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  ُتواصالاُُزالُ ُالُالكالم حطاتُ ُفيُم  حّطة ُُالط ويل..ُط ريقناُم  حطَّة ُُاالحتضار،ُم  ُم 

هوقُ  وح،ُز  حّطة ُُالر  ّطل ع،ُه ولُم  ُالق بر،ُعال مُ ُنّهاإُالق بر،ُمحّطة ُُالرابعة:ُالمحّطة ُُالم 

 :عدّةُعناوينُ ُهناكُالمحّطةُهذهُ ُوفيُالبرزخ،ُعال مُ ُالموت،ُعال مُ 

 (ُ ُالبرزخُوه وُالعال م ُالوسيع  سائلةُالق بر،ُوبعدُذلك  الق بر،ُم  ْغطةُ  الق بر،ُض  وْحشةُ 

ُفيه ل عالمناُالت رابيُاألرضيُالذيُن قطن  ُا وازيا ُم  ُالذيُيكون   .(الفسيح 

  ُُالبرزخهذه ُالحلقة ُعال م  نُحديثيُفيُأجواء  ُم  ُالثالث  زء   .هيُالج 

 ● ُ رُالتيُت دور  ُوالص و  نُالّلقطات  م  زمةُا ُبينُأيديكمُح  ُالماضيةُع رضت  فيُالحلقة 

ُ ُالكالم ُبيُإلىُأحاديث  ُعال مُالبرزخ،ُووصل  م ضامين هاُفيماُي رتبط ُبش ؤونات 

ُنبيّناُاألعظمُ عراج  عراج،ُم  ُ”ُعليهُوآلهصلّىُهللاُ “الم  وجٍزُأنَّ ُوبشكٍلُم  وق لت 

لةُ فصَّ ُم  ُأحاديث  عراجُسيّدُالكائناتُه ناك  ُأيديناُفيماُي رتبط ُبم  ُالتيُبين  األحاديث 

ُاُ–كماُيبدوُُ–ت حكيُلناُ باإليجازُووفقا ُا ُإلىُآخره..ُق ْطعا نُأّوله  عراجُم  تفاصيلُالم 

دارة  .لقانونُالم 

 ُالطوي ُاألحاديث  ُأنَّ ُمعُمالحظة  ُون ق لة  فّاظ  ُعلىُالح  ُوالضبط  ْفظ  الح  بةُ  ع  ُص  ت كون  لةُ 

ُا عراجُالنبّي،ُوق ْطعا نُم  م  ُا عا قاط  ُم  الحديث..ُوه ناكُرواياٌتُوفيرةٌُفيُك ت بناُت مثّل 

داراة س بُقانونُالم   .ن ق لْتُلناُبح 

 ُ ُالجنانُي رُالتيُت حدَّثْتُعنُجناٍنُوعنُأ ناٍسُفيُت لك  ُالص و  ُأنَّ تنعَّمونُفيهاُوبيّنت 

ُهذه ُالرواياتُ ُبْعض  ُأنَّ بسببُكذاُوكذا،ُوعنُنيرانُفيهاُأ ناٌسُي عذّبون..ُق لت 

ُكذاُوكذا،ُوعنُنيراٍنُ رُت حدّثناُعنُجناٍنُيتنعّمُفيهاُأ ناٌسُبف ْعل  وب ْعضُهذه ُالص و 

ُعنُجنان ُالحديث  ُفيهاُأ ناٌسُبف ْعلُكذاُوكذا..ُفيُاألعّمُاألغلبُفإنَّ البرزخُُيتعذّب 

 .وعنُنيرانُالبرزخ



 ُا ُاآلخرة ُأوُأنُأ ناسا فيُجنان  ف ْعالُا ُا ُأناسا ُأنَّ ٌرُن قلْتُلناُالُعلىُأساس  و  ربّماُه ناكُص 

حيط ُللنبّيُاألعظمُ ْلم ُالم  فيُنيرانُاآلخرة،ُوإنّماُه وُالع  عليهُ“ف ْعالُا صلَّىُهللاُ 

ُحا”..ُوآله ُاألشياء  ُحقائق  اإلحاطيُي جعل  هُ  ْلم  ُع  ُالُن عرف  ..ُون ْحن  ْلمه  فيُع  ضرةُا

ْلمهُ   .أسرارُع 

 ُ..ْلم ُالتيُعندناُهيُتعاريٌفُآلثارُالع  ْلمناُن حن..ُفالتعاريف  ُك ْنهُع  ُالُن عرف  ن حن 

ُالُن عرفهُ  ْلمُفن حن  الع  اُماُه وُك ْنهُ  ْلم،ُأمَّ ُالع  نُحقيقة  ُتعاريفُقريبةٌُم  التعاريف 

ُك نُْ ُالُن عرف  الُبالضبط،ُفن حن  إذاُماُأردناُأنُن قايس هُ  ُا ْلمُأساسا ْلمناُالذيُماُه وُبع  ع  هُ 

ُ ُالكبار،ُالمالئكة  ظام،ُالمالئكة  ُالع  الئكة  ْلمُالم  ُع  د..ُوإنّماُمع  حمَّ ُم  ٍدُوآل  حمَّ ُم  ْلم  ُع  مع 

