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  ُ(:1)ُالَمحّطة ُُفيُالكالمُ َُمرُ ُالبعيد..ُالَسفَرُهذاُمحّطاتُ ُفيُالحديثُ ُيتواصلُ

هوقُ(:2)ُالَمحّطة ُُوفيُاالحتضار، وح،ُز  ّطلَع،َُهولُ(:3)ُالَمحّطة ُُوفيُالر  ُالم 

ُهذاُتحتُفرعيّة ُُمحّطاتُ ُوه ناُ”الموتُعالمُالقبر،ُعالم“ُالقبرُ(:4)ُالَمحّطة ُُوفي

سائلةُثالثاً:ُالقَبر،َُضْغطة ُُثانياً:ُالقبر،ُوحشة ُُ)أوال :ُالع نوان: نكرُ ُس ؤالُ “ُالقبرُم  ُم 

 .البرزخ(ُرابعاً:ُ،”ونكير

 ُُالماضية ُفيُالحلقة  ُوم وجزُ–وصلت  جَمل  ُم  سائلةُُ-وأناُأ حدّثكمُبنحو  فيماُيرتبط ُبم 

 .القبر

 ● َُُطويلُإلمامناُالصادق نُحديث  لكافيُفيُ]ا”ُعليهُالسالم“وقفةُعندُلقطةُم 

ُعليكمُهذه 12ُالحديثُ)ُ–،ُكتابُالجنائز227ُ[ُصفحة3ُالشريف:ُج (ُوقدُقرأت 

ُيومُأمس  .الّلقطةُفيُحلقة 

 ُ..ُونكيرُللميّتُفيُقبره نكر  سائلةُم  ُتطّرقُإلىُم  ُالطويل  اإلمامُفيُهذاُالحديث 

سائلة”ُعليهُالسالم“يقولُاإلمامُ ُهذه ُالم  ف   :وهوُيص 

 (وحُإ ُالر  ُفيه  ُويسأالنهُ ُ–أيُإلىُوركيهُُ–لىَُحقَويهُفي لقيان   .(…في قعدانه 

 ُوَحُفيُذلَكُالَجَسدُالميّتُالَمدفونُفيُقَبره ُبعدُأنُالقىُما ُالر  ُونكيرُيَبعثان  نكر  فم 

ُالقَبرُ ط لَعُووْحشة  ُالم  وَهول  وحُ  ُالر  هوق  ُوز  ْبرُاالحتضار  ُع  القىُذلَكُاإلنسان 

ُالقبرُإلىُأنُوصلناُإلىُ سائلةوَضْغطة   .الم 

 ُ،وحُفيُهذاُالجسدُالمدفونُفيُالقَبر ُالر  ُونكيرُببْعث  نكر  ُم  ُالَملَكان  ناُيقوم  فه 

ُ ُلكمُروايةًُعلىُسبيل  وحُإلىَُحقَويه،ُأيُإلىُوركيه..ُوقدُذكرت  ُالر  ل  وتص 

نُكتابُ]بحارُاألنوار:ُج ُالماضيةُقرأت هاُعليكمُم  ُفيُالحلقة  صداق  [ُوهي6ُالم 

عنُرجال ُعنُالمرجعُالشيعيُُمنقولةُ  الكّشي،ُعنُإمامناُالرضاُوه وُيتحدّث 



اإلمام ُ ُالبطائني،ُالذيُقالُلهُ  ناُالكاظمُوه وُعليُّ إمام  الكبيرُالحمارُكماُوصفهُ 

الحميرُالجهنّمية  .الكاظم:ُ)أنَتُوأصحاب َكُأشباهُالحمير(ُأشباهُ 

 ُهذاُالَمرجعُالح ناُالرضاُوه وُي حدّثناُعنُحال  ُإمام   :مارُبعدَُموته،ُيقوليقول 

 (ُدُفيُقَبرهُفس ئ لُعنُاألئمة:ُفأ خبَرُبأسمائهمُحتّى بعدَُموتُابنُأبيُحمزةُإنّهُأ قع 

ُ فس ئ لُفوقف،ُفض ربُعلىُرأسه ُضربةًُامتألُُ–أيُإلىُاإلمامُالرضاُُ–انتهىُإلي 

 .(قبرهُنارا

 َُدونُذلكُالَجس ُفيُالَجَسدُإلىُحدُّالوركين،ُوي قع  وح  الر  ُفتعودُ  د،ُوه ناُيأتيُتَساؤل 

 :واضح،ُوهو

 لئُت راباًُوأحجارا..؟ ذلَكُالَجَسدُفيُذلَكُالقَبرُالذيُم   !كيفُيَقع دُ 

 ُ قَوانينه ..ُهذاُعالم ُلهُ  ُعالَمُماُقبلُالموت  ستوياتُوأن  ُالمادّةَُلهاُم  ُأن  وقدُق لت 

ُبقَوانين،ُوهذاُعالَم َُمحكوم ُبقوانين..ُوَمعُذلكُفإنّنا إذاُنظرناُإلىُعالمناَُُمحكوم 

إلىُهذه ُالن قطةُكيُأق َفُعندهاُبعدُأنُ ختلفة..ُوسأعودُ  ستوياتُم  ُالمادّةُلهاُم  فإن 

نُاألحاديثُالشريفة ك مُبعضاًُم   .أتلَوُعلىُمسامع 

 ُفيُقبره..ُإنّها ُي قعَدُ  ُإلىُالوركينُوالميّت  ل  ُتص  وح  سائلةُالر  ُالم  إذاً..ُفيَُمرحلة 

االمتحا  .نَجْلسةُ 

 نُمجموعةُ ُعندُوقفة  .البرزخ(ُ)عالمُإلىُستنق لناُاألحاديثُم 

 [3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

  )15:(الحديثُفي228ُُصفحة

 (ُُعليهُالسالم“قالُأبوُعبدُهللا:”ُ ُفيُقبره ُعنَُخمس،ُعنَُصالته  ي سأَلُالميّت 

يامهُ  ُوَحّجهُوص  نُجانبُالقبرُُوزكاته  م  ُإيّاناُأْهلُالبيت،ُفتقولُالواليةُ  وواليته 

ه ُتمام  ُفعلي  نُنقص  ُم   .(لألربع:ُماُدخلُفيك ن 

 ُن نُاألحاديثُفّصلْتُفيُهذه ُالص ورةُم  م  جَملة..ُه ناكُعندناَُمجموعةُ  م  هذه ُروايةُ 

وكذاُالح جّسدة ،ُوكذاُالزكاةُ  ُم  ُالصالةَُتأتيُبص ورة َُمخلوقة  يام ..ُأن  ُوكذاُالص  جُّ

ُفيُأبهىُماُيكون جّسمة  جّسدة ُم  م  بص ورةُ   .وتأتيُالواليةُ 



 َُُالوالية ..ُفإن  ُفيُامتحانه  عنُإعانته  هُ  وَصوم  وحّجهُ  وزكاتهُ  ُصالتهُ  فحينماُتعجز 

ُوهيُالتيُت بادرُإلىُتأييده ُوتسديده ُكيُيتجاوَزُ ُإلىُن ْصرته  هيُالتيُت بادر 

ُا ُاالمتحان.ُفإن  نُص َوره..ُوهذاُالُيعنيُأن  م  ُعديدةُوهذه ُص ورةُ  َور  ص  المتحانُلهُ 

