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 اٌِّْئَخ ثَعد اٌسزًٌُّْ احلبدّخُ خُمٍََحَاٌْ

  18ــ ج اٌصَّالح َِعَبِِْٔ
 

  ...بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد الست ونو  احلاديةُ  احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبيَ 

 من األخرية احللقة ىي ىذه تكونُ  قد ،أجوائوِ  يف ادلتقدِّمةُ  احللقاتُ  تقدَّمت الَّذي العنوانُ  نفسوُ  ىو والعنوانُ 
 .(الصَّالة معاني) :يف احلديث أكمل أن استطعتُ  إذا العنوان ىذا

 أجزاءِ  عن ربدَّثتُ  ،متكاملة عقائديَّةٌ  ِعباديَّةٌ  منظومةٌ  الصََّلة أنَّ  عن تكلَّمتُ  ادلتقدِّمة احللقةِ  يف موجز بشكلٍ 
 ادلعاين ٍُبَّ ، الصََّلة جسد سبثلُ  وىي :الطقوس ذلك بعد، الطهارة وىي :اْلُمقدِّمةُ ؛ رُلمل بشكلٍ  ادلنظومة ىذه

  .ادلؤمني أمري َواليةُ  األساسُ  وىناك ،زماننا إمام معرفةِ  يف وحقيقتها الصََّلة روح سبثلُ  وىي :ادلضامي
  :الرَّمزيَّة العناوينُ  وىناك
o  ُوآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد عنواهنا :الظهرِ  فصَلة.  
o  ُعلي   :العصر وصَلة.  
o  ُفَاِطَمة :ادلغرب وصَلة.  
o  ُحسنٌ  :العشاء وصَلة.  
o  ُالعصمة بيت أىل أحاديثِ  من ذلك وُكل   ،أمجعي عليهم ا صلواتُ  ُحسيٌ  :الفجر وصَلة. 
َخ دُِّْٓ ًَذٌَِهَ﴿ ؛القيمومة :الصََّلة منظومة يف السَّادس األمرُ  سادساً   ربت ادلنظومة ىذه ُكل   ،﴾اٌمَِّّْ

 َطُهْرنَا َقدْ  بِأَنَّا أَنْػُفَسَنا لُِنَبِشرَ ) :الشَّريفة زياراهتا يف طلاطبها كما الزَّىرائيَّة القيمومةِ  ربت ،الَفاِطْمي اإلشرافِ 
 .َزْىرَاء يَا. .. (ِبَوََليَِتكِ 
 اإلمجايل بالنَّحو ذلك وكل   ،وأذكاره وأدعيتوِ  ومضمونوِ  وكيفيتوِ  طقوسوِ  يف الوضوءِ  على ذلك بعد عرَّجتُ 

 قرأهتا الصَّادق إمامنا عن روايةً  أيديكم بي وعرضت للصََّلة الطقوسي اجلانب على بعدىا وعرَّجتُ ، قطعاً 
  .الشَّريف الكايف من
 إليها اإلشارةُ  مرَّت مهمَّةٍ  مَلحظةٍ  مع ،مضامينها لبيانِ  سريعٍ  بعرضٍ  الصََّلةِ  أجزاء سأتناولُ  احللقة ىذه يف
 سياقاتٍ  يف تأٌب ادلعاين فهذه ،ادلعاين ىذه لُكلِّ  ومستحضراً  متوجِّهاً  يكون أن بالضرورة ليس ادلصلِّي أنَّ  من

 وؽليلُ  إليو يستأنسُ  الَّذي ادلعن حبسبو فُكل   ،ادلصلِّي من جملموعةٍ  معنويَّةٍ  نفسيَّةٍ  تركيبةٍ  مع معًن  ُكل   يتناسبُ 
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 من واحداً  معنً  استحضر لو ،الصََّلة أجزاء ُكلِّ  يف ادلعاين من معًن  ُكلَّ  يستحضر أن بالضرورةِ  وليس ،إليو
 ،التشه د معاين ،السجود معاين ،الركوع معاين يستحضر أن بالضرورةِ  ليس ،الصََّلة طول على ادلعاين ىذه

 لستُ  فإنَّين ذلك ومع ،آخرىا إىل أوَّذلا من صَلتو يف ادلعاين ىذه ُكلِّ  من إمجالياً  معًن  يستحضر أن ؽلكنوُ 
 .إمجاليا عرضاً  أيديكم بي األمر سأعرضُ  وأجزائها دقائقها جبميع التفاصيل لُكلِّ  مبّينا
  .واإلقامة األذافُ  :ادلندوبة ادلقدِّمات من يبدأ أن أراد ِلَمن الصََّلةِ  فقرات من فقرةٍ  أوَّلُ 
ا  عن احلديثُ  ولكن ،مندوبةُ  اإلقامةُ  ،مندوبٌ  األذان ،صَلهتم يف باإلقامةِ  يباشرون اْلُمصلِّي من الكثري ردبَّ

 يف علي   ِذْكرُ  ،ادلؤمني وبإمرةِ  بالَواليةِ  لعلي   الشَّهادةُ  واإلقامةِ  األذانِ  يف األىم   اجلزءُ  ،واإلقامة األذانِ  تفاصيلِ 
 يف أُذنيوِ  إىل غطس عاِلَماً  أو مرجعاً  تّتبعون أم ا تّتبعون ؟أنتم من تقلِّدون ،واجب ِذْكرٌ  واإلقامة األذانِ 
 ...  الوجود يف ا أذانُ  ىذا ؟من تتابعون ،الشَّافعي االستنباط قواعد

 ،إيران ،األسوة دار طبعة الطبعة ىذه ،502 صفحة ،األوَّل اجلزء ىو وىذا ،الشَّريف الكايف من أقرأُ  وأنا
 بَػْيتٍ  َأْىلِ  َأوَّؿُ  ِإنَّا -؟ يقول ماذا ،الصَّادق إمامنا عن ،الصَّادق عن ،طريف ابن سنان عن ،8 احلديث رقم
ه بَػْيتٍ  َأْىلِ  َأوَّؿُ  إَنَّا - وخبصوصيَّة ذكر يعين ؛نوَّه - بَِأْسَمائَِنا اللُ  نَػوَّه  َخَلق َلمَّا ِإنَّوُ  ،بَِأْسَمائَِنا اللُ  نَػوَّ

 ،َثاَلثَاً  الل َرُسوؿ ُمَحمَّداً  َأفَّ  َأْشَهدُ  ،َثاَلثَاً  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأفْ  َأْشَهدُ  فَػَناَدى ُمَناِديَّاً  َأَمرَ  َواأَلْرض السََّمَوات
رُ  َعِليَّاً  َأفَّ  َأْشَهدُ   أم أذانوِ  يف وخالقكم ربَّكم تتَّبعوا أن تريدون ،ا أذان ىذا - َثاَلثَاً  َحقَّاً  اْلُمْؤِمِنْين َأِميػْ
 اصطنعوىا ىم أو اصطنعتموىا أنتم بأَساء وََسَّيتموىم وضعتم ما األلقاب من ذلم وضعتم أنتم أُناساً  تتَّبعون

 األذانِ  يف عليَّا ذكرًب إذا :لكم وقالوا ،واجباً  ليس واإلقامةِ  األذانِ  يف علي   ذكر إنَّ  :لكم فقالوا ألنفسهم
 الشَّرط هبذا عليَّاً  تذكروا أن :لكم أقولُ  وأنا ،اجلزئيَّة عدم بشرطِ  الشَّرط هبذا الذِكرُ  يكون أن فَلبدَّ  واإلقامةِ 

 .!! .الغدير لبيعة وخيانةٌ  علي   مع أدبٍ  سوءُ 
 حي شيئاً  أحدٌ  ذلم يقول ال ىم دلاذا ،عقيدهتم عن يتحدَّثون أحرار اآلخرون مثلما عقيدٌب عن أربدَّثُ  أنا

 واآلخر بدعة واإلقامةِ  األذانِ  يف علي   ذكر إنَّ  يقول واآلخرُ  ،الصََّلة يُفسد اإلقامةِ  يف علي   ذكر إنَّ  يقولون
 واإلقامةِ  األذانِ  يف علي   فذكرُ  ،أشاء ما أقولُ  أيضاً  ُحرّ  وأنا ،يشاءون ما يقولون أحرار ىم ما ،واآلخر
 َعرِّْفِني الَّلُهمَّ ) :الغيبةِ  دعاء يف ،الشَّريفة األّدعيَّة يف ونرأتق ىكذا أنتم ،األجزاء بقيَّة من وأوجبُ  واجبٌ 
 تُػَعرِّْفِني َلمْ  ِإفْ  فَِإنَّكَ  َرُسْوَلك َعرِّْفِني الَّلُهمَّ  ،َرُسْوَلك َأْعِرؼ َلمْ  نَػْفَسك تُػَعرِّْفِني َلمْ  ِإفْ  فَِإنَّكَ  نَػْفَسك
 الَّلُهمَّ  ،ِديِْني َعنْ  َضَلْلتُ  ُحجََّتك تُػَعرِّْفِني َلمْ  ِإفْ  فَِإنَّكَ  ُحجََّتك َعرِّْفِني الَّلُهمَّ  ،ُحجََّتك َأْعِرؼ َلمْ  َرُسوَلك
  .احلجَّة معرفة بعد جاءت ادلعاين ىذه (،َىَديْػَتِني ِإذْ  بَػْعدَ  قَػْلِبي تُزِغْ  َوََل  َجاِىِليَّة ِمْيَتةً  َتُمْتِني ََل 

 ما ﴾زَّثِّهَ ِِٓ إٌَِْْهَ أُٔصِيَ َِب ثٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أَُّّيَب َّب﴿ :ادلائدة سورة من والستون السَّابعةُ  اآليةُ  ،ادلائدة سورةِ  من اآليةُ 
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 ىذا ،رسولك أعرف مل نفسك تعرفين مل إن فإنَّك نفسك عرفين اللَّهم ؛ونورأتق الَّذي الد عاء ىذا ىو
 إٌَِْْهَ أُٔصِيَ َِب ثٍَِّغْ اٌسَّسٌُيُ أَُّّيَب َّب﴿ زباطبوُ  اآليةُ  تأٌب الَّذي ىذا ىو الد عاء ىذا يف تذكرونوُ  الَّذي نفسوُ  الرسول

 ىذا عن ِغنً  يف وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  ،ولكم يل  اخلطاب ،﴾زِسَبٌَزَوُ ثٍََّغْذَ فََّب رَفْعًَْ ٌَُّْ ًَإِْ زَّثِّهَ ِِٓ
 صلَّيت وال أقمت وال أذَّنت فما عليَّاً  أذانك يف تذكر مل وإن يعين ؛رسالتو بلغت فما تفعل مل وإن ،الكَلم
 .الصََّلة ىذه على ُتفّ  ،علي   فيها يُذكرُ  ال صَلةٍ  على وُتفّ 
ه بَػْيتٍ  َأْىلِ  َأوَّؿُ  إَنَّا -:وتعاىل سبحانو ا أذانُ  ىو ىذا  َواأَلْرض السََّمَواتِ  َخَلق َلمَّا ِإنَّوُ  ،بَِأْسَمائَِنا اللُ  نَػوَّ
رُ  َعِليَّاً  َأفَّ  َأْشَهدُ  ،َثاَلثَاً  الل َرُسوؿ ُمَحمَّداً  َأفَّ  َأْشَهدُ  ،َثاَلثَاً  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأفْ  َأْشَهدُ  ؛فَػَناَدى ُمَناِديَّاً  َأَمرَ   َأِميػْ

 من أقرأُ  وأنا ،صرػلة فتوى، الصَّادق زُلَمَّدٍ  ابن جعفر من الفتوى وىذه، ا أذانُ  ىذا - َثاَلثَاً  َحقَّاً  اْلُمْؤِمِنْين
 يدي بي وقدَّمناه كتبناه الّسؤال ىذا أنَّ  لنفرتض ؟زُلَمَّد ابن جعفر يقول ماذا ،للطربسي االحتجاج كتاب
 فَِإَذا -:اجلواب ؟والثَّانيَّة األّوىل الشَّهادة بعد علي   ذكر يف ادلصدَّق الصَّادقُ  أي ها تقول ما ،زُلَمَّد ابن جعفر
 َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا - زمان أيِّ  يف مكان أيِّ  يف - الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم قَاؿَ 
 قَاؿَ  فَِإَذا - فقل ،فقولوا كلمة من أقوى ،ُقلْ  كلمة من أقوى األمريَّة الَلم مع مضارع فعل - فَػْليَػُقلْ  الل

رُ  َعِلي   فَػْليَػُقلْ  الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم  ولتسقط زُلَمَّد ابن جعفر من فتوى - اْلُمْؤِمِنين َأِميػْ
 ! !الفتاوى ُكل  
 يل شأن وال الصَّدوق وىذا ،زُلَمَّد ابن جعفر فتوى ىذه ،زُلَمَّد ابن جعفر فتوى مقابل يف لفتوىً  قيمةٍ  أي  
 دبا مكلَّفٌ  أنا ،الُقّمي بابويو ابن علي ابن زُلَمَّد يقولوُ  دبا مكلَّفاً  لستُ  أنا ،لنفسوِ  يقولو ما ،ىو يقولوُ  دبا

 جعفر بفتوى مكلَّف أنا ،الشَّريف الكايف من األوَّل اجلزء يف الصَّادق عن واحلديث ،أذانوِ  يف كما ا يقولو
رُ  َعِلي   - مكان ُكلِّ  يف - فَػْليَػُقلْ  الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا - زُلَمَّد ابن  َأِميػْ

 مراجع من مرجع ،الشِّيعة زُلدِّثي من زُلدِّث الصَّدوق! ؟الصَّدوق ىو من بالصَّدوق يل  شأن ال - اْلُمْؤِمِنين
 أن احلقّ  ذلم ليس ولكن يقولون فيما احلقّ  ذلم ؟زُلَمَّد ابن جعفر كَلم ومع ا كَلم مع قيمتهم ما ،الشِّيعة
 .أمثايل وعلى عليَّ  أقواذلم يفرضوا

 ىناك ؛يقول ىو ،اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة ،الصَّدوق للّشيخ (الفقيو ػلضرهُ  ال من) (،الفقيو) :ىو ىذا
 يف ىو الَّذي الكَلم ىذا معَ  ،يقول أن يريد ما فليقل ،الُغَلة وضعها الرِّوايات ىذه ولكن األئمَّة عن روايات

 روايات ىناك يقول حي بنقلوِ  أثقُ  لكنَّين! ؟الصَّدوق كَلم قيمةُ  ما زُلَمَّد ابن جعفر فتوى ويف ا أذان
 أنَّ  يعتقد الَّذي إنَّ  :يقول الكتاب نفس يف أيضاً  ىو مثلما ،الُغَلة رواياتُ  الرِّوايات ىذه يقول رأيوُ  لكنَّ 
 نثق ضلن لكنَّنا.!! .اخلرط ذاك مثل اخلرط ىذا ،خرط كَلم ،الُغَلة مع ُيصنَّف أيضاً  فهو يسهو ال النَّبّ 
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 ِمنَّا واحد أيّ  ،ادلعصوم غري عن يصدر اخلرط الكَلم ،خرط الكَلم أقول وحي ،عليو تعاىل ا رضوان بنقلوِ 
 الكَلم ادلعصوم طُلالفُ  حينما الصَّدوق غري من الصَّدوق من ،غريي ومن مين اخلرط الكَلم عنوُ  يصدر
 يعين ،خرط نقول أن ىو الوصف من درجة أقل يف وصف أحسن ؟يوصف أن ؽلكن ماذا ،خرط يصري
 وصف يف األدب درجات أعلى ،األدب يف قمَّة ىذه يعين ،أخرى بأوصاف يوصف أن فاحلقيقة وإالَّ  ،ُىراء

ا ،ادلعصوم ؼُلالفُ  كَلمٍ   أن البدَّ  ،الطريقة هبذه ادلعصوم ؼُلالفُ  كَلماً  نصف أن األدب من يكون ال وردبَّ
 العقائدي اجلو يف ليس ،العريف اجلو يف ،اإلعَلمي اجلو يف األدب ىذا لكن ،األوصاف بأقبح نصفوُ 

  .العقائدي وادلستوى
 ،الثَّانيَّة الشَّهادة بعد نقوؿ ماذا أخبار ُىَناؾَ  -؟ عليو ا رمحةُ  الصَّدوق شيخنا يقول ماذا ،حالٍ  أيِّ  على
 ُمَحمَّدٍ  وآؿ ُمَحمَّدٌ  وكذلك ،مرَّتين حقَّاً  المؤمنين أمير عليَّا أفَّ  أشهدُ  ،مرَّتين الل ولي عليَّا أفَّ  أشهد
 وآل زُلَمَّدٌ  العمل خري على حيَّ  وبعد ،علي   ذكرُ  الثَّانيَّة الشَّهادة بعد ،الشِّيعي األذان ىو ىذا - البريَّة خيرُ 
 الرِّوايات حبسب األوَّل احلقيقي ادلعن ،فَاِطَمة زُلَمَّد آلُ  ،زُلَمَّد آل فَاِطَمة ذكر إىل إشارة ،الربيَّة خريُ  زُلَمَّدٍ 

