
 152الحلقة  -برنامج [الكتاب الناطق] 
 9ج  -معا� الصالة 

 1438ربيع الثا�  21م ــ 2017/1/20االحد : 

د وصل الحديث بنا إىل حرم الصالة (إىل تكب�ة اإلحرام)، ومّر الكالم أّن تكب�ة اإلحرام تكب�ةٌ ُحسينية.. بوابٌة ُحسينية فتحها سيّ  ✤
 الشهداء

هذه الحلقات قد تكون من أهّم الحلقات يف برنامج [الكتاب  -عىل ما يبدو -هذه الحلقة والحلقات التي تليها يف هذا األسبوع  ✤
اطق] ليست ألهميّة موضوعها، فقد طرحُت يف الحلقات السابقة من برنامج الكتاب الناطق موضوعات أهم.. ولكن ألّن هذه الن

الحلقات ستتناول موضوعاً تدور فصوله حول مثال واضح جّداً سأعرضه ب� أيديكم من جنايات املنهج األبرت ومن آثار الفكر الناصبي 
 يرتبط بثقافة الصالة والعبادة. يف ساحة الثقافة الشيعية في�

 وقد مّر علينا قول اإلمام الباقر عليه السالم: (َمن مل يعرف الصالة فقد أنكر حّقنا) أي َمن مل يعرف الصالة وفقاً لِمذاق أهل البيت
ائهم ثُّم يُّرص عىل أّن ومرشبهم الرشيف صلوات الله عليهم فقد أنكر حّق إمام زمانه.. ف� بالك بالذي يعرف الصالة وفقاً لذوق أعد

هج هذا الفهم مأخوذٌ ِمن آل محّمد افرتاًء عليهم)! وال أتحّدث هنا عن سوء النيّة، وإّ�ا هي ُمشكلة الجهل املُركّب واالرمتاس يف املن
 الناصبي).

هذه الحلقات ال أتناول كّل صغ�ة  ك� أرشت أنّنا وصلنا إىل حريم الصالة، فالصالة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم.. عل�ً أنّني يف ✤
 وكب�ة، وإّ�ا أُسلّط الضوء عىل أهّم املطالب

 وصلنا إىل "تكب�ة اإلحرام" حيُث يكون االبهامان عند شحمتي األُذن. ●

كر رسول الله، وقفة عند هذا املقطع من كالم اإلمام الرضا عليه السالم يف [الفقه الرضوي]: وانو عند افتتاح الصالة ِذكْر الله وذِ  ✤
 ) هل علّمكم أحٌد هذه النيّة؟! -أي نهاية أُذنيك  -واجعل واحداً من األمئة نُصب عينيك وال تُجاوز بأطراف أصابعك شحمة أُذنيك 

ماذا ماذا علّمْت املؤسسة الدينية الشيعية والفضائيات واملنابر الشيعية، ماذا علّموا عوام الشيعة عن مسألة (النيّة) يف الصالة؟!  ■
 كتب الفقهاء يف كتبهم الفقهية ورسائلهم العمليّة وبحوثهم اإلستداللية ودروس الخارج بشأن النّية؟!

نقطة بشأن مسألة النيّة يعرفها املُبتلون يف صالتهم (أعني املُصابون مبرض الشّك يف صالتهم).. وهي أّن (النيّة) هي من النقاط  ✤
 ن مراكز الشيطان.. يعبث الشيطان باملُصلّ�، ثُّم بعد ذلك يضحك عليهم.التي يرتكّز شكّهم فيها. فهي مركز مِ 

وعندنا يف أحاديث أهل البيت، اإلمام الصادق يقول: أكرث موطن وموقف يضحك فيه الشيطان عىل اإلنسان املؤمن حين� يقف 
صاب بالشّك والهََوس والوسواس، وغ� ذلك.. (هنا للصالة ويح�ُ بالقراءة وبإخراج الُحروف، واتّباع قواعد القراءة وأمثال ذلك.. ويُ 

 يضحك الشيطان حتّى يسقط عىل قفاه ِمن كرثة الضحك).

 وأيضاً يضحك الشيطان عىل املؤمن عند (النيّة) ألّن الشيعة ُعلّموا النيّة بطريقة أُخرى، ليست هي طريقة أهل البيت!! ●
 ر الله وِذكر رسول الله، واجعل واحداً من األمئة نُصب عينيك..)فاإلمام الرضا يقول: (وانو عند افتتاح الصالة ِذكْ

هذه الحلقات سأجعلها لرشح هذه الكلمة والوقوف عندها ورشح املطالب املُتعلّقة بها.. فالنية عند آل محّمد يشٌء غ� ُمختلف 
الشيعة.. وستتضح األمور شيئاً فشيئاً .. عل�ً أّن املنهج األبرت عّ� علّمته املؤسسة الدينية الشيعية والفضائيات واملنابر الشيعية لعواّم 

 هو الذي ألغى هذه الحقيقة وألغى غ�ها وغ�ها الكث�!

