية ىذهِ  ح ادلقصود ا وجوُ  فمن
 أيدينا بٌن الَّذي الُقرآفُ  وىذا النَّاطق، الكتابُ  ىو الَّذي حبسبِ  معو، والُقرآفُ  الُقرآفِ  مع ىو الَّذي حبسب

 8اآلية ىذهِ  معىن ح يقوؿ الَّذي ىو علّي، ُعنواَّنا الَّيت الكاملة احلقيقة حبسبِ  الصَّامت، الكتابُ  ىو
 سورة ىذه .عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـُ  (،اْلَمْهِديّ  يَعِني اهلل بَِقيَّةُ  ُىم اهلل، َوْجوُ  فَػَثمَّ  تُػَولُّوا فَأَيْػَنَما)

  ؟عرّب ابن من أـ ؟قطب سيِّد من فسَّرهتا ىل البقرة
اْ فَإَّْنََّب ًَاٌَّْغْشِةُ اٌَّْشْشِقُ ًٌٍَِّوِ﴿ عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  علي   بكبلـِ  فسَّرهتا إنَّين  ا وجو ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّ
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ـُ   ؟ُقطب َسيِّد يقوؿ كما تقولوف أـ علي   يقوؿ كما أتقولوف ؟أنتم تقولوف فماذا علي ، يقوؿ ىكذا نازمان إما
 من تنفقوف ما ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب حُنفِمٌَُْ ًََِب﴿ 8ادلئتٌن بعد والسَّبعٌن الثَّانية اآلية ح ،البقرة سورة ح أيضاً 
 التصو ر، هبذا النِّية، هبذهِ  كاف إذا إالَّ  يُقبلُ  ال ااِلنفاؽ ذلك فإفَّ  نفاقهاإ ح وسُللصٌن صادقٌن تكونوف نفقةٍ 
 .﴾اٌٍّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب حُنفِمٌَُْ ًََِب﴿ ،الفهم هبذا

 ػٍََْْيُِْ ًَصًَِّ بِيَب ْيًَُِحُضَوِّ حُطَيِّشُىُُْ صَذَلَتً ؤٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُزْ﴿ 8ادلئة بعد الثَّالثةِ  اآلية ح ،التوبة سورة إىل ذىبنا إذا

 عملياً  يتحقَّق لنْ  - ﴾اٌٍّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب حُنفِمٌَُْ ًََِب﴿ - ادلعىن ىذا - ﴾ػٌٍَُِْ سَِّْغٌ ًَاٌٍّوُ ٌَّيُُْ سَىٌَٓ صَالَحَهَ إَِّْ

يُِ حُطَيِّشُىُُْ لَتًصَذَ ؤٌََِْاٌِيُِْ ِِْٓ خُزْ﴿ - ادلئة بعد الثَّالثة اآلية ح الص ورة هبذهِ  إالَّ   صاَلَحَهَ إَِّْ ػٍََْْيُِْ ًَصًَِّ بِيَب ًَحُضَوِّْ

 .ادلئة بعد الثاَّلثة اآلية ح ىذا - ﴾ػٌٍَُِْ سَِّْغٌ ًَاٌٍّوُ ٌَّيُُْ سَىٌَٓ

 ػٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَسََْشٍَ اػٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ 8اآليات ىذهِ  نفسِ  سياؽِ  ح ،التوبة سورة من ادلئة بعد اخلامسة اآلية ح

اه ُمتَّجهة األعماؿ يعين ،﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَسَسٌٌُُوُ  واحدة، رؤية ربت واحد، نظر واحد، نظرٍ  ربت واحد، باذبِّ
 تشًنُ  كل ها الزَّىرائيَّة يعين العلويَّة الػُمحمَّديَّة الثَّقافة وأفَّ  ،الُقرآف أفَّ  ُتبلحظوف أال واألَِئمَّة، رسولِو، ا، رؤية
 ،الصَّبلة اِفتتاح نيَّةِ  خبصوص الرِّضا إمامنا حديث ح مرَّ  الَّذي ادلضموف نفس إىل ،احلقيقة ىذهِ  إىل

 من؟ على ُتطبَّق زماننا ح عملياً  اآلف اآلية ىذهِ  ،عليو وسبلموُ  اِ  صلوات زماننا إلماـ التوج و وخبصوصِ 
 ا ألفَّ  ؟دلاذا الفكرة ىذه النػِّيَّة ىذه ربملوف وأنتم ،وااعمل وقل ؛﴾اػٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ ،احلسن ابن احُلجَّةِ  على

 أمر ؟﴾اػٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ 8اآلية ىذه معىن ما النِّية، هبذه يرونكم، ا رسوؿ آؿ ألفَّ  يراُكم، رسولوُ  ألفَّ  يراُكم،

 وكلماهتم واضحة اآلية ،﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ سَسٌٌُُوًَُ ػٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَسََْشٍَ اػٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ ،أمر اْعَمُلوا أمر، ُقلْ  أمر، بعد
اً  واضحة الشَّريفة  .ِجدَّ

 الَِّذينَ  َتْطُرد َواَل  ﴾ًَاٌْؼَشِِِّ بِبٌْغَذَاةِ سَبَّيُُ َّذْػٌَُْ اٌَّزَِّٓ حَطْشُدِ ًَالَ﴿ 8واخلمسوف الثَّانية اآلية ،األنعاـ سورة ح
 ليس فَالنَّب   لؤلمَّة، ادلعنوية اجلهة من لكن للنََّب، اللفظية ةاجله من خطابٌ  اخلطاب ىذا َربػَُّهم، َيدعوف
 بلساف التعبًن، هبذا األسلوب، هبذا اللساف، هبذا نَػَزؿ الُقرآف ؛أَِئمَّتنا قاؿ كما اخلطابات، ىذهِ  دلثل زُلتاجاً 

 وجو يريدوف ىؤالء ؛﴾ًَخْيَوُ ُّشِّذًَُْ ًَاٌْؼَشِِِّ ذَاةِبِبٌْغَ سَبَّيُُ َّذْػٌَُْ اٌَّزَِّٓ حَطْشُدِ ًَالَ﴿ جارة يا وامسعي أعين إيَّاؾِ 
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 ادلساء يعين والعشي الصبح، يعين الغداة ﴾ًَاٌْؼَشِِِّ بِبٌْغَذَاةِ سَبَّيُُ َّذْػٌَُْ اٌَّزَِّٓ حَطْشُدِ ًَالَ﴿ ،وجهوُ  يُريدوف ا،

 ا، وجو يريدوف ؛﴾ًَخْيَوُ ُّشِّذًَُْ ًَاٌْؼَشِِِّ بِبٌْغَذَاةِ يُُسَبَّ َّذْػٌَُْ اٌَّزَِّٓ حَطْشُدِ ًَالَ﴿ ،الليل بدايةُ  الليل، يعين

 شَِْءٍ ِِّٓ حِسَببِيُِ ِِْٓ ػٍََْْهَ َِب﴿ ا وجو يريدوف وجهُو، يُريدوف ا، يريدوف تتحدَّث ال اآليات تبلحظوف

 لفظاً  التوجيو ا، لرسوؿ يُقاؿ ال الكبلـ ىذا ،﴾ٌظَّبٌِّنِيَا َِِٓ فَخَىٌَُْ فَخَطْشُدَىُُْ شَِْءٍ ِِّٓ ػٍََْْيُِ حِسَببِهَ ِِْٓ ًََِب

 تُػبَػيِّنوُ  ؟دلن احلساب إذاً  ،﴾شَِْءٍ ِِّٓ ػٍََْْيُِ حِسَببِهَ ِِْٓ ًََِب شَِْءٍ ِِّٓ حِسَببِيُِ ِِْٓ ػٍََْْهَ َِب﴿ ،لؤلُمَّة معىنً  لُو،
 سورة من والعشرين والسَّادسة ،والعشرين مسةِ اخلا اآلية ح ،الغاشية سورة إىل ذىبنا ما إذا الغاشية، ُسورة

 التعبًن إفَّ  ؛عندنا والرِّوايات إلينا، واحلساب اإلياب ،﴾حِسَببَيُُْ ػٍََْْنَب إَِّْ ثَُُّ ۞ إَِّببَيُُْ إٌَِْْنَب إَِّْ﴿ 8الغاشية
 .زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على يعودُ  الصِّيغة هبذه القرآين

اً  واضحٌ  ادلعىن ،الكبًنة اجلامعة ارةالزِّي ح واضحٌ  ادلعىن وىذا  - فيها؟ نقرأُ  ماذا الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة ح جدَّ
ةِ  َوِميَراثُ  َوَمْعِدنُو َأْىُلوُ  َوأَنْػُتم َوِإلَيُكم َوِمْنُكم َوِفيُكم َمَعُكم والَحقُّ   ِإلَيُكم الَخْلقِ  َوِإيَابُ  ِعْندَُكم النُبُػوَّ

 ألفَّ  مّنا صادرٌ  اخلطاب ىذا خطاب ىنا َعَليُكم؛ َوِحَسابُػُهم ِإلَيُكم اخلَْلقِ  يَابُ َوإِ  - َعَليُكم َوِحَسابُػُهم
 واحداً  ُزرتُ  إذا أقولُو، أنا أقولُو، َكامبلً  بليغاً  قوالً  ا رسوؿ ابن يا َعلِّمين8 اذلادي لئلماـ قاؿ ىكذا الن خعي
 8ُىنا لساَّنم اللساف ىذا أمَّا - َعَليُكم َوِحَسابُػُهم مِإلَيكُ  الَخْلقِ  ِإيَابُ  - 8خناطبهم حننُ  فلذلك ِمْنُكم،

 ُمنعِقداً  ادلقاـ ليس وأحاديثهم رواياهتم ح ُفسِّرت ادلضامٌن وىذه - ﴾حِسَببَيُُْ ػٍََْْنَب إَِّْ ثَُُّ ۞ إَِّببَيُُْ إٌَِْْنَب إَِّْ﴿
 .الكرشنة اآليات ىذه ح جاء ما تفاصيل ح للدخوؿ

 إٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِْءٍ وًُُّ ىٌَُ إٌَِّب إٌَِوَ ٌَب آخَشَ إٌَِيبً اٌٍَّوِ َِغَ حَذْعُ ًٌََب﴿ 8القصص سورة من والثمانٌن الثَّامنة اآلية إىل ذىبنا إذا

 مراجعنا إىل أـ ادلخالفٌن؟ إىل أذىب ىل اآلية؟ ىذه يل سيُػَفسِّر الَّذي من ،﴾حُشْخَؼٌَُْ ًَإٌَِْْوِ اٌْحُىُُْ ٌَوُ ًَخْيَوُ
 ،الكاح ىو ىذا ،الكاح إىل سأذىب !!ىؤالء بكل يل شأف ال النَّاصب؟ ادلخالف الفكر ح يكرعوف الَّذين
 0206 ،السَّادسة الطبعة ،إيراف ،األسوة دار طبعة الطبعة وىذهِ  ،الشَّريف الكاح من األوَّؿ اجلزء ىو وىذا

 الَحاِرث َعن - النَّوادر بابُ  يد،التوح كتاب من األوَّؿ اجلزء من التوحيد جوامع باب بعد ،قمري ىجري
 :َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  اهلل َقوؿِ  َعنْ  - الصَّادؽ إمامنا يعين - اهلل َعْبدِ  أَبُو ُسِئل: قَاؿَ  النَّصري، الػُمغيرة ابنِ 
 ىذا - اهلل َوْجو ِإلَّ  يءشَ  ُكلُّ  يَػْهِلكُ  يَػُقوُلوف: قُلتُ  ؟ِفيو يَػُقوُلوفَ  َما: فَػَقاؿَ  ،﴾ًَخْيَوُ إٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِْءٍ وًُُّ﴿
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 - ِمْنو يُػْؤَتى الَِّذي اهلل َوْجوُ  ِبَذِلك َعَنى ِإنَّما َعِظيَما ، قَػْوَل   قَاُلوا َلَقد اهلل، ُسْبَحافَ : فَػَقاؿَ  - النَّواصب قوؿ

 يُػْؤَتى الَِّذي اهلل َوْجوُ  ِبَذِلكَ  َعَنى ِإنَّما - الصَّادؽ إمامنا يُفسِّرىا ىكذا ،﴾ًَخْيَوُ إٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِْءٍ وًُُّ﴿ ؛فاآليةُ 
 أفَّ  ُتبلحظوف أال (يُػْؤَتى م ْنوُ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) الشَّريف؟ الن دبة ُدعاء ح زمانك إماـ زُباطب ماذا - ِمْنو

 .(يُػْؤَتى م ْنوُ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ )؟ احَلسن ابن احُلجَّةِ  إىل تقودنا ُكل ها ادلضامٌن
 ،عليو اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا عن ،الثَّالثة الرِّواية ،042 صفحة ،ثانية روايةً  الشَّريف احالك من أيضاً  وأقرأ
 َنحنُ  اهلل، َوْجوُ  َوَنحنُ  َوآِلو، َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى ُمَحمََّدا   نَِبيػََّنا اهلل َأْعطَاهُ  الَِّذي الػَمثَاِني َنحنُ  -؟ قاؿ ماذا
ا يعين ىل ،خلقو ح ا عٌنُ  - َخْلِقو ِفي اهلل َعينُ  َوَنحنُ  َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ  اهلل َوْجوُ   أَّنَّ

 اهلل َوْجوُ  َوَنحنُ  - خلقو ُكلِّ  ح َخلقو ح ا عٌنُ  ُمعيَّنة، مكانيةٍ  جهةٍ  ح أو ُمعيَّنة زمانيةٍ  جهةٍ  ح موجودة
 وجوُ  ىو ىذا فقط؟ الشِّيعي الوسط ح ىو ىل أظهرنا بٌن التَػَقل ب ىذا - َأْظُهرُِكم نَ بَي اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ 

 .مكاف ُكلِّ  ح ادلتجلِّي ا وجو ا،
 وآؿ دبَُحمَّدٍ  هبم - فَِبِهم - رجب؟ شهر دعاءِ  ح نقرأ ماذا رجب، شهر دعاء ح نقرأهُ  الَّذي ادلعىن ىذا

 .َوَأْرَضك َسَماَءؾَ  َمَلتَ  فَِبِهم أَْنت، ِإلَّ  ِإَلو َل  َأفْ  َظَهر َحتَّى َوَأْرَضك اَءؾَ َسمَ  َمَلتَ  فَِبِهم - زُلَمَّد
 كلمات ىذهِ  أليس ،وجهك وبنورِ  - َشيء ُكلُّ  َلوُ  َأَضاءَ  الَِّذي َوْجِهكَ  َوبِنُػْورِ  -؟ ُكميل دعاء ح نقرأ ماذا

م عن تتحدَّثُ  وواضحة صرزنة ادلعصومٌن  ا، وجوِ  إىل نتوجَّوُ  إنَّنا زماننا إماـ إىل نتوجَّوُ  فحينما ،ا وجوُ  أَّنَّ
 .َشيء ُكلُّ  َلوُ  َأَضاءَ  الَِّذي َوْجِهكَ  َوبِنُػْورِ  - ا إىل نتوجَّوُ  ِإنَّنا

 - َخْلِقو ِفي اهلل َعينُ  َوَنحنُ  ،َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ  اهلل َوْجوُ  وَنحنُ  - الباقر؟ ىنا يقوؿ ماذا

 - ﴾ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَسَسٌٌُُوُ ػٍَََّىُُْ اٌٍّوُ فَسََْشٍَ اػٌٍَُّْاْ ًَلًُِ﴿ 8قليل قبل قرأنا كما ترى الَّيت ىي ىذه ا َعٌنُ 
 - َجِهَلَنا َمن اَوَجِهَلنَ  َعَرفَػَنا َمنْ  َعَرفَػَنا ِعَباِده َعَلى بِالرَّْحَمةِ  اْلَمْبُسوَطةُ  َوَيَدهُ  َخْلِقو ِفي اهلل َعينُ  َوَنحنُ 

 َأْعَضاد   -؟ الد عاء قاؿ ماذا واجملرور اجلار قبل - َفِبِهم -( َشيء ُكلُّ  َلوُ  َأَضاءَ  الَِّذي َوْجِهكَ  َوبِنُػْورِ )
 أقرأ أنا - فَِبِهم َوُروَّاد َوَحَفَظة   َوَأْذَواد َوُمَناةُ  َوَأْشَهاد َأْعَضاد   - زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٌ  ؟ىؤالء ىم من - َوَأْشَهاد

 ِبوِ  َيْدُعوؾَ  َما َجِميعِ  ِبَمَعاِني َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ ) 8بدايتوُ  الَّذي الرَّجب الد عاء ىذا من اجلناف مفاتيح من
 دبَُحمَّدٍ  ،هِبؤالء - فَِبِهم َوُروَّاد َوَحَفَظة   َوَأْذَواد َوُمَناة   -؟ ىؤالء ىم من - َوَأْشَهاد َأْعَضاد   -( َأْمِرؾ ُوَلةُ 
 ،ادلضموف ىذا عن نتحدَّث حننُ  - أَْنت ِإلَّ  ِإَلو َل  َأفْ  َظَهر َحتَّى َوَأْرَضك َسَماَءؾَ  َمَلتَ  - زُلَمَّد وآؿ
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّة ِمن َواِحَدا   فَاْجَعل) 8الرِّضا إمامنا يقوؿُ  حٌن  دبعىنٍ  الساذج، احلسِّي ادلعىن هبذا ال (،َعيػْ

 فهذه ِنصاهبا، ح توضع وأف ِسياِقها ح ادلعاين تُفهم أفْ  البُدَّ  ادود، اللفظي لظهورا ىذا من أعمق
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 َوَأْشَهاد َأْعَضاد   - أوصافهم ىذهِ  األَِئمَّة ىُؤالء (،األَِئمَّة ِمن َواِحَدا   اْجَعل) ،ذلم أوصاؼٌ  ىي األوصاؼ
 - اجلناف مفاتيح من أقرأ أنا عليو، وسبلمو ا واتصل زماننا إماـ عن مروي الد عاء ىذا - َوَأْذَواد َوُمَناة  

 ِإَلو َل  َأفْ  َظَهر َحتَّى َوَأْرَضك َسَماَءؾَ  َمَلتَ  - هبم - فَِبِهم َوُروَّاد َوَحَفَظة   َوَأْذَواد َوُمَناة   َوَأْشَهاد َأْعَضاد  
 ىذا ا، إىل أتوجَّوُ  إنَّين الُوجود، ُكلِّ  ح أنت إالَّ  إلو ال أظهر الَّذي ىو ىذا إليو أتوجَّوُ  فحٌن - أَْنت ِإلَّ 

 أـ ،قطب سيِّد من لكم أنقلوُ  الكبلـ ىذا كتبتها؟ أنا أدعييت أو أدعيتهم األدعيةُ  ىذهِ  كبلمي؟ أو كبلمهم
 أفَّ  تبلحظوف أحاديثهم، ىذه ،زمانكم إماـ كلمات ىذه الغزَّايل؟ من أـ ،الشافعي من أـ ،عرّب ابن

 شَِْءٍ وًُُّ﴿ ،أحاديثي ح عنوانوُ  أُردِّد دائماً  الَّذي القوؿ حلن منهج ىو ىذا ،بعضاً  هابعض يشرح كلماهِتم

 .الباقي ا وجو ىم يهُلك ال الَّذي ا وجو ىم ،﴾ًَخْيَوُ إٌَِّب ىَبٌِهٌ

 الوجود صفحة على ؛﴾فَبٍْ ػٍََْْيَب َِْٓ وًُُّ﴿ 8بعدىا وما والعشرين السادسة اآلية وح ،الرمحن سورة إىل نذىب

 اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ ۞ فَبٍْ﴿ الوجود صفحة على ؛﴾ػٍََْْيَب َِْٓ وًُُّ﴿ فقط األرض على وليس

  أمجعٌن؟ عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ؟زُلَمَّد آؿ يقوؿُ  ماذا ،﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ
 َعن -8والرِّوايةُ  الُقمِّي إبراىيم ابن عليّ  عن لُ ينق وىو ،الربىاف تفسًن من السَّابع اجلزء من عليكم أقرأ وأنا

 سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ :َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  اهلل َقوؿِ  ِفي الَباِقر، ِإَماِمَنا َعن َطريف، ابن َسعدِ  َعن َساِلم، ابنِ  ِىَشاـ

 أشرت الَّيت اآليةِ  ح نفسوُ  ادلضموفُ  وىو - ﴾وْشَاًََِاٌْئِ اٌْدٍََبيِ رُِ سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ ؛﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رُِ

 سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ 8وىنا ﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ ۞ فَبٍْ ػٍََْْيَب َِْٓ وًُُّ﴿ 8الرمحن سورة من إليها

( ذو) ؛﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ 8ىنا اآلية ح .والسبعٌن الثَّامنةِ  اآلية ح ؛﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رُِ

 الثَّامنة اآلية ح بينما .﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ 8رلرورة (وربِّك) مرفوعة فوجو للوجو، صفة

 للوجو أعطيت الَّيت الصِّفة فنفسُ  ،لربِّك صفة ىنا (ذي) ؛﴾شَاًََِاٌْئِوْ اٌْدٍََبيِ رُِ سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ 8والسبعٌن
  !!لربِّك أعطيت
 اجلبلؿ ذو ؛﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ 8الرَّمحن سورة من والعشروف السَّابعةُ  اآليةُ  اآليات، راجعوا

 رُِ سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ 8والسبعٌن الثَّامنة اآلية ح نمابي، ربِّك وجوُ  ىو دلوصوؼٍ  صفة فهي مرفوعة واإلكراـ
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ا الستة أو اخلمسة األمساء من رلرورة ىنا (ذي) ؛﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ  ،مرفوع اسم السم ليست صفة ألَّنَّ

 نفسوُ  وفادلضم وىو .الربّ  بوِ  وصفت الَّذي الوصف بنفسِ  الوجو وصفت فالسورة ،﴾سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿
 قليل، قبل كلماتوِ  من بعضاً  عليكم قرأت والَّذي زماننا إماـ عن ادلروي رجب شهر دعاء ح جاء الَّذي
َنكَ  فَػْرؽَ  َل ...  َأْمِرؾ ُوُلةُ  ِبوِ  َيْدُعوؾَ  َما َجِميع ِبَمَعاِني َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهمَّ ) 8أوَّلو الَّذي نَػَها بَػيػْ  ِإلَّ  َوبَػيػْ
  (.َوَخْلُقك َباُدؾَ عِ  أَنػَُّهمْ 

 صفة ؛واإلكراـ اجلبلؿِ  ذو ،﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رًُ سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ 8الرمحن سورة ح واضحة القضيَّة ىذه

 ىذه َذيلِ  ح يقوؿ ماذا .لربّ  صفة واإلكراـ ؛اجلبلؿ ذي ،﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رُِ سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿، للوجو
 الَباِقر، ِإَماِمَنا َعن َطريف، ابن َسعدِ  َعن َساِلم، ابنِ  ِىَشاـ َعن - إبراىيم ابن عليّ  تفسًن عن نقبلً  اآلية؟

 َجََلؿُ  َنحنُ : قَاؿَ  - الباقر؟ إمامنا قاؿ ماذا - ﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رُِ سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ :وَجلَّ  َعزَّ  َقوِلو ِفي
 منا فضبلً  وليس لنا، كرامة طاعتهم - ِبطَاَعِتَنا الِعَباد اهللُ  َأْكَرـَ  الَِّتي وََكَراَمتوُ  اهلل َجَلؿُ  َنحنُ  ؛ نحنُ  ؛ اهلل
 ىنا جاء الوصف ألفَّ  ؟دلاذا - ِبطَاَعِتَنا الِعَباد اهللُ  َأْكَرـ الَِّتي وََكَراَمتوُ  اهلل َجََلؿُ  َنحنُ : قَاؿَ  - نُطيعهم أفْ 

 ىنا جاء الوصف أفَّ  باعتبار ا، أمساءُ  ىم ا، صفاتُ  ُىم ألنػَُّهم الكرامة وحننُ  جلبلؿا حننُ  فقاؿ للرَّب،
 .للربّ 
 الَِّذي الَوْجوُ  َنحنُ  - السَّجاد؟ إمامنا قاؿ ماذا ،﴾سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ 8للوجو الوصف جاء حينما ىنا بينما

 إمامنا ؛﴾سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿ 8األوَّؿ احلديث ،172 صفحة ح ،الُقمِّي تفسًن عن نقبلً  - ِمنو اهللُ  يُػْؤَتى
 لكنَّ  ادلضموف نفس إىل تشًن أخرى روايات ىناؾ .ِمنو اهلل يُػْؤَتى الَِّذي الَوْجوُ  َنحنُ  -8يقوؿ السجاد
 وأفَّ  ت،الزِّيارا منطق وأفَّ  الُقرآف، منطق أفَّ  تبلحظوف أال وعديدة، كثًنة مطالب وعندي سريعاً  رنري الوقت
 .بصددهِ  حننُ  الَّذي الرَّضويُ  احلديث منوُ  َصَدر الَّذي ادلنطق نفس ُىو ُىوَ  األدعية، منطق

 نَاراً  َفأَنَذْرُتُكمْ ﴿ ،النَّار رُنَنَّبُ  ؛﴾اٌْإَحْمََ ًَسَُْدَنَّبُيَب﴿ 8الليل سورة إىل ذىبنا ما إذا ،﴾سَبِّهَ ًَخْوُ ًََّبْمََ﴿

 ۞ ًَحٌٌََََّ وَزَّةَ اٌَّزُِ ۞ اٌْإَشْمََ إٌَِّب َّصٍَْبىَب ٌَب ۞ حٍََظََّ َٔبساً فَإَٔزَسْحُىُُْ﴿ 8الليل سورة ح ،﴾تَػَلظَّى

 ؛﴾اٌْإَػٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب ۞ حُدْضٍَ ِّٔؼَّْتٍ ِِٓ ػِنذَهُ ٌِإَحَذٍ ًََِب ۞ َّخَضَوََّ َِبٌَوُ ُّؤْحِِ اٌَّزُِ ۞ اٌْإَحْمََ ًَسَُْدَنَّبُيَب

 ًَإَِّْ ۞ ٌٍَْيُذٍَ ػٍََْْنَب إَِّْ﴿ 8اآليات ىذه تسبق الَّيت اآليات لآليات نعود إذا ؛﴾اأْلَْعَلى َربِّوِ  َوْجوِ  ابِْتَغاء ِإالَّ ﴿
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  ؟اآليات ىذه زُلَمَّد آؿ يقرأُ  كيف ؛﴾ًَاٌْإًٌََُ ٌٍَْأخِشَةَ ٌَنَب
 اآليات تأويل عن ينقلها ،العاشرة وايةالرِّ  وىذه ،125 صفحة ،الربىاف تفسًن من الثامن اجلزء ىو ىذا

 - َعَليو َوَسَلُمو اهللِ  صلواتُ  اهلل َعبدِ  أَِبي َعن ُمخَتار، اِبن فَيض َعن - النَّجفي االسرتابادي للُمحدِّث

 قراءةُ  ىذه ،للُهدى اً َعِليَّ  إفَّ  ؛﴾ًَاٌْإًٌََُ اٌْأخِشَةَ ٌَوُ ًَإَِّْ ۞ ٌٍَْيُذٍَ ػٍََِّْبً إَِّْ﴿ :قَػَرأ ِإنَّوُ  - الصَّادؽ إمامنا
، يقرأُ  كما نقرأ أف أُمرنا ألنَّنا هبا نقرأ ال حنن صحيحٌ  الصَّادؽ،  البيت أىل هبا، الُقرآف نُػَفسِّرُ  ولكنَّنا القـو

 ﴾ٌٍَْيُذٍَ ػٍََْْنَب إَِّْ﴿ 8هبا الُقرآف نفهم أفْ  ألجل ،الُقرآف نُػَفسِّر أفْ  ألجل واألصيلة الصَّحيحة قراءهتم لنا ذكروا

 ًَإَِّْ ۞ ٌٍَْيُذٍَ ػٍََِّْبً إَِّْ﴿ 8اآليات تستمر السياؽ ىذا بنفس ،﴾ًَاٌْإًٌََُ اٌْأخِشَةَ ٌَوُ ًَإَِّْ ۞ ٌٍَْيُذٍَ ػٍََِّْبً إَِّْ﴿ ؛

 إٌَِّب ۞ حُدْضٍَ تٍِّٔؼَّْ ِِٓ ػِنذَهُ ٌِإَحَذٍ ًََِب﴿ 8اآليات تقوؿ أفْ  إىل ،﴾حٍََظََّ َٔبساً فَإَٔزَسْحُىُُْ ۞ ًَاٌْإًٌََُ اٌْأخِشَةَ ٌَوُ

 األعلى، ومن الَعِليّ  من األمساء ىذه من اشُتق   علي   واسم األعلى، وأنا الَعِلّي، وأنا ؛﴾اٌْإَػٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء

  .﴾اٌْإَػٍََْ سَبِّوِ ًَخْوِ ابْخِغَبء إٌَِّب﴿ ،ِىيَ  ِىَي، ادلضامٌن
  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب

 ح طريف، ابن سعد عن إبراىيم، ابن عليّ  رواية حبسب عليو وسبلمو ا صلواتُ  الباقر إمامنا قاؿ ماذا
 ىكذا الرمحن، سورة من والسبعوف الثَّامنةُ  اآلية وىي ،﴾ًَاٌْئِوْشَاَِ اٌْدٍََبيِ رُِ سَبِّهَ اسُُْ حَبَبسَنَ﴿ 8اآلية معىن
 ىذا ؛ا َجبَلؿُ  حَننُ  - ِبطَاَعِتنا الِعَباد اهللُ  َأْكَرـ الَِّتي وََكَراَمتو اهلل َجََلؿُ  َنحنُ  ؛ اهلل َجََلؿُ  َنحنُ  -8قاؿ

