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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحُِْ

 
  ...األًٌََِْْبء َّخٌَخَّوُ ئٌَِْوِ اٌَّرُِْ اهلل ًَخْو َّب عٍََْه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرُِْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَعد اخلَّْسًٌُْ اٌسَّبدستُ تُمٍََحَاٌْ

  13ــ ج اٌصَّالة َِعَبِِْٔ
 

  ...بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ...اْلِمَئة بَػْعد اخَلْمُسوف السَّادسةُ  احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   8أَيِديُكم َبيَ 

 (...الصَّالة َمَعاني) 8ُعنواف رَبت َوَضعُتها الَّيت احلََلقاتِ  ِمن الَعاِشرة بَعدَ  الثَّالثةُ  احلَلقة ِفعَلً  وىذه
 الَّذي الكتاب من أقرأُ  وأنا ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الثَّامن إمامنا عن الرَّضوي الفقو ح جاء ما إىل أعودُ 

 ،503 صفحة ح ،عليو ا صلواتُ  الرِّضا لإلماـ ادلنسوب الفقوُ  8الرتاث إلحياء البيت آؿ مؤسَّسةُ  َعنونَتوُ 
 َوآِلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َوِذْكرَ  اللِ  ِذْكرَ  الصَّاَلةِ  ِاْفِتَتاحِ  ِعندَ  َواْنِوي؟ )الرَّضوي الِفقوِ  ح جاء ماذا

َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل  صَلتنا عن احلديث ،عينيك ُنصب األَِئمَّة من واحداً  واجعل (،َعي ْ
  .عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة زماننا إماـ عن حديثٌ 

ا بعيداً  ِبُكم أذىب لنْ   سيِّد عن رواهُ  ما ،الطربسي لشيخنا االحتجاج ِكتابِ  ح جاء شلَّا ُسطُوراً  لكم أقرأ وِإظلَّ
 طبعة من ،232 صفحة ،غُليب واألمري يسأؿ سائلٌ  ،طويل حديثٌ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األوصياء
 َىُؤََلء َمن :السَّاِئلُ  قَالَ  - اجلزأين ذات الثَّانية الطبعة ،ميَلدي 5761 ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة
 -؟ ادلؤمني أمري قاؿ فماذا ،ادلؤمني أمريُ  الوجود أمريُ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمري يسأؿُ  - ؟الُحَجج

  ... طويل واحلديثُ  ُمتقدِّمة بياناتٍ  بعد ،احلجج ىؤالء من َسأؿ السَّائل - الل َرُسولُ  ُىم :قَالَ 
 َعَلى َوَفرضَ  ،َوَرُسوِلو بَِنفِسو اللُ  قَ َرنَ ُهم الَّذينَ  الل َأْصِفَياءِ  ِمن َمَحلَّوُ  َحلَّ  َوَمن الل َرُسول ُىم :قَال

 أَطِْعٌُاْ﴿ :ِفيِهم اللُ  قَالَ  الَّذين اأَلْمر ُوََلةُ  َوُىم ،لَِنفِسو ِمنَها َعَليُهم فَ َرضَ  الَّذي ِمثلَ  طَاَعِتِهم ِمن الِعَبادِ 

 اٌَّرَّٓ ٌَعٍََِّوُ ِِنْيُُْ األَِْسِ أًٌُِِْ ًَئٌََِ اٌسَّسٌُيِ ئٌََِ زَدًُّهُ ًٌٌََْ﴿ :ِفيِهم َوقَالَ  ،﴾ِِنىُُْ األَِْسِ ًَأًٌُِِْ اٌسَّسٌُيَ ًَأَطِْعٌُاْ اٌٍّوَ

 ِبو الَّذي :َعَليو اللِ  َصلواتُ  َعِلي   قَالَ  ؟َأولَِياُؤه ُىم الَّذينَ  اأَلْمر َذاكَ  َما :السَّائلُ  قَالَ  ،﴾ِِنْيُُْ َّسْخَنبِطٌَُٔوُ
 َوَحَياةٍ  َوُعمرٍ  َوعَملٍ  َوَأَجلٍ  َوِرْزق َخْلقٍ  ِمن ،َحِكيم َأْمرٍ  ُكل   ِفيَها يُ ْفَرقُ  الَّتي الَّليَلةِ  ِفي اْلَماَلِئُكةُ  تَ نَ زَّلُ 
 َوبَينَ  بَيَنوُ  وَّالسََّفَرة َوَأْصِفَيائِو ِللَّوِ  ِإَلَّ  تَ ْنَبِغي ََل  الَّتي َواْلُمْعِجَزات ،َواأَلْرض السََّمواتِ  َغيبِ  َوِعْلمِ  َوَموتٍ 
 - ﴾اهلل ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌُُّا فَأَّْنََّب﴿ :قَالَ  الَّذي الل َوجوُ  َوُىم - ا وجوُ  ىم ىؤالء - الل َوْجوُ  َوُىم ،َخْلِقو
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 َوجوُ  َوُىم -؟ يقوؿ ماذا ،كَلموِ  ح ادلؤمني أمري ويستمرُ  ،﴾اهلل ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌُُّا فَأَّْنََّب﴿ ؛فهناؾ يعين ؛فثمَّ 

 الَّذي زماننا إماـ ىو ا فوجو - اْلَمْهِديّ  يَ ْعِني ،الل بَِقيَّةُ  ُىم ،﴾اهلل ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌُُّا فَأَّْنََّب﴿ :قَالَ  الَّذي الل
 ُىم ما إليو يتوجَّهوف ال الَّذين (،اأَلْولَِياء يَ َتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذيْ  الل َوْجوُ  أَْينَ 8 )الشَّريف الن دبة دعاء ح طلاطبوُ 

 َواََله َمن َوالِ  اللَُّهمَّ 8 )فيهم الد عاء وجاء ،الغدير بيعة بايعوا الَّذين ُىم ؟األولياء ىؤالء ُىم من ،األولياء من
 ىم من (،اأَلْعَداء َوُمِذل   اأَلْولَِياء ُمِعز   أَينَ 8 )احُلجَّة اإلماـ طُلاطب الن دبة دعاء ح ،(َعاَداه َمن َوَعاِدي

 َمن َوَعاِدي َواََله َمن َوالِ  اللَُّهمَّ ) ؛اخلط طوؿ وعلى ا رسوؿ ذلم دعا الَّذين ؟واألعداء األولياء ىؤالء
 اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة زماننا إماـ ىو الَّذي ا وجو إىل يتوجَّهوف الَّذين ىم األولياء ىؤالء (،َعاَداه

 يَأِتي ،اْلَمْهِديّ  يَ ْعِني الل بَِقيَّةُ  ُىم ،﴾اهلل ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌُُّا فَأَّْنََّب﴿ :قَالَ  الَّذي الل َوجوُ  َوُىم - عليو وسَلموُ 
 القوؿ من فيو فصَّل ما آخر إىل ،الَغيبة فرتة يعين ،االنتظار فرتة يعين ؛النَّظرة - النَِّظَرة َىِذهِ  ِاْنِقَضاءِ  ِعندَ 
 ِلَما وبَػيِّناً  وواضحاً  وافياً  شرحاً  لكاف هبذا اكتفيتُ  أنَّين لو أعتقد ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األوصياء سيِّد
  .الرَّضوي الفقوِ  ح عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا إمامنا قالوُ 

 .احللقة ىذهِ  ح احلديثِ  تفاصيل أُباشر كي الفاصل بعد إليكم وأعودُ  فاصل إىل نذىبُ 
 رَاعيتُ  إنَّين احلقيقة وح (،الصَّالة َمَعاني8 )عنونتها الَّيت احللقات ح ،احللقات ىذه ح حديثي بدأت حي
 ذلا وليست واحد معنً  ذلا فالصََّلةُ  وإالَّ  (،الصَّالة َمعاني8 )عنواناً  احللقات ذلذه فأعطيتُ  التفاصيلِ  كثرة

 ،معرفتوِ  حبسبِ  ُمَصل   وكل   ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة زماننا إماـ ىو الصََّلةِ  معن ،معاين
 الل يَُداق   ِإنَّما8 )يقولوف أِئمَّتنا ،العقوؿ حبسب صريحٌ  القيامةِ  يـو ح احلساب وقانوف ،متفاوتة فالُعقوؿُ 
 (،ُعُقوِلهم َقدرِ  َعَلى الِعَباد الل يَُداق   ِإنَّما) ،الدقيقة ااسبة يعين ؛ادلداقَّة (ُعُقوِلهم َقدرِ  َعَلى الِعَباد

 ىذهِ  عنواف جلعلتُ  وَجلي   واضحٍ  بشكلٍ  الُعنواف اختيار ح الدقَّة أُراعي ُكنتُ  لو ،واحد معنً  ذلا فالصََّلةُ 
 ذلذا ،التفاصيل لكثرة (،الصَّالة معاني8 )باجلمع العنواف وضعتُ  ولكنَّين (،الصَّالة معنى8 )احللقات
 تقودنا التفاصيل ىذهِ  فُكل   وإالَّ  ،الصََّلة معاين عنواهنا احللقات ىذهِ  إفَّ  8قُلتُ  اجلهة ىذهِ  دلَلحظةِ  ،السَّبب

ا ،معناىا ح ،فحواىا ح حقيقتها ح ،مضموهنا ح الصََّلة 8واحد معنً  إىل  احَلَسن ابنُ  احُلجَّةُ  زماننا إماـُ  إهنَّ
 .!!.عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

اً  ُمهمَّي بقانوني احللقات ىذه أوؿ ح حديثي بدأت  8جدَّ
 قرأهتا والرِّوايةُ  ،قاؿ ىكذا الباقرُ  إمامنا (،.!!.َحقََّنا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) :األول القانون
 (..!!.َحقََّنا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) ؛الشَّريف الكاح من عليكم
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8 أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  مجيعاً  عنهم ،الصَّادؽ إمامنا عن ،الباقر إمامنا عن :الثَّاني القانون
 (..!!.َعَليو َأقْ َبلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمن َلكَ )

 فحواىا تعرؼ أفْ  أردت وإذا ،ومعناىا ومضموهنا فحواىا تعرؼُ  ال وأنت صَلتك على تُقِبلُ  وكيف
 الصَّافية الُعيوف من ،والِعرتة الكتاب َمنبعِ  من يكوف أف البُدَّ  ؟ادلعن ىذا تأخذ أين فمن ومعناىا ومضموهنا

 ،عليها نُقبل أف نستطيعُ  ال فإنَّنا الصََّلة نعرؼُ  ال حيَ  إنَّنا لنا بَػيَّنت الرِّوايات ،القذرة الكدرة العيوف من ال
ا صَلتنا على نُقِبل ال وحي  ألفَّ  ؟كيف ،وجو أحسن على سُتلفُ  ،الصََّلة ُنكمل أفْ  بعد ستُلفّ  فإهنَّ
م ،عملهم يتقنوفَ  وادلَلئكةُ  ،مَلئكة يلفوهنا الَّذين .!! .هبا وجوىنا ويصفعوف وجو أحسن على سيلفوهنا فإهنَّ

 ،زُباطبنا ،علينا والثبور بالويل تُنادي والصََّلة ،وجوىنا على ،زلرتمة مَلئكيةٌ  وصفعةٌ  ،زلرـت مَلئكي   لف  
 ضاعت ،الصَّلوات ضاعت ،صلواتنا ضاعت لقد (،.!!.الل َضي ََّعك َضيَّعَتِني8 )وغريي أنا ادلصلِّي زُباطب

 .!!.الصََّلة حقيقةُ  فضاعت برنارلها السَّقيفةُ  أصلزت حي الصََّلة ىذهِ 
 دبقدِّمة ،ميَلدي 2002 ،األوىل الطبعة ىي الطبعة وىذه ،صادر دار طبعة ،البخاري صحيحُ  ىو ىذا

 من (،وقتها عن الصََّلة تضييعُ 8 )العنواف ىذا البخاري َوَضع ،السَّابع الباب ،502 صفحة ،اجلراح نواؼ
 ابن أنسُ  ىو ىذا وأنسُ  - أََنس َعنْ  ،َغيالن َعنْ  :بسندهِ  - 327 رقم رواية ،الصََّلة مواقيت كتاب
 أمري استشهدهُ  حي ُخبثو من بلغَ  الَّذي الرجل ،خبيث صحابٌ  ،ُخبثوِ  من بلغَ  الَّذي الرجل ىذا ،مالك

 ،وجهو ح ِبرَبصٍ  ا فأصابوُ  (،ونسيت كربتُ  لقد إنَّين8 )قاؿ ،الغدير بيعة خبصوص الكوفة ح ادلؤمني
ا 8قاؿ ؟أصابك الَّذي ما 8لوُ  يقاؿ وحي ،وجهوُ  يُغطِّي فكاف  ،طالب أب ابن عليِّ  الصَّاحل العبد دعوةُ  إهنَّ
 شيءٍ  كل   يعين - النَّبي َعهد َعَلى َكَان ِممَّا َشيَئاً  َأْعِرفُ  َما -8يقوؿ ،غيَلف عنوُ  يروي الَّذي ىو ىذا أنس
 عن ا رسوؿ ويسأؿُ  ،احلوض عن ويُطردوف احلوض على يأتوف حينما ولذلك ،تبدَّؿ َشيء ُكل   ،تبدَّؿ

وا بدَّلوا لقد ؟اجلواب يأت ماذا ،أحواذلم  ،كفرىم وإىل جاىليتهم إىل رجعوا ،القهقرة رجعوا لقد ،وَغريَّ
 ال الوقتُ  عليكم أَقرأىا أف أُريد ال ،احلوض باب ح البخاري صحيح ح أيضاً  ىنا موجودةٌ  والرِّوايات

  .يكفي
 - موجودة كانت الصََّلة - الصَّالة :ِقيلَ  ،النَّبي َعهد َعَلى َكَان ِممَّا َشيَئاً  َأْعِرفُ  َما -؟ يقوؿ فماذا
َها َضيَّعُتم َما َضيَّعُتم أَلَيس :قَال  ادلَلئكة تقوؿ فماذا ُضيِّعت قد الصََّلة عن يقوؿ أنس كاف إذا - !ِفي ْ

 مذكورةٌ  ادلشوي الطائر حادثةُ  ،ا رسوؿ أيَّاـ منذُ  َكافَ  وُخبثُو ،قلبوِ  سواد رغم ،ُخبثوِ  رغم أنس ىذا! ؟لألُمَّة
 حادث ح جاء ما فليتابع يتابع أف أراد من ولكن ،لذكرىا رلاؿ ال ،كتبنا وح القـو كتب ح ،الُكتب ح

 قاؿ فماذا ،وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ على الدخوؿ عن ادلؤمني أمري َحجب أنَّوُ  وكيف ،ادلشوي الطائر
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َها َضيَّعُتم َما َضيَّعُتم أَلَيس :قَال ،الصَّالة :ِقيلَ  ،النَّبي َعهد َعَلى َكَان ِممَّا َشيَئاً  َأْعِرفُ  َما -؟ أنس  !ِفي ْ
 !؟يقولوف ماذا ،ا رسوؿ وكيف ادلَلئكة فكيف ُضيِّعت قد الصََّلة أفَّ  يرى ىذا أنسُ  كاف إذا -

 ؟يُبِكْيك َما :فَ ُقلتُ  ،يَ ْبِكي َوُىوَ  ِبِدَمشق َماِلك ِاْبنِ  أََنس َعَلى َدخلتُ  :يقول الز ىري - 310 احلديث
 ،ضاعت الصََّلةُ  - ُضي  َعت َقد الصَّالةُ  َوَىِذهِ  الصَّالة َىِذهِ  إَلَّ  َأدرَْكتُ  ِممَّا َشْيَئاً  َأْعِرفُ  َل :فَ َقال

 ابن أنس (،وقتها عن الصََّلة تضييع بابُ 8 )عندهِ  من ُعنواناً  فيضعُ  ،ادلعن ىذا ُيضيِّعُ  أيضاً  ىنا والبخاري
 ،التضييع َمصاديق من آخر ِمصداؽٌ  ىذا ،بُكلِّها الصََّلة عن ربدَّث الوقت تضييع عن ربدَّث ما مالك

  !؟السَّقيفة منظومة ِقبلِ  من الِبدع فيها ُوضعت الصََّلةُ  أليست
 صَلة ح ،عمر بدعةُ  ،2050 حديث ،الرتاويح صَلة كتابُ  ،البخاري صحيح نفسو البخاري ىو ىذا

 قَالَ  - الرِّواية تقوؿ أفْ  إىل - ُعَمر َمعَ  َخَرْجتُ  :قَال أَنَّوُ  الَقاري َعْبد ِاْبنِ  الرَّْحَمن َعْبد َعن - الرتاويح
 َحرَّؼ حي بدأت والبدعةُ  ،رمضاف شهر ح يؤدوهنا الَّيت الرتاويح صَلة بدعةُ  - َىذهِ  الِبدَعةُ  نِْعمَ  :ُعمر
 وح القـو ُكتب ح معروفةٌ  والِقصَّة أضاؼ ما األذاف إىل وأضاؼ ،العمل خري على حيَّ  وأزاؿ ،األذاف عمرُ 
  .كتبنا
 ُعَمري َأِب  اِْبنُ  زُلَمَّد ،الرَّابعة الرِّواية ،الصََّلة علل نوادر ،67 باب ،الصَّدوؽ لشيخنا الشَّرائع ِعللُ  ىو ىذا

