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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَخَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَخَدَ اٌَّرِيْ ًََِب ًَخَدَن َِْٓ فَمَدَ َِبذَا
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 اٌِّْئَت بَعد اٌسخًٌُّْ اٌثَّبٍٔتُ تُمٍََحَاٌْ

  19ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ...اْلِمَئة بَػْعد الست وفو  الثَّانيةُ  احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 

 معاين :العنواف ىذا ربت تعاىل ا شاء إف األخًنةُ  احللقةُ  ىي احللقةُ  وىذه(، الصَّالة معاني) :والعنوافُ 
 ..الصََّلة

ا ،وادلعطيات ادلطالبِ  من مجلةٍ  يف الكَلـُ  تقدَّـ ا احللقات ىذه يف بيَّنتوُ  وِلما ألحاديثي اْلُمتابعُ  غلدُ  ردبَّ  غلدُ  ردبَّ
 يستحضر اْلُمصلِّي أفَّ  الضَّروري من ليس أنَّوُ  من مرَّة من أكثر وبيَّنتُ  ،والصور وادلضامٌن ادلعاين من كثًناً 
 يف اْلُمصلِّي سيوقع ؛وثانياً ، الصعوبة غاية يف أمرٌ  ؛أوَّلً  :ادلعاين ىذه ُكلِّ  استحضارُ  ،ادلعاين ىذه ُكلَّ 

 من مستوىً  وكل   ،عدَّة مستوياتٍ  على ذكرهتا الَّيت فادلطالب ،واحد دبستوىً  ليست ادلعاين :وثالثاً ، الرتباؾ
 أف احلالت بعضِ  يف ؽلكن ل إذ ،معٌنَّ  روحي   إقباؿٍ  ومع معٌنَّ  نفسي   مزاجٍ  مع يتناسبُ  ادلستويات ىذه

 أراد لو حّتَّ  قصًنة للركوعِ  الزمنيَّةُ  اْلُمدَّةُ  ؛أوَّلً ، الركوع حالة يف ذكرىا مرَّ  الَّيت مثَلً  ادلعاين ُكلِّ  بٌن صلمع
 ولذا، والعقائديَّة والعلميَّةِ  الفكريَّةِ  مراتبها اختَلؼ جهة من متباينة وادلعاين، ركوعو يف يطيل أف اْلُمصلِّي

 وأنتم ،والعرتة الكتابِ  دليزاف مستنداً  كنتُ  ُكلِّها ويف ادلعاين ىذه ذكرتُ  ادلعطيات ىذه ذكرتُ  حٌن فإنَّين
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومٌن وكلمات الكرمي الكتاب آياتِ  من ُمستلَّةٌ  ادلطالب ُكل   احللقات تابعتم
  .أمجعٌن عليهم
  :ادلعنيٌن ىذين يستحضر الوضوء إىل ادلتوضئُ  يتوجَّوُ  حٌن الوضوء ،موجز بشكلٍ  ،موجز بشكلٍ 

 فادلاءُ  عليَّاً  نوايل ألنَّنا ،علي   بَوليةِ  إلَّ  نفسوِ  يف الطَّاىر ادلاء ىذا نستعملُ  حينما تتحقَّقُ  ل الطهارةُ  :أوَّلً 
 .ُمطهِّراً  يكوف
 لو ذكرنا عند األعظم الطهور ىذا مظاىر وأوَّؿُ  ،األعظم الطهورُ  ىي فَوليتوُ  ،زماننا إماـ نذكر أفْ  :وثانياً 
 اِ  صلواتُ  ذكرهِ  عند ُكل و سيطهرُ  اجلسد لكنَّ  الوضوء حٌن معيَّنةً  أعضاءً  وظلسحُ  معيَّنةً  أعضاءً  نغسل فإنَّنا

 .عليو وسَلموُ 
 عند يتجلَّى ادلعىن ىذا كاف لو الصََّلة إىل ندخل ،علي   َوليةُ  الشِّعار ىذا حقيقةُ  ،شعارٌ  اإلقامةُ  األذافُ 

 فقط يتجلَّى ادلعىن ىذا أفَّ  لو ،التسليم إىل ،صَلتو هناية إىل ،هنايتوِ  إىل التكبًنِ  من صَلتوِ  أوَّؿ من اْلُمصلِّي
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 ابن ىشاـ سأؿ حٌن ،ادلفروضة للصلوات التشريع علَّةُ  ىي ىذه ،زماننا إماـ ذكر نُدمي كي ُنصلِّي إنَّنا
 علل من أقرأ وأنا - َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  اهلل َوَأرَادَ ) :أجاب اإلماـ الصََّلة تشريع علَّةِ  عن الصَّادؽ إمامنا احلكم

 َوَأرَادَ  - الصََّلة ا فرض أجلها من الَّيت العلةُ  ،الثَّاين اجلزء من ،الثَّاين الباب من ،الصدوؽ للّشيخ الشرائع
 من ا أرادهُ  الَّذي ىو ىذا - ُمَحمَّد َأْمرَ  يُ ْنِسيَ ُهم َل  أنْ  - العرتة صادؽُ  يقوؿُ  كما - َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  اهلل

ُهم فَ َفَرضَ  - الّصلوات ىذه  َوتَ َعبَّدوا بِاْسِموِ  يُ َناُدونَ  َمرَّات َخْمسَ  يَ ْومٍ  ُكل   ِفي َيْذُكُرونَوُ  الصَّاَلة َعَلي ْ
  .(ِذْكُره فَ يَ ْنَدِرسَ  َويَ ْنُسوه َعْنو يَ ْغَفُلوا َل  ِلَكي - زُلَمَّد عن - َعْنو يَ ْغَفُلوا َل  ِلَكي اهلل َوِذْكرِ  بِالصَّاَلةِ 

 ادلرجع إىل اذىبوا لنا يقوؿُ  ل أو نعتقدىا أف ِمنَّا يريدُ  احلقيقة ىذه لنا ويبٌّنُ  الصَّادؽُ  إمامنا يتحدَّثُ  حٌن
 يقوؿ حٌن ؟تقولوف ماذا أسألكم أنا ،قطب سّيد عن أو عريب ابن عن أو الشَّافعي عن ػلدِّثكم كي الفَلين

 أنتم أبرت ذكرٌ  ىذا لوحدهِ  ذكرناه وإذا ،زُلَمَّداً  نذكر أف ألجلِ  الّصلوات ىذه شرَّع ا إفَّ  :العرتة صادؽُ  لنا
 ،أبرت ذكرٌ  ذلك لوحدهِ  وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  ذكر أفَّ  إثباتِ  يف أدلةٍ  سرد إىل أحتاجُ  ىل ،ذلك تعرفوف

 أناس مع أربدَّث كنتُ  إذا ؟أربدَّث من مع ،عليّ  وآؿ علي   شيعة مع أـ النَّواصب مع ؟من مع أربدَّثُ  أنا
 ولكنَّين الذباه ىذا يف طويَلً  أربدَّث أف وبإمكاين وبيانات أدلَّةً  أورد أف أحتاج ىل لعليّ  شيعةٌ  إنَّنا :يقولوف

 ىي فالصََّلةُ ! !أبرت ذكرٌ  ذلك وآلو عليو ا صلَّى لوحدهِ  زُلَمَّدٍ  ذكر أفَّ  لكم أثبت أف ذلك إىل أحتاج ىل
  ؟يتجلَّى أين ادلعىن ىذا زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّداً  نذكر أف ألجل صادقهم يقوؿ كما تشريعها علَّةُ  ىذه
 أليِّ  مواعيد ىي ،مواعيد ىي الّصلوات ىذه الّصلوات ىذه إذاً  ،زماننا إماـ نذكر أف يتجلَّى ادلعىن ىذا

 امسوُ  نذكر أف زماننا بإماـ أنفسنا تذكًن من ادلراد فهل.!! .زماننا بإماـ أنفسنا نُذكِّر كي مواعيد ؟شيءٍ 
 بصَلةٍ  يومنا نفتتح فإنَّنا ،فشيئاً  شيئاً  إليو نتقرَّب أف ،معرفتوُ  نعيش أف ،عقيدتوُ  نعيش أف ادلراد أفَّ  أو ؟فقط

ا الصبح صَلةُ  ،ُحسٌن الرَّمزيّ  عنواهنا ا احلسٌن صَلة نصلِّي ،احلسٌن صَلةُ  إهنَّ  موعد ىذا الصبح صَلةُ  إهنَّ
 نتوجَّوُ  ،احلقيقيَّة قبلتنا ىو إليو نتوجَّوُ  ،عينيك ُنصب زمانك إماـ واجعل ،إليوِ  نتوجَّوُ  إنَّنا زماننا إماـ مع لقاءٍ 
 كي ُنصلِّي إنَّنا ادلضموف ىذا نعيشُ  وضلنُ  ،نتَّجو إليو الَّذي ا وجوُ  ىو ،نتوجَّو إليوِ  الَّذي ا بابُ  ىو إليوِ 

 دوف من تفاصيل دوف من آخرىا إىل الصََّلة أوَّؿِ  من اْلُمصلِّي مع بقي لو ادلعىن ىذا ،زماننا إماـ نذكر
 تذكرُ  ،ىذه اْلُمصلِّي أي ها صَلتكِ  على أقبلت قد فإنَّك الصََّلة ىذه ىي ،ذكرىا مرَّ  الَّيت األخرى التفاصيل

ا اإلقامة أو األذاف ترفعُ  وحٌن ،طاىراً  تكوف كي وضوئك عند زمانك إماـ  ،علي   َولية عن وإعَلفٌ  شعارٌ  إهنَّ
ـِ  فتكبًنةُ    .ذكرهُ  نُدمي أف ،ىذه ىي الصََّلة وِعلَّةُ  زماننا إماـ إىل والتوج و اإلحرا

 الصََّلة طلتمُ  وحٌن ،زماننا إماـ لقياـ رمزٌ  ذلك اليسرى ونطرحُ  اليمىن الرجل نقيمُ  فإنَّنا نقعدُ  حٌن حّتَّ 
 يعرفوف ل الَّذين مراجعنا صَلة يف احلاؿ ىو كما ل زماننا إماـ على بالتسليمِ  الصََّلةِ  فختاـُ  عليوِ  بالتسليم
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 السّيد السائل سأؿ حٌن عليكم وقرأتُ .!! .يسلِّموف من على يدروف ل احلديث ومرَّ  من على يسلِّموف
 على ُنسلِّمُ  ،السََّلـ من على يدري ل حائراً  كاف ،واضحاً  ليس جوابوُ  كاف النَّجاة صراط كتاب من اخلوئي

 الثََّلث التكبًنات وىذه شعارنا فالتكبًنُ  ،وإشعارٌ  شعارٌ  ىي الثََّلث التكبًنات ىذه ثَلثاً  ونكبػِّرُ  زماننا إماـ
ىا الَّيت النتصار تكبًنات ىذه ،األمر صاحب يا ظهورؾَ  ليـو انتظارٍ  حالة يف بأنَّنا إشعارٌ   ا رسوؿ كَّبَّ
 الكامل احلقيقي الفتحُ  ،مكَّة فتحُ  ادود الفتح ذلك بعد ،ادود النتصار ذلك بعد وآلو عليو ا صلَّى

 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ فتحُ  ىو
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إلماـِ  التسليمُ  ،زُلَمَّد وآؿِ  ِلُمَحمَّدٍ  التسليمُ  مضمونوُ  الركوعُ  ،اْلُمصلِّي يركعُ  حٌنَ 
 األعلى من ُيشرؼُ  وىو اْلِمعراجيَّة صَلتوِ  يف وآلو عليو ا صلَّى ا لرسوؿِ  صورةٌ  آخر مضموفٌ  ىناؾ ،عليو
 على الّصلواتُ  أمَّا ،وحبمده العظيمِ  ريبَِّ  سبحاف التسبيحُ  جاء ىنا ومن ،العظمة لوُ  وتتجلَّى العرشِ  على
 الصََّلةِ  عن للحديثِ  حاجة فَل ،هنايتها إىل بدايتها من الصََّلة طوؿ على ضلتاجها فإنَّنا زُلَمَّدٍ  وآؿ زُلَمَّدٍ 
 على الصََّلةِ  دوف من ولذا ،قَلدهتا وعٌنُ  الصََّلةِ  زينةُ  وىي وعطرىا الصََّلة طيبُ  ىي زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على
  .الطقوسي ادلستوى على ىذا ،ذلا معىن ل الصََّلةُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ 
 منظومة يف احلديثُ  مرَّ  كما علي   َوليةُ  واألساسُ  شيءٍ  ُكل   ىي زماننا إماـ معرفةُ  ،احلقيقي ادلستوى على

 سألوُ  حٌن األوصياء سّيد عن الرِّواية ومرَّت ،زماننا إلماـ التسليم دبعىن يأت فالركوعُ  ،أبعادىا بكلِّ  الصََّلةِ 
 وىذا ،لطاعتوِ  والنقيادُ  ألمرهِ  التسليمُ  ،وتعاىل سبحانو ا ألمرِ  التسليمُ  ىو الركوع عند العنقِ  َمدِّ  عن السَّائل

 مضمونوُ  الركوعُ  ،التسليم عنوافُ  ىو فالركوعُ  ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا إلماـ بالتسليم إلَّ  يتحقَّقُ  ل
  ؟يأت الَّذي ما العظمة فأماـ، بالعظمة مقروناً  التسبيحُ  جاء ولذا ،التسليم

 الَعزِيزُ  أَْنتَ  َمْوَلي يَا َمْوَليَ ) ،ادلذلَّة يعين الصَّغار ،معناه واضح الصِّغر ،والصَّغار الصِّغرُ  يأت العظمة أماـ
لِيل َوأَنَا لِيلَ  يَ ْرَحمُ  َوَىلْ  اْلذَّ  الصَِّغْير يَ ْرَحمُ  َوَىلْ  الصَِّغْير َوأَنَا الَعِظيمُ  أَْنتَ  َمْوَلي يَا َمْوَليَ  ،الَعْزيز ِإلَّ  اْلذَّ
 العظمة وأماـ ،وحبمده العظيمِ  ريبِّ  سبحاف العظمة بذكر مصحوبٌ  تسبيحٌ  الركوعِ  عند التسبيحُ  (،الَعِظيم ِإلَّ 

 إىل نفرّ  كيف ،ا إىل ففر وا ﴾،اٌٍَّوِ إٌَِى فَفِسًُّا﴿ ،العظمة أماـ وجهوُ  الصغًنُ  يُعطي أين ،الصغًن يستسلمُ 

 أيِّ  إىل ﴾،اٌٍَّوِ إٌَِى فَفِسًُّا﴿ ؟أفر أين إىل (،ِإلَيك م ْنكَ  فَار   ِإن ي) :الشَّريفةِ  األدعيَّةِ  يف نقرأ ىكذا ضلن ؟ا
 إىل إليو منوُ  الفرارُ  كاف إذا ،بابوِ  إىل الفرارُ  ىو ا إىل الفرارُ  (،ِإلَيك م ْنكَ  فَار   ِإن ي) ،إليك أفر   ؟أفرّ  جهةٍ 
  ؟وجهي أعطي أين

 أفَّ  الواقع أرض على جرى ما مثل ،واحد بابٌ  ىناؾ ،يؤتى ِمْنوُ  الَّذي ا بابُ  أين ،بابوِ  إىل وجهي أعطي
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 بقي ،تعرفونوُ  ؟من بابُ  ،واحد بابٌ  إلَّ  يبقى ومل ادلسجد على فُتحت الَّيت مجيعاً  األبواب أغلق األعظم النَّبّ 
 ا بيت إىل يدخلُ  منو يدخلُ  الَّذي البابُ  ىذا ،فقط ا بيتِ  على ادلفتوح البابُ  ىذا ىو ،واحد بابٌ 

