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  ُُالَمحّطة ُُاالحتضار،ُ(:1)ُالَمحّطة ُُالبعيد..ُالَسفَرُهذاُمحّطاتُ ُفيُيتواصلُ ُالحديث

هوقُ(:2) وح،ُز  ّطلَع،َُهولُ(:3)ُالَمحّطة ُُالر  ُالقبر،ُعالم“ُالقبرُ(:4)ُالَمحّطة ُُالم 

نَُمجموعة ُُوه ناكُ”الموتُعالم منَُُفرعيّة ُُمحّطاتُ ُنعدُّهاُأنُي مكنُ ُالعناوينُم  ُض 

 :الَمحّطاتُهذهُ ُوهيُالقبر،ُع نوانهاُالتيُالك برىُالَمحّطةُ 

 (ُسائلةُالقبر،ُوبعدُذلَكُعالم ُالبرزخُالوسيع القَبر،ُم  القبر،َُضغطةُ  وْحشةُ 

 .(..الفسيح

 ُ ُاألجساد،ُوه ناكَُمقابر  ُالقبرُالفيزيائيُوه وُقبر  إنّناُحيَنُنتحدَّثُعنُالقبرُفإنَّ

ُالبعض ْفرةُ ُاألرواحُوالتيُع بّرُعنهاُأنَّ نُرياضُالجنّةُوبعض هاُح  م  منهاُروضةُ 

ثلماُجاءُفيُتعابيرُ ُالطويلةُم  نُتلَكُالق بورُهيُق بورُالنَومة  فرُالنار..ُوكثيرُم  نُح  م 

ُ عليهم“األئمة  ُهللاُوسالمهُ  سائلة..ُ”ُصلوات  ُالذينُلنُيتعّرضواُللم  بخ صوص 

 .هؤالءُي لهىُعنهم،ُسيكونونُفيَُمقبرةُالنوم

 ● ُالحديَثُوصلُال ُالقبر،ُوقدُأكملت  ُالماضيةُإلىَُضغطة  ُبناُفيُالحلقة  حديث 

ُ ُعالمُالقبر..ُوقدُبيّنت  ملةَُمحّطات  نُج  ُالفرعيّةُالتيُهيُم  بخ صوصُهذه ُالمحّطة 

ُجد ُ ُوقليل  ُقَليل  نُهذه ُالَضغطة  ُالذينُينجوَنُم   .لكمُأنَّ

 ُله برمجة  إعادةُ  َُضغطةَُالقَبر:ُهيَُعمليّةُ  نُعالمُالد نياُألنَّ ذاُاإلنسانُالذيُجاءُم 

ه وُالبرزخُ وسيعُ  ُفَسيحُ  عندُعالم  ُالقَبر،ُونهايتهُ  عالم  ُجديد..ُإنّهُ  إلىُعالم   ُ والجا

 .بَحَسبُاالصطالحُالقرآني

 ُ وإاّلُفهذه ُالعناوينُوهذه ُاالصطالحاتُواحدةُ)عالمُالقبر،ُعالم ُالموت،ُعالم

ُهذه ُالعناوينُتتح هذاُالعالمُحينماُي وَضعُالبرزخ(ُك لُّ ُواحد..ُبدايةُ  ُعنُعالم  دّث 

ُ مُلها،ُوماُجرْتُبنحو  س  إذاُجرْتُاألمورُبَحَسبُماُر   ُ اإلنسانُفيُقَبره..ُقَْطعا

ُ أوُغيرهُمّمنُالُيكونُمسارُانتقاله  استثنائّي ..ُكماُيجريُفيُحالُالمصلوبُمثالُ 

http://www.almawaddah.be/video.php?id=1679&youtube


كرهُ) ُالذيُمّرُذ  ُإلىُعالمُالقبرُبَحَسبُالتسلسل  وح،َُهول  هوقُالر  احتضار،ُز 

ُعلىُذلكُ التيُت هيمن  ُفيُالقَبر،ُوبعدُأنُي فَردُفيُقبرهُالوحشةُ  ّطلَع،ُإدخال  الم 

القَبرُإلعادة ُبَرَمجته( ُتأتيُضغطةُ   .اإلنسانُوفيُأجواءُت لكُالوحشة 

 ناسبةُ ُروايةُ ُعندُوقفة ُكيُ.القبر.ُبضغطةُيرتبطُ ُفيماُالحديثَُُأ تمَُُّكيُالمعنىُلهذاُم 

سائلة“ُوهي:ُبعدهاُتأتيُالتيُالفرعيّةُالمحّطةُ ُإلىُبعدهاُأنتقلَُ ُوهيُ”القَبرُم 

 .العسيرُاالمتحانُ 

 فيُصفحة16ُُ[ُالحديث6ُوقفةُعندُحديثُرسولُهللاُفيُكتابُ]بحارُاألنوار:ج

ُعنُكتابُ]ثوابُاألعمال[ُللشيخُالصدوق221ُ  :وهوُمنقول 

 (عليهُوآله“ل:ُقالُرسولُهللاُعنُالسكوني،ُعنُالصادق،ُعنُآبائه:ُقا ”:ُصلَّىُهللاُ 

نُتضييعُالنعم م  ل َماُكانُمنهُ  القبرُللمؤمنُكفّارةُ   .(ضغطةُ 

 ُوآلُعلّي علّيُ  ُالن عَمُهيُواليةُ  عليهم“أعظم  وسالمهُ  ُهللاُ  ُ”..ُصلوات  وأبرز 

ُسيّئُك نُد ونُقَْصد  ُبيعةَُالغديرُم  ُتضييعُهذه ُالنعمةُه وُعندماُننقض  ماُمصاديق 

ويركضونُإلىُمنهجيّةُ فعلُويفعلُمراجعناُحينماُي عرضوَنُعنُتفسيرُعلّيُ 

النواصبُفيُالتفسير،ُوحينماُي عرضونُعنُقواعدُالفَْهمُالعَلَويُويركضونُإلىُ

ُالن عَم،ُ ْلمُالكالمُالناصبيُوأمثالُذلك..ُهذاُه وُتضييع  ْلمُاألصولُالشافعيُوع  ع 

ُوراءُع لمائناُووراءُ ُنركض  ُالعمليّةُونحن  ُتضييعُ“َمراجعناُفنقوم ُبنفس  عمليّة 

ُ”..ُالن عَم لذاُنحن  ُفيُق لوبنا..ُو  ُالعقائديّة  ُالسليمة  ُالحالة  وهذاُي ؤدّيُإلىُاختالل 

ُع قولناُوق لوبناُكيُنستطيَعُأنُنتواصَلُمعُ برمجة  ُشديدة ُإلعادةُ  ُإلىُضغطة  بحاجة 

واجهته،ُ ُفيُم  ُاالمتحاَنُقادم ..ُإنّهُ هذاُالواقعُالجديدُالذيُنحن  وعنُقريب ُفإنَّ