 الباقر اإلماـ قاؿ ماذا رمضاف، شهر أدعية أىم من وىو السَّحر، دعاء ح يرتدَّد الَّذي نفسو ىو ادلضموف
 إىل - بِأَبْػَهاه بَػَهاِئكَ  ِمن َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهم  ) 8الد عاء ىذا نقرأ فحينما ،َكرَاَمُتو وحننُ  ا جبلؿُ  حننُ  ؟ىنا
 (،ُكل و ِبَجََلِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ي اللَُّهم   َجِليل، َجََلِلكَ  وَُكلُّ  بَِأَجل و َجََلِلكَ  ِمن َأْسأَُلك ِإن ي اللَُّهمَّ  -8نقوؿ أف

 سلتصرة وبعبارةٍ  عنهم، نتحدَّثُ  حننُ  أوصافهم، ىذه أوصافهم، ىي الدعاء ىذا ح ادلوجودة األوصاؼ ىذه
 وأنورُ  الَعَظمة، وأعظم اجَلبلؿ، وأجل   اجلماُؿ، وأمجل البهاء، أهبى زماننا، إماـِ  عن يتحدَّثُ  الد عاء ىذا

 وأقدرُ  ادلشيئة، وأمضى الِعزَّة، وأعز   األمساء، وأكربُ  الكماؿ، وأكملُ  الكلمات، وأَت   الرَّمحة، وأوسعُ  الن ور،
 ىذهِ  البهاء، دعاء ح أو السَّحر دعاء ح مذكوراً  جاء ما بقيَّة إىل القوؿ، وأرضى العلم، وأنفذُ  ة،الُقدر 

  .زماننا إماـ أوصاؼُ 
 ىي اجلهة ىذهِ  ألفَّ  إليها، التوج و من فبلبُدَّ  األوصاؼ ىذهِ  بُكلِّ  تتَّصفُ  الَّيت اجلهةُ  زماننا إماـُ  كاف فإذا
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 وأعظمُ  اجلبلؿ، وأجل   اجلماؿ، وأمجلُ  البهاء، أهبى فيو يظهرُ  الَّذي ا وجو ،ىذا ىو ا وجوُ  ا، وجوُ 
 اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا وعن الرِّضا إمامنا عن مرويٌ  الدعاءُ  ىذا الكماؿ، وأكملُ  الن ور، وأنورُ  الَعَظمة،
 اجلناف، مفاتيح من عليكم أقرأُ  وأنا ادلباىلة، ُدعاءُ  نفسوُ  وىو السَّحر، دعاء أو البهاء دعاء عليو، وسبلموُ 

 .رمضاف شهر أسحارِ  أعماؿِ  من
 اللَُّهمَّ ) 8يبدأ أيضاً  لكنَّوُ  أكرب، دعاء ولكن الدعاء نفس الدعاء ستجدوف ادلباىلة يـو أعماؿِ  إىل ذىبتم إذا

 الدعاء ىذا التعابًن، نفس تقريباً  (،َأَجل وبِ  َجََلِلكَ  ِمن َأْسأَُلك ِإن ي اللَُّهمَّ  بِأَبْػَهاه، بَػَهاِئكَ  ِمن َأْسأَُلك ِإن ي
 وفيو أطوؿ طويل دعاء ادلباىلة، يـو ح يُقرأُ  ادلباىلة، بدعاء ُيسمَّى دعاء وىو ،الصَّادؽ إمامنا عن مروي

 جوو  من يل أبقت ما - ِعْنَدؾ َوْجِهي َأْخَلَقت َقدْ  ُذنُوِبي َكاَنت ِإفْ  اللَُّهمَّ ) 8الدعاء آخر ح أكثر، تفاصيل
 فَِإن ي ِعْنَدؾ َحاِلي َوَغيػََّرت َوبَيَنك بَيِني َوَحاَلت ِعْنَدؾ َوْجِهي َأْخَلَقت َقدْ  ُذنُوِبي َكاَنت ِإفْ  اللَُّهمَّ  -

  .يطفأ ال الَّذي وجهك بنور أسألك (،يُْطَفأ َل  الَِّذي َوْجِهكَ  بُِنورِ  َأْسأَُلك
 الَّيت الثَّانية الزِّيارة إىل ذىبتم ما إذا اجلناف، مفاتيح نفس ح ٌن،احُلسَ  زيارات ح احُلَسٌن، زيارة إىل ذىبنا إذا

 يُزار الَّيت الثَّانية الزِّيارة بعد الثَّالثة الزِّيارة إىل ذىبتم ما إذا سُلتصرة، زيارةٌ  وىي رجب شهر من األوَّؿ ح تُقرأ
 هبا يُزار الَّيت الزِّيارة وىي ؟الثَّالِثة الزِّيارة َسٌنِ احلُ  زيارة ح نقرأ فماذا رجب، من النِّصف ح الش هداء سيِّدُ  هبا

 هبا يزارُ  الَّيت الزِّيارةُ  وىي اجلناف، مفاتيح ترتيب حبسبِ  الثَّالثة الزِّيارةُ  شعباف، من النِّصفِ  ح الش هداء َسيِّدُ 
 أَبَدا ، يُْطَفأُ  َوَل  يُْطَفأ َلم الَِّذي اهلل نُورُ  أَنَّكَ  َوَأْشَهدُ  -؟ للُحَسٌن نقوؿ ماذا ،شعباف من النصف ح احُلسٌن
 بُِنورِ  َأْسأَُلك فَِإن ي - ادلباىلة يـو دعاءِ  ح نقرأ وىنا - أََبَدا   يُػْهَلكُ  َوَل  يَػْهِلك َلم الَِّذي اهلل َوْجوُ  َوأَنَّكَ 

 الَّذين زُلَمَّد وآؿُ  زُلَمَّدٌ  وأمَّا ،ا وجوُ  ىي ،الػُمَحمَّديَّة احلقيقة عن ىنا احلديثُ  - يُْطَفأ َل  الَِّذي َوْجِهكَ 
 تلك - يُْطَفأ َل  الَِّذي َوْجِهكَ  بُِنورِ  َأْسأَُلك فَِإن ي - الػُمَحمَِّديَّة احلقيقة وجوُ  فهم الدنيوي العامل ح ظهروا

 َولِي كَ  َوِبَوْجوِ  الػُمْصَطَفى، ِبيِبكَ حَ  ُمَحمَّد   وِبوْجوِ  - زُلَمَّد وآؿُ  زُلَمَّدٌ  منها ذبلَّى وما الػُمَحمَِّديَّة احلقيقةُ  ىي
 بُِنورِ  َأْسأَُلك فَِإن ي - عليهم اِ  صلواتُ  آذِلم ِمن - اَنْػَتَجْبتُػُهم الَِّذين َأْولَِياِئكَ  َوِبَحق   اْلُمْرَتَضى، َعِلي  

 ىنا الَتوج و - اْلُمْرَتَضى َعِلي   َولِي كَ  َوِبَوْجوِ  الػُمْصَطَفى، َحِبيِبكَ  ُمَحمَّد   وِبوْجوِ  يُْطَفأ َل  الَِّذي َوْجِهكَ 
 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احَلَسن ابن احُلجَّةِ  ح ىذا زماننا ح ُيشرِؽُ  الَّذي ا لوجو الػُمَحمَِّديَّة، للحقيقة ؟ِلمن
 .عليو

 وىي ادلطلقة زياراتوِ  من الزِّيارة ىذه ح ادلؤمنٌن أمًن خُناطبُ  فماذا ادلؤمنٌن، أمًن زيارات إىل ذىبنا ما إذا
ـُ  - السَّادسة؟ الزِّيارة  خُناِطبوُ  أفْ  إىل - الَواِعَية َوُأُذنَوُ  الَباِسَطة َوَيَدهُ  النَّاِظَرة اهللِ  َعينَ  يَا َعَليكَ  السَََّل

ـُ  -8لو فنقوؿ عليو وسبلموُ  ا صلواتُ   لػُمْعِجَزاتِ َوا الَباِىَرات َواآليَاتِ  الد َلَلت َصاِحبِ  َعَلى السَََّل
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 الَهَلَكات ِمن َواْلُمْنِجي - مباشر بنحوٍ  يُنجي الَّذي ىو - الَهَلَكات ِمن َواْلُمْنِجي الزَّاِىَرات الَقاِىَراتِ 
ـ   ِفي َوِإنَّوُ  :تَػَعاَلى فَػَقاؿَ  اآليَات ُمْحَكمِ  ِفي اهللُ  ذََكَرهُ  الَِّذي  ىو ىذا علي   - َحِكيم   َلَعِلي   َلَديْػَنا اْلِكَتابِ  ُأ
ـ   ِفي َوِإنَّوُ  - علي    أفَّ  ح كذلك وزياراهتم متضافرة البيت أىل أحاديثُ  - َحِكيم   َلَعِلي   َلَديْػَنا اْلِكَتابِ  ُأ

 جاء اكم ﴾ًَاٌْإًٌََُ اٌْأخِشَةَ ٌَوُ ًَإَِّْ ۞ ٌٍَْيُذٍَ ػٍََِّْبً إَِّْ﴿ ،عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  َعِلي نا ىو اآلية ىذهِ  ح عليَّاً 
ـُ  -8ىكذا نقوؿ ُثَّ  الليل، لسورة قراءهتم ح عليهم ا صلوات حديثهم ح  الرَِّضيّ  اهللِ  ِاْسمِ  َعَلى السَََّل

 تضحكوف األوصاؼ هبذهِ  ادلؤمنٌن أمًن زباطبوف حٌن - َوبَػرََكاتُو اهللِ  َورَْحَمةُ  الَعِليّ  َوَجْنِبوِ  اْلُمِضيّ  َوَوْجِهوِ 
  أنفسكم؟ على تضحكوف أـ ادلؤمنٌن أمًن على

 8ادلثاؿ سبيل على منها عليكم قرأت احلسٌن زيارة؟ إليو ويُتوجَّوُ  إليو يُػَتقرَّبُ  الَّذي ا وجو ىو ىذا ىو ما
 ىذا نفس إىل ُتشًن الزِّيارة ،﴾ًَخْيَو إٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِءٍ وًُُّ﴿ (،أََبَدا   يُػْهَلكُ  َوَل  يَػْهِلك َلم الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  َوأَنَّكَ )