 عن أربدَّث ل منو وؼُلرجُ  منو يُدخلُ  بابٍ  عن أربدَّثُ  حٌن ،علي   إنَّوُ  ا بيتِ  من ؼلرجُ  منو ؼلرجُ  والَّذي
 ،علي   عن أربدَّثُ  إنَّين ،احلقيقة الباب عن أربدَّثُ  إينِّ  ،فيزيائياً  رمزاً  كاف اخلشب   البابُ  ،اخلشب الباب
 يقبلُ  ىنا ومن ا على أُقُبل ىنا من ،الباب ىذا إىل فراري (،ِإليك ِمْنكَ  فَار   إن ي) ،الباب ىذا إىل فالفرار

 المُؤِمنين َصالةُ  أَنَا) :يقوؿ الَّذي ىو ،علي   وصَلت (،عليو َأقْ َبلتَ  َما َصالتك ِمن َوَلكَ ) ،عليّ  ا
 وأماـ ،بالعظمة مصحوبٌ  الركوعِ  فتسبيحُ  (.عليو َأقْ َبلتَ  َما َصالتك ِمن َلكَ ) ،علي   فصَلت (،َوِصَياَمهم

  .التسليم مضمونوُ  الركوع أفَّ  من مرادي وىذا ،وُمسلِّماً  مستسلماً  الصَّغًنُ  يتهاوى العظمةِ 
 تأت ىنا وىنا ،األعلى ريبِّ  سبحاف ؛بالعلو مصحوباً  التسبيحُ  يأت السجودِ  ويف ،السجود إىل الركوعِ  ومن

اً  جليَّةً  السادليَّةُ   اجلسد ىذا ،الرتاب على ىوى اجلسد فإفَّ  للجسد الفيزيائيَّةِ  احلركةِ  يف حّتَّ  الركوعِ  فبعد ،جدَّ
  ىي الَّيت وادلساجدُ  ،كربَلء تُراب على سجدت كربَلء برتاب ُمسحت الَّيت اجلبهةُ  ،الرتاب على ىوى
 وىنا مسلِّماً  اجلسدُ  وىوى ،األخرى ىي كربَلء برتبة الولدةِ  عند ُمِسَحت  ىي الَّيت ادلساجدُ  ىذه

 حوؿ مضامينها تدورُ  الَّيت الرِّوايةُ  ومرَّت العلو جاء العظمةِ  فبعد ،السادليَّة معىن إىل التسليم معىن يتسامى
 ،الّسجود مضموف يف فيها احلديث مرَّ  الرِّواية ىذه نصوص إلعادةِ  رلاؿ ل ،اْلِمعراجيَّة األمحديَّةِ  الصََّلةِ 
 وقد ،الرِّوايات ومرَّت نعود وإليها ُخلقنا منها باألرض العَلقةِ  رمزيَّةُ  فيوِ  الّسجودِ  عن احلديثُ  كاف صحيحٌ 
  .ذاؾ عند أو اْلُمصلِّي ىذا عند معنوي   وإقباؿٍ  نفسي   مزاجٍ  مع ادلعىن ىذا ينسجمُ 

ا إبليس وعصياف ادلَلئكةِ  سجود إىل الذاكرةُ  بنا تعود حٌن للّسجود آخر مضموفٌ  ويأت  ،اخلَلفة قصَّةُ  إهنَّ
 آدـ أبينا دلعصية رمزيَّةً  طياهتا يف ربملُ  األعضاءُ  وىذه ،الباري إىل نتَّجوُ  أنَّنا ادلضموف ىذا على ويتفرَّعُ 
 يف حّتَّ  السادليَّة عن تتحدَّثُ  ادلضامٌن ىذه ُكل   ،عنها هُني الَّيت الشجرة إىل توجَّو حٌن ،اإلنساف دلعصية
 ومرَّ  آخر غشي   جاء اإلفاقة وبعد إفاقةٌ  جاءت ذلك وبعد غشيٍ  من كاف وما ،اْلِمعراجيَّة األمحديَّة الصََّلة

 ،اْلِمعراجيَّة األمحديَّةِ  الصََّلةِ  حوؿ مضامينها دارت الَّيت الرِّواية تراجعوا أف ؽلكنكم لذكره رلاؿ ل احلديث
 ،التسليم درجات أعلى ىي الَّيت للسادليَّةِ  واضحةٌ  إشارةٌ  فيها ىذه حّتَّ  ،السَّابقة احللقات تراجعوا أف ؽلكنكم

 .العلو يأت العظمةِ  وبعد أعلى أعلى
 ؟ادلثل ىذا ىو ما ﴾َِثَالً اٌٍَّوُ ضَسَةَ﴿ :الز مر سورة من والعشرين التَّاسعة اآلية يف الز مر سورة يف نقرأُ  ماذا

 حرّ  رجل لنفرتض ،ُحرّ  رجلٍ  عن وحّتَّ  عبدٍ  رجلٍ  عن ادلثل ،﴾ُِخَشَبوِسٌَُْ شُسَوَبء فٍِوِ زَّخُالً َِثَالً اٌٍَّوُ ضَسَةَ﴿
 عملٍ  وعقد (،س) الشَّركة مع عملٍ  عقد فأجرى واحد آفٍ  يف عقودٍ  عدَّة أجرى ولكنَّوُ  ،شللوؾ بعبدٍ  ىو ما
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 وظائفو بٌن يوفِّق أف ػلاوؿ وىو ،ىي ىي العمل وأوقاتُ  (،ج) الشَّركة مع عملٍ  وعقد (،ص) الشَّركة مع
 يف ينتظر أف منوُ  يريدُ  األخرى الشَّركةِ  يف ادلديرُ  وذاؾ ،كذا يفعل أف منوُ  تريد الشَّركةُ  فهذه ،الشَّركات ذلذه

  ؟األطراؼ من طرفاً  ينفع أف الرجل ىذا يستطيع ىل ،والرابع والثَّالث ،كذا مكاف
 يريد ومالكٌ  ،الشَّرؽ باذباه يتحرَّؾ أف منوُ  يُريد فمالكٌ  ،أشخاص ِعدَّةُ  ؽللكو شللوؾ رجلٍ  عن أصلو يف ادلثاؿُ 

كو أمرهِ  من حًنةٍ  يف يبقى إنَّوُ  ؟شيئاً  يفعل أف يستطيع ىل ،وىكذا الغرب باذباه يتحرَّؾ أف منوُ   مالكوهُ  ،وُمَلَّ
 ﴾ٌِّسَخًٍُ سٍََّبً ًَزَخُالً ُِخَشَبوِسٌَُْ شُسَوَبء فٍِوِ زَّخُالً َِثَالً اٌٍَّوُ ضَسَةَ﴿ :تقوؿ اآلية ،أبداً  شيئاً  منوُ  ينتفعوا لن

 قلبوُ  فرَّغ وقد زمانوِ  إماـ ينتظرُ  منتظرٍ  مؤمنٍ  عن ،الكَلـ ىو الكَلـُ  ،﴾َِثَالً ٌَسْخٌٌََِبِْ ىًَْ﴿ ،سادلاً  يعين سلماً 
 :قاؿ ؟قاؿ ماذا ،احلسن ابن احلجَّة زماننا إماـ عن سألوهُ  حٌن الصَّادؽ إمامنا يقوؿ مثلما ،وخدمتو دلعرفتوِ 

 ،متنوعة ارتباطاتٍ  ظلِّ  ويف ،سلتلفة رغباتٍ  ظلِّ  يف يعيشُ  آخر رجلٍ  وعن (،َحياتي أيَّام خدمتوُ  أدركتوُ  لو)
 إلَّ  يناذلا لن لوُ  عالياً  مطمحاً  جعلها حاجاتٍ  وراء ويركضُ  ،ؿؤو ادلس لذلك ويشتغلُ  ،احلزب ذلذا يعملُ  فهو

 َضَربَ ﴿ أخرى جهةٍ  أليِّ  أو ادلرجعِ  لذلك أو لذلك أو لذلك أو الّشيخِ  لذلك أو السلطافِ  لذلك بالتقر بِ 
 .ذلك ؽلكنُ  ل ،﴾َمَثَلً  َيْسَتِويَافِ  َىلْ  لَِّرُجلٍ  َسَلماً  َوَرُجَلً  ُمَتَشاِكُسوفَ  ُشرََكاء ِفيوِ  رَُّجَلً  َمَثَلً  اللَّوُ 

 وقلوبنا عقولنا تكوفُ  حٌن ،عقولنا على نطبِّقها أف ىذا ىو وادلرادُ  نطبِّقها أف أردنا إذا ،ىي ىي والقضيَّةُ 
 الفكر أمواجُ  تقادفتها لعقوؿٍ  مشاهبةً  تكوف أف ؽلكن ىل والعرتة الكتابِ  ثقافةُ  ىي واحدة بثقافةٍ  مشبعةً 

 إىل تصل لن تقسَّمت عقوؿٌ  تلك ،ذلك وغًن والقطب والّصويف وادلعتزيل واألّشعري واحلنفي الشَّافعي
 والعاملُِ  ،احلقيقة إىل يصل لن األجزاء ىذه كلِّ  بٌن عقلوُ  تقسَّم الَّذي العاملُِ  ،ادلوجود الواقع ىو ىذا ،احلقيقة

 يصل أف ؽلكن ،ؽلكن ،احلقيقة إىل يصل أف ؽلكن الَّذي ىذا ىو والعرتة الكتاب منهج على فكرهُ  مجع الَّذي
  .احلقيقة إىل

 يف زُلَمَّدٍ  آؿ يقوؿُ  ماذا ﴾،َِثَالً ٌَسْخٌٌََِبِْ ىًَْ ٌِّسَخًٍُ سٍََّبً ًَزَخُالً ُِخَشَبوِسٌَُْ شُسَوَبء فٍِوِ زَّخُالً َِثَالً اٌٍَّوُ ضَسَةَ﴿
 ،835 صفحة ،عليو ا رمحةُ  البحراين ىاشم للسّيد الَّبىاف تفسًن من السَّادس اجلزء ىو ىذا ؟اآلية ىذه
ثنا والَّذي ،ادلؤمنٌن أمًن عن الثَّالثة الرِّواية ،األعلمي مؤسَّسة طبعة من  احلنفية ابن زُلَمَّد احلديث هبذا ػُلدِّ

 :قَالَ  - ؟ادلؤمنٌن أمًن قاؿ ماذا -﴾ ٌِّسَخًٍُ سٍََّبً ًَزَخُالً﴿ - األوصياء سّيد أبيو عن ينقلُ  عليو اِ  صلواتُ 
  .اهلل ِلَرُسول السَّاِلمُ  الرَُّجلُ  َذِلكَ  أَنَا ،اهلل ِلَرُسول السَّاِلمُ  اْلرَُّجلُ  َذِلكَ  أَنَا

 - َسأَْلُتوُ  -:يقوؿ الكابلي خالد أبو ،الباقر إمامنا عن جعفر أيب عن الكابلي خالدٍ  أيب عن أخرى رواية
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 الرَُّجلُ  :قَالَ  -؟ الباقر قاؿ ماذا -﴾ ٌِّسَخًٍُ سٍََّبً ًَزَخُالً﴿ :َوَجلّ  َعزَّ  اهلل قَ ْولِ  َعنْ  - الباقر اإلماـ سألتُ 
َعُتوُ  َعِلي   ِلَرُجلٍ  السَّاِلمُ   .َوِشي ْ

ا ،أبداً  التساوي دبستوى العطف ادلراد ليس العطف وشيعتوُ  ىنا قطعاً   أجواء يف يعيشوا أف ؽلكنهم الشِّيعةُ  وإظلَّ
 ىذا ،زماننا إلماـ السَّادليَّةُ  ىي ا لرسوؿ والسَّادليَّةُ  ،ا لرسوؿ السَّادليَّةُ  ؛ادلضموف ىذا أجواء يف ادلعىن ىذا

 مراتبوِ  أوضح يف ،معانيو أجلى يف (،َغيرُِكم َمعَ  َل  َمَعُكم َمَعُكم ِإن ي) :الزِّيارات يف يرتدَّدُ  يتكرَّرُ  الَّذي ادلعىن
 هبذا نلتصقُ  الّسجودِ  يف فإنَّنا ،الّسجود يف تتجلَّى السَّادليَّة ىذه ورمزيَّةُ  ،زماننا إلماـ السَّادليَّة معىن يتحقَّقُ 
 ا صلواتُ  احلسٌنِ  ترابِ  على آنافنا ونُرِغم الرتاب هبذا نلتصقُ   ادلسَّاجدُ  ىذه ،عندنا ما بُكلِّ  الرتابِ 

 تكبًنةِ  فمن (،السَّْبع الُحُجبَ  َيْخُرقُ  الُحَسينِ  تُ َرابِ  َعَلى السُُّجودَ  ِإنَّ ) :الصادؽُ  قاؿ ولذا ،عليو وسَلموُ 
ـِ   ىي الرتبةُ  وىذه ،احُلسٌنِ  تربة على الّسجود إىل حسينيَّة تكبًنةٌ  وىي السَّبع احلجب إىل تشًنُ  الَّيت اإلحرا
ا ،السَّابعة األرض إىل احلجب زبرؽُ  وىي، السَّبع احلجب طلرؽ أف يف معراجنا  العوامل يف احلجب زبرؽ إهنَّ
  ؟الرتاب ىذا قيمةُ  وما ىذا ترابٍ  أي   ،العلوية العوامل ويف السفليةِ 

 األسرار جملمعِ  انتسابوُ  ىو الرتابِ  ىذا يف السِّر   ،ىناؾ السِّر   ،ىناؾ القيمةُ  ،إليو ينسبُ  للَّذي وسر هُ  قيمتوُ 
 أَنَّكَ  َأْشَهدُ ) ،حسٌنٍ  إىل يَنتسبُ  ألنَّوُ  ؟دلاذا ،الطهارة صفة اكتسب الَّذي الرتابُ  ىذا ،ُحسٌنٍ  عند ىناؾ
 َوَطُهرَ  ِفيَها أَْنتَ  َأْرضٌ  َوَطُهَرتْ  الِباَلدْ  ِبكَ  َوَطُهَرتْ  َطُهْرتَ  ُمَطهَّرٍ  طَاِىرٍ  طُْهرٍ  ِمنْ  ُمَطهَّرٌ  طَاِىرٌ  طُْهرٌ 

 إنَّوُ  ،السَّابعة طبقتها إىل األرض وزبرؽ ،الّسبع احلجب زبرؽُ  الَّيت ىي الرتبة ىذه يف الطَّهارةُ  ىذه (،َحَرُمك
 ،ُحسٌنٍ  إىل تنتسبُ  تربةٍ  على نسجدُ  ألنَّنا ؟دلاذا ،الذباىات مجيع يف ُعروجٌ  ،اجلهات مجيع من خرؽٌ 

ا أقوؿ أف يكفي ،ويكفي  اأَلْقََلـُ  رُِفعت) :وآلو عليو ا صلَّى قاؿ كما أقوؿ وبعدىا ،حسٌنٍ  إىل تنتسبُ  إهنَّ
 نقطة نقوؿ أف إىل ضلتاج ل حّتَّ  ،انتهينا ،شيئاً  نكتب ألف حاجة ل حسٌنٍ  ذكرِ  بعد (،الص ُحف َوَجفَّت

