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 الْوِئَت بَعد اخلَوْسٌُىً السَّابعتُ تُمَلَحَالْ

  11ــ ج الصَّالة هَعَبًًِْ
 

  ...بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ...اْلِمَئة بَػْعد اخَلْمُسوف الرَّابعةُ  احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعًتَة الِكَتابِ  َمَلف   <أَيِديُكم َبُتَ 

 بعد احلاديةُ  احللقةُ  ىي وىذه، (الصَّالة َمَعاِني) <أجوائوِ  ح ادلتقدِّمةُ  احللقاتُ  مرَّت عنوافٍ  ربت واحلديثُ 
 ..الصََّلة َمَعاين حلقات رلموعة من العاشرة

 سوؼ ادلعاين أفَّ  احلالة ىذهِ  ِمثلِ  ح الطَّبيعي والشَّيءُ  ،الكَلـ وتشعبَّ  السَّاعات وَكثُرت احلديثُ  طاؿ قطعاً 
 اهلل شاء إفْ  وسهلٍ  سلتصرٍ  بشكلٍ  أوجزىا ،احلديث آخر ح لُكم أُوجزىا سوؼ لكنٍَّت ،أذىانكم ح تَػَتشتَّتُ 

 ،كامل بشكلٍ  الص ورةُ  تَػتَّضحَ  لنْ  سوؼَ  وإّلَّ  اجلهات بعضِ  ح احلديثِ  لتطويلِ  َضرورةٌ  ُىناؾ .تعاىل
 أُريدُ  ّل ،مرَّة ألّوؿ ُتطرحُ  الَّيت ادلوضوعاتُ  ىي ؛الِبكر ادلوضوعاتُ  ،بكر موضوعاتٍ  ح واحلديثُ  ُخصوصاً 

 إليها أشار الَّيت الِنيَّةِ  أجواء ح ،كَلـٍ  ومن ،حديثٍ  من تقدَّـ ما إىل وأعودُ  ادلقدِّمة ىذهِ  ح كثَتاً  ُأسِهب أفْ 
 الغَلؼ على ُكتب ما حبسب ،الرَّضوي الفقوُ  ىو وىذا ،قاؿ حُت عليو وسَلُمو اهللِ  صلواتُ  الثَّامن إمامنا
 الصَّاَلةِ  ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َوْانِوي< )509صفحة ح ،البيت آؿِ  مؤسَّسةُ  ،السََّلـ عليو الرِّضا لإلماـ ادلنسوب الفقو
ةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل َوآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى اهلل َرُسولِ  َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّ  .(َعي ْ
 منها، احلكمة ح الصََّلة، تشريع ِعلَّة ح أمجعُت عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  عنهم جاء فيما احلديثُ  تقدَّـ

م إىل حديثنا وصل أفْ  إىل مضامينها، ح أجوائها، ح م إىل احلديثُ  انتقل ُثَّ  ،النِّعم أولياءُ  أَّنَّ  اهلل وجوُ  أَّنَّ
 الكرمي، الكتابِ  بُِنصوصِ  ُمشَبعاً  وحوذلا فيها الكَلـُ  كاف العناوين ىذه كل   قطعاً  ،نتوّجو إليو الَّذي

 أخرى عديدةٌ  جهاتٌ  فُهناؾ ،يًتى احلديثُ  زاؿ وّل الشَّريفة، وأدعيتهم ،وزياراِِتم ادلعصوميِة، وبالكلمات
 لُكم قُلت .وبَػُتِّ  واضحٍ  بشكلٍ  الِفكرةُ  تتكامل كي فيها القوؿ أبسط وأفْ  عندىا أقف أف من ّلبُدَّ  بقيت

 باألسبوع وأعٍت ،القادـ األسبوع ح سيتواصلُ  احلديث أفَّ  يبدو ولكن احللقة ىذهِ  َّناية إىل َعَليَّ  َتصربوا أفْ 
 سأنتهي حيثُ  من احلديث يتواصلُ  حيثُ  ،القادـ اجلمعة يـو ح يعٍت ،اآلتية للحلقات القادـ ادلوعد القادـ

 .احللقة ىذهِ  ح
ينيَّة ُمؤسَّستنا ِخَلؿ من ،عليها رُبِّينا الَّيت الِنيَّة موضوعِ  على أوّلً  الضوء سُأَسلِّطُ  احللقة ىذهِ  ح  الشِّيعيَّة الدِّ

 النَّاس، علَّمنا علَّمنا، علَّمنا، تَلمذتنا، علَّمنا أوّلدنا، علَّمنا عليها، وربيناىم النَّاس َعلَّمنا وكذلك ،الرَّمسيَّة
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 ِمن ّلبُدَّ  الِنيَّةُ  ،لنا ُمَلزمةً  القضيَّةُ  وصارت ،ذلك بعد النَّاس وَعلَّمنا منهم تعلَّمنا وضلنُ  علَُّمونا مراجعنا
 يكوف الصَّوت أفَّ  حبيث ،الصَّوت جبوىر يتلفَّظوَّنا النَّاس من الكثَت ،تلف ظها من وّلبُدَّ  استحضارىا

 من والبعض ،وبَػُتِّ  واضح بشكلٍ  الكلمات ىذهِ  يتلفَّظوف ،آخرهِ  إىل (،الص بح صَلة ُأصلِّي) ؛مسموعاً 
 كثَتين وُمشكلة ،خافت بصوتٍ  ظاىر بصوتٍ  ليس ولكن يتلفَّظوف ىم ،خافتاً  تلف ظاً  يتلفَّظوَّنا الػُمصلُِّت

  .النػِّيَّة منطقة ح ،الصََّلة من ادلنطقةِ  ىذهِ  ح ىنا
 حيملوُ  الَّذي والفحوى ادلضموف ىو الِنيَّةُ  <ادلتقدِّمة احللقات ح تقدَّـ فيما قُلتُ  كما احلقيقةِ  ح الِنيَّةُ  بينما

 اهللُ  صلَّى زُلَمَّداً  بايعنا حُت ،زماننا إماـ إىل األَِئمَّة بايعنا فإنَّنا الَغدير بيعة بايعنا أفْ  فُمنذ ،داخلوِ  ح اإلنساف
ا ألمرىم، والتَّسليمِ  ،والطَّاعةِ  ،الُعُبوديةِ  على بايعناىم ،عشر األربعة ادلعصومُت بايعنا قد فإنَّنا وآلو عليو  ردب 

 ،الُعُبودية على بايعتُ  أنا ،الُعُبودية غَت على بايع ىو ،براحتوِ  ىو ،العبودية ُمصطلح استعمايل البعض يرفض
 والتَّسليم، السَّاِلميَّةِ  ُعُبوديَّةِ  وعلى الرِّّؽ، ُعُبوديَّة وعلى ،الُعُبودية على وآلو عليو اهللُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  مع بيعيت
 يدينوف ىم ،أحرار ىم زُلَمَّداً  يُبايعوا أف يُريدوف ّل الَّذين أشكاذلا، بُكلِّ  معانيها، بُكلِّ  الُعُبودية وعلى

 بايعنا وآلو عليو اهلل صلَّى زُلَمَّداً  بايعنا أف فُمنذ ،البيعة ىذهِ  على يوافقٍت ومن ،ببيعيت أدين وأنا ،ببيعتهم
 ّل ضلنُ  قطعاً  ،والتَّسليمِ  واِّلنقيادِ  واخُلُضوعِ  الطَّاعةِ  وعلى ،مراتبها ِبُكلِّ  الُعُبودية على عشر األربعة ادلعصومُت

 نفوسنا وح قُػُلوبنا ح األمل لكنَّ  ،وآلو عليو اهللُ  َصلَّى زُلَمَّدٍ  فبتوفيقِ  ذلك من جبزءٍ  وفينا وإذا! !بذلك نفي
 زماننا إماـ ،إمامنا بايعنا وحُت ،عشر الثَّاين اإلماـ إىل أَِئمَّتنا بايعنا إنَّنا الغدير بيعة بايعنا وحُت ،إليو ُمتَّجوٌ 
 الُقربة بعنواف تكوف أفْ  ِصحَّتها ح ُيشًتطُ  الَّيت الِعبادات ِديننا من وجزءٌ  ،وُدنيانا ديننا ُكلِّ  على بايعناهُ  فقد

  .تعاىل اهلل إىل والتقر ب
 كانت ومن ،صحيحة ليست ِعباداتوُ  صحيحةً  بيعتوُ  تكن مل من ىنا ومن ،الِنيَّة اِنعقدت إلمامنا بيعتنا فمعَ 
 ّلبُدَّ  ،الوّلية الصََّلة قَبوؿ شرط أفَّ  من ،الرِّوايات بوِ  تنطقُ  الَّذي ىو وىذا ،صحيحة عباداتوُ  صحيحةً  بيعتوُ 
 وللصِّياـ للصََّلةِ  فالِنيَّةُ  (،زَنَا َأمْ  َصلَّى النَّاِصب يُ َباِلي َل ) <ادلعصوموف قاؿ كما ،باطلة فهي وإّلَّ  الوّلية من

 ،اإلنشاء ىذا وأنِشئنا الًتبية هبذه رُبِّينا لو ،احلسن ابن للُحجَّةِ  بيعتنا مع منعقدةٌ  العبادات ولسائرِ  وللحجِّ 
 ح ذكرىا َمرَّ  الَّيت ادلعاين على ثُػقِّفنا لو! ؟الصََّلة ح الِنيَّة قضيَّة ح الشَّوافع ُنشابو احلاؿ هبذا بقينا ىل

 ىذا ألفَّ  ؟نِيَّةٍ  إىل ضلتاجُ  ىل ذلك على رُبِّينا لو ،واإلقامة األذاف ومعاين ،للصََّلة والتهيؤ والطَّهارةِ  الوضوءِ 
 الظَّاِىرِ  بالصَّوتِ  هبا نتلفَّظُ  الَّيت الِنيَّة ىذهِ  دوف من الُقربةِ  وفحوى الوّليةِ  فحوى داخلنا وح منَّا سيصنعُ  اجلو

 عن أحبثُ  أُقَػلُِّبها عليها سأمر   ،الشِّيعيَّة ادلكتبةِ  من ظلاذج ىذهِ  ،كتبنا على سأمر   لذا ،ادلخفي بالصَّوتِ  أو
 ويبقى ،النػِّيَّة ىذهِ  ح ُىنا َشك هم الكبَتة العمائم من والكثَت الكثَتَ  رأيتُ  ولقد ،النَّاس تعلَّمها الَّيت الِنيَّة ىذهِ 
 الوسط ح خصوصاً  ،الدِّيٍت الوسط ح ملموسة ظاىرة الظَّاىرة ىذهِ  أفَّ  وأعتقد ،وُيكرِّر ،ويُعيد ،يُردِّد
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 قضيَّة ح ،القضيَّة ىذه ح حائر ىو شلَّن الكثَت احلوزوية العمائم من ُىناؾ ،ادلرجعي الوسط وح احلوزوي
  !النػِّيَّة

 ،عامَّة والقضيَّةُ  ؟ادلشكلة ىذه ح تقع أفْ  إىل احتاجت ىل البيت أىل بثقافة ثُػقِّفت العمائم ىذه كانت لو
 وقعنا ُكل نا ضلنُ  ،النَّاس أبعد وّل ،ِإيَلّ  النَّاس أقرب استثٍت وّل ،عائليت استثٍت وّل ،منها نفسي استثٍت ّل وأنا
 كما البيت أىل يريدىا الَّيت الِنيَّةُ  ،نكن مل أـ َشكَّاِكُت ُكنَّا سواء ،شيطاين فخ   ُىناؾ ،الشَّيطاين الفخ ىذا ح

 حينما أنت قطعاً  ،الصَِّيغ ىذهِ  دوف من زُلَمَّد وآؿ ِلَمَحمَّدٍ  الوّلء فحوى نعيش أف ؛الرِّضا إمامنا بَػيَّنها
 ،نِيَّة إىل األمر ىذا حيتاج ّل ؟نِيَّة إىل األمر ىذا حيتاجُ  ىل ،وجهك تغسل كي وتذىب َصَباحاً  تستيقظُ 

