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 َّ تمازجتين ََّّبالَمحط تين ََّّيرتبط ََّّفيماَّالماضيةَّالحلقة ََّّفيَّالكالم ََّّتم َّفيَّتقعان ََّّالّلتين ََّّالم 

هوقَّوَمحّطة ََّّاالحتضار،ََّمحّطة ََّّالطريق:َّأّول وحَّز   .الر 

 )ط لَع َّالم  َّالَمحط ةََّالثالثة،َّع نوانها:َّ)َهول  َّفيَّهذه َّالحلقة   .سأتناول 

 َّنَّكالمهم َّمأخوذٌَّم  َّهللا َّوسالمه َّعليهم“وهذاَّالع نوان  فقدَّوَردََّفيَّ”..َّصلوات 

نََّهولَّ َّتتعّوذ َّاألدعية َّالشريفة َّالمرويّة َّعنهمَّم  أحاديثهمَّوأدعيتهمَّأيضاً..َّحيث 

ط لَع  .الم 

 ● َّن َّعلىَّاإلنسانَّم  ل  َّماَّي دخ  ل  َّأْمٍرَّي دخ  َّعلىََّعَظمة  :َّيدلُّ َّوالتهويل  اَّالَهول  أم 

َّرأساًَّعلىَّعق ب َّأوضاعه  َّك ل  ذهلٍةَّتقل ب  فاجئٍةَّم  نَّم  عٍب،َّم  نَّر   .َخوٍف،َّم 

 ● ًََّّأنَّأحدّدَّتَحديدا ط لَعَّإذاَّأردت  َّالم  ّطلع:َّفهوَّبداية َّاألْمر..َّفَهول  نََّّأّماَّالم  قريباًَّم 

َّ هوق  َّالتيَّتتمَُّّفيهاَّعمليّة َّز  نَّالن قطة  ّطلَعَّيبدأ َّم  َّهولَّالم  َّلهذه َّالمرحلة..َّفَإن  الدقّة 

ّطلع(َّ وحَّعنَّالبدن،َّفقدَّدخلناَّفيَّهذهَّالَمحّطةَّ)َهولَّالم  وح..َّبعدَّأنَّتنفصَلَّالر  الر 

َّهذه َّالَمرحلةَّإلىَّإفرادناَّفيَّالقَبرَّحينماَّن فَرد َّفيَّالقب َّفيَّوتَستمرُّ ر،َّحينماَّن وَضع 

َّالذينَّحضرواَّدفنناَّعنَّق بورنا َّعليناَّويبتعد َّك لُّ َّالت راب   .ق بورناَّوي هال 

 َّ..ط لع َّالم  وحَّبشكٍلَّكاملَّوماَّبينَّإفرادناَّفيَّالقبرَّهوَّهذاََّهول  هوقَّالر  فماَّبينَّز 

َّعالَمَّالقَبرَّبدأ،َّأوَّعالمَّالموت..َّفماَّوَردََّفيَّ َّفبَْعدََّإفرادناَّفيَّالقَبرَّفإن  الروايات 

نَّالموتَّه نا:َّ رادَّم  َّالتلقينَّ)وأشهد َّأّنَّالموَتَّحّق(َّالم  فردات  التيَّتحد ثْتَّعنَّم 

َّ هوق  َّه ناَّماَّأسميته َّبز  نَّالموت  رادَّم  َّوه وَّعالم َّالقَبر،َّوليسَّالم  عالم َّالموت 

َّبعدَّ قدّمةًَّللموت،َّوإنّماَّيبدأ َّعالمَّالموت  َّم  وحَّمحّطةٌَّتكون  هوقَّالر  وح..َّز  الر 

رو نَّبدنَّاإلنسانَّوبعدَّأنَّيكونَّفيَّقَبره ،َّفهذاَّهوَّعالم َّخ  وحَّبشكٍلَّكامٍلَّم  جَّالر 

 .القَبرَّوهذاَّهوَّعالم َّالموت



 ● ّطلَع  .أناَّأتحدّثَّاآلنَّعنَّالمحّطةَّالثالثةَّالتيَّع نوانهاَّ:ََّهولَّالم 

 َّ َّك ل ََّمدهوشاً،َّألن  َّاإلنساَنَّسيكون  ّطلَعَّأيَّأن  َّالم  نََّهول  رادَّم  شيٍءََّّباإلجمال..َّالم 

وحه َّقدَّانفصلْتَّعنَّبدنه،َّوه وَّبذلكَّقدَّانفصَلَّعنَّ نََّحوله..َّهاَّهيَّر  قدَّتغيّرَّم 

 .الحياة َّالدنيويّةَّالت رابيّة

 ََّّفي ،َّي ثّر  َّقناعاته  وحينماَّانفصَلَّعنَّهذه َّالحياةَّفقدَّانفصَلَّعنَّك ّلَّشيٍءَّكانَّي كّون 

..َّلقدَّولّْتَّك لَُّّ َّوغاياته  ،َّي حّركهَّباتّجاهَّأهدافه  َّالتيَّحارَبَّبسببهاَّعواطفه  َّاألشياء 

َّش ؤونَّالحياة ختلف  َّفيَّم  حارباًَّعلىَّجميعَّاالتّجاهات   .وبقيَّم 

 ََّّخرجْت.. نَّجميعَّجهاته  َّشيٍءَّتغيّر..َّأناَّالَّأ ريد َّأنَّأتحد ثَّعنَّالموضوعَّم  ك لُّ

َّعل َّشيٍءَّحوله ..َّهاَّهوَّي قب ل  نَّالد نيا..َّتغيّرَّك لُّ َّم  نَّالبدن،َّخرَجَّاإلنسان  َّم  وح  ىَّالر 

َّإليه  .عالٍمَّغريٍبَّجديدَّم وحٍشَّبالنسبة 

 ََّّوتَرى،َّولكنّه َّال ه َّتَسمع  وح  َّتَغيّرْت..َّر  عالقت ه َّبالمكانَّتبد لْت،َّعالقت ه َّبالزمان 

نَّ َّأنَّيتواصَلَّمعَّأبناءَّالد نيا..َّالَّيدريَّماذاَّسي واجه َّفيَّالمراحلَّالقادمةَّم  يستطيع 

َّسفره َّهذا..َّخ صوصاًَّبالنسبةَّلنا،َّأن ؤمنين:َّمحّطات  َّالم  َّأمير  اَّوأنتم..َّكماَّيقول 

بَهمَّ َّاألمرَّالم  َّأصحاب  همََّمبَهٌم،َّوالَّيعلمونَّإلىَّماَّسيؤولَّحالهم..َّنحن  الذينَّأمر 

خيفةًَّجدّاً،َّمهولةًَّجدّاً..َّوأفضلَّع نوانَّلهاَّهوَّالع نوانَّ َّقاسيةًَّجدّاً،َّم  المسألة َّستكون 

ّطلََّ”:َّصلواتَّهللاَّعليهم“الذيَّه مَّوضعوهَّ  .ع()َهولَّالم 

 َّلوا ولقدَّجاءَّفيَّأحاديثهمَّالشريفة،َّأنّكمَّإذاَّحملتمَّالميّتَّفالَّت دخلوهَّفيَّقبره..َّتمه 