ْلمناُب عُ  ُع  ُأنُن قايس  ُالُن ستطيع  الع رش..ُن حن  لةُ  م  الذينُه مُح  ْلمُالكّروبيّون،ُالمالئكةُ 

ُ ون درك  ُآثارهُ  ْلمناُوإنّماُن درك  ع  ُك ْنهُ  ُالُن درك  نُالوجوه..ُفن حن  ُبأّيُوْجٍهُم  هؤالء 

نُبعيد م  ُالحقيقةُ  عاٍنُت قارب   .م 

 ُنُأن ُم  ُن حن  ظام..ُفأين  ُالع  ْلمُالمالئكة  ُع  ْلمناُوبين  ُبينُع  ُأنُنقايس  فالُن ستطيع 

ٍدُاألعظمُاألعظ حمَّ ْلمُم  مُاألعظمُاألعّزُاألجّلُاألكرم..؟!ُفأنّىُلناُن تحدَّثُعنُع 

ُعنُتلكمُالحقيقة  .بالحديث 

  ●ُ ُوماُي جريُ: وأقولُأعود ُوالنيران  ُفيماُي رتبط ُبالجنان  نُاألحاديث  ُماُعندناُم  بأنَّ

عراجُه وُحديٌثُعنُجنانُالبرزخُ ُالم  ُفيُأحاديث  فيهماُفيُاألعّمُاألغلبُالذيُجاء 

سائلةُفيُق بورهم،ُوعنُنيرانُالبرزخ..ُباع وتهمُوبعدُالم  ُالناسُبعدُم  تبارُأنَّ

ُالبرزخ،ُ ُإلىُنيران  ُإلىُجنانُالبرزخُوالبعضُمنهمُيذهب  نهمُيذهب  ُم  البعض 

إّماُفيُق ْبٍرُجنانيُوإّماُفيُق ْبٍرُنيراني..ُ وحهُ  ُر  نُت قب ر  ُم  نُينام،ُوهناك  ُم  وه ناك 

ُواضحةٌُفيُكلماتهم،ُومرَُّ تقدّمةوهذه ُالتفاصيل  ُالم   .ْتُعليناُفيُالحلقات 

 ● ُمعراٌج ُعنه ..ُإنّهُ  ُالحديث  عراجُالنبّيُالذيُي كثر  ُم  ه ناُه وُأنَّ أنُأ ضيف هُ  ماُأريدُ 

بنا،ُول ذاُفيُهذاُ عراٌجُي رتبط ُشأنهُ  م  ا،ُإنّهُ  ُشأنا عارجه  واحدُوماُه وُبأعلىُم 

ُبماُه وُ حّمدٌُب ذاته  عراجُش ّرعْتُالصالة..ُفم  ه وُالم  ه وُليسُبحاجٍةُإلىُص الةٍُألنّهُ 

ُص التناُ تقّومةٌُبذْكره ..ُفإنَّ ص التناُم  ُإلىُصالة،ُوحقيقةُ  الصالة..ُفالُي حتاج  حقيقةُ 



ٍدُ حمَّ نُن وريّةُم  ُهيُم  ُالن وريّة  ُتلك  وهر  وج  قيقةُ  نُن وريٍّةُفح  ُفيهاُم  صلَّىُهللاُ “إْنُكان 

 .”عليهُوآله

 ُُّالذيُت حد عراجه  نُالحقائقُفيُم  ُم  وب يّنْتُالكثير  ش ّرعْتُالصالةُ  ُعنهُ  ثناُالروايات 

ي رتبط ُ ُشأن هُ  عراج  ُهذاُالم  ..ُففيُالحقيقة  التيُت رتبط ُبع المناُاألرضي،ُبدينناُن حن 

حّمٍدُ  .”صلّىُهللاُعليهُوآله“بنا،ُالُبم 

 ُثال،ُوه و ْصر..ُعلىُسبيلُالم  دودُلهاُوالُح  ٍدُالُح  حمَّ ُم  عارج  ثاٍلُم  م  م جّردُ 

نُذلك ُم  ُوأكبر  فهيُأعمق  اُالقضيّةُ   .تقريبي..ُأمَّ

 ● ُفيُكتابُ]الخصال[ُللشيخُ”ُعليهُالسالم“وقفةُعندُحديثُاإلمامُالصادق

 :(ُفيُأبوابُالواحدُإلىُالمئة3الحديثُ)660ُصفحةُُ–الصدوقُ

 (ُُعليهُالسالم“عنُصباحُالمزني،ُعنُأبيُعبدُهللا”ُ ىُهللاُ صلَُّ“قال:ُعرجُالنبيُّ

ُوآله ُفيهاُالنبّيُ”ُعليه  ُوجلَّ عزَّ نُمّرةُإاّلُوقدُأوصىُهللاُ  مائةُوعشرينُمّرة،ُماُم 

عليهُوآله“ أكثرُمّماُأوصاهُ”ُعليهمُالسالم“بالواليةُلعليُواألئمةُ”ُصلَّىُهللاُ 

 .(بالفرائض

 ُُمعُأمثالناُوال ُالصادق  داراتي..ُفماذاُي صنع  وْجهُ وحتّىُهذاُالبيانُه وُبياٌنُم 