 ربرَّكت َلَما عندؾ موجوداً  وادلضموف ادلعٌت ىذا يكن مل ولو! !عندؾ موجودٌ  وادلضموف ادلعٌت ألفَّ  ؟دلاذا
اه  إىل ىذا حيتاج ىل ،كذا السَّاعة ح يومياً  العملِ  إىل زبرج أنت وىكذا ،وجهك تغسل كي ادلغاسل باذبِّ

 إىل حباجة ُمتعب وىو نومو من اإلنساف يستيقظُ  حينما ،الص بح صَلة مع ُىوَ  ُىو األمرُ  ؟يـو ُكلِّ  ح نِيَّة
 يفعلُ  دلاذا ،ويتوضأ ادلغاسل إىل يذىب أو احلماـ إىل ويذىب ؟استيقظ شيءٍ  أليِّ  ،يستيقظ ولكنَّوُ  النَّـو
 الَّذي الوقت ح ُمعيَّنة مُجَلً  يستحضرَ  وأف ؟يتلفَّظُها ألفاظٍ  إىل حباجة ىو ىل ،ُيصلِّي أفْ  يريد ىو ؟ىذا

 ! ؟..ادلشكلة ىذه جاءت أين من .زمانوِ  إماـ أجواء ح يعيش أفْ  منو يطلب
  <ُكتُِبنا على أمر   دعوين

 من الثَّالث اجلزء ىو ىذا (،الكاح) ُكتُبنا أىم   وىو عملية، رسالةٍ  عن عبارة وىو ِعندنا َحديثيٍ  ِكتابٍ  أَْقدـُ 
 اِفَتتاح) ،:>5 باب ،أبداً  للنػِّيَّةِ  أثر ّل ،:=6 الصَّفحة وىذه ،للمطبوعات التعارؼ دار ،الكاح كتاب
 ِفي ُقْمت ِإَذا َجْعَفر، أَِبي َعن ُزرَارَة، َعنْ  - تقولوُ  الَّذي ما (،ذلك عند يُقاؿ وما التكبَت ح واحلد   الصََّلة

يكَ  ُتَجاوز َوَل  َيَديكَ  فَاْرَفع َفَكبَّرت الصَّاَلة ِيك ِحَيال َأي ُأُذنَيك ِبَكفَّ  َما َأْدَنى :قَالَ  ُزرَارَة، َعنْ  - َخدَّ
و ِفي التَّْكِبير ِمن ُيْجِزئ  تتحدَّث ُثَّ  - َأْفَضل َوَسْبع ،َأْحَسن َتْكِبيَرات َوَثاَلث ،َواِحَدة َتْكِبيَرة الَتوجُّ

 ،الشِّيعيَّة الُكُتب أقدـُ  الكاح كتاب ىو ىذا.!! .أبداً  ولذكرىا للنػِّيَّةِ  أثر ّل ،تُقرأ الَّيت األدعية عن الرِّوايات
 طوؿ على ُمتَحقِّقةً  تكوف أف ّلبُدَّ  الِنيَّة أفَّ  باعتبار ،الصََّلة تفاصيل ح للنػِّيَّة أثر ّل ،الشِّيعيَّة الُكُتب وأىم  
  .ادلغرب صَلة بانتظار أنا ،األلفاظ ذلذهِ  حاجة ّل ،ادلغرب صَلة وقتُ  حيُت حينما ،اخلط
 على طلرج ّل ولكنَّنا ،اخلامسة الساعة ح ،النَّجف بتوقيت الثَّامنةِ  السَّاعةِ  ح الربنامج أفَّ  نُعلنُ  ضلن مثَلً 

 تُؤخِّرُ  ُمعطَّلة الفضائية فالقناةُ  ،الصََّلة وقت ننتظرُ  ألنَّنا ؟دلاذا ،اخلامسة الساعة ح الربنامج ىذا ح الشَّاشة
 الكاح كتاب ولذا ،ذلك إىل حباجة ليسوا ىم ؟لفظية نِيَّةٍ  إىل حباجة القناة ىذه ح يَعملوف الَّذين ىل ،بَػثَّها
 الِنيَّة لذكر أثر وّل وجود ّل ،إليو يرجع للَّذي عملية رسالة الكتاب ىذا جعل الكليٍت فإفَّ  ادلقدِّمة قرأنا وإذا
 .الصََّلة تفاصيلِ  ح



 44ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 451 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

 مرجعيَّةُ  عليها ُمتَّفقٌ  مبسوطة معروفة عامَّة رمسية شيعيَّة مرجعيَّة أوَّؿ ،الشِّيعة عند األقدـ العمليةُ  الرِّسالةُ  ىذهِ 
 ،ادلفيد للشَّيخ ادلقنعة ،هبا تعملُ  ُكل ها الشِّيعةُ  كانت والَّيت ادلفيد للشَّيخ العمليةُ  الرِّسالةُ  ىذه ،ادلفيد الشَّيخِ 

 باب ح ،507 صفحة ح دخل واإلقامة األذاف فصوؿ ذََكر أفْ  بعد نذىب ،اإلسَلمي النشر مؤسَّسة
مس زَالت فَإذا -؟ قاؿ فماذا ،الصََّلة كيفية  الَّتي َزوالها عالمات بإحدى اإلنسان ذلك وَعِرف الشَّ

و الطهارة يُوِجب َحَدثٍ  على كان إن هءُوُضو  فلُيسِبغ - ؟يفعل فماذا - ذكرناىا  القبلة إلى وليتوجَّ
 أقدـُ  ىذه ،ويدخل - أكبر اهللُ  :فيقول بالتكبير الصَّالة وليستفِتح وبدنوِ  بقلبو صالتو على ُمقبالً  َخاشعاً 
 ىذا الشِّيعة أفَّ  يعٍت ،األَِئمَّة عصر إىل األقرب ىي يعٍت ،ادلفيد للشَّيخ ادلقنعة ،الشِّيعة عند عمليةٍ  رسالةٍ 
 توح ؟توح مىت الكليٍت الشَّيخ ،للهجرة 857 سنة توح ؟توح مىت ادلفيد الشَّيخ ،كاف ديدَّنم وىذا حاذلم

 رسالةٍ  عن عبارة وىو الكاح وىو َشامل أيدينا َبُت جامعٍ  َحديثيٍ  كتابٍ  أقدـُ  ىذا يعٍت ،للهجرة =76 سنة
 من ّل الِنيَّةِ  إىل ُيشَت ّل وكيفيتها الصََّلة تفاصيل عن يتحدَّثُ  حُت الص غرى الغيبة زماف ح أُولفت عملية
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  َربَّتنا اآلف عليو ضلنُ  الَّذي بالنحو ،بعيد من وّل قريبٍ   عملية رسالةٍ  أقدـ وىذهِ  ،تربية أسوأ الدِّ
 .الشِّيعة عند
 الَّيت احلديثية اجلوامع أكرب من ولكن األكرب ىو أقوؿ ّل (،الشِّيعة وسائل) وىو حديثي جامعٍ  أكرب ىذا

 عن َيستغٍت أف يستطيع الُفقهاء من فقيهاً  أفَّ  أعتقد وّل ،واِّلستنباط الُفتيا ح وادلراجع الُفقهاء إليها يرجع
 العلمية اجلهة من دُيكننا ،العلمية اجلهة من ّل العملية اجلهة من اجلميع ُيصاِحبُ  الكتاب ىذا ،الكتاب ىذا
 العملية اجلهة من ولكن ،منها أخذ الَّيت ادلصادر إىل نرجع أف ،أخرى بُكتبٍ  الكتاب ىذا عن نستعيض أف

 ىو ىذا ،وادلراجع والفقهاءِ  للُعلماءِ  ُمَلزماً  الكتاب ىذا صار تبويبو وطريقة الكتاب ىذا جامعيَّة حبكم
 مىت العاملي احلر   ،اإلسَلمية ادلكتبة منشورات من ،الرابع اجمللَّد ىو وىذا ،العاملي للحرِّ  الشِّيعة وسائل

 نتحدَّث ضلنُ  ،النػِّيَّة أبوابُ  <ُعنواَّنا أبواباً  وضع قد العاملي احلر أفَّ  صلد ىنا ،5508 سنة تُوح ؟توح
 من أدخل أف بعد ،التأثَتات من دخلت ما دخلت أفْ  بعد ،عشر احلادي القرف عن نتحدَّث ،5508

 ىذا وإّلَّ  ،احلديثية اجلوامع على حىتَّ  فانعكست ،ذكره على وسنأت الشِّيعيَّة الثَّقافة ح القضيَّة ىذه أدخل
 .األقدـ العمليةُ  الرِّسالةُ  وىذهِ  ،األقدـ احلديثي اجلامع

 الشِّيعة ابتليت الَّيت النية هبذه ذلا عَلقة ّل العنواف ىذا ربت ادلوجودة الرِّوايات إىل ذىبنا ما إذا ذلك ومع
 قطعاً  ،العبادات من وغَتىا الصََّلة ح وجوهبا باب ،النػِّيَّة أبواب ،األوىل الرِّواية <نقرأ ،ادلثاؿ سبيل على ،هبا

 َعن الثَُّماِلي، َحْمَزة أَِبي َعن - رواية يذكر ،عليها وُعلِّمنا رُبِّينا الَّيت الصورة هبذه ّل ولكنَّها ،واجبة الِنيَّة
َجاد، اإِلَمام  أستطيع ىل أنا ،العبادات غَت حىتَّ  َعَمل ُكل   ،بنيَّة ِإّلَّ  َعَمل ّل - بِِنيَّة ِإلَّ  َعَمل َل : قَالَ  السَّ
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 لنْ  لتحريكوِ  نيَّة عندي تكن مل إذا ؟لتحريكوِ  نِيَّة عندي تكوف أف دوف من مثَلً  الوعاء ىذا ُأحرِّؾ أفْ  اآلف
اىوِ  يدي تتحرَّؾ  أف لو اإلنساف، أفَّ  لو حىتَّ  ،حىتَّ  العبادات نعم ،العبادات بِِنيَّة ِإّلَّ  َعَمل ّل ادلراد وإذا ،باذبِّ

 بِنيَّة ِإلَّ  َعَملَ  َلَ  - بغَتىا أو الُقربة بِنيَّة عليها باإلقداـ قراراً  يأخذ أفْ  ّلبُدَّ  فإنَّوُ  فيها القربة ينوي مل اإلنساف
يَّات اأَلْعَمالُ  ِإنَّما :النَّبي عن روي - م - العاملي احلُرِّ  ذلك بعد يقوؿ أفْ  إىل - بِالن ِّ  على يدلُّ  ما وتقدَّ

مة في الِنيَّة أحكامِ  من جملةٍ  وعلى ذلك  إىل نذىب ،الوسائل من األوَّؿ اجلزء ح يعٍت - العبادات ُمقدِّ
  .باجململ كَلـ ،الصََّلة خبصوص نيَّةٍ  ذكر عن شيء يوجد ّل الوسائل، من األوَّؿ اجلزء

 ىو وىذا <العبادات ُمقدِّمة أبواب العاملي احلر   فيها ذََكر والَّيت الوسائل أجزاء من األوَّؿ اجلزء إىل نذىب
 الواجبة العبادات ح الِنيَّة وجوب باب ،77 صفحة ،قليل قبل إليها أشرت الَّيت الطبعة نفس من األوَّؿ اجلزء

 عن تتحدَّث واحدة رِواية وّل صلدُ  ّل فإنَّنا الباب ىذا ح نذىب أفْ  أردنا ما إذا اآلف ،ُمطلقاً  هبا واشًتاطها
 ُكلِّ  ِفي َلكَ  لَِيُكن َذرّ  أَبَا يَا ؛اهلل َرُسولِ  َعن َذّر، أَبي َعن - مثَلً  الرِّوايات ىذه من ،عليو رُبِّينا الَّذي ىذا