 أو الظَّاِىَرة الِعلَّة تُرِيدُ  :فَ َقالَ  - األذاف؟ من تُرِكت ِلما العمل خري على حيَّ  عن الكاظم اإلماـ سأؿ
 ،الصَّاَلة َعَلى ِات َكاَلً  الِجَهاد النَّاسُ  َيدَع َفِلَئالَّ  الظَّاِىَرة الِعلَّة َأمَّا :فَ َقالَ  ،َجِميَعاً  ُأرِيُدُىما :قُلتُ  ؟الَباِطَنة
 الَعَمل َخيرِ  َعَلى َحيَّ  بَِتركِ  َأَمر َمن فَأرَادَ  - عليّ  وآؿ لعلي   الواليةُ  - الَوََليَة الَعَمل َخيرَ  فَإنَّ  الَباِطَنةُ  َوأمَّا
 .تفصيل إىل وال شرحٍ  إىل ربتاج وال واضحة القضيَّة - ِإلَيَها َوُدَعاءٌ  َعَليَها َحث   يَ َقعَ  ََل  َأنْ  اأَلَذان ِمن

 وجاء ،حنيفة أبو جاء أفْ  إىل التضييع ىذا تنامى حّتَّ  ،مضموهنا من وأخرجتها ،الصََّلة ضيَّعت السَّقيفةُ 
 ،ادلعاين ىذهِ  عشقوا ُعلمائنا من وَكثريٌ  ادلعاين من للصََّلة يُعطوف الصوفية ،الصوفيةُ  وجاءت ،الشَّافعي
 بعدىا أوىاـ ،أوىاـ ،خياؿ ح خياؿٍ  ح خياؿٌ  ،الواقع أرض على ذلا حقيقة ال الَّيت ادلعاين من الكثري يُعطوف
 منهم الكثريُ  األجَلء علماؤنا ،يتحدَّثوف حي الصوفية ىم ىكذا ،أوىاـ ربتها من ،أوىاـ فوقها من ،أوىاـ
 ادلعصومي كلمات ح جاءت الَّيت احلقائق ىذهِ  يرتكوف ،تفاصيلها وعن الصََّلة أسرار عن يتحدَّثوف حي

 حولوىا ،مضامينها من الصََّلة جّردوا وأمثالوُ  الشَّافعي   ،باألوىاـ ادلشحونة الصوفية ُكُتب َخلفَ  ويُهرولوف
  .منهجيَّتوِ  ح الشَّافعي تَبعوا الكراـ ومراجعنا ُعلمائنا ألفَّ  طقوس إىل الصََّلة ربوَّلت ولذا ،طقوس إىل

 ىذا واستمرَّ  ،األحكاـ وأسقطت الصََّلة أباحت ادلؤمني أمري زماف ح أيَّامها َبدأت الَّيت ادللعونة السبأية
ا ،اخلطاب ابن ُعمر إىل منسوباً  ليس اخلطاب بادلسلك وأعين اخلطاب ادلسلك ح ادلنهجُ   مسلكٌ  ىو وإظلَّ
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 وضاعت السَّقيفةِ  ح الصََّلةُ  فضاعت ،اخلطاب بأب ُعرؼ الَّذي األجدع مقَلص ابن زُلَمَّد إىل منسوبٌ 
 ح مسي ىكذا العرفاين ذلك وبعد ،الصوح الوسط ح الصََّلة وضاعت وغريه الشَّافعي منهج ح الصََّلة
ا اآلف النصريية ،اخلطاب ادلسلك ح الصََّلة وضاعت ،الشِّيعي الوسط  تركيا ح مليوف العشرين يتجاوزوف ردبَّ

 ح للصََّلة تضييعٌ  ،إيراف ح العراؽ ح لبناف ح سوريا ح موجودوف ىم ،اخلطاب ادلنهج امتدادات يصلوف ال
اىات مجيع  أفْ  إمَّا ىؤالءِ  وسطنا ح الشِّيعي الوسط ح ادلنابر على الصََّلة بأعليَّة ينادوف الَّذين ىؤالء .االذبِّ

 للذوؽ وفقاً  الِكراـ مراجعنا َكتبها الَّيت العملية الرَّسائل ح ادلوجودة الثَّقافة وىي شافعيَّة ثقافةً  ػلملوا
م أو ،أيضاً  الشَّافعية االستنباط منهجية على واعتماداً  ،الشَّافعي  يتحدَّثوف قلَّة وىؤالء صوح بفكرٍ  ُأشبعوا أهنَّ

م أو ،وأغوارىا أبعادىا وعن الصََّلة أسرار عن  وآثارىا وأسرارىا الصََّلة فلسفة ح وكتبوا ُقطيب بفكرٍ  ُعبِّئوا أهنَّ
  .السِّياسية وحّتَّ  ،االجتماعية

 آؿ أحاديثِ  ومن ،زُلَمَّد آؿ بتفسريِ  الكتاب آياتِ  من وادلستلَّةُ  ،أيديكم بي أعرضها الَّيت الثَّقافة ىذه لكنَّ 
 لقد الصََّلةُ ! ؟..دلاذا ،الشِّيعي الثَّقاح الواقع أرض على ذلا وجود ال ،أدعيتم ومن ،زياراهتم ومن ،زُلَمَّد

 ُموجَّوٌ  اخلطابُ  ىذا (،.!!.الل َضي ََّعكَ  َضيَّعَتِني8 )أمثايل من واحدٍ  لفردٍ  موجهاً  ليس اخلطابُ  وىذا ُضيِّعت
 َأََل 8 )عاشوراء يـو ح خاطبها اْلَمَلكُ  أليس.!! .ا ضيَّعكِ  الصََّلة َضيَّعيت لقد األُمَّة أيػَُّتها 8كلها لألُمَّة
 وال حلج   ال ُوفِّقتِ  ال يعين (،ِلِفْطر َوََل  أِلْضَحى ََل  ُوف قتِ  َل نَ ب يَها بَ َعد الضَّالَّةُ  اْلُمَتحي  َرةُ  األُمَّة أَي َّتُ َها
ا ،الصََّلة ضيَّعت أُمَّةٌ .!! .لشيءٍ  وال لعبادةٍ  وال لصَلةٍ  وال لصوـٍ   حي الصََّلة األُمَّةُ  ىذهِ  ضيَّعت وإظلَّ

 ،السَّقيفة عنواف ربت مرَّةً  شيطانيةٌ  ثقافةٌ  جاءتنا البيت أىل ثقافة ضيَّعت وحي ،البيت أىل ثقافة ضيَّعت
 إىل ،وأخرى وأخرى وُأخرى ،واحلقيقة الطريقة أصحاب عنواف ربت وُأخرى ،ادلذاىب عنواف ربت وأخرى

 الوسط وح ،أيضاً  السنة صوفية ح الس ين الوسط ح وىؤالء ،وأباحتها وأسطقتها الصََّلة نفت رلموعاتٍ 
 ،الس نة الصوفية من فرؽٌ  أبَاحتوُ  ،العباداتِ  وإباحةُ  الصََّلة فإسقاطُ  ،الشِّيعيَّة الباطنية الفرؽ ح الشِّيعيّ 
 اخلطاب ادلنحى ضلو شلَّن الشِّيعي الوسط ح رلموعاتٌ  والفرائض الصََّلة وأسقطت األمر ىذا أباحت وأباحتوُ 
  .ىذا يومنا إىل قائمٌ  األمر وىذا ،الباطين

 َأْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ 8 )الباقر جعفرٍ  أبو إمامنا قاؿ ولذا معناىا ضاع حي الصََّلة فضاعت
 .!! (.َحقََّنا

 !حقَّهم يُنكروف فَػُهم الصََّلة يعرفوف ال الصوفية! حلقَّهم ُمنكرةٌ  ىي احلقيقة ح ،الصََّلة تعرؼُ  ال السَّقيفة
 أنَّنا وُمشكلتنا ،ذلك على تدؿ كتبهم ،طُقوساً  الصََّلة يعرفوف ،الصََّلة يعرفوف ال الشَّافعي ،حنيفة أبو

 يعرفوف ال ،الن صريية ،السبأية ،اخلطابية !عليهم ا صلوات حقَّهم يُنكروف فهم ،طريقتهم على مشينا
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 ال ىذه الشِّيعيَّة األُمَّة !حقَُّهم ينكروف فهم ،هبا واستهانوا أباحوىا َلَما الصََّلة يعرفوف كانوا لو ،الصََّلة
ا الصََّلة تعرؼُ    !الواقع ىو ىذا الضالة ادلنابع ىذهِ  ُكلِّ  من ثقافتها استقت ألهنَّ

 غريبةً  ذبدوهنا ادلطالب ىذهِ  والعرتة الكتاب منهجِ  من واستل ها أيديكم بي أضعها الَّيت ادلطالبُ  ىذهِ  لذا
ا  ؟هبا جئت أين من عندؾ الَّيت الصََّلة معاين ،حالوِ  إىل يلتفتُ  ال لكنَّوُ  ،سيئة بأوصاؼ البعضُ  َيِصُفها وُردبَّ

 أو ،الشَّافعي ،حنيفة أبو ،الص وفية ،السَّقيفة مصادرىا أفَّ  ستجد مصادرىا عن حبثت لو ؟مصادرىا ىي ما
 أُنَػزِّهُ  ال ىنا وأنا ،الشِّيعي الثَّقاح الواقع ىو ىذا ،وأمثاذلم واخلطابية الن صريية من إلينا تسرَّبت الَّيت اآلراء من

 ،ناجحةً  تكوفُ  أدري ال ،زلاولة ىذهِ  ،زلاولةً  أحاوؿ ولكنَّين ،الواقع ىذا ابنُ  أنا ،الواقع ىذا عن نفسي
 أنا السيئ الواقعُ  ىذا ،الواقع ىذا عن انسلخ أف أستطيعُ  ال إنَّين ،الواقع ىذا ابنُ  فأنا ،أدري ال فاشلةً  تكوفُ 
 إىل أجلأ أفْ  أحاوؿ إنَّين ،الواقع ىذا من أخرج أفْ  أحاوؿ ،أحاوؿ إنَّين ،منو أنسلخ أف أستطيعُ  ال منو جزءٌ 
 أنتم تستطيعوف وال أنا أُقرِّره أف أستطيعُ  ال أمرٌ  ىذا ،فشلت ىل ،ُوفِّقت ىل ،صلحت ىل ،زُلَمَّد آؿ ثقافة

 آؿ ثقافة تعرفوف ال أنُتم أساساً  ،يعطيو ال الشَّيء وفاقد صحيحاً  ميزاناً  سبلكوف ال أساساً  ألنَّكم تُقرُِّروه أف
، فشلنا أو صلاحنا على ػلكمُ  الَّذي الوحيد ىو زماننا إماـُ .!! .كَلمي على ربكموا أف ؽُلكنكم حّتَّ  زُلَمَّد

 (.فَ تُ ْلَقى َسِبيلٌ  َأْحَمدَ  اْبنَ  يَا ِإلَيكَ  فَ َهل)
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب

 كاف ،أسرارىا وح الصََّلة معاين ح ُكتبت الَّيت الُكُتب َوراء ذىبتُ  حيات من زماينٍ  مقطعٍ  ح أخفيكم ال
 يدي تصل أفْ  أو إليو أصل أفْ  استطعتُ  ِكتاباً  تركتُ  ما إنَّين قُلت إذا أُبالغ ال ،الثَّمانينات بداية ح ذلك
 النتيجة ،وفحاويها وأسرارىا الصََّلة َمعاين ح والفقهاء وادِّثوف والعرفاءُ  الصوفية والشِّيعة الُسنة َكَتبوُ  شلَّا إليو
ا إمَّا ،الُكتب ىذهِ  ح ذُكرت الَّيت ادلضامي أفَّ  8إليها وصلت الَّيت  وأنا ،الشَّافعية الثَّقافة من ُأخذت أهنَّ

 ُكتب ِمن ،الشَّافعية الثَّقافة من ُأخذت إمَّا ،اجلهة ىذهِ  ح ومراجعنا علمائنا ُكُتب عن اآلف أربدَّثُ 
 ،الرَّازي الفخر َكَتبوُ  شلَّا أو (،الدين علـو إحياء) كتابوِ  ح وخصوصاً  الغزّايل ُكتب من أو نفسوِ  الشَّافعي
 ىذه على يعتمدوف ومراجعنا ُعلمائنا من الكثري وجدتُ  فلقد ،الكبري التفسريِ  ح ،تفسريهِ  ح خصوصاً 

  8الكتب
o األـ كتاب على وبالذَّات الشَّافعي ُكتب على.  
o الدين علـو إحياء كتاب على وبالذَّات الغزّايل ُكتب على.  
o الكبري التفسري على وبالذَّات الرَّازي الفخر ُكتب وعلى.  
م أو ،أمثلة ىذه ،وغريىم  أو ،األخرى ُكتُبوِ  سائر ح أو ادلكية الُفُتوحات ح َكَتبوُ  ما ،عرب ابن عن نقلوا أهنَّ

م  ىؤالء ،ادلعن ىذا ح كتبوا الَّذين الُكتَّاب وسائر ،قطب سيِّد خصوصاً  اإلخوانية الكتابات عن نقلوا أهنَّ
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 ولفكرٍ  ،صوح ولفكرٍ  ،شافعي لفكرٍ  مُجاعٌ  ىي 8عندنا الصََّلة فثقافة .ادلتأخرة العقود ىذهِ  ح كتبوا الَّذين
ا البيت أىل أحاديث من يُذكر وما ،ُقطيب  البعض عن بعضها َمعزولة الرِّوايات ،الشَّافعية بالطريقة تُفهمُ  فإهنَّ

 أىل حديث فهمِ  ح ادلعاريض منهجية استعماؿ دوف ،الفهم ح العرح الظهور طريقة على واالعتماد ،اآلخر
  .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت
 ُعلماؤنا كتبوُ  الَّذي بينما ،أجزائها مجيع ح هبم تلتصق الصََّلة أفَّ  صلدُ  البيت أىل كلمات إىل نعودُ  حي

 فلسفة ،الصََّلة معاين ،الصََّلة أسرار تناولت الَّيت الُكتب ح الصََّلة عن وُمفكِّرونا وفقهاؤنا ومراجعنا
اً  بعيدةً  الصََّلة جعلوا ،ِشئت ما قل ،الصََّلة  بأىل اجلهة ىذهِ  من بالصََّلة وربطونا ،البيت أىل عن جدَّ
 ،كذا كذا كانت الصََّلة ح أحواذلم أفَّ  من ،الصَّلوات من كذا كذا ُيصل وف كانوا األَِئمَّة أفَّ  من ،البيت
م م الطريقة أصحابُ  ىؤالءِ  الصوفيةُ  حّتَّ  ،صوح طريقةٍ  شيخِ  عن يتحدَّثوفَ  وكأهنَّ  صَلهتم ح يتوجهوف إهنَّ

  .اجلزئيات ىذه بُكلِّ  يل شأف ال ،الطريقة شيخ إىل
 فيو مجع الَّذي الكتاب (،الشَّرائع ِعللُ ) 8ىو يدي بي الَّذي الكتاب 8البيت أىل حديثِ  من دبثاؿٍ  آتيكم
 الباب ،الثَّاين اجلزء من ،235 صفحة ،وِعللها الشَّرائع معاين ح البيت أىل أحاديث الصَّدوؽ الشَّيخ
 ح يستحب   ،الصغرية األجزاء ىذه حّتَّ  الحظوا (،الركوع ح الُعُنق مدّ  علَّة8 )الفهرست إىل ارجعوا ،العاشر
 الرِّوايةُ  ،العنق بي وما الظَّهر بي ما الركوع حالةِ  ح استقامة ىناؾ تكوف أفْ  يعين ،عنقوُ  ؽلدَّ  أف للراكع الركوع

 ىو معناىاُ  - تَأِويُلوُ  :قَالَ  ؟الر ُكوع ِفي ُعُنِقكَ  َمد   َمْعَنى َما - ادلؤمني أمري يسأؿُ  السَّائل ،ادلؤمني أمري عن
 بوحدانيتك آمنت - ُعُنِقي َضَرَبتَ  َوَلو ِبَوْحَدانِيَِّتكَ  آَمْنتُ  تَأِويُلو :قَالَ  - احلقيقي ادلعن ىو التأويل ،ىذا
 اجلامعة الزِّيارة ح (،ِبُكم َبَدأ الل َأرَادَ  َمنْ ، )علي   بوالية اإلؽلاف ىو بالوحدانية واإلؽلاف ،عنقي ضربت ولو

 ح ُعنقك مدِّ  فمعن ،الوحدانية ىي ىذهِ  (،ِإلَيُكم َتوجَّو َقَصَدهُ  َوَمن َعْنُكم َقِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمن) ؛الكبرية
8 ادلشهورة ادلؤمني أمري كلمة - ُعُنِقي َضَرَبتَ  َوَلو ِبَوْحَدانِيَِّتكَ  آَمْنتُ  - زمانك إلماـ الَتسليمُ  ىو الركوع

