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 بِسْنِ اهلل الشَّحْوَيِ الشَّحِْن

 
  ...األًَْلَِْبء َّخٌَخَّوُ إِلَْوِ الَّزُِْ اهلل ًَخْو َّب عَلَْه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَذَن؟ هَيْ ًَخَذَ الَّزُِْ ًَهَب ًَخَذَن هَيْ فَمَذَ هَبرَا
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 الْوِئَت بَعذ اخلَوْسٌُىً تُسعبخَّال تُمَلَحَالْ

  16ــ ج الصَّالة هَعَبًِِْ
 

  ...بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد اخَلْمُسون ةُ سعاتَّ ال احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 
 ...(الصَّالة معاني) :حلقاتِ  من العاشرة بعد السَّادسةُ  احللقةُ  ىي وىذه ،الصََّلة معاين يف احلديثُ  زال وال

 تعاىل اُ  شاء إن غدٍ  يوم يف يعين القادمةُ  احللقةُ  تكونَ  كي حديثي أطراف أَُلْملم أن احللقة ىذه يف أحاولُ 
 البيانات يف مقصودي ُأكمل أن احللقة ىذه يف استطعتُ  إن ،الصََّلة َمعاين  حلقاتِ  من األخًنة احللقةُ  ىي

 .الصََّلة ِلمعاين اإلمجاليةِ 
 كلماهتم رياضِ  يف جولة يل وكانت ،العصمة بيت أىل أحاديثِ  يف سريعاً  مروراً  مررتُ  ادلاضية احللقةِ  يف

 أقول أن ؽُلكنين ،األىم السورُ  (،القدر وسورة ،التوحيد ،الفاربة بسورة) :رلمل بنحوٍ  يرتبطُ  فيما العطرة
 ،السور هبذه مزيَّنةً  كانت الكائنات لسيِّد ادلعراجيَّةُ  الصََّلةُ  ،ادلفروضة صلواتنا يف األىم الُقرآن شعاراتُ 

 سأمر   احللقة ىذهِ  يف ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  حدَّثونا ىكذا (،القدر ،التوحيد ،الفاربة) :بسورة
 يرتبطُ  فيما الصََّلة مفردات أىمِّ  من .الصََّلة دبعاين يرتبطُ  ما مفرداتِ  أىمِّ  من بقي فيما إمجاليَّاً  مروراً  أيضاً 

 :دبعانيها
  .الَتسبيح :عندىا سأقف الَّتي األّولى المفردةُ 
 بالنسبةِ  ،بالسبحانيات نعرفها ما والرَّابعة الثَّالثة الركعة ويف سجودنا ويف ركوعنا يف يَرِدُ  صَلتنا يف والتسبيحُ 

 صورة لكم ُأخلِّصُ  حينما تعاىل اُ  شاء إن غد يوم حلقة يف ،إمجاالً  معناىا سأبٌّن  السبحانيات دلعىن
 :احللقة ىذه يف األّوىل ادلفردة مع ضلن إذاً  ،وفقط وفقط فقط ،والعرتة الكتاب ثقافة حبسبِ  والصََّلةِ  الوضوءِ 
  .التسبيح
 ىنا ومن ،وتنظيفٌ  تنقيةٌ  ىو والتطهًنُ  ،تطهًنٌ  ىو والتنزيوُ  ،تنزيوٌ  ىو التسبيحُ  :باجململ معروفٌ  معناهُ  التسبيحُ 

 ،نظافة فالسباحةُ  ،للسباحة النهرَ  دخل أو البحرَ  دخل بأنَّوُ  يُقال البحر دخل من أو النهر دخل من
 إىل اإلنسانُ  َيدخلُ  فحينما ،والطَّهارة بالنظافةِ  علينا َتعودُ  الَّيت باجلهةِ  اجلهاتِ  مجيع ِمن اتصالٌ  السباحةُ 
 داخل يف يَرسبسُ  حٌنَ  ويغمرهُ  ،اجلهات مجيع ِمن ادلاءُ  بوِ  ػُليطُ  ،ادلسَبح لوُ  يُقالُ  بادلاءِ  َمليءٍ  َكبًنٍ  حوضٍ 

 أجزاء مجيعَ  والمس إالَّ  بوِ  ايط ادلاءِ  من جزءٌ  يبقى وال ،ادلاء ذلك والمس إالَّ  بدنوِ  ِمن جزءٌ  يبقى فَل ،ادلاء
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  .تنزيوٌ  ،طهارةٌ  ،نظافةٌ  السباحةُ  ،بدنو
ا الكائنات ُتسبِّحُ  وحٌن ،وأدقّ  أعمق وبلحاظٍ  حبيثيَّةٍ  ولكن ادلعىن ىو ادلعىن ،كذلك التسبيحُ   جبهةِ  َترتبطُ  إَّنَّ
 سبحانو ا أمساء من ،الطَّاىر أمسائو من ،الطَّاىرُ  وىو (،َشيء َمَعوُ  َيُكن َوَلم اللُ  َكافَ ) :ادلطلقة الطَّهارة
 ،الّنور كان (،الَكلَمة َكاَنت ثُمَّ  َشيء َمَعوُ  َيُكن َوَلم اللُ  َكافَ ) ،ادلطهِّرُ  وىو الطَّاىرُ  ىو ،الطَّاىر وتعاىل
 ،وَتعاىل ُسبحانو منوُ  وطُهرهُ  وفخرهُ  وشرفوُ  سطوعوُ  استمدَّ  الَّذي الّنورُ  ذلك ،نورهِ  من نورٍ  ىو الَّذي ذلك
! ا طهارة الّنورِ  ذلك َطهارةُ  َفكانت ،الط هرِ  جبهةِ  ِصلتوُ  َتسبيحوُ  ،ُمسبِّحاً  كانَ  كان حٌن الَّذي الّنورُ  ذلك
 ػَلملُ  األوَّل الّنورُ  فكان ،ذلك ؽلكنُ  ال! ؟..ا َطهارة طهارتوُ  تكونُ  ال موجودٍ  يف ا يتجلَّى أن ؽلكن وىل

 ظلوِ  يف فَاستقرَّ  َخلقوُ  األوَّلُ  الّنورُ  ،فيو التسبيحُ  يتجلَّى األوَّلُ  الّنورُ  وكانَ  ،فيو اِ  طهارةُ  ذَبلَّت ،ا طهارة
ثونا ىم ىكذا ،غًنهِ  إىل منوُ  ؼلرجُ  َفَل ا ،َشيئاً  نَعلمُ  ال فإنَّنا وإالَّ  ،حدَّ ا ،الغيب َحقائقُ  إَّنَّ  الوجود أسرارُ  وإَّنَّ
 غيبِ  وأسرارُ  ،زُلَمَّد وآلُ  زُلَمَّدٌ  الَغيب َمعادنُ  ،حدَّثونا ىم ىكذا ،أخربونا ىم ىكذا ،نعلمها ال ضلنُ 

  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمامُ  الغيوب
 ،الَكائنات َكانت ذلك وبعد ،سواه َكائنٍ  من ليس إذ ،َتسبيح ال ِحٌنَ  وَسبَّح ،ُمسبِّحاً  الوجودُ  ذلك فكانَ 

 السبب لوُ  وأنتم إّلَّ  - الوجود ىذا من - منَّا شيءٌ  فما) ،هبم وسبَّحت وبتسبيحهم لتسبيحهم فسبَّحت
 جباذلا وتستقر   ،تستقر   وبكم وتستقر   وبكم وتستقر   أبدانكم ربملُ  الَّيت األرضُ  تسبِّحُ  بكم (،السبيل وإليوِ 
 ،بعده وتسبيحكم ،قَبلو وَتسبيحكم إالَّ  شيءٍ  من وما ،ؼلتم وبكم ،ا فتح بكم أنتم ،مراسيها على

ا ،باطناً  األنبياء مع كان الَّذي ذاك يقولُ  كما ،فيو وتسبيحكم ،معاه وتسبيحكم  كان نفسوِ  عن قالَ  وإظلَّ
 كما ،الكائنات كلِّ  مع كائنٌ  فتسبيحوُ  وإالَّ  ،وادلظاىر ادلراتب أشرفُ  ُىم األنبياء ألنَّ  باطناً  األنبياء مع
 ،تسبيح ُكلَّ  سبق الَّذي تسبيحهم ىو ذاك (،وفيو ومعوُ  وبعدهُ  قبلوُ  الل ورأيتُ  إّلَّ  شيئاً  رأيتُ  ما) :قال

 ما ولوّلنا ،الل ُعبد ما ولوّلنا) ،ربميد وال تسبيح َكان ال ولوالىم ،الكائنات ىذه سبَّحت وبتسبيحهم
 على مداراةً  القدسيَّةُ  شفاىهم هبا وفاضت إلينا وصلت الَّيت كلماهتم ىذه (،الل ُعِبدَ  وبعبادتنا ،الل ُعِرؼَ 

  .عقولنا قدر
ا أو ،التفصيل من شيئاً  اجململِ  ىذا من نأخذُ  ولكنَّنا ،ولكنَّنا ،يطول يطول احلبيبِ  مع السمرِ  وحديث  ردبَّ

 بلسانِ  تنطقُ  وجودنا يف ذرةٍ  وكل   ،بوِ  نُلمَّ  أن نستطيعُ  ال التفصيلَ  ألنَّ  ،التفصيل من جانباً  َيشبوُ  شيءٌ  ىو
ا ،ادلقال بلسانِ  ال احلقيقةِ   َيصِدقُ  احلقيقةِ  لسان ولكنَّ  ،ونفرتي ونكذبُ  ونّدعي نقولُ  ادلقالِ  بلسان ردبَّ

 ّل َفَكيف َمساوي َمحاسنوُ  َكانت َمن) :احلقيقةِ  بلسان صارخةً  تنطق وجودنا ذرات يف ذرةٍ  وكل   ،دائماً 
 منطقُ  ىو ىذا (،َدَعاوي َدَعاويو َتكوف ّل َفَكيف َدعاوي َحقائقوُ  َكانت وَمن ،َمساوي َمساويو َتكوفُ 
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 يف اقرأوىا عرفة يوم يف دعائوِ  يف الُشهداء سيِّد كلمات ىذه وجودنا ذرَّاتِ  من ذرةٍ  كلِّ  يف احلقيقةِ  لسانِ 
  ... التسبيح معىن على الّضوء أسلِّط مباشر بنحوٍ  دعوين .راجعوىا اجلنان مفاتيح

اً  مهمَّةٌ  روايةٌ  ،األّول الباب يف ،الثَّاين اجلزء يف ،عليو ا رمحةُ  الّصدوق لشيخنا (الشرائع ِعللُ ) :ىو ىذا  ،جدَّ
 الصباح ػُلدِّث الصَّادق إمامنا ،الصًنيف وَسدير ادلزين الصباح ػُلدِّث الصَّادق إمامنا ،إليها رجعنا وِكراراً  وِمراراً 
 اُ  صلَّى ا َرسول معراجِ  َعن ػُلدِّثهم ،أُذينة ابن وُعمر األحول النعمان ابن وزُلَمَّد الصًنيف وسدير ادلزين
نْػَيا السََّماءِ  ِإلى َعَرجَ  ثُمَّ  -:يقول أن إىل ،وسلَّم وآلوِ  عليو  لكنَّين ،كثًنة تفاصيل وفيها طويلة الرِّواية - الدُّ
نْػَيا السََّماءِ  ِإلى َعَرجَ  ثُمَّ  - التسبيح مفردة عن ،ادلفردة ىذهِ  عن أربدَّث أن أُريدُ   ِإلى اْلَماَلِئَكةُ  فَػنَػَفَرت الدُّ

نْػَيا السََّماءِ  ِإلى َعَرجَ  ثُمَّ  - وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد ؟عرج الَّذي من - السََّماء َأْطَراؼِ   فَػنَػَفَرت الدُّ
 نفرت دلاذا - ُسجََّداً  َخرَّت ثُمَّ  - فعلت وماذا ،نفرت دلاذا ؟دلاذا - السََّماء َأْطَراؼِ  ِإَلى اْلَماَلِئَكةُ 
  .الذىول أصاهبا ؟ادلَلئكةُ 

 احلقيقةُ  تتجلَّى مل َقطعاً  ،ذبلَّى ما ادلعراجِ  ذلك يف زُلَمَّدٍ  من ذبلَّى ولقد ،النَّاس يراهُ  ال ما َترى فادلَلئكةُ 
نْػَيا السََّماءِ  ِإلى َعَرجَ  ثُمَّ  - نَفرت التجلِّي ذلكَ  إىل ادلَلئكةُ  َنظرت َفحٌنَ  ،ذبلَّى ما ذبلَّى ولكن كاملةً   الدُّ

 ُسجَّداً  خّروا ٍُبَّ  ،حًنهتم ،ذىوذلم ادلَلئك نفور - ُسجََّداً  َخرَّت ثُمَّ  السََّماء َأْطَراؼِ  ِإلى اْلَماَلِئَكةُ  فَػنَػَفَرت
 مرَّ  كما والر وح - َوالرُّْوح اْلَماَلِئَكةِ  َوَربُّ  رَبُّنا - ُقد وس ُسُبوحٌ  ،ُقد وس ُسب وحٌ  - ُقدُّوس ُسُبوحٌ  :فَػَقاَلت -

 رواياهتم ىذه بكَلمي ىو ما ىذا ،حدَّثونا ىم ىكذا فاطمة من ذبل   الروحُ  القدر سورة معىن بيان يف علينا
 ،النور ىذا أشبو ما ؛التجلِّي ذلك ذىلهم ادلَلئكة - رَبػَِّنا بُِنورِ  الّنور َىَذا َأْشَبوَ  َما - الشَّريفة وأحاديثهم

 من فإفَّ  ُمرسل نبي   إّلَّ  يحتملو ّل مستصعب صعبٌ  أمرنا إفَّ ) :أحاديثنا يف أليس ،حبسبوِ  كل   قطعاً 
 يف جاء ما آخر إىل (،بمقرَّب ليس من المالئكة من فإفَّ  مقرَّب ملكٌ  أو بمرسل ليس من األنبياء

  .الشَّريفة األحاديث
نْػَيا السََّماءِ  ِإلى َعَرجَ  ثُمَّ  - حبسبوِ  كل   فادلَلئكةُ   َخرَّت ثُمَّ  السََّماء َأْطَراؼِ  ِإلى اْلَماَلِئَكةُ  فَػنَػَفَرت الدُّ

َرائِْيل فَػَقاؿَ  ،رَبػَِّنا بُِنورِ  الّنور َىَذا َأْشَبوَ  َما َوالرُّْوح اْلَماَلِئَكةِ  َوَربُّ  رَبُّنا ُقدُّوس ُسبُّوحٌ  :فَػَقاَلت ُسجََّداً   :ِجبػْ
 اللُ  َأْكَبر اللُ  - زُلَمَّد يف ظاىرٌ  التجلِّي وىذا يوصف أن من أكرب ا ،أكرب ا - َأْكَبر اللُ  ،ْكَبرأَ  اللُ 

 أجد أن أسبىنَّ  بكاملها الرِّواية أقرأ أن أريدُ  ال ىنا أنا - السََّماء أَبْػَوابُ  َوفُِتَحت اْلَماَلِئَكةُ  َفَسَكَتت َأْكَبر
 ِإلى ِبوِ  ُعِرجَ  ثُمَّ  - القاصر فهمي حبسب أستطيع ما حبسب وأشرحها الرِّواية ىذه وأقرأ آخر وقتٍ  يف فرصةً 

 اْلَماَلِئَكةُ  تَػَنافَػَرت - الثَّانية السَّماء باب من - السََّماء بَابِ  ِمنْ  قَػُربَ  فَػَلمَّا - دبَُحمَّد - الثَّانِيَّة السََّماءِ 
 ،رتبةً  أعلى تكونُ  السَّماء بعد الَّيت السَّماء مَلئكةُ  نصعد كلَّما قطعاً  - ُسجََّداً  َوَخرَّت السََّماء َأْطَراؼِ  ِإَلى
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 السََّماء بَابِ  ِمنْ  قَػُربَ  فَػَلمَّا الثَّانِيَّة السََّماءِ  ِإلى ِبوِ  ُعِرجَ  ثُمَّ  - األّوىل من رتبةً  أعلى الثَّانية السَّماء مَلئكةُ 
 َما َوالرُّْوح اْلَماَلِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّوس ُسبُّوحٌ  :َوقَاَلت ُسجََّداً  َوَخرَّت السََّماء َأْطَراؼِ  ِإَلى اْلَماَلِئَكةُ  تَػَنافَػَرت

َرائِْيل فَػَقاؿَ  ،رَبػَِّنا بِنُػْورِ  النُّور َىَذا َأْشَبوَ   فَاْجَتَمَعت ،الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأفْ  َأْشَهدُ  ،الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأفْ  َأْشَهدُ  :ِجبػْ
 الثَّالَِثة السََّماء ِإلى ِبي ُعِرجَ  ثُمَّ  - يقول نبي نا ،تفصيل فيها والرِّوايةُ  - السََّماء أَبْػَوابُ  َوفُِتَحت اْلَماَلِئَكة
 َما َوالرُّْوح اْلَماَلِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّوس ُسبُّوحٌ  :َوقَاَلت ُسجََّداً  َخرَّت ثُمَّ  السََّماء َأْطَراؼِ  ِإلى اْلَماَلِئَكةُ  فَػنَػَفَرت

َرائِْيل فَػَقاؿَ  ،رَبػَِّنا نُػْورَ  َيْشَبوُ  الَِّذي النػُّْورُ  َىَذا  ويستمر   ،الرِّوايةُ  وتستمر   - الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّداً  َأفَّ  َأْشَهدُ  :ِجبػْ
 الَّيت ادلَلئكة عوامل لتسبيحِ  صورةٌ  وىذه ،ِلُمَحمَّد ؟دلن اْلِمعراجيَّة الصََّلة من لقطةٌ  ىذه ،الن وري احلديثُ  ىذا

 .نعرفها ال الَّيت زُلَمَّد حقيقةِ  من ذبلَّى دبا ُذىلت
 تصحيح الطبعة وىذه ،األعلمي مؤسَّسة ،العّياشي تفسًن من األوَّل اجلزء ىو ىذا ،العّياشي تفسًن يف

ثُنا الصَّادق إمامنا عن الرِّواية ،711 صفحة ،الرسويل ىاشم سّيد وتعليق  تفصيلٍ  عن ،أخرى جهةٍ  عن ػلدِّ
 ثُمَّ  - رُبصى وال تُعدّ  ال زُلَمَّدٍ  ومعارجُ  ،اْلُمَحمَّدي ادلعراجِ  من أخرى لقطةٍ  عن ،آخر جانبٍ  عن ،آخر

 ذبل   أي   - السََّماء أَبْػَوابِ  َعنْ  نَػَفَرت اْلَماَلِئَكةُ  رَأَْتوُ  فَػَلمَّا السََّماء أَبْػَوابِ  ِإلى انْػتَػَهى َحتَّى ِبوِ  َصَعدَ 
ثتنا ىناك الرِّوايات ،حبسبها رلموعةٍ  ُكل  ! ؟ىذا  أشبو ما تقول وىي ساجدة وخرَّت نفرت مَلئكةٍ  عن :حدَّ
 عن العّياشي تفسًن يف ىنا الرِّوايةُ  ىذه تقول ماذا! ؟ربِّنا نور يشبوُ  الَّذي ىذا نورٍ  أي   ،ربّنا بنور الّنور ىذا