 من ولكن ،أكلو ينوي وأف ،اهلل إىل قُربةً  نوموُ  ينوي أفْ  لإلنساف ديكنُ  - َواأَلْكل النَّومِ  ِفي َحتَّى ،نِيَّة َشيءٍ 
ا ،ذلك ح لفظاً  يذكر أف دوف  أو نوـٍ  من بوِ  يقوـُ  فما ،عبادة إىل حياتوُ  حُيوِّؿ أفْ  ،حياتو ح بِناءً  يبٍت أفْ  وإظلَّ
 ،بادلوضوع تتعلَّق روايات توجد ّل ،ُعُبوديتوِ  على ،طاعتوِ  على ،ِخدمتو على ،َعَملوِ  على بوُ  يستعُت أكلٍ  من
 .ادلتأخرة احلديثية الكتب من باعتبار الوسائل بكتاب جئت وأنا ،الوسائل كتابُ  ىو ىذا
 أحاديثُ  فيو مجُِعت حديثي جامع أكرب ىذا (،الشِّيعة أحاديثِ  جامعُ ) <ىذا ىو احلديثية اجلوامع أكرب

 ،عليو اهللِ  رمحةُ  الربوجردي حسُت السيِّد بإشراؼ أُلِّف الكتاب ىذا ،واّلستنباط الفتوى باب ح الشِّيعة
 صفحة إىل ،:79 صفحة ،قمري ىجري==57 ،قم العلمية ادلطبعة ،األوَّؿ اجلزء ،األوَّؿ اجلزء ىو وىذا

 ىناؾ ىل ،بعيد من وّل قريبٍ  من ّل شيءٌ  فيو يوجد ّل ،الباب ىذا ح صفحة عشرين حدود يعٍت ،:;7
 .اإلنًتنت على موجود والكتاب ،تتأكَّدوا أفْ  أردمت إذا راجعوا أنتم ،ىذا ُكلَّ  عليكم أقرأ حىتَّ  وقتٍ  من
 ّل اخلصوص هبذا شيء يوجد ّل ،النػِّيَّة خبصوص رِواياتٍ  من احلديثية الفقهيَّةِ  الُكُتب ح ورد ما ُكلّ  ىو ىذا
  ؟تقولوف ماذا ،عليو رُبِّينا الَّذي بالشَّكل ،بعيد من وّل قريبٍ  من

 رسالة أقدـ وادلقنعة .للهجرة =76 ُمؤلِّفوُ  ادلتوج ،الكاح وىو حديثي َجاِمعٍ  أقدـ أيديكم بُت عرضتُ  اآلف
 من للهجرة 5508 سنة ادلتوج العاملي للُحرِّ  الشِّيعة ووسائلُ  .للهجرة 857 ادلتوج ادلفيد لشيخنا عملية
 ماذا .أحياء زالوا ّل مجعوِ  ح وشاركوا مجعوه الَّذين ،الشِّيعة أحاديث جامعُ  وىذا .الصَّفوي العصر ُعلماء
  .بعيد من وّل قريب من ّل أثر أيّ  يوجد ّل ؟تقولوف
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
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 احلوزة وأسَّس النَّجف إىل انتقل أف بعد ُخصوصاً .!! .عليو اهلل رمحةُ  الطوسي الشَّيخ مع بدأت ُمشكلتنا
ينيَّة العلمية  الَّيت الطائفة بشيخِ  ادلعروؼ الطوسي الشَّيخ ُكُتب على أمر دعوين ،النَّجف ح الشِّيعيَّة الدِّ

 دراستوِ  بسببِ  كثَتاً  تأثَّر فقد ،شافعي ونصفٌ  شيعي ِنصفٌ  الطوسي الشَّيخ ،الشِّيعي نصفوُ  عن تتحدَّث
ا عنها أقوؿ أفْ  دُيكن الَّيت ُكتُبوِ  على أمر دعوين .كبَتاً  تأث راً  تأثَّر ،الشَّافعي للفكرِ   الشِّيعي النِّصف سُبثِّل إَّنَّ
 . عليو اهلل رمحةُ  الطوسي للشَّيخِ 

 واّلستبصار، ،والتهذيب ،والفقيو ،الكاح األربعة، األصوؿ أحدُ  وىو (؛األحكاـ ِتذيبُ ) <كتاب ىو ىذا
 لشيخنا األحكاـ ِتذيب كتابُ  ىذا للطوسي، واّلستبصار والتهذيب للصَّدوؽ، الفقيو للكليٍت، الكاح

 ذلذه َشرح أنَّوُ  أساس على الكتاب ىذا َرتَّب ولكنَّوُ  حديثي كتابٌ  األحكاـ ِتذيب كتابُ  الطوسي،
 من ىو أساساً  الطوسي الشَّيخ ،ادلفيد الشَّيخ حياة ح كتبوُ  قد أنَّوُ  ويبدو ،قاؿ ىكذا ىو ،(ادلقنعة) <الرِّسالة

 أمساء يذكرُ  وىو ،تأرخيو ح معروؼ األمر وىذا ،ادلخالفُت أيدي على تتلمذ فقد حياتوِ  بداية وُمنذ ،خراساف
 ،ادلتقدِّـ الكَلـ أعيد أف أريد ّل ،الربنامج ىذا حلقات بداية ح القضيَّة ىذه عن ربدَّثتُ  وقد ،أساتذتوِ 
 يكن مل دلن ،التفاصيل ىذهِ  على تتطَّلعوا كي الطوسي بالشَّيخ اخلاصَّة ادلتقدِّمة للحلقات تعودوا أف ديكنكم

 اهلل شاء إفْ  وإنَّا زىرائي وف موقع على اإلنًتنت على موجودة احللقات ،احللقات تلك شاىد أو استمع قد
 ؟ادلقدِّمة ح الطوسي الشَّيخ يقوؿ ماذا ،أَوَّلو من الربنامج ىذا بثَّ  سُنعيدُ  تعاىل

 الكتاب ىذا ألَّف الطوسي أفَّ  إىل ُتشَت عبارة ىناؾ لكن ،يكفي ّل الوقتُ  ،ُكلَّها ادلقدِّمة أقرأ أفْ  أريد ّل أنا
 وىي - اهلل عبد أبا شيخنا سمعتُ  -<يقوؿ ىكذا يبدو ولكن أدري ّل يُتمَّو مل أسبَّو ،ادلفيد الشَّيخ حياة ح

 وىو ،للَميِّت تُقاؿ ّل للحي تقاؿ العبارة ىذه - تعالى اهلل أيَّدهُ  اهلل عبد أبا شيخنا سمعتُ  - ادلفيد كنيةُ 
ن اهلل أيَّده األصدقاء بعضُ  َذاَكرني -<قاؿ ادلقدِّمة ح  إىل - أصحابنا بأحاديث علينا َحقُّو ُأوِجبَ  ِممَّ

 ،األوىل الطبعة ،صدوؽ نشر طبعة ،األحكاـ ِتذيب من أقرأ وأنا ،ادلقدِّمة من أقرأ زلتُ  ّل ،الكَلـ آخر
 تعالى اهلل أيَّدهُ  اهلل عبد أبي شيخنا رسالةِ  إلى أقصد أن وسألني -<6 صفحة ،قمري ىجري ;585

ريعة أحكام من إليوِ  ُيحتاجُ  ما أكثر في كافيةٌ  ،معناىا في َشافيةٌ  ألنَّها بالمقنعة الموسومة  وأنَّها ،الشَّ
 أشرحَ  وأف يعٍت - أُترِجم وأنْ  - أشرح يعٍت ؛أُترجم - أُترِجم وأنْ  -<ذلك بعد وقاؿ - الحشو من بعيدةٌ 

 من شيئاً  يًتؾُ  ّل ىو يعٍت - مسألة مسألةً  وأذكر - وَفصَّلو بَػيَّنوُ  ما - َترَجَموُ  ما حسبِ  على بابٍ  ُكلَّ  -
 َترجموُ  ما حسبِ  على بَابٍ  ُكلَّ  أُترِجم وأنْ  - أنا لستُ  يقوؿ ىكذا ىو ،ادلقنعة ح ادلفيد الشَّيخُ  ذكرهُ  ما

  ،الكَلـ آخر إىل - مسألة َمسألةً  وأذكرَ 
 ،مسألة مسألةً  وأذكرىا ادلقنعة ادلفيد الشَّيخ برسالة سآت أنا بالضبط - عليها الزِّيادة أقصد ولم -<يقوؿ ُثَّ 
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  .جيد الكَلـ ىذا ،ىذا جيدٌ 
 ما ادلفيد الشَّيخ أفَّ  باعتبار ،الصََّلة كيفية باب إىل نذىب (؛األحكاـ ِتذيب) <من الثَّاين اجلزء ىو ىذا

 قريبٍ  من ّل ،أبداً  الِنيَّة عن يتحدَّث مل أيضاً  ؟ىنا الِنيَّة عن الطوسي الشَّيخ ربدَّث فهل ،النػِّيَّة عن ربدَّث
ا ،إطَلقاً  الِنيَّة عن يتحدَّث مل ،بعيد من وّل  شيئاً  فَػَعل لكنَّوُ  ،ادلفيد الشَّيخ فعل مثلما التفاصيل ح دخل وإظلَّ

 ِقراءتوُ  ُيستحبّ  ،التوجو بدعاء ُيسمَّى ُدعاءً  ذََكر ادلقنعة ح ادلفيد الشَّيخ ؟فعل ماذا ،الطوسي الشَّيخ غريباً 
رُ  ثُمَّ  -<يقوؿ الشَّيخ وىو ،اإلحراـ تكبَتة بعد  بعد ُكل و ىذا ،بالدعاء يأت أفْ  إىل - آخرتين َتكبيرتين يُكب ِّ

 ،تدري ّل أساس أيِّ  على ،اإلقامة قبل العبارة ىذهِ  فرأو يق الشِّيعة - ال ُمصلِّي فيقول - اإلحراـ تكبَتة
هتُ ) <ويقوؿ اإلقامة قبل للصََّلة يقف الػُمصلِّي َمَوات َفَطر ِللَّذي َوجِهي َوجَّ  تُقرأ ىذه (،... َواألرض السَّ

  ؟تعلَّموىا أين من ،اإلحراـ تكبَتة بعد تُقرأ ،شيعة يا
 ،مبتورة َّنارأو ويق ،اإلحراـ تكبَتة قبل ،الصََّلة قبل أو ،اإلقامة قبل َّنارأو يق الُعلماء ،الُعلماء من تعلَّموىا

 العملية الرِّسالة وىذهِ  ،اإلحراـ تكبَتة بعد األَِئمَّة روايات ح ،منهم البعض ذلك يفعلوف أيضاً  ادلخالفوف
هتُ ) <تقوؿ ىكذا اإلحراـ تكبَتة بعد ،ادلفيد للشَّيخِ  َمَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي وجَّ  َحِنيَفاً  واأَلْرض السَّ

د َوِدينِ  ِإبْ َراِىيم ِملَّةِ  َعَلى ُمْسِلَماً   اْلُمْشرِِكين ِمن أَنَا َوَما طَاِلب أَِبي ابنِ  َعِليّ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َوَوَليَةِ  ُمَحمَّ
 اإلقامة قبل ؟يفعلوف ماذا الشِّيعة ،اإلحراـ تكبَتة بعد قراءتوُ  ُيستحب   الكَلـ ىذا ،الدعاء آخر إىل (،...