ُعلّيٍُوالفرائض..ُوالق رآنُص ريٌحُوواضٌحُفيُذلك..ُكماُفيُ ُوالية  قايسةُبين  للم 

67ُُاآليةُ ُقيمٍةُللفرائض  ُرسالته..{..ُأيُّ منُس ورةُالمائدة:ُ}وإْنُلمُتفعْلُفماُبلّغت 

داراةُيأتيُ ُك ّلُهذه ُالم  ُأئمتنا..؟!ُومع  ُهذه ُاآلية..؟!ُولكنُماذاُي صنع  أمام ُمضمون 

ُالعترةُوينقضواُمعارفهمُنقضام ُكيُي ضعّفواُأحاديث  ُوع لماءُالشيعة   !!..راجع 

 ُلقانون ُا ْفقا نُالحقيقةُو  تحدّثْتُعنُجانٍبُم  لها..ُوالروايةُ  دودُ  الُح  ُالنبّيُ  عارج  فم 

حّمدٌُ نُذلك..ُم  م  ُا أعلىُشأنا ْصر،ُبلُالقضيّةُ  لهاُوالُح  ُالنبّيُالُحدَُّ عارج  دارة..ُم  الم 

عليهُوآلهصلَُّ“ نُ”ُىُهللاُ  م  ُإلىُهللاُ  ُالمعارجُإنّماُتعرج  ُالمعارج..ُك لُّ عراج  هوُم 

ُ نُخالل  ُم  ُالمعارجُتعرج  ُالمعارج..ُفك لُّ عراج  حّمدٌُه وُم  حّمدٌُالُي عرج،ُم  خالله..ُفم 

حّمٍدُ حّمٍدُوبم   .”صلّىُهللاُعلبهُوآله“م 

 ُالحديثُ[8جُالبرهان:ُ]تفسيرُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُحديثُعندُوقفة

 :الطوسيُالشيخُعنُمنقولٌُُوهوُ(28)



 (ُُأباُجعفرُالباقر ”ُعليهُالسالم“عنُعبدُهللاُبنُعجالنُالسكونيُقال:ُسمعت 

رسولُهللاُ جرةُ  ُعلّيُوفاطمةُح  جرةٍُفيزيائيّةُ–يقول:ُبيت  ُعنُح  -الحديثُه ناُليس 

ُرّبُالعالمين،ُوفيُقعرُبيوتهمُف رجةُمكشوطةٌُإلىُالعرشُو ُ–س ْقفُبيتهمُعرش 

ُُ–إنّهاُ ُوكلَّ ومساءا ُا ُعليهمُبالوحيُصباحا تنّزل  ُالوحيُوالمالئكة،ُوالمالئكةُ  عراج  م 

ُفوجهم،ُفوٌجُينزلُوفوٌجُيصعد  .(ساعٍةُوطْرفةُعين،ُوالمالئكةُالُينقطع 

 ..حّمد حّمٍدُوآلُم  ُم  حّمدٌُُهذه ُمعارج  ُاألكبرُه وُم  عراج  عليهُوآله“والم  ”..ُصلَّىُهللاُ 

ٍدُ حمَّ ُم  ٍدُوآل  حمَّ ُمعارجُم  نُآثار   .”عليهمُالسالم“هذه ُآثاٌرُم 

 ● إلىُأنُتقولُالرواية: 

 (ٌُسقَّفة ُالع رش،ُف ب يوتهمُم  غير  ُا وكانواُي بصرونُالع رشُوالُي جدونُلب يوتهمُس ق فا

ُالم عارج  نُبع رشُالرحمن،ُوم  وحُف وٌجُبعدُفوجُالُانقطاع ُلهمُوماُم  ُوالر  الئكة 

عراجُالمالئكة نّاُإاّلُوفيهُم  ُم  نُب يوتُاألئمة   .(بيٍتُم 

 ● ُْلٌق ُخ  وح  وحُف وٌجُبعدُفوجُالُانقطاع ُلهم(ُالر  ُوالر  ُالمالئكة  عارج  قوله:ُ)وم 

ُفيُالرواي ُالفاطميّة،ُول ذاُجاء  ُالحقيقة  ظاهر  نُم  م  وحُالذيُعظيٌم..ُإنّهُ  ُالر  ُأنَّ ات 

ُالفاطميّة نُمظاهرُالحقيقة  ظهٌرُم  ُفيُس ورةُالق ْدرُه وُفاطمة..ُم  ر   .ذ ك 

 ● ُ ُعنُبيوت  سقَّفةٌُبع رشُالرحمن(ُهذه ُبيوتهم..ُإنّنيُأتحدّث  قوله:ُ)ف ب يوتهمُم 

ُ ُالطينُفيُعالم  ثلماُبيوت  نُآثارهمُم  ُالحقائقُم  ُالحقائقُفيُعالم  الحقائق،ُوبيوت 

اُال نُآثارهمُأيضا ُهيُم  ُالحقائق  فيُعالم  ا..ُفبي وت همُالحقائقيّةُ  نُآثارهمُأيضا ُم   .طين 

 ُغيرُع ْرش ُا مُس ق فا ُرّب ُالعالمينُوالُي جدونُلبيوت ه  بيوت همُالتيُس ْقف هاُع رش 

