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 َّ تواصالً..َّالكالم ََّّوالزالَََّّالبعيد،َّالَطويلَّالَسفَرَّهذاََّمحّطات ََّّفيَّالحديث َََّّمر ََّمحّطة ََّّم 

هوق َََّّمحّطة ََّّاالحتضار، وح،َّز  ّطلَع،ََّهولََّمحّطة ََّّالر  َّتشتمل ََّّوهيَّالقبرََّمحّطة ََّّالم 

سائلةَّالقبر،ََّضْغطة ََّّالقَبر،َّ)وحشة ََّّالتالية:َّالعناوينَّعلى َّالبرزخَّذلكَّوبعدَّالقَبر،َّم 

 .الفسيح(َّالوسيع ََّّالعالمَّوه و

 (َّزء َّالبرزخ..َّإْذَّكانْتَّالحلقة َّالماضية 2َّهذه َّالحلقةَّهيَّالج  نَّحديثيَّفيَّأجواء  (َّم 

َّأنّنيَّ زءاًَّأّولَّفيماَّيَرتبط َّبَموضوعَّالبرزخَّوش ؤونهَّوتَفاصيله..َّمَعَّم الحظة  ج 

نَّال َّأنَّأختاَرَّجانباًَّم  وجز،َّوأ حاول  ستوىَّالم  َّالَمطالبَّبالم  ص َورَّالكثيرة َّأعرض 

َّالعترةَّالطاهرة َّالكريمَّوأحاديث   .جدّاًَّالتيَّتحد ثَّعنهاَّالكتاب 

 ● َّ َّالكتاب َّالكريمَّالتيَّتَرتبط َّبموضوع َّالماضيةَّأنَّأتناوَلَّآيات  وعدت كمَّفيَّالحلقة 

َّذلكَّ ..َّسيكون  نَّالبيانات  َّأنَّأطرَحَّبْعضاًَّم  البرزخَّفيَّهذه َّالحلقة..َّولكنّنيَّوجدت 

َّ َّأفضل،َّوأ ؤّجل  َّالبرزخَّإلىََّحلَقة  َّالكتابَّالكريمَّفيماَّيَرتبط َّبعالَم  حديثيَّعنَّآيات 

نَّإكمالَّحديثي َّم   .يومَّغد..َّإذاَّتمّكنت 

 شكلتانَّأوَّأمران،َّه ناك  :م 

  ●َّ شكلة َّالشيعيّةَّعلىََّموضوع َّ: األولىَّالم  نَّتركيٍزَّفيَّثقافتناَّالعقائديّة  ليسَّه ناكَّم 

يّةَّهيَّص ورةٌَّليسْتَّصحيحةً،َّإنّهاَّص ورةٌَّالبرزخ..َّماَّهوَّموجودٌَّفيَّثقافتناَّالشيع

نَّق بَلََّمراجعناَّوع لمائناَّوالسببَّفيَّذلك:َّه وَّاتّباع َّ م جتزءةٌَّاجتزاًءَّخاطئاًَّم 

مراجعناَّوع لمائناَّللمنهجَّالناصبي.َّإذاَّماَّرجعتمَّإلىَّك ت بَّالتفسيرَّعندَّع لمائناَّ

يحاًَّعنَّالبرزخ،َّبلَّعنَّوإلىَّك ت بَّالعقائدَّفلنَّتَجدواَّبياناًَّواضحاًَّوَصريحاًَّوَصح

ْتَّوعنَّالتفاصيلَّالتيَّستأتيَّفيماَّيَرتبط َّبهذاَّالَسفَرَّالَطويلَّ التفاصيلَّالتيَّمر 

 .البعيد



 َّالك برىَّوإلىَّ: ذلكَّفيَّالسبب َّالغَيبة  َّعْصر  نذ َّبدايات  ه وَّتبنّيََّمراجعناَّالكبارَّم 

ق رآن،َّوكذلَكَّفيََّمراجعناَّاألحياءَّالمعاصرين..َّتبنّيهمَّللمنهج َّالناصبيَّفيَّتَفسيرَّال

َّالعقائديّة َّالمنظومة   .بناء 

 َّ فماَّأْهَملَه َّالنواصبَّأهملَه ََّمراجع ناَّوع لماؤناَّأيضاً،َّوماََّضع فه َّالنواصبَّضع فه

ََّمراجعناَّوع لماؤنا..َّورتّبواَّ َّالنواصبَّاهتم َّبه  َّبه  ع لماؤناَّوَمراجعناَّأيضاً،َّوماَّاهتم 

َّالعقائديّةَّب َحسََّ َّالمنظومة  َّأولويّات  َّذلَكَّي خالف  عتزلة..!َّوك لُّ بَّتَرتيبَّاألشاعرة َّوالم 

َّ  .%100منهَجَّالعترة َّبدرجة 

 ََّّالبرزخ..َّه ناكَّتصّوٌر َّعالم  َّوتصّور  َّالشيعيةَّفيَّفَْهم  فلذاَّه ناكَّم شكلةٌَّفيَّالثقافة 

َّالناصبي ىٌءَّب َحَسبَّالذوق  جتزأٌَّخاط   .م 

 — َّأوَّا َّالكثيرة َّسواءَّالتيَّفّسرْتَّاآليات  آلياتَّالتيَّشرحْتَّوبيّنْتَّماذاَّالروايات 

َّالبرزخَّ َّالماضية،ََّّ–يَجريَّفيَّعالم  نهاَّعليكمَّفيَّالحلقة  َّبَْعضاًَّم  والتيََّعرضت 

َّمجاميعَّأ خرىَّألهميّةَّهذاَّالموضوعَّ َّالكثيرة َّألغتهاََّّ–وسأعرض  هذهَّالن صوص 

َّأْهلَّالبيت،َّوبسبب َّ ْلمهاَّبَمعارف  َّع  تأثّرهاََّّالَمرجعيّةَّالشيعيّة َّبسببَّسفاهتهاَّوق لّة 

َّالعقائدّية  .واتّباعهاَّللمناهجَّالناصبيّةَّفيَّبناءَّالمنظومة 

 ََّّعنَّهذا نَّالوقتَّلجئت كمَّب ك ت بَّالنواصبَّوهيَّتتحدّث  تّسٌعَّم  ولوَّكاَنَّعنديَّم 

َّالبعضَّمنه..َّ الموضوعَّوجئت كمَّب ك ت بَّع لمائنا،َّوجئت كمَّبماَّقالَه َّأئمتناَّوقدََّعرضت 

َّال َّماَّقالَه َّمراجع  َّالك برىَّوإلىَّيَومناَّهذاَّستجدونَّأن  ََّعْصرَّالغَيبة  نذ َّبدايات  طائفةَّم 

َّماَّيكونَّإلىَّ َّالناصبي،َّأوَّه وَّأقرب  َّتماماًَّفيَّأكثرَّاألحيانَّمعَّالمنطق  يَتطابق 

 .المنطقَّالناصبيَّوأبعد َّماَّيكونَّعنَّمنطقَّالعترةَّالطاهرة

 ك ت َبَّالتفسيرََّّالك ت بَّموجودةٌ..َّوبإمكانكمَّأنَّتعودواَّإليها..َّبإمكانكمَّأنَّت راجعوا

دَّفإنّهمَّ حم  َّم  وأنَّت راجعواَّك ت َبَّالعقائد..َّستجدونَّأنّهمَّحت ىَّإذاَّذكرواَّشيئاًَّعنَّآل 