ُ ُبهذه ُالص ورة ُوه ناَكَُمنُيمرُّ الجميَعُسيمّرونُبهذه ُالص ورة..ُه ناَكَُمنُيمرُّ

ُ ُمثاالًُكيُأ قّربُالف ْكرةُعّماُيجريُفيَُمرحلة  ُبهذه ُالرواية  بغيرها..ُإنّماُجئت 

سائلة  .الم 

 ● ُقولُالرواي نُنقص  ُم  نُجانبُالقبرُلألربع:ُماُدخلُفيك ن  م  ة:ُ)فتقولُالواليةُ 

تحّكمة والم  ُذلكُألنّهاُهيُاألْصل..ُهيُالحاكمةُ  تقول  ه(ُالواليةُ  ُتمام   .فعلي 

 ُُق وامها ُفإن  نُقيمة  والحّجُوالصيام ُإنُكانُل هذه ُالعناوينُم  والزكاةُ  اُالصالةُ  أم 

ُز  .”عليهُالسالم“مانناُوقيمتهاُبالوالية ُإلمام 

 ُسائلة ُهوُالوالية..ُوالس ؤالُاألّولُفيُم  نُاآلخر:ُاألْصلُهيُالوالية،ُوالدين  فم 

ُزمانناُ سائلة..ُ”..ُعليهُالسالم“القبرُه وُعن:ُأْصلُالدين،ُعنُإمام  تلَكُهيُالم 

هّمة ُليسْتُم  األسئلة   .اضمنواُهذاُالجواب..ُنجوتم،ُفبقيّةُ 

 ُ ُبَحَسبهاعرفواُإماَمكمُكماُي ختلفةُك لٌّ ُالع قولُم  فَهم..َُمدارك  نّاُأنُنَعر  أئمت ناُم   .ريدُ 

 ● ُُأوُي هان..ُه ناُيتجلّىَُمعنىُهذه ُالكلمة ُالَمرء  ُي كَرم  سائلةُواالمتحانُحيث  وبعدُالم 

ُفيُ”ُعندُاالمتحانُي كَرمُالمرءُأوُي هان“ ُاإلنسان  ع  َُموض  سائلةُيتشخ ص  فبَعدَُالم 

جدّاًُ الواسعةُ  نُعالمُالقبرُوهيُالمرحلةُ  م  األخيرةُ  ُالبرزخ،ُوهيُالمرحلةُ  عالم 

ُوالطو ُالنوم  ُنيرانيّة،ُوفيهاُق بور  وق بور  ُجنانيّةُ  أََمداً،ُوفيهاُماُفيها..ُفيهاُق بور  يلةُ 

البرزخيّةُ  ُي لهىُعنهمُوينامون..ُإنّهاُالنومةُ  ُالناسُحيث  جدّاًُألكثر  وهيُكثيرةُ 

ُ ُالبرزخ..ُوك لُّ ُالبرزخُوه ناكُنيران  إلىُأنُي نفَخُفيُالص ور..ُوه ناكُجنان  الطويلةُ 

 .ذاُفيُعالمُالد نياه

 ● ُ نُذلكُاألرضُالتيُنعيش  م  ُنقصدُ  ُالد نياُفيُبعضُاألحيان  ُحينُنقولُعالم  نَحن 

نُ ُعليهاُهذاُالوْصف،ُفهوُم  ُعليهاُحينماُن طل ق  ُاألرضُالتيُنعيش  عليها..ُولكن 

زئيُّ ُج  فيُداللة  ل هُ  ُنستعم  ك ليّةُونحن  ُداللت هُ  أوُع نوان  ُم صَطلحُ   .ةباب ُإطالق 



 ُ فعالَمُالد نياُه وُعالمُالسماءُاألولىُكماُيتحد ثُالقرآن:ُ}وزيّناُالسماءُالد نيا{ُفك لُّ

ُاألرضُ اُتشخيص  ُالد نيا.ُأم  ُماُتحَتُالسماءُالد نياُهذاُه وُعالم  هذه ُالَمجّراتُوك لُّ

ًُ لما ُلناُوألنّناُالُن حيط ُع  ُفذلكُألهميّتهاُبالنسبة  ُإاّلُبش ؤونناُوكأنّهاُعالم ُبحدُّذاته 

ُ ُفيُهذاُالعالم  ْرم ُصغير  ُإاّلُج  رمُالسماوي..ُفماُاألرض  التيُهيُعلىُهذاُالج 

ُعلينا ُتمرُّ ُفيُك ّلُلحظة  توّسع،ُالذيُيمرُّ  .الم 

 ُ..الداللةَُالكاملة..ُإنّهاُالسماء ُاألولىُوماُتَحتها ُعنُالد نياُونقصدُ  فحينماُنتحدّث 

ن ُالد نيا..ُوم  ُُذلكُه وُعالم  ُأبيناُآدم،ُفإن  ُحينُتتحد ثُعنُجنّة  ه ناُتأتيُالروايات 

ُالد نيا،ُفهيُجنّةُ  نُجنان  ُاآلخرة..ُوإنّماُهيُم  نُجنان  الرواياتُت خبرناُأنّهاُلمُتكْنُم 

َُموطنهاُبالضبط..ُولكنُتحَتُالسماءُاألولىُه ناَكُ ُاألولى،ُالُنَعرف  تَحَتُالسماء 

جدّاًُ ُهائلةُ  نُالحضارة ُعلىُهذاُالكوكب..ُأ مم ُوحضارات  ُم  ُوأعظم ُوأوسع  أكبر 

نُالب لدانُ د نُوم  نُالم  ُهناكُفيُالسماءُم  هكذاُحدّثتناُالروايات،ُوأخبرتناُأيضاًُأن 

ُ ُعنُالد نياُبداللتهاُالكاملةُفماُتحَتُالسماء  كماُهوُفيُأرضناُهذه ..ُفحينماُنتحدّث 

ُا اُإطالق  َُمحدودُاألولىُهيُهذه ُالد نيا..ُأم  لد نياُعلىُالك رةُاألرضيّةُفهوُإطالق 

زئي ُج   .وإطالق 

 ● ُ ُألبناء  جدّاً..ُإنّهاُق بور  كثيرةُ  ُجنانيّةُ  ،ُفيهُق بور  ُوسيع  عالم ُفسيح  عالم ُالبرزخُ 

سائلةُفي ذَهبُبهمُإلىُتلكُالق بور..ُ ُأبيناُآدمُللذينُينجحونُفيُالم  نذُزمان  البََشرُم 

ُنيرانيُّ ُوه ناكُق بور  نُالق بورُالجنانيّة..ُوه ناكُالمقابر  ُبكثيرُم  قَْطعاًُعدد هاُأكثر  ةُ 

ُالبرزخُوهيُعظيمةُ  ُالنوم،ُوه ناكُجنانُالبرزخ،ُوه ناكُنيران  األكبرُوهيَُمقابر 

هائلة ُعظيمةُ  والنيران  هائلةُ  ُعظيمةُ   .هائلة..!ُالجنان 

 [3جُالشريف:ُلكافي]اُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

  )2:(الحديثُ-القبرُموضعُبهُينطقُماُباب

 (ُُعليهُالسالم“عنُبشيرُالدهان،ُعنُأبيُعبدُهللا”ُ، ُللقبرُكالماًُفيُكّلُيوم  قال:ُإن 

