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 اٌِّْئَت بَعذ اٌسخٌُّْ تُمٍََحَاٌْ

  17ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ... بَػَناٌبْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ... اْلِمَئة بَػْعد الست وف احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبيَ 

 ىي وىذه، (الصَّالة معاني) :العاشرة بعد السَّابعةِ  احللقةِ  إىل وصلنا حيثُ  ىذه احللقاتِ  رلموعةِ  يف والعنوافُ 
 حلقاتِ  رلموعة من األخريةُ  احللقةُ  ىي ىذه لكن متواصَلً  زاؿ ال الربنامجُ ، العنواف ىذا ربت األخريةُ  احللقةُ 
 ... الصََّلة معاين

 تلك ُكل   وبعد تقدَّمت الَّيت البيانات تلك ُكل   وبعد أيديكم بي عرضتها الَّيت ادلعطيات تلك ُكل   بعد
 ىي معاصرٍ  بتعبريٍ  ديننا يف الصََّلة إفَّ : أقوؿُ  ادلتقدَّمة احللقاتِ  يف متناسقاً  رصفاً  رصفتها الَّيت النصوص

 عن أربدَّثُ  ال ،والعرتة الكتابِ  ثقافةِ  يف بالصََّلةِ  االىتماـُ  جاء ىنا من ،متكاملة وعقائديَّةٌ  عباديَّةٌ  منظومةٌ 
م ادلساجد وخطباءُ  الد ين رجاؿُ  عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي بالصََّلةِ  التقليدي االىتماـ  طقوسٍ  عن يتحدَّثوف فإَّنَّ

 ويربطوف ،الطقوس تلك خبصوصِ  الصََّلةِ  وعظمةِ  أعليَّةِ  بياف يف األحاديثِ  من جاء ما ويفهموف ،فقط
ٍ  دبرجعٍ  التقليدِ  دبسألةِ  النَّاس  ىذا قوؿ بي ما ادلصل ي فيها يضيعُ  معيَّنةٍ  طقوسٍ  عن عبارةً  الصََّلةُ  وَتصبحُ  معيَّ
 فاألحاديثُ  ،بي بي وما مستحبَّة واحتياطاتٍ  واجبة احتياطاتٍ  بي ما ،الش يعي الفقيو وذاؾ الش يعي الفقيو

 ،فقط الطقوسٍ  إىل ناظرةً  تكن مل الصََّلة أعليَّةِ  يف كثرياً  وأسهبت الصََّلةِ  موضوع تناولت الَّيت ادلعصوميَّةُ 
 عقائديَّةٌ  عباديَّةٌ  منظومةٌ  ىي :قليلٍ  قبل قلتُ  كما فالصََّلةُ  ،الصََّلة منظومةِ  من جزءٌ  ىي الصََّلةِ  طقوسُ 

 .عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  ادلعصوـِ  بتعبري ،متكاملة
 الر وايةُ  ،757 الصفحة وىذه ،للمطبوعات التعارؼ دار ،الثَّالث اجلزء ىو وىذا ،الشَّريف الكايف ىو وىذا

 اِ  صلواتُ  ا رسوؿ عن ،الباقر أبيوِ  عن ،الصَّادؽِ  إمامنا عن الر واية ،868 باب ،العاشرة بعد السَّادسةُ 
 - َوْجو َشيءٍ  ِلُكل   -قوؿ:ي إنَّوُ  ؟الكائنات سّيد يقوؿ ماذا ،األطهرين األطيبي آذلم وعلى عليهم وسَلموُ 

 أربدَّثُ  ال إنَّين ،وجوىها من نتبيَّنها األشياءِ  حقيقةُ  ؟أين األشياءِ  حقيقةُ  ،حقيقتوُ  لنا يعكسُ  الشيءِ  َووجوُ 
ا ،ىنا اسوسِ  الوجو عن  قد ،خَلذلا من شيءٍ  أي   حقيقة نعرؼ أف نستطيع الَّيت اجلهة عن أربدَّثُ  إظلَّ

 أقوؿ حي ،ذلك ؽلكنُ  ،الوجو صاحب حقيقةِ  معاين من معنً  ؽلث لُ  األحيافِ  بعض يف اسوسُ  الوجوُ  يكوفُ 
 ىنا فوجهي ،مضموين عن أربدَّثُ  إنَّين ،اسوس الوجو ىذا عن أربدَّثُ  ال إنَّين وجهي وجَّهتُ  الصََّلةِ  يف
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 وجَّهت إنَّين احلس ي اجلانب يف نعم ،زلسوس وجوٍ  عن احلديثُ  وليس مضموين ّوجهت إنَّين ،مضموين
 عن أربدَّثُ  إنَّين اسوس الوجو عن أربدَّثُ  ال وجهي وّجهتُ  قلت حي لكنَّين ،القبلة باذباه وجهي

 اللساف فلتات على يظهر قد اجلناف يف ما أو ،العيوف حلظاتِ  على يظهرُ  قد ادلضموف يف ما ،ردّبا ادلضموف
  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األوصياء سّيد يقوؿ كما
 -قوؿ:ي ؟الكائنات سّيد يقوؿُ  فماذا ،احلديث ىذا مثل حديثٍ  يف كثرياً  أسهب أف أريد ال حاؿٍ  أي   على
 الد ينِ  ووجوُ  ،الصََّلة ديننا وجو - ِديِْنوِ  َوْجوَ  َأَحدُُكم َيِشيَننَّ  َفاَل  ،الصَّالة ِدْيِنُكم َوَوْجوُ  َوْجو َشْيءٍ  ِلُكل  
 ،ولسانوُ  فموُ  وفيو أنفوُ  وفيو عيناه وفيو جبهتوُ  فيو اإلنساف فوجوُ  ،اإلنساف لوجو مثَلً  اسوس الُبعد يف حّتَّ 

 َيِشيَننَّ  َفاَل  الصَّالة ِديِْنُكم َوَوْجوُ  َوْجو َشْيءٍ  ِلُكل   - وسُلّوُ  دماغوُ  وفيو أذناه فيو الَّذي برأسوِ  مرتبطٌ  ووجهوُ 
 وجوُ  الصََّلة ،معاصر تعبريٍ  إىل ،معاصرة لغةٍ  إىل نقلتوُ  الَّذي نفسوُ  ىو التعبريُ  ىذا - ِديِْنوِ  َوْجوَ  َأَحدُُكم
 نظاـٌ  الد ين ألفَّ  ،متكاملة عقائديَّةٌ  عباديَّةٌ  منظومةٌ  الصََّلة إفَّ  :فقلت معاصر تعبريٍ  إىل نقلتها وقد دينكم
 الغيبِ  وبعامل والطبيعةِ  الشهادةِ  بعاملِ  يرتبطُ  ،عقائدي   ،فكري   ،علمي   ،وجداين   ،أخَلقي   ،معامَلٌب   ،عبادي  

 بعبارةٍ  ،الد ينِ  منظومةُ  ىذه (،أَْين َوِإلى أَْين ِمن َعِرؼ ِاْمَرأً  اهلل رَِحم) :الشَّريف احلديث يف كما ،وادللكوت
 عبارٌب كانت ىنا من ،دينكم وجو :الصََّلةُ  وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  الوجود سّيدُ  قاؿ كما الصََّلةُ  موجزة

 العرتة وأحاديث الكتابِ  آيات تتّبعِ  خَلؿِ  من ذلك من وأقصد ،متكاملة عقائديَّةٌ  عباديَّةٌ  منظومةٌ  الصََّلة
  .ذلا مقد مةٍ  يف العقائديَّة العباديَّةِ  ادلنظومةِ  ىذهِ  معاين تتجلَّى الطَّاىرة

 ،الطهارة وىي للصََّلة بوابةٌ  ىناؾ ،مقد مةٌ  فهناؾ ،بطهور إالَّ  صَلة وال ،الطهارة وىي :للصََّلة مقد مةُ  ىناؾ
 ،أفعاؿٍ  ،زمافٍ  ،قبلةٍ  ،لباسٍ  ،مكافٍ  من ،خصوصياهتا ذلا ،شرائطها ذلا ،تفاصيلها ذلا للصََّلة طقوسٌ  ىناؾ
ا ،ومناسكها الصََّلةِ  طقوسُ  ىذه ،طقوس ىناؾ  جسد سبثلُ  وىي وصورهتا الصََّلةِ  رسوـُ  ،الصََّلة رسوـُ  إَّنَّ

 الفقهيَّةِ  الكتب يف ُتذكرُ  الَّيت الصََّلةِ  وأحكاـُ  ،طقوسها يف الصََّلةِ  جسدُ  ،روح وذلا جسدٌ  فللصََّلةِ  ،الصََّلة
ا الصََّلةِ  عن تتحدَّثُ  حي العمليَّة الرَّسائلُ  .العمليَّة الرَّسائلُ  :ادلثاؿ سبيل على والشرعيَّة  عن تتحدَّثُ  إَّنَّ

 إالَّ  صَلة ال مقد مة ىناؾ ،ادلنظومة ىذه أجزاءِ  بي نفك ك أف نستطيعُ  ال ،رسومها عن الصََّلة طقوسِ 
 الصََّلةِ  طقوس بيافِ  يف ادلتخص صةِ  الفقهيَّةِ  الكتب يف بُػّينت وتفاصيل وشرائط أحكاـ وىناؾ ،بطهور

  .ورسومها
 ومضموَّنا جسدٌ  فطقوسها ،روحها ىو الصََّلةِ  مضموفُ  ،معناىا الصََّلةِ  ومضموفُ  :الصََّلة مضموفُ  وىناؾ

 تستطيع لن ادلضموفِ  دوفِ  من ألنَّك (،عليو أقبلت ما صالتك من لك) ؛كلماهتم جاءت ىنا ومن ،روحٌ 
 كما ادللك سيلف ها ذلذا ،ادلضموف من خاليَّةً  طقوساً  بقيت ،مّيتة فصَلُتكَ  وبالتايل صَلتك على تُِقَبل أف
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 ضيَّعكم ضيَّعتموني) :علينا تدعو وىي ،وجوىنا هبا ويضربُ  الشَّريفة كَلمتهم يف كما اخللق الثوب يلف  
 والتصقنا ،مضموَّنا ضيَّعنا حي إالَّ  صَلتنا ضيَّعنا وما ،صَلتنا ضيَّعنا حي إالَّ  ا ضيَّعنا وما (،اهلل

 الش يعيَّة الثَّقافيَّة السَّاحةِ  يف الثَّقافةُ  كانت ىكذا ،اآلخرين َعلَّْمنا وىكذا الد ين رجاؿُ  َعلََّمنا ىكذا بالطقوسِ 
ينيَّة  .بيتنا وعن ساحتنا عن نتحدَّثُ  ضلن باآلخرين لنا شأف ال اآلخرين عند ىو ىو واألمر ،الد 
 ثقافة تركنا حي ؟مضموَّنا ضيَّعنا كيف .مضموَّنا ضيَّعنا حي صَلتنا ضيَّعنا إنَّنا ؟صَلتنا ضيَّعنا كيف
 فعلي   ،الكدرة العيوف تلك من ظلألىا كي جرارنا ضلمل نركضُ  وذىبنا وفكرىم حديثهم وتركنا البيت أىل

 سهمٌ  وىناؾ ،صافية عيوفٍ  إىل يشريُ  سهمٌ  ىناؾ ،الطريق يف مرورٍ  شارة لنا وضع عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 باذباه علماؤنا ذىب دلاذا ؟الكدرة العيوف إىل يشريُ  الَّذي السَّهم اتّبعنا دلاذا ندري ال ،كدرة عيوفٍ  إىل يشريُ 
 دبياهٍ  شللوءةً  باجلرارِ  وجاؤنا ىناؾ من اجلرار وملئوا ىناؾ من وكرعوا الكدرة العيوف إىل يشريُ  الَّذي السَّهم ىذا

 إىل مهجورةً  الطَّاىر النَّقي   ماؤىا يتواصل الَّيت الغزيرةُ  الفوَّارةُ  العيوفُ  وبقيت! ؟القذرة الكدرة العيوف من آسنةٍ 
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  ذُبيب أف البُدَّ  ،السؤاؿ ىذا على ذلك ُكل   عن ؿُ ؤو ادلس غُليب أفْ  البُدَّ ! ؟دلاذا ،ىذا يومك  الد 

 صارت الصََّلة ثقافة عن ىنا أربدَّثُ  وأنا خاص وبنحوٍ  الش يعيَّة ثقافتنا صارت دلاذا ،ذلك عن الش يعيَّةُ 
  .حاؿٍ  أي   على ؟عليّ  وآؿ علي   ثقافةُ  أين! ؟دلاذا قطبيَّة صوفيَّةً  شافعيَّةً  ثقافتنا

 رسومها ىي :طقوسٌ  وذلا .الطَّهارةُ  ىي :مقد مةٌ  ذلا .متكاملة عقائديَّةٌ  عباديَّةٌ  منظومةٌ  :قلت كما فالصََّلة
 :الصََّلة مضموفُ  وىناؾ .أواخرىا إىل أوائلها من ،الصََّلةِ  أحكاـُ  ىي الفقهيَّةِ  الكتب يف الشرعيَّةُ  وبياناهتا

 .متعف ن جسدٌ  لوُ  قيمة ال خاوي جسدٌ  ادلضموف ىذا دوف من والصََّلةُ  ،الصََّلة روحُ  وىو
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري احلسن إمامنا أصحاب من ،الصفار جعفرٍ  أيب لشيخنا الدَّرجات بصائر يف

 جواباً  الصَّادؽُ  إمامنا أرسلها الَّيت الر سالةِ  يف ،188 صفحة ،لبناف ،بريوت ،النعماف مؤسَّسةُ  والطبعةُ  ،عليو
 الُغََلة اخلطابيَّةِ  صنف عن :صنفي عن رَبدَّث اإلماـ ،عليو تعاىل ا رضواف ُعمر ابن ادلفضَّلِ  رسالةِ  على

ا ،اآلف هبم يل شأف ال ،األصلاس  األصلاس فاخلطابيَّةُ  وإالَّ  ،مضموف دوف من طقوساً  صّلوا الَّذين إىل أذىبُ  إظلَّ
 - َصلَّى َمنْ  َوأَنَّوُ  - قاؿ ؟عمر ابن ادلفضَّل إىل رسالتو يف الصَّادؽ إمامنا قاؿ ماذا ،ُيصل وف ال أساساً 
 بكل   بالطقوس يأٌب مل إذا صلَّى بأنَّوُ  اإلماـ وصفو َلَما وإالَّ  ،تفاصيلها بكل   الصََّلةِ  بطقوس جاء أي ؛صلَّى

 َمنْ  َوأَنَّوُ  - بالطقوس جاء قد ألنَّوُ  صلَّى قد أنَّوُ  يعتقد ىو - َصلَّى َمنْ  َوأَنَّوُ  - صلَّى لوُ  يُقاؿُ  ال تفاصيلها
  ؟من معرفة بغري - ِبَشْيء َجاءَ  َما فَِإنَّوُ  َمْعرَِفةٍ  ِبَغْيرِ  ُكلَّوُ  َذِلكَ  فَػَعل َواْعَتَمر َوَحجَّ  َوزَكَّى َصلَّى
 ،يُػزَك ي َوَلمْ  ،َيُصم َوَلمْ  ،ُيَصل ي َوَلمْ  ،َذِلك ِمنْ  َشْيَئاً  ِمْنوُ  يُػْقَبل َلمْ  طَاَعَتوُ  َعَلْيوِ  اهلل افْػتَػَرضَ  َمن َمْعرَِفةِ  ِبَغْيرِ 
 َوَلمْ  ،َحَراَما هلل ُيَحر ـ َوَلمْ  ،يَػَتَطهَّر َوَلمْ  ،اْلُجَنابَةِ  ِمن - يَػْغَتِسل وملَْ  - يَػْغَتِسل َوَلمْ  ،يَػْعَتِمر َوَلمْ  ،َيُحجّ  َوَلمْ 



 17ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 106 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

 دوف من طقوسٍ  عن ىنا فاحلديثُ  ،الر واية آخر إىل - َوَسَجد رََكعَ  َوِإفْ  َصاُلةٌ  َلوُ  لَْيسَ  َحاَلَلً  هلل ُيَحل ل
 فقالوا ربدَّثوا حي األئمَّةُ  قالوُ  الَّذي ىو ىذا ،زماننا إماـِ  معرفةُ  ادلضموفُ  ؟ادلضموف ىذا ىو ما ،مضموف

 يتحدَّثُ  ىنا اإلماـ (،الصََّلة أنا) :عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصـو يقوؿُ  حي ،الصََّلة ىم ،الصََّلة ضلن
 احللقة وىذه ادلتقد مة احللقات ،دالالت ىناؾ ،معافٍ  ىناؾ ،مضموف للصََّلةِ  ىناؾ ،الصََّلة مضموف عن

 لكم سأوجزُ  ،الكَلـ لكم سأختصر احللقةِ  ىذه يف ،الصََّلة مضموف عن رُبد ثكم تقدَّـ دلا ُخَلَصةٌ  وىي
 ِبَغْيرِ  ُكلَّوُ  َذلكَ  فَػَعلَ  -؟ العرتة صادؽ قاؿ فماذا ،قُصرت أـ احللقة طالت سواء أسَبكَّن ما بقدرِ  الكَلـ
 مضموفُ  ،األمم من أُمَّةٍ  ُكل   ،األجياؿ من جيلٍ  ُكل   زمافِ  إماـ - طَاَعَتو َعَلْيوِ  اهلل افْػتَػَرضَ  َمنْ  َمْعرَِفةِ 

 تبّينها التفاصيل اْلُمْجَمل العاـ ادلضموف ىذا ،الصََّلة مضموفُ  ىو ىذا احلسن ابن احُلجَّةُ  ضلنُ  صَلتنا
 .مفصَّل بنحوٍ  السابقةِ  احللقاتِ  يف ًبَّ  وقد سلتصراً  رُلمَلً  بيانوُ  سيأٌب ما وىذا الشَّريفة واألحاديثُ  الر واياتُ 
 ،الصََّلة ىذه عليها تُػبػَْن  قاعدة ىناؾ ،أساس ذلا والصََّلةُ  ،مضموف وذلا ،طقوس ذلا ،مقد مة ذلا إذاً  فالصََّلةُ 

 عليو ا صلَّى ا رسوؿ قاؿ كما ،للصََّلة أساسٌ  ىناؾ قاعدة على تُػبػَْن  وادلضموف والطقوس ادلقد مة ىذه
 (،البَػْيت َأْىلَ  ُحب نا اإِلْساَلـ َوُأس   اإِلْساَلـ َوَأَساسُ  ،َأَساس َشْيءٍ  ِلُكل   ؛ َأَساس َشْيءٍ  ِلُكل  ) :وسلَّم وآلو

 ،أساس ذلا فالصََّلةُ  أساس شيءٍ  ِلُكل   ،اإلسَلـ أساس ىو ىذا زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  حب   ىو اإلسَلـ أساسُ 
  .الصََّلة أساسُ  ىو اإلسَلـ أساسُ  ،دينكم وجوُ  الصََّلةُ 
 الَّذي واألساسُ  القاعدةُ  ىي علي   َواليةُ  ،عليّ  َواليةُ  الصََّلة أساسُ  ؟ىو ما الصََّلة أساسُ  :موجزة بعبارةٍ 
 ،زماننا إماـ َوالية يف احلسن ابن احلجَّة يف تتجلَّى ىذا يومنا يف تتجلَّى حي علي   وَوالية ،الصََّلة عليو تبتين
 عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ َواليةُ  ىي احلقيقي معناىا يف علي   وَواليةُ  علي   َواليةُ  زماننا إماـ َواليةُ 

 .أمجعي
 دار ،الثَّامن اجلزء ىو ىذا الصَّادؽ إمامنا عن الر وايةُ  ،الثَّامن اجلزء ىو وىذا ،الشَّريف الكايف يف الر وايةُ 

 يُػَباِلي َل  -قوؿ:ي الصَّادؽ إمامنا ،867 احلديث رقم ،839 ،838 صفحة ،للمطبوعات التعارؼ
ـْ  َصلَّى النَّاِصبُ   اإلماـ ،أبداً  ،يبايل ال أنَّوُ  النَّاصب عن يتحدَّث ال ىنا ،يبايل ال سواء حد على - زَنَا َأ

