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 ِمن فعل رّدة كانْت  وأنّها الثّالثة، الّشهادة قضيّة يف الوائيل الّشيخ ذكرهُ  ما هو املاضية الحلقة الحلقة يف إليه أش� ما آخر كان ✤

 .البيت أهل بأحاديث وُمطبَق ُمطبِق جهلٍ  عن ينمُّ  جوابٌ  وهو..) فعل رّدةُ فعل لكل( نيوتن قانون إىل وأشار ..الّشيعة قِبل

 الّشيخ سمعهُ  كالمٌ  هو إّ�ا الوائيل، الّشيخ نتاج من ليَس  الكالم فهذا األطروحات هذه ِعرب يتم الّشيعي التّثقيف أنّ  هي املُشكلة ✤

 ألهل املُخالفة الثّقافة بهذهِ  ثُّقفوا بالعل�ء والّلقاءات الّدروسو  املنابر عرب ثُّقفوا النّاس ِمن ورّدده، وكث�ٌ  كبار عل�ء ِمن الوائيل

 منها عرضت الّتي البيت أهل لثقافة وخائنة وُمتجنّية وُمعتدية البيت، ألهل ظاملة ثقافة وإّ�ا.. فقط ُمخالفة ليست البيت، وهي

 .فقط القليل

 الّشهادة الّسالم عليهم الّرشيفة لنصوصهم وفَهمي ُمعتقدي واألخ�، بحسب الوسطي التّشهّد عن الحديث غد يوم حلقة يف ✤

 خالل ِمن ذلك وسيتّضح الّصالة، صّحة عدم ذلك عىل ويرتتّب للتّشهد، ُمبطٌل  ِذكرها وعدمُ  التّشهد، أجزاء ِمن واجب ُجزءٌ  الثّالثة

 .عليهم الله صلوات املعصوم� كل�ت

 ).البُخاري صحيح ِمن( ِمن أبدأ ):1( النقطة◀

 ]الّصالة تضييع باب[ 1ج-البخاري صحيح يف -

ً  أعرُف  ما( مالك بن أنس حديث ●  ضيّعتم ما ضيّعتم أليس: قال. الّصالة: قيل وسلّم عليه الله صّىل  النّبي عهد عىل كان مّ�  شيئا

 )فيها؟

 ال األحاديث ، هذه)ُضيّعت قد الّصالة وهذه الّصالة، هذه إّال  أدركُت  مّ�  شيئاً  أعرُف  ال(... أنس عن الزّهري عن آخر حديث ●

 مِبحّمدٍ  لها عالقة وال وُمضيّعة، ُمحرّفة القوم فصالةُ .. العنوان هذا تحت وجعلها حرّف، البخاري ولكنّ  الّصالة، وقت بتضييع لها عالقة

 .ُمحّمد وآل

 ]الرّكوع يف التّكب� إمتام باب[ البخاري صحيح يف آخر باب -

 ..).الله رسول مع نصلّيها كُنّا صالةً  الّرجل هذا ذكَّرنا فقال بالبرصة، عنه الله ريض عيلّ  مع صّىل ( حص� بن عمران حديث ●

 ...)ُمحمدّ  صالةَ  هذا ذكَّر�( حص� بن عمران عن آخر حديث ●

 .البُخاري صحيح يف ك� ُمضيّعة القومِ  فصالةُ ؟..إذن القومُ  يُصّيل  كان صالةٍ  فبأيّ 

 :املذاهب صلوات ب� الفارق عىل نظرةً إلقاء ):2( النقطة◀

 عىل أركّز وأنا .الّصالة تفاصيل يف املذاهب بقيّة عن الّشافعي اختلف وقد الّصالة، أحكام تفاصيل يف املذاهب هذه ب� فوارق هناك

 .الّشيعي الفكر عىل الّشافعي والِفقه الّشافعي الِفكر تأث�ات عن يتحّدث الربنامج هذا ألنّ  الّشافعي

 :املذاهب بقيّة عن به� يتميّز الّشافعي صالة يف ميزتان ُهناك ✤

 وقفة( .عل�ئنا فقه يف موجودة امليزة وهذه قراءتها، فيوجب الفاتحة، ُسورة آيات من آية البسملة يعترب الّشافعي أنّ : األوىل امليزة ●

 )البسملة قراءة يف املذاهب اختالف عن الّشافعي يقوله ما عند

 بالّضبط وهو. محّمد وآل ُمحّمدٍ  عىل والّصالة الثّانية والّشهادة األوىل الّشهادة هو واجب الّشافعي عند التّشهّد: الثّانية امليزة ●

