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 الَمحشر، َمحّطة   إنّها الثامنة، المحّطة   إلى الماضية الحلقة   في بنا الحديث   وصل 

زء ه و وهذا ن الثاني الج   تقدَّمَ  ما أ عيدَ  أن أ ريد   ال المحشر.. َمحّطة َحول حديثي م 

ن جَمل   فقط أ ذّكركم لكنّني القول، م  ن بالم  ن القول م  ق   الثامنةَ  المحّطةَ  أنَّ  م   تلتص 

باشرا   اقا  التص ن الص ور نْفخ َمحّطة   وهي السابعة   بالمحّطة   ووثيقا   م   جهٍة، م 

ن وتلتصق    َمحّطة   وهي الك برى الَمحّطة   وهي التاسعة بالمحّطة األخرى الجهة   م 

 .الك برى القيامة  

  ●  هي ”الثامنة الَمحّطة  “ في الم جريات   أهم: 

 زاوجة   التغيير  الكوني  الكبير الهائل الذي ه و تَمهيدٌ ل ما سيجري في يوم القيامة، م 

هذه الم صطلحات  التي وردْت في الكتاب ” إنّه  البْعث، إنّه  النْشر“األرواح  لألجساد 

الكريم وفي حديث العترة، البعث  والنشر  سيكون  في هذه المحّطة.. وبعد ذلَك يأتي 

 .يوم القيامة الحْشر، والحْشر  ه و جْمع  الَخْلق  باتّجاه  ساحة  

 ● وصلت  في آخر الحلقة  الماضية إلى هذه  النقطة: 

  طبٍة ن خ  د  في بعض  الن صوص في بعض األدعية  وقد قرأت  عليكم َجانبا  م  ما يَر 

ألمير المؤمنين كان يتحدّث  فيها عن الحْشر فأشار إلى أنّهم سيأتوَن ع راة، وكان 

الف ْكرة التي تنتشر  في الساحة  العقائديّة يتحدّث  عن الم جرمين.. وقلت  أنَّ هذه  

ن  ن ق بورنا ع راة وسن حشر ع راة.. هذه  ف ْكرةٌ جيء بها م  ن أنّنا سنخرج  م  الشيعيّة م 

الثقافة  الناصبيّة. الع راة  حالةٌ تَخص  الم جرمين، تخص  الذين كفروا بعلّيٍ وآل 

 .علّي.. هذه  القضيّة  واضحة

 ي بعض األدعية كد عاء أبي حمزة الثمالي حين يقول: )أبكي وما جاَء مذكورا  ف

ن قبري ع ريانا  ذَليال  َحامال  ث قلي على َظْهري( ال أ ريد  أن أعيدَ الكالَم  روجي م  ل خ 



تقدَّم ألنّني قد بيّنت  أنَّ الداعي الب دَّ أن يكوَن في حدّ التقصير، وأنَّ الداعي الب دَّ  الم 

ر حاله  في أسوأ أن يكون في حال التملّ  ق والتزلّف، وأنَّ الداعي الب دَّ أن يتصوَّ

، وأسوأ  الحاالت  هي هذه . ألنَّ الداعي في مقام  التذلّل وفي مقام  االعتراف   الحاالت 

بعظيم األخطاء، وألنَّ الداعي في مقام الّلجوء إلى ساحة  الرحمة اإللهيّة، وهذا هو 

 .شأن  أدب الدعاء

 ● ن هذه  النقطةفي هذه  الحلق  :ة  أ كمل  م 

  ن أنَّ جميع الَخْلق سي حشروَن ع راة هذا تَصّور خاطىء.. حتّى هذا التصّور  م 

فحينما سندخل  في تفاصيل  –وه و بسببهم  –الم جرموَن الذين سي حشروَن ع راة 

مواقف يوم القيامة سنجد أنّهم يغرقون بعََرقهم وبالتالي ال تنكشف  عوراتهم بهذا 

قّزز الذي يتصّوره  َمن يتصّوره  في أجواء  الثقافة  الناصبيّةالشك  .ل الم 

 ●  طبائنا الذين ي شيعون هذه  الف ْكرة الخاطئة بشأن أنا أقول  ل ع لمائنا وَمراجعنا وخ 

 :حْشر الخالئق  ع راة، أقول لهم

 ْلم الرج ال الناصبي، أنتم ت مسكوَن بأحاديث  العترة  الطاهرة وت مّزقونها وفقا  لمنهج ع 

ن أثر ن عيٍن وال م  ن حديث  العترة  الطاهرة ال م   .فال ت بقوَن شيئا  م 

  حّمٍد أمرونا أن نَعرَض الحديَث، أن نعرَض األفكاَر، أن نعرَض العقائدَ على آل  م 

فّسر  بحديث  العترة الطاهرة، ال بتفسير  النواصب وال بتفسير  الكتاب الكريم الم 

نافر  لبيعة  الغدير مراجع الشيعة  األخر فقا  للمنهج الناصبي الم  ق، فإنّه  تفسيٌر و 

 .%100بدرجة  

 يأتون القيامة   يوم الَخْلق أنَّ “ الكريم: الكتاب على الفْكرة هذه   فيها نَعرض   وقفة 

 .األ نموذج سبيل على اآليات بعض سأخذ ”..ع راة

 ن البسملة بعد 69 اآلية في مر س ورة م   :بعدها وما الز 

 { ي َع الكتاب  وجيَء بالنبيّين والش هداء وق ض  ض  وأشرقْت األرض  بن ور ربّها وو 

فّيْت ك ل  نْفٍس ما عملْت وه و أعلم  بما يفعلون*  ون* وو  بينه م بالحّق وه م ال ي ظلم 

َمرا  حتّى إذا جاء وها ف تحْت أبواب ها وقال له م َخَزنت ها  يق الّذين كفروا إلى جهنّم ز  وس 

س ٌل منك م يَتلوَن عليك م آيات  ربّك م وي نذرونك م لقاَء يومك م هذا قالوا بلى ألم ي أت ك م ر 



ولكن حقّْت كلمة  العذاب على الكافرين* ق يل ادخلوا أبواَب جهنّم خالدين فيها فبئَس 

َمرا  حتّى إذا جاء وها وفتحْت  تكبرين* وسيَق الّذين اتّقوا ربّه م إلى الجنّة  ز  مثوى الم 

بت م فادخلوها خالدين* وقالوا الحمد  ّلّل الّذي  أبواب ها وقال له م َخَزنَت ها سالٌم عليك م ط 

صدقنا وعده  وأورثنا األرض نتبّوأ  من الجنّة حيث  نشاء  فنعم أجر العاملين* وترى 

ي بينه م بالحّق وق يل  ن حول العرش ي سبّحون بَحْمد ربّهم وق ض  المالئكة حافّين م 

 .{ هلل رّب العالمينالَحمد  

 ●  ،ن البْشر َع الكتاب  وجيَء بالنبيّين والش هداء{ النبيّوَن أيضا  م  ض  قوله: }وو 

