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  ِقدّمةِ ِب مثابةِالحلقة ِِهذه ِالقمرِشاشةِ ِعبرِأيديكمِبينِأ قدّمه ِِالذيِالبرنامجِل هذاِم 

ِسيتمِ ِماِولتوضيحِبالبرنامجِللتعريفِ ِنقاطِ ِعدّة ِِعلىِتشتملِ ِالمقدّمةِهذهِ ِالفضائية..

 .الحلقاتِهذهِ ِفيِعرضه ِ

 ِأعظكمِكيِه ناِبواعظِ ِولستِ ِوعظيّا ،ِبرنامجا ِِليسِالبرنامجِ ِهذا: األولىِالنقطة

ِيتحدّثِ َِمنِفه ناكِأيضا ،ِتخويفيّا ِِالبرنامجِ ِوليسِقبلكم..ِالموعظةِ ِإلىِأحتاجِ ِوأنا

 .ترهيبيِتخويفّي ِِبأسلوبِ ِولكنِالبرنامجِهذاِسيتناول ه ِِالذيِالموضوعِنفسِعن

 َِِالعقيدة ِقدِتخفىِعلىِكثيرينِوهي:ِأنَّ ِعقائدي،ِل بديهة  :ِبرنامٌجِمعرفيٌّ البرنامج 

ِنجاتناِوهالكنا  .هيِأساس 

 ِ،ِالطقوس نِد ونِالعقيدة ِالصحيحة،ِوهكذاِك ل  نا..ِالِقيمةِلهماِم  صالت نا..ِصيام 

ِاألعمال..ِ ِالعبادات،ِوهكذاِك ل  نِد ونِالعقيدةِ وهكذاِك ل  الِقيمةَِلك ّلِذلَكِم 

 ..الصحيحة

 ِعقائدي ِحديثيِفيِهذاِالبرنامجِحديٌثِمعرفيٌّ نِه ناِسيكون   .م 

 نِاإلنسانِ ِيقتربِ ِحينما روجِوبعدِاالحتضار،ِمرحلةِ ِفيِحياتهِ ِنهايةِ ِم  ،ِخ  وحه  ِر 

،ِه ناكِدفنه..ِعندِوحتّى ِالّلحظاتِ ِوعندِاحتضارهِ ِعندِي لقَّنِ ِفاإلنسانِ ِالتلقين 

نِاألخيرة ِمعِبعالقاتهِ ِي ذّكرِوالِبصيامهِوالِبصالتهِ ِي ذّكرِ ِالِعقيدته..ِي لقَّنِ ِحياتهِم 

 .اآلخرين

 ● ِأهلِالبيتِوهي:ِالعقيدة تخفىِعلىِشيعة  هّمةٌِجدّاِ   .قضيّةٌِكبيرةِم 

 ِبمرجع وعالقةِ  ْمساِ  وخ   ِ وصارِحّجا وصاَرِصياماِ  ِعندِالشيعة ِصاَرِصالةِ  الدين 

ِهكذاا ِالشيعة   !..لتقليد..ِصارِدين 

 نِهذاِفيِتلقينِالميّت؟: أسألكمِوأنا ِشيٌءِم   !هلِي ذَكر 



 ِْكر التقليد،ِوالِذ  ْكرِلمرجعِ  ْكرِللحّجِوالِذ  ْكرِللصيامِوالِذ  والِذ  ْكرِللصالةِ  الِذ 

ِآخر  .ألّيِشيء 

 ِ ِهذه ِالحياة..ِسأكونِأناِل وحديِحينِأغادر  ِحينِن غادر  الحياة..ِوعقيدتيِنحن 

ِماِ ِزماني..ِهذاِك ل  ِعقيدتيِهوِمعرفتيِوعالقتيِبإمام  ومصيريِومضمون 

ِعليه..ِأناِوعقيدتيِومصيري ِماِسأكون  ِمعيِوهذاِك ل   .سيكون 

 نِد ونِالعقيدة ِالصحيحة  .أعمال ناِك لّهاِالِقيمةَِلهاِم 

 ● د..ِإذاِك نتمِتبحثوَنِعنِالنجاة ِوف حمَّ ِياِأشياَعِآلِم  لمنهجِالكتابِوالعترةِفإنَّ  ِ قا

ِالنجاة  .العقيدةَِالصحيحةَِهيِسبيل 

 ِنا،ِوهذاِالمصير ِالذيِيبقىِعندناِه وِعقيدتناِومصير  ِاألجلِفإنَّ حينماِيحين 

نِه ناِ ِزماننا،ِم  عقيدتناِهيِفيِمعرفتناِوعالقت ناِبإمام  مرهوٌنِبعقيدتنا،ِوخ الصةِ 

َمعرفيا ِ  ِ ِبرنامجا ِالبرنامج  أنِأتحدَّثِبأسلوبِالواعظِِسيكون  عقائديا ..ِفإنّنيِالِأريدِ 

ِوماِبعدِالموت ِبرهبةِالموت  ذّكر  ِوالم   .أوِبأسلوبِالم خّوف 

 ● ِِهالكنا..ِأعمال ناِحتَّى هيِسر  الباطلةِ  ِنجاتنا،ِالعقيدةِ  هيِسر  الصحيحةِ  العقيدةِ 

ِالحالِناقصة،ِفمهماِحاولناِأنِ ِلوِكانْتِناقصة ،ِوهيِبطبيعة  ن ْظهرهاِعلىِأكمل 

ِستبقىِأعمال ناِناقصة  .وجه 

 ِ نِبّوابة  ِم  ِهذاِالن قصانِفيِأعمالنا،ِفيِعباداتنا،ِفيِسلوكنا..ِإنّماِيكون  كمال 

هذاِإذاِك نّاِعلىِعقيدة ِصحيحة  ِ  .عقيدتناِالصحيحة..ِقَْطعا

 ِمنهج ِِعنِنتجتِِْماِإذاِإاّلِِصحيحة ِِتكونَِِلنِالصحيحةَِِالعقيدةَِِأنَِّ: الثانيةِالنقطة

ِالمنهجَِِأنَِِّهوِنعتقدِماِب َحَسبِ–ِوأنتمِأناِاألقلِعلىِ–ِنعتقد ِِماِوبَحَسبِصحيح..