هذه النيّة قرأتُها عليكم من كتاب [فقه الرضا] أو ما يُسّمى بـ[الفقه الرضوي].. وأّول يشء سأتحّدث به يف هذه الحلقة هوعن  ■
 الرضوي] هذا الكتاب كتاب [الفقه

(قراءة سطور من ُمقّدمة كتاب [الفقه الرضوي] التي كتبها السيّد جواد الشهرستا� (صهْر السيّد السستا�، ووكيله املعروف يف 
إيران).. يذكر يف هذه السطور آراء فقهاء وعل�ء الشيعة يف هذا الكتاب [فقه الرضا] وسيتّضح لكم أّن العل�ء مل تتّفق كلمتهم عىل 

 حد يف هذا الكتاب، وهذا يدل عىل عدم الوضوح وعدم الرؤيّة البيّنة.رأي وا

] تحّدث يف املُقّدمة عن مصادر [بحار األنوار] ومن ب� هذه املصادر كتاب 1الشيخ املجليس يف ُمقّدمة كتابه [بحار األنوار: ج ✤
 [فقه الرضا].

 مقّدمة كتابه بحار األنوار، والقرآئن التي أشار إليها والتي تدّل (قراءة سطور مّ� كتبه الشيخ املجليس بشأن كتاب [فقه الرضا] يف
 عىل أّن هذا الكتاب هو لإلمام الرضا عليه السالم، وأّن أكرث العبارات الواردة يف كتاب [فقه الرضا] موافقة لِ� يذكره الشيخ الصدوق

ه والد الشيخ الصدوق يف رسالته الفقهية البنه الشيخ الصدوق، يف كتابه [َمن ال يحرضه الفقيه] ِمن دون سند، وكذلك موافقة لِ� ذكر 
 وكذلك موافقة لِ� جاء يف كتب فقهاء الشيعة من أحكام فقهية ال يُعلم ُمستندها).

 عرض إج�يل ألقوال عل�ء ومراجع الشيعة يف كتاب [فقه الرضا] صلوات لله عليه. ✤



ليه السالم، وهذا القول يذهب له ُجملة من رموز الشيعة وكبار عل�ئها. (عل�ً أّن ): أّن هذا الكتاب هو لإلمام الرضا ع1القول ( ❂
 هذا الكتاب [فقه الرضا] مكتوب مبثابة رسالة عملية).

 ): أّن كتاب [فقه الرضا] هو كتاب [الرشائع] الذي كتبه والد الشيخ الصدوق كرسالة عمليّة للشيخ الصدوق.2القول ( ❂
ح له من قبل اإلمام املعصوم  وعىل هذا الرأي أقول: أّن والد الشيخ الصدوق هو الفقيه الشيعي الوحيد يف زمان الَغيبت� الذي ُرصّ

أنّه فقيه. (فهل ُ�كن أن يكتب والد الشيخ الصدوق هذا الكالم الوراد يف النيّة وبهذا التفصيل هكذا ِمن عنده من دون دليل؟) قطعاً 
 دعوم من املعصوم.ما ورد يف هذه الرسالة العملية م

وقفة عند مقطع من رسالة بعثها إمامنا الزايك العسكري لوالد الشيخ الصدوق يف كتاب [روضات الجنّات] والتي تُبّ� ترصيح  ●
اإلمام العسكري بأّن والد الشيخ الصدوق (فقيه).. يعني أّن فقاهة والد الشيخ الصدوق كانت حتّى قبل الَغيبة الصغرى.. مّ� جاء 

، يقول اإلمام عليه السالم: (أّما بعد: أوصيك يا شيخي وُمعتمدي وفقيهي أبا الحسن عّيل بن الحس� القّمي، وفّقك الله ملرضاته، فيها
 وجعل ِمن ُصلبك أوالداً صالح� برحمته..)

 فهل هناك ِمن عل�ء فقهاء الشيعة يف عرص الَغيبة الكربى َمن نال وساماً كهذا الوسام؟!
أنّني ال أعبأ هنا مبا يقول الُعل�ء يف هذا الكتاب، فاألصل عندي يف أقوال العل�ء عدم الصّحة حتّى تثبت.. ولهذا لن أعبأ مبا عل�ً 

 يقولون ألّ� سأُطبّق منهج الكتاب والعرتة عىل هذا الكتاب.

مجعول أي: ُمخرتع).. وهذا القول ال دليل عليه.. ): أّن هذا الكتاب [فقه الرضا] مجعوٌل كلّه أو بعضه عىل اإلمام الرضا (3القول ( ❂
 ورغم ذلك حتّى هذا القول فيه مجال ألن نعتمد بعض الكتاب عىل أساس ُحسن الظّن بالكتاب.