 اْلُمَناِفق َأعطيتُ  َوَلو ،أَبْ َغَضني َما يُ ْبِغَضني َأنْ  َعَلى َخيُشوِموِ  َعَلى َىَذا ِبَسيِفي اْلُمْؤِمن َضَربتُ  َلو)
نْ َيا  تسليمٌ  ىذا نركعُ  حي فنحنُ  ،ىو ىو ادلضموف (،َأَحبَِّني َما ُيَحبَِّني َأنْ  َعَلى َحْمَراء َذْىَبةً  ِبُكل َها الد 
 آَمْنتُ  -؟ الوحدانيةُ  ىي ما ،نفسوُ  ىذا ىو ما ،ألمره والتسليم طاعتو ح أعناقنا ظلد   وإنَّنا ،زماننا إلماـ

 هبم ُمرتبطٌ  حركاهتا أبسط ح حّتَّ  الصََّلة ح شيءٍ  ُكلَّ  تَلحظوف - ُعُنِقي َضَرَبتَ  َوَلو ِبَوْحَدانِيَِّتكَ 
 .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 احلسي والوجود احلركة ح وِإالَّ  ،ادلعن ح العبادة ِقمَّةُ  ،الصََّلة ح العبادة ِقمَّةُ  ىو الَّذي الس جود :الس جود

 طُوؿُ  يستحب   أجلها من الَّيت العلةُ ، )17 باب ،باألرض التصاؽٌ  ىو ،الصََّلة أفعاؿ أسفل ح ىو
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 ألجلها الَّيت العلة وتُبي السجود معن تُبي ،تُبي ىنا الرِّواية ؟السجود طوؿ يستحب   دلاذا (،السجود
 اللُ  َصلَّى الل َرُسولَ  أنَّ  ؛آبَائِو عن ،الصَّادق ِإَماِمنا َعن ،َبصيرٍ  أَِبي َعن - السجود نُطيل أف يستحب  

 ِإْبِليس َعَلى َأَشدّ  َعَملٍ  ِمن َفَما الس ُجود َأِطيُلوا -؟ ا رسوؿ يا دلاذا - الس ُجود َأِطيُلوا :قَالَ  وآِلو َعَليوِ 
 ،أُِمر ِفيَما فَأطَاع بِالس ُجودِ  أُِمر آَدم اْبنُ  َوَىَذا فَ َعَصا بِالس ُجود أُِمر أِلنَّوُ  َساِجَداً  آَدمَ  اْبنَ  يَ َرى َأنْ  ِمن

  .ىم منطقهم ادلنطق ىذا ،سند ح البحث إىل ػلتاج ال واضح البيت أىل حديث - َشيءٍ  فَأَبْ َغضُ 
 من جاء ب الَقوِل الَبِلي ِ  فَ َناِق ٌل َع نُهم

 
 ِوِإَلَّ َفه                    و م                    نُهم َس                    ارقُ  

 َس                اووا ِكت                ا  الل ِإَلَّ أنَّ                وُ  
 

 ُى    و َص    اِمٌت وُى    م الِكت    اُ  النَّ    اِطقُ  
 َساِجَداً  آَدم اْبنَ  يَ َرى َأنْ  ِمن ِإْبِليس َعَلى َأَشدّ  َعَملٍ  ِمن َفَما الس ُجود َأِطيُلوا -؟ ا رسوؿ يقوؿ ماذا 

 ح احلديث - أُِمر ِفيَما فَأطَاع بِالس ُجودِ  أُِمر آَدم اْبنُ  َوَىَذا فَ َعَصا بِالس ُجود أُِمر - إبليس ألفَّ  - أِلنَّوُ 
 احللقة ح والرِّوايات احلديثُ  علينا مر قبلة كاف آدـُ  ،آلدـ كاف ما آلدـ والسجود ،آلدـ الس جود أجواء

 ،السجود معن ىو ىذا ،ىذا ىو السجود فمعن ،زُلَمَّد وآؿِ  ِلُمَحمَّدٍ  كاف السجودُ  ،قبلة كاف آدـ ،السَّابقة
 نتوجَّوُ  العبادة ىذهِ  ولكنَّ   العبادةُ  ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّداً  نَعبدُ  أنَّنا دبعن ال ،ىذا ىو معناهُ  صَلتنا ح السجود

 .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ُىم إليها ونتوجَّوُ  هبا نتوجَّوُ  الَّيت اجلهةُ  ،إليهم هبا
اً  مهمَّة رواية ىذه اً  ُمهمَّة رواية ،جدَّ  عليكم أقرأوىا لكنَّين ،االحتجاج ح األصلي مصدرىا موجودة ىي ،جدَّ

 كي الوسائل كتاب من عليكم أقرأوىا ،االحتجاج كتاب ح موجودة ،ىذا األصل ادلصدر وإالَّ  ،الوسائل
 احلديث ،25 باب ،الوسائل كتاب من اإلسَلمية ادلكتبة منشورات من الرابع اجلزء ىو ىذا ،ادلصادر تتنوع
 اَل  ا لغريِ  فالس جودُ  - ََل  :قَالَ  ؟الل ِلَغيرِ  الس ُجود أََيصُلحُ  - الصَّادؽ اإلماـ يسأؿ من الزنادقة من ،الرَّابع

 اْلَماَلِئَكة الل َأَمرَ  َفَكيفَ  :قَالَ  ،ََل  :قَالَ  ؟الل ِلَغيرِ  الس ُجود أََيصُلحُ  - ا العبادة  الس جود ،َيصُلح
 قاؿ فماذا ،آلدـ بالسجود ادلَلئكة اُ  أمر فكيفَ  ا لغري يصلحُ  ال السجود كاف إذا - ؟آلَدم بِالس ُجود

 ولكنَّهم ،آلدـ سجدوا ادلَلئكة أفَّ  صحيحٌ  - لل َسَجدَ  فَ َقد الل بِأْمرِ  َسَجدَ  َمن ِإنَّ  -؟ الصَّادؽ إمامنا
 ُمهمَّة قاعدة ،بذلك أمرىم الَّذي ىو ا ألفَّ  ، سجوداً  كاف آلدـ فالس جودُ  ،ا من بأمرٍ  آلدـ سجدوا

اً   ادلضامي هبذه ،ادلضموف هبذا السجودُ  ىذا كاف فإذا - لل َسَجدَ  فَ َقد الل بِأْمرِ  َسَجدَ  َمن ِإنَّ  - جدَّ
  8يقوؿ الَّذي ىو ا رسوؿ
 أُِمر ،فعصا بالسجود أُمر إبليس ألفَّ  ،إبليس على شيءٍ  أشد   ىو السجود ىذا إفَّ  ويبي ،السجود أطيلوا
 بِأْمرِ  َسَجدَ  َمن ِإنَّ  - إبليس يؤذي فهذا ،فأطاع بالسجود اُمر آدـ ابن وىذا ،آلدـ بالسجود ؟سجودٍ  بأي
 أليِّ  ا بأمر ا أمر عن يسجدُ  ساجدٍ  أي   - الل َأْمرِ  َعن َكانَ  إَذا لل ُسُجوُدهُ  َفَكان لل َسَجدَ  فَ َقد الل
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 ،ِقبلة كاف آدـ ،آلدـ ادلَلئكة فسجود ،وتعاىل سبحانو  سجودٌ  فهو ،شيءٍ  أليِّ  ،سللوؽٍ  أليِّ  ،َكائنٍ 
 سجودٌ  ىو صحيحٌ  ، سجودٌ  فهو ا بأمر السجودُ  وكاف ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  من نفحةٌ  ىذا الِقبلةِ  ومضموف

 الصََّلة ح وسجودنا ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٌ  الِقبلةِ  ومضموف ،قبلة كاف آدـ التفاصيل ح ندخلُ  حي لكنَّنا آلدـ
 ح السجود معن بياف وسيأت ،وتعاىل سبحانو  سجودٌ  ىو ،ا بأمر سجودٌ  ىو ،السجود ذلك نفسوُ  ىو

  .احللقة ىذهِ 
 للتشه د السَّجدتي بي اجلالسُ  أليس 8رِجَلً  ونطرحُ  جَلً رِ  وننصب السَّجدتي بي صللسُ  حي حّتَّ  بل

 ،الشرائع علل من أقرأ زلتُ  ال ،ُمنتصبة قائمة ُأخرى وغلعل رِجَلً  يطرحُ  السجدتي بي للجلوس أو للتسليم
 التشه د حاؿ ح - الَتَشه د ِفي الُيْسَرى َوَطْرِحكَ  الُيْمَنى رِْجِلكَ  رَفعِ  َمعَنى َما - ادلؤمني أمري عن والرِّواية
 يد على ؟ذلك يكوف ومّت - الَحقَّ  َوَأِقم الَباِطل َأِمت اللَُّهمَّ  :تَأِويُلو قَالَ  - اليمن وترفع اليسرى تطرح
 .!! .إليهم مردَّهُ  تروف شيءٍ  ُكل   ،زماننا إماـ
 آيات عن خارجٍ  بشيءٍ  جئتكم ىل ؟عندي من بشيءٍ  حدثتكم ىل ،زُلَمَّد آؿ عند الصََّلة أسرار ىذهِ 

 الشِّيعة علماء بي ادلعروفةِ  الكتب من ليس كتابٍ  من لكم قرأتُ  ىل ؟البيت أىل حديث عن أو الكتابِ 
ينيَّة ادلؤسَّسةُ  طمرهتا زُلَمَّد آؿ ثقافة ألفَّ  ادلعاين ىذهِ  َتستغربوفَ  ؟زُلَمَّد آؿ أحاديث نقلت الَّيت  بالقذارات الدِّ
 ح وأنت تركع ،زُلَمَّد آؿ ثقافةُ  ىذهِ  ،والقطبية والصوفية وادلعتزلة األشاعرة ومن الشَّافعية من هبا جاؤنا الَّيت

 يعودُ  ىذا والسجود تسُجد ،أمرهِ  ح بعنقك وللتضحية ألمره استعداداً  عنقك سبد   زمانك إلماـ تسليمٍ  حاؿ
 إىل ُتشري بذلكَ  وأنت اليمن وتُقيم اليسرى رجلك فتطرح التشه د ح ذبلسُ  ،آلدـ ادلَلئكة سجود إىل بنا

 ا ذكر نويت البداية من وأنت ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  القائم دولةُ  ىي وتلك ،الباطل وإماتة احلقِّ  إقامة
 ،العصمة بيت أىل حديث مضاميُ  ىذهِ  !إليوِ  وتوجَّهت زماننا إماـ ذكر إنَّوُ  8موجزة وبعبارةٍ  ،رسولو وذكر
  .أحاديثنا وىذه كتبنا ىذه ،رلهوؿٍ  كتابٍ  من ،غريبٍ  كتابٍ  من شيئاً  لُكم أنقلُ  ال إنَّين

 فسرت ماذا ،﴾ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ﴿ 8الكوثر سورة ح إليو ُأشري الَّذي ىو العنق ىذا ،ُعُنقك سبد   وحي
 مفرتضٌ  ادلنحرُ  وىذا ،ادلنحر عند الصََّلة افتتاح عند يديك أصابع اجعل أي ؛فاضلر ؟علينا ومرت الرِّوايات

 (،الُحَسين َوبُِتربَةِ  الُفرات ِبَماءِ  َأطَفالُكم َحن ُكوا، )ُيستحب   ،الُفرات وماءِ  احُلَسيِ  برتبةِ  حنَُّكونا آبائنا أفَّ 
 ػُلنَّك أف ،ذلم نصنعُ  فماذا ،سلالفة ثقافةٌ  ثقافتهم آباؤنا ،آخر أمرٌ  ذلك ،فعلوا ما ،فعلوا آباؤنا ،ىذا ُمفرتضٌ 
 رمزٌ  الفرات ماءُ  ،لفاطمة رمزٌ  الفرات وماء ،الفرات دباء احُلسي تُراب ؼُللطَ  أف ،والدتو حي الشِّيعي
 الدنيوي الرَّمزي مهرىا من !ذلا كل و فالوجود وإالَّ  ،الدنيوي الرمزي مهرىا من ،مهرىا من جزءٌ  إنَّوُ  ،لفاطمة

 ضُلنِّكُ  كيف ،السَّحري ادلزيج ىذا يكوف ،فاطمة مهر من جزءٍ  بي وما ،احلسيِ  تُربة بي فيما ،الفرات ماءُ 
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 ئَِّٔب﴿ ،﴾ًَأْحَسْ ٌِسَبِّهَ فَصًَِّ﴿ ،النَّحر على منحرهِ  على وظلسحُ  ،احُلسي نذكر وضلنُ  ذلاتو ح شيئاً  نضعُ  ؟الطِّفل

 َكانَ  ِإنْ  الل َداِعيَ  لَبَّيكَ ، )التسليم مقاـ ح فأنت ُعنقك َمددت وإذا ،ىي ىي األجواء ﴾،اٌْىٌَْثَسَ أَعْطَْْنَبنَ
 تنسوا وال (،وَبَصِري وَسْمِعي قَ ْلِبي َأجاَبكَ  فَ َقد ِاْسِتْنَصاِرك ِعْندَ  َوِلَساِني ِاْسِتَغاثَِتك ِعْندَ  َبَدِني ُيِجْبكَ  َلم
ا اإلحراـ تكبرية عن احلديث مر  الَّذي ىو ،الصََّلة ح احُلسي بوابةُ  اإلحراـ تكبرية ،ُحسينية ُحسينيَّة وإهنَّ

 تراب على والسجود ،األمر لصاحب شلدودٌ  والعنقُ  ،احُلسي برتاب زُلنَّكٌ  وادلنحرُ  ،ُحسينيَّة فالتكبريةُ  ،شرَّعها
 عن سبلكوف ماذا ؟منها شيئاً  سبلكوف ىل ،زُلَمَّد آؿ ثقافةُ  ىذهِ  ،صَلتنا ىذهِ  ،السَّبع احُلُجب ؼلرؽ احُلسي

م ،يعرفوهنا ال الثَّقافة ىذهِ  ؽللكوف ال ادلراجع حّتَّ  واِ  ،زُلَمَّد آؿِ  حديثُ  ىو ىذا ؟الصََّلة ثقافة  ال ألهنَّ
  .الفهم ح الشَّافعي بطريقة احلديث يفهموف قرأوه لو وحّتَّ  ػ،البيت أىل حديث وفأيقر 
 َأْصَحابَِنا ِمن الرَُّجل نَعد   ََل  ِإنَّا، )البيت أىل طريقة حبسب تفه م (،تَ َفه م ِفيوِ  لَيسَ  ِعلمٍ  ِفي َخيرَ  ََل  َأََل )

ثَاً  َيُكون حتَّى َفِقيَهاً  ثاً  اْلُمْؤِمنُ  َأَوَيُكونُ  ِقيلَ  ،ُمَحدَّ  ِشيَعِتَنا َمَناِزلَ  ِاعْرُفوا) ؛ (ُمَفهََّماً  َيُكونُ  :قَالَ  ؟ُمَحدَّ
 تَفه م (،تَ َفه م ِفيوِ  لَيسَ  ِعلمٍ  ِفي َخيرَ  ََل  َأََل ) ؛ (ِمنَّا َوفَ ْهِمِهم َعنَّا ِرَوايَِتِهم ِمن ُيْحِسُنون َما ِبَقْدرِ  ِعْنَدنَا

 َورَِوايَةٌ  ،تدب ر دوف من الرِّوايات وفرأيق (،َتَدب ر ِفيَها لَيسَ  ِقَراءةٍ  ِفي َخيرَ  ََل  َأََل ، )األفق ىذا ح ادلعن هبذا
 ُضعِّفت األحاديث ألفَّ  احلديث يرووف ال وىم (،َترِويو َحِديثٍ  أَْلف ِمن َخيرٌ  َتْدرِيو َحِديثٌ ، )َتْدرِيَها
 الَّيت األحاديث نفس ح موجودةٌ  الدراية قواعد ،الدراية قواعد ؽللكوف وال ،الرِّجاؿ علم قذارات حبسب

 لذلك ،البيت أىل يُريدىا الَّيت احلقائق إىل يصلوا أفْ  ذلم فأّنَّ  ،الشَّافعيَّة الدراية قواعد إىل فيذىبوف ،ضعَُّفوىا
 آؿ عن البعيدة ادلعوجة الثَّقافة ىذهِ  بسببِ  شافعيةً  صَلتنا صارت أيضاً  وصَلت ،شافعية صَلتكم صارت

ا الصََّلة أجزاء مجيع أتناوؿَ  أف أريد ال ىنا أنا ،زُلَمَّد  الصََّلة أجزاءِ  ُكلِّ  التصاؽِ  إىل ُتشريُ  بأمثلةٍ  جئتكم وإظلَّ
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا بإماـ ؛أخرى بعبارةٍ  ،زُلَمَّد بآؿِ 

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل ِبكم أذىبُ 
 أمري عن الرِّواية ،27 صفحة ،عليو ا رمحةُ  اجمللسي لشيخنا األنوار حبار من عشر اخلامس اجلزء ىو ىذا