  ؟العرتة صادق
 وماذا - السََّماء أَبْػَواب َعنْ  نَػَفَرت اْلَماَلِئَكةُ  رَأَْتوُ  فَػَلمَّا السََّماء أَبْػَوابِ  ِإلى انْػتَػَهى َحتَّى ِبوِ  َصَعدَ  ثُمَّ 

 من األرض من صعد الَّذي اإللو ىذا - السََّماء ِفي َوِإَلوٌ  اأَلْرض ِفي ِإَلوٌ  !ِإَلَهْين !ِإَلَهْين :َوقَاَلت -؟ قالت
َرائِْيل الل فََأَمر السََّماء ِفي َوِإَلوٌ  اأَلْرض ِفي ِإَلوٌ  !ِإَلَهْين !ِإَلَهْين :َوقَاَلت - ؟ىذا ىو  َأْكَبر الل :فَػَقاؿَ  ِجبػْ
 الثَّانِيَّة السََّماء ِإلى انْػتَػَهى َحتَّى ،َمْخُلوؽ أَنَّوُ  َوَعِلَمت السََّماء أَبْػَواب َنْحو اْلَماَلِئَكةُ  فَػتَػَراَجَعت َأْكَبر الل

 فَػَقاؿَ  ،السََّماء ِفي َوِإَلوٌ  اأَلْرضِ  ِفي ِإَلوٌ  !إََلَهْين !ِإَلَهْين فَػَقاَلت السََّماء أبْػَواب َعنْ  اْلَماَلِئَكةُ  فَػنَػَفَرت
َرائِْيل  إّلَّ  َوبْينَها بَػْينكَ  َفرؽَ  َّل ) - َمْخُلوؽ أَنَّوُ  َوَعِلَمت اْلَماَلِئَكةُ  فَػتَػَراَجَعت ،الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأفْ  َأْشَهدُ  :ِجبػْ

 التسبيح معاين عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا إمام كلمةُ  ؛َوبْينَها بَ ْينكَ  َفرقَ  اَل  ،(َوخْلُقك ِعباُدؾ أنَّهم
  :العبارة ىذه يف ذبتمع ُكل ها زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على الصََّلة ومعاين

 ىذا !!إذلٌن ؟يقولون ماذا ،ادلقرَّبٌن ادلَلئكةِ  حالُ  ىو ىذا (،َوَخلُقك ِعَباُدؾ أنػَُّهم ِإّلَّ  َوبْينَها بَػْينكَ  َفرؽَ  َّل )
 ّل َيْحَتِملوُ  ّل مسَتْصَعبٌ  صعبٌ  أمرنا إفَّ ) - السََّماء ِفي َوِإَلوٌ  اأَلْرضِ  ِفي ِإَلوٌ  ،إََلَهْين - ذلم ذبلَّى الَّذي
َنا من ؟يحتملوُ  فمن ،لإليماف قلَبوُ  الل اْمَتحن عبدٌ  وّل مقرَّب ملكٌ  وّل مْرسل نبي    ادلَلئكةِ  حًنةُ  ،(ِشئػْ
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 فكرىم ويف ثقافتهم يف بديهياتٌ  ىذهِ  عليهم اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آلِ  حديثِ  على يطَّلعُ  من ،بغريبةٍ  ىي ما
 ،زُلَمَّد آلِ  عن بعيدةً  ثقافةً  ػلمل ألنَّوُ  البعض عند مستغربةً  تكونُ  قد ،بديهيات ىذهِ  ،عليهم اِ  صلواتُ 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسة ثقافةُ  ،زُلَمَّد آلِ  عن بعيدةٌ  ثقافةٌ  الشِّيعيَّةُ  الثَّقافةُ   منطقُ  ىو ىذا ،زُلَمَّد آل عن أجنبيَّةٌ  ثقافةٌ  الدِّ

 .عليهم اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 ،الطَّواف معاين وجوه من وجوٍ  يف ادلعمور البيتِ  يف الطَّائفٌن بادلَلئكةِ  تشب هاً  العتيق البيتِ  يف نطوفُ  فمثلما

 حبارِ  يف َغرِقوا حٌن َتسبيحهم َكان الَّذينَ  ادلقرِّبٌن ادلَلئكةِ  بتسبيح نسبِّحُ  ،ُنسبِّحُ  وحٌنَ  ُنصلِّي حٌنَ  ىنا إنَّنا
 في وإلوٌ  اأَلرضِ  ِفي إلوٌ  !ِإَلهْين) :فقالوا ،الذىول أصاهبم حّتَّ  الّنور ىذا يف حاروا وحٌن ،زُلَمَّد أنوار

 ،اْلُمَحمَّدي اضر يف ذىولٌ  فالتسبيحُ  (،ربِّنا نورَ  َيشَبوُ  الَّذي النُّور ىذا ما) :ِمنُهم أممٌ  وقالت (،السََّماء
 :الّدنيوي ادلقام يف وذلكَ  احُلسٌنَ  طُلاطبُ  حٌن، ظُلماتنا من نَتطهَّر كي نورهِ  ببحرِ  اتصالٌ  ىو الذىول ىذا

 أَنتْ  َأْرضٌ  وَطُهَرت الِباَلد ِبكَ  َوَطُهَرت َطُهْرت ُمَطهَّر طَاِىرٍ  طُهرٍ  من ُمطهَّر طَاِىرٌ  طُْهرٌ  أنَّك َأْشهد)
َها اب على ىنا ضَلنُ  ،الّدنيوي ادلقام يف ىنا وضلن (،َحَرُمك َوَطُهر ِفيػْ اب يف تَتجلَّى الّصورةُ  ىذهِ  ،الرت   ،الرت 
ابُ  فأين ،األرباب ربِّ  فناء يف نتحدَّثُ  وُىنا   .األرباب ربِّ  فناءُ  وأين الرت 

  وتنزيهاً  باأللفاظِ  تطهًناً  يكون أن قبل لنا تطهًنٌ  التسبيحُ  ،اْلُمَحمَّدي الّنور ببحار اتصالٌ  ىو فالتسبيحُ 
 وحبارُ  الّنور َمسابحُ  لنا تُفتحَ  كي ادلفتاح وىذا الرمز ىذا نستعملُ  كأنَّنا ُنسبِّحُ  حٌنَ  إنَّنا ،وتعاىل سبحانو
 الصََّلة معىن يف سيأتينا ،الّنور بذلكَ  نرتبطُ  حٌن ظُلَماتنا من نَتطهَّر كي ،دَنسنا من نَتطهَّر كي ،األنوار

ا ،واحدة حقيقةٍ  يف تلتقي التسبيحِ  ومعاين الصََّلة ومعاين ادلضمون ىذا  اُ  صلَّى زُلَمَّد فناء يف تَلتقي إَّنَّ
 ابن ىشام ،يدي بٌن الرِّوايةُ  ىي ىا ؟ىي ما الصََّلة تشريع علَّةُ  تتذكَّرون ،تتذكَّرون وأنتم ،وسلَّم وآلو عليو

 َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  اللُ  َوَأرَادَ  -:يقول ؟العرتة صادقُ  غليبُ  فماذا ؟الصََّلة علِّةِ  عن :الصَّادق اإلمام يسألُ  احلكم
ُهم فَػَفَرضَ  ُمَحمَّد َأْمرَ  يُػْنِسيَػُهم َّل  َأفْ   ،بِاْسِموِ  يُػَناُدوفَ  ،َمرَّات َخْمسَ  َيوـٍ  ُكلِّ  ِفي َيْذكُرونَوُ  الصَّالة َعَليػْ

 َعْنو يَػْغَفُلوا َّل  ِلَكي ؛ َويَػْنُسوه - زُلَمَّد عن يغفلوا - َعْنو يَػْغَفُلوا َّل  ِلَكي الل َوِذكرِ  بِالصَّاَلةِ  َوتَػَعبَُّدوا
 ،بكَلمي ىو ما الصَّادق كَلمُ  ىذا ،الصََّلة اُ  َفرضَ  أجلها من الَّيت الِعلَّةُ  ىذهِ  - ِذْكُره فَػيَػْنَدِرس َويَػْنُسوه

 علَّة عن احلكم ابن ىشامُ  سألوُ  أن بعد يقول الَّذي ىو زُلَمَّد ابن جعفر ،اجلعافر جعفر منطقُ  ىو ىذا
  .الصََّلة

ُهم فَػَفَرضَ  ُمَحمَّدٍ  َأْمرَ  يُػْنِسيَػُهم َّل  َأفْ  َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  الل َوَأرَادَ   َخْمسَ  َيوـٍ  ُكلِّ  ِفي َيْذكُرونَوُ  الصَّالة َعَليػْ
 - زُلَمَّد عن يغفلوا ال لكي - َعْنو يَػْغَفُلوا َّل  ِلَكي الل َوِذْكرِ  بِالصَّاَلةِ  َوتَػَعبَُّدوا بِاْسِموِ  يُػَناُدوفَ  َمرَّات
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 التسبيحُ  ىذا ونسبِّح نسجد وحٌن ونسبِّح نركع حٌن إنَّنا ،وآلو عليو ا صلَّى - ِذْكُره فَػيَػْنَدِرسَ  َويَػْنُسوه
 فُمَحمَّدٌ  ،ا مجال نُدركُ  زُلَمَّد مَجال نُدركُ  حٌنَ  ،التسبيح هبذا نَتطهَّرُ  إنَّنا ،اْلُمَحمَّديَّة الّنور ببحار اتصالٌ 

 أين ا مجال أمجل أرى أين (،بَِأْجَمِلوِ  َجَماِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلك ِإنِّي الَّلُهمَّ ) ،وجهو يف لنا ذبلَّى وا ،ا وجوُ 
 تكون أن البدَّ  ،دبراتب مجالوُ  يكون أن ؽلكن ال ،ذاتوِ  يف ؟ا مجال أمجلُ  ىو أين ؟أنتم أرشدوين دلوين ؟أراه

 بأمْجَلوِ  مجالك من أسأُلك إينّ  الَّلهمَّ  ،ومجيل أمجل يوجدُ  ال ا ذات يف وإالَّ  ،خلقوِ  يف ىذهِ  اجلمالِ  مراتبُ 
 ،اجلمال أمجل ىو زُلَمَّدٌ  ،زُلَمَّد إنَّو اجلمال أمجلُ  ىو أين ،اجلمال بأمجل أسألُ  ىنا لكنَّين ،مجيل مجالك وَُكل  

 ،ا مجال أعرفُ  ُىنا من ،اجلمال أمجلُ  ىو ىذا ،وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد يف ذبلَّت الَّيت اْلُمَحمَّديَّة احلقيقة
  .مجالوِ  أمجل خَلل من إالَّ  ا مجال أعرفُ  ال إنَّين

 يف يل ذبلَّى فلقد ،قبيح كلِّ  عن أنزِّىوُ  إنَّين ،ا ُأسبِّحُ  إنَّين ،ا مجال أسبِّحُ  إنَّين اجلمال ىذا ُأسبِّح َفحٌن
 :ادلَلئكة سبَّحت كما سبَّحتُ  وُحسنو مجالوِ  من شيئاً  وأدركتُ  الوجو ىذا يف يل ذبلَّى حٌن ،الوجو ىذا

 ردَّدهتا الَّيت العبارة ىذهِ  إىل تلتفتون أال ،قدوس سب وحٌ  (،والرُّوح المالئكةِ  وربُّ  ربُّنا ،قدُّوس سّبوحٌ )
 ىذه ؛رب نا ُقد وس ُسب وحٌ ! (والرُّوح المالئكة وربُّ  - ضلن رب نا ؟من رب   - رَبُّنا ُقدُّوس ُسبُّوحٌ ) :ادلَلئكة
 قد وس سب وحٌ  ،اجلميع باسم نطقوا ىنا ادلَلئكةَ  ولكنَّ  ىذا قالوا ىم ادلَلئكة ،فقط للمَلئكةِ  ليست العبارة

  .والر وح ادلَلئكة ورب   رب نا
 عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد احلبيبُ  يقولُ  ماذا ،اْلمعراجيَّة الصََّلة أجواء يف زلنا ال ضلن :ذلك من أعمق معىًن  ىناك
 وىذا ،اجلنَّة يف َّنرٍ  اسمُ  وجعفر ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  جعفر الصَّادق حديث من أقرأُ  زلتُ  ال ؟وآلو

ثنا فجعفرُنا ،جعفر حديثِ  من إنَّوُ  اجلنان حديثِ  من احلديث  آذلم وعلى عليهم اِ  صلواتُ  زُلَمَِّدنا عن ػلدِّ
 - اْلِمعراجيَّة صَلتوِ  يف ،معراجوِ  يف ِلُمَحمَّدٍ  قال وتعاىل سبحانوُ  ا - ِاقْػَرأ :َلوُ  فَػَقاؿَ  - األطهرين األطيبٌن

 رُْكَبتَػْيك َعَلى َواْجَعَلَها َيَدْيك طَْأِطأ ثُمَّ  ،َونَػْعِتي ِنْسَبِتي فَِإنَّها أُْنزَِلت َكَما َأَحد الل ُىو ُقل ِاقْػَرأ :َلوُ  فَػَقاؿَ 
 وصل ىو ،بكثًن وأعلى أعلى ىو بل ،العرش فوق ىنا زُلَمَّدٌ  !ىنا العرش فوق فُمَحمَّدٌ  - َعْرِشي ِإلى فَاْنظُر

 يُطل   ،العرش على ُيشرفُ  َكان ،العرش على إشرافاً  زُلَمَّدٍ  ركوعُ  فكانَ  ،سللوق إليوِ  وصلَ  ما الَّذي ادلوضع إىل
ثنا الَّذي ىذا تسبيحٍ  وأي  ! ؟..ىذه صَلةٍ  أي   ،العرش على   !؟وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  عنوُ  سيحدِّ

 ىي ما - َعَظَمةٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ  :الل َرُسوؿُ  قَاؿَ  ،َعْرِشي ِإلى فَاْنظُر رُْكَبتَػْيك َعَلى َواْجَعَلَها َيَدْيك طَْأِطأ ثُمَّ 
 ذىبت كيف ،يقول زُلَمَّدٌ  - نَػْفِسي َلَها َذَىَبت َعَظَمةٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ  - يقول النَّب   ،ندري ال ؟العظمة ىذه

 األمر صاحبُ  فقط ،معناىا يعرفُ  أحدٌ  يوجد وال معناىا أعرفُ  ال أنا العبارات ىذهِ ! !أدري ال ؟نفسو ذلا
 معاين يف عميقاً  نذىب أن أردنا إذا عليكم سأقرأىا ولكنَّين ،مغلقة عبارات العبارات ىذه !معاَّنا يعرفُ 
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 زُلَمَّدٌ  يقول ماذا ،والسجود الركوعِ  يف التسبيح ىو ىذا ،لنا رمسها كما زُلَمَّدٍ  صورة نستحضر أن التسبيح
 فَػَنَظْرتُ  - األعلى السجود ويف ،العظيم الركوع يف جاء ولذا - َعَظَمةٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ  - وآلو عليوِ  اُ  صلَّى
 َما ِلِعَظمِ  َوِبَحْمِده الَعِظْيم رَِبي ُسْبَحاف :قُػْلتُ  َأفْ  فَأُْلِهْمتُ  َعَليّ  َوُغِشيَّ  نَػْفِسي َلَها َذَىَبت َعَظَمةٍ  ِإلى

ُعاً  قُػْلتُػُها َحتَّى َعنِّي الَغِشيّ  َتَجلَّى َذِلكَ  قُػْلتُ  فَػَلمَّا ،رَأَْيت  فَػَرَجَعت - ذلك أذلمتُ  - َذِلك أَْلَهَمِني َسبػْ
 ِاْرَفع :فَػَقاؿ ،َوِبَحْمِده الَعِظْيم رَبِّي ُسْبَحافَ  الرُُكوع ِفي َصارَ  َذِلكَ  َأْجلِ  َفِمن ،َكاَنت َكَما نَػْفِسي ِإليَّ 

  ؟قال ماذا الركوع يف - َعْقِلي ِمْنوُ  َذَىبَ  َشْيءٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ  رَْأِسي فَػَرفَػْعتُ  ،رَْأَسك
 - ِبَوْجِهي اأَلْرضَ  فَاْستَػْقبَػْلتُ  َعْقِلي ِمْنوُ  َذَىبَ  َشْيءٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ  - نفسي ذلا ذىبت عظمةٍ  إىل نظرتُ 

 - !؟ىذه أرضٍ  أي   ،الَعرش بعد ما معراجوُ  فكان وإالَّ  ،القدمان عليها يَثبتُ  الَّيت اجلهة يعين ؛األرض ادلراد
 ليس ،عقلي مين ذىب :يقول حٌن وآلو عليو اُ  صلَّى النَّب   ُىنا - َعْقِلي ِمْنوُ  َذَىبَ  َشْيءٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ 

 ،انسجامٍ  حبالة ،التحامٍ  حبالة معناىا نقرِّب أن ؽُلكن حاالتٌ  ىذهِ  !عقلي ميّن  فُِقدَ  عقلي ميّن  ذىب ادلراد
 (،الل ذات في ممسوسٌ  فإنَّوُ  - وآلو عليو ا صلَّى يقول كما - عليَّاً  تسبُّوا ّل) ،فَناءٍ  حبالةِ  ،وصالٍ  حبالةِ 

 بعيدةٌ  واحلقيقةُ  ادلداراة بلسان كل وُ  واحلديث قاصرون وضلن قاصرة وادلعاين قاصرة والعبارات ،شلاّسة شلسوس
 !بعيد من بعيد من ادلعاين نستشف   سنبقى! ؟نصنع ماذا ولكنَّنا ،نتخيل عمَّا البعد كل  

 رَبِّي ُسْبَحاف :قُػْلت َأفْ  فَأُْلِهْمت َوَيِدي ِبَوْجِهي اأَلْرضَ  َفاْستَػْقبَػْلتُ  َعْقِلي ِمْنوُ  َذَىبَ  َشْيءٍ  ِإلى فَػَنَظْرتُ 
َعاً  فَػُقْلتُػَها ،رَأَْيت َما ِلُعُلو َوِبَحْمِده اأَلْعَلى َها َواِحَدةً  قُػْلتُ  ُكلََّما ،نَػْفِسي إليَّ  فَػَرَجَعتْ  ،َسبػْ  َعنِّي َتَجلَّى ِمنػْ
 الّسْجَدتَػْين بِْين الَقْعَدةُ  َوَصاَرت ،َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحافَ  ِفْيو السُُّجود َفَصار فَػَقَعْدتُ  ،اْلِغِشيّ 

 َذِلكَ  ِإلى فَػَنَظْرتُ  رَْأِسي َأْرَفعَ  َأفْ  نَػْفِسي َوطَالََبْتِني رِبِّي فَأَْلَهَمِني ْيترَأَ  َما َوُعُلوِ  اْلَغِشيّ  ِمن اْسِتَراَحةً 
 اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحافَ  :َوقُػْلتُ  َوَيدي ِبَوْجِهي اأَلْرضَ  َواْستَػْقَبلتُ  ِلَوْجِهي َفَخَررتُ  َعليَّ  فَػُغِشيّ  الُعُلو

