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  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَعد اخلَّْعًٌُْ تُبعاٌعَّب تُمٍََحَاٌْ

  14ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد اخَلْمُسون ةُ بعالسَّا احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعًتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبُتَ 

 ...(الصَّالة معاني) :حلقاتِ  من العاشرة بعد الرابعةُ  احللقةُ  ىي وىذه
 الكَلمِ  ُكل   قطعاً  ،السجود معٌت أنواعِ  بيانِ  ح وربدَّثتُ  ،السجود أجواءِ  ح ادلاضية احللقةِ  ح الكَلمُ  كان
 جاء يالَّذ الرضا إمامنا قول فناءِ  ح حديثٍ  من بقي وما احللقة وىذه السابقةِ  احللقاتِ  ح تقدَّم الَّذي

اث إلحياء البيت آل مؤسَّسةِ  طبعةِ  حبسبِ  ،501 صفحة ،الرضوي الفقوِ  ح مذكوراً   ِعْندَ  َواْنوي) :الًت 
نَ ْيك ُنّصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل َوآِلو َعَلْيوِ  اهلل َصلَّى اهلل َرُسول َوِذْكرَ  اهلل ِذْكرَ  الصَّاَلةِ  اْفِتَتاحِ   (،َعي ْ

 ىذه وح ،الصغَتة الكلماتِ  ىذه ح يًتكَّزُ  الصََّلةِ  مضمونِ  فخَلصةُ  .العبارات ىذه فناءِ  ح الكَلمُ  زال ال
 . القصَتة اجُلمل

 ح جاء فيما نقرأُ  وضلن ،التذّلل ىو اللغوي ادلعٌت ح والّسجود :اللغوي ادلعٌت ح الّسجودِ  عن ربدَّثتُ 
 اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ح ونقرأُ  (،الُعُبوِديَّة ِبُذلِّ  َجَوارَِحَنا َوَذلِّل) :الشَّريف السرادب زيارة عند يقرأ الَّذي االستئذان

 ا صلواتُ  احلسُت طلاطبُ  مقدِّمتها أدعيةِ  ح وارث زيارة ح ونقرأُ  (،َلُكم َشيءٍ  ُكل   َوَذلَّ ) :الكبَتة
 اللغوي الّسجودُ  ،وجلي   واضحٌ  ادلعٌت ىذا (،قْ بِالرِّ  اْلُمقر   َأَمِتك َواْبن َعْبِدك َواْبنُ  َعْبُدكَ ) :عليو وسَلموُ 
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام يدي بُت زُلَمَّد آل فناءِ  ح حقيقتوِ  وبكلِّ  مضمونوِ  بكلِّ  يتجلَّى

ا :الفطري الّسجود  ،بوجهوِ  ،بدنوِ  دبقادم األرض على اإلنسانُ  يقع أنْ  وىو ،الُعرح ُيسمَّى أن ؽلكن وردبَّ
 من ظلاذج لكم عرضت وقد ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  فناء ح ،زماننا إمام فناء ح بكلِّو وىذا ،بصدرهِ  ،بيديوِ  ،هتوِ جبب

اب على الّسجود من ،قبورىم على الّسجود من ،الشريفة زياراهتم ح جاء فيما ادلضمون ىذا  فناء ح الًت 
 اجلنان مفاتيح تراجعوا أن وؽلكنكم الكَلم مرَّ  ،كذل غَت إىل اخلدود وتقليبِ  الوجوِ  تقليبِ  من ،قبورىم

 بعظمة اإلنسانُ  يشعر حينما الفطري الّسجودُ  ،جليةً  واضحةً  الصورة ىذه ذبدوا كي الشَّريفة زياراهتم وارأوتق
 .لذلك تدفعوُ  الفطرةُ  ،وجهوِ  على ُمكبَّاً  ساجداً  فيسقطُ  عظيمٍ 

 ح بوِ  يؤتى الَّذي ىو ىذا ،معيَّنة ىيئةٍ  ح ،القبلة هةِ مواج ح شروط لو الَّذي وىو :الطقوسي الّسجودُ 
 أشارت الَّذي ىو ىذا ،الفقهية الُكتب ح شروط لو الَّذي الطقوسي الّسجود ،ادلندوبةِ  ،ادلفروضةِ  الّصلوات
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 وادلعٌت الطقوسي ادلعٌت بُت فيما دبثالٍ  جئتكم وقد ، إالَّ  يصحُ  ال الّسجود أنَّ  من الشَّريفةُ  الرِّواياتُ 
 الطقوسِ  جهة من ولكنَّنا ،األَِئمَّةِ  منازل دون ىو اللقبِ  فمضمونُ  ،ادلؤمنُت أمَت بلقبِ  يرتبطُ  فيما احلقيقي
 يصح   ال الرِّوايات حبسب الطقوسي الّسجودُ  ،األوصياء سيِّد على إالَّ  اللقب ىذا نطلق ال تعاليمهم حبسب

 الّصلوات ح ،الصََّلةِ  بعنوان ادلرسومةِ  العباداتِ  ح بوِ  نأت إنَّنا ، إالَّ  يصح   ال ذلك من وادلراد ، إالَّ 
 الّسجودُ  ىذا ،واجب سجودٌ  ىناك ،واجب سجودٍ  بكلِّ  يرتبطُ  فيما وكذلك ادلندوبة الّصلوات وح الواجبةِ 

 ّسجودال ىو ىذا ،الصََّلة متّممات مجلةِ  من يكونُ  وقد الصََّلة نطاق عن خارجاً  يكونُ  قد الواجب
  .الطقوسي

 اْلُمعنونةِ  الظاىرةِ  العباداتِ  ح إنَّوُ  وتعاىل سبحانو ا لغَت غلوزُ  ال أنَّوُ  من الرِّوايات عنو تتحدَّثُ  الَّذي ىذا
 مجلة من أو الصََّلة نطاق خارج يكونُ  قد الَّذي الواجبِ  الّسجود وح وادلندوبة الواجبةِ  الّصلوات ح ادلتجليَّةِ 

 .الطقوسية أحكاموِ  ح الطقوسي شكلوِ  ح ىذا ،َلةالصَّ  متّممات
 ،ادلعٌت .أمجعُت عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  إليهم ركوعنا وح سجودنا ح نتوجَّوُ  فإنَّنا مضمونو ح أمَّا

 األرضي عادلنا ح زماننا إمامُ  ،ا وجوُ  ىم زُلَمَّد آل وصريح واضحٌ  الرَّضوي الفقو وحديثُ  ،واحد ،ادلضمون
 ال ُمَحمَّديَّةِ  باحلقيقةِ  نرتبطُ  ضلنُ  ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقةِ  وبُت بينوُ  فيما انفصال ال ال ُمَحمَّديَّة احلقيقية وجوُ  ىو
 وىي هبا وقائمٌ  منها مشتقٌ  وجوده الوجود فكل   ال ُمَحمَّديَّة باحلقيقةِ  يرتبطُ  الوجود وكل   زماننا إمام خَلل من

 ؛اأَلْعَظم اأَلْعَظمِ  اأَلْعَظمِ  الَعِظّيم وباْسِْكَ  ،غَته إىل منو ؼلرجُ  فَل ظّلوِ  ح فاستقرَّ  خلقوُ  الَّذي ا وجو
 َيْخرجُ  َفاَل  ِظلِّك ِفي فَاْستَ َقرَّ  َخَلْقَتوُ  الَّذي اأَلْكَرم اأَلَجلِّ  اأَلَعزِّ  اأَلْعَظم اأَلْعَظمِ  اأَلْعَظمِ  َوبِاْسِمكَ )

 الوقتِ  نفس ح ال ُمَحمَّديَّة للحقيقة توج وٌ  ىو الوقت نفس ح زماننا إمام إىل توجَّوُ ن فنحن (،َغْيِرك ِإَلى ِمْنكَ 
 احلقيقةُ  وىي احلقيقي ا وجو إىل فنّتجوُ  نتوجَّو الباب ىذا من ا باب ىو ادلعصوم اإلمامُ  ، توج وٌ  ىو

 زبرجُ  فَل ظلوِ  ح فاستقرَّت خلقها فقد ،ا إىل نتوجَّوُ  ناإنَّ  ال ُمَحمَّديَّة احلقيقةِ  إىل نتوجَّوُ  وحُت ،ال ُمَحمَّديَّة
  .غَتهِ  إىل منوُ 
 :أقول حُت ،الد عاء ىذا صحَّة ح يشكَّ  أن يستطيع أحداً  أنَّ  أعتقد وال ؟الصغَت اجلّوشن دعاء ح نقرأُ  ماذا
 بلحن خربةٌ  ذلم شلَّن ،البيت أىل ديثحب خربةٌ  ذلم شلَّن الد عاء ىذا صحَّة ح يشك   أحداً  أنَّ  أعتقدُ  ال إّنٍت
 اجلنان مفاتيح ىو ىذا ،وادلزارات وادلناجيات األدعية كتب ح خربةٌ  ذلم شلَّن ،أدعيتهم ح البيت أىل

 إمامنا عن مروي   دعاءٌ  الصغَت اجلوشن دعاءُ  ،الصغَت اجلوشن دعاء على اذىبوا ،بيوتكم ح الَّذي الكتاب
 دعاء آخر ح ؟نقرأ ماذا الد عاء آخر ح ،الكاظمي الن ََّفس على دالةٌ  فاظوُ أل كلماتوُ  ،جعفر ابن موسى

اً  وصرػلة واضحة العبارات اجلوشن اً  جدَّ  ،الرئيسة الصغَت اجلوشن دعاء مقاطع ُنكمل أن فبعد ،جدَّا جدَّ
 ذاىك ؟سجودنا ح نقول فماذا ،السجود إىل نذىبُ  الد عاء ىذا مقاطع من مقطع آخر نكمل أن بعد



 71ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 751 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 7 - 
 

  :نقول
 يُعز   الَّذي الوجو ىذا ؟وجوٍ  أي   اجلليل العزيزُ  الوجوُ  ىذا - اْلَجِلْيل الَعزِيّز ِلَوْجِهكَ  الّذلِْيل َوْجِهي َسَجدَ 

 هللا َوْجوُ  أَْينَ  ،اأَلْعَداء َوُمِذل   اأَلْولَِياء ُمِعز   أَْينَ ) ؟الشريف الن دبة دعاء ح نقرأ ماذا ،األعداء ويذل   األولياء
 لوجهي ىنا الذليل صفةُ  - اْلَجِلْيل الَعزِيّز ِلَوْجِهكَ  الّذلِْيل َوْجِهي َسَجدَ  -( اأَلْولَِياء يَ تَ َوجَّوُ  ِإلَْيوِ  الَِّذي

 بادلعٌت يديو بُت ذليلٌ  فوجهي (،الُعُبوِديَّة ِبُذلِّ  َجَوارَِحَنا َوَذلِّل) :اللغوي بادلعٌت إلمامي ساجدٌ  وجهي ألنَّ 
 ىو فمضمونوُ  طقوسي سجودٍ  عن ىنا واحلديثُ  ،أقداموِ  ترابِ  على ُمِكبَّاً  أقعُ  فإّنِّ  ،العرح ادلعٌتوب ،اللغوي

  .ىو
لِْيل َوْجِهي َسَجدَ  اِئم ِلَوْجِهكَ  الَفاِني الَباِلي َوْجِهي َسَجدَ  ،اْلَجِلْيل الَعزِيّز ِلَوْجِهكَ  الذَّ  وًُُّ﴿ - الَباِقي الدَّ

اِئم ِلَوْجِهكَ  الَفاِني الَباِلي َوْجِهي َسَجدَ  - ىو إنَّوُ  ،﴾زَبِّهَ ًَخْوُ ٌَبْمَىًَ ۞ فَبٍْ عٍٍََْيَب َِْٓ  َسَجدَ  ،الَباِقي الدَّ
 َوَما َوَعْظِمي َوِجْلِدي َوَدِمي َوَلْحِمي َوَبَصِري َوَسْمِعي َوْجِهي َسَجدَ  ،الَكِبْير الَغِني ِلَوْجِهكَ  الَفِقْير َوْجِهي
 ا وجو إىل سجودي ح أتوجَّو ؟أتوجَّو أين ولكنٍَّت ، الّسجودُ  - الَعاَلِمْين َربِّ  هلل ّنيمِ  اأَلْرضُ  َأقَ لَّت

اً  وصرػلة واضحة العبارات ،أيضاً  ا لوجو ىو الّسجود مضمون فإنَّ  توجَّهتُ  فإذا  َوْجِهي َسَجدَ  - جدَّ
لِْيل اِئم ِلَوْجِهكَ  الَفاِني َباِليال َوْجِهي َسَجدَ  ،اْلَجِلْيل الَعزِيّز ِلَوْجِهكَ  الذَّ  الَفِقْير َوْجِهي َسَجدَ  ،الَباِقي الدَّ

 صلواتُ  احلوائج باب إمامنا عن ادلروي الصغَت اجلوشن دعاء ح جاء ما آخرِ  إىل - الَكِبْير الَغِني ِلَوْجِهكَ 
  .عليو وسَلموُ  ا

 ،احلجّ  أسرار من بشيءٍ  ترتبطُ  تفاصيلَ  وعن احلجّ  عن ربدَّثتُ  وقد الكرمي الكتاب آيات إىل ذىبنا إذا ضلن
 ًَؤَحٌُِّّاْ؟ ﴿قرآننا يقول ماذا اآلية أّول ح ،ادلئة بعد والتسعُت السادسةِ  اآليةِ  وإىل البقرة سورة إىل نذىبُ  حُت

 الباقرِ  كلمات ىذه احلجّ  سبامُ  ،اإلمام لقاءُ  احلجِّ  سبام :قالوا ؟قالوا ماذا واألَِئمَّةُ  ،أسبوا ؛﴾ٌٍِّوِ ًَاٌْعُّْسَةَ اٌْحَحَّ

 ،اإلمام لقاءُ  احلجِّ  وسبامُ  ؛﴾ٌٍِّوِ ًَاٌْعُّْسَةَ اٌْحَحَّ ًَؤَحٌُِّّاْ﴿ :الكلمات ىذه ذكر ح تًتى احلديث كتب ،والصَّادق
 عتصاماال ىو ىو (،باهلل اْعَتَصمَ  فَ َقد ِبُكم اْعَتَصمَ  َمنْ ) :الكبَتة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ح ادلذكور ادلعٌت نفسُ  ىو
 معصيةٌ  ذلم وادلعصيةُ  ،وتعاىل سبحانوُ   طاعةٌ  ذلم الطَّاعةُ  ،ا على توك لٌ  عليهم التوك ل ،با اعتصامٌ  هبم
 ادلضامُت (،اهلل ُعبد وبعبادتنا) :الرِّوايات وستأتينا يقولون ىم ، بغضٌ  ذلم والبغضُ   حب   ذلم احلب   ،

  .الزِّيارات كلِّ  ح ،األدعية كلِّ  ح ،الكرمي الكتاب طول على تتكرَّر ادلضامُت ىذه ،ىي ىي
 احلجِّ  سبامُ  ،هبم إالَّ  ،بلقياه إالَّ  يتحقَّق ال التمامُ  وىذا ، والعمرةِ  احلجِّ  فتمامُ  ،﴾ٌٍِّوِ ًَاٌْعُّْسَةَ اٌْحَحَّ ًَؤَحٌُِّّاْ﴿
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 من وجزءٌ  الطقوسِ  من جزءٌ  ىو اجلسدي اللقاءُ  قطعاً  ،اجلسدي اللقاء عن ىنا أربدَّثُ  ال وأنا ،اإلمام لقاءُ 
 ىذه كلِّ  من وأكرب وأكرب أكرب القضيَّةُ  احلواس وتتجاوز ادلسافات تتجاوز بأئمَّتنا عَلقتنا لكن ادلناسك

 .الضيقة ادلعاّن
 ًَاٌْعُّْسَةَ اٌْحَحَّ ًَؤَحٌُِّّاْ﴿ :ادلئة بعد والتسعُت السَّادسةِ  اآليةِ  ح قلت كما البقرة سورة ح ،عمران آل سورة ح

 َِِٓ اٌْبٍَْجِ حِحُّ﴿ ؛النَّاس على  ؛﴾اٌنَّبضِ عٍََى ًٌٍَِّوِ﴿ :عمران آل سورة من والتسعُت السَّابعةِ  اآليةِ  ح ﴾،ٌٍِّوِ

 سورة ح ،البقرة سورة ح ﴾،ٌٍِّوِ ًَاٌْعُّْسَةَ اٌْحَحَّ ًَؤَحٌُِّّاْ﴿ ،النَّاس على وِ   البيتِ  فِحج   ؛﴾ظَبٍِالً إٌٍَِْوِ اظْخَطَبعَ

  ﴾.ظَبٍِالً إٌٍَِْوِ اظْخَطَبعَ َِِٓ اٌْبٍَْجِ حِحُّ اٌنَّبضِ عٍََى ًٌٍَِّوِ﴿ :عمران آل
 قصة ح احلجّ  سورة إىل ذىبنا إذا ،إبراىيم قصَّة ح احلجّ  سورة إىل ذىبنا إذا ،إبراىيم سورة إىل ذىبنا إذا

 اٌنَّبضِ فًِ ًَؤَذِّْ﴿ ،إليك يأتون ؛﴾ٌَإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فًِ ًَؤَذِّْ﴿ :العشرينو  السَّابعة اآلية ح واخلطابُ  إبراىيم

 ىذا ﴾،بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فًِ ًَؤَذِّْ﴿ :البيت يأتون اآلية قالت وال ،ا يأتون اآلية قالت ما ،﴾زِخَبالً ٌَإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ
 ، احلج   وادلعٌت وادلضمونِ  واإلؽلانِ  احلقيقةِ  ح للبيت يكون الطقوس وح ، ىو الَّذي احلج   ىذا ،احلجّ  ىو
 ٌَإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فًِ ًَؤَذِّْ﴿ :إبراىيم ؟أين إليها يتوجَّهون الَّيت اجلهةُ  ولكن ،للبيت يكون الطقوسِ  وح

 ىناك إبراىيم فيها كان معينةٍ  سنةٍ  عن تتحدَّث ال ىنا يةُ اآل ،﴾عٍَِّكٍ فَحٍّ وًُِّ ِِٓ ٌَإْحِنيَ ضَبِِسٍ وًُِّ ًَعٍََى زِخَبالً
 فلسطُت إىل ورجع البيت لبناء جاء إبراىيم ،احلجاز ح يقطن كان ما فإبراىيم ،أبداً  ،إليو جاءوا واحلجاج

 ح كما القيامة يوم إىل ىذا يومنا إىل مطلق بشكل احلجِّ  عن ىنا واخلطاب ،فلسطُت ح اليوم وقربهُ 
  .علي   شيعة من وإبراىيم ،إبراىيم يأتون ىؤالء القيامة يوم إىل يعٍت القيامة يوم إىل الرِّوايات ح ،ياتالرِّوا

 فإنَّ  اآليات قراءة ح نستمرّ  إذا ،﴾عٍَِّكٍ فَحٍّ وًُِّ ِِٓ ٌَإْحِنيَ ضَبِِسٍ وًُِّ ًَعٍََى زِخَبالً ٌَإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ فًِ ًَؤَذِّْ﴿

 زَشَلَيُُ َِب عٍََى َِّعٌٍَُِْبثٍ ؤٌََّبٍَ فًِ اٌٍَّوِ اظَُْ ًٌََرْوُسًُا ٌَيُُْ َِنَبفِعَ ٌٍَِشْيَدًُا﴿ :احلجّ  تفاصيل كلِّ  عن دَّثُ تتح اآليات

 ياتأخر  ح احلجّ  مناسك آخر ح ؟الذبيح يكون مىت ﴾اٌْفَمِريَ اٌْبَبئِطَ ًَؤَطْعٌُِّا ِِنْيَب فَىٌٍُُا اٌْإَْٔعَبَِ بَيٍَِّتِ ِِّٓ

 ح تفثهم ليقضوا ﴾ُٔرًُزَىُُْ ًٌٌٍَُْفٌُا حَفَثَيُُْ ٌٍَْمْضٌُا ثَُُّ ۞ اٌْفَمِريَ اٌْبَبئِطَ ًَؤَطْعٌُِّا ِِنْيَب فَىٌٍُُا﴿ ،احلجّ  مناسك
ا تفثهم ليقضوا ،اإلمام ليزوروا البيت أىل أحاديث  ىذا ىو التفث نقائصهم ومن أوساخهم من ؼللصون إظلَّ
  .اإلمام بلقيا ذلك كلِّ  من لصونؼل ،واألوساخ النقائص
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َّفٌُا ُٔرًُزَىُُْ ًٌٌٍَُْفٌُا﴿ اإلمامة نذور ىذه ؟نذور أيّ  ؛﴾ُٔرًُزَىُُْ ًٌٌٍَُْفٌُا حَفَثَيُُْ ٌٍَْمْضٌُا ثَُُّ﴿  ﴾اٌْعَخٍِكِ بِبٌْبٍَْجِ ًٌٍََْطٌَّ

 حَفَثَيُُْ ٌٍَْمْضٌُا ثَُُّ﴿ :واضحة تاآليا ىذه احلجّ  مناسك من وجزءٌ  ،اإلمام بلقيا التطه ر وىو ىنا التفثِ  فقضاءُ 

 ؤٌََّبٍَ فًِ اٌٍَّوِ اظَُْ ًٌََرْوُسًُا ٌَيُُْ َِنَبفِعَ ٌٍَِشْيَدًُا﴿ ،األمر الم ىذه ،﴾اٌْعَخٍِكِ بِبٌْبٍَْجِ ًٌٍََْطٌََّّفٌُا ُٔرًُزَىُُْ ًٌٌٍَُْفٌُا

 الفقَت البائس وأطعموا منها فكلوا ،﴾اٌْفَمِريَ اٌْبَبئِطَ ًَؤَطْعٌُِّا ِِنْيَب ٌٍُافَىُ اٌْإَْٔعَبَِ بَيٍَِّتِ ِِّٓ زَشَلَيُُ َِب عٍََى َِّعٌٍَُِْبثٍ
 أمرياً  الفعلُ  جاء ىنا بينما األمر الم مع مضارع جاء الفعل لذلك ،ذلم منافع ليشهدوا دبستوى تكن مل
 ذلك بعد ولكن ،﴾اٌْفَمِريَ اٌْبَبئِطَ ؤَطْعٌُِّاًَ ِِنْيَب فَىٌٍُُا﴿ ،منها يأكلوا أن بالضرورةِ  ليس ألنَّوُ  ؛﴾ِِنْيَب فَىٌٍُُا﴿

 بِبٌْبٍَْجِ ًٌٍََْطٌََّّفٌُا ُٔرًُزَىُُْ ًٌٌٍَُْفٌُا﴿ ؛األمر الم مع مضارع فعل ؛﴾حَفَثَيُُْ ٌٍَْمْضٌُا ثَُُّ﴿ ؛مشدَّداً  األمر يعود

  ﴾.ٌَإْحٌُنَ بِبٌْحَحِّ اٌنَّبضِ ًفِ ًَؤَذِّْ﴿ :وصريح واضح بشكلٍ  احلجّ  تفاصيل ىذه ،احلجّ  تفاصيل ىذه ،﴾اٌْعَخٍِكِ
 علي   مضمونوُ  وإبراىيم ،إبراىيم والبوابةُ  ادلعصوم بلقيا كمالوُ  سباموُ   احلج   ،العبادات سائر ح ىو ىو ادلعٌت
 ا وجو إىل نتوجَّوُ  عباداتنا ح ضلن ،العبادات سائر ح ىي ىي ادلضامُت ىذه باطناً  األنبياء مع كنت