 وّل زُلَمَّدٌ  يُذكرُ  وّل يُذكر إبراىيم !أبداً  لعلي   ذكرٍ  دوف من ،اإلحراـ تكبَتة قبل أو ،وجهي وجَّهتُ  يقولوف
  .عنو نتحدَّثُ  الَّذي ادلرض ىذا ىو ؟دلاذا ،علي   يُذكرُ 
  الطوسي؟ شيخنا فعل ماذا

 ،ػولوفگيػ مو .!!.وراجعوه موجود الكتاب ،َعَلسوُ  ،عليو تعاىل اهلل رضواف الد عاء ىذا َعَلس الطوسي الشَّيخ
 وضاع [چذلالفػ چىالفػ من] هبا، قاـ العملية نفس ىو ،[چذلالفػ چىالفػ من أكلها] <الدَّارجة تعابَتنا ح عدنا

 الشَّيخ سلوا ؟دلاذا ،علي   ذكر من َخليَّةٍ  بأدعيةٍ  ولكن الرِّوايات ح وردت ىي بأدعيةٍ  وجاءنا ،الدعاء
هتُ ) <الدعاء هبذا فجاءنا ،وراجعوىا موجودة وادلصادر أمامكم الكتب ،باألمر أنا عَلقيت ما! !الطوسي  َوجَّ

َمَوات َفَطرَ  ِللَِّذي َوجِهي  آخر إىل (اْلمْشرِِكين ِمن أَنَا َوَما ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  ِإبْ َراِىيم ِملَّة َعَلى َواأَلْرض السَّ
 فيها ما الرِّسالة ىذه ألفَّ  وقاؿ مسألة، مسألة ادلقنعة مسائل سيذكر بأنَّوُ  <قاؿ ،ادلقدِّمة ح قاؿ ىو ،الكَلـ
 كَلـ ىذا ادلقدِّمة ح ىذا قاؿ ىو ،قلت الَّذي أنا لست ،الكَلـ ىذا قاؿ ىو ؛زيادات فيها ما حشو
 ما أكثرِ  في كافيةٌ  - ادلقنعة عن يتحدَّث - معناىا في شافيةٌ  ألنَّها -<قاؿ ؟قاؿ ماذا ،الطوسي الشَّيخ

 ىذه دلاذا - مسألة مسألةً  وأذكر -<وقاؿ - الحشو من بعيدةٌ  وأنَّها ،الشريعة أحكام من إليو ُيحتاجُ 
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 ذلك مع ،عليو تعاىل اهلل رضواف الطائفة شيخ شيخنا إىل يُوجَّو السؤاؿ ىذا! ؟وُعلست ذُِكرت ما ادلسألة
 .عليو النَّاس وَعلَّمنا عليو وُعلِّمنا عليو رُبِّينا الَّذي بالشَّكل الِنيَّة عن احلديثِ  من خلي   الكتاب

 ،األوىل الطبعة ىي يدي بُت الَّيت الن سخة وىذه ،األربعة األصوؿ أحد وىو (؛اّلستبصار) <كتاب وىذا
 لقراءة رلاؿ ّل ،ادلقدِّمة ح ذكر وىو ،لبناف ،بَتوت ،والتوزيع والنَّشرِ  للطباعة األمَتة دارُ  ،ميَلدي >600

 ،تفقُّهو في المبتدي إليو يلجأ َمصدرٍ  بمثابةِ  سيكونُ  الكتاب ىذا أنَّ  من -<ادلقدِّمة ح ذََكر شيء، ُكلِّ 
رهِ  في والمنتهي تفقُّهوِ  في المبتدي إليوِ  يَلجأُ  مذخوراً  كتاباً  يكون أنْ  َيصُلح وأنَّو ط تذكُّ  في والمتوسِّ

ره  ،ادلختلفة األحاديث فيو مَجَع الكتاب ،الكَلـ آخر إىل - بُغيتوُ  ويَبُلغ مطلبوُ  ينال منهم كالًَّ  فإنَّ  ،تبحُّ
 وفاة بعد ألَّفو أنَّوُ  ويبدو ،اّلستبصار كتابُ  ادلعروفة ،والفتيا ،األحكاـ بابِ  ح احلديثية األصوؿ من وىو

 كتاب بعد ألَّفو يعٍت ،; صفحة ح وىذا ،ادلقدِّمة ح عليو ترحمَّ  ادلفيد الشَّيخ ذكر ِحُت ألنَّو ،ادلفيد الشَّيخ
 ،كثَتاً  ادلفيد الشَّيخ يُرافق مل الطوسي والشَّيخ ،ادلفيد الشَّيخ حياة ح بوِ  ابتدأ التهذيب فكتابُ  ،التهذيب

 الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة ألفَّ  ،ادلفيد الشَّيخ بعد ادلرتضى السيِّد رافق ُثَّ  ،ادلفيد الشَّيخ وتوح سنوات مخس معوُ  بقي
 .آنذاؾ بغداد ح ادلرتضى السيِّد إىل انتقلت

 ّل (،خاسبتها إىل فاربتها من الصََّلة كيفية) <أبواب ح أيضاً  ،الطبعة ىذه من ،=:5 صفحة إىل ذىبنا إذا
 كتاب وح ،للنػِّيَّة ذكر ّل خاسبتها إىل فارِبتها من الصََّلة ؛ادلقنعة ح نفسو ىو الكَلـ وىذا ،للنػِّيَّة ذكر

 وىذا ،األحكاـ ِتذيب ح الشَّيء ونفس ،للنػِّيَّة ذكر ّل خاسبتها إىل فاربتها من الصََّلة الشَّيء نفس الكاح
 الشَّيخ كتب مع اآلف ضلنُ  قلت كما ،الثَّاين الكتابُ  ىذا ،أبداً  الِنيَّة لذكر وجود فَل ،اّلستبصار ىنا

 ح تقوؿ فما ،ادلقنعة رسالة من الدعاء وَعَلس الشِّيعي نصفوِ  ح ىو ،الشِّيعي نصفوِ  ح اهلل رمحةُ  الطوسي
 .!!.الشَّافعي ُكُتب من ُمصفَّاة صافيةً  هبا سيأتيكم! ؟سيفعل ماذا ،الشَّافعي نصفوِ 
 فلقد ،الشِّيعي التأريخ ح العملية الرسائل أشهر من وىي ،الطوسي للشَّيخ العمليةُ  الرسالةُ  (؛النِّهاية) <ىذهِ 
 وفاتوِ  بعد تقلده النَّاس وفاتوِ  بعد ،سنة مئة من أكثر الطوسي الشَّيخ وفاة وبعد ،طويلة زمنيَّةٍ  لفًتةٍ  هبا ُعِمل

 تأريخ وكتب الًتاجم كتب راجعوا ،الػُمقلِّدة الفقهاء بفًتة الفًتة تلك ُيسّموف الفقهاء حىتَّ  ،ِبرسالتوِ  وتعمل
 الرِّسالةُ  ىذه ،ىذه برسالتوِ  ويعملوف الطوسي يُقلِّدوف كانوا ،الػُمقلِّدة الُفقهاء مئةُ  ادلئة ىذه ،الشِّيعة علماء

 ،ادلضموف عن ّل ،الكتابة وطريقة والتبويب األسلوب عن أربدَّث! !الشَّافعي ُأسلوبِ  على ألَّفها أسلوهبا ح
 إليو أضاؼ ما أضاؼ أفْ  بعد ،ىذا يومك إىل الشِّيعة علماء ذلك بعد اتَّبعوُ  الَّذي األسلوب ىو ىذا وتقريباً 

 هبا ألَّف الَّيت ،الطريقة بنفس ،األسلوب بنفس تُؤلَّف زماننا ح اآلف العملية الرسائل ،احللي احملقِّقُ  التغيَت من
 ىي والَّيت (،اإلسَلـ شرائع) <عنواَّنا الَّيت العملية رسالتوُ  ،اذلجري السَّابع القرف علماء من ،احللي احملققُ 
 ُمتأثِّراً  كاف أيضاً  اآلخر ىو إضافات إليها وأضاؼ ،الطوسي للشَّيخ النِّهاية رسالة ضوء على أولفت أساساً 
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 والتبويب األسلوب عن أربدَّث ،ادلضامُت عن أربدَّث ّل ،البيت ألىل ادلخالف بالفقو ،النَّاصيب بالفقو
 .واّلستدّلؿ

 ح عددِتا أنا فلذلك ،مرجعيَّتوِ  زماف ح للشِّيعة ألَّفها الرِّسالة وىذه ،الطوسي لشيخنا (؛النِّهاية) <رسالة ىذه
 إىل ُيشر مل واهللِ  ،الصََّلة كيفيَّة باب إىل ذىبنا ما إذا ،الباب ىذا من الشِّيعيّ  نصفو ح الطوسي كتب مجلة
 شواذِّ  في ُروي َما وأمَّا - الفتوى هبذهِ  َسَبقها ىو نعم ،الِكتاب راجعوا ،بعيد من وّل قريب من ّل الِنيَّة

د وآل اهلل َوِليُّ  َعِليَّاً  أنَّ  َأْشَهدُ  :قولِ  من األخبار ا ،البريَّة َخيرُ  ُمَحمَّ  األذان في عليو يُعملُ  ل َفِممَّ
 إلى الدخول أردت إذا - فابتدأ الصََّلة كيفية باب ح دخل ُثَّ  - مخطئاً  كان بها َعِمل فمن ،واإلقامة

 ادلوجود ،copyػ ال ىذا ىو ،ادلفيد الشَّيخ كَلـ نفس - القبلة مستقبل فقم وقتها دخول بعد الصَّالة
 َغَتَّ  الطوسي الشَّيخ صحيح ،التغيَتات مع اآلخر من يأخذ واحد ،copy العملية الرسائل ،العلماء بُت

 فُقم - الشِّيعة زُلدِّثي بُت ُمتعارفة كانت الَّيت للطريقة ِوفقاً  ادلقنعة ألَّف ادلفيد الشَّيخ ألفَّ  ،اأُلسلوب
 ح واستمر - وجهك ِحيال بالتكبير يديك ارفع ثُمَّ  طُهر على وأنت وخضوع بخُشوعٍ  القبلة ُمستقبل

 ح الشَّيطاين العمل تركيز مواطن من موطناً  وصارت خاطئ بشكلٍ  عليها رُبِّينا الَّيت للنػِّيَّة ذكر وّل ،الكَلـ
 الشَّيخ كتب ىذه! !القددية ُكتُبنا ح ذكر ذلا يكوف أفْ  دوف من الصََّلة إىل وُأضيفت ،والشكوؾ الوساوس

  .الشِّيعي نصفوِ  ح
 األـ فكتاب الشَّافعي، كتاب من أخذه ىو اّلسم ىذا حىتَّ ، ادلبسوط <كتاب فهذا، الشَّافعي نصفوِ  ح أمَّا
ـّ، كتاب إىل ُغَتِّ  ذلك بعد بادلبسوط ُيسمَّى كاف بداياتو ح  608 سنة توح ؟توح مىت الشَّافعي اأُل

 حىتَّ  ،الزماف من بقرنُت الطوسي قبل توح الشَّافعي يعٍت ،للهجرة 8:0 سنة توح الطوسي بينما ،للهجرة
 وىذا ،اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة ،ادلبسوط كتاب ىو ىذا ،عليو اهلل رمحةُ  الطوسي وفاة 8:0 ،وّلدتوِ  قبل
 على ألَّفو بالضبط ،الشِّيعة ُعلماء بُت جارياً  كاف الَّذي للذَّوؽ ِخَلفاً  ألَّفوُ  الكتاب ىذا ،األوَّؿ اجلزء ىو

 المتفقهة من ُمخالفينا َمَعاشر أسمعُ  أزال ل فإنِّي ،بعد أمَّا -<يقوؿ ىو ادلقدِّمة ح ،الشَّافعي طريقة
 ماذا ،ىذا يومنا إىل ادلوجود ادلرض ىذا - اإلمامية أصحابنا فقو يستحِقرون الفروع علم إلى وال ُمنتسبين

  .الطوسي الشَّيخ بنا بدأه ادلرض ىذا ،اآلخرين سنرضي كيف ،عنَّا سيقولوف
 ىذا يعيشوف ادلشاىدين من إلينا وصلت الَّيت الرسائل من الكثَت ،باآلخرين شأنُنا ما! ؟باآلخرين عَلقتنا ما

 ضلنُ  دلاذا ؟بنا يعبئوف ّل ىم دلاذا ،بالس نة عَلقتنا ما ،يقولوا ما فليقولوا ؟الس نة عنَّا سيقوؿ ماذا ،اذلاجس
 الفروع ِعلم إلى والمنتسبين المتفقهة من ُمخالفينا معاشر أسمعُ  أزال ل فإنِّي بعد أمَّا - ؟هبم نعبأ