َّالقول..!َّهذاَّفيَّك ت بََّمراجعناَّ َّويضعونه َّفيَّحاشية  ينسبونَه َّإلىَّع لماءَّالشيعة 

عاصرين نَّالشيخَّالطوسيَّإلىَّمراجعناَّالم   .الكبار..َّم 

 ََّشكلة َّأوجدْتَّخ َّفيماَّيَرتبط َّبَمعرفتناَّهذه َّالم  َّالشيعيّة  ْرقاًَّواضحاًَّفيَّالثقافة 

ْلٌمَّ ْلم َّالمبدأَّوالمعاد..َّوه وَّع  َّالبعيد..َّهذاَّه وَّع  وَمعلوماتناَّعنَّهذاَّالَسفَرَّالطويل 



َّ نََّعيٍنَّوالَّأثرَّفيَّالثقافة  ترة،َّولكنَّليسَّلَه َّم  َّالكتاب َّوالع  ْضَطردٌَّفيَّثقافة  واسٌعَّم 

 .الشيعيّة

 َّ ََّّوماََّعرضت ه ه َّفيَّالحلقات  نَّهذاَّالبرنامجَّوماََّسأعرض  َّم  َّالماضية  فيَّالحلقات 

ْلمَّفيََّطواياَّ َّهذاَّالع  َّماَّه وَّإاّلَّنَْزٌرَّيسيٌرَّالَّي عَدَُّّبشيءَّل َماَّجاَءَّفيَّتفاصيل  تبقيّة  الم 

شكلةَّاألولى َّالعترةَّالطاهرة..َّهذه َّالم  َّالكتاب َّوحديث   .حقائق 

  ●شكلة شكلةٌَّمو: الثانيةَّالم  َّالت راب َّولَسناَّعلىَّهيَّم  ضوعيّة..َّألنّناَّفيَّعالم 

نَّ َّم  ستمع  َّالم  تَواصٍلَّمعَّعالمَّالقبرَّوعالمَّالبرزخ..َّفتنشأ َّأسئلةٌَّكثيرةٌَّحينماَّيَستمع 

َّ ثْلَّهذه َّالحقائقَّألنّه َّلمَّيكْنَّقدَّتَعودَّّعليها..َّوإاّلَّفإن  أشياعَّأهلَّالبيتَّإلىَّم 

َّوما َّالقيامة  َّاآلخرة َّونيرانهاَّأعقد َّوأعظم ََّّالَمطالَبَّالتيَّتَرتبط َّبيوم  يَرتبط َّبجنان 

َّمعها..َّوإْنَّلمَّ ستمَعَّالشيعيَّالَّيجد َّص عوبةًَّفيَّقَبولهاَّوالتعامل  َّالم  َّإاّلَّأن  وأكبر 

ثْلَّهذه َّ ْدركاًَّلتفاصيلهاَّوَحقائقها،َّألنّه َّقدَّتَعود َّعلىَّاالستماعَّإلىَّم  يكْنَّم 

َّالنواصبَّيتحدّثونَّعنهاَّوبالت َّمراجعناَّاتّباعاًَّللنواصبَّالموضوعاتَّألن  اليَّفإن 

 .نّظمواَّتفسيرَّالقرآنَّونّظمواَّالعقائدَّوفقاًَّل هذاَّالمنهجَّالبعيدَّعنَّالعترةَّالطاهرة

 — َّ نَّالَمطالب َّالدينيّةَّوإن  َّكثيراًَّم  نَّثقافتناَّفإن  زءاًَّم  َّثقافة َّالبرزخَّج  حينماَّتكون 

َّالدينيّةَّست فَهمَّبشكٍلََّصحيحَّ)م َّ نَّالن صوص  ،َّومنَّكثيراًَّم  نَّن صوصَّاآليات 

َّ َّتفاصيل  الل  نَّخ  َّذلكَّلكمَّم  َّوالزيارات(َّوسيتّضح  َّواألدعية  ن صوصَّالروايات 

َّالقادمة،َّوهكذا  ..الكالمَّالذيَّسيأتيناَّفيَّهذه َّالَحلَقةَّأوَّفيَّالحلقة 

 َّعالم ََّّعنَّنتحد ثَّحين، َّص َورَّعنَّنتحد ث ََّّفإنّناَّالبرزخَّعالَمَّالَموت،َّعالَمَّالقَبر 

َّتلكَََّّنتلم سَّأنَّنَستطيع ََّّالَّالترابَّعالم ََّّل قوانينَّنَخضع ََّّونَحن ََّّستطيع َّنََّالَّوحقائق

 .الحقائق

 ََّّاألرواحَّستبقىَّعلى َّالكالم َّفيَّق بوٍرَّلألجساد،َّوفيَّق بوٍرَّلألرواح،َّوأن  فقدَّمر 

َّعالَمَّالبرزخَّالب د َّأنَّ َّأجساد َّالموتىَّفيها،َّوأن  َّالتيَّت دفَن  تَواصٍلَّمعَّق بورَّاألجساد 

بوحشٍةَّوتلَكَّقضيّةٌََّطبيعيّةَّفإن هاََّعمليّة َّانتقاٍلَّإلىََّعالٍمَّجديٍدََّغريب..َّوالب د ََّّي سبَق

سائلةَّوامتحاٍنَّعسيٍرَّشديدَّعلىَّ نَّم  َّاإلنسان،َّوالب د َّم  نََّضْغطٍةَّإلعادة َّبَرمجة  م 

َّفيَّعالمَّالبرزخ..َّفهلَّه وَّفيَّق بورَّ َّاإلنسان  َّموق ع  َّاالمتحانَّي شخ ص  َضوءَّنتيجة 



احَّالجنانيّة؟!َّأمَّه وَّفيَّق بورَّاألرواحَّالنيرانيّة؟!َّأمَّه وَّفيَّق بورَّالنوم؟!َّعلماًَّاألرو

َّسيذهبونَّإلىَّمقابرَّنومَّاألرواح َّأكثَرَّالناس   .أن 

 ََّّإلىَّجنانَّالبرزخَّوهي نَّالفائزينَّوالناجحينَّنَجاحاًَّباهراًَّفيذَهب  َّم  أمَّأنّه َّسيكون 

َّص ورةًَّم صغّرةًَّ ََّّ–بالقياسَّإلىَّجنانَّاآلخرةَّجناٌنَّعظيمةٌَّجدّاًَّت مثّل  معَّعظمة 

َّالبرزخ َّإلىَّجهنّمََّّ-جنان  وكذاكَّجهنّمَّالبرزخَّإنّهاَّت مثّلَّص ورةًَّم صغّرةَّبالقياس 

 .اآلخرة

 ََّّالبرزخَّإنّهاَّت وَضعَّفيَّقوالب َّالبرزخَّوإلىَّنيران  َّإلىَّجنان  َّالتيَّتذهب  األرواح 

َّالبرز َّمعَّعالم  خ،َّص ورتهاَّكصورةَّفيَّأجساد..َّإنّهاَّأجسادٌَّبرزخيّةٌَّتتناسب 

َّعليناَّمنَّالكالمَّكثيٌرَّمنَّأّنَّمنكراًَّونكيراًَّ األجسادَّالتيَّكانْتَّفيَّالد نيا..َّومر 

َّوي قعدانهَّوه وَّفيَّالقَْبر..َّفكيَفَّيقعد َّفيَّ ركيه  وحَّفيََّجَسدَّالميّتَّإلىَّو  َّالر  يَبعثان 