 واألعمال ،زماننا إمام والية دون من باطلة األعمال معٌت ىو وىذا ،زماننا إمام ِعرب ا وجو إىل والتوج وُ 
 ىكذا - اأَلْعَمال تُ ْقَبلُ  ِبَوََليَِتكَ  أنَّ  َأْشَهدُ ) :مغفورة السيئات مضاعفة احلسنات ،زماننا إمام بوالية مقبولة
 اأَلفْ َعال َوتُ زََّكى اأَلْعَمال تُ ْقَبلُ  ِبَوََليَِتكَ  أنَّ  َهدُ َأشْ  - زماننا إمام طلاطب الشريفة زيارتو ح طلاطبوُ 

 ادلعٌت وىذا ،الفهم ىذا ِعرب العقيدة ىذه ِعرب ادلضمون ىذه ِعرب (،الّسيَِّئات َوتُْمَحى اْلَحَسَنات َوُتَضاَعفْ 
 .هاوتفاريع تفاصيلها كلِّ  وح شؤوهنا كلِّ  وح أركاهنا كلِّ  ح العبادات مجيع ح غلري

  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 الصََّلة معاّن عن احلديثِ  ح البدايةُ  كانت بل ادلتقدِّمة احللقاتِ  ح عنو احلديثُ  مرَّ  والَّذي :األوَّل القانونُ 

 أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرفْ  مْ لَ  َمنْ ) :َعَلْيو َوَسََلُموُ  ا َصَلَواتُ  الَباِقر َجْعَفرٍ  َأِب  ِإَماِمَنا َعنْ  :القانون ىذا من
 الصََّلةِ  معرفةُ  ،حقَّنا أنكر فقد الصََّلة يعرف مل من ،أعيننا أمام دائماً  نضعوُ  أن البدَّ  القانون ىذا (،َحقََّنا
 الكتابِ  ثقافة ح جاء ما حبسبِ  مضموهنا ببيان تتكفَّلُ  احللقاتُ  وىذه ،مضموهنا نعرف أن البدَّ  :أوَّالً 

 عن ،األوَّل ادلعٌت عن سأربدَّثُ  ،أفاقها كلِّ  ح الصََّلةِ  معاّن كلِّ  عن سأربدَّثُ  أنٍَّت يعٍت ال ىذا ،ةوالعًت 
 من وأعمق وأعمق وأكثر أكثر والرِّوايات اآليات طوايا ح ومضامُت دالالت فللصََّلة وإالَّ  ،األوَّل ادلضمون

 .احللقات ىذه نم بقي فيما سأذكرهُ  والَّذي ذكرتوُ  الَّذي ىذا كلِّ 
 ح :أوَّالً  الصََّلةِ  معرفةُ  (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) :أعيننا أمام دائماً  يبقى :األوَّل القانون
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 ادلعٌت ىذا ،وباطنهم بظاىرىم نؤمنُ  ضلنُ  ،وأحكامها وآداهبا طقوسها معرفة ح :وثانياً  ،مضموهنا معرفةِ 
 االلتزام ح أساسي   ،البيت أىل حديث فهم ح أساسي   ،الُقرآن فهم ح أساسي   ،ينالدِّ  فهم ح أساسي  
 .مضموهنا معرفة إىل حباجةٍ  ضلن :أوَّالً  الصََّلةِ  معرفةُ  ،الشرعي

 وآداهبا الصََّلة بطقوس عارفاً  ُكْنتَ  لو (،َعَليو َأقْ بَ ْلت َما َصاَلِتك ِمن َلك) :الثَّاّن القانون ىو وىذا
ا مضموهنا دون من امهاوأحك  ضيعتموّن علينا تدعو وىي بوجوىنا ُتضرب ،بوجهك وُتضربُ  ستُ َلف فإهنَّ

 .الشَّريفة أحاديثهم تقول ىكذا ا ضيَّعكم
 أىل حدَّىا ما حبسب واألحكامِ  واآلدابِ  الطقوسِ  ومعرفةِ  أوَّالً  الصََّلة مضمون معرفةِ  إىل حباجةٍ  فنحنُ 
 ،طقوس لصَلتوِ  ،آداب وآلو عليو ا صلَّى لصَلتوِ  (،بصَلت صل وا) :قال الَّذي ىو األعظم النب   ،البيت

ا الصََّلة عن قيل لذلك ،تفاصيل لصَلتوِ  ،تعقيبات لصَلتوِ  ،مقدِّمات لصَلتوِ  ،أحكام لصَلتوِ   حبرٌ  ،حبر إهنَّ
 وباطنوُ  أنيق ظاىرهُ  الُقرآن فيِصفُ  الُقرآنِ  عن ادلؤمنُت أمَت يتحدَّثُ  ،العميق مضموهنا ح ،مضموهنا ح

 عميق وباطنها ،وأحكامها وطقوسها بآداهبا بااللتزامِ  الصََّلةِ  أناقةُ  ،أنيق ظاىرىا الصََّلة ىي كذاك ،عميق
  .حقَّهم عرف عرفها فمن ،ومضامينها دالالهتا ح ،العميق حبرىا ح

 (.َحقَّنا أَْنَكر فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) ؛تذكَّروه :األوَّل القانونُ 
 (.َعَليو َأقْ َبلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمن َلكَ ) ؛أيضاً  تذكَّروه :الثَّاّن القانون
 القَلدة عُتُ  ىي (،ِسَواَىا َما رُدَّ  رُدَّت َوِإنْ  ِسَواَىا َما قُِبل قُِبَلت ِإنْ  اْلدِّين َعُمودُ  الصَّالةُ ) :الثَّالث القانونُ 

 ،تُقدَّس أن البدَّ  ،صورهتم ىي ،يريدون ما حبسب هبا يؤتى أن البدَّ  ألعمالا ح القَلدة وعُتُ  ،العبادات ح
  .الّصورة ىذه ُتكرَّم أن البدَّ  ،تُنزَّه أن

 الصََّلةُ  ،الصورة لذي صورةٌ  الصََّلةُ  ،الّصورة ظلمت األصل ظلمت مثلما األمةُ  ؟ىذا فعلت ىل األمة لكنَّ 
 ح قصَّرنا زمانا إمام حقّ  ح قصَّرنا مثلما ،صورتو ظلمت زماننا إمام ظلمت مثلما األمَّة ،زماننا إلمام صورةٌ 
 ابن ادلفّضل إىل الصَّادق إمامنا كتبها الَّيت الرِّسالةُ  .العبادات وسائرُ  والصيامُ  الصََّلةُ  ىي الَّيت صورتو حقّ 
 من الصَّفار جعفرٍ  أب خنالشي الدَّرجات بصائرُ  ىو وىذا ،ادلوضوع هبذا ترتبطُ  منها سطوراً  عليكم أقرأ ،عمر

 الّصورةُ  تتَّضح كي سطورىا من بعضاً  أقرأ ؟الرِّسالة ىذه ح جاء ماذا ،العسكري احلسن إمامنا أصحاب
 عن رسالةً  َكتب ادلفضَّل ،ادلاضية احللقات ح حىتَّ  أو احللقة ىذه ح حديثي من مرَّ  الَّذي مع متناسقة
 احلاجة موطن إىل أذىب النقطة ىذه عند الوقوف أُطيل أن أريد ال ،ابيةِ اخلطَّ  من كانوا الشِّيعةِ  من رلموعةٍ 

 : للمفضَّل يقول الصَّادقُ  فإمامنا ،الصَّادق إمامنا كَلم من
 ْمَرةَ َوالعُ  َواْلَحجَّ  َرَمَضان َشْهرِ  َوُصومَ  َوالزََّكاةَ  الصَّاَلةَ  َأنَّ  يَ ْزُعُمون أَن َُّهم بَ َلَغكَ  أنَّوُ  َوذََكْرتَ  ؛ َوذََكْرتَ 
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 ِمن وَاَلْغِتَسال الط ْهرَ  َوَأنَّ  ،رَُجل ُىو اْلَحَرامَ  َوالشََّهرَ  اْلَحرامَ  َواْلَمْشعرَ  اْلَحَرامَ  َواْلبَ ْيتَ  اْلَحَرامَ  َواْلَمْسِجدَ 
 َمنْ  َأنَّ  ِبَزْعِمِهم َذِلكَ  ذََكُروا َوأَن َُّهم رَُجل ُىو ِعَباِدهِ  َعَلى اهلل افْ تَ َرَضَها َفرِْيَضةٍ  وَُكلَّ  ،رَُجل ُىو اْلَجَنابَةِ 

 - الرجل بذلك دبعرفتو ،الرجل بذلك يعٍت ؛بو بعملو اْكتَ َفى - ِبوِ  ِبَعَمِلوِ  اْكتَ َفى فَ َقد الَرُجل َذِلكَ  َعَرفَ 
 من - ةالصِّفَ  ِبَهِذهِ  َيِدّين َكانَ  َمنْ  أَنَّوُ  ُأْخِبُركَ  -؟ ىؤالء مثل عن الصَّادق إمامنا قال ماذا - َعَمل َغْيرِ  ِمنْ 

َها َتْسأَلُِني َكَتْبتَ  الَِّتي الصَِّفة ِبَهِذهِ  َيِدّين َكَان َمنْ  - يعتقد يعٍت يدين ،ىكذا دينوُ  كان  ِعْنِدي فَ ُهو َعن ْ
  .مشرك ىذا - ِفْيو َشكَّ  ََل  الشِّْركِ  بيِّنُ  َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  بِاهللِ  ُمْشِركٌ 

 مضمون يعرفُ  كان لو ،الصََّلة مضمون يعرفُ  ال ىو ،لصََّلةا مضمون يعرفُ  بأنَّوُ  يقول ىكذا الَّذي ىذا
 طقوسها ح ظاىرٌ  قالبٌ  وذلا معٌت ذلا الّصورةُ  وىذه ،الّصورة لذي صورةٌ  ىي الصََّلة ىذه أنَّ  لعرف الصََّلة
 َيِدّين َكانَ  َمنْ  أَنَّوُ  ُأْخِبُركَ  - أمجعُت عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  سَتهتم كانت وىكذا ،وأحكامها وآداهبا
َها َتْسأَلُِني َكَتْبتَ  الَِّتي الصَِّفة ِبَهِذهِ   - ِفْيو َشكَّ  ََل  الشِّْركِ  بيِّنُ  َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  بِاهللِ  ُمْشِركٌ  ِعْنِدي فَ ُهو َعن ْ

 ادلعرفة ىو الدِّين ،ادلعرفة ىو الّدين - اْلَمْعرَِفة ِىي ِإنََّما َذِلكَ  َأنَّ  َزَعم َفَمنْ  - آخر موطنٍ  ح يقول أن إىل
 ح الشريف الكاح ح الرِّوايةُ  إمامك عرفت ىل بصَت أبا اإلمام سأل حُت ،موازينهم حبسب ادلعرفة ولكن
 بلغت فقد ،حسبك (،إذاً  حسبك :قال ،الكوفة من أخرج أن قبل :قال ؟إمامك عرفت ىل) :األوَّل اجلزء

 ح علناً  نطلقها ضلنُ  دبعرفةٍ  ،موازينهم حبسب! ؟ضلوٍ  بأيِّ  ولكن ،إمامك عرفت إذا إذاً  حسبك ،الكمال
 (.َوآِخرُِكم َوَأوَِّلُكم َوَعاَلنَِيِتُكم َوِسرُِّكم َوبَاِطِنُكم ِبظَاِىرُِكم ُمْؤِمنٌ  ِإنِّي) :زياراهتم

 كذَّاب ىذا - َوَأْشَرك َكَذبَ  دفَ قَ  طَاَعة ِبَغْيرِ  اْكتَ َفى َعَرفَ  ِإَذا أَنَّوُ  اْلَمْعرَِفة ِىي ِإنََّما َذِلكَ  َأنَّ  َزَعم َفَمنْ 
 ماذا الُقرآن - اْكتَ َفى َعَرفَ  ِإَذا أَنَّوُ  اْلَمْعرَِفة ِىي ِإنََّما َذِلكَ  َأنَّ  َزَعم َفَمنْ  - وأشرك كذب فقد ،ومشرك
 بالكامل سورةٍ  إىل نذىب حُت ؟ا رسول ؼلاطب ماذا ،وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسول ؼلاطب
 الُقرآنية اخلطابات قطعاً  ،األعظم النَّبّ  الُقرآنُ  ؼلاطب كيف ،طو سورةُ  وآلو عليو ا صلَّى بّ الن زباطبُ 
 َِب ۞ طَو﴿ :أسوة رسول ح لنا أليس ؟ا رسول يفعلُ  كان ماذا ولكن ،ا رسول ِعرب لألمَّة ىي أساساً 

ثنارب ىكذا الرِّوايات ﴾،ٌِخَشْمَى اٌْمُسْآَْ عٍٍََْهَ ؤَٔصٌَْنَب  عبادتو ح يقفُ  كان وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسول دِّ
ثنا ىكذا الرِّوايات رجَله تورَّمت حىتَّ  األصابع أطراف على ،قدميو أصابع أطرافِ  على الليلية  ال ضلنُ  ،ربدِّ

 لرسول خطابٌ  ىو اخلطاب ىذا لكن ،الًتيليون إىل ادلليون إىل 5 بنسبة حىتَّ  وال ذلك نفعل أن نستطيع
 على ؟نتصرَّف كيف ضلن يتصرَّف ىكذا نبّينا كان إذا ،لألمَّة ىو ا رسول من الفعل وىذا ،لألمَّة ىو

  .الًتيليون إىل مائة من 5 بنسبة بوِ  نتشبَّو أن األقل
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 كذَّاب ىذا - َوَأْشَرك َكَذبَ  َقدف َ  طَاَعة ِبَغْيرِ  اْكتَ َفى َعَرفَ  ِإَذا أَنَّوُ  اْلَمْعرَِفة ِىي ِإنََّما َذِلكَ  َأنَّ  َزَعم َفَمنْ 
 َلمْ  َذاكَ  - مشرك ىذا ،ضال ىذا ،دبطيع وال بعارف ىو ال ىذا - يُِطع َوَلمْ  يَ ْعِرف َلمْ  َذاكَ  - ومشرك
 ِبَغْيرِ  ِمْنكَ  ِلكَ ذَ  يُ ْقَبلُ  ََل  فَِإنَّوُ  اْلَخْير ِمنَ  ِشْئتَ  َما َواْعَمل اْعِرف ِقْيل َوِإنََّما ،ِقْيلَ  َوِإنََّما يُِطع َوَلمْ  يَ ْعِرف
 منطق ىو ىذا - ِمْنك َمْقُبولٌ  فَِإنَّوُ  َكثُر َأو َقلَّ  الطَّاَعة ِمن ِشْئتَ  َما لِنَ ْفِسكَ  فَاْعَمل َعَرَفت فَِإَذا ،َمْعرَِفة

 وىذا ،عدائهمأ من نتربأ إنَّنا ،نواليهم إنَّنا ،ضلب هم إنَّنا يقولون الَّذين باذباه زُلَمَّد آل منطقُ  ىذا ،زُلَمَّد آل
 وبصيامنا بصَلتنا نلتزم إنَّنا وقالوا ،زُلَمَّد آل عن بعقوذلم ،بقلوهبم أعرضوا الَّذين أولئك مع زُلَمَّد آل منطقُ 

  .اجلهة تلك من كان أو اجلهة ىذه من كان إن سواء حد   على األمر ىو ما الرِّسالة نفس ح ،وحجِّنا
 - ُكلَّوُ  َذِلكَ  فَ َعلَ  َواْعَتَمر َوَحجَّ  َوزَكَّى َصلَّى َمنْ  َوأَنَّوُ  -؟ سالةالرِّ  نفس ح الصَّادق إمامنا يقول ماذا

 ،َيُصم َوَلمْ  ،ُيَصلِّي َوَلمْ  ،َذِلك ِمن َشْيَئاً  ِمْنوُ  يُ ْقَبل َلمْ  طَاَعَتوُ  َعَلْيو اهلل افْ تَ َرضَ  َمن َمْعرَِفةِ  ِبَغْيرِ  - بِتَ َفاِصْيِلوِ 
 ُيَحّرم َوَلمْ  ،يَ َتَطهَّر َوَلمْ  ،اْلَجَنابَة ِمن يَ ْغَتِسل َوَلمْ  ،يَ ْعَتِمر َوَلمْ  - َذِلكَ  أَدَّى َوِإن - جّ َيح َوَلمْ  ،يُ زَكِّي َوَلمْ 
 َلوُ  َوََل  ،َوَسَجد رََكع َوِإنْ  َصاَلةٌ  َلوُ  لَْيسَ  ،َحاَلَل هلل ُيَحلِّل َوَلمْ  - اْلُمَحرََّمات اْجتَ َنبَ  َوِإنْ  - َحَراَماً  هلل

 اّلذي ىذا الرجل أعرف أنٍَّت من يقول الَّذي ىذا ،فَ َعل َما فَ َعلَ  َوِإنْ  - ِدْرَىَماً  َأْربَِعْين ِلُكلِّ  َأْخَرجَ  نْ َوإِ  زََكاةٌ 
م بل ،عمل إىل ضلتاجُ  فَل تكفي اخلطَّابيون يقول كما الرجل ومعرفةُ  ،الّدين ىو  كما ا إىل يتقرَّبون إهنَّ

  .أبداً  ؟شيء من الّدين على ىو فهل ،اتوارَّم والفواحش بالزِّنا يزعمون
 ،يصّلي ال إنَّوُ  زمانوِ  إمام معرفة دون من ،بتفاصيلها ،بطقوسها صَلتوِ  ح نفسوُ  ويتعب يصّلي الَّذي وىذا
 على والزِّنا صَلتوِ  حالُ  فحالو النَّاصبُ  أمَّا ،عليو أقبلت ما صَلتك من لك ،مضمون دون من الصََّلةُ  ىذه
 أمَّا ،النَّاصب ىذا يسرق يزّن يصّلي لو بالنسبة األمر يفرق ال النَّاصب ذلك تقول واياتالرِّ  ،سواء حد  

 يزعم والَّذي وصرػلة واضحة الرِّوايات ىذه يصّلي ال فإنَّوُ  صلَّى فلو يريدون ىم كما إماموُ  يعرف ال الَّذي
 ىذا على يؤكِّدون العصمة بيت أىل ىنا من ،شيء من الّدين على ىو ما يصّلي وال إمامو يعرفُ  أنَّوُ 

 ،يأخذه عمن ىذا علموِ  إىل العلوم باقرُ  يقول كما طعامو إىل اإلنسانُ  فلينظر ؟منطق أيّ  على ،ادلنطق
 ىو ما وأخوات ُأخوت اإلنسان مضمون ؟اإلنسان مضمون ىو ما ثقافتو إىل ،علمو إىل اإلنسان فلينظر

 والعواطف القناعات ىذه اإلنسان ىو ىذا ،وعواطف تقناعا رلموعة اإلنسان مضمون ؟اإلنسان مضمون
 ىو وىذا ،سليم بشكلٍ  مقنَّنةً  العواطف وكانتُ  سليمةً  القناعات كانت سليمة لثقافةٍ  وفقاً  انتظمت إذا

  .لو دين ال لوُ  عقل ال ومن ،السليم العقل ػلملُ  الَّذي اإلنسان
 ،مْضطربة مضطربة عنده والعواطف القناعات منظومةُ  ناجملنو  ؟العاقل وبُت بينوُ  فيما الفارق ىو ما اجملنون
 الَّيت اجلهةِ  من كان إن الّضال ،أعوج دلنطقٍ  وفقاً  ُنّسقت عنده والعواطف القناعات رلموعةُ  كذلك الّضال



 71ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 751 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 13 - 
 

 ،عواطف ورلموعةُ  قناعات رلموعةُ  اإلنسان ىو ىذا ،لذلك اْلمنافر االذباه ح الَّيت اجلهة من أو احلبّ  تزعم
 ،القوي اجلميل اجلسم صاحبُ  ىو اجلسيم ،جسيماً  يكون قد اجملنونُ  ،وعظمو ودموِ  بلحموِ  ليس اناإلنس

 أن ؽلكن والّضال ،رلنوناً  صار لذا ،مضطرب منطقوُ  ،السليم ادلنطق إىل يفتقد ولكنَّوُ  ،وسيماً  يكونُ  وقد
 فيذىبُ  ،السليم ادلنطق إىل تقدُ يف ولكنَّوُ  األوصاف ىذه فيو ذبتمع أن ؽلكن وبسيماً  ووسيماً  جسيماً  يكون

 العقل ،الّشيعي العقل ربصُت على السَّابقة الربامج وح الربنامج ىذا ح التأكيد ىذا ىنا من ،ومشاالً  ؽليناً 
 أو الصوفيةِ  أو ادلعتزلةِ  أو األشعريةِ  أو الشَّافعيةِ  بثقافةِ  ال ،والعًتة الكتاب بثقافة ػُلصَّن أن البدَّ  الّشيعي
 الثَّقافية السَّاحة ح الكبَت التأثَت أنَّ  صحيحٌ  ،وأمثاذلم والن صَتيةِ  والُغَلة الباطنية الفرق بثقافةِ  وال ،القطبية
 بدأت االنفتاح ىذا بعد األخَتة السنوات ح ولكن ،ادلغالية للثَّقافة وليست ،النَّاصبية للثَّقافة ىو الّشيعية
 ولكن ،أعلم ما حبسب الدينية ادلؤسَّسة ثقافة ساحة إىل ليس فشيئاً  ئاً شي تتسرَّب األخرى ىي ادلغاليةُ  الثَّقافةُ 

 رجاالً  ،الّشيعة لشبابِ  الثَّقافةُ  منها تأت الَّيت ادلنافذ ح ،الّشيعة شبابُ  فيها غلتمعُ  الَّيت الثَّقافةِ  ساحةِ  ح
 .ونساءً 
 الن عمان مؤسَّسة ،581 صفحة ،تالدرجا بصائر من أقرؤىا أيضاً  بتماموِ  احلديث زبتصرُ  ىذه الرِّوايةُ 

 بِالَباِطن وََكَفُروا بِالظَاِىر آَمُنوا قَ ْوَماً  ِإنَّ  :الصَّاِدق ِإَماَمَنا َعنْ  - 1 احلديث رقم ،والتوزيع والنشرِ  للطباعةِ 
َفعُهم فَ َلم  الشِّيعية اىاتواالذب ،االذباه هبذا تتحرَّك ادلخالفة الثَّقافةُ  ،ادلخالفة الثَّقافةُ  ىي ىذه - َشْيء يَ ن ْ
 قَ ْوَماً  ِإنَّ  - االذباه هبذا تسَت ،القطبية ،ادلعتزلية ،األّشعرية ،الشَّافعية بالثَّقافة ،ادلخالفة بالثَّقافة تأثَّرت الَّيت

َفعُهم فَ َلم بِالَباِطن وََكَفُروا بِالظَاِىر آَمُنوا  بِاْلظَاِىر وََكَفُروا بِالَباِطن َفآَمُنوا بَ ْعِدِىم ِمنْ  قَ ُومٌ  َوَجاءَ  َشْيء يَ ن ْ
َفْعُهم فَ َلمْ   الصوفيةِ  من فهناك ،بالصوفية تأثَّرت إمَّا الّشيعية السَّاحة ح اذباىات ىناك - َشْيَئاً  َذِلكَ  يَ ن ْ

 تتبٌتَّ  أيضاً  الّشيعي الوسط ح ادلنحرفةِ  الباطنيةِ  الفرق من وىناك ،األمر ىذا تتبٌتَّ  وطرقهم فرقهم من ىناك
َفْعُهم فَ َلمْ  بِاْلظَاِىر وََكَفُروا بِالَباِطن َفآَمُنوا بَ ْعِدِىم ِمنْ  قَ ُومٌ  َجاءَ وَ  - األمر ىذا  ِإْيَمانَ  َوََل  َشْيَئاً  َذِلكَ  يَ ن ْ