 أىل ذحبوا ىؤّلء ،البيت أىل فقوُ  ىو اإلمامية أصحابنا فقو ىو ما - اإلمامية أصحابنا فقو يستحقرون
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 أصحابنا فقوَ  يستحقرون - ىذا ىو ادلرض لكن! ؟هبم نعبأ فلماذا ،منهم ادلوقف طبيعي شيء ىذا ،البيت
 اّلحتماّلت ،عندكم قليلة ادلوجودة اّلحتماّلت يعٍت ؛يقولوف ؟يستنزرونو ادلراد ما - يستنزرونو اإلمامية
 مثَلً  اآلف يعٍت !منطقية غَت احتماّلت ُىناؾ ادلخالفُت كتب ح ،ادلنطقية اّلحتماّلت ىي عندنا ادلوجودة

 <ذلك بعد ذلا قاؿ ُثَّ  ،طلقة ربع طالق أنت <ألمرتو قاؿ رجل إذا أنَّوُ  ؛الطوسي كتب وح الفقهية كتبنا ح
 ُيطلق أف يُريد الَّذي ىو يعٍت ،كاملة طلقة صار ،طلقة نصف طالق أنت <ذلا قاؿ ُثَّ  ،طلقة ربع طالق أنتِ 

 فَل ادلزحة سبيلِ  على مزاحياً  الطَلؽ ىذا كاف إذا ؟الطريقة هبذه امرأتوُ  يُطلِّق أحد يوجد عليكم باهلل ،أمرأتوُ 
 ؟الطريقة هبذه يقبَلف العادّلف الشَّاِىداف ،عادّلف شاىداف فيو حيضر أف عندنا يشًتط الطَلؽ ُثَّ  ،يقع

 ىذهِ  ،ضلنُ  وضَلَت ،طلقة رُبع يُطلِّقها ذلك بعد ُثَّ  ،طلقة ربع زوجتوُ  يُطلِّق ،ادلعتوه اجملنوف ىذا مع جيلساف
  .الفقو ح ادلخالفُت فروع
 األعلى نصفو فانقلب ادلنرب على ُيصلِّي ،العيد صَلة ح يعٍت ،العيد خطيب أفَّ  <الِفقو ح ادلخالفُت فُروع

 ذحبوُ  جيوز ،األضحى عيد ح أضحية ذحبوُ  جيوز فهل ،كتبهم ح موجود ىذا واهلل ؟ذحبو جيوز فهل ،خروفاً 
 فروع البيت أىل أحاديث ح عندنا ادلوجودة الفروع! ؟الفروع ىذه ىي ،األمور ىذه مثل ويناقشوف ،ّل أو

 ّل الَّيت اّلحتماّلت من الكثَت فيها ،التفاىات من الكثَت فيها العملية الرَّسائل نقرأ إذا اآلف ضلنُ  ،منطقية
 كل وجيد جيدىا ّل يريدىا الَّيت مسألتوِ  عن يبحث العملية الرِّسالة إىل يرجع الشِّيعيّ  اآلف حبيث ،ذلا ُوجود

 ح ُحكماً  يعرؼ أف يريد حينما ،هبا مرَّ  منكم الكثَت التجربة ىذهِ  أفَّ  وأعتقد! !موجودة التافهة اّلحتماّلت
 الَّذي العملي احتمالوُ  جيد وّل ،عملية ليست ،تقع أفْ  ديكن ّل الَّيت اّلحتماّلت ُكلَّ  جيد ،العملية الرِّسالة

 يقرأىا ادلرجع وكيلِ  إىل هبا رجع لو وحىتَّ  ،يفهمها أف يستطيع ّل بطريقةً  مكتوبةً  َوَجَدهُ  ،َوَجدهُ  وإذا ،فيو وقع
 يسأؿ حينما حىتَّ  ،القضيَّة آخر إىل ،ىكذا معناىا العبارة أفَّ  ،أظن ،أعتقد واهلل <لوُ  ويقوؿ ،ويفهمها وّل

 الرِّسالة، ح كادلوجود ىو وّل الوكيل، كجواب ىو ّل آخر، جواباً  يُعطيو الرئيس ادلكتب ذلك بعد ،ادلكتب
 .ُمشتغلة الدوامة وىذه

 آخر إىل - المسائل وقلَّة الفروع قلَّة إلى وينسبونهم يستنزرونو ،اإلمامية أصحابنا فقو يستحقرون
 ألنَّوُ  ،زماف من !موجودة زماف من القضية ىذه يعٍت - الَوقت َقديم على وُكنتُ  -<يقوؿ أف إىل ،كَلموِ 

 أيضاً  بغداد إىل وجاء ،حنيفة أيب وفقو الشَّافعي فقو ويقرأ َيْدُرس كاف خراساف ح كاف ىو العشرين إىل
 وكنتُ  -<يقوؿ ىو ،سنوات مخس ادلفيد مع وبقي ادلفيد بالشَّيخ والتحق الشَّافعي الفكر دراسة ح استمرَّ 

ق وحديثوِ  الوقت قديم على  والتفاصيل الفروع على - ذلك على يشتملُ  ِكتابٍ  َعَمل إلى النَّفس ُمتشوِّ
واغل ويشغلني ،القواطع ذلك عن فيقطعني ،إليو نفسي تتوقُ  -  ُتَضعِّفُ  أو أيضاً  نِيَّتي وَتْضُعفُ  ،الشَّ
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 ،األسلوب هبذا الفقو يريدوف ّل الشِّيعة أفَّ  يعٍت - فيو الطَّائفة ىذهِ  رغبةِ  ِقلَّةُ  - ؟دلاذا - فيو أيضاً  نِيَّتي
 ىذه رغبةِ  ِقلَّةُ  فيو أيضاً  نِيَّتي َوُتَضعِّفُ  - الشَّافعية الطريقة هبذه فقهها كاف ما الشِّيعة أف يعٍت ،يقوؿ ىو

 أَِلُفواْ  ألنَّهم - ؟دلاذا - ألنَّهم - الشَّافعي بالفقو ،الفقو هبذا يعبئوف ّل - بو عنايتهم وَتركُ  ،فيو الطَّائفة
 أَِلُفواْ  ألنَّهم - عليّ  وآؿ علي   أخبارُ  ؟نمَ  أخبارُ  األخبار ،البيت أىل أخبار على تعودوا - األخبار
 <العراقية باللهجة ُيسمَّى الَّذي ىذا ،واضحة البيت أىل أحاديث - األلفاظ صريحِ  من رووهُ  وما ،األخبار

  ؟إليو احلاجةُ  ما اللوي العكرؼ ىذا (،لوي عكرؼ)
 لفظها ُغَتِّ  لو يعٍت - لفظها ُغيِّر لو مسألةً  أن حتَّى ،األلفاظ صريح من رووه وما ،األخبار أَِلُفواْ  ألنَّهم
 فهمهم وَقُصر !منها تعجبَّوا ،لهم المعتاد اللفظ بغيرِ  معناىا عن وُعبِّر - البيت أىل عن جاء الَّذي
ا ىو صحيح ،العملية رسالتوُ  ادلفيد ،ادلفيد طريقة َغَتَّ  ؟العملية الرِّسالة ح فعل ماذا ىو لذلك - عنها  ،بوهبَّ

 جاء ادلفيد الشَّيخ ،ادلقنعة هبا أُولِّفت الَّيت الطريقة ،بينها فيما َوَربط بالرِّوايات جاء ،بتعابَته يُػَعربِّ  مل ولكنَّوُ 
 فيما فربط رابطة جبمل جاء ،بينها فيما ربط ىو ،متصلة جعلها ُمنفردة الرِّوايات يًتؾ ومل الرِّوايات بنصوص

 لطريقة وفقاً  ،بتعبَتهِ  ادلسائل عن يُعبػِّرُ  أخذ ،األسلوب ىذا ترؾ ؟فعل ماذا النِّهاية ح الطوسي ،الرِّوايات بُت
  .الشَّافعي طريقة على الكتاب ىذا فألَّف ،نافذة وكلمتوُ  ادلرجعيَّة لو صارت اآلف !كتبو ح الشَّافعي

ق وحديثوِ  الوقت قديم على وكنتُ  - ؟يقوؿ ماذا ،ثانية مرَّةً  كَلمو لكم أقرأُ   عملِ  إلى النَّفس ُمتشوِّ
 تتوقُ  - قليل قبل عنها ربدَّث الَّيت األمور على ؟شيء أيِّ  على ذلك على - ذلك على يشتمل ِكتابٍ 
واغل ويشغلني ،القواطع ذلك عن فيقطعني إليو نفسي  جيعل شيء ىناؾ - أيضاً  نِيَّتي وُتَضعِّفُ  ،الشَّ

 يرغبوف ّل كانوا الشِّيعة - فيو الطائفة ىذهِ  رغبةِ  ِقلَّةُ  - الكتاب ىذا كتابة على اإلقداـ ح ضعيفة نييت
 أخبار - األخبار أَِلُفوا ألنَّهم - ؟دلاذا - بو عنايتهم وتركُ  - الشَّافعي طريقة على النوع ىذا من بُكتب

 بلفظ يتكلَّموف األِئمَّة - األلفاظ صريح من َرَووهُ  وما األخَبار أَِلُفوا ألن َُّهم - عليّ  وآؿ علي   أخبار ؟من
 مظاىر من مظهر وىذا ،شيطانية عملية ىذه الفقهية الُكُتب ح اآلف ادلوجود ىذا والدوراف اللف ،صريح

 ! !التخل ف
 ،سهل بأسلوب الصَّعبة النظريات تعرض أف رُباوؿ ،الصَّعب ُتَسهِّلُ  العلمية ادلراكز العامل ح اجلامعات اآلف
 علم ؟فيو شيءٍ  أي  ! ؟ادلعقدة النظريات ىذه ؟فيزيك الكوانتك نظريات فيو ىل ؟فيوِ  نظرية أي الفقو علم

 إىل احلاجةِ  من كثَت إىل ربتاج ّل مباح، ىذا مكروه، ىذا مستحّب، ىذا حراـ، ىذا حَلؿ، ىذا الفقو
 الدارس ادلثَّقف اإلنساف على يصعب حبيث معقَّدة بصياغة ُتصاغ ولكنَّها ،تفعل وّل افعل قضية ىي ،الفهم

ِـّ  ادلكتوب الفقهي النص يقرأ أف  أىل دلنهجية خَلفاً ! !يفهموُ  أفْ  يستطيع وّل العملية الرِّسالة الشِّيعة لعوا
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 فَِإنَّا َكاَلَمَنا َأْعرِبُوا) <قالوا ،قالوا ىم ،أمجعُت عليو وسَلُمو اهللِ  صلواتُ  البيت أىل دلنهجية خَلفاً  ،البيت
 ،البياف ىو اإلعراب ،ادلعاين ىذه أحد النحوي اإلعراب ،النحوي اإلعراب ادلراد ليس ،أعربوا (،ُفَصَحاء َقومٌ 

 فتحدَّثوا عنَّا تتحدَّثوا أفْ  أردمتُ  إذا ،الشِّيعة فقهاء يا ،شيعتنا أيا ،رأيوُ  بَػُتَّ  أي ،رأيوِ  عن أعرب فَلف يُقاؿ
 عن يكشفُ  ىذا ،التعبَت ح العي وىذا والدوراف اللَّف ىذا أمَّا ،ُفَصحاء قوـٌ  ألنَّا ،بَػيِّنة واضحةٍ  فصيحةٍ  بلغةٍ 
 األَِئمَّة أمر ىو ىذا (،ُفَصَحاء َقومٌ  فَِإنَّا َكاَلَمَنا َأْعرِبُوا) ؛الشِّيعة فقهاء فيا ،إلينا إساءة ىذه ،فصاحة عدـ

 جيرؤ ّل ،وتعقيد َعي   ُكل و كَلـٌ  ؟فيها فصاحةٍ  أيَّةُ  ؟فصاحة فيها ىل العملية الرسائل ارأو اق ،الشِّيعة لُفقهاءِ 
 .احلقيقة ىي ىذه ولكن مثلي الكَلـ ىذا يقوؿ أفْ  أحد