َعاً  فَػُقْلتُػَها ،َوِبَحْمِده  َذِلكَ  َأْجلِ  َفِمن ،الُعُلو ِفي الَنَظر أِلُثْػنِّي الِقَياـ قَػْبلَ  فَػَقَعْدتُ  رَْأِسي رَفَػْعتُ  ثُمَّ  ،َسبػْ
ـِ  قَػْبلَ  الُقُعودُ  َصارَ  َذِلكَ  َأْجلِ  َوِمنْ  ،َورَْكُعة َسْجَدتِْين صَاَرت َفةً  قَػْعَدةً  الِقَيا  والرِّوايةُ  - ُقْمت ثُمَّ  ،َخِفيػْ
  .سجودنا ويف ركوعنا يف نسبِّحوُ  الَّذي التسبيحُ  فهذا، طويلة

 دبَُحمَّدٍ  ننشغل أن ،اجلمالِ  بأمجل ننشغل وأن ،اْلُمَحمَّديّ  الّنور ببحارِ  نتصل أن :األوَّل بادلعىن يكون أن إمَّا
 قرأنا ماذا الرَّضوي الفقو ىو ىذا ؟الصََّلة نيَّة يف قرأنا ماذا ،بدأت ىكذا النيَّةُ  أليست ،وآلو عليو ا صلَّى

 ُنْصبَ  األَئِمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل الل َرُسوؿ َوِذْكرَ  الل ِذْكرَ  الصَّاَلةِ  اْفِتَتاحِ  ِعَند َواْنويّ ) :زُلَمَّد آل شيعة يا
َنِيك  وذلك ،وآلو عليو ا صلَّى رسولوِ  وذكر ا بذكر صَلتنا نفتتح أن النيَّةُ  ،زمانك إمام اجعل (،َعيػْ
  .زماننا إمام إىل نتوجَّو أن يتجلَّى
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 ا وجو بأنوارِ  ،اجلمال أمجل بأنوارِ  نتطهَّر كي مفتاحاً  التسبيح ىذا صلعل أن :األوَّل ادلعىن يف تسبيحنا ففي
 من شيئاً  سنتذوقُ  ،شيئاً  َسنعرفُ  ِفطرتنا ويف عقولنا ويف قلوبنا يف وجهو نور ُيشرقُ  فحٌن ،وتعاىل سبحانو

 ،قد وس سب وحٌ  ،حاجةٍ  ُكلِّ  وعن ،نقصٍ  ُكلِّ  وعن ،قبحٍ  ُكلِّ  عن وتعاىل سبحانو نُنزِّىو حٌن التسبيح معىن
  .اْلُمَحمَّديَّة احلقيقة وجوُ  ُيشرق حٌن

 الصََّلة شؤونِ  يف البيت أىل أحاديثُ  لنا بيَّنتها الَّيت ادلضامٌن ىذه نتذكَّر أن األجواء ىذه نعيش أن أو
 ركوعنا نربط وأن ،ىذا سجودهِ  يف ،ىذا ركوعوِ  يف زُلَمَّداً  نتذكَّر أن ،وآلو عليو ا صلَّى ِلُمَحمَّدٍ  ادلعراجيَّة

 ال ادللحون الدعاءُ  ،البيت أىل أشياع يا !وسجودنا ركوعنا نُطهِّر كي ،السجودِ  وهبذا الركوعِ  هبذا وسجودنا
 ،ُخداج صَلتنا ،ناقصة يعين :خداج ،ُخداج صَلتنا وا ُخداج صَلتنا ،اخْلُداج والصََّلةُ  ،العرش إىل يرتفعُ 

 تلف ها ادلَلئكة لذلك ،طاىرة ىي ما ناقصة صَلةٌ  اخْلُداج الصََّلةُ  ،العرش إىل ترتفعُ  ال اخْلُداج الصََّلةُ 
 ،زُلَمَّد بركوعِ  ركوعنا َنصل أن الرَّافعة القوَّةُ  ،رافعة قوَّةٍ  إىل حباجةٍ  ،ُمطهِّر إىل حباجةٍ  ىي هبا وجوىنا وتضرب

 ا صلَّى زُلَمَّد بسجود سجودنا نصل أن ،زُلَمَّد بركوعِ  ركوعنا نصل أن ،زُلَمَّد بسجودِ  سجودنا نصل أن
َغْفِشَ ۞ هُّبِْنًب فَخْحبً لَهَ فَخَحْنَب إًَِّب﴿ ،دبَُحمَّد نقيَّةً  مطهَّرةً  الصََّلةُ  ىذهِ  َترتفع كي ،وآلو عليو  هِي حَمَذَّمَ هَب للَّوُٱ لَهَ لِّْ

  ؟يتأخَّر أو يتقدَّم ِلُمَحمَّد ذنبٍ  وأي   ﴾،حَأَخَّشَ ًَهَب رًَبِهَ
ا  من ِلُمَحمَّدٍ  فهل! ؟ِلُمَحمَّد ذنبٍ  أي   (،غفرىا ثُمَّ  إليَّ  شيعتك ذنوب نسبَ  الل إفَّ  عليّ  يا) ،ذنوبنا إَّنَّ

 ،متأخِّرةٌ  ،متقدِّمةٌ  ذنوبنا الذنوب ضلتطِّبُ  الَّذين ضلنُ ! !متأخِّر ذنبٌ  ولوُ  متقدِّم ذنبٌ  لوُ  ؟ىذا ؽلكنُ  ىل ذنب
 (،األفعاؿ وتزكَّى األعماؿ تُقَبل بوّليتك أفَّ  أشهدُ ) ،حياتنا حلظات من حلظةٍ  آخر إىل مستمرَّةٌ  ،حاضرةٌ 

 حّتَّ  !طاىرة ىي ما صَلتنا ،صَلتُنا حَّّت ،تطهًن إىل حِباجةٍ  أفعالنا :قليل قبل قلتُ  كما ُتطهَّر ؟ماذا تزكَّى
 وتُزكَّى األعماؿ تقبل بوّليتك أفَّ  أشهد) :الزَّمان صاحب يا ،تطهًن إىل حباجةٍ  بطاىر ىو ما الطهور ىذا

 الدرجات وتُرفعُ  السيئات وُتمحى الحسنات وُتضاعف األفعاؿ وتُزكَّى - ُتطهَّر يعين تُزكَّى - األفعاؿ
 مظهرىا يف العبادة جوىرُ  ،بعبادهتم عبادتنا اتصلت ما إذا (الل ُعبد وبعبادتنا) (،الصَّلوات منَّا وتُقبلُ 

 :أحاديثهم بيَّنت وكما ،ادلعراجيَّة صَلتو يف وآلو عليو ا صلَّى عنها يتحدَّثُ  الَّيت الّصورة ىذه ىي األكمل
 أوضح صورةٍ  من ىناك وىل (،وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  ذكر نُدمي أن ىو الصََّلة تشريع يف العلَّة أنَّ  من)

 ىو ىذا.!! .وسجودنا ركوعنا يف سجودهِ  يف ركوعوِ  يف ادلعراجيَّة زُلَمَّدٍ  صَلةِ  معاين نستحضر أنَّ  من وأبٌَن 
  .سجودنا ويف ركوعنا يف تسبيحنا معاين وىذه ،صَلهتم ىي وىذه ،كَلمهم

 كيف،  نقص كلِّ  عن ننزِّىوُ  نسبِّحوُ  حٌن :الكَلمي ادلعىن ىذا أو، التنزيّو ؛التسبيحُ  :اللغوي ادلعىن ىذا
 ىذه وفق إالَّ  تتحقَّق ال ادلعاين ىذه! ؟..الّنفوس بواطن ويف الوجدانِ  عامل ويف الّروحِ  عامل يف ىذا يتحقَّق



 56ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 519 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 11 - 
 

 عبائرىم ،رموزىم ،إشاراهتم ،الشَّريفة أحاديثهم ،ادلعصومٌن كلمات عنها تكلَّمت الَّيت احلقائق وىذه الرؤى
 .!!.شئت ما قل

 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 على الصَّالةُ  :الصََّلة مفردات من ثانيَّة مفردةٍ  عن اآلن وسأربدَّثُ  التسبيح معىن يف رلمل بنحوٍ  احلديثُ  ًبَّ 

 بيانِ  ِعند شيءٍ  بعض نَِقفُ  ٍُبَّ  الشَّريفة أحاديثهم من بعضٍ  على أمر   البدايةِ  يف ... ُمَحمَّد وآؿِ  ُمَحمَّدٍ 
 ستتضحُ  ،ندركها أن نستطيعُ  ال إنَّنا زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على الصََّلةِ  معىن نسرُب  أن أردنا إذا احلقيقةِ  يف ،معناىا

 - الصَّادق إمامنا عن ،بيتو وأىلِ  زُلَمَّدٍ  النَّبّ  على الصََّلة باب ،الثَّاين اجلزء ،الكايف ىو ىذا ،الِفكرة لكم
َعاءُ  يَػَزاؿُ  َّل   يصفونوُ  كما الد عاءُ  ،ذكرٌ  الد عاءُ  - ُمَحمَّد َوآؿ ُمَحمَّدٍ  َعَلى ُيَصلَّى َحتَّى َمْحُجوبَاً  الدُّ

 ؟عبادتنا قيمةُ  ما ولكن ،العبادة ُخَلصة ُخَلصة يعين ؛العبادة مخ   ،العبادة مخ   ىو :عليهم ا صلواتُ 
 ،عبادتنا ىي كذاك ،ىنا قيمتنا زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  إىل االنتماءُ  ىو قيمةٍ  من لنا كان إذا! ؟ضلنُ  قيمتنا ما أصَلً 

 يَػَزاؿُ  َّل  - زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  عبادةِ  إىل االنتماءُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  إىل االنتماءُ  ىي قيمة من ذلا كان إذا
َعاءُ    !؟..زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  دون من دعاءنا قيمةُ  ما - ُمَحمَّد َوآؿ ُمَحمَّدٍ  َعَلى ُيَصلَّى َحتَّى َمْحُجوبَاً  الدُّ

 رَفْػَرؼ َوآِلو َعَلْيو اللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َيْذُكر َوَلمْ  َدَعا َمنْ  - جعفر إمامنا عن أيضاً  ادلصدَّق الصَّادق عن
 ىذه - الدَُّعاء رُِفعَ  النَِّبيَّ  ذََكرَ  فَِإَذا -؟ رؤوسنا قيمةُ  وما الرأس ىذا عند ىنا يبقى - رَْأِسو َعَلى الدَُّعاء
 ؽلتلك تسبيحنا ال ،وسجودنا ركوعنا عند التسبيحِ  معىن يف قليلٍ  قبل بيَّنتُ  كما ،ىذه ىي الرَّافعة الوسيلة
 االتصالِ  معاين ادلعاين ىذهِ  نستحضرُ  حٌن ،ِمنَّا يصدرُ  الَّذي السجود وال ،الركوع وال ،االرتفاع على القدرة
 صَلتو عن الكائنات سّيدُ  نقلها صورٍ  من رواياهتم يف جاء ما نستحضر أن أو اجلمال ألمجلِ  الّنورِ  ببحار

 الَّيت الرِّواياتُ  بيَّنت ما حبسب معراجو يف زُلَمَّدٍ  صورة نستحضر أنَّنا إالَّ  أسرارىا نعرف ال والَّيت اْلمعراجيَّة
 ىذا سًنتفعُ  وآلو عليو اُ  صلَّى بسجودهِ  وسجودنا بركوعوِ  ركوعنا وأوصلنا منها بعضٍ  إىل اإلشارةُ  مرَّت

 النَِّبيَّ  ذََكرَ  فَِإَذا رَْأِسو َعَلى الدَُّعاء رَفْػَرؼ النَِّبيَّ  َيْذُكر َوَلمْ  َدَعا َمنْ  - الصََّلة ىذه وتزكَّى والسجود الركوعُ 
 .الدَُّعاء رُِفعَ 

ثنا أيضاً  الصَّادق إمامنا  َقَدَحوُ  َيْمَل  الرَّاِكبَ  فَِإفَّ  الرَّاِكب َكَقَدح َتْجَعُلوِني َّل  -:يقول ا رسول ،ػلدِّ
 أنَّنا من ادلتقدِّمة احللقات يف ذكرتوُ  مراراً  ادلثال ىذا ،البيت أىل مع نتعامل ىكذا ضلن - َشاء ِإَذا فَػَيْشَربوُ 
 لنا تكن مل إذا ،إليها نذىبُ  الدَّواء إىل ضلتاج حينما ،الصيدليَّة مع نتعاملُ  كما زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  مع نتعامل

 ألنَّنا إليو نذىبُ  يومياً  الطعام ،إليو نذىبُ  يومياً  ادلطعم بينما ،الصيدلية إىل نذىب لن الدَّواء إىل حاجةٍ  من
 يقول ،يقول ىكذا النَّب   ،دائماً  ضلتاجو ال الدَّواء أمَّا ،دائماً  ضلتاجو ألنَّنا بو نلتصقُ  دائماً  ادلاء !دائماً  ضلتاجوُ 
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 من مقداراً  اْلُمسافر الرِّاكب فيوِ  ػلفظُ  الَّذي الوعاء يعين ؛الرَّاكب قدح - الرَّاِكب َكَقَدح َتْجَعُلوِني َّل  -
 فتحوُ  إليو احتاج ما مّت ،معو وػلملوُ  ويغلقوُ  ماءً  فيو يضعُ  وعاءً  يأخذُ  السفر يُريد حٌن ادلسافر فإنَّ  ،ادلاء

 - اخلط طول على معي وصالٍ  على كونوا ،دائماً  معكم اجعلوين ىكذا تعاملوين ال يقول النَّبّ  ،منو وشرب
 َوِفي الدَُّعاء َأوَّؿِ  ِفي اْجَعُلوِني ،َشاء ِإَذا فَػَيْشَربوُ  َقَدَحوُ  َيْمَلُ  الرَّاِكب فَِإفَّ  الرَّاِكب َكَقَدح َتْجَعُلوِني َّل 

 :قال زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة ىنا يذكر مل حّتَّ  ،زُلَمَّداً  اجعلوا ؛اجعلوين - َوَسِطوِ  َوِفي آِخرِهِ 
 األئمَّة وداع يف نقرأه الَّذي الد عاء يف الشَّريفة زياراهتم يف طلاطبهم أال ،اجعلوين ،أنا اجعلوين ،اجعلوين

 َّل  - علِّنا من صلعلهم ال وضلن علِّهم من غلعلوننا كيف (،ىمِّكم ِمن اْجعلوِني) :وطلاطبهم نزورىم حينما
 آِخرِهِ  َوِفي الدَُّعاء َأوَّؿ ِفي اْجَعُلوِني ،َشاء ِإَذا فَػَيْشَربوُ  َقَدَحوُ  َيْمَل  الرَّاِكب فَِإفَّ  الرَّاِكب َكَقَدح َتْجَعُلوِني

  .َوَسِطوِ  َوِفي
! ؟وجوىنا نُعطي أين إىل ندري ال الصَّادق أحاديثُ  لوال ،الصَّادق عن عندنا ما وُكل   ،الصَّادق اإلمام عن
 فَػْلَيْبَدأ َحاَجة َوَجلّ  َعزَّ  اللِ  إلى َلوُ  َكاَنت َمنْ  - ؟الصَّادق إمامنا يقول ماذا ؟وجوىنا نُعطي أين إىل

 دار طبعة من ،584 صفحة ،الثَّاين اجلزء من ،الشَّريف الكايف من أقرأُ  وأنا - َوآِلو ُمَحمَّدٍ  َعَلى بِالصَّالةِ 
 اللِ  إلى َلوُ  َكاَنت َمنْ  - األطهار وآلو النَّبّ  على الصََّلة باب من عشر السَّادس ىو احلديث وىذا ،األسوة

 ُمَحمَّدٍ  َعَلى بِالصَّاَلةِ  َيْخِتمُ  ثُمَّ  ،َحاَجَتو َيْسَأؿُ  ثُمَّ  ،َوآِلو ُمَحمَّدٍ  َعَلى بِالصَّالةِ  فَػْلَيْبَدأ َحاَجة َوَجلّ  َعزَّ 
 ِإذ ،الَوَسط َوَيدَع الطََّرفَػْين يَػْقَبل َأفْ  ِمن َأْكرـُ  َوَجلَّ  َعزَّ  الل فَِإفَّ  - يبٌّن  اإلمام ؟دلاذا - ُمَحمَّد وآؿِ 

 صلِّ  الَّلهمَّ ) :الصغًنة العبارة ىذه يف سرِّ  أي   - َعْنو ُتْحَجبُ  َّل  ُمَحمَّدٍ  وآؿ ُمَحمَّدٍ  َعَلى الصَّاَلةُ  َكاَنت
 العبارة ىذه يف سر   أي   ،فيها سر   أي   معناىا أعرف ال وا معناىا أعرف ال! (؟ُمَحمَّد وآؿِ  ُمَحمَّدٍ  َعلى
 ىنا ضلنُ  ،مهم شخصٌ  إليها ينظرَ  أن تتمىنَّ  كم النَّاس ؟ا نظر معىن ما تعرفون! ؟..ا نظر تستجلبُ  الَّيت

 ،ا عن رُبجبُ  ال - عنو ُتحجبُ  ّل ُمَحمَّد وآؿ ُمَحمَّدٍ  على الصَّالة َكانت إذ - ا نظر عن نتحدَّث
  .عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا إمام إالَّ  يعرفو ال أمرٌ  ىذا الكلمات ىذهِ  يف سر   أي  
ـِ  َعْبد َعن  يعين - البَػْيت َدَخْلتُ  ِإّني - الصَّاِدق ِلإِلَمام - الل َعْبد أِلَِبي :قُػْلتُ  :قَاؿَ  ،نُػَعيم اْبن السَّاَل

 ُمَحمَّد َوآؿِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى الصَّاَلة َإّلَّ  الدَُّعاء ِمن َشيءٌ  َيْحُضْرِني َوَلم البَػْيت َدَخْلتُ  ِإّني - احلرام ادلسجد
 عبد ىذا ،الد عاء أفضلُ  ىو ىذا - ِبوِ  َخَرْجتَ  ِممَّا بَِأْفَضل َأَحدٌ  َيْخُرج َلمْ  ِإنَّوُ  َأَما -؟ لو قال فماذا -

 البَػْيت َدَخْلتُ  ِإّني - لوُ  فيقول ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلةِ  قيمة النعرفُ  كحالنا حالوُ  نُعيم ابن السََّلم
 ِإنَّوُ  َأَما -؟ الصَّادق لوُ  قال ماذا - ُمَحمَّد َوآؿِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى الصَّاَلة َإّلَّ  الدَُّعاء ِمن َشيءٌ  َيْحُضْرِني َوَلم
 واإلسهاب بالتطويل يسمح ال ادلقام ،سلتصرة سريعة ظلاذج ىذه - ِبوِ  َخَرْجتَ  ِممَّا بَِأْفَضل َأَحدٌ  َيْخُرج َلمْ 
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 .زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على الصََّلةِ  أجواء يف حديثهم من وسلتصرة موجزة ظلاذج ؟أصنع ماذا
 .إليكم أعود الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 الثَّانيةُ  الرِّوايةُ  ،وآلو عليو ا صلَّى ووفاتو النَّبّ  مولدِ  بابُ  ،الشَّريف الكايف كتاب من األوَّل اجلزء ىو ىذا
 :قَاؿَ  - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا عن - الل َعْبد أَِبي َعنْ  ،َبِصْيرٍ  أَِبي َعنْ  - العاشرة بعد
َرائِْيل ِبوِ  ِانْػتَػَهى الل ِبَرُسوؿ ُعِرجَ  َلمَّا  بعض يف أليس ،جربائيل يستطيع ال - َعْنو َفَخلَّى َمَكاف ِإلى َجبػْ