 واّلذين - ِبظَاِىر إَلَّ  بَاِطن َوََل  ِبظَاِىر ِإْيَمانَ  َوََل  - دبؤمنُت ىم ما ىؤالء بالظاىر يؤمنون الَّذين - ِبظَاِىر
 من البدَّ  الصََّلةُ  ىي كذاك (،َوبَاِطِنُكم ِبظَاِىرُِكم ُمْؤِمنٌ  ِإنِّي) ،ذلم إؽلان ال الظاىر دون بالباطن يؤمنون
 ادلضمون معرفة دون من ،مضموهنا معرفة من والبدَّ  ،وتعقيباهتا ومقدماهتا وأحكامها وآداهبا طقوسها معرفةِ 

 أن للمصلي البدَّ  ،حبسبو وكل   عليو أقبلت ما صَلتك من لك صَلتو على يُقبل أن ادلصّلي يستطيع لن
 الصََّلة يعرف مل من :العنوان هبذا مشموالً  يكون ال حىتَّ  الصََّلة مضمون من األقل على جبانبٍ  ملمَّاً  يكون

 !حقَّنا أنكر فقد
  .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ 
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 ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى ظَّْبءاألَ ًٌٍَِّوِ﴿ :ادلئة بعد الثَّمانون اآليةُ  األعراف سورة ح

 اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :األعراف سورة من ادلئة بعد الثَّمانون اآليةُ  ىي ىذه ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب ظٍَُدْصًََْْ

 وىي ،يوسف سورة ح أخرى آيةٌ  ىناك ﴾.ٌَعٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب ظٍَُدْصًََْْ ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ

  .﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ :ادلئة بعد السَّادسةُ  اآليةُ 
 وسَلموُ  ا صلواتُ  يقولون ىم أقول الَّذي أنا لستُ  ،ادلضمون حقيقة ح ببعضهما ترتبطانِ  اآليتان ىاتان
 أكثر ادلؤمنُت أكثر ؛﴾ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ :كبَت تدبرٍ  إىل ربتاج آيةٌ  اآلية ىذه ،القائل أنا ما أمجعُت عليهم

 عن تتحدَّث ةُ اآلي ؛﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ ،ادلؤمنون ؟ىم من يؤمنون الَّذين ،النَّاس

 بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب: ﴿مشركون ىم با ادلؤمنُت أكثر إنَّ  فتقول با يؤمنون الَّذين عن تتحدَّثُ  ،ادلؤمنُت

 :يقول عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  السَّجاد إمامنا ،اآلية ىذه عند تقفوا أن ربتاجون أال ،﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ
 ح يوجد ماذا نرى كي اآليات ىذه ح نتدبَّر أن علينا مقفلة خزائن ،خزائن الكتاب آياتُ  لُقرآنا آياتُ 
 ﴾،ؤَلْفَبٌُيَب لٌٍُُةٍ عٍََى ؤََْ اٌْمُسْآَْ ٌَخَدَبَّسًَُْ ؤَفٍََب﴿ ،اخلزائن ىذه على أقفال ىناك ؟نتدبَّر كيف ولكن ،اخلزائن ىذه

  .مفاتيح على حباجة ضلن ،القلوب ىذه على وأقفال اخلزائن ىذه على أقفال ىناك ،أقفال ىناك
ثنا زرارة - األمرِ  ذروة  َوِسَناُموُ  اأَلْمرِ  ُذْرَوةُ  -:األوَّل اجلزء ح الشريف الكاح ح والرِّوايةُ  العلوم باقر عن ػلدِّ

 أم ،عليها أقفال ىناك مقفلة خزائن الكتاب آياتُ  القلوب وأقفال اخلزائن أقفال تفتح أن تريد - َوِمْفَتاُحوُ 
 اأَلْمرِ  ُذْرَوةُ  - أقفاذلا قلوبٍ  على أم الُقرآن يتدبرون أفَل أيضاً  أقفال عليها والقلوب أقفاذلا قلوب على

 فَِتوِ َمْعرِ  بَ ْعدَ  ِلإِلَمامِ  الطَّاَعةُ  َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  الرَّْحَمن َوِرَضا اأَلْشَياء َوبَابُ  - ادلفتاح ىذا - َوِمْفَتاُحوُ  َوِسَناُموُ 
 وآداهبا طقوسها نعرف أن وحباجةٍ  ،مضموهنا نعرف أن حباجة الطَّاعة ىذه ،طاعة وىناك ،معرفة ىناك -

ابون مشركون ىؤالء قال اإلمام عنهم احلديث مرَّ  الَّذين مشركون ىؤالء األمرِ  ذروة ،وأحكامها  ىؤالء وكذَّ
 ىم مشركون ىؤالء قال اإلمام ،بذلك نكتفي أنَّنا إالَّ  ئهمأعدا من ونتربأ زُلَمَّد آل نوايل إنَّنا :يقولون الَّذين

 .﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ ،با يؤمنون
 ىؤالء ،مشركون اآلخرون ىم ،معرفة دون من ولكن واألحكام واآلداب بالطقوس تأت الَّيت الثَّانية واجملموعة

 وعلياً  باباً  ألنفسهم فتحوا وىم اإلمام ىو باباً  ذلم فتح وتعاىل سبحانو ا ،مشركون همولكنَّ  با يؤمنون
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 فصاروا ديناً  أسَّسوا األوىل واجملموعة ،آخر بابٍ  فتح ح  شركاء أنفسهم جعلوا ، مشركُت فصاروا آخر
 غلعل أن ،شركاء فصاروا آخر يناً د وضعوا ىم ذلم ديناً  وضع وتعاىل سبحانو ا ،الّدين تأسيس ح  شركاء

  شريكاً  صلعل أن أحيان ح ،الشرك درجات أعلى ،الشرك درجات أعلى ىذا  شريكاً  نفسوُ  اإلنسان
 وادلعرفةُ  الرجال معرفة ح الّدين إنَّ  قالوا فالَّذين ،وأشدّ  ألعن وىذا  شركاء أنفسنا صلعل أن أحيان وح

 باباً  ذلم ا فتح والَّذين ،دين تأسيس ح  شركاء فصاروا جديداً  ديناً  سواأسَّ  ،عمل وال طاعة وال تكفي
 من إماماً  نصبوا أن أيضاً  آخر دينٍ  تأسيس ح  شركاء فصاروا آخر باباً  وفتحوا تركوه طاعتو عليهم وفرض
 اجملموعة وحىتَّ  ،وألعن وألعن ألعن فهؤالء كاخلطَّابيةِ  ديناً  وأسَّسوا إماماً  نصبوا الَّذين أولئك أمَّا ،عندىم
 وىذه ،األديان تأسيس وح األئمَّةِ  نصب ح  شركاء فصاروا ديناً  وأّسسوا ضَللٍ  أئمَّة ،أئمَّةً  نصبوا الثَّانية
  .الشرك درجات وأقبح وأسوأ أعلى

 ال اآليةُ  ،مشركون وىم با يؤمنون ذينللّ  أخرى مصاديق وىناك ،﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿

 بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ :يوسف سورة من ادلئة بعد السَّادسة اآلية ىذه .ذكرت الَّذي عند مصاديقها تقف

 اٌْحُعْنَى َّبءاألَظْ ًٌٍَِّوِ﴿ :األعراف سورة من ادلئة بعد الثمانون وىي اآلية ىذه مع ترتبطُ  ،﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ

 األْساء ىل ،احلسٌت األْساء و ﴾،ٌَعٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب ظٍَُدْصًََْْ ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ
 إشارات ىذه ،ألفاظ ىذه احلسٌت األْساء ،لفظاً  عليها نطلق الَّيت ىذه األلفاظُ  ،أبداً  ؟ألفاظ ىي احلسٌت

 خلق ُثَّ  ،شيء معوُ  يكن ومل ا كان ،األعظم االسم رلايل ىي احلسٌت األْساء ،حقائق احلسٌت اءاألْس
 األجلّ  األعزّ  األعّظم األعّظم األعّظم وباْسك ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة خلق الكلمة خلق ،األعظم االسم
 لكلِّ  اجلامعُ  االسمُ  ىو األعّظم االُسم ىذا ،غَتك إىل منك ؼلرج فَل ظلك ح فاستقرَّ  خلقتوُ  الَّذي األكرم
 فما األشياء أصول ىي احلسٌت األْساء تلك ،مظاىر ،صور ذبّليات ،رلايل احُلسٌت واألْساءُ  احلسٌت األْساء

 إىل ُتشَت األلفاظ ىذه ،العليم من إالَّ  علمٍ  من وما الرزَّاق من إالَّ  رزقٍ  من وما الرَّحيم من إالَّ  رمحةٍ  من
 ،األعظم االسم ذبّليات ىي احلسٌت باألْساء عنها ُعرّب  الَّيت الفيضِ  ومصادرُ  ،الفيض مصادر ،قاخلل مصادر

  .غَته إىل منو ؼلرج فَل ظلو ح فاستقرَّ  خلقو الَّذي
 ،وتعاىل سبحانو  احلسٌت األْساءُ  ىذه ؛احلسٌت األْساء و ،األْساء لكلّ  اجلامع االسم ىو األعظم االسم

 وإليها هبا توجَّهتم إذا ،األْساء هبذه ا ادعوا ؛﴾بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿، األعظم ْسووال ِ  ىي
 ،ا إىل نتوجَّو األعظم االسم إىل نتوجَّو وحُت ،األعظم االسم إىل تتوجَّهون ،ا إىل تتوجَّهون إنَّكم

 ببسم البدايةُ  ،خصوصية ذلا براءة سورة ،الرَّحيم الرَّمحن ا ببسم وتبتدئُ  إالَّ  الُقرآن ح سورة من ما ولذلك
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 ،األعظم اْسو من البدايةُ  ،أْسائوِ  من البدايةُ  ،ا باسم ىي شيءٍ  كلِّ  ح البداية ألنَّ  الرَّحيم الرَّمحن ا
 فالبدايةُ  ،الفيض بدأ ٌتاحُلس األْساء ومن احُلسٌت األْساء بدأت األعظم االسم من األعظم اْسوِ  من البدايةُ 

 منتهانا ،غَته إىل منو ؼلرُج فَل ظلو ح فاستقرَّ  خلقو اّلذي ،األعظم االسم من للوجود بالنسبة لنا بالنسبة
 العصمة بيت أىل وأحاديث روايات ح واضحة ادلعاّن ىذه ،األعظم االسم من ومبتدانا األعظم االسم إىل
 .البيت أىل ببيان البيت أىل بتأويل البيت أىل بتفسَت الكرمي قُرآهنم ح
 وَبٌُٔاْ َِب ظٍَُدْصًََْْ﴿ ،أْسائوِ  ح يلحدون ؛﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿

 ماذا القرب ح إمالة فيو تكون الَّذي اجلانب ذلذا نقول ولذا ،إمالة اإلحلاد ،ؽليلون يعٍت يلحدون ،﴾ٌَعٌٍََُّْْ
 الَّذين ،باللِّحد ُيسمَّى القرب حفر ح اضلراف ،إمالة ىناك ،إمالة فيو ؟حلداً  ُيسمَّى دلاذا ،اللحد نسميو

 ،﴾اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ ؟تقول ماذا اآلية ،أْسائو ح يلحدون الَّذين وذروا ،إمالة بعملية يقومون يلحدون

 اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ﴿ ،هبا فادعوه  احلسٌت واألْساء (،الحسنى األسماء نحن) ؟يقول ماذا ادقالصَّ  إمامنا

 عملية تتم ؟الصرف عملية تتم كيف ،األْساء يصرفون ،ؽليلون يعٍت يلحدون ،﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ
 فهؤالء ،إشارات األلفاظ ىذه ،ئقحقا ىي بينما ،ألفاظ احلسٌت األْساء أنَّ  تعتقدُ  النَّاس أنَّ  من ؛الصرف
 ىي بل ،الوجود صفحة على ووجودات حقائق ىي الَّيت احُلسٌت األْساء عن عقيدهتم ح ؽليلون ،ػلرفون
 كلمات عن عبارة ،ألفاظ احُلسٌت األْساء أنَّ  ويعتقدونَ  ،األشياء وأصلُ  احلقائق وأعظمُ  احلقائق أشرفُ 
 ىي واحلروف األصوات ىذه ،أصوات عن عبارة ىي ،ضهابع مع متَلصقة حروف رلموعة من تتألَّف

 كي ،الذاكرة نوجَّو كي ،الذىن نوجَّو كي هبا نستعُت اإلشارات ىذه ،الذاكرة ح إشارات للذىن إشارات
  .حقائق ىي الَّيت احلقيقية احلسٌت األْساء باذباه لوجداننا ،النفسية للخلجات الداخلي ادلضمون نوجَّو
 األْساء ىي وليست عمل وسائل عن ،وسائل عن عبارة ىي احُلسٌت باألْساء تسمَّى يتالَّ  األلفاظ فهذه

 وسائل عن عبارة احلسنة باألْساء لفظاً  يسمَّى وما ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  ىم حقائق احلسٌت األْساء ،احُلسٌت
 ،أْسائوِ  ح يلحدون الَّذين ىؤالء اتركوا ينالَّذ وذروا ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  باذباه البشري الذىن لتوجيو هبا نستعُتُ 

 ،ىنا الرابط ىو ىذا ،مشركون وىم إالَّ  با أكثرىم يؤمن وما ،با يؤمنون ىم ،ا ح يلحدون قال ما
 يلحدون :اآلية قالت ،أْسائوِ  ح يلحدون قالوا ،ا ح يلحدون قالوا ما الَّذين وذروا ؛ىنا اآليتُت بُت الرابط

 ويذىبون احلقائق ويًتكون احُلسٌت ا أْساء ػلرفون الَّذين ،أْسائو ح يلحدون الَّذين وذروا ؛ئوأْسا ح
 إىل وقلوبنا عقولنا لتوجيو هبا نستعُتُ  كإشارات وضعت أساساً  ،حروف عن عبارة ىي بألفاظ للتمّسك

  .هبا بالدعاء نتوجَّو أن الُقرآن يأمر الَّيت احلقيقية احلسٌت األْساء
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 بُت أعرضُ ، ﴾ٌَعٌٍََُّْْ وَبٌُٔاْ َِب ظٍَُدْصًََْْ ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبءُ ٌٍِّوًَِ﴿

 ﴾،بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :معٌت ح ،اآلية ىذه معٌت ح البيت أىل كلمات من ظلاذج أيديكم
  :التقريب بلسان ادلداراة بلسان جاءت الرِّوايات ىذه وكل  

 تفسَت ح الربىان من الثَّالث اجلزء من عليكم أقرأ أنا ،الشَّريف الكاح ح ىي الصَّادق إمامنا عن الرِّوايةُ 
 آخر ح الرِّواية ،858 صفحة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة منشورات ،البحراّن ىاشم لسّيد الُقرآن

ثنا عمار ابن معاوية ،الصَّادق ِإَماَمَنا َعنْ  ،الكاح عن ينقلها لصَّفحةا  اآلية معٌت ح الصَّادق إمامنا عن ػُلدِّ
 اأَلْسَماءُ  َواهللِ  َنْحنُ  :قَالَ  -؟ الصَّادق إمامنا قال ماذا ﴾،بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :الشَّريفة

 يا بألفاظ ىي ما احلسٌت األْساء أنَّ  إىل أنظارنا يلفت أن يريد اإلمام التأكيد ىذا ؛واِ  ضلنُ  - اْلُحْسَنى
 اإلمام ،أْسائو ح يلحدون الَّذين وذروا احُلسٌت األْساء ح يلحدون الَّذين من تكونوا ال ،البيت أىل شيعة
 األْساء واِ  ضلن - ِبَمْعرِفَِتَنا ِإَلَّ  َعَماَلً  الِعَباد ِمن اهلل يَ ْقَبلُ  ََل  الَِّتي اْلُحْسَنى اأَلْسَماءُ  َواهللِ  َنْحنُ  - يقول

 ىناك ،البيت أىل ثقافة وىذه ،دبعرفتنا إالَّ  عمَلً  العباد من ا يقبلُ  ال الَّيت ،وصرػلة واضحة كلمة ،احلسٌت
 عمَلً  العباد من ا يقبل ال الَّيت الصَّادق اإلمامُ  يقول أن ؽلكن ال ،اخلط طول على ،معرفة وىناك ،عمل
 َواهللِ  َنْحنُ  - ادلعرفة إىل يستندُ  العمل ولكنَّ  العمل من البدَّ  ،عمل دون من معرفة اخلطَّاب ادلنهج ويعٍت

 .ِبَمْعرِفَِتَنا ِإَلَّ  َعَماَلً  الِعَباد ِمن اهلل يَ ْقَبلُ  ََل  الَِّتي اْلُحْسَنى اأَلْسَماءُ 
ُنوا ِشدَّة ِبُكم نَ َزَلت ِإَذا -:الرَِّضا ِإَماِمَنا َعنْ  :العياشي تفسَت عن رواية ينقلُ  أيضاً   َعزَّ  اهلل َعَلى بَِنا فَاْسَتِعي ْ
  ﴾.بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :اهلل ُقولُ  َوُىو َوَجلّ 
 َشِدْيَدة مِبكُ  نَ َزَلت ِإَذا -:ادلضمون نفس أيضاً  الرِّضا إمامنا عن ،االختصاص ح ادلفيد الشيخ وعن

ُنوا  ﴾.بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ :اهلل ُقولُ  َوُىو َوَجلّ  َعزَّ  اهلل َعَلى بَِنا فَاْسَتِعي ْ
 َسِمْعتُ  :قَالَ  -:االختصاص ح ادلفيد الشيخُ  ينقلها أيضاً  الَباِقر ِإَماِمَنا َعنْ  ،ُمْسِلم اْبن زُلَمَّد َعن ورواية
 َذاكَ  :فَ َقالَ  ؟طَاِلب أَِبي اْبن َعليِّ  ِفي تَ ُقولُ  َما ،اهلل َرُسول يَا :قُ ْلتُ  :قَالَ  األَْنَصاِري اهلل َعْبدِ  اْبن َجاِبر

 َما َيُسؤوِني ابْ َنِتي أُْمُهَما َوفَاِطَمةُ  ُروِحي ُىَما :قَالَ  ؟َواْلُحِسْين اْلَحَسنِ  ِفي تَ ُقولُ  َفَما :قُ ْلتُ  ،نَ ْفِسي
 َأنْ  َأَرْدتَ  َإَذا َجاِبر يَا ،َساَلَمُهم ِلَمن َوِسْلمٌ  َحارَبَ ُهم ِلَمن َحْربٌ  أَنِّي اهلل ُأْشِهدُ  ،َسرََّىا َما ِنيَوَيُسرّ  َأَساَءَىا
 .َوَجلّ  عزَّ  اهللِ  ِإلى اأَلْسَماءِ  َأَحب   فَِإن ََّها بَِأْسَماِئِهم فَاْدُعوُ  َلك فَ َيْسَتِجْيبَ  َتْدُعو
 َعنْ  -:الربىان تفسَتهِ  ح البحراّن ىاشم سّيد يذكرىا أيضاً  التوحيد كتاب ح دوقالصَّ  شيخنا يرويها الرِّوايةُ 
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 اْلَحِديث َوذََكرَ  َواْلُكْرِسي اْلَعْرش َعن اهلل َعْبدِ  أَبَا َسأَْلتُ  :قَالَ  - الصَتح سدير ابن - َسِدْير اْبن َحَنان
 َوَلوُ  - معادل يعٍت ؛ِعدلٌ  - ِعْدلٌ  َوََل  ِمْثلٌ  َوََل  َشَبوٌ  َلوُ  فَ َلْيسَ  -  ليس - ِشُبوٌ  َلوُ  فَ َلْيسَ  :قَال َأنْ  ِإلى

ُره ِبَها ُيَسمَّى ََل  الَِّتي اْلُحْسَنى اأَلْسَماءُ   ظلك ح فاستقَّر خلقتو ،جامعها األعظم االسم ،أْساءهُ  ىي - َغي ْ
ُره ِبَها ُيَسمَّى ََل  الَِّتي َنىاْلُحسْ  اأَلْسَماءُ  َوَلوُ  - غَته بوِ  ُيسمَّى فَل ،غَتك إىل منك ؼلرج فَل  الَِّتي َوِىي َغي ْ

 الرِّواية - ﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ﴿ :فَ َقال - الُقرآن ح يعٍت - اْلِكَتابِ  ِفي اهللُ  َوَصَفَها
 أْساء ح يلحدون الَّذين ىؤالء - ِعْلم َغْيرِ بِ  َجْهاَلً  - قال أْسائو ح يلحدون الَّذين وذروا معٌت ح مستمرَّة

 َوُىو ِبو َوَيْكُفرُ  يَ ْعَلم ََل  َوُىوَ  ُيْشِركُ  ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحدُ  فَالَِّذي - علم بغَت جهَلً  احُلسٌت ا
  ؟بأْسائو يلحدون كيف - َيُحْسن أَنَّوُ  َيُظن  

 َجْهاَلً  ،﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ﴿ - األْساء ضلنُ  يقولون األَِئمَّة بينما ،ألفاظ األْساء أنَّ  يتوقَّعون
 َيُحْسن أَنَّوُ  َيُظنّ  َوُىو ِبو َوَيْكُفر يَ ْعَلم ََل  َوُىو ُيْشِركُ  ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحدُ  َفالَِّذي ِعْلم ِبَغْيرِ 

 - قليل قبل علينا مرَّ  كما يوسف سورة من اآلية - ﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُُِِٓؤْ ًََِب﴿ :قَال َفِلَذِلكَ 

 ىؤالء - الَِّذْين فَ ُهم - الصَّادق إمامنا يقول ماذا - ﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إاِلَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ :قَال َفِلَذِلكَ 

 الَِّذْين فَ ُهم - يقول ﴾ُِّشْسِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ بِبٌٍّوِ ؤَوْثَسُىُُْ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ :اآلية عنهم تتحدَّث ذينالَّ  يشركون الَّذين
رَ  فَ َيَضُعْونَ َها - يفعلون فماذا - ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحُدونَ   غَت يضعوهنا كيف - َمَواِضِعَها َغي ْ
  ؟مواضعها

 شيعة يا أنتم ؟ىذا تقول النَّاس أكثر أليس ،األْساء ىي ما األلفاظ وىذه ،األلفاظ ىذه األْساء إنَّ  يقولون
 ،األلفاظ ىي احلسٌت األْساء أنَّ  يعتقدون الَّذين ادلخالفُت ثقافةُ  ىذه البيت أىل ثقافةُ  ىذه البيت أىل

رَ  نَ َهافَ َيَضُعوْ  - ويردِّدوهنا هبا وينشغلون األلفاظ هبذه كثَتاً  هبا يهتمون ولذلك  ادلوضع - َمَواِضِعَها َغي ْ
 إَلَّ  عمالً  العباد من اهلل يقبل َل الَّتي الحسنى األسماء واهلل نحن) :الصَّادق إماُمنا قال كما احلقيقي
 شهادة ػلملون الَّذين وىؤالء وادلنابر الفضائيات اآلن (،أسمائو في يلحدون الَّذين وذروا ،بمعرفتنا
 كتب ،مشرك منطق ىذا! !ادلنطق ذلذا وفقاً  التفاسَت ويكتبون الفَلّن والعامل ّنالفَل والّشيخ الدكتوراه
 منطق ىذا ،ادلنطق هبذا ُتصّلون أنتم ،ادلنطق هبذا الفضائيات على الُقرآن برامج ،ادلنطق هبذا ألِّفت التفسَت
 ادلبٍت والثَّقاح يالعقائد منطقكم ،الشريفة أحاديثهم ىذه ،البيت أىل كَلم ىذا ،مشرك منطق ىذا ،مشرك