 وتعاىل سبحانو ا ،وتعاىل سبحانو ا حبسب ،الواقع حبسب ،للنَّاصب بالنسبة فارؽ يوجد ال يعين :يقوؿ
ـْ  َصلَّى النَّاِصبُ  يُػَباِلي َل  - سواء حد   على وزِنَاه صَلتوُ  يزين أو ُيصل ي كاف إف النَّاصب إىل ينظر حي  َأ

 دوف من يصل وف طائفةٍ  عن ربدَّث اإلماـ ادلفضَّل إىل الصَّادؽ إمامنا رسالةِ  من عليكم قرأتُ  قليلٍ  قبل - زَنَا
 كاف وإف ،ىنا الصَّادؽ إمامنا عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي النَّاصب ىذا درجةِ  بنفسِ  يكونوا أف بالضرورةِ  ليس معرفة

 ىي البيت أىل أحاديث ،أقوؿ الَّذي أنا لست ،نواصب شيعةٌ  ىناؾ الش يعي اجلو يف حّتَّ  ،درجات النَّصب
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 ذلا الصََّلة قلنا ،الصََّلة أساس إىل الصََّلة منظومة عن حديثنا يف وصلنا ضلن. حاؿٍ  أي   على ،تقوؿ الَّيت
ـْ  َصلَّى النَّاِصبُ  يُػَباِلي َل  - علي   َواليةُ  الصََّلةِ  أساسُ  ،أساس وذلا مضموف ذلا ،طقوس ذلا ،مقد مة  زَنَا َأ
ا ،يعملوف العاملي الّنواصب يف نزلت - ِفْيِهم نَػَزَلتْ  اآليَةُ  َوَىِذهِ   كانت أليس اخلوارج ،كثرياً  يتعبوف وردبَّ

 ۞ َّٔبصِبَتٌ عَبٍَِِتٌ﴿ :اخلوارج ؛التأريخ يف السود اجلباه بأصحاب يُعرفوف ،السجود كثرة من مسودَّةً  جباىهم

م نصب حالةِ  يف ولكنَّهم يعملوف ىؤالء ،﴾حَبٍَِِتً َٔبسًا حَصٍَْىٰ  حد   على وزناىم صَلهتم ،بشيءٍ  جاءوا ما فإَّنَّ
ـْ  َصلَّى النَّاِصبُ  يُػَباِلي َل  - الر واية معن ىو ىذا ،أيضاً  الصََّلة على ويُعاقبوف الزنا على يُعاقبوف ،سواء  َأ

 كما ،للقاعدة فروعٌ  ،فروعٌ  ىذه ،النَّصب على العقوبةُ  وأساساً  ،صَلتو على ويُعاقبُ  زِناه على يُعاقبُ  - زَنَا
 يف نابتةٍ  كشجرةٍ  وادلضموف والطقوس ادلقد مة تأٌب القاعدة ىذه ومن ،القاعدة ىي علي   َوالية أفَّ  من قلتُ 
ـْ  َصلَّى النَّاِصبُ  يُػَباِلي َل  - الَوالية أرض يف األرض ىذه  ا صلواتُ  الصَّادؽ إمامنا كلمات ىذه - زَنَا َأ

ـْ  َزنَا) :عليو وسَلموُ  اً  واضحةٌ  ىذه وادلضاميُ  ،أخرى روايةٍ  يف (،َسَرؽْ  َأ  العصمة بيت أىل أحاديث يف جدَّ
 .وأساسٍ  ومضموفٍ  وطقوسٍ  مقد مةٍ  من تتألَّفُ  ادلنظومةُ  ىذه إذاً  ،أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

 .فاصل إىل نذىبُ  الفاصل ىذا بعد احلديث ُنكملُ  
 جسدُ  وىي طقوس ذلا ،مقد مة ذلا متكاملة عقائديَّةٌ  عباديَّةٌ  منظومةٌ  الفاصل ىذا قبل بيَّنتُ  كما فالصََّلةُ 
 وستَلحظوف وتفاصيلها بشؤوَّنا زماننا إماـ معرفةُ  ،زماننا إماـ معرفةُ  الصََّلة روحُ  وىو مضموف وذلا ،الصََّلة

 زماننا بإماـ ترتبطُ  آخرىا إىل أّوذلا من الصََّلةِ  تفاصيل أفَّ  أيديكم بي سأطرحها الَّيت البيانات خَلؿِ  من
 ،األوَّؿ للمعن وفقاً  ،األوَّؿ للمنظور وفقاً  ادلعاين لكم سأبّي  أنَّين مَلحظةِ  مع ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 احلد   أعتقدهُ  ما ،الصََّلة معاين مراتبِ  من األّوىل للمرتبةِ  وفقاً  سأربدَّثُ  أنا ،مراتب ذلا معانيها فالصََّلةُ 
 صحيحاً  يكوف أف بالضرورةِ  ليس ،أعتقدهُ  ما ىذا ،صَلة ىناؾ تكوف ال سوؼ دونوِ  من الَّذي الواجب
 فهناؾ ،الطَّاىرة العرتة وأحاديثِ  الكتابِ  آيات من يظهرُ  وما يل يتجلَّى ما ىذا لكنَّ  ،أبداً  ،%811 بدرجة
 لُكل   رمزي   عنوافٌ  وىناؾ ،علي   َواليةُ  وقاعدةٌ  أساسٌ  وىناؾ ،مضموفٌ  وىناؾ ،طقوسٌ  وىناؾ ،للصََّلةِ  مقد مةٌ 
 ىي ادلعاين كانت وإف ،خاص بشكلٍ  اليوميَّة الصَّلواتِ  عن ىنا أربدَّثُ  فأنا ،اخلمسة الفرائض من فريضةٍ 

 حديثي لكن ،االستحباب حد   يف أو الوجوب حد   يف كانت إف ،األخرى الصَّلوات سائر على تنطبقُ  ىي
 وىذا الصَّلوات ذلذه الرمزي العنواف العنوافُ  ىناؾ ،اليوميَّة ادلفروضة الصَّلوات مدار يف ىو آخره على أّولو من

  .ادلنظومة ىذه من جزءٌ  ىو الرمزي العنوافُ 
 ،﴾لَٰنِخِنيَ ٌٍَِّوِ ًَلٌٌُُِا ٌٌُْسْطَىٰٱ ٌصٌٍََّٰةِٱًَ ٌصٌٍَََّٰثِٱ عٍََى حَٰفِظٌُا﴿ :ادلئتي بعد والثََّلثي الثَّامنةِ  اآليةِ  يف نقرأُ  حي
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ِفظُوا تِ ٱ َعَلى حََٰ ةِ ٱوَ  لصََّلوََٰ  من ىناؾ ىل ؟ىو من اآلية ىذه معن يفهم أف يستطيع الَّذي من ؛ْلُوْسَطىَٰ ٱ لصََّلوَٰ
 للسّيد الربىاف تفسري من األوَّؿ اجلزء ىو ىذا ؟يقولوف ماذا ؟أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  غريىم أحدٍ 

 من غلمعوُ  أف استطاع ما البحراين ىاشم سّيد فيو مجع حديثي   وجامعٌ  معروؼ تفسرٌي  ،البحراين ىاشم
 مؤسَّسة منشورات ،األوَّؿ اجلزء ىو ىذا ،581 صفحة ،الكرًن القرآف تفسري يف النَّبّ  وآؿ النَّبّ  أحاديث
 تفاسرينا من وىو العياشي تفسري عن نقلوُ  احلديث وىذا ،العاشر احلديثُ  ،لبناف ،بريوت ،األعلمي
  :الر وايةُ  ،األصوؿ

ٌَٰةِٱًَ ٌصٌٍَََّٰثِٱ عٍََى حَٰفِظٌُا﴿ :قَػْوِلوِ  ِفي الصَّاِدؽ ِإَماِمنا َعن ،َكِثير اْبن الرَّْحَمن َعْبد َعن  ًَلٌٌُُِا ٌٌُْسْطَىٰٱ ٌصٍَّ

رُ  اهلل َرُسوؿ الصََّلَوات :قَاؿَ  ،﴾لَٰنِخِنيَ ٌٍَِّوِ ـُ  َواْلُحَسين َواْلَحَسنُ  َوفَاِطَمة اْلُمْؤِمِنين َوَأِميػْ  ،َعَلْيِهم اهلل َساَل
رُ  - الوسطى الصََّلة - َوالُوْسَطى  ؛قانتي  وقوموا - ِلألَِئمَّة طَائِِعْين قَانِِتْين هلل َوقُػْوُموا ،اْلُمْؤِمِنين َأِميػْ

 الثَّانية الصََّلة ،األّوىل الصََّلة ىي ىذه الفجر بصَلة يبدأُ  اليـو أفَّ  باعتبار الوسطى الصََّلةُ  ،لألئمَّة طائعي
 ىي العصر صَلةُ  فستكوف ،والعشاء ادلغرب بصَلة اليـو وينتهي العصر صَلة الثَّالثة الصََّلة ،الظهر صَلة

 بصَلة وؼُلتتم الفجر بصَلة يُفتتح اليـو فإفَّ  األيَّاـ من يوـٍ  ألي   الزَّماين الرتتيب حبسب حّتَّ  ،الوسطى
 ؟ صادقهم قاؿ ماذا ،العصر صَلةُ  ىي الوسطى فالصََّلةُ  ،العشاء

رُ  اهلل َرُسوؿ الصََّلَوات :قَاؿَ  ،﴾لَٰنِخِنيَ ٌٍَِّوِ ًَلٌٌُُِا ٌٌُْسْطَىٰٱ ٌصٌٍََّٰةِٱًَ ٌصٌٍَََّٰثِٱ عٍََى حَٰفِظٌُا﴿  - اْلُمْؤِمِنين َوَأِميػْ
 التفاصيل وبنفس متقارناف وعُلا ،ادلؤمني أمري عنواَّنا العصر وصَلةُ  ،عنواَّنا ا رسوؿ الظهرِ  صَلةُ 

 ،اخلصائصِ  بنفس والعصر الظهر صَلةُ  ،ؼلتلفاف والعشاء ادلغرب صَلةُ  ،ىنا واضحة الرمزيَّة (،وأنُفسنا)
 الرَّمزي   عنواَّنا العصر وصَلةُ  ،ا رسوؿ الرَّمزي   عنواَّنا الظهر فصَلةُ  ،متَلزماف متقارناف ،التفاصيلِ  بنفس

 الفجرِ  وصَلةُ  ،احلسن الرَّمزي   عنواَّنا العشاء وصَلةُ  ،فاطمة الرَّمزي   عنواَّنا ادلغرب وصَلةُ  ،ادلؤمني أمري
 ىو واحداً  عنواناً  تستبطنُ  الظاىرة الرَّمزيَّةُ  العناوينُ  وىذه الظاىرة الرَّمزيَّةُ  العناوينُ  ىذه ،احلسي الرَّمزي   عنواَّنا
 نظاـ ىناؾ ادلنظومةُ  وىذه ،رمزيّ  عنوافٌ  ذلا الصَّلواتُ  فهذه ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احلسن ابن احلجَّة
  .هبا ػليط قيمومة

َٓٱ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ ٌٍَّوَٱ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿ :اخلامسة اآليةِ  يف البّينة سورةِ  يف  ٌضَّوٌَٰةَٱ ًٌَُؤْحٌُا ٌصٌٍََّٰةَٱ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبءَ ٌذٌِّ

 واضحة الكلمة ،﴾ٌْمٍََِّّتِٱ دٌُِٓ ًَرٌَِٰهَ﴿ ،فاطمة ىنا القّيمة العصمة بيت أىل أحاديث يف ،﴾ٌْمٍََِّّتِٱ دٌُِٓ ًَرٌَِٰهَ

َٓٱ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ ٌٍَّوَٱ ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿ ،جهد كثري إىل ربتاجُ  ال صرػلة مؤنَّثة  ًٌَُؤْحٌُا ٌصٌٍََّٰةَٱ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبءَ ٌذٌِّ
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 ،القيمومة ذلا الَّيت الذَّات ؛القي مةُ  ،﴾ٌْمٍََِّّتِٱ دٌُِٓ ًَرٌَِٰهَ﴿ :العنواف ىذا ربت تقع كّلها التفاصيل ىذه ﴾ٌضَّوٌَٰةَٱ
 األحاديث أفَّ  لنفرتض ؟ىي من زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  يف دين يف ىذه ىي من مثاالً  أعطين أنت ؟ىذه ىي من

 فك ر ،مثاالً  أعطين أنتَ  ؟القي مة ىذه ىي من ،فاطمة القي مة إفَّ  قالت وما ادلعن ىذا لنا بيَّنت ما الشَّريفة
  .القي مة ىذه ىي من نفسك وبي بينكَ  فيما
 فَاِطمةَ  أفَّ  من تعتقدُ  الَّذي أنتَ  ،أعداءه وتُعادي عليَّاً  تُوايل الَّذي أنتَ  ،أنتَ  أخاطبك أنا الش يعي أي ها أنتَ 

 والَّذي ،ا رسوؿ ُيسر   فَاِطَمة ُيسر   الَّذي أفَّ  من تعتقدُ  الَّذي أنتَ  ،لسخطها ويسخط لرضاىا ا يرضى
 ٌٍَِعْبُذًُا إٌَِّب أُِِشًُا ًََِب﴿ :أيدينا بي الُقرآف ىو ىذا ؟القي مة ىذهِ  ىي من ،أنتَ  ،ا رسوؿ يؤذي فَاِطَمة يؤذي

 ىي من ،﴾ٌْمٍََِّّتِٱ دٌُِٓ ًَرٌَِٰهَ﴿؟ ىو ما كل وُ  ىذا ،﴾ٌضَّوٌَٰةَٱ ًٌَُؤْحٌُا ٌصٌٍََّٰةَٱ ًٌَُمٌٍُِّا حُنَفَبءَ ٌذٌَِّٓٱ ٌَوُ ُِخٍِْصِنيَ ٌٍَّوَٱ
 يعادوف والَّذين فَاِطَمة ػلبوف الَّذين ،والصديق العدو ينقلوُ  الَّذي احلديث ىذا ،فَاِطَمة القي مةُ  ؟القي مة ىذه

 ىي ما فَاِطَمة ،مراتب على فَاِطمة معاداة ،يُبغضوىا أف بالضرورةِ  ليس أشكاؿ ذلا فَاِطَمة ومعاداة ،فَاِطَمة
 فَاِطَمة ،بالعاطفة بالبغض وظاىراً  متصو راً  فقط العداء يكوف يعاديها الَّذي حّتَّ  وزوجيت وأخيت كأمي امرأة
  ... حاؿ أي   على ،أيضاً  ذلك من أكرب ستكوف عدائها فمعاين ،ذلك من أكربُ 

 مراتب بُكل   فَاِطَمة يعادوف والَّذين ،قصورٍ  دوف من بقصورٍ  ،تقصريٍ  دوف من بتقصريٍ  فَاِطَمة ػلب وف الَّذين
 ىي ما ،لغضبها ويغضبُ  لرضاىا ا يرضى فَاِطَمة أفَّ  من ادلضموف وىذا احلديث ىذا ينقلوف اجلميع العداء

 رضاه على ،قي مةً  جعلها ،ميزاناً  جعلها وتعاىل سبحانوُ  ا أفَّ  يعين ،القي مة معن ىو ىذا ،القي مة ىي ىذه
 شيعة يا أنتم ،القي مة فَِاطمةُ  ىي فهذه وعباده خبلقوِ  يرتبطُ  الَّذي غضبوِ  وعلى رضاه على ،غضبو وعلى
 يف ادلقطع ىذا قرأتُ  وكراراً  ومراراً  اجلناف مفاتيح من عليكم اقرأ وأنا الشَّريفة زيارهتا وفرأتق حينما فَاَطَمة

 :الطَّاىرة الصديّقة طلاطبَ  ،طُلاطبها ىكذا ،الربنامج ىذا حلقات من فَاِطَمة يا لبَّيكِ  حلقاتِ  رلموعةِ 
 ىو الد ين ىذا ىو ما - َوِصي و ِبوِ  َوأََتى أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكل   َوَصاِبُروفَ  َوُمَصد ُقوفَ  َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا)

ُقوفَ  َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا - الد ين ىو ىذا ،الد ين ىذا  ِبوِ  َوأََتى أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكل   َوَصاِبُروفَ  َوُمَصد 
 ىي ىذه - َلُهَما بَِتْصِدْيِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصَدقْػَناؾِ  ُكنَّا ِإفْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا َوآِلِهَما َعَلْيِهَما اهلل َصلَّى َوِصي و

 ألي   - َلُهَما بَِتْصِدْيِقَنا أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصَدقْػَناؾِ  ُكنَّا ِإفْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا - بالسؤاؿ إليها نتوجَّوُ  ضلن ،القيمومة
  ... َزْىرَاء يَا (ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقد بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لِنَُبش رَ  -؟ شيءٍ 
 ىنا داخلةٌ  الصََّلةُ  ،الد ين أىل على فَاِطَمة قيمومةُ  ىذه ،الد ين على فَاِطَمة قيمومةُ  ىذه ،القيمومة ىي ىذه

ُقوفَ  َأْولَِياء َلكِ  أَنَّا َوَزَعْمَنا) :نقوؿ حي ؟داخلة ليست أو  ِبوِ  َوأََتى أَبُوؾِ  ِبوِ  أَتَانَا َما ِلُكل   َوَصاِبُروفَ  َوُمَصد 
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 احلديث يف قليل قبل لنا قاؿ الَّذي ىو ؟داخلة ليست أو ىنا داخلة الصََّلة ؛أبوؾِ  بو أتنا ما بكل   - َوِصي و
 أَْلَحْقِتَنا ِإلَّ  َصَدقْػَناؾِ  ُكنَّا ِإفْ  َنْسأَُلكِ  فَِإنَّا - ىنا داخلة فالصََّلةُ  (،دينكم وجوُ  الصَّالةُ ) :الشَّريف

 الَّيت لصَلتنا ،لديننا الطهارةِ  وصفُ  الوصف ىذا (،ِبَوَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقد بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لُِنَبش رَ  َلُهَما بَِتْصِدْيِقَنا
 على تضحكوف الز يارات هبذه فَاِطَمة تزوروف حي أنتم ،فَاِطمة من نأخذهُ  ؟نأخذه أين من ديننا وجو ىي

 ،خرافات ادلضامي ىذه أو ادلضامي هبذه تصد قوف ؟من على تضحكوف ؟فَاِطَمة على تضحكوف ؟أنفسكم
 ،بيوتكم يف اجلناف مفاتيحُ  الكتاب هبذا ربتفظوف دلاذا ؟وَّنارأتق دلاذا خرافات كانت إذا ؟أنتم تقولوف ماذا

 ا صلواتُ  الشَّريفة زياراهتا يف يتكرَّر ادلضموف ىذا ؟بو ربتفظوف دلاذا ،ادلقدَّسة العتبات يف ،ادلساجد يف
 .عليها وسَلموُ 

  :الصََّلة منظومة ىي ىذه
o  ٌالطهور :مقد مة.  
o  ٌاألحكاـ سُبث لها الصََّلة جسدُ  ىي :طقوس.  
o  ٌزماننا إماـ معرفةُ  حقيقتوُ  الصََّلة روح ىو :مضموف.  