َرائِْيل ِبوِ  انْػتَػَهى الل ِبَرُسوؿ ُعِرجَ  َلمَّا - (ّلحترقت أنمَلة دنوت لو الل رسوؿ يا) :لوُ  قال الروايات  َجبػْ
َرائِيل يَا َلوُ  فَػَقاؿَ  َعْنو َفَخلَّى َمَكاف ِإَلى  َوطَْأتُ  َلَقد فَػَوالل ،اْمضِ  فَػَقاؿَ  ؟اْلَحاَلة َىِذه َعَلى ُتَخلّيِني :َجبػْ

َلك َبَشرٌ  ِفْيو َمَشى َوَما َبَشرٌ  َوِطَأهُ  َما َمَكانَاً   بلسان ،ادلداراة بلسان تأٌب قطعاً  األحاديث ىذه وكلّ  - قَػبػْ
 عامل يف جربائيل !وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  مع األسلوب هبذا يتحدَّث أن جلربائيل أّنَّ  وإالَّ  ،ادلعاين تقريب
نيا  بصورة يأٌب كان حٌن ،العبد جلسة وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  يدي بٌن غللس كان النَّاس من ودبرأىً  الد 
 يف وىذا ،العبد جلسة زُلَمَّدٍ  يدي بٌن غللسُ  كان الّصورة هبذه يأٌب ال حينما وحّتَّ  ،الكلب دحيا ،دحيا
ايب العامل اً  سلتلفٌ  األمرُ  احلقائقُ  تشرق حيثُ  ىناك ،الرت   .!!.جدَّ
 - َمرَّتِْين :فَػَقاؿ ؟الل ِبَرُسوؿ ُعِرجَ  َكم ،ِفَداؾ ُجِعْلتُ  - الصَّادق اإلمام يسأل بصًن أبو بعدىا الَّيت الرِّوايةُ 
 جانبٍ  عن ،األمر من جانبٍ  عن ،جانب عن يتحدَّثُ  ىنا اإلمام ولكنَّ  رُبصى وال تعد ال الرَّسول معارجُ 

َرائِيل فََأْوقَػَفوُ  َمرَّتَػْين :فَػَقاؿَ  - عنها سكت كثًنة جوانب وىناك ،احلقيقةِ  من  َمَكاَنك :َلوُ  فَػَقاؿ َمْوِقَفاً  ِجبػْ
 مقامٍ  ويف مكان إىل وصلت - ُيَصلِّي رَبَّك ِإفَّ  ،نَِبيّ  َوَّل  َقطْ  َمَلكٌ  َوقَػَفوُ  َما َمْوِقَفاً  َوقَػْفتَ  فَػَلَقد ُمَحمَّد، يَا

َرائِيل يَا فَػَقاؿ ُيَصلِّي، رَبَّك ِإفَّ  - إذلي ذبل   ويف  َربُّ  أَنَا ُقدُّوس ُسبُّوحٌ  يَػُقوؿ :قَاؿَ  ؟ُيَصلِّي وََكْيفَ  :ِجبػْ
 لَبةَ﴿ :الل قَاؿَ  َكَما وََكاف :قَاؿَ  ،َعْفَوؾ َعْفَوؾ الَّلُهمَّ  :فَػَقاؿَ  ،َغَضِبي رَْحَمِتي َسبَػَقت َوالرُّْوح اْلَماَلِئَكةِ 

 ِإلى ِسْيِتَها بَػْين َما :قَاؿَ  ؟َأْدَنى َأو قَػْوَسْين قَابُ  َما ،ِفَداؾ ُجِعْلتُ  :َبِصير أَبُو َلوُ  فَػَقاؿَ  ،﴾أَدًََْ أًَْ لٌَْسَْْي
نَػُهَما َكاف :فَػَقاؿَ  ،رَْأِسَها  َسمِّ  ِمْثل ِفي فَػَنَظر ،زَبَػْرَجد قَاؿَ  َوَقد ِإّلَّ  َأْعَلَموُ  َوَّل  َيْخِفقُ  يَػَتَلْأَل  ِحَجاب بَػيػْ
 :قَاؿَ  ُمَحمَّد، يَا :َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  اللُ  فَػَقاؿ ،الَعَظَمة نُػْور ِمن اللُ  َشاء َما ِإلى - اإلبرة ثقب يعين - اإِلبْػَرة
رُ  طَاِلب أَِبي اْبن َعليُّ  :قَاؿَ  ،َأْعَلم اللُ  :قَاؿَ  ؟بَػْعِدؾ ِمن أِلَُمِتكَ  َمن :قَاؿَ  ،رَبِّي لبَػّيك  َوِسيِّدُ  اْلُمْؤِمِنين َأِميػْ

 َوَّليَةُ  َجاَءت َما َواللِ  ،ُمَحمَّد أَبَا يَا :َبِصْير أِلَِبي الل َعْبدِ  أَْبو قَاؿَ  ثُمَّ  ،اْلُمَحجَِّلْين اْلُغرّ  َوقَاِئدُ  اْلُمْسِلمين
  .ُمَشافَػَهةً  السََّماء ِمن َجاَءت َوَلِكن اأَلْرضِ  ِمن َعلي  
 ،مرتبتوِ  حبسب ُكَلً  أشياعهم ػلدِّثون وىم العصمة بيت أىل حديث من لنماذج أمثلةً  هبا جئتُ  صورٌ  ىذه
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 بعد موجزة وبعبارةٍ  .الشَّريفة كلماهتم إلينا وصلت وىكذا ،ربدَّثوا ىكذا ،األحاديث يف الفوارق الحظتم
 يف ذلك كان إن! ؟صَلتنا يف عليهم ُنصلِّي حٌن زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة معىن ما :ادلقدِّمات ىذه

 كان أو وسجودنا ركوعنا يف التسبيحِ  مع مصحوباً  ذلك كان أو األخًن التشه د يف أو الوسطي التشه د
 !؟زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة فيها نذكرُ  الَّيت ادلواطن من موطنٍ  أيِّ  يف! ؟قنوتنا يف ذلك

 :يقولون وىم ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ا صلة إىل تشًنُ  عبارةٌ  ىي اجلملةُ  ىذه :زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلةُ 
 عنها ربدَّثت الَّيت ادلضامٌن نفس (،ُمقرَّب َملكٌ  وّل ُمرسل نَبي   ّل ِفيها َيسعنا ّل حاّلت الل مع لنا إفَّ )

 وال مرسل نب   ال قبلك إليو وصل ال مكانٍ  إىل وصلت ،موقفاً  وقفت ،موطئاً  وطأت إنَّك :الروايات ىذه
  .أحاديثهم يف واضحة ادلضامٌن ىذه ،مقرَّب ملكٌ 
 سبحانو للباري صلةٌ  ىي ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ   صلةٌ  ىي ،ا صلةُ  ىي :زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على َصلِّ  الَّلهمَّ 

 صلواتُ  زماننا إمام عنها قال الَّيت الصلةُ  ىذهِ ! !حقيقتها ندرك أن يسعنا ال ضلنُ  ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  وتعاىل
  (.وخلُقك عباُدؾ أنَّهم إّلَّ  وبينها بينك فرؽ ّل) :عليو وسَلموُ  ا

ثنا علينا الصََّلةُ  كانت إذا  ُّصَلَِّ لَّزٍِٱ ىٌَُ﴿ :واألربعٌن الثَّالثة اآلية ويف ،األحزاب سورة يف :عنها الُقرآن ػُلدِّ

 للَّوَٱ رْوُشًُاٱ أهَنٌُا لَّزِّيَٱ ََّٰأَُّّيَب﴿ :قبلها والَّيت ،﴾ًَأَصِْالً بُىْشَةً ًَسَبِّحٌُهُ﴿ :السابقة اآلية ،الَّذي ىو ؛﴾عَلَْْىُنْ

 التسبيح أنَّ  من ؛قليل قبل بّينتُ  كما ،﴾عَلَْْىُنْ ُّصَلَِّ لَّزٍِٱ ىٌَُ ۞ ًَأَصِْالً بُىْشَةً ًَسَبِّحٌُهُ ۞ وَثِرياً رِوْشاً
 وضلنُ  ،علينا يصلِّي وىو وتعاىل سبحانو نسبِّحوُ  ضلن ،واحد جوىرٍ  يف يلتقيان زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على والصََّلة

 ًَسَبِّحٌُهُ ۞ وَثِريًا رِوْشًا للَّوَٱ رْوُشًُاٱ أهَنٌُا لَّزِّيَٱ ََّٰأَُّّيَب﴿ ،أيضاً  علينا ُيصلَّي وىو زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على نصلِّي

 حٌن ،﴾لنٌُّسِٱ إِلََ لظُّلُوََٰجِٱ هِّيَ لُِْخْشِخَىُن﴿ ؛شيءٍ  أليِّ  ،﴾ًَهَلََٰبئِىَخُوُ عَلَْْىُنْ ُّصَلَِّ لَّزٍِٱ ىٌَُ ۞ ًَأَصِْالً بُىْشَةً
 زُلَمَّدٍ  على وصَلتنا ،الّنور إىل الظلمات من ؼلرجنا تسبيحنا ،الّنور إىل الظلمات من ؼُلرجنا علينا يصلِّي

 ىو وتعاىل سبحانوُ  ا زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي حٌن ألنَّنا ،الّنور إىل الظلمات من زبرجنا زُلَمَّد وآل
اً  وصرػلة واضحة الرِّوايات ،علينا ُيصلِّي الَّذي  .جدَّ
 من الثَّاين اجلزء ىو وىذا ،يقول الصَّادق إمامنا! ؟..غلري الَّذي ما زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي حينما
 اللُ  َصلَّى َواِحَدة َصاَلةً  النَِّبيّ  َعَلى َصلَّى َمنْ  فَِإفَّ  َعَلْيو الصَّالة فََأْكِثُروا النَِّبيُّ  ذُِكرَ  ِإَذا - الشَّريف الكايف
َقى َوَلمْ  اْلَماَلِئَكة ِمن َصف   أَْلفِ  ِفي َصاَلةٍ  أَْلفَ  َعَلْيوِ   ِلَصاَلةِ  اْلَعْبد َعَلى َصلَّى ِإّلَّ  الل َخَلَقوُ  ِممَّا َشيءٌ  يَػبػْ
 بَػْيِتو َوَأْىلُ  َوَرُسولُو ِمْنوُ  الل َبرِءْ  َقد َمْغُرور َجاِىلٌ  فَػُهو َىَذا ِفي يَػْرَغب َلمْ  َفَمن ،َماَلِئَكِتوِ  َوَصاَلةِ  َعَليو اللِ 
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 :واضحة اآليات ،علينا ُيصلِّي ا نسبِّحُ  وحٌن علينا ُيصلِّي ا زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي فحٌن -
 ﴾.لنٌُّسِٱ إِلََ لظُّلُوََٰجِٱ هِّيَ لُِْخْشِخَىُن ۥًَهَلََٰبئِىَخُوُ عَلَْْىُنْ ُّصَلَِّ لَّزٍِٱ ىٌَُ ۞ ًَأَصِْالً بُىْشَةً ًَسَبِّحٌُهُ﴿

 ىذه ؛﴾عَلَْْيِنْ ًَصَلِّ﴿ :ادلئة بعد الثَّالثة اآلية ،﴾بِيَب ًَحُضَوِّْيِن حُطَيِّشُىُنْ صَذَلَتً أَهٌََْٰلِيِنْ هِيْ خُزْ﴿ :التَّوبة سورة يف

 إىل الظلمات من اخلروج ،ذلم سكنٌ  صَلتك إن ؛﴾لَّيُنْ سَىَيٌ صَلٌََٰحَهَ إِىَّ عَلَْْيِنْ ًَصَلِّ﴿ ،علينا زُلَمَّدٍ  صَلةُ 
 ىو احلكمة إىل السفاىة من اخلروج ،السكن ىذا ىو اذلُدى إىل الضَللة من اخلروج ،السَّكن ىذا ىو الّنور
 ،السكن ىذا ىو العلم إىل اجلهل من اخلروج ،السكن ىذا ىو الُرشد إىل الغواية من اخلروج ،السَّكن ىذا

 من اخلروج ،السكن ىذا ىو اإلؽلان إىل الُكفر من اخلروج ،السكن ىذا ىو الطهارة إىل النجاسة من اخلروج
 وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد إىل نتوجو حٌن إالَّ  تتحققُ  ال ادلعاين وىذهِ  ،السكن ىذا ىو التوحيد إىل الشرك
 .وسلَّم

 ِطيَباً  َوَّليَِتُكم ِمن ِبوِ  َخصََّنا َوَما َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ ) :الكبًنة اجلامعة الزِّيارة يف نفسوُ  ىو ادلضمون ىذا
 معىن يف عنو ربدَّثتُ  الَّذي ادلضمون نفس نفسوُ  ىو - ِلُذنُوبَِنا وََكفَّارَةً  لََنا َوتَػزِْكَيةً  أِلَنْػُفِسَنا َوَطَهارَةً  ِلَخْلِقَنا

 تتطهَّر كي ،ضلن نتطهَّر كي والنور الطهر ببحرِ  نرتبطُ  إنَّنا ،زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على الصََّلة معىن يف التسبيح
 اِ  صلواتُ  منهم نأخذىا طهارتنا ،الطهر حقيقة ُىم ،لنا طُهر ال دوَّنم من ،أعمالنا تتطهَّر كي،صَلتنا
 الزِّيارة من عليكم أقرأ أنا - َوَّليَِتُكم ِمن ِبوِ  َخصََّنا َوما َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  - أمجعٌن عليهم وسَلموُ 
 ِلَخْلِقَنا ِطيَباً  َوَّليَِتُكم ِمن ِبوِ  َخصََّنا َوما َعَليُكم َصاَلتَػَنا َوَجَعلَ  - اجلنان مفاتيح من وأقرأُ  الكبًنة اجلامعة
 .سادٌب عليكم اِ  صلواتُ  ،(ِلُذنُوبَِنا وََكفَّارَةً  لََنا َوتَػزِْكَيةً  أِلَنْػُفِسَنا َوَطَهارَةً 
 ،زُلَمَّد وآلِ  دبَُحمَّدٍ  ا صلةُ  ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  وتعاىل سبحانو للباري ِصلةٌ  :ىذا ىو إذاً  الصََّلة فمعىن
 فَػْرؽَ  َّل ) :مقامٍ  يف ذبعلهم الصِّلة ىذه لنا بٌنَّ  احُلجَّة اإلمام لكنَّ  ،نعرفها أنْ  نستطيع ال ؟الصِّلة ىذه كيف
َنكَ   عن نتحدَّثُ  إنا زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  :نقول حٌن (،َوَخْلَقك ِعَباُدؾَ  أَنػَُّهم ِإّلَّ  َوبَينَها بَػيػْ
 ىي زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ا عَلقة .زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ا صلة عن نتحدَّث إنَّنا ،با زُلَمَّدٍ  وآل زُلَمَّدٍ  رابطةِ 

َنكَ  فَػْرؽَ  َّل ) :العبارة ىذه يف نَػَها بَػيػْ  نذىب ،إليو نتوجَّو الَّذي وجهوُ  ىم (،َوَخْلَقك ِعَباُدؾَ  أَنػَُّهمْ  ِإّلَّ  َوبَػيػْ
 :الشريف الن دبة دعاء يف ادلوجزة العبارة ىذهِ  إىل ،اجلملة ىذهِ  إىل نعود ،نُغرِّب ُنشرِّقُ  ،قريباً  نذىب ، بعيداً 

 .زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على وصَلتنا تسبيحنا معىن ىو ىذا (،اأَلْولَِياء يَػتَػَوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَّذي اللِ  َوْجوُ  أَْينَ )
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىب

 ارتباطنا عن إعَلنٌ  ىو :التسبيحُ  ،وسلتصر موجز بشكل ،الصََّلة ومعىن التسبيح معىن رُلمل وبنحوٍ  لنا تَ بَ ٌنَّ 
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 اخلالق بتنزيوِ  حقائقنا تنطقُ  ،اْلُمَحمَِّديَّة احلقيقة جبمال ،زُلَمَّد جبمال نُذىل حٌن ،اْلُمَحمَّديّ  النور ببحرِ 
 نُدركُ  ضلنُ  ،نُدركوُ  ال إليو نصل ال ضلنُ  ومجالوُ  ،فيها ذبلَّى خلقها الَّذي فاخلالقُ  ،احلقيقة ىذهِ  َخَلقَ  الَّذي
 ا صلة فتلك :زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة وأمَّا .التسبيح ىو فهذا ،اْلَمَحمَِّديَّة احلقيقة مجالِ  من مجالوُ 

 :رجب شهر دعاء يف ادلقدَّسة النَّاحية من خرجت الَّيت ادلوجزة العبارة ىذه يف ذبلَّت الَّيت زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ 
َنكَ  فَػْرؽَ  َّل ) نَػَها بَػيػْ  زُلَمَّدٍ  عَلقةُ  وىذه ،زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ا صلةُ  ىذه (،َوَخْلَقك ِعَباُدؾَ  أَنػَُّهمْ  ِإّلَّ  َوبَػيػْ

  .وتعاىل سبحانوُ  باِ  زُلَمَّد وآل
  .التشهُّد :الثَّالثة المفردة
 اْرَفع :فَػَقاؿ - وسّلم وآلو عليوِ  ا صلَّى ِلُمَحمَّدٍ  ادلعراجية الصََّلة رواية يف إليوِ  اإلشارة مرت التشه د
 فَأُْلِهمتُ  َوَيَدي ِبَوجِهي اأَلرضَ  فَاْسَتقَبلتُ  ،َعْقِلي ِمنوُ  َذَىب َشيءٍ  ِإلى فَػَنَظرتُ  رَأِسي فَػَرَفعتُ  ،رَأَسك

َعاً  فَػُقلُتها رَأَيت َما ِلُعُلوِّ  ،َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَبِّي َسْبَحافَ  :قُلت َأفْ   قُلتُ  ُكلَّما ،نَػْفِسي ِإليَّ  فَػَرَجعت َسبػْ
َها َواِحَدةً   وتستمرُ  - َوِبَحْمِدهِ  اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحاف ِفيوِ  السُُّجود َفَصار فَػَقَعدتُ  ،الَغِشيّ  َعنِّي َتجّلى ِمنػْ
 َأْىلِ  َوَعلى َعَليكَ  َصلِّي ُمَحمَّد يَا :ِلي فَػَقاؿَ  - التشه د ذكر يأٌب حّتَّ  األجواء ىذه يف الشَّريفةُ  الرِّواية
 - ِللَّو ُكلُّها الُحْسَنى َواأَلْسَماءُ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َوبِالل اللِ  ِبْسمِ  :وآِلو َعَليوِ  اللُ  َصلَّى أُِلَهم َأفْ  بَػْعدَ  بَيِتكَ 
 اللُ  َصلَّى فَػُقلتُ  ،بَيِتكَ  َأْىلِ  َوَعلى َعَليكَ  َصلِّي ُمَحمَّد يَا - وآلو؟ عليو ا صلَّى ل ُمَحمَّدٍ  ا قال فماذا
 - َواْلُمْرَسِلين َوالنَِّبيِّينَ  اْلَماَلِئَكةِ  ِمن ِبُصُفوؼٍ  أَنَا فَإَذا اْلتَػَفت ثُمَّ  ،فَػَعل َوَقد بَِيِتي َأْىلِ  َوَعَلى َعَليَّ 