 بشكلٍ  وىو ،بالكفر وصفوُ  اإلمام إن بل حقيقي إشراك ،إشراك ىذا مشرك منطق ىذا القاعدة ىذهِ  على
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 دون من - ِعْلم بَِغْيرِ  َجْهاَلً  ،﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ﴿ -؟ الصَّادق اإلمام قال ماذا ،عمدي غَت
  .والشرك الكفر دائرة ح سيقعون جةِ بالنتي لكنَّهم ،سيء قصد

 ،وقع ؟يقع مل أم القتل وقع خطأً  بسكُت أحداً  يقتلُ  الَّذي كهذا القضيةُ  ؟ذلك يكون كيف تقول قد
 كفرٍ  عقيدةُ  وىي عقيدتكم من ذبنون ماذا ولكن ،والشرك الكفر ىذا عن رُباسبون ال ،ػُلاسب ال صحيح
 ح ستقعون ،أبداً  ؟زمانكم إمام دلعرفة ستوفقون ىل! ؟فضلأ ىدى إىل تقودكم ؟تقودكم أين إىل ؟وشرك
 الَّذي فهذا ،تبقى الكفر آثار ولكن ،كافرون إنَّكم يقال وال بنجاستكم ػلكم ال صحيحٌ  ،اخلذالن دائرة
 فأنتم ،القتل وقع ،وقعت العملية ولكن خطأ ىو صحيحٌ  ،قتلو ؟يقتلو مل أم قتلو بسكُت الرجل ىذا قتل

 بغَت جهَلً  األْساء ىذه قتلتم احُلسٌت األْساء ح تلحدون حُت ا بأْساء البيت أىل ْساءِ بأ تلحدون حُت
 ًَذَزًُاْ﴿، اللحد ح وضعوىا دفنوىا أْسائو ح يلحدون ؛﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ﴿ ،دفنتموىا ،علم

 ح ،أْسائو ح أحلدوا ىؤالء - ِعْلم ِبَغْيرِ  َجْهاَلً  - العًتة ادقُ ص يقول ماذا ،﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ
 .عليهم تًتتب اآلثار ولكن ،سيء قصدٍ  دون من علم بغَت جهَلً  احلسٌت األْساء
 - مشركون وىم إالَّ  با أكثرىم يؤمن وما - يَ ْعَلم ََل  َوُىو ُيْشِركُ  ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحدُ  فَالَِّذي
 الفَلّن للمرجع الفَلّن ادلنهج يتَّبع ألنَّو - ُيْحِسن أَنَّوُ  َيظنّ  َوُىو - با - ِبوِ  َوَيْكُفر يَ ْعَلم ََل  َوُىو ُيْشِركُ 
 منطق ىذا ،البيت أىل منطق ؼلالفُ  ىذا ،شيئاً  يفهم ال ىذا ىو والعامل ادلرجع ىذا ىو ما ،الفَلّن للعامل
 العامل عن ،األْساء عن النظر بغضّ  ،الفَلّن الدكتور كتبها مكتوبة دراسة أقرأ ُكنت وا اليوم ،البيت أىل

 بعيدٍ  خاطئٍ  منهجٍ  على مبٍت   كل و والكتاب ،عريضة طويلة ومقدِّمات التفسَت ح منهجيتو ح الفَلّن
 لدكتورا ىذا بنفس وتعظيم وسبجيد ،ادلفّسر ادلرجع بنفس وتعظيم سبجيد ،العصمة البيت أىل عن منحرفً 
 على وؼلرجون ،بينكم فيما تنتشر الكتب وىذه ،ضَلل ح ضَلل ح ضَللٌ  واِ  وىو ،ادلؤلف الكاتب

 يعرضوُ  ال البيت أىل حديثُ  ىذا ،البيت أىل منطقُ  ىذا ،الضالة الًتىات هبذه رؤوسكم ؽللئون الفضائيات
 وادلفردات ،الشِّيعية الثَّقافات ساحة اهب ُشحنت الَّيت وادلفردات الصََّلة معاّن تعرفون فكيف ،عليكم أحدٌ 
 ىذهِ  حينئذٍ  ،والعًتة الكتاب ثقافة عن الُبعد سبام بعيدة ُمفردات الشِّيعية الثَّقافةِ  ساحة هبا ُشحنت الَّيت

 (،قََّناحَ  أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ ) ،اإلغلاب باالذباه وليسَ  السَّلب باالذباه عليكم ستنطبقُ  القوانُت
 .اإلغلاب باالذباه وليس السلب باالذباه عليكم القوانُت ىذه ستنطبق (،َعَليو َأقْ بَ ْلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمنْ  َلكَ )

 إنَّ  يقول - ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحدُ  فَالَِّذي ِعْلم ِبَغْيرِ  َجْهاَلً  ،﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ﴿
 زُلَمَّد ىم احُلسٌت األْساءُ  ،إشارات األلفاظ ىذه ،العظيمُ  ،الكرميُ  ،اخلالقُ  ،البارئُ  :األلفاظ ىذه ىي اْساءه
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 ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحدُ  فَالَِّذي ِعْلم ِبَغْيرِ  َجْهاَلً  ،﴾ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ﴿ - زُلَمَّد وآل

 ًَىُُ إٌَِّب بِبهلل ؤَوْثَسُىُُ ٌُؤُِِْٓ ًََِب﴿ :قَال َفِلَذِلكَ  َيُحْسن أَنَّوُ  َيُظن   َوُىو ِبو َوَيْكُفرُ  يَ ْعَلم ََل  َوُىو كُ ُيْشرِ 

 ذرواو  يأمرنا الُقرآن - َمَواِضِعَها َغْير فَ َيَضُعْونَ َها ِعْلم ِبَغْيرِ  َأْسَمائِوِ  ِفي يُ ْلِحُدونَ  الَِّذْين فَ ُهم ،﴾ُِشْسَوٌُْ
 ،احلسينيات ،األساتذة ،الدكاترة ،ادلفسِّرون ،الفقهاء ،ادلراجع ،العلماء ىؤالء أْسائو ح يلحدون الَّذين

 ،األساس ىذا على الُقرآن فهم وح البيت أىل ثقافة فهم ح منطقهم يبنون الَّذين ،الفضائيات ،اخلطباء
  .احُلسٌت األْساء ح اإلحلاد أساس على

 :الصَّادق إمامنا يقول كما عنواهنا اّليت بثقافتنا سبسَّكوا هبم لكم عَلقة ال ىؤالء اتركوىم ىمذرو  يقول الُقرآن
 الكليٍت الشيخ أوردىا وقد األوَّل اجلزء ح الشريف الكاح ح ىذه والرِّوايةُ  (،اْلُحْسَنى اأَلَسْماءُ  َواهلل َنْحنُ )

 الرواية ىذه ذكر الكليٍت الشيخ ،األوَّل اجلزء ح وحيدالت باب راجعوا ،التوحيد باب ح احلجَّة باب ح ليس
ا التوحيد باب ح  التوحيد باب كان وإن ،احلجَّة باب روايات من ىي ما التوحيد باب روايات من ألهنَّ

 ح تصنَّف احلجَّة كتاب روايات ح ُتصنَّف ال الرِّواية ىذه ادلنهجي بالًتتيب ولكن ،واحد احلجَّة وباب
 يقول ماذا ،التوحيد شؤونات من احلسٌت واألْساء ،احُلسٌت األْساء عن احلديث ألنَّ  ،التوحيد بكتا روايات
 وذروا (،ِبَمْعرِفَِتَنا ِإَلَّ  َعَماَلً  الِعَباد ِمن اهلل يَ ْقَبلُ  ََل  الَّتي اْلُحْسَنى اأَلْسَماءُ  واهلل َنْحنُ ) ؟الصَّادق إمامنا
 .مواضعها غَت فيضعوهنا علم بغَت أْسائو ح يلحدون الَّذين مفه ؟ىم من ،أْسائو ح يلحدون الَّذين

 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 ،احُلسٌت األْساء مدار تدورُ  آخرىا إىل أوَّذلا من ألفاظها ح فالصََّلةُ  وأكثر أكثر اتَّضحت الّصورة أنَّ  أعتقد

 فالبدايةُ  اإلقامة من األذان من البدايةُ  كانت إن ادلستحبَّة البدايةُ  وحىتَّ  ،الواجبة البدايةُ  ،بالتكبَت تبدأُ  الصََّلةُ 
  .بالتكبَت
 األعظم االسمُ  ،ا وجوُ  ىو األعظمُ  واالسمُ  ،اجلامع االسمُ  وىو األعظم االسم إىل يشَتُ  (،اهلل) :فاللفظُ 

 الذَّات عبارة ح ىو ،نقص كلِّ  عن وادلنزَّىةِ  وجَللٍ  ومجالٍ  كمالٍ  لكلِّ  اجلامعةِ  اإلذليةِ  الذَّات إىل يشَتُ 
 إذا نقص كلِّ  عن ُمنزَّىة الذَّات ىذهِ  أنَّ  معناىا العبارةُ  ىذه ىي وجَلل ومجالٍ  كمالٍ  لكلِّ  جامعةٌ  اإلذلية
  .نقص كلِّ  عن منزَّىةٌ  وبالضرورةِ  احلال بطبيعةِ  فهي جَلل وكلَّ  مجالٍ  وكلَّ  كمالٍ  كلَّ  مجعت
  .الكبَت إىل الكبَت االسم إىل نشَتُ  إنَّنا (أكبر) :نقول وحُت

 ىي وىكذا ،احلسٌت األْساء مدار تدورُ  ،آخرىا إىل أوَّذلا من مفاصلها كلِّ  ح أجزائها كلِّ  ح فالصََّلةُ 
 أوَّلِ  من ،احُلسٌت األْساء مدارُ  مدارهُ  الكرمي الُقرآنَ  إنَّ  بل ،والزِّياراتُ  وادلناجياتُ  واألّدعيةُ  واألورادُ  األذكارُ 
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 نُعقِّبُ  ُثَّ  ،األعظم االسمُ  وىو ا باسم نبتدئ إنَّنا (،الرَّحيم الرَّحمن اهلل بسم) :الكرمي الكتاب ح لفظةٍ 
ا ،الرَّحيم الرَّمحن  قلب ،احلسٌت لألْساء رلالٍ  ىي آياتوُ  ،احلسٌت األْساء مدارُ  مدارهُ  القرآن ،احلسٌت أْساؤه إهنَّ
 ا ألْساء جامعٌ  ىو الكرمي الُقرآن أنَّ  من واضحة ادلعاّن ىذه األّدعيةِ  ح ذاول ،األعظم لَلسم رللى الُقرآنِ 

 ،القدر ليايل أعمال ح ىارأنق الَّيت األّدعية ح خصوصاً  ؟رمضان شهر أدعية ح نقرأُ  ماذا ،وتعاىل سبحانو
 ليايل ح فادلصاح ورفع ادلصاحف نشر أدعية ،أيدينا بُت ونضعوُ  ادلصحف وننشر ادلصحف نأخذ حُت

َزل ِبِكَتاِبكَ  ّأَسأَُلكَ  ِإّني الََّلُهمَّ ) :ادلصحف ننشر فحُت ،القدر  َوَأْسَماُؤكَ  اأَلْكَبر اْسُمكَ  َوِفْيو ِفْيو َوَما اْلُمن ْ
 كتابال ىذا ح وفيو ،الد عاء آخر إىل (،النَّار ِمنَ  ُعتَ َقاِئكَ  ِمن َتْجَعَلِني َأنْ  َويُ ْرَجى ُيَخافُ  َوَما اْلُحْسَنى

 وىذه أدعيتنا ىذه ىي ما ،األكرب االسم عن رلايل ىي احلسٌت األْساءُ  ،احلسٌت وأْساؤك األكرب اْسك وفيو
  .عباداتنا وىذه قُرآننا وىذا رواياتنا
، حديثي يستغربون اآلن البعض ؟حديثي تستغربون دلاذا ؟العًتة وحديث ا كتاب خارجِ  من بشيءٍ  جئتكم

 عن بعيداً  ذىبت اّليت ىذه أنفسكم على تبكون ال دلاذا ؟ثقافتكم تستغربون ال دلاذا ؟حديثي تستغربون دلاذا
 أين من ثقافتكم مصادر ىي ما ؟النَّاصب بالفكر ادلشوَّىةِ  الثَّقافةِ  ىذه على تنقمون ال دلاذا ؟زُلَمَّد آل فناء

 :بيوتكم ح ىو الَّذي اجلنان مفاتيح من لكم أقرأُ  أنا ،مصادرىا ىي ىذه أطرحها الَّيت الثَّقافةُ  ؟هبا تأتون
َزل ِبِكَتاِبكَ  ّأَسأَُلكَ  ِإّني الََّلُهمَّ )  األكرب االسمُ  ىذا (،اْلُحْسَنى َوَأْسَماُؤكَ  اأَلْكَبر اْسُمكَ  َوِفْيو ِفْيو َوَما اْلُمن ْ

 اأَلْعَظمِ  َظمِ اأَلعْ  َوبِاْسِمكَ  - ادلبعث ليلة دعاء ح رجب شهر أدعيةِ  ح نقرأُ  اجلنان مفاتيح نفس من
 - التعابَت ىي ىذه أكرب يكون ىذا من أكثر - اأَلْكَرم اأَلَجلِّ  - األكرب االسمُ  ىذا ىو - اأَلْعَظم

 ِإلى ِمْنكَ  َيْخرجُ  َفاَل  ِظّلك ِفي فَاِستَ َقرَّ  َخَلْقَتوُ  الَِّذي اأَلْكَرم اأَلَجلِّ  اأَلْعَظم اأَلْعَظمِ  اأَلْعَظمِ  َوبِاْسِمكَ 
 ِإّني الََّلُهمَّ  - األكرب اْسك وفيو ،ىذا ىو ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة ؟ىذا ىو من سللوق اسمٌ  ،خلقو - َغْيِرك

َزل ِبِكَتاِبكَ  ّأَسأَُلكَ   بسم ،الرَّحيم الرَّمحن ا بسم - اْلُحْسَنى َوَأْسَماُؤكَ  اأَلْكَبر اْسُمكَ  َوِفْيو ِفْيو َوَما اْلُمن ْ
 الرَّحمن اهلل بسم إنَّ ) :تقول الرِّوايات أليس ،احلسٌت األْساء ىي ىذه الرَّحيم محنالرَّ  ،األكرب االسمُ  ىو ا

  .األصيلة زُلَمَّدٍ  آل ثقافة ىي ىذه (،بياضها إلى العين سواد من األعظم اَلسم إلى أقربُ  الرَّحيم
 اآلن نذىب الفاصل دبع إليكم أعودُ  ،لندن دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذان وقت قاربنا ضلن
 .والصََّلة اآلذانِ  فاصلِ  إىل

 ... ػَلَْذُرون َما َعُدوِِّىم َوِح  يَْأَمُلون َما زُلَمَّدٍ  آلِ  ِح  أَِرّن  اللَُّهمَّ 
 قبل األوَّل اجلزء تقدَّم ،النَّاطق الكتابُ  برنامج من ادلئة بعد واخلمسُت السَّابعة احللقة من الثَّاّن اجلزءُ  ىو ىذا

 .احللقة من الثَّاّن اجلزء ىو وىذا لندن دلدينة الِّي التوقيت حبسب والصََّلة األذان فاصل
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 أعبأ ال أنٍَّت مع ،عليهم تعاىل ا رضوان علمائنا ُكتب ح جاء شلَّا ظلاذج أيديكم بُت سأعرض اجلزء ىذا ح
 يل حاجة ال يل بالنِّسبة البيت ىلأ وحديث الُقرآنِ  وجودِ  مع ،األجَلء علمائنا ُكتب ح يأت دبا كثَتاً 

  .أيدينا بُت الَّذي ادلوضوع حول الصورة تتكامل كي أيديكم بُت أعرضها لكنٍَّت ،العلماء بأقوال
ا  ُكتب ح واضحةً  وجدهتا الَّيت الظواىر من ؟الُعلماء ُكتبِ  على كثَتاً  تُعوِّلُ  ال ِلَما :قائل يقول قد وردبَّ

 ح فيكرع ينتكسُ  بوِ  إذا ثَلثة صفحتُت وبعد البيت أىل من أخذه متيناً  قوالً  جلليلُ ا العال ِمُ  يذكرُ  علمائنا
 ح عندي األصلُ  ،بأقواذلم أعبأ ال ِبت   ىنا ومن ،اخلط طول على موجودة القضية ىذه ،ادلخالف الفكر

 والفقهاء جعوادلرا العلماءِ  أقوال ح عندي واألصل ،ذلك ِخَلف يثُبت حىتَّ  الصحَّة البيت أىل حديث
 خصوصاً  ،البيت أىل حديث مع وتعاملهم طريقتهم بعكس بالضبط ،ذلك خَلف يثبت حىتَّ  الصحَّة عدم

 .اجلميع على ا رضوان ،اخلوئية ادلدرسة خاص وبنحوٍ  األصولية ادلدرسة
 وىذه ،العرب التأريخ مؤسَّسة ،الًتاث إحياء دار طبعة ،األنوار حبار من والثَّمانون احلادي اجلزء ىو ىذا

 ح وليست آخرىا ح الفهرست أجزاء الَّيت الطبعة ىذه ،ميَلدي 5881 ،ادلصححة الثَّالثة الطبعة الطبعة
 الطبعات بعض ح ألنَّو ،أرقام بثَلثة ستتغَتَّ  ،ستتبدل األجزاء أرقامُ  وبالتايل ،أخرى طبعاتٍ  ح كما وسطها
 جزء ح البحار أجزاء الطبعة كهذهِ  الطبعات ضبع ح (،15 ،11 ،15) جزء ح وضعت البحار فهارس

ا عفواً  88 ليس ،88  ،550 جزء ،508 جزء ،508 جزء الطبعة ىذه حبسب البحار فهرست أجزاء وإظلَّ
 ،802 صفحة ح ،الصََّلة أجزاء من وىو األنوار حبار من والثمانون احلادي اجلزء ىو ىذا .حال أيِّ  على
 - اهلل َرُسولِ  َوِذْكرَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل ِذْكرَ  الصَّاَلة ِاْفِتَتاحِ  ِعندَ  َواْنِوي - عليو ا رمحة اجمللسي الشَّيخُ  ينقل
 الرَّضوي الفقو ح جاء الَّذي ادلتقدِّمة احللقات وح احللقة ىذه بداية ح عليكم قرأتوُ  الَّذي الكَلم نفس ينقل

 ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  وَاْجَعل اهلل َرُسولِ  َوِذْكرَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل ِذْكرَ  الصَّاَلةِ  ِاْفِتَتاحِ  ِعندَ  َواْنِوي -
نَ ْيك  .802 صفحة ح ىذا - َعي ْ

 الشَّيخ ،عينيك ُنصب األَِئمَّةِ  من واحداً  واجعل يعٍت - واحداً  واجعل - بعدىا والَّيت 855 صفحة ح
 خربٍ  ح ذلك يُذكر مل ؛اجمللسي الشَّيخ مراد - آخر خبرٍ  في ذلك يُذكر لم -:يقول عليو يُعلِّق اجمللسي

 لكن ،والرِّوايات واآليات األحاديث شاىدمت فأنُتم ادلضمون حبسب ُمرادهُ  كان إذا وإالَّ  ،النص هبذا ؛آخر
 األَئِمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل) :إىل يشَت (واحداً  واجعل) :عليو ا رمحة اجمللسي الشَّيخ كَلم من يبدو واضح
َنيك ُنْصبَ   األجزاء ىذه على ُمعلِّقان ُىناك ،معروف وال ُمعلِّق ،ال ُمعلِّق .آخر خربٍ  ح ذلك يُذكر مل (،َعي ْ

 ألحاديثِ  بتضعيفوِ  معروف البهبودي باقر زلمَّد ،البهبودي باقر وزلمَّد ادلياصلي إبراىيم السيِّد :البحار من
 بأنَّ  ِسر ه ُقدِّس اعترفَ  - اعًتافاً  سجَّل وكأنَّو - ِسر ه دِّسقُ  ِاعترف -:التعليق ح جاء ُمباشرةً  ،البيت أىل
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َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل) :قولوُ   وَل لبيانوِ  يتعرَّض لم لكنَّو آخر خبرٍ  في يُذكر َلم (،َعي ْ
 منو قرأنا الَّذي الكتاب إىل ،الرَّضوي الفقو إىل يشَت - الكتاب ىذا أنَّ  ِمراراً  عرفت بعدما لكنَّك ،لردِّهِ 

 بعد الرجل تحوَّل وقد ،ذلك قولوُ  عليك يَهونُ  الشَّلمغاني العزاقر أبي َلبن التكليف كتاب ىو -
 الفقو أنَّ  من ،البهبودي رأي حبسب ىذا ،الكَلم آخر إىل - واَلتحاد الحلول أصحاب من ُحلولياً  ذلك

 يعمل عملية رسالةً  كان التكليف كتاب أنَّ  معَ  ،الشَّلمغاّن العزاقر اب البن التكليف كتاب ىو الرَّضوي
 ىذا عند طويَلً  الوقوف أريد وال تفصيل وفيها معروفة القضية وىذه ،الصغرى الغيبة زمان ح الشِّيعة ُكل   هبا

  .ادلطلب
 متوج ،الكتاب على وفاتوِ  تأريخ ىنا يُذكر مل ،5550 أو 5555 سنة ادلتوج عليو ا رمحة اجمللسي الشَّيخ

 حبسب األنوار حبار من والثمانُت احلادي اجلزء ح بنصو اخلرب ذكر ،5550 البعض رأي وعلى ،5555
 اخلرب ردَّ  ال ،الكَلم ىذا قال فقط ،آخر خربٍ  ح ذلك يُذكر ملَ  عليو علَّق الَّذي ،يدي ين الَّيت الطبعة ىذه
 من ُيستشعرُ  قد ،ىذا كَلموِ  من ُيستشعرُ  قد ،آخر خربٍ  ح ذلك يذكر مل قال ،اخلرب وشرح قبولوُ  بَ ُتَّ  وال

ا ،بوِ  يعبأ مل لذلك ُمنفرداً  خرباً  يراه ألنَّو ولكن اخلرب يقبل أنَّو :ىذا كَلموِ   احلاشية صاحب أمَّا ،ىكذا ُردبَّ
 :لمائناعُ  اذباىات من ظلاذج أيديكم بُت أعرض أن أريد أىنا أنا .ىكذا ىي األخبار مع التعامل ح فطريقتو

 زعماء من زعيمٌ  ىو معروفٌ  اجمللسي الشَّيخ ،ادلدارس سلتلف من ،الشَّيخيَّة ،العرفانية ،األصولية ،اإلخبارية
 حاشية أمَّا ،آخر خربٍ  ح يُذكر مل بأنَّوُ  وقال اخلرب ذكر ،ادِّثُت رؤساء من ورئيس ،اإلخبارية ادلدرسة

 شرَّ  وسبزيقها البيت أىل ألحاديث تضعيِفوِ  ح معروفٌ  ديالبهبو  فمنهج ،للغاية مهمة فليست البهبودي
 .سبزيق
 ورموز أقطاب من أيضاً  وىو ،للهجرة 5180 سنة متوج ،النوري للمحدِّث الوسائل مستدرك ىو ىذا

 الطبعة ،الًتاث إلحياء البيت آل مؤسَّسة ،الوسائل ُمستدرك من الرَّابع اجمللَّد ىو ىذا ،اإلخبارية ادلدرسة
 عليو الرِّضا فقو قال ،الرِّضا فقو عن نقل ،5151 احلديث رقم ،518 صفحة ح ،ميَلدي 5885 ،الثةالثَّ 

 َوِذْكرَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل ِذْكرَ  الصَّاَلة ِاْفِتَتاحِ  ِعندَ  َواْنِوي) :الرِّضا ِفقوُ  قال ،ادلنسوب الفقو يقل مل ،السََّلم
نَ ْيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  وَاْجَعل اهلل َرُسولِ   في بما المراد أنَّ  ثُمَّ  -:يُعلِّق 511 صفحة ح، (َعي ْ