): أنّه ع� كتاب [املنقبة] لإلمام الحسن العسكري الذي مل يصل إلينا.. وبحسب هذا القول: فإّن هذا الكتاب سواء كان 4القول ( ❂
 الرضا أو لإلمام العسكري فهو واحد. (صادر عن اإلمام املعصوم).لإلمام 

 ): أنّه من مؤلّفات بعض أوالد األمئة بأمر اإلمام الرضا عليه السالم. (وهذا أيضاً يجعلنا نُحسن الظن بالكتاب).5القول ( ❂

حسن الظن بالكتاب) فإّن األصل يف مرويّات ): أنّه من مؤلّفات بعض أصحاب اإلمام عليه السالم. (وهذا أيضاً يجعلنا نُ 6القول ( ❂
 األمئة وكُتب أصحابهم هو الصحة حتّى يثبت العكس.

التوقّف يف هذا الكتاب.. يعني ال يُعطي رأياً يف الكتاب، وبالتايل إذا توقف فإنّه ال يعتمد عليه.(عل�ً أّن حتّى القائل  :)7القول ( ❂
 أو عدم صّحة أكرثه)بالتوقّف ال يقطع بعدم صّحة هذا الكتاب، 

): أنّه كتاب [التكليف] للشلمغا� الذي رواه والد الشيخ الصدوق. (وحتّى عىل هذا القول فإّن كتاب [التكليف] 8القول ( ❂
 للشلمغا� كان ُمعتمداً عند الشيعة حتّى بعد صدور الّلعنة يف الشلمغا�)

نأخذ بع� االعتبار آراء عل�ء الشيعة) وبالنسبة يل ال أعتمد أبداً وال أعبأ  فكّل اآلراء تدفعنا إىل ُحسن الظن بالكتاب (إذا أردنا أن
 بهذه اآلراء.

(قراءة سطور من كتاب [الَغيبة] للشيخ الطويس تُبّ� أّن كتاب [التكليف] للشلمغا� كان ُمعتمداً عند الشيعة حتّى بعد خروج  ■
 الّلعنة يف الشلمغا�).

: اطلبوه إيلَّ -الحس� بن روح  -ّيل الشلمغا� كتاب التكليف، قال الشيخ يعني أبا القاسم ريض الله عنه يقول: (ملّا عمل محّمد بن ع
روايتها  ألنُظره، فجاؤا به فقرأه ِمن أّوله إىل آخره، فقال: ما فيه يشء إّال وقد ُروي عن األمئة إّال موضع� أو ثالثة، فإنّه كذب عليهم يف

لكتاب ليس فيه مّ� يصدر عنهم صلوات الله عليهم إّال موضع� أو ثالثة بحسب ترصيح النائب الثالث.. فهو لعنه الله..) يعني أّن ا
كتاب ُمعتمد.. ويُضاف إىل ذلك أّن الشيعة ح� سألوا الُحس� بن روح عن كُتب الشلمغا� وكيف يتعاملون معها بعد صدور الّلعنة 

ما قال أبو محمد الحسن بن عيل عليه السالم وقد  -أي يف كُتب الشلمغا�  -: (أقول فيها فيه وكُتبه ُمنترشة يف بيوتهم.. فقال لهم
ُسئِل عن كتب بني فّضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مالء؟ فقال عليه السالم: خذوا منها مبا رووا وذروا ما رأوا). وبنو 

 الم.فّضال عائلة علميّة انحرفوا عن آل محّمد عليهم الس
تاب فأهل البيت يقولون: ُخذوا مبا جاء يف كُتب الشلمغا� من روايات، وأّما آراؤه اطرحوها جانباً.. (وقطعاً هذا الكالم إذا قُلنا أّن ك

 [فقه الرضا] هو عينه كتاب [التكليف] للشلمغا�).
ّن كّل اآلراء تدفعنا إىل ُحسن الظن بالكتاب. هذه هي اآلراء املشهورة بخصوص كتاب [الفقه الرضوي] عند عل�ئنا.. فك� ترون بأ 

من هذه اآلراء تجعلنا نُحسن الظن  6آراء لعل�ء الشيعة،  8(هذا إذا أردنا أن نأخذ بع� االعتبار آراء عل�ء الشيعة) فنحن لدينا 
 بالكتاب.

مع أّن الذين جاؤوا بكتاب [الفقه  -الُفّساق لو فرضنا أّن هذا الكتاب [فقه الرضا] وهذه الروايات املوجودة فيه نقلها لنا أفسق  ■
ولكنّي سأذهب إىل أبعد ما ُ�كن، فأقول: حتّى عىل هذا الفرض، فإّن منهج  -الرضوي] ليسوا فُّساق، وإّ�ا شيعة جاؤوا إىل مكّة للحج



ِمن  6هذا القانون موجود يف اآلية  الكتاب والعرتة يُعطينا قانون واضح يف التعامل مع الكُتب واألحاديث التي يُثار الشّك عليها..
 سورة الُحجرات، قوله تعاىل: {يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسٌق بنبأ فتبيّنوا}

كون يف منت فالقرآن يقول حتّى لو أتاكم بالخرب أفسق الفّساق يف التأريخ ال ترّدوا خربه، وإّ�ا تثبّتوا، تحّققوا، تأكّدوا.. وقطعاً التبّ� ي
وليس السند، ألّن السند واضح لدينا أنّه جاء من أفسق الُفّساق. (لذا ال شأن يل مبا يقوله الرجاليون، مبا يقوله غ�هم.. ال شأن الخرب، 

 بهذه اآلراء التي ذُكرت طاملا أّن قانون منهج الكتاب والعرتة يف كيفية التعامل مع األحاديث املشكوكة واضح وجيل).

