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  َنَالثامنةَالمحّطةَ َفيَالحديثَ َالزال َمحّطة ََإنّهاَالطويل،َالطريقَهذاَمحّطاتَ َم 

زءَه وَوهذاَالمحشر،  .المحّطةَهذهَ َحولَحديثيَأجزاءَمنَالثالثَالج 

 ● ًَباشرا َالتصاقاًَم  ق  نَحديٍثَعنَهذه َالمحّطةَالتيَتلتص  خ الصةٌَسريعةٌَل ماَتقدّمَم 

نَج َلهاَم  َالسابقة  نَجهٍةَأ خرىبالمحّطة  َلهاَم  َالاّلحقة   :هٍةَوبالمحّطة 

 َ،المحشر محّطةَ  نْفخَالص ورَوهذه َهيَالمحّطةَالثامنةَ  حّطةَ  هيَم  السابعةَ  المحّطةَ 

َالك برى.َ القيامة  نَالجهةَالثانيةَإنّهاَمحّطةَ  َبهاَم  ق  التيَتلتص  التاسعةَ  اَالمحّطةَ  أمَّ

نَالوجوهَوبم ستوىًَ َهذه َه ناكَتداخٌلَبوْجٍهَم  َبينَم جريات  ستويات  نَالم  َم 

 .المحّطات

 َ َالحديث  َالتيَمرَّ َأهّمَالم جريات  أنَأعيدَماَتقدّمَمنَكالٍمَلكننيَأ ذّكركمَأنَّ الَأ ريدَ 

َتمهيداًَللتغيّرَالعظيمَالذيَ َكبيٌرَهائلَيكون  حّطة:َتغييرَكونيٌّ عنهاَفيَهذه َالم 

َعليهَاألوضاعَفيَيومَالقيامة  .ستكون 

 ٌََبعث َالجميعَباتّجاه َساحة  َحْشر  َت زاوجَاألبدان،َوبعدَذلك  َونْشٌرَلألموات،َاألرواح 

عطياٍتَ نَم  َماَبأيديناَم  الل  نَخ  َلناَم  َالتيَت ظهر  َالم جريات  َالك برى..َهذه َأ همُّ القيامة 

َ حّطة  اَيجريَفيَالم  َالعترةَالطاهرةَت خبرناَعمَّ فيَالكتاب َالكريمَأوَفيَحديث 

المحْشرالثام حّطةَ   .نةَالتيَهيَم 

 ● َ َوحتّىَفيَاألدعية  َإلىَمسألٍةَوردْتَفيَالروايات  َأشرت  وفيَتفاريعَالحديث 

َهذاَالموضوع،َالَأ ريدَأنَ َع راةًَيومَالقيامة..َتناولت  َالناسَي حشرون  َإلىَأنَّ ت شير 

َالتأنّقَفيَاألكفان..َفاإلما ماَتقدّم..َإلىَأنَوصلناَإلىَمسألة  م َالصادقَيأمرناَأعيدَ 

قواَفيَاألكفان،َفإنَّكمَت بعثونَبها(َالتنّوقَهوَالتأنّق  .ويقول:َ)تنوَّ



 َ َعندَتكفينه  مَالميّت  نَأجزاءَمعنىَهذاَالتنّوقَأنَي عمَّ َم  َفيَذلكَوكان  َالحديث  ومرَّ

َاألعرابَوهي َالطابقيّةَ)اإلبليسيّة(َوالَبعمامة  حّمديّة،َوليسَبالعمامة  َالم  َبالعمامة 

األعرابي،َعمامةَ  الطابقيّة،َعمامةَ  العمامةَالناصبيّة..َفهذه َالعناوين:َ)العمامةَ 

َ نَد ونَذ ؤابتينَكالعمائمَالتيَيلبس هاَرجال  َالتيَهيَم  َإلىَالعمائم  إبليس(َك لّهاَت شير 

ل بةَالحوزة َالعلميّةَالدينيّة َط  غار   .الدينَفيَواقعناَالشيعيَإلىَص 

 َبهذاَالخ صوصَفيََكانَالكالم َفيَهذا َبينَأيديكمَماَجاء  المضمون،َوقدَوضعت 

َالعترة َالطاهرة َالكتابَالكريمَوفيَأحاديث   .آيات 

 ولَحديثٍََمنَأثرته ََما نَي بعثونَحينماَاألمواتَ َأنَََّح  َع راةَي بعثونَفإنّهمَق بورهمَم 

َبهذاَه َأثرتَماَ–َفيهَالكالمَمرَََّتفصيلَالموضوعَهذاَففيَكذلك،َاألمرَ َوليسَ–

َهيَالموضوعاتَهذهَ َألنََّليسَ َالطابقيّةَالعمامةَ َبخ صوصَأثرته ََوماَالخ صوص

َأنَعليناَأ ثره ،َلمَاآلنَإلىَاألهمََّالموضوعَ َهذا..َبرنامجناَفيَاألهمََّالموضوعاتَ 

ًََنتواصلَ  ًََشيئا حّطاتَ َي رتبطَ َفيماَوالعترةَالكتابَثقافةَ َمعَفشيئا َحيثَ َهذاَط ريقناَبم 

لَ  ًََالحقائقَ َستتبيّنَالطريق..َنهايةَ َلىإَن ص  ثلماَفشيئاً،َشيئا ًََأخبرتكمَوم  نَسابقا َأنََّم 

ًََوستأتيناَاألخيرة،َالحلقاتَ َهيَالبرنامجَهذاَحلقاتَ َمنَاألهمََّالحلقاتَ   .تباعا

 َ َالذينَي حشرون  نَق بورهمَوأنَّ َم  َالذينَي بعثون  َهذينَالموضوعين:َأنَّ فحينماَأثرت 

َع راةَوأ الطابقيّةَالتيَيرتديهاَمراجع ناَاآلنَورجالَالدينَفيَيكونون  َالعمامةَ  نَّ

َفيَأحاديثهمَالشريفةَوقدَوردَنهٌيَ نَأنّهاَعمائم َإبليسَكماَجاء  الوسطَالشيعيَم 

َ َالموضوعين  َهذين  َفيَذلك..َأثرث  ْتَالروايات  شديدٌَعنَلبسَهذه َالعمائم..َمرَّ