 وبداية اخللق عن تتحدَّثُ  الرِّواية ،احلاجة موطن منها أأخذ طويلة الرِّواية ،عليو وسَلمو ا صلواتُ  ادلؤمني
 ُأْكُتب :َلوُ  َوقَالَ  الَقَلم الَّلوح نُورِ  ِمن َوَخَلق -8عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  يقوؿ أفْ  إىل ،اخللق وعظمة اخللق

 الَّلوح نُورِ  ِمن َوَخَلق - اجلزئي الدنيوي احلسي ادلعن هبذا ليس القلم عن ىنا احلديث قطعاً  - َتوِحيِدي
 :قَالَ  َأفَاق فَ َلمَّا ،تَ َعاَلى اللِ  َكاَلمِ  ِمنْ  َسْكَران َعامٍ  أَْلفَ  الَقَلمُ  فَ َبِقي ،َتوِحيِدي ُأْكُتب :َلوُ  َوقَالَ  الَقَلم
 ِاْسم الَقَلمُ  َسِمعَ  فَ َلمَّا ،الل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  ُأْكُتب :قَالَ  ؟َأْكُتب َوَما َر ّ  يَا :قَالَ  ،ُأْكُتب
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 ،األشياء تصوَّرت منو والػِمدادُ  الػِمداد الَقَلم َفِفي.!! .بكلِّو الكوفِ  سجود ىو ىذا - َساِجَداً  َخرَّ  ُمَحمَّد
ا الورؽ على كلماهُتا سُتكتبُ  الَّيت الفكرة فكأفَّ  ،فكرةً  أكتب أف وأريد ىذا بقلمي أمسكُ  حينما  كأهنَّ

 وبعد ،القلم ىذا مداد ح موجودةٌ  الكلمات كأفَّ  ،وجوه من ويُبعِّد وجوٍ  من يُقرِّب الَّذي ادلثاؿ ىذا حبسب
 والقلمُ  ،سجد قد القلم فإفَّ  ،الكتابة صفحةِ  على وبالنشوءِ  بالظهورِ  الكلمات تبدأُ  القلم استعمل حي ذلك

  .القلم ىذا من ستصدرُ  الَّيت الكلمات لُكلِّ  جامع عنوافٌ 
 - اأَلْعَظم الَعِظيمِ  ُسْبَحان ،الَقهَّار الَواِحدِ  ُسْبَحان :َوقَال َساِجَداً  َخرَّ  ُمَحمَّد ِاْسم الَقَلمُ  َسِمع فَ َلمَّا

 غري وح الصََّلة ح التسبيح السجود أذكار أفضل من ولذا ،التسبيح قرينُ  والسجود ،السجود قرينُ  التسبيح
 الكائنات سبَّحت َسبَّحوا حي وىم ،سجودنا وح ركوعنا ح ُنسبِّح ،التسبيح أذكارىا أفضل من ،الصََّلة
 َتْحِملُ  الَِّتي اأَلْرضُ  ُتَسب حُ  ِبُكم8 )الش هداء َسيِّدِ  زيارة ح ،بتسبيحهم الكائنات تسبيح وكاف ،منهم ُمتعلِّمةً 
 ،هبم ُيَسبِّح شيءٍ  كل   مثاؿ ،مصداؽ ىنا األرض ،فقط األرض وليس ،األرض ُتَسبِّحُ  ِبُكم (،أَْبَداَنُكم
 الوجود بلساف تسبيحنا ،أيضاً  منَّا شيءٌ  ىو الوجودي والتسبيحُ  ،منَّا شيءٌ  فما ،منَّا شيءٌ  فما ،ذلم وُيسبِّحُ 

 تسبيحُ  ىو ىذا ،حِبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشيءٍ  ِمن ِإفْ  الوجود ىذا ُكلِّ  ح َشيءٍ  ِمن إفْ  ،الصََّلة ح التسبيح ليس
 الوجودي والتسبيح (،السَِّبيل َوِإلَيوِ  السََّبب َلوُ  َوأَنُتم ِإَلَّ  ِمنَّا َشيءٌ  َفَما، )هبم الوجودي تسبيحنا ،الوجود
 سبَّحت وحي ،منهم َتعلَّموا ِعلماً  بتسبيحهم سبَّحت ِحي ذلُم سجدت طُرَّاً  الكائناتُ  ،أيضاً  منا شيءٌ 

 .ذلم سبَّحت وحي ،بتسبيحهم
 ثُمَّ  ،اأَلْعَظم الَعِظيمِ  ُسْبَحان ،الَقهَّار الَواِحدِ  ُسْبَحان :َوقَالَ  َساِجداً  َخرَّ  ُمَحمَّد ِاْسمَ  الَقَلم َسِمعَ  فَ َلمَّا
 الَِّذي ُمَحمَّد َوَمن َر ّ  يَا :قَالَ  ثُمَّ  ،الل َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  :وََكَتب الس ُجود ِمن رَأَسو رََفعَ 

 ِإَلَّ  َخْلِقي َخَلْقتُ  َوََل  َخَلْقُتك َما فَ َلوََلهُ  قَ َلم يَا :َلوُ  تَ َعاَلى اللُ  قَالَ  ؟ِبذِْكِرك َوِذْكَرهُ  بِاْسِمك ِاْسَموُ  قَ َرْنتَ 
 ُمَحمَّد ِذْكرِ  َحاَلوةِ  ِمن الَقَلمُ  ِانَشقَّ  َذِلك َفِعندَ  ،َوَحِبيب َوَشِفيعٌ  ُمِنير َوِسَراجٌ  َنِذير َبِشيرٌ  فَ ُهو أِلَْجِلو
 اللُ  فَ َقالَ  -؟ أجاب الَّذي فمن - الل َرُسولَ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  :الَقَلم قَالَ  ثُمَّ  ،َوآِلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى
 على السََّلـُ  ،ا رسوؿ على السََّلـ ،أجاب الَّذي ا - َوبَ رََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  ِمن ي السَّاَلمُ  َوَعَليكَ  :تَ َعاَلى
 ،َوبَ رََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  ِمن ي السَّاَلمُ  َوَعَليكَ  :تَ َعاَلى اللُ  فَ َقالَ  - أجاب ا لذلك ا على سَلـٌ  ا رسوؿ
 ،ا ىو َردَّ  الَّذي ألفَّ  - َفرِيَضة َوالرَّدُ  - القلم ىو َسلَّم الَّذي ألفَّ  - ُسنَّة السَّاَلمُ  َصارَ  َىَذا َفِِلَْجلِ 
 ،يتخيَّلها أف منَّا أحدٌ  يستطيع ال واألسرار ادلضامي ىذه ،منهم إالَّ  تصُدر أفْ  ؽلكن ال حقائق ىذهِ  حقائق

اً  بَػيِّنة جلية صرػلة واضحة مضامي ،ادلضامي ىذهِ  يفرتي من يأت ذلك بعد ُثَّ   سجود ىو ىذا ،جدَّ
  .زُلَمَّد وآؿ لػُمَحمَّدٍ  التكوين
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 ح جاء ما على سريعاً  ُمروراً  أمر   لكنَّين 8عنو احلديث مرَّ  السجود مضموف أفَّ  فأعتقد آلدـ السجودُ  وأمَّا
 (،العلم فضل ذكرُ 8 )عنواف ربت ،132 صفحة ،العسكري إمامنا تفسري ىو ىذا ،العسكري إمامنا تفسري

 اُ  صلَّى ا رسوؿ قوؿ ىو القوؿ ىذا قطعاً  - آِلَدم ُسُجوُدُىم َيُكن َوَلم -8العسكري إمامنا يقوؿ ماذا
ثنا الَّذي ولكن ،وآلو عليو  ِإنََّما - ادلَلئكة سجود - آِلَدم ُسُجوُدُىم َيُكن َوَلم - العسكري إمامنا ىو ػُلدِّ
َلةً  آَدمُ  َكانَ   َأنْ  أِلََحدٍ  يَ ْنَبِغي َوََل  ،َلوُ  ُمَبج اَلً  ُمَعظ َماً  ِبَذِلكَ  وََكانَ  ،َوَجلَّ  َعزَّ  ِللَّوِ  َنحَوهُ  َيْسُجُدون َلُهم ِقب ْ

  . الس جودُ  - الل ُدونِ  ِمن أِلََحدٍ  َيْسُجد
 ستتضح ،اآلف ليس ولكن احلديث سيأتينا ،الطقوسي الس جود وعن ،الفطري الس جود عن احلديث سيأتينا
َلةً  آَدمُ  َكانَ  ِإنََّما آِلَدم ُسُجوُدُىم َيُكن َوَلم - أيديكم بي أعرضها فشيئاً  شيئاً  الفكرة  َيْسُجُدون َلُهم ِقب ْ
 الل ُدونِ  ِمن أِلََحدٍ  َيْسُجدَ  َأنْ  أِلََحدٍ  يَ ْنَبِغي َوََل  ،َلوُ  ُمَبج اَلً  ُمَعظ َماً  ِبَذِلكَ  وََكانَ  ،َوَجلَّ  َعزَّ  ِللَّوِ  َنحَوهُ 

 َأنْ  َأَحَداً  َأَمرتُ  َوَلو -8يقوؿ النَّيب - ِللَّو َكَتعِظيِموِ  َلوُ  بِالس ُجودِ  َويُ َعظ َموُ  ِللَّوِ  َكُخُضوِعوِ  َلوُ  َوَيخَضعَ 
 ِفي تَ َوسَّطَ  ِلَمن َيْسُجُدوا َأنْ  ِشيَعِتَنا ِمن اْلُمَكلَِّفين َوَسائِرَ  ِشيَعِتَنا ُضَعَفاءَ  أَلََمرتُ  الل ِلَغيرِ  َىَكذا َيْسُجد
 اْلَمَكارِه َواْحَتَملَ  الل َرُسولِ  ُمَحمَّدٍ  بَ ْعدَ  َعِلي   الل َخْلقِ  َخيرِ  ِوَدادَ  َوَمَحضَ  الل َرُسولِ  َوِصي   َعِلي   ُعلومِ 

 - َأْغَفَلو َأو َجِهَلو َكانَ  َقدْ  َعَليو َأْرقَ َبوُ  َحقَّاً  َعَليَّ  يُ ْنِكر َوَلم ،الل ُحُقوقِ  بِإْظَهارِ  الَتْصرِيح ِفي َوالَباَليَا
 محلوا الَّذين لعلمائهم يسجدوا أفْ  الشِّيعة ألمرتُ  ألحد يسجد أف أحداً  أمرتُ  أنَّين لو 8يقوؿ ىكذا النَّيب  

 ىؤالء حقِّ  ح يتحقَّق أف ؽُلكن كاف إذا ،ىؤالء حقِّ  ح يتحقَّق أف ؽلكن ىذا يعين ،البيت أىل فكرَ  إليهم
 الل ِلَغيرِ  َىَكذا َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحَداً  َأَمرتُ  َوَلو - أنا لستُ  يقوؿ الَّذي ىو النَّيبّ  ،ذلك سبنعُ  موانع ىناؾ ولكن
 َرُسولِ  َوِصي   َعِلي   ُعلومِ  ِفي تَ َوسَّطَ  ِلَمن َيْسُجُدوا َأنْ  ِشيَعِتَنا ِمن اْلُمَكلَِّفين َوَسائِرَ  ِشيَعِتَنا ُضَعَفاءَ  أَلََمرتُ 

 الَتْصرِيح ِفي َوالَباَليَا اْلَمَكارِه َواْحَتَملَ  ،الل َرُسولِ  ُمَحمَّدٍ  بَ ْعدَ  َعِلي   الل َخْلقِ  َخيرِ  ِوَدادَ  َوَمَحضَ  ،الل
 ىو - َأْغَفَلو َأو َجِهَلو َكانَ  َقدْ  َعَليو َأْرقَ َبوُ  َحقَّاً  - ا رسوؿ على - َعَليَّ  يُ ْنِكر َوَلم ،الل ُحُقوقِ  بِإْظَهارِ 
ُهم بَ َلَغِني ِفيَما ُمَحمَّد آلُ  قَاَلوُ  َما ِمن ي الَقولُ ، )أغفلو أو َجهلوُ  حق   أيَّ  يُنكر ال ،ُمسلِّم  َلم َوِفيَما َعن ْ
َلْغني   .عنو غافلٌ  إنَّين يبلغين مل وما ،أجهلوُ  إنَّين أسروه فما (،َأْعَلُنوا َوَما َأَسر وا ِفيَما ،يَ ب ْ
 يكوف أف ؽلكن إذاً  - َأْغَفَلو َأو َجِهَلو َكانَ  َقدْ  َعَليو َأْرقَ َبوُ  َحقَّاً  َعَليَّ  يُ ْنِكر َوَلم -8ا رسوؿ يقوؿ لذلك
 يكوف أف دوف من ،وصدؽ بإخَلصٍ  عليّ  آؿ فكر ػلملوف الَّذين الُعلماء ذلؤالء الشِّيعة من ُسجود ُىناؾ

 ؽلكن فهؤالء ،النقيَّة الصافية العيوف من الصاح ادلاء ػلملوف الَّذين ىؤالء ،القذرة العيوف بتلك مغشوشاً 
 ما ،ذلؤالء بالسجود ىؤالء ألمرتُ  أحداً  أمرتُ  ولو 8يقوؿ النَّيب   ،موانع ىناؾ ولكن ،ذلم يسجدوا أفْ  للشِّيعة

 ادلستوى على األقل على ،يكوف أف ؽلكن األمر ىذا أفَّ  ُيشِعرُ  ا رسوؿ كَلـ ولكنَّ  بذلك النَّيب   أمر
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 كاف إذا! ؟..زماننا إلماـ النَّظري ادلستوى على ىذا غلوز أال النظري ادلستوى على ىذا جاز فإذا ،النظري
 وآؿ علي   حبديث ِعلماً  أكثرُ  ىم بينهم فيما الفارؽ ،مثلهم لشيعةٍ  بالسجودِ  الشِّيعة يأمر ا رسوؿ أفَّ  ؽلكن
 (،ِلَزوِجَها َتسُجد َأنْ  الزَّوَجة ألَمرتُ  ألَحد َيسُجد َأنْ  َأَحَداً  َأمرتُ  َلو8 )موجودة روايات عندنا ،عليّ 

 ىذهِ  تكوف أفْ  ؽُلكن يعين ،الصغرية التفاصيل ىذه كلِّ  ح اخلوض أريد ال ،النوع ىذا من روايات عندنا
 آؿ على ادلعن ىذا ينطبق أال ،الشِّيعة عامَّة من ،ادلخلوقي عامَّة ومن ،للمخلوؽ السجودِ  من احلاالت

 الَّذي ادلستوى هبذا البيت أىل عن فاحلديثُ  وإالَّ  ،البيت أىل حديثِ  أسرار يعرفوف ال الَّذين ذلؤالء ،زُلَمَّد
 زلضرىم ح األدب أسيء أف إىل أضطرَّ ! ؟أصنع ماذا لكنَّين ،زلضرىم ح أدبٍ  إساءة ىو اآلف بوِ  أربدَّثُ 
 أصنع فماذا ،البيت ألىل ادلخالف بالفكر ُشحنت تُتابعين الَّيت العقوؿ فهذهِ  ،يُتابعين من أُفِهم أفْ  ألجل
  !؟..معها

 يقوؿ العجل ،التمثاؿ ،والعجل عمراف ابن موسى بي دارت الَّيت ااورة ،العسكري إمامنا تفسري نفس ح
 شاء وما ،العجل عبدوا الَّذين ىؤالء - ِبِعَباَدِتي َىُؤََلء ُخِذلَ  َما ِعمران ابنِ  ُموَسى يَا - عمراف ابن دلوسى

 كَلـ ىذا ؟دلاذا - ِإَلهاً  َوات َخاِذي ِبِعَباَدِتي َىُؤََلء ُخِذلَ  َما ِعمران ابنِ  ُموَسى يَا - البشرية العجوؿ ا
 ،البقرة ىذهِ  إىل تنظروا أاَل  8يقولوف ،الصَّادؽ إمامنا ،يقولوف األَِئمَّة البيت أىل شيعة يا أتعلموف ،العجل
ا ،مكسورة عينها البقرة ِفعَلً  ،مكسورة عينها أفَّ  تروا أال ،تروف أال ،البقرة حيواف  لعيوف يُعطي الَّذي ىذا وُردبَّ
 ِيصفوف حي الشعراء أفَّ  حّتَّ  ،لعيوهنا مجاالً  يعطي الَّذي ىذا ىو ،ُمنكسرة مكسورة ُعيوهنا أفَّ  ،مجاالً  البقر

 الشعر ح وباجلآذر بادلها عشيقاهتم يصفوف ،الوحشي البقرُ  إالَّ  ادلها وما ،بادلها عشيقاهتم يصفوف عشيقاهتم
 ادلها عيوف) مشهور وبيتٌ  ،الوحشية البقرة ابن ىو واجلئذر ،جلُئذر مجعٌ  واجلآذر ،الوحشي البقرُ  ادلها ،العرب