نُ م  ُالد ود،ُأناُالقبر،ُأناُروضةُ  ُالوحشة،ُأناُبيت  ُالغ ربة،ُأناُبيت  يقول:ُأناُبيت 

فَرُالن نُح   .(- هذه ُقبورُاألرواحُ–ارُرياضُالجنّةُأوُحفرةُم 

 ُفيُالروايةُعنُق بورُاألجسادُوعنُق بورُاألرواح  .الحديث 



 ● ُ ُالقبر..ُوإاّلُفإن  ُت حدّثناُعنُحقيقة  (ُهذه ُالتعابير  ُللقبرُكالماًُفيُكّلُيوم  :ُ)إن  قوله 

ُعنُنفس ف  تكش  ُفيُوسائلُاإلعالمُيوميّاً،ُوإنّماُحقيقتهُ  ُبيانات  هاُالقبرُالُي ْصدر 

 .بنفسها

 ● ُا ُالد ود(ُهذه ُق بورُاألجساد..ُأم  ُالوحشة،ُأناُبيت  ُالغ ربة،ُأناُبيت  :ُ)أناُبيت  قوله 

فَرُالنار(ُهذه ُق بورُاألرواح..ُ نُح  نُرياضُالجنّةُأوُحفرةُم  م  :ُ)أناُروضةُ  قوله 

 .ول ذلكُاإلمامُفصلُبينُالنوعينُبهذهُالعبارة:ُ)أناُالقبر(

 ُ قتبسة ُم  ًُهذه ُلقطات  نُعالَمُالبرزخُالواسعُجدّا قتَضبةُم   .ُم 

 [3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفةُ

  )3:(الحديثُ-القبرُموضعُبهُينطقُ ُماُباب

 (ُُألبيُعبدُهللا إنّيُسمعتَكُوأنَتُ”:ُعليهُالسالم“عنُعمروُبنُيزيدُقال:ُقلت 

ُشيعتناُفيُالجنّةُع أيُأنّنيُأؤّكدُماُُ–لىُماُكانُفيهم؟ُقال:ُصدقت َكُتقول:ُك لُّ

كبار؟ُفقال:ُُ–تقولهُ ُالذنوبُكثيرةُ  ُفداَك،ُإن  :ُجعلت  فيُالجنّة،ُقال:ُقلت  كلّه مُوهللاُ 

ُالنبّيُالم طاعُأوُوصّيُالنبّي،ُولكنّيُوهللاُ  ُبشفاعة  ُفك لُّكمُفيُالجنّة  أّماُفيُالقيامة 

: ُإلىُيَومُُأتخّوفُعليكمُفيُالبرزخ.ُقلت  َُموته  ين  نذُح  ُم  وماُالبرزخ؟ُقال:ُالقَبر 

 .(القيامة

 ● ُيعةًُقَْطعاً..ُك لّنا رواُش  ش  ُشيعتناُفيُالجنّةُعلىُماُكانُفيهم(ُإذاُح  قوله:ُ)ك لُّ

نُ نُأّولناُإلىُآخرنا..ُم  وحماقةُم  ُوسفاهةُ  ُوسيّئات،ُوك لّناُجهل  ُونقائص  عيوب 

غارنا  .مراجعناُالكبارُإلىُص 

 نكم..ُ)ربّماُنح م  ُواحدُ  لُالنارُرجل  الُيدخ  مونُفيهاُأنّهُ  ُعندناُرواياتُاألئمةُي ْقس  ن 

ُهذاُالحديثُه وُعنُ ُالشفاعة..(ُولكن  سأ شيرُإلىُبعضُهذه ُالرواياتُفيُمقام 

حبّوُ حبّوهم،ُوه ناكُم  شيعتهم،ُوه ناكُم  يعةُ  شيعتهم..ُوالشيعةُعلىُأقسام:ُفه ناكُش 

حبّيهم..ُه ناك ُكثيرةُم   .تفاصيل 

 ُنُأنّناُحينُنقولُعالم ُالقَبر،ُعالم ُالموت،ُعالم ُالماضيةُم  ُلكمُفيُالحلقة  وقدُبيّنت 

ُالبرزخُ البرزخ..ُالمعنىُواحد..ُولكنّناُإذاُأردناُأنُن دقّقُفيُتحديدُالمراحلُفإن 



ُوضَُ ُالقبر  ُبعدُوحشة  ُالواسع  ُالكبير  زء  ُالقَبرُوه وُالج  نُعالم  ُم  زء  ُهوُج  غطته 

ُبعدُذلك سائلته..ُيأتيُالبرزخ   .وم 

 ● ُُالنبّيُالم طاعُأوُوصّيُالنبّي(ُهذا ُبشفاعة  ُفك لُّكمُفيُالجنّة  قوله:ُ)أّماُفيُالقيامة 

ُأنُي سلََبُ ُاإليماَنُي مكن  ستودع..ُألن  ستقّرُوالم  ُاإليمانُالم  إذاُتجاوزناُمسألةَُقانون 

نُالمواقف..ُلكنُّ ُم  نّاُفيُأّيُموقف  ُم  ُالشفاعة  لُإلىُموقف  ناُإذاُاستطعناُأنُنص 

ُنجونا حّمد..ُحينئذ  ُم   .وتشفّعُفيناُآل 

 ● ُأتخّوفُعليكمُفيُالبرزخ(ُاإلمام ُيتخّوفُعليناُالبرزخُال قوله:ُ)ولكنّيُوهللاُ 

ُأشياعهمُ ْتُعليناُالرواياتُأن  ألنّهمُالُي نقذونُأشياَعهمُالم خلصين..ُفقدُمر 

ُالم طمئنّةُ الم خلصينُالُيمّرو ُلهم:ُ)ياُأي ت هاُالنفس  نُبهذهُالمراحل،ُويأتيُالخطاب 

ثليُ نُأمثالناُم  موعُم  حّمدُارجعيُراضيةًُمرضيّة.ُإنّماُهذه ُالج  ُم  ُوآل  حّمد  إلىُم 

واُبهذه ُ أنُيمرُّ بَهم..ُهؤالءُالب دُ  ُأْمره مُم  ؤمنينُبأن  ُالم  ثلكمُوالتيَُوَصفهاُأمير  وم 

ساءلتهمُوامتحانهمُالمراحل..ُالب د ُ نُم  ُأنُت عادَُبرمجتهمُعبرَُضْغطةُالقَبر..ُالب دُّم 

ُسي وَضعونُفيُالبرزخ..ُوفيُالبرزخُ َصَُموقفهمُفيُأّيُمكان  الشديدُكيُي شخ 

 .ه ناكُمراتبُوتفاصيلُوقوانينُكثيرة

 ُأرواحُفيُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُاألوصياءُسيّدُحديثُعندُوقفة

ؤمن   )1(الحديثُ–ُينالم 

 (ُؤمنينُُ–عنُحبّةُالع َرني ُُ–شخصيّةُمعروفةُفيُأصحابُأميرُالم  قال:َُخرجت 

ؤمنينُإلىُالَظْهرُ فَوقَفُبواديُالسالم،ُكأنّهُ ُ–أيُإلىُالنجفُُ–معُأميرُالم 

ُألقوامُ ُالمدفونينُفيُهذهُالمنطقةُُ–م خاطب  ي خاطب  ُحتّىُُ–إنّهُ  ُبقيامه  فق مت 