ُالحقائقُوالوجود عارج   .الرحمن..ُهذه ُهيُم 

 ُُّبهذاُالمعراجُالوحيدُالذيُحد ر  حّمدٌُالُي ْحص  داراة،ُفم  ُالم  وحدّثوناُبلسان  ثوناُعنهُ 

يرتبط ُبش ؤونناُوأحوالنا..ُدينناُش ّرعُفيُهذاُ وإنّماُأخبروناُعنُهذاُالمعراجُألنّهُ 

ُماُأخبروناُهوُ نُجملة  ُهذاُالمعراج،ُوم  المعراج،ُولذاُأخبروناُعنُبعضُص ور 

وما ُالبرزخُ  وماُفيهاُوعنُنيران  ُالبرزخُ  فيها..ُوحدَّثوناُُأنّهمُأخبروناُعنُجنان 

ُعنُجنانُالبرزخُ ُالحديث  ُأكثر  ماُعنُجنانُاآلخرةُعنُنيرانُاآلخرة،ُولكنَّ ُا شيئا

ُ ُنيران  نُالناس،ُوألنَّ فيهاُم  دُ  ُجنانُاآلخرة ُالُي وج  وعنُنيرانُالبرزخ..ُألنَّ



وتهمُيذهبونُإلىُجنانُالبرزخ ُ ُبعدُم  نُالناس..ُإنّماُالناس  فيهاُم  دُ  ُاآلخرة ُالُي وج 

باتْتُواضحة ُالص ورةُ  أنَّ ُالبرزخ..ُوأعتقدُ   .وإلىُنيران 

 نُالمقطعُهذاُعندُوقفة سينُزيارةُم  ُالجنان[..ُ]مفاتيحُكتابُفيُاألولىُالم طلقةُ ُالح 

سينُن خاطبُ ُنحنُ   :العباراتُبهذهُالزيارة ُُهذهُ ُفيُالح 

 (أظلّةُالع رش،ُو لد،ُواقشعّرْتُلهُ  ُفيُالخ  ُسكن  ك  ُد م  أنَّ ُأشهدُ  جميع  بكىُل هُ 

نُ ،ُوم  ُوماُبينه نَّ ُالسبع،ُوماُفيهنَّ السماواتُالسبع،ُواألرضون  الخالئق،ُوبكْتُلهُ 

ْلقُربّناُوماُي رىُوماُالي رى نُخ   .(يتقلَّبُفيُالجنّةُوالنارُم 

 ُنُيتقلَّبُفيُالجنّةُوالنار ُالزيارة:ُ)وم  إليهاُه ناُهيُقول  اإلشارةُ  التيُأ ريدُ  الّلقطةُ 

لُْ نُخ  ُاآلخرة ُونيرانها،ُم  ُبك ّلُأنواعها..ُعنُجنان  ُه ناُعنُالجنان  قُربّنا(ُالحديث 

 .وعنُجنانُالبرزخُونيرانها

 ُنُالذينُدخلوا ُاآلدميّينُيتقلّبونُفيهاُم  فإنَّ ُالبرزخُ  ُالبرزخُونيرا ن  ُل جنان  اُبالنسبة  أمَّ

سائلة الم  ُبْعدُ  لواُإلىُالنيران  نُالذينُد خ   .إلىُالجنانُأوُم 

 ُ سائلة..ُوكذلك  ْبرُالم  نُالذينُيأتونُع  ه مُق ْسٌمُم  ُالبرزخُ  ُإلىُجنان  ُيدخلون  الذين 

ُنيرانُالبرزخُهؤالءُ ل  نُدخ  ُالبرزخُوم  لُجنان  نُد خ  الذينُي دخلونُإلىُالنيران..ُف م 

ُالخُ  قام  نُه مُفيُم  معُم  ُا ُالنيران..ُق ْطعا ُوفيُتلك  ُالجنان  ُه مُالذينُيتقلّبونُفيُتلك  دمة 

ُالجنانُ نُالس ّكانُالجنانيّينُفيُتلك  ُوم  نُالمالئكة  ُوالنيرانُم  ُالجنان  وإدارة ُش ؤون 

ُاآلخرة ُونيرانُاآلخرة  .أوُفيُالنيران..ُوكذاُالكالم ُفيماُيرتبط ُبجنان 

 ُ،خلّدون ُالعين،ُوفيُالجنانُالولدانُالم  ور  ُالح  ففيُالجنانُالمالئكة ،ُوفيُالجنان 

س بُقوانينُوحتّىُفيُالجن وجودونُولكنُب ح  انُالبرزخيّةُهؤالءُالجنانيّونُم 

ُ ُمالكُخازن  الظ ُالشداد،ُوه ناكُأعوان  الغ  ُفه ناكُالمالئكةُ  اُفيُالنيران  البرزخ..ُوأمَّ

خلوقاٌتُ النار..ُه ناكُم  ُزبانيّةُ  فيُالنيران  ُا ا،ُوه ناكُأيضا النيرانُوأعداد ه مُهائلةٌُجدّا

 .جهنّميّة

 ٍرُن ق لْتُإليناُت حدّثناُعنُهذه ُالرو و  ُالتيُحدَّثتناُعنُعقاربُعنُأفاعيُعنُص  ايات 