 .والعترةِالكتابِمنهجِ ِوه وِواحدِمنهجٌِِه وِالصحيح

 ِنِهذاِالمنهج..ِوهذا ِأنِنكوَنِقريبينِم  علىِط ولِمسيرتناِفيِهذه ِالحياةِن حاول 

أقوله :ِوهوِأنّنيِالِأ راراِ  ِالكالمِم  أنّنيِعلىِالمنهجِالصحيح،ِوالسبب:ِألنَّ عتقدِ 

ِالكتابِوالعترة..ِوأناِوغيريِ نِالذينِيدَّعونِأنّهمِِ–المنهَجِالصحيَحِه وِمنهج  م 

وآلِعلّيِ نِمنهجِِ–شيعةٌِلعلّيِ  ِماِتكونِم  ِهيِأقرب  ِأنِنكوَنِفيِنقطة  ن حاول 



فيِصلواتناِال مفروضةِوغيرِالكتابِوالعترة..ِوهذاِهوِمعنىِماِن ردّدهِ 

ستقيم(  .المفروضة:ِ)اهدناِالصراطِالم 

  ِ فيِك ّلِصلواتناِالمفروضةِيوميّا ِعليناِأنِنَطل بَهِ  ِالذيِيجب  ِالواجب  إنّهِالَطلَب 

ِمثالي..ِإنّناِ ستقيمِبنحو  ِالم  تكّررة..ِوالسبب:ِألنّناِلسناِعلىِالصراط  ِم  ول مّرات 

ستقيمِبقد نِالصراطِالم  ِأنِنقترَبِم  ِنحاول  ِالهدايةَِونطلب  رِماِنتمّكن..ِونطلب 

ِماِتكونِإلىِالصراطِ ِهيِأقرب  ِالتسديدِكيِنكوَنِفيِنقطة  العوَنِونطلب 

ِالمنهَجِالصحيَحِمنهٌجِ نِأنَّ فيِحديثيِقبلِقليلِم  ستقيم..ِوهذاِه وِالذيِقصدتهِ  الم 

منهجِالكتابِوالعترة  .واحد،ِإنّهِ 

 ِنِهذاِالمنهجِالصحيح..ِل ذا ِاألقرب ِم  ِأنِنكوَنِفيِالن قطة  ن حاول   ِ أناِوأنتمِجميعا

فيِك ّلِالبرامجِ ِكالذيِتناولتهِ  فيِهذاِالبرنامجِهوِهوِبعينه  ِالذيِسأتناولهِ  فإنَّ

ِ حاولةٌِلالقترابِإلىِأقصىِحدّ  نِالنقطةِِ–بقدرِماِنتمّكنِِ–السابقة..ِإنّهاِم  م 

نِالم ِالكتابِوالعترةاألقربِم   .نهجِالصحيحِالوحيدِوهوِمنهج 

  ●ِالتيِ: هيِهذاِك لِِّفيِالجوهريّةِالنقطة ِأنِنتمّسَكِبالعقيدة ِالصحيحة  أنّناِن حاول 

ّجةِبنِالحسنِ عليه“ي ريد هاِمنّاِإمام ِزمانناِالح  وسالمهِ  ِهللاِ   .”صلوات 

 نِاألخيرة ِِاأليّامِ ِ)فيِالبرنامجِهذاِحلقاتِ ِأ خرياتِ ِفي ِبينِسأضعِ ( رمضانِشْهرِم 

،ِعلىِأفرض هاِالِفهمي..ِب َحَسبِللعقيدة ِِخ الصة ِِأيديكم نِأطلبِ ِوالِأحد  ِأنِأحدِ ِم 

نِيقبلَها ذورهاِعنِيبحثَِِأنِد ونِم  نِبهاِآتيكمِأنّنيِإاّلِِوأ صولها..ِج  ِثقافةِ ِع ْمقِم 

 .والعترةِالكتاب

 ِن نِأنّنيِسآتيكمِبهاِم  بهذاِم   ِ ِومعارفِالكتابِأ عطيكمَِضمانا طواياِحقائق 

 .والعترة..ِأ لّخصهاِلكم

 الثالثةِالنقطة :: صولهِ ِاإلنسانِ ِبلوغِ ِفيِاألهمِاألساسيِ ِالعاملِ ِهوِالتوفيق  ِإلىِوو 

رادِالصحيحة..ِالعقيدة ِ نِوالم  نِوعنايةٌِِورعايةٌِِولطفٌِِنظرٌِِه وِالتوفيق:ِم  ِإمامِم 

فّقناِإذاِبناِزماننا ِإلىِب حاجةِ ِأيضا ِِهوِالحقيقةِ ِفيِالتوفيقِ ِذاوهِالتوفيق..ِلهذاِو 

ِش كر،ِإلىِب حاجةِ ِله ِِش ْكرناِفإنَِِّزماننا..ِإمامَِِنشكرِ ِكيفِندريِالِول ذاِتوفيق..

 ..لهاِانقطاعِالِسلسلةِ ِفيِوسنبقىِش ْكر..ِإلىِب حاجةِ ِالثانيِوالش ْكر



  ِِالفضلِله ِك ل  عليه“فالفضل  ِهللاِ  ِ”ِصلوات  ِفيِمقام  العجزِوالتقصيرِونحن 

ِبينِيديه  .والقصور 

 ● ِنِأنِننال ِأنِنتحّركِفيِاالتّجاه ِالذيِي قّربناِم  ِلكنّناِنستطيع  ِأمٌرِوهبيٌّ التوفيق 

األولويّاتِ ِزماننا..ِإذاِك نتمِتبحثونِعنِذلك:ِإنّهاِاألولويّات،ِقائمةِ  نِإمام  التوفيقِم 

ِاألولويّات؟  فيِحياتنا..ِكيفِن رتّب 

 ِه ناِعنِِربّماِه ناك ِأصال ..ِإنّنيِأتحدّث  لألولويّات  َِمنِالِيملكوَنِقائمةِ  نِالناس  م 

ِفيِ ِحياته  بم جريات   ِ ا هتمَّ ِم  لألولويّات..ِفالب دِّأنِيكوَنِاإلنسان  ِيملكوَنِقائمةِ  أ ناس 

أنِيمتلَكِقائمةِ  ِالب دَِّ ِحياته  بم جريات   ِ هتّما ِم  جميعِاتّجاهاتها،ِوحينماِيكون 

لولِالتيِترتبط ِلألولويِّ ،ِالح  ،ِالمشاكل  هّمة  ِالم  ِفيِترتيبِاألهداف،ِالموضوعات  ات 

ختلفة ِالم  ِحياته   .بشؤونات 

 ِِمعِأولئَكِالذين ِعنِك ّلِالقوائمِفيِحياةِالناس..ِإنّنيِأتحدّث  وأناِهناِالِأتحدّث 

ّجةِبنِالحسن،ِويدّعونِأنّهمِينتظرونه ،ِويدّعوَنِأ نّهمِنذرواِيدّعونِأنَّهمِشيعةٌِللح 

حياتهمِفيِخدمته..ِوالِشأنِليِباآلخرين.ِحديثيِهذاِمَعِأ ولئكِالذيَنِينتظروَنِ

ّجةَِبنِالَحَسن،ِويدّعونِأنَّهمِنذرواِحياتهمِل خدمتهِ عليه“الح  وسالمهِ  ِهللاِ  ”ِصلوات 

أولويّاتكم؟  أقولِلهم:ِأينِهيِقائمةِ 

  ●األولويّات؟ِقائمةَِِن رتّبِ ِكيف 

 َمنِيمت  ِ ِإاّلِأولويّةٌِواحدةِوه يِقَْطعا نِاألولويّات  لألولويّاتِوليسْتِفيهاِم  ِقائمةِ  لك 

ِأ خرى..ِالِي مكنِأنِن قايسِبينهاِوبينِ”ِالحّجةِبنِالحسن“ األمورِلهاِقوائم  وبقيّةِ 

األمثل،ِولكنِالِوجودَِلهاِعلىِأرضِالواقع  !..هذه ِالقائمة..ِهذه ِالص ورةِ 

 ّجةَِبنِالَحَسنِي مكنناِأنِنجدِعلىِأرضِالو ِالح  نِاألولويّاتِقدِنضع  م  اقعِقائمةِ 