نُالصالحينُ َججُم  ُللذينُقامْتُعليهمُالح  ُشديد..ُهذاُاالمتحان  ُعسير  امتحان 

ُسواء  .والطالحينُعلىُحدّ 

 ● ُنُالتكفيرُه ناُفيُهذا رادُم  َُمضمونهاُالتكفير..ُوالم  ُل عمليّة  قوله:ُكفّارة :ُع نوان 

ُوع تغيير  ياق:ُه وُعمليّةُ  ُالس  ُإلىُحسنات..ُتبديل  ُالسيّئات  ..ُحينماُت بدَّل  تبديل  مليّةُ 

ُإلىُحسناتُهذه ُهيُعمليّةُالتكفير..ُفهناكُشيء ُيجريُعلىُاإلنسانُ السيّئات 



هذاُ  ُ إلىُحسنات..ُقطعا وبسببُهذاُالشيءُالذيُيجريُعلىُاإلنسانُتتحّولُسيّئاتهُ 

 .بالنسبةُللمؤمن

 اُبالنسبةُل غَيرُالمؤمنُفهي ُُأمَّ حَُمسار  ُأنُيتصحَّ ُألجل  برمجة  إعادةُ  عمليّةُ 

ّجةُقدُقامْتُعلىُأ ولئَكُالطالحينُولمُيستجيبواُلها..ُوبم رورُ ُالح  االحتجاج..ُألنَّ

ّجةُقدُ ُالح  ُمنظومةَُقبول  ُفإنَّ نُالد نياُإلىُهذاُالعالم  م  روجُ  ُالخ  ُوفيُحالة  الوقت 

نُإعادةُتركيبهاُ م  َججُاختلّْتُعندهم،ُفالب دَُّ ُالح  نُأنَّ حتّىُيعرَفُأولئَكُالطالحوَنُم 

ُالعاقبةَُالسيّئةَُالتيُسيؤولوَنُ وه مُرفضوها،ُوأنَّ التيُقامْتُعليهمُكانَتُصحيحةُ 

ُالتيُأ قيمْتُ ُالواضحة  َججُالصحيحة  إليهاُإنّماُهيُبسببهمُه م..ُلمُيستجيبواُللح 

وَمطامع ُ ُووراَءَُمطامحُ  ُُعليهم..ُوذهبواُوراَءُأهداف  ُكانْتُت ناسب  ووراَءُغايات 

َججُعليهم نافرة ُللجهةُالتيُأقامْتُالح  ُوم  ُوعناد   .حياتهم،ُأوُبسبب ُعصبيّة 

 ● ُنُق بَلُأعدائهمُه وُ)الَحَسد(ُالذيُكان ُواجهَُاألئمةَُالَمعصومينُم  ُشيء  أكثر 

كابرةُأولئَكُالذيَنُكانواُيَعرفونُالحقيقةَُكماُهي. عاندتهمُوم  ُفيُم  .ُإنّنيُيَظهر 

نُ م   ُ َُجميعا الناس  ُفيُوجههاُالظاهرُالبسيطُالذيُتتعاملُمعهُ  ُعنُالحقيقة  أتحدّث 

نُاألشرار  .األخيارُوم 

 ُ،ُإلىُحسنات ُسيّئات  تبديل  ،ُعمليّةُ  تكفير  ؤمنُهيُعمليّةُ  القَبرُبالنسبةُللم  فَضْغطةُ 

ؤمنُفإنَُّ ُل غَيرُالم  إعادة ُالبرمجة..ُوبالنسبة  ُالعَمليّةَُتَرتبط ُبإعادةُ وهذه ُهيُعمليّةُ 

ُذلكُالَمسار ومعرفة  ُوقبولُاالحتجاجُ  ّجة  ُالح  ُمنظومة   .برمجة 

  ُُاإلنسانُقدُي غّطيَُعْقله طاءَك{ُألنَّ جاَءُهذاُالتعبيرُالقرآني:ُ}فكشفناُعنَكُغ 

،ُوقدُي غّطيَُعْقله ُ بغَفلته  ،ُوقدُي غّطيَُعْقلَهُ  بحماقته  ُبذ نوبه،ُوقدُي غّطيَُعقلَهُ 

عيّنة..ُواألنكىُ ،ُل فكرة ُم  ،ُلجهة  بالصنميّةُوالتقليدُالسيّئُواالتّباعُالضالُلشخص 

ُه ناُعنُ الدينيّةُبدفنُع قولُأتباعها..ُوالُأتحدّث  ؤّسسةُ  نُك ّلُذلَكُأنُتقوَمُالم  م 

ُالدينيّةُفيُالعالمُتسعىُل دْفنُع قولُ ؤّسسات  ُالم  ُخاص..ُفك لُّ ُبنحو  ُدينيّة  ؤّسسة  م 

ُأتب ُماُيَقوم ُبه  ؤّسستناُالدينيّةُالشيعيّةُالرسميّة..ُفإنَّ ُعندناُفيُم  اعها،ُوهذاُواضح 

ُالعمائمُ ُوأصحاب  ُالشيعة  َُحَسنُُ–َمراجع  ُسيّئُأوُبقَْصد  إنّهمُيَقومونُُ–بقَْصد 

نذُالخمسيناتُفيُالقرنُ ُالف ْكرُالق طبيُم  ُلعقولُأتباعهمُفيُمقابرُقذارات  بعمليّةُدْفن 



ُالعشري والك ت ب  نُوإلىُهذاُاليوم..!ُفيُالوقتُالذيُجاَءُاألنبياء ُواألوصياء ُواألئمةُ 

ُاإللهيّةُك لّهاُجاءْتُإلثارة ُدفائنُالعقول واألديان   .والمالئكةُ 

 ُ..ؤّسساتُواسعة،ُأحزابُواسعة طباءُكبار،ُورجالُدينُكبار،ُم  راجعُكبار،ُوخ  م 

َُحَسنُُك لّهمُيشتغلونُليَلُنهارُعلىُدْفنُالعقل ُونجاسات  ُقَذارات  كام  الشيعيُتحَتُر 

ُ ُعْصرُالغَيبة  نذُبدايات  لناُمراجعناُم  كامُالذيُنَقلَهُ  عنُالر  البنّاُوسيّدُق طب..!ُفضالُ 

نُك ّلُمكان..!ُدَفَنواُالعقلُ ُم  ُوالص وفيّة  ُوالشافعيّة  عتزلة  نُاألشاعرة ُوالم  الك برىُم 

كام،ُول ذاُفإنَُّ ستوىُالعَقل،ُعلىُالشيعيُتحتُهذاُالر  ُبناَءناُاإلدراكيُعلىُم 

القبر تلَكُهيُضغطةُ  ُإلىُهّزة ُشديدةُ  ستوىُالقَلبُب حاجة   .م 

 ● ُُإلىُماُسيؤول بَهم (ُالُتعرف  هاُم  ُ)أمر  ؤمنينُأنَّ ُالم  مجموعت ناُالتيُوصفهاُأمير 