ُكائناٌتُجهنّميّةٌُموجودةٌُ ُالنيران..ُت لك   .كائناٍتُت سكن 



 ● ُن نُيتقلَّبُفيُالجنّةُوالنارُم  إلىُزيارة ُسيّدُالش هداء..ُقولُالزيارة:ُ)وم  أعودُ 

ُياُأباُ نُالباكينُعليك  ْلقُربّنا(ُأيُم  ُخ  ُوالنار  ُالذينُي تقلّبونُفيُالجنّة  عبدُهللا،ُأ ولئك 

ُربّنا ْلق  نُخ   .م 

 ُ المسؤولونُعنُإدارةُتلك  ّزانها،ُوالخّزانُه مُالمالئكةُ  فيُجنانُاآلخرةُس ّكانهاُوخ 

ُ دير  ُالجنانُوه وُحارس هاُوم  رضوان،ُفرضوانُه وُخازن  الجنان..ُإنّهاُمنظومةُ 

ُاألفواجُالتيُالُيعلم ُع حّمدُتلك  حّمدٌُوآلُم  وسالمهُعليهم“ددهاُإاّلُم  ُهللاُ   .”صلوات 

 ُ ُم الحظة  ُوالنيران..ُمع  ُوس ّكانُالنيرانُه مُالذينُيتقلّبونُفيُالجنان  ُالجنان  فس ّكان 

ُ نُاألعوان  ُالزبانيّة،ُم  نُالمالئكة  داد،ُم  ُالش  ُالغالظ  نُالمالئكة  ُس ّكانُالنيرانُم  أنَّ

همُفيُلمالكُخازنُالنيرانُوسا ُالجهنّميّةُاألخرىُأولئكُنعيم  ئرُالمخلوقات 

جودهمُهناك..ُولتقريبُالص ورة ُأقول  :و 

 ُالذي عراجهُ  م  ُنبّيٍُلهُ  ُاألنبياءُلهمُمعارج،ُوك لُّ ُعندناُفيُبعضُالرواياتُأنَّ نحن 

دُ حمَّ ُم  ُالمعارجُفذلك  عراج  المعارجُوم  ُوال”ُصلَّىُهللاُعليهُوآله“ي ناسبه ..ُأّماُسيّدُ 

فيُهذه ُالجهة ُعنهُ  ُلناُبالحديث   .شأن 

 ُثال:ُي ونس ُذ وُالنونُُ–علىُسبيلُالم  النبيُّ ُفيُبطنُالحوتُكماُُ–إنّهُ  كان  عراجهُ  م 

 .تقولُبعضُالروايات

 ُجودهمُفي ُالنيرانُفيُو  ُنعيم ُمالئكة  عراجُي ونسُفيُبطنُالحوتُفإنَّ ثلماُكانُم  فم 

همُهُ  جهنّمُنعيم  ل قهمُالنيران..ُزبانيّةُ  هيَّئهمُوخ  قدُأعدَّه مُو  ُهللاُ  س به..ُألنَّ ُب ح  ناك..ُك لٌّ

ُله ل ق  يّسٌرُل ماُخ  ُم   .ل ذلكُوك لٌّ

 ● ُن قدّسةُوهيُزيارةٌُوردْتُم  ُالم  زيارةُالناحية  حينماُنقرأُ  ُا ُالمعنىُجليّا ويتّضح 

ُبهاُسيّدُالش هداءُفيُيومُعاشوراء ُزمانناُنزور  الزيارةُمّماُجاءُفيُهذه ُ…ُإمام 

ُسيّدُالش هداءُ ب  ُن خاط   :”عليهُالسالم“الشريفة،ُونحن 

 (ُُالمآتمُفي ؤمنين،ُوأقيمْتُلك  ُأميرُالم  قّربينُت عّزيُأباك  الم  المالئكةُ  واختلفْتُجنودُ 

نانُ ورُالعين،ُوبكْتُالسماءُوس ّكانهاُوالج  ُالح  أعلىُعليّين،ُولطمْتُعليك 

ُوأقطارها،ُوالبح ّزانها،ُوالهضاب  ُوولدانهاوخ  ُوحيتان ها،ُوالجنان   .(…ار 



 ● ُ ؤمنين(ُهذاُالكالم ُأميرُالم  قّربينُت عّزيُأباك  الم  المالئكةُ  قوله:ُ)واختلفْتُجنودُ 

ؤمنينُ ُالم  ُعنُعالٍمُبرزخي..ُأمير  ُن تحدَّث  والُن حن  ُا جازيّا م  ُا ُكالما عليهُ“ليس 

وجودةٌُفيُعالمناُهذاُولكنّناُالُن را”ُالسالم حقيقةُاحقيقةٌُم  ها،ُوليسْتُحقيقتهُ 

 .برزخيّة

 ● ُُالع لى..ُوأعلى ُالمآتمُفيُأعلىُعليّين(ُأيُفيُالسماوات  قوله:ُ)وأقيمْتُلك 

ُمعُالجنانُاأل خرويّةُويسموُعليها  .عليّينُعالٌمُيتمازج 

 ُ قاٌمُآخرُه وُأعلىُعليّين..ُوهذه ه ناكُفيُالجنانُمقاٌمُه وُمقام ُعليّين،ُوه ناكُم 