ختلفةِ ِوالش ؤونِالم  ِوالموضوعات  نِاألهداف  ِم  علىِرأسِهذه ِالقائمةِمعِسلسلة 

ِوالدنيويّة..ِوهذاِناتٌجِعنِق لّةِمعرفتنا  .ل حياتناِالدينيّة 

 ِ:ِأولويّةٌِواحدةِهي ِفيه  بنِالحسن“الدين  ّجةِ  األ خرىِهيِفروٌعِوك ّلِالعناوينِ”ِالح 

ِنبيّناِاألعظمِ عليهِوآله“لهذاِاألصل..ِكماِيقول  ؤمنين”ِصلّىِهللاِ   :ألميرِالم 

 (ِالدين ِأنَتِأصل   .(ياِعلي 



 ِستوىِالد نياِالتيِي فترضِأن أولويّةٌِواحدةِوانتهينا..ِعلىِم ستوىِالدينِوعلىِم 

ِزماننا  .نوّظفهاِفيِخدمةِإمام 

 ● ِِّبكمِإلىِالكتابِالكريملنِأ طيلِفيِالكالم،ِولكن  .نيِأذهب 

 ِكم24ِِفيِاآلية كمِوإخوان كمِوأزواج  كمِوأبناؤ  نِس ورة ِالتوبة:ِ}ق لِإْنِكانِآباؤ  م 

ِ ِترضونَهاِأحبَّ وهاِوتجارةٌِتَخشوَنِكسادَهاِوَمساكن  وعشيرت كمِوأمواٌلِاقترفت م 

ِفتربّصواِحتّىِيأتيِ ِفيِسبيله  ورسولهِوجهاد  نِهللاِ  بأمره ِوهللاِالِيهديِإليكمِم  هللاِ 

 القوَمِالفاسقين{

  ِ اآليةٌِواضحةٌ..ِمضمون هاِفيِترتيب ِاألولويّات..ِدقّقواِالنظرِفيِهذه ِاآليةِجيّدا

 .بعدِالبرنامج

 ● ِكمِوعشيرت كم كمِوإخوان كمِوأزواج  كمِوأبناؤ  حينِتقولِاآلية:ِ}إْنِكانِآباؤ 

وهاِوتجارةٌِتَخشوَنِكسادَِ ِاألمرِالِوأمواٌلِاقترفت م  ِترضونَها{ِفإنَّ هاِوَمساكن 

ِفيِحياة ِالناسِ ِاألولويّات  ِبهذه ِالعناوين..ِهذه ِالعناوينِهيِالتيِتمثّلَِمدار  ينحصر 

ِ ِحولِهذه ِالعناوينِفيِحياةِالناس..ِوإاّلِفإنَّ ِتدور  فيِساحتها..ِفاألولويّات 

ِالكريمة..ِم بماِجاَءِفيِاآلية  ِالكريمةِهيِالعناويَنِليسْتَِمحصورةِ  اِجاءِفيِاآلية 

 .أمثلةٌِواضحةٌِومعروفةٌِفيِحياةِالناس

 ● ِِفي ورسولهِوجهاد  نِهللاِ  ِإليكمِم  ِترضونَهاِأحبَّ حينِتقولِاآلية:ِ}وَمساكن 

لَيسْتَِمعطوفةِ   ِ للجهادِه ناِقطعا ه ناِهوَِعَمٌل،ِوظيفة..ِاألولويّةِ  سبيله {ِالجهادِ 

علىِأولويّةِهللا ِ ِحقيقّيِ  ِاآليةَِنزلْتِفيِأجواءِكانْتِالوظيفةِ بشكل  ِورسوله..ِولكنَّ

عنِ ختلفاِ  م  ِفيهِتجعلهِ  ِالجهادِه ناِالِل خ صوصيّة  كر  األولىِفيهاِهيِالجهاد..ِوإاّلِفذ 

ِاأل خرى ِوالوظائف  ِواألعمال  ِوالعبادات  ِالتكاليف   .سائر 

 رسول ِهللا ِول ماِي ريدهِ  ول رسوله  هللِ   .األولويّةِ 

 رسولِهللاِفيِأجو ِوفيِالزمنِالذيِنزلْتِفيهِهذه ِاآلية..ِالذيِكانِي ريدهِ  ِاآلية  اء 

ه ناِ آخر..ِفاألولويّةِ   ِ شيئا آخرِقدِي ريدِ  بالدرجةِاألولىِهوِالجهاد..ِوفيِمقطعِ 

أنِنلتفَتِإلىِدقائقِ ِهللا..ِالب دَِّ رسول  ه ناِللذيِي ريدهِ  ليسْتِللجهاد،ِوإنّماِاألولويّةِ 

 .ه ِاآليةِالكريمةمضامينِهذ



 ِِمع ِيتنافر  ِعندكمِهكذاِبشكل  إذاِكانْتِقوائم ِاألولويّات  فاآليةِت ريدِأنِتقولِأنّهِ 

بأمره ِوهللاِالِِ–أيِانتظرواِِ–منطقِالكتابِوالعترة..ِفتربّصواِ حتّىِيأتيِهللاِ 

 .يهديِالقوَمِالفاسقين

 ب َحَسبِمن رتّبةِ  ِالكتابِفإذاِكانْتِقوائم ِاألولويّاتِليسْتِم  هجِالكتابِوالعترةِفإنَّ

ِالقومِبالفاسقين ف   !..يص 

 ● ِِواألحياءِالِيشترطوَنِفيِمرجع نِاألموات  ِكباَرِمراجعناِم  نِأنَّ أ ذّكركمِفقطِم 

حّمدِ ِوآلِم  حّمد  ّبِل م  عليهم“التقليدِأنِيكوَنِشديدَِالح  وسالمهِ  ِهللاِ  وقدِ”..!ِصلوات 

ِذلكِعليكمِفيِبرامجِسابقة..ِ ِقرأت  وإنّماِأ ذّكركمِبهاِاآلنِألنّنيِحينِأعرض 

حّمدِ ِم  ِوآل  حّمد  ختلفةِ ِ–ب َحَسبِفهميِِ–عقيدةَِم  ِم  نِطواياِالكتابِوالعترةِستكون  م 

 !..فيِتفاصيلهاِعنِالعقيدة ِالتيِيطرحهاِمراجعناِفيِك ت بهم

 ِقائمةَِاألولويّا خرقاءِت خالف  األولويّاتِعندِمراجعناِهيِقائمةِ  تِفيِالكتابِفقائمةِ 

ِ الكريم..ِوالذينِالِي رتّبونِقوائمِأولويّاتهمِهكذاِيصفهمِس بحانهِوتعالىِفيِكتابه 

 !..الكريمِبأنّهمِقوٌمِفاسقون

 (ِِعمليِعن  (..”كادرِالكاميرا“وقفةِتقريبِلفكرةِترتيبِقائمةِاألولويّاتِبمثال 

 ِعد نِاألولويّاتِفهذاِيعنيِأنَّ م  ِأولويّةِ  ِإنّناِحيَنِننتخب  سةَِع قولناِوق لوبناِوأنَّ