 ؟العلـو باقر قاؿ ماذا ،الباقر جعفرٍ  أيب عن ادلنقولةِ  الر وايةِ  من بدأتُ  ؟بدأت أين من حلقة أوَّؿ يف تتذكَّروف
 قولة من ،الصََّلة معاين عن احلديثُ  بدأ ىنا من ،بدأنا ىنا من (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَػَقد الصَّاَلة يَػْعِرؼ َلمْ  َمن)

 ىذا فيها جاء وشلَّا طويلة الر واية ،الشَّريف الكايف كتاب من الثَّاين اجلزء من عليكم قرأهتا الَّيت الر وايةُ  الباقرِ 
 وىذه ،الصََّلة مضموفُ  ادلضموف ىو ىذا (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَػَقد الصَّاَلة يَػْعِرؼ َلمْ  َمن) :القاعدة ىذه ،القانوف
 بَواليةِ  القيامةِ  يـو جاء دلن وىنيئاً  ،عليّ  َواليةُ  األساسُ  ،قاعدة أساس ىناؾ ،أساس فيها للصََّلةِ  ادلنظومةُ 

 تصفوُ  كما جهنم على شلدودٌ  جسرٌ  ىو الَّذي الص راط على أحدٌ  غَلوزُ  وال اْلَمْنَجى ىي علي   َواليةُ  !عليّ 
 ،السيف حدّ  من أدؽ   إنَّوُ  ،الشعرة من أدؽ   إنَّوُ  ،قطعاً  كنائية تعابري ىذه ،الشعرة من أدؽ   إنَّوُ  :الر وايات

 حبسب حبسبو عليو ؽلر   شخصٍ  وكل   حبسبو شخصٍ  لكل   تتجلَّى الص راط ذلذا تقريبيَّة ومظاىر صور وىذه
ثتنا الر واياتُ  ،نوريَّتوِ   الصََّلةِ  فأساسُ  ،اجلهة ىذه يف للحديث سلصَّصاً  الربنامجُ  وليس ادلوضوع ىذا عن حدَّ
  .عليّ  َواليةُ 

 :الفرائض ىذه من فريضةٍ  لكل   رمزي   عنوافٌ  وىناؾ
o  ُزُلَمَّد الرَّمزي   عنواَّنا :الظهرِ  فصَلة.  
o  ُعلي   الرَّمزي   عنواَّنا :العصرِ  وصَلة.  
o  ُفَاِطَمة الرَّمزي   عنواَّنا :ادلغربِ  وصَلة.  
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 وال مرَّة اليـو يف أقوؿ ال ،ذلك كاف لو حّتَّ ! ؟الفهم هبذا صَلتوِ  إىل يتوجَّوُ  وىو الش يعي يعيشها أجواء أي  
 اخلرط الصََّلة ىذه صل وا األياـ وباقي ،مرَّة الشهر يف ولو األياـ وباقي ،مرَّة الشهر يف ولو ،مرَّة األسبوع يف

 األياـ وباقي ادلضامي هبذه صَلتنا ُنصّلي الشهر أياـ من األياـ من يـو يف ولو ا حبمد عندنا ادلوجودة
 .فَاِطَمة ادلغربِ  فصَلةُ  قلت كما صَلة لكل   رمزي   عنوافٌ  ،عندنا ادلوجودة اخلرط الصََّلة هبذي نصّلي
o  ُالزَّاكي احلسن اْلُمِجَتَب  :العشاءِ  وصَلة.  
o  ُُحسيٌ  :الفجر وصَلة.  
  .ِبَواَليَِتكِ  َطُهْرنَا َقد بِأَنَّا ،َزْىرَاء يَا ،َزْىرَاء يَا ،أَنْػُفَسَنا لِنَُبش رَ  :إشراؼ ىناؾ ،ادلنظومة ىذه على قيمومةٌ  وىناؾ

 .!!.َزْىرَاِئيّ  َواذْلََوى َواذْلََوى َواذْلََوى ضَلْنُ  َزْىرَائِي وفَ 
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 

  :الطهور :الصَّالة مقد مةِ  من نبدأُ 
 يف سأربدَّث ،األساس العنواف ىو الوضوء ولكن ،الُغْسل ،التيم م ىناؾ قطعاً  الوضوء عن احلديث سيكوف

 كل   يف احلديث ألفَّ  ،الواجبات أوجب عنواف ربت يقع أف ؽلكن ما أدىن عن ،قدرٍ  أقل   عن احللقةِ  ىذه
 موجزة بعبارة ،الرَّضوي الفقوُ  ىو يدي بي الَّذي الكتابُ  ،ويطوؿ سيطوؿ وادلتشع بة الصغريةِ  التفاصيل
 طقسٌ  فالوضوءُ  ،كيفيتوِ  يف الوضوءَ  يلخ صُ  ،ادلعن يلخ صُ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلماـ وسلتصرة

  .الوضوء كيفيَّة عن أخرى بعبارةٍ  أو الوضوء طقسِ  عن أوَّالً  نتحدَّث ،ومضموف
اً  وسهلة موجزة عبارة َرائِْيل َأفَّ  -:جدَّ  أقرأ أنا - َوآِلو َعَلْيوِ  اهلل َصلَّى اهلل َرُسوؿ َعَلى َىَبطَ  السَّاَلـ َعَلْيو َجبػْ

َرائِْيل َأفَّ  - 81 صفحة ،البيت آؿ مؤسَّسة ربقيق ،الرَّضوي الفقو من  َرُسوؿ َعَلى َىَبطَ  السَّاَلـ َعَلْيو َجبػْ
 دوف من سلتصرة عبارة ،الوضوء ىو ىذا - َوَمسَحين ِبغسَلينِ  -؟ ىبط دباذا - َوآِلو َعَلْيوِ  اهلل َصلَّى اهلل

 ادلاء من كف   يعين - َكفّ  ِبَكف   َوالِذرَاَعْين الَوْجوِ  َغْسلُ  ،َوَمسَحين ِبغسَلينِ  - والتعقيد التفاصيل ىذه
 ىبط فجربائيلُ  ،كفّ  بكف   الر واية مراد ىذا ،اليسرى لليد ادلاء من وكف   الُيمن لليد ادلاء من وكف   للوجو
 ِبَفضلِ  َوالرِجَلين الرَّْأسِ  َوَمْسحُ  َكفّ  ِبَكف   َوالِذرَاَعْين الَوْجوِ  َغْسلُ  - ومسحي ِبغسلي ا رسوؿ على

 الوضوء طقس لنا شرحت سلتصرة موجزة عبارة ،الكَلـ وانتهى - ُوُضوِئك ِمن َيِدؾ ِفي بَِقَيت الَِّتي الّنَداَوةِ 
 الّنَداَوة ِبَفضلِ  َوالرِجَلين الرَّْأسِ  َوَمسحُ  َكفّ  ِبَكف   َوالِذرَاَعْين الَوْجوِ  َغْسلُ  ،َوَمسَحين ِبغسَلينِ  - بكاملو

 .ُوُضوِئك ِمن َيِدؾ ِفي بَِقَيت الَِّتي
 ،31 صفحة ،للمطبوعات التعارؼ دار ،الثَّالث اجلزء ىو وىذا ،الشَّريف الكايف ىو ىذا اآلخر الكتابُ 

 َوُضوء - الباقر إمامنا - َجْعَفر أَبُو لََنا َحَكى :قَاؿَ  - زرارة لنا ينقلها موجزة رواية ،الوضوء صفةُ  ،87 باب
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 لََنا َحَكى - أمامنا توضأ يعين ،فعلي ،سبثيلي ،توضيحي بنحوٍ  األمر هبذا قاـ يعين ؛لنا حكى - اهلل َرُسوؿ
 يكوف وقد كبرياً  الوعاءُ  يكوف وقد ماء فيو وعاء ،بإناء ؛بقدح - ِبَقَدح َفَدَعا اهلل َرُسوؿ َوُضوء َجْعَفر أَبُو

 - َوْجِهو َعَلى فََأْسَدَلوُ  َماء ِمنْ  َكفَّاً  فََأَخذَ  ِبَقَدح َفَدَعا - احلجـو يف متساويةً  ليست فاألقداحُ  صغرياً  الوعاءُ 
 لكنَّ  ،الر وايات تذكرىا آداب ىناؾ ،مستحبات ىناؾ ألنَّوُ  الوضوء من الواجب احلدَّ  لنا ػلد د ىنا اإلماـ
ُ  ىنا اإلماـ  ىذه - َوْجِهو َعَلى فََأْسَدَلوُ  َماء ِمنْ  َكفَّاً  فََأَخذَ  ِبَقَدح َفَدَعا - الوضوء من الواجب احلدَّ  لنا يبيَّ
 يف جاء وما ضلن لكنَّنا ،الوضوء قبل اليدين غسلُ  يستحب   أنَّوُ  الر وايات يف ورد نعم ،الواجب الوضوء بدايةُ 

 مرَّة - َوْجِهو َعَلى فََأْسَدَلوُ  َماء ِمنْ  َكفَّاً  فََأَخذَ  ِبَقَدح َفَدَعا - الوضوء من الواجب احلدَّ  يف جاء وما ،الر وايةِ 
َعاً  اْلَجانِبَػْين ِمن َوْجَهوُ  َمَسحَ  ثُمَّ  َوْجِهو َعَلى فََأْسَدَلوُ  - واحدة  أجزاء مجيعِ  إىل ادلاء َيصل حّتَّ  - َجِميػْ
  .الوجو

 يعين الشعر قصاص من ادلراد ،الشعر قصاص بي ما ىو تُغسل أف غلب الَّيت الوجو أجزاءُ  الر وايات حبسب
 من ،طبيعي بشكل رأسوِ  يف الشعرُ  ينبتُ  الَّذي لإلنساف الشعر منابت بداية بي ما ،الشعر منابت بداية
 ىذه ربت يقع ما ،عرضاً  والوسطى اإلهباـ بي وما ،طوالً  ىذا الذقن َّناية إىل الرأس شعر منابت بداية

 إليها يصل أف غلبُ  الَّيت األجزاء ىذه ىي عرضاً  والوسطى اإلهباـ بي ما ادلسافة ىذه ربت يقعُ  ما ،ادلسافة
َعاً  اْلَجانِبَػْين ِمن َوْجَهوُ  َمَسحَ  ثُمَّ  َوْجِهو َعَلى فََأْسَدَلوُ  َماء ِمنْ  َكفَّاً  فََأَخذَ  - ادلاء  ادلاء يصل أف أراد - َجِميػْ
 عندنا الر وايات يف ىناؾ - الُيْمَنى َيِده َعَلى فََأْسَدَلَها اإِلنَاء ِفي الُيْسَرى َيَدهُ  َأَعادَ  ثُمَّ  - األجزاء مجيع إىل
 ذلك وبعد اليسرى يده إىل ادلاء ىذا ػُلّوؿ ٍُبَّ  الُيمن بيده ادلاء فيأخذ اليمن يده يُدخل أف الوضوء آداب من

  .اليمن يدهُ  يغسل
 َيَدهُ  َأَعادَ  ثُمَّ  - اليمن يده ويغسلُ  ادلاء من كفَّاً  يأخذ اليسرى يدهُ  يُدخل الواجب احلدّ  ىو ىذا ولكن

 الُيمن يدهِ  أجزاء مجيع إىل ادلاء أوصل - َجَوانِبَػَها َمَسحَ  ثُمَّ  الُيْمَنى َيِده َعَلى فََأْسَدَلَها اإِلنَاء ِفي الُيْسَرى
 جوانبها مسح يعين - بِالُيْمَنى َصَنعَ  َكَما ِبَها َصَنعَ  ثُمَّ  الُيْسَرى َعَلى َفَصبػََّها اإِلنَاء ِفي الُيْمَنى َأَعادَ  ثُمَّ  -
 بأنَّك عنك لقاؿ الرائي رآؾ لو الَّذي بادلقدار ىنا ادلسح - َورِْجَلْيو رَْأَسو َيِدهِ  ِفي بَِقيَّ  ِبَما َمَسحَ  ثُمَّ  -

 بيدؾ اليسرى رجلك ومسحت ،اليمن بيدؾ اليمن رجلك مسحت ٍُبَّ  ،اليمن بيدؾ رأسك مسحت
 أف وغلوز اليسرى على اليمن تُقد ـ أف ادلستحب - َورِْجَلْيو رَْأَسو َيِدهِ  ِفي بَِقيَّ  ِبَما َمَسحَ  ثُمَّ  - اليسرى

 اليمن مسح تقدًن يستحب الر وايات يف الواضح الشيء ولكن ،الر وايات بعض يف كما معاً  االثني سبسح
 ضلو على اليسرى على اليمن ىنا والتقدًن ،اليسرى على اليمن الغسل يف نُقد ـ ما مثلما اليسرى على

 وجهوُ  غسل ادلاء من كفَّاً  أخذ اإلماـ ،وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ وضوء ىو ىذا ،قطعاً  الوجوب
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 ٍُبَّ  ،اليسر يدهُ  فغسل اليمن بيده كفَّاً  أخذ ٍُبَّ  ،اليمن يده فغسل الُيسرى بيده كفَّاً  أخذ ٍُبَّ  ،اليمن بيده
 .وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ وضوء ىو ىذا ،قدميو على رجليو وعلى رأسو على مسح

 ،الش يعة وسائل ىو ىذا ،البيت أىل أحاديث من القاعدة ىذه لكم أذكر موجز بشكل :الش يعة وسائل يف
 ِإَماِمَنا َعنْ  -:العشروف الثَّالث احلديث ،319 صفحة ،طهراف ،اإلسَلميَّة ادلكتبة ،األوَّؿ اجلزء ىو وىذا

 مراد ،فريضة واحده مرَّة يعين ؛مرَّةً  الوضوء إف - فَػَرِيَضة َمرَّة الُوُضْوءَ  ِإفَّ  :َعَلْيو َوَساَلُموُ  اهللِ  َصَلَواتُ  الر َضا
 اليد نغسل وأف ،واحدة غسلةً  اليمن اليد نغسل وأف ،واحدة غسلةً  وجوىنا نغسل أف أي ؛واحدة مرَّة اإلماـ

 ومسحةً  لليمن واحدة مسحةً  الرجلي ظلسح وأف ،واحدة مسحةً  الرأس ظلسح وأف ،واحدة غسلةً  اليسرى
ا ادلسح إىل يشري ال ؛اثنتاف - إْسَباغ َواثْػَنَتاف فَػَرِيَضة َمرَّةً  الُوُضْوءَ  ِإفَّ  - لليسرى واحدة  إىل يشري وإظلَّ
 ادلراد ،إسباغ ىذا ،مرَّتي اليسرى اليد نغسل أف ،مرَّتي اليمن اليد نغسل أف ،مرَّتي الوجو نغسل أف ،الغسل

  ؟ىو ما االسباغ من
ا األّوىل الغسلة أفَّ  من مطمئناً  تكن مل إذا  مجيع إىل الوصوؿ يف والكماؿ بالتماـ كافية كانت ما ردبَّ

 إسباغ ألجل ثانية غسلةً  وجهك تغسل أف ،ثانية غسلةً  تغسل فأف الوضوء إسباغ أردت فإذا ،األجزاء
 أجزاء مجيع إىل وصل قد ادلاء أفَّ  من متأك داً  اإلنسافُ  يكوف كي مستحب أمرٌ  الوضوء إسباغ ،الضوء

 ىذه يف احلديث عليكم أكثر أف أُريد ال أنا ،سلتصرة قاعدة فهذه ،الوضوء يف غسلها غَلبُ  الَّيت األعضاء
 توضأ الباقر إمامنا أفَّ  كيف قليل قبل عليكم قرأتُ  مثلما يكفي - فَػَرِيَضة َمرَّةً  الُوُضْوءَ  ِإفَّ  - التفاصيل

 اليسرى يده وغسل ،مرَّةً  اليمن يده وغسل ،مرَّةً  وجهو غسل ،مرَّة مرَّةً  فغسل ا رسوؿ وضوء أصحابوِ  أماـ
 .إْسَباغ َواثْػَنَتاف فَػَرِيَضة َمرَّةً  الُوُضْوءَ  ِإفَّ  - مرَّةً 

 إمامنا عن ،والعشروف الرَّابع احلديث ،381 صفحة ،الش يعة وسائل من عليكم أقرأىا أيضاً  أخرى وقاعدة
 ،الوضوء نقض إىل تؤد ي الزيادات اإلضافات يعين - َكَناِقِضوِ  َكافَ  الُوُضوء ِفي تَػَعدَّى َمنْ  - الصَّادؽ

 الشَّرعي احلدّ  ىذا على إضافات أضاؼ من ،مثَلً  ثَلثاً  غسل من اثنتي من أكثر غسل من ذلك على مثاؿ
 ،حدود لوُ  فالوضوء ،الوضوء بطَلف إىل سيؤد ي ذلك فإفَّ  كاف بابٍ  أي   من والعرتة النَّبّ  حديث يف ادلبيَّ 

 تَػَعدَّى َمنْ  - واضحة فالقاعدة الطَّاىرة والعرتة نبّينا كلمات من قليل قبل بّينتها كما رسـو لوُ  ،طقوس لوُ 
 .َكَناِقِضوِ  َكافَ  الُوُضوء ِفي

 َداوود َعن - الكشي رجاؿ عن الر واية نقل قد وىو ،الوسائل من أقرأ وأنا ،عليكم أقرأىا مجيلة روايةٌ  ىناؾ
ةُ  كم ادلراد - ؟الطََّهارَة ِعدَّةُ  َكم ،ِفَداؾ ُجِعْلتُ  :َلوُ  فَػُقْلتُ  ،اهلل َعْبد أَِبي َعَلى َدَخْلتُ  :قَاؿَ  الَرّقي  عد 

 - فَػَواِحَدة اهلل َأْوَجَبوُ  َما :فَػَقاؿَ  - يدي وجهي أغسل مرَّة كم ،أغسل مرَّة كم الوضوء يف يعين ؛الطَّهارة
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 - واحدة مرَّة ومسحي بغسلي نزؿ ،ا رسوؿ على نزؿ جربائيل أفَّ  ؛الرَّضوي الفقو يف علينا مرَّ  ما مثل
َها َوَأَضاؼَ  فَػَواِحَدة اهلل َأْوَجَبوُ  َما :فَػَقاؿَ   أي   عن ؛النَّاسِ  لضعف - النَّاس ِلَضْعفِ  َواِحَدة اهلل َرُسوؿ ِإلَيػْ
 َوَمن - ثانية غسلةً  أضاؼ ا فرسوؿ ،األّوىل ادلرَّة يف الوضوء اتقاَّنم عدـ جهة من النَّاس لضعف ؟شيءٍ 
  ؟دلاذا - َلوُ  َصاَلةَ  َفاَل  - البيت ألىل ادلخالفوف يفعل كما - َثاَلثَاً  َثاَلثَاً  تَػَوضَّأَ 

 َثاَلثَاً  َثاَلثَاً  تَػَوضَّأَ  َوَمن - كناقضوِ  الوضوء يف تعدَّى من القاعدة علينا مرَّت وكما ،بطهور إالَّ  صَلة ال ألنَّوُ 
ُثين اإلماـ - َذا ِفي َمَعوُ  أَنَا -قوؿ:ي الَرق ي داوود - َلوُ  َصاَلةَ  َفاَل   َزْرِبي اْبنُ  َداوود َجاَءهُ  َحتَّى - ىكذا ػُلد 

 َثاَلثَاً  تَػَوضَّأَ  َوَمن - لو وقاؿ أجابو واإلماـ اإلماـ سأؿ الرقي داوود الكَلـ ىذا - الطََّهارَة ِعدَّة َعنْ  َفَسأََلوُ 
 ،الطََّهارَة ِعدَّة َعنْ  َفَسأََلوُ  - دخل قد زريب ابن بداوود وإذا احلاؿ ىذا على أنا يقوؿ - َلوُ  َصاَلةَ  َفاَل  َثاَلثَاً 
 قليل قبل قالوُ  ِلما سلالفٍ  بنحوٍ  بالضبط ،بالضبط - َلوُ  َصاَلة َفاَل  َعْنوُ  نَػَقصَ  َمنْ  ،َثاَلثَاً  َثاَلثَاً  :َلوُ  فَػَقاؿَ 

 فَػَراِئِصي فَاْرتَػَعَدت :الَرّقي َداوود قَاؿَ  ،َلوُ  َصاَلة َفاَل  َعْنوُ  نَػَقصَ  َمنْ  ،َثاَلثَاً  َثاَلثَاً  :َلوُ  فَػَقاؿَ  - الرّقي لداوود
 عنو نقص من ثَلثاً  ثَلثاً  :لوُ  يقوؿ اآلف ،باطلة والصََّلة ،غلوز ال ىذا :يل قاؿ ثواين قبل اآلف ؟ىذا ما -