  .الكَلـ وتَّ  ُحسٌنٌ  أشرؽ فقد السطور وتتَلشى النقاط تنتهي ىنا ،أبداً  سطر راس
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 يف يُعرؼُ  ىكذا ،الصَّغًن اجلوشن ُدعاءُ  ،بيوتكم أكثرِ  يف ادلتوفػِّرُ  الكتابُ  ،يدي بٌن اجلناف مفاتيحُ  ىو ىذا
 باب إمامنا عن مروي   ،الصَّغًن اجلوشن دعاءُ  ،ادلفاتيح يف الكتاب ىذا يف معنوفٌ  ىو وىكذا ،األدعيَّةِ  كتب

 يل شأف ل ،الد عاء ىذا صحَّةِ  يف يشك وف ل األدعيَّةِ  كتبِ  يف دراية ذلم دلن ،جعفر ابن موسى احلوائج
 ىذا آخر يف ،بأولئك يل شأف ل األصوؿ علم وأوساخ الرجاؿ علم وقذارات األسانيد على يعتمدوف بالَّذين
لِْيل َوْجِهي َسَجدَ ) ؟نقوؿ ماذا الّسجود يف سجود ىناؾ الد عاء آخر يف ،الّسجود يف نقرأ ماذا الد عاء  الذَّ

اِئم ِلَوْجِهكَ  الَفاِني الِباِلي َوْجِهي َسَجد ،اْلَجِلْيل الَعزِْيز ِلَوْجِهكَ   ِلَوْجِهكَ  الَفِقْير َوْجِهي َسَجدَ  ،الَباِقي الدَّ
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 هلل ِمن ي اأَلْرضُ  َأقلَّت وَما َوَعْظِمي َوِجْلِدي َوَدِمي َوَلْحِمي َوَبَصِري َوَسْمِعي َوْجِهي َسَجدَ  ،الَكِبْير الَغِنيّ 
 سجودٌ  ىو ا لوجو الّسجود ولكنَّ  ا لوجو الذَّليل وجهي سجد :الّسجود معىن ىو ىذا (،الَعاَلِمْين َرب  

  .احلقيقة ىذه يُبٌّن  الدَّعاء ،
لِْيل َوْجِهي َسَجدَ ) :الد عاء آخر يف موجود النَّص ،أخرى مرَّةً  الّنص عليكم أقرأُ   ِلَوْجِهكَ  -؟ دلن - الذَّ

اِئم ِلَوْجِهكَ  الَفاِني الِباِلي َوْجِهي َسَجد - لوجهك - اْلَجِلْيل الَعزِْيز  الَفِقْير َوْجِهي َسَجدَ  ،الَباِقي الدَّ
 َوَبَصِري َوَسْمِعي َوْجِهي َسَجدَ  -؟ الد عاء يقوؿ ماذا ُثَّ  ،مرَّات ثَلث ىذه - الَكِبْير الَغِنيّ  ِلَوْجِهكَ 
 سجودٌ  ىو لوجهو فسجودي (،الَعاَلِمْين َرب   هلل ِمن ي اأَلْرضُ  َأقلَّت وَما َوَعْظِمي َوِجْلِدي َوَدِمي َوَلْحِمي

 ىناؾ :الوجو ذلذا فهمافِ  ىناؾ ؟وجهوُ  ىو من ،ا غًنُ  ا وجوُ  ،غًنهُ  وجهوُ  ؟وجهوُ  نمَ  .وتعاىل سبحانوُ  لوُ 
 الذباهُ  ىكذا وعلماؤنا مراجعنا وأشاعوُ  الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة يف يشيعُ  الَّذي وىو ،معناه ما نعرؼُ  ل فهمٌ 

 قطب   ،وبالدقَّة باألصالةِ  معتزيل   أشعري   شافعي   فهمٌ  الفهم وىذا ا وجوُ  ىو ىذا ،مكاف أيّ  إىل ندري ل
 يا تتَّبعوف من ؼلتلف األمرُ  ادلؤمنٌن أمًن علي   عند أمَّا ،القطبيٌن عند ىي ىي ادلعاين ىذه ىي ما ،أيضاً 

 ،علي   أشياع ضلنُ  تقولوف ،عليَّاً  لتبعتم لعلي   أشياعاً  كنتم لو ألنَّكم ،حاؿ أيِّ  على! ؟أقوؿ ماذا ،أشياع
  ...يقوؿ ىكذا علي  
 ،األعلمي مؤسَّسة ،اجلزأين ذات الطبعة ،282 صفحة ،الحتجاج كتاب ىو ىذا ،الطَّبسي ىو ىذا

 َوُىم :قَالَ  - زُلَمَّد آؿ عن يتحدَّثُ  متشاهبة آيٍ  يف احتجاجو عنواف ربت علي   يقوؿُ  ماذا ،لبناف ،بًنوت
 ىذا -﴾ اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ فَإٌَْنََّب﴿ :قَالَ  الَِّذي اهلل َوْجوُ  َوُىم -:يقوؿ علي   ىذا ،ا وجوُ  ىم - اهلل َوْجوُ 

 أمًن يستمر   -﴾ اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ فَإٌَْنََّب﴿ :قَالَ  الَِّذي اهلل َوْجوُ  َوُىم - أقوؿ الَّذي أنا ما يقوؿ علي  
 ىذه ،علي   كَلـُ  ىو ىذا ،ادلهدي يعين ا َوْجو - اْلَمْهِديّ  يَ ْعِني -:يقوؿ - اهلل بَِقيَّةُ  ُىم -:يقوؿ ادلؤمنٌن

 ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ فَإٌَْنََّب﴿ :قَالَ  الَِّذي اهلل َوْجوُ  َوُىم - األوصياء سيِّد كَلـ من بنَِّصها عليكم أقرأىا العبارة

 .اْلَمْهِديّ  يَ ْعِني - كَلمي من ليس علي   كَلـ من ادلهديّ  يعين - اْلَمْهِديّ  يَ ْعِني اهلل بَِقيَّةُ  ُىم ﴾اٌٍّوِ
 - اإلماـ يسأؿُ  الَّذي ىذا ،الصَّادؽ اإلماـ احتجاجات مجلة يف ؟صادقهم يقوؿ ماذا الكتاب نفس ويف
 فقط ِ  الس جود ،ؽُلِْكن ل - َل  :قَالَ  - ا لغًن الّسجود يكوف ىل - اهلل ِلَغْيرِ  السُُّجود َأفَ َيْصُلحُ  :قَالَ 

 اهلل بَِأْمرِ  َسَجدَ  َمنْ  ِإنَّ  :قَالَ  - الُقرآف يف كما - ؟ِِلَدم بِالسُُّجودِ  اْلَماَلِئَكة اهلل َأَمر َفَكْيفَ  :قَالَ  -
 - آلدـ سجدوا ادلَلئكة صحيح ،ا بأمر كاف ألنَّوُ   كاف الّسجودُ  - اهلل َأْمرِ  َعنْ  َكانَ  ِإَذا هلل َسَجدَ 

  .اهلل َأْمرِ  َعنْ  َكانَ  ِإَذا هلل َسَجدَ  اهلل بَِأْمرِ  َسَجدَ  َمنْ  ِإنَّ 
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 ىذه تشرحُ  ادلضامٌن ىذه أفَّ  أعتقد ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ كَلـُ  وىذا ،علي   كَلـُ  ىذا
لِيل َوْجِهي َسَجدَ ) :الصَّغًن اجلوشن دعاء آخر يف ادلوجودة العبارات  َوْجِهي َسَجد ؛الَجِليل ِلَوْجِهكَ  الذَّ
اِئمِ  ِلَوْجِهكَ  الَفاِني الَباِلي َوْجِهي َسَجدَ  ،الَجِليل الَعزِيز ِلَوْجِهكَ  الذَّلِيل  الَفِقير َوْجِهي َسَجد ،الَباِقي الدَّ

 اأَلْرضُ  َأقَ لَّت َوَما َوَعْظِمي َوِجْلِدي َوَدِمي َوَلْحِمي َوَبَصِري َوَسْمِعي َوْجِهي َسَجدَ  ،الَكِبير الَغِني   ِلَوْجِهكَ 
 ا بأمرِ  ا لوجو والّسجود ،زماننا إماـ إنَّوُ  علي   كَلـ من معناهُ  تبٌنَّ  ا فوجو (،الَعاَلِمين َرب   ِللَّوِ  ِمن ي

 ىذه وُكل   ،أحاديثهم وىذه ،رواياهتم وىذه ،كلماهتم وىذه ،زُلَمَّد آؿ أدعيَّةُ  ىذه ،وتعاىل سبحانو  سجودٌ 
ا عليّ  وآؿ لعلي   الشِّيعة يف السَّادليَّةِ  ومعىن ،عليّ  وآؿ لعلي   السَّادليَّةِ  معىن يف تتجلَّى ادلضامٌن  السَّادليَّةُ  إهنَّ

  .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ  .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إلماـ
 يف بالعلو وادلوسوـِ  ،الركوع يف بالعظمة ادلوسوـِ  التسبيحِ  ومضموف معىن إمجايل وبنحوٍ  قليلٍ  قبل بيَّنتُ 

 معىن شرحت وقد ،ذلك يف الكَلـُ  ومرَّ  ،للسَّادليَّةِ  عنوافٌ  والّسجودُ  ،للتّسليمِ  عنوافٌ  والركوعُ  ،الّسجود
 .ادلتقدِّمة احللقاتِ  يف التسبيح
 يف ذبلَّى الَّذي ادلعىن ؟شيءٍ  أليِّ  الّنورِ  ببحار اتصاؿٌ  ،سباحة التسبيحُ  ،الّنور ببحار اتصاؿٌ  ىو :التسبيحُ 
 سبُّوحٌ ) ،السَّموات أطراؼِ  إىل ادلَلئكةُ  نفرت حٌن وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  معراجِ  يف ادلَلئكةِ  تسبيح
 قدُّوس سبُّوحٌ ) ،وسجدت ادلَلئكة نفرت الطبقات من طبقةٍ  ويف (،رب نا بنور الّنور ىذا أشبو ما قدُّوس
 ،الّنور ببحار اتصاؿٌ  التسبيح ،العياشي تفسًن يف الرِّوايةِ  يف كما (،السَّماء في وإلوٌ  األرض في إلوٌ  إلهان

 خرَّت ،األتّ  نورهُ  ػلتملوف ل فهم وإلَّ  حبسبهم قطعاً  وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  نور ذلا أشرؽ حٌن فادلَلئكةُ 
 ل الَّذي العلو ودبعىن العظمةِ  دبعىن ارتباطٌ  ىو ؛فالتسبيحُ  ،اْلِمعراجيَّةِ  الصََّلة يف أمَّا .مسبِّحة ساجدةً  ادلَلئكةُ 

 ىو وادلعىن - بَِأْعَظِمَها َعَظَمِتكَ  ِمن َأْسأَُلكَ  إّني الَّلُهم  ) :البهاء دعاء يف كما وجهوِ  يف يتجلَّى لكنَّو ندركوُ 
  (.بَِأْعاَله ُعُلْوكِ  ِمن َأْسأَُلكَ  ِإن ي الَّلُهمَّ  - ىو

 أأخذ طويلة الرِّواية ،يسأؿ والسَّائل ،الصَّادؽ إمامنا عن ،22 باب ،الثَّاين اجلزء يف ،الشَّرائع ِعلل يف الرِّواية
 يف - ؟الِقَراَءة ِمن َأْفَضلَ  اأَلِخْيرتَ ْين ِفي الَتْسِبْيحُ  َصارَ  َشْيءٍ  أِلَي   :فَ ُقْلتُ  - احلاجة موطن منها

 الصََّلة يف ادلغرب صَلةِ  يف الثَّالثةِ  الركعة يف أو الرباعيَّة الّصلوات من األخًنتٌن الركعتٌن يف يعين األخًنتٌن
 السبحانيات إىل يشًن - ؟الِقَراَءة ِمن َأْفَضلُ  اأَلِخْيرتَ ْين ِفي الَتْسِبْيح َصارَ  َشْيءٍ  أِلَي   :فَ ُقْلتُ  - الّثَلثيَّة
 َأْفَضلَ  اأَلِخْيرتَ ْين ِفي الَتْسِبْيحُ  َصارَ  َشْيءٍ  أِلَي   :فَ ُقْلتُ  - أكَّب وا الو إلَّ  إلو ول  واحلمد ا سبحاف

 صلَّى زُلَمَّدٍ  على يعود اذلاء - أِلَنَّوُ  :قَالَ  - اْلِمعراجيَّة الصََّلة عن ىنا واحلديث - أِلَنَّوُ  :قَالَ  ؟الِقَراَءة ِمن
َرتِْين َفي َكان َلمَّا أِلَنَّوُ  :قَالَ  - وآلو عليو اُ   أو فُدىش) ،َفُدِىش اهلل َعَظَمو ِمن َيْظَهرُ  َما ذََكر اأَلِخي ْ
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 َأْفَضلَ  الَتْسِبْيحُ  َصارَ  اْلِعلَّةُ  َفِلَذِلكَ  ،َأْكَبر واهللُ  اهلل ِإلَّ  ِإَلو َوَل  هللِ  َواْلَحْمدُ  اهللِ  ُسْبُحان :َوقَالَ  (،فَدَىش
 بعرش ترتبطُ  والعلو العظمة ومعاين ،والعلو العظمة دبعاين ارتباطٌ  ىو جهاتوِ  ُكلِّ  يف فالتسبيحُ  - الِقَراَءة ِمن
 أف ا من األمر جاءهُ  وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  أفَّ  ؛اْلِمعراجيَّة الصََّلةِ  يف الرِّواية علينا مرَّت ،العادلٌن ربِّ 

، وتعاىل سبحانو ا عظمةِ  من عظمةٌ  لوُ  وذبلَّت العرش على وأشرؼ وآلو عليو اُ  صلَّى فطأطأ طأطئ
  .بالعرش تربطها ودللةٌ  رمزيَّةٌ  فيها فالسبحانياتُ 

 من ،322 صفحة ،235 باب من الثَّانية الرِّواية ،الصَّدوؽ للّشيخ الشرائع علل الكتاب نفس من أقرأ وأنا
 كعبة - ُمَرب ََّعة أِلَن ََّها :قَالَ  ؟َكْعَبة الَكْعَبةُ  ُسم َيت ِلَما - الّسؤاؿ ىذا لوُ  ُوجِّو الصَّادؽ اإلماـُ  ،الثَّاين اجلزء
 أِلَن ََّها :قَالَ  ؟ُمَرب ََّعة َصاَرت َوِلَما :َلوُ  َفِقْيلَ  ،ُمَرب ََّعة أِلَن ََّها :قَالَ  ؟َكْعَبة الَكْعَبةُ  ُسم َيت ِلَما - مكعَّب يعين

 الَعْرش ِبِحَذاء أِلَنَّوُ  :قَالَ  ؟ُمَرب ََّعاً  اْلَمْعُمورُ  البَ ْيتُ  َصارَ  َوِلَما :َلوُ  َفِقْيلَ  ،ُمَربَّع َوُىو اْلَمْعُمور البَ ْيتِ  ِبِحَذاء
َها بُِنيّ  الَّتي الَكِلَمات أِلَنَّ  :قَالَ  ؟ُمَرب ََّعاً  الَعْرشُ  َصار َوِلَما :َلوُ  َفِقْيلَ  ،ُمَربَّع َوُىو  َوِىي َأْرَبع اإِلْساَلم َعَلي ْ