 الَِّذي اهلل َوْجوُ  َنحنُ ) 8الباقر إمامنا قاؿ كما الشَّريف الكاح من عليكم وقرأت علينا مرَّ  الَّذي ادلضموف
 (.َأْظُهرُِكم بَينَ  يَػتَػَقلَّبُ 

 ح جاء ماذا اجلناف، مفاتيح من عليكم أقرأ أيضاً  ُمقدِّمتها؟ ح جاء ماذا ادلشهورة ياسٌن آؿ زيارة وح
 يقوؿ الزِّيارة تقوؿ أفْ  إىل - تَػْقبَػُلوف َأْولَِيائِو ِمن َوَل  تَػْعِقُلوف أِلَْمرِهِ  َل  الرَّحيم، الرَّْحَمنِ  اهللِ  ِبْسمِ  - ادلقدِّمة؟
 وَّنارأتق الزِّيارة وىذه زمانكم إماـُ  كبلـ ىذا - َوِإلَيَنا تَػَعاَلى اهلل ِإَلى بَِنا الَتوجُّو َأَردُتم ِإَذا - الشَّريف التوقيع
 (،َتَدبُّر ِفيَها َليسَ  ِقَراَءة   ِفي َخيرَ  َل  َأَل ) تفهموف؟ ال وأنتم وفرأتق دلاذا الزِّيارة؟ مقدِّمة إىل التفتم ،دائماً 
 بيوتكم، ح الَّذي الكتاب من ،اجلناف مفاتيح من عليكم أقرأُ  أنا فيها، فائدة ال تدب ر دوف من القراءة ىذهِ 
 اهلل ِإلى بَِنا الَتوجُّو َأَردُتم ِإَذا -8زماننا إماـُ  يقوؿ اإلماـ ادلشهورة؟ ياسٌن آؿ ةزيار  ُمقدِّمة ح وفرأتق ماذا

 زماننا إماـ إىل التوج و واضح الكبلـ الن دبة دعاء ح إليهم، التوجو وإليهم، ا إىل هبم نتوجَّو - َوِإلَيَنا تَػَعاَلى
 .واألبٌَن  واألصرح األوضح ادلعىن ىو وىذا - اأَلِولَِياء وُ يَػَتوجَّ  ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ  - فقط

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب
 وىذه ،ادلشهدي جعفر ابن مَّد ادلشهدي، البن معروؼ كتاب ،الكبًن ادلزارُ  ىو يدي بٌن الَّذي الكتابُ 
 ،345 صفحة ،اآلفاؽ مؤسَّسة ،يقمر  ىجري 0207 ،األوىل الطبعة ،القيـو نشرُ  عندي الَّيت النسخة

 الكبلـ نفس أيضاً  ،الن دبة بزيارة الكتب بعض ح ُتسمَّى والَّيت ادلشهورة تلك ،ادلشهورة غًن ياسٌن آؿ زيارة
 ح أخرى، زيارة ألفاظها، ح زبتلف زيارة وىذه ادلشهورة، ياسٌن آؿ زيارة خبصوص عليكم قرأتوُ  الَّذي

 اهلل قَاؿَ  َكَما فَػُقوُلوا َوِإلَينا تَػَعاَلى اهلل ِإلى بَِنا التوجُّو أرْدُتم فَإَذا - اننا؟زم إماـُ  يقوؿ ماذا ،346صفحة
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ـ   تَػَعاَلى  إىل هبم نتوّجو - َوِإلَينا اهلل ِإلى بَِنا التوجُّو أرْدُتم فَإَذا - الكبلـ آخر إىل - يَاِسين آؿِ  َعَلى َسََل
 ِإلى بَِنا التوجُّو أرْدُتم فَإَذا - إليهم ونتوّجو إليهم، هبم ونتوّجو ا، إىل هبم نتوّجو أيضاً، إليهم ونتوّجو ا
 البُدَّ  ادلضامٌن، ىذه كل   ذُبمع أف البُدَّ  ،لوحدهِ  نصَّاً  نأخذُ  ال حننُ  ادلضامٌن ىذهِ  ُكل   - َوِإلَينا تَػَعاَلى اهلل
 .إليها نتوّجوُ  معها، نتعاملُ  الَّيت جلهةا وىم ا، وجوُ  ُىم ذلك من يتَّضحُ  النصوص ىذه كل   ذُبمع أفْ 

 وقبل - اأَلِولَِياء يَػَتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ  - ادلقدَّسة النَّاحية عن صادر أيضاً  الُندبة ُدعاء ىو وىذا
 ىو ما األولياء عداء،أ وىناؾ أولياء فهناؾ - اأَلْعَداء وُمِذؿُّ  اأَلْولَِياء ُمِعزُّ  أَْينَ  - بقليل اجُلملة ىذه

 - ىنا الن سخة حبسبِ  - اأَلِولَِياء يَػَتوجَّوُ  ،اأَلْولَِياء تَتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ  - ىذا تعريفهم ؟تعريفهم
 الَّذين ىم فاألولياء - اأَلْولَِياء يَػَتوجَّوُ  - أخرى ُنسخ وىناؾ - اأَلِولَِياء تَػَتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ 

 وُمِذؿُّ  اأَلْولَِياء ُمِعزُّ  أَْينَ  - الدعاء نفس حبسب األعداء ىم إليو يتوجَّهوف ال الَّذين إليو، يتوجَّهوف
 .اأَلْولَِياء يَػَتوجَّوُ  أو اأَلْولَِياء تَتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ  ،اأَلْعَداء

 َأحَمد اهلل َعبدِ  أَبُو - الزَّماف صاحب احُلجِّة إىل التوج و عنواف ربت ،363 صفحة ح الكتاب نفس ح
 ُرْؤيَِتي ِإلى َشْوِقي - الثَّاين السَِّفًن - ُعْثَماف اِبن ُمَحمَّد َجعَفر أَِبي ِإلى َشَكوتُ  :يَػُقوؿ ِإبَراِىيم، اِبن

ـَ  فَِإفَّ  - لو قاؿ أفْ  إىل عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اإلماـ رؤية إىل - َمْوَلنَا  َتْسَأؿ َوَل  ِإلَيو َتْشَتاؽُ  الَغيَبةِ  أَيَّا
 عبادة، الزِّيارة إليو، التوج و - بالز يارة ِإلَيوِ  َتوجَّو َوَلَكن َأْوَلى َلَها َوالتَّْسِليمُ  اهلل َعَزاِئمُ  ِإنػََّها َمَعو اِلْجِتَماعَ 

 َكيفَ  فََأمَّا يَػْعَمل، َكيفَ  أو يُػْعَمل َكيفَ  فََأمَّا: قَاؿ ثُمَّ  بالز يارة، ِإلَيوِ  تَػَوجَّو َوَلِكن - صلوات فيها والزِّيارة
 َصََلة بَعدَ  بِالز يارَة الصَّاِحب ِإلى التوجُّو َوُىو ِعِنِده ِمن فَاْنَسُخوه َعِليّ  ابنِ  ُمَحمَّد ِعندِ  َأْمََله َوَما يُػْعَمل
 ىذه كل   ادلطالب، ىذهِ  كل   ،كبلـ ومن حديثٍ  من بقي فيما يلالتفص ذلك ويذكرُ  - رَْكَعة َعَشَرة ِاثْػَنَتي

 ىذهِ  مُجعت إذا ادلطالب، ىذه ُكل   زماننا، إماـ إىل التوج و إىل تدفعنا شيٍء؟ أيِّ  إىل ،تدفعنا ادلطالب
 ايةغ ح مطالبٌ  وىي ذكرىا سيأت الَّيت ادلطالب ومع ،ادلاضية احللقة ح ادلتقدِّمة ادلطالب مع ادلطالب
 وح احللقة ىذهِ  ح الوقت يكفي ال قد أدري، ال أخرى، حلقاتٍ  ح حّتَّ  وردّبا ،غد يـو حلقة ح األذنية
 .ادلطلب إلسباـ غد يـو حلقةِ 

 أَبدَ  اهلل َأرَادَ  َمنْ  َوَماِلي، َوَأْىِلي َونَػْفِسي َوأُم ي أَنْػُتم بِأَِبي - الكبًنة اجلامعة الزِّيارة وح اجلناف مفاتيح ح
 دلفاتيح السَّابقة الن سخ ح - ِبُكم تَػَوجَّو - ىنا ادلكتوب - َقَصَدهُ  َوَمنْ  َعْنُكْم، قَِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمنْ  ِبُكمْ 

 ِبُكم توجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  - األصح الن سخة وىي - ِإلَيُكم َتوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  - نسختاف توضع كاف اجلناف
 8التحريف ىذا عند وقفةً  نقفُ  ،ةبالطويل ليست وقفةً  نقفُ  -

 كتاب الزِّيارة مصادر أقدـ ،(الفقيو زنضره ال من) كتاب ىو األقدـ األّوؿ مصدرىا الكبًنة اجلامعة الزِّيارة
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 فهما واحد عصرٍ  ح ُكِتبا الصَّدوؽ، للشَّيخِ  والكتاباف (،الرِّضا أخبار عيوف) وكتاب( الفقيو زنضرهُ  ال من)
 قم ،اإلسبلمي النشر مؤسَّسة ،الفقيو زنضره ال من ،الفقيو كتابِ  من الثّاين اجلزء وى ىذا واحد، دلؤلفٍ 

 ِبُكمْ  َبَدأ اهلل َأرَادَ  َمن - 403 صفحة إىل ذىبنا ما إذا ،قمري ىجري 0207 ،اخلامسة الطبعة ،ادلقّدسة
 َقَصَدهُ  وَمنْ  - اجلناف مفاتيح ح موجود اآلف ىو كما - ِبُكم َتوجَّوَ  َقَصَدهُ  وَمنْ  َعْنُكمْ  َقِبلَ  َوحََّدهُ  وَمنْ 
 يوجد ال قطعاً  - قولكم يقبل وجهوِ  على اهلل بتوحيد يقوؿ من كلّ  أي - اقِّق احلاشية ح - ِبُكم َتوجَّوَ 