ِ ِعدسةَِإمكاناتناِالماديّةِوالمعنويّةِالِتظهر  ِعدسةَِوجدانناِوأنَّ عدسةَِاهتماماتناِوأنَّ

 .فيهاِإاّلِهذه ِاألولويّة

 فيِهذاِالكادر لنا،ِلكنّهاِليسْتِداخلةِ  هّمةِ  العناوينِالِيعنيِأنّهاِليسْتِم   .بقيّةِ 

 ● ِ ِهذه ِالّلحظات  ِلعائلتيِالصغيرة،ِل عائلتيِالكبيرةِإنّنيِأستغل  وأعتذر 

ِأعرفه،ِيعرفني..(ِوأقولِ لةٌِبي،ِألرحامي،ِلك ّلِشخص  )ألصدقائي،ِللذينِلهمِص 

 :لهم

 ِِالتعاملِفيماِبيَنِالناس..ِولكنِقد ِوبأصول  باألعراف  ِجاهالِ  ولست  همالِ  ِم  لست 

ِل نّيِإهماٌلِأوِعدم ِاهتمام..ِأقول  ِيبدوِفيِبعضِاألحيانِم  همِجميعا :ِإنّنيِأضع 



نِ م  ِتلَكِالعدسة..ِهذه ِهيِالحقيقةِ  عقليِوقلبيِفيِكادر  عدسةِ  األولويّةَِللذيِترآهِ 

نِالجميع ِم  ِعنِك ّلِتقصير   .اآلخر،ِوأعتذر 

 ● ِ ثال:ِ)كادر  ه وِهذاِالم  ِأجدهِ  ِأفضَلِمثال  ِعنِاألولويّاتِفإنَّ حينِأتحدّث 

إليهِِالكاميرا(ِماِكانِفيِكادرِالكاميرا إليهِالعقل،ِيتوّجهِ  ه وِهذاِالذيِيتوّجهِ 

ِالكالمِ)أينِوجهِهللاِالذيِ ِك لَّ القلب..ِوهذه ِالعبارةِفيِد عاءِالن دبةِالشريفِتختصر 

 .إليهِيتوّجهِاألولياء(

 ِ،هيِالنجاة األولىِواألخيرة..ِفإذاِك نتمِت ريدونِالنجاةِفهذه ِوهللاِ  هذه ِهيِاألولويّةِ 

الصحيحة،ِوإذاِك نتمِت ريدونِوإذاِك نتمِت ر العقيدةِ  ناِوهللاِ  يدونِالعقيدةَِالصحيحةَِفه 

ِالتأميَنِ إنَّ ِفيِهذاِالسفرِالطويلِالبعيدِالمجهولِبالنسبةِلنا،ِفوهللاِ  ب وليصةِالتأمين 

 :واألماَنِوالنجاةَِه نا

 (أينِوجهِهللاِالذيِإليهِيتوّجهِاألولياء) 

 ِ البرنامجِهذاِحلقاتِ ِفيِالمطالبِبيانِفيِسأتّبعه ِِالذيِاألسلوبِ : الرابعةِالنقطة. 

 ِ،ِبالكامل ِالموضوَعِغيبيٌّ قاربةِبقدرِماِأتمّكن..ِألنَّ ِأسلوَبِالتقريبِوالم  سأتّبع 

ِالتفاصيَلِكثيرةٌ..ِول ذاِفإنّنيِ داراة،ِوألنَّ ل قانونِالم   ِ ِجاءْتِوفقا ِالبيانات  وألنَّ

نِالص ورِالتيِأراهاِت ِ م   ِ ِبعضا ِالمقامِسأختار  وبَحَسبِِ–بَحَسبِفهميِِ–ناسب 

ِالكتابِالكريم،ِوفيماِبينهاِ ِهذه ِالص ورِفيماِبينها،ِوفيماِبينهاِوبيَنِآيات  مقارنة 

يتلّخصِفيِن قطتين  :وبينِاألدعيةِوالزياراتِالشريفة..ِفاألسلوبِإذاِ 

  ●قاربة )1:( النقطة ِأسلوبِالتقريبِوالم   .إنّنيِسأتّبع 

  ●2:( النقطة( ِ ِالص ورِالتيِوردتناِفيِآيات  نِالص ور..ِألنَّ م   ِ ِبعضا سأختار 

ترتبط ِ  ِ الكتابِالكريمِوفيِأحاديثِالعترةِالطاهرةِوردتناِص وٌرِكثيرةٌِجدّا

فيِهذاِالبرنامج  .بالموضوعِالذيِسأتناولهِ 

 لنتائجِم حاسبتهم،ِوم حاسبتهمِإ  ِ فقا ِالناسِو  ِمقامات  ِكثيرةٌِجدّا ،ِألنَّ نّماِتتم ِالمقامات 

نِالبشرِوحتّىِ ختلفةٌِجدّا ،ِفلنِنجدَِاثنينِم  ِالناسِم  ل مداركِعقولهم،ِوع قول   ِ وفقا

ِ ِوالتعقّلِوالفَْهم..ِفك ل  نِاإلدراك  ِم  ِواحد  ستوى  نِغيرِالبشر،ِلنِنجدِاثنينِعلىِم  م 

ِذلكِيتحقّقِالجزاء ِالعقليّةِوعلىِأساس  ل مداركه   ِ فقا ِو  ِي حاَسب  ِبشريٌّ  .كائن 



 ِ،لهاِوالِحْصر كثيرةٌِجدّا ..ِالِحدَِّ  ِ وعقابا  ِ ِثوابا ِكثيرةٌِجدّا ..ِالجزاءات  المقامات  إذاِ 

نِالص ورِوهيِن صوٌصِكثيرةِوأحاديٌثِكثيرةِ ِماِوصلِإليناِم  نِه ناِفإنَّ وم 

سيّدِاألوصياءِ ِهللاِ “تحدَّثْتِعنِهذاِالسفرِالطويلِالبعيدِكماِيصفهِ  صلوات 

عليه ِ”..ِوسالمهِ  ِأمر  لبرنامجناِهذاِمعِم الحظة   ِ ناسبا م  ِماِأجدهِ  ولذاِفإنّنيِسأختار 

 ِ فقا ِفَْهمهاِو  ِن حاول  ِن صوص  نِخالل  ِم  ِالحقائَقِالعقائديّةَِالِت دَرك  ِجدّا ..ِوهوِأنَّ هّم  م 

نِالكتابِ ِم  بآيات  لشرحهاِوتوضيحهاِتارةِ   ِ فقا ِأنِن فّكَكِمضامينهاِو  ِون حاول  للّغة 

ِمداركناِإليه،ِفذلَكِوأخرىِبن ِالعترةِالطاهرةِبَحَسبِماِتصل  نِأحاديث  ِم  صوص 

نِالعقيدةِالحقّة م  الالِ  ِظ   .ي مثّل 

 ِِفي ْلَمِص وٌرِتنطبع  ِالع  ْلم..ِفإنَّ نِالع  م  ِباإليمان،ِبماِهوِأبعدِ  ِالعقائدِت دَرك  حقائق 

ِوإلىِأسبابِ قدّمات  ِإلىِم  االنطباعِهذه ِتحتاج  ِالذهن،ِوعمليّةِ  ِبصددِالحديث  لست 