ن البْشر.. فهل ي ؤتى بهم ع راة..؟  !والش هداء  أيضا  م 

   ن الش هداء ليَس الذين ق ت لوا في ساحات  المعارك.. م صطلح راد م  ْلما  أنَّ الم  ع 

الكتاب الكريم إنّه  يتحدّث  عن الذين سيكونون في مقام  الشهادة  في آيات  ” الش هداء“

 .على األ مم، في مقام  الشهادة  على األولياء  وعلى األعداء

  ي بينه م فقوله: }وأشرقْت األرض  بن ور ربّها وجيَء بالنبيّين والش هداء وق ض 

جوهها.. هذه  بالحّق..{ الحديث  في اآلية  في مواقف  يوم  القيامة في وْجٍه  ن و  م 

ن جمال  الّلوحة  أن يأتي األنبياء   الّلوحة  في أجمل  ما ي مكن أن تكون.. فهل م 

 !والش هداء  في هذه  الحالة  الم زرية عورات هم مكشوفة؟

 ●  َمرا { هذا المعنى أنّهم ي حشروَن ع راة قد يق الّذين كفروا إلى جهنّم ز  قوله: }وس 

 .ينطب ق  على الم جرمينينطبق  على هذا الموقف، 

 ●  صلوات  هللا “نَحن  إذا أردنا أن نتتبَّع الن صوَص القرآنيّةَ وأن نتتبَّع ما جاَء عنهم

غّطاة، ” عليهم فإنَّ أْهل جهنَّم يلبسوَن الثياب الجهنّميّة.. فحتّى في جهنَّم عورات هم م 

 .إنّهم يلبسون الثياب الجهنّمية

 ن اختاروا ألنف سهم هذا المنظر.. ه ناَك لباس  التقوى وه و يأتوَن ع راة ألنّهم ه م الذي

الّلباس  الحقيقي، وهذا الّلباس  ينعكس  على الّلباس الخارجي لإلنسان، ول ذا فإنَّ 

ن د ون أكفان ل سبٍب أو آلخر فَإنّهم سيأتوَن مستوري  أولياَء علّيٍ الذين ي دفنوَن م 

 .”عليه السالم“ولباس  التقوى هو والية  علّيٍ  العَورات ألنّهم يَلبسوَن لباَس التقوى



 ●  َمرا { فهل ي ساقون ع راة؟! أي  منطٍق قوله: }وسيَق الّذين اتّقوا ربّه م إلى الجنّة  ز 

خلّدين  هذا..؟! هل كَرَمه  وجود ه  أن يأتي بهم ع راة أماَم المالئكة  وأمام  الولدان  الم 

ور العين..؟! يأتي بأشيا ْبر تأريخ وأماَم الح  ع علّيٍ وآل علّيٍ وأوليائه  الم خلصين ع 

وٍد هذا؟! أي  ذَوٍق هذا..؟  !البشريّة..! أي  َكَرٍم هذا؟! أي  ج 

  ؤمنوَن ا سيلبَس ه  الم  أنا ال أ ريد أن آتي بالروايات  واألحاديث  الكثيرة  التي تتحدّث  عمَّ

ن ثياٍب في ساحة  يوم  القيامة ألنّها كثيرةٌ جدا ، ولها د الالٌت ورمزيّةٌ إذا  لٍل وم  ن ح  م 

لَل  تأتي ما أردت  أن أق َف عليها فسأحتاج إلى وقٍت طويل، خ ص وصا  وأنَّ هذه  الح 

لٌَل ورديّة.. إلى غير ذلك( وك ل  تلَك  لٌَل بيضاء، ه ناك ح  عيّنة )ه ناَك ح  بألواٍن م 

موٌز تَحتاج  إلى شْرحٍ وإلى تفصيل وال أ ريد  أن أ وردها  .المعاني ر 

 ●  بت م قوله: }حتّى إذا جاء وها وفتحْت أبواب ها وقال له م َخَزنَت ها سالٌم عليك م ط 

.{ فهل ي سلّمون على أ ناٍس ع راة عورات هم مكشوفة؟! أي  منطٍق فادخلوها خالدين.

ؤمنين  هذا؟! هذه  المشاهد  اإللهيّة  القادسة  العالية كيف ي توقّع  أن تكتمَل ص ورت ها بالم 

واألولياء الم خلصين الذين ستروا ك لَّ عورةٍ كانوا يستطيعوَن أن يستروها في 

ر أن يأتو  !ا يوم القيامة  وعوراتهم مكشوفة؟حياتهم.. فكيف ي تصوَّ

 البسملة بعد الواقعة س ورة وفي: 

  * إذا وقعْت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبةٌ* خافضةٌ رافعةٌ* إذا رّجْت األرض  رّجا{

ا ثالثة* فأصحاب  الميمنة ما  نبثّا * وك نت م أزواج  وب ّسْت الجبال بَّسا * فكانْت هباء  م 

المشأمة  ما أَصحاب  المشأمة* والسابق ون السابق ون* أصحاب  الميمنة* وأصحاب  

ن اآلخرين{.. الواقعة   ن األّولين* وقليٌل م  قّرب ون* في جنّات  النعيم* ث لّةٌ م  أ ولئَك الم 

ن سماء  القيامة  .م 

   ترابطة: )نَْفخ  الص ور، الَمحْشر، يوم  القيامة، التغييرات تواصلةٌ وم  هذه  الَمحّطات  م 

ن ق بورهم، البَْعث  والنَْشر  والَحْشر باتّجاه  ساحة  الكونيّ  روج  األموات  م  ة  الهائلة، خ 

 .القيامة  الك برى(

 ●  !قّربون ويأتون ع راة؟ قّرب ون{ م  : }والسابق ون السابق ون* أ ولئَك الم  قوله 

أصحاب  اليمين يأتوَن ع راة؟! هذه  الص ورة  كيف يقبلها الذَوق؟! كيف تتعانق  



لف طرة  معها؟! وإذا ما أردنا أن نستمرَّ مع آيات  س ورة  الواقعة فإنَّ معاني التكريم ا

م  هذا التكريم   قّربين ومعاني التكريم ألصحاب  الميمنة  واضحةٌ جدّا .. فهل يَنسج  للم 

 .مع هذه  الص ورة  القبيحة  جدّا ..؟! ال ي مكن ذلك

 ن البسملة   بعد 26 اآلية وفي  :عرافاأل س ورة م 

 { يشا  ولباس  التقوى ذلك خيٌر يا بني آدم قد أنزلنا عليك م لباسا  ي واري سواتك م ور 

 .{ذلك من آيات  هللا لَعلّه م يذّّكرون

 ●  يشا { هذا الّلباس  لباس نا : }يا بني آدم قد أنزلنا عليك م لباسا  ي واري سواتك م ور  قوله 

 .كفان  ت واري سوءاتنا ونحن  موتىفي الد نيا، وهذا الّلباس  أكفان نا، فاأل

 ●   قوله: }ولباس  التقوى ذلك خيٌر ذلك من آيات  هللا{ لباس  التقوى ع نواٌن لوالية

علّيٍ.. ألنّنا نتّقي الضالَل بوالية علّيٍ، نتّقي ب طالَن أعمالنا في الد نيا بوالية  علّيٍ.. 