 من أقرأ أنا ،العمل خري على حيَّ  دبعن يرتبطُ  فيما الطَّاىرة العرتة أحاديث يف جاء ولذلك، فَاِطَمة زُلَمَّد آلُ 
 :قَاؿ َجْعَفر أَِبي َعنْ  - اخلامس احلديث ،َمْرَوان اْبن زُلَمَّد َعن ،الصََّلة علل نوادرُ  ،88 باب ،الشرائع علل
 ىو مروان ابن زُلَمَّد يكن مل ،وإليك إيلَّ  احلقيقة ىذهِ  تصل أن يريد اإلمام ،بالّسؤال يبدأ اإلمام - أََتْدِري
 أي ها ،الشِّيعي أي ها وإليك إيلَّ  تصل كي احلقيقة ىذه يبّي  أن يريد يسأل ،يسأل ىنا اإلمام ،سأل الَّذي

 ِبر   أََتْدِري ،اْلِبر ِإلى َدَعاؾَ  :قَاؿ ،ََل  :قُػْلتُ  ،قَاؿَ  ؟اْلَعْمل َخْير َعَلى َحيَّ  تَػْفِسيرُ  َما أََتْدِري - اْلُمصلِّي
 أََتْدِري ،اْلِبر ِإلى َدَعاؾَ  :قَاؿ - واضح بشكل ادلعاين تثب حّتَّ  التسلسل يف األسلوب ىذا حّتَّ  - ؟َمن
 جوابٍ  يف ربدَّثتُ  حي ادلتقدِّمة احللقات يف لذا - َوِوْلِدَىا فَاِطَمة ِبرِّ  ِإَلى َدَعاؾَ  :قَاؿَ  ،ََل  :قُػْلتُ  ؟َمن ِبر  

 يف فَاِطَمة ذكرِ  حول النَّجف يف احلوزويَّةِ  األوساط من النَّجف من جاءنا ،حول النَّجف من جاءنا لسؤالٍ 
  .لألذان واحدة صيغة ظَلتلك ال ضلن ألنَّوُ  ،الرِّوايات مضامي بي مْجعاً  :قلت وقتها ويف واإلقامة األذان

 صيغٌ  ىناك ،مشهورةً  صيغةً  فصارت الطوسي الّشيخُ  انتخبها صيغةٌ  ىذه بيننا اآلن ادلشهورة الصيغة ىذه
 بصيغةٍ  نلتزمُ  أنَّنا على دليَلً  ظَللكُ  ال لكنَّنا الصيغ من صيغةٌ  ىذه بالنتيجة ولكن الصيغة ىذه عن زبتلف
 إن الواردة الّنصوص ُكلِّ  من تركيبياً  جامعاً  ُنشكِّل أن بإمكاننا أنَّنا يعين فهذا ،الصيغ الختَلف فقط واحدةٍ 

 الَّيت الرِّوايات ،واإلقامة األذان فصول ذكرت الَّيت الرِّوايات ،واإلقامة األذان شرحت الَّيت الرِّوايات يف كان
 تشريعها يف واإلقامة األذان تفاصيل عن ربدَّثت الَّيت الرِّوايات ،واإلقامة لألذان التكميليَّة األجزاء إىل أشارت

 صيغةً  ذكرتُ  لذا بينها من صيغة مجع من البدَّ  واإلقامة األذان أحاديث من كبرية رلموعةٌ  ىناك ،ادلعراج ويف
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 َعِلي   فَػْليَػُقل) ،الواجبة ىي علي   بذكرِ  الشَّهادةُ  قطعاً  قطعاً  قطعاً  واإلقامة األذان يف ،اْلمضامي ِلُكلِّ  جامعةً 
 األذان روايات يف وردت الَّيت ادلضامي ُكلّ  بي مجعاً  الكامل األذان نؤذِّن أن أردنا إذا لكن (،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ 

  :ىكذا فالصيغةُ  تفاصيلها بُكلِّ  واإلقامة
 األَِئمَّةَ  َوأَبْػَناَءُىَما الَعاَلِمين ِنَساءِ  َسّيَدة الزَّْىَراءَ  َوفَاِطَمةَ  الَوِصيِّين َوَسيِّدَ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرَ  َعِليَّاً  َأفَّ  َأْشَهدُ )

 أعداءىم على والَّلعنُ  عليهم الصََّلةُ  إليها ُنضيف إذا وقطعاً  (،حقَّا َحقَّاً  َوُحَججوُ  اللِ  َأْولِياءُ  اْلَمْعُصوِمين
 من أعدائهم على ا ولعنوُ  أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  وأمجل وأكمل وأحلى وأحلى أحلى يكون

 ال ألنَّنا ،األحاديث رلموع من ،األحاديث جوامع من ادلستنبطةُ  الكاملةُ  الصيغةُ  ىذه ،واآلخرين األّولي
 يف وشاعت الطوسي الّشيخُ  اختارىا صيغة اآلن ادلوجودة الصيغة ىذه ،األذان صيغة يف واحداً  نصَّاً  ظللكُ 

 ألنَّ  ناقصة ،ناقصة لكنَّها البيت أىل روايات يف وردت الَّيت الصيغ من ىي ،هبا بأس وال الشِّيعي الوسط
 األذان فصول من وأصليَّاً  ثابتاً  فصَلً  وليست ،واجباً  جزءاً  ليست الثَّالثة الشَّهادة إنَّ ) :يقولون الكرام ادلراجع

 لعلي   الشَّهادةُ  ىي واإلقامة األذان أجزاء أوجبُ  ،األوجب اجلزء وىي األىم الفصلُ  ىي بينما (،واإلقامة
  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  بالَوالية
ا الثَّالثة الشَّهادة فقط ذكرنا لو معنوياً   ذكر إىل حباجةٍ  ضلن طقوسياً  ،تفاصيلو بُكلّ  األذان عن تكفي فإهنِّ
 البيت أىل منهج حبسب الفقرات من فقرةٍ  أيّ  ذكرنا لو معنوياً  معنوياً  لكن ،التفاصيل بُكلِّ  واإلقامةِ  األذان

 الل إَلَّ  ِإَلو ََل ) :الرِّضا إمامنا قال مثلما ،البيت أىل منهج حبسب فهمناىا إذا إالَّ  ،الّتوحيد شهادة حّتَّ 
 (،َعَذاِبي ِمن َأِمنَ  حصِني َدَخلَ  َفَمن حصِني َعلي   ِوَليَةُ ) (،َعَذاِبي ِمن َأِمنَ  حصِني َدَخلَ  َفَمن حصِني

م ؟الفهم ىذا للشِّيعةِ  أين ومن ؟الفهم ىذا لنا أين من ولكن  ،الشَّافعيَّة للثَّقافة وفقاً  العبائر يفهمون إهنَّ
 ادلقامُ  كان ولو ،واإلقامة األذانِ  معن سبامَ  سُبثِّلُ  الَّيت ىي الثَّالثة الشَّهادة فقط ادلضمون جهة من فلذلك
 ال ادلقام ولكن ،الطَّاىرة العرتة أحاديث ومن الكرمي الكتاب آيات من ذلك لكم ألثبَّتُ  وا القول لبسط
 وِعرب ،ادلاضية السني ِعرب كثرياً  ادلطلب ىذا عن ربدَّثت ولقد ،واختصار إغلازٍ  مقام يف إنَّين لذلك يسعُ 

  .واإلقامة األذان حقائق سبام سُبثِّلُ  الثَّالثة الشَّهادةُ  مضموناً  ،السَّابقة ادلطوَّلةِ  الربامج
 علي  ) :ادلعن ىذا إالَّ  يستحضر ال هنايتها إىل اإلقامة بداية ومن هنايتو إىل األذانِ  بداية من أحداً  أنَّ  لو يعين
 األذانِ  يف ادلذكورةِ  ادلطالب ُكلَّ  هناية ألنَّ  ،اجلوىرة ىي ىذه ،ادلعاين جوىرة استحضر فلقد (،الل ولي  

 تريدون ال اقبلوىا تقبلوىا أن تريدون احلقيقة ىي ىذه ،وانتهينا (عليّ  علي   علي  ) :ىذه ىي هنايتها واإلقامة
 .فاصل إىل نذىبُ  .أحرار أنتم تقبلوىا أن

 ،اليوميَّة الواجبة للفروض الرَّمزيَّة بالعناوين يرتبطُ  وما ،الصََّلة منظومة خبصوصِ  حديثٍ  من تقدَّم ما حبسبِ 
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 يتوضَّأ أن بعد اْلُمصلِّي ،الفروض بقيَّةُ  وىكذا ،وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد :مثَلً  الظهرِ  لصَلة الرَّمزي فالعنوانُ 
  :باجململ وباجململ ادلضمون ذلك ضمنِ  يف

 إمام بذكرِ  اجلسدِ  جلميع الكاملةُ  الطهارةُ  ،واحد ىذا عليّ  َوالية على كان ِلَمن إالَّ  طاىراً  يكونُ  ال ىذا ادلاءُ 
 الرَّمزي   عنواهنا صَلةٍ  إىل اْلُمصلِّي يتوجَّو ادلضمون هبذا األعظم الطهورُ  َواليتوُ  ،األعظم الطهورُ  فهو زماننا
 ولكن الفجر صَلة الصََّلة ىذه يعلم ىو ،الفجر صَلة مثَلً  حسيٌ  الرَّمزي   عنواهنا ،الظهر صَلة مثَلً  زُلَمَّد

 وىنا نبدأ ىنا من فروع ادلعاين وباقي ،األصل ىذا ىو علي   َوالية ،علي   واإلقامةِ  األذانِ  روحُ  ،حسيٌ  عنواهنا
 ميزةُ  ،اآلخرين صَلة عن ميزهتا ما وإالَّ  زُلَمَّد آل صَلةُ  ىي ىذه! ؟زُلَمَّد آل صَلة تصل وا أن تريدونُ  ،ننتهي
  .ىذه ىي زُلَمَّد آل صَلة

  .النيَّة :اإلقامةِ  بعد
 يف والسببُ  والسر   األساسُ  الرِّوايات ومرَّت ،الصََّلة تشريع علَّة من ُتْشَتق   النيَّةُ  ،عنها احلديثُ  مرَّ  والنيَّةُ 

 ذكر عن نغفل ال كي يعين !ا رسول ذكر عن ؟شيءٍ  أيِّ  عن نغفل ال كي ىو اخلمسة الصلوات تشريع
 خبرابيط يأتونا أن آخرون أراد إذا ،كلماهتم وىذه الصََّلة تشريع علَّة يف األصل ىو ىذا ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ 
 منطقُ  ىو ىذا ،زُلَمَّد آل لقواعد وفقاً  اخلرابيط ىذه ونناقش ،خرابيطهم دبصادر ،باْلَمصادر فليأتونا أخرى

 من أكثر لكن ،احللقات ستطول األحاديث من مرَّ  ما أخرى مرَّة أعيد وأن أقرأ أن أستطيع ال أنا ،زُلَمَّد آل
 فننسى الغفلة تصيبنا ال أن ىو الصََّلة تشريع علَّة أنَّ  يف زُلَمَّد آل عن األحاديث مسامعكم على تلوتُ  مرَّة

 ىذ! !زُلَمَّد وآل زُلَمَّداً  نذكر كي ؟دلاذا نصلِّي إنَّنا :ىنا من تنبعُ  فالنيَّةُ  ،احلقيقة ىي ىذه! !زُلَمَّد وآل زُلَمَّداً 
  .آخر شيء يوجد وال الصََّلة نيَّةُ 
 صيغٌ  ىذه ،الصيغ ىذه ،غريهِ  إىل ،لوجوبوِ  الظهر صَلة ُأصلِّي :القلب يف باأللفاظ تكرار األلعوبة ىذه أمَّا

 ،الظهر صَلة وقت صار تعرف أنت أساساً  ،شيطانيَّة شافعيَّةٌ  صيغٌ  ،أصَلً  ضلن هبا لنا شأن ال شافعيَّة
 ،التكليف سن قبل صلّينا التكليف سن قبل يصلِّي من ىناك ،عقدت ىناك النيَّةُ  مكلَّفاً  صرت حي أساساً 
 يف يُنوى كما ،نصلِّي أن وعلينا واجبة الصََّلة تكون الظهر عند أنَّوُ  فنعرف ،واجبة الظهر صَلة أنَّ  وعرفنا
 النيَّةُ  ،تعاىل اُ  شاء إن سنصومو رمضان شهر جاء إذا النيَّة عندنا ضلن اآلن من أصَلً  ،رمضان شهر بداية

 الرَّضوي الفقو يف الرِّضا إمامنا قال كما ىذه ىي الصََّلة نيَّةُ  ،ألفاظٍ  لتكرار حاجة فَل اآلن من موجودةٌ 
 ذكرُ  ىو ا رسول وذكرُ  ا وذكرُ  ،ىذا ىو ا رسول وذكر ا ذكر ؟تنوي ماذا الصَلة افتتاح عند وانوي
 ما النتيجة ،النتيجة ذلك على يرتتب ماذا - الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا) ؛علي  
 َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقلْ  - الزبدة ؟ىي ما النتيجة - الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا -؟ ىي
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 وجدل تفاصيل ويف نقاشات يف ندخل أن ػلتاج ال واضح الكَلم ،وانتهينا الزبدة ىي ىذه -( اْلُمْؤِمِنين
  .عقيم
 جعفر فتوى نقرأ ُكنَّا قليل وقبل (،الل َرُسوؿِ  َوِذْكر الل ِذْكرَ  الصَّالة ِاْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َواْنِوي) :الرِّضا كَلم ىذا
 إىل ربتاجون ،األعلم ادلرجعُ  ىو زُلَمَّد ابن جعفر أن لكم أثبت كي أدلَّةٍ  إىل ربتاجون أيضاً  ،زُلَمَّد ابن
 كَلم ىذا ىو ما! ؟اخلربة أىل عن الصادر لَلطمئنان ادلفيد للعلم ادلفيد الشياع إىل نذىب أيضاً ! ؟أدلَّة

 وضلن (،اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  َعِلي   فَػْليَػُقلْ  الل َرُسوؿُ  ُمَحمَّدٌ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  َأَحدُُكم قَاؿَ  فَِإَذا) :زُلَمَّد ابن جعفر
 أجواء يف نعيش وضلنُ  ولكم يل طوىب وا ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  حديث ىو وىذا الصَّادقِ  وبي الرِّضا بي ما

  .النيَّة ىذه ىي (،الل َرُسوؿ َوِذْكرِ  الل ِذْكرَ  الصَّاَلةِ  اْفِتَتاح ِعْند واْنوي) ،حديثهم
 إمام ىو علي   ذكر علي   ذكر ،َعلي   ِذْكرُ  َرُسولِوِ  َوِذْكر ا ِذْكر :ىذه ىي ،زمانا إمام النيَّةُ  ،النيَّةُ  ؟ىي ما النيَّةُ 

  .النيَّة ىي ىذه عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا
 ،النوايا أعظم وىذه عليَّاً  نوايل ألنَّنا ضلصِّلها طهارتوُ  الطَّاىر ادلاءُ  ىذا :ادلضمون هبذا الوضوء إىل ذىبنا ضلنُ 

 ىو ىذا ،وانتهينا ا رسول ابن يا األعظم الطهور أنت زماننا إمام إىل بقلوبنا ونتوجَّو أبداننا على ادلاء نسبغ
 وقد فاقرأ تفعل أن تريد ماذا األّدعيَّة اقرأ ،الكامل الوضوء ىو ىذا زمانك إمام على سلِّم ،الكامل الوضوء
 حي ،الفاطمي العلوي الذوق حبسب ،البيت أىل فهم حبسب وافهمها األّدعيَّة ىذه من ظلاذج إىل أشرتُ 
 سوادُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  وبي بيننا فيما بالفراق الوجو وسوادُ  ،علي   بوالءِ  الوجوِ  فبياضُ  ،الوجو ببياض تدعو
  .ىناك الوجو

 ِذْكرَ  الصَّاَلةِ  اْفِتَتاح ِعْند واْنوي) :النيَّة ىي ىذه ،زماننا إمام ذكر نُدمي كي نصلِّي إنَّنا النيَّةُ  :النيَّة ىذه إذاً 
 وبيانٍ  إعَلنٍ  دبثابةِ  ،لنا شعارٍ  دبثابةِ  علا الّلذان واإلقامةِ  األذانِ  بعد ذلك ُكلّ  قطعاً  (،الل َرُسوؿ َوِذْكرِ  الل