 تَػَغّير َوَقدَ  ِإلي اهلل َعْبدِ  أَبُو فَأَْبَصرَ  ،الشَّْيطَاف َيْدُخَلِني َأفْ  وََكادَ  فَػَراِئِصي فَاْرتَػَعَدت :قَاؿَ  - لوُ  صَلة فَل
 - اأَلْعَناؽ َضْربُ  َأو الُكْفر ُىو َىَذا َداوود يَا اْسُكنْ  ،الُكْفر ُىو َىَذا ،َداوود يَا اْسُكن :فَػَقاؿ ،َلْوِني
 ابن داوود إىل يشري أنَّوُ  أو ،الرّقي داوود إىل تتسرَّب بدأت الَّيت الشَّيطانيَّة احلالة إىل يشري ؛الكفر ىو ىذا
  .األعناؽ ضرب بي وما الكفر بي ما شديدٍ  امتحافٍ  يف سيقعُ  فهو بذلك ؼلربه مل إذا زريب

 َفَخَرْجَنا :قَاؿَ  ،اأَلْعَناؽ َضْربُ  َأو الُكْفر ُىو َىَذا ،َداوود يَا اْسُكنْ  :فَػَقاؿَ  - ذلك بعد ستتضح القضيَّة
 َداوود َأْمرَ  َجْعَفرٍ  أَِبي ِإلى أُْلِقي َقد وََكافَ  ،اْلَمْنُصور َجْعَفرٍ  أَِبي ُبْسَتاف ِجْوار ِإلى َزْرِبي اْبن وََكاف ِعْنِده ِمن
 وََكافَ  - فارسية تسمية ،فارسية اللفظة ىذه زريب - ُمَحمَّد اْبن َجْعَفر ِإلى َيْخَتِلفُ  ،رَاِفِضي َوأَنَّوُ  َزْرِبي ابن
 أَبُو فَػَقاؿَ  ،ُمَحمَّد اْبن َجْعَفر ِإلى َيْخَتِلفُ  ،رَاِفِضي َوأَنَّوُ  َزْرِبي ابن َداوود َأْمرَ  َجْعَفرٍ  أَِبي ِإَلى أُْلِقي َقد

 فَِإّني ُمَحمَّد اْبن َجْعَفر وضوء تَػَوَضأ ُىو فَِإف - هءوضو  إىل - َطَهارَتِو ِإلى ُمطَِّلعٌ  ِإّني :اْلَمْنُصور َجْعَفر
 أَبُو فَاطَّلعَ  ،َوقَػتَػْلُتوُ  رَاِفِضي أَنَّوُ  ِمنْ  - القوؿ عليو صدَّقتُ  يعين - الَقْوؿ َعَلْيو َحقَّْقتُ  ،َطَهارََتوُ  أَلَْعِرؼُ 

 َكَما َثاَلثَاً  َثاَلثَاً  الوُضوء َزْرِبي اْبن َداوود فََأْسَبغ يَػَراه َل  َحْيث ِمن ِللصَّاَلة يَػتَػَهيَّأ َوَداوود اْلَمُنُصور َجْعَفر
 فَػَلمَّا :َداوود فَػَقاؿَ  :قَاؿَ  ،َفَدَعاه اْلَمْنُصور َجْعَفر أَبُو ِإلَْيوِ  بَػَعثَ  َحتَّى وُضوؤه تمَّ  َفَما اهلل َعْبد أَبُو َأَمَرهُ 
 َقد ،َكَذِلك أَْنتَ  َوَما بَاِطل َشْيءٌ  ِفْيكَ  ِقْيلَ  داوود يَا :َوقَاؿ ِبي رََحبَّ  - ادلنصور على - َعَلْيو َدَخْلتُ  َأفْ 

 :قَاؿَ  ،ِدْرَىم أَْلف ِبِمَئة َلوُ  َوَأَمر ،ِحلّ  ِفي فَاْجَعْلِني الرَّاِفَضة َطَهارَةَ  َطَهارَُتكَ  َولَْيس َطَهارَِتك َعَلى اْطَلْعتُ 
اً  خبيَلً  َكاف الدوانيقي ادلْنُصور َىَذا - الَرق ي َداوود فَػَقاؿ  ينتشر كي األفاعيل ىذه مثل يفعل ولكنَّوُ  جدَّ
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 الشخص يكوف أف وكيف ،القتل عاقبتو رافضيَّاً  الشخص يكوف أف خطورة مدى النَّاس يعرؼ كي ،اخلرب
 بالدوانيقي ُُس ي ،الُبخَلء أخبل من فالدوانيقي وإالَّ  ،واذلدايا واحلظوة األمواؿ سيناؿ وكيف للعباسيي مواليَّاً 
انق على بغداد مدينة بناء يف اشرتكوا الَّذين العمَّاؿ ػُلاسب كاف ألنَّوُ  انق ،الدَّ  كاف ،الفلس من أقل والدَّ

 ،ِدْرَىم أَْلف ِبِمَئة َلوُ  َوَأَمر ،ِحلّ  ِفي فَاْجَعْلِني - بالدوانيقي فُسم ي الدوانيق على عسرياً  حساباً  ػلاسبهم
 :َزْرِبي اْبن َداوود َلوُ  فَػَقاؿ ،اهلل َعْبد أَِبي ِعْند َزْربي اْبن َوداوود أَنَا اْلتَػَقْيت :الَرق ي َداوود فَػَقاؿ :قَاؿَ 

نْػَيا َدارِ  ِفي ِدَماَءنَا َحَقْنتَ  ِفَداؾ ُجِعْلتُ   يف أملنا ىو وىذا - اْلَجنَّة َوبَػرََكِتكَ  بَِيِمْيِنكَ  َنْدُخل َأفْ  َونَػْرُجو الد 
 يف عليهم ػُلافظ أف ،ادلؤمني على ػُلافظ أف ؟ىي ما وجودهِ  حكمةُ  اإلماـُ  ؟تقوؿ ماذا الر وايات ،زُلَمَّد آؿ

 إذا وكيما ،الز يادة عن ردَّىم ،ردَّىم شيئاً  ادلؤمنوف زاد إذا كيما :قالت ىكذا الر وايات ،االذباىات مجيع
 .أسبّهم شيئاً  نقصوا
نْػَيا َدارِ  ِفي ِدَماَءنَا َحَقْنتَ  ،ِفَداؾ ُجِعْلتُ  :َزْرِبي اْبن َداوود َلوُ  فَػَقاؿ  بَِيِمْيِنكَ  َنْدُخل َأفْ  َونَػْرُجو الد 

 ِعبدِ  أبُو فَػَقاؿَ  ،اْلُمؤِمِنين َجِمْيعِ  ِمنْ  َوبِِإْخَواَنكَ  ِبك َذِلكَ  اهلل فَػَعلَ  :اهلل َعْبدِ  أَبُو فَػَقاؿَ  ،اْلَجنَّة َوبَػرََكِتكَ 
 ُكل و بِاأَلْمرِ  َفَحَدثْػُتوُ  :قَاؿَ  ،َروَعُتو َتْسُكنَ  َحتَّى َعَلْيُكم َمرَّ  ِبَما الَرق ي َداوود َحد ث :َزْرِبي اْبن ِلَداوود اهلل
 يتوضأ أف بقضيَّة - َأفْػتَػْيُتوُ  ِلَهَذا :اهلل َعْبدِ  أَبُو فَػَقاؿَ  - ادلنصور جعفر أيب حكاية احلكاية عليو قصَّ  -

 َمثْػَنى تَػَوضَّأ َزْرِبي ابنَ  َداُوود يَا :قَاؿَ  ثُمَّ  ،الَعُدو َىَذا َيدِ  ِمن الَقْتل َعَلى َأْشَرؼَ  َكافَ  أِلَنَّوُ  - ثَلثاً  ثَلثاً 
 كما االسباغ ألجل مثن مثن - َلك َصاَلة َفاَل  - مثن مثن - َعَليو ِزْدتَ  ِإفْ  َوأَنَّك َعَلْيو َتِزَدفَّ  َوَل  َمثَنى
 َفرِيَضةٌ  َمرَّة الُوُضوءَ  ِإفَّ ) ؟الر ضا إمامنا قاؿ ماذا ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الر ضا إمامنا عن القاعدة مرَّت

  .الطقسي بعدهِ  يف الوضوءُ  ىو ىذا (،ِاْسَباغ َواثْػَنَتاف
 .الفاصل بعد ذلك عن سأربدَّثُ  مضمونوِ  يف أمَّا

 صفحة ،لبناف ،بريوت ،للمطبوعات التعارؼ دار طبعة ،الشَّريف الكايف كتاب من الثَّامن اجلزء ىو ىذا
رَ  َأفَّ  َلو - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ إمامنا عن ،863 احلديث ،839  اْلُفَرات أََتى َعلي   َوِلي   َغيػْ

 اْلَحْمدُ  :قَاؿَ  فَػَرغ فَػَلمَّا ،اهلل ِبْسمِ  :َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ  زَِخْيَخاً  يَػُزخ   َوُىو َجْنَبِيو َعَلى َماَؤهُ  َأْشَرؼَ  َوَقد
 َلو - الفرات َّنر إىل جاء ؟الفرات َّنر إىل جاء الَّذي ىذا ىو من - ِخْنزِْير َلْحمُ  َأو َمْسُفْوَحاً  َدَماً  َكافَ  ،هلل
رَ  َأفَّ   ىي عليّ  َوالية الصََّلة منظومة يف األساس أفَّ  يف ؛قليلٍ  قبل الكَلـُ  تقدَّـ مثلما - َعلي   َوِلي   َغيػْ

 مقد مة ىو ،الصََّلة منظومة من جزءٌ  فالوضوءُ  ،اجلو ىذا يف الر وايةُ  ىذه ،عليها البناء يكوف األساس
 يوايل ال الَّذي ىذا ،علي   َواليةُ  ىي الَّيت األرض ىذه على تقفُ  كل ها وادلضموفُ  والطقوسُ  الوضوءُ  ،الصََّلة

 كثرة من يفيض أف يكاد ؛جنبيو على ماؤه أشرؼ - َجْنَبِيو َعَلى َماَؤهُ  َأْشَرؼَ  َوَقد - الفرات إىل جاء عليَّاً 
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 سريعاً  جرياناً  غلري ،تدافعاً  يتدافع ادلاءُ  ،يتدافع ادلاء ؛زخيخا يزخ   - زَِخْيَخاً  يَػُزخ   َوُىو - النهر ىذا يف ادلاء
 ؟ فعل فماذا - زَِخْيَخاً  يَػُزخ   َوُىو -

 حّتَّ  ادلاء المست حي وكّفو ،بكف و تناوؿ صلس بوعاءٍ  مثَلً  ادلاء يتناوؿ مل - اهلل ِبْسمِ  :َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ 
 الُسنن غلري إنَّوُ  - اهلل ِبْسمِ  :َوقَاؿَ  ِبَكف وِ  فَػتَػَناَوؿَ  - كثري جاري ماءٌ  فهذا ،طهرت صلسة كانت لو

 ىذا كاف ماذا ؟األمر هبذا يقـو الَّذي من ،مسلم ىذا قطعاً  - هلل اْلَحْمدُ  :قَاؿَ  فَػَرغ فَػَلمَّا - وادلستحبات
 لو يعين ،الوضوء حاؿ يف بنفسوِ  غلري األمر ىذا - ِخْنزِير َلْحمَ  َأوْ  َمْسُفوَحاً  َدَماً  َكافَ  -؟ إليو بالن سبة ادلاء

 إىل إضافةً  تنجيسوِ  يف سبباً  سيكوف بدنوِ  على يُلقيو الَّذي ادلاء ىذا يعين ،مسفوح بدـٍ  يتوضأ فإنَّوُ  توضأ
 ِلمن األعليةِ  بالغة القضيَّةُ  ىذه ،مسفوح بدـٍ  سيتوضأ فإنَّوُ  يتوضَّأ أف أراد لو - َمْسُفوَحاً  َدَماً  َكافَ  - صلاستوِ 

  .عنها احلديثُ  تقدَّـ الَّيت الصََّلة منظومة مع ينسجمُ  الَّذي بالنَّحو يتوضَّأ أفْ  أراد
 وطاىراً  ُمطلقاً  ماءً  يكوف لن وضوئوِ  يف يستعملوُ  أفْ  يُريد الَّذي ادلاء ىذا أفَّ  من يعرؼ أفْ  البُدَّ  فادلتوضئ

 ىذا ؽلتلكُ  ألنَّو ادلتوضئ ىذا يتصوَّر فَل ،علي   والية ىو أساسٍ  على إالَّ  وضوءً  ذلك بعد وُمنتجاً  وُمطه راً 
 ألجل ادلاؿ دفع قد فهو ،الفندؽ ىذا يف الغرفة ىذهِ  مثَلً  استأجر ألنَّوُ  أو البيت ىذا استأجر ألنَّوُ  أو البيت

 ،آخر مكافٍ  أي   يف أو فيو نزؿ فندؽٍ  يف كاف أو استأجره بيتٍ  يف كاف أو ؽللكوُ  بيتٍ  يف كاف إفْ  ادلاء ىذا
 حبسب ،امتلكو ما بسب ىي احلقيقية اإلباحة ادلاءِ  إباحة أفَّ  فيتصوَّر ادلاء ىذا إزاء ادلاؿ دفع قد وىو

 .عريف ظاىريٍ  أفقٍ  يف ىذا ،ادلاء استباح قد فهو ماؿٍ  من دفع ما حبسب ،العامل ىذا يف واألعراؼ القواعد
 ،ادلاء ىذا يستعمل الَّذي على ،علي   والية على تتوقَّفُ  ادلاء ىذا وطهارة ،ادلاء ىذا استباحة :احلقيقةِ  أفق يف

 ىذه يستحضر مل إفْ  ،لعلي   واليتوِ  بسببِ  ادلاء ىذا وطهارة ادلاء ىذا إباحة ،ادلعن ىذا يستحضر أفْ  فعليو
 طلاطبهم ضلن (،الَخاِلق َيْشُكر َلم اْلَمْخُلوؽَ  َيْشُكرْ  َلم َفَمنْ ) ،عليو أنعم الَّذي مع األدب يسيء إنَّوُ  ادلعاين

 منطقُ  ىو ىذا ،نعمهم من الن عمةُ  وىذه (،النػ َعم َأْولَِياءُ ) :الوصف هبذا طلاطبهم الكبرية اجلامعة الز يارة يف
  .بو لنا شأف ال آخر منطقٍ  أي   عن بعيداً  والعرتة الكتاب ثقافة

 يف ،مرة الشهر يف ولو قليل قبل قلت كما ،ادلعن ىذا يستحضر أف ،ادلاء إىل يتوجَّو أفْ  عليو فادلتوضئُ 
 وأفْ  ادلعاين ىذه يستحضر أفْ  ػلاوؿ ،واحدة مرَّة الشهر يف ولو ،ادلعاين ىذه يعيش واحد يـو الشهر

 يكوف لنْ  ،طاىراً  يكوف لنْ  ادلاء ىذا أفَّ  يعلم وىو الوضوء إىل يذىب أفْ  ،ادلاء إىل يذىب أفْ  ،يعيشها
 كي ادلاء ىذا ،استعماؿ يف اإلجازة أعطاه الَّذي ىو لعلي   والؤه ،ادلتوضئ والء لعلي   والئو بسببِ  إالَّ  ُمَطه راً 
 العقيدة هبذهِ  يعتقد ال ولكنَّوُ  عليَّاً  يُوايل الشَّخص ىذا كاف لو الشَّخص ىذا كاف لو وإالَّ  ،ُمَطه راً  يكوف
ا نعم ،واضح ،واضح خلل ،وضوئوِ  يف خللٌ  ُىناؾ ا ،بوِ  يعتقد ولكنَّو األمر ىذا عن يغفل ردب   ىذا ينسى ُردبَّ
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ا أو ،بوِ  يعتقد ولكنَّوُ  األمر  قلبوُ  وإفَّ  ،بذلك يعتقدُ  فإنَّوُ  َتعلَّم أو ُعلَّم لو ولكن ،أحد يُعل مو مل جاىلٌ  ىو ردبَّ
 ضلنُ  ،خلل فيو الوضوء ىذا العقيدة ىذه دوف من أمَّا ،صحيح الوضوء ىذا نعم ،ادلعن ذلذا ويبش   يهش  

 يف الكَلـ ،ادلضموف دوف من ذلا قيمة ال الطقوس ،الطقوس عن الكَلـ انتهى ،ادلضموف عن نتحدَّث
 مرَّ  الَّيت الرسـو تلك ىو جسد أيضاً  للوضوء ،جسدهِ  يف ورُسو وىيئتوِ  الوضوء طقس وتفاصيل الطقوس
 أفْ  البُدَّ  األمر ىذا ،الوضوء روح عن ،الوضوء مضموف عن ،الروح عن نتحدَّث اآلف ضلنُ  ،عنها احلديث

 ذلذه ِوفقاً  إالَّ  صحيحاً  وضوءاً  ينتج ولن وُمَطه راً  طاىراً  يكوف لن ادلاء ىذا أفَّ  من وواضحاً  شاخصاً  يكوف
 اِ  صلواتُ  احلسن ابن احُلجَّة زماننا إلماـ والئِنا يف أخرى وبعبارةٍ  لعلي   ِوالئنا يف تتجلَّى الَّيت اإلجازة
 .عليو وسَلموُ 

 ذوي طبعة ىي الطبعة وىذه ،191 صفحة ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري إمامنا تفسري يف نقرأ ضلنُ 
ثنا العسكري إمامنا ،القرىب  اْلصَّاَلة ِمْفَتاحُ  :اهلل َرُسوؿ َوقَاؿ - وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن ػُلد 

 - ُغُلوؿْ  ِمنْ  َصَدَقةً  َوَل  ،َطُهور ِبَغيرِ  َصاَلةً  اهلل يَػْقَبلُ  َوَل  ،التَّْسِليم َوَتْحِليُلَها التَّكِبير َوَتْحرِيُمَها الطَُّهور
 َمعَ  الطَّاَعات ِمن َشيء َوَل  ِبو ِإلَّ  اْلصَّاَلةُ  تُػْقَبلُ  َل  الَّتي اْلصَّاَلة َطُهورِ  َأْعظَّمَ  ِوِإفَّ  - يعين اخليانة الغلوؿ
 َوُمَعاَداةُ  َأْولَِيائِِهَما َوُمواَلةُ  الَوِصي ين َسي دُ  َوأَنَّوُ  َعِلي   َوُمَواَلةُ  اْلُمْرَسِلين َسي دُ  َوأَنَّوُ  ُمَحمَّد ُمَواَلةُ  فَػْقِدهِ 

 .َأْعَدائِِهَما
 تَػَناثَػَرت َوْجَهوُ  فَػَغَسل تَػَوضَّأ إَذا الَعْبد ِإفَّ  - وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن أيضاً  ،195 صفحة يف

 زماننا إماـ والء وعليّ  زُلَمَّد والء الصََّلة طهور أعظم َوِإف ،ادلتقد ـ بادلضموف ولكن - َوْجِهو ُذنُوب َعنوُ 
 احلقيقي الطهور أفَّ  ؛ادلعن ىذا نستحضر أفْ  البُدَّ  الوضوء إىل نتوجَّوُ  فحينما ،الصََّلة طهور أعظم ىو ىذا
 والءٌ  زماننا إماـُ  فوالء ،زماننا إماـ والءِ  يف ىو احلقيقي الطهور أفَّ  ادلضموف ىذا ،زماننا إلماـ والئنا يف ىو

 أفْ  إليو نتوجَّو الَّذي اجململ العنواف ،لعلي   بواليتنا إالَّ  وُمطه راً  طاىراً  يكوف لنْ  ادلاءُ  وىذا ،وعلي   ِلُمَحمَّد
 طُلاطبوُ  حّتَّ  أو نياتنا يف ،قلوبنا يف ادلعن ىذا كاف سواء ،ادلعن ىذا نعيش أف زماننا إماـ إىل نتوجَّو

 ،صُلريها ضلنُ  طقوس ىذه ا رسوؿ ابن يا ادلاء هبذا ىو ما الطهور أعظم وأفَّ  احلقيقي الطهور أفَّ  ،بألسنتنا
 نعيشها الصورة ىذهِ  ،الصورة ىذهِ  نعيش أفْ  ،احلقيقي الطهور ىو ىذا ،ا بقيَّة يا والؤؾ احلقيقي الطهور