 .عل�ئنا عند واملُتبنّى املوجود التّشهّد

 ).املقتصد ونهاية املجتهد بداية(كتاب يف رشد ابن يقوله ما راجع

 روايات عىل اعتمدوا عل�ؤنا قطعاً  )هديت فيمن اهدنا الّلهمّ ( عل�ئنا عند الّصيغة نفس هي الّشافعي، عند القنوت صيغة ✤

 .الّشافعي بالفكر تأثّروا الّشافعي، ولكنّهم روايات عىل وليس البيت، أهل

احة  يعملون فعل�ؤنا .االثن� ب� فارق وهناك الّشافعي بالفكر تأثرت وإّ�ا شافعيّة، تُصبح مل الّشيعية والثّقافية الفقهيّة فالسَّ

 يُشار ال ولكن الّشافعي، ذوق عن تختلف كث�ة وهي كُتبنا يف موجودة أخرى روايات ُهناك بين� الّشافعي، لذوق املوافقة بالّروايات

 الحاشية. عىل إّال  إليها



 يُش� التّشهّد والّتي بشأن يقولهُ  ما وكذلك الفاتحة، ُسورة يف البسملة بشأن] 1ج: األم[ كتابه يف الّشافعي يقولهُ  ما عند وقفة ✤

الة عىل ُمشتمالً  التّشهّد قراءة ووجوب الّصالة، يف البسملة قراءة وجوب: النّقطت� هات� يف هي الّشافعي صالة ميزة أنّ  إىل فعالً  الصَّ

 .وآله النّبي عىل

 املّداحون يُرّددها الّتي...) حبّكم الله رسول بيت أهل يا( الّشافعي أبياتُ  هي الّشيعيّة للثّقافة الّشافعيّة الثّقافة اخرتاق ِمن جزء ✤

الم، عليهم البيت أهل ُمناسبات يف  إليها نُِظر إذا ولكن األبيات، هذه قراءة يف إشكال ال!البيت أهل نصوص ِمن ُمهم نصٌّ  وكأنّها السَّ

 .نظر محّل  عندئذٍ  فالقضيّة الّشافعي، التّثقيف مفردات ِمن ُمفردة أنّها جهة ِمن

 :ميزتان املُخالف� صالة عن الّشيعة صالة مُتيّز الّتي العالئم أهمّ  ✤

 )املؤمن عالمات من( بالبسملة الجهر ●

 .ُمحّمد وآل ُمحّمدٍ  عىل الّصالةُ  وكذلك بالّشهادت� التّشهد وجوب ●

 )الّشافعي صالة يف املوجودتان امليزتان نفس وه�(

 بخصوص عليه والتّثقيف الّرتكيز يتم يشء أكرث أنّ  هو اإلشكال إّ�ا الّشافعي، صالة مع الّشيعة صالة تتطابق أن اإلشكال ليس ✤

 .الّشيعيّة الّصالة لتغّ�ت اإلعتبار بنظر أُخذت لو كث�ة، ألحاديث كب� إغفال وهناك املسألت�، هات� يف هو الّصالة

الم عليهم عنهم وردت الّتي األحاديث بعض عىل الحلقة هذه يف نظرة سألقي ✤  أن منّا يُريدون الّتي بالّصالة يتعلّق في� السَّ

 املساجد ويف بيوتهم يف مراجعنا يُصلّيها والّتي العملية، الرّسائل ِمن تعلّمناها الّتي صالتنا وب� الّشافعي صالة ب� أنتم نُصليّها، وقارنوا

 حديث ِمن الّشيعيّة الثّقافة ساحة عن أُبِعد يشءٍ  أيُّ  ل�ى املنابر، وعىل الفضائيات يف عنها التحّدث ويتم املُقّدسة، الحرضات ويف

 .الّشافعية الثّقافة يف عليها يُرَكّز الّتي النّقاط عىل الّرتكيز يتم بين� البيت، أهل

 :البيت أهل عند الّصالة عن تتحّدث العرتة حديث من �اذج ✤

 .الُغسل دعاء ويف الوضوء ُدعاء يف الثّالثة الّشهادة ◀

 أستغفرك أنت، إال إله ال أن أشهدُ  وبحمدك، الّلهمَّ  سبحانك: الجنابة ِمن غسله أو وضوئه، آخر ىف قال وإن]. (العسكري اإلمام تفس�[