 ىو ىذا عايل صوت يعين ،تبليغ يعين ،بيان يعين ،إعَلم يعين ،إعَلن يعين أذان عبارة ،أذان أذان لعقيدتنا
 ،وتبليغٌ  وإعَلمٌ  وإعَلنٌ  وشعارٌ  بيانٌ  فاألذانُ  ،بادليم إعَلم ،بالنون إعَلن ،بيان يعين األذانُ  ،األذان معن
 ىذا (الل ولي   عل ي) :واخلَلصةُ  واإلقامة األذانِ  يف نلخِّصو ،العقيدة مضمون يلخِّصُ  رَسي خطاب ىو ىذا
 كي نصلِّي إنَّنا ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا إمام ذكر ندمي كي نصلِّي إنَّنا :ىذه ىي والنيَّةُ  .اجلوىر ىو
  .الصََّلة جوىرُ  ىو وىذا ،عليّ  وآل علي   والية عن نغفل ال

 الصََّلة من ادلطلوب ،ادلطلوب ىذا ىو انتهينا الصََّلة طول على ادلضمون ىذا يعيش ادلصلِّي بقي لو حّتَّ 
 عن نغفل ال كي ُنصلِّي إنَّنا ادلعن ىذا على فقط أقبلت لو (،عليو أقبلت ما صالتك من لك) ،ىذا ىو

 وليكن توج هك فليكن ولكن تريد ما اقرأ ،البقرة سورة اقرأ ،التوحيد اقرأ ،الفاربة اقرأ عليّ  وآل علي   والية
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 ىذا ،ىذا ىو ادلضمون ىذا كثرية ادلضامي بأنَّ  قلت إذا ،يكفي ىذا العنوان ىذا يف وتفك رك تدب رك
ا ،الزُبد زبدةُ  ىذه ،اجلواىر جوىرةُ  ىذا ،ادلضامي مضمونُ   ولكل الصََّلة نيَّةُ  ىذه ،بالنيِّات األعمال وإظلَّ

 ! !نوى ما امرئٍ 
 ا لوجوِ  قربةً  أو تعاىل  قُربةً  أنَّوُ  ،الظهر فرض أو الظهر صَلة أصلِّي يقول أنَّوُ  حائرٍ  شخصٍ  نيَّةُ  فأين
 أو مباشرةً  بعدىا اإلحرام تكبريةُ  جاءت وىل ،ال أو بلسانوِ  يردِّدىا وىل األلفاظ هبذه وػلري لوجوبوِ  تعاىل

 ىذه الصََّلةُ ! ؟ىذا عبثٍ  أي   ،ىذه صَلةٍ  أي   األلفاظ ىذه نفس يعيد كي صَلتوُ  يقطع ذلك بعد ٍُبَّ  ،ال
 ،التوحيد مراتب أعلى ىو عليّ  وآل لعلي   فذكرنا ،عليّ  وآل لعلي   ذكرٌ  ،عليّ  وآل بعلي   ارتباطٌ  الصََّلةُ  ،ىي
 وتعاىل سبحانو ا ألنَّ  ،إليو والتسليم الطاعة مراتب أعلى ىو ،وتعاىل سبحانو ا ذكر مراتب أعلى ىو

 ؟تعرفونوُ  ىل ؟ا كلمتم ىل ؟ا رأيتم ىل ؟ا على تعرَّفتم كيف ؟احلقيقة ىذه تنكرون ،هبم إلينا تعرَّف
 يستطيع ىل ؟اإلذليَّة الذَّات اكتناه على القلبيَّة أو العقلية القدرة اإلنسان ؽللك ىل ؟أقربائكم من ىو ىل

 ؟الدِّين دبفاىيم ىذا جهلٍ  وأي  ! ؟ىذا جنونٍ  أي   ؟أنتم تقولون ماذا ؟ىي ىي دبا اإلذلية الذَّات مع التواصل
 ىذا ؟يؤتى منو الَّذي ا بابُ  أين ،أبواهبا من البيوت وأتوا ،أبوابوِ  خَلل من إلينا تعرَّف ألنَّوُ  ا نعرف إنَّنا

 وهبم منهم ا نعرفُ  فنحن ،العسكري احلسن ابن احلجَّة يف لنا يتجلَّى البابُ  وىذا !زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  البابُ 
 ،إليكم توجَّو قصدهُ  ومن عنكم أخذ منكم قبل وحدَّه ومن عنكم أخذ وحدَّهُ  ومن بكم بدأ ا أراد ومن
 !؟..األولياء يتوجَّوُ  إليو إليو الَّذي ا وجو أين
 لو ،ادلعاين تشتَّت ستقولون التفاصيل يف دخلتُ  ما إذا أعلم ألنَّين ىذا أقول أنا ،عليو حافظتم لو ادلعن ىذا

 أو القرآنيَّةِ  السور يف الصََّلةِ  يف العبائر ُكل   ،العبائر ُكل   آخرىا إىل الصََّلة أوَّل من يكفي ادلعن ىذا أخذًب
 َواْجَعل) .!!.عليّ  وآل علي   َوالية إىل زماننا إمام إىل تقودُ  ،اجلوىر ىذا إىل تقود كل ها واألدعيَّة األذكارِ  يف

َنِيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً   كل   ،براحيت أيضاً  أقبلوُ  أنا ،براحتهم يرفضونوُ  ،الرِّضا اإلمام كَلمُ  ىذا (،َعيػْ
  :الشَّاعر يقول أال ،ليَله على يغين كل   ،حبسبوِ 

 الخشب من ليلى أـ النَّاس من ليلى   طربِ  من لياله على يغني كل  
  .النَّاس من ليلى على ىم فليغنوا ،اخلشبِ  من ليلى على نغين ضلنُ 

 الخشب من ليلى أـ النَّاس من ليلى   طربِ  من لياله على يغني كل  
َنِيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َواْجَعل) ... حبسبوِ  ُكل    ،زمان بُكلِّ  زمانٍ  إمام عن ىنا احلديث قطعاً  (،َعيػْ

 القبلةُ  ىذه الكعبة إىل نتوجَّو ادلادية قبلتنا ضلنُ  ،ىذه ىي مضموهنا يف احلقيقيَّةُ  القبلةُ  ،القبلة عن احلديث
 أنفسنا على نضحكُ  ال إنَّنا ،قبلتنا ىو زمانا إمامٌ  ،زماننا إمام إىل نتوجَّوُ  احلقيقيَّة ادلعنويَّة القبلةُ  أمَّا ،ادلادية
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 مهووسٌ  مريضٌ  وأنا مراجعنا يضعِّفوُ  الَّذي الشَّريف الّندبة دعاء يف طلاطبوُ  وضلن زماننا إمام على نضحكُ  وال
ا مراجعنا يضعِّفها حاجةٍ  بُكلِّ  م ؟دلاذا أتعلمون ،صحيحة ألهنَّ  تتوقع فماذا ،ادلخالفي قواعد يستعملون ألهنَّ
 أىمَّ  علماءنا يضعِّفُ  دلاذا ،ىذا ىو السببُ  ،السبب ىو ىذا البيت أىل ثقافة ستدمِّرُ  ؟ادلخالفي قواعد من

م ؟نصوصنا وأىم زياراتنا وأىمَّ  ادعيتنا  قواعد من تتوقَّع فماذا ،البيت ألىل ادلخالفي بقواعد يعملون ألهنَّ
 فعلت ما ،كربَلء يف خيوذلم وحوافرُ  سيوفهم فعلت مثلما! ؟البيت أىل حديث يف تفعل ماذا النَّواصب

 بيدهِ  ذلك باشر والَّذي ،الّشيء نفس فعل ،البيت أىل حديث يف فعل وحديثهم ورجاذلم أصوذلم علم أيضاً 
 .الواقع أرض على ادلوجودة احلقيقة ىي ىذه ،العظام ومراجعنا الكرام وفقهاؤنا األجَلء علماؤنا وبرجلو

 الَِّذي الل َوْجوُ  أَْين - الشَّريف؟ الّندبة دعاء يف زماننا إمام طلاطب فماذا ،الشَّريف الّندبة دعاء إىل أعودُ 
 إنَّنا الفيزيائي بنائها يف الكعبة حّتَّ  ،ادلضمون ىو ىذا ،احلقيقيَّة القبلةُ  ىي ىذه - اأَلْولَِياء يِتَػَوجَّوُ  ِإلَْيوِ 

 ،الفوق فوق علي   ؟علي   فأينُ  تقول قد ،احلسيين العبقُ  منها يفوحُ  إليها نتوجَّوُ  إنَّنا ؟شيءٍ  أليِّ  إليها نتوجَّو
  :يقول داماد باقر ادلري على تعاىل ا رضوان ؟الكعبة يف ادلولود فهو علي   أين :تقولون قد ،الكلّ  كل   علي  

 ... الكعبة شطر متوجِّهو كل ها الوجوه ... الكعبةِ  شطر الوجوه توجَّهت 
  :الكاملة القبلةُ  تلك النَّجفِ  باذّباه وجهها والكعبةُ 

 توجَّهػػػػػػػت الوجػػػػػػػوه َشػػػػػػػطَر الَكعبَػػػػػػػةِ 
 

 َوالَكعبػػػػػػػُة َوْجُهَهػػػػػػػا بِاتَِّجػػػػػػػاِه النََّجػػػػػػػ ِ  
  .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ  

 أعلى ،الكعبة من يفوحُ  احلسي عبقُ  وا إي ،الكعبة من يفوحُ  احلسي عبقَ  أنَّ  إىل الفاصلِ  قبل أشرتُ 
 سورة يف جاء ما طقوسوِ  أعلى ؟ىو ما طقوسوِ  أعلى نبوتوِ  يف حياتوِ  كلِّ  يف ؟ىو ما إبراىيم طقوسِ 

 ا صلَّى زُلَمَّد جد   ،احْلِلم سّيد ،إَساعيل إنَّوُ  ؛﴾حٍٍَُِْ ثِغٍَُبٍَ فَجَشَّسَْٔبهُ﴿ :بعدىا وما 101 اآلية يف ،الصَّافات

 أَزٍَ إِِِّٔ ثُنََِّ َّب لَبيَ﴿ ؛إبراىيم طقوس أعلى ىذا ،﴾اٌسَّعَِْ َِعَوُ ثٍََغَ فٍَََّّب ۞ حٍٍَُِْ ثِغٍَُبٍَ فَجَشَّسَْٔبهُ﴿ ،وآلو عليو

 إبراىيميّ  طقسٍ  أعلى ىذا ،الطقوس أعلى ىذا ؛﴾رُؤَِْسُ َِب افْعًَْ أَثَذِ َّب لَبيَ رَسٍَ َِبذَا فَبٔظُسْ أَذْثَحُهَ أَِِّٔ اٌَّْنَبَِ فِِ
  :ينادي أن ا أمرهُ  العظيم الطقس ىذا بعد ولذلك !اإلبراىيميَّة الطقوس أشرف ىذا !واَساعيليّ 

 يوم إىل إبراىيم زمن من سيحجّ  من وكل   ،اجلميع إىل وصل قد األذان فكان ﴾،ثبحلحّ اٌنَّبض يف ًأذِّْ﴿
 ما بلغت قد ألنَّك يأتوك يأتوك يأتوك ؛إلبراىيم واخلطابُ ! ؟..ىذا أذانٍ  أي   ،األذان ذلك بلغو قد القيامة
 َِعَوُ ثٍََغَ فٍَََّّب ۞ حٍٍَُِْ ثِغٍَُبٍَ فَجَشَّسَْٔبهُ﴿ ؛األعلى الطقسُ  ىو ىذا الطقوس أعلى من أّديت ما وأّديت بلغت
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 َِِٓ اٌٍَّوُ شَبء إِْ سَزَدِدُِِٔ رُؤَِْسُ َِب افْعًَْ أَثَذِ َّب لَبيَ رَسٍَ َِبذَا فَبٔظُسْ أَذْثَحُهَ أَِِّٔ اٌَّْنَبَِ فِِ أَزٍَ إِِِّٔ ثُنََِّ َّب لَبيَ اٌسَّعَِْ

 أَْْ ًََٔبدَّْنَبهُ﴿ ،إَساعيل رقبة جرح والسكي رقبتو على السكي وضع ؛﴾ٌٍِْدَجِنيِ ًَرٍََّوُ أَسٍََّْب فٍَََّّب ۞ اٌصَّبثِسَِّٓ

 عَظٍُِْ ثِرِثْحٍ ًَفَدَّْنَبهُ﴿؟ اجلزاء ىذا كان كيف ،﴾اٌُّْحْسِنِنيَ َٔدْصُِ وَرٌَِهَ إَِّٔب َّبسأاٌ صَدَّلْذَ لَدْ ۞ إِثْسَاىُُِْ َّب

  .اآليات آخر إىل ،﴾إِثْسَاىَُِْ عٍَََ سٍََبٌَ ۞ اٌْآخِسَِّٓ فِِ عٍََْْوِ ًَرَسَوْنَب ۞

 وما ،﴾اٌُّْجِنيُ اٌْجٍََبء ٌَيٌَُ ىَرَا إَِّْ ۞ اٌُّْحْسِنِنيَ َٔدْصُِ وَرٌَِهَ إَِّٔب َّبسأاٌ صَدَّلْذَ لَدْ ۞ إِثْسَاىُُِْ َّب أَْْ ًََٔبدَّْنَبهُ﴿
 ألنَّ  خدش الرِّوايات يف جرحو رقبتو يف السكي وضع ،بولده أمسك إبراىيم ،شيء ػلدث مل ،شيء حدث

اً  حادَّة كانت السكي  ل مَّا طريَّة بشرتوُ  كانت يافعاً  شابَّاً  كان وإَساعيل إَساعيل رقبة على وضعها فلما جدَّ
  ؟القرآن يقولُ  فماذا ،﴾اٌُّْجِنيُ اٌْجٍََبء ٌَيٌَُ ىَرَا إَِّْ﴿ ،أثراً  تركت السكي وضع
 ..بِبَػَواتَِرَىا اْلط َغاةُ  َوتَػْعُلوؾَ  ِبَحَواِفَرَىا اْلُخُيوؿ َتَطُؤوؾَ  َجرِْيَحاً  اأَلْرضِ  ِإلى َوَىَوْيتَ 
ـٌ  ـٌ  َساَل  ..الذَّاِباَلت الشَِّفاهِ  َعَلى َساَل
ـٌ  ـٌ  َساَل  ..الَغائَِرات الُعُيوفِ  َعَلى َساَل
ـٌ  ـٌ  َساَل  ..اْلُمَقطََّعات اأَلْعَضاءِ  َعَلى َساَل
ـٌ  ـٌ  َساَل َماءِ  َعَلى َساَل  ..السَّاِئاَلت الدِّ
 . .الشَّاِحَبات لُجُسوـِ ا َعَلى
 ..الَعارِيَات اأَلْجَسادِ  َعَلى
 ..اْلُمَقطََّعات اأَلْعَضاءِ  َعَلى
 ..اْلُمَشاََلت وسِ رأال َعَلى
 ..الَباِرزَات الن ْسُوةِ  َعَلى
ـٌ  ـٌ  ،َساَل ـٌ  ،َساَل  ..الَخِضيب الشَّيبِ  َعَلى َساَل
 ..التَّرِيب الَخدِّ  َعَلى
 ..السَِّليب الَبَدفِ  َعَلى
 ..بِاْلَقِضيب اْلُمْقُروعِ  الثػَّْغرِ  َعَلى
ـٌ  ـٌ  َساَل  ..الَوتِين َمْقطُوعِ  َعَلى َساَل
ـٌ  ـٌ  َساَل  ..ُمِعين ِباَل  اْلُمَحاِمي َعَلى َساَل
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ـٌ  ـٌ  َساَل  ..الَوْرى ِفي اْلَمْنُحورِ  َعَلى َساَل
ـٌ  ـُ  ،َساَل  ..الُقْرى َأْىلُ  َدفَػَنوُ  َمنْ  َعَلى َساَل
 ۞ اٌُّْجِنيُ اٌْجٍََبء ٌَيٌَُ ىَرَا إَِّْ﴿ :عنها الُقرآن يقول إَساعيل رقبةِ  على خدشةٌ  كانت إذا الُقرآن سيقول ماذا

 ؟زُلَمَّد آلُ  يقولُ  ماذا ؟زُلَمَّد آلُ  يقولُ  ماذا ،﴾عَظٍُِْ ثِرِثْحٍ ًَفَدَّْنَبهُ
 احلسن أيب عن الثَّامن اإلمام عن والرِّوايةُ  ،البحراين ىاشم للسّيد الربىان تفسري من السَّادس اجلزء ىو ىذا