 أفْ  ادلتوضئ أي ها ؽلكنك مرَّت الَّيت التفاصيل ىذه ُكل ،النية ىذه نستحضر نتوضَّأ حينما الوضوء عند
  .زبتصرىا

 يف ُمشكلةً  صارت الَّيت النيةِ  ذلذه حاجة ال ،الظهر لصَلة مثَلً  ادلغرب لصَلة تتوضَّأ كي تقـو اآلف أنت
 انتهى الظهر لصَلة تتوضأ أف تريد تعرؼ أنت ،لسانياً  األلفاظ استحضار أو ذىنياً  األلفاظ استحضار
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 الطهور ،بلسانك أو بقلبك كاف إفْ  ،ا رسوؿ ابن يا ُقل ،زمانك إمامك إىل توجَّو ،ىذهِ  ىي نيَّتك ،األمر
 ابن يا ُقل) :توضأ النية هبذه ،الوضوء أعظم ىذا ،الطهور أعظم وىذا ،وتوضَّأ وانتهينا ،واليتك ىو احلقيقي

 األمر كاف إذا ،واليتك عن ُمتفرَّعة طقوس وىذه طقوس وىذه (،واليتك ىو احلقيقي الطهور ا رسوؿ
 َغَسلَ  َوِإَذا َوْجِهو ُذنُوبُ  َعْنوُ  تَػَناثَػَرت َوْجَهو فَػَغَسلَ  تَػَوضَّأ ِإَذا الَعْبدَ  ِإفَّ  - احلديث ىذا يأٌب الصورة هبذه
 َمَسحَ  َوِإَذا رَأِسو ُذنُوبُ  َعنوُ  تَػَناثَػَرت ِبرأِسوِ  َمَسح َوِإَذا َيَديو ُذنُوبُ  َعنوُ  تَػَناثَػَرت اْلِمْرفَػَقين ِإلى َيَدِيوِ 

 َأْعَضاُؤه َطُهَرت ،الرَِّحيم الرَّْحَمنِ  اهللِ  ِبْسمِ  :ُوَضوئِو َأوَّؿِ  ِفي قَاؿَ  َوِإفْ  ،رِْجَليو ُذنُوبُ  َعْنوُ  تَػَناثَػَرت رِْجَليو
 ما إىل ُملتفتاً  يكوف أف عليو ولكن ،الرَّحيم الرَّمحن ا بسم :وضوئو أوَّؿ يف قاؿ إفْ  - الذ نُوب ِمن ُكل ها
 ىو الرَّحيم الرَّمحن ا اسم ،الرَّحيم الرَّمحن ا ِبسمِ  ،زماننا إماـ ىو ىنا مذكوراً  جاء الَّذي ا فأسم ،يقوؿ
  .احلسن ابنُ  احُلجَّة ىو ؟ا وجو ىو من ؟ا اسم ىو من ،ا باسم ُتسم ي فأنت زماننا إماـ
 ِفي قَاؿَ  َوِإفْ  ،الذ نُوب ِمن ُكل ها َأْعَضاُؤه َطُهَرت ،الرَِّحيم الرَّْحَمنِ  اهللِ  ِبْسمِ  :ُوَضوئِو َأوَّؿِ  ِفي قَاؿَ  َوِإفْ 
 ،أَْنت ِإلَّ  ِإَلو َل  َأفْ  َأْشَهدُ  ،َوِبَحْمِدؾ اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  -؟ قاؿ ماذا - الَجَنابَة ِمن ُغْسِلو َأو ُوُضوئِو آِخرِ 

 نَِبي ك بَعدَ  َوَخِليَفُتك َولِي ك َعِليَّاً  َأفَّ  َوَأْشَهدُ  ،َوَرُسوُلك َعْبُدؾَ  ُمَحمَّداً  َأفَّ  َأْشَهدُ  ،ِإلَيك َوأَتُوبُ  َأْستَػْغِفُرؾَ 
 - الشََّجر َوَرؽُ  يَػَتَحاتّ  َكَما ُكل ها ُذنُوبُو َعنوُ  تْ َتَحاتَّ  ،ُخَلَفاُؤؾ َوَأْوِصَياَءه َأْولَِياَءه َوَأفَّ  ،َخِليَقِتك َعَلى
 َويُػَقد ُسو اهلل ُيَسب ح َمَلَكاً  ُغْسِلو َأوْ  ُوُضوئِو َقَطَرات ِمن َقْطَرةٍ  ُكل   ِبَعَددِ  اهللُ  َوَخَلق - يتساقط كما يعين

 ،احلديث ويستمر - اْلُمتَػَوض ئ ِلَهذا َذِلك َوَثوابُ  الطَي ِبين وآِلو ُمَحمَّد َعَلى َوُيَصل ي َوُيَكبػ ُره َويُػَهل ُلو
 ،وعلي   زُلَمَّد إىل تقودنا العبائر ُكل   االلفاظ كل   ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّد إىل بنا تعود ُكلَّها ادلضامي أفَّ  تَلحظوف

م ؟يوج هوننا جهةٍ  أيّ  إىل وعلي   وزُلَمَّد  اِ  صلواتُ  احلسن ابن احُلجَّة إىل زماننا إماـ إىل يوجهوننا إَّنَّ
 .عليو وسَلموُ 

 الرَّمحن ا بسم الر واية مرَّت - ُوُضوئوِ  ِعْند اهلل ذََكر َمنْ  -؟ نقرأ ماذا الرَّضوي الفقو يف :الرَّضوي الفقو يف
 الر جاؿ علم قذارات من ودعك ،الرَّضوي الفقو وصحَّة العسكري تفسري صحة على يدل ك وىذا ،الرَّحيم
 بعضها يشد   والر وايات األحاديث تَلحظوف ،األوساخ ىذهِ  ُكل   من دعك ،األصوؿ علم وصلاسات ادلقرفة
 الفقو من عليكم أقرأ ،واحدة وعقائديةٍ  وفقهيةٍ  فكرية منظومةٍ  يف وتتكاملُ  ،بعضاً  بعضها ويشرحُ  بعضاً 

 ِمنْ  َطُهر ُوُضوئِو ِفي اهلل ِاْسمَ  َيْذُكر َلم َوَمنْ  ُكل و َجَسُدهُ  َطُهر ُوُضوئوِ  ِعْند اهلل ذََكر َمنْ  - الرَّضوي
 أفْ  واحد بوضوء كل و جسدؾ طهارة أردت إذا لكن ،الوضوء أعضاء فقط يعين - اْلَماءْ  َأَصابَوُ  َما َجَسِدهِ 

 تتوضأ ،زمانك إماـ إىل تتوجَّو أفْ  ؛الر وايات عنوُ  ربدَّثت الَّذي األعظم الطهور ىو وىذا ،زمانك إماـ تذكر
 ،خنزير بدماء تتوضَّأُ  فإنَّك عليَّا توايل تكن مل إذا ،عليَّاً  توايل ألنَّك إالَّ  يُطه رؾ لن ادلاء ىذا أفَّ  تعلم وأنت
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 تتوضأ إنَّك (،ِخْنزِير َلْحم أو َمْسُفوَحاً  َدَماً  َكافَ ) :يدي بي زالت ال الر واية ىذه ،الر وايات علينا مرَّت
 زمانك إماـ ذكرت ولو ،وضوءاً  سيكوف ُوضوءؾ ،يَُطه رؾ ىنا ادلاء علي   ِوالء ربملُ  ألنَّك ،خنزير بدماء

 - ُكل و َجَسُدهُ  َطُهر ُوُضوئوِ  ِعْند اهلل ذََكر َمنْ  - الوضوء هبذا كل و سيطهر جسدؾ فإفَّ  إليو وتوجَّهت
 َوَمنْ ) ؟ىذا ىو من با اعتصم من ،با اعتصاـٌ  ىو ا ذكر ، والءٌ  والؤىم ، ذكرٌ  ىو ذكرىم
 َعزَّ  بِاهلل ِاْعَتَصم فَػَقد ِبُكم ِاْعَتَصمَ  َوَمنْ  - با اعتصم ا ذكر من - بِاهلل ِاْعَتَصم فَػَقد ِبُكم ِاْعَتَصمَ 

 (.وَجلَّ 
 ،زماننا إماـ ؟ىو من ا اسم ،ا واسم ،الرَّحيم الرَّمحن ا ِبسمِ  قاؿ يعين - ُوُضوئِو ِعْندَ  اهلل ذََكرَ  َمنْ 

ـُ ) :ادلؤمني أمري طُلاطب ىكذا  صادقهم ،الرَّضي ا اسمُ  ىو زماننا وإماـ (،الرَِّضي   اهلل ِاْسم َعَلى اْلسَّاَل
 ِاْسمَ  َيْذُكر َلم َوَمنْ  ،ُكل و َجَسُدهُ  َطُهر ُوُضوئوِ  ِعْند اهلل ذََكر َمنْ  - (الُحْسَنى اأَلْسَماءُ  َواهللِ  َنحنُ ) :يقوؿ

 علي   بوالية ُمعتقداً  يكوف أفْ  بشرط ؟شرط بأي بشرط - اْلَماءْ  َأَصابَوُ  َما َجَسِدهِ  ِمنْ  َطُهر ُوُضوئِو ِفي اهلل
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   بوالءِ  الشَّرط هبذا إالَّ  تتحقَّق لنْ  الطهارة أفَّ  معتقداً  يكوف وأفْ 
 يف جاء شلَّا جانباً  اقرأ، الوضوء عند إيرادىا ذكرىا يستحب   الَّيت األدعيةِ  من الرَّضوي الفقو يف أيضاً  جاء شلَّا

 َوْجَهوُ  َغَسلَ  ثُمَّ  - الواجب احلد إىل أذىب لكنَّين أكثر تفاصيل ىناؾ - َوْجَهوُ  َغَسلَ  ثُمَّ  - الرَّضوي الفقو
َيض   أو ،الُوُجوه ِفيوِ  تُػبَػّيضُ  َيوـَ  َوْجِهي ُتَسو دْ  َوَل  الُوُجوه ِفيوِ  َتْسَود   َيوـَ  َوْجِهي بَػي ض اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿَ   ِفيوِ  تَػبػْ

 بَػي ض اللَُّهمَّ  - الوجوه فيو َتْسود   أو الوجوه فيو ُتسّودُ  ،الوجوه فيو تَبيض   أو الوجوه فيو تُبّيض - الُوُجوه
 ال حسنةٌ  علي   فحبُ ) ،علي   بعداء ؟شيء بأي   الوجو وسوادُ  ،علي   بوالء ؟شيء بأي   الوجو بياض - َوْجِهي

 ،حسنة معها تنفع ال سيئة علي   وبُغض ،الوجو ُتسو د ال السيئات ،أبيض الوجو يبقى (،سيئة معها تضر  
 َمَناِبر َعَلى وَشيَعُتك) ،غريهِ  مع الوجو وسواد علي   مع الوجو بياض ،تُػبَػي ضوُ  ال احلسنات ،أسود الوجو يبقى
َيضَّة ُوُجوُىهم نُػْور ِمن  يف أحاديثهم يف نقرأ وىكذا ،الشَّريف الن دبة دعاء يف نقرأ ىكذا أليس - ُمبػْ

َيضَّة ُوُجوُىهم نُػْور ِمن َمَناِبر َعَلى وَشيَعُتك - كلماهتم  الغرّ  قائد بأنَّو نعرفوُ  الَّذي ىو َعِلي نا (،ُمبػْ
 ،جباىهم من األنوار أشرقت الَّذين ،البيضاء الوجوه أصحاب ،ادلنرية الوجوه أصحاب الغرّ  ،اْلُمحجَّلي

 .اْلُمَحجَّلي الغرّ  قائد فَعِلي نا ،األبيض ىو األغر
 اللَُّهمَّ  - آخر شيء وال علي   والءُ  وجهك بياضُ  ؟وجهك بياضُ  ىو ما تتوضأ وأنت - َوْجِهي بَػّيض اللَُّهمَّ 
 أو ،الُوُجوه ِفيوِ  تَبَيض   َيوـَ  َوْجِهي ُتَسو دْ  َوَل  ،الُوُجوه ِفيوِ  َتْسَود   أو الُوُجوه ِفيوِ  دُ ُتَسوَ  َيوـَ  َوْجِهي بَػي ض

 ِاعِطِني اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ الُيْمَنى َيَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  - عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   بوالءِ  - الُوُجوه ِفيوِ  تُػبَػي ضُ 
 ،اليمي أصحاب ىؤالء باليمي يُعطى الَّذي الكتاب ىذا - ِبَشَماِلي الِجَناف ِفي َواْلُخْلد بَِيِميِني ِكَتاِبي
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 الوالءِ  صكُ  إنَّوُ  ؟كتابٍ  أي   باليمي يعطى الَّذي الكتاب ىذا ،علي   أصحابُ  اليمي وأصحابُ  علي   اليميُ 
 َواْلُخْلد بَِيِميِني ِكَتاِبي ِاعِطِني اللَُّهمَّ  - لعلي   والئي صكَّ  أعطين - بَِيِميِني ِكَتاِبي ِاعِطِني اللَُّهمَّ  - لعلي  
 ... ِبَشَماِلي الِجَناف ِفي

 بعد تعاىل ا شاء إفْ  سيأتينا احلديث سباـ ،ادلعاين ىذه من جبزءٍ  ُنصل ي لعلَّنا قُرب واألذاف الصََّلة وقتُ 
 .الد عاء أسألكم لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذاف فاصل
 الستي احللقة من الثَّاين اجلزء ىو ىذا ... ػَلَْذُروف َما َعُدو ِىم يف  وأَِرين  يَْأَمُلوف َما زُلَمَّدٍ  آؿِ  يف  أَِرين  اللَُّهمَّ 
 والصََّلةِ  األذاف فاصل قبل احللقة ىذه من األوَّؿ اجلزء تقدَّـ وقد ،الناطق الكتابُ  برنارلنا من ادلئة بعد

 .لندف دلدينة الي التوقيت حبسب
 قُلتُ  ،الرَّضوي الفقو كتابِ  يف مذكورةً  جاءت الَّيت الوضوء أدعية عند ادلتقد ـ اجلزء يف ادلطاؼِ  آخرُ  كاف
 أو الُوُجوه ِفيوِ  ُتَسّودُ  َيوـَ  َوْجِهي بَػي ضْ  اللَُّهمَّ  َفقاؿَ  - ادلتوضئ - َوْجَهوُ  َغَسل ثُمَّ  -:منها جانباً  أقرأ إنَّين

َيض   أو الُوُجوه ِفيوِ  تُػبَػّيضُ  َيوـَ  َوْجِهي ُتَسو د َولَ  الُوجوه ِفيوِ  َتْسَود    وبياضُ  ،واحد ادلعن - الُوُجوه ِفيوِ  تَػبػْ
 ويف القربِ  ويف ادلوتِ  وعند الدنيا يف للوجوِ  بياضٌ  علي   والءُ  ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  علي   بوالءِ  الوجوِ 

 - الُيْمَنى َيَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  - حياتنا آناتِ  من آفٍ  كل   يف علي   وآؿِ  علي   بوالءِ  وجوىنا بَػي ض اللَُّهمَّ  ،اآلخرة
 بوالء صك   اليمي وِكتابُ  - ِبِشَماِلي الِجَناف ِفي واْلُخْلد بَػَيِميِني ِكَتاِبي اْعِطِني اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿَ  - ادلتوضئ

 الكتب ألفَّ  - بِشَماِلي ِكَتاِبي تُػْعِطِني ل اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ ِشَماَلوُ  َغَسل ثُمَّ  - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي  
  .عليّ  ذكرِ  من خليةٌ  كتبٌ  بالش ماؿ تُعطى الَّيت

 وموقفٌ  ،بيمينو يأخذه الَّذي كتابو ىذهِ  ادلؤمن وصحيفة ،طالب أيب ابن علي   حب   ادلؤمن صحيفة عنواف
 واخلوؼُ  احلريةُ  فيوِ  تشتد   وموقف رىيب موقفٌ  ،رىيب موقفٌ  ،الصحف تطائر اُسوُ  القيامة يـو مواقف من

 ،ادلواقف ىذه مثل يف عندىم ػلضر أف زّوارهُ  وعد عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الر ضا إمامنا ،الشديد ادلرعبُ 
 ِكَتاِبي تُػْعِطِني ل اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ ِشَماَلوُ  َغَسل ثُمَّ  - النفوس أنيس يا أدركنا ،الصحف تطائر عند ػلضر أف

َرافْ  ُمَقطََّعاتِ  ِمن ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُنِقي ِإَلى َمْغُلوَلةً  َتْجَعْلَها ول بِشَماِلي  يف كما الن رياف ُمقطَّعات - النػ يػْ
 من تُقطَّعُ  ثيابٌ  ،الن رياف دبقطعات الر واياتِ  يف األدعية يف تسمى الَّيت ىي ىذهِ  ،نار من ثيابٌ  ىي الر وايات

 - بِشَماِلي ِكَتاِبي تُػْعِطِني ل اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ ِشَماَلوُ  َغَسل ثُمَّ  - النرياف دبقطعات تسّمى ،النَّار ألىل النَّارِ 
 ذبعل ال - ُنِقيعُ  ِإلى َمْغُلوَلةً  َتْجَعْلَها ول - علي   ذكر من خليَّةً  إيَّاىا تعطيين الَّيت صحيفيت ذبعل ال أي

  .عليّ  وآؿ علي   والء عدـ إىل ُيشري القيامة يـو يف الغلّ  ىذا عنقي إىل مغلولةً  يدي
اً  مجيلة رواية الّشريفة األحاديث يف عندنا ضلن  اجلماؿ أمجل كَلـ نقرأ ضلن ؟جبميلة ليست الر وايات وأي   جدَّ
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 . عليهم ا صلواتُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّد إنَّوُ 
 - الباقر إمامنا عن ،الصَّادؽ إمامنا عن ،الثَّاين اجلزء من 78 باب ،759 صفحة ،الشرائع علل ىو ىذا
 األرض ُيَلمس شيء أّوؿ يعين األرض بكفيو فليباشر ادلراد - اأَلْرض ِبَكفَّيوِ  فَػْلُيَباِشر َأَحدُُكم َسَجدَ  ِإَذا
 ينتصب الركوع وبعد الركوع إىل اإلنساف يصل حينما يعين ،البدف أجزاء باقي ذلك بعد ٍُبَّ  ،يداه جسموِ  من

 ،اليداف األرض تَلمس البدف من أجزاء أّوؿ السجود إىل اذلوي حي يستحبّ  ،السجود إىل يهوي ٍُبَّ  قائماً 
 يَوـَ  الَغلّ  َعنوُ  َيْصِرؼُ  اهلل َلعلَّ  -؟ دلاذا - اأَلْرض ِبَكفَّيوِ  فَػْلُيَباِشر َأَحدُُكم َسَجدَ  ِإَذا -قوؿ:ي اإلماـ

 ما الَّيت األيادي ىي ادلغلولة األيادي ،عليّ  وآؿ علي   مبايعة لعدـ عنوافٌ  والغل ،يداه تغل ال - الِقَياَمة
 .ادلغلولة األيادي ىذه ىي زماننا إماـ بايعت

 ِمن ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُنِقي ِإلى َمْغُلوَلةً  َتْجَعْلَها ول بِشَماِلي ِكَتاِبي تُػْعِطِني ل اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ ِشَماَلوُ  َغَسل ثُمَّ 
َرافْ  ُمَقطََّعاتِ   أي َغش ين ؛َغش يِن  - وَعْفِوؾ وبَػرََكاِتك ِبَرْحَمِتك َغش ِني اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ ِبَرأِسو َمَسح ثُمَّ  ،النػ يػْ

 يف نقرأُ  ىكذا ؟البيت أىل أحاديث يف نقرأ ماذا ،بركاتك غطاء وربت ،رمحتك غطاء ربت اجعلين
 ِلُمَحمَّدٍ  يقوؿ ا - َسل م ُمَحمَّد يا :ِلي فَػَقاؿَ  -:الكائنات لسي د ادلعراجيةِ  الصَلة يف الش ريفة أحاديثهم