 وح ُخطِبوِ  ح أطاؿ ،اخلُطبة ح وأطاؿ ،وَخَطب ادلنرب على صعد حُت العبَّاسي ادلأموف عن ادلنقولة الِقصَّة
 قد كاف أعرابياً  وسأؿ نزؿ فلمَّا ،األساليب بأبلغِ  ربدَّث قد بأنَّوُ  يتصوَّر وىو ،ويدور يلف   وأخذ ،حديثوِ 
 بطريقةٍ  تكلَّمت ألنَّك ،فيو أنت ُكنت الَّذي ىذا الَعي   <قاؿ ؟عندكم العي   ما <لو قاؿ ،حديثوِ  إىل استمعَ 
 تعبأُ  ّل فلماذا ،فيو أنت الَّذي ىذا ىو العيّ  ؾ قاؿ ،وواضح صريح بشكلٍ  الكَلـ يفهم ّل ادلستمع ،ُملتوية

 مسألةً  أنَّ  حتَّى ،األلفاظ َصريح من َرووه وما األخبار أَِلُفوا ألنَّهم - ؟الشَّافعي بادلنهج ترغب وّل الطائفة
بوا لهم المعتاد اللفظ بغير معناىا عن وُعبِّر لفظها ُغيِّر لو  .عنها فهمهم وَقُصرَ  منها تعجَّ

 فبدأنا ،أحكامها وبياف الِنيَّة ذكر ح فصلٌ  ،595 صفحة ،النػِّيَّة مسألة فيوِ  بدأت الَّذي الكتاب ىو ىذا
 ،لو صالة فال أصالً  نيةٍ  بال صلَّى ومن ،التعيين نِيَّة من فيها ولبُدَّ  ،الصَّالة في واجبةٌ  الِنيَّةُ ) <ىنا من

 ،صحيح كَلـ (،أصالً  لفظاً  تكلُّفها إلى ُيحتاج ل بل ،باللسان فيها اعتبار ول ،بالقلب تكون والِنيَّةُ 
اه هبذا العمل بدأ ولكن  فنجد الكتاب ح نستمر وحينما ،ِكتابٍ  أوَّؿُ  ىو ىذا ،التفاصيل ح دخلنا ُثَّ  ،اّلذبِّ

 ماذا ؟ىنا فعل ماذا ىو ،اإلحراـ تكبَتة بعد يُقرأ الَّذي التوجو ُدعاء عن يتحدَّث حُت الطوسي الشَّيخ أفَّ 
 دعاء روى ،األَِئمَّة عن ادلقنعة ح روى ادلفيد ؟ادلقنعة ح ادلفيد رواه الَّذي التوج و بدعاء الطوسي الشَُّيخ فعل

 ِتذيب كتاب ح فعل ماذا الطوسي ،عليو اهلل صلواتُ  علي   ذكرُ  فيو اإلحراـ تكبَتة بعد يُقرأ الَّذي التوج و
 دعاء فيها رواياتنا من بروايةٍ  وجاءنا ،أصَلً  لوُ  أبقى وما ،عليو تعاىل اهلل رضواف الدعاء َعَلس ؟األحكاـ

 الرِّواية تلك أمَّا ،الباقر اإلماـ عن الرِّواية باعتبار َفأثْػَبَتوُ  ،الشَّافعي بوِ  يدعو الَّذي الد عاء نفس ىو للتوج و
  .ُعِلست

 التوج و ُدعاء فنقل الشَّافعي إىل مباشرةً  ذىب أيضاً  لوُ  مبسوطة ادلرجعية باعتبار (؛ادلبسوط) <كتاب ح ىنا
 حارت الكتاب ىذا حقَّقت الَّيت ادلؤسَّسة أفَّ  حبيث ،599 ،598 صفحة بوِ  وجاء الشَّافعي كتاب من
 ،الثَّاين اجلزء ،للبيهقي الُكربى الس نن ىو ادلصدر فوجدوا مصدراً  لو جيدوا فلم !ذََكرهُ  الَّذي النَّص هبذا
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 األصل ادلصدر ،للشَّافعي اأُلـّ  كتابُ  ىو ىذا ،الشَّافعي من أخذهُ  البيهقي ذلم أقوؿُ  لكنٍَّت ،77 صفحة
 كتابِ  ح موجود ىو األصل النص أفَّ  من اطَلع على كانوا ما احملقِّقُت أفَّ  فيبدو ،البيهقي منوُ  أخذ الَّذي
 ىذا ،احلفناوي إبراىيم زُلَمَّد ربقيق ،األوَّؿ اجلزء ،القاىرة احلديث، دار طبعة الطبعة ىذه ،للشَّافعي اأُلـّ 

 ويُراجع يُدقِّق أفْ  يريد من ،شيء ُكلَّ  أقرأ أفْ  أريد ما ىنا أنا ،;79 ،:79 صفحة ح ذبدونوُ  الكَلـ
 وىي التحقيق مؤسَّسة ،التوج و دعاء ادلبسوط كتابوِ  ح الطوسي الشَّيخُ  ذكرهُ  الَّذي الد عاء بأفَّ  سيجد

 يبدو لكنَّهم ،قم ح ربقيقية مؤسَّسة أكرب ،ادلشرفة بُقم ادلدرِّسُت جلماعة التابعة اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة
م  ،للبيهقي الكربى الس نن <احلاشية ح فكتبوا ،للشَّافعي اأُلـّ  كتاب وىو ،األصل ادلصدر على عثروا ما أَّنَّ

 كتاب من بو جاء الكَلـ ىذا ،األقدـ ىو الشَّافعي الشَّافعي، بعد البيهقي ؟بوِ  جاء أين من البيهقي ولكن
 .الشَّافعي كتاب وىو اأُلـّ 
 ويشرفٍت ،بتفسيقي فتوى وأصدر فسَّقٍت ادلراجع بعض ؟الطوسي الشَّيخ على أفًتي أنٍَّت ىل ؟تقولوف ماذا
ا ،كثَتاً  ذلك  بالِفكر تأثَّر الطوسي الشَّيخ بأفَّ  <قُلت ألنٍَّت ،اآلف ليس لكن القضيَّة ىذهِ  عن أربدَّث وُردبَّ

 احللقات ح أخرى أشياء وذكر ذكرىا مرَّ  وادلدارؾ الوثائق وىذه ،وادلدارؾ الوثائق ىذه ىي ما ،الشَّافعي
 .ادلسألة ذلذه التعر ض على أجربين ادلقاـ اآلف ،السَّابقة

 من ،للصََّلة ُمَلزمةً  تكوف الَّيت الِنيَّة أحكاـ وتفاصيل الِنيَّة عن يتحدَّثُ  الطوسي الشَّيخُ  بدأ الكتاب ىذا ح
 باب ،786 صفحة ،قليل قبل إليو أشرت الَّذي اأُلـّ  كتابُ  ىو ىذا الشَّافعي، من أخذىا ؟أخذىا أين
 مررنا ضلنُ  ،608 سنة ُمتوج ،اذلجري الثَّاين القرفِ  ح الشَّافعي ألَّفوُ  الكتاب ىذا ،الصََّلة ح الِنيَّة باب ،89
 يعٍت ،=76 أو >76 أمَّا ؛وفاتوِ  ح قوّلف ُىناؾ ،>76 أو =76 سنة ادلتوج للكليٍت الكاح كتاب على
 ،=76 سنة توح الرابع السَّفَت أفَّ  باعتبار ،اّلثناف توح السنة نفس ح أو بسنة الرَّابع السَّفَت وفاة قبل إمَّا

 الِنيَّة إىل أشار الَّذي الِنيَّة، إىل ُيشَتا مل ،للهجرة857 سنة ادلتوج ادلفيد للشَّيخ ادلقنعة على مررنا وكذلك
ا  ح الِنيَّةُ  باب ،786 صفحة ،الشَّافعي ىو الصََّلة أجزاء ح تواجدىا من وّلبُدَّ  الصََّلة ح واجب جزء وأَّنَّ

 ل التكبير مع تكون أن إلَّ  الِنيَّة ُتجزئو ول التكبير مقام تقوم ل والِنيَّةُ  - الشَّافعي؟ قاؿ ماذا ،الصََّلة
مُ   مع التكبَت قبل نوى ىو ىل ،القضيَّة ىذه ح الَشكَّاكوف يبتلي وُىنا - بعده تكونُ  ول التكبير تتقدَّ

  ؟التكبَت
 التكبَت عَلقة وما - التكبير مقام تقوم ل والِنيَّةُ  - ىنا من األصل ،الػُمصلِّي من الشَّيطانيَّة ادلهزلةُ  تبدأُ  ىنا
اه هبذا يُربُوننا فُقهاؤنا دلاذا لكن ،دينهم، ح أحرار ىم ،هبم لنا شأف ّل ؟التفصيل هبذا  ما خُياِلف الَّذي اّلذبِّ

مُ  ل التكبير مع تكون أن إلَّ  الِنيَّةُ  ُتجزئو ول التكبير مقام تقوم ل والِنيَّةُ  - البيت أىل يريده  تتقدَّ
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 أو - غابت يعٍت عزبت - بنسيان الِنيَّة عليو َعَزبت ثُمَّ  بنيَّةٍ  الصَّالة إلى قام فلو بعده تكونُ  ول التكبير
 مفروضة الصََّلة ىذه ألفَّ  ُيصلِّي ىو ؟ُيصلِّي دلاذا أساساً  ىو - الصَّالة ىذه ُتجزه لم وصلَّى َكبَّر ثُمَّ  غيرهِ 
 ألفَّ  ،بوِ  لنا عَلقة ّل اخلرط ىذا ،اخلرط ىذا أمَّا ،الِنيَّة ىذه ىي ،الظهر ُيصلِّي وىو ،هلل ُيصلِّي وىو ،عليو
  .الشَّافعي من أخذوه الشِّيعة والفقهاء العلماء الشَّيء ىذا ،بو ذلم عَلقة ّل البيت أىل
 بداية ح ُتَلحظوف ،مرجعيَّتوِ  بعد كتبها ىذه ،ُموجزة عمليةٍ  رِسالةٍ  عن عبارة وىو (؛اّلقتصاد) <كتاب ىذا

 كتب مرجعيَّتوُ  استحكمت أف بعد ولكن ،الشَّافعي الكَلـ ىذا من خليَّة كانت النِّهاية كتب حُت ادلرجعيَّة
 من نقل ،ادلناقشة أساس على ّل الشَّافعي من نقلَ  ،الشَّافعي من ونقل الشَّافعي طريقة على ادلبسوط
 كتابو ح الشَّافعي ناقش ىو نعم للشِّيعة، بوِ  يفيت كاف قليل قبل قرأتوُ  الَّذي ىذا ،للشِّيعة بوِ  يُفيت الشَّافعي
 وفاة بعد ألَّفو الكتاب وىذا (،العباد على جيب فيما اّلقتصاد) كتاب ىذا اخلَلؼ، على وسنأت اخلَلؼ

 يعٍت فهذا ،كتابوِ  ح عليو يًتحَّم ادلرتضى يذكر حُت ألنَّو ،مرجعيَّتو زماف ح يعٍت ،ادلرتضى وفاة بعد ،ادلفيد
 ،الطوسي الشَّيخ إىل ُمباشرةً  انتقلت ادلرجعيَّة ادلرتضى السيِّد وفاة بعد ،ادلرتضى وفاة بعد أُلِّف الكتاب أفَّ 

 الكتاب ىذا يعٍت ،ادلختصر ىذا يصف فهو ،النَّجف ح منها الثَّاين والشَّطر ،بغداد ح منها األوَّؿ الشَّطر
ا إليو والمصير بو العملُ  ويلزمُ  ومعرفتوُ  اعتقادهُ  يجب ما بيان على يشتمل -  ُمَكلَّف منو يخلو ل ِممَّ