 !مكاٍنَّقدَّد ف نَّبالت راب؟

 َّ نَّالجنّة،َّوقريٌبَّم َّهذاَّالعالمَّقريٌبَّم  َّالبرزخَّوأن  نَّجنّة  نَّالنار..َّإنّناَّقريبونَّم 

رآةًَّلجهنّمَّ َّم  نََّجهنّمَّالبرزخَّالتيَّت مثّل  َّاآلخرة،َّوإنّناَّقريبونَّم  رآةًَّلجنّة  َّم  التيَّت مثّل 

َّلكمَّالمطالبَّ َّوأناَّأجملت  َّوالروايات  َّهذاَّتحدّثْتَّعنه َّاآليات  اآلخرة.َّك لُّ

 .واختصرت هاَّلكمَّبقْدرَّماَّأتمّكن

 ● نَّالط بيعيَّجدّاًَّأنَّت طرح،َّحينماَّنتحدّثَّعنَّعالٍمَّبرزخّيٍَّوعنَّتشكيٍلَّأسئلةٌَّم 

،َّوهناكَّشراٌبَّ مادّيٍَّبرزخّي،َّفهناكَّأجسادٌَّبرزخيّةٌ،َّوهناكَّطعاٌمَّبرزخيٌّ

،َّهناكَّجنّةٌ،َّهناكَّأشجاٌر..َّه ناكَّس ّكاٌنَّفيَّتلَكَّالجنان..َّهناَكَّوهناك  ..برزخيٌّ

 َّعنَّج َّالتيَّوردْتَّفيَّالق رآن  َّالتفاصيل  َّالبرزخَّك لُّ َّاآلخرةَّموجودةٌَّفيَّجنان  نان 

َّفيماَّيَرتبط َّ َّالتفاصيلَّالتيَّوردْتَّفيَّالق رآن  ولكنَّب َحَسبَّجنانَّالبرزخ..َّوك لُّ

َّاآلخرةَّموجودةٌَّفيَّنيرانَّالبرزخَّولكنَّب َحَسبَّنيرانَّالبرزخ  .بنيران 

 َّ..َّفيَّق بورَّاألجسادَّتتفتّْت َّبأجسادناَّهذه َّالتيَّحينَّت دفَن  فكماَّأنّناَّفيَّاآلخرة َّن حَشر 

ناَّالصادقَّ ستديرةًَّفيَّق بورناَّكماَّقالَّإمام  عليهَّ“ولكنَّتبقىَّطينت هاَّاألصليّة َّم 

َّأجزاءَّأجسامناَّ”..َّالسالم نَّجديدَّبنفسَّاألجسام..َّفإن  َّم  َّسن بعَث  نَّتلَكَّالطينة  وم 

تفتّت نَّجديدالم   .ةَّستلتقيَّوتجتمعَّوتترّكبَّوتنتظمَّم 



 ََّّاآلخرة َّاآلخرة َّوفيَّنيران  ناَّالحقيقيّة..َّه ناَكَّفيَّجنان  ثلماَّلناَّأجساٌمَّوهيَّأجسام  فم 

َّالبرزخَّلناَّأجساٌمَّ نَّأهلَّنيران  نَّأهلَّجنانَّالبرزخَّأوَّم  لناَّأجساٌمَّإذاَّك ناَّم 

 .يتناسبَّمعَّعالمَّالبرزخَّبرزخيّةٌ..َّإنّه َّتشكيٌلَّللمادّة َّوتصويٌرَّللمادّة َّبما

 (ََّّعنَّالمادّةَّفيَّعالمناَّالت رابيَّوالقوانينَّالتي وقفةَّتقريبَّللف ْكرةَّبالحديث 

 .(..تحكمها

  ●َّ لَّأنَّأ ريد ََّّماَّغاية  :أقولَّأنَّهيَّإليهَّأص 

 َّستوى َّالمادّةَّلهاَّشأن هاَّوهيَّفيَّم ستوىَّالصالبة،َّولهاَّشأنهاَّوهيَّفيَّم  ثلماَّأن  م 

ستوىَّالسيولة،َّولهاَّشأنهاَّوهيَّ ستوىَّالغازي،َّولهاَّشأنهاَّوهيَّفيَّم  فيَّالم 

نَّهذه َّالحاالتََّخصائص هاَّالكيميائيّةَّوَخصائص هاَّالفيزيائيّة،َّ البالزما..َّل ك ّلَّحالٍةَّم 

نَّخصائصهاَّالتيَّي مكنَّأنَّأقولَّعنهاَّ توّسٍطَّم  عدٍّلَّم  جَملَّإنّهاَّتَحتفظ َّبم  ولكنَّبالم 

 .خصائصَّذاتيّةَّبالّلحاظَّالمادّي

 َّالمادّةَّه ناَّستفقد َّأّماَّإذاَّا َّاألمَرَّيختلف،َّفإن  نتقلناَّإلىَّالم ستوىَّالنانَويَّفإن 

َّالمادّةَّطاقةٌَّفقطَّتتصّورَّلناَّبهذاَّ وميَّفإن  ستوىَّالك م  خواص ها..َّوإذاَّانتقلناَّإلىَّالم 

جّرد،َّوإلىَّالب ْعدَّالرقمي،َّوإلىَّوإلى  .الشكلَّالمادّي..َّوإلىَّالب ْعدَّالم 

 ََّّفيَّالبرزخ َّفكذاكَّالحال  َّيتناسب  َّالمادّةَّلهاَّص َورةٌَّبرزخيّة،َّلهاَّن ظاٌمَّبرزخيٌّ فإن 

لَّإليه َّأنَّأص  َّالبرزخ..َّهذاَّه وَّالذيَّأردت   .معَّعالم 

 َّختلفة،َّوإلىَّاآلنَّلمَّيَستطْع ستوياٌتَّم  َّفيَّعالمناَّاألرضيَّم  ثلماَّللمادّة َّونَحن  فم 

ْلماًَّبك َّ َّالمادّةَّوأنَّي حيَطَّع  َّأسرار  َفَّك ل  ستوياتها،َّخ صوصاًَّفيَّاإلنسانَّأنَّيكتش  ّلَّم 

جّردات،َّفيَّ نَّالذينَّيشتغلوَنَّفيَّحْقلَّالم  جّردَّه ناَكَّم  جّرد..َّففيَّالب ْعدَّالم  الب ْعدَّالم 

وحيّةَّالعالية،َّفيَّحقلَّتجريدَّالجسدَّوتجريدَّالعقل..َّفيَّهذاَّ َّالر  حقلَّالرياضات 

َّللمادّةَّوتلَكَّحقيقةٌ..َّوالبرن جّرد  َّيتواصلونَّمعَّالب ْعدَّالم  نعقداًَّلهذه َّالمجال  َّليسَّم  امج 

َّالعنكبوتيّةَّوتقرأونَّ المسائلَّوهذهَّالموضوعات..َّي مكنكمَّأنَّتدخلواَّإلىَّالشبكة 

َّم خّصصاًَّل هذهَّالمطالبَّول هذهَّالمباحث..َّ كثيراًَّعنَّهذاَّالموضوع.َّفليسَّالبرنامج 

 :ولكنَّأقول



 ست ستوياٌتَّللمادّةَّفيَّعالمناَّاألرضيَّالت رابي،َّه ناكَّم  ثلماَّه ناكَّم  وياٌتَّللمادّة َّفيَّم 