إعادة ُبرمجتهاُاإل ُكيُتتّمُعمليّةُ  ُإلىُهذه ُالضغطة  ُحالها،ُبحاجة  دراكيّةُعلىُإليه 

ستوىُالقلبي ستوىُالعقليُوعلىُالم   .الم 

 ُ عاصر..ُب َحَسبُالّلسانُالذيُيتناسب  ُالم  ُمعُلسانُالثقافة  ُتناسب  ُبيانات  هذه ُالبيانات 

ُرسولُهللاُ عليهُوآله“معُزمان  ُعنُنبيّناُاألعظم،ُ”ُصلَّىُهللاُ  َُمنقول  هذاُالحديث 

يغةُ)ضغطة ُ ُالكالمُيأتيُبهذه ُالص  نُتضييعُفإنَّ م  ل َماُكانُمنهُ  ُالقبرُللمؤمنُكفّارةُ 

 .النعم(

 ُالقَبر  .وبهذاُيتّمُالكالم ُفيَُضغطة 

 ● ُ ُهذاُاإلنسانُفيُجانبه  ُهذاُالميّت،ُبرمجة  ُالقَبرُوإعادة ُبرمجة  بعدَُضْغطة 

سائلة“اإلدراكيُالعَقليُوالقلبي..ُتأتيناُ ُونكير..ُإنّهُ ”ُالم  نكر  سائلةُم  وهيُم 

ُالبرزخ..ُاالمتحا ُهذاُاإلنسانُفيُعالم  ُموضع  ُيتشّخص  ُنتيجته  ُالذيُعلىُأساس  ن 

ُدقيق ُعقائديُعسير  امتحان   .إنّهُ 

 ُ فيماُيَرتبط ُبهذه ُعليكمُكيُتتّضَحُالص ورةُ  ُواألحاديث  نُالروايات  م   ُ جانبا سأقرأُ 

ُدقيق..ُبعبارة ُ ُعقائديٌّ ُشديد،ُوامتحان  ُعسير  سائلة..ُإنّهاُامتحان  ُُالم  واضحة:َُملَف 

ُ ُلناُإذاُكاَنُالملفُّ ُفيُهذه ُالمحّطة..ُفالويل  ُالعقائديُي فتَحُعلىُحقيقته  اإلنسان 

ر بالف ْكرُالق طبيُالنجسُالقَذ   ُ  !..َمشحونا



 نُمجموعةُ ُعندُوقفة ُفيماُالص ورة ُُتتّضحَُُكيُالشريفةُواألحاديثُ ُالرواياتُ ُم 

ساءلةُبَمحّطةُ ُيَرتبطُ   .الم 

 [3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

سألة ُُبابُ(159)ُباب224ُُصفحة  الحديثُي سأل..ُالُوَمنُي سألُوَمنُالقبرُفيُالم 

):2( 

 (ُُفيُقَبرهَُمنُ”ُعليهُالسالم“عنُعبدُهللاُبنُسنان،ُعنُأبيُعبدُهللا قال:ُإنّماُي سأل 

وأّماُماُسوىُذلَكُفي لهىُعنهمَمَحَضُاإليماَنَُمْحضا ُ  ُ  .(ُوالكفرَُمْحضا

 َُُمَحَضُاإليمان“هذاُالع نوان”ُ ُالكالَمُيدور  ُثابت..ُألنَّ نُتَعريف  م  ُليسُلَهُ  ع نوان 

ُولكثرة ُ ُدقيقُلكثرة َُمراتبه  ُثابت  نُتعريف  م  ُليَسُلهُ  َمداَرُاإليمان..ُواإليمان 

ُالحق ُول عدمُإدراكناُلك نهه  ُك نههاُخ صوصيّاته  الُن درك  إلهيّةُ  ُنفحةُ  يقي..ُاإليمان 

 .بالضبط

 ُنُأئمتناُلإليمانُليسْتُتعاريفُللك نه،ُوإنّماُهي نُنبيّناُم  ُالتيُوصلتناُم  التعاريف 

ُباألركان..ُ فيُالجنانُوَعَمل  ُبالّلسانُوعقدُ  ُإقرار  ُاإليمان..ُفاإليمان  تعاريفُآلثار 

ُاإليمانُوليسْتُهيُاإليم  .انهذه ُآثار 

 ُ ُالقلَبُينعقدُمعُتلَكُالحقيقة  ُفيُالقَْلبُيترتّبُعلىُهذاُأنَّ بعدُأنُيتحقَّقُاإليمان 

ُالقلبيُعلىُ ُواالنعقاد  ُاإلقرار  وتَبدوُآثار  قّراُ  ُم  ُالّلسان  هاُاإليمان،ُويَنطلق  التيُاسم 

اُجوارحُاإلنسانُفيُاالتيانُباألعمالُالتيُتَرتبط ُبذلَكُاألمرُالذيُآمنّاُبه..ُأ مَّ

ُبَحَسبه ؤمن  ُم  ك لُّ ُيتحّسسهُ  اإليمانُفهيُشيء   .حقيقةُ 

  ُله ُإيماَنُغيري..ُوماُيَحم  ُفيُداخليُأتحّسسه ،ُلكنّنيُالُأتحّسس  نُإيمان  م  لهُ  فماُأحم 

ُ فيُمكنون  لهُ  ُإيمانيُالذيُأحم  الُيتحّسس  ه وُولكنّهُ  ُيتحّسسهُ  نُإيمان  غيريُم 

ُ،ُالمعنويّة ،ُضميريُوفيُباطنُحقيقتيُوفيُجوهرُ َخلَجاتيُوهواجسيُالنفسيّة 

 ..الروحية

 ● ُ اُالقول  الم ؤمن..ُأمَّ س بحانيّة..ُشيء ُيتحّسسهُ  ربوبيّة ،ُنَفحةُ  ُلَطيفةُ  اإليمان  ك نهُ 

ُاإليمانُوليسْتُ ُباألركان..ُفتلَكُآثار  فيُالجنانُوَعَمل  ُبالّلسانُوَعقدُ  إقرار  بأنّهُ 

 .اإليمان



 ُتَع ُالُنَملك  نُاألشياءُوالحقائق،ُنَحن  ُم  لكثير   ُ ُتَعريفا ثلماُأنّناُالُنَملك  ُم  لإليمان   ُ ريفا

ُتَرتبط ُ ُل خ صوصيّات  ُآلثارها،ُتَعريف  ُلهاُه وُتَعريف  نُتعريف  وإنّماُماُبأيديناُم 

ُ ُبنحو  ُمنظوم  ُتعريف  الل  نُخ  ُأنّناُنَعرف هاُم  ُالتيُنتصّور  ُتلَكُالحقيقة  بش ؤونات 