 وقفة عند ما يقوله أهل البيت كيفية التبّ� والتثبّت ِمن األحاديث التي تُثار عليها الشكوك. ■

] الذي يُبّ� موقف أهل البيت يف كيفية قبول الخرب أورّده، وهو 1حديث اإلمام الصادق مع ابن أيب يعفور يف [الكايف الرشيف: ج ●
 حديث ينسف علم الرجال نسفاً:

عن اإلمام الصادق عليه السالم: قال: سألته عن اختالف الحديث يرويه من نثق به ومنهم َمن ال نثق به، قال: (عن ابن أيب يعفور 
سواء تثقون به أوال  -إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أوِمن قول رسول اللّه، وإّال فالذي جاءكم به أوىل به 

  الجحيم.. فإّن أهل البيت أرجعونا إىل الكتاب والعرتة، وليس إىل قذارات علم الرجال.) يعني سقط علم الرجال إىل-تثقون به 

عل�ً أّن الرواية ح� تقول (أوِمن قول رسول الّله) فقول رسول الله هو قولهم جميعاً، ك� يقول اإلمام الصادق عليه السالم:  ●
الحس�، وحديث الحس� حديث الحسن، وحديث الحسن (حديثي حديث أيب، وحديث أيب حديث جّدي، وحديث جّدي حديث 

 حديث أم� املؤمن�، وحديث أم� املؤمن� حديث رسول الله، وحديث رسول الله صّىل الله عليه وآله قول الله عّز وجل)

عندنا، أو نعرضه  األمئة أمرونا أن نعرض حديثهم الذي تُثار حوله الشكوك نعرضه عىل كتاب الله املُفّرس بحديثهم املقطوع به ●
عىل حديثهم الذي نقطع به (فهناك ِمن حديث أهل البيت ما هو مقطوع به عندنا).. وسأبّ� يف الجزء الرابع من برنامج [الكتاب 

 الناطق] الذي يحمل اسم: الخامتة.. سأُبّ� فيه كيف نقطع بحديثهم صلوات الله عليهم.
 

الرضوي] أّن فيه بعض املوارد تتّفق مع املُخالف�.. وأقول: أّن كّل الكتب الحديثية هي  ِمن اإلشكاالت التي تُثار عىل كتاب [الفقه ■
ًة، هكذا، فأين الغرابة يف املوضوع؟! ثُّم إّن األمئة عليهم السالم هم يقولون: نحن نتكلّم مبا يوافق القوم، وهذا الكالم يأيت ّمنا تقيّ 

 .وهذا اليشء هومن بديهيات فقه حديث أهل البيت

مرور عىل أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم (سأتجوّل معكم ما ب� آيات الكتاب الكريم وب� أحاديث العرتة  ✤
 الطاهرة يف أجواء معا� الصالة وحكمة الصالة ومضمونها)

تحّدث عن الحكمة والعلّة من ] ت2وقفة عند مقطع ِمن خطبة الصّديقة الكربى الفدكية يف كتاب [عوامل العلوم: عوامل الزهراء: ج ■
الترشيع: (فجعل الله اإل�ان تطه�اً لكم ِمن الرشك، والصالة تنزيهاً لكم عن الِكرب) واإل�ان هو والية عّيل، هو والية الحّجة بن 

أصل الترشيع، وترشيع  الحسن. وقد مرّت اإلشارة إىل أّن الحديث عن الِكْرب هنا عن هو الِكْرب اإلبلييس، ألّن الزهراء هنا تتحّدث عن
العبادات ُمرتبط بقّصة أبينا آدم ك� مّر.. فهذه القضية ُمرتبطة بذلك األفق (مرشوع الخالفة) وهو املضمون الذي أشارت له هذه 

ات اآليات ِمن سورة ص: {قال يا إبليُس ما منعك أن تسجد لِ� خلقُت بيدي أستكربَت أم كنَت ِمن العال�} والعالون بحسب الرواي
 املعصومية هم: محّمد، عيل، فاطمة، الحسن، والحس�.

فصالتنا هي ألجل أن نتنزّه عن الِكْرب يف محرض محّمد وآل محّمد، والعامل كلّه بل الوجود كّله محرضهم.. والتنزّه عن الِكرب ليس يف 
يُعشعش فيها حين� نكون يف محرض محّمد  وقت الصالة فقط. الصالة هي عالج ووسيلة ألجل الخالص وتنزيه نفوسنا ِمن الِكرب الذي

وآل محّمد. (والعامل كلّه محٌرض لِمحّمد وآل محّمد، بل هو دون ذلك). فإّن العامل كلّه ال يكون شيئاً يف محرضهم، فمحرضهم أوسع 
 وأكرب ِمن ذلك.. ولكنّنا نتحّدث بحسب شأننا.