ناَّ دوه َّل وحده..َّوالسببَّي بيّنه َّإمام  ه نيئةً،َّتمّهلواَّساعةًَّقبلَّأنَّت دخلوه َّفيَّقبرهَّوت فر 

َّهللاَّعليه“الكاظمَّ نكٍرَّونكير”َّصلوات  َّم   !..فيقول:َّلكيَّيستعد َّهذاَّالميّتَّلس ؤال 

 ● َّنذَّبدايةَّهذ َّم  رُّ َّأ ص  نكٍرَّونكيرَّللَميّتَّامتحاٌنَّعقائدي..َّول ذاَّبقيت  َّم  امتحان 

َّعلىَّالعقيدة َّ رُّ نَّهذاَّالبرنامجَّأ ص  البرنامجَّوإلىَّهذه َّالّلحظةَّوإلىَّآخرَّلحظٍةَّم 

َّعقيدةًَّصحيحةًَّلمَّنحتْجَّإلىَّاالمتحان  .الصحيحة..َّلوَّك نّاَّنَحمل 

 َّ همَّبأنّهمَّأولياء َّعلّيٍَّوآلَّعلّيٍَّالحقيقيّونَّهؤالءَّلنَّالم جموعةَّاألولىَّالذينَّوْصفت

َّعقيدتناَّمغشوشة،َّ نكٍرَّونكيٍرَّلناَّألن  َّم  نكٌرَّونكير..َّامتحان  نَه مَّم  ي متحنوا..َّلمَّيمتح 

 .هذاَّهوَّالسبب



 ٍََّّاأل ولىَّوه مَّأولياء َّعلّيٍَّوآلَّعلّي َّأصحاَبَّالَمرتبة  َّبيّنْتَّلناَّأن  فاألحاديث 

َّ َّالم طمئنّة*َّالحقيقيّونَّهؤالء  نَّك ّلَّهذه َّالَمحّطات:َّ}ياَّأي ت هاَّالنفس  ونَّم  سينج 

َّ َّراضيّةًَّمرضيّة{َّأمٌنَّوأماٌنَّعلىَّط ولَّهذاَّالسفر..َّإنّهمَّأصحاب  ارجعيَّإلىَّربّك 

ريح..َّوكلمة َّرسولَّهللاَّ ؤن سَّالم  جَّالم  به  دَّالم  ْسع  صل ىَّهللا َّعليهَّ“السفرَّالسعيدَّالم 

َّتختصر َّ”َّوآله َّالمؤمن  َّراحةٌَّللمؤمن(عنَّموت  َّالكالم،َّحينَّيقول:َّ)الموت   .َّك ل 

 َّعمليّةَّرسالةٌََّّوه وَّالصدوقَّللشيخَّ[1جَّالفقيه:َّيحضرهَّالَّ]َمنَّكتابَّعندَّوقفة

نَّبَطلَبٍََّّالصدوقَّالشيخَّكتبها حترمٍََّّجليلٍََّّشْخٍصََّّم  َّالشيخَّويحترمه ََّّي جلّه ََّّم 

قدّمة ََّّالصدوق، نَّمأخوذٌََّّفيهَّماَّوك لََُّّّالمضمون..َّهذاَّعنَّتتحدّثَّالكتابَّوم  َّم 

 .الطاهرةَّالعترةَّحديث َّ

 َّّماَّجاَءَّفيََّطواياَّهذاَّالكتابَّفيماَّيرتبط َّبأحكامَّاألموات..َّفيَّصفحة في170ََّّفم 

رقّمةَّ)  :(َّجاءَّفيه48مجموعةَّالحديثَّالم 

 (َّ،َّأهواالًَّعظيمة َّللقبر  َّالقَبر،َّألن  لَّالميّتَّإلىَّقبرهَّفالَّي فاجأ َّبه  م  ويتعّوذَّوإذاَّح 

له َّ َّالميّتََّّ–حام  ط لع،َّويَضعه َّقْربَّشفيرَّالقبرََّّ–أيَّحامل  أيََّّ–باهلل َّمنََّهولَّالم 

َّعليهَّه نيئةَّليأخذََّأ ْهبَته ََّّ–حافّةَّالقبرَّ َّي قدّمه َّقليالًَّويَصبر  َّ–ويَصبرَّعليهَّه نيئةً،َّثم 

نكٍرَّونكيرَّ َّم  ستعدّاًَّلس ؤال  َّم  َّي قدّمه َّإلىَّشفيَّ–كيَّيكونَّالميّت  له َّثم  رَّالقَبر،َّوي دخ 

 .(…القبر

 َّنَّمضامين َّالكثيرَّم  ل  َّهذاَّالكالمَّي جم  َّعليكمَّهذاَّالكالمَّألن  علماًَّأنّنيَّقرأت 

َّكالمهمَّمعَّتوفّرَّحديثَّ َّكالَمَّالع لماءَّوالف قهاء..َّالَّأنقل  األحاديث..َّفأناَّالَّأنقل 

 .العترةَّالطاهرة

 َّالمعروفةَّالتيَّنَعرف هاَّون قلْتَّاألصلَّفيَّأحاديثَّالعترةَّالطاهرةَّالموجودةَّفيَّك ت بنا

َّ الف  َّفيَّهذه َّاألحاديثَّالصّحةَّحتّىَّيثبَتَّخ  َّحتّىَّوصلْتَّإلينا..َّاألصل  عنَّاألئمة 

َّحتّىَّ حدّثينَّعدَم َّالصّحة  َّفيَّأقوالَّالمراجعَّوالف قهاءَّوالعلماءَّوالم  ذلك..َّواألصل 

َّكالمه َّعرض  نَّخالل  ّحةََّكالمهمَّم  َّص  مَّوأقوالهمَّيثبَتَّخالفَّذلك..َّوإنّماَّتثب ت 

 .علىَّمنهجَّالكتابَّوالعترة



 َّاَّإذا وافقاًَّلمنهجَّالكتابَّوالعترةَّفإنّناَّنأخذَّبه،َّنَحترمه َّن جلّه ..َّأم  همَّم  إذاَّجاَءَّكالم 

خالفاًَّل َمنهجَّالكتابَّوالعترةَّ همَّم  خالفاًَّلمنهجََّّ–جاَءَّكالم  وه وَّفيَّالغالبَّيأتيَّم 

خالفاًَّلمنهجَّالكتاَّ-الكتابَّوالعترة بَّوالعترةَّخ صوصاًَّفيماَّيَرتبط َّفإذاَّجاَءَّم 

خالٌفَّلمنطقَّالكتابَّوالعترةَّوفيَّ بتفسيرَّالق رآنَّفيَّاألعّمَّاألغلبَّكالم َّمراجعناَّم 

نَّاألحكام  .العقائدَّأيضاًَّوفيَّالمعارفَّوفيَّكثيٍرَّم 

 َّخالفاًَّفإنّناَّن لقي اَّإذاَّماَّجاَءَّم  وافقاًَّنَحترمه َّون جلّه..َّأم  فإذاَّماَّعرضناَّكالمهمَّفجاَءَّم 

نَّالمزبلة..َّألنّه َّسي قذّرَّالمزبلةَّبه  .فيَّمكاٍنَّيكونَّأسوأَّم 

  ●َّ فيهاَّأعمل ََّّالتيَّالقاعدة: 