لها  .منطقّيُ 

 ُفيُتعريفُاألشياءُأ ُوالَمنهجيّة  أنُأخوَضُفيُهذه ُالجوانبُالمعرفيّة  ناُالُأريدُ 

ُأنُأ بيَّنُمعنىَُمنَُمَحضُاإليمان..ُوالكالم ُهوُهوُمعُ وتَحديدها..ُلكنّنيُأردت 

ُ ملة  نُأضدادها..ُفإنّناُإذاُعرفناُمعنىُاإليمانُبالج  ُاألشياءُم  الك ْفر،ُفإنّماُت ستبان 

ُمعنىُ ملةسنعرف   .الك ْفرُبالج 

 ● ُُالحديث ُجهات  ُفإنَّ ُعنُاإليمان  الذينَُمَحضواُاإليمانُيختلفون..ُوحينماُنتحدّث 

نُف ْكرة ُإلىُأ خرى.ُ ُإلىُآخر،ُوم  نُشْخص  ُإلىُآخر،ُم  نَُمقام  م  ختلفةُ  ُم  ستكون 

ُالذينُسيرجعونُفيُالرجعةُفيُعْصرُ عنُأنَّ ُمثالُ  ُالروايات  حينماُتتحدّث 

ُعنُالظ هورُهُ  مُالذيَنَُمحضواُاإليماَنُوالذينَُمحضواُالك ْفر..ُالكالم ُه ناُيَختلف 

 .الذينُي سائلونُفيُق بورهم

 ُا نُاإليمان..ُأمَّ م  عاليةُ  الراجعونُالذينَُمحضواُاإليمانُه مُالذينُبَلَغواُدَرجةُ 

ُالذيَنَُمحضواُاإليماَنُه مُالذينُأ قيمْتُعليهم سائلةُفإنَّ ُعنُالم  ُُالحديث  َجج،ُألنَّ الح 

ُم ستجيبا ..؟ُوكمُهيُ َجج..ُفهلُكانُاإلنسان  ُالح  معُإقامة  نسجمةُ  سائلةُتأتيُم  الم 

ورافضا ..؟ُوماذاُترتّبُعلىُعناده ُ عانداُ  ُم  استجابته؟ُهلُكانُاإلنسان  درجةُ 

؟  ورفضه 

 .ها ُورفض  ّجة  ُالح  َُمداَرُقَبول  ُالك ْفرُه ناُيَدور  ُوَمْحض  ُاإليمان  اُفيُفَمْحض  .ُأمَّ

ُ ُعالية  أنُيتّصفواُبمواصفات  ُزمانناُالب دَُّ ُالذينُيَعودونُل ن صرة ُإمام  ُفَإنَّ الرجعة 

نُاإليمان ُوم  نُالمعرفة  م  ُالعاليةُ  ُه ناكُه وُالدرجات  َُمْحَضُاإليمان  لذاُفإنَّ  .جدّا ..ُو 

 ● َُججُُ–قولُالرواية:ُ)وأّماُماُسوىُذلَك ّمنُلمُتقمُعليهمُالح  لهىُعنهم(ُهذاُفي ُُ–م 

ُ فَر  ُهيُح  َُمقابر  ُجنانيّة،ُوفيه  ُهيُرياض  ُمقابر  ُعالَمُالبرزخُفيه  ُأنَّ ُإليه  الذيُأشرت 

ُالقبرُ للذينُي لَهىُعنهمُوالذينُقدُتعّرضواُل ضغطة   ُ جدّا واسعةُ  نيرانيّة،ُوفيهَُمقبرةُ 

 ُ نُه ناَكُإلىُمقابرُالنوم..ُقَْطعا أجسادهمُتبقىُفيُفقط..ُهؤالءُأ عيدْتُبرمجتهمُوم 



فيُذلَكُالقبر..ُأّماُه مُفسي نقلَوَنُ ستديرةُ  ينتهاُالم  ق بورهاُالفيزيائيّةُتتفتّْتُوتبقىُط 

ُفيُعالمُالبرزخ..ُسيبقونُعلىُنومتهم.ُالذينُنجحواُفيُاالمتحانُ إلىَُمقابرُالنوم 

قابرُسيذهبونُإلىُالمقابرُالجنانيّة،ُوالذينُسقطواُفيُاالمتحانُسيذهبونُإلىُالم

 .النيرانيّة

 [3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

نُلقطة ُُلناُيعرضُالحديثُ..225ُصفحةُ(7)ُالحديث سائلةُ ُحالةُ ُم   :القبرُفيُالم 

 (ُُونكيرُ”ُعليهُالسالم“عنُبشيرُالدهان،ُعنُأبيُعبدُهللا نكر  قال:ُيجيءُالَملَكانُم 

ه ماُكالبرقُالخاطف،ُُإلىُالميّتُحين ي دفَن،ُأصوات هماُكالرعدُالقاصف،ُوأبصار 

ُطويلُُ–يخّطانُاألرضُبأنيابهما،ُويطآنُفيُش عورهماُ ُشعر  ُ–أيُأنّهماُأصحاب 

 .(… فيسأالنُالميتُمنُربك؟ُوماُدينك؟

 ُُالذينُي سائلونُسيتعّرضونُإلىُنفسُهذا سائلة..ُالُيعنيُأنَّ هذهُلقطةُمنُالم 

نُالمشاهدُالتيُسي واجه هاُكثيرون،ُالمشهد،ُوإنُّ ُب َحَسبه..ُولكنُهذاُالمشهدُم  ماُك لٌّ

نُهذاُالمشهد..ُوه ناكُ م   ُ ُإرعابا نُهذاُالمشهد،ُأكثر  م  ُس وءاُ  أكثر  وه ناكُمشاهدُ 

ُه ناُ ُنتحدّث  ُب َحَسبه..ُنَحن  عبُوليسُفيهاُهذاُالَخوف..ُك لٌّ مشاهدُليسُفيهاُهذاُالر 

َججعنُالذينُأ قيمْتُع  .ليهمُالح 

 ُالذينُاستجابواُي متحنونُفإذاُماُنجحواُفَه مُإلىُجنانهمُأوُإلىُق بورهمُالجنانيّة

ُللبعض،ُوللبعضُاآلخرُه ناكُجنان..ُالذينُ تكون  ُالجنانيّةُ  البرزخيّة..ُالق بور 

ُلهمُ ُستكون  يكونونُفيُق بورهمُي حبَسونُفيُتلَكُالق بور،ُوالذيَنُيذهبونُإلىُالجنان 

ُبعض همُأجس ُالعالمُالبرزخي،ُبحيثُأنّهمُعندماُيتالقونُفيُالجنانُيعرف  ب  تناس  ادُ 