ا (،واجلسرِ  الرَّصافةِ  بي  .الشتهارهِ  ػلفظو منكم الكثري ُردبَّ
 ا يدي بي مكسورةٌ  فعينها ،العجل إسرائيل بنو عبد أف ُمنذ ُكسرت عينها البقرة 8يقوؿ الصَّادؽ إمامنا

 ىكذا - بَاَلَيتُ  َفَما َعيِنكَ  ِمن َوَأْسَقطََتِني) !!ىذا عن اآلدميوف أين ؟ىذا عن آدـ بنو أين ،وتعاىل سبحانو
 (.بَاَلَيتُ  َفَما َعيِنكَ  ِمن َوَأْسَقطََتِني - الثمايل محزة أب دعاء ح نقرأ
 التمثاؿ ،التمثاؿ العجل كَلـُ  ىذا - ِبِعَباَدِتي - اإلسرائيليوف - َىُؤََلء ُخِذلَ  َما ِعمران ابنِ  ُموَسى يَا

 ِإَلَّ  ِإَلهاً  َوات َخاِذي ِبِعَباَدِتي َىُؤََلء ُخِذلَ  َما ِعمران ابنِ  ُموَسى يَا - السامري صنعوُ  الَّذي الذىيب العجل
 بين عَلقةُ  ما ذلك تستغربوف قد - ِبُمَواََلتِِهم َوُجُحوِدِىم الطَي ِبين َوآِلوِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى بِالصَّالةِ  لِتَ َهاُونِِهم

 التفسري ىذا على حكموا الِكراـ ادلراجع ألفَّ  الثَّقافة هبذهِ  ثُػقِّفُتم ما وأنتم ،يطوؿ الكَلـ ىذا ؟إسرائيل
 هبذه مشحوفٌ  العسكري إمامنا تفسريُ  وإالَّ  ،باإلعداـ عليوِ  حكموا العسكري إمامنا تفسري العظيم الشَّريف
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 بِالصَّالةِ  لِتَ َهاُونِِهم ِإَلَّ  ِإَلهاً  َوات َخاِذي ِبِعَباَدِتي َىُؤََلء ُخِذلَ  َما ِعمران ابنِ  ُموَسى يَا - وادلضامي ادلعاين
ةِ  ِبُمَواََلتِِهم َوُجُحوِدِىم الطَي ِبين َوآِلو ُمَحمَّدٍ  َعَلى  - َىَذا َأدَّاُىم َحتَّى الَوِصي   َوَوِصي وِ  ُمَحمَّد النَِّبي   َوبُِنبُ وَّ
 ال من.!! .للعجل يسجدُ  زُلَمَّد وآؿ ِلُمَحمَّدٍ  يسجدُ  ال من - ِإَلَهاً  ِاتََّخُذوِني َأنْ  ِإَلى -؟ شيءٍ  أيِّ  إىل

رُنا الصَّادؽ إمامنا ولذا.!! .البشرية العجوؿ إىل ،العجوؿ إىل يتوجَّو زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  إىل يتوجَّو  إيَّاَكم ػُلذِّ
 ُدونَ  رَُجالً  تَنُصبَ  َأنْ  إيَّاك ِإيَّاك - وبينوُ  بينك فيما - الُحجَّة ُدونَ  رَُجالً  تَنُصبَ  َأنْ  إيَّاك ِإيَّاك) ؛إيَّاُكم
َقوُ  الُحجَّة قوا أفْ  إيَّاُكم ،إيَّاؾ ،إيَّاؾَ  (،ِإلَيو النَّاس َوَتْدُعوا قَال َما ُكل   ِفي فَ ُتَصد   ما كلِّ  ح أحداً  ُتصدِّ

  .يقوؿ
 كثرية مطالب وُىناؾ قريباً  صار قد لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذافِ  وقت أفَّ  أرى

 نذىب ،لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذاف فاصل وقت بعد ما إىل سأتركها كثرية وتفاصيل
 .والصََّلة األذافِ  فاصل إىل

 ... ػَلَْذُروف ما َعدوِِّىم وح يََأَمُلوف ما زُلَمَّدٍ  آؿِ  ح أَِرين  اللَُّهمَّ 
 األذاف فاصل قَبل، النَّاطق الكتاب برنامج من ادلئة بعد واخلمسي السادسة احللقة من الثَّاين اجلزء ىو ىذا

 العسكري إمامنا تفسري ح مروياً  جاء ما عليكم أقرأ ُكنت لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة
 ابنِ  ُموَسى يَا - دلوسى يقوؿ فالصَّنم ،الصَّنم الِعجل مع النَّيب موسى حديثُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 بِِعَباَدِتي َىُؤََلء ُخِذلَ  َما - السامري عجل عبدوا الَّذين اإلسرائيليوف أي - ِبِعَباَدِتي َىُؤََلء ُخِذلَ  َما ِعمران

ةِ  ِبُمَواََلتِِهم َوُجُحوِدِىم الطَي ِبين َوآِلوِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى بِالصَّالةِ  لِتَ َهاُونِِهم ِإَلَّ  ِإَلهاً  َوات َخاِذي  النَِّبي   َوبُِنبُ وَّ
 ح السجودِ  فلسفة ،ىذهِ  ىي الس جود َوفلسفة - ِإَلَهاً  ِاتََّخُذوِني َأنْ  ِإلى َأدَّاُىم َحتَّى الَوِصي   َوَوِصي وِ  ُمَحمَّدٍ 
  .ىذه ىي معانيها أوضحِ 

 ىي يوسف وِقصَّة ،حطّة بابِ  وإىل إسرائيل بين ِقصَّة إىل أعود ذلك وبعد يوسف سورةِ  إىل اآلف سأذىبُ 
 إىل نذىبُ  ،ليوسف سجد الَّذي ىو اإلسرائيليي أبو ىو إسرائيل ىو أبوه فيعقوب ،إسرائيلية قصَّةٌ  األخرى

 عَشَسَ أَحَدَ زَأَّْجُ ئِِِّٔ أَبجِ َّب ٌِأَبِْوِ ٌُّسُفُ لَبيَ ئِذْ﴿ 8البسملة بعد يوسف سورة من الرَّابعة اآلية ح ،يوسف سورة

 أَبجِ َّب ٌِأَبِْوِ ٌُّسُفُ لَبيَ ئِذْ﴿ 8الِقصَّة بداية ح ،يوسف رؤيا ىذه ؛﴾سَبخِدَِّٓ ٌِِ زَأَّْخُيُُْ ًَاٌْمََّسَ ًَاٌشَّّْسَ وٌَْوَببً

 ئِخٌَْحِهَ عٍَََ زُؤَّْبنَ حَمْصُصْ الَ بُنََِّ َّب لَبيَ ۞ سَبخِدَِّٓ ٌِِ زَأَّْخُيُُْ ًَاٌْمََّسَ ًَاٌشَّّْسَ وٌَْوَببً عَشَسَ أَحَدَ زَأَّْجُ ئِِِّٔ

 فٍَََّّب﴿ 8بعدىا وما والتسعي التاسعة اآلية إىل يوسف ِقصَّةُ  وتستمر   ،اآليات آخر إىل ،﴾وَْْداً ٌَهَ فََْىِْدًُاْ
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  ؟عليو دخلوا الَّذين من ﴾ٌُّسُفَ عٍَََ دَخٌٍَُاْ

ـ   ،وخالتوُ  يعقوب عليو دخلوا الَّذين  عٍَََ دَخٌٍَُاْ فٍَََّّب﴿ ،يوسف خالة يعقوب وتزوَّج ،توفيت قد يوسف فأ

 آِِنِنيَ اٌٍّوُ شَبء ئِْ ِِصْسَ ادْخٌٍُُاْ ًَلَبيَ﴿ ،خالتو ىي الَّيت أبيو وزوجة يعقوب يعين ؛أبويو ﴾أَبٌََّْوِ ئٌَِْْوِ آًٍَ ٌُّسُفَ

 ،﴾حَمّبً زَبِِّ خَعٍََيَب لَدْ لَبًُْ ِِٓ زُؤَّْبَُ حَأًًُِّْ ىَـرَا أَبَجِ َّب ًَلَبيَ سُدَّداً ٌَوُ ًَخَسًُّاْ اٌْعَسْشِ عٍَََ أَبٌََّْوِ ًَزَفَعَ ۞
 8ىكذا السورة بداية ح اآلية علينا مرَّت أليس ،ِإخوتو كوكباً  عشر وأحد ،خالتوُ  والقمرُ  أبوه فالشَّمسُ 

 الصَّادؽُ  إمامنا يقوؿ كما ُسجَّداً  لوُ  َخر وا ؛ُسجَّداً  لوُ  َخر وا ،﴾سُدَّداً ٌَوُ ًَخَسًُّاْ اٌْعَسْشِ عٍَََ أَبٌََّْوِ ًَزَفَعَ﴿
اه السجود كاف صحيح ، ِعبادةٍ  سجودُ  ىو ىذا عليو وسَلموُ  ا صلواتُ   ىذا ولكنَّ ، يوسف باذبِّ
 ا من مرضياً  يكوف أفْ  دوف من األمر ىذا منو يصدر أفْ  ؽلكن فَل نيبّ  يعقوب ، ِعبادةً  كاف الس جود
 .قطعاً  عبادة فهو اذليئة وهبذه النَّحو هبذا النَّيب من ُيصدر ما وكل   !وتعاىل سبحانو

 الثَّاين احلديث ،227 صفحة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة طبعة من الرابع اجلزء ،الربىاف تفسري ىو ىذا
 ِللَّو ِعَباَدةً  َذِلك ُسُجوُدُىم َكانَ  :قَالَ  ،﴾سُدَّداً ٌَوُ ًَخَسًُّاْ﴿ :قَ ْوِلو ِفي :الصَّادق ِإَماِمَنا َعن - واخلمسوف

 دبَُحمَّدٍ  اإلؽلافُ  األنبياء مضموف ؟ىو ما األنبياء مضموف ، والسجود ،أيضاً  قبلة ىنا ويوسف ،قبلةٌ  فآدـُ  -
 كما (،بَاِطَناً  األَنِْبَياءِ  َمعَ  وَُكْنتُ ، )األنبياء مضموفُ  ىو ىذا ،وآذلما وعلي   لػُِمَحمَّد الوالء ،وآذلما وعلي  
 .عليو وسَلمو اِ  صلواتُ  (،ِسرَّاً  األَنِْبَياءِ  َمعَ  ُكْنتُ ) 8آخر نص   وح ،األوصياء َسيِّدُ  يقوؿ
 احلديث ،اخلمسوف الرِّواية ىذه - يُ ْوُسفْ  َعَلى َدَخُلوا فَ َلمَّا - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا عن

 الْ ُمْلك َدارِ  ِفي يُ ْوُسفْ  َعَلى َدَخُلوا فَ َلمَّا - الربىاف تفسري من ،الرَّابع اجلزء من ،227 صفحة ،اخلمسوف
 َولَِبسَ  َواَْكَتَحل فَادََّىنَ  َمْنزَِلوُ  َدَخلَ  ثُمَّ  ،الْ ُمْلك َسرِيرِ  َعَلى َخالََتوُ  َورََفعَ  َورَفَ َعوُ  َوَبَكى فَ َقب ََّلوُ  أَبَاه ِاْعتَ َنقَ 
 يَا :قَالَ  َذَلكَ  َفِعْندَ  ،ِللَّو َوُشْكراً  ِإْعظَاَماً  َجِميَعاً  َسَجُدوا رَُأوه فَ َلمَّا ،ِإلَيِهم رََجعَ  ثُمَّ  َواْلُمْلك الِعز   ثَِيا 
اً  بليغٌ  القرآين والتعبري ،وصريح واضح سجود - قَ ْبل ِمنْ  ُرْؤيَاي تَْأِويلُ  َىَذا أَبتِ   ،﴾سُدَّداً ٌَوُ ًَخَسًُّاْ﴿ 8جدَّ
 على ،أبداهنم مقادـ على ،ُسجَّداً  لوُ  َخر وا ،تَػَفاصيلوِ  ِبُكلِّ  كامَلً  ُسُجوداً  كاف أي ؛ُسجَّداً  لُوُ  ُخر وا

 وىو لَِنيب   يعقوب وىو َنيب   سجود ،لَنيبّ  نيب   سجود ىذا ،﴾سُدَّداً ٌَوُ ًَخَسًُّاْ﴿ ،أيديهم وعلى ،وجوىهم
 .!! .يوسف

 ُعُلو إىل ،أبيو على يُوسف فضلِ  إىل ُيشري وىذا ،للولد الوالدُ  فسجد ،الولد ىو ويوسفُ  الوالد ىو ويعقوب
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 8الِقبلة ىذهِ  ح يتجّلى مضموف ُىناؾ ،قبلة يُوسف أفَّ  بعنواف الس جود معن ادلعن ىذا كاف لو حّتَّ  ،منزلتوِ 
 احلديثُ  ،وملك رعيَّةٍ  عن نتحدَّثُ  ال ضلن ،أنبياء عن نتحدَّث ضلنُ .!! .زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  من الُقربِ  مضموف

 ال ،ا بأمر ىو الس جود ىذا لكنَّ  ،دلخلوؽ سللوؽٍ  سجودُ  ، عبادةً  الس جود فكاف ،األنبياء جوِّ  ح ىنا
 .وتعاىل سبحانوُ  ا يريدهُ  ال بأمرٍ  يقـو يعقوبَ  أفَّ  نتصوَّر أف نستطيع
 ،العلويَّة والَوالية اْلُمَحمَِّديَّة النُبُػوَّة مضموف فهو ؛واضح يوسف ومضموف ،ليوسف يعقوب َسَجد ومثلما
 ح وىذا ،﴾اٌْمَسَّْتَ ىَـرِهِ ادْخٌٍُُاْ لٍُْنَب ًَئِذْ﴿ 8البقرة سورة ح ،يعقوب أوالد إسرائيل بين ح جرى ىو ىو األمرُ 

 زَغَداً شِئْخُُْ حَْْثُ ِِنْيَب فَىٌٍُُاْ اٌْمَسَّْتَ ىَـرِهِ﴿ ،إسرائيل لبين اخلطاب ؛﴾ادْخٌٍُُاْ لٍُْنَب ًَئِذْ﴿ ،النَّيبّ  موسى زماف

 ،الِقصَّة تفاصيل عن النَّظر بغضِّ  ،﴾اٌُّْحْسِنِنيَ ًَسَنَصِّدُ خَطَبَّبوُُْ ٌَىُُْ َّٔغْفِسْ حِطَّتٌ ًَلٌٌٌُُاْ سُدَّداً اٌْبَبةَ ًَادْخٌٍُُاْ
 أقرأ وأنا ،215 صفحة ،العسكري إمامنا تفسري من أقرأوىا الرِّواية ،حطة بباب مُسِّي الَّذي الباب ىذا فعلى

 - الَبا ْ  َعَلى تَ َعاَلى الل َمثَّل -؟ تقوؿ ماذا الرِّواية ،ادلقدسة قم ،القرىب ذوي الناشر ،األوىل الطبعة من
 َأنْ  - إسرائيل بين أمر - َوَأَمَرُىم َوَعِليّ  ُمَحمَّدٍ  ِمثَالَ  - القرية تلك باب على ،ادلدينة تِلكَ  باب على

َعتَ ُهَما أَنْ ُفِسِهم َعَلى َوُيَجد ُدوا ،اْلِمثَال ِلَذِلكَ  تَ ْعِظيَماً  َيْسُجُدوا  الَعْهد َولَْيذُكُروا ،ُمَواََلتِِهَما َوِذْكرَ  بَ ي ْ
 ُمَحمَّدٍ  ِلِمثَالِ  تَ ْعِظيَماً  تَ َعاَلى ِللَّو ُسُجوَدنَا ْإنَّ  قُ ُوُلوا َأي ؛ِحطَّة َوُقولُوا ،َلُهَما َعَليِهم اْلَمأُخوَذينِ  َواْلِميثَاق
  .الرِّواية آخر إىل - ي َئاتَِناِلسَ  َوَمحوٌ  ِلُذنُوبَِنا ِحطَّةٌ  ِلَوََليَِتِهَما َواْعِتَقاَدنَا َوَعِليّ 

م ،الرِّواية تقوؿ كما واستهزئوا غدروا إسرائيل وبنو  ولكن ،أمروا ما قالوا وال أُمروا كما يسجدوا مل إهنَّ
 ىو حبديثي يتعلَّقُ  ما ،القصَّة تفاصيل ح الدخوؿ أريد ال ،وُسخريةً  استهزاءً  بأستاىهم مستقبليها دخلوىا

 إسرائيل بنو وأُِمرَ  ،وآذلما عليهما اُ  صلَّى ِلعليّ  ومثاالً  لػُمَحمَّد مثاالً  عليو ُمثِّل بَابٌ  ُحطَّة باب ،حطَّة باب
 أفَّ  ؽلكن ال ،وىاروف موسى سيشمل األمر ىذا قطعاً  ،بالس جودِ  أُمرت بكاملها أُمَّةٌ  ،ادلثالي ذلذين بالس جودِ 