ؤمنون )ولو”: صلَّى هللا  عليه وآله“كما يقول رسول  هللا   الَك يا علّي لم ي عَرف الم 

ْرك، نتّقي اإللحاد، نتّقي ك لَّ عيٍب في  بعدي( بوالية علّي نتّقي الك ْفر، نتّقي الش 

 .عقائدنا

  ب  علّيٍ حسنةٌ ال تضر  معها سيئّة( هذا ه و لباس  التقوى، ولباس  التقوى ذلك )ح 

 .خير

 ن ن آياته   هذا الّلباس  الذي نرتديه شيٌء جميٌل َحَسٌن م  ن عَم هللا  س بحانه وتعالى وم 

ولكن ب َحَسب م ستوى هذا الَخْلق.. الّلباس  الحقيقي  والية  علّيٍ، بوالية  علّيٍ نتّقي ما 

ن القبر والبرزخ.. ووو.. إلى َمرحلة  دابّة  األرض، نتّقي  ّطلع وم  ن َهول  الم  نتّقي م 

ي مواقف القيامة النجاة  بوالية  علّيٍ.. فلباس  ك لَّ ذلَك بوالية  علّيٍ.. وهكذا األْمر  ف

 .التقوى الذي فيه  ك ل  الخيريّة  هو والية  علّيٍ 

 ن مقطع عند وقفة  البرهان: ]تفسير في ”السالم عليه“ العلوم باقر إمامنا حديث   م 

 :وجلَّ  عزَّ  قوله   معنى في (3) الحديث 144 صفحة [3ج

 عليه السالم“مام  }ولباس  التقوى ذلك خيٌر{. يقول اإل”: 



 ( ن وأّما لباس  التقوى فالعفاف، إنَّ العفيَف ال تبد و له  َعورةٌ وإن كاَن عاريا  م 

ن الثياب، يق ول ّللّا  تعالى: }ولباس   الثياب، والفاجر  بادي العَورة وإن كاَن كاسيا  م 

 (…التقوى ذلك خيٌر{ يق ول: العفاف خير

  ٌتفّرع ، إنّها والية  هذا العفاف  هو ع نواٌن م   عن المعنى األكمل  للعقيدة  ولألخالق 

داراة قاربة  والم  ، واإلمام  ه نا يتحدّث  بلسان  الم   .علّيٍ.. العفاف  شيٌء معنويٌّ

   بعد البسملة 28نَحن  إذا أردنا أن نستمرَّ في س ورة  األعراف إذا ما ذهبنا إلى اآلية: 

 {ر   وإذا فعلوا فاحشة  قالوا وجدنا عليها آباءنا وهللا  أمرنا بها ق ْل إنَّ هللاَ ال يأم 

ون  .{بالفحشاء أتق ولون على هللا  ما ال تعلم 

 ●  قوله: }وإذا فعلوا فاحشة { هؤالء ه م البعيدوَن عن علّيٍ وآل علّي الذين ال

يَملكون لباَس التقوى، إنّهم يَفعلوَن الفاحشةَ، والذيَن يفعلوَن الفاحشةَ ه م الذين ال 

)وأّما لباس  التقوى ”: صلوات  هللا عليه“القةَ لهم بالعفاف، كما يقول  إمامنا الباقر ع

 .فالعفاف(

 ن البسملة بعد 28 اآلية معنى في الطاهرة العترة عن جاء ما عند وقفة  س ورة م 

 .الدرجات بصائر عن منقولةٌ  والرواية   [3ج البرهان: ]تفسير في األعراف..

  (2) الحديث 144في صفحة: 

 ( وإذا فعلوا فاحشة  قالوا وجدنا عليها آباءنا وهللا  أمرنا بها{ : في قول هللا عزَّ وجلَّ

ون{ قال: أرأيَت أحدا  يزع م   ر  بالفحشاء أتق ولون على هللا  ما ال تعلم  ق ْل إنَّ هللاَ ال يأم 

ن المحارم؟ فق لت   ور أو بشيٍء م  : ال. فقال: أّن َهللا تعالى أمرنا بالزنا أو شْرب الخم 

: هللا  تعالى أعلم  وولي ه ،  فما هذه  الفاحشة  الّتي يَدّع ون أنَّ هللاَ تعالى أمرنا بها؟ فق لت 

ر هللا   فقال: فإنَّ هذه  في أئمة  الَجور، ادَّعوا أنَّ هللاَ تعالى أََمره م باالئتمام  بقوٍم ل َم يأم 

ى ّللّا  باالئتمام  بهم، فردَّ هللا  ذلَك عليهم، وأخبرن ا أنّه م قد قالوا عليه الكذب، فسمَّ

 .(تعالى ذلك منه م فاحشة  

  ن اآلية  واضحة.. إنّهم يفتخروَن بهذه  الفاحشة ويعتبرونها أمرا  شرعيّا  م شرعنا  م 

ن المنطقي أنّهم يتحدّثون عن الزنا والّلواط  وأمثال   ق بَل هللا س بحانه وتعالى، فليس م 

ثون عن هذه  الفواحش، إنّهم يتحدّثون عن شيٍء آخر أسماه  هللا  ذلك.. إنّهم ال يتحدّ 



س بحانه  وتعالى فاحشة، وهذه  الفاحشة  هي أْصل  الفواحش عندهم.. وب ْغض  علّيٍ 

 .سيّئةٌ ال تنفع  معها حسنة

  َفةٌ ت الزم  الوالية فهؤالء  أصحاب  الفواحش ه م الذين ال يتحلّون بالعفاف.. العفاف  ص 

من س ورة  29إلى أن نقرأ في اآلية ” صلوات  هللا  وسالمه  عليهم“ وآل  علّيٍ ل علّيٍ 

وهك م عند ك ّل مسجٍد وادع وه  م خلصين له  الدين كما بدأك م  ج  وا و  األعراف: }وأقيم 

 .تع ود ون{

  عند{ : ن قوله  عزَّ وجلَّ راد  م  ب َحَسب الروايات  في هذا المصدر وفي غيره فإنَّ الم 

ن األئمة  المعصومين.. )أيَن وْجه  هللا  الذي إليه   ك ّل مسجٍد{ أي عند ك ّل إماٍم م 

جوهكم عند تلَك المساجد، فتلَك هي المساجد  الحقيقيّة..  يتوّجه  األولياء؟( أقيموا و 

 :المساجد  التي تحدّثْت س ورة  الن وروهي هذه 

 { جاجٍة صباح  في ز  شكاةٍ فيها مصباٌح الم  هللا  ن ور  السماوات  واألرض َمثَل  ن وره  كم 

باركٍة َزيت ونٍة اّل َشرقيٍّة وال َغربيٍّة  ن شجرةٍ م  جاجة  كأنّها كوكٌب د رٌي ي وقَد  م  الز 

 ن وٌر على ن وٍر يَهدي هللا  لن وره  َمن يشاء  يكاد  زيت ها ي ضيء  ولو لَم تَْمَسسه  نارٌ 