 نفسوِ  على ُيصلِّي أنْ  أمرهُ  وتعاىل سبحانوُ  اُ  ،ىذا ىو اْلُمَحمَِّديَّة ادلعراجية الصََّلة يف التشه دِ  فمشهدُ 
  .وادلرسلٌن والنبيٌن ادلَلئكة من بصفوفٍ  زلفوفاً  ادلشهدُ  وكان بيتوِ  أىلِ  وعلى

  :التشهُّد صيغة أمَّا
 ىل ،شهوداً  كانوا ،شهود إىل حباجةٍ  فالتشه د ،شهوداً  كانوا ىؤالءِ  وادلرسلٌن والنَّبيٌِّن ادلَلئكة صفوف

 عليو اُ  صلَّى فُمَحمَّدٌ  !احلقيقة يشهدون كانوا! !أنفسهم على شهوداً  كانوا،أبداً ! ؟..ِلُمَحمَّدٍ  يشهدون
 بِبللّوِ وَفََ لُلْ﴿ :الرعد سورة يف بَ يَّنوُ  الُقرآن شاىدٍ  من ِلُمَحمَّدٍ  كان وإذا ،اجلميع على الشَّاىدُ  ىو وسّلم وآلو

 وعلي   !وعلي   ا زُلَمَّدٍ  شهودُ  !وعلي   ا ىو ِلُمَحمَّدٍ  الشَّاىد ﴾،الْىِخَبةِ عِلْنُ عِنذَهُ ًَهَيْ ًَبَْْنَىُنْ بَْْنِِ شَيِْذاً
 إنَّنا الصَّلواتُ  ىذهِ  وتُرفعُ  نتشهَّدُ  حٌن أنَّنا إالَّ  ،اجلميع على الشَّاىدُ  ىو ،بنفسو لنفسوِ  يشهدُ  َفُمَحمَّدٌ  ،نفسوُ 

 ىو عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا فإمام وإالَّ  ،منازلنا حبسب ادلَلئكة وشهادة ،األنبياءِ  شهادة َنطلبُ 
 وأنا ،الرِّواية ىذه عليكم أقرأُ  لكنَّين ،غد يوم حلقة يف ذكرىا سيأٌب التشه د ِصيغةُ  .شيء كلِّ  على الشَّاىد
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 احلديث ،للمطبوعات التعارف دار الطبعة وىذه ،791 باب ،الشَّريف الكايف من ،الثَّالث اجلزء من أقرأ
 الَتَشهُّدِ  ِفي َأُقوؿُ  َشيءٍ  َأيُّ  - الباقر إلمامنا - َجعَفر أِلَبي قُلتُ  ،قَاؿ ،َحِبيب ابنِ  َبكر َعن - الثَّاين

 يعين - النَّاس َلَهَلكَ  ُموقػََّتاً  َكافْ  َلو فَإنَّوُ  (،ُعلَّمت َما بَِأْحَسن) أو َعِلمت َما بَِأْحَسنِ  ُقل :قَاؿَ  ؟َوالُقُنوت
 الَّيت التقية بسبب البيت أىل شيعة عن يتحدَّث إنَّوُ  ؛النَّاس ذللك بصيغة بعبارةٍ  زُلدَّداً  ُموقَّتاً  التشه د كان لو

 ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ُيصلون فهل ،يقولون ماذا صَلهتم يف الشِّيعة يُراقبون النَّواصب وكانوا يعانوَّنا كانوا
 َما بَِأْحَسنِ  ُقل -؟ حبيب ابن لبكر الباقر إمامنا قال فماذا ،تشي عهم على تدل   واضحة عَلمة ىذه فإنَّ 

 يف عديدة ِصيغ وردت ولذلك - النَّاس َلَهَلكَ  ُموقػََّتاً  َكافْ  َلو فَإنَّوُ  (ُعلَّمت َما بَِأْحَسن) أو َعِلمت
 .زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على الصََّلة من حّتَّ  خاليةٍ  ِصيغةٍ  من ابتداءً  ،التشه د
 ِمن ُيْجِزئُ  َما َأْدَنى َعنْ  َجْعَفر أَبَا َسأَلتُ  :قَاؿ ،ُكليب ابنِ  َسورَة َعن - الباب نفس من الثَّالثة الرِّواية

 وإالَّ  ،التقية يف ىنا ادلنظور قطعاً  - ُمَحمَّد وآؿ ُمَحمَّدٍ  َعَلى الصَّالة ُدوفِ  ِمنْ  الشََّهاَدتَاف :فَػَقاؿَ  ؟الَتَشهُّد
 .قطعاً  باطلةٌ  صَلةٌ  ىي زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة دون من ادلفروضة فالصََّلة

 ،الرَّضوي الفقو يف جاء ما أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عنهم وردت الَّيت التشه د ِصيغ مجلةِ  من
 ،التشه د عن وحديثنا والتسليم التشه د وىذا ،عليهم ا صلواتُ  ،البيت آل مؤسَّسة يدي بٌن الَّيت الن سخة

 َوَأفَّ  الرَّبّ  نِْعمَ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ  - التشه د ىذا عبارات يف َجاء شلَّا ،708 صفحة يف ،708 صفحة يف
 اْلُمْصَطَفى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  - أيضاً  فيو جاء وشلَّا - اْلَمْوَلى نِْعمَ  َعِليَّا َوَأفَّ  الرَُّسوؿ نِْعمَ  ُمَحمَّداً 
 َوَعِلي   اْلُمْصَطَفى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  - ىنا مفصَّلة ولكنَّها الصلوات ىذه - اْلُمْرَتَضى َوَعِلي  

 ذلك بعد ٍُبَّ  - َويَاِسين َطو آؿِ  ِمن الرَّاِشِدين األَِئمَّة َوَعَلى َوالُحَسين َوالَحَسنِ  الزَّْىَراء َوفَاِطَمة اْلُمْرَتَضى
 على الصََّلة ىذه زماننا يف ،الرِّضا إمامنا على الصََّلة ىذه الرِّضا اإلمام زمن يف ،الزَّمان إمام على الصََّلةُ 

 اأَلْوَثق ُعرَوِتكَ  َوَعَلى اأَلْطَوؿ َحْبِلكَ  َوَعَلى األَنْػَور نُوِرؾَ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  - احُلسن ابن احُلجَّة زماننا إمام
 َصلِّ  اللَُّهمَّ  ،الصَِّراط َمْسَلكِ  َوَعَلى اأَلْدَنى بَاِبكَ  َوَعَلى اأَلْوَجب َجْنِبكَ  َوَعَلى اأَلْكَرـ َوْجِهكَ  َوَعَلى
ا ىذا - األَبْػَرار اأَلْخَيار الطَّاِىرِين الطَيِِّبين الَفاِضِلين الرَّاِشِدين اْلَمْهِديِّين اْلَهاِدين َعَلى  كلماتِ  يف جاء شلَّ

  .التشه د صيغ من صيغةٍ  يف أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  أَِئمَّتنا
 قواعد وحبسب الرِّوايات وتتب ع األحاديث تتب ع حبسبِ  قطعاً  لكن ،التشه د صيغ من كثًنة صيغٌ  وردت فقد

 من هبا جيء ،هبا زُلَمَّدٍ  آللِ  عَلقة ال الَّيت األصول علم وقواعد الشَّافعي قواعد حبسب ال القول معاريض
 يف الصََّلةُ  ،واألخًن الوسطي التشه د يف قطعاً  واجبٌ  علي   ذكر الثَّالثة الشَّهادة ،القذرة الكدرة العيون

 ىي قيمةٍ  من لصَلتنا كان إذا ،ذلا قيمة ال ،ناقصة صَلةٌ  علي   ذكر دون من واألخًن الوسطي تشه دىا
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 صلواتُ  علي   بذكرِ  ىو لصَلتنا احلقيقي   الطهور ،ذلا قيمة ال صَلةٌ  علي   ذكر دون من الصََّلةُ  ،علي   بذكرِ 
 صَلتنا يف علي   ذكرُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  بصَلة الصََّلة ىذه يربط صَلتنا يف علي   ذكر ،عليو وسَلموُ  اِ 

 عامل يف ضلنُ  صَلتنا ،صَلتنا جوىر ىي ادلعراجية زُلَمَّدٍ  صَلة ،ادلعراجية صَلتو يف زُلَمَّدٍ  بركوع ركوعنا يربط
 فشأن ،آلو عليو اُ  صلَّى ِلُمَحمَّدٍ  ىي ما الصََّلةُ  تلك ،ادلعراجية الصََّلة لتلك ومظاىر صور ىي الرتاب
 صورٌ  صلواتنا ،نؤديها الَّيت العارضة الصَّلواتُ  ىذهِ  بوِ  َترتبطُ  جوىرٌ  الصََّلةُ  تلكَ  ،بكثًن ذلك من أعلى زُلَمَّدٍ 
 ذكرنا ،وآلو عليو اُ  صلَّى ِلُمَحمَّدٍ  ادلعراجية الصََّلةُ  ىي احلقيقية للصَلة الثابتة الصورةُ  ،عارضة صورٌ  طارئة
 يُقرأُ  الَّذي التوجو ُدعاء يف لعلي   ذكرنا ،واإلقامة األذانِ  يف أيضاً  واجبٌ  ذكرٌ  فهو نُقيم أو نُؤذِّن ُكنَّا إنْ  لعلي  
 ُيكسب الَّذي ىذا ىو واألخًن الوسطي تشه دنا يف لعلي   ذكرنا ،قنوتنا يف لعلي   ذكرنا ،اإلحرام تكبًنة بعد

 .!!.زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  ادلعراجية بالصََّلة تتَّصل كي ترتفع أنْ  وقابليةً  طاقةً  صَلتنا
 أنْ  زماين إمام إىل وعيوين أسبىنَّ  ،لندن دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذان وقت من نقرتب نكادُ 
 أُنسي أىل وصَلة صَلٌب تكون أنْ  ،ادلعراجية زُلَمَّدٍ  بصَلة ُمتَّصلةً  مرفوعةً  ُأحبّ  من وصَلة صَلٌب تكون
 َلم َمنْ ) :الباقر إمامنا قال كما ،عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة زماننا إمام َنظرِ  ربت واقعةً 

 من صَلتكم على تُقبلون كيف (،َعَليو َأقْػَبلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمنْ  َوَلكَ ) (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَػَقد الصَّاَلة يَػْعِرؼ
 ؛البديلة الثَّقافة عندكم ستكونُ  زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  ثقافةٍ  من ُىناك تُكن مل إذا! ؟زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ثقافةِ  دون
 ُكلِّ  من ،فاطمة أشياع يا وِإيَّاكم تعاىل اُ  أعاذين ،والقطبية ،والصوفية ،وادلعتزلة ،واألشاعرة ،الشافعي ثقافة
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ،زُلَمَّد آلِ  عن بعيدٍ  صلسٍ  َخطَّايب   فكرٍ  ُكلِّ  من وإيَّاكم تعاىل ا وأعاذين ،العناوين ىذه

  .أمجعٌن عليهم
 .إليكم سأعودُ  والصََّلة األذان فاصل وبعد والصََّلة األذان فاصل إىل اآلن نذىب
 التاسعة احللقة من الثَّاين اجلُزء ىو ىذا. .. ػَلَْذُرونْ  َما َعُدوِِّىمْ  يف  َوأَِرين  يَْأَمُلون َما زُلَمَّدٍ  آلِ  يف  أَِرين  اللَُّهمَّ 

 والصََّلةِ  األذان فاصل قبل احللقة ىذهِ  من األوَّل اجلُزء تقدَّم ،النَّاطق الكتابُ  برنامجِ  من ادلئة بعد واخلمسٌن
  :احلديثُ  وكان ،لندن دلدينة الِّي التوقيت حبسبِ 
o التسبيح ُمفردة يف.  
o زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على الصََّلة.  
o التشه د ُمفردة ويف.  
 أنْ  قبل ،بالتسليم وتنتهي بالتحرمي تفتتح الصََّلة أنَّ  والقاعدة ،التسليم :وىي واحدة مفردة عندنا بقيت
  .الصََّلة بتضييع يرتبطُ  ما :إليها اإلشارة أُريد ُمهمَّةٌ  مسألةٌ  ُىناك التسليم معىن يف أدخل

 َقدر َعلى السُُّدس َأو الثػُُّلث َأو النِّْصف ِإّلَّ  الصَّاَلةِ  ِمن يُرَفع َلم رُبَّما -:الرَّضوي الفقو من اآلن أقرأُ 
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 الثوب - الَخِلقْ  الثَّوبُ  يُػَردُّ  َكَما َوْجِهو ِفي تُػَردُّ  َشيءٌ  ِمنَها يُرَفعُ  َّل  َورُبَّما ،َصالتِو َعَلى الَعْبدِ  ِإقْػَباؿِ 
 اللُ  يُػْعِطي َوَّل  ،َضيػَّْعَتِني َكَما اللُ  َضيَّعكَ  َضيَّعَتِني - الصََّلة َىِذه - َوتُػَناِدي - ادلمزق يعين ؛اخللق

  .َشِيَئاً  الَغاِفل الَقْلب
 !البيت أىل صَلة وبٌن !والشِّيعة الشِّيعة ُعلماء وصَلة !ادلخالفٌن صَلة بٌن ضلنُ 

 ،األوىل الطبعة ،لبنان ،بًنوت ،صادر دار طبعة والطبعة ،البخاري صحيحُ  ىو ىذا :ادلخالفٌن صَلة
 جزءٌ  نفسو العنوان ىذا ىو ،وقتها عن الصََّلة تضييع باب ،السَّابع الباب ،705 صفحة ،ميَلدي 4005

 تضييعٌ  ىذا يعين ،الصََّلة بوقت ذلما عَلقة ال الباب ىذا يف أوردعلا اللَّتٌن الرِّوايتٌن ألنَّ  الصََّلة تضييع من
 النَّبي عهد على كاف ِممَّا شيئاً  أعرؼُ  ما :قاؿ أنس عن ،غيالف عن - أنس َعن األوىل الرِّواية ،تضييع يف
 ما ضيَّعُتم أليس :قَاؿ ،الصَّالة قيل ،النَّبي عهد على كاف ِممَّا شيئاً  َأعرؼ َما - تغًن شيء كل -

 .األحاديث ىذه معاين فضيَّع فجاء البخاري ولكنَّ  الوقت عن ربدَّث ما - فيها ضيَّعُتم
 ابن أنس على دخلتُ  -:يقول الُزىري ،430 احلديث ىذا ،449 األول احلديث رقم ،الثَّانية الرِّواية
 وىذه الصَّالة ىذه إّلَّ  أدركتُ  ِممَّا شيئاً  أعرؼ ّل :فقاؿ ؟يبكيك ما :فقلتُ  ،يبكي وىو بدمشق مالك

  .بالكامل ُضيِّعت - ُضيِّعت قد الصَّالة
 موطن من أكثر يف ذكرىا أحاديثٍ  من جاء ما ،البخاري صحيح يف نقرأُ  وضلن ذلك نستغرب ال ضلنُ 

 َعن - 93 الِفنت كتاب ،7458 صفحة ذكرىا الَّيت الرِّوايات من ،الِفنت كتاب يف جاء شلَّا مثَلً  ،البخاري
 َورَدهُ  َمن الَحوض َعَلى َفرطُكم أنَا :يقوؿ النَّبي سمعتُ  :يقوؿ سعد ابن سهل سمعتُ  :قاؿ ،حاـز أبي

ـٌ  َعَليَّ  لَيردُ  ،أَبداً  بَعَدهُ  َيظَمأ لم ِمنوُ  َشِربَ  وَمن ِمنو َشِرب  ،وبَينهم بيني ُيحاؿ ثُمَّ  ويَعرفوني أعرِفهم أقوا
 :فقلتُ  ؟سهالً  سمعتَ  ىكذا :فقاؿ ،ىذا ُأحدِّثهم وأنا عياش أبي ابنُ  النعماف َفسمعني :حاـز أبو قاؿ
 تدري ّل إنَّك :فُيقاؿ ،ِمنِّي إنَّهم :قاؿ فيو يزيد لسمعتوُ  الخدري سعيدٍ  أبي على أشهدُ  وأنا :قاؿ ،نعم
 .بعدي بدَّؿ ِلمن ُسحقاً  ُسحقاً  :فأقوؿ !بعدؾ بدلوا ما

 عَلَلِ  مثلُ  إالَّ  منهم ينجو ال وأنَّوُ  ؛ادلضمون ىذا ويف ادلعىن ىذا يف وردت كثًنة األحاديث احلوض باب ويف
 وىذه) :واضحة األحاديث ىذه ولكن ،كثًناً  التفاصيل ىذه يف اخلوض اآلن أريد ال ،حال أيّ  على (،النِّعم

  .أنس يقول كما (،ُضيِّعت قد الصََّلة
  :أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل سلالفي عند الصََّلة تضييع من صورةٌ  نأخذ
 ابن زلمود ،سبكتكٌن ابن زلمود ترمجة يف ،اخلامس اجلزء ىو وىذا ،خلكان البن األعيان وفيات ىذا

 ادلروزي القفَّال أنَّ  وكيف ،الشَّافعي إىل احلنفي ادلذىب من ربّولوِ  قضية يف قصة ولوُ  سلطاناً  كان سبكتكٌن



 56ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 519 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 11 - 
 

 ،التسليم إىل الصََّلة مفردات عن حديثنا يف وصلنا ضلنُ  ،الشَّافعي وصَلة حنيفة أيب صَلة يديوِ  بٌن صلَّى
 من ،787 ،780 صفحة يف ،وقت عندي وما يطول قد الكَلم وإالَّ  التسليم عن أربدَّث أن أريد ىنا وأنا

 القفَّال يعين - نقرتين نَػَقر ثمَّ  - عباس إحسان الدكتور حقَّقوُ  ،بًنوت ،صادر دار طبعة ،اخلامس اجلزء
 ولطَّخوُ  األخرى والتفاصيل كلب ِجلدَ  لبس أن بعد قطعاً  ،حنيفة أيب طريقة على يصلي وىو ادلروزي

 من آخرهِ  في وضرط وَتشهُّد ركوعٍ  غير ومن فصلٍ  غيرِ  ِمن الديك كنقرات نَقرتين نَػَقرَ  ثُمَّ  - بالنَّجاسة
 أنْ  وإمَّا النَّب على ُيسلِّم أنْ  إمَّا سُلًّن  حنيفة أيب رأي على ادلصلِّي الصََّلة آخر يف يعين - السَّالـ نية غير

 أن يستطيع فهو ،ُيسلِّم أنْ  وإمَّا ،ا شاء ما مقبولة وصَلتوُ  الصََّلة من وؼلرج يضرط أن فبإمكانو ،يضرط
 وىذا ،خلكان البن األعيان وفيات يف موجود الكَلم ىذا ،الضراط وبٌن السََّلم بٌن ما صَلتوُ  ؼلتم

 !!والسمٌن الغث   فيو كتاب ىذا بأنَّ  :قائل يقول قد الكتاب
 سامل أعده ،ناشرون الرسالة مؤسَّسة! ؟ُرشد البن ادلقتصد وَّناية اجملتهد بداية كتاب عن يقول ماذا ولكن

 - ا رسول على مفرتات رواية ىذه قطعاً  - الرِّواية ىذهِ  فتبنَّى حنيفة أبو وأمَّا - 748 صفحة ،اجلزائري
 أفْ  قبل فأحدث صالتوِ  آخر في الّرجلُ  جلس إذا :الل رسوؿ قاؿ ،العاص ابن عمر ابن الل عبد عن