داً  أن وأشهدُ  إليك، وأتوب ً  أن وأشهدُ  ورسولك، عبدك ُمحمَّ  تحاتْت  وأوصياؤه، خلفاؤك أولياَءه وأنَّ  نبيك، بعد وخليفتَك  وليّك، عليَّا

ً  غسله أو وضوئه قطرات من قطرة كل بعدد اللهُ  وخلق الّشجر، أوراق تتحاتُّ  ك� ذنوبه عنه  ويهلله، ويقّدسه، الله، يسبّح َملكا

 ..).املتوضئ لهذا ذلك وثواب الطّيب�، وآله محّمد عىل ويصّيل  ويكّربه،

 هي وليست وطقوس، مناسك هي والوضوء والغسل).. الثّالثة الّشهادة( الّلفظي ومظهرها عيلّ  واليةُ  هو األعظم الطّهور حقيقة ✤

 .الطّهور

 .الّصالة إىل التّوجه دعاء يف الثّالثة الّشهادة◀

الم عليه الرّضا اإلمام حديث   صّىل  الله رسول ملّة وعىل الله، سبيل ويف وبالله، الله بسم: فقل الّصالة إىل تقوم أن أردت إذا: (السَّ

 وأقّدمهم ويس، طه آل ِمن املهدي� الرّاشدين باألمئة و الّرحمة، نبيّ  بنبيّك إليك أتوّجه إّ�  الّلهم: فقل يديَك  ارفع ثم. وآله عليه الله

ً  بهم فاجعلني كلّها حوائجي يدي ب�  وارفعني بهم، تضلّني وال بهم، وارزقني بهم، تعذبني وال املُقّرب�، وِمن واآلخرة الّدنيا يف وجيها

 )4ج-الوسائل مستدرك.).(عليم يشءٍ  وبكّل  قدير يشء كّل  عىل إنّك واآلخرة الّدنيا يف بهم حوائجي واقِض  بهم، تضعني وال بهم،

 نُسخت� يف التّوجه دعاء صيغة اختالف هو ذلك ودليل ُحذف، ولكنّه الّصالة إىل التوّجه دعاء يف موجود عيلّ  ذكر يكون قد ✤

 النرش مؤّسسة طبعة الرّضا فقه من األوىل الوسائل، النسخة ُمستدرك صاحب عنه نقل والّذي) الرّضوي الفقه( لكتاب ُمحّققت�

الم عليهم البيت آل مؤّسسة طبعة الثّانية والنّسخة العلمية، للحوزة التّابعة اإلسالمي  ِمن هو النّسخت� يف التحريف أنّ  أقول وال .السَّ

 عىل االعت�د ُ�كن فال الكتب، طال تحريفاً  هناك أنّ  دامئاً  أقوله ما يُؤكّد وهذا .محرّفة نُسخ حّققوها الّتي النّسخ وإّ�ا املؤّسست�،

 .النّقوالت

 معا� أنّ  لكم وستتّضح .وصيامهم املؤمن� صالةُ  فهو عليه السالم، واليته الّصالة إىل توّجهنا وحقيقة عيل، واليةُ  وضوئنا حقيقة ✤

 قريبةٌ  هي والّتي الّشيعيّة الثّقافة ساحة يف للّصالة تُشاع الّتي املعا� عن كب�اً  اختالفاً  تختلف األصيلة البيت أهل ثقافة يف الّصالة

 .الّشافعية الثّقافة من



 .البيت أهل عند األذان ُمحاكاة دعاء◀

 وحده الله إّال  إله ال أن أشهد وأنا: يقول الله إال إله ال أن أشهد يقول يؤذّن املؤذن سمع إذا]. (1ج: املبسوط[ يف الطويس الّشيخ يقول

 أن يريد دعاء وهو )أمئة الطّاهرين وباألمئة رسوالً ومبحّمد ديناً، وباإلسالم ربّاً  بالله رضيتُ  ورسوله، عبده محّمداً  وأن له، رشيك ال

 .الثّالثة الّشهادة عىل يشتمل املحاكاة دعاء ألنّ .. الثّالثة الّشهادة عىل يشتمل مضمونه حقيقة يف األذان بأن يقول

 :اإلحرام تكب�ة بعد يكون والّذي الّصالة يف التّوجه دعاء◀

ً  واألرض الّس�وات فطر للّذي وجهي وّجهت(  املقنعة كتاب يف املفيد الّشيخ  يقول ●  محّمد، ودين إبراهيم، ملّة عىل مسل�ً  حنيفا

 أيضاً  موجودة الّصيغة وهذه. لعيل ذكرٌ  ولكنّه ُمستحّب  الّدعاء هذا...) املُرشك� من أنا وما طالب، أيب ابن عيل املُؤمن� أم� ووالية