ُت حدّثناُبذلك كأنّهمُكانواُفيُالد نيا..ُالروايات   ُ  .بعضا

 [3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

 :الجنائزُكتاب226ُُصفحةُ(8)ُالحديث

 (ُالحضرم ُألبيُجعفرُعنُأبيُبكر  أصلحَكُهللا،َُمنُ”:ُعليهُالسالم“ي،ُقال:ُق لت 

ُ: المسؤولونُفيُق بورهم؟ُقال:َُمنَُمَحضُاإليمانُوَمنَُمَحضُالك ْفر،ُقال:ُق لت 

عنهمُماُيعبأُبهمُ هذاُالَخْلق؟ُقال:ُي لهىُوهللاُ  قال:ُُ–فالُي نعّمونُوالُي عذّبونُُ–فبَقيّةُ 



جُّ ُقلت:ُوعّمُيسألون؟ُقال:ُعنُالح  ؤمن:ُماُتقول  ةُالقائمةُبينُأظهركم،ُفي قالُللم 

نُ ُم  باب  عينَك،ُوي فتَحُلهُ  فيُفالنُبنُفالن؟ُفيقول:ُذاكُإمامي،ُفي قال:ُنمُأناَمُهللاُ 

نَُروحهاُإلىُيَومُالقيامة،ُوي قالُللكافر:ُماُتَقولُفيُفالنُ م  ُي تحفهُ  الجنّة،ُفماُيزال 

ُبهُوم اُأدريُماُهو،ُفيقالُله:ُالُدريت.ُقال:ُبنُفالن؟ُقال:ُفيقول:ُقدُسمعت 

نُحّرهاُإلىُيومُالقيامة ُمنُالنارُفالُيزالُي تحفهُم  ُلهُباب   .(وي فتَح 

 ُوقب لواُقليلون،ُوالذين ّجةُ  ّجة..ُالذينُقامْتُعليهمُالح  ُلمُتقْمُعليهمُالح  ُالناس  أكثر 

ُإلىُالذينُلمُت قَُ ورفضواُقليلونُبالقياس  ّجةُ  َجج.ُ)وقفةُقامْتُعليهمُالح  مُعليهمُالح 

َججُ ُالح  ُالرسالةُوكيفُأنَّ ُفيُنْشر  تقريبُللفكرةُبمثال:ُبعثةُنبيّناُاألعظمُوحركته 

 .لمُت قمُعلىُأْهلُالب لدانُالبعيدةُكماُقامْتُعلىُأْهلُمّكةُوالمدينةُوماُجاورهما(

 ● ُّجةُالقائمةُبينُأظهركم(ُإنّها :ُوعّمُيسألون؟ُقال:ُعنُالح  العقيدة ..ُقوله:ُ)قلت 

ُزماننا فيُمعرفتناُبإمام  ُك لّهُ  ُزماننا..ُالدين   .وبعبارة ُأ خرى،ُإنّهاُمعرفت ناُبإمام 

 ُوتعالى،ُقال ُهللاُعليه“فحينُسألواُسيّدُالش هداءُعنُمعرفةُهللاُس بحانهُ  ”:ُصلوات 

ُبالنَ ُالمعرفة  ُإماَمُزمانها..ُول ذاُفيُحديث  ُأّمة  ك لَّ هيُمعرفةُ  هللاُ  ورانيّةُسيّدُ معرفةُ 

بالنَورانيَّةُ علّيُ  بالنَورانيّةُوَمعرفةُ  علّيُ  هيَُمعرفةُ  ُمعرفةَُهللاُ  األوصياءُي بيّنُلناُأنَّ

هللا  .هيَُمعرفةُ 

 ● ُُالناجحينُفيُاالمتحان عينَك(ُهذاُالُيعنيُأنَّ قولُالرواية:ُ)في قال:ُنمُأناَمُهللاُ 

ُأ ولئَكُالذينُي لهىُعنهم..ُإنُّ ماُهذاُالتعبيرُهوُكماُنقولُمثال :ُأنَتُينامونُكنومة 

نُالراحة ْذُماُت ريدُم  ..ُفخ   .حرٌّ

 ُن م  ُلهُ  ُبباب ُي فتَح  نُالنومُه وَُعدَم ُاالنتباه،ُفماذاُيصنع  رادُم  إذاُكانُالم  فإنّهُ 

 !الجنّة..؟

 ُالتيَُمررَتُبهاُ)ال ُبعدُتلَكُالمحّطات  نُالنومُه ناُأيُأنّكُسترتاح  رادُم  د نياُإنّماُالم 

القبر،ُ ّطلَع،ُد خولُالقبر،ُوحشةُ  ُالم  وح،َُهول  هوقُالر  وماُفيها،ُاالحتضار،ُز 

سائلةُواالمتحان..(  .َضْغطةُالقبر،ُالم 



 ُ،َعينَك :ُنَْمُأناَمُهللاُ  ُزمانه  ُبإمام  تعبةُي قالُلهذاُالعارف  بعدُك ّلُهذه ُالمحّطاتُالم 

نُالجنّة..ُهاُأنّاُفتحن ُم  باب  ُلَهُ  نُجنانُالبرزخ..ُولربّماُيرتقيُوي فتَح  م   ُ اُعليَكُبابا

هذاُفي نقَلُإلىُجنانُالبرزخ  .حالهُ 

 ● ُ)ُفيُفالنُبنُفالن؟ُفيقول:ُذاكُإمامي ؤمن:ُماُتقول  قولُالرواية:ُ)في قالُللم 

نُالفورماتُ لفورمُم  ُفراغُ  ..ُالموضوع ُه ناُليسُملء  ه ناُليسْتُفيُلَفظة  القضيّةُ 

ُزمانك..ُفإذاُ ُه ناُعنُالحقائق..ُماُهيُمعرفت َكُبإمام  ُأوُكلمتين..ُالحديث  بكلمة 

سي قالُلك:ُكانْتُمعرفت َكُمعرفة ُ عينكَُ“ُصحيحةُ   .”نمُأناَمُهللاُ 

 ● ُ قولُالرواية:ُ)وي قالُللكافر:ُماُتَقولُفيُفالنُبنُفالن؟ُقال:ُفيقول:ُقدُسمعت 

ُلكمُ ثلماُبيّنت  ُزمانه..ُم  ُبإمام  نُالكافرُه ناُهوُالكافر  رادُم  بهُوماُأدريُماُهو(ُالم 

ُم صَطلحُ ُالماضيةُأنَّ ُفيُثق”ُالكافر“فيُالحلقات  افةُالكتابُوالعترةُهوُالكافر 

وآلُعلّيُ عليهم“بعلّيُ  وسالمهُ  ُهللاُ   .”صلوات 

 ُونكير نكر  سائلةُالقبر..ُفيُس ؤالُم  عّماُيجريُفيُم  ُإجماليّةُ   .هذهُصور 

 ُحديثُوهو223ُُصفحةُفيُ[6جُاألنوار:ُ]بحارُكتابُفيُ(24)ُالحديثُعندُوقفة

نُمقطعا ُُلناُينقلُ  ُ”عليهُوسالمه ُُهللا ُُصلواتُ “ُالسّجادُمامناإُعنُمنقولةُ ُموعظةُ ُم 