نُالجنانُفيُ ُمعُالجنانُوه وُأعلىُم  يتمازج  ُا ُلعالٍمُكبيٍرُجدّا ُهيُعناوين  المنازل 

بهمُ حّمد..ُجنّاتهمُالخاّصةُ  ُم  ٍدُوآل  حمَّ ُم  ُجنّات  ُهيُنشآٌتُفيُفناء  بعضُنشآته..ُتلك 

 .”السالمعليهمُ“

 ● ُُه نا ورُالعين(ُالحديث  ُالح  ُالمآتمُفيُأعلىُعليّين،ُولطمْتُعليك  )وأقيمْتُلك 

ُالبرزخ..ُقدُ بعالم  لهُ  ُأعلىُعليّينُالُعالقةُ  ُأنَّ ُاآلخرةُباعتبار  عنُس ّكانُجنان 

نُ ُص ورةٌُرمزيّةٌُفيُجنانُالبرزخ،ُولكنُأعلىُعليّينُعالٌمُأعلىُبكثيٍرُم  تكون 

ُاآلخر حّمدُجنان  ُم  ُآل  جنان  ُجنانهمُ”..ُعليهمُالسالم“ة..ُإنّهاُأفنيةُ  إنّهاُفيُأفنية 

ُبهمُ  .”عليهمُالسالم“الخاّصة 

 ● ُرادُه ناُهيُالجنان ّزانها(ُالم  نانُوخ  قوله:ُ)وبكْتُالسماءُوس ّكانهاُوالج 

ُفيهاُسُ  ُالجنانُاأل خرويّةُليس  ُه ناُباعتبارُأنَّ ّزان  ُالخ  ر  نُاأل خرويّة،ُوذ ك  ّكانُالُم 

ّزان هاُه مُالذينُيقطنونُفيهاُوي شرفونُعليها نُالجّن..ُوإنّماُخ   .اإلنسُوالُم 

 ُ)ُوولدانها ُوحيتان ها،ُوالجنان  ُوأقطارها،ُوالبحار  وأّماُقولُالزيارة:ُ)والهضاب 

فيُسياقُالعلوُ ُالجنانُمّرتين..ُمّرةُا ْكر  ذ  الجنانُه ناُهيُالجنانُالبرزخيّة..ُفوردُ 

ورُحينُتق ُالح  ُالمآتمُفيُأعلىُعليّين،ُولطمْتُعليك  ولُالزيارة:ُ)وأقيمْتُلك 

ُاألسفل:ُ ُانتقلناُإلىُالجهة  ّزانها(ُث مَّ نانُوخ  العين،ُوبكْتُالسماءُوس ّكانهاُوالج 

ُوولدانها(ُحديٌثُعنُالجنانُ ُوحيتان ها،ُوالجنان  ُوأقطارها،ُوالبحار  )والهضاب 

 .البرزخيّة



 ● ُّاإلدراكي ُبحواّسنا،ُالق درةُ  ُاألشياء  ُبعض  ك  ُن در  تعدّدة..ُن حن  عندُاإلنسانُآفاقهاُم  ةُ 

ُهيُالتيُ ُحواّسٍ ْمس  ُالتيُت عرفونها..ُخ  ُعنُالحواّسُالخمسة  ُالحديث  يكون  ُا ودائما

دركاتنا..ُوقدُ نُم  ُل مساحٍةُكبيرةٍُم  هّمة  ُالحديثُعنهاُوهيُمنُالمصادرُالم  يكثر 

ي ُأنّهُ  ُعنُاإلنسان  ُهوُحاّسةٌُالُعالقةُيذهب  كثيرةا..ُفإحساس ناُبالزمان  ُا ُحواّسا ملك 

ُهذاُالشيءُأثقلُ لهاُبهذه ُالحواّسُالخمسة..ُوإحساسناُبالمكانُكذلك،ُوإحساس ناُبأنَّ

ُكثيرةٌُعندُاإلنسان نُهذا..ُفهناكُحواسٌّ  .م 

  ُنُخالله ُالوجدانيُعندُاإلنسان..ُوه وُالجانبُالذيُم  ُالجانب  ُكذلك  ُُوه ناك  ك  ن در 

فيُجانبهاُالمعنوي،ُ ،ُاأللم ،ُالّلذةُ  ،ُالعواطف  كاتُالوجدانيّةُمنها:ُالمشاعر  در  الم 

 .التعّجبُ 

 ُنُط ريقُالع قلُتأتينا كهاُبع قولنا..ُفم  التيُن در  دةُ  جرَّ لميّةُالم  ُالع  دركات  ُالم  وه ناك 

نُطريقُالحوا دركات،ُوكذلكُم  نُط ريقُالوجدانُتأتيناُم  دركات،ُم  ّسُبغّضُم 

أ خرى ُا ُحواّسا  .النظرُعنُهذه ُالحواّسُالتيُنعرفهاُفإنّناُنمتلك 

 ُُوالتجاربُوألسباٍب ختزنةٌُفيُف ْطرةُاإلنسان..ُمعُمرورُالوقت  علوماٌتُم  وه ناكُم 

ُهذه ُالمعلوماتُوتظهر..ُ)وأناُالُأتحدّثُه ناُعنُمفهومُاإلشراقُ ختلفٍةُقدُتتفتّق  م 