َّالروحَّفيَّجسدَّالميّتَّوه وَّفيَّ نكراًَّونكيراًَّيبعثان  َّم  نَّهناَّفإن  عالمَّالبرزخ..َّوم 

نَّد ونَّأنَّيتضّررَّ ركيهَّويقعد َّالميّتَّم  َّإلىَّو  وح  َّالر  ل  قبره َّالفيزيائيَّالت رابيَّوتص 

نَّد ونَّأنَّيحدَثَّتغييٌرَّفيَّب نيةَّالقَبر،َّومنَّد ون أنََّّبترابَّالقبرَّوبحجارته،َّوم 

 .يشعرَّاآلخرونَّالقريبونَّمنَّالمكانَّبذلك

 ََّّالنومَّوما َّالنيرانيّةَّوبَمقابر  َّالجنانيّةَّوالق بور  َّه وَّه وَّفيماَّيَرتبط َّبالق بور  واألمر 

نَّ نَّأجساٍدَّبرزخيٍّةَّوماَّفيهاَّم  َّالبرزخ..َّوماَّفيهاَّم  َّالبرزخَّونيران  يَرتبط َّبجنان 

نََّطعاٍمَّوشراب..َّ تلَكَّهيَّالمادّة َّفيَّم ستوًىَّآخر،َّإنّه َّمادّةٍَّبرزخيّةَّوماَّفيهاَّم 

َّالجنّة َّ َّفيَّالد نياَّوحديث ناَّفيَّالعالمَّالدنيوي..َّفإن  ستوىَّالبرزخي..َّفالزلناَّنَحن  الم 

َّذلكَّ ،َّوالَّيكون  َّالنارَّاألخروي ةَّلنَّنقترَبَّمنهماَّإاّلَّفيَّيومَّالقيامة  األ خرويّةَّوإن 

َّوا  .ألرضإاّلَّبعدَّتَغييٍرَّهائٍلَّفيَّب نيةَّالسماوات 

 ََّّالتي َّالبرزخيّة،َّوالنيران  َّإنّهاَّالجنان  َّمنهاَّاإلنسانَّبعدَّموته  َّالتيَّيقترب  الجنان 

رفة،َّ َّالبرزخيّة..َّوهيَّليسْتَّمعنويّةًَّص  َّإنّهاَّالنيران  َّبعدَّموته  نهاَّاإلنسان  َّم  يقترب 

ثلماَّه ناكَّم ستوىَّالصالب ستوىَّالبرزخي..َّم  ،َّوإنّماَّفيهاَّجنبةٌَّماديّةٌَّولكنّهاَّفيَّالم  ة 

ستوًىَّ ستويات..َّفه ناكَّأيضاًَّم  ستوىَّالغازيّةَّوهكذاَّبقيّة َّالم  ،َّم  ستوىَّالسيولة  م 

 .للمادّة َّهوَّالم ستوىَّالبرزخي

 َّستويات،َّإذاَّماَّدقّقناَّالنظرَّفي نَّالم  َّلهاَّالعديدَّم  وحتّىَّالمادّة َّفيَّعالمَّالبرزخَّفإن 

َّلناَّواضحاً..َّولكنَّّ َّذلكَّيَظهر  َّفإن  َّوفيَّاألحاديث  َّاآليات  ددَّالبحث  َّبص  نيَّلست 

والتفتيشَّوالتنقيب َّفيَّك ّلَّصغيرةٍَّوكبيرةَّفيَّهذاَّالبرنامج..َّفهذاَّالبرنامجَّبرنامٌجَّ

وجٌزَّإجمالي  .م 

 ● ََّّالبرزخ أتمنّىَّأنَّتكوَنَّاألمثلة َّالتيَّس قت هاَّبينَّأيديكمَّقدَّقّربْتَّالفكرةََّعنَّعالم 

َّمعَّخ صوصيّاته،َّمعَّش ؤونه،َّوعنَّموادَّّهذاَّالعالم..َّفمادة َّهذاَّالعالمَّمادّةٌَّتتناس ب 

ستوىَّالبرزخي  .المادّة َّفيَّعالمَّالبرزخَّمادّةٌَّفيَّالم 

 َّ..ٌَّلألرواح َّبرزخيّة فه ناكَّجناٌنَّبرزخيّةٌ،َّنيراٌنَّبرزخيّةٌ،َّأجسادٌَّبرزخيّةٌ،ََّمقابر 

ثلماَّللمادّة َّفيَّعالمناَّ َّوسيٌعَّله َّمادّته َّفيَّالم ستوىَّالبرزخي..َّم  ه ناكَّعالٌمَّفَسيح 



َّأمثلةًَّالت ر ستوىَّاألرضيَّوذكرت  ختلفة..َّفه ناكَّالمادّة َّفيَّالم  ستوياٌتَّم  ابيَّم 

ستوىَّالكبيرَّللمادّةَّهوَّالمادّةَّفيَّ ستوىَّالكبير..َّالم  تفّرعٍةَّعنَّالم  ستوياٍتَّم  لم 

ستوىَّاألرضيَّهيَّالمادّةَّبخصائصهاَّاإلجماليّةَّ ستوىَّاألرضي،َّوالمادّة َّفيَّالم  الم 

َّهذاَّا  .لعالمالعاّمةَّالتيَّت شّكل 

 ● َّ ْبرَّالَمجّرات  نَّالعلماءََّمنَّي قدّرَّالمادّةَّالكونيّةَّالتيَّهيَّبينَّاألجرامَّع  هناكَّم 

َّ ن99َّالهائلةَّويقولَّأن  ستوًىَّم  تأيّنة(..َّوهوَّم  نَّمادّةَّالبالزماَّ)مادةٌَّم  %َّهيَّم 

َّالمادّة َّفيَّالعالمَّالد نيوي ستويات   .م 

 نَّالعالمَّالد نيو زٌءَّم  رادَّعالمَّالبرزخَّه وَّأيضاًَّج  ي..َّفإنّيَّقدَّحدّثت كمَّيومَّأمسَّماَّالم 

َّالد نياَّهيَّالسماءَّاألولىَّوماَّد ونها،َّوعالم َّالبرزخَّتحَتَّهذه َّ َّأن  نَّالد نيا..َّوق لت  م 

ستوياتَّ نَّم  الق بّة..َّفهوَّتشكيٌلَّللمادّة َّب َحَسبَّماَّتشّكلْتَّالمادّةَّفيَّهذاَّالم ستوىَّم 

ستويات،َّعالمَّالد نيا..َّالمادّة َّتشّكْلتَّفيَّالعالمَّ نَّالم  األرضيَّالت رابيَّبم ستوًىَّم 

َّ َّالم ستويات  ستوياتَّ)الصالبة ،َّالسيولة َّإلىَّبقيّة  وبعدَّذلكَّتشقّقْتَّتلكَّالم 

َّللمادّة َّفيَّالعالمَّاألرضيَّلحدَّّاآلنَّلمَّت كتَشف..َّ ستويات  نَّالم  األ خرى..(َّوكثيٌرَّم 

 .م َّالترابَّوعالم َّاألرضففيَّنفسَّالعالمَّالدنيويَّه ناكَّعالم َّالبرزخَّمثلماَّه ناكَّعال

 َّستوًىَّبرزخي المادّة َّالدنيويّة َّالموجودةَّفيَّعالمَّالبرزخَّتتشّكلَّبشكٍلَّوبنظاٍمَّوبم 