َواقع َأنظاركمَإلىَأنَّ حّمدَألجلَأنَأ لفت  حّمٍدَوآلَم  ناَالشيعيَبعيدٌَجدّاًَعنَمنهجَم 

 .فيَجميعَاألشياء

 َنَالمسائلَالتيَهيَفي َم  َالطابقيّةَقدَالَتكون  َالذ ؤابتينَوالعمامة  َذات  العمامة  قضيّةَ 

نَالشعارات،َولكنّهاَليسْتَفيَالمسائلَ موزَوم  نَالر  َاألولويّات..َصحيحَأنّهاَم  ق ّمة 

َفيَق مَّ ع  َالتيَت وض  َأنظاركمَإلىَأنَّ َأنَأ لفت  َاألولويّات..َإنّماَتناولت هاَألجل  َقائمة  ة 

َ َبهمَوهذاَه وَالذيَأ صرُّ رجالَالدينَفيَالوسطَالشيعيَأّسسواَلهمَمنهجهمَالخاصَّ



حّمدَه وَموجودٌَفيَك ت بَ حّمٍدَوآلَم  َالتشيّعَتشيّعان:َتشيٌّعَل م  نَأنَّ عليهَدائماًَم 

ها َالثانيَهوَالتشيّعَل مراجعَالشيعةَحديثهمَالتيَي نكر   .التشيّعَالثاني..َوالتشيّع 

 َحّمٍدَوآلَم حّمدَبإنكارهمَألكثرَمن َل م  َالتشيّع  َالشيعةَي نكرون  %َتفسير90َمراجع 

نَ َم  َي نكرونَأكثر  حّمدَللق رآنَوكذلك  حّمٍدَوآلَم  نَأحاديثهمَفيَشتّى90َم  %َم 

نَثقافةَ   !َالكتابَوالعترة؟صنوفَالمعرفة..َفماذاَأبقواَم 

 ََالذؤابتينَوعنَالعمامةَالطابقيّةَوعن َذات  َعنَالعمامة  هذاَه وَالذيَدفعنيَللحديث 

َ َالك برىَكيَألفت  َالقيامة  َالع ريَحينَالحْشرَفيَساحة  َالع ريَأوَعدم  قضيّة 

الكتاب َهيَفيَواٍدَوثقافةَ  َالرسميّة  َالشيعيّة  َالدينيّة  ؤسسة  َالم  َأنظاركمَإلىَأنَّ

 .والعترةَفيَواٍدَآخر

 َبابَ[6جَالشريف:َ]الكافيَكتابَفيَ”السالمَعليه“َالكاظمَاإلمامَحديثَ َعندَوقفة

  )2:(الحديث474ََصفحةَالعمائم،َبابَ(357)

 (َمسومين{َ”َاإلمامَالكاظمَعليهَالسالم“عنَأبيَالحسن{َ: َوجلَّ فيَقولَهللاَعزَّ

َهللاَ َوآلهَصلَّىَهللا َ“قال:َالعمائم،َاعتمََّرسول  نَ”َعليه  َوم  نَبينَيديه  فس د ل هاَم 

ْلفه نَخ  َوم  نَبينَيديه  ،َواعتمََّجبرئيلَفس د ل هاَم  ْلفه   .(خ 

 َْمةًَمميّزةًَللمالئكة،َكانْتَع مائمهمَبيضاءَذاتَذ ؤابتينَوهي العمائم َكانْتَس 

عاراًَفيَبْدر،َاعتمََّبهذه َالط ريقةَو ش  َهللاَ  التيَاتّخذهاَرسول  جبرئيلَقلّدهَ العمامةَ 

فيَذلك َ)منصور(َأيضاًَقلّدوهَ  ببدرَبقيادة َالملك  َل هَ  الناصرون   .والمالئكةَ 

 َ بنَالحسنَي عتمَُّبهذه ّجةَ  َزمانناَالح  َإمام  إلىَوقتناَهذا..َفإنَّ َاألئمةَ  وهكذاَفعل 

َالذ ؤابتين..َهذاَهَ  َذات  هيَالبيضاء  الرسميّةَ  َوبهذه َالعمامة..َعمامتهَ  وَالطريقة 

المرجعيّةَ  حّمدَفيَمالبسهمَوفيَعمائهم..َوه وَماَالَتتّخذهَ  َم  حّمٍدَوآل  َم  عار  ش 

عاراًَلها ش  الشيعيّةَالرسميّةَ  ؤّسسةَالدينيّةَ   !..والم 

 َ موز  َمراجعناَحتّىَفيَالر  ثاالًَأل بيّنَلكمَكيفَأنَّ َبهذاَالموضوعَم  أناَجئت 

َوفيَالمظاهرَفإنّهمَي خالفونَمنه حّمد..!َصنعواَلهمَوالشعارات  َم  حّمٍدَوآل  َم  ج 

َشيٍءَ لعلّيٍَوآلَعلّي..َفيَك ّل  َالمراجعَوه وَغيرَالتشيّعَ  تشيّع  منهجهمَالخاّص،َإنّهَ 

 .علىَجميعَالم ستويات



 وآلهَعليهَهللا ََلّىص“َهللا ََرسولَ َقالَ[6جَ]الكافي:َكتابَفي475ََصفحةَفي”: 

 (َوي َالعرب،َور  ََ–صلّىَهللاَعليهَوآلهَ“هللاَعنَرسولََ–العمائم َتيجان  أنَّ

هللا ّمةَإبليسَل عنهَ   .(الطابقيّةَع 

 َ طباء  الطابقيّةَبالضبطَهيَالعمائمَالتيَيلبس هاَمراجع ناَاآلنَويلبس هاَخ  العمامةَ 

بطَ ْجمهاَوفيَك ثرة َقماشها..َه ذه َبالض  َح  َفيَتكبير  سينيَويتسابقون  نبرَالح  الم 

النجفيّة(،َالعمائم َالطابقيّةَوهيَالع َعلىَالرأسَخ ص وصاًَ)العمامةَ  َالتيَت طب ق  مائم 

َالعمامة َ نََربّماَتختلف  دّورةٌَم  الق ّميةَم  الق ّمية(..َفالعمامةَ  شيئاًَعنَ)العمامةَ  النجفيّةَ 