 ََّّالصّحةَّحتّىَّيثبَت ترةَّفيَّك ت بناَّالتيَّنَعرفهاَّاألْصل  َّالع  نَّحديث  َّفيماَّجاَءَّم  األصل 

حدّثينَّ فّسرينَّوالف قهاءَّوالم  َّالَمراجعَّوالع لماءَّوالم  َّفيَّكالم  َّذلك..َّواألْصل  خالف 

َّفيَّكالمهمَّعدم َّالصوابَّحتّىَّيثبَتَّإذ نَّعندَّأنفسهم،َّاألصل  اَّكانواَّيتحدّثونَّم 

نَّ نَّعدٍمَّصّحته؟َّفذاكَّيكونَّم  ّحةَّكالمهمَّم  َّص  اَّكيفَّنَعرف  َّذلك..َّوأم  الف  خ 

 .خاللَّعرضَّكالمهمَّوأقوالهمَّعلىَّثقافةَّالكتابَّوالعترة

 َّ،ؤوسنا وافقاًَّنَحترمه َّون جلّه َّعلىَّر  ه مَّم  وافقاًَّوجاَءَّإذاَّجاَءَّكالم  َّم  وإذاَّلمَّيأت 

خالفاًَّوه مَّيزعمونَّأنّه َّحديثَّالعترةَّالطاهرةَّفإنّناَّسن لقيهَّفيَّمكاٍنَّأقذرَّمنَّ م 

حّمدَّ َّهللا َّوسالمه َّعليهم“المزابلَّألنّه َّافتراٌءَّعلىَّآلَّم   .”صلوات 

 نَّالرواي نَّكالٍمَّكتَبَه َّالشيخَّالصدوقَّألنّه َّأجملَّماَّجاَءَّفيَّالكثيرَّم  ه َّم  اتَّماَّأقرؤ 

 .َطلَباًَّلالختصار

 ● َّ)بَهمَّأْمره م فرداًَّألنّه َّمنَّمجموعتناَّ)مجموعةَّالم  َّوحيداًَّم  إنّماَّيبقىَّهذاَّالميّت 

حّمد َّم  حّمٍدَّوآل  باشٍرَّمعَّم  اَّالمجموعة َّاألولىَّفه مَّعلىَّتواصٍلَّم   .أم 

 ََّّأجهزةَّالتواصلَّالمباشرَّمعهم َّهللا َّوسالمه َّعليهم“نَحنَّالَّنمتلك  بسببَّ”..َّصلوات 

ل هاَّفيَّع قولناَّوفيَّق لوبناَّبسببَّمراجعَّالشيعةَّالذينَّأّسسواَّس َّ وءَّالعقيدةَّالتيَّنَحم 

 .لناَّعقائدَّوفقاًَّلمنظومةَّالعقائدَّالناصبيّة



 َّوحتّىَّنفسَّالمراجعَّه مَّالَّيعرفونَّالعقيدةََّالصحيحةَّالتيَّهيَّفيََّطواياَّالكتاب

لتيَّعلّموناَّإيّاهاَّوهيَّوطواياَّحديثَّالعترةَّالطاهرة..َّألنّهمَّيعتقدونَّبنفسَّالعقائدَّا

 .مبنيّةَّعلىَّنظامَّالعقائدَّالناصبيّة

 ● َّوَحَّالميّت َّر  َّعليهَّه نيئةَّليأخذََّأ ْهبَته (َّألن  َّي قدّمه َّقليالًَّويَصبر  قولَّالرواية:َّ)ثم 

نتظرةًَّإلىَّ َّم  وحه َّتكون  َّمنتبهةًَّل ماَّيجري،َّور  وحه َّتكون  نَّجسده،َّور  تبقىَّقريبةًَّم 

لوج َّعالمَّالقبر  .و 

  ●وَحَّالَّعالقةََّلهاَّبالوضعَّالمادّيَّبعدَّأنَّانفصلتَّْ: قائلٌََّّيقول ََّّقد َّالر   .أن 

 وحَّسأ حدّثكمَّعنَّ: وأقول هذاَّالكالم َّليَسَّصحيحاً..َّه ناَكَّتَرابٌطَّبينَّالَجَسدَّوالر 

 .ذلَكَّب َحَسبَّالروايات

 وحَّفيَّالَجَسدَّفيَّالحياةَّالدنيويّةَّقبلَّاالحتض َّكالتواصلَّمثلماَّكانْتَّالر  ارَّالَّيكون 

وَحَّقدَّ َّالر  َّهذاَّالَّيعنيَّأن  وح..َّهوَّانتقَلَّإلىَّعالٍمَّجديدَّولكن  وقبلَّزهوقَّالر 

وحَّ وحَّوالَّعالقةَّبينَّالر  انفصلْتَّتماماًَّعنَّالَجَسدَّوأنّه َّالَّعالقةََّبينَّالجسدَّوالر 

َّفيهَّالجسد..َّسنتحدّثَّعنَّهذاَّالموضوع  .وبينَّهذاَّالمكانَّالذيَّسي دفن 

 هم همَّوهذهَّتعاليم  ََّّهذهَّأحكام  لتسهيلَّاألمرَّعلىَّالميّت..َّفحينماَّي ؤتىَّبالميّتَّي وَضع 

َّي نقَلَّنقلةًَّثانيةَّحتّىَّي وَضعَّعلىَّ َّي نقَلَّنقلةًَّأولىَّث م  علىَّمسافٍةَّعنَّشفيرَّالقبرَّث م 

َّي نقَلَّنقلةًَّثالثةَّحينماَّي دخلونهَّإلىَّداخلَّالقبر  .شفيرَّالقبرَّث م 

 ًَّ ّطلَع..َّمرحلةٌَّم وحشةٌَّجدّا َّالم  خيفةٌ،َّم رعبةٌ..َّعددَّالَّنهايةَّله َّمنَّمرحلة َّهول  َّم 

َّ َّتصّوراته  َّإدراكه،َّوك لُّ َّأماَمَّهذاَّاإلنسانَّالميّتَّالذيَّك لُّ َّت ثار  َّاالستفهام  عالمات 

َّهذه َّ وحيّة  َّالر  َّفيَّكينونته  َّخياالته   !..وك لُّ

 ستدرك ََّّكتابَّعندَّوقفة ستنبط ََّّالوسائلَّ]م  َّفيَّالنوريَّللم حدّثَّ[2جَّالمسائل:َّوم 

نَّ(8)َّالحديثَّرقم477ََّّصفحة َّالص ورةَّهذه ََّّلناَّينقلَّالصادقَّاإلمامَّ(79)َّالبابَّم 

 :التعليميّة

 (ََّّفاطمةَّ”َّعليهمَّالسالم“عنَّأبيَّعبدَّهللاَّعنَّآبائه اَّ”َّعليهاَّالسالم“قال:َّإن  لم 

َّأنَتَّغسلي،َّ”َّعليهَّالسالم“احتضرْتَّأوصْتَّعليّاًَّ ّتَّفتول  فقالت:َّإذاَّأناَّم 

،َّواجلْسَّعندَّوجّهزني،َّوصّلَّعلي َّ َّالت رابَّعلي  ،َّوأنزلنيَّقَبري،َّوألحدني،َّوسّو 



َّظاهرَّالقبرََّّ–رأسيَّق بالةََّوجهيَّ نَّتالوة َّالق رآنَّوالد عاء،َّفإنّهاََّّ–منَّحيث  فأكثْرَّم 