ثلماَّتشّكلتَّالمادّة َّفيَّعالمناَّاألرضي  .م 

 ● َّعيّنةَّفي دوٍدَّم  َّأنَّت درَكَّالمادّةَّبح  َّالموجودة َّفيهاَّتستطيع  دودَّالطاقة  حواّسناَّبح 

َّعالمَّاألرض،َّولكنَّالَّتَستط ثلماَّقالَّأمير  طاء..َّم  َفَّلهاَّالغ  َّحواّسناَّإاّلَّإذاَّك ش  يع 

زءَّ) نَّالج  َّالروايةََّعليكمَّم  ؤمنينَّل حبّةََّالع َرني..َّوقدَّقرأت  نَّالكافي3َّالم  (َّم 

َّ ب  ؤمنينَّفيَّواديَّالسالمَّي خاط  َّالم  َّالماضية،َّحينماَّوقفَّأمير  الشريفَّفيَّالحلقة 

َفَّلَكَّالغطاءَّالموتى..َّوحينماَّسأله َّحبّةَّالع رنيَّعنَّال حالَّقالَّلهَّاألمير:َّلوَّك ش 

َّطاقةًَّإدراكيّةًَّأ خرىَّأ ضيفْتَّإليناَّ حتبينَّيتحدّثون..َّيعنيَّلوَّأن  لرأيتهمََّحلَقاًََّحلَقاًَّم 

َّأنَّنتواصلَّمعَّالمادّةَّفيَّم ستواهاَّالبرزخي  .فإنّناَّسنستطيع 

 َّ ستواهاَّالنانويَّم َّأنَّنتواصَلَّمعَّالمادّةَّفيَّم  نَّد ونَّاألجهزة َّفكماَّأنّناَّالَّنستطيع 

َّأجهزةٌَّ ْلمَّالنانوَّتكنولوجيَّفيه  والوسائلَّالتيَّت عتَمد َّفيَّتقنيّةَّالنانوَّتكنولوجي..َّع 



ستوىَّ َلَّالمادّةََّإلىَّالم  َّاإلنسانَّأنَّي وص  اللهاَّيستطيع  نَّخ  وآليّاٌتَّووسائلَّم 

ست َلَّالمادّةَّإلىَّم  َّاإلنسانَّأنَّي وص  نَّد ونَّهذه َّالوسائلَّالَّيستطيع  واهاَّالنانوي..َّم 

النانوي..َّوكذلكَّعلماءَّالفيزياءَّالكموميّةَّالَّيستطيعوَنَّأنَّيتواصلواَّمعَّالم ستوىَّ

نَّد ونَّأجهزةٍَّووسائلَّوآليّاتَّيستطيعونَّ قداريَّللمادّةَّم  ستوىَّالم  الك موميَّأوَّالم 

َّ نَّخاللهاَّأنَّيتواصلواَّمعَّالم ستوىَّالك موميَّفيَّب عده َّالفيزيائيَّللمادّة..َّواألمر  م 

ستوىَّه وَّه وَّفيَّب َّإذاَّأردناَّأنَّنَتواصلَّمعَّالم  ستويات..َّفكذلَكَّنَحن  قيّةَّالم 

َّالغطاء“البرزخيَّللمادّةَّالب دَّّأنَّنمتلكَّوسائل..َّتلكَّالوسائلَّهيَّ  .”كشف 

 نَّمجموعةًََّّأيديكمَّبينَّسأعرض َّبالموضوعَّيرتبط ََّّفيماَّألبومَّت شّكلَّقدَّالّلقطات،َّم 

َّالموضوعَّهذاَّفَْهمَّألن ََّّبهذاَّأقوم ََّّوإنّماَّالبرزخ..َّعنَّالف كرةَّلكمَّأ قّربَّأنَّألجل

نَّوالكثيرَّالكريمَّالكتابَّآيات ََّّمنَّالكثيرَّفَْهمَّعلىَّسي عينكم َّالعترةَّأحاديث ََّّم 

نَّوالكثيرَّالطاهرة  .تقرؤنهاَّالتيَّوالزياراتَّاألدعية ََّّم 

 ● َّ[َّباب3َّفيَّ]الكافيَّالشريف:َّج”َّعليهَّالسالم“وقفةَّعندَّحديثَّاإلمامَّالصادق

 :(22) الحديث242َّصفحةََّّ–166َّ

 (َّنَّأْهلَّبيٍتََّشعَرَّوالَّ”:َّالسالمَّعليه“عنَّهشامَّبنَّسالم،َّقال:َّقالَّأبوَّعبدَّهللا ماَّم 

ات همَّفيَّكّلَّيومَّخْمَسَّمر  َّيتصف ح  َّالَموت   .(َوبَرَّإاّلَّوَملَك 

 — َّ ات(َّربّماَّهيَّأوقات  همَّفيَّكّلَّيومَّخْمَسَّمر  َّيتصف ح  َّالَموت  قوله:َّ)إاّلَّوَملَك 

َّبذلكَّالصالة،َّفه ناكَّخمسَّم وهنا،َّولكنّناَّالَّنشعر  ج  َّو  َّالموت  َّفيهاََّملَك  ّراتَّيتصفّح 

َّمعنا َّالموت،َّولكنَّه وَّيتواصل  َّالوسيلةََّللتواصلَّمعََّملَك   .ألنّناَّالَّنَملك 

 َََّّشعٍَرََّوَوبرَّباعتبارَّأنّهمَّفيَّالصحراء،َّبعيدونَّعن واإلمامَّأشارَّإلىَّبيت 

د نَّالم زدحمة..َّفقدَّ تصّورَّأّنَّهؤالءَّبعيدوناألنظار..َّليسَّكس ّكانَّالم   .يتصّورَّم 

 ● َّ[َّفي3َّفيَّ]الكافيَّالشريف:َّج”َّعليهَّالسالم“وقفةَّعندَّحديثَّاإلمامَّالباقر

 :(31) الحديث245َّصفحةَّ

 (ََّّالسالمَّعليه“عنَّجابرَّالجعفي:َّعنَّأبيَّجعفر”َّ ََّملَك  قال:َّسألته َّعنَّلحظة 

لوساً،َّفتَعتريهمَّال سْكتة،َّفماَّيَتكلّم َّأحدٌَّالموت،َّقال:َّأماَّرأيَتَّالناَسَّيَكونوَنَّج 

َّيلحظهم َّالموتَّحيث   .(منهم؟َّفت لَكَّلحظة ََّملَك 



 َّ نَّالثقافات  زٌءَّم  َّالموت..َّوهذاَّج  ََّملَك  َّت سّمىَّبلحظة  هناكَّلحظةٌَّفيَّحياة َّالناس 

َّاأل خرى َّفيَّدينناَّوحتّىَّفيَّالديانات   .الدينيّة 

 ََّّاألولى ثلماَّق لتَّفيَّالحلقات  َّي تابعنا..َّه ناكَّتواصٌلَّفيماَّبينناَّوبينه..َّم  ملكَّالموت 

ْبرَّنارَّ نَّنارَّاآلخرة َّع  َّالبرزخ،َّوقريبونَّم  َّعْبرَّجنّة  نَّالجنّة  أنّناَّقريبونَّم 

َّ َّالحديَثَّعنَّالجنّة  َّفإن  َّمنَّالروايات  نَّاألدعيةَّوفيَّكثير  َّم  البرزخ..َّوفيَّكثير 

نَّاآلياتَّالمرادَّمنه َّال حديثَّعنَّجنانَّالبرزخَّالَّعنَّجنانَّاآلخرة..َّوفيَّعديٍدَّم 

 .الكالمَّه وَّه و،َّوكذاكَّالحديثَّعنَّنارَّالبرزخ

 — َّوحَّعلى َّالر  وح،َّفإن  َّالر  َّه وَّسكوت  قوله:َّ)فتَعتريهمَّالسْكتة(َّهذاَّالسكوت 

 .تَواصٍلَّبشكٍلَّوبآخرَّبنحٍوَّتكويني

 (وقفةَّتوضيحَّلهذهَّالنقطة). 