 ُنصب السَّالم عليهم األَِئمَّةِ  أحد جعل من - الرَّضوي الفقو ح أو الرَّضوي احلديث ح يعٍت - الرَّضوي
 الدنيَّة اذلدية ىي ما - ةالدنيَّ  الهدية ىذه إليصال وبابا وشفيعاً  وسيلةً  َجعُلو ىو - ىو ادلراد - ىو العين
 علينا صَلةٍ  كلِّ  بعد صَلتنا ،ذلا قيمة ال دنيئة ىدية ىذه ،يعٍت دنيئة ،ناقصة صَلتنا ،الناقصة الصََّلة يعٍت

 دعاء ح ،منطقي ىو ما البيت أىل منطق ىذا ،نؤديها الَّيت اخلرقاء الصََّلة ىذه من صَلتنا من نستغفر أن
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 َمَساِوي َمَساِويو َتُكون ََل  َفَكيف َمَساِوي َمَحاِسُنو َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي) ؟نقرأ ماذا رفةع يوم ح الش هداء سيِّد
 َفَكيف َمَساِوي َمَحاِسُنو َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي - مساوئ زماننا إمام دبقياس ولكنَّها زلاسننا من الصََّلة فهذه -
 َحَقائُِقو َكاَنت َمنْ  ِإَلهي) ؛﴾َٔعْخَعِنيُ ًإٌَِّبنَ َٔعْبُدُ إٌَِّبنَ﴿ :عيندَّ  ضلنُ  الصََّلة وح، (َمَساِوي َمَساِويو َتُكون ََل 

 بالك فما دعاوي حقائقنا ضلنُ  (،َدَعاِوي َدَعاِويو َتُكون ََل  َفَكيف - ادِّعاءات رلرد ىذه - َدَعاِوي
  .بدعاوينا

 وسيلةً  جعلوُ  ىو العين ُنصب المالسَّ  عليهم األَِئمَّة أحد جعل من الرَّضوي في بما المراد أنَّ  ثُمَّ 
 عمَّا الغضِّ  ومسألة عليها الجزاءِ  وعد واستنجاز قبولها وطلب الدنيَّة الهديَّة ىذه إليصالِ  وبابا وشفيعاً 

 المقاصد ىذه إلى الوصول إلى والسَّببُ  الوسيلة السَّالم عليهم فإنَّهم والنقصان الخلل من فيها
 ُحصول الغالب أنَّ  ِإَلَّ  - مناصبهم ىذه - المناصب بهذه قم صالت في مشتركون وُكلهم ،وُكلًّهم

 ولو بو واستنئاسوُ  إليو تقر بو تُوِجب السَّالم عليهم منهم واحدٍ  وبين المكلَِّفين آحادِ  بين خصوصيةٍ 
 بالتوجَّو وخصَّ  ولذا - َعيَنيك ُنصب األَِئمَّة من واحداً  اجعل أنَّو - بالتوجو َخصَّو ولذا زمانوِ  إمام لكونوِ 

 قبل - (استنجح وباهلل استفتح باهلل) :الدعاء ىذا التحريم قبل بقولوِ  الجميع ضمن في إليوِ  التوجو بعد
 تكبَتة بعد يكون الَّذي االفتتاح دعاء غَت االستفتاح دعاءُ  ،دعاء ُىناك اإلحرام تكبَتة قبل يعٍت التحرمي
  .(إليك أتوجَّوُ  وآلو اهلل رسول دٍ وبُمَحمَّ  استنجح وباهلل استفتح باهلل) - التحرمي

 بو يرتبطُ  أنَّوُ  الشِّيعي غلد إمامٍ  إىل أو زماننا إمام إىل نتوجو أنَّنا :احلديث يفهم ىكذا النوري فادث
ا األَِئمَّة من بإمامٍ  ارتباطاً  غلدُ  األحيان بعض ح الشِّيعي أنَّ  سائل يسأل قد ،ُمعيَّنة خبصوصيَّةٍ   ح يكون ردبَّ

 االرتباط ىذا يكون السَّبب ذلذا ،اإلمام ىذا طينة فاضل من ُجزءاً  الشِّيعي ىذا تكوين أصل ح تكوينوِ  لأص
 ضلن ،األصل االرتباط ىو ىذا ،زماهنم بإمام يرتبطون شيعةٍ  كل   ،الزَّمن بإمام ىو األصل فاالرتباطُ  وِإالَّ 

 ادِّث ُيشَت ىذا وإىل ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا بإمام خاص بشكلٍ  نرتبط ولكنَّنا مجيعاً  هبم نرتبط
َناسوُ  - إماموِ  إىل الشِّيعي تقر ب - إليو تقّربُو تُوِجبُ  - عليو ا رمحة النوري  إمام لكونوِ  َولو ِبو واسِتئ ْ
 ولو ،نقاش إىل حباجة الكَلم ىذا طبعاً  - الجميع ضمن في إليو التوج و بعد بالتوج و خصَّوُ  ولذا زمانوِ 
 األَِئمَّة أحد وبُت الشِّيعي بُت معيَّنة ُعلقة تكون أن أمَّا ،زماننا إلمام التوج و يكون أنْ  البُدَّ  ،زمانوِ  إمام لكونوِ 

 ،خاص طعم ذلا األَِئمَّة بأحد للشِّيعي عَلقة تكون قد ولكن ،مجيعاً  معهم عَلقتنا ىي ما ،آخر شيء ىذا
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إلمام يكون أنْ  البُدَّ  األصل التوجوُ  أمَّا ،موِ إما وبُت بينوُ  فيما ،خاص ذوق ذلا

 .الوسائل مستدرك ح عليو ا رمحةُ  النوري ادِّثُ  قالوُ  ما ىذا ،عليو
 تأريخ والدتوِ  تأريخ ،عليو اِ  رمحةُ  الربسي رجب للحافظ ،اليقُت أنوار مشارق كتاب ىذا آخر ظلوذج خذأ
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ا نفسي عن أربدَّث ال لنا أقول وحُت ،لنا احلقيقة ح معروفاً  ليس وفاتو  ،االختصاص أىل عن أربدَّثُ  وإظلَّ
 5888 ،عشرة احلادية الطبعة وىذه ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة ،اليقُت أنوار مشارق كتاب ىو ىذا

 الثامنة ادلئة اءعلم من ىو الربسي رجب احلافظ عقيدة لنا تعكس عليكم ىارأأق مجيلة أبيات ،ميَلدي
  :يقول ،الثامن القرن الثَّامنة ادلئة علماء من ،تقريباً  ىكذا التاسعة

 َفرِض        ي َونَ ْفِل        ي َوَح        ِديثي أَنْ         ُتمُ 
 

 وَُك              ل  ُكلِّ              ي ِم              ْنُكم َوَع              ْنُكمُ  
َلتِ           ي   َوأَنْ            ُتم ِعن           َد الصَّ           اَلِة ِقب ْ

 
 ِإَذا َوقَ ْف                  ُت َنح                  وَُكم أَُيمِّ                  مُ  

 ؽلكن ىذا ،دقيقاً  ليس الكَلمُ  ىذا ،كَلم ىذا ،النثر ح يُقال ال ما يُقال الشعر حو  شعر ىذا قائل يقول قد 
 ،الشِّيعة علماء كبار من عال ِم يكتبوُ  شعرٍ  ح نتحدَّث اآلن ضلنُ  ،ادللوك من ملك مديحٍ  ح لشعرٍ  يُقال أنْ 

 ىذا النثر ح يُتوسَّع ال ما الشِّعر ح وسَّعيُت بأنَّوُ  يُقال أنْ  ،ُمشخَّصة زلدَّدة واضحة والئيةٍ  عقيدةٍ  ح ويتحدَّث
 يتغّزل وىو بثينة مجيل شعرِ  ح يُقال ىذا ،اخلمرة ح يتحدَّث حُت نؤاس أب شعر ح يُقال أنْ  ؽلكن الكَلم
 رجب احلافظ عن نتحدث ضلن أمَّا ،وىذا ىذا ،احلمداّن الدولة سيف ؽلدح وىو للمتنب يقال ىذا ،ببثينة

 وزُلدَّدة واضحة األبيات وىذه ،عقيدتوِ  عن يتحدَّث وىو زُلَمَّد بآلِ  العارفُت العلماء كبار من الربسي
 يقول كما كتابوِ  ح موجودة األحاديث ىذه (،َوِصَياُمُهم اْلُمْؤِمِنُت َصََلةُ  أَنَا) ؛(َونَ ْفِلي َفرِضي) :وُمشخَّصة

 ... ادلؤمنُت أمَت
 َفرِض        ي َونَ ْفِل        ي َوَح        ِديثي أَنْ         ُتمُ 

 
 ُك              ل  ُكلِّ              ي ِم              ْنُكم َوَع              ْنُكمُ وَ  

 ... كذلك أكون ليتٍت يا 
 َفرِض        ي َونَ ْفِل        ي َوَح        ِديثي أَنْ         ُتمُ 

 
 وَُك              ل  ُكلِّ              ي ِم              ْنُكم َوَع              ْنُكمُ  

َلتِ           ي   َوأَنْ            ُتم ِعن           َد الصَّ           اَلِة ِقب ْ
 

 ِإَذا َوقَ ْف                  ُت َنح                  وَُكم أَُيمِّ                  مُ  
و يعٍت ؛أؽَُلِّمُ    ... إليكم أذبَّ

 َعينِ          ي أَبَ          َداَخيَ          اُلكم َنص          ٌب لِ 
 

 وُح           ب ُكم ف           ي َخ           اِطري ُمَخ           يِّمُ  
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل)   ... (َعي ْ

 يَ          ا َس          اَدتي وقَ          اَدتي أعت          اُبكم 
 

 بجف              ِن َعين              ي لثَراى              ا أل              ُثمُ  
 وقف       اً عل       ى ح       ديثكم وَم       دِحُكم ض

 
 َجَعل      ُت ُعْم      ري فَ      اقْ بَ ُلوه وارَحم      وا 

اً  مجيلة أبيات   فهو احللة من قريبة منطقة الربس ،عليو اِ  رمحةُ  الربسي رجب احلافظ عقيدة لنا تكشفُ  جدَّ
 إبراىيم النَّب ػُلرق أنْ  النمرود فيها حاول الَّيت ادلنطقة معروف ىو كما الربس ،احللي الربسي رجب احلافظ

  .احللة من قريبة جغرافية منطقة ،السََّلم عليو
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َلتِ           يَوأَنْ            ُتم ِعن           َد الصَّ           اَل   ِة ِقب ْ
 

 ِإَذا َوقَ ْف                  ُت َنح                  وَُكم أَُيمِّ                  مُ  
 َخيَ          اُلكم َنص          ٌب ِلَعينِ          ي أَبَ          َدا 

 
 وُح           ب ُكم ف           ي َخ           اِطري ُمَخ           يِّمُ  

َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل)   ... (َعي ْ
 الشِّيعة مراجع يقولون ما يقولون ،مرتفع ،ُمغايل عنو ويقولون الشِّيعة علماء عليو ػلمل الربسي رجب احلافظ

 .الربسي رجب احلافظ عن
 ىو ىذا ،السَّابع اجلزء ىو القدؽلة الطبعة حبسب ،األميٍت للشَّيخِ  الغدير موسوعة من الثَّامن اجلزء ىو ىذا

 8001 ،الثَّالثة الطبعة وىذه ،اإلسَلمية للدراسات الغدير مركز ربقيق ،الغدير موسوعة من الثَّامن اجلزء
 ا رمحة األميٍت الشَّيخ 55 صفحة ح ،احللي الربسي احلافظ ،25 الًتمجة رقم ،58 صفحة ح ،ميَلدي

  :قولوُ  عليهم اِ  صلواتُ  الطاىرة العًتة ح ولوُ  :األبيات ينقل عليو
 َفرِض           ي َونَ ْفِل           ي َوَح           ِديثي أَنْ            ُتمُ 

 
 وَُك           ل  ُكلِّ           ي ِم           ْنُكم َوَع           ْنُكمُ  

َلِتيعِ )يا آل زُلَمَّ د(  َوأَنْ ُتم   نَد الصَّاَلِة ِقب ْ
 

 ِإَذا َوقَ ْف              ُت َنح              وَُكم أَُيمِّ              مُ  
 َخيَ             اُلكم َنص             ٌب ِلَعينِ             ي أَبَ             َدا 

 
 وُح        ب ُكم ف        ي َخ        اِطري ُمَخ        يِّمُ  

 صفحة ح ىنا عنو يدافع وىو الربسي رجب احلافظ ذمِّ  ح الشِّيعة مراجع قالوُ  ِلما األميٍت الشَّيخ ويشَت 
 أعيانُ  ،األعيان :كتابوِ  ح العاملي األمُت زلسن السيِّد ادلعروف الشِّيعي ادلرجع وإلي أشار ما إىل يشَت ،11

م الَّيت االهتامات على فُيعلِّق ،الشِّيعة  الشَّيخ يقول ،الربسي رجب احلافظ العاملي األمُت زُلسن السيِّد هبا اهتَّ
 األمُت زُلسن سيِّد يعٍت - األمين سيِّدنا يعني ماذا ندري َل ونحن -:الغدير صاحب األميٍت احلسُت عبد

 وفي - تفكَتهِ  طبيعة ح يعٍت طبعوِ  ح ،الربسي رجب احلافظ طبع ح يعٍت - شذوذ طبعوِ  وفي :بقولوِ  -
 من شيءٌ  وفيو إليو داعي وَل لوُ  ُموِجب َل المغاَلة من وشيء وخلطٌ  خبط ُمؤلفاتو وفي ُشذوذ طبعوِ 

 الشَّيخ ،ضرر فيو فهو صحيح كَلمو كان لو حىتَّ  يعٍت - صحيح َمحل   لوُ  َيكون َأن أمكن إنْ  الضرر
 األميٍت زُلسن سيِّد ألنَّ  - الفحل شاعرنا طبع شذوذ من شيءٍ  إلى يوعزُ  السيِّد ليت -:يقول األميٍت
 هىذ ألنَّ  ،الشِّعري طبعوِ  إىل وبالذَّات والنثري الشِّعري طبعوِ  إىل ُيشَت شذوذ طبعو وح يقول حُت العاملي
 طبع شذوذ من شيءٍ  إلى يوعزُ  السيِّد ليت - النثر جهة ح منها أكثر الشعر جهة ح ُتستعمل العبارة

  .الشعراء فحول ح ُيصنِّفوُ  - مجردة دعوى قولوُ  يبقى َل حتَّى الفحل شاعرنا
 وىناك ،الش عراء مراتب أعلى وىو ،ُمفلَّق ىناك :يقولون العرب األدب ح ،مراتب على غلعلوهنم الشعراء ألنَّ 

  .الشعراء فحول فيقال ،الشعراء مراتب ىذه ،شعرور وىناك ،شويعر وىناك ،شاعر وىناك ،فحل
 األمُت السيِّد قول - قولوُ  يبقى َل حتَّى الفحل شاعرنا طبع شذوذ من شيءٍ  إلى يوعزُ  السيِّد ليت
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 إلى داعٍ  فأي   لوُ  ال ُمترَجمُ  بو أتى ِلَما صحيح محملٍ  بإمكان اعترافو وبعد مجردة دعوى - زلسن السيِّد
 ذلك على فيو ضررٍ  وأي   (،أحسنو على أخيك أمر ضع) :حديث ونسيان والخلطِ  الخبطِ  إلى حملوِ 

 وستوافيك ،يقول ما على شاىداً  فيو نجد فلم البرسي مؤلفات من واحدٍ  غير َسبرنا أنَّا على التقدير
 فضائلهم إلى إشادة إَلَّ  فيها وليس ومراثيهم البيت أىل مدائحِ  في الرائق شعرهِ  من ممتعةٌ  نُ َبذٌ 

 بو رماهُ  الَّذي اَلرتفاع يقع فأين ،األسمى مقامهم دون ىو عليهم جميلٌ  ثَناءٌ  أو الفريقين بين المسلَّمة
 ،السّيد رآىا الَّتي المغاَلت وأين بعضهم بوِ  رماهُ  الَّذي اَلرتفاعُ  يقعُ  فأين - غلو يعٍت ارتفاع - بعضهم

 الخبطِ  َمقيل فأين - موضع أين يعٍت - َمقيل فأين المقبول شعرهِ  حذو إَلَّ  كتبو في يحذو َل والبرسي
 أعيان صاحب إىل يشَت ؛األعيان َسيِّدُ  ،ظنَّها يعٍت ؛حسبها - األعيان سيِّدُ  حسبها الَّتي والغلو والضررِ 
 نُ ّبذٌ  وسُتوافيك - ىنا قال والَّيت األبيات ىذه يى األبيات مجلة فمن ،العاملي األميٍت زلسن السيِّد الشِّيعة
 مقامهم دون ىو عليهم جميلٌ  ثناءٌ  أو - قال أن إىل - البيت أىل مدائح في الرائق شعرهِ  من ممتعة

  .أمجعُت عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  مقاماهتم دون ادلعاّن ىذه يعٍت - األسمى
َلتِ         ي  َوأَنْ          ُتم ِعن         َد الصَّ         اَلِة ِقب ْ

 
 ا َوقَ ْف                  ُت َنح                  وَُكم أَُيمِّ                  مُ ِإذَ  

 الَّذي الشِّيعة أعيان ح جاء ما على تعليقاً  الغدير موسوعة ح ا رمحة األميٍت احلسُت عبد شيخ كَلم ىذا 
م  .واخللط واخلبط وادلغاالة بالغلو الربسي رجب احلافظ اهتَّ

 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىب
 من اجمللسي لشيخنا البحار كتاب ح الكَلم َمرَّ  ،عليو ا رمحة اإلحسائي أمحد شيخنا على اآلن نُعرِّج
 ادِّثُت رؤساء من واآلخر ،الوسائل مستدرك ح النوري ادِّث مع احلال وكذاك ،اإلخبارية ادلدرسة رموز
 اهُتم ولكنَّو يثاحلد علماء من أيضاً  وىو الربسي رجب احلافظ على ومررتُ  ،اإلخبارية ادلدرسة رموز من

  .الغدير كتابو ح األميٍت الشَّيخ موقف والحظتم ،اخلط طول على بالُغُلو
 ،الكلم جوامع كتابوُ  وىذا ،عليو تعاىل ا رضوان بالغلو يتَّهم أيضاً  وىو ،اإلحسائي شيخنا مع ضلنُ  اآلن
 رلموعة من عشر احلادي اجلزء ىو ىذا ،اإلحقاقي مؤسَّسة عن الصَّادرة اإلحسائي الشَّيخ آثار رلموعة ىذهِ 
 منها العديد اإلحسائي الشَّيخ كتب ومعروف ،الكلم جوامع من األوَّل اجلزء وىو اإلحسائي الشَّيخ تُراث

 :552 صفحة ،عليها غليبُ  وىو اإلحسائي للشَّيخ تُوجَّو األسئلة كانت رسائل رلموعة عن عبارة ىو
 ،558 صفحة العارفُت بعض جواب ح اخِلطابِيَّة الرِّسالة ىذه ،عارفُتال بعض جواب ح اخِلطَابِيَّة الرِّسالة

 اْلُمصلِّي إنَّ  -:عليكم السؤال أقرأ ،عليوِ  غليب اإلحسائي والشَّيخ اإلحسائي للشَّيخ السؤال ىذا يُوجَّو
 الرِّسالة ىذه يتُْسِّ  ىنا من - ؟بخطابو المخاِطب يقُصد كيف ،َنْسَتِعينْ  َوِإيَّاكَ  نَ ْعُبد ِإيَّاكَ  :يقول حين
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ا اخِلطابِية بالرِّسالة  رسائلوُ  ُيسمي اإلحسائي الشَّيخ عادةً  ،باخِلطابية ُْسِّيت لذلك ،السؤال هبذا ابتدأت ألهنَّ
 ،األمكنة بأْساء أو سألوه الَّذين األشخاص بأْساء األحيان أغلب ح يسميها األسئلة على هبا غليب الَّيت

 آخر إىل العارفُت العلماء من ادلخلصُت اإلخوان بعض ايلَّ  أرسل فقط قال ،ىنا ُتَّ يُب مل السَّائل اسم ولكن
 الرسالة ُْسيت فلذلك ،ال ُمخاطَبة اجلهة إىل الصََّلة ح اخلطاب خبصوص كان األوَّل فالسؤال ،قال ما

 يقُصد كيف ،َنْسَتِعينْ  ِإيَّاكَ وَ  نَ ْعُبد ِإيَّاكَ  :يقول حين اْلُمصلِّي إنَّ  - حال أيِّ  على ،اخِلطابية بالرِّسالة
 يقصدُ  كيف أو ،ادلصلي يعٍت ال ُمَخاِطبُ  ؛خبطابو ال ُمخاِطب يقصد َكيف أو - ؟بخطابو المخاِطب
 معٌت أي   - يعقدُ  معنىً  وأي   - زُباَطب الَّيت اجلهة ادلراد ادلهم ،واحد وادلعٌت بِإيَّاكَ  ُخوطب الَّذي ال ُمخاَطب

 ادلراد بالنَّتيجة ،عليو قلبو يُعقد أو عليو قلبوُ  يَعقد معٌت وأي   إمَّا - ؟عليو قلبوُ  يُعَقدُ  أو عليو قلبوُ  - يعقد
  .إليها يتوجو الَّيت اجلهة ىو ما

 ضلو من - اعتبار ِبُكلِّ  ذاتوِ  نحو من يُدَركُ  َل سبحانو اهلل أنَّ  اعلم :أقول - اإلحسائي الشَّيخ فيجيب
 نحو من يُدَركُ  َل سبحانو اهلل أنَّ  اعلم - البيت أىل عند التوحيد بديهيات من بديهةٌ  وىذهِ  يُدَرك ال ذاتوِ 
ا - لعبدهِ  بوِ  تعرَّف ِبما يُدَرك وِإنَّما -( فَاْسُكُتوا اهلل ِإَلى الَكاَلم بَ َلغَ  ِإَذا) - اعتبار ِبُكلِّ  ذاتوِ   يُدرك وإظلَّ

 أب دعاءِ  ح كما (،َعَليكْ  َدَلْلَتِني َوأَْنتَ  َعَرفْ ُتك ِبكَ  ،أَْنت امَ  َأْدِري َلم أَْنتَ  َوَلوََل ) ؛لعبدهِ  بو تعرَّف دبا
 َوأَْنتَ  َعَرفْ ُتك ِبكَ ) :عليو ا صلواتُ  العباد زين إمامنا عن ادلروي الدعاء (،َعَرفْ ُتكَ  ِبكَ ) :الث مايل محزة

  (.أَْنت َما َأْدِري َلم أَْنتَ  َوَلوََل  َعَليكْ  َدَلْلَتِني
 شيءٍ  َفُكل   لعبدهِ  بوِ  تعرَّف ِبما يُدَرك وِإنَّما اعتبار ِبُكلِّ  ذاتوِ  نحو من يُدَركُ  َل سبحانو اهلل أنَّ  اعلم
 إىل ا تعرَّف شيء بأيِّ  ،زُلَمَّد وآلِ  دبَُحمَّدٍ  إلينا تعرَّف ؟إلينا تعرَّف شيء فبأي - لوُ  بوِ  تعرَّف بما يَعرفوُ 

 عليو الُحجَّة بقولِ  اإلشارةُ  وإليوِ  - 520 صفحة ح يقول أنْ  إىل ،األوىل الكلمة خَلل من ؟األشياء
 ِفي َلَها تَ ْعِطيلَ  ََل  الَِّتي َوَمَقاَماِتكَ ) - ادلقدَّسة الناحية عن مروي ىذا الدعاء - رجب دعاء في السَّالم