 مقاـ يف لستُ  لكنَّين شرح إىل حباجةٍ  ادلضموف ىذا - َأْكَبر واهلل اهلل ِإلَّ  ِإَلو َوَل  هلل َواْلَحْمدُ  اهلل ُسْبَحان
ا مربَّعة فالكعبةُ  ،دبجملها الرِّواية نأخذ ،التفاصيل ُكلِّ  شرح  والبيتُ  ،مربَّع ىو ادلعمور البيت عن صورةٌ  ألهنَّ

 الدِّينِ  حقيقة ألفَّ  ،اإلسَلـ حقيقة ألفَّ  ؟دلاذا مربَّع والعرشُ  ،مربَّع فالعرشُ  العرش عن صورةٌ  ألنَّوُ  مربَّعٌ  ادلعمور
 مضموفُ  ،أكَّب وا ا إلَّ  إلو ول  واحلمد ا سبحاف ،السبحانيات ىذه إىل واإلشارة األخرى ىي مربَّعةٌ 

 ،الرَّابعة السَّماء يف ادلعمور البيت يف يتجلَّى األرضي وجودىا يف الكعبة مضموفُ  ما مثل ،ىذا ىو العرشِ 
 اإلذلي   والعرشُ  ،السَّابعة السَّماء يف اإلذلي العرش يف يتجلَّى الرَّابعة السَّماء يف ادلعمور البيت مضموف ومثلما

 ِبُكلِّ  ادلربَّع العرش ىذا مضموفِ  إىل تشًنُ  ومفاتيح وعناوين رموزٌ  الكلماتُ  ىذه ،الكلمات ىذه مضمونوُ 
 .الفيزيائي أو ادلادِّي أو الطبيعي البعد يف ىنا ادلربَّع عن احلديثُ  وليس تكوينو

 َوَأنَّ  - زُلَمَّد آلؿ ؟دلن واخلطاب - َأْرَواَحُكم َوَأنَّ  -؟ نقرأ ماذا ؟الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  يف نقرأ ماذا
َنَتُكم َونُ ْورَُكم َأْرَواَحُكم  َفَجَعَلُكم أَنْ َوارَاً  اهللُ  َخَلَقُكم ،بَ َعض ِمن بَ ْعُضَها َوَطُهَرت طَاَبت َواِحَدة َوِطي ْ

 زليطةٌ  حقيقتهم ،األوسع احلقيقةُ  ىم ،بوِ  أحاطوا بالعرش أحدقوا ،زلدقٌن بعرشوِ  جعلكم - ُمْحِدِقْين ِبَعْرِشوِ 

اْ ؤٌَْنََّب﴿ ،ادلضامٌن ىذه بُكلِّ  اْ ؤٌَْنََّب﴿ ،اإلحاطة ىي ىذه ؛﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّ  عاملٍ  كلِّ  يف ،﴾اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّ

 ﴾.اٌٍّوِ ًَخْوُ فَثََُّ حٌٌٌَُُّاْ ؤٌَْنََّب﴿ ،الوجود ىذا طبقات من طبقةٍ  ُكلِّ  يف العوامل من
 ادلكتبة منشورات ،العاملي احْلُرّ  لشيخنا ،الشِّيعة وسائل من الرَّابع اجلزء ىو ىذا ،الشِّيعة وسائلُ  ىو ىذا

 الكليين شيخنا رواىا األّوىل الرِّوايةُ  ىذه ،األّوىل الرِّواية ،8 باب ،993 صفحة ،إيراف ،طهراف ،اإلسَلمية
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 َأيُّ  :َجْعفرٍ  أِلَِبي قُ ْلتُ  :قَالَ  ،َحِبْيب اْبن َبْكرِ  َعنْ  - التهذيب كتابوِ  يف الطوسي الّشيخُ  ورواىا ،الكايف يف
 التشه د يف ،الوسطي التشه د يف صَلت يف أتشهَّد حٌن أقوؿ ماذا - ؟َوالُقُنوت الَتَشهُّدِ  ِفي َأُقولُ  َشيءٍ 

 َلَهَلكَ  ُمَوق ََّتاً  َكانَ  َلو فَِإنَّوُ  (،ُعلَّْمت َما بَِأْحَسنِ ) َأو ،َعِلْمت َما بَِأْحَسنِ  ُقلْ  :قَالَ  - القنوت ويف األخًن
 تعارؼ الَّيت الصِّيغة ىذه ،وكثًنة عديدة صيغ ىناؾ ،للتشه د واحدة صيغة عندنا توجد ل ولذا - النَّاس
ا الطوسي الّشيخ واختارىا الرِّوايات يف وردت الصِّيغة ىذه الشِّيعة عليها  ،الشَّافعي صيغة نفس ىي ألهنَّ
 إنَّنا وىي حقيقةٍ  إىل ُتشًن الرِّوايةُ  وىذه ،معها تتعاملُ  ل الشِّيعةُ  األئمَّة عن وردت عديدة أخرى صيغٌ  ىناؾ

 صيغ ىناؾ، ُعلَّمنا ما أحسن فيها نعكسُ  ،َعِلْمنا ما أحسن فيها نعكسُ  تشه دٍ  صيغةَ  نصوغ أف نستطيع
  .عديدة صيغٌ  ىناؾ ،موجودة
 للتقيَّةِ  ىذا قطعاً  ،والثَّانية األّوىل الشَّهادة فيو فقط التشه د الرِّوايات يف ورد الصيغ ىذه مجلة من أفَّ  أتعلموف

 الّصلوات إضافة ،فقط التشه د يف تكفياف والثَّانية األّوىل الشَّهادة أفَّ  من الرِّوايات وردت ولكن واضح
 ؼلتارىا أف للمصلِّي ؽلكنُ  أخرى نصوص ىناؾ ،للشَّافعي وفاقاً  الطوسي وأختارىا أخرى رواياتٍ  يف وردت
 حبيث أدعيتهم خَلؿِ  ومن البيت أىل وأحاديث رواياتِ  خَلؿِ  من تشهدٍ  صيغة يُنشئ أف للمصلِّي وؽلكن
 ادلثاؿ ىو ىذا يكوف أف بالضرورة وليس مثالً  أعطيكم ادلثاؿ سبيل على ،يعتقد ما أحسن فيها يعرضُ 

 يف يذكر أف وأراد توج و وعندهُ  وقت عندهُ  اْلُمصلِّي كاف إذا قطعاً  ،ادلثاؿ سبيل على ولكن واألتّ  األكمل
 الَّذين من ُعلَّم ما أحسن على يشتمل أو َعِلم ما أحسن على يشتملُ  ولكنَّوُ  سلتصراً  تشه داً  مثَلً  تشه دهِ 
  : احلمد التحميدِ  بعد تشه دهِ  يف مثَلً  اْلُمصلِّي يقوؿ فأف ،زُلَمَّد آؿ علَّموه

 َأِمْير َعليَّاً  أنَّ  َوَأْشهدُ  َوَرُسولو َعْبدهُ  ُمَحمَّداً  أنَّ  َوَأشهدُ  َلو َشرْيكَ  َل  َوْحدهُ  اهلل إلَّ  ِإَلو َل  َأنْ  َأْشهدُ )
 اهلل َأْولَِياءُ  اْلَمْعُصوِمين األَِئمَّةَ  َوأَبَناَءُىَما الَعاَلِمْين ِنَساءِ  َسّيدةَ  الزَّْىَراءَ  وفَاِطَمةَ  الَوِصِيين َوسي د اْلُمؤِمِنين
 ِإلَْيوِ  الَِّذي اهلل َوْجوُ  َزَمانَِنا ِإَمام الَعْسَكري اْلَحسن اْبن اْلُحجَّة بِالحقّ  قَاِئَمُهم َأنَّ  َوَأْشَهد ،َوُحَجِجو

َلوُ  ،أََتَمسَّك ِبَها الَِّتي الُوثْ َقى َوُعْرَوَتوُ  ،أَتَ َوجَّو  إلَّ  يُ ْؤَتى َل  الَِّذي َوبَابَوُ  ،اْلُمْسَتِقيم َوِصَراَطوُ  ،اْلَمِتْينُ  َوَحب ْ
 ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصل   الَّلُهمَّ  ،َىَلك َغْيرهُ  َسَلكَ  َمن الَِّذي َوَسِبْيلوُ  ،َوالسََّماء اأَلْرضِ  بَ ْين اْلُمتَِّصل َوَسَببوُ  ،ِمْنو

 أف يشرتط ل ،زُلَمَّد آؿ يف عقيدتنا تلخِّصُ  البيت أىل نصوصِ  من ُمستقاةٌ  صيغةٌ  ىذه (،ُمَحمَّد َوآل
 ؛َعِلْمت َما بَِأْحَسنِ  ُقلْ ) :قاؿ حٌن الباقر إمامنا قالوُ  ِلَما تطبيقاً  لكم ضربتوُ  مثاؿٌ  ىذا ،ىكذا الصِّيغةُ  تكوف

  .(النَّاس َلَهَلكَ  ُمَوق ََّتاً  َكانَ  ُلو فَِإنَّوُ  َعلَّْمت َما بَِأْحَسن ُقلْ 
 ليست الصََّلةُ  تكوف دونوِ  ومن باطَلً  التشه دُ  يكوف دونوِ  من َقدر أقل ،الواجب التشه د من َقدر أقل

 وحدهُ  اهلل إلَّ  إلو ل أن أشهد) :ؽلكن ما أقل ىذا ،الثَّالثة الشَّهادة على يشتمل أف غلبُ  التشه د ،صحيحة
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 - المؤمنين أمير عليَّاً  أنَّ  وأشهدّ  ؛اهلل وليُّ  عليَّاً  أنَّ  وأشهد ورسولو عبده ُمَحمَّد أن وأشهد لو شريك ل
 الصِّيغ ىذه ُكل   .(حقَّا حقَّاً  اهلل وليُّ  المؤمنين أمير عليَّاً  أنَّ  وأشهدُ  - صحيحة كل ها الصيغ ىذه

 أمًن إىل إساءة الستحباب بعنواف الستحباب بعنواف ل التشه د إىل تضاؼ أف غلب لكن صحيحة
 األعلى ادلرجع فتوى إىل استناداً  ،التشه د يف علي   ذكر من لبدَّ  ،طالب أيب ابن علي   من انتقاص ،ادلؤمنٌن
 َفليَ ُقل اهلل َرُسول ُمَحمَّدٌ  اهلل ِإلَّ  ِإَلوَ  ل َأحدكم قَالَ  فَإَذا) :زُلَمَّد ابن جعفر نظًن لوُ  ليس الَّذي األعلم

 ماذا ،زُلَمَّد ابنُ  إنَّوُ  ،اجلعافر جعفرُ  ،جعفر فتوى ،ىذه ىي عليها أعتِمدُ  الَّيت الفتوى (،المُؤِمِنين َأِميرُ  َعلي  
 اخليار ادلصطفى زُلَمَّدٍ  ابن ىو ادلصطفى زُلَمَّدٍ  ابن ،الباقر زُلَمَّدٍ  ابن ىو الباقر زُلَمَّدِ  ابن تقولوا أف تريدوف
 .إليكم
 (،النَّاس َلَهَلكَ  - زلدداً  - ُمَوق ََّتاً  َكانَ  ُلو فَِإنَّوُ  ُعلَّْمت َما بَِأْحَسن ُقلْ ) :أيدينا بٌن الباقرُ  يضعوُ  قانوف فهذا

 فيها يقوؿ أف للُمصلِّي مفتوحة مساحة التشه د إذاً  ،زبتلف الظروؼ الشِّيعة على زُلدَّداً  موقَّتاً  كاف لو
 من َعِلم ما وبأحسن ،ُعلَّم ما بأحسن فيها يقوؿ أف ،التقيَّة أحكاـ حبسب ،ادلكاف حبسب ،الزَّماف حبسب

 من ،ذلا قيمة ل صَلُتك علي   ذكر دوف من ،علي   يذكر أف التشه د يف ؽلكن ما أقل ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  فقو
 ىذا لعلَّ  ،ادلزبلة يف هبا والقي صَلتك على فابصق صليتَ  إذا واألخًن الوسطي التشه د يف علي   ذكر دوف

 ىناؾ فالتشه د ،ذلا قيمة ل ذلا معىن ل علي   دوف من فالصََّلةُ  ،زمانك إماـ قبل من لرمحتك سبباً  يكوف
  .الصيغ ىذه من صيغةً  وزبتاروا احلديث كتب تراجعوا أف وؽلكنكم منها بعضاً  وقرأتُ  صيغٌ 

 األدعيَّةِ  أفضلُ  ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األئمَّةِ  عن وردت أدعيةٌ  ىناؾ :القنوت مع األمر وكذاؾ
 الصََّلةُ  ،الفرج بتعجيل الد عاءُ  ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على الصََّلةُ  ،زماننا إلماـ الد عاء عاـ بنحوٍ  القنوت يف

 َصل   الَّلهمَّ ) :القنوت زبتصر أف أردت إذا سلتصر بشكل إذاً  ،أعدائهم على واللَّعنُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على
 زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على صليَّت ،جامع قنوتٌ  (،أعدائهم والعن فرجهم وعج ل ُمَحمَّد وآل ُمَحمَّدٍ  على

 ألفَّ  الفرج بتعجيل الد عاءُ  األدعيَّة فأفضلُ  ،اجلامع القنوتُ  ىو وىذا ،أعدائهم ولعنتَ  الفرج بتعجيل ودعوتَ 
 القنوت الد عاء مواطن وأفضل صريح أمر الفرج بتعجيل الد عاءِ  من وأكثروا أمرنا اإلماـ ،بذلك أمرنا اإلماـ

 ،الفرج بتعجيل الد عاء األدعيةِ  أنواع وأفضلُ  ،الصََّلة يف القنوتُ  الد عاءِ  مواطن أفضل من ،الصََّلة يف
 العنواف ،األوَّؿ العنواف زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  أعداء على اللَّعنُ  ،أعدائهم على اللَّعنُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على الصََّلةُ 
 ،فَاِطَمة وآؿ فَاِطَمةَ  قاتلي العن اللَّهم ،فَاِطَمة وآؿ فَاِطَمةَ  ظادلي العن اللَُّهم ،فَاِطَمة أعداء على اللعنُ  :األوَّؿ

 قبيحةٌ  ،قبيحة ناقصةٌ  لعنٍ  دوف من الصََّلةُ  ،الصََّلة منظومة يف مهم   واللعنُ  ،اللَّعن من األوَّؿ العنواف ىذا
اً   أف قبل ولكن ،سريعة أمثلة :بأمثلة آتيكم دعوين ،احلدود أبعد إىل قبيحةٌ  قبيحةٌ  لعنٍ  دوف من الصََّلةُ  ،جدَّ
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 . التسليم إىل اإلشارةِ  من لبدَّ  احلديث يف ُأسرِعَ  كي أمثلةٍ  إىل أذىب
 ادلوجودة الصيغة ىذه أمَّا ،بيتو أىل وعلى النَّبّ  على نسلِّم أف صيَّغوِ  وأفضلُ  ،التشه د حاؿ حالوُ  :التسليمُ 

 أقرب ؼلتاروف دائماً  دلاذا مراجعنا أدري ل ادلعروفة الصيغة ىذه ،الشَّافعي الذوؽ من قريبةٌ  صيغةٌ  ىذه
 أمسائهم ذكر استحبابُ  ىو البيت أىل حديث يف الواضحةِ  األشياء من! ؟..الشَّافعي الذوؽ إىل ادلضامٌن