 َمَكاف َيْذَبح َأفْ  ِإبْػَراِىيم تَػَعاَلى الل َأَمر َلمَّا :يَػُقوؿ الرَِّضا َسِمْعتُ  :قَاؿَ  َشاَذاف اْبن الَفِضل َعنْ  - الرِّضا
 دلا قطعاً  - بَِيِده ِإْسَماِعْيل ابْػَنوُ  َذَبح َقدْ  َيُكوف َأفْ  ِإبْػَراِىْيم َتَمنَّى َعَلْيو أَنْػَزَلوُ  الَِّذي الَكْبش ِإْسَماِعْيل ابِْنوِ 

 من أعظم الكبش فهل إَساعيل من أعظم الِذبح ىذا أنَّ  واضحة اآلية ﴾،عَظٍُِْ ثِرِثْحٍ ًَفَدَّْنَبهُ﴿ اآلية تأٌب
 تَػَعاَلى الل َأَمر َلمَّا :يَػُقوؿ الرَِّضا َسِمْعتُ  -:يقول شاذان ابن الفضل! ؟منطقي الكَلم ىذا إَساعيل
 ابْػَنوُ  َذَبح َقدْ  َيُكوف َأفْ  ِإبْػَراِىْيم َتَمنَّى َعَلْيو أَنْػَزَلوُ  الَِّذي الَكْبش ِإْسَماِعْيل ابِْنوِ  َمَكاف َيْذَبح َأفْ  ِإبْػَراِىيم
 َيْذَبحُ  الَِّذي اْلَواِلد قَػْلبِ  ِإلى ِجعُ يَػرْ  َما قَػْلِبوِ  ِإلى لِيَػْرِجع َمَكانَو الَكْبش ِبَذْبحِ  يُػْؤَمر َلمْ  َوأَنَّوُ  بَِيِده ِإْسَماِعْيل
 يَا ِإلَْيوِ  َوَجلّ  َعزَّ  الل فََأْوَحى ،اْلَمَصاِئب َعَلى الثػََّواب َأْىل َدرََجات َأْرَفع ِبَذِلكَ  فَػَيْسَتِحقّ  بَِيِده َوَلِدهُ  أَعزَّ 

 فََأْوَحى ،ُمَحمَّد َحِبْيِبكَ  ِمن ِإَليَّ  َأَحب   َخْلَقاً  َخَلْقت َما ،َربّ  يَا :فَػَقاؿَ  ؟ِإلَْيك َخْلِقي َأَحب   َمن ِإبْػَراِىْيم
 قطعاً  - نَػْفِسي ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحب   ُىو َبلْ  :فَػَقاؿَ  ؟نَػْفُسك أو ِإلَْيك َأَحب   فَػُهو ِإبْػَراِىْيم يَا ِإلَيو َوَجلَّ  َعزَّ  الل
 ىذا، دبؤمني ضلنُ  فما أنفسنا من إلينا أحب زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٌ  يكن مل إذا الشِّيعة عامة ضلن بديهي ادلعن ىذا

 صار كيف وإالَّ  إلبراىيم دبْفخرة ىي ما بديهةً  ىذه ،القضيَّة ىذه يف للخوض رلال ال الُقرآنيَّة اآليات صريحُ 
  !!نبيَّاً  يكون أن قبل مؤمناً 
 ِإلَْيك َأَحب   فَػَوَلَدهُ  :قَاؿَ  ،نَػْفِسي ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحب   ُىو َبلْ  :فَػَقاؿَ  ؟نَػْفُسك أو ِإلَْيك َأَحب   فَػُهو ِإبْػَراِىْيم يَا
ـْ   بَػَيِدؾ َوَلِدؾِ  َذْبحُ  َأو ِلَقْلِبك َأْوَجعُ  َأْعَدائِوِ  أَْيِدي َعَلى ظُْلَماً  َوَلِدهِ  َفَذْبحُ  :قَاؿَ  ،َوَلُدهُ  َبلْ  :قَاؿَ  ؟َوَلُدؾ َأ
 تَػْزُعمُ  طَائَِفةً  ِإفَّ  ،ِإبْػَراِىْيم يَا :قَاؿَ  ،ِلِقْلِبي َأْوَجعُ  أْعَدائِوِ  أَْيِدي َعَلى َذْبُحوُ  َبلْ  ،َربّ  يَا :فَػَقاؿَ  ؟طَاَعِتي ِفي
 ِبَذِلكَ  فَػَيْستَػْوِجُبوفَ  الَكْبش يُْذَبحُ  َكَما َوُعْدُوانَا ظُْلَماً  بَػْعِدهِ  ِمن ابَِنو اْلُحَسْين َستَػْقُتلُ  ُمَحمَّد َأمَّةِ  ِمنْ  أَنػََّها
 َفَدْيتُ  َقد ِإبْػَراِىْيم يَا ِإلَْيو َوَجلَ  َعزَّ  الل فََأْوَحى يَػْبِكي َوَأقْػَبل قَػْلَبوُ  َوتَػَوجَّعُ  ِلَذِلك ِإبْػَراِىْيمُ  َفَجَزعَ  ،َغَضِبي
 َدرََجات َأْرَفع َلكَ  َوَأْوَجْبتُ  َوقَػْتِلو الُحَسينِ  َعَلى ِبَجَزِعكَ  بَِيِدؾ َذِبْحَتو َلو ِإْسَماِعْيل ابِْنكَ  َعَلى َجَزَعكَ 
 فداءً  احلسي فليس -﴾ عَظٍُِْ ثِرِثْحٍ ًَفَدَّْنَبهُ﴿ َوَجلّ  َعزَّ  الل َقوؿُ  َفَذِلكَ  ،اْلَمَصاِئب َعَلى الثػََّوابِ  َأْىل

ا ،ذلك يكون أن ؽلكن ال ،إلَساعيل  جعلوُ  أن احُلسي على جبزعوِ  إبراىيم جازى وتعاىل سبحانو ا وإظلَّ
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  .الكبش ذبح قد أنَّوُ  بسببِ  منو ُحرم الَّذي إَساعيل على جزعوِ  من بدالً  إلبراىيم وىديةً  بديَلً 
 ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  إىل تعود ،الشجرة نفس إىل تعود ادلضامي مجيع أنَّ  إىل يشري ؟ىذا يشريُ  شيءٍ  أيِّ  إىل

  ؟للُحسي نفعل فماذا ػلاضرنا احُلسي نعم ،صَلتنا ُكلِّ  يف ػلاصرنا احُلَسي ذكر
 نصنع فماذا آلخرىا أّوذلا من صَلتنا يف ػلاصرنا احلسي ،﴾عَظٍُِْ ثِرِثْحٍ ًَفَدَّْنَبهُ ۞ اٌُّْجِنيُ اٌْجٍََبء ٌَيٌَُ ىَرَا إَِّْ﴿

 إىل الصََّلة أّول من ػلاصرنا إنَّوُ ! ؟نصنع ماذا قدرنا ىو ىذا بو نلتصق أن للحسي نصنع الَّذي ؟للحسي
 قرأت قليلٍ  قبل ؟مروان ابن ِلُمَحمَّد قال ماذا ،الباقرُ  قال ماذا العمل خري على حيَّ  ننادي فحي ،آخرىا
 ،وولدىا فَاِطَمة ِبر   :قال ،مروان ابن زُلَمَّد ال :قال ،ال :قلت ؟من ِبر   أتدري ،الربّ  إىل دعاك :قال ،الرِّوية
 عبقُ  الكعبة إىل نتوجَّو ،نازل وأنت الثَّالثة الشَّهادة من ػلاصرنا احُلسي ،وحسي حسنٌ  ؟ولدىا ىم ومن

  ؟وصلت أين غايتها إبراىيم طقوس أعلى ،ىناك من يفوحٌ  ىناك احلسي
 ،إبراىيم إىل يأتون مجيعاً  واحُلّجاجُ  ،اإلَساعيلي اإلبراىيمي الطقس أعلى ىذا ،احُلسي عند وصلت غايتها
 ُكلِّ  وعلى رجاالً  يأتوك ،سندىا يف ُيشكَّك حّتَّ  رواية ىي وال أنا خطايب ىو ما ،الُقرآين باخلطاب يأتوك
 جسداً  الكعبةِ  إىل نتوجَّوُ  فحي ،احُلَسي عند انتهت واإلَساعيليَّة اإلبراىيميَّةِ  الطقوس أعلى جوىرُ  ،ضامر
 ،احُلسي ىو زماننا وإمام ،زماننا إمام إىل نتوجَّو إنَّنا فادلضمونُ  :ادلضمون أمَّا، يفوح ىناك من احُلسي عبقُ 

 جعل ،كربَلء يف ُذِبح احُلسي ألنَّ  الزِّيارات وحّتَّ  األحاديث أليس ،العرتة والدُ  احُلسيُ  ،العرتة أبو احُلسيُ 
 واألَِئمَّة -؟ وماذا - تُربَتو ِفي َوالشَِّفاءُ  -؟ وماذا - قُػبَّتو َتْحتَ  اإِلَجابَة اللُ  َجَعل) ؟لوُ  ا جعل ماذا ،ا
 ؟ا بقيَّةُ  أين ،زماننا إمام العرتة ىذه وزبدةُ  ،العرتة أبو ىو السجَّاد أبو ،العرتة أبو ،األَِئمَّة والد ،(ُذرِيَّتو ِمن
 الّندبة دعاء يف طُلاطبو ىكذا! ؟..اذلاديَّة العرتة من زبلو ال الَّيت ا بقيَّةً  أين ،ُخَلصة زبدة يعين ؛بقيَّة

َرةِ  ِمن َتْخُلو ََل  الَِّتي الل بَِقيَّةُ  أَْينَ ) :الشَّريف  خَلصةُ  ىذه ،ُخَلصة يعين زبدة يعين بقيَّة (،اْلَهاِديَة اْلِعتػْ
  .اجلهات مجيع من ػُلاصرنا ،ػُلاصرنا احلسي :أقول لذلك ،احُلسي
 إمام :ادلعنوي مضموهنا يف والقبلةُ .!! .احلسي عبقُ  منها يفوح :ادلادي اجلسد مضموهنا يف الكعبةُ  فالقبلةُ 
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّة من واحداً  واجعل).!! .زماننا  .احلسي ىو ىذا ،عينيك ُنْصب زمانك إمام واجعل (،ِعيػْ

 :تقولون قد ،أعتقد ال حسينكم يشبوُ  أنَّوُ  أعتقد ال حسيٍ  عن أربدَّثُ  إنَّين احُلَسي خدمة يا اعذروين
 ،ذبربيت حبسب األغلب األعم عن أربدَّث لكنَّين ،فرداً  فرداً  اجلميع عن أربدَّث ال أنا ،ذبربيت حبسب ؟كيف

 ،وأنتم ،الرواديد ،والشعراء ،يقلِّدوهنم والصغار الشِّيعة خطباء كبار ،منابركم على يُذكر الَّذي احلسيُ 
ينيَّة وادلؤسَّسة   :وصفو ىذا حسيٍ  عن تتحدَّثون ،الدِّ

 ،الزَّىراء دار ،الكتاب من ،123 صفحة يف ،عليو ا رمحةُ  الوائلي لّشيخنا ادلنرب مع ذباريب كتاب ىذا
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 ويف حياتو أيام آخر يف ،حياتوِ  أيام آخر يف ألَّفو الكتاب ىذا ،1418 ،األّوىل الطبعة ،لبنان ،بريوت
 قدَّموُ  اْلُمقدِّمة يف كما الكتاب وىذا ،احُلسيين منهجوُ  ىو ىذا (،ادلنهج يف خطواٌب) عنونو الَّذي الفصل
 تعريف يف ؟شيءٍ  أيِّ  يف - أئمَّتنا بعد من ويأتي) :123 صفحة يف ،ذبربتوِ  من ينتفعوا حّتَّ  ادلنرب خلطباء
 األمَّة وفقهاء الشَّريعة علـو وحملة اإلسالـ سدنةُ  الصالح سلفنا أئمَّتنا بعد من ويأتي - لنا احلسي
 سبيل وعلى وممارسةً  وشعراً  كتاباً  الش هداء أبي ذكرى بإحياء المنبر طريق في روَّادنا من ليكونوا
ـُ  ،الرضي الشَّري ُ  :الحصر َل المثاؿ ـُ  ،الشَّافعي واإلما   (.وىكذا حنبل ابن أحمدُ  واإلما

 عنو أربدَّثُ  الَّذي احُلسي ،الوصف هبذا حسيناً  أعرف ال أنا ،ىذا ىو عنو تتحدَّثون أنتم الَّذي فاحُلَسي
 أصحاب يا أنتم حسينكم ىذا ،ادلنرب خطباء حسي وىذا الوائلي شيخنا حسي ىذا ،آخر حسيٌ 

 شيخنا يقول كما حنبل وابن الشَّافعي صورتوُ  يرسمُ  الَّذي حسينكم ،الفضائيات أصحاب ويا احلسينيات
 .مراجعو باتباع ادلراجع سائر إىل األعلى ادلرجع من العليا ادلرجعيَّةُ  تأمرُ  الَّذي ىو الوائلي وشيخنا ،الوائلي
 .صَلتنا يف ػُلاصرنا الَّذي ىذا ىو من حسّيناً  نعرف كي إليكم أعود الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 أكون قد ،آخر حسيٍ  عن أربدَّثُ  إنَّين ،احُلَسي خَلَدَمة الفاصل قبل إليو أشرتُ  الَّذي اعتذاري وأجدِّدُ 
 تتحدَّثُ  كما عنو تتحدَّثون الَّذي حسينكم ألنَّ  ،حسينكم عن أربدَّثُ  ال قطعاً  ولكنَّين ،مشتبهاً 

 بُكلِّ  ومرجعيتنا منهم واألحياء الباقي مقام ا وأعلى عليهم تعاىل ا رضوان خطبائنا وكبار الفضائيات
 منهج اتّباع إىل ،ادلنهج ىذا اتَباع إىل الشِّيعة يدفعون كل هم ادلراجع سائر إىل األعلى ادلرجع من تفاصيلها

 بيدي أنا المستوُ  الَّذي الواقع ىو وىذا ادلنابر وُكلّ  اخلطباء ُكل   عليو والَّذي احُلسي معرفة يف الوائلي الشيخ
 عنوُ  ادلعرفةِ  ومصادرُ  حنبل وابن الشَّافعي يصوره الَّذي احُلسيُ  فهذا ،اللحظة ىذه إىل عمري طيلة وعايشتوُ 

 سللصٌ  وأنا بذلك أمرتين احلقيقة يف ادلاسونيَّةُ  ؟أفعل ماذا! ؟..أفعل فماذا ،بو أؤمن ال أنا احلقيقةِ  يف ىنا من
اً   .!! .الّصورة هبذه حبسي أؤمن ال إنَّين ؟أصنع فماذا للماسونيَّة جدَّ
 الَّيت احلسينيات يف خصوصاً  ،حسينياتكم يف بينكم فيما موجودٌ  ىو أيضاً  ،أيضاً  آخر حبسيٍ  أؤمن وال

ينيَّة السياسيَّةُ  الشِّيعيَّةُ  األحزابُ  عليها هُتيمن ينيَّة ادلؤسَّسة رحم من خرجت والَّيت ،الدِّ  ارتباطٍ  على وىي ،الدِّ
ينيَّة بادلرجعيات وثيقٍ   من أكثر لوُ  حسيٍ  عن تتحدَّثُ  األحزاب وىذه احلسينيات ىذه ،وبآخر بشكلٍ  الدِّ
 عنو يتحدَّثون الَّذي ىذا فحسيٌ  ،العصر حسيُ  فَلن وذاك ،العصر حسيُ  فَلن ىذا نسمع فيومياً  ،كويب
 بنسخةٍ  حسيناً  أعرفُ  إنَّين ،الصِّفة هبذه حسيناً  أعرفُ  ال وأنا ،كويب من أكثر لوُ  يكون أن ؽلكن أنَّوُ  يبدو

  :اجلواىري يقول كما اخلالدين يف الوترُ  أي ها فيا ،واحدة
اً    الَخاِلِدين ِفي الِوتْػرُ  أَيػ َها فَػَيا  ُيْشفعِ  َلم اآلفَ  ِإَلى َفذَّ
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 وأنا ،العسكري احلسن ابن احلجَّةُ  :عنواهنا النسخة ىذه ،واحدة فهي للحسي نسخةٍ  من ىناك كان إذا
 ،واحد ادلضمون أدباً  ،احُلَسي أنت :لوُ  أقول أن ىذا بكَلمي يقبلُ  ال قد األدبِ  جهة من إمامنا أنَّ  أعتقدُ 

 رَبِّي أدَّبني) :يقول الَّذي ىو وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٌ  ،األدب غاية يف مؤدبون أئمَّتنا لكن ،واحد نورٌ  ىم
 رَبِّي أدَّبني) ،أديب وادلهدي   أديب وعلي   ،العنوان ىذا عليهم ينطبق وُكل هم (،َأِديِبي َوَعلي   تَأِديِبي فَأحَسنَ 
 .احلسي ىو احُلسيُ  ،كويب لوُ  يوجد ال ،كويب لوُ  ليس أعرفوُ  الَّذي احلسي (،َأِديِبي َوَعلي   تَأِديِبي فَأحَسنَ 