ا -( َعَرَفك َمنْ  ِبَها يَ ْعرُِفكَ  َمَكان ُكلِّ   خَلل من الذات نعرف ال ضلنُ  ،مقاماتوِ  خَلل من نعرفوُ  إظلَّ
ا ،الذات  َمنْ  ِبَها يَ ْعرُِفكَ  َمَكان ُكلِّ  ِفي َلَها تَ ْعِطيلَ  ََل  الَِّتي َوَمَقاَماِتكَ ) - مقاماتوِ  خَلل من نعرفوُ  وإظلَّ
َنكَ  فَ ْرقَ  ََل  َعَرَفك نَ َها بَ ي ْ  عنها نتحدَّثُ  اُكنَّ  الَّيت احلسٌت األْساء ىي ىذه -( َوَخْلُقك ِعَباُدكَ  أَن َُّهم ِإَلَّ  َوبَ ي ْ

َنكَ  فَ ْرقَ  ََل  َعَرَفك َمنْ  ِبَها يَ ْعرُِفكَ  َمَكان ُكلِّ  ِفي َلَها تَ ْعِطيلَ  ََل  الَِّتي َوَمَقاَماِتكَ ) - قليل قبل نَ َها بَ ي ْ  َوبَ ي ْ
 - ادلقامات ىذهِ  إىل دعاك ا - إليها َدعاكَ  الَّتي ىي المقامات فهذهِ  ،(َوَخْلُقك ِعَباُدكَ  أَن َُّهم ِإَلَّ 

 َوجوُ  يتوجَّو كما عندىا فيجدهُ  - ادلقامات ىذه عند ا غلد ؛غلده - عندىا فيجدهُ  قلُبك إليها فيتوجَّوُ 
 حُت ،الكعبة إىل نتوجَّو أنْ  أرادنا ا ألنَّ  الكعبة عند ا فيجدُ  - عندىا فيجدهُ  الكعبة بيتوِ  إلى جسدك
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 ََل  الَِّتي َوَمَقاَماِتكَ ) - ا إىل توجو ؟ا إىل ليس أو ا إىل التوجو ىذا الكعبة إىل نتوجَّو أن ا أرادنا
َنكَ  فَ ْرقَ  ََل  َعَرَفك َمنْ  ِبَها يَ ْعرُِفكَ  َمَكان ُكلِّ  ِفي َلَها تَ ْعِطيلَ  نَ َها بَ ي ْ  إنَّنا -( َوَخْلُقك ِعَباُدكَ  أَن َُّهم ِإَلَّ  َوبَ ي ْ

ا ،ذاتوِ  حيث من ا نعرفُ  أن نستطيع ال  خَللِ  من للموجودات فتجلى ،لنا ذبلَّى حيث من ا رفنع إظلَّ
 ادلقامات عند - عندىا فيجدهُ  قلُبك إليها فيتوجَّوُ  إليها دعاك الَّتي ىي المقامات فهذهِ  - األعظم ِاْسوِ 

 ،ا تعبد ىكذا - بها تدعوه بأنْ  وتعب دك ،عندىا فيجدهُ  الكعبة بيتوِ  إلى جسدكَ  وجو يتوجَّوُ  كما -

 األَظَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ هبا فادعوه األْساء هبذه ادلقامات هبذه تدعوه - بها تدعوه بأن وَتعب دك -؟ ا تعبد كيف

  ﴾.ؤَظَّْأئِوِ فًِ ٌٍُْحِدًَُْ اٌَّرٌَِٓ ًَذَزًُاْ بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُعْنَى
 ُكلِّ  في وأنَّوُ  َلك ظُهورهِ  من َدكَأوج ِلما إَلَّ  وجدان وَل كيفٍ  بال فيها وَتعبدهُ  بها تدعوهُ  بأنْ  وتعب دك

ا ،شعرتُت ،ُسَلميتُت لرهبا أنَّ  تتصور النَّملةُ  ىي ما - نفسك من إليك أقربُ  مقامٍ   ح الكمال ذبد ألهنَّ
 ا معرفة ىذه - َمْعرِفَِتك َعنْ  بِالَعْجزِ  َمْعرِفَ َتك َوَجَعْلت) ،حبسبوِ  إليوِ  ا يتعرَّف سللوقٍ  ُكل   وىكذا ،ذلك

ا (،َمْعرِفَِتك َعنْ  بِالَعْجزِ  َمْعرِفَ َتك َوَجَعْلت -  ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  إلينا فتعرَّف ،حبسبنا إلينا يتعرَّفُ  وإظلَّ
 أىل أحاديث ىذه الكاح روايات ىذه ،منطقهم ىو ىذا (،اهلل ُعِرفَ  َما َوَلْوََلنَا اهلل ُعِبدَ  َما َوَلْوََلنَا)

 العسكري إمامنا كالبهائم َلُكنَّا زُلَمَّد آل لوال واِ  و (،اهلل ُعِرفَ  َما َوَلْوََلنَا اهلل ُعِبدَ  امَ  َوَلْوََلنَا) :البيت
 ح ىذه ىي احلقيقة ادلعرفة ،هبيمية معرفةً  ستكون ادلعرفة ألنَّ  ،كالبهائم ُكنتم زُلَمَّد آل لوال ،ىكذا يقول
 ،نصنع ماذا مغايل الرجل أيضاً  ىو اإلحسائي الشَّيخ لكن ،حيحالصَّ  التوجو ىو ىذا ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد معرفة

 البيت أىل يعرفون الَّذين ،واقعنا ىو ىذا نصنع ماذا ،إخباري النوري ادِّث ،ُمغايل الربسي رجب احلافظ
 يةالصوف فكرِ  وح قطب سيِّد فكر ح يكرعون الَّذين لكن ،سيئون الصحيح بالشَّكل البيت أىل إىل يتقرَّبون
  .منهم أحسن وماكو األفذاذ ىم ىؤالء
 سنة متوج ،النَّجف ح األجَلء مراجعنا من ،االصفهاّن حسُت زُلَمَّد الشَّيخ ،الُقدسية األنوار منظومة ىذه

 الطبعة ،الكوثر انتشارات الطبعة ىذه ،ادلؤمنُت أمَت ح أبياتوِ  من جاء ما مُجلةِ  ح جاء ،للهجرة 5155
 سيِّد خصوص ح يقول ماذا ،55 صفحة ،ادلودَّة دار النَّاشر ،ادلقدَّسة قم ،قمري ىجري 5582 ،األوىل

  :يقول ؟األوصياء
 َوُى         و َم         َداُر الَغي         ِب َوالش          ُهودِ 

 
 َوالُقطْ           ُب ِف           ي َدائِ           َرِة الُوُج           ودِ  

 ح إالَّ  معٌتً  من اذل ليس سيقول علي   ح ليسَ  األبيات ىذهِ  إنَّ  قُلت لو حىتَّ  ،عليَّاً  يعرفُ  دلن واضح علي   
 ... علي  
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 َوُى         و َم         َداُر الَغي         ِب َوالش          ُهودِ 
 

 َوالُقطْ           ُب ِف           ي َدائِ           َرِة الُوُج           ودِ  
ُف       وِس الَكاِملَ       ة   أَبُ       و الُعُق       وِل َوالن  

 
 واْلَمثَ      ُل اأَلْعلَ      ى ِلَم      ن ََل ِمثْ      َل لَ      و 

  
 
 

 ِلَكعبَ          ُة الت َّْوِحي          دِ  )عل          ي (َوِإنَّ          ُو 
 

لَ               ُة ُك               لِّ َع               ارِ    ٍف َوِحي               دِ ِقب ْ
 ِلُروِح                 ِو اْلُمَق                 دَِّس اْلَمِني                 عِ  

 
 َوََليَ                 ة الَتْك                 ِويِن َوالَتْش                  رِيعِ  

 ... مجيلة أبيات ،أبياتو آخر إىل 
 ِلَكعبَ          ُة الت َّْوِحي          دِ  )عل          ي (َوِإنَّ          ُو 

 
لَ               ُة ُك               لِّ َع               اِرٍف َوِحي               دِ    ِقب ْ

 مشحونة ،معرفية ،عقائدية نظومةم ىذه ،منظومة ىذه ،شعري مقامٍ  ح لسنا ُىنا وضلنُ  ،ادلضامُت نفس 
  :االصفهاّن حسُت زُلَمَّد الشَّيخ يقول فحُت ،العقائدية والقواعد بالبديهيات

 ِلَكعبَ          ُة الت َّْوِحي          دِ  )عل          ي (َوِإنَّ          ُو 
 

لَ               ُة ُك               لِّ َع               اِرٍف َوِحي               دِ    ِقب ْ
 حسُت زَلمَّد الشَّيخ ،عرفاّن أصويلٌ  ،العرفانية ادلدرسة ُعلماء ح معدود أيضاً  ىو ،بعينوِ  بنفسو ادلعٌت يقصد 

 .الكبار الشِّيعة مراجع من الكثَت وأساتذة ،اخلوئي السيِّد أساتذة من ىو ،االصفهاّن
 األوىل الطبعة ،ُأصويل ِعرفاّنٌ  أيضاً  اخلميٍت والسيِّدُ  ،عليو ا رمحة اخلميٍت للسيِّد (،الصََّلة سر  ) كتاب ىذا

 سر   ىو الكتاب ،طهران ،الدولية الشؤون ،اخلميٍت اإلمام تراث شرون تنظيم مؤسَّسة النَّاشر ،5881
 ماذا 558 صفحة ،558 صفحة إىل نذىب (،العارفُت وصَلة السالكُت معراج) :أيضاً  ويسمَّى ،الصََّلة

 ُملكِ  في األحدية سرّ  ظهورُ  ىو األولياء صالة في القبلةِ  إلى التوجو ويكون -؟ اخلميٍت السيِّد يقول
 األحدية ِسرِّ  ظهورُ  ىو األولياء صالة في القبلةِ  إلى التوج و ويكون - البدّن ادللك عامل ح يعٍت - الَبدن

 السيِّد ذكر وما ضلن حال أي على ،األحدية سر   ىذا ىو ،وانتهينا عليَّاً  يعٍت سُلتصرة بعبارة األحديةِ  سر   -
 ملك في األحدية سرِّ  ظهور ىو األولياء الةص في القبلةِ  إلى التوج و ويكون - 558 صفحة ح اخلميٍت
 جمع حضرة إلى الروح سرِّ  بمقام ويتوجَّهون ؛ ويتوجَّهون - األولياء صَلة عن يقول أنْ  إىل - البدن

  ؟يكون أين التوجو - األعظم اهلل اسم مقامُ  وىو الواحدية
 الشَّيخ كَلم ىو كما ،الشِّيعة مراجع من مرجعٍ  كَلمُ  ىذا ،الصََّلة ح التوجو ىو ىذا ،األعظم ا اسم إىل

 بنحوٍ  ذكره النوري ادِّث ذكره ما صحيح ،االصفهاّن حسُت زلمَّد الشَّيخ شعر ح ىو كما ،اإلحسائي
 ادلدرسةُ  إليو تذىب الَّذي العمق ىذا إىل تذىب ال ادلعاّن ح السطحية إىل سبيلُ  اإلخبارية فادلدرسةُ  ،ُمبسَّط

 - عليو اِ  رمحةُ  اإلحسائي الشيخ ذكره الَّذي ادلضمون ىو نفسوُ  ادلضمون ىذا ،العرفانية رسةُ وادلد الشَّيخيَّةُ 
 شرقي َل حيثُ  األعظم اهلل اسم مقامُ  وىو الواحدية جمعِ  حضرة إلى الروح سرِّ  بمقام ويتوجَّهون

 سرِّ  إلى القلب بمقامِ  هونويتوجَّ  - غربية وال شرقية ىي ال الَّيت الشَّجرة إىل - البطون غربي وَل الظهور
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 ويُدركون األعظم لالسم الفعلي التجلي مقام حيثُ  (،اْلَمْعُمور الَبيتُ  أَنَا) :يقول وعلي   المعمور البيت
 ُكلَّ  احلديث ولكنَّ  والصوفية العرفانية بادلصطلحات ُمشبعاً  كان وإن احلديث - غربية وَل شرقية َل سرَّ 

  .أمجعُت عليهم موُ وسَل اِ  صلواتُ  عنهم احلديث
 اخلميٍت السيِّد نفسو ىو ادلضمون ،والرِّوايات األدعية ح الواردة ادلصطلحات استعمل اإلحسائي الشَّيخ
 حضرة إلى الر وح سرِّ  بمقام ويتوجَّهون - والصوفية العرفانية ادلصطلحات هبذه العرفانيُت بطريقة غلَّفو
 إؽلانٌ  يعٍت - البطون غربي َل الظهور شرقي َل حيثُ  ماألعظ اهلل اسمِ  مقامُ  وىو الواحدية جمع

 (،اْلَمْعُمور الَبيتُ  أَنَا) :يقول وعلي   المعمور البيت سرِّ  إلى القلب بمقامِ  ويتوجَّهون - والباطن بالظاىرِ 
 وَل شرقية َل ِسرَّ  ويُدركون - العلوية احلقيقة تتجلى ىناك - األعظم لالسم الفعلي التجلي مقام حيثُ 

 الصََّلة سرِّ  كتاب ح مذكوراً  جاء ما القبلةِ  إىل التوج و ىو ىذا ،الفاطمية الزَّىرائيَّة الشَّجرةُ  ىي - ربيةغ
 ذكر فقد يقول ىو ىكذا ،للخواص العرفاء من للن خبة َكَتبوُ  يظهر ما حبسب الكتاب ىذا، اخلميٍت للسيِّد
 ،5885 الثَّانية الطبعة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة (،للصََّلة ادلعنوية اآلداب) :الثَّاّن كتابوِ  ح ذلك
 - ادلوجز الكتاب ىذا إىل يشَت - رسالة أعددتُ  الماضية األيَّام ففي وبعدُ  -؟ ادلقدِّمة ح يقول ماذا

 سر   ْساىا - الصَّالة أسرار من لي تيسَّر ما فيها وأودعتُ  رسالةً  أعددتُ  الماضية األيَّام َففي وبعدُ 
 ببالي خطر - فيها ادلوجودة ادلصطلحات لكثرة - النَّاس عامَّة أحوال تُناسبُ  َل أنَّها وحيثُ  - الصَلة

 - الروحاني المعراج لهذا القلبية اآلداب من شطراً  - الكتابة ح يعٍت - التحرير سلك في أضع أنْ 
 القاسي قلبي في وتترك ذكراً  اإليمان سبيل في لألخوة تكون لعلَّها - ادلؤمن معراجُ  الصََّلة أنَّ  باعتبار

 ادلصطلحات على للمطلعُت ،للنخبة ،خلاصتهم الصََّلة فسرّ  .الشِّيعة لعامة ألفوُ  الكتاب فهذا - أثراً  منها
 .يقول كما الشِّيعة لعامَّة وىذا العرفانية والقواعد
 ،اإلمجايل يعٍت ؛لياجُلمْ  ،اجُلْملي السر ح ،األوَّل الفصل ،801 صفحة ح ،للصََّلة ادلعنوية اآلداب

 :بأمرين ُمتقّومٌ  اَلستقبال ظاىر أنَّ  اعلم - 801 صفحة ؟ىنا اخلميٍت السيِّد يقول فماذا ،لَلستقبال
 البُدَّ  - المتشتتة الجهات جميع عن الظاىر الوجو صرفُ  وىو - ادلقدمة إىل نسبة - المقدِّمي أحُدُىما

 الوجو صرف وىو المقدِّمي أحدىما - ادلراد ىذا ا وجو إىل تتوجَّو وأن شيءٍ  أيِّ  عن وجهك صرف من
 الُقرى أُمِّ  الكعبةِ  إلى بالوجو اَلستقبال وىو النفسي واآلخر ،المتشتتة الجهات جميع عن الظاىرِ 
 - رواياتنا ح ىكذا الكعبة ربت من ُدحيت األرض أنَّ  من نعتقد ضلن باعتبار - األرض َبسط ومركزِ 
 عن الروح باطن يصرفون الغيبية األسرار وأصحابُ  أسرار بل ِسرٌ  باطنِ ولل باطن الصورة ولهذهِ 

 الغيب لكثرات - ادلتكثِّرة ادلوجودات مراتب يعٍت كثرات - والشهادة الَغيبِ  لكثرات المتشتتة الجهات
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 أحدية ِسرِّ  في فانيةً  الكثرات جميع ويجعلون التعل ق أحدية والروح السرِّ  جهة ويجعلون والشهادة
 الَّذي األعظم اَلسم بظهور القلب في الحق   فيظهرُ  القلب في الروحي السر   ىذا تنزَّل فإذا ،معالج
 ادلصطلحات ىذه عن النظر بغض ،وانتهينا األعظم االسم إىل التوجو يعٍت - األسمائي الجمع مقام ىو
  .تفكيك إىل حباجة الَّيت
 الصوفية ادلصطلحات ىذهِ  رلموعة ح والدوران للفا ىذا عن بعيداً  البيت أىل بعبائر شرحناىا ضلنُ  ما

 األعظم اَلسم بظهور القلب في الحق   فيظهرُ  القلب في الروحي السر   ىذا تنزَّل فإذا - والعرفانية
 كما احُلسٌت األْساء ىذهِ  ألنَّ  - وتضمحل األسمائية الكثرات وتفنى األسمائي الجمع مقام ىو الَّذي
 - األكرب االسم ح تضمحل احلسٌت األْساء ىذه (،الُحْسَنى َوَأْسَماِئكَ  اأَلْكَبر بِاْسِمكَ وَ ) :الد عاء ح قرأنا

 ح يعٍت - المقام ىذا في القلب ِوجهةُ  وتكون األعظم اَلسم في وتضمحل األسمائية الكثرات وتفنى
 وُعلماءُ  الشِّيعة عمراج ىؤالء ،اجلهة ىذه إىل التوجو إذاً  - األعظم اَلسم حضرة إلى - االستقبال حال

 أشتغل أنا ،ادلاسونية عند يشتغلون ىؤالء ،الشِّيعة ُعلماء ىم ىؤالء بالنتيجة عرفاّن ،صوح ،مغايل ،الشِّيعة
 ! !ادلاسونية عند يشتغلون ؟يشتغلون أين ىؤالء ولكن ،بأس ال ادلاسونية عند
 آيات من ،البيت أىل حديث من أخذتو ٍتلكنَّ  ،قلتوُ  أنا الَّذي الكَلم نفس ىذا ىو ما ؟أنتم تقولون ماذا

 من لكم عرضتوُ  ىكذا ،الكدرة العيون قذرات عن بعيداً  الصافية العيون من صافٍ  بشكل الكرمي الكتاب
 سلوا وأنتم ،الشَّريفة كلماهتم من زيارهتم من أدعيتهم من احلديثية كتبنا أُمَّهات من حديثهم من قُرآهنم

 النقية الصافية ادلصادر ىذه نفس من أخذوىا ىل ؟أخذوىا أين من ؟الصََّلة دبعاّن جاءوا أين من اآلخرين
 حضرة إلى المقام ىذا في القلب وجهة وتكون - الكَلم نفس ىذا ىو ما ،أيديكم بُت عرضتها الَّيت

 ُنْصبَ  ةاألَِئمَّ  ِمن َواِحَداً  َوَاْجَعل) ،اإلمام ِعرب ؟األعظم االسم حضرة إىل نتوجَّو كيف - األعظم اَلسم
َنيك  برنارلي أبدأ أنا (،اأَلْولَِياء يَ َتوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) إمامنا إىل بتوجهنا إمامنا إىل نتوجَّو (،َعي ْ

 المقام ىذا في القلب وجهة وتكون - ىنا ىي آخرىا إىل أوذلا من الغاية أقول أن أريد ألنٍَّت الكلمة هبذه
  .ظماألع اَلسم حضرة إلى

 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب
 للسيِّد ؟ِلمن الكتاب ىذا (،اإلذلية اخلزائن أحسن مفتاح الكرمي الُقرآن تفسَت) يدي بُت الَّذي الكتاب ىذا

 ىو وىذا ،التفسَت ىذا لوُ  اخلميٍت مصطفى سيِّد ،اخلميٍت ا روح للسيِّد األكرب االبن ،اخلُميٍت مصطفى
 مؤسَّسة مطبعة ،األوىل الطبعة ،قمري ىجري 5558 ،الثّاّن مجادى ،الكرمي القرآن تفسَت من اّنالثَّ  اجلزء

 ح ،عليو ا رمحة اخلميٍت مصطفى لسيِّد الكرمي القرآن تفسَت من الثَّاّن اجلزء من 58 صفحة ،العروج
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َنيكعَ  ُنصبَ  األَِئمَّةِ  َأَحدَ  ِاْجَعل - اخلميٍت مصطفى سيِّد ينقل ،55 صفحة  - آخر وفي - وأيضاً  - ي ْ
 أحد ِاْجَعل) :عن اآلن احلديث - صالتوِ  قبل اهلل رسول يتذكَّر كان الصَّادق أنَّ  - آخر خربٍ  ح يعٍت

َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّة  ُأشير لطيف توجيوٌ  ىنا نعم -؟ اخلميٍت مصطفى سيِّد يقول ماذا ،58 صفحة ح (،َعي ْ
 ال أحدٍ  كلِّ  عبادة أن - لو ومرآةٍ  عنو حاكٍ  شيءٍ  بتصوير إَلَّ  يمكنُ  َل أحدٍ  ُكلِّ  عبادة أنَّ  :وىو إليو

 ال أنَّنا من اإلحسائي الشَّيخُ  إليو أشار الَّذي الكَلم نفس ؛لو ومرآةٍ  عنو حاكٍ  شيء بتصوير إالَّ  ؽلكن
ا ذاتوِ  حيثُ  من ا نعرف أن نستطيع   .حبسبنا ُكل   لنا اُ  يتجلَّى وإظلَّ

 - إليو تشَت ادلرآة ىذهِ  - إليو وُيشيرُ  لو ومرآةٍ  عنو حاكٍ  شيء بتصوير ِإَلَّ  يمكنُ  َل أحدٍ  ُكلِّ  دةعبا أنَّ 
 الذىن إَلَّ  لها موطن َل الَّتي اَلختراعية الُكِليَّة المفاىيم من يكون إمَّا وىو وجوىوِ  من وجهاً  ويكونُ 

ثنا ما لمث - المقدَّسة الذات لتلك الموضوعةِ  األلفاظ قبيل من أو  ليست األلفاظ أنَّ  من قليل قبل ربدَّ
 األلفاظ قبيل من أو - احلسٌت األْساء حقائق إىل ُتشَت كي موضوعة األلفاظ ىذهِ  ،احُلسٌت األْساء ىي

 ُيْسِكن لم وإذا عنو العبور أمكن إذا باَلعتبار األوفق ىو والَّذي المقدَّسة الذات لتلك الموضوعة
 منها وأحكى وأزينها وأرسمها الوجوه وأكشف الوجوه أحسن ىو ما ُيالحظ أن لديو السَّالك سفينة

 وَل - إليو نتوجَّو أنْ  البُدَّ  الَّذي الوجو ىذا ىو - العلويَّة والرقيقةُ  اْلُمَحمَِّديَّة الحقيقة ىو أنَّوُ  ريب وَل
 في ىذا بل تعالى غيرهِ  بادةع إلى ذلك يرجع فال العلوية والرقيقةُ  ال ُمَحمَّديَّة الحقيقةُ  ىو أنَّوُ  ريب

 احلقيقة إىل نتوجو حُت - والدرجات البصائرِ  أىل على يخفى َل كما تعالى اهلل عبادةُ  الحقيقةِ 
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  وَاْجَعل) ،زماننا إمام عرب ال ُمَحمَّديَّة  وتعاىل ُسبحانوُ  ِ  العبادة ىذه (،َعي ْ