ُُأيُحتّىُ–أعييتُ ثَلُماُنالنيُُ–تعبت  ُحتّىُنالنيُم  ُق مت  ،ُثم  ُحتّىُمللت  ثم ُجلست 

ؤمنينُإنّيُقدُ :ُياُأميَرُالم  ُردائيُفق لت  ُوَجمعت  ُق مت  ،ُثم  ُحتّىَُمللت  أّوالً،ُثم ُجلست 

ُ ُالقيام،ُفراحةَُساعة  نُط ول  ُعليَكُم  ؤمنينُُ–أشفقت  ثم ُُ–أيُاسترْحُياُأميرُالم 

ُالرداءُ ليجلسُعليه،ُفقالُلي:ُياُحب ةَُإْنُه وُإاّلُُ–أيُفرشُعباءتهُ ُ–طرحت 

:ُياُأميَرُالمؤمنينُوإنّهمُلكذلك،ُقال:ُنعم،ُولوُ ؤانست ه ،ُقال:ُق لت  ُأوُم  ؤمن  م  حادثةُ  م 

ُ، حتبينُيتحادثون،ُفق لت:ُأجسامُأمُأرواحُفقال:ُأرواح  م   ُ َفُلَكُلرأيتهمَُحلَقَاًَُحلَقَا ك ش 



ؤمنُ نُم  وحه:ُالحقيُبواديُوماُم  نُبقاعُاألرضُإاّلُق يَلُل ر  ُم  يموتُفيُبقعة 

نُجنّةُعدن م   .(السالمُوإنّهاُلَبقعةُ 

 ● ُفي ةُ  نخفض  الم  نُواديُالسالمُه وُالمنطقةُ  رادُم  قوله:ُ)فَوقَفُبواديُالسالم(ُالم 

فر نُاألرض..ُوم  نُالنجف:ُأيُماُعالُم  رادُم  دةَُظْهرُالك وفة،ُأيُفيُالنجف..ُوالم 

اللتهاُالعميقة :ُعليٌُّ  .السالمُد 

  ُنذ الحّقُم  علّي ،ُالسالم :ُإمام ُزماننا،ُالسالم :ُدولةُ  ،ُوالسالم :ُواليةُ  السالم ُهو:ُعليٌّ

حّمديّةُفيُالرجعةُالعظيمة،ُالسالم :ُاْسم ُ ُالم  نُالدولة  ُم  ُالظ هورُإلىُآخرُيوم  يوم 

ُالنجفُإنّهاُُألرضُالنجف..ُوبالتحديدُل مقابرُالنجف،ُإنّها ُالسالم،ُمقابر  مقابر 

ُه وُالسالم ُعليّاًُوعليٌّ ُالسالمُألنّهاُت جاور  ُالسالم،ُق يلُلهاُمقابر  ُت جاور   .أرض 

 ● ُعلىُاألرض..ُوالرداء ُه و داءهُ  فرَشُر  ُردائي(ُيبدوُأنّهُ  ُوَجمعت  ُق مت  :ُ)ثم  قوله 

ُالعباءة ُفيُأيّامناُهذه ..ُماُيَلت ُبمثابة  ُاإلنسان،ُماُي غّطيُبهُجسمهُ ماُيكون  ُبه  ف  ح 

ألجلُالراحة  .منُالخارجُفوقُثيابه..ُفيبدوُأنّهُفرشُرداءهُ 

 ● ُحتبينُيتحادثون(ُاالحتباءُالُيأتي م   ُ َفُلَكُلرأيتهمَُحلَقَاًَُحلَقَا قوله:ُ)ولوُك ش 

ُمعُعالمُالب ُتتناسب  رزخ،ُوْصفاًُلألرواح،ُوهذاُيعنيُأنّهمُكانواُقدُتجس دواُبأجساد 

ُمنُاألحاديث ُفيُكثير   .وهذاُواضح 

 ُ..ُبيديهُإلىُصدره كبتيه  ُور  ُرجليه  ُعلىُاألرضُويَجمع  الذيُيحتبيُه وُالذيُيجلس 

حتبي  .هذاُهوُالم 

 ُُعنُالذينُكاَنُجزاؤهمُفيُالجنان ؤمنين،ُيتحدّث  ُه ناُعنُالم  ؤمنينُيتحدّث  ُالم  أمير 

ينُه مُفيُالق بورُالجنانيّةُلهمُشأنهم،ُالبرزخيّةُوليسُفيُالق بورُالجنانيّة..ُالذ

ُ والذينُه مُفيُالق بورُالنيرانيّةُلهمُشأنهم..ُوالذينُه مُنيام ُلهمُشأنهمُأيضاً..ُولكن 

ُمعُ تتناسب  ُلهمُأجسادُ  الذينُيكونونُفيُجنانُالبرزخُوفيُنيرانُالبرزخُتكون 

 .ذلكُالعالم

 ُقوانينه..ُولهذاُقال قوانينهُوعالمُالبرزخُلهُ  ُعالمناُلهُ  ُفيُأّولُحديثيُأن  كماُق لت 

ُلهُ  ُفيُعالم  ذلكُألنّهُيعيش  َفُلَكُلرأيتهم(ُقالُلهُ  سيّدُاألوصياء:ُ)ولوُك ش  لهُ 

ُ ُوالحواجز  ُالحواجب  ُآخر..ُالُتَحول  ؤمنينُفذلَكُشأن  به..ُأّماُالم  الخاّصةُ  قوانينهُ 



عنُعنُاإل ُيَحجزهُ  نُحاجز  ُالك ّل..ُإمام ُك ّلُالموجوداتُفليسُم  ُفهوُإمام  مام 

نُاآلدميينُأمُغيرهم ُوواليتهُأنّىُكانواُوَمنُكانواُم  ُإمامته   .المأمومينُفيُساحة 

 ُُسيّدُاألوصياءُكانُواقفاًُفيُوادي ُفيُجّوُالرواية..ُوالروايةُتقولُأن  ُنتحدّث  نحن 

ي حادثهمُوي ؤانسهمالسالمُيتحدّثُعنَُموتىُ ؤمنين..ُإنّهُ   .الم 

 ● ُُحبّةُالع َرنيُحينُقالُأجسام ُأم) قوله:ُ)فق لت:ُأجسامُأمُأرواحُفقال:ُأرواح 

ُ يتحدّث  ؤمنينُحينُقال:ُأرواح..ُإنّهُ  ُالم  ُعنُأجسامُالد نيا..ُوأمير  أرواحُإنّهُيتحدّث 

ُ ناسبة..ُوهذاُالمعنىُمبثوث  ُم  بأبدان  تتجّسدُ  ُكثيرة ُعنهم،ُعنُأرواحُ  فيُروايات 

هذه ُالروايات  .وسنقرأُ 

 ● ُوحه:ُالحقي نُبقاعُاألرضُإاّلُق يَلُل ر  ُم  ؤمنُيموتُفيُبقعة  نُم  قوله:ُ)وماُم 

قسيم ُ ُالبرزخ..ُه ناُعندُعلّي ..ُإنّهُ  ُجنان  بواديُالسالم(ُواديُالسالمُهوُمركز 

ُمع ُفيهاُتتحقّق  ُالسالم  أرض  ُوالنار..ُوأرضهُ  ُوالنار..ُالجنّة  ُبينُالجنّة  انيُالق سمة 