 قد الكَلم وىذا ،العصر زينبُ  وفَلنة العصر حسيُ  فَلن عن تتحدَّثون احلسينيون أي ها أنتم أجواءكم يف أمَّا
  .أخرى أجواء يف أيضاً  ينطلقُ  وقد السياسيَّةِ  األجواء يف ينطلقُ 

ا األجواء تلك ولكنَّ  ،األجواء تلك يف ينطلقُ  قد األصلاس اخلطَّابيَّة أجواء ويف الغَلة أجواء يف  تسرَّبت ما ردبَّ
ا واضح قوي   بشكلٍ  أفكارىا  زنزانات وحبيسة الفسادِ  زنزانات وحبيسة الباطين السلوك حبيسة بقيت وإظلَّ
 من األوَّل اللون إلينا وتسرَّب إلينا يتسرَّب الَّذي لكن ،زُلَمَّد آل جادَّة عن البعيدةِ  ادلغالية الضالة العقائد

 ضلن ،العصر حسيُ  عنهم يُقال أن ؽلكن ال الصاحلي من كانوا لو حّتَّ  أناسٌ  ،الثَّاين واللون احلسي فهم
 اجليفة ىذه ،جيفة وآخرنا صلسة قذرة نطفةٌ  أّولنا وأنتم وأنا األوصاف هبذه يوصفون الَّذين ىؤالء مجيعاً 

 زبرج أن قبل دفنو ادليت إكرامُ  ،رائحتها زبرج أن قبل منها يتخلَّصوا أن يريدون ،ويدفنوهنا حفرة ذلا ػلفرون
 نطفةٌ  فأّولنا ،رػلتو تطلع ال قبل ىذا ىو يعين رػلُتوُ  تطلع ما قبل دفنوُ  ادليت إكرامُ  ،معناىا ىذا ىو جيفُتوُ 
 يدفنوهنا ذلك وبعد حفرية ذلا ػلفرون ،منها النفوس تتقزَّز جيفة جيفة وآخرنا كريهة رائحتها صلسة قذرة قذرة

 اجلهل مع القذارات اجليف ضلملُ  اجليفتي بي وما ،جيفة ،وأوساخها قذارهتا من يتخلَّصوا حّتَّ  الرتاب يف
 ،مجيعاً  صوابنا من أكثر أخطانا ،مجيعاً  حسناتنا من أكثر سيئاتنا ،والضَلالت ادلركَّب واجلهل البسيطِ 
  .العريضة الطويلة األلقاب ذلم وضعت من ،الكبرية العمائم وضعوا من ،اجلميع

 األدعيَّة ىذه ُكل   ؟طبقة دون بطبقةٍ  خاصَّةٌ  األدعيَّةُ  ىذه نقرأىا فحينما ،البيت أىل أدعية نقرأ مجيعاً  ضلن ما
 :زلاسننا من أكثر قبائحنا وإنَّ  علمنا من أكثر جهلنا وإنَّ  ،طاعاتنا من أكثر معاصينا وإنَّ  ذنوبنا إنَّ  :تقول

 من مساوي زلاسننا كانت إذا (،َمَساِوي َمَساِويو َتُكوف ََل  َفَكي  َمَساِوي َمَحاِسُنوُ  َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي)
 ! ؟..العصر حسي فَلن ويوصفون يؤتى الَّذين ىؤالء

 ويتحدَّثون ،العصر علي   ىو ىذا شخصيَّةٍ  عن تتحدَّث الشِّيعيَّة القنوات إحدى إىل استمع كنت أيام قبل
 ؟ىؤالء ىم من ،أربدَّث باجململ ىنا األشخاص عن أربدَّث أن أريد ال اآلن أنا ،وأحاديث روايات عن

 أّولوُ  ىذا ،ىذا أَّما (،الشَّاِمَخة اأَلصالبِ  ِفي نُورَاً  ُكْنتَ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ ) :أخاطبو ىكذا أعرفوُ  الَّذي حسيٌ 
 الَّذي ىذا ىو أعرفوُ  الَّذي حسيٌ  أمَّا .،اجليف ػلملُ  اجليفتي وبي ،جيفة وآخرهُ  وسخة قذرة نطفة
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 ػلاصرين عنو أربدَّثُ  إنَّين الَّذي الّنور ىو فهذا (،الشَّاِمَخة اأَلصالبِ  ِفي نُورَاً  ُكْنتَ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ ) :أخاطبوُ 
  .عنو أربدَّثُ  الَّذي الّنورُ  ىو ىذا ػلاصرنا ،صَلٌب يف

 .اإلحراـ تكبيرةُ  :النيَّةِ  فبعد
 اإلمام قال وماذا ،حسيين   ىنا التشريعُ  ،الرِّوايات علينا ومرَّت ،حسينيَّة التكبرية ىذه احُلسي وجو يربزُ  وىنا

 ؟تضعوىا أين ادلساجد ىذه يعين (،اأُلذف َشحَمَتيّ  - بإهباميك - بَِأَصاِبَعك تَػَتَجاَوز َل َأف) ؟الرضا
 زُلَمَّد آل ثقافة ىذه ؟أصنع ماذا حسيين   ،ىو حسيين   باحُلَسي عَلقتوُ  ما ادلنحر ىذا ،ادلنحر عند تضعوىا

 ولد إذا ادلولود أنَّ  :رواياتنا يف ؟للُحسي أفعل ماذا ،أصنع ماذا ػلاصرين احلسيُ  قلت أنا ،أصنع ماذا
 فالفرات ،زىرائي   جهةٍ  من ىو الفرات ماء ،الفرات ودباء احلسي برتبة ضُلنُِّكو ؟شيءٍ  بأيِّ  ػُلنَّك أن يستحب

 ،فَاِطَمة مهور من الشَّفاعةُ  ،زواجها يف ادلهور من درجات عدَّة ذلا فَاِطَمة ،لَفاِطَمة الدنيوي ادلهر من جزء
 مهر من ومظهرٌ  جزءٌ  ،اآلن يكفي ال الوقت ادلوضوع ىذا عن سنتحدَّث فَاِطَمة مهر عن نتحدَّث حينما
 واجلنَّةُ  ،باجلنان ارتباطٌ  لوُ  جناينّ  مظهرٌ  ىو الرِّواياتِ  يف الفراتِ  وهنرُ  ،الفرات هنرُ  ،الفرات ىو الّدنيوي فَاِطَمة

 ،ربطتها الَّذي أنا لست بينها فيما األمور ربطت ىكذا الرِّوايات ،للرِّوايات أصنع ماذا أيضاً  الرِّواياتِ  يف
 ! ؟أصنع ماذا يل قولوا أنتم ،أصنع ماذا ىذا تقول الرِّواياتُ  ،احلسيِ  نور من ُخلقت واجلنَّةُ 

 برتبةِ  مرتبطٌ  والفراتُ  ،حسيٍ  نورِ  من سللوقةٌ  واجلنَّةُ  ،اجلنَّة من هنرٌ  ،باجلنَّة مربوطٌ  الرِّوايات يف فالفراتُ 
 أي   ،فَاِطَمة مهر من جزءٌ  والفراتُ  ،حسيين   طينوُ  الفراتِ  وماء ،الفراتِ  دباء مشبعةٌ  احُلسي فرتبةُ  ،احلسي
 ،الفرات وماء احلسي برتبة أطفاذلم ػُلنِّكوا أن للشِّيعةِ  يستحب   التحنيكُ  إذاً ! ؟..أدري ال ىذه منظومةٍ 

 قطعاً  ،الفرات دباء احلسي تراب طللطُ  ؟التحنيك يكون كيف الرِّوايات حبسب أيضاً  ؟يكون كيف التحنيك
 ماء ىذا احُلسي ماء وىذا احُلَسي تراب ىذا ،احُلسي إىل نتوجَّو أن أفضلها ومن أوراد أدعية أذكار ىناك

 ىذا منحر على بو وظلر   فراٌب وماءٍ  حسينيَّة تربةٍ  بي ما ادلزيج ىذا من جزءاً  نأخذ منو جزءاً  ونأخذ الفرات
 وحّتَّ  ،ذلك لنا فعلوا آباءنا ليت يا لكن ،فعلوا ما أم فعلوا ندري ال ،ذلك لنا فعلوا آباءنا ليت يا ،الطفل

م لو  أمرٌ  ىذا ،ذلك يف بأس ال ألنفسنا ذلك نفعل أن علينا ،ألنفسنا ذلك نفعل أن ضلن علينا فعلوا ما أهنَّ
 على الفراٌب احلسيين ادلزيج ىذا من جزءاً  ظُلرر أن الطفل فنحنِّكُ  ،ألنفسنا نفعلها ضلن اآلباء تركها ُسنَّةٌ  ،جيد

 ،ُحسيين تشريعٌ  بنفسها ىي الَّيت اإلحرام لتكبرية أيادينا عندهُ  نضع الَّذي ادلكان نفس ،ادلذبح على ادلنحر
  ؟شيءٍ  أيِّ  إىل التكبرية ىذه إشارةٌ  وفيها
 ُىناك ،احُلُجب انقشاع إىل إشارة فيها ،السَّابقة احللقات يف واألحاديث الرِّوايات وذكرت ،إشارة فيها

 مرتبط وىذا ،السَّبعة احُلُجب إىل ورمز إشارة سبعة تكون أن تستحبّ  التكبريات لذلك ،سبعة ُحُجب
 وادلاء احُلسيين الرتاب من ادلزيج ىذا ظُلرِّر أنْ  ىنا التحنيك عملية فتكون ،اْلُمَحمَِّديّ  النَّبوي الرسويل بادلعراج
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 :قال ،يقول الصَّادق ،﴾ًَأْحَسْ ٌِسَثِّهَ فَصًَِّ﴿ ،فاطمة الكوثر ؛﴾اٌْىٌَْثَسَ أَعْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿ ،ادلنحر على الُفراٌب

ا ُتَلحظون أال ،﴾ًَأْحَسْ ٌِسَثِّهَ فَصًَِّ﴿ :عندنا عديدة روايات ،اإلحرام تكبرية عند واضلر  قُرآنية منظومة إهنَّ
 ،مكان ُكلِّ  من حاصرنا ،شبكة يف وضعنا احُلسي ،متشابكة منظومة ،فقهية ،شئت ما ََسِّي ُدعائية روائية
  .حسيين كميٌ  ىذا ،مكان ُكلِّ  من بنا ربيط شبكة ،فيها وقعنا ُحسينيَّة مصيدةٌ  ،مصيدة ىذه

 عن احلديث ُنكمل ،احُلسيين النَّحر ىو وىذا ؛﴾ًَأْحَسْ ٌِسَثِّهَ فَصًَِّ﴿ فاطمة ىذه ؛﴾اٌْىٌَْثَسَ أَعْطَْْنَبنَ إَِّٔب﴿
اب ىذا من مقدار الطفل فم داخلِ  إىل شيئاً  نُدِخل ادلنحر ىذا بعد ،التحنيك  احُلسيين الطي ىذا من ،الرت 

 األثر ىذا عرب اإلحرام تكبرية ستصدر ىنا فمن ،فموِ  جوف من العليا الطبقة إىل ،الطفل ذلوات إىل الُفراٌب
 أيدينا نرفع ضلنُ  الَّذي النَّحر وىذا ،رمزيتوُ  آثارهُ  تبقى ،احُلسيين الرتاب ىذا عرب سبرُ  حسينية تكبريةٌ  ،احُلسيين

 ،ذلم التسليم نُعِلن الطريقة هبذه أيدينا نرفعُ  حي ىنا إنَّنا ،األرض تراب هبا سُنواجو الَّيت ىي األيدي وىذه
 بالتحرمي تبدأ الصََّلة اإلحرام تكبرية ،الَعَلويّ  اْلُمَحمَّديَّ  احلرمي دخلنا ،ُمسلَّمون ضلن ،لكم ُمسلِّمون إنَّنا

 احلديث ُنكمل ،احُلسيينّ  ادلنحرِ  وعند ،احُلسينيَّة بالتكبريةِ  ُمَسلِّمي دخلنا ،دخلنا ضلن ىا ،بالتسليم وتنتهي
 على ،اجلبهة على ،السجود مواضع على الُفراٌب احلسيين الرتاب هبذا ظلسح ٍبَّ  ؟نفعل ماذا ٍُبَّ  :التحنيك عن

 مواطنُ  ىذه ،السجود مواطنُ  ىذه ،القدمي من اإلهبامي رأسي وعلى الركبتي على ،واإلهبامي الرَّاحتي
 ماذا ،ػلاصرنا احلسيُ  لكم أقول أال ،الفرات دباء ادلمزوجِ  احُلسي برتاب ؟شيءٍ  بأيِّ  ُدِىنت السجود

 فماذا ،مكان ُكلِّ  من شديدة زلاصرة تَلحظون أال ،احلسي تراب على نسجد ضلنُ  ذلك وبعد! ؟نصنع
 ! ؟ػلاصرنا الَّذي احلسي ذلذا نصنعُ 

 عن أربدَّثُ  إنَّين ،قليل قبل إليوِ  أشرتُ  الَّذي احلسي ليس ؟ػلاصركم احُلسي ذلذا تصنعون ماذا يل قولوا أنتم
 (،ُحَسين ِمنْ  َوأَنَا ِمنِّي ُحَسينٌ ) :وآلو ا صلَّى زُلَمَّد عنو قال الَّذي ُحسيٍ  عن أربدَّثُ  إنَّين ،آخر حسيٍ 

م يقولون اآلخرون ،وبصراحة بصدقٍ  عنو أُحدِّثكم الَّذي احلسي ىو ىذا  لكنَّوُ  ىذا عن يتحدَّثون إهنَّ
 يف ُصنع إمَّا ىذا ،آخرهِ  إىل.. . يف ُصنع أخرى صناعة ُحسي ىذا ،ُمزوَّر حديث ىذا ،ُمزوَّر حديثٌ 
 نتحدَّث ،ا ُحسي عن ،حسيٍ  عن نتحدَّثُ  ضلنُ  ،وأمثالوِ  الُقطب مصانع يف أو واحلنبلي الشَّافعي مصانع

 ولكن احلدّ  ىذا عند تقف ال القضيةُ  ،احلسي عن احلديثُ  ويستمر   ،ىؤالء عن نتحدَّثُ  إنَّنا ،ا آل عن
 ىذه نفس احُلسي لنا فيها يظهر صَلتنا يف نقطة أيّ  بأنَّ  تتذكَّروا أنْ  عليكم ولكن ولكن ولكن ولكن
 إمام وبي احلسي بي وثيقةٌ  رابطةٌ  النَّسب رابطة عن أربدث ال ،وثيقةٌ  رابطةٌ  ،زماننا إمام فيها يظهر الن قطة
 من جزء يف احلسيُ  أشرق فأينما ،العظيم ادلهدوي للمشروعِ  ُمقدِّمةً  كان كربَلء يف جرى ما وكل   ،زماننا
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  .عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا إلمام إشراقٌ  ىو صَلتنا أجزاء
يار ِديػػػػػػػػار ليلػػػػػػػػى  أمػػػػػػػػر  َعلَػػػػػػػػى الػػػػػػػػدِّ

 
 أُقَػبِّػػػػػػػػػػػػُل ذا الجػػػػػػػػػػػػدار وذا الجػػػػػػػػػػػػدار 

  .الديار سكن من ُحب   ولكن قلب شغف الَّذي ىو ُحّبها فما ديارٌ  الصََّلةُ  ىذه 
يار ِديػػػػػػػػار ليلػػػػػػػػى  أمػػػػػػػػر  َعلَػػػػػػػػى الػػػػػػػػدِّ

 
 أُقَػبِّػػػػػػػػػػػػُل ذا الجػػػػػػػػػػػػدار وذا الجػػػػػػػػػػػػدار 

يار شػػػػػػغفن قلبػػػػػػي   ومػػػػػػا ُحػػػػػػب  الػػػػػػدِّ
 

يارَ    ولكػػػػػػػن ُحػػػػػػػب  مػػػػػػػن َسػػػػػػػَكن الػػػػػػػدِّ
 إىل احلرام البيتِ  من ا كعبة من يفوحُ  الَّذي احُلسيين الَعبق ومن ،اإلحرام تكبرية ومن ،التحنيكِ  فمن 

 تُربة إىل ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  احُلَسي برتاب وُدىنت مسحت الَّيت الس جود مواضع على الس جود
 من ،حسي يا ترابك على أنفي أُرغم إنَّين ،الرتاب ىذا على أنفي وأرغم عليها ساجداً  أقعُ  الَّيت احُلَسيِ 

 بي أجلسُ  حي حّتَّ  إنَّين ،حسي يا ترابك على أنفي أُرغمُ  إنَّين ،األنف إرغام الس جود مستحبَّات
 ىذا إنَّ  :يل قالوا ،يل قالوا وىم اليسرى وأطرحُ  اليمن قدمي الُيمن رجلي أُقيمُ  فإنَّين للتشه د أو السَّجدتي