َ نَق ماشها،َول ذاَتكون  زٍءَم  أنَت سق فَبج  الب دََّ النجفيّةَ  اَالعمامةَ  د ونَأنَت سق ف..َأمَّ

ْصداقاًَ نَم  الجهاتَم  نَجميعَ  َعلىَالرأسَم  َفهيَت طب ق  َالطابقيّة  كامالًَحقيقيّاًَللعمامة 

َلهذه َالعمائمَمنَذ ؤابتين  .د ونَأنَيكون 

 نَالبابَنفسَفيَآخرَحديث  :[6جَالشريف:َ]الكافيَكتابَم 

 (ََلهَ ”َعليهَالسالم“عنَأبيَعبدَهللا داٌءَالَدواء  مَولمَيتحنّكَفأصابهَ  نَتعمَّ قال:َم 

َإاّلَنفسه  .(فالَي لومنَّ

 حّمديّةَذ ؤابتان َالعمامةَالم  ن ك  َالعمامةَذ ؤابتها،َوح  ن ك   .ح 

 ● فيَث َلهَ  َالذيَالَدواء  َالداء  َلكمَأنَّ َله (َقدَبيّنت  داٌءَالَدواء  َقوله:َ)فأصابهَ  قافة 

العترةَالطاهرةَنوعان:َاألّول:َه وَالن ْصبَوالع داءَل علّيٍَوآلَعلّي،َفهذاَداٌءَالَ

َله..َأسبابهَ  َعلّيٍَإلىَالق لوبَفهذاَالداء َالَدواء  َب ْغض  َله..َحينماَيتسّرب  دواء 

َالمؤمنينَ َعنَهذاَالموضوع..َوأمير  َالحديث  د د  َبص  َهللاَ“كثيرة،َولست  صلوات 

 :ليقو”َعليه

 (َ ببت  نيَماَأبغضني،َولوَص  َالمؤمنَبسيفيَهذاَعلىَأنَي بغض  َخيشوم  لوَضربت 

َعلىَأنَي حبَّنيَماَأحبَّني نافق  ّماتهاَعلىَالم   .(…الد نياَبج 

 َ:نَأوضحَمصاديقه ْمقَوالذيَم  نَالداءَالذيَالَدواءَلهَه و:َالح  والنوعَالثانيَم 

َوي جه َاإلنسانَي جهل  َالمرّكب،َأنَّ هل  علىَذلك،َول ذاَفإنّهَ الج  ي جهلَوي عاندَ  َأنّهَ  ل 

َغيره..َ فيضرَّ َغيرهَ  َنفسه،َوي حاولَأنَينفع  َهذاَفيضرَّ بجهله  َنفسهَ  َأنَينفع  ي حاول 



ه وَالجْهل،َه وَجاهٌلَحتّىَوإْنَكثرْتَاأللقابَوحتّىَوإْنَكثرْتَ َمضمون هَ  ألنَّ

َالشْعرَفيَالوْجه  .العمائم َوحتّىَوإْنَك ث ر 

  َنَمظاهرَوم نَمظاهرهاَالتحّجر،َوم  َالعقلي،َوم  َأيضاً:َالتخلّف  َالحماقة  نَمظاهر 

الفكريّةَ َوالقذارةَ  نَالحماقة  الجسديّةَم  نَالحماقة..َالقذارةَ  َهذاَم  س وءَالمظهر..َك لُّ

رَوهذه َالمصاديق َأيضاً..َابحثواَأنتمَبأنفسكمَأينَتجدونَهذه َالص و  نَالحماقة   .م 

 فيَا َعيسىَالنبّيَوقدَوردَ  َأنَّ َوعليهَالسالم“ألحاديث   :يقول”َعلىَنبيّناَوآله 

 (َ،َاألبرصَوالمجذوم بصراً،َوشافيت  َاألعمىَم  َالموتى،َوجعلت  إنّنيَأحييت 

عالجةَاألحمق َعنَم   .(ووو..َولكنّنيَعجزت 

 الَعندَعيسىَالمس َلهَ  داٌءَالَدواء  َالحماقةَ  عالجةَاألحمقَألنَّ َعنَم  عجز  يحَقالَأنّهَ 

َبنْفسَاألحمقَبنْفسَحاملَهذاَالم رض..َإاّلَإذاَ تتعلّق  َالم شكلةَ  والَعندَغيره،َألنَّ

َنتحدَّثَه ناَعنَ َشأٌنَآخر..َن حن  طلقةَفذلك  َالتكوينيّةَالم  بواليته  ّجةَ  َالح  تدّخلَاإلمام 

 .األسبابَالطبيعيّة،َعنَواقعنا

 نَكتابهَ َفيَالصدوقَالشيخَيقوله ََماَعندَوقفة َوهوَ[1جَالفقيه:َيحضرهَالَ]م 

 :265َصفحةَفيَيقولَالصدوق،َللشيخَالعمليّةَالرسالة

 (ََمشايخنا أيََ–يقولون:َالَتجوزَالصالةَفيَالطابقيّةَ”َرضيَهللاَعنهم“وس معت 

والَيجوزََ–فيَالعّمةَالطابقيّةَالتيَليسَفيهاَذ ؤابتانَوالتيَيلبسهاَمراجعناَاآلنَ

عتّمَأنَي صلّيَإاّلَوهوَمَ   .(تحنّكللم 

 ََفيَعْصره..َوهذا الشيخَالصدوقَي مثّلَفتاوىَمراجعَالشيعة  هذاَالكالمَالذيَذ ك رهَ 

الشيخَ نَالَيحضرهَالفقيه[َه وَالرسالةَالعمليّةَللشيخَالصدوق،َفماَي ثبتهَ  الكتابَ]م 

َهذه َالمعلومة:َأّنَ به..َفهوَه ناَأثبت  َالعمليّةَهذه َه وَيعتقدَ  الصدوقَفيَرسالته 

تحنّك.َالص عتّمَأنَي صلّيَإاّلَوه وَم  َالطابقيّةَالَتجوز،َوالَي جوزَللم  فيَالعمامة  الةَ 