ٍل يف نهر، أي محطّة تنظيف، يك نُنظّف نفوسنا بهذه الصالة للخالص ِمن فهذه الصالة ك� وصفها نبيّنا األعظم مبثابة عملية اغتسا
 الِكْرب يف محرض محّمد وآل محّمد.. وقطعاً هذا املضمون ليس موجود يف صالتنا، فصالتنا شافعية بامتياز!

يقة الكربى.. أّما الهدف ِمن األصل يف جعل الصالة وترشيعها هو تنزيهنا عن الِكْرب يف محرض محّمد وآل محّمد، ك� تقول الصدّ  ✤
 الصالة فتتضح يف كل�ت األمئة صلوات الله عليهم

 باب العلّة التي ِمن أجلها فرض الله الصالة: -] 2وقفة عند كل�ت اإلمام الرضا صلوات الله عليه يف [علل الرشائع :ج ■
جواب مسائله: أّن علّة الصالة أنّها إقرار بالربوبية  (عن محّمد بن سنان أن أبا الحسن عيل بن موىس الرضا كتب إليه في� كتب من

، لله عّز وجل، وخلْع األنداد، وقياٌم ب� يدي الجبّار جّل جالله بالذّل واملسكنة والخضوع واالعرتاف والطلب لإلقالة ِمن سالف الذنوب
الً راغباً  ووضع الوجه عىل األرض كّل يوم خمس مرات إعظاماً لله عّز وجل وأن يكون ذاكراً غ� ناٍس وال بطٍر ويكون خاشعاً متذلـّ

ُمدبّره طالباً للزيادة يف الدين والدنيا مع ما فيه من االنزجار واملداومة عىل ذكر الله عّز وجّل بالّليل والنهار لئال ينىس العبد سيّده و 
 انعاً من أنواع الفساد..)وخالقه فيبطر ويطغى ويكون يف ذكْره لربّه وقيامه ب� يديه زاجراً له عن املعايص وم



هذا هو املعنى الذي أراده ِمن املالئكة وِمن إبليس لكن إبليس استكرب.. أّما املالئكة فقد اتّصفوا بهذه الصفة ح� سجدوا ألنوار 
التسليم محّمد وآل محّمد يف صلب آدم.. وهذا هو التسليم (ح� يتالىش التكّرب من نفوسنا يف محرض محّمد وآل محّمد وذلك يف 

 إليهم).

 بالنسبة لنيّة الصالة فسآيت عليها.. ولكن سأُش� إليها بشكٍل ُمجمل هنا، وأقول: ●
صّيل نيّة الصالة نحن نويناها ح� بايعنا إمام زماننا؛ ألنّنا ح� بايعنا إمام زماننا فنحن بايعناه عىل أن نُطيعه، وجزء ِمن طاعته أن نُ 

أربع، وهكذا.. (ك� هو الحال مع نيّة الصوم يف شهر رمضان، فهذه النيّة موجودة عىل طول الخط،  صالة الُصبح ركعت� وصالة الظهر
 وال تحتاج إىل تجديدها..)

ون أّن فالنيّة موجودة عىل طول الخط (إّ�ا خلَُد أهل الجنان يف الجنان بنيّاتهم، وخلُد أهل الن�ان يف الن�ان بنيّاتهم) فاألمئة يُبيّن
لو خلدوا يف الدنيا فهم عىل نيّة الطاعة، والطالحون لو خلدوا يف الدنيا فهم عىل نيّة املعصية، والطاعة هي الطاعة إلمام الصالحون 

 زماننا واملعصية هي معصية إلمام زماننا.

البون بطاعة واحدة هذا التصوّر املوجود ِمن أنّنا نأيت بطاعة الصالة ُمنفصلة عن طاعة الصيام.. هذا التصوّر خاطىء، فنحن ُمط ●
 إلمام زماننا وهذه الطاعة لها صور، هذه الصور تُسّمى بالطاعات مجازاً.. أّما الطاعة باملعنى الحقيقي الكامل فهي طاعة واحدة.

سب ح� بايعنا عىل الطاعة، فهذه الطاعة شاملة لكّل العبادات وشاملة لكّل ما يأيت من أحكامهم صلوات الله عليهم. (هذه النيّة بح
 منهج الكتاب والعرتة، أّما هذه النيّة التي ُعلّمناها فهي نيّة وفقاً لفقه الشافعي.. وسأبّ� لكم ذلك باملصادر).

