
 146الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 3ج  -معا� الصالة 

 1438ربيع الثا�  2م ــ 2017/1/1السبت : 

مّر يف الحلقة األوىل ِمن حلقات (معا� الصالة) ذكر عّدة نقاط، ويف الحلقة الثانية ذكر عّدة إضاءات، وكّل ذلك عبارة عن  ✤

مفردات أحاول يف هذه الحلقات أن أُشكّل منها املستوى األد� لثقافة الصالة يف منهج الكتاب والعرتة وفقاً لطريقة منهج (لحن 
 القول).

 يتواصل يف أجواء الثقافة الزهرائية التي تنهل من �� معارف الكتاب والعرتة. الزال الحديث ●

يف هذه الحلقة سأحاول جاهداً أن أُلّخص املطالب مع كرثتها وتفّرعها، لكنّني سأسلّط الضوء وبنحو ِمن اإليجاز واالختصار عىل  ✤

ونات وحاالت ومظاهر ومراتب.. سأسلّط الضوء عىل بعض من هذه شؤونات الطهارة والتطهّر، فللطّهارة يف ثقافة الكتاب والعرتة شؤ 
 من هذه املطالب.

) وهي حالة ِمن حاالت الطهارة، وهي عىل مراتب (التيمم، الوضوء، الُغسل) وطبعاً إنّني أتحّدث هنا الطهارة الحسيّةهناك ( ❂

أريد أن أتوّغل يف باب ُمفّصل تقع فيه عناوين الطهارات عن طقوس طهارة مرشوطة يف صّحة العبادة ويف صّحة الصالة، ألنّني ال 
 واملُطهّرات والنجاسات واملُنّجسات.

الذي ألجأ� للحديث عن الطهارة هو أّن الحديث يف هذه الحلقات عن (معا� الصالة) والنبي األعظم صّىل الله عليه وآله يقول:  ■

بقي عن الوضوء ألّن الوضوء هو العنوان األوضح واألب� ح� الحديث عن طهور (ال صالة إّال بطهور) وكان حديثي في� تقّدم وفي� 

 الصالة.

(عل�ً أّن حديثي هنا هو عن مضمون الوضوء، عن مضمون الطهارة، عن ثقافة الطهارة يف فقه آل محّمد صلوات الله عليهم، وال 
 الفتاوى واألحكام هي جزء يس� من ثقافة آل محّمد)أعني بفقه آل محّمد الفتاوى واألحكام الرشعية والرسائل العملية.. 

) مصطلح واسع جّداً، ولكن املؤسسة الدينية الشيعية ضيّقت هذا العنوان لتأثّرها بالفكر املُخالف، فقه آل محّمدهذا العنوان: ( ●

ود واإليقاعات والعناوين األخرى التي يف فكان الفقه عند عل�ئنا هو يف دائرة الُفتيا واألحكام الرشعيّة (العبادات واملعامالت والعق

 هذا املجرى)

(وقفة ُمجملة تُبّ� الفارق الكب� ب� الفقه عند آل محّمد، والفقه يف املؤسسة الدينية الشيعية (فقه عل�ئنا ومراجعنا) وبيان سبب 
 د يف فقه آل محّمد؟).ومنشأ تقسيم عل�ئنا الفقه إىل: الفقه األكرب، والفقه األصغر، وهل هذا التقسيم موجو 

 ) وهي حالة أخرى من حاالت الطهارة.الطهارة املعنوية الحسيّةهناك حالة أخرى للطهارة هي ( ❂

الطهارة الحسيّة املعنوية تبدأ من إعالن اإلسالم، إذ من جملة املطهّرات يف أحكامنا الرشعية هو (اإلسالم)، فاإلسالم طهارة معنوية 

يّة للبدن أيضاً.. ولكن هذه املرحلة التي فيها هذا التقسيم (اإلسالم واإل�ان) هي مختّصة مبرحلة للقلب والوجدان وطهارة حس

 التنزيل فقط (أي قبل بيعة الغدير).. والبد هنا من التمييز ب� اإلسالم واإل�ان.