و ُالفلسفي،ُولكنّنيُأفهمهُ  حّمٍدُوآل  حّمدُوحديثُم  ُم  حّمٍدُوآل  ل ماُجاءُفيُكتابُم  ُا فقا

اإلغريقُأوُالص وفيّةُأوُالعرفانيّون( فالسفةُ  حّمد..ُوالُشأنُليُبماُقالهُ   .م 

 نُشخٍصُإلىُآخر ُم  د سيّةُعندُاإلنسانُوهذه ُتختلف  الح   .وه ناكُالقدرةُ 

 ُُالحواجزُالماديّة،ُالبصيرةُ ”..ُالبصيرة“وه ناكُماُه وُأبعدُوأعمقُوهي تخترق 

ُاإليماني،ُوحينئٍذُتكونُلهاُ ُبسببُصفائه  وهذه ُالبصيرةُقدُيكتسب هاُاإلنسان 

عنُاإليمان،ُ ُاإلنسانُهذه ُالبصيرةُبعيداُا ينال  ُبها..ُوتارةُا خ صوصيّاتهاُالتيُتمتاز 

نخيّةُهذه ُالبصيرةُتختلفُعنُسنخيّةُ ْبرُالصفاءُالتكويني..ُولكنُس  ينالهاُع 

تولّدةُمنُالصفاءُاإليماني..ُفه ناكُصفاٌءُإيمانيُوه ناكُصفاٌءُتكوينيا  .لبصيرةُالم 

 ُ،ُه ناُعنُالعقيدة ُالحقيقيّة نُالعقيدةُالصافيةُوأناُأتحدّث  الصفاءُاإليمانيُينشأُم 

ُللنصوصُوالمعلومات..ُ ُالقراءة ُوالحفظ  نُخالل  ُم  الحقيقيّةُالُت نال  ُالعقائدُ  وتلك 



ُع يجب  ُا ُعليناُقطعا ُعليناُأنُنتعلّم،ُيجب  ُعليناُأنُندرس،ُيجب  ليناُأنُنقرأ،ُيجب 

ُعليناُأنُنتفّهم ُعليناُأنُنتدبّر،ُيجب   .أنُن فّكر،ُيجب 

 ُ ُفيُقراءةٍُليسُفيهاُتدبُّر،ُأالُالُخير  م،ُأالُالُخير  ْلٍمُليسُفيهُتفهُّ )أالُالُخيرُفيُع 

ُسيّدُا  .”عليهُالسالم“ألوصياءُفيُعبادةٍُليسُفيهاُتفكُّر..(ُكماُيقول 

 ُن حقيقيّة..ُفماُم  عبادةُا ُالعبادةُ  ْلمُإذاُكانْتُتلك  نُم صادرُالع  م صدرُم  ُا أيضا والعبادةُ 

نُقلبه ُعلىُلسانه..ُوأناُ ُالحكمةُم  إاّلُوتفّجرْتُينابيع  ُا ُصباحا أربعين  ُهللُ  عبٍدُأخلص 

ضماٌرُواس ضمار..ُفهذاُم  ُبكمُفيُهذاُالم   .ٌعُوم ضطردالُأ ريدُأنُأخوض 

 ● ُُالعالمُالترابي نُخاللهاُأنُيتجاوز  ُم  إدراٍكُعندُاإلنسانُيستطيع  ق درةُ  البصيرةُ 

ُ ُتلكُالبصيرة..ُوه وُترابيٌّ أنُيرىُماُالُيراهُالترابيّونُمّمنُالُيملكون  في مكنهُ 

أنُ ُالحدودُوالحواجز..ُي مكنهُ  بتلكُالبصيرةُيستطيعُأنُيتجاوز  ا،ُولكنّهُ  أيضا

س بهيتواصلُ  ُب ح  ك لُّ ُا  .ُمعُعالمُالبرزخ..ُوقطعا

 ُنُالمراتبُوالع لومُوالتخّصصات عالم ُالبصيرة ُعالٌمُواسٌع،ُوفيُهذاُالعالمُه ناكُم 

بصيرتان ُالكثير..ُوالبصيرةُ   :هناكُالشيء 

  —ٌُعنُ: اإليمانيُالصفاءُإلىُمّردهاُبصيرة حدّثاُا ا(ُأيُم  حدّثا ُم  ثالهاُ)كانُسلمان  وم 

..ُه ُهللُ إمامه  نُأخلص  ُقبلُقليل:ُ)م  ُإليه  نُمظاهرهاُماُأشرت  ذه ُالبصيرةُالتيُم 

فيُعّزُ دُ  نُزه  ُعلىُلسانه(ُأوُ)م  نُقلبه  ُالحكمةُم  تفّجرْتُينابيع  ُا ُصباحا أربعين 

ُهللاُ ُالد نياُوف ضَّلُذ لّها ُالرواياتُتقولُأنَّ دُفإنَّ حمَّ ُم  ٍدُوآل  حمَّ وارُم  ّزهاُفيُج  علىُع 

نُغيرُهدايةُ سبّبُل هدايتهُُ–يهديهُم  نُغيرُم  نُغيرُتعليمُُ–أيُم  م  أيُُ–وي علّمهُ 