ويضرب  هللا  األمثاَل للناس  وهللا  بك ّل شيٍء عليٌم* في ب ي وٍت أذن ّللّا  أن ت رفع وي ذكر 

ه  ي سبح له  فيها بالغد ّو واآلصال  .{فيها اسم 

  :حّمٍد وال أ ريد  أن أق َف عندها.. وقوله حّمٍد وآل م  }في ب ي وٍت أذن ّللّا  آية  الن ور في م 

جوه اآلية.. ه م  ن و  ه { هذه  البيوت  هي حقائقهم في وْجٍه م  أن ت رفع وي ذكر فيها اسم 

وهك م عند ك ّل مسجٍد  ج  وا و  المساجد  الحقيقيّة التي ذ كرْت في الكتاب الكريم }وأقيم 

ّي كما جاء وادع وه  م خلصين له  الدين{ اإلخالص  في الدين ه و عند علّيٍ وآل عل

وا  نفاء وي قيم  في س ورة البيّنة: }وما أ مروا إاّل ليعب د وا ّللّا م خلصين له  الدين ح 

ين  القيّمة{  .الصالةَ وي ؤت وا الزكاةَ وذلك د 

  ن القيّمة هي فاطمة راد م  صلوات  هللا وسالمه  “وفي أحاديثهم الشريفة أنَّ الم 

 .يههي قيّمة  الدين والقائمة  عل”.. عليها

   روف ن ح  حّمد في ك ّل حْرٍف م  حّمدٌ وآل  م  اآليات  هي هي.. والد الالت  هي هي.. م 

 .هذا الم صحف



 ●  حّمٍد أَمرونا أن نعرَض أفكارنا ومفاهيمنا وعقائدنا على الكتاب  الكريم ولكن آل م 

 ..ال بتفسير النواصب، وال بتفسير مراجع  الشيعة  ذلَك التفسير  األخرق

  فّسر بحديث  علّيٍ علينا أن ن الكتاب الكريم الم  نَعرَض أفكارنا وأن نأخذَ ثقافتنا م 

 .وآل علّيٍ كما بايعنا في بيعة  الغدير

 ●   َوٍر.. هذه  الص َور وهذه ن ص  ن آيات  الكتاب الكريم وم  عرضت  لكم نماذَج م 

قها األدبي، ذَوقها الثقافة  التي تَحدّثْت عنها تلكم اآليات  هل ينسجم  ذَوقها الفنّي، ذَو

األخالقي، ذَوقها الحضاري.. هل ينسجم  ذوقها مع هذه الص ورة أنّنا سن حَشر  ع راة 

 !عوراتنا ظاهرة؟! أي  منطٍق أخرق هذا..؟

 هذه   في منها جانبٍ  إلى أ شيرَ  والتي وتعالى س بحانه   هللا أخالق   َمنطق عند وقفة 

ختلفة النماذج ن الم   .”السالم عليهم“ الشريفة وكلماتهم أدعيتهم م 

 لنا د عاءٌ  وه و ك ميال .. المؤمنين أمير   علّمه   الذي زياد بن ك ميل دعاء في: 

 ( إلهي وسيّدي فأسألَك بالق ْدرة التي قدّرتها وبالقضيّة الّتي حتْمتَها وحكْمتها وغلبَت

رْ  ٍم أجرمت ه  وك لَّ َمن عليه  أجريتها أن تهَب لي في هذه  اللّيلة وفي هذه  الساعة ك لَّ ج 

ذنٍب أذنبت ه  وك لَّ قبيحٍ أسررت ه  وك لَّ جْهٍل َعملت ه  كتمت ه  أو أعلنت ه  أخفيت ه  أو أظهرت ه  

نّي وجعْلتَه م  ْفظ ما يك ون  م  وك لَّ سيّئٍة أمرَت بإثباتها الكراَم الكاتبين الّذين وّكلته م بح 

ن ورائهم والشاهدَ ل ما َخفَي ش ه ودا  عليَّ مع جوارحي وك نَت أنَت الرقي َب عليَّ م 

 (…عنه م وبرحمتَك أخفيت ه  وبفضلَك َستَْرته  

 ●  ْرٍم أجرمت ه  وك لَّ ذنٍب قوله: )أن تهَب لي في هذه  اللّيلة وفي هذه  الساعة ك لَّ ج 

ب  ذنبا  فإنَّ  ْرما ، حينما أرتك  ذنب.. فحينما أرتكب  ج  هذه  أذنبت ه ( أنا الم جرم، أنا الم 

الذنوب هي التي تجعلني عاريا .. فإنَّ هللاَ س بحانه  وتعالى أجل  وأكرم  وأعظم  وأجمل  

ن  ن الم جرمين أم ك نّا م  ن أن ي عّرينا إْن ك نّا م  وأحلى وأكمل  وأجود  وألطف  وأرأف  م 

ؤوٌف بنا في الد نيا ه و رؤوٌف بنا في اآلخرة )يا رحمَن  ثلما ه و ر  الد نيا الم حسنين. م 

ثلما ه و رحمٌن رحيٌم بنا ه نا ه و رحمٌن رحيٌم بنا ه ناك  واآلخرة  ورحيَمه ما( فم 

 .ولكنّنا نَحن  الذين نجني على أنف سنا

  ●ر  بذلك: قائل يقول قد  ..أنَّ الن صوَص الدينيّة هي التي ت شع 



 ر  بذلك هذا أمٌر سأعود  إليه  في الحلقات  القادمة.. الن صوص  الدينيّة  : وأقول  ت شع 

بسبب نفس اإلنسان، ألنَّ اإلنسان ي ريد  أن يتلقّى المعاني بهذا األسلوب وهذا ما 

داراة  .سأوّضحه لكم.. فيأتي الق رآن ويأتي حديث  المعصوم ب لسان  الم 

  وحدّثتكم عن معنى الّلسان.. وأّول  قانون ).. ن رسوٍل إاّل بلسان  قومه  )ما أرسلنا م 

ب  أ َممها بنفس األلسنة  التي ت ع ورَف ي طَرح  ه نا ح سَل ت خاط  ينما نتحدّث  عن أنَّ الر 

ن التقريب   داراة وما يتفّرع  عليه م  عليها بين تلك األ مم أّول  قانون ه و قانون الم 

ن األمثلة  لتقريب األفكار  –والتمثيل  ألنَّ لساَن األ ّمة  بأ سلوبه،  –أي ما ي حَشد  م 

ْكر الحقائق  كما هي.. ول ذا فإنّنا بثقافته، بالم   ستوى العقلي الذي عليه ال ي عين  على ذ 

داراة  .نحتاج  إلى التقريب  إلى التمثيل  باألمثلة  وتلَك هي الم 

 ●  ن ورائهم والشاهدَ ل ما َخفَي عنه م( ه ناَك حاالٌت قوله: )وك نَت أنَت الرقيَب عليَّ م 

تكامٌل يَست رنا س بحانَه  وتعالى حتّى ع راقبتنا.. وهذا نظاٌم م  ن مالئكته  الذين وّظفهم ل م 