ُقسيماًُوليسُاإلمام،ُوسأقرأُعليكمُالروايات.ُ ُالشهادةَُالثالثةُبنفسهاُستكون  ثلماُأن  م 

ُوالنار..ُهذاُم ستوًىُ ُبينُالجنّة  بنفسهاُهيُالتيُست قّسمناُيومُالقيامة  الثالثةُ  الشهادةُ 

ُوالنار. ستوىُالتقسيمُالعَلَويُبينُالجنّة  نُم  تحّكم ُم  ُالم  ُهوُالحاكم  ُبذاته  .ُعليٌّ

ُهيُالتيُستقوم ُبعمليّةُالتقسيم..ُوسأقرأُعليكمُالروايات  .األعلى..ُش ؤوناته 

 ُالثالثةُفيَُصلواتنا ُالتقسيم،ُوالشهادةُ  أساس  ُوالنار..ُوواليتهُ  ُقسيم ُالجنّة  فعَليٌّ

ُالس ُالتقسيم..ُأرض  هيُأساس  ُالتقسيم،ُعقيدت ناُبعَلّيُ  فيُأساس  ُعلّيُ  ُأرض  الم 

ُالبرزخُيتّمُالتقسيم ُفيها ُعالم   .مرحلة 

 ● ُ ُعدن  ُبرزخيّة،ُوه ناكُجنّات  ُعدن  نُجنّةُعدن(ُه ناكُجنّات  م  قوله:ُ)وإنّهاُلَبقعةُ 

لكمُيوَمُغدُالرواياتُالتيُفّسرْتُاآلياتُ دُ  أ خرويّة..ُالق رآنُحدّثناُعنُذلك،ُوسأ ور 

ُبرزخيّةُوهي:ُواديُالسالم..ُوذكرْتُهذاُالمعنى.ُاإلمامُه ن ُعدن  ُعنُجنّة  اُيتحدّث 

ُالتيُفيُاآلخرة:ُ عدن  اُجنّةُ  إقامة،ُوأم  ُعدنُالبرزخيّة:ُأيُجنّةُ  نُجنّة  رادُم  والم 

ُللخلود  .فهيُجنّةُعدن 

 ُ ُعدن  ُفيُالبرزخ..ُوه ناكُجنّات  ُعدن  فيها،ُوهيُجنّات  ُالُن خلّدُ  ُعدن  فهناكُجنّات 

فيهاُوهي ُاآلخرةُُسن خلّدُ  ُجنّات  واضحة،ُألن  ُفيُاآلخرة..ُوالقضيّةُ  ُعدن  جنّات 



ُ اُجنّات  ُواألرض..ُأم  ُالسماوات  ُالدخولُإليهاُبعدُتبديل  ُاآلخرةُإنّماُيتمُّ ونيران 

ُ واألرض  ُقائمةُ  ُوالسماء  ُالدخولُإليهاُيكون  ُالبرزخُفإن  ُالتيُفيُعالم  عدن 

ُعدنُ  ُكبيرُبينُجنّات  ُاأل خرويّةُحاضرة ..ُففارق  ُعدن   .البرزخيّةُوجنّات 

 ُُهللاُ“أعتقدُأّنُهذاُالبيانُصارُواضحاً..ُفهذاُقانونُحينُيقولُاألمير صلوات 

وحه:ُالحقيُ”:ُعليه نُبقاعُاألرضُإاّلُق يَلُل ر  ُم  ؤمنُيموتُفيُبقعة  نُم  )وماُم 

نُجنّةُعدن( م   بواديُالسالمُوإنّهاُلَبقعةُ 

 ُأرواحُفيُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

ؤمنين   )2:(الحديثُ–ُالم 

 (ُُأخيُببغدادُوأخافُأنُيموتُ”ُعليهُالسالم“عنُأبيُعبدُهللا ُله:ُإن  قال:ُقلت 

ُوَغربهاُإاّلُ َُشْرَقُاألرض  ؤمن  بها،ُفقال:ُماُت باليُحيث ماُماَت،ُأماُإنّهُالُيبقىُم 

إلىُواديُ وَحهُ  ر  ُالكوفةَُحَشَرُهللاُ  ُله :ُوأينُواديُالسالم؟ُقال:ُظهر  ُ–السالم،ُقلت 

ؤمنينُُ–أماُإنّيُكأنّيُبهمُُ–يعنيُالنجفُ يتحدّثونُ–بأرواحُالم  ُقعودُ  َُحلَق   .(َحلَق 

 ● ُ ُبهاُأخوه،ُألن  ُأخيُببغدادُوأخافُأنُيموتُبها(ُيَخافُأنُيموت  قوله:ُ)إن 

ناُالكاظمُُأرَضُبغدادَُمذمومة..ُقَْطعاًُقبلُأنُي دفَن ُ”..ُعليهُالسالم“فيهاُإمام  فإن 

ُالبالَءُعنُبغداد..ُهكذاَُوَردَُفيُرواياتهمُ”ُعليهُالسالم“إماَمناُالكاظمُ يدفع 

 .”عليهمُالسالم“الشريفةُ

 ُفيُآخرُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

ؤمنينُأرواح   )1:(الحديثُ–ُالم 

 (ُفداكُ”ُعليهُالسالم“لحناطُعنُأبيُعبدُهللاُعنُأبيُوالدُا ُله :ُجعلت  قال:ُقلت 

ْضرُحولُالعَرش؟ُفقال:ُال،ُ ُخ  ؤمنينُفيُحواصلُط يور  ُأرواَحُالم  يَروونُأن 

َُطيرُولكنُفيُأبدانُ فيُحوصلة  وَحهُ  نُأنُيجعَلُر  ؤمنُأكرم ُعلىُهللاُم  الم 

أبدانهمُالتيُكانُ–كأبدانهمُ ُت شابهُ  ُمعُعالمُإنّهاُأبدان  ْتُفيُالد نيا،ُولكنّهاُتتناسب 

 .(- البرزخ

 ● ُ ْضرُحولُالعَرش(ُهذه ُخ  ؤمنينُفيُحواصلُط يور  ُأرواَحُالم  قوله:ُ)يَروونُأن 

ُ ؤمنينُفيُحواصلُط يور  ُأرواحُالم  خالفين..ُيَروونُأن  عندُالم  ُموجودةُ  الروايات 



ْضرُحولُالعَرش..ُليسُبالضرورة ُأنُيتّفقواُعلىُهذ ه ُالرواياتُوأنُيقبلوها،ُخ 

نُثقافتهم..ُوهذه ُالفكرةُ زءاًُم  ولكنُفيُزمانُاإلمامُالصادقُكانُهذاُاألمرُج 

ُسابقة نُديانات   .أساساًُجاءتناُم 

 ُفيُآخرُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

ؤمنينُأرواح   )2:(الحديثُ–ُالم 

 (ُثنّىُالحناط،ُعنُأبي ُأرواَحُ”:ُعليهُالسالم“بصيرُقال:ُقالُأبوُعبدُهللاُعنُم  إن 

هاُ نَُطعام  نُالجنّةُيأكلوَنُم  ؤمنينُلَفيُشجرة ُم  ُجنّةُالبرزخُُ–الم  نُطعام  ُ–م 

نُشرابهاُ ويقولون:ُربّناُأقمُُ–بماُيتناسبُمعُتلكُاألبدانُالبرزخيّةُُ–ويَشربوَنُم 

ُعليهُ–اُبأّولناُالساعةُلناُوأنجْزُلناُماُوعدتناُوالحْقُآخرن ّمنُه مُعلىُماُنحن  - م 

). 