ِفذلَكِموضوعٌِآخر اِاإليمان   .عنها..ِأمَّ

 ِنِمفاتيحِالجنان أنِأتشعَّبِفيِهذاِالموضوعِولكنّنيِأقرأِعليكمِم  الِأ ريدِ 

ناجاةِالعارفينِالمرويّةِعنِإمامناِالسّجادِ ّماِجاَءِفيِم  قتطفاتِم  ِهللاِ “م  صلوات 

عليه  :”وسالمهِ 

 (،َفِالغطاءِعنِأبصارهم الريبِعنِعقائدهمِوضمائرهم،ِِقدِك ش  وانجلْتِظ ْلمةِ 

وانتفْتِمخالجةِالشّكِعنِق لوبهمِوسرائرهم،ِوانشرحْتِبتحقيقِالمعرفةِ

 .(صدورهم

 ِد حمَّ ِالعارفينِب َحَسبِموازينِآلِم  عليهم“هذاِوْصف  وسالمهِ  ِهللاِ  الِ”..ِصلوات 

علىِ”ِالع رفاء“أوِ”ِالعارفين“ب َحَسبِموازينِالشيعةِالذينِي طلقونِم صطلحِ

 .ص وفيّةِالشيعة

 ِقدّماٌت ِي قرأِوي حفَظ..ِهذه ِم  نِكتاب ِوبشيء  ِم  ِي طلَب  ْلم  بع  الكالم ِه ناِالِعالقةَِلهِ 

ِالكتابِ ِبهذاِالنحوِبهذاِالبيان..ِآيات  ِحقائَقِالعقيدة ِإنّماِي درك هاِاإلنسان  قَْطعا ،ِولكنَّ

ِالعترة ،ِأ دعيت هم،ِزياراتهم..ِوهذاِالذيِجاَءِفيِالكريمِتحدّثْتِعنِذلك،ِأحاديث 

ِأنِأ قّربِالفكرةَِالتيِ ..ِحاولت  ناجاة ِالعارفينِماِهوِإاّلِص ورةٌِوَمثٌَلِتقريبيٌّ م 

ِهذه ِالحلقة بداية  نذِ  ِعنهاِم   .تحدّثت 



 هّمة ِِفكرة ِِفيهاِأ لّخصِ ِربّماِالن قطةِهذهِ : الخامسةِالنقطة ِخاللَِِعرضهاِأ حاولِ ِجدّا ِِم 

 .البرنامجِهذاِحلقاتِ 

 ِِالبرنامج سافر“ع نوان  ِالم  ِالطريق..ِ”..ِدليل  وهذاِالعنوانِه وِخارطةٌِل محّطات 

ِاألولى نِالمحّطة   :سفرناِيبدأِم 

 ِِإلىِهذه ِالمحّطة”..ِاالحتضار“وهي ل   .إنّناِن ودّع ِالد نياِحينماِنص 

 ِ فيِهذاِالسفرِالطويلِالبعيدِفهيِالجنّة األخيرةِ   !..أوِالنارِأّماِالمحّطةِ 

 ِ)نِالعصرِالعبّاسي ِبنِعبدِالقدّوسِ)وهوِشاعٌرِم  ِصالح  ِباٌبِكماِيقول  الموت 

 :يقول

  

؟ِماِالبابِ ِبعدِشعريِفليتَِ داخلهِالناسِوك لِِّبابٌِِالموتِ   الدار 

رضي بماِعملتَِِإنِِْعدنِ ِجنّة ِِالدارِ   فالنارِ ِأسخّطته ِِوإنِِْاإللهَ،ُِ 

..ِه ما ِِماَِمحاّلن  فانظرِْ ه ماغيرِللناس  ختارِ ِأنتَِِماذاِلنفسكَُِِ   م 

  

  

 ِنِاالحتضارِوينتهيِبالجنّةِوالنار..!ِوماِبيَنِهذاِوهذاَِمحّطاٌت م  ِيبدأِ  الطريق 

ِاألشياء ِواألشياءِ ثلماِتغيب  ِعنِأذهانناِم  وَمحّطات..ِولكنِه ناكِحقيقةٌِتغيب 

ِعنِأذهانناِدائما ِ ِوالحقائق   ..والحقائق 

 ِِعدم ِإلتفاتناِفيِقدِيكون  ِعدم  بنا،ِوقدِيكون  إلتفات ناِإليهاِفيِبعضِاألحيانِرحمةِ 

ِوقدِيكون نّا،ِوقدِيكون  م   ..بعضِاألحيانِغفلةِ 

  ِنِآياتِ ِعلىِسأمر نِشيءِ ِوعلىِالكريمِالكتابِم   :وأحاديثهمِكلماتهمِم 

 ● ِتّقين*91ِِِ–90ِفيِاآلية للم  نِس ورةِالش عراء:ِ}وأ زلفْتِالجنّةِ  وب ّرزْتِم 

أيِأ حضرْتِ”ِب ّرزتِْ“أيِق ّربت..ِومعنىِ”:ِأ زلفت“الجحيم ِللغاوين{ِمعنىِ

 ..وب يّنتِْ



 ِز َمحّطتهاِفإنّهاِت برَّ َِموعدِ  نّا..ِولكنِحينماِيحين  ِم  إنّهاِموجودةٌ،ِإنّهاِعلىِمقربة 

نِأنحاءِالتواصلِمعهاِكماِت شيرِإلىِذلكِآياتِ  ِم  ِعلىِنحو  ِألنّهاِموجودةٌ،ِونحن 

عليهم“الكتابِالكريمِوكلماتهمِالشريفةِ وسالمهِ  ِهللاِ   .”صلوات 

 ● ِنِس ورةِالنازعات:ِ}وب ّرزْتِالجحيمِل َمنِيرى{36ِِوإذاِماِذهبناِإلىِاآلية م 

ِ ل  ِللذيِيرى،ِحينماِنص  الجحيم ِموجودةٌِولكنِنحنِالِنرآهاِاآلن،ِولكنّهاِست بّرز 

ِلسناِب بَعيدي ِب بَعيدينِعنِالنارإلىِتلكِالمحّطة..!ِفنحن  ِوالِنَحن   .نِعنِالجنّة 

 ● ِ100ِِوفيِاآلية*  ِ ِللكافرينَِعْرضا نِس ورةِالكهف:ِ}وَعَرْضناِجهنّمِيومئذ  م 

ِعنِذكريِوكانواِالِيستطيعوَنَِسْمعا{ِع رضْتِ الذينِكانْتِأعين ه مِفيِغطاء 

ولكنِه ناكِغطاٌءِعليها،ِوعمليّةِالعرض هيِعمليّةِِجهنّمِألنّهاِكانْتِموجودةِ 

 .رفعِالغطاءِعنها

 ● ِنهمَِمنِيقولِائذْنِليِوالِتفتنّيِأالِفي49ِِوفيِاآلية نِس ورةِالتوبة:ِ}وم  م 

ِجهنّمِلَم حيطةٌِبالكافرين{  الفتنةِسقطواِوإنَّ

 الكالم ِه ناِعنِالد نياِوليسِعنِاآلخرة. 