 نوف ابن وليوشع وىاروف دلوسى شاملٌ  األمر فهذا ،ذلك يفعَلف ال وعلا إسرائيل بنو يأمروف ىاروف موسى
 ،والَوالية العصمة َحدِّ  ح أيضاً  وكانوا ،ىاروف أوالد وُمشرب  وَشبري ولُشربَّ  ،موجوداً  كاف أيضاً  موسى وصي
م ،األمر ىذا عليهم غلري ُكل هم ىؤالء  ِحطَّة وبابُ  ،وآذلما عليهما اُ  صلَّى وعلي   زُلَمَّدٍ  ِلمثاؿ سجدوا فإهنَّ

 ىو سجودنا مضموفُ  ،الباب ىذا عند نسجد ،أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿ ىم احلقيقي
 .!!.ىذا

 ،35 صفحة ،قمري ىجري 5222 ،األوىل الطبعة ،اذلدى أنوار الطبعة وىذه ،النعماين لشيخنا الغيبة
 ِإْسَرائِيل بَِني ِفي ِحطَّة بَا ِ  َكَمَثل ِفيُكم بَيِتي َأْىلُ  َمَثلُ  - وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن واحلديث
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 اٌْبَبةَ ادْخٌٍُُاْ﴿ :َوَجلَّ  َعزَّ  قَالَ  َكَما ،َخاِلِقو ِمن َوالز يَاَدة الرَّْحَمة َواْسَتَحقَّ  ُذنُوبوُ  ُغِفَرت َدَخَلوُ  َمن الَِّذي

 نُردِّدهُ  ادلضموفُ  وىذا ،ِحطَّة بابُ  ىم زُلَمَّد فآؿ ،﴾اٌُّْحْسِنِنيَ ًَسَنَصِّدُ خَطَبَّبوُُْ ٌَىُُْ َّٔغْفِسْ حِطَّتٌ ًَلٌٌٌُُاْ سُدَّداً
 الش هداء لسيِّد ادلخصوصة الزِّيارات من األوىل الزِّيارة وىذه ،اجلناف مفاتيح ىو ىذا .الشَّريفة زياراهتم ح

 ُسيِّد على ُنسلِّم ،شعباف وح رجب ح الش هداء َسيِّدُ  هبا يُزار الَّيت الزِّيارة ،اجلناف مفاتيح ترتيب حبسبِ 
ْين َعُمود يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ ) 8الش هداء  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  ،الَعاَلِمين َر    ِحْكَمةِ  بَا َ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  ،الد 

 الباب ىذا إىل يدخلُ  ؟الباب ىذا إىل خليد كيف ،(اآلِمِنين ِمن َكانَ  َدَخَلوُ  َمن الَِّذي ِحطَّةٍ  بَا َ 
 آلؿ احلقيقي الس جود ،زُلَمَّد آؿ احلقيقية الِقبلةُ  ،زُلَمَّد آلؿِ  ىو السجود مضموف ،احلقيقي السجود ،ساجداً 

  .زُلَمَّد
 فنِّ  ح ىذا زماننا ح يُقاؿ ما مثل بالضبط الطقوس ،طقوس ُىناؾ 8إليها نلتفت أف البُدَّ  قضيَّةٌ  ُىناؾ

 ،بالربوتوكوالت تسمى قواعد ىناؾ ،رسـو ىناؾ األتكيت فنِّ  ح ،الربتوكوالت لوُ  يقاؿ ما مثل ،األتكيت
 تكوف قد ،البشري التصر ؼ من سلتلفة أضلاء ،َسَكنات ،حركات ،رموز ،أفعاؿ ،أقواؿ عن عبارة الربتوكوالت

 حركات ح ظاىرة التصر فات ىذه تكوف وقد ،والتصاميم واأللواف ادلَلبس ح مثَلً  ظاىرة التصر فات ىذه
 التعامل طريقة ح تكوف وقد (،body language) ػػال ح اجلسد لغة ح ،النَّظر طريقة ح وحّتَّ  ،اجلسد

 ،بروتوكوالت ىناؾ األتكيت فن ح ،األتكيت بفن ُيسمَّى ما ،وىكذا ،واألخذ التقدمي طريقة ح ،وادلعاملة
 بعيداً  ليس الدِّين ،ادلنظَّم البشري بالذوؽ ،الفطري بادلنطق ،العادي بادلنطقِ  اإلنسافُ  إليوِ  توصَّل شيءٌ  وىذا
 ،الدين ح بروتوكوؿ جانب الدين ح ،طُقوسي جانبٌ  ُىناؾ ،اإلنساف حلاجات يستجيب فالدينُ  ،ذلك عن

 أماـ ،أساسوِ  على يتصرفاف بروتوكوؿ ىناؾ لبلدين رئيساف يلتقي فحينما ،وادلضموف احلقيقة جانب وُىناؾ
 حي ولكن ،وىكذا ،الرَّمسية االجتماعات ح ،اإلعَلـ وسائل أماـ ،ادلرافقة الوفود أماـ ،اآلخرين ليؤو ادلس

 احلقيقة تنطق ىنا! ؟الربوتوكوالت لتلك وفقاً  يتصرَّفاف ىل صداقة تربطهما كانت إذا بعضهما مع ؼلتلياف
  .بينهما فيما الوجداف وينطق
 أمري يقوؿ كما ،الفساد يكوف النظاـ دوف من ،بنفسوِ  مطلوبٌ  والنِّظاـ ،للنظاـ الربوتوكوؿ إىل احلاجة
 ا صلوات الزَّىراءِ  ُخطبة ح كما أساساً  اإلمامة وُجِعلت (،َأْمرُِكم َوَنْظمِ  الل بِتَ ْقوى َعَليُكم8 )ادلؤمني
يقة تقوؿ كما - ِإَماَمتُ َنا ُجِعَلت8 )عليها وسَلمو  ِنظَاَماً  ِإَماَمتُ َنا َوُجِعَلت ؛ ِلْلِملَّة ِنظَاَماً  - الكربى الصدِّ
نيوية احلياة تفاصيل عليوِ  ترتتب الَّذي ىو فالنِّظاـ (،ِلْلِملَّة ينيَّة احلياة وتفاصيل الد   إىل سائل يتساءؿ قد .الدِّ

 8ادلقدِّمات تلك قدَّمتُ  أف بعد إليو أصل أفْ  أريد الَّذي ؟تصل أف تريد أين
o اللغة دبعن لغوي سجودٌ  ىناؾ. 



 53ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 516 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 22 - 
 

o فطري سجودٌ  وىناؾ. 
o طقوسي سجودٌ  وىناؾ. 

 ىو للمعصـو الس جود غلوز وال ،ا لغري الس جود جواز عدـِ  من الفقهية الُكتب ح عنو يُتحدَّث الَّذي ىذا
 ِبُذل   َجَوارِِحنا وَذل ل، )علينا ادلعصوـِ  ُحقوؽ أوائلِ  من فهذا اللغوي السجود أمَّا ،الطقوسي الس جود دائرة ح

 يُقرأ الَّذي اجلناف مفاتيح من أقرأ وأنا االستئذاف دعاء ح ،االستئذاف دعاء ح نقرأُ  ىكذا (،الُعُبوِديَّة
8 عليهم ا صلواتُ  مجيعاً  ادلعصومي زِيارة عند يُقرأ أفْ  ؽلكن ولكن ،الشَّريف السَّرداب زيارة عند خصوصاً 

 ُدُموَعَنا َوَأْرِسل َوالسََّمَوات اأَلَرِضينَ  َأْىلَ  ِبزِيَارَتَِها َاْستَ ْعَبدتَ  الَِّتي الَعَرَصات َىِذهِ  ِبُدُخولِ  لََنا فَْأَذن)
 ؛ (اأَلْوَصافْ  ِمن َلُهم َيْجبُ  ِبَما نُِقرَّ  َحتَّى الطَّاَعة َوفَ ْرضِ  الُعُبوِديَّةِ  ِبُذل   َجَوارَِحَنا َوَذل لْ  اْلَمَهابَة ِبُخُشوعِ 

  (.الطَّاَعة َوَفرضِ  الُعُبوِديَّةِ  ِبُذل   َجوارَِحَنا َوَذل ل)
 ح أمَّا 8وتشريعاً  تكويناً  علينا جاريةٌ  ىذهِ  والِذلَّةُ  ،لوُ  ذؿَّ  ؛أي لفَلف فَلف َسَجد 8اللغوي بادلعن الس جودُ 
 جاريةٌ  التكوينية فالذلة (،َلُكمْ  َشيءٍ  ُكل   َوَذلَّ 8 )الكبرية اجلامعة الزِّيارة ح طُلاِطبهم فنحنُ  8التكويين جانبها

 عليكم قرأتُ  الَّذي االستئذاف ح جاء كما ،إليها ونسعى نطلبها ضلنُ  8التشريعية والِذلَّة .أنوفنا رغم علينا
 8اللغوي بادلعن السجود ىذا (.الطَّاَعة َوَفرضِ  الُعُبوِديَّةِ  ِبُذل   َجوارَِحَنا َوَذل ل8 )قليل قبل عبائره من بعضاً 
 .لوُ  ذؿَّ  ؛لفَلف فَلف َسَجد

 ِبقلبوِ  يَلم   ُشُعورٍ  ِبسبب األرض على اإلنساف اِنكبابُ  ىو الفطري بادلعن الس جود 8الفطري بادلعن الس جود
  .لو َيسجدُ  الَّذي يدي بي االنكسارِ  إىل يدفعوُ 

اه يكوف أفْ  مثَلً  ؛مواصفات لوُ  8الطقوسي الس جود  يصح ال ،معيَّنة شروط لوُ  السجود موضع ،الِقبلة باذبِّ
 ىذا ،الكذائية باذليئة يكوف وأفْ  ،الفقهية الكتب ح ُمبَػيَّنة ادلسائل وىذه ،وكذا وكذا كذا على إالَّ  السجود
 يصح   ال الس جود أفَّ  من الرِّوايات ح جاء فما ،الصََّلة ح نسجدهُ  الَّذي الس جود وىو الطُقوسي السجود

  .الطقوسي الس جود ىو  ِإالَّ 
  سجودٌ  ىو طُقوسوِ  ح لكنَّو ،زماننا إلماـ والتسليم الطاعة ىو 8مضمونوُ  ،مضموف لوُ  الطقوسي والس جود
 والشعور بالعظمة الش عور وىذا ،عظيمٍ  بعظمة يشعر حي اإلنساف 8الفطري الس جود أمَّا .وتعاىل سبحانو

 تكوف أفْ  ،وإجَلالً  تعظيماً  األرض على وجهوِ  على يقع أف إىل يدفعوُ  عليو ادلتفضِّل ىذا بفضل باالمتناف
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومي َحضرة ح ُمستحب   الس جود ىذا ،األرض على اليداف الصَّدر الوجو َمقاِدموُ 
 .الطقوسي السجود ليس الفطري الس جود ىذا ،أمجعي عليهم

 الباب وىذا ،طهراف ،الصَّدوؽ مكتبة النَّاشر ،الزيارات كامل ىو ىذا ،معي تعاؿ ،الزِّيارات كامل ىو ىذا
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 َحتَّى الَقاِدِسيَّة ِمن َمَعوُ  َوأَنَا َسارَ  :قَال ،الصَّاِدق ِإَماِمَنا َعن ،ِمهران ابنُ  َصْفوان - السَّابعة الرِّواية ،التاسع
 ىذا يعرؼ كاف ما صفواف - الَقْبر َعَلى فَ َوَقفَ  الَغِريّ  أََتى َحتَّى - يقوؿ أفْ  إىل - النََّجف َعَلى َأْشَرفَ 

 ،الشِّيعة كبار على حّتَّ  رلهوالً  كاف األمري فقرب ،يعرؼ كاف ما صفواف لكن ،األمري قرب ،ِلمن القرب
 آَدم ِمن السَّاَلمْ  َفَساقَ  الَقْبر َعَلى فَ َوَقفَ  - الصَّادؽ اإلماـ - الَغِريّ  أََتى َحتَّى - معروفة تأرؼليَّةٌ  والقضيَّةُ 
 الَّذي ما ُثَّ  ،وآلو عليو اُ  صلَّى النَّيبّ  إىل - النَِّبي   ِإلى السَّاَلمُ  َوَصلَ  َحتَّى َمَعوُ  َأُسوقُ  َوأَنَا َونَِبيّ  نَِبي   َعَلى
 َما الل َرُسولِ  اْبنَ  يَا :َوقُ ْلتُ  - يقوؿ َذِلك بَػَعد - َنِحيُبوُ  َوَعاَل  َعَليو َفَسلَّم الَقْبر َعَلى َخرَّ  ثُمَّ  -؟ جرى
رُ  َىَذا :فَ َقال ؟الَقْبر َىَذا  على َخرَّ  (،القبر على خرَّ  ثُمَّ 8 )التعبري ىذا - طَاِلب أَِبي ِاْبنُ  َعِلي   َجد ي قَ ب ْ
 ح التعبري جاء ماذا ،يوسف ُسورة ح التعبري مرَّ  كما َبَدنو دبقادـ بصدرهِ  بيديو بوجهوِ  بنفسوِ  ألقى أي ؛القرب
  ؟يوسف سورة

 لوُ  ُخرَّوا ؛ُسجَّداً  لوُ  وَخر وا ﴾،سُدَّداً ٌَوُ ًَخَسًُّاْ اٌْعَسْشِ عٍَََ أَبٌََّْوِ ًَزَفَعَ﴿ 8واضحاً  التعبري جاء يوسف سورة ح
 َسَجد يعين - الَقْبر َعَلى َخرَّ  ثُمَّ  النَِّبي   ِإَلى السَّاَلم َوَصلَ  َحتَّى - كامَلً  ُسجوداً  يعين ؛خرَّ  ،َخر وا ؛ُسجَّداً 

 وقع ،ادلؤمني أمري قرب على واضحة عَلمة ُىناؾ تُكن فلم ،األرض على ،ادلؤمني أمري قرب على ،القرب على
 .سجود ،آخر معصوـٍ  قرب على يسجد معصوـٌ  ىذا ،األوصياء سيِّدِ  قربِ  نفسِ  على األرض على ساجداً 

 اإلماـ عن زيارة ،الزِّيارات كامل ح الش هداء َسيِّد زيارات باب وىو ،والسبعي التاسع الباب إىل نذىب إذا
رَ  ِاْجَعل ثُمَّ  -؟ الصَّادؽ إمامنا يقوؿ فماذا ،الش هداء َسيِّد زيارات من الصَّادؽ  حبسب - َيِديك بَينَ  الَقب ْ

رَ  ِاْجَعل ثُمَّ  -؟ الصَّادؽ إمامنا يقوؿ ماذا اإلماـ ،54 احلديث رقم يدي بي الَّيت ىذه الطبعة  بَينَ  الَقب ْ
 يََديكَ  َتَضعَ  َحتَّى اْمِشي ثُمَّ  ،َفَسل م الَحائِر َدَخَلت وَُكلََّما َلك َبَدا َما َوَصل ي - احُلَسي قرب يعين - َيِديك

 على وخدَّيك يديك تضع أفْ  ،األرض على القرب ،الصورة هبذهِ  كاف ما والقرب - الَقْبر َعَلى َجِميَعاً  َوَخد يك
 فَِإَذا ،الَقْبر َعَلى َجِميَعاً  َوَخد يك َيَديك َتَضعَ  َحتَّى اْمِشي ثُمَّ  - كامل سجودٍ  حالة ح أنت يعين ،الَقرب
 قطعاً  ،يديك تضع أف ،األمر هبذا تقـو زبرج وحي تدخل حي يعين - َذِلك ِمْثلَ  فَاْصَنع َتْخُرج َأنْ  َأَرْدتَ 

 خدَّيك تُقلِّبُ  َخّديك تضع وأف ،السجود ح احلاؿ ىو كما ىكذا يديك تضع ،ىكذا يديك تضع أف ال
 راجعوا الزِّيارات نتتبَّع أف أردنا إذا ،أيضاً  ادلعصومي زيارات ح غلري األمر وىذا ،الش هداء َسيِّد قرب على

 .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الشَّريفة زياراهتم ح يتكرَّر األمر ىذا ستجدوف ادلفاتيح
اً  طويلة ُمفصَّلة زيارة ،الصَّادؽ إمامنا عن زيارة ،والعشروف احلادي احلديث  موجودةً  ليست الزِّيارة وىذه ،ِجدَّ

 الزِّيارة وتبدأ القرب استلم - الَقْبر ِاسَتِلم ثُمَّ  - 226 صفحة ح الزِّيارة تبدأ ،214 صفحة ح ،ادلفاتيح ح
 الَقْبر َعَلى األَْيَمن َخدَّك َضعْ  ثُمَّ  - احلاجة موطن إىل ُأشري ،كامَلً  النص أقرأ أفْ  أريد ال أنا ،ِعبارهتا تتوارد
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 - َواْنِقطَاِعي َوُخُضوِعي ُخُشوِعي َواْرَحم - تقوؿ ما مجلة من ،وتقوؿ القرب على األؽلن خدَّؾ تضع - َوُقلْ 
 حيث ،الفطري السجود تؤدي ىنا وأنت ،واالنقطاع واخلشوع اخلضوع ،اللغوي بادلعن الس جود ىو ىذا