 ● ُن ُم  نُالجنّة(ُيعنيُفيُجانب ُوفيُجهة  ؤمنينُلَفيُشجرة ُم  ُأرواَحُالم  قوله:ُ)إن 

تبادَرُإلىُأذهانناُحينماُ رادُمنهاُدائماًُهذاُالمعنىُالم  ُالشجرةَُليسُالم  الجنّة..ُألن 

ذورُولهاُساق ُلهاُج  عيّنة  ُم  علىُنبتة  ..ُكماُُن طلقهُ  هيُأصل  ولهاُأغصان..ُالشجرةُ 

ُشتّى( نَُشَجر  ُالناسُم  نُشجرة ُواحدةُوسائر  ُم  ُهللا:ُ)أناُوعليٌّ ُرسول   .يقول 

 ُ،تعنيُاألصل،ُتعنيُالجانب،ُتعنيُالجهة،ُتعنيُالعائلة،ُتعنيُاأل سرة الشجرةُ 

 …تعنيُالقبيلة..ُتعني،ُوتعني،ُوتعني

 ● ويقولون:ُربّناُأقمُالساعة(ُ: ُزماننا..ُإنّهمُُقوله  ظ هورُإمام  لنا(ُإنّهاُساعةُ 

َمراًُ ْتُعليناُالرواياتُالتيُتقولُأنّهمُسيرجعونُي لبّونُالداعيُز  ينتظرون..ُوقدُمر 

َمرا..ُهؤالءُيعرفونُقيمةَُالد عاءُبتعجيلُالفرج،ُألن همُيعرفونُإماَمهم..ُوألنّهمُ ز 

وإاّلُلكانواُنياماً،ُأوُكانواُفيُق بورُيعرفونُإماَمهمُدخلواُهذه ُالجنانُالبرزخيّة..ُ

ُكاملة..ُ ريّة  ُهؤالءُيتمتّعونُبح  ب س واُفيُق بورُالجنان..ُولكن  بّماُح  النيران،ُأوُر 

ُه ناك..ُ عدن  يتحّركوَنُفيُجنانُالبرزخُويتجّولوَنُماُبينُواديُالسالم..ُإنّهاُجنّةُ 

وماُبينُبقيّةُالجنان ُالجنانُعندُعلّيُ   .مركز 

 ُُّذلكُألنّناَُمحكومونُبقوانينُهذاُالعالمُالت رابي،ُون عطىُبقْدرُماُولكن ناُالُنتحّسس 

نُذلكُألفسدناُالد نياُوأفسدناُحالنا..ُبالضبطُ لنا..ُفلوُأ عطيناُأكثَرُم  فيهُمصلحةُ 



نُشأنهمُسيضّرونُ ُم  ُه وُأكبر  كاألطفالُإذاُماُسلّطهمُآباؤهمُوأ ّمهاتهمُعلىُشيء 

فيُذلكُالشيءُوسي فسدونُعلىُاآلخرين،ُوسي فسدونُعلىُأنفسهمُوسي فسدونُ

آبائهمُوأ ّمهاتهم..ُهذاُه وُحالناُبالضبط..ُول ذلكُلوُبقيُعلىُوْجهُهذه ُاألرضُ

ُبأحوالنا ليّناُوأنف سناُفإنّناُسن فسدُوسنلعب  ّجة..ُألنّناُلوُخ   .إثنانُلكانُأحدهماُالح 

 ُفيُآخرُبابُ[3جُالشريف:ُي]الكافُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

ؤمنينُأرواح   )3:(الحديثُ–ُالم 

 (ُُعليهُالسالم“عنُأبيُبصير،ُعنُأبيُعبدُهللا”ُ فة  ُاألرواحُفيُص  قال:ُإن 

ُ ُوتسائل  ُفيُشجرة ُفيُالجنّةُتعارف  ُتتساءلُُ–األجساد  مْتُُ–تتعارف  فإذاُقد 

وحُعلىُاألرواحُيقولُ ُمنهمُُ–الر  َُعظيم،ُ:ُدعوهاُفإنّهاُق-القائل  نَُهول  دُأفلتْتُم 

حيّاً..ُارتجوهُ ُيَسألونها:ُماُفعلُفالن،ُوماُفعلُفالن؟ُفإْنُقالْتُلهم:ُترْكت هُ  ُ–ثم 

ُ–قالوا:ُقدُهوىُهوىُُ–أيُماتُُ–وإْنُقالْتُلهم:ُقدُهلكُُ–تمنّواُأنُيلتحَقُبهمُ

ُالحيواناتَُصوتهاُوَصدَاها التيُتَْسمع   .(- تلَكُالَهويةُ 

 ●  ُُهذه ُقوله:ُ)إن ُوجميل..ُيعنيُأن  ُدقيق  (ُتعبير  ُاألجساد  فة  ُاألرواحُفيُص 

برزخيّة ،ُهيُغيرُ ُالبرزخ..ُإنّهاُأجسادُ  ُمعُعالم  تتناسب  األرواحُلهاُأجسادُ 

ُهيُ ُفيهاُيوَمُالقيامة  التيُسن حَشر  ُالتيُسن حَشرُفيهاُيومُالقيامة.ُاألجسادُ  األجساد 

ستديرةًُفيُق بورناُالفيزيائيّةُ)فيُق بورُأجساد ناُاألصليّةُالتيُتبقىُطُ  ينت هاُم 

ُه ناُفيُهذهُالروايةُفهوُعنُعالمُالبرزخُوعنُق بورُأرواحنا  .أجسادنا(ُأّماُالحديث 

 ● ُ،ّطلَع ُالم  َُعظيم(ُالهولُالعظيم:ُهول  نَُهول  قوله:ُ)دعوهاُفإنّهاُقدُأفلتْتُم 

سائلةُالقبر القبر،ُم  القَبر،َُضْغطةُ   .وحشةُ 

 ُفيُآخرُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُةوقف

ؤمنينُأرواح  :231ُصفحةُفيُ(4)ُالحديثُ–ُالم 

 (ُُأباُعبدُهللاُ”ُعليهُالسالم“عنُأبيُبصير،ُعنُأبيُعبدُهللا عليهُ“قال:ُسألت 

ُفيُالجنّةُ”ُالسالم رات  ج  ؤمنين،ُفقال:ُفيُح  الم  ُ–أيُجنّةُالبرزخُُ–عنُأرواحُ 

نُشرابهاُويقولون:ُربّناُأقْمُالساعةَُلناُوأنجْزُلناُماُ نُطعامهاُويَشربونُم  يأكلوَنُم 

 .(وعدتناُوالحْقُآخرناُبأولنا



 ُفيُآخرُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

ؤمنينُأرواح   )6:(الحديثُ–ُالم 

 (ُفقال:ُماُيقولُ”ُعليهُالسالم“عنُيونسُبنُظبيانُقال:ُكنتُعندُأبيُعبدُهللا

ُفيُحواصلُط يورُخ ض رُفيُ :ُيقولون:ُتكون  الناسُفيُأرواحُالمؤمنين؟ُفقلت 

ؤمنُأكرم ُ”:ُعليهُالسالم“قناديلُتحَتُالعَرش،ُفقالُأبوُعبدُهللاُ س بحانُهللا..!ُالم 