َّفيهاَّإلىَّأ ْنسَّاألحياء َّالميّت   .(ساعةٌَّيحتاج 

 َّوهذهَّص ورةٌَّتفقيهيّةٌَّلنا..َّوإاّلَّفإنّهمَّالَّتجر، يَّعليهمَّهذه َّهذاَّمشهدٌَّتعليميٌّ

..َّه مَّ ه َّترتبط َّبأحوالناَّنحن  َكم  األحكام،َّوإذاَّماَّجرْتَّوأ جريْتَّفهذاَّأمٌرَّمنافعه َّوح 

َّميّتناَّلمَّيمتَّْ َّسيّدَّاألوصياءَّفيَّنهجَّالبالغة:َّأن  ثلماَّيقول   .لهمَّخ صوصيّاتهمَّم 

 ● ََّّالرجالَّي غّسلون معروٌفَّلديناَّفيَّاألحكامَّالشرعيّةَّفيَّغْسلَّاألمواتَّأن 

َّالنساء..َّوهذاَّالموضوعَّله َّتفصيلهالرجا َّالنساءَّت غّسل   .ل،َّوأن 

 َّ ؤمنينَّأنَّي غّسلها..َّوقدَّبيّنْتَّلناَّاألحاديثَّالشريفةَّأن  ه ناَّفاطمة َّت وصيَّأميرَّالم 

فاطمةَّصدّيقةٌَّوهيَّالصدّيقة َّالك برى،َّوالصدّيقة َّالك برىَّالَّي باشرَّتغسيلهاَّإاّلَّ

مريمَّمعَّأ ّمهَّحينماَّماتْت،َّفمريم َّصدّيقةٌَّالصدّيقَّاألكبر..َّمثلماَّفعلَّعيسىَّبنَّ

.َّب َحَسبَّ َّوَمرتبته  َّون بّوته  دّيٌقَّب َحَسبَّعالمه  قْطعاًَّب َحَسبَّعالمها،َّوعيسىَّص 

القوانينَّاإللهيّةَّالَّأحدَّيستطيعَّأنَّي غّسلَّالسيّدةَّمريمَّإاّلَّصدّيٌقَّوه وَّولدها..َّفكذلكَّ

َّهللا َّوسالمه َّعليه“َّهيَّالصدّيقة َّالك برىَّفاطمةَّالَّي باشرهاَّإاّلَّعليٌَّّ هذه َّ”.َّصلوات 

َّأ موٍرَّ ش ؤوناٌتَّخاّصةٌَّبهم..َّه مَّليسواَّبحاجٍةَّإليهاَّوإنّماَّت بيّنَّلناَّوي جرونهاَّإلثبات 

نَّخاللهاَّأنَّنستكشَفَّالعقيدةََّالصحيحةَّفيَّك ّلَّأجزائها َّم   .ولتعليمناَّأ موراًَّنستطيع 

 ● ََّّفيها َّالميّت  وحَّالميّتَّقولَّالرواية:َّ)فإنّهاَّساعةٌَّيحتاج  َّر  إلىَّأ ْنسَّاألحياء(َّألن 

ّطل ٌعَّعلىَّ َّأنَّي باشَرَّالَحديَثَّمعَّاألحياء،َّولكنّه َّم  علىَّتواصٍل..َّه وَّالَّيستطيع 

َّهذهَّالّلحظة..َّوقدَّ ثْل  َّفيَّم  َّوأوليائه  نَّأحبّائه  َّإلىَّأنيٍسَّم  التفاصيل..َّفإنّه َّيحتاج 

َّعليكمَّروايةًَّيومَّأمسَّداللتهاَّهيَّهذهَّالداللة  .قرأت 

 َّمعه َّف َّتستمرُّ َّفيهاَّإلىَّأ نسَّاألحياء..َّفالَّزالَّالميّت  َّالميّت  هذه َّالساعة َّساعةٌَّيحتاج 

ستمّرةَّوإْنَّ ّطلعَّم  َّالم  د،َّالزالْتَّحالة ََّهول  َلَّإلىَّقَبره َّوأ فر  ط لَع..َّأ دخ  حالة َّهولَّالم 

 .انتقَلَّإلىََّمحّطٍةَّجديدة

 َّ تداخلةٌَّمتمازجة..َّإذَّيقع  َّم  ّطلع(َّحتّىَّعلىَّمرحلةَّفهذه َّالمحّطات  َّبـ)هولَّالم  التعبير 

َّالمواطنَّألجلَّ َّالكالمَّوحدّدت  االحتضارَّوعلىَّمرحلةَّزهوقَّالروح..َّإنّماَّفّصلت 

تداخلةٌَّفيماَّبينها  .أنَّيسهَلَّفَْهمَّالموضوع،َّوإاّلَّفهيَّم 



 َّنَّهول وحَّجزٌءَّم  هوقَّالر  ّطلعَّيبدأَّمنَّاالحتضار..َّفاالحتضارَّوز  َّالم  فهول 

نََّهولَّالمّطلع..َّوحينماَّي دخلَّالمّطلع..َّوماَّ َّم  زء  بيَنَّزهوقَّالروحَّإلىَّالقبرَّج 

َّ َّوالتبويب  ستمّرةً..َّهذاَّالتفصيل  ّطلعَّم  اإلنسانَّإلىَّالقبرَّفالَّزالْتَّآثارََّهولَّالم 

َّألجلَّأنَّت فَهمَّالمسائلَّوالموضوعات  .والتقسيم َّوالتحديدَّأمٌرَّاعتباريٌّ

 185ََّّصفحةَّ)فيَّالصدوق..َّللشيخَّ[1جَّ:الفقيهَّيحضرهَّالَّ]َمنَّكتابَّعندَّوقفة

ًََّّنَقَلَّالصدوقَّالشيخَّ–57ََّّالحديثَّرقمَّاألموات،َّأحكامَّباب َّذرََّّّأبيَّعنَّكالما

 :فيهَّجاءَّمّماََّموته(َّبعدَّابنه ََّّمعَّيتحدّثَّوه وَّالغفاري

 (ََّمَك َّأبيَّذّر،َّوقَفَّأبوَّذ ّرَّعلىَّقبره َّفَمَسَحَّالقبرَّبيده،َّثم َّقال:ََّرح  اَّماَتَّذّرَّابن  ولم 

هللا َّياَّذَّر،َّوهللا َّإْنَّكنَتَّبيَّلَبّراً،َّولقدَّق بضَتَّوإنّيَّعنَكَّلَراٍض،َّوهللا َّماَّبيَّفَْقدك،َّ

ّطلعَّ نَّحاجة،َّولوالَّهولَّالم  وىَّهللاَّم  نَّغضاضٍة،َّوماَّليَّإلىَّأحٍدَّس  َّم  وماَّعلي 

َّلَكَّ ْزن  ْزنََّّ–ل ماَّتلقىَّفيَّقبركََّّ–لَسّرنيَّأنَّأكوَنَّمكانك،َّولقدََّشغَلَنيَّالح  عنَّالح 

َّعليكَّ َّلَكَّولكنَّبكيت  ّطلعََّّ–عليك،َّوهللاَّماَّبكيت  نَّهولَّالم  فليَتََّّ–ل ماَّتلقىَّم 