 على افرتاء ،كاملة صَلتو احلالة ىذه يف ُيسلِّم مل وضرط التشهد إىل وصل يعين - صالتو تمَّت فقد ُيسلِّم
 أىل وعلى ا رسول على السََّلم لتضييع! ؟بالصََّلة واستهانة للصََّلة تضييع ىذا أليس !واضح ا رسول

 اإلنسان ػُلِدث أن وبٌن بيتوِ  وأىل ا رسول على السََّلم بٌن ُيساوون الفتوى ىذه حبسب عملياً  فهم ،بيتو
 .دبره من األصوات ؼُلرج أن

ثنا وىو السَّرساوي مازن شيخ إىل نستمع  :الفيديو لنا أعرضوا رجاءً  حنيفة أيب صَلة عن ػُلدِّ
 إىل يؤدي الَّذي االحرتام ،ػلرتموَّنم لكنَّهم ،قدرىم ويعرفون األربعة األَِئمَّة يُقدِّرون واجلماعة الُسنَّو فأىل]

 مثَلً  الشافعي ،دي ادلسألة يف الشافعي وقول إيَّاكم :للناس أقول أنا أجي َلمَّا ،أنا دلا ،حسناهتم زيادة
 ال الزنا ماء إنَّ  يرى ىو عنو ا رضي الشَّافعي مذىب يف ،الزنا من البنت نكاح جواز ؟إيو مسألة لوُ  يُنسب

 ؟زلرِّم غًن إيو يعين ،زلرِّم غًن ادلاء ىذا إنَّ  يقولك منو ومحلت بامرأة زنا واحد لو ،ػُلرِّم ال الزنا ماء ،ػُلرِّم
 غلوزىا آه :قالك ؟نكاحها لوُ  غلوز ىل يعين ؟الشيخ عمي يا فاىم مش برضو إيو يعين ،بنتو مش دي يعين

 لوُ  تنسب لن بنتو مش ىي ،شيء وال شرعاً  ال بنتو ال ىي ؟بنتو قال اللي مٌن قالك ؟بنتو دي ،عادي
 ،بنتو مش يبقى أبداً  ،أبداً  ،ال ؟الزاين باسم بامسو تنكتب بنت منها وؼللِّف بوحدة يزين واحد ل مَّا ىو أصَلً 
 .عادي غلوزىا :قالك ،غلوزىا يبقى
 إيو ،حاجو وال حسناتو حبار يف بقى دي فٌن ىرتوح لكن ،اإلمام مذىب يف زلة دي ،عظيمة زلةٌ  ىذه طبعاً 
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 لبعض الشَّافعي ادلذىب يُ بَ غِّض َحبّ  إنَّوُ  ،الشَّافعية الفقهاء بعض ترمجة يف تذكروا مرَّةً  أذكر أنا يعين! !يعين
 ،يعين ىو أظن غًنه حد أو سبكتكٌن ابن ادللوك من ملك ،من دبذىب آخذ أنا :يعين لو بيقول ىو ،ادللوك
 أنا ،عليك حرد مش :لو قال ؟حنيفة أيب أم مالكٍ  مذىبُ  َأصَوب أي هما الشَّافعية الفقهاء بعض سأل

  ؟أيو عمل ،أختار وأنت حنيفة أيب مذىب على وصَلةً  الشَّافعي مذىب على صَلةً  أمامك سأصلي
 فكان ،حديث فيها يبلغوُ  مل ألنَّوُ  هبا يقول كان اآلراء بعضُ  لوُ  ،عنو ا رضي أقوال لوُ  حنيفة أبو طبعاً 

 زُلَمَّدٍ  أبو إليو النَّاس أقرب أصحابُو ىذا يف وخالفوُ  ،ورمحو عنو ا رضي أحياناً  النظر يف ويتوسَّع بيجتهد
 احرتاماً  ادلذىب اسم على ظلوا ىذا ومع ،تقريباً  ادلذىب ثلثٌن يف خالفوه القاضي يوسف وأبو احلسن ابن

 منهم واحد كلّ  ينفع كان أو لوحديهم مذىب يعملوا يقدروا كانوا ىم لكن ،يعين ُحبَّاً  ،لو وتبعيةً  لإلمام
 رضي األدب ولكنَّوُ  عليهم ا رمحةُ  ذلك أىلُ  وىم ىذا على يقدرون كانوا ،مستقل مذىب لو يعمل ان
 إزازة مخرة جايب وراح حنيفة أبو مذىب على لك سأصلي اآلن :لو قال فالراجل ،خَلص ،مجيعاً  عنهم ا

 وراح ،مصليو عملهم كدا بعض جبنب حطوىم ،وكلب خنزيرٍ  جبلد وجاء !حلو باخلمر متوضي راح ،مخرة
 يضرط وأخذ بالك خذ بالَلتيين بالعربي الفاربو قاري وراح ،يقرأ ومل ،اإلحرام تكبًنة يكرب ما غًن من واقف

 أيب صَلة ىذه :لو قال ،يسلِّم ومل وقام دب دب دب سريعاً  نقراً  ينقر وأخذ كما ريح يعمل وقعد صَلتو يف
  .حنيفة

 وأخذ ادلكارم على الوضوء وأسبغ الوضوء وأحسن ُمطلقٍ  دباءٍ  فجاء ،ورينو :لو قال ؟الشافعي بئو تشوف
 وجاء ،حاجو وكل واذليئات بالس نن وجاء ويزبط كويس يعمل وقعد برد بقى الدنيا وكان إيو كده بقى

 وقصد ،يعين القبلة عكس ظهروا صلى ،كمان للقبلة ظهروا إدى حنيفة أبو مذىب على ،نظيفة بثيابٍ 
 فل مية ،إيو كدا صَلة صلى ،والسجود الركوع يطيل وأخذ وقرأ بالبسملة وجهر الفاربة وقرأ وكربَّ  القبلة

 ... [.دوت إيو أكون الشافعية مذىب على طبعاً  :قال ؟رأيك إيو :لو قال ،يعين صح صَلة ،وأربعطعشر
 واحلدث السََّلم قضية ىذه القضية وىذه الصََّلة ُضيِّعت وكيف ،تعليق إىل ربتاج ال واضحة الصورة أعتقد

 الَّذي احلدِّ  إىل ُمنتشرة كانت ىذهِ  النَّب على ُيسلِّم أن وبٌن ربت من رػلاً  ؼُلرِج أنْ  بٌن ؼُلًنَّ  ادلصلِّي وأنَّوُ 
 .تقيَّةً  أحاديثهم يف ذكروىا أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األَِئمَّة

 ربت ،799 باب ،للمطبوعات التعارف دار ،الكايف كتاب من الثالث اجلزء ىذا ،الكايف كتاب ىو ىذا
 َعن َسأَلُتو :قَاؿ ،الل َعبدِ  أَبي َعن ،ُزرارة ابنِ  ُعَبيد َعن - األوىل الرِّواية ،التسليم قبل أحدث من عنوان
 ِمن الثَّانَِية السَّْجَدة ِمن رَأَسوُ  َورََفعَ  َفرِغ فَػَلمَّا ،الَفرِيَضة َصلَّى رَُجل َعنْ  َسأَلُتوُ  - الصَّادق إمامنا - رَُجل

 َوِإنَّما ،الَتَشهُّد َوبَِقي َمَضت فَػَقد َصاَلتُو َأمَّا :فَػَقاؿ - التشه د قبل أحدث يعين - َأْحَدثَ  الرَّاِبَعة الرَّْكَعةِ 



 56ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 519 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 14 - 
 

 السَّجدة أًبَّ  َلمَّا يعين - فَػَيَتَشهَّد َنِظيف َمَكاف َأو َمْجِلِسو ِإلى َوْليَػُعد َفلَيَتوضَّأ الصَّاَلة ِفي ُسنَّةٌ  الَتَشهُّدُ 
 .شيء فيها ما مضت صَلتوُ  قال اإلمام وأحدث الرابعة الرَّكعة من الثَّانية
 اأَلِخيَرة السَّْجَدةِ  ِمن رَأَسوُ  يَرَفع ِبْعَدَما ُيْحِدثُ  الرَُّجل ِفي ،َجعَفر أَبي َعن ،ُزرارة َعن - الثَّانية الرِّواية
 َحيثُ  َشاءَ  َوِإفْ  بَيِتوِ  َفِفي َشاءَ  وِإفْ  اْلَمْسِجد ِإلى رََجعَ  َشاءَ  فَِإفْ  فَػَيتَػَوضَّأ يَػْنَصِرؼ :قَاؿَ  ،يَػَتَشهَّد َأفْ  قَػْبلَ 
 َصاَلتُو َمَضت فَػَقد - التسليم قبل يعين - الَتَشهُّد بَػْعدَ  اْلحَدث َكافَ  َوإفْ  ،ُيَسلِّم ثُمَّ  فَػَيتَشهَّد يَػْقُعد َشاءَ 

 ذلك مع ،حنيفة أيب فقو مع تنسجم وروايات أحاديث ىذه واضح ،مشكلة أي ىناك يوجد ال أصَلً  -
ا ،القضيَّة ىذه يف اخلوض أريد ال اآلن أنا !توجيهات ذلا وأعطى قبلها من العلماء من ىناك  أن أردتُ  إظلَّ
 القضية ألنَّ  ،التقيَّة بلسان عنو ربدَّثوا األَِئمَّة الَّذي احلدِّ  إىل ُمنتشراً  كان للصََّلة التضييع ىذا بأنَّ  أقول

 ولذا ،الويَلت عليو تنجر وبالتايل التشي ع عَلمات من عَلمةً  فسيكون ىذا يفعل ال والَّذي معروفة كانت
  .الشَّريف الكايف من الرِّوايتٌن ىاتٌن قرأت أنا ،الكَلم نفس ذكروا األَِئمَّة

 ابن القاسم يرويها الَّيت الرِّواية علينا مرَّت الَّيت الرِّواية وىذه ،للطربسي االحتجاج كتاب إىل ذىبنا ما إذا
 َلمَّا أَنَّوُ  ِمْعَراِجِهم ِفي َحِديثَاً  يَػْرُووفَ  َىُؤَّلء - الصَّادق إلمامنا - الل َعْبدِ  أِلَِبي قُلتُ  :قَاؿَ  - معاوية
 :فَػَقاؿَ  ،الصِِّديق َبْكرٍ  أَبُو الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل إّلَّ  إَلو ّل َمْكُتوبَاً  الَعْرشِ  َعَلى رَأى الل ِبَرُسوؿِ  ُأْسِريَ 

 - معاوية ابن القاسم ػُلدِّث الصَّادق اإلمام فبدأ - نَػَعم :قُلتُ ! !َىَذا َحتَّى َشيءٍ  ُكلَّ  َغيػَُّروا الل ُسْبَحاف
 َوَلمَّا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َعَليوِ  َكَتبَ  الَعْرش َخَلق َلمَّا َوَجلَّ  َعزَّ  الل ِإفَّ 

 َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َمْجَراه ِفي َكَتبَ  - الوجود ماء األوَّل ادلاء يريد - اْلَماء َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َخَلقَ 
 على وكتبها اللوح على وكتبها الكرسي على وكتبها :يقول اإلمام ،الرِّواية وتستمر - اْلمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   الل

 رؤوس ويف األرض أطباق يف وكتبها السَّماوات أكناف يف وكتبها جربائيل أجنحة على وكتبها إسرافيل جبهة
 ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا -؟ الصَّادق إمامنا يقول ماذا ذلك بعد ،خلقو من خلقٍ  ُكلِّ  يف وىكذا اجلبال

 فَػْليَػُقل - قطعاً  الوجوب على يدل األمرية بالَلم مسبوق أمر فعل ىذا - فَػْليَػُقلْ  الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل
 ُكلِّ  يف ،الكرسي على ،ادلاء على ،العرش على ُكتبت ما مثل ،موضع أيّ  يف يعين - اْلُمْؤِمنين َأِميرُ  َعِلي  

 يف ،اإلقامة يف ،األذان يف كان إنْ  ،ادلواضع ُكلّ  يف شرعية واجبةً  كتابةً  مكتوبةٌ  ىذه فكذلك ادلواضع
 وبٌنِّ  صريح ولساَّنا واضحة الرِّواية ،موطن ُكلّ  يف ،اإلسَلم إعَلن يف ،األخًن التشهد يف ،الوسطي التشهد

اً    .والتضييع والتبديل والتغيًن التحريف عن تتحدَّث بدأت الرِّواية أنَّ  خصوصاً  ،جدَّ
 على بو يؤتى :قالوا األذان ففي.!! .صَلهتا يف علي   ذكر َضيَّعت الشِّيعة أنَّ  جرى الَّذي! ؟..جرى الذي ما

 الرِّواية ،الصَّادق لإلمام خيانةٌ  ىذه ،ادلؤمنٌن ألمًن خيانةٌ  ىذه ووا اجلزئية بعنوان ال االستحباب ضلو
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 فَِإَذا) :يقول الصَّادق اإلمامُ  ،الوجود أجزاء من ُجزءٍ  ُكلِّ  يف الثالثة الشَّهادة ُكتبت ما مثل ،وصرػلة واضحة
 أجزاء من ُجزءٍ  ُكلِّ  يف يعين (،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقلْ  الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  َأَحدُُكم قَاؿَ 

 الثَّالثة الشهادة تسبب لئَلَّ  ،الصََّلة تبطل لئَلَّ  اإلقامة يف الثالثة الشَّهادة ُتذكر أنْ  يستشكل البعض ،التشريع
 وما !صَلتكم ضاعت حينما ِإالَّ  ِضعُتم ما ووا! !علي   ذكر َفُضيِّع ،الدين هبذا لكم ىنيئاً  ،مفسدة للَصَلة
 بأيّ  ،واإلقامة األذان يف الثَّالثة الشَّهادة نذكرُ  إنَّنا تقولوا ال !علي   ذكر ضيَّعُتم حينما إالَّ  صَلتكم ضاعت

 بعبارة ،الصَّادق اإلمام مع أدب سوء ىذا !ادلؤمنٌن ألمًن إىانة ىذهِ ! ؟اجلزئية عدم بعنوان ؟تذكروَّنا عنوان
 يف علي   ذكرَ  َضيَّعوا الشِّيعة وُعلماءُ  الشِّيعةُ  َضيَّعت لقد األوَّل التضييع ىذا ،حظ طيحة ىذهِ  سلتصرة
 .تضييع أوَّل ىذا ،واألخًن الوسطي التشه د يف ،اإلقامة يف ،األذان يف ،الصََّلة
 الصََّلة ُتذكر حٌن ادلؤمنٌن عامة من ادلتحدِّثٌن من اخلطباء من الُعلماء من اآلن واحد أيّ  :الثَّاين التضييع

ا تعين ؟تعين ماذا ،وادلنكر الفحشاء عن تنهى الصََّلة إنَّ  :يقول  ىو الصََّلة جوىر يعين ،ادلستقيم الصِّراطُ  إَّنَّ
 عن االبتعاد ،النقيصة يعين ؛وادلنكر ،الزِّيادة يعين ؛الفحشاء ،الفحشاء عن تنهى ولذلك ،ادلستقيم الصِّراطُ 
 بالصِّراط التمس ك يعين ،الضالٌن ِصراط وعن عليهم ادلغضوب ِصراط عن االبتعاد ،النقيصة وعن الزِّيادة

 :رواياهتم حبسب ،زياراهتم حبسب ،أدعيتهم حبسبِ  ،البيت أىل كلمات حبسبِ  ادلستقيم الصِّراطُ  ،ادلستقيم
  .وانتهينا عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي  

 الشَّيخ النَّجف يف العلمية احلوزة زعيم ىذا ... قالوا ىكذا الشِّيعة علماء ؟فعلوا ماذا الشِّيعة علماء
 ما إذا ،األوَّل اجلزء ىو وىذا التبيان تفسًن وىذا ،النَّجف يف العلمية احلوزة ُمؤسِّسُ  ،زعيم أوَّل :الطوسي

 الطبعة ىذه ،الطبعة ىذه حبسب ،54 صفحة ؟قال ماذا ،ادلستقيم الصِّراط معىن بيان يف ذكرهُ  ما إىل ذىبنا
 والثَّاني ،الل كتابُ  أنَّوُ  أحدىا :وجوه ،﴾الْوُسْخَمِْن الْصِّشَاطَ﴿ :قولوِ  معنى في َوِقيل - القرىب ذوي طبعة

 واألَِئمَّةُ  النَّبي أنَّوُ  والرَّابع ،الل ِدينُ  أنَّوُ  والثَّالث ،اإلسالـ أنَّوُ  والثَّاني ،الل كتاب أنَّوُ  ،اإلسالـ أنَّوُ 
 كتاب :ادلستقيم الصِّراطُ  ،أِئمَّتنا عن يعين أخبارنا يف مروي - أخبارنا في المرويُّ  وىو مقاموُ  القاِئموف

 ،ُعمومها على اآلية حمل واألولى -؟ الطوسي الشَّيخ يقول ماذا ،واألَِئمَّة النَّب ،ا دين ،اإلسَلم ،ا
 إىل رجعنا إذا ضلن - لو معنى ّل فالتخصيصُ  ،فيو ذلك جميع دخل العمـو على حملناىا إذا ألنَّا

 أكثر بينما ،القول ىذا إىل يشًن مل ىو ،علي   ،علي   ،علي   ،علي   ادلستقيم الصِّراطُ  البيت أىل ؛أحاديث
  .علي   ادلستقيم الصِّراط تقول عندنا الرِّوايات
 ىذهِ  يذكر مل أنَّوُ  مع ذلك ومع ،علي   بالتخصيص صرَّحت الرِّوايات لكن ،واألَِئمَّة النَّب قال ىو صحيح

 النَّب ادلستقيم الصِّراط من ادلراد أنَّ  ،بنفسو ىو ذكرهُ  ما أعتمد ما ،واضح بنحوٍ  إليها ُيِشر مل الرِّوايات
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 إذا ألنَّا ،عمومها على اآلية حملُ  واألولى -:قال ؟قال ماذا - أخبارنا في المروي َوىو -:قال ،واألَِئمَّة
 مسارىا عن اآلية أخرج - لوُ  معنى ّل فالتخصيصٌ  ،فيو ذلك جميعُ  دخل العمـو على حملناىا
 الشَّيخُ  العلمية احلوزة زعيم ىذا ،آخر شيء يقول الطوسي الشَّيخ وجناب شيء يقولون األَِئمَّة ،احلقيقي
 .النَّجف يف العلمية احلوزة ُمؤسِّسُ  الطائفة شيخُ  ،الطوسي

 البيان أنَّ  وسيتضح ،البيان امسو ىذا ،التبيان امسو ىذا :اخلوئي السيِّد زماننا يف العلمية احلوزة زعيم وىذا
 ،للطوسي التبيان امسو ىذا ،الشيء نفس ادلستقيم الصِّراط تفسًن أيضاً  سينقص منو التاء نقصت حينما
 ُىو - 588 صفحة - المستقيم الصِّراطُ  - اخلوئي للسيِّد البيان تفسًن يف ،اخلوئي للسيِّد البيان وىذا

 وّل خالقوُ  المخلوؽُ  يُطيع أفْ  وىو الل رضواف وإلى األبدي النَّعيم إلى بسالكو يصلُ  الَّذي الصِّراطُ 
 بل معين نوعٍ  في تنحصرُ  ّل الل عبادة أفَّ  وبما -:يقول أن إىل - ونواىيو أوامرهِ  من شيءٍ  في يعصيو