 ما بقدرِ  البيت أىل عن ادلعاين إبعاد ألجل ولكن ىنا، ادلوجود الكبلـ وبٌن ىذه العبارة بٌن ارتباط أي
 ُعلمائنا ديدف ىو وىذا شنكن، ما أبعد إىل العميقة ادلعاين ىذهِ  تسطيح ُغُلو، ىناؾ قاؿي ال حّتَّ  شُنكن

 ىذه على يقفوف حينما الُكتب، ىذهِ  ُتطبع حينما التحقيق مؤسَّسات ح اقِّقٌن وديدفُ  مراجعنا وديدفُ 
 8فيها ُيشكِّكوف فيها للتشكيك رلاؿ يوجد إذا ُيسطِّحوَّنا، العميقة النصوص

 رلاؿ يوجد إذا .فيها ُيشكِّكوف فيها للتشكيك رلاؿ يوجد إذا .يُنِكروَّنا إلنكارىا رلاؿ يوجد إذا ؛الً أوَّ 
  .زُنرِّفوَّنا لتحريفها رلاؿ يوجد إذا .ُيسطِّحوَّنا لتسطيحها

 على ا بتوحيد يقوؿ من ُكلّ  أي ؛ِبُكم َتوجَّوَ  َقَصَدهُ  وَمنْ  8الوقت نفسِ  ح وتسطيح ربريف ىنا واآلف
 الشَّيخ بعد جاءت الَّيت األجياؿ ح التحريف الصَّدوؽ، الشَّيخ من ليس التحريف قطعاً  ؛قولكم يقبلُ  وجهوِ 

 صفحة ،األعلمي مؤسَّسة ،الثَّاين اجلزء ىو وىذا ،الرِّضا أخبار عيوف ح الصَّدوؽ الشَّيخ وإالَّ  .الصَّدوؽ
 وىذا - ِإلَيُكم تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  َعْنُكمْ  َقِبلَ  َوحََّدهُ  وَمنْ  ِبُكمْ  َبَدأ اهلل َأرَادَ  َمنْ  -؟ فيو جاء ماذا ،126

 باعتبار العيوف، ح موجودٌ  النَّصَّ  بأفَّ  عاِلماً  يكن مل الزِّيارة حرَّؼ الَّذي أفَّ  يبدو لكن الصَّحيح، النَّص   ىو
 وأىمّ  اجلامعة للزِّيارة مصدر وأشهر ،الفقيو ىو الصَّدوؽ للشَّيخ كتاب أشهر ادلشهور، الكتاب ىو الفقيو أفَّ 

 الشَّيخُ  احلديث، كتب أصوؿ الشِّيعة، عند األربعة األصوؿ أحد ،الفقيو كتاب ىو اجلامعة للزِّيارة مصدر
 (.ِإلَيُكم تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) ،الرِّضا أخبار عيوف ح ؟نقلها أين ،الزِّيارة نقل الصَّدوؽ
 هتذيب ىو الصَّدوؽ، للشَّيخِ  األحكاـ هتذيبُ  ىو اجلامعة الزِّيارة مصادر من يُعدّ  الَّذي اآلخر الكتاب

 الطوسي الشَّيخ أمَّا للهجرة، 160 سنة متوج الصَّدوؽ الشَّيخ عليو، اِ  رمحةُ  الطوسي للشَّيخ األحكاـ
 ىو ىذاو  ىجري، 0206 األوىل، الطبعة الصَّدوؽ، مكتبة طبعة الطبعة وىذه للهجرة، 242 سنة متوج
 َوَمنْ  َعْنُكمْ  قَِبلَ  َوحََّدهُ  وَمنْ  ِبُكمْ  َبَدأ اهلل َأرَادَ  َمنْ  - 000 صفحة األحكاـ، هتذيب من السَّادس اجلزء

 كتاب وحقَّق الفقيو كتاب حقَّق الَّذي اقِّق واحد، اقِّق أفَّ  باعتبار العبارة، نفس - ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ 
 قولكم يقبلُ  وجهوِ  على اهلل بتوحيدِ  يقوؿ من ُكلّ  َأي - العبارة نفس فكتب ،واحد ىو األحكاـ هتذيب

 .ِبُكم تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  - زُلرَّفة الزِّيارة األحكاـ هتذيب نسخة ح أيضاً  ،تسطيح ح تسطيحٌ  -
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ثاً  أفَّ  الغريب  ىو وىذا ،السمطٌن فرائد 8كتابو ح اخلُراساين اجلويين إبراىيم الػُمحدِّث وىو الس نة من زُلدِّ
 إىل ذىبنا إذا ،قمري ىجري 0206 ،األوىل الطبعة وىذه ،امودي الشَّيخ ربقيق ،احلبيب دار ،الثَّاين اجلزء

 ىو قطعاً  ،الرِّضا أخبار عيوف الُعيوف، كتاب من ينقلها الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ينقلُ  وىو ،061 صفحة
 ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  - فثبَّتها الزِّيارة ثبَّت النيشابوري، احلاكم ىو احلاكم اوُردبَّ  احلاكم، عن َسَنداً  ينقلُ 

ا الُعُيوف، لُنسخة ُمطابقة الن سخة ىذه أفَّ  باعتبار لكن الُعُيوف، كتاب إىل ُيِشر مل ىو -  كتاب عن نقلها ُردبَّ
 الزِّيارة يُثبت اخلراساين، اجلويين إبراىيم للُمحدِّث مطٌنالس فرائد ُسينِّ  كتابٌ  ىذا بالنتيجة أدري، ال الفقيو

 .الرِّضا أخبار عيوف ح جاء كما - ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  - الصَّحيح بالتعبًن اجلامعة
 رةالعاش بعد اخلامسةِ  اآليةِ  ح جاء كما ادلؤمنٌن، أمًن بيافِ  حبسبِ  الُقرآين ادلنطق مع يتوافق ادلضموف وىذا
اْ فَإَّْنََّب﴿ 8البقرة سورة من ادلئة بعد اْ فَإَّْنََّب﴿ ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّ  َوجوُ  ادلؤمنٌن أمًن حبسب ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّ
 اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) (،لَِياءاأَلوْ  ِإلَيوِ  يَػَتوجَّوُ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) 8إليوِ  التوجو الن دبة دعاء حبسب زماننا، إماـُ  ا

 على واجملرور اجلار تقد ـ (،ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) الببلغة غاية ح والتعبًن (،اأَلْولَِياء يَػتَػَوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي

 على ادلعموؿ ـتقد   ،﴾َٔؼْبُذُ إَِّّبنَ﴿ 8الُقرآين التعبًن ح كما فقط، وإليو بوِ  التوجو حصر إىل ُتشًن الِفعل

 ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) ،﴾َٔؼْبُذُ إَِّّبنَ﴿ 8فقط إليك إليِو، ُمتوجِّهة العبادة أفَّ  ،احلصر إىل تشًن ُىنا العامل
 إماـ إىل التوجو احنصار إىل احلصر، إىل ُتشًن واجملرور اجلار العامل، على ادلعموؿ تقد ـ (،اأَلْولَِياء يَػتَػَوجَّوُ 

م األولياء تعريف إىل ُتشًن عليو، وسبلمو ا صلوات اننازم  ألنَّوُ  ؟دلاذا إليِو، توجههم زنصروف الَّذين ىم بأَّنَّ
 وح حاؿ ُكلِّ  على إليو التوجو أفَّ  يعين ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ فَإَّْنََّب﴿ ،األولياء يتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَّذي ا وجوُ  ُىو

 فيكوف ادلعنوية، احلاالت وح ادلادية احلاالت ح الباطنة، احلاالت وح الظاىرة، احلاالت ح ت،احلاال مجيع
 (.ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) (،ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8سُلتبلًَّ  ىنا ادلعىن

 ح الكبًنة اجلامعة الزِّيارة نقل حٌن ،األنوار حبار من والتسعٌن التاسع اجلزء ح ،األنوار حبار ح الحظوا
 ،نوف حرؼ رابعاً  موجود ،العيوف نسخة عن نقلها ؟نسخة أيِّ  عن نقلها ،الرَّابع احلديثُ  ،005 صفحة
 أخبار عيوف العيوف، كتاب يعين نوف حرؼ اجمللسي، الشَّيخ رموز حبسب البحار كتاب ح نوف حرؼ
 َوَمنْ ) 8ىنا ادلثبت (ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8العيوف تابك ح العيوف، كتاب عن الزِّيارة فنقل الرِّضا،
اه ىناؾ ما مثل الشِّيعي، الوسط داخل ادلضامٌن ىذهِ  تُتابع أيادي ىناؾ (،ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ   يُنِكر اذبِّ

اه وىناؾ األحاديث،  ،يتمكَّن ال النَّص، ِكريُن ؟النَّص إنكار من يتمكَّن ىل اإلمكانية، حبسب ُيَشكِّك اذبِّ
 ح ادلوجود اآلف ىو كما ُيشيَعو، ال سُنفيو، أفْ  زناوؿ ،يتمكَّن ال ادلعىن، ُيسطِّح ،يتمكَّن ال بالنَّص، ُيشكِّك
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 البيت، أىل لشيعة ويُػبَػيػُِّنها يعرضها الَّذي وزُنارب ،ُتطمس تشاع ال احلقائق ىذهِ  الشِّيعيَّة الثقافية السَّاحة
 8العيوف ح ادلوجود حّرفوىا، القـو ولكنَّ  العيوف، عن الزِّيارة نقل اجمللسي الشَّيخ زُنرِّفوف، يفالتحر  شنكنهم

 النَّص ح َشَككَنا إذا أكاذيب، ىذه أكاذيب، ىذهِ  ُنَسخ، ُىناؾ سيقولوف (،ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ )
 8الثَّابتة الن صوص على وبالعرضِ  الُقرآف على رضِ بالع األخرى، الثابتة الن صوص وعلى الُقرآف على نعرضوُ 

 إىل هِبِم نتوجَّوُ  حننُ  ا، إىل هِبِم نتوجَّو ال أنَّنا يعين ال ىذا ِبُكم، توجَّو وليس (،ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ )
 َقَصَدهُ  َوَمنْ ) ،واالعتقاد التوج و وح العبادة ح مقامات وىذه ا، إىل نتوجَّو أف أردنا إذا ِإليهم ونتوجَّو ا،