  .التوحيد ىو وىذا
 ح ادلوجودة التوحيدُ  مجاعة يا ،البيت أىل بتوحيد ىو ما وا األشاعرة توحيدُ  ىذا تعرفونو الَّذي توحيدُ ال

 األشاعرة توحيد من منو األكرب القسم ،مركب وادلعتزلة األشاعرة من مأخوذ توحيد إمَّا احلوزوية كتبنا
 ػُلسب الَّيت الُكتب ح وأمَّا ،البيت ىلأ حديث من شيءٌ  معو وُمزج ادلعتزلة توحيد من شيء إليوِ  وأضيف

ا  ،واألحاديث الرِّوايات ىذه ،ىذا فهو البيت أىل توحيدُ  أمَّا ،الصوفية توحيد فذلك التوحيد ح متعمِّقة أهنَّ
 ح ،ادلقام ىذا عن أربدَّث أنا مقام ُكلِّ  ح أقصد ال ،ادلقام ىذا ح األقرب ىو اإلحسائي الشَّيخ حديث

اً  وواضح البيت أىل حديث إىل األقرب ىو اإلحسائي الشَّيخ ديثُ ح ادلقام ىذا  اللف ىذا دون من ،جدَّ
 .النتيجة نفس إىل اخلميٍت مصطفى والسيِّد النتيجة نفس إىل اخلميٍت السيِّد ذىب وإنْ  ،والدوران

 اذباىات بُت أتنقَّل أنا ُتَلحظون ،عليو ا رمحةُ  الصَّدر باقر زُلَمَّد للسيِّد (،الواضحة الفتاوى) :كتاب ىذا
 رجب احلافظ إىل ،النوري ادِّث إىل ،األول الطراز من اإلخباري ادِّث اجمللسي الشَّيخ فمن ،سلتلفة
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 حسُت زُلَمَّد االصفهاّن الشَّيخ الشِّيعي ادلرجع إىل ،الغدير صاحب األميٍت احلسُت عبد الشَّيخ إىل ،الربسي
 باقر زُلَمَّد السيِّد إىل ،مصطفى السيِّد ولدهِ  إىل ،اخلميٍت السيد إىل ،ياإلحسائ الشيخ إىل ،االصفهاّن

 الطبعة ،للمطبوعات التعارف دار طبعة الطبعة ىذه ،سلتلفة وأمزجة وأذواق ،سُلتلفة اذباىات ،الصَّدر
 أحلق الواضحة لفتاوىا العملية رسالتوِ  من األوَّل اجلزء ح أحلق الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ،5888 ،الثَّامنة

 هبا ربدَّث الَّيت الطريقة بنفسِ  يتحدَّث مل ىو ،285 صفحة ح (،العبادات ح عامَّةٌ  نظرةٌ ) :عنوانوُ  حبثاً  فيها
 أشعار ح جاء ما ،اإلحسائي الشَّيخ ،ا روح السيِّد اخلميٍت السيِّد والده ،اخلميٍت مصطفى السيِّد مثَلً 

 ،عليو اِ  رمحةُ  النوري ادِّث كَلم ح جاء ما أو ،القدسية األنوار نظومةم ح أو الربسي رجب احلافظ
 صفحة ح الفكري اجلذر نفس ىي النتيجة نفس الواقع ح نطبقها أنْ  أدرنا إذا ضلن جهة ح ربدَّث لكنَّوُ 

  .العبادة ح احلسي اجلانب ،285
 لكن طويَلً  كَلماً  كان وإن الفكرة تتضح حىتَّ  كَلمو ُكلَّ  لكم سأقرأ ؟الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد يقول ماذا

اً  مهم ادلطلب ربمَّلوّن  مثلي ماسونيون ىؤالء ىل نعرف حىتَّ  الشِّيعة علماء آراء على تتطلعوا أن والبُدَّ  جدَّ
 عقلي تفكير مجرد وليس فحسب إحساس ُمجرَّد ليس اإلنسان إدراك :العبادة في الحسي الجانب -

 تفكير مجرَّد وليس فحسب إحساس مجرَّد ليس اإلنسان إدراك - منطقي كَلم - فحسب وتجريدي
 ذبريد من - وحس عقلٍ  من مزاجٌ  ىو بل - شلزوج يعٍت مزاج - ِمزاجٌ  ىو بل ،فحسب وتجريدي عقلي

 يعٍت - وتشخيص تجريدٍ  من وحسّ  عقلٍ  من مزاجٌ  ىو بل - يقول ىكذا وتشخيص تشخيص دون من
 تتوجو ُتصلِّي النَّاس اآلن ما مثل ،فقط ذبريدية ليست العبادة ،تشخيصي جانب العبادة ح يكون أنْ  البُدَّ 
 يدرون ال اذلواء إىل ليست حىتَّ  ،اذلواء إىل ىكذا ،تتوجَّو من إىل تدري ال ،مطلق مفتوح بشكل الكعبة إىل
 ىؤالء وال ،ا يعرفون ذلم الواق الَّذين ال ،ا يعرفون ال وىم ا إىل توجهوا ذلم قالوا ،يتوجهون من إىل

  .احلقيقة ىي ىذه ،ا يعرفون يصلون الَّذين
ا بياهنا وسيأت شروط ذلا ا معرفة  وقت بو يسمحُ  ما حبسب بعدىا الَّيت احللقات ح أو غد يوم حلقة ح ردبَّ
 جريديوت عقلي تفكير مجرَّد وليس فحسب إحساس مجرَّد ليس اإلنسان إدراكُ  - احللقات ىذه

 دورىا تُؤدِّي أنْ  العبادةِ  من يُراد وحينما ،وتشخيص تجريد من وحس ِعقلٍ  من ِمزاجٌ  ىو بل ،فحسب
 أن ينبغي وِحس عقلٍ  من المؤلفةِ  شخصيتوِ  مع وتنسجم كامال تفاُعالً  اإلنسان معها يتفاعل نحوٍ  على

 شخصية مع العبادة بقتتطا لكي تجريدي عقلي وجانبٍ  ِحسِّي جانبٍ  على نفسها العبادةُ  تشتمل
 اجلانب وح احلسي اجلانب ح - وجودهِ  بُكلِّ  بالمطلق ارتباطو العبادية ممارستوِ  في العابدُ  ويعيش العابد

اً  منطقيٌ  كَلمٌ  وىو التجريدي  ،اإلنسان طبيعة مع العابد طبيعة مع منسجمة العبادةُ  تكون أن البُدَّ  ،جدَّ
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 اجلانبُت ىذين على العبادةُ  تشتمل أنْ  فَلبُدَّ  ،حسي تشخيص بُ جان وفيو ذبريدي جانبٌ  فيو فاإلنسانُ 
 ىنا ومن - 282 صفحة ح ،اإلنسان ىذا طبيعةِ  مع ،العابد ىذا طبيعة مع منسجمةً  ُمتناغمةً  تكون كي

 النفسي واتوى النية - التجريدي العقلي جانبها دائماً  يُمثِّلُ  للعبادة النَّفسي والمحتوى الِنيَّةُ  كانت
 العقلي جانبها دائماً  يُمثِّلُ  للعبادة النَّفسي   والمحتوى النية كانت ُىنا ومن - القلب احلضور يعٍت للعبادة

 في أخرى َمعاِلمُ  ُىناك وكانت وتعالى ُسبحانو الحقّ  المطلق إلى العابد اإلنسان َتشد   إذْ  ،التجريدي
 والبيتُ  صالتوِ  في يستقبلها أن مصل   ُكلِّ  لىع يجب الَّتي فالقبلةُ  ،الحسي جانبها ُتمثِّلُ  العبادة
 الحاج يؤم وُ  الَّذي الحرام والبيتُ  - يعٍت احلج عبادة عن احلديث - والمعتمر الحاجُ  يؤم وُ  الَّذي الحرام

 بالُحَصيَّات يرميها الَّتي العقبة وجمرةُ  بينهما يسعى اللَّذان والمروةُ  والصَّفا بوِ  ويطوفُ  والمعتمر
 ِحِسيَّة معالم األشياء ىذهِ  ُكل   عبادتو المعتكف فيو يماِرسُ  لالعتكاف مكاناً  ُخصِّص الَّذي والمسجدُ 

 أجل من وذلك ،وىكذا الحرام بالبيت إَلَّ  طواف وَل القبلة إلى إَلَّ  صالة فال ،العبادة بها رُبطت
 الوسط اَلتجاهُ  ىو وىذا ،العبادة من ونصيبوُ  حقَّوُ  وإعطائو العابد اإلنسان في الحسي الجانب إشباع

 اتجاىان ويُقابُِلو ،الخاص الحسي العقلي وتركيبو اإلنسان لفطرة وفقاً  وِصياغتها العبادةِ  تنظيم في
  :آخران

 ُكلَّ  ويشجبُ  ُمجرَّد كفكرٍ  معو فيتعامل ،التعبير َصحَّ  إنْ  اإلنسان عقلنة في يفرطُ  :أحدُىما
 وَل زمان وَل مكان يحدهُ  َل سبحانو الحقّ  المطلقُ  دام فما ،العبادة مجال في الحسية التجسيدات

 للفكر يمكنُ  الَّتي وبالطريقة األساس ىذا على قائمةً  عبادتوُ  تكون أنْ  فيجب تمثالُ  وَل َنْصبٌ  يُمثِّلوُ 
 على فإنَّها ،اإلسالمية الشَّريعةُ  تُقرهُ  َل اَلتجاه وىذا ،المطلقة الحقيقة بها يناجي أن لإلنسان النسبي

 عبادة من أفضل ساعةٍ  تفكير أنَّ ) :الحديث في جاء حتَّى الفكرية بالجوانب اىتمامها من لرَّغما
 عميقاً  كان مهما ال ُمَتعبِّد الخاشع التفكير بأنَّ  (ال ُمَتعبِّد) أو ال ُمتعبَّد الخاشع التفكير بأنَّ  تُؤمن (،سنة

 اإلنسان ألنَّ  وجودهِ  بُكلِّ  المطلقة الحقيقة إلى يشده وَل فراغو ُكلَّ  يُعبئ وَل اإلنسان نفس يمأل َل
 :ىذهِ  ىي للزيارات الفلسفية العقائدية الفكرية األسس أحدُ  ،الزِّيارات جاءت ىنا ومن - بحتاً  فكراً  ليس

  .احلسي االرتباط
 ىي ىذه ،مادلعصو  اإلمام ِعرب ِإالَّ  يكون ال وذلك ،ا وبُت اإلنسان بُت العَلقةِ  ح تكامل وجود من البُدَّ 

 ادلسجد عن ربدَّث ،القبلة عن ربّدث ،صغَتة أشياء عن ربدَّث الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد لكنَّ  ،احلقيقة
 كان كما فيها يطوفون ىؤالء إنَّ ) :قالوا ؟عنها قالوا ماذا األَِئمَّةُ  األشياء ىذه ،ادلسجد عن ربّدث ،احلرام
 وإن ىم التجريدية اجلهة ح كان إنْ  ،ضلنُ  احلقيقي اجلانب ،يناإل يعودوا أن عليهم (،يفعلون اجلاىلية أىل
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 حسياً  يتوجَّو اإلنسان كان فإذا ،ىذا ىو نفسوُ  ىو الفكري اجلذر أقول لكنٍَّت ،ىم احلسية اجلهة ح كان
 ،اجلماعة إمام باذباه يتوجَّو اإلنسان ،اجلماعة صَلة ح حىتَّ  ،حسياً  يتوجَّو ،اراب إىل ،ادلسجد إىل

 تُنصت تقرأ ال أنت ولذلك (،ا إىل سفَتك اجلماعة إمام ،ا إىل شفيعك اجلماعة إمامُ ) :تقول الرِّوايات
 .عنك يقرأ الَّذي ىو قراءتو إىل تنصت ،اجلماعة إمام إىل تتوّجو

 أساسٍ  على اإلسالم في العبادات ُصمِّمت الموضوعي الواقعي المنطلق ىذا ومن - 288 صفحة
 إذا لكن ،الكَلم ىذا يقبلون الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد بفكر يتمسكون الَّذين قطعاً  - معاً  يوِحسِّ  عقلي
 الواقعي المنطلق ىذا ومن - ىو ىو الفكري اجلذر ىذا ىو احلال ،يتوقَّفون ال البيت أىل أدخلنا

 يُمارسُ  صالتوِ  في صلِّيفالم ،معاً  وِحسِّي   عقلي   أساسٍ  على اإلسالم في العبادات ُصمِّمت الموضوعي
 (،أكبر اهللُ ) :قائالً  صالتو يفتتحُ  حين وذلك وُمشابهة وُمقايسةٍ  أحدٍ  أيِّ  عن ربَّو وينزهُ  فكرياً  َتعب داً  بِنيَّتوِ 

 يعيش لكي وحركاتوِ  بأحاسيسو إليوِ  يتوجَّوُ  ربَّانياً  ِشعاراً  الشَّريفة الكعبة من يتَّخذُ  الوقت نفس في ولكنَّوُ 
  .ووجداناً  تجريداً  ،وعاطفةً  َمنطقاً  ،وحسَّاً  ِفكراً  ةالعباد

 فيجعل واقع إلى واإلشارة مدلول إلى الشِّعار وُيحوِّل الحسي الجانب في يفرِّطُ  :اآلخر واَلتجاه
 وبهذا ،إليو ُتشير الَّذي الواقع عن بدَلً  اإلشارةِ  إلى واَلتِّجاه مدلولو من بدَلً  الرَّمز لهذا العبادة
 األصنام ُعبَّاد ،األصنام ُعبَّاد ىؤالء قطعاً  - والوثنية الشِّرك في وآخر بشكلٍ  العابد نساناإل ينغمس

اه - اَلتِّجاه وىذا - وأضراهبم  لربط أداةً  بوصفها ويُ َعطُِّلها نهائياً  العبادةِ  روحِ  على يقضي - الوثٍت االذبِّ
 الَّتي بالرموز المزيَّفة بالمطلقات لربطوِ  أداةً  وُيسخِّرىا الحقّ  بالمطلق الحضارية ومسيرتوِ  اإلنسان
 َتصبح وبهذا - ذلك وغَت اذلندوسية البوذية الديانة ح كما - ُمطلق إلى كاذب ذىنيٍ  بتجريدٍ  تحولَّت

 حُت ذلك ح يقعون الصوفية - ورَبِّو اإلنسان بين ِحجاباً  ىذهِ  المزيَّفة العبادة َتصبح وبهذا ؛(ُتصبح) أو
  .الطريقة شيخ إىل العبادة وغلعلون الطريقة شيخ إىل يتوّجهون

 من طرقاً  وأكثر عدداً  أكثر الُصوفية ُغَلة ،الشِّيعة ُغَلة عن يتحدَّثون دائماً  ،الشِّيعة عند فقط ليس الُغَلة
 يتالَّ  ادلغالية الصوفية الِفرق من الكثَت ُىناك الصوفية ُغَلة ،أحد يتناولوُ  ال األمر ىذا لكنَّ  ،الشِّيعة ُغَلة
 ذلك وبعد ،والصََّلة بالعبادة شيخهم إىل فيتوجَّهون ،شيخهم ح حلَّ  ا أنَّ  فيعتقدون شيوخها ح تغايل

 العبادةُ  وتتحوَّل العبادات عنهم وتسقط العبادات ذلم يُبيح بشيخهم معرفتهم ح اليقُت إىل يصلون حينما
 عن احلديث ليس ،الصوفية والطرائق الفرق ح كثَت ىذا مثل يُوجد ،الدفوف على وضربٍ  وغناء رقصٍ  إىل
 .العجب حلدَّثتكم ادلوضوع ىذا عن احلديثُ  كان لو ،ادلوضوع ىذا

 ،بينهما الوصل ىمزة تكون أنْ  عن بدَلً  ورَبِّو اإلنسان بين ِحجاباً  ىذهِ  المزيفة العبادةُ  ُتصبحُ  وبهذا
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 اآللهة على وقضى األصنام وَحطَّم أشكالها ِبُكلِّ  الوثنية أدان ألنَّوُ  اَلتجاه ىذا اإلسالمُ  شجب وقد
 كان إنْ  - لوُ  وتجسيداً  ُسبحانو الحقّ  للُمطلق رمزاً  محدود شيءٍ  أيِّ  من يُ تَّخذَ  أن ورفض ،المصطنعة

 ومفهوم َحطَّموُ  الَّذي الصَّنم مفهوم بين بُعمق ميَّز ولكنَّوُ  - ذلك غَت أو حيوان بصورة ،صنم بصورة
 فُربطت ربَّاني تشريفٌ  عليها ُأسِبغ ُمعيَّنة مكانيةً  نُقطةً  أنَّ  إَلَّ  يعني َل مفهومٌ  وىو بو جاء الَّذي القبلةِ 

 ُمنحرفة ُمحاولة إَلَّ  الحقيقة في الوثنية وليست العابد اإلنسان من الحسيّ  للجانب إشباعاً  بها الصَّالة
 بين التوفيقِ  في السوي األسلوب موتُقدِّ  انحرافها ُتصحِّح أنْ  الشَّريعةُ  استطاعت الجانب ىذا إلشباعِ 
 حس   من المؤلَّف اإلنسان حاجة وبين تمثيل وَل لو َحدَّ  َل الَّذي المطلق مع تعامالً  بوصفها اهلل عبادةِ 
 ،صحيح كَلمٌ  والعلمية وادلنطقية الفكرية اجلهة من الكَلم - معاً  وعقلوِ  بحسِّوِ  اهلل يعبد أن إلى وعقل
 ،ادلسجد حدود عند ،احلرام البيت حدود عند ،القبلة حدودِ  عند أوقفو الصَّدر اقرب زُلمَّد السيِّد ولكنَّ 

  ؟دلاذا
 نقلوُ  الَّذي الكَلم ىذا ،الفكري اجلذر ىذا ،الفكر ىذا ىو صحيح ،ُقطب َسيِّد ِفكرُ  ىو الِفكر ىذا ألنَّ 

 الفكر وىذا ادلنطق ىذا يتبٌت قطب سيِّد ،تفسَتهِ  ح قطب السيِّد يتبنَّاهُ  الكَلم ىذا الصَّدر باقر زُلمَّد السيِّد
 مع ،بوِ  لنا شأن ال ،قطب سيِّد مع نتحدَّث ال ضلنُ  ،صحيح الفكري اجلذر ،الُقرآن ظَلل ح تفسَته ح

 وجانب ذبريدي جانبٌ  فيوِ  اإلنسان أنَّ  من صحيح الفكري اجلذر ىذا نقول ،الصَّدر باقر زُلَمَّد السيد
 النيَّة ح التجريدي اجلانب ،حسِّي جانبٌ  وفيها ذبريدي جانب فيها اإلسَلم ح العبادة أنَّ  ومن ،حسِّي

 ذلا قيمة ال ىي ىي دبا القبلة لكنَّ  ،القبلة معٌتً  لو ضرب الصَّدر السيِّد احلسِّي اجلانب أمَّا ،القلب واحلضور
  .مضموهنا دون من

 ىؤالء يقول اإلمام احلجَّ  مضمون مثلما ،مَّدزلَُ  وآل زُلَمَّدٌ  القبلة مضمون ،عنو احلديث مرَّ  القبلة مضمون
ا ،ىكذا يفعلون كانوا اجلاىلية أىل إنَّ  وا ،اجلاىلية فعال يفعلون ىؤالء األحجار هبذه يطوفون  أمروا وإظلَّ

 ح الاحل وكذاك ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام ِلقاءُ  احلجّ  فتمامُ  ،إلينا يأتوا ُثَّ  األحجار هبذهِ  يطوفوا أن
 جانبٍ  إىل حباجةٍ  ضلنُ  ،القبلة على َقَصَرهُ  لكنَّوُ  صحيحٌ  الفكري اجلذر ،العبادات سائر وح الصََّلةِ 

 وليس ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة عن بقطعوِ  ليس زماننا إمام إىل التوج و ،العبادة ح ِحسِّي جانب إىل تشخيصي
 واحلقيقة ،آلخريَّتوِ  آخريَّة وال ألوليَّتوِ  أوليَّة ال الَّذي األوَّلُ  اىلوتع سبحانو ا عن ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة بقطع

 كانت وإذا ،ال ُمغٍِت  الغٍت   ىو ،إليو فقَتةٌ  اخلليقة ُكل   ،إليو فقراءٌ  شيءٍ  وُكل   احلسن ابن واحُلجَّة ال ُمَحمَّديَّة
 كَلم ح جاء كما (،لََنا َصَناِئعٌ  بَ ْعدُ  ِمنْ  َواْلَخْلقُ  اهلل عُ َصَنائِ  َنحنُ ) ،حبسبنا ُمغنيةٌ  غنيَّة ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة

 ُمغنيةٌ  غنيةٌ  الذَّات فهذهِ  ،ذلم صنائعٌ  بعد من واخللق ا صنائع ُىمْ  ادلؤمنُت أمَت حديث ح زماننا إمام
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 ا من وىو ِإالَّ  منهم شيء وما (،يلالسَّبِ  ِوِإلَيوِ  السََّبب َلوُ  َوأَنْ ُتم إَلَّ  ِمنَّا َشيءٌ  َفَما) ،ا من بِإْغَناءٍ 
 ،اْلُمَحمَِّديَّة احلقيقة وجو ىو الَّذي زماننا إمام إىل نتوجَّو ضلنُ  ،البيت أىل توحيد ىو ىذا ،وتعاىل سبحانو
 ،هَغَتِ  إىل منوُ  ؼلرجُ  فَل ِظلِّوِ  ح فاستقرَّ  خلقوُ  الَّذي األعظم االسم ىي ،ا وجو ىي ال ُمَحمَّديَّة واحلقيقة

 .عنده ىم الَّذين إىل نتوجو ضلن ،غَتهِ  إىل منو زبرجُ  فَل ظلِّو ح عنده استقرت الَّيت اجلهة إىل نتوجَّو ضلن
ثنا واآلياتُ  األنبياءِ  سورة ح ؟األنبياء سورة ح نقرأ ماذا  ٌَب عِندَه ًََِْٓ ًَاٌْإَزْضِ اٌعََّّبًَاثِ فًِ َِٓ ًٌََوُ﴿ :رُبدِّ

 إىل ُتشَت واألرض السَّماوات عنوان ؛واألرض السَّماوات ح من ولوُ  ؛﴾ٌَعْخَحْعِسًُْ ًٌََب عِبَبدَحِوِ عَْٓ ٌَعْخَىْبِسًَُْ
 ،العلوية للعوامل عنوانٌ  ىو السَّماوات ولكن ،واألرض السَّماوات ح ُكلَّو الوجود أنَّ  يعٍت ال ،الوجود ُكلِّ 

 دبا السَّماوات ،سفلية وعوامل علوية عوامل العوامل من :نضلوي على والوجودُ  ،السفلية للعوامل عنوانٌ  واألرض
 ألنَّ  ولكن ،السفلية العوامل من جزء ىي أرض ىي دبا واألرض ،العلوية العوامل من جزءٌ  ىي ْساوات ىي

 الكتاب ح العنوان ىذا فصار واألرض السَّماوات إالَّ  يوجد ال وكأنَّوُ  العنوانُت ىذين إىل ُمنشد   اإلنسان
  .للوجود عنواناً  صار والعًتة الكتاب ثقافة ح ميالكر 

َبًَاثِ فًِ َِٓ ًٌََوُ﴿ للمفضَّل يقول الصَّادق اإلمامُ  ،﴾عِندَه ًََِْٓ ًَاٌْإَزْضِ اٌعََّّبًَاثِ فًِ َِٓ ًٌََوُ﴿  ﴾ًَاٌْإَزْضِ اٌعَّّ