قافة الشيعية وعىل الفقه الشيعي مشكلة عل�ئنا هو عدم التمييز ب� مرحلتي (التنزيل والتأويل) مّ� ألقى بظالله عىل الث ●

لثانية الفتوايئ.. فإىل يومنا هذا ونحن نلحظ يف كتبنا الفقهية ورسائلنا العملية أّن اإلسالم يكفي يف تحّققه اإلقرار بالشهادت� األوىل وا

 وهذا بالضبط الفكر املُخالف آلل محّمد..
حلة التنزيل: أي الفرتة من بداية البعثة إىل بيعة الغدير، يعني ُمنذ بيعة يف مرحلة التنزيل كان هناك إسالم وهناك إ�ان، وأعني مبر 

 الغدير بدأت مرحلة التأويل (يا عيل ستُقاتلهم عىل التأويل ك� قاتلتُهم عىل التنزيل)

ن بداية البعثة وحتّى عل�ً أّن ُمصطلح (التأويل) هنا ليس هو منهج لتفس� القرآن، وإّ�ا هو عنوان للدين.. فالدين يف زمن النبي م
ول بيعة الغدير عنونه النبي بالتنزيل، فالنبي مل يكن قاتلهم عىل القرآن، وإّ�ا قاتلهم عىل اإلسالم بكلّه، والقرآن جزء منه.. فقول رس

 لغدير.الله لسيّد األوصياء (ستُقاتلهم عىل التأويل) يعني ستُقاتلهم يا عيل عىل اإلسالم الذي اتّضحْت صورته بعد بيعة ا

 من سورة الحجرات {قالت األعراب آمنّا قل مل تُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملّا يدخل اإل�ان يف قلوبكم..} 14وقفة عند اآلية  ■

هذا املضمون املوجود يف اآلية هو يف مرحلة التنزيل وليس مرحلة التأويل.. وتعب� (ملّا) هنا يف اآلية هو مبعنى (مل) أي: مل يدخل 

 ن يف قلوبكم، فأنتم يف مرحلة اإلسالم.اإل�ا



هذا العنوان (عّيل أم� املؤمن�) صار بشكل رمزي ورسمي وبنحو رشعي بعد بيعة الغدير، بدليل أّن رسول الله صّىل الله عليه  ●

الغدير صار شيئاً واحداً، ولهذا وآله مل يقل: (عّيل أم� املسلم�) بل قال (عّيل أم� املؤمن�) والسبب: ألّن اإلسالم واإل�ان بعد بيعة 

 صار هذا الّلقب خاّصاً بعّيل.

يف دعاء الندبة نقرأ: (ولوال أنت يا عيل مل يُعرف املُؤمنون بعدي، وكان بعده هدًى ِمن الضالل ونوراً من العمى، وحبل الله املت�  ●

� للمؤمن� فاإل�ان واإلسالم ببيعة الغدير صار شيئاً واحداً، ورصاطه املستقيم...). املسلمون بايعوا عليّاً يف بيعة الغدير عىل أنّه أم

 أي ال يتحقق معنى اإل�ان إّال بالشهادات الثالث.

وقد يقول قائل: أّن هناك روايات عندنا عن النبي وعن األمئة تقول بأّن اإلسالم يتحّقق بالشهادت�.. وأقول نعم هناك روايات،  ●

تقيّة أّما لسان الحقيقة عند آل محّمد فاإلسالم ال يتحّقق إّال بالشهادات الثالث. (عل�ً أّن الحديث يف ولكن هذا الّلسان هو لسان ال
 هذه الحلقات ليس عن هذا املوضوع، ولكنّي أُث� هذه املسائل لتعرفوا كم أّن الثقافة الشيعية بعيدة عن منطق آل محّمد!)