]: (عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عن علّة الصالة، فإّن فيها َمْشغلًة للناس 2الرواية الثانية أيضاً يف [علل الرشائع: ج ■
عبٌة لهم يف أبدانهم قال: فيها علل: وذلك أّن الناس لو تُركوا بغ� تنبيه وال تذكر للنبي صّىل الله عليه وآله بأكرث عن حوائجهم، وُمتْ 

وا أناساً ِمن الخرب األّول وبقاء الكتاب يف أيديهم فقط لكانوا عىل ما كان عليه األّولون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ووضعوا كُتُباً ودع
م عليه وقتلوهم عىل ذلك فدرس أمرهم وذهب ح� ذهبوا، وأراد الله تبارك وتعاىل أن ال يُنسيهم أمر محّمد صّىل الله إىل ما ه

عليه وآله ففرض عليهم الصالة يذكرونه يف كّل يوٍم خمس مرّات يُنادون باسمه وتعبّدوا بالصالة وذكْر الله لكيال يغفلوا عنه وينسوه 
 ون هو نفس كالم إمامنا الرضا عليه السالم ح� قال يف نيّة الصالة:فيندرس ذكره). وهذا املضم

كلها (وانو عند افتتاح الصالة ِذكْر الله وِذكر رسول الله، واجعل واحداً من األمئة نُصب عينيك..) هذه هي النيّة.. وهذه النيّة ستأيت بش
عنى الوضوء، وحين� نفهم اإلقامة واألذان بنفس الفهم الذي املُسرتسل بنفس الثقافة التي تحّدثْت عنها الروايات ح� تناولت م

بيّنته كل�تهم صلوات الله عليهم، وحين� نقف ونحن نعرف أّن تكب�ة اإلحرام بّوابة ُحسينية فتحها الحس� لنا يك نتجاوز الُحُجب 
أو تنوي بقلبك: أُصّيل قُربًة إىل الله تعاىل). قطعاً  التي ستخرتقها صلواتنا بسجودنا عىل ترابه الرشيف (فهذا هو الُقرب.. ال أن تتلّفظ

 سنعا� كث�اً يف تطبيق هذه املعا�.. والسبب: ألنّنا ُربيّنا ولفرتة طويلة عىل الصالة الشافعية!
 فترشيع الصالة هو ألجل أن ال ننىس أمرهم صلوات الله عليهم.

املخالفون إىل أنّها خمسة.. فالقرآن الكريم يقول: {أقم الصالة لدلوك  املواقيت األصليّة يف القرآن هي ثالثة وليس ك� يذهب ■
وقرآن الفجر إّن قرآن الفجر كان مشهودا} فهذه هي األوقات املذكورة يف  -بداية الظالم  -إىل غسق الليل  -أي الزّوال -الشمس 

العرص ُمتفّرع عن وقت صالة الظهر ، ووقت العشاء  القرآن.. وأّما وقت العرص والعشاء فهو ُمتفّرع  عن األوقات األصليّة.. وقت
 ُمتفّرع عن وقت صالة املغرب.. فمواقيت الصالة اليومية األصليّة ثالثة يف القرآن وليس ك� يقول النواصب.

خمس  باب العلّة التي ِمن أجلها فرض الله عىل الناس -] 2وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [علل الرشائع: ج ■
 -صلوات يف خمس مواقيت: (عن الحس� بن أيب العالء عن أيب عبد الله، قال: ملا أهبط الله آدم من الجنّة ظهرْت فيه شامة سوداء 

إىل قدمه، فطال ُحزنه وبُكاؤه عىل ما ظهر به فأتاه جربئيل، فقال له: ما يُبكيك  -أعىل رأسه  -يف وجهه وِمن قرْنه  -أي عالمة سوداء 
؟ فقال: لهذه الشامة التي ظهرْت يب، قال: قم فصّل، فهذا وقت الصالة األوىل فقام فصّىل، فانحطّْت الشامة إىل ُعنقه، فجاءه يا آدم

يف وقت الصالة الثانية فقال: يا آدم قم فصّل فهذا وقت الصالة الثانية، فقام فصّىل، فانحطّْت الشامة إىل ُرسّته، فجاءه وقت الصالة 
يا آدم قُم فصّل فهذا وقت الصالة الثالثة، فقام فصّىل فانحطّت الشامة إىل ركبتيه، فجاءه يف الصالة الرابعة فقال: يا الثالثة فقال: 

آدم قم فصّل فهذا وقت الصالة الرابعة، فقام فصّىل فانحطّت الشامة إىل رجليه، فجاءه يف الصالة الخامسة فقال: يا آدم قم فصّل 
فقام فصىل فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه، فقال جربئيل: يا آدم مثل ولدك يف هذه الصالة كمثلك فهذا وقت الصالة الخامسة، 

 يف هذه الشامة، َمن صّىل ِمن ُولدك يف كّل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه ك� خرجَت ِمن هذه الشامة).
فالشجرة التي أكل منها آدم، هي شجرة العلم، شجرة الحسد، هذه الشامة تُش� إىل التكّرب عىل محّمد وآل محّمد وعدم التسليم.. 

هي شجرة تتجّىل من مضمون الوالية لِمحّمد وآل محّمد.. وقطعاً املقصود بالصالة التي تُخرجنا ِمن الذنوب هنا هي الصالة مبنطق 
 وثقافة محّمد وآل محّمد، ال الصالة الشافعية التي علّمتنا إيّاها املؤسسة الدينية.