 (.ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8ىنا مكتوب (ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو
 للزيارة، الكتاب نفس ح اجمللسي الشَّيخ شرح إىل ذىبنا ما إذا الكتب ىذه َيطَاؿ التحريف أفَّ  يُثِبت الَّذي

 يبدأ لم من َأي ِبُكْم؛ َبَدأ اهلل َأرَادَ  َوَمنْ  - ليكمع أقرأُ  ،021 صفحة ح سلتصراً، ُموجزاً  شرحاً  شرحها
 َبل بموح د فليس عنُكم يقبل لم من َأي َعْنُكم؛ َقِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمن الشَّيطاف، أراد بل اهلل يُِرد فلم بكم
 ىذه فَّ أل العبارة، ىذه شرح اجمللسي الشَّيخ قطعاً  الكبلـ، بقيَّة وُعِلس - التوحيد أظهر وإفْ  ُمشِرؾ ىو

 في أي اهلل؛ فَػَتحَ  ِبُكم - بعدىا الَّيت العبارات إىل وقفز بكاملوِ  الشَّرح فُعِلس األىم، العبارة ىي العبارة
 َأْحِصي َل  َمَواِليَّ ) 8بعدىا الَّيت وَعَلس (،ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8العبارة وُعِلست - الخَلفة أو الُوجود
 يشرح أفْ  عليو يشرح أفْ  أراد إذا الشَّارح بينما (،اهلل فَػَتحَ  ِبُكمْ ) 8إىل وقفز العملية، عتضي حّتَّ  (،ثَػَناءَُكم

 َقَصَدهُ  وَمنْ ) 8اللفظ بنفسِ  أخذىا لو حّتَّ  بياف، إىل حباجة ،شرح إىل حباجة ىي الَّيت األعمق العبارات
 (ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8ثبَّت دق اجمللسي الشَّيخ أفْ  فيبدو .موجود غًن ىذا حّتَّ  (،ِبُكمْ  َتوجَّو

 َوَمنْ ) اجمللسي الشَّيخ شرح وحذؼ (ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) الزِّيارة فحرَّؼ جاء الَّذي فجاء وشرحها،
  .(ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ 

 وأغلب أكثر ففي الُكُتب ُكلِّ  ح يكن مل إفِ  يومياً، يومياً، اخلط طوؿ على أواجهها أنا القضيَّة ىذه
 األيدي وىذه ِشيعيَّة، بأيدٍ  ىذا أبداً، وىابية بأيدٍ  ليس ىذا البيت، ألىل العميقة بادلعاين يرتبط ما الُكُتب،
 احلذؼ ىذا اختصاصهم، من ليس ىذا لكن األشغاؿ، ذلذهِ  احرتامي مع احلمَّالٌن، أو البقَّالٌن أيدي ليست

 أفْ  يكفي التحريف ىذا فقط معلومات، عندىا ِخربة عندىا بأيدٍ  ربريف ىذا وادلقصود ادلنتقى والتحريف
اىات ىذهِ  من ناتج الطمس عنها، أربدَّث الَّيت احلقيقة يُثِبت  الشائعة االذباىات وىي ادلعوجَّة، االذبِّ

 النَّواصب، ثقافة روفيناص تنتصب، وأفْ  تقـو أفْ  زُلَمَّد آؿ لثقافة تريد ال الَّيت الشِّيعيّ  الوسط ح وادلنتشرة
 أىل ثقافة مع يتعاملوف ىكذا دلاذا دلاذا؟ سلوىم إليهم، تُوجِّهوه أفْ  عليكم رنب السؤاؿ ىذا دلاذا؟ سلوىم
 ؟البيت



 31ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 353 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 27 - 
 

 ح بينما (،ِبُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8ادلوجودة النسخة اآلف اجلناف، مفاتيح كتاب ح نفسوُ  ىو األمر ىذا
اً  قدشنة يستل السَّابقة الن سخ اً، قدشناً  ليس الكتاب ىذا جدَّ  ُيكتب كاف السَّابقة ادلتقدِّمة الن سخ ح جدَّ

 الشَّيخ َكَتبها الَّيت الن سخ أيضاً، ُعِلست ىذه اآلف (،ِبُكمْ  َوتَػَوجَّو ؛ ِإلَيُكمْ  تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ ) 8الن سختاف
 ىذا (،ِبُكم) وأبقوا (ِإلَيُكم) علسوا ولكنَّهم (ِبُكمْ  تَػَوجَّوَ ) و (ُكمِإلَي تَػَوجَّو) 8النسختٌن نقل الُقمِّي عباس
  .الشِّيعيّ  الواقع من واقعية أمثلة ىذهِ  ،زُلَمَّد آؿ فكر هبا يُواَجوُ  الَّيت للطريقة مثاؿ

 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىب
 احلديث أكملتُ  ما لكنَّين إليكم، كثًناً  الِفكرة قرَّبت اأَّنَّ  أظن   أيديكم بٌن عرضتها الَّيت واألمثلة النَّماذج

 اخلُُلوص ولكنَّ ! ؟ذلك غًن قاؿ ومن  خالصةٌ  عبادةٌ  الصَّبلة ، خالصة ِعبادة الصَّبلة إفَّ  لكم سيقولوف
 بسورة توحيدال سورة وُتسمَّى اإلخبلص، كلمةُ  ا إالَّ  إلو اَل  يُػَقاؿ َأاَل  اإلخبلص عنَّا، بعيدٌ  واخلُُلوص

 زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  بوابَةِ  من إالَّ  يكوفُ  ال العبادة ح واإلخبلصُ  التوحيد ح اإلخبلصُ  أيضاً، اإلخبلص
 - تكملة للحديثِ  - َعَذاِبي ِمنْ  َأِمنَ  ُحْصِني َدَخل َفَمن ُحْصِني اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  -8الرِّضا اإلماـ حديثُ 
 ِمن َوأَنَا َوُشُروِطَها ِبَشْرِطَها - نص   ح - َعَذاِبي ِمنْ  َأِمنَ  ُحْصِني َدَخل َفَمن ُحْصِني اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َكِلَمةُ 

 8َنص   وح الشروط، ىذه أحدُ  وىو عشرة، األربعة ادلعصوموف ادلعصوموف، األَِئمَّة الباقية الش روط - ُشُروِطَها
 ِمنْ  َأِمنَ  ُحْصِني َدَخل َفَمن ُحْصِني اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َكِلَمةُ  - ،واحد دلعىنوا ،(َشْرطُُها َوأَنَا :قَاؿَ  ،َوِبَشْرِطَها)

 يعين السََّجف السََّجف، َوَرَفع الرَّاحلة فمرَّت نيشابور، ح احلديث يكتُُبوف كانوا والُكتَّاب - َعَذاِبي
 - َشرطَُها َوأَنَا ِبَشِرَطها: فَػَقاؿ - فيها يركبُ  كاف الَّيت الَعُمورية من أو اذلودج من رأسوُ  أخرج السِّتارة،

  .هبم مشروطٌ  فاإلخبلصُ 
 بالشَّكلِ  صلواهتم على يُقبلوف ال ولكنَّهم ىكذا ادلفرتض الصَّبلة ح يتوجَّهوف ُىم ىؤالء غريبٌ  غريٌب،

ـُ ) 8تقوؿ حٌن أيدينا بٌن اآلف ادلوجود التسليم ح الصَّحيح،  توج و ىذا أليس (،ِبيُّ النَّ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل
ـُ ) 8تقوؿ أال أجزائها، باقي ح التوجو جاز الصَّبلة بعض ح التوج و جاز فإذا للنَّّب؟  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل
م من 8الوىابية تقوؿ كما تقولوف أـ ا؟ رسوؿ إىل تتوجَّو أال العبارة ىذه تطلق حٌن ُىنا (،النَِّبيُّ   أَّنَّ

 يُوجِّهوف أو سللوؽ، إىل توجَّهوا بالنَّتيجة ا، رسوؿ إىل السَّبلـ تنقل وادلبلئكة ادلبلئكة إىل بلـالسَّ  يُوجُِّهوف
م السَّبلـ، النَّبّ  يُبلِّغ وا ا إىل السبلـ  أنتم أنتم، تريدونوُ  الَّذي ادلنطق ىو ىذا النَّّب، إىل يتوجهوف ال ألَّنَّ

ـُ ) ؟ال أو إليو تتوجَّهوف النَّبَّ  زُباطبوف حٌن  تعتقدوف وصريح، واضح خطاب ىذا (،النَِّبيُّ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل
 ُثَّ  ؟أدري ال شيئاً  تعتقدوف ال أنَُّكم أو ؟تعتقدوف ماذا أو ؟ال أو السَّبلـ ورنيب إليكم يتوجَّوُ  النَّبَّ  أفَّ 

ـُ ) 8تقولوف  ادلخلوؽ، إىل تتوجَّهوف إذاً ! ؟للمبلئكة ؟دلن اخلطاب ىذا (،َوبَرَكاتُو اهللِ  َورَْحَمة َعَليُكمْ  السَََّل
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 َخيرَ  َل  َأَل ) ؟ال أو ىذا تفعلوف إشكاؿ، فيو احُلجَّة اإلماـ إىل التوج و لكن بِو، بأس ال ادلبلئكة إىل التوج و
ـُ ) 8تقولوف حينما (،تَػَفكُّر ِفيَها لَيسَ  ِعَباَدة   ِفي  شيئاً  زُباِطبوف أو النَّبّ  زُباِطُبوف (،يُّ النَّبِ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل

ـُ ) 8تقولوف حينما! آخر؟  كبلـٌ  ىكذا أو تعرفوف؟ ال أو من؟ زُباطبوف (،َوبَرَكاتُو اهللِ  َورَْحَمة َعَليُكمْ  السَََّل
 السَّبلـُ  ويقوؿ ناس وفيوِ  كبًن، عاـ مكاف إىل يدخل اإلنساف إذا اآلف يعين! ؟معىن دوفِ  من ىذا َلغوي