ور حول قضية واحدة، وهي: أّن حقيقة اإلسالم هي يف الشهادات الثالث.. جوهر ما تفس� اإلمام العسكري من أّوله إىل آخره يد ●

عىل  يف هذا التفس� هو هذا: أّن اإلسالم هو اإل�ان، وأّن اإلسالم: الله ، محّمد ، عيل.. ومن دون هذه األركان الثالثة ال معنى لإلسالم

م�ٌ للذين يتّصفون بصفة اإل�ان.. وهذا هو املفرتض أن يكون بعد بيعة أرض الواقع، وهذا هو معنى (عّيل أم� املؤمن�) يعني أ 

 الغدير.

قوله تعاىل {إّن الدين عند الله اإلسالم} هذا هو نفسه اإلسالم الذي بدأ منذ بيعة الغدير، والذي هو بعينه اإل�ان.. وكذلك قوله  ●

 تعاىل {وَمن يبتغِ غ� اإلسالم ديناً فلن يُقبل منه} اإلسالم هو اإل�ان ك� ذكرت.

ة من حاالت الطهارة هي (حالة الطهارة الحسيّة املعنوية) التي تبدأ من عل�ً أّن الذي ساقني للحديث عن هذه القضيّة هو أّن حال
إعالن اإلسالم إن كان يف زمان التنزيل من إعالن اإلسالم بالشهادت�، أو يف مرحلة التأويل من إعالن الشهادة بالشهادات الثالث.. بل 

جّو العام فقط، أّما يف الجّو الخاص يف جّو املجموعة التي كان النبي إنّه حتّى يف مرحلة التنزيل كان إعالن اإلسالم بالشهادت� هو يف ال

يتمثّل  يُطلق عليها "شيعة عّيل" فكان اإلسالم يف الجّو الخاص من البداية هو (التوحيد النبّوة الوالية).. وأّما بعد الغدير فإعالن اإلسالم
 بالشهادات الثالثة.

اإلسالم يف مرحلة التأويل التي بدأت منذ زمان بيعة الغدير، وتتكامل شيئاً فشيئاً إىل ظهور فالطهارة املعنوية الحسيّة تبدأ بإعالن 

 ومعنى املثال املستأنف: هو التأويل الكامل. -ك� تقول الروايات  -إمام زماننا عليه السالم حيث يأتينا باملثال املستأنف 

) حالة ِمن الت�زج في� من الت�هي ب� الطهارة الحسيّة واملعنوية حالةهناك حالة أخرى أرشت لها يف الحلقة املاضية وهي ( ❂

 بينه�.

]: (قال: إذا سّميت يف الوضوء طَهُر جسدك كلّه وإذا مل تُسّم 3وقفة عند رواية إمامنا الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■

 مل يطهُر من جسدك إّال ما مّر ّعليه املاء). قطعاً هذا الكالم يشتمل عىل املعا� املتقّدمة:

 ة املعنوية ح� أعلن إسالمه وإ�انه بالتوحيد والنبّوة والوالية،أوالً: هذا املتوضئ قد تطهّر بالطهارة الحسيّ  ●

 ثّم تطهّر بالطهارة الحسيّة بحسب طقوسها ومناسكها الواردة عن آل محّمد، ●

ولكن اإلمام هنا يتحّدث عن الحالة الثالثة وهي حالة الت�هي والت�زج ب� الطهارة الحسيّة واملعنوية فيقول (إذا سّميت يف 

ء..) فلم يقل اإلمام مثالً: إذا دعوت بالدعاء الكذايئ، أو الذكر الكذايئ وإّ�ا يقول: (إذا سّميت يف الوضوء..) فاإلمام يتحّدث عن الوضو 
(تسمية) ترتتّب عليها طهارة ماديّة ومعنوية يف نفس الوقت، وإن كان الحديث هنا بالدرجة األوىل هو عن الطهارة املعنوية، الطهارة 

 النورية.