]: (عن معاوية بن ع�ر عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جّده الحسن بن عيل بن أيب 2واية أخرى يف [علل الرشائع: جر  ■
طالب، قال: جاء نفر من اليهود إىل رسول الله، فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان في� سأله أن قال: أخرب� عن الله عّز وجّل ألّي 



مس مواقيت عىل أًّمتك يف ساعات الّليل والنهار فقال النبي: إّن الشمس عند الزوال لها حلقة يشء فرض هذه الخمس صلوات يف خ
تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيُسبّح كّل يشء دون العرش بحمد ريّب وهي الساعة التي يُصّيل عّيل فيها ريّب، ففرض 

ك الشمس إىل غسق الّليل، وهي الساعة التي يُؤىت فيها بجهنّم يوم القيامة الله عّيل وعىل أمتي فيها الصالة وقال: أقم الصالة لدلو 
التي ف� ِمن مؤمن يُوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قامئاً إّال حرّم الله جسده عىل النار، وأّما صالة العرص فهي الساعة 

عّز وجل ذُّريته بهذه الصالة إىل يوم القيامة واختارها ألُّمتي وهي ِمن أكل آدم فيها ِمن الشجرة فأخرجه الله من الجنّة فأمر الله 
أحب الصلوات إىل الله وأوصا� أن أحفظها ِمن ب� الصلوات، وأّما صالة املغرب فهي الساعة التي تاب الله تعاىل فيها عىل آدم وكان 

الدنيا ويف أيّام اآلخرة يوم كألف سنة ما ب� العرص والعشاء ب� ما أكل من الشجرة وب� ما تاب الله عليه ثالمثائة سنة من أيام 
فصّىل آدم ثالث ركعات: ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حّواء وركعة لتوبته، فافرتض الله عّز وجل هذه الثالث ركعات عىل أُّمتي، 

، وهي الصالة التي أمر� بها ريّب يف قوله وهي الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء، فوعد� ريّب عّز وجل أن يستجيب ملَن دعاه فيها
{فسبحان الله ح� متسون وح� تصبحون} وأّما صالة العشاء اآلخرة فإّن للقرب ظُلمة وليوم القيامة ظُلمة فأمر� الله تعاىل وأّمتي 

 -أي صالة العشاء  -صالة الُعتمة بهذه الصالة يف ذلك الوقت لتُنّور القرب وليعطيني وأّمتي النور عىل الرصاط وما من قدم مشْت إىل 
إّال حرّم الله جسدها عىل النار وهي الصالة التي اختارها للمرسل� قبيل، وأّما صالة الفجر فإّن الشمس إذا طلعْت تطلع عىل قر� 

افر، فتسجد أّمتي قبل طلوع الشمس وقبل أن يسجد لها الك -أي صالة الصبح  -شيطان فأمر� الله عّز وجل أن أُصّيلَ صالة الغداة 
 لله وُرسعتها أحبُّ إىل الله وهي الصالة التي تشهدها مالئكة الّليل ومالئكة النهار قال صدقت يا محمد).

قول الرواية (ف� ِمن مؤمن يُوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قامئاً إّال حرّم الله جسده عىل النار) قطعاً البّد أن  ●
 تطهّراً بالطهور الفاطمي.. ففاطمة هي التي فطمْت شيعتها وذُّريتها عن النار.يكون العبد مُ 

ساعة العرص هي ساعة الوالية (ساعُة عّيل) هي الصالة الوسطى، ولذلك هي ُمساوية لصالة الظهر (فعٌيل هو محمد، ومحّمد هو  ●
 عّيل)

صالة املغرب هي فاطمة .. فهي ب� الرباعية والثنائية، هي الجوهرة الجامعة والحقيقة املُحتوية عىل أرسار النبّوة واإلمامة..  ●
 ة.لذلك كانت ثالثي

من سورة البقرة {حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وقوموا لله قانت�} وما يقوله صادق العرتة يف  238وقفة عند اآلية  ✤
] يف معنى هذه اآلية: (عن عبد الرحمن بن كث� عن أيب عبد الله، يف قوله: {حافظوا عىل الصلوات والصالة 1[تفس� الربهان: ج

�} قال: الصالة رسول الله وأم� املؤمن� وفاطمة والحسن والحس� صلوات الله عليهم والوسطى أم� الوسطى وقوموا لله قانت
 املؤمن�، {وقوموا لله قانت�} طائع� لألمئة)

ألهل البيت؟!  لو أنّنا ُربّينا عىل هذه املضام� وهذه املعا� لكانت صالتنا شيئاً آخر.. وإّال ما هو الفارق ب� صالتكم وصالة املُخالف�
أنتم تُؤّدون نفس صالة املخالف� بنفس املضام� البعيدة عن آل محّمد.. أما سألتم أنفسكم كيف تُسلّمون عىل رسول الله يف خامتة 
الصالة سالماً أبرت عىل طريقة الشافعي من دون السالم عىل عّيل وآل عّيل؟! تُسلّمون عىل النبي ثُّم تفزون تُسلّمون عىل أنفسكم 
وعىل عباد الله الصالح� أمثالكم! والجملة األخ�ة ال تعرفون عىل َمن تُسلّمون ح� تقولون: (السالم عليكم ورحمة الله وبركاته).. 
وثِقوا بأّن حتّى املراجع ال يعرفون وسآتيكم بأجوبتهم وكُتبهم التي كتبوها بأيديهم وهم يقولون أنّهم ال يعرفون عىل َمن يُسلّمون 