 َّا َّالطاقة  ََّمقرُّ َّالجالل  نَّنشآت  َّالموت،َّوَملَكَّالموتَّه وََّمظهٌرَّم  وحيَّبيدََّملَك  لر 

َّ َّآثار  ينَّيَلحظ ََّمجالسَّالناسَّيَعتريهمَّالسكوت..َّإنّهاَّإنعكاسات  العَلَوي،َّول ذلكَّح 

َّعلّيٍَّعلىَّهذه َّاألرواح  .جالل 

 ٍَّنَّن ورَّعلّي ل قْتَّم  َّاألرواحَّخ  َّحدّثتناَّأن  لْتَّلناَّحينماَّفصَّّ”َّعليهَّالسالم“والروايات 

ََّمصادرهاَّ َّالكائنات  ََّخْلقها..َّفك لُّ َّوعنََّمصادر  هذه َّالرواياتَّعنََّخْلقَّالكائنات 

سنىَّمنهَّتجلّْتَّ َّعلّيٍَّفيَّمنابعَّاألسماءَّالح  نَّجالل  سنى..َّماَّتجلّىَّم  األسماءَّالح 

نَّ َّإاّلََّمظهٌرَّم  َّالموت  نَّنفسَّهذه َّالمنابع..َّوماََّملَك  ل قْتَّم  ..َّوالمالئكة َّخ  األرواح 

َّعلىَّت لَكَّ ََّجالالًَّي هيمن  ينَّيَلحظ َّالناسَّفإن  َّالعَلويّة..َّول ذاَّح  َّالحقيقة  َمظاهر 

ثلماَّنقرأَّ َّالموت.َّم  نََّملَك  َّم  ل  َّالعَلَويَّالتيَّتَص  األرواح..َّت لَكَّهيَّكهربائيّة َّالجالل 

َّبالق رب َّمنكم ْضرَّفسلّمواَّعليه،َّألنّهَّيمرُّ  .فيَّالرواياتَّأنّكمَّإذاَّذكرتمَّالخ 

 ● طبٍةَّلسيّدَّاألوصياءَّفيَّ]نهجَّالبالغةَّالشريف[َّوهيَّوقف ةَّعندَّمقطعَّمنَّخ 

طبةَّ  :..َّيتحدّثَّفيهاَّعنََّملَكَّالموتَّفيقول112الخ 

 (ََّّإذاَّدَخَلَّمنزالً؟َّأمَّهلَّتراه َّإذاَّتوفّىَّأحداً؟َّبلَّكيَفَّيتوفّىَّالجنيَنَّفي َّبه  هلَّت حسُّ

وحَّأج َّجوارحها؟َّأمَّالر  نَّبْعض  َّعليهَّم  ابتْه َّبإذنَّربها؟َّأمَّه وَّبطنَّأ ّمه؟!َّأَيل ج 

ََّمخلوقَّمثله؟ فَة  َّإلَهه ََّمنَّيعجْزَّعنَّص  ف   .(!ساكٌنَّمعه َّفيَّأحشائها؟َّكيفَّيص 



 َّ َّالَّيَقبض  َّالموت  َّالعباد..ََّملَك  َّآجال  َّالمنازلَّإلدارة َّش ؤون  َّيَدخل  َّالموت  َملَك 

ََّملَكَّالموتَّه مَّالذينَّي با َّأعوانه..َّفأعوان  شرونَّالعََمل..َّاألرواحَّبنفسه،َّإنّماَّي تابع 

َّ َّفيَّحاالٍتَّاستثنائيٍّةَّتحدّثْتَّعنهاَّالروايات..َّولست  َّالعََملَّبنفسه  ر  َملَكَّالموتَّي باش 

َّه نا َّالموت   .بصددَّالحديثَّعنََّملَك 

 ََّّالمنازلَّكيَّيتصفَّح ،َّويدخل  َّش ؤونََّعَمله  تابعة  َّالمنازلَّل م  َّيدخل  َّالموت  َملَك 

جوهناَّك ّلَّيو باشر،َّأوَّالوجوه..َّفإنّه َّيتصفّحَّو  ٍمَّخمسَّمّرات..َّإّماَّيتصفّحهاَّبنحٍوَّم 

ج بَّولكنّناَّالَّ َّتلَكَّالح  بَّالماديّةَّاألرضيّة،َّفإنّه َّقادٌرَّعلىَّاختراق  ج  َّالح  أنّه َّيخترق 

قيّدونَّ جوهنا،َّألنّناََّمحكومونَّبقوانينَّهذاَّالعالمَّوم  َّبَملَكَّالموتَّإذاَّتصفّحَّو  نشعر 

عيّنٍةَّللمادّة،َّوالَّنَستط ستوياٍتَّم  َّحواّسنا،َّول ذلكَّالَّبم  ستويات  َّأنَّنتجاوَزَّم  يع 

نَّحولناَّأوَّأنَّنتحّسسَّآثاره..َّ َّم  َّالموت  جودَََّملك  َّأنَّنتحّسسَّأوَّنتلّمسَّو  نَستطيع 

َّالشأنَّ َّهللا َّعليهم“ولكنَّأصحاب  َّ”َّصلوات  ََّملَكَّالموت  ه مَّالذينَّي حدّثونناَّأن 

َّماَّي سّمىَّب جوهناَّفيَّاليومَّخْمسَّمّرات،َّوأن  َّو  َّالموتَّحقيقةٌ..َّيتصفّح  ََّملَك  لحظة 

نَّ نَّالناسَّفيَّحالٍةَّم  َّالناسَّأنَّيتلّمسوهاَّحينماَّيكونَّجْمٌعَّكبيٌرَّم  يستطيع 

نَّد ونَّسبب..َّفتلَكَّ َّوالردّ..َّوإذاَّبسكتٍةَّتَعتريهمَّم  َّواألخذ  َّوالحديث  الضوضاء 

 .”عليهَّالسالم“لحظة ََّملَكَّالموتَّكماَّيقولَّإمامناَّالصادقَّ

 ● نَّهناكَّكلمةٌَّأ ضيفهاَّإ نَّالمعلومات..َّأقرؤهاَّعليكمَّم  َّم  لىَّنفسَّهذهَّالحزمة 

 :(3) الحديث237َّ[َّصفحة3َّكتابَّ]الكافيَّالشريف:َّج

 (ََّّعليهَّالسالم“عنَّأبيَّعبدَّهللا”َّ َّالميّتَّإذاََّحَضره َّالموتَّأوثقه ََّملَك  قال:َّإن 

َّالَّنراهََّّ–الموتَّ  .(ولوالَّذلكَّماَّاستقرَّ–بوثاٍقَّنحن 

 ًَّنَّهذاَّالوثاقَّقدَّيكونَّماديّا َّماديّاًَّولكنَّم  نَّالم ستوىَّالبرزخي،َّوقدَّيكون  م 