 ،وبَػرََكاتُوُ  اهللِ  ورَْحَمةُ  َعَليُكم السَّالـُ  :فَػُقلتُ  ،َسل م ُمَحمَّد يا :ِلي فَػَقاؿَ  - َسل م ،َسلَّم وآلو عليوِ  ا صلَّى
 ا من والتفسريُ  الشرحُ  ىذا - َوُذرِيػَُّتك أَْنتَ  والبَػرََكات والرَّْحَمةُ  والَتِحيَّةُ  السَّاَلـ أَنَا ِإن ي ُمَحمَّد يَا :فَػَقاؿَ 

ثنا والَّذي ،وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  إلينا ينقلوُ  والَّذي وتعاىل سبحانو  .الصَّادؽ زُلَمَّدٍ  ابن جعفر بو حدَّ
 غسل - َقَدَميو َغَسلَ  ثُمَّ  ،وَعْفِوؾ وبَػرََكاِتك ِبَرْحَمِتك َغش ِني اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿ - ادلتوضئ - ِبَرأِسوِ  َمَسح ثُمَّ 

 َعَلى َقَدِمي ثَػب ت اللَُّهمَّ  ،َقَدَميّ  أو َقَدِمي ثَػبَّت اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿَ  َقَدَميو َمَسح ثُمَّ  - التقيَّة حاؿ يف قدميو
 صراطٍ  أي   ؛الص راط على َقَدِمي ثَػب ت - َعن ي يُػْرِضيكَ  ِفيَما َسْعِيي َواْجَعل اأَلْقَداـ ِفيوِ  َتزؿ   يَػْوـَ  الص َراط

نْػَيا ِفي ِصَراطٌ  ،ِصَراطَاف الص َراطُ ) :للمفضَّل الصَّادؽ قاؿ كما ؟ىذا  اآلِخَرة ِفي َوِصرِاطٌ  ،اإِلَماـ ُىو الد 
نْػَيا ِفي اإلماـ َعَرؼ َمن ،َجَهنَّم َعَلى َمْمُدودٌ  ِجْسرٌ   أَْنَكرَ  َوَمن ،َقَدموُ  َوثَػَبتت الص َراط َذاؾَ  َعَلى َجازَ  الد 

نْػَيا ِفي اإِلَماـ َىَذا  (.َجَهنَّم نَارِ  ِفي َوَىوى الص َراط َعَلى َيُجوز َأفْ  َيْسَتِطع َلم الد 
 الكَلـُ  جاء أو الكلمة يف ربريفٌ  حصل أف فإمَّا - َقَدَميو َغَسلَ  ثُمَّ  - النص قلت كما - َقَدَميو َمَسحَ  ثُمَّ 

 أف أََمرهُ  اإلماـ أفَّ  وكيف زريب ابن داوود مثاؿ علينا مرَّ  ما مثل حلكمةٍ  ،ادلخالفوف إليو يذىب ِلما وفقاً 
 الظروؼ ُكتب حينما رلموعةٍ  إىل شيعةٍ  إىل أحدٍ  إىل يصل ىذا الكتابُ  كاف فلردبا ،القـو بوضوء يتوضأ

 كي زريب ابن داوود رواية أوردت بقصدٍ  وأنا ،زريب ابن داوود حلياة ادلَلبسة كالظروؼ حلياهتم ادلَلبسة
 األَْقَداـ ِفيوِ  َتزؿ   يَػْوـَ  الص َراط َعَلى َقَدِمي ثَػب ت اللَُّهمَّ  فَػَقاؿَ  َقَدَميو َمَسحَ  ثُمَّ  - ىنا والفكرة الصورة تتضح
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 .قدمي ثَػب ت - َعن ي يُػْرِضيكَ  ِفيَما َسْعِيي َواْجَعل

 بِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّزٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَبِّجُ﴿ :والعشرين السَّابعةِ  اآليةِ  يف إبراىيم سورة يف الكرًن الكتاب إىل ذىبنا ما إذا

 اآليةِ  يف اآليةِ  ىذهِ  يف الثابت القوؿ ،﴾ٌَشَبءُ َِب اٌٍّوُ ًٌََفْعًَُ اٌظَّبٌِّنِيَ اٌٍّوُ ًٌَُضًُِّ اَخِشَةِ ًَفًِ اٌذٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ اٌثَّببِجِ

 اٌثَّببِجِ بِبٌْمٌَْيِ آَِنٌُاْ اٌَّزٌَِٓ اٌٍّوُ ٌُثَبِّجُ﴿ :غري وال علي   والية :أقواذلم حبسب إبراىيم سورة من والعشرين السَّابعةِ 

 .اآلخرة يف عليها ثابتاً  سيكوف الدنيا يف عليها ثابتاً  كاف من ،﴾اَخِشَةِ ًَفًِ اٌذٍَُّْٔب اٌْحٍََبةِ فًِ
 ىذا سعيٍ  أي   - َعن ي يُػْرِضيكَ  ِفيَما َسْعِيي َواْجَعل اأَلْقَداـ ِفيوِ  َتزؿ   يَػْوـَ  الص َراط َعَلى َقَدِمي ثَػب ت اللَُّهمَّ 
 لرضاىا ا يرضى ، رضاءٌ  ِرضاؤىا فاطمة ألفَّ  ،فاطمة خيمة ربت السعي يكوف أف ؟عنَّا ا يُرضي الَّذي

 ،فاطمة خيمة ربت نكوف أف ،فاطمة يرضي فيما سعينا يكوف أف - َعن ي يُػْرِضيكَ  ِفيَما َسْعِيي َواْجَعل -
َلةِ  ِفي أَنَزْلَناهُ  ِإنَّا :ُوُضوئِو ِفي قَػَرأ ُمْؤِمنٍ  َوأَي ما -قوؿ:ي أف إىل  - أُّمو َوَلَدتوُ  َكَيـو ُذنُوِبو ِمن َخَرج اْلَقْدرِ  لَيػْ

ا القدر سورة   .فاطمة سورة إَّنَّ
 أفْ  ،أبداً  ادلعاين ىذه ُكلَّ  ادلصل ي أو ادلتوضئ يستحضر أف بالضَّرورةِ  ليس ،وُمتشع بة ُمتكث رة ادلعاين تكوف قد

 َنَسقٍ  على ليست البشرية الن فوس ،ادلعاين ىذه من واحداً  معنً  يأخذ أفْ  ،ادلعاين ىذهِ  من جانباً  يأخذ
ا القيامة يـو يف احلساب كاف ؟أساس أي   على القيامة يـو يف احلساب كاف ىنا ومن ،واحد  اُ  يَُداؽّ  ِإظلَّ
 يف حسنةً  يُعد   ما ،ادلقرَّبي حق   يف حسنةً  يُعد   ما ،اْلُمَقرَِّبي َسي ئاتُ  األَْبرار َحَسناتُ  ،ُعُقوذلم قدر على الِعباد
 يف ما َذرّ  أبو َعِلم َلو) (،اْلُمقرَّبين َسي ئاتُ  األَبْػَرار حسناتُ ) ،ادلقر بي حق   يف سي ئةً  يُعد   قد األبرار حق  
 اْلُمصل ي وأفَّ  ادلتوضئ أفَّ  بالضرورةِ  فليس (،قَاتِلو َعلى َلرتحَّم :روايةٍ  يف ،َلَكفَّره :روايةٍ  يف ،َلَقتَػَلو َسلَماف قَلبِ 

  .سلتلفة الن فوس ،أبداً  ادلعاين ىذه ُكلَّ  يستحضر
اً  طويلةٌ  أدعيةٌ  ىناؾ األدعية باب يف مثَلً  ُتَلحظوف أال  وىناؾ ،الطويلة من قريبة متوسطة أدعيةٌ  ىناؾ ،جدَّ

اً  قصرية أدعيةٌ  وىناؾ ،قصرية أدعيةٌ  وىناؾ ،القصرية من قريبة متوسطة أدعيةٌ   قد األدعية بعض أف حّتَّ  ،جدَّ
 حجم يف ،الد عاء مساحة يف التعدد ىذا ،الطويل السطر من أقل ،السطر من أقل ،كامَلً  سطراً  يكوف ال

 أدعية ،وأساليبها ومناىجها وزلتوياهتا األدعيةِ  موضوعات يف التنوع وكذاؾ ،وِقصرهِ  الدعاء طوؿ يف ،الد عاء
 والتذكر ،النفس وقرع بالعيوب التذك ر أدعية ،الرَّىبة أدعية ،والرَّجاء اخلوؼ أدعية ،والتسبيح التمجيد
 دبعاين مشحونةً  تكوفُ  الَّيت األدعيةُ  ،العبد على ا نَِعم بتذكر ُمعبَّأةً  تكوف الَّيت األدعيةُ  ،واخلطايا بالذنوب

 أدعية من يُوائمها ما النفوسِ  من فُهناؾ ،البشرية النفوس سليقةِ  اختَلؼُ  السَّببُ  ،وىكذا والشَّوؽ احُلب  
 ،وعيوهبا خبطاياىا وتذكريىا وتأنيبها النَّفسِ  قرع أدعية من يوائمها ما النفوسِ  من وىناؾ ،والتحميد التسبيح
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 حياة يف والبَلء االمتحاف وأنظمة ،العباد وأرزاؽ ،العباد معايش قواني يف األمرُ  ىو كما ،وىناؾ ،وىناؾ
 من العبادِ  من وإفَّ  ،الفقر إالَّ  يصلحوُ  ال من عبادي من وإفَّ  ،الغن إالَّ  يصلحو ال من عبادي من إفَّ  ،النَّاس

 البشرية النفوس اختَلؼ ،وىكذا ،ادلرض إالَّ  يصلحوُ  ال من العباد من وإف ،والصحة العافية إاّل  يصلحو ال
 ،ادلعرفة مراتب اختَلؼُ  ،النيات اختَلؼ (،نَػَوى َما ِاْمرئٍ  َوِلُكل   بِالنػ يَّات اأَلْعَماؿ إنَّما) ،النوايا واختَلؼ
 وادلطالب الوفرية ادلعاين أحاديثهم يف صلدُ  ىنا من ،اختَلؼُ  ،اختَلؼُ  ،اختَلؼُ  ،العقوؿ درجات اختَلؼ

 أفْ  ،ادلطالب ىذه ُكلَّ  يستحضر أفْ  بالضَّرورةِ  ليس ادلصل ي أف أو ادلتوضئ أف بالضَّرورةِ  ليس ،الكثرية
  .ادلعاين ىذه جهات من جهةً  يستحضر
 علي   أفنية إىل تقوُدنا ،فَاِطَمة ِفناء إىل تقودنا جهاهتا من جهةٍ  أي   يف ذىبنا أينما التفاصيل أفَّ  ُتَلحظوف

 أيديكم بي سأعرضُ  ،الوضوء مضموف من شيءٌ  عندنا بقي .أمجعي عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  علي   وآؿ
 ،شئت ما ُقلْ  ،الوضوء خلفيات يف ،الوضوء فلسفة يف ،الوضوء حكمةِ  يف َوردت الَّيت ادلعاين من جانباً 

 تركيبو مع ُمنسجمةً  غلدىا الَّيت ادلعاين ىذه من معنً  ألي   ِوفقاً  وضوئو برنامج يبين أفْ  بإمكانوِ  وادلتوضئ
 .الروحي توجهو مع ،ادلعنوية حالتوِ  مع ،الوجداين ذوقوِ  مع ،النَّفسي

 َأفْ  َلمَّا - الشرائع علل من أقرأ وأنا ،وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى نَبينا عن الر وايةُ  ىذه ،الر واية ىذه يف جاء
 ىذا ىو الوجو ماء ذىابُ  - َوْجهو َماءُ  َذَىب ِإلَيَها َوَنَظر الشََّجرة ِمن َدنَا آَدـ ِإَلى الشَّْيطَافُ  َوْسَوسَ 

 ؛َوْجِهو َماءُ  َذَىب ،الوالية دباء ؟َشيءٍ  بأي   َوْجِهي بَػي ض اللَُّهمَّ  ،َوْجِهي بَػي ض اللَُّهمَّ  عنو نتحدَّث ُكنَّا الَّذي
 َماءُ  َذَىب ِإلَيَها َوَنَظر الشََّجرة ِمن َدنَا آَدـ ِإلى الشَّْيطَافُ  َوْسَوسَ  َأفْ  َلمَّا - وجهوِ  من الوالية ماءُ  ذىبَ 
ـَ  ثُمَّ  ،َوْجهو ـٍ  َأوَّؿُ  َوِىي ِإلَيَها َوَمَشى قَا َها بَِيِده تَػَناَوؿَ  ثُمَّ  ،الَخِطيَئة ِإلى َمَشت َقَد  فََأَكل َعَليها ِممَّا ِمنػْ
ـ   َعَلى َيَدهُ  آَدـ فَػَوَضع َجَسِده َعن َوالُحَلل الِحِلي   َفطَارَ  ؛ (َوالُحَلل الِحِلي  ) أو َوالُحُلل الُحِلي   َفطَارَ   ُأ
 ِبَغْسلِ  َوَأَمَرهُ  ،اأَلْرَبع الَجَوارِح َىذهِ  َغْسلَ  ُذرِيَِّتو َوَعَلى َعَليوِ  فَػَرضَ  َعَليو اهلل تَابَ  فَػَلمَّا ،َوَبَكى رَْأِسوِ 

َها تَػَناَوؿَ  لَما اْلِمْرفَػَقين ِإلى الَيَدين ِبَغْسلِ  َوَأَمَرهُ  ،الشََّجَرة ِإلى َنَظرَ  لَما الَوْجو  لَما الرَّأس ِبَمْسحِ  َوَأَمَرهُ  ِمنػْ
ـ   َعَلى َيَدهُ  َوَضعَ  ـ   على يده وضع ،يتذكَّر كي - الَقَدَمين ِبَمْسحِ  َوَأَمَرهُ  ،رَْأِسو ُأ  ؽلسح فإنَّوُ  وبكى رأسو ُأ
ـ   َعَلى َيَدهُ  َوَضعَ  لَما الرَّأسِ  ِبَمْسحِ  َوَأَمَرهُ  - فعل ما على ندموُ  يتذكر كي ،عملوِ  ُعقوبة يتذكَّر كي رأسو  ُأ
 ،اخلطايا هبا نرتكبُ  الَّيت ىي أعضاؤنا فهذه - الَخِطيَئة ِإلى ِبِهَما َمَشى لَما الَقَدَمين ِبَمْسحِ  وَأَمَرهُ  رَأِسو
  :األدعية يف يرتدَّد ادلعن وىذا

 َوَعَصيُتكَ  ،َلَجَذْمَتِني َوِعزَِّتكَ  ِشْئتَ  َوَلوْ  ِبرِْجِلي َوَعَصيُتكَ  ،َلَكنَػْعَتِني َوِعزَِّتكَ  ِشْئتَ  َوَلوْ  بَِيِدي َوَعَصيُتكَ )
 ِبَجِميعِ  َوَعَصيُتكَ  ،أَلَْخَرْسَتِني َوِعزَِّتكَ  ِشْئتَ  َوَلو َساِنيبِلِ  َوَعَصيُتكَ  ،أَلَْكَمْهَتِني َوِعزَِّتكَ  ِشْئتَ  َوَلوْ  ِبَعيِني
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 أنا الكلمات ىذه - أَلْعَقْمَتِني َوِعزَِّتكَ  ِشْئتَ  َوَلوْ  ِبفْرِجي َوَعَصيُتكَ  ،ِعْنِدي نَِعُمكَ  ِىي الَِّتي َجَوارِِحي
 الَِّتي َجَوارِِحي ِبَجِميعِ  َوَعَصيُتكَ  - ضلنُ  نقرأىا أف إلينا وردت الَّيت األدعية من ،زُلَمَّد آؿ أدعية من اقتطعها

 أفَّ  نتذكَّر وأفْ  آدـ أبينا ِلمعصية رمزية فيو الوضوء صحيحٌ  (،ِمن ي َجَزاُؤؾَ  َىَذا َيُكن َوَلم ِعْنِدي نَِعُمكَ  ِىي
 رفض إبليسُ  ،آلدـ ليس آلدـ السجود رفض إبليسُ  ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  فناء يف كانت آدـ أبينا معصية
  .واخلضوع التسليم رفض ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  نورُ  آدـ يف سطع الَّذي النور ذلذا التَّسليم

 ذلذا التسليم تريد ال ُمستكرباً  كنت أنت ،إبليس يا العالي من لست أنت ؛﴾اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنجَ أََْ أَسْخَىْبَشْثَ﴿
ا الشَّجرة من ودىن عصى حي أيضاً  وآدـ ،آدـ يف السَّاطع الن ور  شجرةٌ  ،الر وايات تقوؿ كما العلم شجرةُ  إَّنَّ
 التَّسليم دائرة من نفسوُ  أخرج دنا َفحي ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  إىل وأغصاَّنا وأوراقها جذورىا بُكل   سبتُ 

 يتذكَّر وأفْ  ادلعاين ىذه يعيش أفْ  إمَّا فادلتوضئ ،وجهوِ  ماء ذىب ولذا ،عليهم اِ  صلواتُ  ذلم واخلضوع
 وعليو ،الشَّريفة الر وايات يف وردت األدعية يف وردت ادلضامي وىذه ،بدنوِ  أجزاء جبميع ارتكبها الَّيت أخطاؤه

 على صبَّوُ  الَّذي ىذا الوضوءِ  وماء ،ُمَطه راً  كاف علي   والية بسبب الوضوء ماءُ  كاف مثلما أيضاً  يتذكر أفْ 
  .يتذكَّر أف عليو ،جسدهِ  سباـ َطُهر زمانوِ  إماـ اسم ذكر ألنَّو وضوئو أعضاءِ 

 الَّيت الذنوب مجيع لنا اُ  غفر بأعيننا مكتوبة علي   فضائل من فضيلةٍ  إىل نظرنا إذا بأنَّنا وأحاديثنا رواياتنا يف
 غفر عليّ  وآؿِ  لعلي   ُمَسل موف ُمصد قوف وضلنُ  بألسنتنا علي   فضائل من فضيلةً  ذكرنا وإذا ،بأعيننا ارتكبناىا

 الذ نوب ُكل   تُغفر بأيدينا طالب أيب ابن لعليّ  فضيلةً  كتبنا وإذا ،بألسنتنا ارتكبناىا الَّيت الذنوب مجيع لنا ا
 ال َفضلٍ  أي   ،أثر من الكتابة ذلذه داـ ما علينا يرتى والتوفيقُ  والصَّلواتُ  ادلغفرةُ  وتبقى بأيدينا ارتكبناىا الَّيت

  .الفضل فوؽ فعلي   وإالَّ  علي   لوالء فضلٍ  أي   ،لعلي   أقوؿ
 ... ل ... ل ... ل :قُلتُ  ،َعاَل  َعِلي   قَاُلوا
 َعاَل  ِبَعلي   فَالُعلى   ... ل ... ل ... ل :قُلتُ  ،َعاَل  َعِلي   قَاُلوا

 .الوضوء معاين أفاؽِ  من أُفق ىذا
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الر ضا إمامنا إىل َكَتب سناف ابن زُلَمَّد ،الر ضا إمامنا عن الر وايات تذكره أيضاً  آخر أفق
 ُغْسلُ  َصارَ  َأْجِلَها ِمن الَِّتي الُوُضوء ِعلَّة ِإفَّ  - أجابو واإلماـ سناف ابن زُلَمَّد ،الوضوء ِعلَّة عن يسألوُ  عليو

 - تَػَعاَلى اهلل َيَدي بَينَ  َفِلِقَياِموِ  َوالر ْجَلين الرَّأسِ  َوَمسحُ  َوالذ رَاَعين الَوْجوِ  َغْسلُ  َصارَ  ؛ َوالذ رَاَعين الَوْجو
 الوضوء يعين - الظَّاِىَرة ِبَجَوارِِحوِ  ِإيَّاه َواْسِتْقَباِلوِ  تَػَعاَلى اهللِ  َيَدي بَينَ  َفِلِقَياِموِ  - ادلتوضئ ادلصل ي لقياـ