 أذكر أخرى مرَّةً  ،عليهم ُأصلِّي مرَّةً  ،أمساءىم نذكر أف فقط أمسائهم نذكر أف القنوت يف ىذا يكوف قد
 ىو أمسائهم فذكر ،أمساءىم أذكر فقط فقط وأخرى ا على هبم أُقِسمُ  أخرى مرَّةً  ،أعداءىم وألعنُ  أمساءىم

 (،فَاِطَمة فَاِطَمةُ  فَاِطَمةُ  ،عليّ  علي   علي   ،زُلَمَّد زُلَمَّدٌ  زُلَمَّدٌ ) :فنقوؿ أمساَءىم نذكرُ  حٌن ،األذكار أفضلِ  من
 يعلِّمنا مل دلاذا ،البيت أىل أحاديث يف موجودةٌ  ادلضامٌن ىذه ُكل   ،األذكار أشرؼُ  ىو ىذا ذكرىم ،وىكذا
 وادلراجع العلماء سلوا ،حديثهم يف ُكل وُ  ىذا منَّا يريدوف ىكذا البيت أىل! !أدري ل ؟ذلك على مراجعنا

 الكَلـ ىذا يسمعوف حٌن الكبًنة وحّتَّ  العمائم ىذه من الكثًن اآلف ىذا من واألغرب! ؟يعلِّمونا مل دلاذا
م سينكرونوُ   ،شافعي منطقٌ  ،شافعي فكرٌ  ،شافعيَّة ثقافةٌ  عندىم ما ،البيت أىل أحاديث على يطَّلعوا مل ألهنَّ

 ،يشبهوننا الشَّوافع إفَّ  دائماً  تردِّدوف أنَّكم ،علي   أشياع كنتم إذا علي   أشياع يا تروف أل ،ىذا ىو عندىم ما
 كاف لو ،يشبهوننا الشَّوافع وليس الشَّوافع نشبو ضلنُ  عليكم مضحوؾٌ  ،الشَّوافع نشبو ضلن ،عليكم مضحوؾٌ 
 !يعملوف؟ ىم دبا وعملنا ذىبنا ضلن دلاذا ،هبا وعملوا الرِّوايات ىذه ألخذوا يشبهوننا الشوافع
  .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 مع التشه د - َتَشهُِّدكَ  ِفي فَ ُقلْ  - الرَّضوي الفقو كتابِ  من وتسليمٍ  تشه دٍ  صيغة عليكم أقرأُ  دعوين

 من أقرأ أنا - هلل َواْلَحْمدُ  َوبِاهلل اهلل ِبْسمِ  - ادلثاؿ سبيل على الصِّيغة ىذه أخرى صيغ وىناؾ ،التّسليم
 ِفي فَ ُقل الرَّاِبَعة الرَّْكَعة َصَلّيتَ  فَِإَذا - 209 ،205 صفحة ،البيت آؿ مؤسَّسة ربقيق ،الرَّضوي الفقو

 َل  َوْحَدهُ  اهلل ِإلَّ  ِإَلو َل  َأنْ  َأْشَهدُ  ،ِللَّو ُكلَُّها الُحْسَنى َواأَلْسَماءُ  هلل َواْلَحْمدُ  َوبِاهلل اهلل ِبْسمِ  :َتَشهُِّدك
 ِللَّو التَِّحيَّاتُ  ،السَّاَعة َيَدي بَينَ  َوَنِذيراً  َبِشيَراً  بِالَحق   َاْرَسَلوُ  وَرُسولُو َعْبُدهُ  ُمَحمََّداً  َأنَّ  َوَأْشَهدُ  َلو َشرِيكَ 

 َما ِللَّو الصَّاِلَحاتُ  اْلُمَبارََكات النَّاِعَمات الَتامَّات الرَّاِئَحات الَغاِديَات الزَّاِكَيات الطَي َبات َوالصََّلواتُ 
 نِْعمَ  ُمَحمَّداً  َوَأنَّ  الرَّبّ  نِْعمَ  نَّكَ أَ  َأْشَهدُ  ،اهلل َفِلَغيرِ  َخُبث َوَما ِفِللَّو َوَخُلص َوَنما َوَطُهر َوزََكى طَابَ 

 َل  آتَِيةٌ  السَّاَعة َوَأنَّ  َحقّ  َوالبَ ْعثَ  َحقَّ  َواْلَموتَ  َحقَّ  َوالنَّارَ  َحقَّ  الَجنَّة َوَأنَّ  اْلَمْوَلى نِْعمَ  َعِليَّاً  َوَأنَّ  الرَُّسول
َعثُ  اهلل َوَأنَّ  ِفيَها رَْيبَ   َىَدانَا َأنْ  َلْوَل  لِنَ ْهَتِدي ُكنَّا َوَما ِلَهَذا َىَدانَا الَّذي لِلَّو الَحْمدُ  ،الُقُبور ِفي َمن يَ ب ْ
 ُمَحمَّد وآلَ  ُمَحمََّداً  َواْرَحم ُمَحمَّد وآلِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى وبَاِرك ُمَحمَّد وآلِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصل   اللَُّهمَّ  ،اهلل

 َحِميدٌ  ِإنَّكَ  الَعاَلِمين ِفي ِإبْ َراِىيمَ  َوآلِ  ِإبْ َراِىيمَ  َعَلى َوَسلَّمتَ  َوتَ َرحَّْمت َوبَارَكتَ  َصّليتَ  َما َأْفَضلَ 
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 َوَعَلى َوالُحَسين َوالَحَسنِ  الزَّْىَراء َوفَاِطَمة اْلُمْرَتَضى َوَعِلي   اْلُمْصَطَفى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصل   اللَُّهمَّ  ،َمِجيد
 على الرِّضا اإلماـ زمن يف ،الزَّماف إماـ على السََّلـ يأت ذلك بعد - َويَاِسين َطو آلِ  ِمنْ  الرَّاِشِدين األَِئمَّة
 اأَلْطَول َحْبِلكَ  َوَعَلى األَنْ َور نُ ْوِركَ  َعَلى َصل   اللَُّهمَّ  - احُلجَّة إمامنا على ىذا زماننا ويف الرِّضا اإلماـ
 َمْسَلكِ  َوَعَلى اأَلْدَنى بَاِبكَ  َوَعَلى اأَلْوَجبْ  َجْنِبكَ  َوَعَلى اأَلْكَرمْ  َوْجِهكَ  َوَعَلى اأَلْوَثق ُعْرَوِتكَ  َوَعَلى

 ،األَبْ َرار اأَلْخَيارِ  الطَّاِىرِين الطَي ِبين الَفاِضِلين الرَّاِشِدين اْلَمْهِدي ين اْلَهاِدين َعَلى َصل   اللَُّهمَّ  ،الص َراط
َرائِيل َعَلى َصل   اللَُّهمَّ   اْلُمْرَسِلين َوأَنِْبَياِئكَ  اْلُمَقرَّبِين َماَلِئَكِتكَ  َوَعَلى َوِعْزرائِيل َوِإْسَراِفيل َوِميَكائِيل ِجب ْ

 - أمجعٌن يعين أكتعٌن - َأْكَتِعين طَاَعِتكَ  َوَأْىل َواأَلَرِضين السََّماَواتِ  َأْىلِ  ِمن َأْجَمِعين َوُرُسِلك
 اهللِ  َورَْحَمةُ  النَِّبيُّ  أَي َُّها َعَليكَ  السَّاَلمُ  ،َوالتَّْسِليم الصَّالةِ  بَِأْفَضلِ  وآِلو َعَليوِ  اهللُ  َصلَّى ُمَحمَّداً  وَاْخُصصْ 

 ىذهِ  - الصَّاِلِحين اهللِ  ِعَبادِ  َوَعلى َعَليَنا السَّاَلمُ  ،الطَي بين بَيِتكَ  َأْىلِ  َوَعَلى َعَليكَ  السَّاَلمُ  َوبَ رََكاتُو
  .الرِّضا إمامنا عن وردت الصيغةُ 
 َما بَِأْحَسنِ  َأو َعِلْمت َما بِأْحَسنِ  ُقلْ ) :التشه د قانوف يف الباقر إمامنا بٌنَّ  كما ولكن ،عديدة أخرى وصيغٌ 

 وآؿ ِلُمَحمَّدٍ  األعلى الذَّوؽ بينما ،واألنبياء ادلَلئكة فيها ذُكرت الصيغ ىذهِ  الصيغ ىذه ىي حّتَّ  (،ُعل ْمت
 والنَّار اجلنَّة من العامَّة العقائد فيها ذُكرت الصيغ ىذه ،غًنىم على ل عليهم فقط يكوف الرتكيز ،زُلَمَّد

 الكبًنة اجلامعة الزِّيارة يف كما يكوف أف لبُدَّ  الرتكيز بينما ،واألنبياء ذُِكروا وادلَلئكة ،ذلك وأمثاؿ والبعث
 لنا وضعَ  الباقر واإلماـ ،عديدة نصوص ُىناؾ ،ُمعٌنَّ  بنص   باللتزاـ نؤمر مل ألَّننا ؟دلاذا ،الكامل البليغُ  القوؿ
 األقل على علمت ما فأحسنُ  (،ُعلَِّمت َما بِأحَسنِ  َعِلمت َما بِأحَسنِ  ُقلْ ) :التشهد يف وقانوف صيغة

ينيَّة ادلؤسسة يف ىم من يصُفين كما ،ادلاسوين العبد ذلذا بالنِّسبة  صرت علي   ذكر على كثًناً  أركِّزُ  ألنَّين ،الدِّ
 بِأْحَسنِ  َأو ُعل مت َما بَِأْحَسنِ  ُقل) :الباقر اإلماـ بقوؿ التزاماً  األقل على أعلموُ  الَّذي ،السَّبب ذلذا ماسويناً 

 اِ  رمحةُ  ادلفيد لشيخنا الختصاص كتاب يف والرِّواية علي   قاؿ كما األقل على أعلمو الَّذي (،َعِلمت َما
 .واآلخر األوَّؿ ىو (،اْلُمِميت أَنَا اْلُمْحي ي أَنَا الَباِطن أَنَا الظَّاِىرُ  أَنَا اِلِخر أَنَا اأَلوَّل أَنَا) :يقوؿ علي   ،عليو

 ... يدري ليس. .. يدري ليس (،ادلؤمنٌن أمًن يا) يدري ليس.. . ىو ما َذاِتكَ  ِبُكنوِ  يدري ليس
 لَ    يَس يَ    ْدِري ِبُكْن    ِو َذاتِ    َك َم    ا ُى    وْ 

 
 َع              م  النَّبِ              ي ِإلَّ اهللُ يَ              ا ابْ              َن  

 ... يدري ليس. .. يدري ليس. .. يدري ليس 
 لَ    يَس يَ    ْدِري ِبُكْن    ِو َذاتِ    َك َم    ا ُى    وْ 

 
 يَ              ا ابْ              َن َع              م  النَّبِ              ي ِإلَّ اهللُ  

 يف ،التصو ؼ يف ،الكَلـ يف ،الفلسفة يف الصطَلحات كلّ ... حديثٌ  قديمٌ  واجبٌ  ممكنٌ  
 ... مكاف ُكلِّ  يف ،ادلنطق يف ،العرفاف
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 ُمْمِك        ٌن َواِج        ٌب قَ        ِديٌم َح        ِديثٌ 
 

َف         ى األَنْ         َداُد َواأَلْش         َباهُ    َعْن         َك تُ ن ْ
 قُ ْل                ُت ِللَق                ائِِلين أنَّ                َك اهلل 

 
 َأِفيُق                وا فَ                 اهللُ قَ                ْد َس                 وَّاهُ  

 ... ىذا ىو علي   ... والتجلي نورهِ  ِمشكاة ىو 
 ُى          و ِمْش           َكاُة نُ           ورِه َوالَتَجل            ي

 
 َجِهْل              ُتُم َمْعنَ              اهُ ِس              رُّ قُ              ْدٍس  

 .فاصل إىل نذىب ... ىو َما َذاِتكَ  ِبُكنوِ  يدري ليس. .. يدري ليس. .. أمير يا يدري ليس 
 ِإماـُ  األوضح والعنواف ،األطهار بَيتوِ  أىلِ  وعلى ا رسوؿ على التسليمُ  الصََّلة آخرِ  يف التسليمِ  فكماؿُ 

 اهلل َورَحَمة َعَليُكم السَّالمُ ) :الصََّلة آخر يف وردت الَّيت بالعبارةِ  أو بالسم ذلك ذكرنا سواء ،زماننا
 أفْ  وؽلكننا سُلتلفة عبائر يف وردت البيت أىل على التسليم صيغةُ  ،زمانَِنا إماـ على ُنسلِّمُ  ُىنا إنَّنا (،َوبَرَكاَتوُ 

 .أحاديثهم نصوص من َعِلمناهُ  ما خَلؿ من نوجزهُ  دبا أو ،زياراهتم من طلتاره دبا عليهم ُنسلِّم
 السَّالمُ  ،وبركاتوُ  اهلل ورحمة النَّبيُّ  أيُّها َعَليكَ  السَّالمُ ) :مثالً  أعطيكم ىنا أشرِّع ل وإنَّين ادلثاؿ سبيل على

 َوالَحَسنِ  الزَّْىَراء وفَاِطَمة اْلُمْؤِمَنين َأميرِ  َعَلى السَّالمُ  ،الطاىرين الطَي بين بَيتكِ  أىلِ  َوَعلى َعَليكَ 
 َصاِحبَ  يَا ،اهلل ُحجَّة يا ،اهلل بَِقيَّة يَا َعَليك السَّالمُ  ،الُحَسين ُوْلدِ  ِمنْ  اْلَمْعُصوِمين َوالت ْسَعة َوالُحَسين

 اهللِ  ةُ َورَحم َعَليُكم السَّالمُ  ،الصَّاِلِحين اهللِ  ِعَبادِ  َوَعلى َعَليَنا السَّالمُ  ،َوبَ رََكاتُو اهللِ  َورَْحَمةُ  َوالزََّمان اأَلْمرِ 
  .احلسن ابن احُلجَّة زماننا إماـ نعين األخًنة بالتسليمة ونعين (،وبَرَكاتُو

 الزَّىراء تسبيح صحيحٌ  ،التعقيبات أفضل من ،التعقيبات أفضلِ  من البيت أىل روايات حبسبِ  أتعلموف
 وآؿ زُلَمَّدٍ  على الصََّلة ،التعقيبات أفضل من تعقيبٌ  الَفرجِ  بتعجيل الد عاءُ  ،التعقيبات أفضلِ  من تعقيبٌ 

 ،واجباً  يكوف قد واجباً  يكوف وقد التعقيبات أفضل من أعدائهم على اللَّعنُ  ،التعقيبات أفضلِ  من زُلَمَّد
 ،بذلك تشعرُ  األَِئمَّة كلمات بعضُ  األمر ىذا يكوف قد واجباً  يكوف وقد ،أعدائهم لعن من اللَّعنِ  من لبُدَّ 

 يوجد ىل إذاً  .زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  أمساء نذكر أفْ  ،األَِئمَّة أمساء نذكر أف ىو التعقيبات أنواع أفضل من ولكن
 دبَُحمَّدٍ  لوُ  عَلقة ل شيءٌ  يوجد ىل آخرىا ويف وسطها ويف أوَّذلا ويف ُملحقاهتا ويف مقدِّماهتا يف الصََّلة يف