َّماَّيكونَّإلىَّعالمَّالبرزخَّوأبعد َّماَّيكونَّعنَّ َّأقرب  ستوىَّالطاقةَّولكنَّفيَّجّوٍ م 

 .عالمَّاألرض

 َّ َّعمليّةََّاالحتضارَّوعمليّةََّإزهاق  َملَكَّالموتَّي وث قَّالميّتَّإذاَّحضره َّالموتَّألن 

َّاإلنسانَّإرباكاًَّكبيراًَّوت َّ وحَّت ربك  ،َّث م َّيأتيناََّهولَّالر  َّتغييراًَّهائالًَّفيَّوضعه  ث  حد 

َّقبٍرَّهائلٍةَّإلعادة َّبرمجته َّإلىََّضْغطة  ّطلع،َّول ذلكَّسيحتاج   .الم 



 َّ تقدّمةَّالحلقات ََّّفيَّعليناَّمر نَّالم  َّفيََّمرابضهاَّفيَّتكونَّقدَّوالمواشيَّاألغنامَّأن ََّّم 

ستقّرةً..َّهادئةًََّّمراعيها َّصلّى“َّهللاَّرسولَّعنَّدورَّوقدَّالذ عر..!َّي صيبهاَّوفجأةًََّّم 

َّفيَّكافرٍَََّّهويََّصوتَََّّسمعتََّّْأنّهاَّبسببَّالذ ْعرَّهذاَّأن ََّّالمعنى:َّهذاَّ”وآلهَّعليهَّهللا

بَََّّضربةٌََّّإنّهاَّالنيران..!َّفيَّجهنّم..َّقْعر َّفيَّالمعنىَّهذاَّبيّنت ََّّوقدَّكافٌر..َّبهاَّض ر 

تقدّمة..َّالحلقات َّ َّفإن ََّّنفسه ََّّالحديثَّوبَحَسبَّالبرزخَّعالمَّفيَّيَحدث ََّّاألمر ََّّهذاَّالم 

اَّالصوت..َّهذاَّيسمعان ََّّالَّوالجن ََّّاإلنسََّ َّفتسمع ََّّالحيواناتَّوسائر ََّّالكائنات ََّّسائر ََّّأم 

 .البرزخََّجحيمَّقْعرَّفيَّالكافرَّهويَّوصوتَّالكافرَّضربة ََّّصوتََّ

 َّجاباًَّرقيقاًَّيَحولَّفيماَّبيننا َّح  نّا..َّولكن  هذه َّالص ورة َّت خبرناَّعنَّق ْربَّعالمَّالبرزخَّم 

نَّه ناَّوبينه َّإلىَّالح َّالبرزخ..َّوم  َّأصواَتَّعالم  َّاألغنامَّوالمواشيَّتَسمع  دَّّالذيَّأن 

نَّالكفّارَّي ؤذَنَّلهمَّ نَّالمؤمنينَّوم  َّالموتىَّم  َّيومَّأمسَّكيفَّأن  َّعليناَّفيََّحلقة  فقدَّمر 

أنَّيَزورواَّأهلهم..َّالَّأعيدَّالتفصيل،َّومّرْتَّالرواياتَّت حدّثناَّعنَّزيارة َّهؤالءَّ

َّص َورهمَّ ؤمنينَّوأن  َّوعلىَّالم  َّعلىَّتلَكَّالبيوت  تمثّلةًَّبطائٍرَّجميلَّيقع  قدَّتكونَّم 

د ر..َّوقدَّتكونَّوقدَّتكون  .تلَكَّالج 

 ● َّ نَّأحاديثَّالعترةَّالطاهرةَّنجدَّأن  نَّخزانٍةَّهائلٍةَّم  إذاَّماَّتصفّحناَّماَّعندناَّم 

نَّعالمَّالبرزخ..َّالبعضَّمنهمَّقدَّعادَّ ه ناكَّحاالتَّكثيرةَّقدَّعادَّفيهاَّأمواٌتَّم 

نَّالموتىَّعادَّبجسٍمَّبرزخيَّّبجسٍمَّت رابيَّ  .أرضيَّبواليةَّالمعصوم..َّوالبعضَّم 

 ََّّاألعماَل َّالتيَّت خبرناَّأن  َّواألحاديث  نَّالروايات  َّماَّعندناَّم  َّإلىَّهذاَّأن  وأ ضيف 

َّهناكَّ َّإليهم..َّوهذاَّيعنيَّأن  ل  َّالد نياَّإلىَّموتاهمَّتص  َّبهاَّأْهل  الصالحةََّالتيَّيَبعث 

نخيّةََّعالمَّالبرزخَّوإْنَّكانْتَّلهاَّتواصالًَّبينَّعالمينا،َّوهذاَّيعنيَّأ َّس  ن 

َّسنخيّةََّعالمَّالبرزخَّهيَّ نَّعالمَّالد نيا..َّفإن  نخيّةٌَّم  خ صوصيّاتهاَّفهيَّفيَّاآلخرَّس 

َّعلىَّجنانَّ َّعالمَّالبرزخَّعالٌمَّدنيوي..َّول ذاَّن طل ق  نخيّةَّالحقائقَّالدنيويّة..َّألن  نَّس  م 

َّعلىَّنيران َّالد نيا..َّون طل ق  البرزخَّأنّهاَّنيرانَّالد نيا..َّفعالم ََّّالبرزخَّأنّهاَّجنان 

َّوق طانه..َّفإنّناَّحينَّن هديَّ َّمعَّس ّكانه  َّنتواصل  ،َّول ذاَّنحن  البرزخَّعالٌمَّدنيويٌّ

َّإليهمَّ ل  َّتلَكَّاألعمالَّالصالحةَّتص  األعمالَّالصالحةَّإلىَّس ّكانَّذلكَّالعالمَّفإن 

َّتغييراًَّفيَّحياتهمَّفيَّعالمَّالبرزخ..َّإلىَّالحدَّّ ث  همَّوت حد  َّالذيَّوردََّفيَّوت فرح 

َّي مكنَّأنَّيكوَنَّعاقّاًَّبعدَّوفاتهما..َّألنّهَّكانَّ َّالولدََّالبارَّبوالديه  َّالشريفةَّأن  الروايات 



باّراًَّبهماَّفيَّحياتهماَّولكنّهماَّحينَّماتاَّتركَّالتواصلَّمعهما،َّوبسببَّتركهَّ

ًَّ َّعاقّا  .للتواصلَّمعهماَّفإنّهَّسي كتب 

 ََّّّالولدَّالعاق َّأيضاًَّأن  َّفيَّحياتهماَّي مكنَّأنَّيكوَنَّباّراًََّّوعندناَّفيَّالروايات  لوالديه 

َّمعهما  .بعدَّوفاتهماَّبسببَّتواصله 

 ● ََّّأعمال ناَّالصالحةَّإلىََّمنَّن حّبَّفيَّعالمَّالبرزخ،َّفن فرحهمَّوقدَّن غيّر ل  ثلماَّتص  فم 

حياتهمَّوقدَّن ؤثّرَّتأثيراًَّكبيراًَّفيََّمصيرهم..َّفإنّناَّقدَّنكونَّباّرينَّبآبائناَّوأ ّمهاتناَّفيَّ