َروايةًَبخ ص وصَهذاَالقول،َوالشيخََ–علىَحدَّعلميََ–هذاَالقولَ الَن ملك 

َفيَ َروايةًَل ذ كرها،َولذاَن س بَالقولَإلىَمراجعَالشيعة  َيملك  الصدوقَلوَكان 

 .عْصره



 تَعليناَال صلّىَهللاَعليهَ“َروايةَفيَالكافيَالشريفَعنَرسولَهللاولكنَمرَّ

فيَالنّصَي رتبط َ”:َوآله هللا(َهذاَالّلعنَالموجودَ  ّمةَإبليسَل عنهَ  َالطابقيّةَع  )أنَّ

َ َالّلعن  َإبليس،َوليس  نظومة  نَم  زٍءَم  َعلىَج  َيكون  بإبليسَوبشؤونه،َفليسَالّلعن 

..َالَّ َذاته  َإبليسَبحدّ  َعلىَشْخص  َي كون  نظومة  علىَإبليسَهيَعلىَم  األكيدةَ  لعنةَ 

نَ زٌءَم  موزَإبليسَوج  نَر  زٌءَم  إبليسَوعلىَبرنامجهَوعلىَك ّلَش ؤونه،َوج 

س بَهذه َالروايةَ لعونةٌَبح  َالطابقيّة..َفهيَعمامةٌَم  َهيَهذه َالعمامة  عاراته  ش 

الطاب َهذه َالعمامةَ  َعنَأنَّ َاألخرىَالتيَتتحدّث  س بَالروايات  َس ب باًَوبح  قيّةَتكون 

لعونةٌَ َهذاَالداء َه وَالن ْصبَفإنّهاَعمامةٌَم  َل ه..َفإذاَكان  لإلصابةَبداٍءَالَدواء 

َأهلَالبيتَ س ب َروايات  لعونةٌَب ح  لعونةٌَوم  عليهم“وم  َهللاَ   .”صلوات 

  ٍَدَوآل حمَّ بغوٌضَجدّاًَل م  َفهذاَأْمٌرَم  َالحماقة  بداء  َاإلصابةَ  دََوإذاَكانْتَت سبّب  حمَّ م 

َهللاَوسالمهَعليهم“ َعنَلبسهاَفيَك ّلَاألحوال”..َصلوات  النهي  دَ   .فلذاَور 

 ● َ تحنّك(َهذاَالكالم عتّمَأنَي صلّيَإاّلَوه وَم  َللم  قولَالشيخَالصدوق:َ)والَي جوز 

َالغ يبةَالكبرى،َ ْبرَع ْصر  راجع ناَاآلنَوع  َم  ثلماَي فعل  َالواحدَم  ن ك  َالح  َبكفاية  ر  ي ْشع 

عّممونَاآلن َالم  ثلماَيفعل   .وم 

 ًَن كا َح  جون  اليمانيَه مَأيضاًَي ْخر  أنّهَ  أتباعهَ  ف هَ  ه ناكَأتباع َأحمدَإسماعيلَالذيَي ص 

َالشافعيَ ناسبةَفإنَّ َالشافعي،َوبالم  َه وَمنطق  نَع مائمهم..َوهذاَالمنطق  واحداًَم 

نَروايٍةَفيَهذه َالقضيّةَوإنّماَه وَ م  َليسَعندهَ   .استحسانهَالشخصينفسه 

 ● فيَسياقَالبابَالذيَجاء323ََ[َللشافعيَفيَصفحة1َجاءَفيَكتابَ]األم:َج

باب:َكيفَلبسَالثيابَفيَالصالة..َيقولَالشافعيَفيَصفحة322ََفيَصفحةَ

323: 

 ََأاّلَي صلّي َإليَّ َشيء َعمامٍة،َأوَغيرهاَولوََ–الم صليََ–)وأحبُّ إاّلَوعلىَعاتقه 

ْبالًَيضع ه(َهذاَا ْرفح  َص  نَالشافعيَه وَاستحباٌبَاستحسانيٌّ َم   .الستحباب 

 َن َهذاَم  أناَوقدَرأيت  المرعشيَكماَرأيت هَ  َالسيّدَ  َي قوم َبه  َلكمَماَكان  ثلماَوصفت  م 

َ َالذيَك نت  َالسيّدَالمرعشيَفيَالوقت  نَالسيّدَالمرعشي،َولكنَّ كثيرينَوليسَفقطَم 



نَكبارَمراجعَالشيعةَ  َم  َعنهَكان  نَالمراجعَالكبارَجدّاًَفيَمدينةَأتحدّث  َآنذاكَوم 

 .ق م

 الشافعي ْصداٌقَلماَيقولهَ  المرعشيَه وَم  السيّدَ   .بالضبطَماَف ع لهَ 

 ● َ اْسم  أخذَ  َكثيراًَجدّاًَبالشافعيَحتّىَأنّهَ  َالط وسيَتأثّر  َحتَّىَشيخَالطائفة  ْلماًَأنَّ ع 

نَالشافعي!َوقدَّألّفَ  م  ذهَ  َ]المبسوط[َأ خ  الشيخَالطوسيَهذاَالكتابَعلىََكتابه 

 .طريقةَالشافعي

 َ َالشافعيّة  َعنَتأثّرَالشيخَالطوسيَبالثقافة  فيَبرنامجَ)الكتابَالناطق(َحينماَتحدَّثت 

َلكمَعلىَسبيلَ بسوطَواستخرجت  َالم  َبكتابه  َالشافعيَوبالفْكرَالشافعيَجئت  وبالفقه 

َالف َلتلك  نَأحكامَالصالةَوماَكان  َالعترةَاألمثلةَشيئاًَم  نَد ليٍلَفيَحديث  تاوىَم 

ًَ طلقا  .م 

 َؤّسسةَالتيَحقّقْتَوط بعْت التيَحقّقْتَهذاَالكتابَوهيَنْفسَالم  ؤسسةَ  َالم  حتّىَأنَّ

ؤّسسةٌَتابعةٌَألعلىَمجلٍسَمنَ النْشرَاإلسالميَوهيَم  ؤّسسةَ  َ]الفقيه[َوهيَم  كتاب 

حينماَوصلواَإلىَموضعٍَاألساتذة َفيَالحوزة َالعلميّةَالدينيّةَفيَق م..َهذه َا ؤّسسةَ  لم 