 ! ؟..دلاذا أنفسكم سألتم ىَل! ؟..زُلَمَّد وآؿ دبَُحمَّدٍ  ذلا عَلقة ل صَلتنا إذاً  دلاذا! ؟..زُلَمَّد وآؿ
ينيَّة ادلؤسَّسةُ  تُعلِّمنا دلاذا  !؟..زُلَمَّد وآؿ دبَُحمَّدٍ  ذلا عَلقة ل صَلةً  العملية الرسائل يف مراجعنا ويُعلَّمنا الدِّ
! ؟..ذلك الفضائيات تُعلِّم دلاذا! ؟..زُلَمَّد وآؿ دبَُحمَّدٍ  ذلا عَلقة ل صَلةً  النَّاس ادلرجعية وكَلء يُعلِّمُ  دلاذا
 ل صَلةً  ُتصل وف أنُتم دلاذا! ؟..ذلك واحلسينيات وادلساجد ادلدارس تُعلِّم دلاذا! ؟..ذلك احلوزات تُعلِّمُ  دلاذا

 ،وكلماهتم وأحاديثهم رواياهتم ىذه ىي ما! ؟..أنفسكم سألتم ىَلَّ  دلاذا! ؟..زُلَمَّد وآؿ دبَُحمَّدٍ  ذلا عَلقة
 ،ىذا ىو اجلواب ،شوافع أنتم.!! .البيت ألىل بشيعةٍ  أنتم ما ألنَّكم :واضح اجلواب! ؟..جواب عندكم
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 وادلعرفةِ  والعقائدِ  الثَّقافةِ  يف لكن ،شيعة ضلن تقولوف بألسنتكم ،البيت أىل ربب وف قلوبكم يف أنتم صحيح
 أّولو من ىذا والَّبنامج ،ادلنطق ىو وىذا الواقع ىو ىذا ،البيت أىل بشيعة أنتم ما شوافع أنتم وادلعلومات

 هبذه تنطق ٌكل ها واحلقائق الوثائق من مئات السَّاعات من مئات ،262 احللقة يف اآلف ضلن آخرهِ  إىل
 .احلقيقة
 اللَّعن موضوع يف شرعت إذا ،لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذاف وقت من قريبٌن أصبحنا
 على كاف إفْ  الصََّلة عبادة يف العبادة ىذه يف أعليتوِ  وعن اللَّعنِ  عن احلديث سأترؾ لذلك مبتوراً  سيكوفُ 
ا ،التعقيب مستوى على أو واألخًن الوسطي التشه د مستوى على أو الُقنوت مستوى  التعقيبِ  عند أقف ردبَّ

ا  ا شاء إف نلتقي إذاً  .الشَّريفة واألحاديثُ  الرِّواياتُ  إليها أشارت أخرى ومواطن القنوت عند أقف وردبَّ
 .الفاصل إىل لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذاف فاصل بعد تعاىل
 السَََّلـُ  ،اْلُمْؤِمِنٌن أَِمًنِ  َحِليَلةِ  َعَلى السََّلـُ  ... ػَلَْذُروف َما َعُدوِِّىم يف  َوأَِرين  يَْأَمُلوف َما زُلَمَّدٍ  آؿِ  يف أَِرين  اللَُّهمَّ 
ِـّ  فَاِطَمة َسيَِّدتَِنا َعَلى السَََّلـُ  ،اذْلَاِِشِيٌِّن َقَمرِ  َواِلَدةِ  َعَلى   ... َوبَػرََكاتُو اِ  َوَرمْحَةُ  الَبِنٌن ُأ
 األوَّؿ اجلزءُ  تقدَّـ وقد ،النَّاطق الكتابُ  برنارلنا من ادلئة بعد والستٌن الثَّانية احللقة من الثَّاين اجلزء ىو ىذا
 حلقاتِ  رلموعة من األخًنة احللقةُ  ىي ىذه .لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصََّلة األذافِ  فاصل قبل

 وإىل اللَّعن إىل الكَلـ وصل األوَّؿ اجلزء هِناية يف والصََّلة األذاف فاصل إىل ُوصولنا حٌن ،الصََّلة معاين
 . الواجبة الصََّلة منظومة يف اللَّعنِ  أعليَّة

 صفحة ،عليو ا رمحةُ  الكليين لشيخنا الشَّريف الكايف كتاب من الثَّاين اجلزء ىو يدي بٌن الَّذي الكتاب
 الَّيت الرِّوايات أوائل من ىي يدي بٌن سطورىا إىل أنظر الَّيت الرِّواية ىذه ،إيراف األسوة دار طبعة ،892
 أيب إمامنا عن اخلفاؼ سعدٍ  رواية ،الصََّلة معاين حلقات رلموعة من حلقةٍ  أوَّؿ يف مسامعكم على تلوهُتا
 احلديثُ  وتكرَّر مرَّ  الكَلـ وىذا (،َحقََّنا أَْنَكرَ  فَ َقد الصَّاَلة يَ ْعِرف َلم َفَمنْ ) :فيها جاء والَّيت ،الباقر جعفرٍ 

َهى الصَّاَلة ِإنَّ  -:الباقر إمامنا قاؿ :الرِّواية ىذه يف جاء ما مجلة من، خبصوصوِ   َواْلُمْنَكر الَفْحَشاءِ  َعنْ  تَ ن ْ
 عنوافٍ  وأىم   ِمصداؽٍ  أىم   ،وادلنكر الفحشاءِ  عن تنهى الصََّلةُ  ،ُمصلِّي ُكل   يعرفوُ  ادلعىن ىذا وأعتقد -

 عن الصََّلة هنيُ  يتجلَّى فكيف ،ادلعىن ىذا عن تنهى والصََّلة ،عليّ  وآؿ علي   َعَداءُ  ىو واْلُمنكر للفحشاءِ 
 :نقوؿ حٌن ،الفاربة سورة من ُجزءٌ  اللَّعنُ  وفعَلً  ،منها جزءاً  اللَّعنُ  يكوف أف ،باللَّعنِ  يتجلَّى ؟ادلعىن ىذا
 مضموف ىذا ؟ل أو لعن ىذا ﴾املَغضٌُةِ غَريِ عٍٍََيُِْ ؤَٔعَّجَ اٌَّرٌَِٓ صِسَاطَ ۞ املُسخَمٍَُِ اٌصِّسَاطَ اىدَِٔــــب﴿

َهى الصَّاَلة ِإنَّ  -:فقاؿ ﴾،اٌضَّبٌِّنيَ ًَالَ عٍٍََيُِْ املَغضٌُةِ غَريِ﴿ اللعن  اهللِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمْنَكر الَفْحَشاءِ  َعنْ  تَ ن ْ
 فَالنَّهيُ  - باللَّعن ؟النَّهي ىذا يكوف كيف ،واْلُمنكر الفحشاءِ  عن تنهى الصََّلة - َكاَلم فَالنَّهيُ  ،َأْكَبر
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 الرِّواية يف جاء ما مسامعكم على أُعيد - َأْكَبر َوَنحنُ  اهلل ِذْكرُ  َوَنحنُ  ،رَِجال َواْلُمْنَكرُ  َوالَفْحَشاءُ  ،َكاَلم
َهى الصَّاَلة ِإنَّ  -:العلـو باقر عن الشريفة  - َكاَلم فَالنَّهيُ  َأْكَبر اهللِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمْنَكر الَفْحَشاءِ  َعنْ  تَ ن ْ
 فَالنَّهيُ  - اللَّعن بصيغ ؟النَّهي ىذا يكوف كيف وادلنكر الفحشاء عن النَّهي يف ؟كَلمها أين تتكلَّم الصََّلة
  .َأْكَبر َوَنحنُ  اهلل ِذْكرُ  َوَنحنُ  ،رَِجال َواْلُمْنَكرُ  َوالَفْحَشاءُ  ،َكاَلم
 ،اإلسَلمية ادلكتبة منشورات من ،الرَّابع اجلزء ىذا ،العاملي احلرّ  لشيخنا ،شيعة يا الشِّيعة وسائل ىو وىذا

 َعن - الشَّريف الكايف عن ينقلها الوسائل صاحب ،احلرّ  شيخنا ينقلها الرِّواية ،29 باب ،2031 صفحة
 - َمْكُتوبَة ُكل   ُدبُرِ  ِفي يَلَعنُ  َوُىو اهلل َعْبدِ  أَبَا َسِمعَنا: قَاَل  ،الَسرَّاج َسَلَمة َوأَبي ثُويَر ابن الُحَسين

 وسائل من أقرأُ  أنا وىا لنا ينقل الكليين ،ادلفروضة الصَّلوات منظومة عن وحديثنا ،واجبة صَلة يعين مكتوبة
 إمامنا - اهلل َعْبدِ  أَبَا َسِمعَنا: قَاَل  ،الَسرَّاج َسَلَمة َوأَبي ثُويَر ابن الُحَسين َعن - العاملي للحرّ  الشِّيعة

 ُكل   ُدبُرِ  ِفي يَلَعنُ  َوُىو -؟ يلعن ماذا فريضة ُكلِّ  هناية عند - َمْكُتوبَة ُكل   ُدبُرِ  ِفي يَلَعنُ  َوُىو - الصَّادؽ
 الرِّواية ىنا يسميهم اإلماـ وُيسمِّيهم - َوُفاَلن َوُفالنٌ  ُفاَلن الن َساء ِمن َوَأْربَ َعاً  الر َجال ِمن َأْربَ َعةً  َمْكُتوبَةٍ 
 َمْكُتوبَةٍ  ُكل   ُدبُرِ  ِفي يَلَعنُ  َوُىو اهلل َعْبدِ  أَبَا َسِمعَنا - يقولوف ىم ،يسميهم اإلماـ وإلَّ  ،بالكناية جاءت
 َوُفاَلنَةَ  َوُفالنَة َوُمَعاِوية َوُيَسم يهم - تعرفوهنم - َوُفاَلن َوُفالنٌ  ُفاَلن الن َساء ِمن َوَأْربَ َعاً  الر َجال ِمن َأْربَ َعةً 

َـّ  ،معاوية أخت احلكم أـ - الَحَكم َوأُمَّ  َوِىَنداً    .معاوية أخت احلكم وأ
 - ِاْنَحَرْفتَ  ِإَذا - ؟قاؿ ماذا ،جعفر أيب عن اجلُعفي جابر عن ،جابر عن ،2035 صفحة ،الثَّانية الرِّواية

 َعنْ  ِاْنَحَرْفتَ  ِإَذا - شؤونك من شأفٍ  إىل ذىبت الصََّلة جوِّ  عن وخرجت الصََّلة أسبمت إذا يعين اضلرفت
 بين تلعن أف البداية يف لبُد - أَُميَّة بَِني َلْعنِ  بِاْنِصَرافِ  ِإلَّ  تَ ْنَحِرف َفاَل  - مفروضة صَلة - َمْكُتوبَة َصاَلةٍ 

 من قريبٍ  شيءٍ  عن يكشف أو ،وجوب عن يكشف اللَّحن ىذا ،اللَّحن ىذا ،تنصرؼ ذلك وبعد أميَّة
 َصاَلةٍ  َعنْ  ِاْنَحَرْفتَ  ِإَذا - القضيَّة ىذه على قاطعاً  تأكيداً  يُؤكِّد التعبًن وهبذا اللَّحن هبذا اإلماـ ،الوجوب
 َفاَل  - مكانك يف اِبقى صَلتك ترتؾ ل يعين - تَ ْنَحِرف َفاَل  - واجبة مفروضة يعين مكتوبة - َمْكُتوبَة
 بنو ،أُميَّة بَِبين يعبئوف ل األَِئمَّة فإفَّ  البيت أىل ذوؽ يعرؼ ومن - أَُميَّة بَِني َلْعنِ  بِاْنِصَرافِ  ِإلَّ  تَ ْنَحِرف

 أردتُ  إذا بل ،السَّقيفة نتائج من نتيجة أُميَّة بنو ،ذلم قيمة ل أميَّة بنو ،للسَّقيفة عنواف ىو الرِّوايات يف أُميَّة
 حسنات من حسنة إلَّ  ىم ما السَّقيفة إىل بالقياسِ  ِبُكلِّهم أميَّة بنو الصَّحيح ادليزاف يف أُميَّة بين أضع أفْ 

 وعلماؤنا مراجعنا تلقفها القضيَّة ىذه ،عليهم ا صلواتُ  األَِئمَّة يُريدهُ  ل أُميَّة بين عن فاحلديثُ  ،السَّقيفة
  ؟قاؿ ماذا الطف يـو يف الش هداء سّيد ،أُميَّة بين على غضبهم جاـ وصب وا قصد دوف من بقصدٍ 

 لوُ  فأقوؿ ا رسوؿ جدي على أرِدُ  حٌن :قاؿ ،يزيد قتلين :قاؿ ما ،وفَلف فَلفٌ  قتلين ،يزيد قتلين يقل مل
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اه ىذا البيت أىل شيعة يا ،يزيد قتلين قاؿ ما ،وفَلف فَلفٌ  قتلين  أميَّة بين على غضبنا جاـ نصبّ  أف الذبِّ
اه ىذا اه ىذا ،شيطاين اذبِّ اه ىذا حّتَّ  كانوا وإفْ  السِّياسية وأحزابنا وعلماؤنا مراجعنا ركَّزهُ  الذبِّ  الذبِّ

 أحزابنا ا شاء وما ،منهم القطبيوف خصوصاً  الَّباءة من شيءٍ  أيّ  تريد ل منو تنفر السِّياسية األحزاب
 احُلَسٌنُ  يُقتل مل ؟عاشوراء يـو يف قُتل ىل ؟احُلَسٌن قُتل مّت ،بدرجات ولكن ،قطبية ُكل ها الشِّيعيَّة السِّياسية

 يُقتل مل ؟يقولوف كما السَّقيفة يـو يف قُِتل ىل ،القتل عملية تصوير تَّ  عاشوراء يـو يف ،عاشوراء يـو يف
 :والعرتة الكتاب ثقافة حبسب ؟قُِتل مّت إذاً  ،احُلسٌن لقتلِ  تأكيداً  كاف السَّقيفة يـو ،السَّقيفة يـو يف احُلَسٌن

 ،الصَّحيفة أصحاب ،الصَّحيفة الصَّحابةُ  َكَتب الَّذي اليـو يف يعين (،الكتاب ُكتب يوم الُحَسين قُِتل)
  .رواياتنا يف ذُكرت الَّيت وفَلف وفَلف فَلف كتبها الَّيت مةو ئادلش الصَّحيفة تلك

 يـو قتل احُلَسٌن (،الُحَسين قُِتل الِكَتاب ُكِتبَ  ِإَذا) :الشَّريف الكايف الثَّامن اجلزء يف الرِّواية الصَّادؽ إمامنا
 أقسى وجَّو الَّذي ِسناف ىذا ،سناف وىذا ،حبوافرىا احُلسٌن َصدرِ  على األعوجية ركضت لقد ،الكتاب ُكِتب
 األعوجية حوافر داست ُثَّ  الشَّريفة أضَلعوُ  فكسَّر صدره بواين يف فيها َطَعنوُ  الَّيت الطعنة للُحَسٌن طعنةٍ 
 لذلك تنفيذياً  برنارلاً  السَّقيفة فجاءت ،الصَّحيفة وفَلف فَلف كتب الَّذي اليـو يف جرى ىذا احلسٌن صدر