َّحياتهم،َّ ولكنَّبسببَّعدمَّتواصلناَّمعهمَّبعدَّوفاتهمَّقدَّنتحّولَّإلىَّعاقّين..َّوالعكس 

ًَّ  .صحيٌحَّأيضا

 ََّّسنخيّة َّالبرزخَّألن  فهذه َّالص ورةَّت حدّثناَّعنَّأنّناَّقادرونَّعلىَّأنَّنتواصَلَّمعَّعالم 

نخيّةَّالعالمَّالبرزخيَّوإْنَّاختلفت،َّولكنَّفيَّالنهايةَّعالمناَّ عالمناَّاألرضيَّوس 

َّوعالم َّال ًَّدنيويٌّ َّأيضا  .برزخَّهوَّعالٌمَّدنيويٌّ

 ● َّسينَّوفْضلَّزائر نحنَّنقرأَّفيَّالرواياتَّالتيَّتتحدّثَّعنَّفْضلَّزيارةَّالح 

قَّ)عرقةً(َّفيََّطريقَّالزيارة،َّأوَّبسببَّالزحامَّ سينَّإذاَّماَّتعر  َّزائرَّالح  سينَّأن  الح 

نَّك ّلَّعرقٍةَّيتعّرقهاَّزائرَّال َّم  َّهللاَّيَخلق  سينيَّفإن  سينَّفيَّالزيارةَّفيَّالحرمَّالح  ح 

سينَّإلىَّ َّسبعينَّألفَّملكَّي سبّحونَّهللاَّويستغفرونَّلذلَكَّالزائرَّولزّوارَّالح  يخلق 

َّأنَّأتعاملَّمعَّهذه َّالص ورة..؟!َّوي وجدَّكثيٌرَّكثيٌرَّمنهاَّ قيامَّالساعة!َّفكيفَّأستطيع 

 .فيَّثقافةَّالكتابَّوالعترة

 نَّإذاَّماَّانتشَرَّالعََرقَّماٌءَّمالٌحَّيتقذّرَّمنه َّاإلنسان،َّورائحته َّليسْتَّطيّبةَّواإلنسا

َّفإنّهَّسي حاولَّأنَّي عيدَّغسلها،َّوأنَّيستخدمَّالمعّطراتَّللهروبَّمنَّ َّفيَّثيابه  العََرق 

سينَّفيَّ َّ)َعْرقةَ(َّزائرَّالح  رائحةَّالعََرقَّالكريهة..َّولكنَّهكذاَّتقولَّاألحاديثَّأن 

 .جّوَّالزيارةَّهكذاَّأثرها

 ● َّالس جودََّعل سين..َّفإنّه َّتراب،َّولكن  بَّالسبعَّوبالمثلَّت رابَّالح  ج  َّالح  يهَّيَخرق 

َّاألنبياءَّأنَّيَخرقواَّواحداًَّمنهاَّإاّلَّإذاَّ َّع ظماء  التيَّبعدَّالعَرشَّوالتيَّالَّيستطيع 

َّ  .”عليهَّالسالم“أعانهمَّعليٌّ



 َّستوياٍتَّللمادّة َّال َّمعَّم  َّمعهاَّألنّناَّنَعيش  نَّحولناَّولكنّناَّالَّنتواصل  هذه َّالحقائقَّم 

َّأنَّنتجاوزها  .نستطيع 

  ●َّ عراجَّنبيّناَّصلّىَّهللاَّعليهَّوآله“َّاجالمعرَّأحاديث َّالمعراجَّه ناكَّ”..َّم  فيَّأحاديث 

نَّالتفاصيلَّماَّجاَءَّمنقوالًَّعنَّرسولَّهللاَّ نَّالرواياتَّوه ناكَّم  صلّىَّهللا َّعليهَّ“م 

َّالمعراجَّكثيرةٌ،َّ”َّوآله ي حدّثناَّعنَّالجنانَّوماَّفيهاَّوعنَّالنيرانَّوماَّفيها..َّوأحاديث 

فّصلةٌَّجدّاًَّت َّ َّإلىَّآخره ،َّقَْطعاًَّبنحٍوَّمنهاَّرواياٌتَّم  نَّأّوله  خبرناَّعنَّالمعراجَّم 

َّلناَّلقطةًَّ داراةَّوه ناكَّأحاديثَّكثيرة،َّك ّلَّحديٍثَّينقل  إجمالي..َّوقَْطعاًَّبلسانَّالم 

نَّالّلقطات،َّوفيََّطواياَّك ّلَّذلكَّهناكَّص َورَّعنَّ َّلناَّمجموعةًَّم  عيّنةَّأوَّينقل  م 

 .وأهلَّالنيرانَّالجنانَّوأهلَّالجنان،َّوه ناكَّص َورَّعنَّالنيران

 ََّّعنَّأ ناٍسَّيتنعّمونَّفي نَّهذهَّالص َورَّوخ صوصاًَّالص َورَّالتيَّتتحدّث  َّم  البعض 

َوٌرَّ الجنّةَّبسببَّكذاَّوكذا،َّوعنَّأناٍسَّيتعذّبونَّفيَّالنارَّبسببَّكذاَّوكذا..َّهذه َّص 

َّاآلخرةَّونيرانَّاآلخرةَّ منقولةٌَّعنَّالجنانَّالبرزخيّةَّوعنَّالنيرانَّالبرزخيّة..َّفجنان 

نَّاألنبياءَّواألولياء..َّوهذاَّلمَّيدخلَّإليهاَّأحدَّإاّلَّ بشكٍلَّخاّصَّواستثناءاٍتَّمعيّنٍةَّم 

َّواألحاديث َّفّصلته َّالروايات   .األمر 

 َّ َّواألحاديث  نَّالروايات  كالميَّعّماَّجاَءَّفيَّأحاديثَّالمعراج..َّفه ناكَّجانٌبَّم 

نَّالناسَّوعنَّنعيمهمَّولماذاَّه مَّتنعّمواَّ َّوماَّفيهاَّم  َّالتيَّأخبرتناَّعنَّالجنّة  َور  والص 

َّللنيرانَّوماذاَّفيهاَّوعنَّناسهاَّول ماذاَّع ذّبواَّوماذاَّبه ذاَّالنعيم..َّوكذلكَّبالنسبة 

 ..فعلوا

 َّنَّالنيران نَّالجنانَّالبرزخيّةَّوم  َوٌرَّم  هذه َّالص َورَّفيَّاألعّمَّاألغلبَّهيَّص 

َّفَْهمناَّل ماَّيجريَّفيَّالبرزخَّسي عينناَّعلىَّ نَّأن  البرزخيّة..َّوهذاَّماَّق لته َّقبلَّقليلَّم 

َوٌرَّن قلْتَّعنَّرسولَّهللاَّعنَّفَْهمَّجهاتٍَّ َّكثيرةٍَّفيَّثقافةَّالكتابَّوالعترة..َّوه ناكَّص 

َّالم حيطَّ لمه  نَّع  صلّىَّ“جنانَّاآلخرةَّوعنَّجهنّمَّاآلخرة،َّوتلَكَّالص َورَّهيَّإخباٌرَّم 

َّأناٍسَّجنّةََّاآلخرةَّأوَّد خولهمَّإلىَّنارَّاآلخرة..َّ”َّهللاَّعليهَّوآله نَّحالةَّدخول  وليسَّم 

َّفيَّ  .جنانَّالبرزخَّوفيَّنيرانَّالبرزخإنّماَّدَخَلَّالناس 