نَالمواضعَفيَكتابَ]المبسوط[َللشيخَالطوسيَيرتبط َبصيغةَد عاءَالتوّجهَفيَ م 

الشيخَالطوسي،َفلمَي جدواَلهَ  بهذاَالنّصَالذيَذ ك رهَ  ؤّسسةَ  الصالةَحارْتَهذه َالم 

ْصدراً،َفوجدواَالم صدر:َ]الس ننَالك برىَللبيهقي:َج  ! [2م 

 َ حقّقينَلمَيلتفتواَإلىَأنَّ َالم  نَالشافعي..َفيبدوَأنَّ م  َالبيهقيَأخذهَ  وهمَالَيعلمونَأنَّ

دعاءَ َصيغةَ  َالطوسيَنقل  َاألصلَه وَفيَكتابَ]األّم[َللشافعي،َفالشيخ  النصَّ

فّصلَفيَ َذلكَبنحٍوَم  التوّجهَمنَالمْصدرَاألْصلَوه وَكتابَالشافعي.َ)وقدَبيّنت 

فّصلَأيضاًَمدىَتأثّرَالشيخَالطوسيَبرنامجَ]الكتابَال َبنحٍوَم  ناطق[َوبيّنت 

بالشافعيَفي مكنكمَأنَتعودواَإلىَبرنامجَ]الكتابَالناطق[َإذاَأردتمَمعرفةَ 

 .التفاصيل(

 ● ََمشايخنا رضيَهللاَ“هذاَالكالمَالذيَذ ك رهَالشيخَالصدوقَحينَيقول:َ)وس معت 

عتّمَأنَي صلّيَإاّلَوهوَيقولون:َالَتجوزَالصالةَفيَالطابقيّةَ”َعنهم والَيجوزَللم 

َالشافعي تحنّك(َهذاَه وَمنطق   .م 



 َ نَالشافعي،َوالشيخ  َالشيخَالصدوقَجاء واَبهذاَالقولَم  َفيَزمان  َالشيعة  فمراجع 

َهذه َالعثرةَللشيخَ أنَّ تقديساًَوت صنيماًَللمراجع،َوأناَأعتقدَ  وتبنّاهَ  الصدوقَاعتمدهَ 

 .هوَالنبّيَوالذيَتحدّثَعنهاَأيضاًَفيَهذاَالكتابالصدوقَكعثرتهَفيَقضيّةَس

 ََالتوفيقَللشيخَالصدوقََ–وهذه َعقيدتيَالشخصيّةََ–وأناَأقول َهذاَالوْهمَوس وء  أنَّ

َالتيَوردْتَعنهمَ نَالروايات  َم  وقفه  َهللاَ “فيَهذه َالمسائلَهوَبسببَم  صلوات 

نَأجزاءَاألذ”َعليهم زٌءَم  الثالثةَج  َالشهادةَ  َاألذانَفيَأنَّ نَف صول  انَوف ْصٌلَم 

هذه َالس ق طاتَفيَهذاَالكتابَوفيَ َوه وَرفضهاَون سبهاَإلىَالغ الة..َوهللاَ  واإلقامة 

َالشهادة َالثالثة..َهذاَماَ بقيّةَك ت بَالشيخَالصدوقَسببهاَهوَموقفهَمنَروايات 

 .أعتقده

  ●َعلىَهذاَالمع: قائلَيقولَقد نىَأنّهَ)الَتجوزَأنّهَربّماَوردْتَرواياتَتشتمل 

تحنّك(؟ عتّمَأنَي صلّيَإاّلَوهوَم   الصالةَفيَالطابقيّةَوالَيجوزَللم 

 َسيتغيّرَ: أقول َاألمر  َدليالًَعليه..َإذاَظ هرْتَأدلّةٌَفإنَّ َهذا،َولكنّناَالَنملك  ي مكن 

َالشافعيَفيَكتابهَ وماَي فتيَبه  توفّرةَه وَماَيقولهَ  عطياتَالم  َالم  حينئٍذ..َولكنَّ

 .ألّم[]ا

 ● ََعلىَقذارة َالف ْكرَالناصبيَالذي رُّ حينَت شاهدوننيَوحينَتسمعوننيَدائماًَأ ص 

وقٍفَسياسّيٍَأوَل موقٍفَشخصّيٍَأوَ َهذاَل م  الكتاب َوالعترةَإنّنيَالَأقول  َثقافةَ  ر  دمَّ

َالويالتَوإلىَهذه َ َعليَّ رَّ َج  شكلٍةَفيماَبينيَوبينَشْخٍصَآخر..َوهذاَالموقف  ل م 

َوأجدَ الّل َالق طعيّةَالواضحة  َباألدلّة  َذلك  لميٍّةَوأ ثبت  نَجهٍةَع  َم  حظة،َلكنّنيَأتحدَّث 

ٌمَ لز  ماًَأنَأ بيّنَهذهَالحقائق..َهذه َوظيفتيَالشرعيّة،َإنّنيَأ ؤدّيهاَألنّنيَم  لز  نفسيَم 

َذلك َأنَأترك   .بهاَالَأستطيع 

 َّحب َم  ولي،َول ست  َاآلخرينَح  حبّاًَأنَأ ثير  َم  َلست  دّي،َول ست  َاآلخرينَض  اًَأنَأ هيّج 

َترقٍّبَ َفيَحالة  حبّاًَأنَأعيش  َم  َنفسيَوعائلتيَللمخاطر،َول ست  حبّاًَأنَأعّرض  م 

َالناصبّيَ الف ْكر  ْبرَهذه َالسنينَالطويلة..َإنّهاَوظيفتيَالشرعيّةَألنّنيَأجدَ  وحذرَع 

راجعناَفيَك ّلَكلمٍةَيقولها،َ نَك ت بَم  بينَفيَك ّلَصفحٍةَم  َاألمثلةَ  وهاَأناَأعرض 

َالصالة،َ سيٍّةَواضحٍة،َإلىَالعمائم،َوإلىَط ريقة  ٍرَح  أيديكم..َإلىَهذاَالحدَّإلىَص و 