ظُ ُكان َمع..ُأيّامُالنبيُُّمسجدُفيُفيهاُالناسُيع  نُجّوُ ُفيُالحديثُ ُسيكونُ ُقَْطعا ُُالج  ُم 

داراة ُ ُجدّا ُُشديدة ُُتقيّةُ ُزمانُ ُعنُنتحدّثُفنحنُ ُوالزمان..ُوالمكانُتتالَءمُ ُالتيُالم 

ُيرسمُ ُاإلمامُفإنَُُّذلكُومعُ”..عليهُهوسالمُهللاُصلواتُ “ُالسّجادُإمامناُزمنُوه و

 .عليهاُاّطلعناُماُإذاُلناُنافعة ُُص ورة ُ

 (ُسين ُبنُالح  ظ ُالناَسُ”ُصلواتُهللاُعليه“عنُسعيدُبنُالمسيبُقال:ُكانُعليُّ يع 

وي زّهدهمُفيُالد نياُويرّغبهمُفيُأعمالُاآلخرةُبهذاُالكالمُفيُكّلُجمعةُفيُمسجدُ

وكتب،ُكانُيقول:ُأيُّهاُالناس”لهصلّىُهللاُعليهُوآ“الرسولُ  :،ُوَحف َظُعنهُ 

 ُ نَُخير  ُماُعملْتُفيُهذه ُالد نياُم  اتّقواُهللاُواعلمواُأنّكمُإليهُت رجعون،ُفتجدُكّلُنفس 

نفسه، بعيدا،ُوي حذّركمُهللاُ  أمداُ  ُبينهاُوبينهُ  لوُأنَّ ُتَودُُّ نُس وء  وماُعملْتُم   م حَضراُ 

 َُُإليك،ُقدُُويحَكُابنُآدمُالغافل!ُوليس شيء  ُأجلَكُأسرعُ  بمغفولُعنه!ُابنُآدمُإنَّ

ُ يطل بك،ُوي وشكُأنُي درَكك،ُوكأنُقدُأوفيَتُأجلك،ُوقَبضُالَملَك   ُ أقبَلُنحوَكُحثيثا



وحك،ُواقتحَمُعليَكُفيهَُملَكاك:ُ إليكُفيهُر  فردَُّ ُوحيداُ  رَتُإلىُمنزل  وحَك،ُوص  ر 

سائلتَكُوشديدُامتحانك، ُونكيرُلم  نكر   م 

 لُماُيسأالنكُعنُربّكُالذيُكنَتُتعبده،ُوعنُنبيّكُالذيُأ رسلُإليك،ُأال ُأوَّ ُوإنَّ

ُتتلوه،ُوعنُإمامَكُالذيُ ُبهُ،ُوعنُكتابَكُالذيُك نت  وعنُدينَكُالذيُك نَتُتَدين 

ذُ نُأينُاكتسبتهُوفيماُأتلفته؟ُفخ  ك نَتُتتواّله،ُث مَُّعنُع مركُفيماُأفنيته؟ُومالَكُم 

ُحذركُوانظْرُلنفس ك،ُوأعدُّللجوابُقبلُاالمتحانُوالمسألةُواالختبار،ُفإْنُتك 

للصادقينُ  ُ تّبعا عارفاُبدينكُم   ُ تقيّا  ُ ؤمنا حّمدُُ–م  وآلُم  حّمدُ  ألولياءُُ–وهمُم   ُ واليّا م 

ّجتك،ُوأنطَقُلسانَكُبالصوابُفأحسنَتُالجواب،ُفب ّشرتُبالجنّةُ ح  هللاُلقّاكُهللاُ 

سان،ُواستقبلتكُالمالئكةُبالروحُوالريحان،ُوإنُوالرضوانُمنُهللاُوالخيراتُالح

بإمامكُُ–لمُتكْنُكذلكُ  ُ ّجتكُوَعميَتُُ–أيُلمُتكنُعارفا تلجلجُلسانَكُود حضَتُح 

العذابُبنزلُمنُحميمُوتصليةُ  عنُالجوابُوبّشرتُبالنار،ُواستقبلتَكُمالئكةُ 

 .(جحيم

 ● لُماُيسأالنكُعنُربّكُالذيُكنَتُت ُأوَّ عبدهُ،ُوعنُنبيّكُالذيُقوله:ُ)أالُوإنَّ

ُيتناسبُمعَُمرحلةُ ُبه(ُهذاُالترتيب  أ رسلُإليك،ُوعنُدينَكُالذيُك نَتُتَدين 

سلمينُبعدُ التنزيل،ُأّماَُمرحلةُالتأويلُفهيُتختلفُعنَُمرحلةُالتنزيل..ُولكنُالم 

نُمرحلةُالتنزيلُإلىَُمرحلةُ ُالمشؤومةُلمُينتقلواُم  ُالغديرُبسببُالسقيفة  بيعة 

ُبالتقيّة..ُالتأوي دودُمرحلةُالتنزيل،ُوابت ليناُنحن  ل،ُول ذاُبقيْتُثقافةُالمسلمينُفيُح 

ُالتنزيلُكهذه ُالتيُبينُ ستوىَُمرحلة  بأحاديثُهيُفيُم  كثيراُ  فلذاُتحدّثُاألئمةُ 

أيدينا..ُولكنّهمُحينماُبيّنواُلناُالحقائقُتحدّثواُلناُفيُم ستوىُالتأويل..ُوتلَكُ

ُلناُصريحُأحاديث همُفيُالمعا ُالغَيبيّةُوفيماُيرتبط ُبحقائقُالدينُت بيّن  رفُوالمقامات 

ُالكبيرة ثلماُه وُفيُالزيارة ُالجامعة   .األمورُم 

 ُُأنُيَذك َر ُالمقامُالُي ناسب  سائلة،ُألنَّ ُفيُالم  فاإلمامُالسّجادُأّخرُالحديَثُعنُاإلمام 

ُالس ؤالُاألّولُالذيُ سائلةُفيُاإلماَمُفيُأّولُف ْقرة ..ُألنَّ ُفيُتلَكُالم  للمسؤول  ي وّجهُ 

ك..؟“القبرُهو:ُ ُأْصلُالدينُهوُ”َُمنُهوُإمام  األخرى..ُألنَّ وبعدُذلكُتأتيُاألسئلةُ 



ُ، جَملُاآليات  ُإذاُماُأردناُأنُنعودُإلىُم  نُه ناُيبدأُالس ؤال..ُوهذاُواضح  اإلمامُوم 