 — ِِّجهنّمِلَم حيطةٌِبالكافرين{ِجهنّمِم حيطةٌِبهمِولكن :ِ}وإنَّ همِالِيشعرونِقوله 

م حيطةٌِبناِوجهنٌّمِم حيطةٌِبنا..ِه ناكِتواصٌلِفيماِبينناِوبينِالجنّة،ِ بها..ِالجنّةِ 

 ِ واضحا ِهذاِاستشعاراِ  وه ناكِتواصٌلِفيماِبينناِوبينِجهنّم..ِولكنّناِالِنستشعر 

فيِجانب ِمِ  ِرحمةِ  ِعدَمِإدراكناِل ذلكِقدِيكون  ِقبلِقليلِأنَّ نه،ِملموسا ..ِوكماِق لت 

ِوقدِيكون ِغفلة ،ِوقدِيكون   .قدِيكون 

 ● ِنِس ورةِالعنكبوتِإلىِاآلية53ِِفيِاآلية :ِ}ويستعجلونكِبالعذابِولوال57ِم 

وه مِالِيشعرون*ِيستعجلونَكِبالعذابِ ِوليأتينَّهمِبغتةِ  ىِلَجاءهمِالعذاب  سمَّ أجٌلِم 

نِفو ِم  ِجهنَّمِلَمحيطةٌِبالكافرين*ِيوَمِيغشاه مِالعذاب  مِوإنَّ ِأرجل ه  نِتحت  قهمِوم 

ِأرضيِواسعةِفإيّايِ ِذوقواِماِكنتمِتعملون*ياِعباديِالذينِآمنواِإنَّ ويقول 

ِإليناِترجعون{ الموتِثمَّ ِذائقةِ  ِنفس   .فاعبدون*ِكل 

 ِالحديثِإلىِالموت ِالد نيا،ِوبعدِذلكِينتقل   .األجواءِفيِاآلياتِهيِأجواء 



 ِنِأنّها ِل جهنَّمِم  ِالد نيا..ِ”ِبالكافرينِم حيطةٌِ“هذاِالوصف  هذاِوْصٌفِفيِعالم 

ىِفيِالد نياِوليسِفيِاآلخرة سمَّ ِالم   .واألجل 

 ● ِرصادا*ِللطاغين21ِِفيِاآلية ِجهنَّمِكانْتِم  نِس ورةِالنبأ:ِ}إنَّ وماِبعدهاِم 

 .مآبا*ِالبثينِفيهاِأحقابا{

 الرْصد ِتتم ِعمليّةِ  نِخالله  رصادِأوِالمرصدِه وِالمكانِالذيِم  راقبة،ِوهذاِِالم  والم 

نِالمرصود م   ِ ِقريبا  .المكانِسيكون 

 ِرصادا{ِإنّهاِترصدناِوت راقبنا..ِإنّهاِكائٌن ِجهنَّمِكانْتِم  فحينِتقولِاآلية:ِ}إنَّ

لِإلىِ ِت حدّثناِأّنِجهنّمِعالٌمِوسيعِوسأ وردِلكمِالرواياتِحينِنص  حي..ِوالروايات 

 .هذه ِالمحّطة

 ● ِنِس ورة74ِِفيِاآلية نِالكتابِم  م  ِالذينِيكتموَنِماِأنزلِهللاِ  البقرة:ِ}إنَّ

يومِ أولئَكِماِيأكلوَنِفيِب طونهمِإاّلِالنارِوالِي كلّمهمِهللاِ  قليالِ   ِ ِثََمنا ويشترونِبه 

 .القيامةِوالِي زّكيهمِولهمِعذاٌبِأليم{

 نِالكت م  ِتعالى:ِ}ماِأنزَلِهللاِ  نِقوله  رادِم  اب{ِفيِفيِأحاديثِالعترةِالطاهرةِالم 

وآلِعليِّ  .علّيِ 

 — ِ نِمال  م  ِماِيأكلونهِ  قولِاآلية:ِ}أولئَكِماِيأكلوَنِفيِب طونهمِإاّلِالنار{ِيعنيِأنَّ

ِه ناِليسْتِمجازيّةِ نِجهنّم..!ِفالتعابير  م  زءاِ  ِنار..ِإنّهمِيأكلونِج  هوِفيِحقيقته 

نِأبدا ..ِوهذه ِاآليةِتتحدّثِعنِأولئَكِالذينِيكتموَنِماِجاءِفيِعلّي ِ ِوآلِعليِم 

ِب َحَسبِروايةِ ِالشيعة  اِنواصب  ِالسقيفة..ِأمَّ حقائقِالكتابِالكريم..ِإنّهمِنواصب 

ِأكثرِمراجعِالتقليدِعندِالشيعةِوصفهمِاإلمامِ التقليدِفيِتفسيرِإمامناِالعسكريِفإنَّ

وأصحابه سينِبنِعلّيِ  نِجيشِيزيدِعلىِالح  م   !..الصادقِأنّهمِن ّصابِوأنّهمِأسوأِ 

 نِحقائقِالكتاب..ِاآل وآلِعلّيِم  يةِه ناِتتحدَّثِعنِالذينِيكتموَنِماِجاَءِفيِعلّيِ 

ِفأولئَكِحال همِأسوأ ِالشيعة  اِنواصب  ِالسقيفة،ِوأمَّ  !..هؤالءِه مِنواصب 

  ِنِأموالِإنّهمِيأكلونِفيِحقيقتهمِنارا ..ِإنّهاِجهنّمِبعينها..ِفاآلية م  هؤالءِماِينالونهِ 

ِعنِط نِالذينِيكتمونِحقائقِه ناِتتحدّث  اإلنسان..!ِفإذاِك نّاِم  يتناول هِ  ِنارّيِ  عام 



وآلِعلّيِعلىِطريقةِنواصبِالسقيفةِأوِعلىِطريقةِنواصبِ الكتابِفيِعلّيِ 

ِ ِنأكل  ّمنِي دّمرونِحديثِأهلِالبيتِبأكاذيبِوه راءِالنواصب..ِإنّناِحينئذ  الشيعةِم 

منِجهنّم  ِ  .نارا ،ِنأكلِشيئا

 ● ِإنّما10ِِفيِاآلية  ِ ِالذينِيأكلونِأموالِاليتامىِظ ْلما نِس ورةِالنساء:ِ}إنَّ م 

وسيَصلوَنِسعيرا{  .يأكلونِفيِب طونهمِناراِ 

 — ِفي قوله:ِ}إنّماِيأكلونِفيِب طونهمِنارا {ِأيِإنّماِيأكلونِفيِب طونهمِناراِ 

 .الد نيا..ِوسيصلونِهذه ِالنار

  ِِالكريمِصريٌحِفيِأنّناِعلىَِمقربة نِالجنّة..ِالجنّةِ ِالكتاب  ِم  نِجهنّم،ِوعلىَِمقربة  م 

ثلِالجنينِالذيِفيِرحمِأ ّمه..ِفالد نياِم حيطةٌِ م   ِ م حيطةٌِبناِوجهنّم ِم حيطةٌِبناِتماما

ِوهوِالِيعلم  !..به 

 ِم حيطةٌِبنا،ِوجهنّم ِم حيطةٌِبنا..ِولتقريبِالف كرة مِأ ّمناِالد نيا..ِفالجنّةِ  ِفيِرح  ونحن 