 بنو ،لو قيمة ل أُميَّة بين على فاللَّعنُ  (،الُحَسين قُِتل الِكَتاب ُكِتبَ  ِإَذا) :زُلَمَّد آؿ ثقافةُ  ىذه ،ادلخطط
 ،السَّقيفة إىل ُيشًنوف األَِئمَّة ،الصَّحيفة إىل ُيشًنوف األَِئمَّة ،بوابة ،خَللوِ  من يتحدَّثوف األَِئمَّةُ  ،ُعنواف أُميَّة

ا أُميَّة ببين ىم ما البيت أىل ثقافة حبِسبِ  القرآف يف ادللعونة الشَّجرةُ   البيت أىل كلمات يف ،السَّقيفة إهنَّ
 اهلل َعْبد أَبَا َسِمعَنا - الَسرَّاج َسَلمة وأبو ثُوير ابن احُلسٌنُ  لنا ينقل ىنا ولذا ،السَّقيفة ىي ادللعونة الشَّجرة

 .الن َساء ِمن َوَأْربَ َعاً  الر َجال ِمن َأْربَ َعةً  َمْكُتوبَةٍ  ُكل   ُدبُر ِفي يَ ْلَعنُ  َوُىو - الصَّادؽ اإلماـ يعين -
 ،اإلعَلـ يف التهريج منوُ  يُراد الَّذي اللَّعن عن أربدَّثُ  ل ىنا إنَّين :إليها اإلشارة من لبُدَّ  ُمهمَّة قضيَّة ىناؾ

 الَّذين ىؤلء وإلَّ  ،البيت أىل ثقافة حبسب صَلةٍ  عن :أوَّلً  أربدَّث إنَّين ،ادلوضوع ىذا عن أربدَّث ل
 النَّاصبية ادلعارؼ ىذه ونفس ،العلـو ىذه بنفس ،النَّاصب بالفكر سلرتقة ثقافة ثقافتهم اللَّعن يُظهروف
ينيَّة ومؤسَّستنا حوزاتنا يف ادلوجودة القواعد ،ادلوجودة  أربدَّثُ  إنَّين ،أحد بأيِّ  يل شأف ل حاؿ أيِّ  على ،الدِّ

 وأف ،القذارة ىذه من بيتنا نُنظِّف أف :أوَّلً  علينا ،النَّاصب بالفكر سُلرتقة شيعيَّة ثقافية ساحةٍ  وعن صَلةٍ  عن
  .الطقوس ذلذه ِوفقاً  ينشئوا وأفْ  ،النَّاصبية ادلناىج عن بعيداً  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  صَلة تعرؼ كي أجيالنا ننشئ
 يف ،الركوع يف ،القنوت يف أساسي جزءٌ  ،فَاِطَمة وآؿ فَاِطَمة أعداءِ  على اللَّعن الصََّلة طقوس من جزءٌ 

 صلوات فَاِطَمة وآؿِ  فَاِطَمة قَػتَػَلة نلعن أف الصََّلة ُعقيب ،التعقيب يف األقل على أو ،مكاف أيِّ  يف ،السجود
م بذلك يقبلوف ل ومراجعنا علماؤنا قطعاً  ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ   قُتلت فاطمة أفَّ  يعتقدوف ل ألهنَّ
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 كتبهم ،يقولوف ىكذا الشِّيعة مراجع أكثر ،وانتهينا.!! .وإف وقالوا باإلحراؽ ىدَّدوا فقد القـو أفَّ  باعتبار
 ،ىذا عن احلديث ومرَّ  موجودة وادلصادر موجودة الكتب ،يقولوف ىكذا ىم أنتم تُقلِّدوهنم الَّذين ،موجودة

م القـو عن نقوؿ أف يقبلوف ل لذلك  !!هبم لنا شأف ل ،فَاِطَمة قَػتَػُلوا إهنَّ
 الطبعة ىذه ،العريب التأريخ مؤسَّسة ،العريب الرتاث إحياء دار ،األنوار حبار من والثَّمانوف الثَّاين اجلزء ىو ىذا
 ،الطويلة الُقنوتات :عنوانوُ  اجمللسي الشَّيخ ذكرهُ  باب ُىناؾ ،األخًنة األجزاء يف آخرىا يف الفهارس تأت الَّيت
 ىذا ،218 صفحة إىل ،222 صفحة ،218 صفحة يف وينتهي ،222 صفحة من يبدأ الباب ىذا

 أكثر عن تقريباً  ،ادلعصومٌن عن الصََّلة يف تُقرأ طويلة قنوتات ذََكر (،الطويلة الُقنوتات) :عنوانوُ  الباب
 الَّذي ىو الُقُنوتات ىذهِ  بٌن من الوحيد الُقُنوت أفَّ  أتعلموف ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومٌن

 (،َسْهم أَلفِ  بِألفِ  َوُحَنين َوُأُحدٍ  َبدرٍ  ِفي النَِّبي َمعَ  َكالرَّاِمي ِبوِ  الدَّاِعي ِإنَّ ) :الوصف ىذا وصفوِ  يف جاء
 يف الباب ىذا قلت كما،الطويلة القنوتات رلموعة بٌنِ  من جاء الَّذي الوحيد القنوت ،سهم مليوف يعين
 اإلماـ عن ،احلسن اإلماـ عن قنوتاً  ذكر ،الطويلة القنوتات يف بابٌ  ،األنوار حبار من والثمانٌن الثاين اجلزء

 أو فضيلتوِ  إىل ُيشًن أفْ  دوف من ادلعصـو قنوت فيذكر ،األَِئمَّة ُكلِّ  إىل ،السَّجاد اإلماـ عن ،احُلسٌن
اِعي إفَّ  :الُقُنوت ىذا خبصوص ادلؤمنٌن أمًن عن الرِّواية يف جاء القنوت ىذا إلَّ  ،ُخصوصيتو  الَّذي ،ِبو الدَّ

  ؟من قنوتُ  ،قنوت ىو األساس يف ولكن الصََّلة خارج وحّتَّ  صَلتو يف بوِ  يَقُنت
 (،َسْهم أَلفِ  بِألفِ  َوُحَنين َوُأُحدٍ  َبدرٍ  ِفي النَِّبي َمعَ  َكالرَّاِمي ِبوِ  الدَّاِعي ِإنَّ ) ؛طالب أيب ابن عليِّ  قُػُنوت

 أيب ابن عليِّ  قنوت ىذا ىو ،قريش صنمي بدعاء ،الصنمٌن بدعاء ادلعروؼ الدعاء ىذا ؟ىذا قنوتٍ  أي  
ا ،صَلتوِ  يف طالب  ىذه نذكر أفْ  األقل على ،األقل على ،لقراءتوِ  وقتاً  صلدُ  ول طويَلً  الُقُنوت يكوف ُردبَّ
 اْلَعن اللَُّهمَّ ) :قلنا لو واحدة مرَّة تأقُر  لو حّتَّ  مرات أربع تُقرأ العبارة ىذه ،القنوت آخر يف ادلوجودة الِعبارة

ِبُهم اللَُّهمَّ  - العبارة ىذه مثَلً  - فَاِطَمة وآلِ  فَاِطَمة قَاتِِلي ِاْلَعن اللَُّهمَّ  ،فَاِطَمة َوآلِ  فَاِطَمة ظَاِلِمي  َعذ 
 َسيِّد قنوت من نأخذىا العبارة ىذه األقل على (،نالَعاَلِمي َربَّ  آِمينَ  النَّار َأْىلُ  ِمْنوُ  َيْسَتِغيثُ  َعَذابَاً 

ِبُهم اللَُّهمَّ ) :األوصياء  (.الَعاَلِمين َربَّ  آِمينَ  النَّار َأْىلُ  ِمْنوُ  َيْسَتِغيثُ  َعَذابَاً  َعذ 
ا ،وىناؾ ىنا وادلشاكل الِفنت تُثًن الَّيت باللَّعن اجملاىرة الصّيغ ىذه إىل أدعو ل إنَّين قلت كما  أدبُ  ىو ِإظلَّ
 وىي أجيالنا ننشئ أف فعلينا الصََّلة عن نتحدَّث وضلنُ  ،واجباتنا من واجبٌ  اللَّعنُ  ،العصمة بيت أىل

 زُلَمَّداً  نذكر كي ُنصلِّيها الَّيت الصََّلة ىذه ُرسـو مجلة فمن ،البيت أىل لنا رمسو ما حبسبِ  صَلهتا تؤدِّي
 يف الركوع أويف القنوت يف إمَّا اللَّعن من فَلبُدَّ  والَّباءة الولية بٌن ما فهي تشريعها ىو ىكذا زُلَمَّد وآؿ

 مثالً  لكم أخذ اآلف ،الكرمي الُقرآف يف واضحة القضّية ىذه .الصََّلة تعقيبِ  يف األقل على أو السجود
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 نقرأ ،األخرى تلو أحدعلا آيتاف ،81 واآلية ،86 اآلية ،األحزاب سورة من ،األحزاب سورة من واحداً 
 :األحزاب سورة من ،81 واآلية ،86 اآلية ،اآليتٌن عليكم سأقرأ اآليتٌن

 َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  ،﴾حَسٍٍِّْبً ًَسٌٍَُِّّا عٍٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّرٌَِٓ ؤٌَُّيَب ٌَب اٌنَّبًِِّ عٍََى ٌُصٌٍََُّْ ًٍَََِبئِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :86 آية
 .86 آية ىذه ،َأْعَداَءُىم َواْلَعن فَػَرَجُهم وَعجِّل زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ 

ٍَْب فًِ اٌٍَّوُ ٌَعَنَيُُُ ًَزَسٌٌَُوُ اٌٍَّوَ ٌُؤْذًَُْ اٌَّرٌَِٓ إَِّْ﴿ :81 آية  فَػَقد َعِليَّاً  آَذىَ  َمن) ﴾،ُِّيٍِنبً عَرَاببً ٌَيُُْ ًَؤَعَدَّ ًَاٌْأخِسَةِ اٌدُّٔ
َرِت  آَذى َمن ،آَذاين  فَػَقد فَاِطَمة آَذى َمنْ  ،آَذاين   (.آَذاين  فَػَقد ِعتػْ

 برارلهم يف خطبهم يف حديثهم يف بالصََّلة اللَّعن إحلاؽ يف الشِّيعة عليو الَّذي الذَّوؽ أفَّ  تَلحظوف أل
 الشِّيعة على ادلخالفوف يعرتضُ  فحينما ،الُقرآين وادلذاؽ الُقرآين للسِّياؽ وفقاً  جاء األمر هبذا يهتموف للَّذين

م  ًٍَََِبئِىَخَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ :األحزاب سورة يف األخرى بعد إحداعلا آيتاف ىاتاف !!الُقرآين ادلذاؽِ  على يعرتضوف إهنَّ

 اٌدٍَُّْٔب فًِ اٌٍَّوُ ٌَعَنَيُُُ ًَزَسٌٌَُوُ اٌٍَّوَ ٌُؤْذًَُْ اٌَّرٌَِٓ إَِّْ ۞ حَسٍٍِّْبً ًَسٌٍَُِّّا عٍٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّرٌَِٓ ؤٌَُّيَب ٌَب اٌنَّبًِِّ عٍََى ٌُصٌٍََُّْ

 وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي صَلتنا يف ُنصلِّي حٌن وضلنُ  ،الُقرآف منطق ىو ىذا ،﴾ُِّيٍِنبً عَرَاببً ٌَيُُْ ًَؤَعَدَّ ًَاٌْأخِسَةِ
  .والعرتة الكتاب منهج ذوؽُ  وىذا الُقرآف منطقُ  ىو ىذا ،زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  أعداء ونلعنُ  زُلَمَّد
 ،ديننا وىذا ثقافتنا ىذه ،باآلخرين لنا شأف ل ،باآلخرين نصطدـ أفْ  نريد ل ضلنُ  ،تطعيم دبثابة ىو اللَّعن
 يف ادلناعة تُعطينا دبضادات أنفسنا نَُطعِّم كي نلعن أف نريد إنَّنا ،اآلخرين نثًن كي نَلعن أفْ  نريد ل ضلنُ 

 من قطعاً  ،الكراـ ومراجعنا ُعلمائنا وبأيدي الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة اخرتؽ الَّذي القذر الفكر ىذا مواجهة
 حقائق يعلموف فَل ،القضيَّة ىذه يف ُمركَّبٍ  جهلٍ  من يعانوف أيضاً  ىم ،ُخدعوا أيضاً  ىم ،سيء قصدٍ  دوف

 والدليل ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العصمة بيت أىل حديثِ  على اطَلعهم عدـ بسبب األمور
  .البيت أىل حديث من خلية واألحاديث وااضرات الُكتب أمامكم الواقع

م يُعقل فَل ،لباف كاف لو ذلك لباف البيت أىل حديث يعلموف النَّاس كاف لو  أىل أحاديث يعرفوف أهنَّ
 يا :قال) ،لولده قاؿ الَّذي كهذا! !ذلك ؽلكنُ  ل ؟منطقي ىذا ىل بغًنىا يتحدَّثوف هبا يتحدَّثوف ول البيت

 إلى ذىبوا إذا إنَّهم - العلماء يعين - الر جال ألنَّ  :قال ؟كيف :فقال ،الر جال أفواه من العلم ُخذ بني
 أو ،غلدوف ما أحسن يشرتوف ،نظرىم وجهة من قطعاً  - يجدون ما أحسن يشترون فإنَّهم الُكتب أسواق

 ونرأسيق بيوتهم إلى عادوا إذا وإنَّهم ،يجدون ما أحسن يشترون فإنَّهم - الشَّائع العامة الوجهة من
 وإذا ،ونرأيق ما أحسن سيحفظون فإنَّهم قرأوا وإذا - باألحسن يهتموف يعين - يشترون ما أحسن
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  .الطبيعي ادلنطق ىو فهذا (،يحفظون ما أحسنَ  أحاديثهم في سيذكرون فإنَّهم َحِفظوا
م وإعَلميينا وفضائياتنا وخطبائنا ومراجعنا علمائنا من ادلتحدِّثوف يتحدَّث فحينما  ما بأحسنِ  يتحدَّثوف إهنَّ
 اجلهاتِ  ُكلِّ  من ،شيء ُكلِّ  من عندىم.!! .البيت أىل عن عندىم شيء ل ؟عندىم فماذا ،عندىم
ثوا البيت أىل عن ربدَّثوا وإذا ،البيت أىلِ  من إلَّ  البيت أىل عن البعيدةِ   جاءوا أو سطحياً  حديثاً  ربدَّ

 اللَّعن ضلتاج فإنَّنا .ادلوجود الواقع ىو ىذا ،النَّاصب الفكر إىل البيت أىل حديث يف األقرب ىي بكلماتٍ 
 ضُلصِّن أفْ  نستطيع كي السَّقيفة لفايروسات ادلضادات هبذه أنفسنا نَُطعِّم كي وأبناءنا أجيالنا نُطعِّم كي

 ىي اخرتقت ،كَلـ رلرَّد ىذا ،اخرُتقت ىي فعَلً  والَّيت النَّاصبية بالثَّقافة زُبرتؽ ل كي وقلوبنا عقولنا
ينيَّة مؤسَّستنا والسَّببُ  سُلرتقة وىي اخرتقت  عن وُتدافع ،تدري ل وىي سلرتقة األخرى ىي سُلرتقةٌ  ىي الَّيت الدِّ