 .وإاّل فإنَّ الفوضى ستسود  هذا العالم

  ن هذه  الحكمة يَجعل  هذا النظام زٌء م  طلقة، ج  كمٍة إلهيٍّة م  ه ناك نظاٌم يبتني على ح 

ن المالئكة َمن ه م ي راقبوننا.. أسرار  ذلَك ستتّضح  في عصْ  ر أن يكوَن ه ناك م 

الظ هور حينما نلتقي بالمالئكة  ونتحدّث معهم، وتظهر أكثر وأكثر في عْصر 

الرجعة  العظيمة، وتظهر أكثر وأكثر وأكثر في يوم القيامة  حينما يأتي المالئكة  

ؤوس األشهاد  .ويكشفون الحقائق على ر 

 في ألنَّ أ مورا  ومع ذلَك فإنّه  س بحانه  وتعالى برأفته  بحْلمه  ي خفي عن المالئكة ما ي خ

لو أنَّ المالئكةَ اّطلعْت عليها ب َحَسب عملهم الب دَّ أن يترتَّب على تلَك األ مور ما 

ن الع قوبات  في الد نيا.. وإنَّ هللاَ س بحانه  وتعالى ي خفي ذلَك رحمة  بنا  .يترتّب  م 

 ل  فيما بينهم وبيَن وظيفة  المالئكة  أن يقوموا بوظائفهم، إاّل أنّه  س بحانه  وتعالى يَحو

هذا األْمر رحمة  بنا، ول ذلَك ي ْخفي عنهم ما ي ْخفي )والشاهدَ ل ما َخفَي عنه م 

ستوى وبرحمتَك أخفيت ه  وبفضلَك َستَْرته (. نَحن  نتعامل  مع  .أخالٍق بهذا الم 

 ن أْمٍر نَقوم  ب ه  إاّل ويَنطب ع  العَرش  ه و العالم  الذي تنطب ع  فيه ك ل  الص َور.. ول ذا ما م 

في الحال  في شاشة  العرش، ويَرى ق ّطان  ذلك العالم تلَك الص ورة.. إْن كانْت 



ص ورة  جميلة  فإنّهم يستغفروَن ويدعون لذلك العبد، وإنّهم يكونوَن َسبَبا  لنزول  

التوفيق  على ذلَك العبد الذي ظهرْت ص ورته  في العَرش.. تلَك حكايةٌ طويلةٌ 

فّصلةٌ   .ال َمجاَل للتوّغل فيها اآلن م 

  إذا كانْت الص ورة  قبيحة فإنَّ هللاَ س بحانه  وتعالى يَستر  ص ورةَ الم ؤمن القبيحة لئاّل

ي غَضب عليه ه ناك في ذلك العالم العلوي، كي ال ينقطَع عنه  االستغفار، وكي ال 

اء أبي حمزة ينقطَع عنه التوفيق. فنحن  هكذا ن خاطبه  س بحانه وتعالى في د ع

 :الثمالي

 ( خيرَك إلينا نازل وشّرنا إليَك صاعد، ولم يزْل وال يزال َملٌَك كريم يأتيَك عنّا بعََمٍل

ن أن تحوطنا بنعمك وتتفّضل علينا بآالئك، فس بحانَك ما  قبيح، فال يمنعَك ذلك م 

 (…أكرمكَ 

 العبارات هذه   نقرأ االفتتاح، د عاء وفي: 

 (داّل  عليَك فصرت  أدعوك آمنا ، وأس ستأنسا، م  فيما قصدت   –أتدلّل  عليَك  –ألك  م 

فيه إليك، فإْن أبطأ عنّي عتبت  بجهلي عليَك ولَعلَّ الّذي أبطأ عنّي ه و خيٌر لي 

ور، فلم أَر مولى  كريما  أصبَر على عبٍد لئيٍم منَك علي يا رب.  م 
ل علمَك بعاقبة  األ 

إليَّ فأتبغّض  إليَك وتتودّد  إلى فال أقبل  منَك كأنَّ  إنَّك تدع وني فأ ولّي عنَك وتتحبّب  

َل عليَك  ن الرحمة  لي واإلحسان  –أي التفّضل عليك  –لي التطو  فلم يمنعَك ذلك م 

 .(إليَّ والتفض ل عليَّ بجودَك وكرمَك فأرحم عبدك الجاهل

 ●  عن ص َور ” عليهم السالم“في األحاديث  الشريفة  عن العترة  الطاهرة ي حدّثوننا

 .الحساب  يوم القيامة.. أحد  مواقف  يوم  القيامة ه و موقف الحساب

  ؤمنين فيما ب  بْعَض عباده  الم  عندنا رواياٌت ت خبرنا أنَّ هللاَ س بحانه  وتعالى ي حاس 

ن د ون  أن ي   .. ه ناَك َمن ي فَضح، بينهم وبينه  م  فاظا  على كرامته  طل َع أحدا  على ذلَك ح 

 .ولكن ه ناك َمن يستأهل أن ي ستَر

  ب  البعض فيما بينه  وبينه، فإنّه  يدخل  الجنّة وال الروايات  هكذا تقول: أنَّ هللاَ ي حاس 

ؤوس األ ن أْهلها ماذا فعل هذا.. ولكنَّ البعض ي فضَحون على ر  شهاد يَعلم  أحدٌ م 

ن أْهل الجنان.. ولذا فإنَّ األئمةَ ي نبّهوننا إلى أن نتدبَّر وأن ن فّكر في حال  َمن  حتّى م 



ؤوس  األشهاد وبعد ذلَك يَدخل  إلى الجنّة.. هل سي ستَر  في الجنّة؟ نعم  ي فَضح  على ر 

أنَّ هللا  ه ناَك َمن ي ستَر في الجنّة  وإْن كاَن قد دََخلها َمفضوحا ، الروايات  تقول:

س بحانه وتعالى ي نسي أْهل الجنّة  ما قد َعرفوه  عن هذا الداخل  للجنّة  في ساحة  

ن فضائحه  وأعماله  .الحساب  وما سمعوه  م 

   ر أنّه نَحن  نتعامل  مع إلٍه بهذه  األخالق، بهذا الجمال، بهذا الذَوق.. فكيف نتصوَّ

 !سيحشرنا ع راة، عورات نا مكشوفة؟

   فهل هذه  ص ورةٌ سي حَشر .. المرء  مع أبيه  وأ ّمه  وزوجته  وذَويه، مع أوالده  وبناته 

 !جميلة نتوقّعها منه  س بحانه وتعالى؟! أي  ذَوٍق هذا..؟

  ْلما  أنّني لم أ فَّصل القوَل الحظتم أدَب الق رآن والحظتم أخالقَه  س بحانه  وتعالى.. ع 

ن ه ناكفي ذلَك وإنّما أخذت  شيئا  يسيرا  م    .ن ه نا وم 

  ●  تقدّم ما خالصة: 

  ن حديٍث ن آيات  الكتاب الكريم، ونَْظرةٌ باتّجاه  ما َوَصلنا م  نَْظرةٌ باتّجاه  نماذج م 