 زُلَمَّد السيِّد ربقيق ،الطبعة ىذهِ  من ،950 صفحة الصََّلة إىل يأت حُت وُىنا - األحوال من حالٍ  في
 ذكرِ  ح فصلٌ  ،950 صفحة ،قم ،ػارشگنػ ادلطبعة ،قمري ىجري 5870 ،األوىل الطبعة ،ادلوسوي كاظم

 ِافتتاح يُريدُ  حين ووقتها ،الِنيَّة لها المقارنة الصَّالة أفعالِ  من يجبُ  ما أوَّلُ  - الصََّلة حاؿ يُقارِفُ  ما
  .اأُلـّ  كتابوِ  ح الشَّافعي ذََكرهُ  الَّذي الكَلـ نفس - الصَّالة

 حىتَّ  وّل ،اّلستبصار ح ّل ،األحكاـ ِتذيب ح ّل ،ادلقنعة ح ّل ،الكاح ح ّل مذكوراً  يكن مل الكَلـ ىذا
 ألَّف ،اخلَلؼ وألَّف ادلبسوط ألَّف أف بعد ولكن ،مرجعيَّتو أوائل ح ألَّفها الَّيت النِّهاية العملية الرِّسالة ح

 ،الِنيَّة لها المقارنة الصَّالة أفعال من يجبُ  ما أوَّل - للعقائد ذكرٌ  أيضاً  وفيها عمليةً  رسالةً  اّلقتصاد
 - نفالً  أو كان فرضاً  ُيَصلِّيها أنْ  يُريد الَّتي الصَّالة ينوي أن وكيفيَُّتها ،الصَّالة ِافتتاح يريد حين ووقتها

  .الكَلـ آخر إىل
ا اآلف ليس <نظري لفتت الَّيت األشياء من  ىنا ،مثَلً  ،الطوسي الشَّيخ ُكُتب ح أُطالع وأنا السنُت ِعرب وإظلَّ
 جبواز قالت ادلعتزلة أفَّ  باعتبار ،كَلمية قضيَّة وىذه ،الفاضل على ادلفضوؿ تقدمي قُبح عن يتحدَّث ىو

 من أفضل نظرىم ح علي   كاف وإفْ  ،علي   على بكر أيب إمامة تقدمي وادلراد ،الفاضل على ادلفضوؿ تقدمي
 ىذه يُناقش الطوسي الشَّيخ ،فضَلً  أقل يعٍت ادلفضوؿ ،الفاضل على ادلفضوؿ تقدمي جيوز لكن ،بكر أيب
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 أقوؿ لكنٍَّت ،الشِّيعة مراجع من ليس إنَّوُ  أقوؿ ّل أنا ،الشِّيعة مراجع من مرجع الطوسي الشَّيخ قطعاً  ،القضية
 أنْ  - حكيم ملكٍ  من يقُبح - حكيم ملكٍ  من يَقَبحُ  أنَّوُ  َترى أل - يُناِقش وىو ،الشَّافعي بالفكر تأثَّر

 العصر ح اخلطاطُت أشهر من معروؼ ُمقلَّة ابن - َونُظرائو ُمقلة ابن مثل على الخط في رئيساً  يجعل
 تعمل مؤسَّسة ح ُمقلة ابن على رئيساً  جيعل أف ملك على يقُبح يقوؿ يناقش الطوسي فالشَّيخ ،العباسي

 ىذا ح عليو ّلً ؤو مس ويكوف الر تبة ح دونو بشخصٍ  يؤتى أف ديكن فَل ،األكفأ ىو ُمقلة ابن ألفَّ  ،باخلط
 من ونُظرائوِ  ُمقلة ابن مثل على الخطّ  في رئيساً  يجعل أنْ  حكيم ملكٍ  من يقُبح أنَّوُ  ترى أل - األمر

 ابن على رئيساً  فيكوف بو يؤتى والبقَّالُت الصبياف مع شخص يعٍت - والبقَّالين الصبيان ُخطوط يكُتب
افعي حنيفة ابي مثل على الفقو في رئيساً  َويجعل - دُيكن ّل ،ُمقلة  الكَلـ يقاؿ قد - وغيرىما والشَّ
 صفحة ،>:7 صفحة ح ىذا ،األمساء ىذه إىل دائماً  اّلنسباؽ ىذا دلاذا ولكن ،احملاججة سبيلِ  على

  .الذَّاكرة ح موجودة دائماً  األمساء ىذه ألفَّ  ىو األمساء؟ ىذه إىل اّلنسباؽ دلاذا ،=:7
 ىذا إفَّ  فيقوؿ ،ادلؤمنُت أمَت مقاـ خبصوصِ  ادلعلومة ح ،التواتر قضيَّة عن يتحدَّث وىو ،>=7 صفحة ح

 بشكلٍ  لدينا معلومٌ  ىذا - غَتهِ  وح الغدير ح ،ادلؤمنُت أمَت مقامات ح اهلل رسوؿ عن َصَدر الَّذي الكَلـ
افعي حنيفة أبي ِفقوُ  ُعِلم وكما واضح مُهم لم وأنَّوُ  ومالك والشَّ  إليوِ  ذىبوا ما على بوِ  قال أحد يتقدَّ

 وصار ،ومالك والشَّافعي حنيفة أيب بفقو يرتبط فيما ادلخالفُت عند معلوماً  صار مثلما يقوؿ - وجمعوه
 إلينا وصل فكذلك الَلحقة األجياؿ إىل ووصلت ،حنيفة أيب آراء وتلك الشَّافعي آراء اآلراء ىذه أفَّ  معروفاً 

 دلاذا لكن ،ادلخالف مع النِّقاش سبيل على ىذا بأفَّ  يُقاؿ قد .ادلؤمنُت أمَت ح اهلل رسوؿ عن وصل ما
 ُىناؾ ،يُفّكر حينما يؤلِّف، حينما يكتب، حينما اإلنساف الطبيعي الشَّيء ؟دائماً  األمساء ىذه على الًتكيز

 ليس ،حاؿ أيِّ  على عنها ر، وسُيعبِّ  معها سيتعامل الَّيت ىي األحياف أغلب ح الذىن ح حاضرة مفردات
 ح الِنيَّة عن فيو ربدَّث أيضاً  اّلقتصاد كتاب ىذا ولكن ،ادلطلب ىذا مثل دلناقشة معقوداً  اآلف األمر

  .الصََّلة
 الطبعة ىذه ،حجرية طبعةٌ  الطبعة وىذه ،اخلَلؼ كتاب ىو ىذا (؛اخلَلؼ) <كتاب ح نفسوُ  ىو واألمر
 ادلسألة ،واخلمسوف السَّادسة ادلسألة وىذه ،اإلسَلمي النشر مؤسَّسة حروفية طبعة ىناؾ ،حجرية طبعة

 يوجد ّل يعٍت - بينهما الجمعُ  يستحبّ  ول اللسان دون القلب الِنيَّة محلّ  - واخلمسوف السَّادسة
افعي أصحابُ  أكثرُ  وقال - بالتلف ظ النَّاس يُعلِّموف اآلف لكن يتلفَّظ، اإلنساف ألفَّ  استحباب  :أنّ  الشَّ

 الطوسي، بنصّ  الشَّافعي منهجُ  ىو ىذا يعٍت - اللفظ ذلك إلى ُيضاف أن وُيستحبّ  ،الَقلب محلَّها
 دون القلب الِنيَّة محلّ  -<:9 مسألة الطوسي كَلـ ىذا بينهما، اجلمع يستحبّ  ّل يقوؿ نفسو الطوسي
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افعي أصحاب أكثرُ  وقال ،بينهما الجمع يستحبّ  ول اللسان  أن وُيستحبّ  القلب محلها أنَّ  الشَّ
 اّلستحباب، بعنواف سوءا القلب ح الفحوى مع الِنيَّة تلفظ أفَّ  تُعلَّم النَّاس اآلف - اللَّفظ ذلك إلى ُيضاف
  ؟الكَلـ ىذا مثلِ  إىل حباجة ضلن ىل جاءنا؟ أين من ىذا ُعنواف، بأيِّ  اإلباحة، بعنواف

 ،الصََّلة طوؿ على اجلهات مجيع وح كبَتاً  اخًتقاً  اخًتقتنا الشَّافعيَّة الثَّقافة أفَّ  من أقولوُ  الَّذي ىو ىذا
 على الطوسي الشَّيخُ  فتحها البوابة ؟هبذا جاء الَّذي من ،الصََّلة من ادلتبقيَّة األجزاء ح وستَلحظوف

 منذ بدأت القضيَّة ىذه ،الشِّيعيَّة الثَّقافة ح للشَّافعي أثر يوجد ّل الطوسي الشَّيخ قبل يعٍت ّل ا، مصراعيو
 ذلا األبواب فتحَ  الَّذي ،تتحرَّؾ زلدود بشكلٍ  كانت لكنَّها ،=76 سنة منذ ،الكربى الغيبة عصر بداية

 الطوسي للشَّيخ التالية القروف فًتةِ  طوؿِ  على ذلك بعد اجلهد تراكم ُثَّ  ،الطوسي الشَّيخ ىو واسع بشكلٍ 
 .ىذا يومنا إىل

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 ،األوَّؿ اجلزء ،الطوسي للشَّيخ (؛اخِلَلؼ) <كتاب من الصَّفحات ىذه ،يدي بُت الَّيت الصَّحائف ىذه

 كيفيَّةُ ) <ُعنواف ربت الصَّفحات وىذه ،للهجرة ;580 سنة ،ادلقدَّسة قم ،اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة
 الشَّافعي اسم (،الِنيَّة مسائل ح) <عنواف ربت ،;70 صفحة ح مثَلً  ،بعدىا وما 98 مسألة (،الصََّلة

 أيضاً  ،=70 صفحة ح ،يًتدَّد الشَّافعي اسم الشَّيء نفس ،>70 صفحة ح ،موطن من أكثر ح يًتدَّد
 كتاب راجعتم لو ،اخلَلؼ كتاب ح األمساء بقيَّة من أكثر يًتدَّد الشَّافعي اسم ،يًتدَّد الشَّافعي اسم

 .حنيفة أيب واسم الشَّافعي اسم تًتدَّد الَّيت األمساء أكثر لوجدمت اخلَلؼ
 ،اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة ،الثَّامن اجلزء ىو وىذا (؛الطاىرة العًتة أحكاـ ح النَّاظرة احلدائق) <كتابُ  ىذا

 صار الِنيَّة موضوع ادلوضوع أفَّ  دبا ،اإلخبارية ادلدرسة وفقهاء علماء كبار من ،البحراين يوسف للشَّيخ
 ،الفقهية ادلوسوعات ح فدخل واسع بشكلٍ  الشِّيعي الِفقو ح الطوسي الشَّيخ أدخلوُ  أف بعد موضوعاً 

 علماء من أيضاً  ىو ،5508 سنة متوج العاملي احلر علينا مرَّ  ،:>55 سنة ُمتوجّ  البحراين يوسف الشَّيخ
 مضموَّنا روايات مجع رلرَّد ،بعيد من وّل قريب من ّل ادلوضوع إىل أشار ما ولكنَّوُ  ،اإلخبارية ادلدرسة

 الشَّيخ ربدَّث فماذا (،الِنيَّة حقيقة) <عنوانوُ  فصلٍ  ح ،الوسائل كتاب ح عاـ بعنوافٍ  الِنيَّة عن يتحدَّث
  ؟البحراين يوسف

 عرفت إذا - الشِّيعة وادلراجع والُفقهاء العلماء آراء ذََكر أفْ  بعد - ذلك عرفت إذا - ;5 صفحة ح
 من جملة أنَّ  ىو الخنَّاس الوسواس ِشَباك في الِنيَّةِ  إلى بالنِّسبة النَّاس أوقع الَّذي أنَّ  فَاعلم ذلك