 وقفة عند حديث اإلمام الرضا يف [الفقه الرضوي] الذي يُبّ� فيه اإلمام املراد من التسمية يف الوضوء ■

 (َمن ذكر الله عند وضوئه طَهُر جسده كلّه، وّمن مل يذكر اسم الله يف وضوئه طَهُر ِمن جسده ما أصابه املاء)

 سمية؟الحديث هنا عن اسم، عن تسمية.. ولكن ما املراد من هذه الت

 -قول اإلمام (وّمن مل يذكر اسم الله يف وضوئه) ُمصطلح (التسمية) قد يُراد منه ذكر البسملة، والبسملة حقيقتها يف مضمونها  ●

كهذه الرواية الواردة عنهم: (بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إىل اإلسم األعظم ِمن  -ك� تقول كل�تهم الرشيفة صلوات الله عليهم 

إىل بياضها). كلمة واضحة وبليغة جّداً.. هل هناك بُْعد ب� سواد الع� وب� بياضها؟! فالبسملة أقرب إىل اإلسم األعظم،  سواد الع�
 الحديث هنا عن اإلسم األعظم.



ملبعث وهذا اإلسم األعظم الذي تختفي حقائقه بنحو ُمجمل يف آية البسملة هو نفسه الذي يتحّدث عنه الدعاء الذي يُقرأ يف ليلة ا

َك والدعاء الذي يقرأ يوم املبعث أيضاً، دعاء أّوله (اّللهّم إّ� أسألك بالتجّيل األعظم يف هذه الّليلة) إىل أن يقول الدعاء: (وباسم
سم األعظم األعظم األعظم، األجّل األكرم الذي خلقته فاستقّر يف ظلّك، فال يخرج منك إىل غ�ك) الدعاء يقول: الذي خلقته، أي أّن اإل 

 األعظم مخلوق.

، أّول عنوان يتبادر إىل الذهن هو (اإلسم األعظم) والبسملة أقرب إليه من سواد الع� إىل بياضها.. فهنا جاء ذكره يف دعاء ليلة املبعث
الحقيقة قيقتهم (وأيضاً يُذكر يف دعاء يوم املبعث. فأّي حقيقة هذه التي خلقها الله واستقرّت يف ظلّه فال تخرج منه إىل غ�ه؟! إنّها ح

). وهذا اإلسم األعظم هو نفسه الذي عّرب عنه القرآن باإلسم األعىل، ك� يف قوله تعاىل {سبّح اسم ربّك األعىل} عل�ً أّن املُحّمدية

 (األعىل) هنا وصف لإلسم وسيتّضح ذلك.

ماله يتزىّك* وما ألحٍد عنده من نعمٍة تُجزى* إّال وما بعدها ِمن سورة الّليل: {وسيُجنّبها األتقى* الذي يُؤيت  17وقفة عند اآلية  ■

 ابتغاء وجه ربّه األعىل}.

األعىل هنا يف اآلية أيضاً وصف للوجه، وهذه الصياغة الرتكيبية يف التعب� القرآ� تتجّىل يف سورة الرحمن بشكل واضح (أي بالحركة 
إلعرابية لكونها ُمنتهية باأللف املقصورة.. أّما يف سورة الرحمن قوله تعاىل: اإلعرابية الظاهرة) ألّن مفردة األعىل ال تظهر عليها الحركة ا

{كّل َمن عليها فان * ويبقى وجه ربّك ذو الجالل واإلكرام} فإّن وصف "ذو الجالل" هو صفة للوجه ألنّها مرفوعة بالواو، والصفة 

م أن يكون التعب� مجرور بالياء "ذي الجالل"، ألّن املوقع اإلعرايب تتبع املوصوف يف اإلعراب، لو كان تعب� "ذو الجالل" وصف لربّك للز 
 لـ(ربّك) هو أنّه مجرور باإلضافة. إذن وصف "ذو الجالل" هو للوجه هنا.