 وإماتةُ  احلقِّ  إقامة احُلَسي عبق يفوح أيضاً  وىنا (،الَباِطل َوَأِمت الَحقّ  َأِقم اللَُّهمَّ ) ،زماننا إمام بقيام يرتبط
 .أيضاً  يفوح احلسي عبق ىنا (،الُحَسين لِثَارَاتِ  يَا) ؟شعارٍ  أيِّ  ربت زماننا إمام يدِ  على الباطل
 إنَّين ،والَضالِّي عليهم ادلغضوب صراط األعوج الصِّراط عن احلديث ذلك إىل أصلُ  حي الفاربة أقرأُ  وحي

 ىكذا ،والنَّصارى اليهود والضال ون عليهم ادلغضوب ،والنَّصارى باليهودِ  ُعلماُؤنا يُفسِّرهُ  كما الُقرآن أفهم ال
 ،احُلَسي قَ تَ َلةُ  عليهم ادلغضوب ،ادلخالفي وراء ركضوا قطعاً  ،التفسريِ  كتب يف وُمفسِّرونا علماؤنا يذكر

 الَضال ون ،عنوان أوَّل ،احُلَسي قَ تَ َلةُ  فيهم العناوين وأوَّل ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد أعداء النَّواصب عليهم ادلغضوب
 من ُمستقاةٌ  ادلعاين ىذه ،الضالون ىم ىؤالء األصلاس الغَلة ،األصلاس الُغَلة ،والبيانيةُ  اخلطابيةُ  ىؤالء

 ،ومجل حروف تدبيش ،كَلم تسطري أو إنشائية بتعابري ىي ما ىذه ،عندي من ليست البيت أىل أحاديث
  .حقائق ىذه
 فإنَّ  الصََّلةِ  تعقيبِ  يف حّتَّ  ،فيها اْلَمعاملِ  واضحُ  احُلَسي فإنَّ  القرآنية اآليات ُكلِّ  مع نستمر أن أردنا وإذا
 الَّيت السنن من وىذه ،اللَّعن اللَّعن اللَّعن اللَّعن اللَّعن اللَّعن اللَّعن ،اللَّعن الصََّلة يف التعقيب موارد أىمَّ  من

 ألنَّ  ؟دلاذا ،الرِّوايات وستأٌب اللَّعن ،الصََّلة تعقيبات أىمَّ  من اللَّعن ،ومراجعها ُعلمائها بسببِ  الشِّيعة تركتها
 أعداء الشَّافعي يلعن ىل صَلتو يف الشافعي يُتابعون أُناسٍ  من تتوقَّع فماذا الشَّافعي بصَلة ُيصّلون القوم
 اتَّبعوا لو ،الشَّافعي يتَّبعون والقومُ  ،يلعن ال الشَّافعي لكنَّ  ،يلعن الصَّادق ؟صَلتوِ  ُعَقيب زُلَمَّد وآل زُلَمَّد

 ولكن اآلن ليس ،اللَّعن عن احلديثُ  سيأٌب الصََّلةِ  يف حّتَّ  بل ،صَلتوِ  ُعقيبَ  يلعنُ  الصَّادق فإنَّ  الصَّادق
 ،احلسي مرَّ  ىنا فمن ،احُلسي قتلة على ؟من على ينطبقُ  اللَّعن مصاديقِ  أوَّل صَلتنا تعقيب يف نلعن حي
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  .ػُلاصرنا احُلسي لكم أقول
 القنوتات أفضل من ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على الصََّلة من حّتَّ  أفضل ،اللَّعن القنوتات أفضل من :القنوت ويف

 ،جهة من اإلطَلق باب من ليس زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّد على الصََّلة من أفضل اللَّعن إنَّ  أقول حي قطعاً  ،اللَّعن
 اللعن إنَّ ) :تقول روايات عندنا ،أبداً  اللَّعن غري وال اللَّعن ال شيء يعادذلا ال زُلَمَّد وآل زُلَمَّد من الصََّلة
 أنَّ  باعتبار ،اجلهات من جهةٍ  من ىذا لكن ،روايات عندنا توجد (،ادلعصوم اإلمام على السََّلمِ  من أفضل
 ىذه فمن ،للصََّلة مقدِّمة الوضوء مثلما ،للوالية ُمقدِّمةٌ  فالرباءةُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على للصََّلة ُمقدِّمةٌ  اللعن
 شيء يوجد فَل وإالَّ  ،زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّد على الصََّلة من أفضل اللَّعن يكون ُمقدِّمة التقدمي جهة من اجلهة
 من رتبة أعلى الشأن ىذا فيكون هبم يرتبط شأناً  أنَّ  حّتَّ  ىؤالء قيمة ما ،زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّد على الصََّلة فوق

 للصََّلة ُمقدِّمة الرباءة أنَّ  باعتبار احليثية ىذهِ  إىل النَّظر لكن ؟ىؤالء قيمة ما! !زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على الصََّلة
  .زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على

 طهارةٌ  ىي الرباءة ألنَّ  ،الرباءةِ  إىل هبم يدفعون أنْ  البُدَّ  للشِّيعة األَِئمَّةُ  يصنع ماذا :ثانية جهةٍ  إىل نظر وُىناك
 الشِّيعةِ  نقص بسببِ  اللَّعنُ  فيكون ،اللَّعن إىل هبم يدفعوا وأن الرباءة على الشِّيعة ُيشجِّعوا أنْ  فَلبُدَّ  ،للشِّيعةِ 

 وآل زُلَمَّد على الصََّلة من رتبة أعلى ىو ىو دبا اللَّعن ألنَّ  ال ،الصََّلة من وأفضل أىمّ  يكون لنقصهم
 وآلِ  زُلَمَّد على الصََّلة األذكار أعلى ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على الصََّلة من رتبةً  أعلى شيء يوجد فَل ،زُلَمَّد
 جهوي تقدمي ،ُمعيَّنة حيثية من يعين ،حيثوي تقدمي ،تقدمي لوُ  يكون اجلهات ىذهِ  من اللَّعن ولكنَّ  ،زُلَمَّد
 وآل زُلَمَّد على للصََّلةِ  فقط اجلهات مجيع من التقدمي ،اجلهات مجيع من تقدمي ال ،ُمعيَّنة جهة من يعين

 البُدَّ  صحيح بشكلٍ  الشِّيعة تتوجَّو أنْ  فألجل ،الشِّيعيَّة الثَّقافة يف الشِّيعي الواقع يف نقص ىناك لكن ،زُلَمَّد
 ىذا ادلريض ىذا مثل ،ذلم بالنسبة لكن حقيقةً  ذلك ويكون آخر على شيءٍ  أفضلية وبيان تشجيعهم من

ا لوُ  أفضل يكون الدواء  الدواء ىذا ولكن ،اجلهة ىذه من حسن شيء الفيتامينات ،مثَلً  الفيتامينات من ردبَّ
 احلياة قوام ،األصل ىو الطعام بينما ،الطعام من لوُ  أفضل اآلن الدواء ىذا أو ،الفيتامينات من أفضل

 وعليك الطعام بقطع باحلمية يُؤمر فيو مرضٍ  بسبب ،فيو نقص بسبب احلاالت من حالةٍ  يف ولكن بالطعام
 يف جاء فما ،أفضل ىو الطعام األصل يف وإالَّ  ،الطعام من أفضل الدواء ىنا يكون اجلهة ىذه يف ،بالدواء

 وال ادلطلب ىذا عن الكَلم اآلن ليس حال أيِّ  على ،األمر ىذا دبَلحظة وتفضيلوِ  اللَّعن أعليَّة من الرِّوايات
 التوقيت حبسب والصََّلةِ  األذانِ  وقت أنَّ  أالحظ وأنا ،رلالوِ  إىل ُيرتك أنْ  ؽلكن فهذا ،ادلوضوع ىذا عن

 .فشيئاً  شيئاً  يقرتب بدأ لندن دلدينة اّلي
 .إليكم سأعودُ  والصََّلة األذانِ  فاصل وبعد والصََّلة األذانِ  فاصل إىل نذىب إذاً 

  ... ػَلَْذُرونْ  َما َعُدوِِّىمْ  يف  َوأَِرين  يَْأَمُلون َما زُلَمَّدٍ  آلِ  يف  أَِرين  اللَُّهمَّ 



 18ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 161 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

ِـّ  َعَلى السَّالـُ  َـّ  َعَلى السَّالـُ  ،الطَّاِىَرة ِحَزاـ بِنتِ  فَاِطَمة َعَلى السَّالـُ  ،الزَّاِىَرة الَبِنين ُأ  ،َوأْخَوتِو الَعبَّاسِ  ُأ
  .َوبَػرََكاتُو اللِ  َورَْحَمةُ  َمَودَّتِو ِفي ِللُحَسينِ  َأْخَلَصت َمنْ  َعَلى السَّالـُ 
نيا ىذه عن البني أُمِّ  سيِّدتنا َرحيل ليلةُ  الليلة ىذه البيت أىل أشياع أجواءِ  يف ُمتعارفٌ   ىو وىذا ،الفانية الد 

 ىذه من األوَّل اجلزء مرَّ  وقد ،النَّاطق الكتابُ  برنامجِ  من ادلئة بعد والستي احلادية حلقتنا من الثَّاين اجلزءُ 
 .لندن دلدينة اّلي التوقيت حبسب والصََّلة األذانِ  فاصل قبل احللقة

  :تقدَّم ِلما سريعةٌ  ُخَلصةٌ 
 إىل ويتوجَّو ،السَّبب هبذا إالَّ  يُطهِّر لن فادلاءُ  ،عليّ  وآل علي   بوالية الطهارة يطلبُ  ادلاءِ  إىل يتوجَّوُ  اْلُمصلِّي

 فإنَّ  ،كلِّو جسدهُ  سيَطهِّر الُوضوءِ  ماءَ  فإنَّ  عليو ُيَسلِّم يذكرهُ  وِحي األعظم الطهورُ  ىي َفواليتوُ  زمانوِ  إمام
 .فقط الوضوء بأعضاء زلصورةً  الطهارةُ  تكون وال ،ُكلَّو جسدهُ  َسُيطهِّرُ  الوضوءِ  ماء
 ويل   علي   واألخري األوَّل مضموهنا وإعَلمٌ  وإعَلنٌ  وِنداءٌ  وعنوانٌ  وبيانٌ  شعارٌ  وىي ،للصََّلةِ  اإلقامةُ  تأٌب ٍُبَّ 

 ،مرَّتي تُقال ا ويل   عليَّاً  أنَّ  أشهد الواجبِ  وأقل   ،أجزائها أوجب ىي فيها واجبة الثَّالثةُ  الشَّهادةُ  ،ا
 .اإلطالة من فراراً  اإلعادة أريد ال إليها اإلشارةُ  مرَّت واألفضل األكمل والشَّهادةُ 

 ذكر عن نغفل ال كي،زماننا إمام ذكر نُِدمي كي ُنصلِّي ضلنُ  واضحٌ  مضموهنا والنيَّة ،النيَّةُ  تأٌب اإلقامة وبعد
 واألصابعُ  حسينيةٌ  ىي الَّيت اإلحرام فتكبريةُ  ،زماننا إمام ذكر نُدمي كي صَلتُنا ،ىذهِ  ىي نيَّتُنا ،ا رسول

 وأمَّا ،حسيٍ  عطر منها يَعَبقُ  الَّيت الكعبةِ  إىل باجلسدِ  والتوج و ،احُلسي برتبة مسحناهُ  الَّذي ادلنحرِ  عند
 .زماننا إمام إنَّوُ  الكعبةِ  حقيقة إىل فهو التوجو مضمون

ا :التوج و دعاء يأتينا اإلحرام تكبرية وبعد  وحينما ،زماننا إمام إىل بقلوبنا توجَّهنا ألنَّنا التوج و لوُ  قيل وإظلَّ
 ا تعرَّف الَّيت اْلُمَحمَّديَّة احلقيقة إىل احلقيقيَّة الِقبلة إىل نتوجَّوُ  إنَّنا عينها اللحظة يف زماننا إمام إىل نتوجَّو

 العسكري احلسن ابن احُلجَّة زماننا إمام يف زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  يف األعظم اَسها أشرق حي خَلذلا من إلينا
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

 عن ،الثَّالثة الرِّواية ،النَّوادر باب ،163 صفحة ،الكايف كتاب من األوَّل اجلزء ىو وىذا ،الكايف ىو ىذا
 دعاء ،ا وجوُ  ىو ىذا - َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ  الل َوْجوُ  َوَنحنُ  -؟ يقول ماذا ،الباقر إمامنا
ُ  العلوم باقر ،ا وجو ىو ىذا ،ا وجو إىل حبقائقنا بقلوبنا نتوجَّو ؟أين إىل التوج و ،التوج و  ا وجو لنا يُبيِّ
 التوج و ُدعاء يف ؟التوج و دعاء يف نقرأ فماذا - َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ  الل َوْجوُ  َوَنحنُ  - فيقول

 بعد ،104 صفحة ،اإلسَلمي النَّشر مؤسَّسة طبعة ،ادلقنعة العملية رسالتو يف ادلفيد الشَّيخ رواية حبِسب
 ِملَّةِ  َعَلى ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض السََّماَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ  -؟ نقول ماذا اإلحرام تكبرية



 18ج ــ الصَّالة َمَعاِنيْ : 161 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3، جَوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 24 - 
 

 َصاَلِتي ِإفَّ  ،اْلُمْشرِِكين ِمن أَنَا َوَما طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َوَوََليَةِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْػَراِىيم
 بِاللِ  َأُعوذُ  ،اْلُمْسِلِمين ِمنْ  َوأَنَا أُْمرتُ  َوِبَذِلكَ  َلو َشرِيكَ  ََل  ،الَعاَلِمين َربِّ  ِللَّوِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايِ  َوُنُسِكي
 ىو الد عاء فهذا ،الفاربة سورة آخر إىل - الرَِّحيم الرَّْحَمنِ  اللِ  ِبْسمِ  ،الرَِّجيم الشَّْيطَافِ  ِمنْ  الَعِليم السَِّميعِ 

ا ،واجباً  ليس مستحبّ  دعاءٌ  ىو ،اإلحرام تكبرية بعد يُقرأ التوج و دعاء  ال ُمصلِّي يعرف كي إليو أشرت إظلَّ
 بعد علي   ذكرُ  وىذا ،البيت أىل رواياتُ  وىذهِ  ،الصََّلةِ  أجزاءِ  ُكلِّ  يف موجودٌ  علي   ذكر أن من الشِّيعي
 يُفِسد ِإنَّو ويقولون الصََّلة قبل واألذان اإلقامةِ  يف علي   بذكر ُيَشكِّكون الَّذين العلماء فهؤالء ،اإلحرام تكبرية

 العمليةُ  الرِّسالةُ  ىذهِ  ،البيت أىل كَلمُ  ىذا! ؟..البغيض اخلبيث النَّاصب الكَلم هبذا جاءوا أين من ،الصََّلة
 أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َوَوََليَةِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْػَراِىيم ِملَّةِ  َعَلى - الدعاءُ  وىذا ،ادلقنعة ادلفيد لشيخنا
 .ُمستحبّ  واجباً  ليس اإلحرام تكبرية بعد ىذا يقرأ - اْلُمْشرِِكين ِمن أَنَا َوَما طَاِلب
 ِإبْػَراِىيم ِملَّةِ  َعَلى - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا عن وردت ِصيغةٌ  ُىناك ،أخرى ِصيغٌ  ُىناك
َهاجِ  ُمَحمَّد َوِدينِ   السََّماَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ  - القول بعد قطعا - طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  َوِمنػْ

َهاجِ  ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْػَراِىيم ِملَّةِ  َعَلى ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض ـِ  طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  َوِمنػْ  ُمَحمَّدٍ  بِآؿِ  َواَِلْئِتَما
 من األعلمي مؤسَّسة منشورات ،االحتجاج كتاب من أقرأ أنا - اْلُمْشرِِكين ِمن أَنَا َوَما ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً 
 .اجلزأين ذات الطبعة
 بفريضة ليس التوج و أنَّ  من وأشار عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام عن ادلقدَّسة النَّاحية عن ورد ونص  

 َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهي َوجَّْهتُ  - مندوب مستحبّ  أمرٌ  ىو يعين ؛بفريضة ليس - َوْجِهي َوجَّْهتُ  -
 ِمنْ  أَنَا َوَما اْلُمْؤِمِنين َأِميرِ  َوَىِدي ُمَحمَّد َوِدينِ  ِإبْػَراِىيم ِملَّةِ  َعَلى ُمْسِلَماً  َحِنيَفاً  َواأَلْرض السََّماَواتِ 
 وبعد الدعاء من ذكره مرَّ  ما آخر إىل - َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصاَلِتي ِإفَّ  - آخرهِ  إىل - اْلُمْشرِِكين