 :ادلعٌت نفس ىو ،مَّدزلَُ  آل ىم ،ضلنُ  ؟ىم من ؛﴾عِندَه ًََِْٓ﴿ ،ادلخلوقات سائرُ  ،اجلان ،ادلَلئكة
 َيْخُرجُ  َفاَل  ِظلِّك ِفي فَاْستَ َقرَّ  َخَلْقَتوُ  الَِّذي اأَلْكَرم األجلِّ  اأَلَعزِّ  اأَلْعظَّم اأَلْعظَّمِ  اأَلْعظَّمِ  َوبِاْسِمكَ )

 نتوجَّو فحينما ،ا عند الَّيت اجلهة ىذه إىل ،اجلهة ىذه إىل نتوجَّوُ  فنحنُ  ،﴾عِندَه ًََِْٓ﴿( َغْيِرك ِإَلى ِمْنكَ 
ا ،عندىا ا صلد إليها  ىي ُأخرى جهةً  نعرفُ  ال ضلنُ  ،عندُىم وا ا عند ىي اجلهة ىذه ،ا عند ألهنَّ
 ،القبلة عن الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد يتحدَّث ما مثل ،أخرى جهة اعطوّن ،اعطوّن ،عندىا وا ا عند

 فإهنا وإالَّ  زماننا إمام إىل ُنسبت إذا ،زماننا إمام إىل ُنسبت إذا ندىاع ا ويكون ا عند تكون القبلة
 إىل توج وٌ  ىو زماننا إمام إىل بتوج هنا زماننا إمام إىل نتوجَّوُ  إنَّنا نتوجَّوُ  فحينما ،اجلاىلية كأحجار أحجارٌ 
 باقر زُلمَّد السيِّد ذلك بُتَّ  كما حسي جانبٍ  وإىل ذبريدي جانبٍ  إىل حباجة ضلنُ  ،ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة
 ِمن َواِحَداً  َواْجَعل) :زُلَمَّد آل لذوق وفقاً  لكن ،القطب للذَّوق وفقاً  بالقبلة َحَصرهُ  صحيحٌ  ىو ،الصَّدر
َنيك ُنصبَ  األَِئمَّة  الَّيت النصوص ىذه ُكلِّ  مع ينسجمُ  الَّذي زُلَمَّد آل ذوق ىذا ،زُلَمَّد آل ذوق ىذا (،َعي ْ

  .األخرى احللقات سائرِ  وح ،احللقة ىذه ح اذكرى مر
  .إليكم أعود الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب
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 ملَ  :فقال فقط عليو علَّق ىو ،اخلرب يُنكر مل ىو عليو ا رمحة اجمللسي شيخنا فمن سريعة جولةٍ  ح أخذتكم
 ،النَّص هبذا آخر َخرب يَرِد مل :قال رَّدرل ،أنكره وال ردَّهُ  وال اخلرب ح شكَّك ال ،آخر خربٍ  ح ادلعٌت ىذا يَرِد

  .اإلخباريون يقولو ما نقبلُ  ال وضلنُ  إخباري اجمللسي الشَّيخ تقولوا أن ؽلكن ،ادلسألة ضخَّم ادلعلق
 وسيلةً  يكون كي ادلعصوم اإلمام إىل نتوجَّو أنْ  على وشرحو اخلرب قَِبل حُت إخباري أيضاً  النوري ادِّث
 إخباري أيضاً  ،نقصها إمامنا ُيكِمل كي الناقصة الَدنِيَّة اذلدية ىذه صَلتنا نُقدِّم خَللوِ  من وباباً  وشفيعاً 
  .بو لنا شأن ال عنو يقولون أيضاً  حشوي وىو النوري ادِّث
  :الربسي رجب احلافظ

َلتِ           ي  َوأَنْ            ُتم ِعن           َد الصَّ           اَلِة ِقب ْ
 

 ِإَذا َوقَ ْف                  ُت َنح                  وَُكم أَُيمِّ                  مُ  
 ... مغايل 

  .عليو يُعتمدُ  ال اآلخر ىو أيضاً  وادلعٌت ادلضمون ىذا قَِبل األميٍت احلسُت عبد الشَّيخ
 السيِّد أصَلً  ،مغايل اآلخر ىو ال ُمَحمَّديَّة احلقيقة إىل التوجِّو ح واضحاً  حديثاً  ربدَّث اإلحسائي الشيخ
 كما االحسائي الشَّيخ تباعأ خلف ،االحسائيَّة خلف ،الشَّيخيَّة خلف الصََّلة غليز ال فتاواه ح اخلوئي
 عقائد لكن منحرفة ليست اخلوئي السيِّد عقائد ،ادلنحرفة عقائدىم ىذه ،منحرفة عقائد عندىم يقول

 ،حال أيِّ  على ،وآلو عليو ا صلَّى ا رسول من ينتقص حُت ،حال أي على ،منحرفة االحسائي الشَّيخ
 .اخلوئي السيِّد مع أقف أنْ  اآلن أريد ال

 .بوِ  يعبأ ال والشعر شعر ىذا االصفهاّن حسُت زُلَمَّد الشَّيخ كذلك
 للحقيقة ،األعظم لَلسم التوجو بأنَّ  ُيصرِّح الشِّيعة لعامَّة وكتاب للن خبة كتابٍ  ح كتابُت ح اخلميٍت السيِّد

 .وصوح عرفاّن ُمتَّهم أيضاً  الرجل ىذا ،ال ُمَحمَّديَّة
 .أبيو سرِّ  على ولده ىذا مصطفى السيِّد
 من فكرةً  لنا ونقل ،اإلنسان ح واحلسي التجريدي اجلانب عن ربدَّث شيئاً  قال ما الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
 الفكرة نوسِّع أنْ  ؽلكن ،ُمعُتَّ  جانب ح حصرىا لكنَّوُ  ،الفكرة صحيحة ىي كانت وإن قطب سيِّد أفكار
 .عليو وسَلموُ  ا لواتُ ص ادلعصوم اإلمام إىل يتوسَّع األمر بأنَّ  ونقول

ا ىؤالء ِبُكلِّ  يل شأن ال  تقولون كما ،ادلاسونية ح أعمل أنا ،أنا مثلي ادلاسونية ح يعملون أيضاً  ىؤالء فلردبَّ
 ح ،جيس عندكم أنتم ؟تقولون ماذا ،ربًتمونو أصويلٍ  صلفيٍ  مرجعٍ  مع تقولون ما .ىذا تقولون أنتم ،أنتم
 نفس ،وياكم باجليس حطوىا ىم ىذه ،جواهبا تعرفون ما بيهن ربَتون شغلتُت ةشغل أعطيكم أنا حلقة ُكلِّ 

 .اجليس
 ،الثَّانية الطبعة ،قم إيران ،اذلدى أنوار دار (ادلأوى جنَّة) :كتابو ىذا الغطاء كاشف حسُت زُلَمَّد الشيخ
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 كاشف الشَّيخ األقاى خطبة ىذه ،585 صفحة ،القاضي عليّ  زُلَمَّد السيِّد ربقيق ،قمري ىجري 5585
 ادلؤمنُت أمَت والدة ليلة الغطاء كاشف لإلمام خطبةٌ  ،5158 ،رجب ،51 ادلؤمنُت أمَت والدة ليلة الغطاء

 ح خطبة ىذه الشِّيعة لعامَّة يوجِّهوُ  الغطاء كاشف الشَّيخ الكَلم ىذا يعٍت ،ىجري 5158 ،رجب ،51
 ،ادلؤمنُت أمَت والدة ليلة ،5158 ،رجب ،51 دبغدا ح ألقاىا خطبة ،بغداد السيف باب زللَّة حسينية

 رمزٌ  وَلدتوِ  وفي - ادلؤمنُت أمَت والدة ح - وَلدتوِ  وفي - 585 صفحة ؟اخلطبة ىذه ح يقول ماذا
 الكعبة ح لديكم معروفة علي   والدةُ  الكعبة ح والدتو ح - وأعمق أَدقّ  لعلَّو آخر رمزٌ  وَلدتوِ  وفي ،آخر

 النور ذلك إلى التوج و ىو الكعبة إلى التوجو حقيقة أنَّ  وىو وأعمق أدقَّ  لعلَّوً  آخر رمزٌ  وَلدتوِ  وفي -
 حسُت زُلَمَّد الشيخ كَلم ىذا الصََّلة ح أو احلج ح كان إنْ  الكعبة إىل التوج و ىذا - فيها المتولِّد
 ماذا ،الشِّيعة عامَّة ح خطبها خطبة وىذه ،ادلأوى جنة الكتاب وىذا ،585 صفحة الغطاء كاشف
  !؟تقولون
 إلى التوج و حقيقة أنَّ  وىو وأعمق أدقّ  لعلَّو آخر رمزٌ  وَلدتوِ  وفي - الكَلم زال ال القراءة ح نستمر
 النور ذلك إلى التوج و ىو - احلج ح ،الدعاء ح ،العبادة ح ،الصََّلة ح الكعبة إىل التوجو - الكعبة

 أيضاً  لكان األحجار وتلك البنية تلك إلى التوج و محضِ  على صورٌ مق القصد أنَّ  ولو فيها المتولِّد
 يا أصنام تعبدون أنتم ادلرجع ىذا حبسب ،تفعلون اآلن أنتم ما مثل - اهلل َمعاذ األصنام عبادة من نوعاً 
 ال أنا ،مونوربًت  الَّذي األصويل الشِّيعي ادلرجع ىذا حبسب أصنام تعبدون ،البقيَّة وحىتَّ  ،ادلراجع وحىتَّ  ،شيعة
 أقول أنا ،هبا يل شأن ال الكلمات ىذه مثل على أعتمد ال أنا ،زُلَمَّد آل كَلمُ  عندي أنا ،بكَلموِ  يل شأن
 ال ،ونرأتق ال أنتم! ؟منحرف! ؟تقولون ماذا ،أيضاً  ماسوّن الغطاء كاشف حسُت زُلَمَّد الشَّيخ لكم

 على مقصورٌ  القصد أنَّ  ولو - الكبَتة العمائم مع ،ةالكبَت  الرؤوس مع أتكلَّم أنا ،الكتب ح ماذا تعلمون
 ولكن اهلل َمعاذ األصنام ِعبادة من نوعاً  أيضاً  لكان األحجار وتلك البنية تلك إلى التوج و محضِ 

 ُمجرَّد جوىرٌ  ىي الَّتي والروح ،تراب ىي الَّتي الكعبة إلى يتوجَّو تراب وىو البدن بأنَّ  يقضي التناُسب
 ،وصريح واضح كَلم - للتراب والتراب للنور النور ،بجنسو َلحقٌ  جنسٍ  وُكل   المجرَّد النور إلى تتوجَّو

 ،الشِّيعي أي ها ُمشرك أنت ،صنم تعبد أنت فيها النور إىل تتوجَّو أنْ  دون من الكعبة إىل تتوجَّو إذا أنت يعٍت
 من مرجعٍ  منطقُ  ىذا ،اجلماعة إمام يا وأنت ،احلوزة ح اأُلستاذ أي ها أنت وكذلك ،ادلرجع أي ها أنت وكذلك
 .البيت أىل حديث ُعمق من مأخوذٌ  صحيح كَلموُ  ،وربًتمونو تُقدِّسونو الشِّيعة مراجع

 نعم - واضح كَلم - الكعبة إلى صلواتنا في بأبداننا نتوجَّو نعم ،نعم - 588 صفحة ح يقول أنْ  إىل
 إمام إىل التوجو - فيها وأضاء أشرق الَّذي النور إلى أرواحناوب الكعبة إلى صلواتنا في بأبداننا نتوجَّوُ 
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 الَِّذي اهللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) :ىذا ىو احلقيقي التوجو ،زماننا إمام إىل نتوجَّو أن البُدَّ  اشتباه خلط وىنا وىنا ،زماننا
 ىذا زماننا ح ضلنُ  لكنَّنا ،صحيح علي   إىل التوج و ،صحيح الكَلم جذر الفكر جذر (،اأَلْولَِياء يَ تَ َوجَّوُ  ِإلَيوِ 

 على األمر اختلط ما مثل ،العلماء عند سُلتلطة األمور ولكنَّ  ،صحيح الفكر جذر ،زماننا إمام إىل نتوجَّو
  .النوري ادِّث
ثنا ادلشكلة نفس ح وقع ؟قال ماذا النوري ادِّث  يعٍت - وكل هم) ؟قال فماذا عليو ا رمحة النوري زُلدِّ

 المكلفين أحاد بين خصوصية حصول الغالب أنَّ  ِإَلَّ  المناصب بهذهِ  التقم صِ  في ُمشتركون - ألَِئمَّةا
 اخلصيصة ىذه وكأنَّ  ،لكونوِ  ولو (،زمانو إمام ِلكونوِ  ولو بو اسوُ نئواست إليو تقر بو تُوِجب منهم واحدٍ  وبين

ا بل ،اخلصوصيات من واحدة الزَّمن مةإما كون جعل يعٍت ،األىم ىي اخلصيصة ىذه ،األىم ىي ليست  ُردبَّ
 عند العقائدي الوضوح عدم من ىذا (،زمانوِ  إمام لكونوِ  ولو) :قال األخرى اخلصوصيات دون جعلها
  .النوري ادِّث

 ،ادلؤمنُت أمَت عن الكَلم جعل إذْ  الغطاء كاشف شيخنا عند العقائدي الوضوح عدم من نفسوُ  وىذا
 الكعبة إلى صلواتنا في بأبداننا نتوجَّو نحنُ  -:اجلزء ىذا ح يقول أنْ  البُدَّ  ولكن ،مالكَل ىذا ىو صحيحٌ 

 ابن احُلجَّة ح ادلتجلي علي   نورُ  ،(زماننا إمام نور وىو) - فيها وأضاء أشرق الَّذي النور إلى وبأرواحنا
 على الكَلم ركَّز الصَّدر باقر مَّدزلُ  السيِّد فيوِ  وقع الَّذي االشتباه نفس - بأبداننا نتوجَّو نعم - احلسن
 كان من ،للنور والنور للًتاب الًتاب :قال الغطاء كاشف الشَّيخ كَلم ولكن ،تراب ىي الَّيت القبلة ،القبلة
 منطق حبسب إليو نتوجَّو الَّذي النور ىو ىذا ،الرِّوايات ح كما زمانوِ  إمام نوراً  ،نورا لو وجعلنا فأحييناه ميتا

 إىل عندىم واضحة ليست القضيَّة صحيح ،زُلَمَّد آل ُعلماء منطق وىذا ،زُلَمَّد آلِ  منطق سبحب ،الُقرآن
 صلواتنا في بأبداننا نتوجَّوُ  نعم - ادلنطق جذر ىو ىذا ،ادلنطق ىو ىذا ولكن ،ادلشرق الرباق احلد ذلك
 قال كما اهلل إلى الوسيلة نجعلوف إليو نتوجَّوُ  ،فيها وأضاءَ  أشرق الَّذي النور إلى وبأرواحنا الكعبة إلى
 إليو منَّا فالتوج و والسَّداد الخير يُوجِّهنا كي إليو نتوجَّوُ  ،﴾اٌٌَْظٍٍَِتَ إٌٍَِوِ ًَابْخَغٌُاْ اٌٍّوَ احَّمٌُاْ﴿ :شأنو عزَّ 

اً  وسليم منطقي كَلم - لنا منو والتوجيو  صلواتُ  الزمن إمام على الكَلم يعطف أن عليو كان لكنَّوُ  ،جدَّ
 لكم أقرأ - لنا منو والتوجيو إليو منَّا فالتوج و والسَّداد الخير يُوجِّهنا كي إليو نتوجَّوُ  - عليو وسَلموُ  اِ 

 وأضاءَ  أشرق الَّذي النور إلى وبأرواحنا الكعبة إلى صلواتنا في بأبداننا نتوجَّوُ  نعم -:ثانية مرة العبارة
  .فيها
! ؟تقولون ماذا ؟ادلاسونية طبعتوُ  الكتاب ىذا أو ماسوّن الغطاء فكاش الشَّيخ حسُت زلمد تقولون ماذا
 جذرهِ  ح ،الصحة من شيءٌ  فيو العلماء يقولو الَّذي الكَلم ىذا أم بيَّنتوُ  ما وأدق وأصرح أوضح كَلم وأي  
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 مل ألنٍَّت يل الفخرُ  ليس ،بَ يَّنتوُ  الَّذي الكَلم ح كانت ؟كانت أين ادلتناىية الدقة ولكن ،الصحة من شيء
 أنا ،الكامل الوضوح امتلكوا ما لذلك ،العلماء كَلم على اعتمدوا ىؤالء ،العلماء كَلم على أعتمد

 الكتاب عند راحليت وأوقفتُ  ،مطيَّيت وأوقفت ،بكَلمهم أُبايل ال ،وتفصيَلً  مجلةً  العلماء كَلم عن أعرضت
 ،زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  دين ىو ىذا ،خالفوا أم إليو صلتو  ما أوافقوا العلماء بأقوال أُبايل ال ،وفقط فقط والعًتة

 أقرب الُعلماء أي   ترى والشِّيعة ،الثَّقلُت ح ما يُ بَ يِّنون العلماء ،العلماء لنا ترك ما الثَّقلُت لنا ترك النَّبَّ  ألنَّ 
 ،زُلَمَّد آل منهج من ىي فما البشرية األصنام ِصناعة أمَّا ،زُلَمَّد آلِ  منهجُ  ىو ىذا ،منو يأخذوا أن فعليهم

 الُحجَّة ُدْون رَُجالً  تَ ْنُصب َأنْ  ِإيَّاك ،الُحجَّة ُدونَ  اهلل وبين بينك فيما رَُجاَلً  تَ ْنُصبَ  أنْ  ِإيَّاكَ  ِإيَّاكَ )
َقوُ  م تَلحظون أال (،ِإلَيو النَّاسَ  َوَتْدُعو قَال َما ُكلِّ  ِفي َوُتَصدِّ  اجلذر حةص مع ومشاالً  ؽليناً  يذىبون أهنَّ
  .احللقات ُكلِّ  ح لكم نقلتوُ  الَّذي بالكَلم كَلمهم تقايسون حُت ،عندىم ادلوجود الفكري

 إلى صلواتنا في بأبداننا نتوجَّوُ  -:يقول ىو ىا! ؟ماسوّن ىو ىل الغطاء كاشف الشَّيخ عن تقولون فما
 مقصورٌ  القصد أنَّ  ولو - قال ؟ىنا قال وماذا - فيها وأضاءَ  أشرق الَّذي النور إلى وبأرواحنا الكعبة

 تفعلون كما - األصنام عبادة من نوعاً  أيضاً  لكان األحجار وتلك البنية تلك إلى التوج و محض على
م! !األصنام يعبدون بأَِئمَّة لكم ىنيئاً  ،األصنام يعبدُ  إنَّوُ  خلفو ُتصلون الَّذي اجلماعة وإمام ،اآلن  ال ألهنَّ

 يقولون الغطاء كاشف الشَّيخ إنَّ  قلتم ولو ،سيُنكرون ادلعاّن ىذهِ  ذلم نقلُتم ولو ،عاّنادل هبذه الصََّلة يعرفون
م رأيوُ  ىذا سيقولون الكَلم ىذا عليهم عرضتم لو وحىتَّ  ،اطَلعهم ولعدم جلهلهم وافًتاء كذب ىذا  ال ألهنَّ

 :يقول والباقر دينكم خذونتأ أنتم اجلهات ىذه ومن ،البيت أىل حديثِ  ح وماذا الُقرآن ح ماذا يعرفون
 ولكن - الغطاء كاشف شيخ يقول أنْ  إىل !!أنتم جانب أي ح (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َمنْ )

 مجرد جوىر ىي الَّتي والروح ،تراب ىي الَّتي الكعبة إلى يتوجَّو تراب وىو البدن بأنَّ  يقضي التناُسب
  .للتراب والتراب للنور النور ،بجنسو َلحقٌ  جنسٍ  ُكل  و  المجرَّد النور إلى تتوجو

 الفيل أنَّ  ترى أال ،جبنسوِ  الحقٌ  جنسٍ  وكل ؟مكان أي ح ؟بالقطب ؟بالشَّافعي ؟تلتحقون جنس بأي أنتم
 من وانظروا وعبادتكم صلواتكم ح دقَّقوا ؟تلتحقون أنتم جنس فبأي ،جبنسوِ  الحقٌ  جنسٍ  فُكل   ،الفيَل يتبع
 كالَّذي ماسونيةٌ  ىي أم ؟ىي أين ،قطبيةٌ  ،صوفيةُ  ،معتزليةٌ  ،أشعريةٌ  ،شافعيَّةٌ  ؟العبادة أنواع من ىي عٍ نو  أي

ا ادلاسونية بالِعبادة فعليكم ،أقول  ادلاسونية ألنَّ  ،والعًتة الكتابِ  من لكم أخذهتا ألنٍت العبادات أفضل فأهنَّ
 من تأخذ أن ِإيَّاك ِإيَّاك أصيل ماسوّنٌ  أنَّك دبا :يل واوقال ،والعًتة الكتابِ  من العبادة خذأ أنْ  أمرتٍت

 الكتاب من الدين يأخذ الَّذي ىو األصيل ادلاسوّن ،القطب أو الصوح أو ادلعتزيل أو األشعري أو الشَّافعي
 ىكذا ،أنتم تصفوهنا كما األصيلة ادلاسونيةُ  العبادةُ  ىي وىذه ،األصيل ادلاسوّن ىو ىذا فقط والعًتة
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 !!لكم أصنعُ  فماذا وهناتصف
 صفحة ح ،الزَّىراء من الغطاء كاشف الشَّيخ فيو ينتقصُ  الَّذي الكتاب نفس ىو ادلأوى جنة الكتاب ىذا

 أشدَّ  متأثِّرة ثائرةً  وكانت المسجد من رجوعها بعد ألقتها المؤمنين أمير مع وكلماتها -:يقول 551
 كما مصداق وىذا - عمرىا ُمدَّة حظيرتها من تخرج مل الَّتي اآلداب ُحدود عن خرجت حتَّى التأث ر
ا وىذا ،خطَتة انتكاسةً  ينتكسُ  بصفحتُت بعده جيداً  كَلماً  يكتب العال ِم ؛قليل قبل قلت  أفضل من ردبَّ

اً  واضح مثال ىذا لكن ،كذلك الكتب بقية وحىتَّ  األمثلة اً  صارخ مثال ،جدَّ  الكتاب نفس ،صارخ ،جدَّ
 عن خرجت الزَّىراء عن قال حىتَّ  ،خطَتة انتكاسةً  ىنا فانتكس فجاء الصَّحيح الكَلم ذلك فيو ذكر الَّذي

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ ! !اآلداب حدود عن زبرج الزَّىراء ،عمرىا مدَّة حظَتهتا من زبرج مل الَّيت اآلداب حدود
 قبل قُلت كما ؟تقولون ماذا ؟اىذ كَلمو عن تقولون ماذا ،الكَلم ىذا ووجهَُّتم دافعتم انتقدتوُ  حُت ،عليها
 طلليها ثَلثة قضيتُت حلقة ُكلِّ  ح موعد لنا ،ذباوبون اشلون حَتوا ،بيها وحَتوا جبيسكم حطوىا قليل

  .مرَّت الَّيت القضايا تلك من واحدة ىذه !جواهبا ح ربَتون جبيسكم
  .الكرار أشياع يا ،غد يوم ح ا شاء إنْ  تأتينا احلديث تتمَّة
 ...الَقَمر رَِعايَة ِح  ُكمأَتركُ 
 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُعني ؤَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف ٌَب

  ...احلُعني ؤَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل ؤِبِْ يف ...حَعَبىل اهللُ شَبء إْْ داًغ اٌمََّس شَبشَت عٍََى اٌٍُّْخَمَى ...خٍَِّعبً اٌدُّعَبء ؤَظْإٌَُىُُ
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 :وفي الختام
َل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  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 
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