 وعىل هذا يكون وصف (األعىل) يف قوله تعاىل {سبّح اسم ربّك األعىل} هو لإلسم أيضاً وليس لربّك.

: {وهو الذي يبدأ الخلق ثّم يُعيده وهو أهون عليه وله املثُل األعىل يف الس�وات واألرض وهو من سورة الروم 27وقفة عند اآلية  ■

 العزيز الحكيم} هذا املثل األعىل املذكور يف اآلية هو َمثٌَل لله.

يز الحكيم} نفس التعب�. من سورة النحل: {لّلذين ال يؤمنون باآلخرة َمثَُل الَسوء ولله املَثَل األعىل وهو العز 60وقفة عند اآلية  ■

إذ نقول يف الزيارة ونحن نخاطب أهل  -التي متثّل القول البليغ الكامل  -وهو نفسه املثل األعىل املذكور يف الزيارة الجامعة الكب�ة 

 البيت عليهم السالم:
ورى، وورثة األنبياء، واملَثَل األعىل، (السالم عىل أمئة الهدى، ومصابيح الدجى، وأعالم التقى، وذوي النهى، وأوىل الِحجى، وكهف ال

والدعوة الحسنى، وُحَجج الله عىل أهل الدنيا واآلخرة واألوىل ورحمة الله وبركاته) هم صلوات الله عليهم املَثَل األعىل، وهم اإلسم 

لصادق عليه السالم مع داوود بن األعظم األعظم الذي خلقه الله فاستقّر يف ظلّه فال يخرج منه إىل غ�ه.. ومّر علينا حديث اإلمام ا

كث�، ح� قال عليه السالم: (يا داود نحن الصالة يف كتاب الله عّز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحّج ونحن الشهر الحرام 
 ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله)

سدك كلّه وإذا مل تُسّم مل يطهُر من جسدك إّال ما مّر عليه املاء) الحديث عن اإلسم فقول اإلمام (إذا سّميت يف الوضوء طَهُر ج ■

 األعظم، اإلسم األعىل، عن اإلسم األكرب.

 وقفة عند دعاء نرش املُصحف الذي هو من أع�ل ليايل القدر، والدعاء يف [مفاتيح الجنان] نقول يف الدعاء: ■

ما فيه وفيه اسمك األكرب وأس�ؤك الحسنى، وما يُخاف ويُرجى أن تجعلني ِمن ُعتقائك من النار) (الّلهم إّ� أسالَك بكتابك املُنزل و 

 وتدعو مبا بدا لك من حاجة.

دعاء يُقرأ يف أرشف شهر وهو شهر رمضان، ويف أرشف ليايل وهي ليايل القدر، وتضع ب� يديك أرشف كتاب وهو (القرآن) وتدعو 
 مبا بدا لك من حاجة. بهذه الكل�ت ثُّم تدعو بعدها

 يف قوان� منظومة الدعاء هناك قانون واضح ورصيح جّداً بيّنه لنا املعصومون عليهم السالم. ●

 وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف] ■

ب عن الس�ء حتّى يُصّيل عىل محّمد (عن صفوان الج�ل، عن أيب عبد الله عليه السالم قال: كّل دعاء يُدعى الله عّز وجل به محجو 
 وآل محّمد)

يكون محجوب عن الس�ء ألّن اإلنسان ال �تلك الطاقة والقدرة أن يتواصل مع الَغيب.. فهو  -دون استثناء  -السبب يف أّن كّل دعاء 

ا املضمون، الروح، أّن الدعاء وأّن بحاجة إىل قّوة دافعة.. والصالة عىل محّمد وآل محّمد التي ترفع الُحجب عن الدعاء، املراد منه
 الذكر ِمن دون محّمد وآل محّمد ال معنى له.. الصالة عىل محّمد وآل محمّد هو عنوان هو إشارة إىل معرفتهم والتمّسك بواليتهم. 