نَّحقّيَّفهْبَّ َّم  َّله َّماَّافترضَتَّعليه  ْعريَّماَّقلَتَّوماَّقيَلَّلَك؟َّالّلهمَّإنّيَّقدَّوهبت  ش 

ودَّمنّيَّوالكرم َّبالج  نَّحقّكَّفأنَتَّأحقُّ  !(له َّماَّافترضَتَّعليهَّم 

 َّ َّفيه َّعدمَّالصّحةَّحتّىَّيثبَتَّأنّهَّموافٌقَّلمنهجَّالكتابَّكالم َّالصحابةَّأيضاًَّاألصل 

َّالنبّيَّاألعظمَّ ”َّصل ىَّهللا َّعليهَّوآله“والعترة..َّوإْنَّكانَّأبوَّذّرَّله َّخ صوصيّةٌ..َّفإن 

قالَّعنَّأبيَّذّرَّالغفاري:َّ)ماَّأظلّْتَّالخضراءَّوالَّأقلّتَّالغبراءَّأصدقَّذيَّلهجٍةَّ

َّإلىَّكالمهَّون َّننظر  نَّه ناَّنحن  نَّأبيَّذّر(َّم  َّم  هتمَُّّبحديثه..َّفضالًَّعنَّثقافتهَّوفَْهمه 

 .العَلوي

 َّنَّه ناَّأنا حّمد..َّم  حّمٍدَّوآلَّم  َّم  َّحديث  َّالموجودَّفيَّكالمَّأبيَّذّرَّهوَّمنطق  المنطق 

َّعنه،َّإنّماَّ َّالحديث  أقرأَّكالَمه َّعليكم..َّوهوَّص ورةٌَّتنسجم َّمعَّالمضمونَّالذيَّمر 

َّالقريبي نَّأن  َّبكالمَّأبيَّذّرَّكيَّأ ذّكركمَّم  حّمدَّيتحدّثونَّبنفسَّجئت  َّم  حّمٍدَّوآل  نَّم  نَّم 

 .الحديث..َّمنطقهمَّنفسَّالمنطق

 [1جَّالفقيه:َّيحضرهَّالَّ]َمنَّكتابَّفي173ََّّصفحةَّفيَّ(53)َّالحديثَّعندَّوقفةَّ

 .الماضيةَّالحلقة ََّّفيَّعليكمَّقرأته ََّّوالذيَّالصدوقَّللشيخ



 (ََّّأباَّعبدَّهللا يقول:َّماَّعلىَّ”َّالسالمَّعليه“عنَّيحيىَّبنَّعبدَّهللاَّأنّه َّقال:َّسمعت 

نَكٍرَّونكير،َّفق لت:َّوكيفَّنصنع؟َّفقالَّ واَّعنَّميّتهمَّلقاَءَّم  أْهلَّالميتَّمنكمَّأنَّيدرؤ 

َّفاهَّعلىَّ”:َّعليهَّالسالم“ دَّالميّت..َّفليتخلّفَّعنده َّأولىَّالناسَّبه،َّفيضع  إذاَّأ فر 

ث م َّيناديَّبأعلىَّصوته:َّياَّفالنَّبنَّفالنَّأوَّياَّفالنة ََّّ–القبرَّأيَّعلىَّرأسََّّ–رأسهَّ

نَّشهادة َّأنَّالَّإلهَّإالَّهللاَّوحده َّ بنتَّفالن!َّهلَّأنَتَّعلىَّالعهدَّالذيَّفارقناَكَّعليهَّم 

داًَّ حم  َّم  َّ”َّوآلهَّعليهَّهللاَّصل ى“الَّشريكَّله،َّوأن  عبده َّورسوله َّسيّدَّالنبيّين،َّوأن 

ؤمنين َّالم  دََّّعلي اًَّأمير  حم  َّماَّجاَءَّبهَّم  ”َّوآلهَّعليهَّهللاَّصل ى“وسيّد َّالوصيّين،َّوأن 

َّ َّهللاََّيبعث  َّالساعةََّآتيةٌَّالَّريَبَّفيها،َّوأن  َّالموَتَّحّق،َّوالبعَثَّحّق،َّوأن  حّق،َّوأن 

نكٌرَّل نكير:َّانصرْفَّبناَّعنَّهذاَّفقدَّل قّنَّبهاَّ َمنَّفيَّالقبور.َّفإذاَّقالَّذلك،َّقالَّم 

ّجته  .(ح 

  

 ● ََّّالثالثةَّالتي تقدّمةَّأعطتك مَّص ورةًَّوقّربْتَّفكرةًَّعنَّالَمحّطة  َّالبياناتَّالم  أعتقد َّأن 

ّطلَع“هي:َّ َّالم  َّ”..َّه ول  َّاالحتضارَّأوالً،َّوَمحّطة  َّالكالمَّفيََّمحّطة  إلىَّه ناَّيتمُّ

ًَّ ّطلَعَّثالثا َّالم  َّهول  وحَّثانياً،َّوَمحّطة  هوقَّالر   .ز 

 نَّالرابعةَّالمحّطة  .الموتَّعالم ََّّإنّه ََّّالقبر..ََّمحّطة ََّّهيَّالطويل:ََّسفَرناَّمحّطاتَّم 

 ََّّفيَّقَبره..َّعالم َّالقبرََّعالٌمَّوسيٌع َّبعدَّأنَّي فَردَّاإلنسان  ،َّعالم َّالموت  ويبدأ َّعالمَّالقبر 

نَّعالمَّالد نيا..َّوهذاَّماَّسأ حدّثكمَّعنهَّبعضَّالحديثَّفيَّهذهَّ َّبكثيرَّم  جدّاًَّأوسع 

 .ةَّالقادمةَّإنَّشاءَّهللاَّتعالىالحلقةَّوبعٌضَّيأتيَّفيَّالحلق

 ● َّنَّالتفاصيلَّفيَّالرواياتَّالتيَّبينَّأيدينا..َّوكذلكَّاآليات،َّفهناكَّآيات ماَّعندناَّم 

فيَّالكتابَّالكريمَّتحدّثتَّباإلجمالَّعنَّمرحلةَّالقبرَّوعنَّعالمَّالقبرَّوعنَّعالمَّ

 .الموتَّوجاءْتَّاألحاديثَّالتفسيريّةَّففّصلتَّمضامينها

 خيرَّفيَّهذهَّالتفاصيلَّهوَّماَّجاءَّعنَّالعترةَّمنَّبالنتيجةَّمرجعناَّاألّولَّواأل

 .حديثهمَّوكالمهمَّوأقوالهم

  ●عناوينَّعندناَّالقبرَّمحّطةَّفي: 



  —َّعالَمَّالقبر،َّ )1:( العنوان َّاإلنسان  وحشةَّالقبرَّوهيَّالمرحلةَّاألولىَّحينماَّيَل ج 

 .عالمَّالموت

  —ضغطة َّالقبر )2:( العنوان 

  —ساءلة َّالقبر..َّوهيَّ )3:( العنوان نكرَّونكيرم  َّم   .امتحان 

  —َّعالَمَّ )4:( العنوان نَّعالمَّالقَبر..َّي مكنناَّأنَّنقولَّأن  زٌءَّم  البرزخَّالذيَّه وَّج 