 الشَّيخ إىل يشَت ىو (،للفعل ادلقارف القصد) - للفعل المقاِرن القصد بأنَّها شرعاً  الِنيَّة َعرَّفوا المتأخرين
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 المقارن القصد بأنَّها شرعاً  الِنيَّة عرَّفوا المتأخرين من جملة أنَّ  ىو - بعدهِ  من جاءوا والَّذين ،الطوسي
مت فلو :قالوا ،للفعل  بين فيما المقارنة في اختلفوا ثُمَّ  ،نِيَّة ل عزماً  ذلك سّمى ،تُقارِنوُ  ولم عليو تقدَّ

رىا من  تعمَّقت أفْ  إىل ،الطوسي الشَّيخ من الكَلـ ىذا بدايات ،البدايات ىذه ،الكَلـ آخر إىل - فسَّ
 .احلاؿ ىذا إىل وصلنا أف إىل البحراين احملدِّث عنو يتحدَّثُ  الَّذي ىذا إىل فوصلت فشيئاً  شيئاً 
 ،اإلخبارية ادلدرسة ُعلماء من ىو ،البحراين يوسف شيخ رأي ،البحراين يوسف شيخ رأي ىو أمَّا

هها النَّفس فانِبعاثُ  -<يقوؿ ،البيت أىل حديث إىل يَنَشد وف واإلخباريوف  فيوِ  ما إلى وقصدىا وتوجُّ
هها النَّفس فانِبعاثُ  - كَلموِ  آخر إىل ،وانتهينا ادلطلوب ىو وىذا - الِنيَّة ىو غرُضها  إلى وقصدىا وتوجُّ

ا بالعمل ادلباشرة قبل البشرية النَّفس ح حيصل وىذا - الِنيَّة ىو غرُضها فيوِ  ما  َكِنيَّة ،طويلة زمنيةٍ  بفًتةٍ  ردبَّ
 اهللِ  رمحةُ  البحراين يوسف شيخ تبنَّاه ىذا الكَلـ ،رمضاف شهر صياـ ننوي ضلنُ  اآلف من رمضاف شهر صياـ
ـٌ  عندهُ  احلديث ألفَّ  ،األخبار إىل رجع ألنَّوُ  ،عليو  ادلدرسة ح احلاؿ ىو كما ليس ،الُعلماء أقواؿِ  على ُمقدَّ

  .البيت أىل حديث على ُمقدَّمة العلماء أقواؿ ،األصولية
 ما أضعاؼ أضعاؼ العلماء أقواؿ من حيفظُ  الشِّيعي ادلعمَّم أفَّ  فتجد ،العامَّة الشِّيعيَّةُ  الثقافةُ  طُبعت وىكذا
 مدروسٍ  بشكلٍ  الُعلماء اختارهُ  ما ىو البيت أىل حديث من حيفظوُ  وما ،البيت أىل حديث من حيفظ

 هبا مسعتم ما والَّيت عليكم أطرحها الَّيت الرِّوايات ىذه ،ادلخالفُت فكر إىل األبعد ،ادلخالفُت فكرِ  إىل األقرب
ا ؟ُتطرح ّل دلاذا ،عمركم طوؿ  ماذا الُعلماء ،ادلخالفُت عن واألبعد ،البيت أىل إىل األقرب ىي ألَّنَّ

 ،فضائياتُنا ىي وىكذا ،منابرنا ىي وىكذا ،ادلخالفُت إىل األقرب البيت أىل حديث من يطرحوف ؟يطرحوف
 .فيو النَّظر وَدقِّقوا أنتم الواقع راقبوا ،أيديكم بُت الواقع وىذا
 تتبناىا الَّيت ،األصولية الفقهية ادلوسوعة ىذه اإلخبارية، الفقهية ادلوسوعة احلدائق(، الكَلـ جواىرُ ) <ىذا

 ربدَّثت وردبا ،آخر موضوع ىذا ،باألصوؿ يؤمن كاف اجلواىر صاحب أفّ  يقُت يوجد وّل ،األصولية ادلدرسة
 ىذا شحنوا ذلك بعد ،األصولية بادلطالب شحنوه ىم ولكن ،السَّابقة احللقات ح القضية ىذه عن

 ،::56 سنة ادلتوجّ  ،النَّجفي حسن زُلَمَّد الشَّيخ ،اإلسَلـ شرائع شرحِ  ح الكَلـ جواىرُ  ،الكتاب
 من التوس ع ىذا ،ذلا وجود ّل البدايات بينما ،ىذا يومنا إىل نقًتب بدأنا كلما تتوسَّع القضيَّة أفَّ  ُتَلحظوف

 بعضِ  ح وافقوه أو بالكامل الشِّيعة فقهاء وافقوُ  سواء ،الشَّافعي بفقو اّلىتماـ بسبب جاء ؟جاء أين
  .ادلسائل

 ،الثَّالث اجملَّلد ىو اجمللَّد وىذا ،لبناف ،بَتوت ،العريب ادلؤرِّخ درا ،العادلية ادلرتضى مؤسَّسة طبعة الطبعة ىذه
 الركن - 5>9 صفحة ح ،الِنيَّة حقيقة ح والبحث ،9=9 صفحة ح 9=9 صفحة ح يقوؿ أفْ  إىل
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 في الثَّاني الركن - اإلسَلـ شرائع صاحب احللي احملقِّق ؟ىذا يقوؿ الَّذي من - الصَّالة أفعالِ  في الثَّاني
 أىل روايات ح لوُ  ذكر ّل األمر ىذا - الِنيَّة األوَّل :ثمانية فالواجبة ،مسنونة واجبةٌ  وىي الصَّالة أفعال
  .بالتفصيل القضيَّة ىذه عن باحلديث اجلواىر صاحب يبدأ ىنا القضية نفس ،ذََكرهُ  الشَّافعي ،البيت

 أجزاء بعض ح - لذلك التعرُّض على األصحاب َحَمل الَّذي وكأنَّ  -<9=9 صفحة ح يقوؿ ىو أفْ  إىل
افعي أصحاب أكثر عن المحكي على الرد إرادةُ  - ؟ىو ما البحث  - بالِنيَّة اللفظ استحباب من الشَّ

 على يردوف الُعلماء كأفَّ  ،ّل أو تُلفظ الِنيَّة أفَّ  قضيَّة ح ،القضيَّة ح النِّقاش ىذا ُكلّ  ح السَّبب يقوؿ
 ىو ىذا أليس! ؟الصَّادؽ قوؿ عندىم كاف إذا الشَّافعي بأصحابِ  الُعلماء دخل وما ،الشَّافعي أصحابِ 

 لكنَّهم التلفظ يشًتطوا مل الشِّيعة ُعلماء أفَّ  صحيح ىو؟ ما العملي النَّاتج ؟الشِّيعة بو ابُتِليت الَّذي ادلرض
  .التلف ظ على النَّاس َعلَّموا
 ونرى ،الشَّافعي طريقة حبسب بالِنيَّة يأتوف الشِّيعيَّة العلمية احلوزة داخل ح نرى ضلنُ  <اآلف العملي الناتج

 فماذا ،اآلخرين علَّمنا وىكذا ،تعلَّمنا ضلنُ  وىكذا ،الطريقة ىذه حبسبِ  ادلساجد ح النَّاس يُعلِّموف الوكَلء
 وسطي حد   ح نكوف حىتَّ  أحسن ،الشُت حرؼ ،الشُت أي ها أقوؿ ماذا!! أي ها تقولوف ماذا ؟أنتم تقولوف

 !؟..الشُِّت حرؼ يا الشُِّت أي ها تقولوف فماذا ،الشَّافعية وح الشِّيعة ح موجودة ىذه الشُت ألفَّ 
  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب

 تَبعوا الَّذين الكراـ مراجعنا وعند ،عليو اهلل رمحة الطوسي شيخنا وعند الشَّافعي عند الِنيَّةِ  ِقصَّةُ  ىي تلك
  ... الطوسي

 اهلل ِذْكر الصَّاَلة ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َواْنِوي) <الرَّضوي الفقو ح جاءت الَّيت ىذه فهي زُلَمَّد آؿ عند الِنيَّةِ  ِقصَّة أمَّا
ةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل وآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى اهلل َرُسولِ  َوِذَكرَ  َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّ  (.َعي ْ
 ىواه نفس على وأنا ،مغايل عنو يقولوف ىكذا ،عليو اهللِ  رمحةُ  ادلغايل الرُبسي رجب للحافظ مجيلة أبيات
  <فأقوؿ

 َفرِض        ي َونَ ْفِل        ي َوَح        ِديثي أَنْ         ُتمُ 
 

 ... 
 

 <ِديوانو من األبيات أقرأ
 َفرِض        ي َونَ ْفِل        ي َوَح        ِديثي أَنْ         ُتمُ 

 
 َوَع              ْنُكمُ وَُك              لُّ ُكلِّ              ي ِم              ْنُكُم  

 ... زُلَمَّد آؿ يا 
َلتِ           ي  َوأن           ُتُم ِعن           َد الصَّ           اَلِة ِقب ْ

 
 إَذا َوَقف                  ُت َنح                  وَُكم أَُيمِّ                  مُ  
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 َخيَ          اُلُكم َنْص          ٌب ِلَعينِ          ي أَبَ          داً 
 

 َوُح           بُُّكم ِف           ي َخ           اِطِري ُمَخ           يِّمُ  
 يَ          ا َس          اَدِتي وقَ          اَدِتي أعتَ          اُبُكم 

 
 ِبجف              ِن َعين              ي لِثَراَى              ا أَل              ُثمُ  

 َعلَ       ى َح       ِديِثُكم وَم       دِحُكم َوقْ َف       اً  
 

 َجَعل      ُت ُعْم      ِري فَ      اقْ بَ ُلوُه واْرَحُم      وا 
  

 <احلديث أختم هبا ادلؤمنُت أمَت الربسي رجب احلافظ خُياطب مجيلة أبيات الصَّفحة نفس ح
 بِأْس     َماِئَك الُحْس     َنى ُأَروُِّح َخ     اِطِري

 
 إَذا َى  بَّ ِم  ن قُ  ْدِس الَج  اَلِل َنِس  يُمَها 

  
 .أتعبتٍت الكتب وىذه احلديث ىذا لكن ،معكم أستمرَّ  أف بودِّي كاف ،احلديث ىذا أتعبٍت واهلل

 بِأْس          َماِئَك الُحْس          َنى ُأَروُِّح َخ          اِطِري
 

 إَذا َى  بَّ ِم  ن قُ  ْدِس الَج  اَلِل َنِس  يُمَها 
 )يػاأمَت( لَِئن َسَقَمت نَفِسي فأْنَت طَِبيُبها 

 
 نَِعيُمه       اوإْن َش       ِقَيت َيوَم       اً َفمن       َك  

 أبَ  ا َحَس  ٍن لَ  و َك  اَن ُحبُّ  ك ُم  ْدِخِلي َجَه  نَّم 
 

 َك          اَن الَف          وز ِعْن          ِدي َجِحيُمه          ا 
 وَكي          َف َيَخ          اُف َم          ن َك          ان ُموِقنَ          اً  

 
 بأنَّ           ك م           وَلُه وأنْ           َت َقِس           يُمها 

  
 ،انتظروين ،باحلقائق معبَّأة القادمةُ  احللقاتُ  ،تعاىل اهللُ  شاء إفْ  القادـ اجلمعة يـو ح تأتينا احلديث بقيَّة

اً  ُمهمَّة مطالب  فكر عميقِ  من وبَػيِّنة جلية وحقائق ،صادمة حبقائق وتُواِجُهكم سُتطالعكم واحللقاتُ  ،ِجدَّ
 .والعًتة الكتابِ 
 ...الَقَمر رَِعايَة ِح  أَترُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَي الىَسةَ اِوشِف احلُسني أَخٍِهَ ًَخو عَي الىَسةِ وَبشِف ٌَب

  ...احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ

 ...المَوَس شَبشَتِ عَلَى الشَّبشَت ىَرِهِ عَلَى حَعَبىل اهللُ شَبء إىْ المَبدِهت اجلُوُعَت ًالـوُلخَمى ...خَوٍِعبً الدُّعَبء أَسْأَلُىُن

  ...اهلل أهبىِ يف
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 :وفي الختام
بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع ل ل 

يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امب 
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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