 رواىا الَّيت الصيغة ،التوجو ُدعاء من ِصيغٍ  ِعدَّة فهذهِ  .الفاربة رةسو  تأٌب االستعاذة وبعد االستعاذة تأٌب ذلك
 عن رويت وصيغةٌ  ،الصَّادق اإلمام عن رويت صيغةٌ  االحتجاج يف الطربسي رواعلا وصيغتان ،ادلفيد الشَّيخ

 :أمرين إىل يشري الصيغ يف التعد د ىذا ،أيضاً  أخرى صيغ ُىناك ،زماننا إمام
 صلمع أن ؽلكن ،الصِّيغ ىذه بي صلمع أنْ  بإمكاننا أو .الصِّيغ من ِصيغة أيَّة طلتار أنْ  بإمكاننا :األوَّل األمر

 ِصيغةٍ  أيَّة نقرأ أن فبإمكاننا منفصلة صيغ عدة ىناك ولكن واحدة صيغةً  منها نستخرج وأن الصِّيغ ىذه بي
 .الصِّيغ ىذه من

 ألنَّ  ىذا على أؤكدُ  وأنا ،الصََّلة أجزاء داخل يف علي   ذكر يف ىنا الزبدة ،ىذا مستحبٌ  األمر ؟أين الز بدة
ينيَّة ادلؤسَّسة وسط يف سخيفةً  عقوالً  ينيَّة ادلؤسَّسة وسط يف تافهةً  عقوالً  وألنَّ  ،الدِّ  عليها األقمشة تكثر الدِّ
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 السَّبب ىو ىذا ،الصََّلة داخل يف البيت أىل ذكر تُنكر زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  دين من شيئاً  تفهم ال ملفوفةً 
 من والصََّلةُ  ،وفحواىا مضموهنا يف عليّ  ذكر حروفها من حرفٍ  ُكلِّ  يف فالصََّلة وإالَّ  ،ُأكرِّر غلعلين الَّذي
 .وصرػلة واضحة العبارات وأعتقد التوجو بدعاء يرتبطُ  ما ىذا ،ذلا قيمة وال ذلا معن ال علي   دون

 :الفاربة سورة تأٌب ٍُبَّ 
 على تشتملُ  الفاربة سورة ،وسلتصر موجز بشكلٍ  لكنَّين ،الفاربة لسورة اإلمجاليةِ  ادلضامي يف الكَلمُ  ومر

 يف ادلركزي ادلضمون ىو ادلستقيم الصِّراطُ  ﴾،املُسزَمَُِْ اٌصِّسَاطَ باىدَِٔـ﴿ :ادلستقيم الصِّراط أساسي مضمونٍ 
 ىذه ،آخر معن أي لوُ  وليس ادلؤمني أمري لعلي   ُعنوانٌ  أصلوِ  ويف حقيقتوِ  يف ادلستقيم والصِّراطُ  ،الفاربة سورة

 عن احلديث ىذا ،النَّواصب ُىراء ومن ،ادلخالفي ُىراء من ىذا التفسري كتب يف مراجعنا يذكرىا الَّيت ادلعاين
 أيب ابن علي   ادلستقيم الصِّراط زُلَمَّد آل حديث يف ،النَّواصب ىراء ىذا ،ىو ما أدري وال وطريق جادة

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة ىو ادلستقيم الصِّراطُ  زماننا ويف ،ذلك وراء آخر شيء وال طالب
 ومن عليهم ادلغضوب من الرباءةِ  عن وتتحدَّث ادلستقيم الصِّراط ذلذا الواليةِ  عن تتحدَّث الفاربة سورة ،عليو

 سورة ادلعراجية الصََّلة حبسب السورِ  أفضل من سورةٌ  تأٌب الفاربةِ  وبعد .ادلستقيم الصِّراط أعداء ىم الضالي
 مرَّ  وقد ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ِنسبة ىي الَّيت القدر وسورة ،الرِّوايات يف جاء كما ا ِنسبة ىي الَّيت التوحيد
 .احللقات من تقدَّم فيما السورتي ذلاتي اإلمجالية ادلضامي بيانِ  يف الكَلمُ 

 :الرّكوع يأتينا ذلك بعد
 وعن الصََّلةِ  مضمون عن نتحدَّثُ  ىنا ضلنُ  ،عنها احلديثُ  مرَّ  الصََّلة لطقوسِ  بالنِّسبةِ  الر كوع مضمون

 دعاء يف كما ،وصريح وواضحٍ  زُلدِّد بشكل ادلتقدِّمة احللقات يف إليها اإلشارة سَبَّت ما الَّيت الن صوص بعض
 ،التسليم سيأتينا ،التشه د أيضاً  وسيأتينا ،واإلقامة األذان يف الثالثة الشَّهادة صيغة يف كما ،مثَلً  التوج و

  .داللة من أكثر لوُ  الر كوع ،الر كوع يف الرِّوايات علينا ومرَّت الر كوع يأتينا ،األخرى ادلطالب وسائر التعقيب
 على إطَللة كانت ادلعراجية صَلتوِ  يف األعظم النَّبّ  من إطَللةً  كان فالركوعُ  :ادلعراجية الصََّلة يف داللةٌ 

 ! !العرش وراء ما الن ور عوامل يف إنَّو ،ندري ال ؟مكان أي يف ؟ىو أين إذاً  ،العرش
 ا صلَّى ا رسول عن ،الصَّادق إمامنا عن الشَّرائع علل يف الصَّدوق شيخنا رواه الَّيت الرِّواية يف جاء فماذا
 ِإَلى فَاْنظُر رُْكَبَتيك َعَلى َواْجَعْلَها َيَديك طَأِطئ ثُمَّ  - ِلُمَحمَّد يقول ا - َيَديك طَأِطئ ثُمَّ  - وآلو عليو
 ُسْبَحافَ  :قُػْلتُ  َأفْ  فَأُْلِهْمتُ  َعَليَّ  َوُغِشيَّ  نَػْفِسي َلَها َذَىَبت َعَظَمةٍ  ِإَلى فَػَنَظرتُ  :الل َرُسوؿُ  قَاؿَ  ،َعْرِشي
َعاً  قُلتُػُها َحتَّى َعنِّي الَغْشي   َتَجلَّى َذِلك قُػْلتُ  فَػَلمَّا ،رَأَيت َما ِلِعَظمِ  َوِبَحْمِده الَعِظيمِ  رَبِّي  أَْلَهَمِني ،َسبػْ
 رَبِّي ُسْبَحافَ  الر ُكوع ِفي َصارَ  َذِلكَ  َأْجلِ  َفِمن ،َكاَنت َكَما نَػْفِسي ِإليَّ  فَػَرَجعت (َذِلك أُْلِهْمتُ ) َأوْ  َذِلك
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 فَاْستَػْقَبلتُ  ،َعْقِلي ِمْنوُ  َذَىب َشيءٍ  ِإلى فَػَنَظرتُ  رَأِسي فَػَرَفعتُ  ،رَْأَسك ِاْرَفع :فَػَقاؿ ،َوِبَحْمِده الَعِظيمِ 
 تفاصيل يف جاء ما آخر إىل - َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحافَ  :قُػْلت َأفْ  فَأُْلِهمتُ  َوَيَديّ  ِبَوْجِهي اأَلْرضَ 
  .ادلعراجية الصََّلة

 وىذه ،ا رسول ذكر إلدامة ُشرِّعت الصََّلة أساساً  ،يستحضرهُ  أنْ  للُمصلِّي ؽلكن ادلضمون وىذا ادلعن ىذا
 هبذه ا رسول نذكرُ  حي فإنَّنا ،ادلعراجية صَلتو ناتؤو ش ومن ا رسول ناتؤو ش من ىي التفاصيل
 نأٌب إنَّنا صَلتنا من اطَّات ىذه يف أو الن قاط ىذهِ  يف ا رسول نذكرُ  حي إنَّنا ،بوِ  نلتصقُ  ادلضامي
ا وجوِىها أًبِّ  على بالصََّلة  إذا ركوعوِ  يف ادلصلِّي يعيشوُ  أنْ  ؽلكن ادلضمون ىذا ،ذلك ألجل ُشرِّعت ألهنَّ

 ؼلتار أن للُمصلِّي وؽلكن كثرية وادلعاين ادلضامي قلت كما وإالَّ  ،العبادي أُنسوِ  مع ينسجمُ  ادلعن ىذا كان
 ىذا مع الظهر صَلة يف مثَلً  يعيش أنْ  أراد لو وحّتَّ  ،صَلتوِ  طول على معو ويعيش ادلعاين ىذه من معنً 
 وىذه رواياهتم ومن حديثهم من مأخوذةٌ  ادلعاين ىذه فُكل   ،آخر معنً  مع العصر صَلة يف يعيش وأنْ  ادلعن
 .ومضموهنا وفحواىا ومعانيها الصََّلةِ  يف والعرتة الكتاب ثقافة ثقافتهم ىي

 مدِّ  ِعلَّة باب ،الصَّدوق للشَّيخ الشرائع علل يف أيضاً  الرِّواية ىذه يف يتجلَّى صلدهُ  أنْ  ؽلكن آخر معنً  ىناك
 قَاؿَ  ؟الر ُكوع ِفي ُعُنِقكَ  َمدِّ  َمْعَنى َما - ادلؤمني أمري يسأل السَّائل ،العاشر الباب وىو الر كوع يف الُعُنق
 احلسينية رلالسنا يف نُردِّدهُ  ما إىل بنا يعود أال ادلضمون ىذا - ُعُنِقي َضَرْبتَ  َوَلو ِبَوْحَدانِيَِّتك آَمنتُ  :تَأِويُلوَ 

 (،َعِظيَماً  فَػْوزَاً  فَػنَػُفوزَ  َمَعُكم ُكنَّا لَْيتَػَنا يَا ،َمَعُكم ُكنَّا لَْيتَػَنا يَا) :احلسي ألنصار للش هداء زياراتنا يف أو
 أنَّنا ،ادلضمون ىذا نفس اإلمجايل بالنَّحو الرِّواية ىذه إليها أشارت الَّيت ادلضامي ىذه ،معكم الفوز ،معكم

 ؟يتجلَّى أين  التسليمُ  ،التسليم مصاديق من مصداق ىي الر كوع حالة ،ا ألمر تسليماً  أعناقنا ظلد  
 يكون أنْ  ؟يفعل ماذا اإلؽلان يستكمل أن أراد من ولذلك ،زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  التسليمِ  يف يتجلَّى  التسليم
 (،َأْعَلُنوا َوَما َأَسر وا َما ،يَبُلغِني َلم َوَما َعنُهم بَػَلَغِني َما ُمَحمَّد آؿ قَالوُ  َما ِمنِّي الَقوؿ) :يقول أنْ  ،ُمَسلِّماً 
 ،وانتهينا ،التسليم ىو اإلسَلمُ  :قال ؟اإلسَلم معن ما األَِئمَّة يسألون حي ،اإلسَلم ديننا ،ىذا ىو الدين

  .صريح واضح الكَلم
 مع نعيش أنْ  وؽلكن ،صلواتنا بعض يف ادلعن ىذا مع نعيش أنْ  ؽلكن ،التسليم مظاىر من مظهرٌ  ىو الر كوعُ 
 ولكن ا رسول مقامات بأعلى ىذا وما ،ادلعراجية صَلتو يف مقاموِ  يف ا رسول نتذكَّر وضلنُ  ادلتقدِّم ادلعن
 وُمشرفاً  ُمطَلًَّ  كان ركع َلمَّا ،ذلا صدىً  ظُلثِّل صَلتنا يف ضلنُ  الَّيت ادلعراجية صَلتو يف ،زُلَمَّديَّة ومضةٌ  ىذه
ا بعضاً  قرأتُ  وقد ؟ىو كان منزلة أيّ  ففي ،العرش على  اِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام كلمات يف جاء شلَّ

 .ادلعراجية صَلتوِ  يف ركوعو عن فيو ربدَّث فيما وآلو عليو ا صلَّى ا رسول عن نقَلً  عليو وسَلموُ 
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 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
  :السجود إىل نذىبُ  فإنَّنا الر كوعِ  وبعد

 أمري يسألُ  سائلٍ  عن ،الشَّرائع علل يف أيضاً  جاء ما الس جود ىذا مضامي من ،عديدة مضامي لوُ  السجود
 تَأِويُلوُ  :فَػَقاؿَ  ؟اأُلْوَلى السَّْجَدة َمْعَنى َما الل َخْلقِ  َخيرِ  َعمِّ  اَْبنَ  يَا - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمني
َها ِإنَّك اللَُّهمَّ  َها ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ  - األرض من خلقتين يعين - َخَلْقَتِني ِمنػْ َها الرَّْأس رَفْػُعوُ  َوَأمَّا ،َخَلْقَتِني ِمنػْ  َوِمنػْ

 ىذه من خلقتين إنَّك ،ادلضمون ىذا أعيش فإنَّين الرتاب على رأسي أضعُ  حي ؛خلقتين منها - َأْخَرْجَتِني
 ىذه بُكلِّ  إنساناً  وجعلتين ،الرتاب ىذا من خلقتين ،يديك بي يل قيمة ال الَّذي عبدك فأنا ،األرض

 يف نقرأ كما ،احلقري عبدك ىو أنا الصَّغري عبدك ىو فأنا ،سخَّرت ما يل وسخَّرت وادلواىب الُقدراتِ 
 يَػْرَحمُ  َوَىلْ  اْلَميِّت َوأَنَا الَحي   أَْنتَ  َمْوََلي يَا َمْوََليَ ) :واألدعية ادلناجيات يف ادلؤمني أمري مناجيات
 يَا َمْوََليَ  ،الَغِنيّ  ِإَلَّ  الَفِقيرَ  يَػْرَحمُ  َوَىلْ  الَفِقير َوأَنَا الَغِني   أَْنتَ  ،َمْوََلي يَا َمْوََليَ  ،الَحيّ  ِإَلَّ  اْلَميِّتَ 
 َوأَنَا الَعِظيمُ  أَْنتَ  ،َموََلي يَا َمْوََليَ  ،الَكِبير ِإَلَّ  الَحِقيرَ  يَػْرَحمُ  َوَىلْ  الَحِقير َوأَنَا الَكِبيرُ  أَْنتَ  ،َموََلي
اِئمُ  أَْنتَ  ،الَفاِني َوأَنَا الَباِقي أَْنتَ  ،َموََلي يَا َمْوََلي ،الصَِّغير  يسجد الَّذي عبدك ذا ىو ،(الزَّاِئل َوأنَا الدَّ

لِيل َوْجِهي َوَسَجد) ،الرتاب ىذا على  . (ورِقَّا َتَذل اَلً  الَجِليل ِلَوْجِهكَ  الذَّ
َها ِإنَّك اللَُّهمَّ  َها - رأسو السَّاجدُ  يرفعُ  وحي - َخَلْقَتِني ِمنػْ  َوِإلَيَها - الثَّانية والسَّجدةُ  - َأْخَرْجَتِني َوِمنػْ
َها - الرأس يرفع وحي - تُِعيدنا  َوَطْرِحكَ  الُيْمَنى رِْجِلك رَْفعُ  َمْعَنى َما :رَُجل قَاؿَ  ،ُأْخَرى تَارَةً  ُتْخرُِجَنا َوِمنػْ
 الباطل إماتة إىل إشارة اليسرى فبطرح - الَحقّ  َوَأِقم الَباِطلَ  َأِمت اللَُّهمَّ  تَْأِويُلوُ  :قَاؿَ  ؟الَتَشه د ِفي الُيْسَرى
 بإمام وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطُ  ادلعن ىذا قليلٍ  قبل قلت كما ادلعن وىذا ،احلقّ  إقامة إىل إشارة اليمن وبإقامة
 ىذه ثَلثاً  ُنكربِّ  حي الصََّلةِ  هناية يف حّتَّ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  باحُلسيِ  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطُ  ،زماننا

 ادلستحبَّات ومن مستحبَّةٌ  التكبريات ىذه أكرب ا أكرب ا أكرب ا أيدينا نرفع وضلن ادلستحبَّة التكبريات
 مكَّة فتح بعد وآلو عليو ا صلَّى النَّب   شرَّعها التكبريات ىذه ،واالنتصار للنَّصر رمزيةٌ  فيها ىذه ،ادلؤكَّدة

 وُمقدِّماتٌ  بداياتٌ  ىي االنتصارات تلك ،زماننا إمام َيدِ  على ىو احلقيقيُ  واالنتصارُ  ،مكَّة يف االنتصار بعد
  .زماننا إمام يد على األعظم لَلنتصار وسبهيدٌ 