ف وَحهُ  نُأنُيجعَلُر  م  حّمدُ علىُهللاُ  م  يُحوصلةُطير،ُياُيونسُإذاُكانُذلكُأتاهُ 

ُوآله“ عليه  سينُ”ُصل ىُهللاُ  ُوفاطمةُوالَحَسنُوالح  ُهللاُعليهم“وعليٌّ ،ُ”صلوات 

ُفيُ وحُفيُقالب ُكقالبه  ُصيّرُتلَكُالر  ُوجل  عز  هللاُ  قّربون،ُفإذاُقبََضهُ  والمالئكةُالم 

َمُعليهم بتلَكُالص ورةُالتيُكانْتُفيُُالد نياُفيأكلونُويشربون،ُفإذاُقَد  القادمُعرفوهُ 

 .(الدنيا

 ● ُُفيُالد نيا(ُأي وحُفيُقالب ُكقالبه  ُصيّرُتلَكُالر  ُوجل  عز  هللاُ  قوله:ُ)فإذاُقبََضهُ 

نُأصحابُ نُأصحاب ُالجنانُوم  ُالبرزخ..ُهذاُإذاُكاَنُم  ُمعُعالم  فيُقالب ُيتناسب 

نُالنائمينُا اُإذاُكاَنُم  لذينُيناموَنُفيَُمقابرُالنومُفإنّهمُسينامونُنَوَمُالنيران..ُأم 

األرواح..ُوالذينُه مُفيُق ب ورهمُالجنانيّةُوفيُق بورهمُالنيرانيّةُفإنّهمُلنُيكونواُفيُ

 .تلَكُالقوالب

 ُالذينُيكونونُفيُتلكُالقوالبُه مُالذينُفيُالجنانُوفيُالنيران،ُأوُالذينُيخرجون

نُتلَكُالق بورُويذهبوَنُأيض  .اًُإلىُجنانهمُأوُإلىُنيرانهمم 

 ُفيُآخرُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

ؤمنينُأرواح   )7:(الحديثُ–ُالم 

 (ُُألبيُعبدُهللا ُعنُأرواحُ”:ُعليهُالسالم“عنُأبيُبصيرُقال:ُقلت  إنّاُنتحدّث 

ُترعىُفيُالجنّةُو ُخ ض ر  ؤمنينُأنّهاُفيُحواصلُط يور  تأويُإلىُقناديلُتحَتُالم 

ُ :ُفأينُهي؟ُقال:ُفيُروضة  العَرش؟ُفقال:ُال،ُإذاُماُهيُفيُحواصلُطير،ُقلت 

ُاألجسادُفيُالجنّةُ نُرياضُعالمُالبرزخُ–كهيئة   .(- م 



 ُُكاَنُجالساًُفيُالَمجلسُوه مُيَعتقدوَنُبنفس نُالناس  ُم  ُأن  ر  ُي شع  كالم ُأبوُبصير 

خالفينُالذيُكاَنُ ُالم  ُأبوُبصيرُاعتقاد  ُإمامناُالصادق،ُول ذاُيتحدّث  نتشراًُفيُزمان  م 

ُالمجموع بلسان   .وكأنّهُ 

 ُتحت163ُُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )1:(الحديثُ–ُالك فّارُأرواحُفيُبابُعنوان:

 (ُعنُأرواح ُ”ُعليهُالسالم“عنُأبيُبصير،ُعنُأبيُعبدُهللا ُالم شركينُقال:ُسألت هُ 

وآلُعلّيُُ– ُي عذّبونُُ–أيُالم شركينُبعلّيُ  ُ–وهيُالنارُالبرزخيّةُُ–فقال:ُفيُالنار 

زُلناُماُوعدتناُُ–أيُساعةُظهورُاإلمامُُ–ربّناُالُت ق ْمُلناُالساعةُ“يقولون:ُ والُت نج 

قُآخرناُبأّولنا  .(”والُت لح 

 .ؤمنين ُل دعاءُالم  عاكس  ُوم  خالف  .ُهؤالءُالُي ريدونُظ هورُبالضبطُد عاؤهمُم 

ُ-أيُساعةُظهورُاإلمامُُ–اإلمام،ُيَقولون:ُ)ربّناُالُت ق ْمُلناُالساعةُ (ُوالسبب:ُألن 

ُاإلماَمُفيُظ هوره ُ ُاإلمامُستتغيّرُحتّىُقوانينُالبرزخ،ُألن  األمورُحينماُيظهر 

ُالت ُبينُعوالمُالشهادة ُوالغَيب..ُوتبدأُمراحل  ُتواصل  ُسيقوم ُبعمليّة  ُللتواصل  حضير 

ُ ُيتواصل  ُالرجعة،ُحيث  ُعلىُاألرضُفيَُمرحلة  وماُسيقع  ُالبرزخُ  بينُعوالم 

ُاألعظم ُمعُالشهادة..ُذلكُه وُالمشروع ُالمهدويُّ  .الغَيب 

 ● ُُالذينُبقوا قُآخرناُبأّولنا(ُباعتبارُأن همُكانواَُسبَباًُفيُإضالل  قولهم:ُ)والُت لح 

ضلّواُبسببهمُحينُيدخلونُالنارُمعهمُُأحياء..ُوهؤالءُاألحياءُالذين

ُالشديدةُفيُنارُجهنّمُفيُعالمُ ُوالخ صومات  مونهم،ُوه ناكُستنشأُالعَدَاوات  سي خاص 

ل ماُيجريُفيُعالمُجهنّمُالك برىُفيُالعالمُاأل خروي  .البرزخ،ُوهيُص ورةُ 

 ُأرواحُفيُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )2:(الحديثُ–ُالك فّار

 (ُُعليهُالسالم“عنُأبيُبصير،ُعنُأبيُعبدُهللا”ُ ُأرواحُالك فّارُفيُنار  قال:ُإن 

قُ زُلناُماُوعدتناُوالُت لح  جهنّمُي عرضون؟ُيقولون:ُربّناُالُت ق مُلناُالساعة،ُوالُت نج 

 .(آخرناُبأّولنا



  ُالقائم ُثالثة:ُساعةُ  ُالعترةُالطاهرةُالساعات  َعْصرُ“ُفيُأحاديث  وهيُساعةُ 

ُ”الظهور الرجعة  ُ”ماُبعدَُعْصرُالظ هور“،ُوساعةُ  القيامة  ماُبْعدَُ“،ُوساعةُ 

 .”الرجعة

 ُفيُ”عليهماُهللاُصلواتُ “ُالمؤمنينُأميرُجدّهُعنُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )3:(الحديثُ–ُالك فّارُأرواحُفيُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتاب

 (ُُفيُالنارُبرهوتُالذيُفيهُأرواحُ”:ُعليهُالسالم“قالُأميرُالمؤمنين ُبئر  شرُّ

 .(الكفار

 ُالميّتُأنُ ُبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )1:(الحديثُ–ُأهلهُيَزورُ 

 (ُؤمَنُ”ُعليهُالسالم“عنُأبيُعبدُهللا ُالم  فيرىُُ–الذيُماتُُ–قال:ُإن  ُأهلهُ  لَيزور 

ماُماُي حّبُوي ُ ُعنهُ  فيرىُماُيَكرهُوي ستَر  ُأْهلَهُ  ُالكافرُلَيزور  ماُيكره،ُوإن  ُعنهُ  ستَر 