  .البيت أىل فكر أنَّوُ  على النَّاصب الفكر ىذا
 وىي العسكري إمامنا تفسًن يف الرِّواية ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكري احلسن إمامنا عن الرِّواية ىذهِ 

 ِإن ي اهلل َرُسولِ  اْبنَ  يَا :ِللصَّاِدق قَالَ  رَُجالً  َأنَّ  - عديدة أخرى مصادر ويف الوسائل مستدرؾ يف موجودةٌ 
 ما عاجز أنا - ؟َحاِلي َفَكيفَ  ،َواللَّْعن َأْعَداِئُكم ِمنْ  البَ َراَءة ِإلَّ  َأْمِلك َوَلْستُ  ُنْصَرِتُكم َعنْ  بَِبَدِني َعاِجزٌ 
 الصَّاِدقُ  فَ َقالَ  ؟َحاِلي َفَكيفَ  ،َواللَّْعن َأْعَداِئُكم ِمنْ  البَ َراَءة ِإلَّ  َأْمِلك َوَلْستُ  - اإلمكانية عندي

ثَِني :َعَليو اهللِ  َصَلواتُ   الَبيت َأْىل ُنْصَرتِنا َعنْ  َضُعف َمنْ  :قَالَ  اهلل َرُسولِ  َعنْ  َجد ه َعنْ  أَبِيوِ  َعنْ  أَِبي َحدَّ
 ما أو الرتاب ىو إمَّا ؛الثَّرى - الَعْرش ِإلى الث ََّرى ِمن اأَلْماَلك َجِميع َصْوتو بَ َلغَ  َأْعَداَءنَا َصاَلتِو ِفي فَ َلَعن
 ِفي فَ َلَعن الَبيت َأْىل ُنْصَرتِنا َعنْ  َضُعف َمنْ  - يقولوف كما الرتاب ربت الَّذي الرتاب ،الرتاب ربت

 َلْعَناً  َأْعَداَءنَا الرَُّجلُ  َىَذا َلَعن َفُكلََّما ،الَعْرش ِإلى الث ََّرى ِمن اأَلْماَلك َجِميع َصْوتو بَ َلغَ  َأْعَداَءنَا َصاَلتِو
 َىَذا َعْبِدك َعَلى َصل   اللَُّهمَّ  :فَ َقاُلوا ثَ نُّوه ثُمَّ  يَ ْلَعُنوُ  َمنْ  فَ َلَعُنوا - ادلَلئكة ؟ساعدوه الَّذين من - َساَعُدوه

 َأَجْبتُ  َقدْ  تَ َعاَلى اهللِ  ِقَبل ِمنْ  الن َداءُ  فَِإَذا ،َلَفَعل ِمْنو َأْكَثر َعَلى َقَدرَ  َوَلو ِوْسِعو ِفي َما َبَذلَ  َقدْ  الَِّذي
 .اأَلْخَيار اْلُمْصَطَفينَ  ِمنْ  ِعْنِدي َوَجَعلتو اأَلْرَواح ِفي ُرْوِحو َعَلى َوَصلَّيتُ  ِنَدائُكم َوَسِمعتُ  دَعاءَُكم

 ُيَحاِسبُ  وََكيف :اْلُمْؤِمِنين َأِميرُ  ُسِئل -:النَّجفي السرتابادي للُمحدِّث اآليات تأويل يف الرِّواية ىذهِ  أمَّا
 َل  َعَليكِ  َمَضى َيومٌ  َىَذا ِإنَّ  نَ ْفس يَا :َوَقال نَ ْفِسو ِإلى رََجعَ  َأْمَسى ثُمَّ  َأْصَبحَ  ِإَذا :فَ َقالَ  ؟نَ ْفَسو الرَُّجلُ 
 ،َأَحَمْدتِيوِ  ،اهلل َأذََكرتِ  ،ِفيوِ  َعِملتِ  الَِّذي َوَما َأفْ َنيِتيوِ  ِبَما َعنو َيْسأَُلكِ  تَ َعالى َواهلل أََبداً  ِإلَيكِ  يَ ُعودُ 

 بَ ْعدَ  َأَحِفْظِتيو ،َوِوْلِده َأْىِلوِ  ِفي الَغيبِ  ِبَظْهرِ  َأَحِفْظِتيو ،ُكْربَةً  َعنوُ  أَنَ فَّْستِ  ،ُمْؤِمن َأخٍ  َحقّ  َأَقَضيتِ 
 َأَعْنِتي ،َجاِىكِ  ِبَفْضلِ  ُمْؤِمنٍ  َأخٍ  ِغيَبةِ  َعن َأَكَفْفتِ  ،ِغيَبة َعن أو َغيبةِ  َعن َأَكَفْفتِ  ،ُمَخلَِّفيو ِفي اْلَموتِ 
 َوَشَكَرهُ  تَ َعالى اهلل َحَمدَ  َخير ِمنوُ  َجَرى أَنَّوُ  ذََكر فَِإن ِمْنو َكانَ  َما فَ َيذُكر ،ِفيوِ  َصَنعتِ  الَِّذي َما ،ُمْسِلَماً 
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 ىذه زلا - َوَمَحا ُمُعاَوَدتِو تَ ْركِ  َعَلى َوَعَزمَ  تَ َعاَلى اهلل ِاْستَ ْغَفر تَ ْقِصيَراً  َأو َمعِصَيةً  ذََكرَ  َوِإنْ  ،َتوِفيِقو َعَلى
 َوَعرض الطَي ِبين وآِلو ُمَحمَّدٍ  َعَلى الصَّاَلةِ  بَِتجِديد -؟ شيء بأي - نَ ْفِسوِ  عن َذِلك َوَمَحا - ادلعصية

 - ادلؤمنٌن أمًن أعداء - َأْعَدائِو َلْعن َوِإَعاَدةِ  َلَها َوقَ ُبوِلو نَ ْفِسو َعَلى السَّاَلم َعَليوِ  اْلُمْؤِمِنين َأِمير بَيَعة
 ِفي أُنَاِقُشك َلْستُ  :َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَالَ  َذَلك فَ َعل فَإَذا ،ُحُقوِقوِ  َعنْ  َوَداِفِعيو َوَشانِِئيو َأْعَدائِو َلْعن َوِإَعاَدةِ 

 .َأْعَداِئي َوُمَعاَداِتكَ  َأْولَِياِئي ُمواَلِتكَ  َمعَ  الذُّنُوب ِمن َشيءٍ 
 ،الصَّادؽ إمامنا عن ،َجدِّهِ  عن ،أبيو عن ،الرِّضا إمامنا عن الرِّواية هبذه أكتفي لكنَّين ووفًنة كثًنة الرِّوايات

 َل  -:قَاؿَ  ؟ الصَّادؽ قاؿ ماذا الصَّادؽ جده عن ،الكاظم أبيوِ  عن ،الرِّضا عن ،اجلعفري سليماف عن الرِّواية
ة ذلا يُقاؿ أو القنَّبة - الَقْنبَ َرة تَأُكُلوا  طًن تسب وا ول يعين - َتُسبُّوه َوَل  الَقْنبَ َرة تَأُكُلوا َل  :قَالَ  - الُقَّبَّ
َيانَ  تُ ْعطُوه َوَل  َتُسبُّوه َوَل  الَقْنبَ َرة تَأُكُلوا َل  :قَالَ  - ادلؤنثة للقنَّبة وليس للطًن مذكر تسبوه ،القنَّبة  الص ب ْ

ة أو القنَّبة ،القنَّبة التسبيح كثًن الطائر ىذا - الَتْسِبيح َكِثيرةُ  فَِإنَّها -؟ دلاذا بالقنَّبة - ِبَها يَ ْلَعُبون  ،الُقَّبَّ
 ُتَسبِّح ىكذا - َوَتْسِبيُحَها :قَالَ  - الصَّادؽ اإلماـ يقوؿ اإلماـ ؟تسبيحها ىو ما ،التسبيح كثًنة الَقنَّبة فإفَّ 
 التسبيحُ  ىو ىذا ،التسبيح ىو ىذا ،التسبيح ىو ىذا - السَّاَلم َعَليهم ُمَحمَّد آلَ  ُمْبِغِضي اهلل َلَعنَ  -

 ىو أيضاً  التسبيح ومعىن زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على الصََّلة ىو التسبيح معىن بأفَّ  :قُلت حٌن أتتذكروف ،احلقيقي
  .زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  أعداءِ  على اللَّعنُ 
ا كعبة مُسيت الكعبة أفَّ  من ،احللقة ىذه من األوَّؿ اجلزء يف الرِّواية علينا مرت قليل قبل  وىي ،مربعة ألهنَّ

 على بين اإلسَلـ ألفَّ  مربع والعرش ،مربع العرش ألفَّ  مربع ادلعمور والبيت ،مربع ادلعمور البيت ألفَّ  مربعة
 على مضامينو يف يشتمل التسبيحُ  ىذا ،(أكبر واهللُ  اهلل إلَّ  إلو ول هلل والحمدُ  اهلل سبحان) :كلمات أربع
 يف ربدَّثتُ  وأنا ،زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  أعداء على واللَّعنِ  الَّباءة معىن وعلى زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على الصََّلة معىن

 ِحٌن الباقرُ  قاؿ كما ،إليهم نعود أف لبُدَّ  نُغرِّب نشرؽ ضلنُ  يعين (،ُمْحِدِقين ِبَعْرِشوِ  َوَجَعَلُكم) :حينها
 ،َىاُىَنا ِمن ِإلَّ  يُؤَتى ل الِعلم فَإنَّ  ولُيغر ب الَبصري الَحَسن فلُيشر ق) :قاؿ ،البصري احلسن عندهُ  ذكروا
 نعودُ  واحلقيقة احلقّ  إىل نعود أف أردنا إذا غرَّبنا شرَّقنا كذلك وضلن ،فلُيشرِّؽ (،الشَّريف َصدره ِإلى َوأَشارَ 
َيانَ  تُ ْعُطوه َوَل  َتُسبُّوه َوَل  الَقْنبَ َرة تَأُكُلوا َل  - أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  إليهم  ِبَها يَ ْلَعُبون الص ب ْ
 وآلِ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى وَساَلُمو اهللِ  َصَلواتُ  ُمَحمَّد آلَ  ُمْبِغِضي اهللُ  َلَعنَ  َوَتْسِبيُحَها ،الَتْسِبيح َكِثيرةُ  فَِإنَّها

  .ُمَحمَّد
 ىو لعنٍ  عن أربدَّث إنَّين ،اإلعَلمي والصَّخبِ  والضَّجيج الفنت إلثارة ليس قلت كما اللَّعن عن ىنا حديثي

 الصِّراعات عن بعيداً  الثَّقافة ىذه وعلى الفهم ىذا على أجيالنا ننشئ أف ،وصَلتنا عبادتنا طقوس من جزءٌ 
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 ألجلِ  نرتكها ىل ،نصنع فماذا ،ىكذا طقوسنا ،ىكذا ىي صَلتنا ،وادلشاكل الفنتِ  إثارة عن وبعيداً  اجلانبية
 إذا ادلصل ىذا تناولناه ما إذا الَّذي ادلصلُ  ىو وىذا ،طُقوسنا ىذه ،عبادتنا ىذه ،صَلتنا ىذه ؟وُفَلف ُفَلفٍ 

 .األحياف بعض يف والقاتلة ادلضرَّة الفايروسات من والكثًن الكثًن بذلك نتجنَّب فإنَّنا عقيدتنا يف َزرَّقناه ما
  .القذرة الُعيوف من ل ،الطاىرة العيوف من ادلاء صللب كي نذىب أفْ  دائماً  علينا لكن

 ىذه يف لكم نقلتو ما ،القذرة العيوف من حذاري ،وبنات أبنائي أنتم الشِّيعة شباب يا حذاري ،حذاري
اً  بعيداً  ِفراراً  فررتُ  قد ألنَّين ،الصَّافية العيوف من وكمالوِ  بتماموِ  واِ  احللقات  ل ،القذرة العيوف من جدَّ
 أفْ  أستطيع ل ،األغلفة بأحسن ومراجعنا علماؤنا غلَّفها لو حّتَّ  الكريهة روائحها مع أتواءـ أفْ  أستطيعُ 

 أنتم تُقلِّدوهنم الَّذين نفس ؟بادلاسونية يصفوين أل ،علَّمتين ىكذا ادلاسونية ألفَّ  ؟دلاذا أتدروف ،معها أتواءـ
 زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  صَلة أعرؼ أف ادلاسونية علَّمتين ىكذا نعم ،بادلاسونية يصفونين وكَلئهم وتَلمذهتم

 يل وىنيئاً  بصَلتو لو ىنيئاً  ،الشَّافعي صَلة ُيصلِّي أفْ  علَّمتو بادلاسونية يصفونين الَّذين من غًني وعلَّمتْ 
 تُ ْقَبلُ  اهلل َرُسولِ  اْبنَ  يَا ِبَوَليَِتكَ  أنَّ  َأْشَهدُ ) ،عليو وسَلمو ا صلوات األمر صاحبُ  قَِبلها إذا بصَلت

 صلينا لو حّتَّ  فإنَّنا ذلك ُكلِّ  ومع (،الَسي َئات َوتُْمَحى الَحَسَنات وُتَضاَعفُ  اأَلفْ َعال وتَ زَكَّى اأَلْعَمال
 ىذه من زماننا إماـ إىل نعتذر وأفْ  ربَّنا نستغفر أفْ  علينا ادلضامٌن ىذه وبُكلِّ  ادلفاىيم ىذه بُكلِّ  صَلتنا
  .القاصرة النَّاقصة الصََّلة

 كاف الَّذي الدَّعاء بنفس يل ادعو وأنتم لكم أدعو أنا ،معاً  لنتفق أيضاً  لكم أدعو وأنا الدعاء هبذا يل ادعو
 يعيشُ  اإلنساف يبقى أف (،التَ ْقِصير َحد   ِمنْ  اهللُ  َأْخَرَجكَ  َل ) :أصحابوِ  ألخصِّ  الصَّادؽ إمامنا بوِ  يدعو
 ايضاً  أنتم يل ادعو ،احُلَسٌن وآؿِ  احُلَسٌنِ  حِبَقِّ  (التَ ْقِصير َحد   ِمن اهلل َأَخرَجُكم َل ) :دائماً  التقصًن حالة

 ُكل نا وغًني أنا - َمَساِوي َمَحاِسُنوُ  َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي) ،قصًنالت حدِّ  من أخرج ل أف الد عاء ىذا بنفس
 َدَعاِوي َحَقائُِقوُ  َكاَنت َوَمنْ  ،َمَساِوي َمَساِويو َتُكونُ  َل  َفَكيفَ  َمَساِوي َمَحاِسُنوُ  َكاَنت َمنْ  ِإَلِهي - مجيعاً 

  (.َدَعاِوي َدَعاِويو َتُكون َل  َفَكيفَ 
  ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم ... تعاىل ا شاء إفْ  القادـ السَّبت يـو يف يتجدَّد لقاؤنا

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَسةَ اِوشِف احلُسني ؤَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَسةِ وَبشِف ٌَب

 ...لََّس ٌب ...احلُسني ؤَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل ؤِبِْ يف ...ُِحََّّد آيِ لَبئُِِ ًَالٌتِ عٍََى حُصبِحٌُْ ىَبِٔئت ًٌٍٍَت ...خٍَِّعبً اٌدُّعَبء ؤَسْإٌَُىُُ
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 :وفي الختام
ل بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امب كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  و  ل 

فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امب  يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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