 مل والفتح النَّصر ىذا ،بعد يأتيا مل والفتح النَّصر ىذا ﴾،ًَاٌْفَزْحُ اٌٍَّوِ َٔصْسُ خَبء إِذَا﴿ :النَّصر سورة يف جاء ما
 ىذا إىل تشريُ  التكبريات وىذه ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام يد على يتحقَّقان ،منهما شيءٌ  يتحقَّق

  .زماننا بإمام أجزائها جبميع مرتبطةٌ  آخرىا إىل أوَّذلا من الصََّلة تَلحظون ،ادلضمون
 َعن - الشَّرائع علل يف الرِّوايةُ  ىذهِ  أيدينا بي الَّيت الرِّواياتِ  ويف الشِّيعةِ  وسائل ،الشِّيعة وسائل ىو ىذا
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 َيَديو ِبَها يَػْرَفعُ  َثاَلثَاً  التَّْسِليم بَػْعدَ  اْلُمَصلِّي ُيَكبػِّرُ  ِعلَّةٍ  أِلَيِّ  :الل َعْبدِ  أِلَِبي قُػْلت :قَاؿَ  ،ُعَمر اْبنِ  اْلُمَفضَّل
 - الصَّادق إمامنا ؟قال الَّذي من - فَػَقاؿ - يديو هبا يرفعُ  ُيكربِّ  ثَلثاً  التسليم بَ ْعد - َأْكُبر اللُ  ،َأْكَبر اللُ 
 َثالثَاً  وََكبَّر َيَدِيو َرَفع َسلَّم فَػَلمَّا اأَلْسَود الَحَجرِ  ِعْندَ  الظ ْهر بَِأْصَحاِبو َصلَّى َمكَّة فَػَتحَ  َلمَّا النَِّبيَّ  أِلَفَّ 
 فَػَلوُ  ،َوْحَده اأَلْحَزابَ  َوَغَلبَ  ،ُجْنَده وَأَعزَّ  ،َعْبَده َوَنَصر ،َوْعَده أَْنَجزَ  ،َوْحَده َوْحَدهُ  الل ِإَلَّ  ِإَلو ََل  :َوقَاؿ
 َأْصَحاِبوِ  َعَلى َأقْػَبلَ  ثُمَّ  ،َقِدير َشيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىو َوُيِحِيي َويُِميتُ  َويُِميت ُيْحِيي اْلَحْمد َوَلوُ  اْلُمْلكُ 
 َمنْ  فَِإفَّ  - واجبة مفروضة يعين - َمْكُتوبَة َصاَلةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ  ِفي الَقْوؿ َوَىذا التَّْكِبير َىَذا َتَدُعو ََل  :فَػَقاؿَ 
 َقدْ  َكافَ  الَقْوؿ َىذا َوقَاؿَ  - ثَلثاً  كربَّ  أي ذلك فعل من - الَقْوؿ َىذا َوقَاؿَ  التَّْسِليم بَػْعدَ  َذِلك فَػَعلَ 
ـِ  تَػْقِويَة َعَلى ِذْكُره تَػَعاَلى اللِ  ُشْكر ِمنْ  َعَليوِ  َيِجبُ  َما َأدَّى  هبذه التفاصيل ىذه قطعاً  - َوُجْنِده اإِلْساَل

 التفاصيلُ  ىذه ترتبط ؟التفاصيل ىذه ترتبطُ  دبن زماننا يف ،ا رسول بزمان ترتبطُ  اجلزئية وهبذه احليثيةِ 
 نصر إىل ُتشريُ  التكبريات فهذه ،بفتحوِ  ،بنصرهِ  ،بظهورهِ  ،بفرجوِ  التفاصيل ىذه ترتبطُ  ،احَلسن ابن باحُلجَّة

 اخلط طول على القضيَّةُ  ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  فرج إىل تشري ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  ِعزَّة إىل ُتشري ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّد
 .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآل دبَُحمَّدٍ  ُمرتبطةٌ 

 الرتاب على نسجد فإنَّنا ،وضعفها بالعبوديةِ  واالعرتاف اخلضوع ىو :الس جود معاين من األوَّل ادلعن ىذا إذاً 
 ومرَّةً  ،أخرجتنا منها وسنارأ نرفع وحي ،منها الرتاب ىذا من خلقتنا بأنَّك ا إىل نتوجَّو األوىل السَّجدة يف

ا ،زبرجنا ومنها أخرى ومرَّةً  ،تُعيدنا وإليها أخرى  امرئاً  الل رَِحم) ،والنِّهاية البداية قصةُ  ،اإلنسان قصة إهنَّ
 (.أَْين َوِإلى أَين ِمن َعَرؼ
 الركوع حالة من أشدّ  بنحوٍ  واخلضوعُ  والتواضعُ  التسليمُ  :ىو الس جود مضامي من آخر مضمونٌ  ُىناك

 أن يعين ،زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  ُنسلِّم أنْ  ،السَّاِلميَّة وىو التسليم من أبعد ىو ما ُىناك ،زُلَمَّد وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ 
 عملية تتجاوز فالقضيَّة ذلم ساِلمي نكون أنْ  أمَّا ،العقل بإخضاع ،القلب بإخضاع ما بعملية نقوم

 :الرِّوايةٍ  ىذه يف جاء ولذا ،زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  السَّاِلميةِ  معن إىل إشارةٌ  فيو فالسجودُ  ،والتخضيع اإلخضاع
 ماذا - الل َرُسوؿ َأفَّ  - الشَّرائع علل يف الصَّدوق الشَّيخُ  رواىا - الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعن ،َبِصيرٍ  أَِبي َعنْ )

 آَدـ ِاْبنَ  يَػَرى َأفْ  ِمن ِإْبِليس َعَلى َأَشدّ  َعَملٍ  ِمنْ  َفَما ،َعَملٍ  ِمن َفَما الس ُجود َأِطيُلوا :قَاؿَ  -؟ قال
 إبليس عند القضية - أُِمر ِفيَما فََأطَاع بِالس ُجود أُِمرَ  َوَىذا فَػَعَصى بِالس ُجود أُِمرَ  أِلَنَّوُ  -؟ دلاذا - َساِجَداً 

  ؟إبليس معصية كانت كيف ،فعصى بالسجود أُِمر
 شعَّ  نورٍ  مواجهة يف ؟من مواجهة يف االستكبار ىذا كان ،ُمستكرباً  كان ﴾،اٌْعَبٌِنيَ َِِٓ وُنذَ أََْ أَسْزَىْجَسْدَ﴿
 شعَّ  آدم ىي قبلةٍ  يف ولكن مباشر بنحوٍ  يكن مل ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  مواجهة يف االستكبار ىذا كان ،آدم يف
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 والتسليمِ  واخلضوعِ  بالتواضعِ  وتعاىل سبحانو ا أمرهُ  آدم عصى حي ولذا ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  نور فيها
 قّصة أصلها يف السجود فقصَّة ،آدم أبينا على وتعاىل سبحانو ا لرضا سبباً  ذلك وكان ،زُلَمَّد وآلِ  ِلُمَحمَّدٍ 
 ىذا ا رسول قال وكما ،ادلضمون ىذا يكون أنْ  ؽلكن ،زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  وخضوعٍ  وساِلميةٍ  تسليمٍ 

 يَػَرى َأفْ  ِمن ِإْبِليس َعَلى َأَشدّ  َعَملٍ  ِمن َفَما الس ُجود َأِطيُلوا - واضح الكَلم ،إبليس على أشدّ  ادلضمون
 اخلضوعِ  عدم يف معصيتو ،ادلعن ىذا بيَّنت أيضاً  الرِّوايات - فَػَعَصى بِالس ُجود أُِمرَ  أِلَنَّوُ  َساِجَداً  آَدـ ِاْبنَ 

 .أمجعي عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآل ِلُمَحمَّدٍ  والتسليمِ  والتواضعِ 
 اإلشارة ومرَّت الوضوء مضامي عن ربدَّثت الَّيت الرِّوايات خصوصاً  الرِّوايات بعض يف مضامي ىناك قطعاً 
 البُدَّ  لذا ،بادلعصية تلوثت الَّيت ىي األعضاء ىذه (والقدمي ،والذِّراعان ،الوجو) ؛األعضاء ىذه أنَّ  من إليها

 علل من أقرأ أيضاً  ،الرِّوايات ىذه بعض يف ورد لذا ،األعضاء ذلذه معنويةٌ  طهارةٌ  والسجودُ  ،تتطهَّر أنْ 
 بَكّفيو فليباشر ادلراد - اأَلْرضْ  ِبَكفَّيوِ  فَػْلُيَباِشر َأَحدُُكم َسَجد ِإَذا - الباقر إمامنا عن الرِّوايةُ  ،الشَّرائع
 َلَعلَّ  -؟ دلاذا ،بكّفيو األرض ليباِشر األرض على توضع أعضاء فأوَّل السجود إىل ينزل حينما يعين األرض
 ادلذموم واحلقد ،احلقد يعين ؛الِغلّ  - الَغلّ  َعْنوُ  َيْصِرؼُ  الل َلَعلَّ  - الَغلّ  أو الِغلّ  - الِغلّ  َعْنوُ  َيْصِرؼُ  الل
  .زُلَمَّد وآلِ  زُلَمَّدٍ  دائرة يف كان ما ىو

 إىل األيدي وتُ َغل   ،ادلغلولة األيدي الَغلّ  - الِقَياَمة َيـو الَغلّ  َعْنوُ  َيْصِرؼُ  الل َلَعلَّ  - الَغلّ  أنَّ  يبدو ولكن
 أنْ  نطلب الوضوء عند تقرأُ  الَّيت األدعيةِ  يف ولذا ،القيامة يوم يف األعناق إىل مغلولةً  تكون األيادي ،األعناق

 ،الوضوء أدعية يف جاء َما ادلثال سبيل على ادلثال سيبل على مثَلً  ،القيامة يوم يف أيدينا من األغَلل تُفك
 َمْغُلوَلةً  َتْجَعْلَها َوََل  ِبِشَماِلي ِكَتاِبي تُػْعِطِني ََل  اللَُّهمَّ  :فَػَقاؿَ  ِشَمالوُ  َغَسل ثُمَّ ) :الوضوء أدعية يف جاء ما
َرافْ  ُمَقطََّعاتِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُنِقي ِإلى  (.النػِّيػْ
ا - الِقَياَمة َيـو الَغلّ  َعْنوُ  َيْصِرؼُ  الل َلَعلَّ  اأَلْرضْ  ِبَكفَّيوِ  فَػْلُيَباِشر َأَحدُُكم َسَجد ِإَذا  األيدي تكون وإظلَّ

 علي   من َصكَّاً  ؽللك ال ِلمن ؟ِلمن الكَلم عن عاجزة مغلولة األلسن ،األلسن وحّتَّ  األعناق إىل مغلولة
 وأنَّنا بادلعصية تلوثت الَّيت األعضاء ىي األعضاء ىذه أنَّ  من ادلضمون ىذا يكون أنْ  فيمكن ،بالوالية
 وآل زُلَمَّدٍ  أجواءِ  يف كانت ادلعصية ىذه أنَّ  من نتذكَّر أن والبُدَّ  ،تطهريىا ألجل األرض نُباشر عليها نسجد
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآل زُلَمَّد إىل بصلةٍ  سبت   شجرةٌ  ىي منها آدمُ  أبونا أكلَ  الَّيت الشَّجرة ألنَّ  ،زُلَمَّد

 .أمجعي عليهم
 يف الر كوعِ  عن احلديثُ  كان قليل وقبل ،ادلعراجية الصََّلة يف صلده أنْ  ؽلكن للسجود آخر مضمونٌ  ُىناك

 فَػَرفَػْعتُ  ،رَْأَسك ِاْرَفع :فَػَقاؿَ  - الر كوع فَ َبعد ،وسلَّم وآلوِ  عليو ا صلَّى نَِبي نا يقول أنْ  إىل ،ادلعراجية الصََّلة
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 َعَلى َواْجَعْلَها َيَديك طَْأِطئ :قَاؿَ  - األسفل إىل نظر الر كوع - َعْقِلي مِّْنوُ  َذَىبَ  َشيءٍ  ِإلى فَػَنَظرتُ  رَْأِسي
 صار ذلك بعد األعلى إىل نظر فلما ،األعلى إىل انظر لوُ  قال السجود يف أَمَّا - َعْرِشي ِإلى فَاْنظُر رُْكَبَتيك
  .السجود
 ِبَوِجهيِ  اأَلْرضَ  فَاْستَػْقَبلتُ  ،َعْقِلي مِّْنوُ  َذَىبَ  َشيءٍ  ِإلى فَػَنَظرتُ  رَْأِسي فَػَرفَػْعتُ  رَْأَسك ِاْرَفع :فَػَقاؿَ 
 عن احلديث ليس ؛رَأَيت َما ِلُعُلوِّ  - رَأَيت َما ِلُعُلوِّ  َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحافَ  قُلتُ  َأفْ  فَأُْلَهِمتُ  وَيَدي

َعاً  فَػُقْلتُػَها رَأَيت َما ِلُعُلوِّ  - ادلنزلة ُعُلوِّ  عن احلديث ،فيزيائي علوٍ   قُػْلتُ  ُكلََّما نَػْفِسي ِإَليَّ  فَػَرَجَعت َسبػْ
َها َواِحَدةً   َوَصاَرت ،َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحافَ  ِفيوِ  الس ُجودُ  َفَصار فَػَقَعدتُ  ،الَغِشيّ  َعنِّي َتَجلَّى ِمنػْ
 َأْرَفعَ  َأفْ  نَػْفِسي َوطَالََبْتِني رَبِّي فَأَْلَهَمِني رَأَيت َما َوُعُلوِّ  ،الَغِشيِّ  ِمن ِاْسِتَراحةً  السَّْجَدتَين بَينَ  الَقْعَدةُ 
 َوَيَدي ِبَوْجِهي اأَلْرضَ  َواْستَػْقَبلتُ  ِلَوْجِهي َفَخَررتُ  َعَليَّ  فَػُغِشيَّ  الُعُلوّ  َذِلك ِإلى فَػَنَظرتُ  فَػَرفَػْعت ،رَْأِسي
َعاً  فَػُقْلتُػَها ،َوِبَحْمِده اأَلْعَلى رَبِّي ُسْبَحافَ  :َوقُػْلتُ   النََّظر أِلُثَػنِّي الِقَياـ قَػْبل فَػَقَعدتُ  رَْأِسي رََفعتُ  ثُمَّ  ،َسبػْ
 قَػْبل الُقُعودُ  َصارَ  َذِلكَ  َأْجلِ  َوِمن ،َورَْكَعة َسْجَدتَين َصاَرت َذِلكَ  َأْجلِ  َفِمنْ  - ثَانِية َمرَّة - الُعُلو ِفي
 معانيها كثرية أسرارىا طويلة ُمستمرَّةٌ  ايةٌ رو  ادلعراجية الصََّلةِ  يف والرِّوايةُ  - ُقْمتُ  ثُمَّ  ،َخِفيَفةً  قَػْعدةً  الِقَياـ

 يف وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  صَلةُ  ىي تِلكَ  ،وتفاصيلها بدقائقها معرفةً  وال خربةً  ظلتلكُ  ال ضلنُ  ومضامينها
  .معراجوِ 

ا منازلو بأعلى تلك وما  ومظاىر إشراقات ذلا تكون كي ادلقدَّس األعلى ادلأل ذلك يف ُشرِّعت صَلةٌ  ىي وإظلَّ
 ،حبسبوِ  وكل   ،نُؤدِّيها ضلن الَّيت الطقوسي التشريعي بلباسها إلينا وصلت حّتَّ  السَّماوات طبقات ُكلِّ  يف

  (.َعَليو َأقْػَبلتَ  َما َصاَلِتكَ  ِمن ولكَ ) :القانون حبسب
 بذكرىا وتطول ستطول احللقة أنَّ  يبدو مطالب ىناك بقيت ،والسجود الركوعِ  مضاميِ  من جانبٌ  ىذا

 بعد والستي الثَّانية احللقةِ  يف غداً  ألتقيكم ،تعاىل ا شاء إنْ  غدٍ  يوم حلقةِ  إىل ادلعاين بقيَّة سأتركُ  لذلك
 .تعاىل اُ  شاء إنْ  الصََّلة ومعاين مضامي ُأكمل كي ادلئة

 ...َعَليَها ا َصَلواتُ  الطَّاِىرة أُمِّو َوفَاة لَيَلةِ  يف  ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 اإلْٔزَسِْٔذ عٍَََ ًَُِزَبثِعِْنَب ُِشَبىِدِّنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُسني أَخِْهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف َّب

  ...احلُسني أَخِْهَ ثِحَكِّ

  ...اهلل أِبِْ يف ...األَِْس صَبحِتِ ًٌََبَّخ عٍَََ ًَرُصجِحٌُْ ...خَِّْعبً اٌدُّعَبء أَسْؤٌَُىُُ
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 :وفي الختاـ
َل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوي البرنػػامب كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع َل 
يخلػػو مػػن أخطػػاء وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامب 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.
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