 باب النوادر (نوادر جوامع التوحيد) -] 1وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■



(عن معاوية بن عّ�ر عن أيب عبد الله عليه السالم يف قول الله عّز وجل: {ولله األس�ء الحسنى فادعوه بها} قال: نحن والله األس�ء 

 باد عمالً إّال مبعرفتنا).الحسنى التي ال يقبل الله من الع
املضام� واحدة.. فالحديث السابق يقول (كّل دعاء يُدعى الله عّز وجل به محجوب عن الس�ء حتّى يُصّيل عىل محّمد وآل محّمد) 

 وهنا اإلمام يقول:

 اإلسم األكرب، ويتجّىل يف األس�ء (نحن والله األس�ء الحسنى التي ال يقبل الله من العباد عمالً إّال مبعرفتنا) الله تعاىل يتجّىل يف
 الُحسنى أيضاً.. واإلسم األكرب هم، واألس�ء الحسنى هم أيضاً.. إنّها مجايل آل محّمد صلوات الله عليهم.

 باب حدوث األس�ء -] 1وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■

، وبالّلفظ غ� ُمنطَق  -ال يوجد له لفظ  -الله تبارك وتعاىل خلق اس�ً بالحروف غ� ُمتصّوت  (عن أيب عبد الله عليه السالم قال: إنّ 

ٌد عنه الحدود، محجوٌب عنه حّس كّل  وبالشخص غ� ُمجّسد، وبالتشبيه غ� موصوف، وبالّلون غ� مصبوغ، منفٌي عنه األقطار، ُمبعَّ

أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل آخر، فأظهر منها ثالثة أس�ء لفاقة الخْلق  ُمتوهم، ُمسترت غ� مستور، فجعله كلمة تاّمة عىل

إليها، وحجب منها واحداً وهو اإلسم املكنون املخزون، فهذه األس�ء التي ظهرت، فالظاهر هو الله تبارك وتعاىل، وسّخر سبحانه 
 خلق لكّل ركن منها ثالث� اْس�ً فعالً منسوباً إليها فهو الرحمن، لكّل اسم ِمن هذه األس�ء أربعة أركان، فذلك اثنا عرش ركناً، ثمّ 

لعزيز، الرحيم، امللك، القدوس، الخالق البارئ، املصّور، الحّي القيّوم ال تأخذه ِسنة وال نوم، العليم، الخب�، السميع، البص�، الحكيم، ا

م، املؤمن، املهيمن، البارئ، املُنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، الجبّار، املُتكّرب، العّيل، العظيم، املُقتدر القادر، السال 
املُحيي، املميت، الباعث، الوارث، فهذه األس�ء وما كان من األس�ء الحسنى حتّى تتم ثالث مئة وست� اس�ً فهي نسبة لهذه األس�ء 

ء الثالثة أركان، وحجب اإلسم الواحد املكنون املخزون بهذه األس�ء وهذه األس� -التي تجلّت من هذا اإلسم املخلوق  -الثالثة 

 الثالثة وذلك قوله تعاىل: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله األس�ء الحسنى}..).

ّول يف كالم اإلمام يكفي قول اإلمام يف وصف اإلسم األعظم (خلق اس�ً بالحروف غ� ُمتصّوت، وبالّلفظ غ� ُمنطَق) هو التعب� األ  ●

ح� قال اإلمام (بالحروف غ� متصّوت) ألنّه إذا مل توجد أصوات وال حروف فال توجد ألفاظ حينئٍذ.. ألّن األلفاظ تتألف من حروف 
والحروف هي أصوات.. ولكن اإلمام يُكّرر هذه التعاب� لتأكيد هذه الحقيقة: وهي عدم وجود إشارات صوتية أو لفظية وحتّى 

ذهنية، فيُبِعد عن أذهاننا أّي لون من ألوان التحديد؛ وذلك لبيان عظمة هذا اإلسم فهو اإلسم األعظم، هو اإلسم األكرب، هو اإلسم 

 األعىل.