ُوالزيارات ُواألدعية  ُواألحاديث  جَملُالروايات   .وم 

  ُُالذيُ”َُمنُهوُإمام ك..؟“ؤالُاألّول:ُالس األخرى..ُألنَّ وبعدُذلكُتأتيُاألسئلةُ 

ُعنُ وبعدُذلَكُأ سأل  أنُأ سأَلُعنُإماميُأّوالُ  ي عّرفنيُبربّيُهوُإمامي..ُفالب دَُّ

ُالمعرفةَُمنه؟ ُإلماميُفأخذت   معرفتيُبربّي..ُهلُوفيت 

 ُ: نُأيُّ”َُمنُربَّك؟“أّماُحينماُأ سأل  ُبَمعرفتيُبربّي؟!ُماُهيُُأوال ..ُفم  ُجئت  جهة 

نُ نُب ناتُأفكاري؟!ُهلُهوُم  ُمنهاُمعرفتيُبربّي؟!ُهلُهيُم  التيُأخذت  الجهةُ 

ُبمعرفتيُبربّي؟ نُأينُجئت   !فَهميُللقرآنُولحديثُالعترة؟!ُأمُم 

  ُقَب لُعنكم،ُوَمنُقََصده الزيارةُالجامعةُتقول:ُ)َمنُأرادَُهللاُبدأُبكم،ُوَمنُوّحدهُ 

ُتوجُّ ُسيّدُاألوصياءُويقولُله:ُ)ياُعلّي..ُأنَتُأْصل  ُهللاُي خاطب  هُإليكم(..ُورسول 

 .الدين(

 ُُنبيّنا،ُإلى ُربّنا،ُإلىُمعرفة  اإلمامُألنّهُه وُالذيُيقودناُإلىُمعرفة  األصلُمعرفةُ 

ُأحكامنا ُعقائدنا،ُإلىُمعرفة  ُديننا،ُإلىُمعرفة   .معرفة 

 ● ُلناُهوُإمام ُزما ُبالنسبة  إليهاُهيُاألصل  ُالجهةُالتيُنتوّجهُ  ننا..ُوفيَُغيبته 

ُعليناُوه وُأنُ ُالمأخوذ  ُالعترةُالطاهرة..ُيعنيُاإللتزام ُبالعَْهد  ُالكريمُوحديث  الكتاب 

ُالفَْهمُالعَلَويُحتّىُ ُالعترةُالطاهرة،ُوأنُنَفَهمُحديثهمُبقواعد  ن فّسَرُالق رآنُبحديث 

ناُ ع“يظهرُإمام  وسالمهُ  ُهللاُ   .”ليهصلوات 

 ُُفيُالوصولُإلىُمعارفُالكتابُومعارف نُع لماءُالشيعة  ُم  نعم..ُي مكنناُأنُننتفع 

ُالغَديرُوتعلّمواُ العترةُإْنُكانواُهؤالءُالع لماءُعلىُهذاُالَمنهجُوالتزمواُببيعة 

ْبرُ ع  وفهموهُ  فيُالتفسير،ُوحفظواُحديَثُالعترة ُودرسوهُ  ل منهجُعلّيُ   ُ فقا الق رآنُو 

ُال ُوآلُمحّمد..ُهؤالءُيكونونُقواعد  حّمد  ْبرُمنهجَُمعاريضُالقَولُل م  فَْهمُالعَلَويُوع 

ُزمانناُ ُإمام  ُإلىُساحة  عينينُلناُفيُفَْهمُعقيدتناُوالوصول  وسالمهُ “م  ُهللاُ  صلوات 

 .”عليه

 ُالتقيّة ُمعُأجواء  يَغُفهيُتتناسب  اُهذه ُالص   .فالس ؤالُاألّول:ُعنُاإلمام..ُأمَّ



  ُُُأناُأوردت ُهذاُالنّصُعنُإمامناُالسّجاد،ُوأنَّ ُأنَّ عليكمُوبيّنت  هذاُالنّصُوقرأتهُ 

فيُمسجدُالنبّيُ سي حفَظ ُوي كتَبُوكاَنُيذكرهُ  هذاُالنّصُك ت َبُعنه..ُاإلمامُيَعلَم ُأنّهُ 

داراةُوالتقيّة ُالكثيرونُفيُأجواءُالم  َمعُحينماُيجتمع   .فيُالجّوُالعام،ُوفيُأيّامُالج 

 ُنُه نا ُالرواياتُواألحاديثُالتيُجاءْتُفيُجّوُتلقينُالميّتُوفيُجّوُم  نعرفُأنَّ

ُ داراة ُوالتقيّة(ُوإاّلُفإنَّ سائلةُبهذه ُالصياغاتُفهيُفيُنفسُهذاُالجّوُ)جّوُالم  الم 

ُزماننا..ُهكذاُهيُ األسئلةُتتفّرع ُعنَُمعرفتناُبإمام  الس ؤالُاألّولُعنُإمامناُوبقيّةُ 

المعرفيّة ُ  .ُالعقائديّةُالصحيحةالمنظومةُ 

 ● ُُالعترة ُالطاهرة ُحديث  إذاُأردناُأنُنعودَُإلىُع ْمقُتفسيرهمُللق رآنُوإلىُع ْمق 

ُ ُالمعرفيّة  ُاألساَسُاألّوَلُل منظومتناُالعقائديّة  ُوالعقائدُفإنَّ فيُأبواب ُالمعارف 

ُاإل ُه وُ)اإلمامُوليسْتُاإلمامة(..ُفإنَّ ُالعَلَويّة،ُاألْصل  نُش ؤونُالشيعيّة  مامةُم 

ُ ُنسأل  دودُعالقتناُبه..ُحينئذ  ُلنعرَفُح  ُاإلمامة  عنُش ؤون  ُاإلماَمُأوالُ  اإلمام..ُفنسأل 

لنبيّناُ لنبيّنا،ُوهوُوجهُ  ُاإلماَمُه وُامتدادُ  عليهُوآله“عنُنبيّناُألنَّ فالب دُّ”ُصلّىُهللاُ 

حّمدا ..ُف أنُنعرفُم  ُالب دَُّ ُواإلمامة  فإنّناُأنُنعرَفُأْصلُاإلمام  حّمداُ  إذاُماُعرفناُم 

هللا هوُوجهُ  ُم حّمداُ  ُعنُربّنا،ُألنَّ  .نسأل 

 ُُالشيعّي ُينسجم ُمعُالعقلُوالمنطق  هذاُهوُأساس ها،ُوهذاُأساس  العقائديّةُ  المنظومةُ 

ّبُعلّي ُ  .السليمُومعُالف ْطرة،ُمعُالوجدانُالذيُتزيّنُب ح 

 ● عارفاُبدي  ُ تقيّا  ُ ؤمنا ُم  :ُ)فإْنُتك  ُالدينُهوُاإلمام،ُقوله  بإمامك..ُألنَّ  ُ نك(ُأيُعارفا