َذلك..َوإلىَفتاوىَعلىَم ستوىَالشيخَالصدوقَ َالشافعيَوأمثال  ن ك  الح  وإلىَفتْحَ 

َع ْصرَالغيبةَالك برى..َومَ  َفيَبدايات  ستوىَكبارَمراجعَالشيعة  نَه ناَوعلىَم 

َالتيَوّجههاَللشيخَالمفيدَسنةَ َفيَالرسالة  َالحّجة  َاإلمام  عنىَكالم  ه..410َت عرفونَم 

َفيهاَاإلمامَمراجعَالشيعةَفيقولَلهم َفيهاَوالتيَي خاطب   :والتيَجاء 

 (َشاسعاً،َونبذواَالع ْهدَالمأخوذ َعنهَ  َالصالح  َالس ل ف  نكمَإلىَماَكان  َكثيٌرَم  ْذَجنح  م 

نهمَوراءَ   .(ظ هورهمَكأنّهمَالَي علمونَم 

 َالشيعةَبيعةَالغديرَوإلى َمراجعَ  أكثر  عليناَه وَعْهدَالغدير..َفقدَنبذَ  الع ْهدَالمأخوذَ 

َعنهاَإاّلَمصاديقَواضحة  .يومناَهذا..َوماَهذه َالظواهرَالتيَأتحدّث 

 َبتفسيرَالق رآنَم َكالميَهذاَليسَصحيحاً..َفماذاَن فعل  نَأّولهَوحتّىَلوَافترضناَأنَّ

َبأصولَالدينَوالعقائدَالشيعيّةَالتيَب نيْتَعلىَالف ْكرَ إلىَآخره؟َماذاَنفعل 

َبالف ْكرَالق طبيَالذيَ َبالف كرَالعرفانيَالناصبي؟َماذاَنفعل  عتزلي؟َماذاَنفعل  الم 

َالف ْكرَالشيعيَفيَالزمنَ وأنشئْتَعليهَمدارس  َالدينيّةَ  أ نشئْتَعليهَاألحزاب 

عاصر؟!َماذاَ َمعَك ّلَذلك؟الم   !نفعل 

 ● َواليةَالعهد..َفي نَالحجازَقْسراً..َقضيةَ  َبإمامناَالرضاَم  َالعبّاسيَجاء  المأمون 

العهد201ََشْهرَرمضانَسنةَ هَفيَاليومَالسادسَمنَشْهرَرمضانَأ علنْتَواليةَ 

َعنَهذاَالموضوع..َإنّماَ َالحديث  َبصدد  لهاَتفصيلَولست  إلمامناَالرضاَوالقّصةَ 

حّمديّةََأ ريد َ ديثناَعنَالعمائمَالم  هّمٍةَجدّاًَت رتبط َبح  َبكمَإلىَص ورةٍَم  أنَأذهب 

َ َالصالة َوخارجَوقت  ديثناَعنَالعمائمَوقت  والعمائمَالطابقيّةَالناصبيّة،َبح 

َالشوافع  .الصالة..َعنَالشافعيَوعنَمراجعَالشيعة 

 َ ْتَاأليّام العهدَإلمامناَالرضا،َمرَّ َبينَحينَأ علنْتَواليةَ  َالحديث  رعاًَوكث ر  س 

َاألئمةَ  أنَيقول:َأنَّ كانَواضحاًَأرادَ  َهدفهَ  َالناس..َالمأمون  العبّاسيّينَوبينَعاّمة 

فيَجّوَ هَ  م  أنَي قح  َباإلمامَالرضاَق ْسراَوأرادَ  َجاء  َدنيا،َفذلك  نَآلَعلّيٍَه مَط اّلب  م 

نَبدأَ َه وَالهدف،َوه ناكَم  ْكمَالعبّاسي..َهذاَكان  َبهذاَالموضوع،َول ذاَالح  ي شّكك 

العيد..َواإلمام َالرضاَط ل بَ َالرضاَأنَي صلّيَص الةَ  َعلىَاإلمام  رَّ َالمأمونَأص  فإنَّ



بيحةَ  َص  َأنَي خرج  َعليه  رَّ َالمأمونَأص  نَهذه َالصالةَولكنَّ َم  نَالمأمونَأنَي عفيه  م 

َالف ْطرَوأنَي صلّيَبالناسَصالةَالعيد  .عيد 

 135َََصفحةَفيَ[49جَاألنوار:َ]بحارَكتابَفيَجاءَ َماَعندَوقفة َهذهَ َبخ صوص 

َالعيد(..َصالةَبالناسَي صلّيَأنَالرضاَاإلمامَ َعلىَالمأمونَإصرارَ َ)حادثة ََالحادثة

 :الخبرَفيَجاء

 (َ َعليه  نََ–أيَعلىَإمامناَالرضاََ–فلّماَألحَّ ؤمنينَإْنَأعفيتنيَم  قال:َياَأميرَالم 

َإلّي،َوإْنَ َذلكَفهوَأحبُّ َهللا،َوكماَخرج  َرسول  لمَتعفنيَخرجْتَكماَكانَيخرج 

َالمأمونَ َبنَأبيَطالب،َقالَالمأمون:َاخرْجَكماَت حب.َوأمر  ؤمنينَعليُّ َالم  أمير 

الجيشََ–القّوادَ َألبيََ–قوادَ  الناس  والناسَأنَي بّكرواَإلىَباب َأبيَالحسن،َفقعدَ 

َوالنسا َوالس طوحَمنَالرجال  س نَفيَالطرقات  َالقّوادَعلىَالح  ءَوالصبيانَواجتمع 

نَق ْطنَ مَبعمامٍةَبيضاءَم  َوتعمَّ َالرضاَفاغتسل  بابَالرضا..َفلّماَطلعْتَالشمسَقام 

َ فاًَبينَكتفيه  ْدرهَوط ر  فاًَمنهاَعلىَص  عمامةٌَذاتَذ ؤابتينَمثلماَفعلََ–وألقىَط ر 

رََ–رسولَهللاَوفعلَجبرئيلَوفعلْتَالمالئكةَ ًََ–وتشمَّ َشيئا نَأيَرفع  َم  نَثيابه  َم 

نَجهةَيديهَ َم  نَثيابه  َشيئاًَم  ع  م  َوج  ثْلََ–عندَرجليه  مواليه:َافعلواَم  ثمََّقالَلجميعَ 