ن كالٍم عنهم ي خبرنا عن أخالقه  س بحانه  وتعالى، ونْظرةٌ ثالثة سأخذكم فيها في  وم 

 .الموضوع جولٍة سريعة بين أحاديثهم الشريفة التي تتعلّق  بهذا

 ن َمقطع عند وقفة  كتاب في الزنديق مع ”السالم عليه“ الصادق اإلمام حديث   م 

 :350 صفحة ]االحتجاج[

 ( عليه السالم“قال الزنديق: فأخبرني عن الناس ي حشرون يوم القيامة  ع راة؟ قال :”

 يهعل“بل ي حشروَن في أكفانهم، فقال الزنديق: أنّى لهم باألكفان وقد ب ليْت؟ قال 

إنَّ الذي أحيا أبدانهم َجدَّد أكفانَه م. قال الزنديق: فَمن ماَت بال كفن؟ قال ”: السالم

ن عنده. قال الزنديق: أفي عرضوَن ”: السالم عليه“ يستر  هللا  عورتَه  بما يشاء  م 

شرون ومائة  ألف  صّف في َعْرض ”: السالم عليه“ص فوفا ؟ قال  نعم ه م يَومئٍذ ع 

 .(..األرض

 ●  موطن  الشاهد في الحديث ه نا، حين يقول: )فأخبرني عن الناس ي حشرون يوم

 .بل ي حشروَن في أكفانهم(”: عليه السالم“القيامة  ع راة؟ قال 



 ●  قوله: )إنَّ الذي أحيا أبدانهم َجدَّد أكفانهم( هذا ي عيد نا إلى أنَّ أْصَل الفيض  محفوٌظ

 .ومع ذلك فإنَّ أ صول الفيض تبقى محفوظة   حتّى في هذه  العوارض وهي األكفان..

 ●  شرون ومائة  ألف  صّف في َعْرض األرض( هذه  القرينة قوله: )نعم ه م يَومئٍذ ع 

ل  إلى هذا الحدّ  ن أنّها تص   120واإلمام يَتحدّث  عن ص فوف الذين سيع رضون م 

 ..ألف صفّ 

 ( بارك لسلةٌ ( إنّه  َعدَد  األئم12إنّها م ضاعفات الرقم الم  ة  في سلسلٍة فَرعيٍّة وهي س 

ن السلسلة األصيلة.. فإنَّ السلسلةَ األصيلةَ لإلمامة  هي المعصومون  هّمةٌ م  م 

ئة وعشرون ألف  األربعةَ عشر.. لست  بصدد الدخول في هذه  التفاصيل، ولكن م 

ن األرقام الدينيّة.. عودوا إلى ك ت ب اليهود وع ودوا إلى ك ت ب النصار ى هذه  م 

رارا ، وكذا في ثقافة الكتاب والعترة  .ستجدون هذا الرقم يتكّرر فيها م 

  ب َحَسب ثقافة العترة هذا الرقم وهذه  الصفوف إنّها ألهل الجنان كما جاَء في كتاب

 .[2]الكافي الشريف: ج

 وه و [2ج الشريف: ]الكافي في الخفّاف َسْعد مع الباقر إمامنا حديث   مع وقفة 

 :الق رآن فْضل كتاب   عنوان: تحتَ  باب – َطويل حديث

  قال: يا سْعد تعلّموا القرآن، فإنَّ ” عليه السالم“)عن سْعٍد الخفّاف، عن أبي جعفر

الق رآن يأتي يوم القيامة في أحسن  صورةٍ نظَر إليها الَخْلق والناس ص فوف عشروَن 

ن سائر األمم  ومئة ألف صف، ثمانوَن ألف صف أّمة  محّمد، وأربعوَن ألف صّف م 

على َصف المسلمين..( ث مَّ يأتي على  –الق رآن  –فيأتي  –هؤالء هم أهل الجنان  –

صّف الش هداء ويقولون ما يقولون، ث مَّ يأتي على صّف النبيّين والم رسلين.. هؤالء 

ألف هذه  ص فوف  أْهل الجنان.. وهذا واضٌح في  120ه م أهل الجنان.. فهذا العدد 

 .ريفة إذا أردنا أن نتتبّع هذه المعانيأحاديثهم الش

 ●  كاثٌر بكم األ مم( إنّه  يتحدّث  عن ما جاء في األحاديث: )تزّوجوا فإنّي م 

سلمين، وحديٌث عن الش هداء،  الصالحين، يتحدّث  عن أْهل الجنان.. فحديٌث عن الم 

فّصٌل ال وحديٌث عن النبيّين والم رسلين وماذا يقولون عن القرآن.. الحديث  َطويلٌ   م 

أ ريد  أن أق َف عليه  إاّل أنّني جئت  به  كي أ وّضَح ما جاَء َمذكورا  في هذا الحوار بين 



لحد الذي ي ثير  هذه  ” صلوات  هللا عليه“الصادق الم صدّق  وبين هذا الزنديق الم 

 .األسئلة

 الباب [1ج الشرائع: ]علل كتاب في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام   حديث عند وقفة 
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 ( ن الجودة  واإلتقان  –قال: أجيد وا أكفان موتاك م ” عليه السالم“عن أبي عبد ّللّا  –م 

 .(فإنّها زينت ه م

 عليه هللا صلوات  “ الصادق إمامنا عن آخر حديث”: 

 ( قال: أوصاني أبي بكفنه  فقال لي: يا جعفر، اشتر  ” عليه  السالم“عن أبي عبد ّللّا

ده ، فإنَّ الموتى يتباهون بأكفانهم  .(..لي ب ْردا  وَجّو 

  ،عيّنة ن الق ْطن اليمني بطريقٍة م  ْبرة  اليمانيّة.. ق ماٌش ي َصنع  في اليمن م  الب ْرد هو الح 

ْبرة“ موجودٌ في األسواق ي قال  له  .ي ستحب  أن ي كفََّن الميّت  به” الح 

 ْبرة  .الميّت  ي كفَّن  بقميٍص، بإزاٍر.. وي ستحب  أن ي وَضَع على اإلزار هذه الح 

 ●  ن قوله: )فإنَّ الموتى يتباهون بأكفانهم( ذلَك في عالم  البرزخ في مقطعٍ م 

ثلما يتباهى  المقاطع.. والحديث  ه نا عن يوم القيامة، فإنَّ الموتى يتباهون بأكفانهم م 

الناس بثيابهم.. يعني أنَّ المحشورين في يوم القيامة إذا كانْت أكفان هم ليسْت جيّدة  

في موقٍف ضعيٍف بين أْهل القيامة، والذين يأتون بأكفاٍن جيّدة فإنّهم فإنّهم سيكونون 

راد  ناسبة  لذلَك الموقف.. هذا هو م  يتباهون بأكفانهم.. يَجدون أنّهم يَلبسوَن الثياَب الم 

 .الحديث

 ●  االستحباب  األعلى في  –قَْطعا  إذا توفّرْت  –ي ستحب  التكفين  باألقمشة  الق طنيّة