 األوَّؿ ادلعن ،آخر وجو ىذا ،ا ُمواجهة يف يقف أفْ  يُريد العبد ألفَّ  واحرتاـ وتأد ب استعداد دبثابة يكوف
 فناء يف التسليم وعدـ التسليم مسألة إىل بنا تعود والقضية ،آدـ أبينا معصية ارتكبت الَّيت األعضاء خبصوص
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 نتوضأ وضلنُ  ادلعاصي هبا نرتكبُ  أعضاءنا أفَّ  معن عليو يتفرَّع أفْ  وؽلكن ،األوَّؿ ادلعن ىذا زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ 
  .الذنوب ىذه تُغفر كي زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  ِفناء يف نتطهَّر
 وجهوُ  يغسلُ  أنَّوُ  - تَػَعاَلى اهللِ  َيَدي بَينَ  َفِلِقَياِموِ  - نتهيأ نتأدَّب أنَّنا الر ضا إمامنا إليو أشار آخر معن ُىناؾ

 ِبَها َوُماَلقَاتو الظَّاِىَرة ِبَجَوارِِحوِ  ِإيَّاه َواْسِتْقَباِلوِ  تَػَعاَلى اهللِ  َيَدي بَينَ  َفِلِقَياِموِ  - ورِجليو رأسوُ  وؽلسحُ  وذراعيو
ـَ  ا - َوالُخُضوع ِللس ُجود الَوِجوِ  فَػَغسلُ  ،الَكاتِِبين الِكَرا  على أسجد كي ،أسجد كي وجهي غسلتُ  إظلَّ
 َوَيرَغب لِيُػَقل بَػُهما الَيَدينِ  َوَغْسلُ  ،ُضوعَوالخُ  ِللس ُجود الَوِجوِ  فَػَغسلُ  - وتعاىل سبحانو  احُلسيِ  تراب
 لِيُػَقل بَػُهما الَيَدينِ  َوَغْسلُ  - صَلتو يف ادلصل ي يُؤد يها الَّيت والطقوس احلركات مجيع - َويَػَتَبتَّل َويَرَىب ِبِهَما

 ُكل   ِفي ِبهَما ُمْستَػْقِبلٌ  َمْكُشوفَاف ظَاِىَرافِ  أِلَنػَُّهَما َوالَقَدَمين الرَّأسِ  َوَمْسحُ  ،َويَػَتَبتَّل َويَرَىب ِبِهَما َويَرَغب
 أعضاء ىذه والقدمي الرأس ولكن - َوالذ رَاَعين الَوْجو ِفي َما َوالَتَبُتل الُخُضوعِ  ِمن ِفيَها َولَيسَ  َحاَلتِوِ 

  .والتقديس لَلحرتاـ عنواناً  تكوف وكي الربكة تناؿ كي مكشوفة
  .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب
 ادلعراجيةِ  الصََّلةِ  يف مذكوراً  جاء الَّذي الوضوء ،الوضوء أجواء يف يكوف أفْ  ؽلكن أيضاً  آخر معن ىناؾ

 إمامنا عن ادلفصَّلةُ  الر وايةُ  ،عليو اِ  رمحةُ  الصَّدوؽ لشيخنا الشَّرائع ِعلل كتاب من أيضاً  أقرأُ  وأنا ،اْلُمَحمَِّديَّة
 فَػنَػَزؿَ  األَْيَمن الَعْرشِ  َساؽِ  ِمن َيِسيلُ  َماءٌ  فَػَيتَػَلقَّاؾَ  َيَدؾ ُمدَّ  ُمَحمَّد يَا :تَػَعاَلى رَب ي ِلي قَاؿَ  ثُمَّ  - الصَّادؽ

 اْلَماء َذِلك ُخذْ  ُمَحمَّد يَا :قَاؿَ  ثُمَّ  ،الُيْمَنى الُوُضوء َأوَّؿُ  َصارَ  َذِلك َأْجلِ  َفِمن بِالَيِمين فَػتَػَلقَّيتو اْلَماءُ 
 ثُمَّ  ،طَاِىر َوأَْنتَ  َعَظَمِتي ِإلى تَػْنظُر َأفْ  تُريدُ  فَإنَّكَ  -؟ دلاذا - الَوَجو َغْسل َوَعلََّموُ  َوْجَهك ِبو فَاْغِسل
 َما بَفْضلِ  َوامَسح ،َكاَلِمي بَِيَديكَ  تَػتَػَلقَّى َأفْ  تُريدُ  فَإنَّك َذِلك َوَعلََّموُ  َوالَيَسار الَيِمينَ  ِذاَرَعيكَ  اْغِسل

 َأفْ  ُأرِيدُ  ِإن ي :َوقَاؿَ  َورِْجَليو ِبَرأِسوِ  اْلَمسحَ  َوَعلََّمو َكْعَبيك ِإلى َورِْجَليكَ  رََأَسكَ  اْلَماء ِمن َيَديك ِفي
 ِمنْ  َأَحدٌ  َيطَأهُ  َلم َمْوِطَئاً  ُأْوِطَئك َأفْ  ُأرِيدُ  فَإن ي رِْجَليك َعَلى اْلَمْسحُ  فَأمَّا ،َعَليك َوأُبَاِرؾَ  رَْأَسكَ  َأْمَسحَ 
 .َغيُرؾ َأَحدٌ  َيطَأُه َوَل  قَػْبِلك

 ىي الصََّلة تشريع ِعلَّة أفَّ  يف الكَلـُ  تقدَّـ لكن ،أبعادىا نُدرؾ أفْ  نستطيعُ  ال ضلنُ  مضاميٌ  ادلضامي ىذه
 لقاء موعد ىي علي   أشياع يا الصََّلةُ  ،عليّ  وآؿ علي   ذكر دواـ ىي ،وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد ذكر دواـ
 ىذه ِعشنا أنَّنا لو ،زماننا إماـ مع لقاءٍ  موعد ىي الصََّلةُ  ،ادلعاين ىذه نُدرؾ ال لكنَّنا زماننا إماـ مع

اً  ذلك ألحدث شهر ُكل   يف واحدة فريضةٍ  يف واحدة مرَّةً  ادلضامي  أال ،واحدة مرَّة لو ،حياتنا يف كبرياً  تغري 
 - سُلَلصتي خالصتي ركعتي صلَّى من ،ركعتي - ركعتين صلى من أنَّوُ ) :البيت أىل كلمات يف وفرأتق

 ُنصل ي ال ألنَّنا ،ركعتي صلَّى من ،تقوؿ ىكذا الر وايات (،الجنَّة ِضمن وجوٍ  أتم   على ركعتين صلَّى من



 17ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 106 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 28 - 
 

  .الوصف هبذا ركعتي
 ىذه على فاطَّلع احلديث ُكتب يف يقرأ كاف الُعلماءِ  أحدُ  ،حقيقية ولكنَّها طريفةً  تكوف قد حادثةٌ  ُىناؾ

 ُىناؾ ُيصل ي وأفْ  الكوفة مسجدِ  إىل يذىب أفْ  فقرَّر ،زُلَكَمتيِ  خالصتيِ  ركعتيِ  عن تتحدَّثُ  الَّيت الر وايات
 وصفَّ  ،األوصياء َسي دُ  فيوِ  قُِتل الَّذي اراب عند ذىبُ  ،األوصياء َسي دُ  فيو قُِتل الَّذي اراب يف رَكعتي
 الركعتي أًبَّ  وفعَلً  ،يتوجَّو أفْ  يستطيع ما يتوجَّو وأفْ  يستحضر أفْ  يستطيع ما يستحضر أفْ  وحاوؿ قدميو

نيوية احلياة يف مسعانا خيبة ىي ىذه !!متوضئاً  يكن مل أنَّوُ  تذكَّر الركعتي أًبَّ  أف بعد ،قلب حبضورٍ   ىذه ،الد 
 ِبَعَملٍ  َعنَّا يَأتِيكَ  كَريم َمَلكٌ  يَػَزاؿ َوَل  يَػَزؿ َوَلم ،َصاِعد ِإلَيكَ  َوَشر نَا نَاِزؿَ  ِإلَيَنا َخيُرؾَ  -:َمسعانا خيبة
 َوَلم َصاِعد ِإلَيكَ  َوَشر نَا نَاِزؿ ِإلَيَنا َخيُرؾَ  - منو آتٍ  اخلريُ  ،الثمايل محزة أيب دعاء يف نقرأ ىكذا - قَِبيح
 .اخلط طوؿ على القضيَّة وىذه - قَِبيح ِبَعَملٍ  َعنَّا يَأتِيكَ  َكرِيم َمَلكٌ  يَػَزاؿُ  َوَل  يَػَزؿ
 َوجَّهت لو ،الصور ىذه غري وكثرية وكثرية كثرية صورٌ  وىناؾ البيت أىل حديث من التقطتها ُصورٌ  ىذهِ 

اً  كثريةً  صوراً  لكم الستخرجت البيت أىل أدعية ِفناء إىل نظري  ومن أدعيتهم من بديعة وصوراً  جدَّ
 ،ادلضموف من وَكثرياً  ادلعن من َوفرياً  أيديكم بي عرضتُ  فإنَّين ذلك ومع إغلاز مقاـ ادلقاـ ولكن ،ُمناجياهتم

 أفْ  بالضَّرورةِ  ليس البيت أىل زُلبَّ  أفَّ  اْلُمصل ي أفَّ  ادلتوضئ أفَّ  بالضَّرورةِ  ليس قليل قبل بَػيَّنتُ  كما
 إليها سبيل الَّيت الوردة فُخذ إليها سبيل أنت َوردةٍ  أيّ  ،ورود فيها حديقةٌ  ىذهِ  ،أبداً  ادلعاين ىذه ُكلَّ  يستحضر

 الصََّلة من الص ورةُ  فهذه ،أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿ قطاؼ من الِقطاؼ ىذا من
 .وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد ألجل ىي ِبُكل ها والصََّلةُ  ،زُلَمَّد إىل تشد نا صورةٌ  اْلُمَحمَِّديَّة ادلعراجية
 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 .ُمقد مةٌ  الصََّلة منظومة يف قلتُ  كما والُوضوء ،باْلُمجمل وَمضمونوِ  وأدعيتوِ  طُقوسوِ  يف الُوضوءُ  ىو ىذا إذاً 
 .الصَّالة طُقوس :الصََّلة منظومة يف الثَّانية ادلفردة

 لنا ترسم الصَّادؽ إمامنا عن الر وايةُ  ،طويلة ليست ولكنَّها بقصرية ىي ما الر واية ىذه أيديكم بي وسأعرض
 وسيأتينا الطقوس عن ىنا نتحدَّث ضلنُ  ،الِعصمة بيتِ  أىل عند الصََّلةِ  طُقوس مراسم واضحٍ  بنحوٍ 

 أنا ،الطقوس عن سُأحد ثكم ادلضموف عن للحديث كافيةً  تكوف لنْ  ىذه احللقة أفَّ  يل ويبدو ،ادلضموف
 ستكوف الَّيت ىي القادمة احللقة أفَّ  يبدو ولكن ،الصََّلة معاين من األخرية احللقة ىي ىذه قُلت أعلنت
 .الصََّلة مضموف يف القادمة احللقة فتكوف القادـ السَّبت يـو يف تعاىل ا شاء إفْ  األخرية

 إليو ويشد ين ،حبَلوتو يسحُرين حديثهم ىو حلديثٍ  أصنعُ  ماذا ،الصََّلة طقوس عن نتحدَّث ضلنُ  اآلف
 ،أسبكَّن ما بقدر واالختصار اإلغلازِ  على عازماً  ُكنت أنَّين مع ،ما شيئاً  وتشعَّب احلديثُ  طاؿ لذا ،بطَلوتو
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 ،797 صفحة ،لبناف ،بريوت ،للمطبوعات التعارؼ دار ،الشَّريف الكايف كتاب من الثالث اجلزء ىو ىذا
 - َحمَّاد يَا َيوَماً  - الصَّادؽ إمامنا - اهلل َعبدِ  أَبُو ِلي قَاؿَ  :قَاؿ ،ِعيَسى ابنِ  َحمَّادِ  َعن - الثَّامنة الر واية
 َأْحَفظُ  أَنَا َسي دي يَا :فَػُقلتُ  :قَاؿَ  ؟ُتَصل ي َأفْ  ُتحِسن َحمَّاد يَا - شيعيَّة شخصيَّةٌ  ىذا عيسى ابن ومحَّاد

 ا عبد ابن حريز ىو معروفةٌ  شخصيةٌ  ،األِئمَّة أصحاب من ىذا حريز - الصَّاَلة ِفي َحرِيزٍ  ِكَتاب
 األربعة األصوؿ من أو األربعمائة األصوؿ من ،احلديث كتب أصوؿ من يعد   الصََّلة يف وكتابوُ  ،السجستاين

  .شئت ما قلت أالؼ ستة أو أالؼ
 أىم   من يُعد   الكتابُ  ىذا كاف - الصَّاَلة ِفي َحرِيزٍ  ِكَتاب َأْحَفظُ  أَنَا - ادلوضوع ىذا يف يطوؿ قد احلديث
 ؟ُتَصل ي َأفْ  ُتحِسن - عيسى ابن حلمَّاد - َحمَّاد يَا -قوؿ:ي فاإلماـ ،وحدودىا الصََّلة أحكاـ يف الكُتب

 :قَاؿَ  ،َفَصل ي ُقمْ  َحمَّاد يَا َعَليك َل  :فَػَقاؿَ  ،الصَّاَلة ِفي َحرِيزٍ  ِكَتاب َأْحَفظُ  أَنَا َسي دي يَا :فَػُقلتُ  :قَاؿَ 
َلة ِإلى ُمتَػَوج َهاً  َيَديو بَينَ  فَػُقْمتُ   ذلجتنا يف ضلن نقوؿ كما ،ُمهمَّاً  ليس يعين ؛محَّاد يا عليك ال فقاؿ - الِقبػْ
َلة ِإَلى ُمتَػَوج َهاً  َيَديو بَينَ  فَػُقْمتُ  :قَاؿَ  ،َفَصل ي ُقمْ  َحمَّاد يَا َعَليك َل  - ؼلالف ما العراقية  الِقبػْ

 َحمَّاد يَا ،َحّماد يَا :فَػَقاؿَ  ،َوَسَجدتُ  فَػرََكعتُ  - اإلحراـ بتكبرية يعين االستفتاح - الصَّالة فَاْستَػْفَتحتُ 
ُعوف َأو َسَنة ُسُتوف َعَليوِ  يَأِتي ِمْنُكم بِالرَُّجلِ  َأقْػَبحَ  َما ،ُتَصل ي َأفْ  ُتْحِسنُ  َل   َصاَلةً  يُِقيمُ  َفاَل  َسَنة َسبػْ

  !!بادلضامي بالك فما ادلضامي عن وليس الطقوس عن يتحدَّث ىنا واإلماـ - تَامَّة ِبُحُدوِدَىا َواِحَدةً 
 َصػػػػػػػػػػػػػػػحيَفة َأْعَمػػػػػػػػػػػػػػػاِليسػػػػػػػػػػػػػػػوَّدُت 

 
 َووََكلػػػػػػػػػػػػػُت اأَلْمػػػػػػػػػػػػػر ِإلَػػػػػػػػػػػػػى َحْيػػػػػػػػػػػػػَدر 

  :يقوؿ الكوثرية يف اذلندي رضا السي د على ا رمحة 
 سػػػػػػػػػػػػػػػوَّدُت َصػػػػػػػػػػػػػػػحيَفة َأْعَمػػػػػػػػػػػػػػػاِلي

 
 َووََكلػػػػػػػػػػػػػُت اأَلْمػػػػػػػػػػػػػر ِإلَػػػػػػػػػػػػػى َحْيػػػػػػػػػػػػػَدر 

نَِيا   ُىػػػػػػػػو َكْهِفػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػن نُػػػػػػػػػَوِب الػػػػػػػػد 
 

 َوَشػػػػػػػػػػػِفيِعي ِفػػػػػػػػػػػي يَػػػػػػػػػػػوـِ الَمْحَشػػػػػػػػػػػر 
 َل  - فَلف يا فَلف يا ،أيضاً  ولكم يل اخلطاب وىذا - ُتَصل ي َأفْ  ُتْحِسنُ  َل  َحمَّاد يَا ،َحّماد يَا :فَػَقاؿَ  

ُعوف َأو َسَنة ُسُتوف َعَليوِ  يَأِتي ِمْنُكم بِالرَُّجلِ  َأقْػَبحَ  َما ،ُتَصل ي َأفْ  ُتْحِسنُ   َواِحَدةً  َصاَلةً  يُِقيمُ  َفاَل  َسَنة َسبػْ
 وادلشكلة ،القراءة ػلسنوف ال ،مجاعة يا القراءة ػلسنوف ال اجلماعة أِئمَّة ألُسع إين   َوا - تَامَّة ِبُحُدوِدَىا

ُعوف َأو َسَنة ُسُتوف َعَليوِ  يَأِتي ِمْنُكم بِالرَُّجلِ  َأقْػَبحَ  َما - القراءة ػلسنوف ال ،الفضائيات ِعرب ينقلوَّنم  َسبػْ
 َأو َسَنة ُسُتوف َعَليوِ  يَأِتي ِمْنُكم بِالرَُّجلِ  َأقْػَبحَ  َما - القراءة ػلسنوف وال ادلقدَّسة العتبات جوار ومن - َسَنة

ُعوف  أحسست - الُذؿّ  نَػْفِسي ِفي فََأَصابَِني :َحّماد قَاؿَ  ،تَامَّة ِبُحُدوِدَىا َواِحَدةً  َصاَلةً  يُِقيمُ  َفاَل  َسَنة َسبػْ
 ِفَداؾ ُجِعلتُ  :فَػُقلتُ  - الصََّلة يف حريز كتاب أحفظ أنَّين أتصّور وأنا العمر ىذا بعد يعين ،بادلذلَّة

ـَ  ؟الصَّاَلة فَػَعلَّمِني  يكن مل ،قامتوِ  بتماـ واقفاً  كاف يعين منتصباً  - ُمْنَتِصَباً  الِقبَلة ُمْسَتقِبل اهلل َعبدِ  أَبُو فَػَقا
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ا أخرى بعبارةٍ  يعين القبلة استقباؿ يف االنتصاب ،البدف يف ارزباء فيها وقفةً  وقف قد  ،عسكرية وقفةٌ  كأَّنَّ
ـَ  - نقوؿ ىكذا  َيديو أرسلَ  - َفِخَذيو َعَلى َجِميَعاً  َيَديوِ  فَأرَسلَ  ُمْنَتِصَباً  الِقبَلة ُمْسَتقِبل اهلل َعبدِ  أَبُو فَػَقا
 الشَّيء ترؾُ  ىو اإلرساؿ ،بليونة ولكن ،كامل بشكلٍ  أرسلهما ،فخذيو على وضعهما َفِخذيو على مجيعاً 
  .بليونة وَمد ه

 يديو وضع ىكذا ليس يديو أصابع أصابعوُ  ضمَّ  قد - َأَصاِبَعوُ  َضمَّ  َقد َفِخَذيو َعَلى َجِميَعاً  َيَديوِ  فَأرَسلَ 
ا قُلت كما وقفة ىي أخرى بعبارةٍ  ،رجليو ويف يديو يف أصابعوُ  أضمَّ  ،أصابعوُ  أضمَّ  ،مفتوحة واألصابع  كأَّنَّ

 َوقَػرَّب َأَصاِبَعوُ  َضمَّ  َقد َفِخَذيو َعَلى َجِميَعاً  َيَديوِ  فَأرَسلَ  - االنتظاـ سباـ يف اجلسم يعين ،عسكرية وقفةٌ 
 َثالث َقْدرَ  بَينَػُهَما َكافَ  َحتَّى َقَدَميو بَينَ  قَػرَّبَ  - ُمتأخ رة َورِجل ُمتَقد مة رِجل تكوف أفْ  ال - َقَدِميو بَينَ 

َفرَِجات َأَصاِبع  منطبقات أصابع ثَلث ،ادلقدار ىذا يعين منفرجات أصابع ثَلثة ادلقدار ىذا يعين - ُمنػْ
َلة َجِميَعاً  رِْجَليو بَِأَصاِبع َواْستَػْقَبل - ىذا منفرجات ،ىذا َلة َعن َيْحرِفْػُهَما َلم الِقبػْ  القدمي أفَّ  يعين - الِقبػْ
اه هبذا اه االذب  ا قُلت كما ُمنتظمة ُمرتبة ُمنظَّمة وقفة ،الِقبلة باذب   بالكامل البدف انتصاب ،عسكرية وقفةٌ  كأَّنَّ