َُعَمل ه معةُومنهمَُمنُيَزورُعلىُقْدر   .(يحّب،ُقال:ُومنهمَُمنُيَزورُكّلُج 

 ُالتيُتَحكم ُذلكُالعالم عنُالقوانين  إجماليّةُ   .هذه ُص وَرةُ 

 ُالميّتُأنُُّبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )2:(الحديثُ–ُأهلهُيزورُ 

 (ُُإاّلُ”ُعليهُالسالم“عنُأبيُبصير،ُعنُأبيُعبدُهللا ُوالُكافر  ؤمن  نُم  قال:ُماُم 

دَُهللاَُعلىُ َُحم  يعملوَنُبالصالحات  ُالشمس،ُفإذاُرأىُأهلَهُ  عندُزوال  وه وُيأتيُأهلَهُ 

يعملونُبالص ُحسرةذلك،ُوإذاُرأىُالكافرُأهلَهُ   .(الحاتُكانْتُعليه 

 ● ُُحسرة(ُيتحّسرُل ماذا يعملونُبالصالحاتُكانْتُعليه  قوله:ُ)وإذاُرأىُالكافرُأهلَهُ 

ُوهوُالذيُ ُوأمواله  ُعلّي،ُوهؤالءُيتمتّعونُببيوته  وآل  كافراًُبعلّيُ  ه وُقّضىُحياتَهُ 

ُرجعواُإلىُطريقُالصوابُفَه مُيعملو جودهم..!ُهؤالء  نُكانَُسبَباًُفيُو 

ُحْسرةًُ ُعلّي..!ُفيعيش  وآل  ُعلّيُ  ّلُوالية  ُفيُظ   .بالصالحات 

 ُُفيُعالمُالبرزخ ُمجموعة  ُعلىُالجميع،ُوإنّماُل ك ّل  ُهذه ُالرواياتُالُتنطب ق  لماًُأن  ع 

 ..خ صوصيّتها



 ُأنُُّبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُفيُ”السالمُعليه“ُالكاظمُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )3:(لحديثاُ–ُأهلهُيزورُ ُالميّت

 (ُعنُالميّتُ”ُعليهُالسالم“عنُإسحاقُبنُعّمارُعنُأبيُالحسنُاألول قال:ُسألتهُ 

معةُ :ُفيُكمُيَزور؟ُقال:ُفيُالج  ُ–أيُفيُاألسبوعُُ–يزورُأهلَه؟ُقال:ُنعم،ُفق لت 

:ُفيُأّيُص ورة ُيأتيهم؟ُقال:ُفيُ وفيُالشهرُوفيُالسنةُعلىُقْدرَُمنزلته،ُفقلت 

ُلطيفُيَُ َُعليهمُص ورة ُطائر  مُوي ْشرف  ه  د ر  هذاُللبعضُوليسُللجميعُُ–سقط ُعلىُج 

ُحزنُواغتمُ– ُوحاجة   .(فإْنُرآهمُبَخيرُفرحُوإْنُرآهمُبشّر 

 ُُفي تكّرر  ؤمنينُوفيُعالمُالغَيبُم  ُوفيُعالمُالم  جّوُاألطيارُفيُعالمُالمالئكة 

ُواألحاديث  .الروايات 

 أهلهُيزورُ ُالميّتُأنُُّبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُفيُ(4)ُالحديث: 

 (ُُربّه ؤمنُيَزورُأهلَه ؟ُفقال:ُنعمُيستأذن  ُله :ُالم  عنُعبدُالرحيمُالقصيرُقال:ُقلت 

ُهوُإمام ُاألرض،ُكماُفيُالرواياتُُ– ُاألرض  َملَكينُُ–ربُّ فيأذنُله ،ُفيبعثُمعهُ 

 .(ارهُينظرُإليهمُويسمعُكالمهمفيأتيهمُفيُبعضُص َورُالطيرُيقعُفيُد

 ُأنُُّبابُ[3جُالشريف:ُ]الكافيُفيُ”السالمُعليه“ُالكاظمُاإلمامُحديثُعندُوقفة

  )5:(الحديثُ–ُأهلهُيزورُ ُالميّت

 (ُُألبيُالحسنُاألول ؤمنُ”:ُعليهُالسالم“عنُإسحاقُبنُعمارُقال:ُقلت  ُالم  يزور 

:ُفيُكم؟ُقال:ُعلىُقَْدرُ ُفيُكّلُيومُأهله ؟ُفقال:ُنعم،ُفقلت  نهمَُمنُيزور  فَضائلهم،ُم 

ُ ُفيُكّلُثالثةُأيّام،ُقال:ُث م ُرأيت  نهمَُمنُيزور  ومنهمَُمنُيزورُفيُكّلُيَومينُوم 

:ُفيُأيُساعة؟ُ ُأنّهُيقول:ُأدناهمُمنزلةُيزورُكّلُجمعةُقال:ُقلت  فيَُمجرىُكالمه 

:ُفيُأّيُصورة؟ُقال:ُ ثلُذلك،ُقال:ُقلت  فيُص ورةُقالُعندُزوالُالشمسُوم 

ويسترُعنهُ ماُيسّرهُ  َملَكاًُفيراهُ  ُهللاُتَعالىَُمعهُ  نُذلكُفيبعث  الع صفورُأوُأصغرُم 

ُإلىُقّرةُعين فيرىُماُيسّرهُويرجع   .(ماُيكرهُ 

 هّمةُ ُجميلةُ ُروايةُ ُعندُوقفة ًُُوم  ُ]الكافيُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُإلمامناُجدّا

 :244ُصفحةُ(27)ُالحديثُ–ُالجنائزُكتابُ–ُ[3جُالشريف:



 (ُقال:ُقالُرسولُهللاُ”ُعليهُالسالم“عنُابنُأبيُشيبةُالزهري،ُعنُأبيُجعفر

عليهُوآله“ نُالموت،ُجاَءُالموتُبماُفيه،ُ”:ُصل ىُهللاُ  م  الموتُالموت.ُأالُوالب دُ 

لود،ُالذيَنُكاَنُ ُعاليةُألْهلُدارُالخ  باركةُإلىُجنّة  ُوالكّرة ُالم  والراحة  جاَءُبالَروحُ 

ُوبالكّرة ُالخاسرة ُُلها ُبالَشقوة ُوالندامة  ُبماُفيه  َسعيهمُوفيهاُرغبتهم،ُوجاَءُالموت 

ُقال:ُ ُألْهلُدارُالغ رور،ُالذينُكانُلهاُسعيهمُوفيهاُرغبتهم،ُث م  ُحامية  إلىُنار 

ُوراَءُ جاَءُاألجلُبينُالعَينينُوذهَبُاألمل  وقال:ُإذاُاستحقّْتُواليةُهللاُوالسعادةُ 

ُالَظْهر،ُو ُبينُالعَينينُوذهَبُاألجل  إذاُاستحقّْتُواليةَُالشيطانُوالشقاوةُجاَءُاألمل 

ُهللاُ ُوآله“وراَءُالَظْهر،ُقال:ُوس ئ َلُرسول  عليه  ؤمنينُأكيس؟ُ”ُصل ىُهللاُ  ُالم  ُ–أيُّ

استعداداُ–أيُأعقلُ ُوأشدّهمُلهُ  ْكراًُللموت   .(فقال:ُأكثره مُذ 