 - ىنا قطعاً  - َسي ِدي ِإلَيكَ  َواْنِقطَاِعي َوُخُضوِعي ُخُشوِعي َواْرَحم - احُلسي قرب على األؽلن خدَّؾ تُقلِّب
 مقاـ ح ضلنُ  ،وتعاىل ُسبحانو ِ  ىنا اخِلطابُ  - َسي ِدي ِإلَيكَ  َواْنِقطَاِعي َوُخُضوِعي ُخُشوِعي َواْرَحم
 وانقطاع وخضوع ُخشوع ىناؾ يكن مل ما يتحقَّق لن واالنقطاع واخلضوع اخلشوع ىذا ولكنَّ  ،ُدعاء

  .(بالل اعتصم بكم اعتصم من ،الل عصا عصاكم ومن ،الل أطاع أطاعكم َمنْ ، )للُحسي
 وتُػَقلِّب الرتاب على بنفسك تُلقي أنَّكَ  التمرغ ؟ىو ما التمرغ ،سَبَر غي وارحم أي - َوَتَمر ِغي - تقوؿ أفْ  إىل

 يََدَيك بَينَ  نَِبي ك اْبنِ  قَ ْبرِ  تُ َرا ِ  ِفي َوتَ ْعِفيِري َوَتَمر ِغي - الرتاب على يديك تُقلِّب ،رأسك تُقلِّب ،وجهك
ا عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري احَلسن اإلماـ حديث ح ادلؤمن عَلمات مُجلةِ  من -  منكم العديد وُردبَّ

 اإلماـ حديث ح وردت الَّيت ادلؤمن عَلماتُ  (،الَجِبين َوتَ ْعِفيرُ 8 )مجلتها من ادلؤمن عَلمات ،ػلفظوُ 
 يعين اجلبي تعفري (،الَجِبين َوتَ ْعِفيرُ 8 )مجلتها من ،باليمي التختمُ  ،األربعي زيارة مُجلتها من الَّيت العسكري

 وح - َيَدَيك بَينَ  نَِبي ك اْبنِ  قَ ْبرِ  تُ َرا  ِفي َوتَ ْعِفيِري َتَمر ِغي َواْرَحم - السجود حاؿ ح ،الرُتاب ح َتقليبوُ 
 ثُمَّ  :َوُقلْ  ،السَّاَلم َعَليُهَما الَحَسينِ  رِْجلِ  ِعندَ  فَ ُهو الُحَسين ابنِ  َعِلي   قَبر ِإَلى ِصر ثُمَّ  - الزِّيارة نفس
 الَقْبر َعَلى ِاْنَكبّ  ثُمَّ  - األكرب علي   قربِ  على ،عليو الس جود القرب على االنكباب - الَقْبر َعَلى ِاْنَكبّ 
 ُسجود ،األرض على القبور ،اآلف احلاؿ ىو كما القبور كانت وما ،كامل سجود - َعَليو َيَديكَ  َوَضع
  .كامل
 الل َرُسولِ  ابنَ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  ،َماَلِئَكِتو َوَساَلمُ  الل َساَلم :َوُقل َعَليو َيَديكَ  َوَضع الَقْبر َعَلى ِاْنَكبّ  ثُمَّ 

 الَقْبر َعَلى َخدَّكَ  َضعْ  ثُمَّ  - األكرب عليِّ  مع اخلطاب - َعِليّ  ِاْبنِ  الُحَسينِ  َواْبنَ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َواْبنَ 
 على َخدَّؾ تضع ،عليو يديك تضع ،القرب على انكباب - َثاَلثَاً  الَحَسن أَبَا يَا َعَليكَ  اللُ  َصلَّى :َوُقلْ 
 - احُلسي قرب على - الَقْبر َعَلى تَ ْنَكبّ  ثُمَّ  - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األكرب عليَّاً  وزُباطب تُناجي ،القرب

 ح كثرياً  يرتدَّد ىذا مثلُ  .الشَّريفة الزِّيارة آخر إىل - الذ نُو  ِمن ُمْوقَ َراً  زَائَِراً  أَتَيُتكَ  َسي ِدي يَا :َوتَ ُقول
 هبذا السجود استحباب ح األَِئمَّة من تأكيدٌ  وىذا ،أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومي زيارات
 واضح بشكلٍ  يرتدَّدُ  األمر ىذا ،علي   قربِ  على َخرَّ  الصَّادؽ اإلماـُ  َوَخرَّ  انكباب واضح ،الفطري بادلعن ادلعن

 وجهو على َخرَّ  عظيم بعظمة أحسَّ  إذا بفطرتو اإلنساف ألفَّ  ،الفطري السجود ىو ىذا ،الشَّريفة زياراهتم ح
  .وإعظاماً  إجَلالً 

 ىذه ،رواياهتم ىذه !البيت ألىل واجبٌ  أيضاً  الفطري والسجود !البيت ألىل واجبٌ  ىو اللغوي فالسجود
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 من ،ُحقوقهم مجلة من ىو ،االستحباب األقل على بالوجوب َتقبلوا مل إذا واجباً  يكن مل إفْ  ،أحاديثهم
  .معهم هبا نتأدَّبُ  الَّيت اآلداب مجلة
 ،الطقوسي السجود ح احلديثُ  فذلك وتعاىل سبحانو ا لغري الس جود جواز بعدـ قالت الَّيت الرِّوايات أمَّا

 الُكتب ح ادلذكورة التفاصيل حبسب ادلندوبة الواجبة الصََّلة سجود ،ُمعيَّنة شرائط لوُ  الَّذي السجود وىو
 فاصلٍ  إىل نذىب أفْ  بعد ولكن أذىانكم إىل فكرهتا أقرِّبُ  دبثاؿٍ  سآت القضيَّة ىذهِ  ،الشَّأف هبذا ادلختصة

  .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد
 ىذا ذلُم (،الطَّاَعةِ  َوفَ ْرضِ  الُعُبوِديَّةِ  ِبُذل   َجَوارَِحَنا َوَذل ل8 )البيت ألىل واجبٌ  وىو 8لُغويٌ  ُسجودٌ  فالس جودُ 

 على ؼلر   اإلنساف أفَّ  ،ااِلنكباب وىو 8الفطري بادلعن الس جود أمَّا .اللغوي بادلعن الس جود ىذا ،واجب أمرٌ 
اً  واضح وبشكلٍ  األدب هبذا ُمشحونةٌ  ادلعصومي زِياراتُ  ،وجهوِ   باستحباب بالقوؿ ااِللتزاـ مع حّتَّ  ،ِجدَّ
 ااِلنكباب ىذا ،ادلستحبَّة الزِّيارة منظومة ح واجبٌ  الزِّيارة من اجلزء فهذا ،واجبة ادلستحبّ  فأجزاءُ  الزِّيارة
 .ِمنها أمثلةٍ  إىل أشرتُ  الَّيت األخرى التفاصيل وسائر وخديك ويديك بوجهك القرب على تقع أفْ  ،القرب على

 ادلفروضة بالصلوات يرتبط الَّذي الطقوسي الس جود ح ىو 8ا لغري السجود ُحرمة إىل أشارت الَّيت الرِّوايات
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إلماـ التسليمُ  ىو الرِّوايات مرت كما مضمونو الطقوسي السجود وىذا
 وادلعن احلقيقي ادلعن بي الفارؽ ىو ما ،فيو الفكرة أُوضِّح دبثاؿٍ  سآت بأنَّين الفاصل قبل ذكرتُ  وقد

 !؟الربوتوكويل ادلعن ،الطقوسي
 ،الثَّانية الطبعة ،األضواء دار طبعة ،الثَّالث اجلزء ىذا ،آشوب شهر البن طالب أب آؿ مناقبُ  ىو ىذا

 َعَليوِ  ِللصَّاِدقِ  رَُجلٌ  قَالَ  - 45 صفحة ،للهجرة 366 سنة ُمتوجّ  آشوب شهر ابن ،ميَلدي 5775
، ادلؤمني أمري ىو احلقيقة ح ادلضموف ح ادلؤمني أمري ىو الصَّادؽ اإلماـُ  - اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا :السَّاَلم

 ُعِلي   آِخُرُىم َعِلي   َأْوَسطُُهم َعِلي   َأوَُّلُهم) ؛ (ُمَحمَّد ُكل ُهم ُمَحمَّد آِخُرُىم ُمَحمَّد َأْوَسطُُهم ُمَحمَّد َأوَُّلُهم)
 ؟ تفعل ماذا أنت تصنع ماذا - َمو :فَ َقالَ  ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا: ِللصَّاِدقِ  رَُجلٌ  قَالَ  -( َعِلي   ُكل ُهم

ا ُتسمَّى ،صرػلة أمساء ىي وال ،أفعاؿ ليست كلمات العربية ح ُىناؾ ،اكفف دبعن تأت فعلٍ  اسم (َمو)  بأهنَّ
ا ،اكفف - َمو :فَ َقالَ  - الفعل مقاـ تقـو ،أفعاؿ أمساء  ألسنة على مشهور األفعاؿ أمساء من ىناؾ ردب 
 ِبَهِذه يَ ْرَضى ََل  فَِإنَّوُ  - أكُفف - َمو :فَ َقالَ  - مثلوُ  ىذا فعل اسم ىو ىذا ،أسكت يعين صو (صو) النَّاس

 - َمأبُوناً  كاف ،األُبْنة التأريخ ُكتب ح معروؼ جهل أب وبَلءُ  - َجْهل أَِبي بَِباَلءِ  اَبْ ُتِليَ  ِإَلَّ  َأَحدٌ  الَتْسِمَية
 التسميةُ  فهذه ،ىذا ىو اإلماـ مقصود علي   دوف من يعين - َأَحدٌ  الَتْسِمَيةِ  ِبَهِذهِ  يَ ْرَضى ََل  ،َمو :فَ َقالَ 

 األُمَّةُ  َتعرؼ حّتَّ  األُمَّة ِلمنفعة ،النَّاس دلنفعة ،بروتوكولية ،طقوسية خصوصية اخلصوصية ىذهِ  ،لعلي   خاصَّةٌ 
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 أمري األوصاؼ ىذهِ  ،األوصاؼ ىذهِ  فوؽ علي   منزلةُ  ،الوصف ىذا من أعلى منزلتوُ  فعلي   وإالَّ  ،طريقها
 حبسب ،النَّظم حبسب لكن ،ادلؤمني أمري والصَّادؽُ  ،الوجود سيِّدُ  ىو علي   ،علي   منزلة ُدوف ادلؤمني

 فَِإنَّوُ  ،َمو :فَ َقالَ  - غريه على يُطلقُ  ال بعلي   خاصٌ  االسم ىذا ،شئت ما مَسِّي ،الربوتوكوؿ حبسب ،الطُقوس
 معروؼٌ  األمر وىذا ،األُبْنة ىو جهل أب وبَلء - َجْهل أَِبي بَِباَلءِ  اَبْ ُتِليَ  ِإَلَّ  َأَحدٌ  الَتْسِمَيةِ  ِبَهِذه يَ ْرَضى ََل 
  .األمثاؿ ُكتبِ  وح ،التأريخ ُكتب ح

 أب وبي ُعتبة بي بدر معركة ح جداؿٌ  َحَدث َلمَّا السِّرَي  كتب وح التأريخ كتب ح مشهورة كلمة وىناؾ
 للمعركة يُريد كاف جهل أبو ،بالقافلة صلا قد سفياف أبو داـ ما تستمر أف للحرب يريد كاف ما ُعتبة ،جهل

ـّ  ىي الَّيت ىند ،ىند َوالد ىو ُعتبة - لُعتبة جهل أبو فقال - بينُهما فيما ِجَداؿٌ  َوَحَدث تكوف أف  معاوية ُأ
 لقد :قال - الرئة العرب لغة ح السَّحر ،الرئة ىي السَّحر - َسْحُرك انتفخَ  لقد :لُعتبة جهل أبو فقال -

 8لوُ  قاؿ فحينما ،اجُلْب  َأَصابَوُ  ِلمن يُقاؿُ  ،العرب عند معروفاً  كاف ِكنائي تعبري التعبري وىذا - َسْحُرك انتفخَ 
 مذكور وىذا - َأسِتو ُمَصف ر يا :لوُ  فقال ،َوَعيَّرهُ  بكالمٍ  عليو َفردَّ  - باجُلب وصفو يعين َسْحُرؾ انتفخ لقد
 أنَّو من التأريخ كتب ح ىذا يذكروف ىم - أسِتو ُمَصف ر يا - جهل ألب قاؿ ،والسِّري التأريخ ُكتب ح

 إىل أعود ،ذلك من أكثر أقوؿ أفْ  أريد ماذا ،شأهنم وىذا ،حاؿٍ  أيِّ  على ،بالزَّعفراف َأستوُ  َيدِلكُ  كاف
ا ،يقولوف ىم كما الثَّاين اخلليفة خاؿُ  ىو بادلناسبةِ  جهلٍ  وأبو ،العيَّاشي تفسري  ،ذلك يصح   ال َنَسباً  ُردبَّ
 ابن عمر خاؿُ  ىو ،الثَّاين اخلليفة خاؿُ  ىو جهل أبا إفَّ  ُكتبهم ح يقولوف ىم التأريخ كتب ح ولكن

 .حاؿ أيِّ  على ،والتأريخ السِّرّي  كتب ح مذكورٌ  كما اخلطاب
 ،ميَلدي 2050 ،الثَّانية الطبعة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة ،األوَّؿ اجلزء ىو وىذا ،العياشي تفسري ح

ت الرسويل ىاشم السيِّد تصحيح  الل َعبدِ  أَِبي َعَلى رَُجلٌ  َدَخلَ  - 251 حديث ،102 صفحة ،اَلَّ
 أب آؿ مناقب رواية - َقَدَميو َعَلى فَ َقامَ  - الصَّادؽ إمامنا على - اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  :فَ َقالَ 
 ِإَلَّ  َيْصُلحُ  ََل  ِاْسمٌ  َىَذا ،َمو :فَ َقالَ  - قدميو على قاـ ىنا اإلماـ! ؟تقولوُ  الَّذي ما ،أكُففْ  َمو 8قاؿ طالب
 تكوف وقد ،ُمفصَّلة وىنا رلتزأه ذُكرت ىنا ولكن الرِّواية نفس ىي الرِّواية ىذه تكوف قد - اْلُمْؤِمِنين أِلَِميرِ 
 َأَحَداً  ِبوِ  ُيَسمَّي وملَ  ِبو مَسَّاهُ  اُ  ،اْلُمْؤِمِني أِلَِمريِ  ِإالَّ  َيْصُلح اَل  ِاْسمٌ  َىَذا ،َمو ،مرَّة من أكثر حدثت الواقعة

 فَ َرِضيَ  َغيُره َأَحدٌ  ِبوِ  ُيَسمَّى َوَلم ِبو َسمَّاهُ  الل ،اْلُمْؤِمِنين أِلَِميرِ  ِإَلَّ  َيْصُلح ََل  ِاْسمٌ  َىَذا َمو :فَ َقالَ  - َغريُه
 ًَئِْ ئَِٔبثبً ئِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ َّدْعٌَُْ ئِْ﴿ :ِكَتاِبوِ  ِفي اللِ  َقولُ  َوُىو ،ِبو ِابْ ُتلي ِبو َيُكن َلم َوِإنْ  ،َمْنُكوَحاً  َكانَ  ِإَلَّ  ِبو

 َّدْعٌَُْ ئِْ﴿ 8النِّساء سورة من ادلئة بعد العاشرة بعد السَّابعةُ  اآليةُ  ىي اآلية ىذه - ﴾َِّسِّداً شَْْطَبٔبً ئِالَّ َّدْعٌَُْ
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 بأمري وفَلف فَلناً  يدعوف إفْ  يعين ،دونوِ  من َيدعوف إفْ  ؛﴾َِّسِّداً شَْْطَبٔبً ئِالَّ َّدْعٌَُْ ًَئِْ ئَِٔبثبً ئِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ
 ََل  ِاْسمٌ  َىَذا َمو :فَ َقالَ  - الِعصمة بيتِ  أىلُ  فسَّرىا ىكذا ،إناث ِإالَّ  ىم فما ادلؤمني أمري دوف من ادلؤمني
 َلم َوِإنْ  ،َمْنُكوَحاً  َكانَ  ِإَلَّ  ِبو فَ َرِضيَ  َغيُره َأَحدٌ  ِبوِ  ُيَسمَّى َوَلم ِبو َسمَّاهُ  الل ،اْلُمْؤِمِنين أِلَِميرِ  ِإَلَّ  َيْصُلح
 :قَالَ  ،﴾َِّسِّداً شَْْطَبٔبً ئِالَّ َّدْعٌَُْ ًَئِْ ئَِٔبثبً ئِالَّ دًُِٔوِ ِِٓ َّدْعٌَُْ ئِْ﴿ :ِكَتاِبو ِفي اللِ  َقولُ  َوُىو ِبو ِابْ ُتلي ِبو َيُكن
 يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  :َلوُ  يُ َقالُ  ،قَالَ  -؟ ظهر إذا القائم يدعى شيءٍ  بأيِّ  - قَاِئُمُكم ِبوِ  يُْدَعى َفَماَذا :قُلتُ 
 .عليو ُيسلَّم ىكذا - الل َرُسولِ  اَْبنَ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  ،الل بَِقيَّة
 رقم ،151 صفحة وىذه ،العرب الرتاث إحياء دار طبعة ،األنوار حبار من واخلمسوف الثَّاين اجلزء ىو ىذا