اه بالكامل البدف وتوج و  يديو أصابع ومجع الفخذين إىل وصلتا حّتَّ  ليناً  إسباالً  أسبلهما واليداف القبلة باذب 
 دبقدار مسافة القدمي بي وجعل األخرى على إحداعلا تتقدَّـ ال حبيث متساوي بشكلٍ  رجليو بي وقَػرَّب
اهٍ  َقَدماه كانت ٍُبَّ  ُمنفرجة أصابع ثَلث اه واحد باذب   الَحْمد قَػَرأ ثُمَّ  ،َأْكَبر اهللُ  ِبُخُشوع َوقَاؿَ  - القبلة باذب 
  ؟الرتتيل من ادلراد ما - بِتَػْرتِيل

 ما وىناؾ ،بالتجويد ُيسمَّى ما ىناؾ القرآف بقراءة ادلشغولوف اآلف ،االصطَلحي ادلعن الرتتيل من ادلراد ليس
 ادلعن ىذا ادلراد ليس اللغوي ادلعن ىنا ترتيل ،عندىم معنً  وللرتتيل عندىم معنً  وللتجويد ،بالرتتيل ُيسمَّى

 ،ُمعيَّنة مقامات ذلا ،ُمعيَّنة أنغاـ ذلا قراءةٌ  ىو الُقرآف قُػرَّاء عند فالرتتيل ،القرآف قُػرَّاء بي ادلعروؼ االصطَلحي
 ال ىنا ادلقصود الرتتيل ،نغم ذلا ،نغمية قراءةٌ  القرآف قُػرَّاء عند القراء عند الرتتيل ،ُمعيَّنة خصوصيات ذلا

 ادلراد ما ،اللغوي ادلعن ىنا ادلقصود الرتتيل ولكن ،تَلوتوِ  يف يقرأ كما صَلتوِ  يف القارئُ  يقرأ أف يف إشكاؿ
 ما ،ترتيَلً  الكَلـ يُرت ل فإنَّو يتكلَّم حي أو ،كَلموِ  يف يُرت لُ  ُفَلف إفَّ  نقوؿ حي ؟اللغوي بادلعن الرتتيل من

 إىل تصل األلفاظ إليو يستمع أو يسمعو شخص أيّ  بإمكاف حبيث ،واضحة ألفاظوُ  :أوَّالً  ؟ذلك من ادلراد
 :بشرطي إال واضحة األلفاظ تكوف وال ،واضحة الش خص ذلك أذف

 زبرج احلروؼ ،تدريب يعين ِدربة ،الدربة من نوع إىل ربتاج وىذه ،سلارجها من زبرج احلروؼ :األوَّؿ الشرط
 .أوَّالً  ىذا الصَّحيحة سلارجها من

ا ،عجلة دوف من يعين برتس ل ،برتس ل الكلمات يُطلق يتلفَّظ :وثانياً   كل   على يقف أف ػُلاوؿ ،ػُلاوؿ وإظلَّ
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 ،الصَّحيح الصَّوت جبرس جبرسوِ  أو صوتوِ  جبـر وؼُلرجو الصَّحيح سلرجوِ  من فيخرجو احلروؼ من حرؼٍ 
ٍ  ىادئٍ  بنحوٍ  لفظها جهةِ  ومن احلروؼ سلارج جهة من واضحة الكلمات إخراج الرتس ل  دوفِ  ومن وبَػي 
 .اللغوي بادلعن الرتتيل لو يُقاؿ الَّذي ىو ىذا .والكلمات واأللفاظِ  احلرؼ إطَلؽ يف وتعج لٍ  عجلةٍ 

 َيَديوِ  رََفعَ  ثُمَّ  ،قَاِئم َوُىو يُػتَػنَػفَّس َما ِبَقْدرِ  ُىَنيَئة أوْ  ُىِنيَّة َصَبر ثُمَّ  َأَحد اهللُ  ُىوَ  َوُقلْ  بِتَػْرتِيل الَحْمد قَػَرأ ثُمَّ 
 َأَصاِبِعك بَِأْطَراؼِ  ُتَجاِوز َوَل ) :الرَّضوي الفقو يف جاء كما وجهوِ  ِحياؿ - َأْكُبر اهللُ  :َوقَاؿَ  َوْجِهوِ  ِحَياؿَ 

 تكبرية وعند التكبري عند واضلر ﴾،ًَأْحَشْ ٌِشَبِّهَ فَصًَِّ ۞ اٌْىٌَْثَشَ أَعْطٍَْنَبنَ إَِّٔب﴿ ،النحر ىنا (ُأُذنَيك َشْحَمة
 أطراؼ األصابع أطراؼ مقصود ،أصابعك أطراؼ ذبعل أفْ  ىنا وجهوِ  ِحياؿ ،ُمطلقاً  التكبري عند أو اإلحراـ

  .أُُذنيك شحمة عند اإلهبامي
 ىذه - قَاِئم َوُىو َأْكَبر اهللُ  :َوقَاؿ َوْجِهو ِحَياؿَ  َيَديو رََفعَ  ثُمَّ  قَاِئم َوُىو يُػتَػنَػفَّس َما ِبَقْدرِ  ُىنَػيَّة َصَبر ثُمَّ 

َفرَِجات رُْكَبِتيو ِمن َكفَّيو َوَمأَل  رََكعَ  ثُمَّ  ،قَاِئم َوُىو َأْكَبر اهللُ  :َوَقاؿ - الصََّلة يف ادلستحبَّة التكبريات  - ُمنػْ
 سباـ بركبةٍ  ػُليط كفَ  وُكل   ،الر كَبتي ُيَلِصقاف الَكّفي أفَّ  أي ،رُكَبَتيو من َكفَّيو ومأل قاؿ الركوع حاؿ يف

 القياـ حاؿ يف كاف كما ليس تُنَفرج ىنا األصابع ،ُمنَفرِجات رُكَبتيو ِمن َكفَّيو وَمأَل  ادلراد ىو ىذا ،اإلحاطة
 ؽلألُ  الركوع يف ولكن ،متَلصقة ُمنفرجة ليست أصابعوُ  كانت فخذيو على َيَديوِ  أسَبلَ  وقد الوقوؼ حاؿ يف

َفرَِجات رُْكَبِتيو ِمن َكفَّيو َوَمأَل  رََكعَ  ثُمَّ  - ُمنفرجة واألصابع ركبتيو من َكّفيو  يعين - َخْلِفو ِإلى رُْكَبَتيوِ  َوَردَّ  ُمنػْ
  ؟ىي ما العَلمة ،االستقامة بتماـ رجَله كانت

 صحَّةٍ  يف يكن مل من ،تامة وعافيةٍ  ِصحَّةٍ  يف كاف ِلمن ىذا قطعاً  ،يستطيع ما بقدرِ  الوراء إىل رُكبتيو َردَّ  أنَّو
 ولكن زبتلف قد القضية أطرافهم يف مشاكل ِعندُىم الَّذين من ادلرضى من السن كبار من تامَّة وعافيةٍ 
 ما بقدر اخللف إىل ركبتيو يُعيد وأف ُمنتصباً  تاماً  كامَلً  وقوفاً  يقف أف مشكلة من يُعاين ال دلن بالنسبة
َفرَِجات رُْكَبِتيو ِمن َكفَّيو َوَمأَل  رََكعَ  ثُمَّ  - الركوع ىيئة يف سيؤثر ىذا ،يتمكَّن  وصفٌ  ىذا ؛منفرجات - ُمنػْ
 كاف الر كوع َحاؿ يف يعين - َظْهُرهُ  اْستَػَوى َحتَّى َخْلِفو ِإلى رُْكَبَتيوِ  َوَردَّ  - منفرجة األصابع يعين ،للكفي

 يف نقصٌ  ىذا ،احلالة ىذه يُراعي ال النَّاس من الكثري ،كاملة استقامةٍ  حالة يف يعين مستوياً  ،ُمستوياً  ظهرهُ 
 ِمنْ  َقْطَرةٌ  َعَليوِ  ُصبَّ  َلو َحتَّى َظْهُرهُ  اْستَػَوى َحتَّى - الصََّلة طقوس يف نتحدَّث اآلف ضلنُ  ،الصََّلة طقوس

 تقدَّـ مثلما الوقوؼ كاف إذا إالَّ  يتحقق لن ىذا ،كامل استواء يعين - َظْهرِه ِلْسِتَواءِ  تَػُزؿ َلم ُدْىن أو َماءٍ 
َنيو َوَغمَّضَ  ُعنُػَقوُ  مدَّ  - مرتابطة ادلسائل ىذه ،وصفو  جائزٌ  العيني تغميضُ  ؛َعيَنيو َوَغمَّض ُعنُػَقوُ  وَمدَّ  - َعيػْ
 يف ىذا موجودٌ  قدميو إىل ينظر الراكع أفَّ  ،قدميو إىل ينظر الركوع حاؿ يف أنَّو أخرى رِواياتٍ  يف ادلوجود لكن

  .أخرى رواياتٍ 
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 يف بأس فَل الصََّلة يف التوج و على باعثاً  سبباً  يكوف احلالة ىذهِ  مثل يف العيني إغماض كاف إذا ولكن
 ألفَّ  ،قدميو إىل قدميو بي ما إىل ينظر الراكع أفَّ  الركوع حاؿ يف قلت كما أخرى رواياتٍ  ويف ،ذلك

 يف احلسي تُربة إىل السجود موضع إىل سجودهِ  موطن إىل ينظر الوقوؼ حاؿ يف القياـ حاؿ يف ادلصل ي
 حاؿ يف أنفوِ  إىل ينظر ساجد وىو ،قدميو إىل ينظر راكع وىو ،كفيو إىل ينظر قانت وىو ،قائم وىو حاؿ

 موضع على األنف ضغط منو ادلراد األنف إرغاـ ،األنف إرغاـ استحباب مع أنفو إىل ينظر ،السجود
 َواْبنُ  َعْبُدؾَ ) ،احُلسي تُراب على أنوفنا نُرغم أف ،احُلسي تراب على الرتاب على األرض على السجود

 (،بِالر ؽّ  اْلُمِقر   َأَمِتك َواْبنُ  َعْبِدؾ َواْبنُ  َعْبُدؾَ  - ُحسي يا ترابك على أنفي أُْرِغم - َأَمِتك َواْبنُ  َعْبِدؾ
  .الشَّريفة زِياراتو يف طُلاطبو ىكذا
َنيو َوَغمَّضَ  ُعنُػَقوُ  َوَمدَّ   قَاِئَماً  اْستَػَوى ثُمَّ  ،َوِبَحْمِده الَعِظيمِ  رَب ي ُسْبَحافَ  :فَػَقاؿَ  بَِترتِيل َثاَلثَاً  َسبَّحَ  ثُمَّ  ،َعيػْ
 فَػَلمَّا - القياـ حاؿ يف االستقرار حالة إىل وصل يعين القياـ من استمكن - الِقَياـ ِمن ِاْسَتْمَكنَ  فَػَلمَّا

 َسَجدَ  ثُمَّ  ،َوْجِهو ِحَياؿَ  َيَديو َورََفعَ  قَاِئم َوُىو َكبَّر ثُمَّ  ،َحِمَده ِلَمن اهللُ  َسِمعَ  :قَاؿَ  الِقَياـ ِمن ِاْسَتْمَكنَ 
 ثُمَّ  - اليد أصابع عن ىنا احلديث - َوْجِهو ِحَياؿَ  رُْكَبَتيو َيَدي بَينَ  اأَلَصاِبع َمْضُموَمِتي َكّفيو َوَبَسط
 ِحَياؿَ  - ركبتيو أماـ يعين ركبتيو يدي بي - رُْكَبَتيو َيَدي بَينَ  اأَلَصاِبع َمْضُموَمِتي َكّفيو َوَبَسط َسَجدَ 
 ادلقصود رُكَبتيو يدي بي أنَّوُ  ادلقصود بذارعيو غُلَن ح قطعاً  - َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَب ي ُسْبَحافَ  :فَػَقاؿَ  َوْجِهو

  .الس جود موطن من الذراعي ؼُلرج أف يعين ،التجنيح ُيستحب   السجود حاؿ ففي وإالَّ  الكفَّاف
 اأَلْعَلى رَب ي ُسْبَحافَ  :فَػَقاؿَ  َوْجِهو ِحَياؿَ  رُْكَبَتيو َيَدي بَينَ  اأَلَصاِبع َمْضُموَمِتي َكّفيو َوَبَسط َسَجدَ  ثُمَّ 

 يضع ملَ  - َأْعُظم َثَمانَِية َعَلى َوَسَجد ِمْنو َشيءٍ  َعَلى َجَسِده ِمنْ  َشْيَئاً  َيَضع َوَلم َمرَّات َثاَلثْ  َوِبَحْمِده
 على ،السجود موطن على ،السجود مكاف على ،السجود زلل   على يعين منو شيءٍ  على جسده من شيئاً 

 َوالر ْكَبَتين الَكفَّين َأْعُظم َثَمانَِية َعَلى َوَسَجد - التَّالية األعضاء الس جود مكاف الصق الَّذي وِإظّلا ،ادلكاف
َهة - اإلهبامي رأسي يعين األنامل من ادلقصود الرجلي إهبامي أنامل - الر ْجَلين إبْػَهاَميّ  َوأَنَاِمل  َوالَجبػْ

َعةٌ  :َوقَاؿَ  َواألَْنف َها َسبػْ  ٌٍَِّوِ اٌَّْسَبخِذَ ًَأََّْ﴿ :فَػَقاؿ ِكَتاِبو ِفي اهللُ  ذََكَرَىا الَِّتي َوِىي َعَليَها ُيْسَجدُ  فَػْرضٌ  ِمنػْ

َهةُ  َوِىي ،﴾أَحَذاً اٌٍَّوِ َِعَ حَذْعٌُا فٍََب  - ُسنَّة اأَلْرضِ  َعلى األَْنفُ  َوَوْضعُ  َواإِلبْػَهاَماف َوالر ْكَبَتاف َوالَكفَّافْ  الَجبػْ
  .اإلرغاـ وىو قليل قبل ذكرتوُ  ما
 َوَضعَ  َوَقد األَْيَسر َفِخِذهِ  َعَلى قَػَعد ثُمَّ  ،َأْكَبر اهللُ  :قَاؿَ  َجاِلَساً  اْستَػَوى فَػَلمَّا الس ُجود ِمن رَأَسوُ  رََفع ثُمَّ 

 َجاِلس َوُىو َكبَّر ثُمَّ  ،ِإلَيو َوأَتُوبَ  رَب ي اهلل َأْستَػْغِفرُ  :َوقَاؿَ  األَْيَسر َقَدِموِ  َبْطنِ  َعَلى األَْيَمن َقَدمو ظَاِىرَ 
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 َوَل  رُُكوعٍ  ِفي ِمْنو َشيءٍ  َعَلى َبَدنِو ِمن َشيَئاً  َيَضع َوَلم اأُلْولى ِفي قَاؿَ  َكَما َوقَاؿ الثَّانَِية السَّْجَدة َوَسَجد
 َعَلى ِذرَاَعيوِ  َيَضع َوَلم - السجود أثناء يف األجنحة دبثابة ِذراعيو أخرج يعين رُلَن حاً  - ُمَجن َحاً  وََكافَ  ُسُجود
ا األرض على ذراعيو يضع مل ادلقصود ىذا ىو رُلَنَّحاً  - اأَلْرض  رَْكَعَتين َفَصلَّى - السجود أثناء رفعهما وإظلَّ

 َفرِغَ  فَػَلمَّا - مضمومة األصابع التشهد أثناء التشه د يف جاِلسٌ  وىو - اأَلَصاِبع َمْضُموَمَتا َوَيَداه َىَذا َعَلى
 الر وايةُ  ،الواجب حدىا يف الصََّلةِ  لطقوسِ  صورةٌ  ىذه - َصل ي َىَكذا َحمَّاد يَا :فَػَقاؿ ،َسلَّم الَتَشه د ِمن

  .الشَّريف الكايف كتاب من الثالث اجلزء من عليكم قرأهتا
 سنن ىناؾ ،الواجب احلد   ىو ىذا الصََّلة طقوس يف أيضاً  اآلف ذكرتوُ  وما الوضوء طقوس يف ذكرتوُ  ما قطعاً 

 كيفية يف البيت أىل أحاديثِ  تفاصيل يف أدخل أفْ  أردتُ  إذا لكنَّين الر واية إليها أشارت ومستحبَّات
 أحاديثهم من بنماذج اكتفيتُ  أنا ،طويل وقتٍ  إىل ىذا ػلتاج الطقوس جهة من الصََّلة كيفية ويف الوضوء

 من ،الصََّلة طقوس ومن الوضوء طقوس من والكايف ادلطلوب احلد   ىو احلدّ  ىذا أفَّ  أعتقدُ  ،رواياهتم ومن
 منها البعض لذلك سُلصَّصةٌ  كتبٌ  فهناؾ للصََّلة أو للوضوء وادلستحبَّاتِ  واآلدابِ  السنن يف االستزادة أراد
 ىذه ستجدوف وفقهائهم الش يعة دلراجع العملية الرسائل تراجعوا أفْ  ؽلكنكم العملية الرسائل يف مذكوراً  جاء

 ،والز يارات األدعية كتب يف ذُكر منها البعض ،بالكامل ذُكرت أقوؿ ال ،وادلستحبَّات واآلداب السنن
 على يطلع أفْ  أراد ومن بيوتكم يف ادلتوفر اجلناف مفاتيح كتاب يف مثَلً  منها بعضاً  ذبدوا أفْ  ؽلكنكم

 .األخرى احلديثية اجلوامع سائر أو ،الوسائل أمثاؿ ،مثَلً  الكايف أمثاؿ احلديثية باجلوامع فعليو التفاصيل
 :ُمهمَّاً  شيئاً  أيديكم بي أعرض أفْ  استطعت ولكن طالت احللقةُ 

اً  ُمهمّ  موضوع ادلوضوع ىذا ،الصََّلة منظومة احللقة بداية يف األعلية غاية يف مسألةٍ  عن ربدَّثتُ  أوَّالً   ،جدَّ
 ىذه والز يارات والر وايات واألدعية األحاديث ومضامي الكرًن الكتاب آيات دلضامي خَلصة ادلوضوع ىذا

 ٍُبَّ  .الشَّريفة ادلعصومية النصوص ومن القرآنية الن صوص من ومئات مئات من مستخرجةٌ  زبدةٌ  ىذه ،خَلصة
 ويف مضمونو ويف طقوسوِ  يف الوضوء عن وربدَّثتُ  ،الُوضوء ادلنظومة ىذه يف جزءٍ  أوَّؿ على ذلك بعد عرَّجتُ 
 بي اجلميلة الر واية ىذه وعرضت ،الصََّلة طُقوس ،الصََّلة جبسد وبدأت الصََّلة على َعرَّجتُ  ٍُبَّ  .أدعيتو

 .أيديكم
 معاين حديث من عندنا بقي ،إليها أشرت الَّيت ادلصادر إىل يرجع أف ؽلكنوُ  أكثر تفاصيل أراد من أمَّا

 األذاف من وسنبدأ القادمة احللقةِ  يف تعاىل ا شاء إفْ  سيأتينا ما وذلك الصََّلة مضموفُ  ىو الصََّلة
 الَّيت األخرى التفاصيل وسائر التسليم وإىل التشه د وإىل القنوت إىل سنتطرَّؽ ،األذاف كيفية عن ونتحدَّثُ 

 قادمة حلقةٍ  يف تعاىل ا شاء إفْ  ألتقيكم ،وبناٌب وأبنائي وأخواٌب أخواين من البيت أىل زُلب و عنها يسأؿ
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  ... القمر شاشة على الشَّاشة ىذه نفس على القادـ السَّبت يـو
 ... الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُسني أَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَشةِ وَبشِف ٌَب

 ...ىَبشُِ بَنًِ لََّش ٌَب ...احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل أِبِْ يف ...خٍَِّعبً اٌذُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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