! ؟سلبوؿ الرجل ىذا عن يُقاؿ أال ،ُمعيَّنة جهةٍ  إىل السَّبلـ ىذا يُوجِّو أفْ  دوفِ  من عليكم السَّبلـُ  ،ليكمع
ـُ ) 8تقولوف حٌن! ؟صبلتكم ح تفعلوف ماذا أنتم ،رلنوف عنو يقاؿ ؟ال أو ىذا عنو يقاؿ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل
ـُ ) 8تقولوف حٌن ؟لغًنهِ  أو للُمخاطب السَّبلـ ىذا تُوجِّهوف (،النَِّبيُّ   (،َوبَرَكاتُو اهللِ  َورَْحَمة َعَليُكمْ  السَََّل
 السَلـ عليكم، السَلـ) 8تقولوف ولكن بكم، يل شأف ال الُسنَّة، خِببلؼ وىو ومشاالً  شنيناً  تلتفوف وحٌن

 .أنفسكم سلوا أدري ال ؟تُوجِّهونوُ  ِلمن اخلطاب ىذا ،(عليكم
ـُ  ،َوبِاهلل اهللِ  ِبْسمِ ) 8نقوؿ أف خياراف، ؾىنا أليس السَّهو سجدت ح  اهللِ  َورَْحَمةُ  النَِّبيُّ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل

 اللَّتاف السَّهو سجدت تسجدوف حٌن (،ُمَحمَّد َوآؿِ  ُمَحمَّد   َعَلى َصل   اللَُّهمَّ  ،َوبِاهلل اهللِ  ِبْسمِ ) أو (َوبَػرََكاتُو
 أفَّ  باعتبار الشيطاف، تُرغماف السَّجدتٌن ىاتٌن أفَّ  يعين الػُمرِغَمتاف (،َمَتافالػُمرغِ ) 8األحاديث ح ُتسمَّياف
 يُرِغمُ  فكيف السَّهو، بسجدت الػُمصلِّي يأت الشَّيطاف ألنف إرغاـ فهذا السَّهو، للُمصلِّي َسبَّب الشَّيطاف

ـُ ) 8يقوؿ السجود ح الشَّيطاف أنف  العبارة ىذه السجود أثناء (َوبَػرََكاتُو اهللِ  َورَْحَمةُ  النَِّبيُّ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل
 يكوف حٌن الصَّبلة أجزاء من يُعدّ  أال السَّهو ُسُجود ؟العبارة ىذه ُموجَّهة ِلَمن ؟تقولوف ماذا ؟ِلمن ُموجَّهة
 حالة ح تسجدوف مافحين! الواجبة؟ الصَّبلة من ُجزءاً  يكوفُ  أال الصَّبلة ح وللخللِ  للنَّقصِ  ومعاجلاً  ُمكمِّبلً 

ـُ ) 8وتقولوف الس جود  صلَّى ا لرسوؿ دلخلوؽ؟ ِخطاب أليس ؟دلن اخلطاب ىذا (،النَِّبيُّ  أَيػَُّها َعَليكَ  السَََّل
 وآلو؟ عليو اُ 

 يردَّ  أف الػُمصلِّي على رنب أليس وُيسلِّم إخوانكم من عليكم يدخل شخص أي ُمسلِّم، عليُكم ُيسلِّمُ  حٌن
 فيو ؟خطاب ليس أو خطاب ىذا عليكم، السَّبلـ 8لوُ  يقوؿ ،عليكم السَّبلـُ  8قاؿ فإذا ،عليوِ  رنبُ  ؟السَّبلـ

 واحد أي ىذا، رنوز رنوز، ال احُلجَّة اإلماـ عن الكبلـ يكوف حينما لكن رنوز، نعم ؟ال أو للُمسلِّم توج و
 أفْ  البُدَّ  قطعاً  إليو، يتوجَّو أف سُناطبوُ  أف يالػُمصلِّ  على رنب الػُمصلِّي، على ُيَسلِّم الػُمصلِّي على يدخل
 تكوف حينما .عليو السَّبلـ يردَّ  أفْ  يستطيع حّتَّ  إليو يتوجَّو أف البُدَّ ! عليو؟ ُيَسلِّم كيف وإالَّ  إليو، يتوجَّو
 رنوز أال ةضروري ولكنَّها ُدنيوية حلاجةٍ  الصَّبلة أثناء لشخصٍ  ادلخاطبة أو اإلشارة تقتضي ضرورية حالة ىناؾ

 وألمرٍ  دلخلوؽ وِخطاب توج و ىذا القصوى، الضرورة حاالت ح بكلمة حبركة بإشارة ذلك يفعل أف للُمصلِّي
 .أحكاُمها ُمبَػيَّنة القضيَّة وىذه رنوز، دنيوي
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 عن الرَّضوي الفقو ح البيت أىل حديث وح الكبلـ يأت حينما لكن الصَّبلة، ح جائزة احلاالت ىذه كل  
 ىذا ورود ىو الرَّضوي الفقو كتاب على الطُُعوف وأحد طعن، وموطن شك موطن الكبلـ يكوف زماننا ـإما

 ىذا أفَّ  على األدلَّة من الرَّضوي الفقو ح الكبلـ ىذا ورود يعتربوف الكتاب ح يطعنوف حينما فيو، الكبلـ
 .األدلَّة من واحدة مكذوب، كتاب رلعوؿ، كتاب الكتاب

 جزء أىم ،﴾ادلُسخَمَُِْ اٌصِّشَاطَ باىذَِٔـ﴿ 8تقوؿ حٌن صورىم، حُنضرُ  وحُنِضر ادلخلوقٌن نتصوَّر نُ حن الصَّبلة ح

 ؟ال أو صورىم تستحضر عليهم أنعمت الَّذين ىؤالء ،﴾ػٍََْيُِْ ؤَٔؼَّجَ اٌَّزَِّٓ صِشَاطَ﴿ ،الفاربة الصَّبلة ح
 أفْ  أردت إذا (،َعَليو َأقْػبَػْلتَ  َما َصََلِتكَ  ِمنْ  َلكَ ) ؟ال أو خلقية صورة ذلم ؟بشرية صورة ذلم ،باجململ ولو

 8تقوؿ فحينما اإلقباؿ، معاين أحد ادلعاين، تستحضر أف اإلقباؿ معاين مجلة من صبلتك على تُِقبل
 وكذلك ،عليهم ادلغضوب وكذلك باجململ، ولو ؟ال أو ُصورىم تستحضر ﴾ػٍََْيُِْ ؤَٔؼَّجَ اٌَّزَِّٓ صِشَاطَ﴿

ـُ ) 8تقوؿ حينما .الصور ىذه استحضار من البُدَّ  ،الضال وف  رنوز ؟ال أو نفسك إىل تتوجو (،َعَلينا السَََّل
 ما! !طًنوا اد ،زمانك إماـ مع ذلك تفعل أفْ  رنوز وال زباطبها وأف نفسك إىل تتوجو أف الصَّبلة ح لك
 ؟ال أو صورىم تستحضر (الصَّاِلحين اهلل ِعبادِ  َعلى السََّلـُ ) 8تقوؿ حٌن! ؟..اذلُراء ىذا
 حينما ؟ال أو والديك صورة تستحضر (،َوِلَواِلَدي ِلي ِاْغِفر اللَُّهمَّ ) 8لوالديك القنوت ح دعاءً  تقرأ حٌن
 ألي   لوالديك لنفسك الركوع وح الس جود ح تدعو أفْ  لك رنوز ؟ال أو صورتو تستحضر أحد أليِّ  تدعو

 أجزاء من ُجزءٍ  ُكلِّ  مع .سللوقات ُصور ُكل ها الصَّبلة صارت ىي ما ؟ال أو صورىم تستحضر ادلؤمنٌن، من
 الوسطي، التشه د ح سجدة، ُكلِّ  ح ركوع، ُكلِّ  ح (،ُمَحمَّد وآؿ ُمَحمَّد   َعَلى َصل   اللَُّهمَّ ) 8تقوؿ الصَّبلة

 وآؿ ُمَحمَّد   على َصل   مَّ اللَّهُ ) 8تقوؿ حينما الصَّبلة، ح عديدة مواطن ح القنوت، ح األخًن، التشه د ح
 للمخلوقات صور رلموعة عن عبارة الصَّبلة أفَّ  ُتبلحظوف أال .باجململ ؟ال أو صورىم تستحضر (،ُمَحمَّد

 ماذا لكن ،طٌن القفة قضيَّتكم وا! ؟زماننا إماـ عن الكبلـ يكوف حٌن دلاذا ،آخرىا إىل أوَّذِلا من! ؟ال أو
 ! ؟نقوؿ

 أجد ال اجملموعة ىذه بقيت ُىنا، إىل ووصلت ىنا من بدأت أنا يأتينا، والتفصيل تفصيل إىل حباجة ادلوضوع
 ِاصربوا ؟تقولوف ماذا ؟أصنع فماذا منها أكثر أخرى رلموعة وىناؾ غد، ليوـِ  أتركها اجملموعة ىذه وقتاً، ذلا

 مقولة لفهمِ  النِّهائية الصورة إىل وصلنا ما اآلف إىل ،الفهم ح تستعجلوا وال ،احلكم ح تستعجلوا ال ،عليّ 
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّة ِمن َواِحَدا   َواْجَعل) 8الرِّضا اإلماـ  أف علينا النِّهائي، الفهم إىل وصلنا ما اآلف إىل (،َعيػْ
 .وأتوقف ىنا إىل والعرتة الكتاب ثقافة أجواءِ  ح نُتاِبع
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 ...الَقَمر رَِعايَة ِح  أَترُكُكم
 ..الَقَمر َشاَشةِ  على الشَّاَشة ىذه نفسِ  على تعاىل اُ  شاء إفْ  حلديثا إلكماؿ نلتقي وغداً 

 اإلْٔخَشِْٔج ػٍَََ ًَُِخَببِؼِْنَب ُِشَبىِذِّنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب ػَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُسني ؤَخِْهَ ًَخو ػَٓ اٌىَشةِ وَبشِف َّب

  ...احلُسني ؤَخِْهَ بِحَكِّ

  ...اهلل ؤِبِْ يف ...ْؼبًخَِّ اٌذُّػَبء ؤَسْإٌَُىُُ
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 :وفي الختاـ
ل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوي البرنػػامج كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع ل 
يخلػػو مػػن أخطػػاء وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامج 
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