ُالفَْهمُالعقائديُفيُن صوصهم  .هذه ُثقافةُالعترةُالطاهرة،ُهذاُع ْمق 

 نُلقطةُعندُوقفة ُ]الكافيُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُإلمامناُطويلُحديثُ ُم 

ُطويلُ ُحديثُ ُفيُاإلمامُ(،12)ُالحديثُالجنائزُكتاب227ُُصفحةُ[3جُالشريف:

سائلةُإلىُفيهُ ُتطّرق نكرُ ُم  ُ”السالمُعليه“ُاإلمامُيقولُقبره..ُفيُللميّتُونكيرُم 

فُ ُوهو سائلةُهذهُيص   :الم 

 ُوحُإلىَُحقَويه ُالر  ُفيه  (ُهذاُالمعنىُوردُفيُالعديدُمنُ-أيُإلىُوركيهُُ–)في لقيان 

ُونكير نكر  فيأتيُم  سائلةُستبدأُ  ُالم  ُفإنَّ بعدَُمرحلةُالضغطة  ُُالروايات،ُأنّهُ  وأّول 



ُ ُإلىُوركيه..ُوي قعدان  نُرأسه  ُأنّهماُي عيدانُالحياةَُفيُهذاُالميّتُم  ُبه  ُيقومان  شيء 

 .هذاُالميّت

 ُصفحةُ[6جُاألنوار:ُ]بحارُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُحديثُعندُوقفة

 :الكافيُكتابُعنُمنقولُوهوُ(28)ُالحديثُ–226ُ

 ُعليهُوآله“عنُإمامناُالباقر،ُعنُرسولُهللا ُ”ُصلّىُهللاُ  ي حدّثناُعنُاألغنام  أنّهُ 

والمواشيُفيُمراعيها،ُفيقولُأنّهُبينماُاألغنام ُالمواشيُفيُمراعيها،ُوإذاُبهاُ

نُشيء..ُفي خبرناُ ُم  عجيبا ..ُوكأنّهاُتنفر  عليهُ“ت ذَعر..ُتتحّركُتحّركاُ  صلّىُهللاُ 

ُإلى”ُوآله بُحينماُي ؤتىُبه  سائلةُي ضرب..ُُأنُالكافرُإذاُماُض ر  سائلة،ُوبعدُالم  الم 

ُفيُجهنّمُالبرزخيّة،ُفإنّهُيهويُويهوي..ُ ُهويه  ُالكافرُهوُحالة  نُضربة  رادُم  والم 

إذاُ  ُ تلَكُالحيوانات..ُقَْطعا ُتسمع هُ  نَُهويه  ُهذاُالصوتُالصادرُم  فإذاُماُهوىُفإنَّ

نُالمواقعُاألرضيّةُالتيُت شّكلُبوُّ م  نُموقعُ  م 
نُالنيرانُكانْتُقريبةُ  ُم  إلىُنار  ابةُ 

ثلماُه ناكُترابط ُ البرزخيّة..ُفه ناكُترابط ُبينُهذه ُاألرضُوبينُعالمُالبرزخ،ُم 

ُفيهاُأجسادنا  .بينُأرواحناُوبينُالق بورُالتيُت دفن 

 ُ.. وبينُعالمُالبرزخُالذيُالُنتحّسسه ُبينُعالمُالد نياُالذيُنتحّسسهُ  ه ناكُتواصل 

تلَكُالحيوانات ُتسمع هُ  لهاُصوت  الجهنّميّةُ   .فتلَكُالَهويةُ 

 ُُنبيّناُاألعظم ُ “يقول  ماُخلََقُهللاُشيئا ُضربةُ  ُالكافرُي ضَرب  عليهُوآله:ُ)أنَّ صلّىُهللاُ 

ُلهاُإاّلُ  .…(-أيُالجّنُواإلنسُُ–الثقلينُُإاّلُسمعهاُويذعر 

 نُمقطعُعندُوقفة ُفيُ[6جُاألنوار:ُ]بحارُكتابُفيُاألوصياءُلسيّدُحديثُم 

 :اليقينُأنوارُمشارقُكتابُعنُمنقولُوهوُ(55)ُالحديث237ُُصفحة

 (ُعليه“يقولُسيّدُاألوصياء وسالمهُ  ُهللاُ  ُفيُهذاُالَظْهرُ”:ُصلوات  ُ–يابنُن باتةُإنَّ

نُن ورُأروُ–أيُالنجفُ ؤمنةُفيُقوالبُم  ُوم  ؤمن  نُن ورُُ–اَحُكّلُم  ُ–أيُأجسامُم 

 .(علىَُمنابَرُمنُنور

 ُن ُالبرزخُحتّىُم  نُص َورُعالمُالبرزخ..ُوليَسُك ّلُالذيَنُفيُعالم  م  هذه ُص ورةُ 

ُالشيعةُعلىُ نُأنَّ للص ورة ُاأل خرويّةُم  قاربةُ  م  المؤمنينُبهذاُالحال..ُهذه ُص ورةُ 



نُ بيّضةُحولُرسولُهللاُوه مُجيرانه..ُهذه ُالص ورةُمنابرُم  ُوجوههمُم  ن ورُوأنَّ

ولكنُفيُالعالمُالبرزخي،ُفيُواديُالسالمُ)فيُالنجفُاألشرف( طابقةُ  م   .ص ورةُ 

 ُعنُالبرزخُفيُالمواقعُاأل خرى ُتختلف  خ صوصيّات  ُفيُواديُالسالمُلهُ   ..البرزخ 

 رجالُكتابُعنُالمجلسيُخالشيُينقلهُحديثُ(61)ُالحديث242ُُصفحةُفي[ُ

ُعنُي حدّثناُوهوُ”عليهُوسالمه ُُهللا ُُصلواتُ “ُالرضاُإمامناُعنُوالحديثُالكّشي[

ُأنتَُُالكاظم:ُاإلمامُله ُُقالُالذيُالحمارُالمرجع“ُالبطائنيُعليُُُّالواقفةُسيّد

ناُيقولُ”الحميرُأشباهُوأصحابك ُالمرجعُهذاُحالُعنُي حدّثناُوهوُالرضاُإمام 

 :يقولَُموته،ُعدبُالحمار

 (ُدُفيُقبرهُفس ئ لُعنُاألئمةُ:ُفأخبرُبأسمائهمُحتّى بعدُموتُابنُأبيُحمزةُإنّهُأ قع 

ُ فس ئ لُفوقفُ،ُفض ربُعلىُرأسه ُضربةُ ُ–أيُإلىُاإلمامُالرضاُُ–انتهىُإليَّ

 .(امتألُقبرهُنارا

 ُفيُقبره سائلته  ثلماُوقفُفيُالد نياُوقفُعندُم   !..م 

  ُأتباع  !..رجلُالدينُالحمارُهذه ُعاقبةُ 