َسراويل هَ  َبينَيديه،َوه وَحاٍفَقدَشّمر  َون ْحن  بيدهَعّكازةًَوخرج  َأخذَ  ماَف علت،َثمَّ

رةََ–جمعهاََ–إلىَن ْصفَالساقَ َأردانهَ–وعليهَثيابَمشمَّ ع   .- أيَجم 

 َ يّلَإليناَأنَّ َتكبيراتَفخ  إلىَالسماءَوكبّرَأربع  َرأسهَ  َرفع  َومشيناَبينَيديه  فلماَقام 

َعلىَالبابَقدَتزيّنواَولبسواَالسالحَ الهواءَوالحيطانَت جاوبه،َوالقّوادَوالناس 

َالرضاَ رناَوطلع  فاةَقدَتشمَّ ل ْعناَعليهمَبهذه َالص ورةَح  َهيئة،َفلّماَط  وتهيّؤاَبأْحسن 

أكبرَ»وقفةًَعلىَالبابَوقال:ََوقفَ  أكبرَعلىَماَهدانا،َهللاَ  أكبرَهللاَ  أكبرَهللاَ  هللاَ 

هللَعلىَماَأبالنا نَبهيمةَاألنعامَوالحمدَ  َصوت هَ «َعلىَماَرزقناَم  َبذلك  ورفع 

نَالب كاءَوالصياح،َفقالها:َثالثَمّراتَفسق ط َ ورفعناَأصواتنا.َفتزعزعْتَمروَم 

فافهمَالقّوادَعنَدوابّهم،َو فاةًَأيضاًََ–رمواَبخ  لّماَنظرواَإلىَأبيََ–وبقواَح 

نَالب كاءَوالضّجة.َفكانَ الحسن،َوصارْتَمروَضّجةًَواحدة،َولمَيتمالكَالناسَم 

َمّرات،َفي تخيّلَ أبوَالحسنَيمشيَويقفَفيَكّلَعْشرَخطواتَوقفةَيكبّرَهللاَأربع 

الفْضلَبنَإليناَأّنَالسماءَواألرضَوالحيطانَت جاوبه،َوبلغَالم َذلك،َفقالَلهَ  أمون 



َ َالرضاَالم صلّىَعلىَهذاَالسبيلَافتتن  سْهلَذ وَالرئاستين:َياَأميرَالمؤمنينَإْنَبلغ 

الرجوع،َفدعاَأبوَ َإليهَالمأمونَفسألهَ  أنَيرجع،َفبعث  َالناس،َفالرأيَأنَتسأل هَ  به 

فّهَفلبسهَورجع  .(الحسنَبخ 

 ● َ ل ْعناَعليهمَبهذه َالرضا(قوله:َ)فلّماَط  رناَوطلع  فاةَقدَتشمَّ  .الص ورةَح 

 ؤمنينَحافياًَإلىَ: قائلَيقولَ َقد َالم  َأمير  حافياً،َولماذاَخرج  َهللاَ  َرسول  ل ماذاَخرج 

 صالته؟

 وأقول :َ َأسرارَصالة َالعيدَأنّهاَت ذّكرَبيومَالحْشر،َويومَالحْشرَيخرج  ملة  منَج 

فاة..َيخرجونَبأكفانهم..َفيوم َالعيدَ َتذكيٌرَبيومَالحْشر..َهذاَه وَالسببَالناسَح  فيه 

َصالة َالعيدَ إلىَأسرار  أنَن عودَ  َالرضاَلصالة َالعيدَحافياً،َفالب دََّ اإلمام  روجَ  فيَخ 

َ جال  َزماننا،َولكنَالَم  فيَثقافةَالكتابَوالعترة..َوه ناكَأمٌرَأيضاًَي رتبط َبإمام 

َعنَك ّلَالتفاصيل  .للحديث 

 َ َأنَأ َالذيَأردت  للصالة،َك لُّ العمامةَ  َهللاَ  َرسول  َلكمَكيفَيلبس  َإليهَه وَأنَأ بيّن  شير 

التيَ َالعمامةَ  َالصلوات،َولكنَّ العيدَصالةٌَكبقيّة  َليَبصالةَالعيد..َفصالةَ  والَشأن 

علّيٍَوهيَ كانَيلبس هاَرسولَهللاَحينماَي ريدَأنَي صلّيَهيَهذه ..َوهيَعمامةَ 

مامت همَجميعاً،َوهيَعمامةَ  َزماننا..َفهلَه ناكَمنَوْجهَشبٍهَبينَهذه َالعمامةَع  إمام 

الشافعي؟  !وبينَماَذ ك رهَ 

  ●باهللَأسألكمَأنا: 

 َن ن ٍكَواحد،َإّماَم  َح  نَإسدال  َوالجماعةَم  عّممونَأئمةَالجمعة  َمراجعناَالم  ماَيقوم َبه 

بفَ  َأشبهَ  قماٍش..َهذاَالف ْعل  َوإّماَأنَي ضيفواَق ْطعةَ  ْعلَرسولَهللاَوف ْعلَداخلَالعمامة 

الشافعي؟!َماذاَتقولونَ بماَي حبّهَ  ؤمنينَوف ْعلَإمامناَالرضا،َأمَأنّهَأشبهَ  أميرَالم 

فيَدينناَوعقائدناَك لّهاَهكذا  .أنتم؟!َالحكايةَ 

 ● ََالع ل ويّة حّمديّة  َالم  صارْتَواضحةًَفيماَي رتبط َبالعمائم  َالص ورةَ  أنَّ أعتقدَ 

َالملعونةالمهدويّة،َوماَي رتب َالناصبيّة  َاإلبليسيّةَالشيطانيّة  َالطابقيّة   .ط َبالع مائم 

 ََإلىَطعامه{24َفيَاآلية نَس ورةَعبسَوتولّى:َ}فلينظْرَاإلنسان   .بعدَالبسملةَم 



 َناَالباقر َهللاَعليه“إمام  َإلىَ”َصلوات  يقولَفيَمعنىَهذه َاآلية:َ)فلينظْرَاإلنسان 