 قرة يف تسليم الصالة.يف آخر ف

قول اإلمام الرضا (وانو عند افتتاح الصالة ِذكْر الله وِذكر رسول الله، واجعل واحداً من األمئة نُصب عينيك) هذه املقارنة ب� ذكر  ●
وآل محّمد..  الله وذكر رسول الله موجودة عىل طول الخط.. أساساً نحُن عبيٌد لله، وال نكون عبيداً لله ما مل نكن عبيداً ملحّمد

وصاروا بذلك  -الذي هو من شيعة محّمد وآل محّمد  -والدليل: أّن املالئكة كلّهم سجدوا لنور ِمن نور محّمد وآل محّمد شّع يف آدم 
السجود عبيداً لله.. سجد املالئكة كلّهم يك تتكامل عبوديّتهم بقمع وإزالة التكّرب ِمن النفوس يف محرض محّمد وآل محّمد لبديهة 

 واضحة أّن محّمد وآل محّمد هم أولياء النعم يف هذا الوجود.

محّمد وآل محّمد هم النعمة العظمى والكربى التي أنعم الله بها عىل هذا الوجود، ثُّم خلق كّل يشء ألجلهم ومن أنوارهم..  ●
 ديتنا وطاعتنا لِمحّمد وآل محّمد.فهم أولياء نعمتنا ونحن عبيٌد عندهم.. ومعنى العبودية والطاعة لله ال تتحّقق إّال بعبو 

 جولة يف كتاب مفاتيح الجنان لبيان هذا املعنى أّن محّمداً وآل محّمد هم أولياء نعمتنا يف هذا الوجود. ✤

يف الزيارة الجامعة الكب�ة نقرأ: (وقادة األمم وأولياء النعم... بكم فتح الله وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم �سك  ■
 س�ء أن تقع عىل األرض إّال بإذنه، وبكم ينفس الهم، ويكشف الرض...) إىل أن تقول الزيارة: (وذّل كّل يشء لكم).ال

 فهم أولياء نعمتنا الحقيقيون .. ووّيل النعمة سيّد ونحن عبيده.. ف� عندنا ِمن يشء إّال وبدايته منكم يا آل محّمد ونهايته إليكم.

 الزيارة الرجبيّة الصادرة من الناحية املُقّدسة.. نقرأ فيها: وقفة عند هذا املقطع ِمن ■



ويشفى املريض وما  -املكسور الذي فيه نقص  -(أنا سائلكم وآملكم في� إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يُجَرب املَهيض 
 ..)-أي تنقص  -تزداد األرحام وما تغيض 

الزيارة الجامعة الكب�ة ح� تقول: (مستج� بكم، زائر لكم، الئذ عائذ بقبوركم، يعني أّن كّل يشء هو بأيديكم وهذا ما تقوله 
مستشفع إىل الله عّز وجل بكم وُمتقرّب بكم إليه، وُمقّدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإراديت يف كّل أحوايل وأموري..) فكّل هذا 

 مرتبٌط بهم.

 ن زيارات سيّد الشهداء.. نقرأ فيها:وقفة عند هذا املقطع ِمن الزيارة املُطلقة األوىل مِ  ■
(وبكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم �حو ما يشاء ويُثبت... وبكم تُنبت األرض أشجارها، وبكم تُخرج األرض مثارها، وبكم تُنزل 

بدانكم وتستقّر جبالها عىل الس�ء قطْرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم يُنزّل الله الَغيث، وبكم تُسبّح األرض التي تحمل أ 
 . مراسيها، إرادة الرب يف مقادير أموره تهبط إليكم وتصدُر ِمن بيوتكم..) بل الوجود كلّه يُسبّح بكم.. أّما ذكر األرض هنا فهو ِمصداق

وقفة عند هذا املقطع ِمن دعاء العديلة، نقرأ فيه (ثّم الُحّجة الَخلَف القائم املُنتظر املهدي املُْرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا  ■
وبيُْمنه ُرزق الورى وبوجوده ثبتْت األرض والس�ء..) هذه صور وحاالت ِمن نعم أولياء النعم.. وهذا املضمون جاء أيضاً يف دعاء 

. جاء يف هذا الدعاء: (إىل الله انقلبُت -لِمن كان ُمستطيعاً  -يُحّث األمئة شيعتهم عىل قراءته يومياً بعد زيارة عاشوراء علقمة الذي 
ه عىل ما شاء الله وال حول وال قّوة إّال بالله، ُمفّوضاً أمري إىل الله، ُملجئاً ظهري إىل الله، ومتوكالً عىل الله، وأقول حسبي الل

  وراء الله وراءكم يا ساديت منتهى)وكفى...ليس يل
 