 ؛واجلارحة ،اإلنسان من الباطين اجلانب يعين ؛اجلاضلة - كثرتها على الجارحة وأفعاؿ الجانحة أفعاؿ تعم
 كالصِّراط المفرد باللَّفظِ  عنوُ  فُيعبَّر ُكلِّها األفعاؿ لهذهِ  الشَّامل المعنى ُيالحظ فقد - الظاىري اجلانب

 من - ادلستقيم الصِّراطُ  ىو ىذا يعين - كثرتها على األنواع ُتالحظ وقد ،السوي والصِّراطُ  ،المستقيم
 ىذا ،بالجمع عنها فُيعبَّر ذلك سوى وما والحج والصِّياـ الصَّالة ومن وباْلَمعاد وبرسولوِ  بالل اإليماف

 - ادلستقيم الصِّراط ىو ىذا! ؟..علي   ذكر أين! ؟..البيت أىل ذكرُ  ىو أين - المستقيم الصِّراطُ  ىو
 ،النبوَّة ،التوحيد) :األشاعرة عند الدين أصول ،األشاعرة منطق ىذا - وبالمعاد وبرسولو بالل اإليماف

  .عليو ا رمحةُ  اخلوئي للسيِّد البيان تفسًن ىو ىذا ،األشاعرة منطق ىذا (،ادلعاد
 التشه د يف لعلي   تضييعٌ .!! .واإلقامة األذان يف لعلي   تضييعٌ  .!!.لعلي   تضييع ،ادلستقيم الصِّراطُ  ىو ىذا

 .!!.اخلط طول على لعلي   تضييعٌ .!! .الفاربة سور يف لعلي   تضييعٌ .!! .واألخًن الوسطي
 عن كويب ىو ،البيان رلمع ،األشرف النَّجف يف العلمية للحوزة ادلركزي التفسًن تفسًنه يعترب :الطربسي ىذا

 المستقيم الصِّراط معنى في وِقيل - 11 صفحة ،األعلمي مؤسَّسة ،األوَّل اجلزء ىو ىذا ،التبيان تفسًن
 في المرويُ  وىو ،مقامو القائموف واألَِئمَّة النَّبي إنَّوُ  ،الل دين إنَّوُ  ،اإلسالـ إنَّوُ  ،الل كتاب إنَّوُ  :ُوجوه

 الصِّراط ألفَّ  ،فيو ذلك جميعُ  يدخل حتَّى الُعمـو على اآليةِ  حملُ  واألولى - الكَلم نفس - أخبارنا
 التوحيد من - طاعتو الل أوجب من ووّلية والعدؿ التوحيد من الل بوِ  أمر الَّذي الدينُ  ىو المستقيم

 ىذا ،األشاعرة ذوق أشعري ذوق ذوقو كان اخلوئي السيِّد ،العدل أدخل ىنا ،معتزيل ذوق ىذا والعدل
 .ادلنطق نفس الكَلم نفس ،معتزيل ذوق ذوقو

 مرتضى سيِّد ،اإلسَلمية الوحدة سبيل يف كتاب ىذا ؟البيان رلمع تفسًن عن الُسنَّة علماء قال ماذا ولذلك
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 يعين ،7943 سنة ،يوليو من ،41 الكتاب تاريخ ،سليم اجمليد عبد األزىر شيخ ،اذلادي دار ،الرَّضوي
 حسنُ  الفوائد وكثيرُ  العلم غزيرُ  الشَّأف جليل كتابٌ  ُىو - الكتاب ىذا عن يقول ،41،1،7943

 إذا - وبحوثو لعلومو مراجع تُعد الَّتي التفسير كتب ُمقدِّمة في أنَّوُ  قُلتُ  إذا ُمبالغاً  أحسُبني ّل الترتيب
 كثيراً  الكتاب ىذا في قرأتُ  ولقد - !؟ىكذا األزىر شيخ عنوُ  يقول البيت أىل طريقة على مؤلَّفاً  كان

ؿ فوجدتوُ  ِعدَّة مواطن في إليو ورجعت  الل رحمو صاحبو ووجدت ،ُمبهمات كشَّاؼ ،ُمعضالت حالَّ
 ىذا كان لو ،كَلموِ  آخر إىل - وتعبيره أسلوبو في قوياً  علمو من متمكناً  ،التدبُّر عظيم ،التفكير عميق

 تشتغل تفاسًن ىذه ،ادلنطق نفس الشيء نفس ىو البيان وتفسًن ،التبيان تفسًن عن كويب ىو ،التفسًن
 البيت أىل طريقة على البيان رلمع تفسًن التفسًن ىذا كان لو ،األسلوب بنفس تعمل ،الطريقة بنفس
  !؟..الكَلم ىذا عنوُ  األزىر شيخ يقول
 :الكتاب نفس من ،714 صفحة يف ،شلتوت زلمود شيخ األزىر مشايخ أحد أيضاً  إىل نستمع معي تعال

 نجد أنَّنا على -:عريض طويل مقال يف شلتوت زلمود شيخ يقول ماذا (،اإلسَلمية الوحدة سبيل يف)
 - سواه يرتضي أو ويرجح مذىبو رواياتِ  من ىو ما على يمرُّ  المواضع بعض في الطبرسي اإلماـ
 يف يتدبَّر أن يريد الَّذي ،الطريقة ىذهِ  نفس على التفاسًن وبقيَّة التفسًن ىذا! ؟أمرونا البيت أىل ىكذا
 أنَّنا على - البيت ألىل سلالفاً  تفسًناً  يُعلِّمونو ؟ادلراجع ىؤالء يعلمونو ماذا التفاسًن ىذه إىل ويعود صَلتوِ 

 سواه يرتضي أو ويرجِّح مذىبو رواياتِ  من ىو ما على يمرُّ  المواضع بعض في الطبرسي اإلماـ نجد
 الكَلم نفس كَلمو ويذكر -﴾ الْوُسْخَمِْن الْصِّشَاطَ اِىْذًَِب﴿ :تعالى قولو تفسير في يقوؿ أنَّوُ  ذلكَ  ومن

 - فيو ذلك جميع يدخل حتَّى العمـو على اآلية حمل واألولى -:يقول أنْ  إىل ،عليكم قرأتوُ  الَّذي
 أقرب ىي - واألَِئمَّة بالنَّب الصِّراط تفسًن يعين - األخيرة الرِّواية أفَّ  فظاىرٌ  -:يقول ؟يُعلِّق فماذا

 ّل ىذا مع المؤلف ولكنَّ  ،أخبارىم في المرويةُ  وىي األَِئمَّة في الشِّيعة مذىب مع تناُسباً  الرِّوايات
 يحملُ  ثُمَّ  غيرىا مع روائياً  عرضاً  يعرضها بل ،الترجيح في األولوية وّل الذِّكر في األوَّلية منزلة يُعطيها

 .ذلك إىل ملتفتون ىم طبعاً  - العمـو من عليو حملها ما على اآلية
 ولذلك ،روعةً  وأخذتني طربتُ  ولذلك -:األزىر شيخ شلتوت زلمود مقال نفس يف ،714 صفحة يف

 من َجمعوُ  وبما عنده بما يكتفي لم حيث اإلمامي الشِّيعي العاِلم ىذا لصنيع روعةٌ  وأخذتني طربتُ 
 نزعت حتَّى التبياف كتاب صاحب الطوسي اإلماـ التفسير في األكبر ومرجعها الطائفة شيخ علم

 إلى الجديد ىذا فضم - الزسلشري يعين - الكشَّاؼ صاحبُ  علمُ  ىو بلغو جديدٍ  علمٍ  إلى نفسوُ 
 .حديثوِ  يف واستمر - القديم
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 ىذا عنها يقولون القوم أنَّ  أترى البيت أىل منهج على كانت إذا ،التفاسًن وىذه التفسًن ىذا كان إذا
 ىم ،البيت أىل تفسًن عن يكون ما أبعد ىو الَّذي ومراجعنا علمائنا تفسًن تأخذون شيعة يا فأنتم! ؟القول
 ،ادلعاين هبذه يصلون ىم قطعاً  (،َعَليو َأقْػَبلتَ  َما َصاَلِتك ِمن َلكَ ) :ادلعاين هبذه يصلون ؟يصلون كيف
 أىل منهج عن بعيدة ادلعاين ىذه ؟ادلعاين هبذه تصلون أنتم ،الكتب ىذه يف كتبوىا عمرىم خَلصة ىذه

 ىو ىذا :اخلوئي السيِّد إىل سؤاالً  وجَّهوا حٌن ىذا من األكثر ،ىذا من األكثر .!!.رواياهتم وعن البيت
 صفحة ،قمري ىجري 7537 سنة ،األوىل الطبعة ،الثَّاين اجلزء وىذا ،االستفتاءات أجوبة يف النَّجاة ِصراطُ 
 ادلًنزا جواب نفسو ىو اجلواب ىذا ويبدو ،وغُليب اخلوئي السيِّد إىل يوجَّو ،7171 الس ؤال رقم ،517
  ؟السؤال يقول ماذا أيضاً  آخر مرجع ،عليوِ  يُعلِّق مل ألنَّوُ  التربيزي جواد
 ،الصالحين الل عباد وعلى علينا السَّالـ قولنا في (عليكم) (علينا) :كلمتي في الضَّمير يرجع من إلى

  ؟التشهُّد بعد وبركاتو الل ورحمة عليكم السَّالـ
 ؛(الصاحلٌن ا عباد وعلى علينا السََّلمُ ) ؛(علينا) ؛كلمة :يقول ،يسأل السَّائل ؟اخلوئي السيِّد غليب ماذا

 اْلمسلمين ِإلى -:يقول ،غُليب اخلوئي السيِّد ؟ىذه تعود دلن ؛(وبركاتو ا ورمحة عليكم السََّلم)
 إلى - الصَّاحلٌن ا ِعبادِ  وعلى علينا السََّلمُ  :قال ،الصَّاحلٌن ا عباد وعلى قال ىو ما - الصَّالحين
 ،وبركاتو ا ورمحة عليكم السََّلم - األخير في واحُتِملَ  غيرىم أو معوُ  واْلُمصلِّين الصَّالحين المسلمين

 َما َصاَلِتكَ  ِمن َلكَ ) ،صَلة يف أنت ؟االحتمال سبيل على ُيسلِّم ُيَسلِّم من أدري األخًن يف احُتِملَ 
 السََّلم معاين تعرفون ما أنتم أساساً  ؟أنتم تقولون ماذا! ؟باالحتماالت ُتسلِّم ُتسّلم فحٌن ،(َعَليو َأقْػَبلتَ 
 عليها تطلقون جهة دون من ىكذا وُتسلِّمون مكان إىل تدخلون إذا العادية احلياة يف ،ُتسلِّمون من وعلى

 واحُتِملَ  - عليها ُتسلِّمون الَّيت اجلهة تعرفون وال ُتسلِّمون فكيف! ؟ال أو خلل فيكم أنَّ  يقال أال السََّلم
 األخير في واحُتِملَ  - وبركاتوُ  ا ورمحةُ  عليكم السََّلمُ  ؛الصََّلة آخر يف نقول حينما يعين - األخير في
 معاين يعرفُ  الَّذي فمن ،صَلتو معاين يعرف ما ادلرجع كان إذا يعين - العالم والل تعالى الل مالئكة إلى

 أجوبة يف النَّجاة ِصراط) :موجود الكتاب ىو ىذا ،أحد على أفرتي إنَّين تقولوا ال ،سؤال ىذا! ؟صَلتوِ 
 مل اخلوئي السيِّد تَلمذة ومن األجَلء الشِّيعة مراجع من التربيزي جواد ادلًنزا الشَّيء ونفس (االستفتاءات

 السيِّد مع يّتفق أدري ال ،اخلوئي السيِّد مع أتفق فيها أعلق ال الَّيت ادلواطن :ادلقدَّمة يف قال وىو ،يُعلِّق
  .كَلموُ  ىذا ىو ما! !االحتماالت على اخلوئي

 من إلى -:517 الصفحة رقم ،7171 السؤال رقم :السؤال :اجلواب وأقرأ ثانية مرَّة السؤال لكم أقرأ
 الّسالـ الصَّالحين الل عباد وعلى علينا السَّالـ قولنا في (عليكم) (علينا) كلمتي في الضمير يرجع
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 والمصلِّين الصَّالحين المسلمين إلى -:غليب ىكذا اخلوئي - ؟التشهُّد بعد وبركاتو الل ورحمة عليكم
  .تعالى الل مالئكة إلى وبركاتو الل ورحمة عليكم السَّالـ األخير في واحُتِملَ  ،غيرىم أو معو
 فالصََّلةُ  ،زماننا إمام إىل بوِ  نتوجَّو السََّلم ىذا وبركاتوُ  ا ورمحة عليكم السََّلم! ؟..الصََّلة دلعاين تضييعٍ  أي  

 فنحن (،عينيك ُنصبَ  زمانك إمام ذبعل أنْ ) ؟الرِّضا إمامنا قال ماذا ،بالتسليم وانتهت بالتحرمي بدأت
 ُنسلِّم الصََّلة طلتمُ  وحٌن األولياء يتوجَّو إليو الَّذي ا وجو إىل احلقيقيَّة القبلة إىل نتوجَّو وضلن الصََّلة نفتتحُ 
 بإمام (،َيْخِتم َوِبُكم الل فَػَتحَ  ِبُكم) ،عليو وسَلمو اِ  صلواتُ  زماننا إمام إىل ُموجَّوٌ  السََّلمُ  ىذا ،عليوِ 

 أو دبنطقي ليس أو منطقي الكَلم ىذا أنتم تقولون ماذا .الصََّلة طلتتمُ  زماننا وبإمام الصََّلة نفتتحُ  زماننا
 ؟الصَّحيح ىو من! !السََّلم يوّجو دلن يدري ال وىو الصَّحيح ىو اخلوئي السيِّد وكَلم! ؟ماسوين كَلم ىذا
 أىل عن أبعدوىا لكن ،جهة أيِّ  إىل - تعالى الل مالئكة إلى األخير في واحُتِملَ  - ؟أنتم تقولون ماذا

 .!! .البيت أىل عن شيءٍ  ُكلَّ  أبعدوا تستطيعون ما بقدر أبعدوىا ،البيت
 ،البيت أىل عن شيءٍ  أي إبعاد ،اخلط طول على اخلط طول على ادلوضوع هبذا خاصَّةً  ليست القضيَّة ىذهِ 

 ُكلِّ  إيابُ  (،ِإلَيُكم اْلَخْلقِ  ِإيَابُ ) ،شيء أيِّ  إىل ،األُمَّة إىل ،النَّاس إىل ،ادلَلئكة إىل ،األنبياء إىل ِإمَّا أبعادهُ 
 أذانكم يف تذكرونوُ  حٌنَ  حّتَّ  ،عليَّاً  زبونون وأنتم ُتصل ون ،صَلتكم ىذه ،إليهم شيءٍ  ُكلِّ  مرد   ،إليهم شيءٍ 

 واجباً  ليس علي   ذكرُ  َكان إذا ،واجباً  ليسَ  ذكرهُ  أنَّ  أساسِ  على تذكرونوُ  ،اجلزئية بعدم تذكرونوُ  واقامتكم
 ! ؟الواجب ىو ذكرٍ  فأي  

 معىن ضيَّعتم.!! .واألخًن الوسطي التشه د يف ،اإلقامة يف ،األذان يف ،صَلتكم يف الثالثة الشَّهادة ضيَّعُتم
 ذكر ضيَّعتم ،النواصب وبفهم وادلعتزلة األشاعرة بفهم مرّ  اّلذي الفهم هبذا ،ادلستقيم الصِّراط معىن يف علي  
، (تدبُّر فيها ليس قراءةٍ  في خير ّل أّل)؛ (تفكر فيها ليس صالةٍ  في خير ّل أّل).!! .صَلتكم يف علي  

 األمور أليس! ؟..ىذه مهزلةٍ  أي   !؟..ىذه صَلةٍ  أي  .!! .النَّواصب دلنهج وفقاً  الُقرآن وتتدبَّرون ونرأتق
 أنَّ  احتمال فيجيبك العلمية احلوزة زعيم وتسأل ،ُتسلِّم من على تدري ال وأنت الصََّلة زبتتم ،خبواتيمها

 َما َصاَلِتكَ  ِمن َلكَ )! ؟الصََّلة على أو الصََّلة يف اإلقبالِ  من يُعدّ  ىذا فهل! !ادلَلئكة على السََّلم ىذا
 وعلى) (،علينا) نفسك على وُتسلِّم النَّب على ُتسلِّمُ  ،ُتسلِّم من على تدري وال ُتَسلِّم أنت (،َعَليو َأقْػَبلتَ 

  .البيت أىل على ُتسلِّم وال (،الصَّاحلٌن ا عباد
 أو ال ُمصلٌِّن من الصَّاحلٌن ادلسلمٌن على يعين علينا يقل أمل ؟اخلوئي السيِّد عند السََّلم يف البيت أىل أين

 دلاذا .ذلم وجود ال ؟ىم أين البيت أىل ،النَّب أي ها عليك السََّلم ،ادلَلئكة على عليكم السََّلم! ؟غًنىم
! ؟..ىذهِ  صَلةٍ  أي  ! ؟..دلاذا موجودين ليسوا زُلَمَّد وآل اخلوئي َسيِّدنا يا الصََّلة يف موجودون اجلميع
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 أنَّ  مع البيت أىل ذكر دون من النَّب على فيها ُيسلَّم صَلة! ؟..ىذه صَلةٍ  أي   لنا قولوا أنتم فهمونا
 ... واضحة الرِّوايات مجاعة يا ،واضحة الرِّوايات

ـُ ) :الرَّضوي الفقو ىو ىذا ـُ  ،َوبَػرََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  النَِّبيُّ  أَيػَُّها َعَليكَ  اْلسَّاَل  بَيِتكَ  َأْىلِ  َوَعَلى َعَليكَ  السَّاَل
ـُ  ،الطَيِّبين  ىذا ،صحيح نص ىذا ،واضح النَّص ىذا ،واضح (،الصَّاِلِحين الل ِعَبادِ  َوَعَلى َعَليَنا السَّاَل

 احلديث ،البيت أىل على مكذوب الكتاب ىذا يقولون كما ال ،صحيح الكتاب ىذا أنَّ  على يدلك
 البيت أىل عل ادلكذوب احلديث ،ىذا ،والعلماء ادلراجع حديث ىذا ،ىذا ىو البيت أىل على ادلكذوب

 ،الكذب يف السيئة النية يقصدون ال قطعاً  ،عليهم تعاىل ا رضوان وُعلمائنا مراجعنا حديث ىذا ،ىذا
ا ـُ ): الصََّلة يف السََّلم ىو ىذا .كروعاً  ادلخالف الفكر كرعوا ،ادلخالفٌن عن نقلوا وإظلَّ  أَيػَُّها َعَليكَ  اْلسَّاَل

ـُ  ،َوبَػرََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  النَِّبيُّ  ـُ  ،الطَيِّبين بَيِتكَ  َأْىلِ  َوَعَلى َعَليكَ  السَّاَل  الل ِعَبادِ  َوَعَلى َعَليَنا السَّاَل
 (.الصَّاِلِحين

 4070 ،الثانية الطبعة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة ،الصََّلة أسرار كتابوِ  يف :التربيزي ادللكي جواد ادلًنزا
 أىل عن ورد - ورد بما األَِئمَّة على التَّسليم سالمك في َتدع ّل وكذا -:يقول ،411 صفحة ،ميَلدي