 .الرّضوي الفقه يف

 سيكون فحينئذٍ ) اإلحرام تكب�ة بعد لعيل ذكرٌ  هناك أنّ ( الثّقافة بهذه يُثّقفون أنّهم لو ولكنّ  الّدعاء، هذا الّشيعة بقرأ مل لو حتّى ✤

 الّصالة يُفسد طالب أيب بن عيلّ  ذكر أنّ : القائل ذلك لقول حاجة وال للبحث، حاجة فال واضحاً، شيئاً  واإلقامة األذان يف عيل ذكر

 !الّصالة أجزاء من اإلقامة كون الحت�ل

 .الواجبة الّصالة أجزاء يف هو الّذكر فهذا

ً  واألرض، الّس�وات فطر للّذي وجهي وّجهت( زماننا إمام عن الّصادر التوقيع يف االحتجاج كتاب يف ●  إبراهيم ملّة عىل ُمسل�ً  حنيفا

 طالب، أيب بن عيل ومنهاج محّمد، ودين إبراهيم ملّة عىل: (الّصادق اإلمام عن صيغة وهناك).. املؤمن� أم� وهدي محّمد ودين

ً  محّمد، بآل واالئت�م  ).املُرشك� من أنا وما مسل�ً  حنيفا

 .العرتة ثقافة يف القنوت دعاء◀

 نصف لك أجعل بل ال صاليت، ثلث لك أجعل الله، رسول يا: فقال وآله عليه الله صّىل  النّبي أىت رجالً أنّ ]. (2ج: الّرشيف الكايف[ يف ●

 القنوت ثلث أجعل يعني: بيان( ).واآلخرة الّدنيا مؤنة تُكفى إذاً : وآله عليه الله صّىل  الله رسول فقال لك، كلّها أجعلها بل ال صاليت،

 ).وآله النّبي عىل للّصالة

 أُسّمي: له قال أنه الّسالم عليه الله عبد أيب عن. (وغ�ه القنوت يف وتسميتهم األمئة ذكر استحباب باب]. 4ج: الّشيعة وسائل[ يف ●

 )أجملهم فقال الّصالة؟ يف األمئة

 ).جملة سّمهم قال األمئة؟ أسّمي قلُت ( الجمعة قنوت يف ●

 ألس�ء ذكرٌ  وفيه الوتر صالة يف قراءته يُستحّب .. طويل قنوت وهو املفيد للّشيخ) املقنعة( يف القنوتات مصاديق من آخر مصداق ●

الم عليهم األمئة  .السَّ

 له الله غفر عليكِ  صّىل  من فاطمة يا: وآله عليه الله صّىل  الله رسول يل قال قالت الّسالم عليها فاطمة عن( العلوم عوامل يف ●

 .القنوت يف هو فاطمة عىل الّصالة مواطن وأفضُل ). الجنّة من كنت حيث يب وألحقه

 :الّسالم عليه املؤمن� أم� قنوت هو الّسالم عليهم األمئة عن وردت الّتي القنوتات أفضل من ●

 صنمي بدعاء املعروف الرباءة دعاء وهو) سهم ألف بألف وحن� وأحد بدر يف وآله عليه الله صّىل  النّبي مع كالرامي به الّداعي إن(

 ]أخرى ومصادر األنوار وبحار - األم� البلد وكتاب -الكفعمي كتاب راجع.[ قريش

 والّلعن أعدائكم، من والرباءة مواالتكم غ� أملك وليس بيدي، نرصتكم عن عاجز إّ� (: العسكري اإلمام تفس� يف مهّمة جّداً  رواية ●

: قال وآله عليه الله صّىل  الله رسول جّدي عن جّده عن أبيه عن أيب حدثني: الّسالم عليه فقال سيّدي؟ يا حايل فكيف خلوايت، يف لهم

 ساعدوه أعداءنا أحدكم لعن فكلّ� املالئكة، جميع إىل صوته الله بلغَ  أعداءنا خلواته يف ولعن البيت أهل نُرصتنا عىل ضُعف َمن

 من النّداء فإذا لفعل، منه أكرث عىل قدر ولو وسعه، يف ما بذل قد الّذي هذا عبدك عىل صّل  الَّلهمّ : فقالوا ثنوا ثُمّ  يلعنه، من ولعنوا

 )األخيار املُصطف� من عندي وجعلته األرواح يف روحه عىل وصلّيت نداءكم وسمعُت  دعاءكم أجبُت  قد: وجل عزّ  الله قبل