قدّمات،َّوعالمَّالبرزخَّ َّالقَبرَّولكنَّالبرزخَّإنّماَّيبدأَّبعدَّهذهَّالم  البرزخَّه وَّعالم 

ًَّ  .عالٌمَّوسيٌعَّجدّا

 اصيلهاَّوماَّبينَّاآلخرةَّبك ّلَّالبرزخَّيعنيَّالحاجز..َّفهوَّحاجٌزَّماَّبينَّالد نياَّبك ّلَّتف

ًَّ نَّعالمَّالدنياَّبكثيرَّوبكثيٍرَّجدّا  ..تفاصيلها،َّوه وَّعالٌمَّوسيٌعَّفسيٌحَّأكبرَّم 

 ََّّالقَبر،َّوبعدَّذلكََّضغطة َّالقبرَّوبعدَّذلك نَّوحشة  َّالقَبرَّيبدأَّم  فحديثناَّعنَّعالم 

َّهذاَّالميّتَّأينَّسيكونَّفيَّعالم َّموقف  ساءلةَّي شّخص  ساءلة َّالقَبر،َّوبعدَّالم  َّم 

َّ نَّعجائبَّالقوانين..َّسأحدّثكمَّعنهاَّباإلجمال  البرزخ..َّفعالمَّالبرزخَّفيهَّماَّفيهَّم 

َّهللا َّوسالمه َّعليهم“ب َحَسبَّماَّجاَءَّعنهمَّ  صلوات 

 ”. 

 حّمدَّاألوصياءَّسيّد َََّّكتَبَه ََّّماَّعندَّوقفة َّ[6جَّاألنوار:َّ]بحارَّكتابَّفيَّبكرَّأبيَّبنَّل م 

َّ”عليهَّوسالمه ََّّهللا ََّّصلوات َّ“َّاألوصياءَّسيّدَّيقولَّ..13ََّّالحديثَّ–218ََّّصفحةَّفي

 :يقولَّجميعاً..َّلناَّوالخطاب َّ

 ََّّالكالم نَّالموت..(َّث م َّيعطف  َّلَه َّأشدَُّّم  َّل َمنَّالَّي غفَر  )ياَّعبادَّهللا..َّماَّبعدَّالموت 

َّكل َّ َّالقبرَّيقول  يقَه َّوَضنََكه َّوظ ْلَمتَه َّوغ ربتَه ،َّإن  َّفاحذرواَّض  يوم:َّأناََّّفيقول:َّ)القبر 

َّ َّوالهوام،َّوالقبر  َّالد ود  َّالوحشة،َّأناَّبيت  َّالتراب،َّأناَّبيت  َّالغ ربة،َّأناَّبيت  بيت 

فَرَّالنارَّ نَّح  ْفرةٌَّم  نَّرياضَّالجنّة،َّأوَّح  هذه َّقبورَّاألرواحَّوليستََّّ–روضةٌَّم 

ؤمنَّإذاَّد ف َنَّقالْتَّله َّاألرض:َّمرحباًَّوأهالً،َّقدَّك نَتََّّ–قبورَّاألجسادَّ َّالعبدَّالم  إن 

َّأنَّتَمشَيَّعلىَّظهري،َّفإذاََّوليت كَّم َّ َّ–صارتَّليَّالواليةَّعليكَّاآلنََّّ–ّمنَّأ حبُّ

َعَّلَه ََّمدَُّّالبصر  .فستعلمَّكيفَّصنيعيَّبك،َّفيت س 



 ََّّالكافر َّبعلّيٍَّوآلَّعلّيََّّ–وإن  إذاَّد فنَّقالْتَّله َّاألرض:َّالََّمرحباًَّبَكََّّ–وهوَّالكافر 

ََّمنَّيمشيَّعلىَّ نَّأبغض  ظهري،َّفإذاَّوليت َكَّفستعلمَّكيفَّوالَّأهالًَّ،َّلقدَّك نَتَّم 

َّالمعيشةََّالضنكَّالتيَّحذّرَّهللا َّمنهاَّ صنيعيَّبك،َّفتضّمه َّحتّىَّتلتقيَّأضالعه َّ،َّوإن 

 .(…عدّوهَّعذابَّالقبر

 ََّّعنَّهذاَّالع نوان َّاإلمامَّحينَّيتحدّث  إنّه َّ”َّالموت“الذيَّيبدوَّمنَّسياقَّالكالمَّفإن 

وحَّوعنَّهولَّ هوقَّالر  َّعنَّاالحتضارَّوعنَّز  ّطلَع..َّهذه َّالمحّطاتَّالتيَّيتحدّث  الم 

لهاَّبهذه َّالكلمةَّ  ..”الموت“حدّثت كمَّعنها..َّإنّهَّي جم 

 َّنَّهذه َّالحلقةَّكانَّعن تقدّمَّم  زءَّالم  َّالسابقةَّوفيَّالج  َّمنَّكالٍمَّفيَّالحلقات  فماَّمر 

َّعنَّك ّلَّهذاَّبالموت..َّوهذاَّ َّي عبّر  ط لَع..َّاإلمام  وحَّوَهولَّالم  هوقَّالر  االحتضارَّوز 

َّالعترةَّالطاهرةَّحينماََّّتعبيرٌَّ شائٌعَّفيَّالّلغةَّوفيَّالع رفَّوعندَّالناسَّوحتّىَّفيَّثقافة 

َّومعَّالع ْرف..َّألنّه َّفيَّأحياٍنَّكثيرةَّالَّيأتيَّكالم َّ نسجماًَّمعَّالّلغة  يأتيَّكالمهاَّم 

نَّالّلغةَّماَّه وَّليسَّ َّالمعروفة..َّفه ناكَّمّماَّهوَّمعروٌفَّم  نسجماًَّمعَّالّلغة  العترةَّم 

َّصحيحاًَّفيَّنظرَّا ترةَّالطاهرة..َّوالَّأ ريد َّأنَّأذهبَّبكمَّفيَّهذه َّاالتّجاهات  لع 

ًَّ عقّدةَّعلميّا  .الم 

  ●قائلَّيقولَّقد :ًَّ َّإحساسا َّفيَّالقَبر..َّفهوَّالَّيَملك  َّالَجَسدَّحينماَّي وَضع   !..أن 

 وأقول :َّ وح،َّولكن  َّإحساساًَّإذاَّانفصَلَّبالكاملَّعنَّالر  الَجَسدَّبماَّه وََّجَسدَّالَّيملك 

وحَّستبقىَّع لىَّعالقٍةَّبجسدهاَّهذا.َّهناكَّتواصٌلَّماَّبينَّالقبرَّالجغرافيَّوبينَّالر 

القبرَّالمعنوي..َّهناكَّق بوٌرَّلألرواحَّوه ناكَّق بوٌرَّلألجساد..َّالق بورَّالتيَّنَراهاَّ

 .بع يونناَّهيَّقبوٌرَّلألجساد،َّوه ناكَّقبوٌرَّلألرواح

 َّه ناكَّقبٌرَّللجسدَّوهناكَّقبٌرَّلل َّعالَمَّالقَبرَّيعنيَّأن  وح..َّوه ناكَّنوٌعَّفحينماَّنقول  ر 