قول اإلمام يف وصف اإلسم األعظم (ُمسترت غ� مستور) ُ�كن أن أقرّب املعنى بهذه الرواية (ُسّميت فاطمة ألّن العقول فُطمت  ●

تها) فهي غ� مستورة، وإّ�ا عظمة الحقيقة املُتجلّية فيها جعلتها حقيقة ُمسترتة.. ألنّها لو كانت مستورة بسرت، فإنّه برفع عن معرف

هذا السرت تتمكّن العقول ِمن الوصول إليها، فهي حقيقة ُمسترتة ألّن عقول الخلق قد قُطعت عن معرفتها، فال ُ�كن أن تقرتب منها 
 رتة بعظمتها.العقول.. هي ُمست

قول اإلمام يف وصف اإلسم األعظم (فجعله كلمة تاّمة) الكلمة التاّمة والكلمة األتم هم صلوات الله عليهم، ك� يف الرواية (كان  ●

 الله ومل يكن معه يشء، ثّم تكلّم بكلمة..)

ىل تجلٍّ ِمن تجلّيات اإلسم األكرب، أّما قول اإلمام يف وصف اإلسم األعظم (فالظاهر هو الله تبارك وتعاىل) هذا اإلطالق هو ع ●

اإلطالق األّول يف بداية الحديث (إّن الله تبارك وتعاىل) فهذا اإلطالق هو عىل الذات التي ذّوتت الذوات، عىل األّول الذي ال أّول 

 جّىل كّل الوجود.ألّوليته وال آخر آلخريّته، عىل الذي فاض بالكلمة التاّمة وتجّىل فيها ومن تلك الكلمة التاّمة ت

 عل�ً أّ� رشحت هذا الحديث يف برنامج [يا عيل] فيُمكنكم أن تعودوا إىل هذا الربنامج.

 هذه املضام� هي هي التي جاءت يف دعاء البهاء (الّلهم إّ� أسألَك ِمن بهائك بأبهاه، ِمن ج�لك بأجمله...) ●

هّم إّ� أسألك برحمتك التي وسعت كّل يشء، وبوجهك الباقي بعد فناء كّل وهي نفس املضام� املوجودة يف أّول دعاء كميل (الّل ●

يشء، وبأس�ئك التي مألت أركان كّل يشء) وإّ�ا أُش� إىل دعاء كميل ألنّه دعاء معروف وإّال فإّن كّل األدعية هي أيضاً عىل هذا 

 النسق. وهذا األمر يجري يف كّل األدعية واملُناجيات.

تفهموا حديث آل محّمد عليهم السالم فافهموه حديث آل محّمد من خالل حديثهم وكل�تهم، فكالمهم يرشح  إذا أردتم أن ■

 ) النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غ�ه.كالمكم نوربعضه بعضاً، وهم األعرف بكالمهم.. وهذا معنى (

ّال ما مّر ّعليه املاء) إنّه اإلسم األعظم، اإلسم األعىل، (إذا سّميت يف الوضوء طَهُر جسدك كلّه وإذا مل تُسّم مل يطهُر من جسدك إ ■

 اإلسم األكرب.. ما ُعّرب عنه يف كالمهم بالذكر األكرب، هم الذكر األكرب.



 الذكر يف جوهره الذكر القلبي. -إذا كنّا نتحّدث عن طقوسية األذكار  -وحين� نتحّدث عن الذكر، فليس املراد الذكر الّلسا� 

محّمد أفضل الذكر البرشي هو أن أذكر الله يف مواضع طاعته وأبادر إىل طاعته، وأن أذكره يف مواضع معصيته وأكّف  يف ثقافة آل
 نفيس عن معصيته..فهذا هو أعظم الذكر.