 :التّعقيب أدعية يف◀

 ).له الله غفر الفريضة صالة ِمن رجليه يثنى أن قبل الّسالم عليها الزّهراء فاطمة تسبيح سبّح من( ●

 ).أمية بني لعن بانرصاف إّال  تنحرف فال مكتوبة، صالة عن انحرفَت  إذا( ●



 ومعاوية وفالن وفالن فالن النّساء من وأربعاً  الّرجال من أربعة مكتوبة كّل  ُدبر يف يلعن هو و الّسالم عليه الله عبد أبا سمعنا( ●

 )معاوية أخت الحكم وأمّ  وهند وفالنة وفالنة ويسّميهم

 صالة كّل  دبر يف قل :قال اإل�ان استكملت قلتهُ  أنا إذا شيئاً  فعلّمني ومستودع، مستقرٌ  اال�ان إنّ  تقول شيعتك إنّ  فداك جعلُت ( ●

 واألمئة والحس� وبالحسن وإماماً  وليّاً  وبعيل قبلة، وبالكعبة كتاباً  وبالقرآن ديناً، وباإلسالم نبياً، ومبحّمد ربّاً، بالله رضيت( فريضة

 ).قدير يشء كل عىل إنّك لهم فارضني أمئة، بهم رضيتُ  إّ�  الّلهم عليهم الله صلوات

 .صالة كُل دبر يف الثّالثة الّشهادة تُذكر ح� ُمستقر، إ�ان إىل املُستودع اإل�ان يُحوّل األمئة ذكر

 أسألك إّ�  الّلهم :الدعاء بهذا يدعو حتّى صالته من منهم الّرجل ينرصف ال أن وأشياعنا أوليائنا عىل حّقنا من: (الّدعوات مهج يف ●

 ...)رسولك وخّونا نعمتك، كّفرا الَّذينِ  عىل وعذابك ونكالك وبأسك لعنتك وضاعف الّلهم: الّسالم عليه قوله إىل...العظيم باسمك

 وإليك الّسالم، ولك الّسالم ومنك الّسالم، أنت الّلهم:  فقْل  الّسالم عليها فاطمة تسبيح من فرغَت  فإذا: (الفقيه يحرضه ال من ●

 الّسالم، عليها فاطمة بوابة من داخالً  تُسبّح ألنّك.. بفاطمة وتذك�ٌ  لفاطمة، ذكرٌ  هو فاطمة تسبيح عىل التّأكيد ...)الّسالم يعود

 .عليهم الله صلوات عرش األربعة املعصوم� عىل والّسالم فاطمة، عىل والّصالة فاطمة، أعداء لعن هو تعقيب وأفضُل 

 ].الّشكر سجدة[ املُستحبّة التّعقيبات من ●

: فقال فيه؟ أصحابنا اختلف فقد الّشكر، سجدة يف أقول عّ� ) الكاظم( املايض الحسن أبا سألت.. الكليني عن( 2ج: األحكام تهذيب

 نبيي ومحّمد ديني واإلّسالم ريّب  اللُه، أنت أنّك خلقك وجميع ورُسلك وأنبيائك مالئكتك وأُشهد أُشهدك إّ�  الّلهم ساجد وأنت قل

 عيل، بن ومحّمد موىس، بن وعيل جعفر، بن وموىس محّمد، بن وجعفر عيل، بن ومحّمد الحس�، بن وعيلُّ  والحس� والحسن وعيل

 إّ�  الّلهم ثالثاً، املظلوم دم أنشدك إّ�  الّلهم أتربأ، أعدائهم ومن أتوىل بهم أمئتي الُحّجة والخلف عيل، بن والحسن محمد، بن وعيل

 ...)املؤمن� وأيدي بأيدينا لتهلكنّهم ألعدائك نفسك عىل بإيوائك أنشدك

 ؟..إليها اإلشارة متت الّتي املواطن هذه كُّل  يف عيلّ  ذكر عىل - النّظرية الجهة من - ولو للّشيعة تثقيف يحصل مل ملاذا ✤

 فاطمة وآل فاطمة لذكر ساحةٌ  وهي زماننا، إمام ملعرفة ساحةٌ  وهي والرباءة، للوالية ساحةٌ  هي البيت أهل يُريدها الّتي الّصالة ✤

 .صلواتكم يف والرباءة الوالية معا� األطهار، فاستحرضوا

 الّصالة يف هو الحس� عىل البكاء مواطن وأفضل الحس�، عىل البكاء هو البكاء أفضل ✤

 