 ىذه العلماء أقوال ،العلماء بأقوال أعبأ ال أنا ،دبثال آتيكم لكنَّين ،العلماء بقول أحتج   ال أنا ،ىذا البيت
 يف يكرعون الَّذين العلماء أقوال إىل أحتاجُ  ال البيت أىل حديث عندي أنا ،البيت ألىل سلالفة أمامكم

 فإفَّ  والمالئكة األنبياء وعلى ورد ِبما األَِئمَّة على التَّسليم سالمك في تدع ّل وكذا - النَّواصب كتبِ 
 صار السَّلف تبعيَّة فإفَّ  -:يقول ،السابقٌن العلماء تتبع النَّاس أنَّ  يعين - ُعضاّلً  َداءً  َصار السَّلف تبعية
 ركزىا ىذه البيت ألىل ادلخالفة السََّلم صيغة ىذه ،الطوسي هبا جاءنا ادلشكلة ىذه ألنَّ  - ُعضاّلً  داءً 

 واتَّسع ،األوحدي إّلَّ  منها ينجو ّل ُعضاّلً  داءً  صار السَّلف تبعيَّة فإفَّ  - عليها العلماء وتبعوُ  الطوسي
 مع ،أذانهم في بالَوّلية الشَّهادة لذكر مولعين الشِّيعة أرى :مثالً  ،والُقربات العبادات في حتَّى مجراىا

 السَّالـ ويتركوف - وردت الرِّوايات يعين - باطالً  اّلعتقاد ىذا كاف وإفْ  رواية بوِ  يرد لم أنَّوُ  اعتقادىم
 وىل - ادلضمون ىذا يف بكثرة وردت الرِّوايات ألنَّوُ  - باستحبابوِ  اعتقادىم مع صالتهم في األَِئمَّة على
  .باألعراف االلتزام جهة من يعين - وعدموِ  التعارؼ جهة من إّلَّ  ىذا

 بطريقةٍ  مولعة ؟طريقة بأي مولعة ،الثَّالثة الشَّهادة بذكر مولعة الشِّيعة أنَّ  قضيَّة يف كَلمو أُناقش أنْ  ؽلكن
اً  صريح شيطاين أسلوب، شيطاين أسلوب ىذا ،اجلزئية عدم بعنوان ،االستحباب بعنوان ،شيطانية  ،جدَّ

 (،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقلْ  الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  أَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا): يقول الصَّادق اإلمام
 كَلم ىذا واجبة يُطلقها صرػلاً  اإلمام! !أخرى بعناوين ئيةاجلز  عدم بعنوان يقولون والفقهاء وادلراجع
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  .شيطاين
 الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  أَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا) :فيقول الصَّادق وىو ا عن ناطقٌ  :ناطقان ُىناك

 أنْ  أردنا إذا الواقع ىو ىذا .يقولون ما يقولون الشياطٌن عن ناطقون وىناك (.اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقلْ 
 .الدقيق الصَّحيح بوصفها األمور نصف
 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 

 ابنِ  َداُوود َعن -:والثَلثون التاسعة الرِّواية ،ووفاتوِ  النَّب مولد باب ،األّول اجلزء ،الشَّريف الكايف ىو ىذا
 تقولون حٌن - ؟الل َرُسوؿِ  َعَلى السَّالـ َمعَنى َما :السَّالـ َعَليوِ  الل َعْبدِ  أِلَِبي قُلتُ  :قَاؿَ  ،الرَّقِّي َكثير

 أىل على والسََّلم زياراهتم يف ادلعصومٌن على السََّلم وحّتَّ  ،وبركاتو اا ورمحة النَّب   أي ها عليك السََّلم
 َوَوِصيَّوُ  نَِبيَّوُ  َخَلق َلمَّا َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  الل ِإفَّ  :فَػَقاؿَ  ؟الل َرُسوؿِ  َعَلى السَّالـ َمعَنى َما - الصََّلة يف البيت
 َوَأفْ  َويُػَراِبطُوا َوُيَصاِبُروا َيْصِبُروا َوَأفْ  اْلِميثَاؽ َعَليُهم َأَخذَ  ِشيَعتَػُهم َوَخَلقَ  األَِئمَّة َوَجِميعَ  َواَبْػَنيو َوابْػَنتوُ 
 َويُْظِهرَ  اْلَمْعُمور الَبيتَ  َلُهم يُنزِّؿَ  َوَأفْ  اآلِمنْ  َوالَحَرـَ  اْلُمَبارََكة اأَلْرضَ  َلُهم ُيَسلِّم أفْ  ُىمَوَوَعدَ  الل يَػتػَُّقوا
ُلَها الَِّتي َواأَلْرض َعُدوِِّىم ِمنْ  َويُرِيَحُهم اْلَمْرُفوع السَّْقفَ  َلُهم  َلُهم ِفيَها َما َوُيَسلِّم السَّاَلـ ِمن اللُ  يُػَبدِّ

 ،ادلهدوي ادليثاق ىو ىذا - ُيِحبُّوف َما فيها َلُهم َيُكوفَ  َوَأفْ  ،ِلَعُدوِِّىم ِفيَها ُخُصوَمة َّل  :قَاؿَ  ،ِفيَها َّلِشَية
ا ا ،ادلهدوية الدولةُ  إَّنَّ   .احلق دولةُ  الرَّجعة دولة وإَّنَّ

 َمعَنى َما :السَّالـ َعَليوِ  الل َعْبدِ  أِلَِبي قُلتُ  -:يقول الرقي كثًن ابن داوود ،الرِّواية قراءة عليكم أعيد
 األَِئمَّة َوَجِميعَ  َواَبْػَنيو َوابْػَنتوُ  َوَوِصيَّوُ  نَِبيَّوُ  َخَلق َلمَّا َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  الل ِإفَّ  :فَػَقاؿَ  ؟الل َرُسوؿِ  َعَلى السَّالـ
 ُيَسلِّم أفْ  َوَوَعَدُىم الل يَػتػَُّقوا َوَأفْ  َويُػَراِبطُوا َوُيَصاِبُروا َيْصِبُروا َوَأفْ  اْلِميثَاؽ َعَليُهم َأَخذَ  ِشيَعتَػُهم َوَخَلقَ 

 َويُرِيَحُهم اْلَمْرُفوع السَّْقفَ  َلُهم َويُْظِهرَ  اْلَمْعُمور الَبيتَ  َلُهم يُنزِّؿَ  َوَأفْ  اآلِمنْ  َوالَحَرـَ  اْلُمَبارََكة اأَلْرضَ  َلُهم
ُلَها الَِّتي َواأَلْرض َعُدوِِّىم ِمنْ   ِفيَها ُخُصوَمة َّل  :قَاؿَ  ،ِفيَها َّلِشَية َلُهم ِفيَها َما َوُيَسلِّم السَّاَلـ ِمن الل يُػَبدِّ

 دولة ميثاق ،احلقّ  دولة ميثاق ،ادلهدوي ادليثاقُ  ىو ىذا - ُيِحبُّوف َما فيها َلُهم َيُكوفَ  َوَأفْ  ،ِلَعُدوِِّىم
 ذكرهتا الَّيت التفاصيل ،اخلاسبة ،اآلخرة اْلُمَحمَِّديَّة الدولة ،الدنيا جنَّةُ  ميثاقُ  ،الدول دولة ميثاق ،الرَّجعة

ـُ  َوِإنَّما ،ِبَذِلك اْلِميثَاؽَ  َوِشيَعتَػُهم األَِئمَّةِ  َجِميعِ  َعَلى الل َرُسوؿُ  َوَأَخذَ  - البيت أىل أحاديثُ   السَّاَل
 ،ا رسول أخذهُ  الَّذي وادليثاق ا أخذهُ  الَّذي ادليثاق - اْلِميثَاؽ نَفسِ  َتْذِكَرةُ  (،الل َرُسوؿِ  َعَلى) ،َعَليوِ 

 إلمام موجَّهةٌ  (وبركاتو الل ورحمة َعَليُكم السَّالـُ ) :األخًنة العبارة ولذا ،ادلهدوي ادليثاق عن احلديث
  .ا رسول على السََّلم معىن ىو ىذا ،زماننا
ـُ  َوِإنَّما - ؟الصَّادق إمامنا قال فماذا  َوَتجِديدٌ  - ادلهدوي ادليثاق ىذا - اْلِميثَاؽ نَفسِ  َتْذِكَرةُ  َعَليوِ  السَّاَل
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َلوُ  َأفْ  َلَعلَّوُ  الل َعَلى َلوُ   أال للسََّلم جالس وأنت - ِفيو َما ِبَجِميعِ  َلُكم السَّاَلـ َويُػَعجِّل َوَعزَّ  َجلَّ  يُػَعجِّ
 وأنت (،الباطل ودحض احلقَّ  إقامة إىل إشارة أنَّو) ؛الرِّوايات يف ىذا علينا ومرَّ  أخرى وتُقيم رجَلً  تضع
 ىذه ،الدنيا وجنة ،الدول ودولة ،الرَّجعة ودولة ،احلقِّ  بدولة وادلواثيق العهود وذُبدِّدُ  زمانك إمام على ُتسلِّم
 ىذا من الرَّجعة حلقات رلموعة يف عنها احلديثُ  ومرَّ  ورواياهتم أحاديثُهم ذكرهتا الَّيت زُلَمَّد آلِ  دول

  .التسليم معىن بيانِ  بصدد لكنَّين الرِّواية ىذه عند طويَلً  أقف أن وقت عندي ما ،الربنامج
 أصواتاً  ُيصِدروا أنْ  وبٌن العهد ىذا بٌن ُيساوون أن َُّهم وكيف للصََّلة ادلخالفٌن تضييع عن ربدَّثت أنا دلاذا
 ىي الَّيت العبارة وحّتَّ  ،األَِئمَّة يذكرون ال ،التسليم معىن ُيضيِّعون ُعلمائنا أنَّ  كيف والحظتم! ؟أدبارىم من

 قال دلاذا أتدري ،ادلعىن ىذا بالوِ  يف ؼلطرُ  ال أصَلً  ،ادلَلئكة إىل االحتمال بنحو ادلرجع يُبعدىا زماننا إلمام
 عليكم السََّلم :يقولون ادلخالفون ،ذلك يقولون ادلخالفٌن ألنَّ  ؟ادلَلئكة على السََّلم ىو العبارة معىن بأنَّ 

 وىكذا ،الكرام مراجعنا بو يعتقد الَّذي البيت ألىل ادلخالف الفكرُ  ىو ىذا ،ادلَلئكة على وبركاتو ا ورمحة
 والسيِّد ،اخلوئي السيِّد ُمقلِّدي من ،اخلوئي السيِّد من ،ُمقلِّدهِ  من سؤال ىذا ىو ما ،الشِّيعة مراجعنا يُ َعلِّم

 .!!.ادلهدوية وادلواثيق العهود ذبديد ىو :ادلعىن هبذا ا رسول على السََّلم .ىذا ُمَقلِّده غُليب اخلوئي
 ،السََّلم معىن يشرح ا السََّلم معىن لنا يشرح ىنا ا ،الشَّرائع علل ىو وىذا السََّلم معىن يف أخرى لقطة

 ىذا من الثَّاين اجلزء يف ،458 صفحة ،الشَّرائع علل من أقرأ وأنا ،ادلعراجية الصََّلة رواية نفس يف
 اللِ  َورَْحَمةُ  َعَليُكم السَّالـُ  :فَػُقلتُ  - بالسََّلم الصََّلة اختم يعين - َسلِّم ُمَحمَّد يَا :ِلي فَػَقاؿَ  -:الكتاب
 ،ذلم ُكل و السََّلم - َوُذرِّيػَُّتك أَْنتَ  َوالبَػرََكات َوالرَّْحَمةُ  َوالَتِحيَّةُ  ،السَّاَلـ أَنَا ِإنِّي ُمَحمَّد يَا :فَػَقاؿَ  ،َوبَػرََكاتُو

 وعلى الصَّاحلٌن ادلسلمٌن وعلى علينا السََّلم يكون دلاذا .ذلم ُكل و السََّلم ،ىنا السََّلم معىن يشرح ا
 تظلمون دلاذا ،البيت أىل شيعة يا أحاديثهم ىذه رواياهتم ىذه ىي ما! ؟..دلاذا ،عليهم يكون وال ادلَلئكة
 ُمَحمَّد يَا :فَػَقاؿَ  ،َوبَػرََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  َعَليُكم السَّالـُ  :فَػُقلتُ  ،َسلِّم ُمَحمَّد يَا :ِلي فَػَقاؿَ  -! ؟أِئمَّتكم

 .َوُذرِّيػَُّتك أَْنتَ  َوالبَػرََكات َوالرَّْحَمةُ  َوالَتِحيَّةُ  ،السَّاَلـ أَنَا ِإنِّي
 أخرى لقطة ،ادلؤمنٌن أمًن عن الرِّواية ،الرِّواية ىذه علينا ومرَّت ؟رعش اخلامس اجلزء األنوار حبار يف نقرأ ماذا

 ُأْكُتب :َلوُ  َوقَاؿَ  الَقَلم اْللَّْوح نُػْورِ  ِمنْ  َوَخَلقَ  -:زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  على ا رسول على السََّلم معاين يف
ـٍ  أَْلفَ  الَقَلمُ  فَػَبِقي ،تَػْوِحيِدي ـِ  ِمن َسْكَراف َعا  َوَما رَبِّي يَا :قَاؿَ  ،ُأْكُتب :َقاؿَ  َأفَاؽْ  فَػَلمَّا ،تَػَعاَلى اللِ  َكاَل

 دلاذا - َساِجَداً  َخرَّ  ُمَحمَّد ِاْسم الَقَلمُ  َسِمعَ  فَػَلمَّا ،الل َرُسوؿ ُمَحمَّدٌ  الل ِإّلَّ  ِإَلو َّل  ُأْكُتب :قَاؿَ  ؟َأْكُتب
 :َوقَاؿَ  َساِجَداً  َخرَّ  ُمَحمَّد ِاْسم الَقَلم َسِمعَ  فَػَلمَّا -؟ دلاذا ،سجوداً  الكائنات زبر   زُلَمَّد يذكر حينما

 زُلَمَّد على والسََّلم والتسبيح ِلُمَحمَّد السجود االقرتان - اأَلْعظَّم الَعِظيمِ  ُسْبَحافَ  ،الَقهَّار الَواِحد ُسْبَحافَ 
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 َساِجَداً  َخرَّ  ُمَحمَّد ِاْسم الَقَلمُ  َسِمعَ  فَػَلمَّا - شيعة يا الصََّلة ىذه ىي ما زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  على والصََّلة
 الل إّلَّ  ِإَلو َّل  وََكَتبَ  السُُّجود ِمن رَْأَسوُ  رََفعَ  ثُمَّ  ،اأَلْعظَّم الَعِظيمِ  ُسْبَحافَ  ،الَقهَّار الَواِحد ُسْبَحافَ  :َوقَاؿَ 

 اللُ  قَاؿَ  ؟ِبذْكِرؾ َوِذْكَرهُ  بِِاْسِمك ِاْسَموُ  قَػَرْنت الَِّذي ُمَحمَّد َوَمن َرب يَا :قَاؿَ  ثُمَّ  ،الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ 
 َوَشِفيعٌ  ُمِنير َوِسَراجٌ  َوَنِذير َبِشيرٌ  فَػُهو أِلَْجِلو ِإّلَّ  َخْلِقي َخَلْقتُ  َوَّل  َخَلْقُتك َما فَػَلوَّله قَػَلم يَا :تَػَعاَلى

ـُ  :الَقَلم قَاؿَ  ثُمَّ  ،ُمَحمَّد ِذْكرِ  َحاَلوةِ  ِمن الَقَلمُ  ِاْنَشقَّ  َذِلكَ  َفِعْندَ  ،َوحِبيب  - الل َرُسوؿَ  يَا َعَليكَ  السَّاَل
 ؟ أجاب الَّذي من

ـُ  َوَعَليكَ  :تَػَعاَلى اللُ  فَػَقاؿَ   ِاْنَشقَّ  َذِلك َفِعْندَ  - ا ىو غليب الَّذي - َوبَػرََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  ِمنِّي اْلسَّاَل
 ،غليب ا ،ا على سَلمٌ  زُلَمَّد على والسََّلمُ  ،ا ذكر زُلَمَّد ذكر ىو ما - ُمَحمَّد ِذْكرِ  َحاَلَوةِ  ِمنْ  الَقَلمُ 
ـُ  :الَقَلم قَاؿَ  ثُمَّ  ،ُمَحمَّد ِذْكرِ  َحاَلَوةِ  ِمنْ  الَقَلمُ  ِاْنَشقَّ  َذِلك َفِعْندَ  - غليب زُلَمَّدٌ   َرُسوؿَ  يَا َعَليكَ  السَّاَل

ـُ  َوَعَليكَ  :تَػَعاَلى اللُ  فَػَقاؿَ  ،الل ـُ  َصارَ  َىَذا َفِلَْجلِ  ،َوبَػرََكاتُوُ  اللِ  َورَْحَمةُ  ِمنِّي اْلسَّاَل  الَِّذي أِلَفَّ  ُسنَّةً  اْلسَّاَل
 مظاىر من والَقلمُ  ،زُلَمَّدٍ  على القلمُ  َسلَّم فحٌن - الل ُىو َردَّ  الَِّذي أِلَفَّ  َفرِيَضة َوالرَّدُّ  ،الَقَلم ُىو َسلَّمَ 
 .علي   والقلمُ  ،زُلَمَّد نون ،والقلم نون ،علي  
 ،اإلطالة عن أعتذرُ  ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  حديثِ  من يسًنةٌ  نفحاتٌ  ىذهِ 
ا  عن كشحاً  طويتُ  أنَّين مع ،حديثي أطراف أَُلملم أنْ  أحاول ولكنَّين ،الشَّيء بعض احللقة بنا طالت ردبَّ

ا (،الصَّالة معاني) :العنوان ىذا يف األخًنة احللقةُ  ىي غد يوم حلقة تعاىل ا شاء إنْ  ،ادلطالب بعض  ُردبَّ
 حلقة ىناك تكون أنْ  يف وأسئلتهم طلباهتم ووصلت رسائلهم أرسلوا قد كانوا واألخوات األخوة من العديد
 لثقافة وفقاً  ال زُلَمَّد وآل زُلَمَّد لثقافةِ  ِوفقاً  الصََّلة عن وسُلتصر وبَ ٌنِّ  وصريح واضح بشكل فيها أربدَّث

 وأنتم ،والعرتة الكتاب لثقافة وفقاً  أربدَّثُ  إنَّين ،هبم يل شأن ال وادلراجع العلماء لثقافة وفقاً  وال ادلخالفٌن
 .ادلخالفون يتحدَّثُ  كما يتحدَّثون ومراجعنا ُعلمائنا أنَّ  كيف الحظتم ،الحظتم
 .تعاىل ا شاء إنْ  غداً  يتجدَّدُ  ُملتقانا
 ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم

 اإلًْخَشًِْج عَلََ ًَهُخَببِعِْنَب هُشَبىِذِّنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَي الىَشةَ اِوشِف احلُسني أَخِْهَ ًَخو عَي الىَشةِ وَبشِف َّب

  ...احلُسني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ...اهلل أهبىِ يف ...خَوِْعبً الذُّعَبء أَسْأَلُىُن
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 :وفي الختاـ
ّل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوص البرنػػامج كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع ّل 
يخلػػو مػػن أخطػػاء وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.
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