وحَّوبينَّقَبرَّالَجَسدَّبدرجٍةَّوبأخرى نَّأنواعَّالتواصلَّبينَّقَبرَّالر   .م 

 ََّّمن َّاألرواح  َّهذه َّالق بورَّستبقىََّمركزاًَّتتّصل  حتّىَّلوَّبليْتَّاألجسادَّفيَّالقبورَّفإن 

َّ َّوأناَّأواصل  فّصٌل،َّإذاَّماَّصبرتمَّعلي  قبورهاَّبهذه َّاألمكنة..َّهذاََّموضوٌعَّم 

وحَّوبينَّالجسدَّالذيَّ هوَّفيَّالحديثَّستتَّّ ضحَّالفكرةَّوتتبيّنَّلناَّالعالقةَّبينَّالر 

 .القبر



 ََّّإلى َّهذه َّالحلقةَّفقط..َّولكنَّاصبرواَّعلي  نَّخالل  َّهذاَّاألْمرَّلنَّيتّضَحَّم  لماًَّأن  ع 

َّ َّالصورة َّوتتّضحَّالف ْكرةَّعنَّعالقة  َّاألخرى..َّحينئٍذَّتتكامل  َّوالحلقات  َّالقادمة  الحلقة 

 .بعدَّالموتأرواحناَّبأجسادناَّ

 َّنَّضيٍقَّفيَّالقبر طلٍقَّماَّبينَّأرواحناَّوأجسادنا..َّوماَّم  نَّانفصاٍلَّم  فليسَّه ناكَّم 

َّجانٍبَّمنه..َّالَجَسد َّفيَّضنٍكَّفيَّقَبرهَّالجغرافيَّ ر  وحَّتستشع  َّالر  يلّمَّبالَجَسدَّفإن 

وحَّفيَّضنٍكَّفيَّقبرهاَّالذيَّي ناسبهاَّفيَّعالمَّالقبر..َّوهيَّعلىَّتواصٍلَّمعَّ والر 

َّجسدها،َّوتست يقَّالقبرَّالمادّيَّالذيَّألم َّوأحاَطَّبَجَسدها..َّوفيََّمقطعٍَّفإن  َّض  ر  شع 

َّإلىَّالَجَسدَّالذيَّه وَّفيَّالقبر..َّهكذاَّحدّثتناَّالروايات وحَّتلج   .الر 

 ● َّسيّدَّاألوصياءَّفيَّكلماتهَّي حدّثناَّعنَّق بورَّاألجساد..َّوالمعانيَّهيَّهيَّي مكنناَّأن

نَّخاللهاَّعنَّقبورَّاألرواح..َّوه ذه َّاألوصافَّالتيَّوردْتَّفيَّكالمَّنتحدّثَّم 

بَهمَّوالتيَّتأكلَّفيَّ ..َّأعنيَّالمجموعةَّالتيَّأْمرهاَّم  َّق بورناَّنحن  األميرَّهذه َّأوصاف 

َّعليهاَّ نَّهذه َّاألبدانَّالتيَّنَخاف  القبورَّديدان هاَّوجوَهناَّوأبدانَنا،َّوالَّيبقىَّشيٌءَّم 

َّاألموالَّالطائلةَّللحفاظَّعليها..َّهذه َّقبورنا ف   .ونَصر 

 ● ََّّه ناك مَّهللا َّعلىَّاألرضَّوديدانهاَّأنَّتأك لها..َّه ناكَّأجسادٌَّاألرض  أجسادٌََّحر 

َّبهاَّوت حبّها..َّإنّهاَّأجساد َّالمجموعةَّاألولىَّوه مَّالذينَّعنونت همَّأولياء َّعلّيٍَّ ت رّحب 

 .وآلَّعلّيٍَّالحقيقيّون

 َّالفقيه:َّيحضرهَّالَّ]َمنَّكتابَّفيَّ”السالمَّعليه“َّالصادقَّاإلمام ََّّحديث ََّّعندَّوقفة

  )22:(الحديث191ََّّصفحةَّ[1ج

 (َّعنَّ”َّعليهَّالسالم“عنَّعّمارَّالساباطيَّقال:َّس ئ لَّأبوَّعبدَّهللاَّاإلمامَّالصادق

ل َقَّ ينتهَّالتيَّخ  الميّتَّهلَّيبلىََّجَسده؟َّفقال:َّنَعمَّحتّىَّالَّيبقىَّلََحٌمَّوالََّعْظمَّإاّلَّط 

ستديرةََّّ–أيَّأصلهََّّ–منهاَّ َّبهاَّاألحوالَّتَّ–فإنّهاَّالَّتبلى،َّتبقىَّفيَّالقبرَّم  ستدير 

ل َقَّأّولَّمّرةَّ–وإْنَّطالتَّاألزمنةَّ  .(حتّىَّي خلَقَّمنهاَّكماَّخ 

 َّوحَّوهيَّفيَّق بورَّاألرواح تواصلةًَّفيماَّبينَّالر  ناَكَّعالقةٌَّتبقىَّموجودةًَّثابتةًَّم  فه 

ستديرةًَّفيَّ وماَّبينَّطينةَّالَجَسدَّالذيَّتفتَّتَّوانتهى..َّولكنَّالطينةَّاألصلَّتبقىَّم 

وحَّوالجسدَّذلكَّالمكان،َّويبقى  .تواصٌلَّفيماَّبينَّالر 



 َّالفقيه:َّيحضرهَّالَّ]َمنَّكتابَّفيَّ”السالمَّعليه“َّالصادقَّاإلمامَّحديثَّعندَّوقفة

  )23:(الحديثَّ[1ج

 (َّظامناَّعلىَّاألرض،َّوحّرمَّ”:َّالسالمَّعليه“قالَّالصادق مَّع  َّحر  َّوجل  َّهللاََّعز  إن 

ًَّ  .(لحومناَّعلىَّالد ودَّأنَّتطعَمَّمنهاَّشيئا

 ََّّأنَّت ؤثّرَّعليهاَّاإلمام َّه نا َّاألرض  َّبعضَّاألجسادَّالَّتستطيع  ي بينَّلناَّقانوناًَّوهوَّأن 

َّأنَّت ؤثّرَّعليها..َّاإلمام َّه ناَّتحدَّثَّعنَّ َّوالَّالحيوانات  َّالحشرات  والَّتستطيع 

َّأجسادهمَّاألصليّةَّ َّأجسادهمَّالَّتبقىَّفيَّاألرضَّفإن  عظامهمَّول حومهم،َّمعَّأن 

َّأعينناَّت دفن َّ َّمنَّهذاََّّبَحَسبَّالظاهرَّأمام  َّوتَخرج  فيَّالتراب..َّولكنّهاَّسترتفع 

َّهللاَّوسالمه َّ“التراب..َّوليسَّحديثيَّه ناَّعنَّخ صوصيّاتهمَّوش ؤونهمَّ صلوات 

 .”عليهم

 ََّّأجسادهمَّتبقى نَّالمجموعةَّاألولى،َّفإن  َّأهلَّالبيتَّم  َّعلىَّأولياء  هذاَّالمعنىَّينطبق 

 .كماَّهي

 َّعليه“َّالصادقَّاإلمامَّقوليَّ(34)َّالحديثَّالموضوعَّلنفسَّإكماال193ًَََّّّصفحةَّفي

 :”السالم

 (َّوحَّفهيََّمظلّةٌَّفوَقَّالَجَسد لةٌَّفوقََّّ–إذاَّق بضْتَّالر  ّط  وفيَّن سخَّأخرىَّفهيَّم 