 :ثالآتيِبهذاِالمِ 

 ِنِت راب م   ِ ِشيئا نِالجنّة،ِفحينماِنأكل  م   ِ ِشيئا نِجهنّمِوقدِنأكل  م   ِ ِشيئا إنّناِقدِنأكل 

نِ م   ِ ِشيئا إنّناِنأكل   ِ حراما ِاليتيمِحينماِنأكلهِ  نِالجنّة..ِومال  م   ِ ِشيئا سينِفإنّناِنأكل  الح 

 .النار

 المعنىِالع رفيِلليتيمِموجودٌِفيِاآلية،ِولكنِه ناكِمع  ِ نىِآخرِدقيقِلليتيمِقَْطعا

أهلِالبيتِ عليهم“ذََكرهِ  ِهللاِ  فيِكلماتهمِالشريفة،ِكماِجاَءِعنِإمامناِ”ِصلوات 

عليهِفيِ]تفسيرِالبرهان:ِج“الباقرِ وسالمهِ  ِهللاِ   : 19[ِالحديث2ِصلوات 

 (ِِألبيِجعفر أصلحَكِهللا،ِماِ”:ِاإلمامِالباقرِعليهِالسالم“عنِأبيِبصيرِقال:ِق لت 

ِماِيد ِالعبدِالنار؟ِأيسر  ِبه  ِالعبدِالنارِِ–خل  ِي دخل  عليهِ“قالِِ–أيِماِأسرع ِشيء 

ِاليتيم”:ِالسالم نِمالِاليتيمِدرهما ،ِونحن   .(َمنِأكلِم 

 ِاِأ ولئَكِالذينِيسرقوَن ..!ِأمَّ ِحذار  ِياَِمنِتأكلونِأموالِاليتيم..ِحذار  ِحذار  فحذار 

 !..الناسِبإسمِاليتيمِفذلكِشأٌنِآخر



 هّمةِ ِوايةِ رِعندِوقفة ِللشيخِ]التوحيد[ِكتابِفيِوردتِِْمنها،ِجانبا ِِعليكمِأقرأ ِِجدّا ِِم 

 :113ِصفحةِفي21ِِالحديثِالصدوق.

 ِِلعلّيِبنِم وسىِالرضا )بسندهِعنِعبدِالسالمِبنِصالحِالهروي،ِقال:ِق لت 

عليه“ ِهللاِ  ِطويل،ِإلىِأنِيقول”…(ِصلوات   :والحديث 

 (ِيابن: رسولِهللا،ِفأخبرنيِعنِالجنّةِوالنارِأهماِاليومِمخلوقتان؟ِفقال:ِِقال:ِق لت 

ِرسولِهللاِ اِعرجِبهِ”ِوآلهِعليهِهللاِصلَّى“نعم.ِوأنَّ قدِدخلِالجنّةِورأىِالنارِلمَّ

قدّرتانِغيرَِمخلوقتين،ِ يقولون:ِإنّهماِاليومِم   ِ ِقوما ِله :ِإنَّ إلىِالسماء،ِقال:ِفقلت 

ِوالنارِفقدِم”:ِالسالمِعليه“فقالِ ِمنهم،َِمنِأنكَرَِخْلَقِالجنّة  نّاِوالِنحن  اِأولئَكِم 

ِ عزَّ فيِنارِجهنّم،ِقالِهللاِ  ،ِويَخل دِ  نِواليتناِعلىِشيء  ِوكذّبنا،ِوالِم  كذّبِالنبيَّ

ِآن{ ِبهاِالم جرمون*ِيطوفونِبينهاِوبينِحميم  :ِ}هذه ِجهنّمِالتيِيكذّب   (…وجلَّ

 قتطفاتِعنِوقفة ّماِم  قدّسةِالناحيةِزيارةِيفِجاءِم  ِاألنوار:ِ]بحارِكتابِفيِالم 

 :323ِصفحةِفيِالعباراتِهذهِ ِفيها،ِجاءِمّماِ[98ج

 (ِ قّربينِت عّزيِأباكِأميرِالمؤمنينِوأ قيمتِعليَكِالمآتم ِالم  المالئكة  نودِ  واختلفتِج 

ِو ورِالعين،ِوبكْتِالسماء ِوس ّكان ها،ِوالجنان  ّزانها،ِفيِأعالِعليّين،ِولََطمْتِالح  خ 

يتان ها ِوح  ِوأقطارها،ِوالبحار  ها،ِواألرض  ِوأقطار  ِ…ِوالهضاب  والجنان 

 (..وولدانها

 ِ ِالجن  ِويتفاعل  ِاإلنسان  نِاألحداثِالتيِيتفاعل  ِالجنّةِقريبةٌِم  ِواضحِفيِأنَّ نصٌّ

يتفاعلونِمعها  ِ ِأيضا ِالجنان   .معهاِعلىِهذاِالت راب..ِفأهل 

 قتطفاتِعندِوقفة نِم  طلقةِارةالزيِم  ِالجنان..ِمفاتيحِفيِالش هداءِلسيّدِاألولىِالم 

 :العباراتِهذهِ ِفيهاِجاءِمّما

 (ِ جميع  العرش،ِوبكىِلهِ  أظلّةِ  ْتِلهِ  لد،ِواقشعرَّ ِدمَكِسكَنِفيِالخ  أنَّ أشهدِ 

ِوَمنِ ِوماِبينه نَّ ِالسبعِواألرضونِالسبعِوماِفيهنَّ السماوات  الخالئق،ِوبكْتِلهِ 

ِفيِ ِربّناِوماِي رىِوماِالِي رىيتقلَّب  نَِخْلق   (الجنّةِوالنارِم 

 ِنِكتاب ِعنِإمامناِالرضاِفيِالروايةِالتيِقرأت هاِعليكمِم  ِالكالم ِقبلِقليل  ومرَّ

ِرسولِهللاِ ِعنِأنَّ عليهِوآله“]التوحيد[ِللشيخِالصدوق،ِوهوِيتحدّث  قدِ”ِصلَّىِهللاِ 



ِالروايةِفت حدّثنا نهاِِدخلِإلىِالجنّة..ِوتستمر  عنِالثمارِالجنانيّةِالتيِتكّونْتِم 

ِهللاِعنِ ِهللاِحينماِدخلِإلىِالجنان..ِوحدَّثناِرسول  فاطمةِوالتيِأكلهاِرسول 

 .النيرانِوماذاِرأىِفيهاِوفيِطبقاتها

 ِقدّسةِتحدَّثْت ِالم  ِزيارةَِالناحية  قدّسة..ِفإنَّ ِمعِزيارةِالناحيةِالم  ه ناِتتكامل  الزيارةِ 

ِِعنِالجنانِوعن خلّدينِوعنِإقامة  ورِالعينِوعنِالولدانِالم  س ّكانهاِوعنِالح 

ِالكالم  .المآتمِفيِأعلىِعليّين..ِومرَّ

 ِوالنار ِفيِالجنّة  ِربّناِالذيِيتقلّب   !..وهذه ِالزيارةِت حدّثناِعنَِخْلق 

 ِتحت608ِِصفحةِفيِالعسكري[ِاإلمامِ]تفسيرِفيِهللاِرسولِحديثِعندِوقفة

 ”شعبانِرشهِِْفضائلِ “ِع نوان:

 ِ ِرسول   :”صلَّىِهللاِعليهِوآله“يقول 

 (ِ نِشعبانِأمَرِبأبوابِالجنّةِفت فتَح،ِويأمر  ِم  ِيوم  ل  ِإذاِكاَنِأوَّ ِوجلَّ ِهللاِعزَّ إنَّ

علّيِ ِ–شجرةَِط وبىِ ِِ–وهيِشجرةِ  ِأغصانهاِعلىِهذه ِالدنيا،ِثمَِّيأمر  فت طلع 

ِشجرةَِالزقّومِفت ،ِويأمر  ِأغصان هاِعلىِهذه ِالد نيا،ِثمَِّيناديِبأبوابِالنارِفت فتَح  طلع 

ِشجرةِط وبىِفتمّسكواِبهاِترفع كمِ :ِياِعبادَِهللا..ِهذه ِأغصان  ِوجلَّ ناديِربّناِعزَّ م 

ِشجرة ِالزقّومِفإيّاكمِوإيّاهاِالِت ؤدّيكمِإلىِالجحيم،ِقالِ إلىِالجنّة،ِوهذه ِأغصان 

عليهِوآله“رسولِهللاِ نِفوِالّذيِبع”:ِصلّىِهللاِ  م   ِ َِمنِتعاطىِبابا إنَّ  ِ ثنيِبالحّقِنبيّا

ؤدّيهِ ِشجرةِط وبىِفهوِم  نِأغصان  ِم  الخيرِوالبّرِفيِهذاِاليوم،ِفقدِتعلّقِبغ صن 

ِ نِأغصان  ِم  نِالشّرِفيِهذاِاليومِفقدِتعلَّقِبغ صن  م   ِ إلىِالجنّة،ِوَمنِتعاطىِبابا

ؤدّيهِإلىِالنار  (..شجرة ِالزقّومِفهوِم 

 ِ للعقيدة ِالصحيحةوقدِمرَّ  ِ ِوفقا ِقيمةَِاألعمالِإنّماِتكون   .الكالم ِأنَّ

 ِ نِالجنّةِعلينا،ِوأنَّ ِأغصانِشجرةِطوبىِتتدلّىِم  واضحةٌِوصريحةٌِفيِأنَّ الروايةِ 

فيِآياتِ ِواضحةٌِجدّاِ  نِالنارِعلينا..ِهذه ِالمضامين  أغصاَنِشجرة ِالزقّومِتتدلّىِم 

ِوفيِ قريبةٌِالكتابِالكريمِوفيِالروايات  ِواضح..ِالجنّةِ  األدعيةِوالزياراتِبشكل 

نّا ِقريبةٌِم  نّاِوالنار   .م 
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 :114ِالحديث

 (ِحّمد،ِعنِآبائه،ِعن بسنده ِعنِإمامناِالصادقِعنِسعدِبنِمسلمة،ِعنِجعفرِبنِم 

ِهللاِعليهم“علّيِ نِأشجارِالجنّةِقا”ِصلوات  ِالسخاَءِشجرةٌِم  ِهللا:ِإنَّ ل:ِقالِرسول 

ذلَكِ نِأغصانهاِفساقَهِ  ِم  تعلّقِبغ صن   ِ تدليّةٌِفيِالد نيا،ِفَمنِكانِسخيّا لهاِأغصاٌنِم 

نِأشجارِالنارِلهاِأغصانِمتدليّةٌِفيِالد نياِفَمنِ ِشجرةٌِم  ِإلىِالجنّة،ِوالب خل  الغ ْصن 

ن ِم  تعلّقِبغ صن  ِإلىِالنارِكانِبخيالِ  ذلكِالغ ْصن   (..أغصانهاِفساقهِ 

 ِ ِبإمام  ق  ِماِنلتص  نِالنيران..ِفبقْدر  ِم  ِوعلىَِمقربة  نِالجنان  ِم  ِعلىَِمقربة  فنحن 

عنِالجنانِ ِزمانناِفإنّناِنبتعدِ  عنِإمام  نِالجنان..ِوبقَْدرِماِنبتعدِ  ِم  َزمانناِإنّناِنَقترب 

نِالنيران ِم   !..ونقترب 

 ِزماننا..ِكيِنكوَنِِوماِد عاؤناِحين قِبإمام  ْسَنِالعاقبةِإاّلِد عاٌءِبأنِنلتص  ِح  نطلب 

ِعنِالنيران..ِوهذاِهوِ ِمنِالجنانِوكيِنكوَنِفيِأبعدِموطن  فيِأقربِموطن 

أنِتكوَنِمعهِ  ّبِالب دَِّ الح   ِ ِمعهاِسيّئة(..ِوقَْطعا حسنةٌِالِتضر  ِعلّيِ  ب  معنىِ)ح 

ثلماِتقولِالرواياتِفيِز ..(ِمعرفة،ِم  بحقّه   ِ سينِعارفا سينِ)َمنِزارِالح  يارةِالح 

 ِ ِهذاِالمعنىِموجودٌِأيضا بحقّه“فإنَّ  ِ عارفا  ِ ِعليَّا َمنِماَتِولمِ”..َِمنِأحبَّ ألنّهِ 

جاهليّة يتةِ  ِماتِم   .يعرفِإماَمِزمانه 

 ِبّهم ح   ِ عليهم“قطعا وسالمهِ  ِهللاِ  نِاآلثارِ”ِصلوات  م  ماِلهِ  نِد ونِالعملِلهِ  حتّىِم 

نِد ونِالعقيدةِالصحيحةِال نِد ونِالعملِالصالحِوم  م  حميدة ِعلىِاإلنسان..ِولكنّهِ 

فيِ  ِ حبّا م   ِ ِشيعيّا فيِالد نياِسيكون   ِ حبّا م   ِ َِمنِكانِشيعيّا نِاإلنسان..!ِفماِك ل  ِم  ي سلَب 

 .اآلخرة
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 (ِفقالِ”ِالصادقِعليهِالسالم“بسنده ِعنِم وسىِبنِبْكر،ِقال:ِك نّاِعندِأبيِعبدِهللا

ِهللاَِالجنّةِ عليهِ“فقالِاإلمامِِ–يعنيِيدعوِيطلبِالجنّةِِ–رجٌلِفيِالمجلس:ِأسأل 

ِ”:ِالسالم علناِفداكِنَحن  أنتمِفيِالجنّة،ِفاسألواِهللاَِأنِالِي خرَجكمِمنها،ِفقالوا:ِج 



فقال:ِألستمِت قّرونِبإمامتنا؟ِقالوا:ِنعم،ِفقال:ِهذاَِمعنىِالجنّةِالذيَِمنِفيِالد نيا!ِ

ِبهِكانِفيِالجنّة،ِفاسألواِهللاِأنِالِيسلبكمِ  (- هذاِالنعيمِ–أقرَّ

 ِياِبقيّةِهللاِإذاِك نَتِقدِوضعتناِفيها ِفيِالجنّة  نِالجنّة،ِبلِنحن  ِلسناِقريبينِم   .نحن 

 