َهذاَعّمنَيأخذه( ْلمه   .ع 

 ● ََالطابقيّة حّمديّةَالع ل ويّةَوماَي رتبط َبالعمائم  َواضحاًَماَيرتبط َبالعمائمَالم  صار 

َوالتأنّقَفيهاَوأنّناَسنأتيَبأكفانناَفهيَ َواضحاًَماَي رتبط َباألكفان  اإلبليسيّة،َوصار 

ثلماَقالَأئمتناَ ةَوهذاَالموضوعَأنّناَنأتيَع را”..َعليهمَالسالم“زينت ناَنتباهىَبهاَم 

َمذكوراًَفيَرواياتناَوفيَ نَالثقافةَالناصبيّة،َوماَجاء  َم  هذاَموضوعَجيءَبه 

َالكالم َفيَك ّلَذلك ولهَبيانهَمرَّ خ صوصيّتهَ   .أحاديثناَلهَ 

  ََس ؤاٌلَفيماَف ع ل ه ح  ماَي رتبط َبهذاَالموضوعَ)موضوعَالع راةَاألكفان(َربّماَي طر 

َهللاَ عليهَوآله“رسول  َالطاهرةَالم طّهرةَفاطمةَبنتَأسدَوالدةَ معَ”َصلّىَهللاَ  أ ّمه 

َهللاَ َرسول  ؤمنين..َيقول  عليهَوآله“أميرَالم  فيَكتابَ]بحارَاألنوار:َ”َصلَّىَهللاَ 

عليها“[َوه وَيتحدّثَعنَفاطمةَبنتَأسد35َج وسالمهَ  َهللاَ   :”صلوات 

 (َبعدَأبيَطالب صنيعاًَإليَّ َهللاَ  ْلق  َخ  نَأحسن   .(..إنّهاَكانْتَم 

 ََهللا81ََوصفحة80ََوفيَصفحة َرسول  عليهَوآله“يقول   :”صلّىَهللاَ 

 (َ النبيُّ َبنَأبيَطالبَباكياً،َفقالَلهَ  َعليُّ اَماتْتَفاطمةَبنتَأسدَأقبل  صلَّىَهللاَ “لمَّ

عينك؟َقال:َتوفّيتَوالدتيَياَرسولَهللا،َفقالَلهَ ”:َعليهَوآله ؟َالَأبكىَهللاَ  ماَي بكيك 

:َبلَووالدت َأوالدهاَالنبيُّ أوالدهاَوت ْشبعني،َوت شعّث  َ–ي،َياَعلّيَفلقدَكانْتَت ّجوعَ 

َأبيَطالبَنْخلةَفكانْتََ–تتركهمَش ْعثاًَالَتهتّمَبهمَ َفيَدار  لقدَكان  ن ني،َوهللاَ  وت ده 

نَالغ داةَ َإليهاَم  عنها،َوإذاَخرجواََ–أيَالفجرََ–ت سابق  َت جنيهَرضيَهللاَ  لتلتقط َثمَّ

عليهَوآله“لنيَذلك.َثمََّنهضَبنوَعّميَت ناو فيَجهازهاَوكفَّنهاَ”َصلَّىَهللاَ  فأخذَ 

َق د ماًَويتأنّىَفيَرْفعَاآلخرَوه وَحافيَ َتشييعَجنازتهاَيرفع  َفيَحال  بقميصه،َوكان 

اَصلّىَعليهاَكبَّرَسبعينَتكبيرةَ دهاََ–هذه َصالةٌَخاّصةَبأّمَعلّيََ–القدم،َفلمَّ َل ح  ثمَّ

َعليهاَفيَقبرهاَبيده َالكر َفيَقبرها،َولقنهاَالشهادة،َفلّماَأ هيل  يمةَبعدَأنَنام 

َالَجعفرَوالَ َابنك  يقولَلها:َابنك  َهللاَ  َرسول  َاإلنصرافَجعل  الناس  الترابَوأرادَ 

َفعالًَماَرأيناَمثلهَ  فعلت  َهللاَ  َبنَأبيَطالب،َقالوا:َياَرسول  َعليُّ َابنك  عقيل،َابنك 

َحافيَالقدم،َوكبّرتَ  َقط:َمشيك  َقميصك  ْعل  َفيَل حدهاَوج  َتكبيرة،َونومك  َسبعين 



َالَجعفرَوالَعقيل،َفقالَ َابنك  َلهاَابنك  عليهَوآله“كفن ها،َوقولك  أّماَ”:َصلّىَهللاَ 

َالمالئكة،َ َالتشييعَللجنازة َفلكثرةَازدحام  التأنّيَفيَوْضعَأقداميَورفعهاَفيَحال 

َتكبيرةَفإنّهاَصلّىَعليها نَالمالئكة،َوأّماَن وميََوأّماَتكبيريَسبعين  َصفّاًَم  سبعون 

َفيَ ْغطةَالقبرَفقالْت:َواضعفاه!َفنمت  َحياتهاَض  َفيَحال  فيَلحدهاَفإنّيَذكرت 

َحتّىَكفيت هاَذلك،َوأّماَتكفينيَلهاَبقميصيَفإنّيَذكرتَلهاَفيَ ل ْحدهاَألْجلَذلك 

َالناسَع راةَفقالْت:َواسوأتاه!َفكفّنت هاَ َحياتهاَالقيامةَوحْشر  َالقيامة  َيوم  بهاَلتقوم 

اَقوليَلها:َ َالَجعفرَوالَعقيل“مستورة ،َوأمَّ َابنك  فإنّهاَلّماَنزلَعليهاَ”.َابنك 

حّمدٌَنبيّي،َ ؟َقالْت:َم  نَنبيّك  ربّي،َوقاال:َم  الملكانَوسأالهاَعنَربّهاَفقالْت:َهللاَ 

َلها:َقول ؟َفاستحيْتَأنَتقول:َولدي،َفقلت  َوإمامك  نَوليّك  َبنَفقاال:َم  َعليُّ ي:َابنك 

َعينها بذلك  َهللاَ   .(أبيَطالب،َفأقرَّ

 َسائلة،َولكنَهذاَالذيَجرىَمنَالتفاصيلَألجل َإلىَم  بنتَأسدَالَتحتاج  فاطمةَ 

سلمين َللم   .تبليغَهذه َالحقيقة 