ن األقمشة  الق طنيّة  الجيّدة األكفان    .عندنا أن تكوَن م 

 [3ج الشريف: ]الكافي كتاب في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام   حديث عند وقفة 

  )1:(الحديث 146 صفحة (93) باب

 ( قوا في األكفان، فإنَّكم عن أبي خديجة، عن أبي عبد هللا عليه السالم قال: تنوَّ

 .(ت بعثون بها



 الذي مرَّ علينا قبل قليل في علل الشرائع للشيخ الصدوق، حين  المضمون ه و ه و

)أجيد وا أكفان موتاك م فإنّها زينت ه م( ”: صلوات  هللا  عليه“يقول اإلمام الصادق 

 .يتزيّنوَن بها يوم القيامة.. هذه  ثقافة  العترة  الطاهرة

 ..ق  أخالق  هللا  مرَّ علينا ق  الكتاب  مرَّ علينا، ومنط  صلوات  “وهذا منطق  العترة   منط 

 .”هللا وسالمه  عليها

 ●  د حمَّ ن تأنّقوا.. آل  م  قوا في األكفان( تنّوقوا ت عطي َمعنى تأنّقوا وأكثر م  قوله: )تنوَّ

 .يَطلبوَن األناقةَ حتّى عند الموت، والحديث  للجميع  

 نّا أن نتأنّق حتّى في أكفاننا. إذا ما رجعتم إلى ك ت ب الّلغة  فإنَّ  األئمة  ي ريدون م 

بالغة  في األناقة  .التنّوَق هو الم 

  ●ن هذا التنّوق؟: سائلٌ  يسأل   وقد راد  م   ما الم 

 التنّوق  في األلوان  وفي األقمشة  وفي التصاميم.. هكذا جاء في ثقافة  العترة : الجواب

حّمد وهذا هو ذَوق  هللا حّمٍد وآل م   .الطاهرة.. هذا هو ذوق  م 

 ّوق  والتأنّق عند النصارى وعند غير النصارى.. وال أ ريد  ه نا أن أقيَس هذا التن

بالغةٌ في التأنّق عند النصارى، هذه  لها  بعَض األ مور  على بعضها، ولكن هناك م 

زافا   ن مصادر  الحّق القديم، لم تأت  ج  ذوٌر م   .ج 

  ●الطاهرة العترة أحاديث في التنّوق هذا على أمثلة: 

  ●األلوان في التنّوق على مثال. 

 —  [ 3في كتاب ]الكافي الشريف: ج” عليه السالم“وقفة عند حديٍث اإلمام  الباقر

 :(2) ( الحديث93الباب ) 146صفحة 

 ( صلَّى هللا  عليه  “قال: قال رسول هللا ” عليه السالم“عن جابر، عن أبي جعفر

ن البياض فألبسوه  م”: وآله ن لباسكم شيٌء أحسَن م   .(وتاكمليَس م 

   ن أنحاء  التنّوق، التأنّق.. فهذا تنّوٌق في الّلون، فأكثر  األلوان  أناقة البياض  هو نحٌو م 

 .بالنسبة  لألكفان ه و األبيض

  ●والتصاميم األقمشة   في التنّوق على مثال. 



 —  في كتاب ]الكافي الشريف: ” عليه السالم“وقفة عند حديث اإلمام  الصادق

 :(11) لحديث( ا90[ الباب )3ج

 ( قال: ي كفَّن  الميّت في َخمسة  ” عليه السالم“عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد هللا

رقةٌ ي عّصب  بها وسطه، وب ْردٌ ي لَف  فيه،  أثواب: قَميٌص ال ي َزر  عليه، وإزاٌر، وخ 

 .(وعمامةٌ ي عّمم بها وي لقى فْضل ها على َصْدره

 — يس فيه أزرار، ليس َمخيطا .. وهي القطعة  الداخليّة  )قَميٌص ال ي َزر  عليه( أي ل. 

 — وإزاٌر( وهي الق طعة  األكبر التي ت وَضع  فوق القميص(. 

 —  ْبر.. ي لَف  الَوَسط وي لَف  بها رقةٌ تكون  ب عرض الش  )وخرقةٌ ي عّصب بها وسَطه ( خ 

.. بمثابة  المالبس الداخليّة  .الفخذان 

 — ْبر.. ي لَف  الَوَسط وي لَف  بها )وخرقةٌ ي عّصب بها وس رقةٌ تكون  ب عرض الش  َطه ( خ 

.. بمثابة  المالبس الداخليّة  .الفخذان 

 —  وعمامةٌ ي عّمم بها وي لقى فْضل ها على َصْدره( عمامة لها ذ ؤابتان كعمائم أْهل(

 إبليسيّة البيت، ال كالعمائم  اإلبليسيّة  التي يلبس ها رجال  الدين اآلن.. هذه  عمائم  

 .ب َحَسب أحاديث العترة الطاهرة

  شكلة أنَّ ع لماءنا حين يموتون ي لبسونهم عمامة لها ذ ؤابتان وهي عمامة  أْهل الم 

 !!..البيت.. ولكن في حياتهم يلبسون العمامة اإلبليسيّة

 [3ج الشريف: ]الكافي كتاب في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام   حديث عند وقفة 

  )6:(الحديث (90) الباب 143 صفحة

 ( قال: الميّت  ي كفَّن  في ثالثة ” عليه السالم“عن عبد هللا بن سنان، عن أبي عبد هللا

وى ال –هذه  الثياب  األصليّة  للميّت وهي القميص  واإلزار والب ْرد  – عمامة س 

ركيه لكيال يبدو منه  شيء  رقة ي َشد  بها و  رقة   –بمثابة المالبس الداخليّة  –والخ  والخ 

ن الكفن  .(والعمامة  البدَّ منهما وليستا م 

 ●   ركيه لكيال يبدو منه  شيء( األئمة رقة ي َشد  بها و  وى العمامة والخ  قوله: )س 

ْرقةَ ت َشد  بطريقٍة ساترةٍ ل عورة  اإلنسان ي ريدون سترنا في جميع األحوال.. فإنَّ الخ  



ّما تسترنا مالبسنا الداخليّة ونحن  أحياء.. فالعورة  ت غّطى ق ب ال  ود بَرا  واألفخاذ   أكثر م 

كبتين.. ستٌر كامٌل للعورة  .ت لَف إلى الر 

 ●  ن الكفن( الكفن  األصلي رقة  والعمامة  البدَّ منهما وليستا م  قوله: )والخ 

ْبرة“روري إنّه  القميص  واإلزار، وي ضاف  الب ْرد الض هذا ه و الكفن  الكامل، ”.. الح 

ستحبّةٌ ب َحَسب المشهور والمعروف.. هذا ه و  ولكن هذه  التكميليّات الب دَّ منها.. هي م 

التنّوق  والتأنّق في األكفان.. إنّه  لون  القماش، نَوع  القماش، والروايات  أيضا  حدّثتنا 

تّان، م   ن أنَّ اليهود كاَن معروفا  عندهم أنّهم ي كفّنون بالك  ن أنّنا ن كفّن  في الق ْطن، م 