 اْبنِ  ِلَجعَفر رَُجلٌ  قَالَ  :قَالَ  ،َداِىر ابنِ  ُعمَران َعن - إبراىيم ابن فُرات تفسري عن ينقلو ،543 احلديث
 عليكَ  السََّلـُ  ،عليو ُنَسلِّمُ  ؛اْلُمْؤِمِني بِِإْمَرةِ  الَقاِئم َعَلى لُنَسلِّمُ  - ؟اْلُمْؤِمِنين بِِإْمَرةِ  الَقاِئم َعَلى لَُنَسل م ُمَحمَّد

َلو َأَحدٌ  ِبوِ  ُيَسمَّى ََل  اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  الل َسمَّاهُ  ِاْسمٌ  َذِلكَ  ،ََل  ،ََل  :قَال - ادلؤمني أمري يا  ِإَلَّ  بَ ْعَده َوََل  قَ ب ْ
 بَمَِّْتُ﴿ :الصَّاِدق ِإَماُمَنا قَ َرأ ثُمَّ  ،الل بَِقيَّة يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  :تَ ُقول :قَالَ  ؟َعَليو ُنَسل مُ  َفَكيفَ  :قَالَ  ،َكاِفر

 وإالَّ  ،ادلؤمني أمري السم الطقوسي اجلانب عن تتحدَّث ادلضامي ىذهِ  - ﴾ُِّإِِْنِنيَ وُنخُُ ئِْ ٌَّىُُْ خَْْسٌ اٌٍّوِ
 ح يرتبطُ  ما ىذا ،التسمية ىذه من أعلى أيضاً  األَِئمَّة ومنزلةُ  ،التسمية ىذهِ  من أعلى ادلؤمني أمري فمنزلةُ 

  .الطقوسي اجلانب
 مؤسَّسة الطبعة وىذه ،عليو ا رمحة ادلفيد لشيخنا االختصاص كتاب ىو ىذا 8ادلعنوي احلقيقي اجلانب ح

 الَصَباح أَِبي َعن - 245 صفحة ،قمري ىجري 5210 ،التاسعة الطبعة ،ادلقدَّسة ُقم ،اإلسَلمي النشر
 َوأَبُو أَنَا - الصبَّاح أب ىو ،الصَّادؽ إمامنا عند - الل َعْبدِ  أَِبي ِعْند ُكنَّا :قَالَ  ،َسام آلِ  َموَلى الَصبَّاح أو

 :فَ َقالَ  - العراؽ جنوب من يعين ؛السَّواد أىل من - السََّواد َأْىلِ  ْمن رَُجلٌ  َعَليَنا َدَخل إذْ  اْلُمْغَرى
 :الل َعبدِ  أبُو َلوُ  قَالَ  - الصَّادؽ اإلماـ على َسلَّم - َوبَ رََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ 
 مل ،أدناه يعين - َجْنِبو ِإلى َوَأْجَلَسوُ  َاْجَتَذبَوُ  ثُمَّ  - عليو السََّلـ ردَّ  - وبَرَكاتُو اللِ  ورَْحَمةُ  َعَليكَ  السَّاَلمُ 

 اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  يَا َعَليكَ  السَّاَلمُ  - السواد أىل من رجلٌ  الصَّادؽ اإلماـ على دخل ىذا ،اإلماـ ينهرهُ 
 ِإَلى َوَأْجَلَسوُ  َاْجَتَذبَوُ  ثُمَّ  ،وبَرَكاتُو اللِ  ورَْحَمةُ  َعَليكَ  السَّاَلمُ  :الل َعبدِ  أبُو َلوُ  قَالَ  ،َوبَ رََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ 
 َأَحَداً  َأَرى ُكْنتُ  َما اَِلْسم ىذا إنَّ  :ال ُمْغَرى أبُو ِلي َقالَ  أو اْلُمْغَرى أِلَبي - الصبَّاح أبو - فَ ُقْلتُ  ،َجْنِبو
 نفسِ  من ىذا مسع أنَّو باعتبار ،أعتقد كنت ما يعين أرى كانت ما - اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َعَلى ِإَلَّ  ِبو ُيَسلَّمُ 
 ،َعَليو اللِ  َصَلواتُ  َعِلي   اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َعَلى ِإَلَّ  ِبو ُيَسلَّمُ  َأَحَداً  َأَرى ُكْنتُ  َما اَِلْسم ىذا إنَّ  - اإلماـ
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 َما أنَّ  يَ ْعَلمَ  َحتَّى اإِلْيَمان َحِقيَقة َعْبدٌ  َيِجدُ  ََل  إنَّوُ  الَصَباح أبا يَا أو الَصبَّاح أَبَا يَا :الل َعْبدِ  أَبو ِلي فَ َقالَ 
 ىذا الطقوسية اجلهة من ،الطقوسي ادلوقف لبياف ال !احلقيقي ادلعن لبياف ىنا ادلوقف - أِلَوَّلَِنا َما آِلِخرِنَا
 من أعلى ومنازذلم ذلم فاالسم وادلعن ادلضموف جهة من أمَّا ،عليو وسَلموُ  اِ  صلوات بعلي   خاصٌ  االسم

َنكَ  فَ ْرقَ  ََل 8 )مراتبهم ،أساساً  االسم ىذا نَ َها بَ ي ْ  ،زماننا إماـ عن ادلروي رجب شهرِ  دعاء ح كما - َوبَ ي ْ
َنكَ  فَ ْرقَ  ََل  - !؟ادلؤمني أمري التسمية ىذه تضع أين نَ َها بَ ي ْ  التسمية ىذه (،وَخْلُقك َعَباُدكَ  أن َُّهم إَلَّ  َوبَ ي ْ
  ؟ادلنازؿ ىذه مع تكوف أين
 ،عقيدتنا ىي وىذهِ  - أِلَوَّلَِنا َما آِلِخرِنَا َما أنَّ  يَ ْعَلم َحتَّى اإِلْيَمان َحِقيَقة َعْبدٌ  َيِجدُ  ََل  إنَّوُ  الَصبَّاح أَبَا يَا

 ما أفَّ  نعتقد أفْ  ،ىذا ىو اإلؽلاف ،دبؤمن ىو فما ألوَّذلم آلخرىم وما آلخرىم ألوَّذلم ما أفَّ  يعتقد مل من
 (،ُمَحمَّد ُكل ُهم ُمَحمَّد آِخُرُىم ُمَحمَّد َأْوَسطُُهم ُمَحمَّد َأوَُّلُهم، )ألوَّذلم ىو آلخرىم ما وأفَّ  آلخرىم ألوذلم

 .الطقوسي ادلوقف يُبي كاف السابقة ادلواقف ح ،احلقيقي ادلعنوي اجلانب يُبي ادلوقف ىذا ح فاإلماـُ 
 َفَسبََّحتْ  َفَسبَّْحَنا، )ذلم ُكل و الس جود أساساً  ،ذلم ىو مضمونوِ  ح الس جود ،ىي ىي الس جود ح القضيَّة

 ىو التسبيح وىذا ،بتسبيحهم ادلسبِّحوف سبَّح اأَلْشَياء َوَسبََّحت (،بَِتْسِبيِحَنا الَكائَِنات َوَسبََّحت اْلَماَلِئَكة
 كاشرتاط ،أحكاموُ  لوُ  ،ُخصوصياتو لوُ  الطقوسي الس جود ىذا ،طقوسي سجودٌ  ُىناؾ ولكن ،الس جود عيُ 

 إىل ،الس جود وىيئة كيفية ح معينة حركات ،الس جود موطن ح معينة أوصاؼ ،القبلة إىل كالتوجو ،الطهارة
 ىو الطقوسي الس جود مضموف فإفَّ  ذلك ومع ،الطقوسي بالس جود يرتبطُ  ما ىذا ،ُتذكر الَّيت التفاصيل بقية
 .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ذلم

 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىب
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء السيِّدة عوامل من الثاين اجمللَّد ىو وىذا ،العلـو عوامل كتاب من عليكم أقرأ

 اِ  صلواتُ  ادلهديّ  اإلماـ مؤسَّسة عن الصَّادرة الن سخة ىي منها أقرأ الَّيت الن سخة ىذهِ  العلـو عوامل ،عليها
يقة االستغاثة بابُ  ،فاطمة عوامل من الثاين اجلزء من ،5523 صفحة ،ادلقدَّسة ُقم ،عليو  - الُكربى بالصدِّ
 حاجة - َذْرَعاً  ِبَها َوِضْقتَ  الل ِإَلى َحاَجةٌ  َلكَ  َكاَنت إَذا :الصَّادق ِإَماِمَنا َعن ،ُعَمر ابن المَفضَّل َعن

 َفَصل ي َذْرَعاً  ِبَها َوِضْقتَ  الل ِإلى َحاَجةٌ  َلكَ  َكاَنت إَذا - عليك ُمتعسِّرة وىي قضاءىا وتُريد مهمَّة
 تفاصيلوِ  ِبُكلِّ  كامل سجود اسجد - اْسُجد ثُمَّ  فَاِطَمة َتْسِبيحَ  َوَسب ح َثاَلثاً  الل َكب ر َسلَّْمت فَِإَذا ،رَْكَعَتين

 َخدَّكَ  َضعْ  ثُمَّ  - السجود حاؿ ح وأنت - َأِغيِثيِني فَاِطَمةُ  يَا َمْوََلِتي يَا :َمرَّة ِمئة َوُقلْ  اْسُجد ثُمَّ  -
 ِمَئة َذِلك َوُقلْ  الس ُجود ِإَلى ُعدْ  ثُمَّ  ،َأِغيِثيِني فَاِطَمةُ  يَا َمْوََلِتي يَا :َذِلك ِمْثلَ  َوُقلْ  اأَلْرض َعَلى األَِيَمن

 ،واضح ُسُجود - يَ ْقِضيَها الل فَِإنَّ  َحاَجَتك َواذُْكر ،َأِغيِثيِني فَاِطَمةُ  يَا َمْوََلِتي يَا :َمرَّات َوَعْشرَ  َمرَّة
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 ىذا ىو ما (،َأِغيِثيِني فَاِطَمةُ  يَا َمْوََلِتي يَا8 )لفاطمة ؟دلن واخلطاب والتوجو ،العرتة صادؽ عن والكَلـُ 
 َكاِفَيانْ  فَِإنَُّكَما اِْكِفَيانَا ،ُمَحمَّدُ  يَا َعِلي   يَا ،َعِلي   يَا ُمَحمَّدُ  يَا8 )الفرج أدعية ح نُردِّده ضلنُ  نفسوُ  ادلضموف
 ح نُردُِّدىا ضلنُ  العبائر ىذه (،اأَلَمان اأَلَمان اأَلَمان الزََّمانْ  َصاِحبَ  يَا َمْوََلنَا يَا نَاِصَران فَِإنَُّكَما َواْنُصَرانَا

 (،َكاِفَيانْ  فَِإنَُّكَما اِْكِفَيانَا ،ُمَحمَّدُ  يَا َعِلي   يَا ،َعِلي   يَا ُمَحمَّدُ  يَا8 )أقوؿ حي ،إليهم التوج و ح ،الفرج أدعية
 يَا َموََلِتي يَا8 )الس جود حاؿ وح بفاطمة االستغاثة صَلة ُنصلِّي وِحي ،إليهم ُمتوجِّوٌ  أنا ،إليهم التوج و
 .فَاِطمة إىل أتوجَّوُ  إنَّين الس ُجود حاؿِ  ح وأنا (،َأِغيِثيِني فَاِطَمةُ 

 ،للشَّيطاف ادلرَغمتي بالسجدتي الرِّوايات ح عنهُما ُعربِّ  سجدتاف ُىناؾ 8للشَّيطاف الػُمرَغَمتي السَّجدتي ح
 ُشروط ذلا ،صَلتك ح أحدثتوُ  الَّذي النَّقص ُتكِمل كي ،السهو سجدتا عُلا للشَّيطاف ادلرِغمتاف السَّجدتاف
 النَِّبي   أَي  َها َعَليكَ  السَّالمُ  َوبِالل اللِ  ِبْسمِ 8 )ا رسوؿ إىل تتوجَّو ،الفقهية الُكتب ح موجودة وتفاصيل
 َعَليكَ  السَّاَلمُ ؟ )من زُباِطبُ  ،العبائر ىذهِ  وتُردِّد َساجداً  تكوف حينما ،ساجد وأنت (،َوبَ رََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ 
 (.النَّبي   أَي  َها

 - الزَّىراء عوامل من الثَّاين اجلزء ،5524 صفحة ح ىنا موجودة ،الباقر إمامنا عن الشَّريف الكاح ح الرِّواية
 بِاْلَماءِ  ِاْستَ َعانَ  - احُلمَّى أصابتوُ  يعين - َوِعك ِإَذا َكانَ  :َعَليو َوَساَلُمو اللِ  َصَلواتُ  الَباِقر ِإَماِمَنا َعن

 ُيْسَمعَ  َحتَّى يُ َناِدي ثُمَّ  ،بَينَ ُهَما يُراوِحُ  َجَسِده َعَلى َوَثو ٌ  الَباِرد اْلَماءِ  ِفي ثَو ٌ  ثَ ْوبَان َلوُ  فَ َيُكونُ  الَباِرد
 األَئِمَّة غُلريو األمر ىذا وقطعاً  ،احلمَّى َشرَّ  يدفعَ  أفْ  ألجلِ  - ُمَحمَّد بِنتَ  فَاِطَمةُ  يَا :الدَّار بَا ِ  َعَلى ُصوتُو

 اإلماـ يسمع الشَّارع ح ؽلرّ  من يعين ،الدار باب على صوتوُ  ُيسمع حّت صوتو يرفعُ  فكاف ،هبم نَقتدي كي
 ثَو ٌ  ثَ ْوبَان َلوُ  فَ َيُكونُ  الَبارِد بِاْلَماءِ  ِاْستَ َعانَ  َوِعك ِإَذا َكانَ  - احُلمَّى من للخَلص بفاطمة يستغيث الباقر
 يَا :الدَّار بَا ِ  َعَلى ُصوتُو ُيْسَمعَ  َحتَّى يُ َناِدي ثُمَّ  ،بَينَ ُهَما يُراوِحُ  َجَسِده َعَلى َوَثو ٌ  الَباِرد اْلَماءِ  ِفي

  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الباقرُ  إمامنا يفعل كاف ىكذا - ُمَحمَّد بِنتَ  فَاِطَمةُ 
 ػلتاج ادلعطيات ُكلِّ  إيرادُ  ،ادلعطيات ُكلَّ  أوردتُ  ما ِإنَّين قطعاً ! ؟..ادلعطيات ىذه ُكلِّ  بعد تستنتجوف ماذا
 ادلعطيات ومن ادلعطيات من والكثري الكثري أيديكم بي وضعتُ  صحيحٌ  ،الوقت ىذا من أطوؿ وقتٍ  إىل

 .ادلهمَّة
 8إليها نصل الَّيت اخلَلصة

 ،واحد معن ،معن ذلا الصََّلة أفَّ  8اخلَلصةُ  ،تعاىل ا شاء إفْ  القادمة احللقاتِ  ح يتواصلُ  احلديث زاؿ وال
ا ادلعن وىذا  بفحوى ،بألفاظها ،تفاصيلها بكلِّ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا بإماـ مرتبطةٌ  حقيقةٌ  أهنَّ

 ح لذلك ُمضطرٌ  وأنت ُأخرى وترفعُ  رِجَلً  َتطرحُ  حي أنَّك الَّذي احلدِّ  إىل ،بسكناهتا ،حبركاهتا ،ألفاظها
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 حقيقيٍ  بنحوٍ  مرتبطٌ  ذلك وُكل   ،الباطل وإماتة احلقّ  إقامة إىل ُتشري ِداللةٌ  لوُ  ذلك فإفَّ  التشه د َجلسة حاؿِ 
  .عليو وسَلمو اِ  صلواتُ  زماننا بإماـ
 جليّ  بشكلٍ  الص ورة تتضح حّتَّ  احلكم تستعجلوا ال َعَليّ  تصربوا أفْ  ادلاضية احللقات ح منكم طلبت كما

 إلكماؿِ  القادـ السَّبت يـو ح تعاىل ا شاء إفْ  ألتقيكم ،بقيَّة وللكَلـ صلة للحديث ،اذباىاهتا مجيع ح
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  ثقافة ساحة ح ،والعرتة الكتاب أجواء ح ،األجواء ىذهِ  ح حديثنا
  ... احلي ذلك إىل ،أمجعي عليهم
 ... الَقَمر رَِعايَة ِح  أَترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍَََ ًَُِخَببِعِْنَب ُِشَبىِدِّنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُسني أَخِْهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف َّب

  ... احلُسني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أِبِْ يف ... اٌمََّس شَبشَت عٍَََ اٌشَّبشَت َٔفسِ عٍَََ ًاٌٍُّْخَمََ ... خَِّْعبً اٌدُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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 :وفي الختام
َل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع َل 
يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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