من الذكر الحقيقي هو الذي يت�زج مع وجدان اإلنسان ويرتتّب عليه العمل باألركان.. والِصيغ الّلفظية هذه تأيت ُمكّملة يف ِض 

النه منظومة األذكار.. وإّال ما فائدة األلفاظ ِمن دون أن تتحوّل إىل واقع وجدا� وَملَكة نفسية يعيشها اإلنسان يف زمانه ومكانه، يف إع
 وإرساره، يف الخأل واملأل.

أكرب} نحن ذكر الله ونحن  حديث اإلمام الباقر مع سعد الخّفاف جاء يف آخره: ({إّن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر الله ■

 أكرب). هم اإلسم األعظم، هم اإلسم األكرب، هم اإلسم األعىل، هم اإلسم املكنون املخزون، هم األس�ء الحسنى.

 من سورة الّليل: {إّال ابتغاء وجه ربّه األعىل} 20وقفة عند اآلية  ■

ى قوله تعاىل: {قد أفلح َمن تزىّك* وذكر اسم ربّه فصّىل} (عن ] يف بيان معن2وقفة عند حديث اإلمام الرضا يف [الكايف الرشيف:ج ●

عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال: دخلت عىل أيب الحسن الرضا، فقال يل: ما معنى قوله: {وذكر اسم ربه فصىل} قلت: كلّ� ذكر 

اك فكيف هو؟ فقال: كلّ� ذكر اسم ربّه صّىل اسم ربّه قام فصّىل، فقال يل: لقد كلّف الله عّز وجل هذا شططاً، فقلُت: ُجعلُت فد
 عىل محّمد وآله).

إنّنا نتحّدث هنا عن اإلسم األعظم، عن اإلسم األكرب، عن اإلسم األعىل، عن اإلسم املكنون املخزون، عن األس�ء الحسنى التي  ■

بادك وخلقك، فتُقها ورتُقها بيدك، بدؤها منك مألت أركان كّل يشء، ونحن نقرأ يف دعاء شهر رجب (ال فرق بينك وبينها إّال أنّهم ع

ي وعودها إليك، أعضاٌد وأشهاد وُمناة وأذواد وَحَفظٌَة ورّواد، فبهم مألَت س�ئك وأرضك حتّى ظهر أن ال إله إّال أنت) هم األس�ء الت

 مألت أركان كّل يشء.

 ومّر علينا يف الزيارة الجوادية يوم أمس (السالم عىل شهور الحول وعدد الساعات، وحروف ال إله إال الله يف الرقوم املُسطّرات) ●

 الخالصة املوجزة: ✤

عىل محّمد ما جاء يف كل�ت إمامنا الرضا عليه السالم يف معنى اآلية {وذكَر اسم ربّه فصّىل} قال اإلمام: كلّ� ذكر اسم ربّه صّىل  -

 وآل محّمد
و هو نفس املضمون املوجود يف الزيارة الجامعة الكب�ة (َمن والكم فقد واىل الله وَمن عاداكم فقد عادى الله وَمن أحبّكم فقد 

 أحّب الله وَمن أبغضكم فقد أبغض الله).

مام زماننا يف دعاء شهر رجب (ال فرق بينك وهذا املضمون يف الزيارة الجامعة الكب�ة (وأمره إليكم) هو نفس املضمون يف كل�ت إ
 وبينها إّال أنهم عبادك وخلقك)

 كان الحديث عن طهارة يت�هى فيها املعنى الحّيس واملعنوي (فإذا سّميت يف الوضوء طَهُر جسدك كلّه) ■

 ليس املراد من التسمية هنا الّلفظ، قد يكون الّلفظ مكّمالً .. املراد من التسمية العقيدة، الحالة املعنوية، أنّك تبني حياتك وتبني 

 دينك عىل هذه املنظومة العقائدية ، هذه هي النية (نيّة املؤمن خ�ٌ من عمله) النية هي املضمون الداخيل لإلنسان.

 اظ، القضية يف املضمون.فالقضية ليست يف األلف

 