ْبرة اليمنيّة  تكون  مصنوعة   ن الح  رعتنا الم حّمديّة ن كفّن  بالق ْطن.. ونَوعٌ م  ونَحن  في ش 

ن الكتّان والقطن.. التي ت فّضل  هي التي تكون  منسوجة  م   ن نسيجٍ خليٍط م  ن الق طن م 

لّون.. هذا ه و التنّوق  والتأنّق   خّطٌط، نوعٌ منها أبيض، نوٌع منها م  فقط.. نوٌع منها م 

 .في األكفان ألنّنا سن حَشر  بها، سنتباهى بها، سنتزيّن  بها

 [3ج الشريف: ]الكافي كتاب في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام   حديث عند وقفة 
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 (إنّي أ غّسل  الموتى، قال: ”: عليه السالم“ن النّوا، قال: قلت  ألبي عبد هللا عن ع ثما

: إنّي أ غّسل.. فقال  ن؟ قلت   –إذا غّسلَت فارفْق به  وال تغمزه  ”: عليه السالم“وت ْحس 

فاظا  على سالمة البدن  عَه  بكافور وإذا  –أي ال تضغط عليه بشدّة ح  وال تمّس مسام 

مته  فال ت عمّ  ن وسطها عمَّ ْذ العمامةَ م  : كيف أصنع؟ قال: خ  ّمة األعرابي، قلت  مه  ع 

ن وسط القماش  – وانشرها على رأسه  ثمَّ ردّها إلى َخْلفه  واطرْح َطرفيها  –أي م 

 .(على َصْدره

 ●   الكافور .. ن أ ذ نيه  عَه  بكافور( أي ال تجعْل الكافور قريبا  م  قوله: )وال تمّس مسام 

ْطٌر نب اتيٌّ ي عطَّر  به  الميّت.. هو الذي ي قال  له  حنوط  الميّت، ي وَضع  عند هو ع 

ل الميّت وعند مساجده  .مفاص 

  ٌن مسامع الميّت.. ه ناك دّقة اإلمام  ه نا ينهى عثمان النّوا أن يضَع الكافور قريبا  م 

 .في ك ّل شيٍء في ثقافة العترة



 ● ّمة مته  فال ت عّممه  ع  راد  منه   قوله: )وإذا عمَّ ا أن يكوَن الم  األعرابي( األعرابي إمَّ

تمدّن.. فإنَّ عمامةَ األعرابي  تحّضر وليس الم  األعرابي ساكن  الصحراء، ليس الم 

ن  تكون وسخة  وتكون صغيرة  وتكون  ملفوفة  لفّا  كامال  على رأسه، ليس لها م 

 األتربة والرمال، ذ ؤابتين.. ليس لها مخرج، ألنَّ األعرابي في الصحراء في جوّ 

يتحّرك  بين الحيوانات ال يجد  مجاال  لالستراحة  والنظافة  والتأنّق.. هذا المعنى ي مكن 

أن يكون صحيحا ، ولكن الذي يعود  إلى منهج )المعاريض( فإنَّ األعرابي ه نا ليس 

 .ه و الذي يسكن  في الصحراء وإنّما هو )الناصبي(

  صلوات  هللا “الطاهرة ه ما )األّول والثاني( قات ال فاطمة األعرابيّان في ثقافة العترة

 .”وسالمه  عليها

  هذا العنوان )األعرابي، األعرابيّان، األعراب( ينصرف  ب َحَسب معاريضهم إلى

النواصب.. نعم لَه  داللةٌ على س كان البادية وس ّكان البادية فيهم الصالح  وفيهم 

عرابي الذي يسكن  الصحراء وهذا المعنى نجده  الطالح.. ليس الحديث  ه نا عن األ

 .واضحا  في الكتاب الكريم

 ( ن األعراب ه م رادَ م  ن آيات  الكتاب الكريم ت شير  إلى أنَّ الم  وقفة عند نماذج م 

نافقون والنواصب  (الم 

 ●  ن وسطها وانشرها على رأسه  ثمَّ ردّها إلى َخْلفه  واطرْح ْذ العمامةَ م  قوله: )خ 

حّمديّة، هذه  العمامة  الغديريّة، هذه  العمامة  َطرفي ها على َصْدره( هذه  العمامة  الم 

حّمد.. إنّهم ال ي ريدون  حّمدٌ وآل  م  العَلَويّة. هذا ه و التنّوق والتأنّق الذي يتحدّث  عنه  م 

! منّا أن نتعّمم بالعمامة  الناصبيّة حتّى ونحن  في ق بورنا، فكيف ونحن  في حياتنا..؟

 .رجال  الدين عندنا نقضوا بيعة الغدير في جميع االتّجاهات، حتّى في مظاهرهم

  عمامة  رسول  هللا  يوم الغدير كانْت هكذا بذ ؤابتين، وعّمم عليّا  بيده  في يوم  الغدير

عتّما  بعمامٍة  مه  بعمامٍة بذؤابتين، ورسول  هللا كان م  قبل أن يَرفعه  عّممه  بيده، فعمَّ

ن رسول هللا فتعّمموا بعمامٍة بذ ؤابتينبذ ؤابت  .ين. المالئكة  وجبرئيل تعلَّموا م 

  تعّمم رسول  هللا  بهذه  العمامة  في يَوم بْدر.. إنّه  اليوم الذي أ ْعلَن فيه  الحّق يوم

جعَل العمامةَ بذؤابتين شعارا  ” صلّى هللا  عليه وآله“الف رقان.. في يوم الفرقان النبي  



، فتعّمَم له، فتعمّ  م بعمامته البيضاء وجعَل لها ذؤابتين وجبرئيل  كان واقفا  بجنبه 

َم رسول  هللا، والمالئكة  القادمون لنصرته  الذين يقوده م الملك  ثلما تعمَّ جبرئيل  م 

هؤالء المالئكة أيضا  تعّمموا بالعمامة  البيضاء ذات  الذ ؤابتين، فصارْت ” منصور“

حّمدهذه العمامة  شعارا  ل   حّمٍد وآل  م   .م 

  حتّى في يوم الخندق لّما برَز أمير المؤمنين لقتال  ابن عبد ودّ عّممه  رسول هللا

رك ك لّه( فكانْت العمامة  ذات   بعمامٍة ذات  ذ ؤابتين وقال: )برَز اإليمان  ك لّه  إلى الش 

زٌء من اإليمان  .الذ ؤابتين ج 

 فْت في أحاديث  هذه  العمائم  التي يلبسها مراجعنا اآل ص  ن ويلبسها رجال  الدين و 

العترة بأنّها عمائم  إبليسيّة. )وقفة توضيحيّة لهذه  الن قطة بعَرض نَماذج من آيات  

حّمدٌ  ترة الطاهرة ت بيّن لنا نوع العمامة التي ي ريدها م  الكتاب الكريم وأحاديث  الع 

حّمد  على ذ ؤابتين، ونهيهم عن  وأنّها تشتمل  ” صلوات هللا وسالمه عليهم“وآل م 

 .التعّمم بالعمامة التي ال تشتمل  على ذ ؤابتين(