ََّّ–الجسد،َّوالمعنىَّواحدَّ ؤمنَّوغيره،َّينظر  وحَّالم  وحََّّ–ر  إلىَّكّلََّّ–صاحبَّالر 

َّالرجالَّ َلَّعلىَّأعناق  م  َعَّعلىَّالسريرَّوح  ض  َّبه،َّفإذاَّك فّنَّوو  َّ–شيٍءَّي صنَع 

َّ َّودفنه  وحَّإليهََّّ–لتشييعه  َّفوقهََّّ–عادْتَّالر  ودخلْتَّفيهَّفيمدَُّّله َّفيََّّ–فهيَّت رفرف 

نَّ َّإنَّكانَّم  نَّالنار،َّفي ناديَّبأعلىَّصوته  نَّالجنّةَّأوَّم  بصرهَّفينظرَّإلىَّموضعهَّم 

نَّجنّةَّالبرزخََّّ–أهلَّالجنّةَّ نَّأهلَّالنارَّ:ََّّ–أيَّم  َّ–عّجلونيَّعّجلوني،َّوإْنَّكانَّم 

نَّنارَّالبرزخَّ َّبه،َّويسمعَّ:ََّّ–أيَّم  دّوني،َّوه وَّيعلمَّكّلَّشيءَّي صنَع  دّونيَّر  ر 

 .(الكالم

 وحَّوالَجَسدَّالَّتمتلكه َّحواسنا نَّالتواصلَّواالرتباطَّبينَّالر   .هذاَّنوعٌَّم 



 ● َّ َّمنَّهذاَّالبحث:َّهوَّأنَّأ بيّنَّأهميّةََّالعقيدة..َّهذه َلَّإليه  غاية َّماَّأ ريدَّأنَّأص 

َّ قْتَّتحَتَّأقدام  ع لمائناَّبسببََّجهلهمَّبالعقائدَّوبسببَّعدمَّاهتمامهمَّالمسألةَّالتيَّس ح 

 .بالذيَّيَهتمَُّّبهَّإمام َّزماننا

 ونَّبالعقيدة َّبالدرجةَّاألولى ٍدَّيهتمُّ حم  َّم   .آل 

 َّونَّبالفتاوى..َّهذا َّبنيَّأ ميّةَّوالعبّاسيّينَّيهتم  لفاء  لفاءَّالسقيفةَّوخ  النواصبَّوخ 

 .التأريخَّود ونكمَّفقلّبوه

 َُّّلّماًَّبعقيدتك..َّفه ناكَّإمام َّزمانناَّيهتم بالعقيدةَّأّوالً..َّألنّكَّلنَّتكوَنَّإنساناًَّماَّلمَّتكْنَّم 

َّ َّرجلَّالدينَّاإلنسانَّوه وَّمنهج  وه ناكَّمنهجَّ”..َّأولويّةَّالعقيدة“منهجان:َّمنهج 

 .وه وَّمنهجَّأولويّةَّالفتاوى”َّرجلَّالدينَّالحمار“

 نسجماًَّمعَّمن َّالعقيدةَّه وَّالمنهجَّالذيَّيأتيَّم  َّأولويّة  َّمنهج  ..َّفإن  َّاألنبياءَّواألئمة  طق 

َّأولويّةَّالفتاوىَّفإنّه َّ اََّمنطق  َّالعقيدةَّ..َّوأم  َّالع قول،َّإنّهَّمنطق  هللاََّبَعَثَه مَّإلثارة َّدفائن 

َّفيَّحقلَّالتعبّدَّوالتسليم..َّوالتعبّدَّوالتسليمَّالَّ َّالفتاوىَّتقع  َّدْفنَّالع قول،َّألن  َمنطق 

نَّد ونَّالعقيدةَّالصحيحةَّالواض حةَّالكاملة..َّفإنّناَّإذاَّتعبّدناَّوسلّمناَّمعنىَّلهماَّم 

بالفتاوىَّمنَّدونَّالعقيدةَّالصحيحةَّالكاملةَّفإنّه َّالَّقيمةَّللفتاوىَّواألحكام..َّإنّماَّ

َّالكتابَّ ق  تنشأَّقيمة َّالفتاوىَّإذاَّماَّتفّرعْتَّعنَّعقيدةٍَّسليمٍةَّصحيحة..َّهذاَّهوَّمنط 

َّمنهجَّرجلَّالدينَّاإلنسان..َّبخالفَّذ ق  َّالمنطقَّهوَّوالعترة..َّهذاَّهوَّمنط  لكَّفإن 

َّرجلَّالدينَّالحمار  .منطق 

 ََّّبفتاوى َّبتقليدَّالمراجعَّوالَّتكون  همٌَّّفيَّديننا،َّولكنَّالنجاةَّالَّتكون  الفتاوىَّأمٌرَّم 

َّ نَّصّحتها..َّول ذلَكَّيكتبونَّفيَّأّول  تأّكدينَّم  المراجعَّالتيَّه مَّأنف سهمَّليسواَّم 

َّالعََملَّبهذه َّالرسالةَّم جزٌئَّ َّالعمليّةَّأن  نَّأنّه َّالرسالة  رادَّم  برٌئَّللذّمة..َّوالم  وم 

َّالعملَّبهاَّي طابقَّ برٌئَّللذّمةَّيعنيَّي عطيَكَّع ْذراًَّيوَمَّالقيامة..َّالَّيعنيَّأن  م جزٌئَّوم 

َلَّإليهَّوأنَتَّالذيَّ َّهذاَّه وَّالذيَّاستطاعَّالفقيهَّأنَّيص  حّمد..َّولكن  ماَّي ريده َّآلَّم 

نَّهذاَّالفقيه َّسبيالًَّآخر..َّفتأخذَّم  ّحةََّّت قلّدهَّالَّتملك  نَّص  تأّكداًَّم  الذيَّه وَّليسَّم 

 .فتاواه

 ًََّّالجميلةَّالروايةَّهذهَّعندَّوقفة   )6:(الحديثَّ[79جَّاألنوار:َّ]بحارَّكتابَّفيَّجدّا



 (ََّّعليهمَّالسالم“عنََّمسعدةَّبنَّزياد،َّعنَّالصادقَّعنَّآبائه”َّ عليهَّ“قال:َّقالَّعليٌّ

سلمَّثالثةَّأخالء”َّالسالم َّللمرءَّالم   :إن 

 َّ ْلمهفخليٌلَّيقول   .له َّأناَّمعَكَّحيّاًَّوميّتاًَّوه وَّع 

 وَخليٌلَّيقولَّله :َّأناَّمعَكَّحتّىَّتموتَّوه وَّمالَه،َّفإذاَّماَتَّصارَّللوارث. 

 َّأ خلّيَكَّوه وَّولده  (وخليٌلَّيقولَّله :َّأناَّمعكَّإلىَّبابَّقبركَّثم 

 َّ ه ..َّإنّهاَّالعقيدةَّالصحيحة..َّ)َطلَب  ْلم  الذيَّيبقىَّمعَّاإلنسانَّحيّاًَّوميّتاًَّهوَّع 

نَّغيرَّطريقناَّأهلَّالبيتَّم ساوٌقَّإلنكارنا(ا  .لمعارفَّم 