علّم نُغيرُم   .(- م 

 ُنُكالمُاألئمة عليهم“هذاُه وُالمرادُم  ُهللاُ  ُالبصيرةُالتيُ”..ُصلوات  إنّهاُأجواء 

نُد ونُالتواصلُأْصل ُ ُم  ُاإليمانيُالُيتحقّق  ُاإليماني..ُوالصفاء  هاُوأساس هاُالصفاء 

ُ ُت رابُنْعلُإمام  تحت  وجوهرهُ  عدنهُ  وم  نبعهُ  ُاإليمانُوم  ُم صدر  ُزماننا..ُفإنَّ معُإمام 

نُه ناُيأتيُاإليمان  .زماننا..ُم 



  —ردَّهاُب صيرةٌُُوه ناك الذيُي نشأُعندُبعضُوه وُالصفاءُ: التكوينيُالصفاءُإلىُم 

ا..ُكالم رتاضينُ ُجدّا ُالباطنيّةُالعميقة  رتاضينُالذينُي مارسونُالرياضات  الم 

 .الهندوسُمثالاُ

 نُالمقطعُهذاُعندُوقفة ناجاةُم  ُالحقيقيّينُعلّيٍُُأولياءُعنُيتحدّثُوالذيُالعارفينُم 

اُُعرفواُالذي  :فيهاُجاءُمّماُالن ورانيّة..ُبالمعرفةُ ُعليّا

 (ُُوفيُرياض ُالم الطفة  ُبكأس  حبّة  نُحياضُالم  ُيرتعون،ُوم  الق ربُوالمكاشفة 

طاء ُعنُأبصارهم،ُوانجلتُ ُالغ  ف  دون،ُقدُك ش  ُالم صافاةُي ر  يكرعون،ُوشرايع 

الشّكُعنُق ل وبهمُ خالجةُ  يبُعنُع قائدهمُوضمائرهم،ُوانتفْتُم  ظ لمةُالر 

سبقُالسعادة ُفيُوسرائرهم،ُوانشرحْتُبتحقيقُالمعرفةُصدورهم،ُوعلْتُلُ 

جلسُاإلنسُ ُفيُم  ربهم،ُوطاب  ُش  عاملة  عينُالم  ُفيُم  هم،ُوعذ ب  م  م  الزهادةُه 

ّرهم  .(س 

 ● ُُعنُالبصيرةُالتيُأساس ها طاء ُعنُأبصارهم(ُه ناُالحديث  ُالغ  ف  :ُ)قدُك ش  قوله 

 .الصفاءُاإليماني

 ُالبرزخُبط ري ُأنُيتواصلواُمعُعال م  ُالبصيرة ُيستطيعون  قٍةُوبأخرى..ُفأصحاب 

كاشفاٍتُعنُبعضُ نُم  ُل ماُي نق لُفيُبعضُاألحيانُم  تبته..ُوبالنسبة  س بُر  ُب ح  وك لٌّ

كاشفاتُصحيح،ُولكنّنيُ نُهذه ُالم  ُم  البعض  ُا ها،ُولكنُق ْطعا ُأكثر  األولياءُأناُالُأقبل 

إلىُالصفاءُاإليمانيُوإنّماُأردّهُإلىُالصفاءُالتكويني  .الُأردّهُ 

 ● ناجاةُالعارفينُه وُنْفسُم ضمونُكالمُسيّدُهذاُالمضمو نُالمذكورُفيُم 

فيُ ُا ُكانُسيّدُاألوصياءُواقفا نيُحين  ُ”ُواديُالسالم“األوصياءُل حبّةُالع ر  ث  ي حاد 

حتبينُ م  ُا ل قا ح  ُا ل قا ُلرأيتهمُح  ُلك  ف  ؤمنينُالبرزخيّينُوي ؤانسهم..ُقالُله:ُ)لوُك ش  الم 

 .يتحادثون(

 ن نُم  إلىُصفاءُاإليمان،ُوهذه ُهذه ُالعبائرُم  اجاةُالعارفينُتتحدّثُعنُبصيرةٍُتستندُ 

ج بُ بُالشكوك،ُوح  ج  بُالمعنويّة:ُح  ج  بُ)ت خترقُالح  ج  ُالح  تخترق  البصيرةُ 

ُ سيّةُالترابيّةُوتذهب  ُالح  ب  ج  ُالح  هل(ُوت خترق  بُالج  ج  بُالظ نون،ُوح  ج  األوهام،ُوح 



ُبدرجٍةُوأ خرىُمعُالعالمُالبرزخيُفيُإلىُماُوراءُالمادّة..ُوي مكنهاُأنُتتما زج 

نهاُماُيعلو،ُومنهاُماُيسفل تباينة،ُوفيُدرجاٍتُم  ختلفة،ُفيُأوقاٍتُم  ستوياٍتُم   .م 

 نُأعلىُدرجةٍُُعنُحديثٌُُالشعبانيّةُالمناجاةُفيُه ناك نُالكْشفُهذاُم  ُهذهُ ُوم 

نُالبصيرة ناجاة ُُعنهاُتحدَّثتُُْالتيُالحقائقُهذهُ ُوم  ُإلىُمّردهاُوالتيُالعارفينُم 

اُُاإليماني.ُالصفاء ْلما جود ُُالُأنّه ُُع  ُوهذهُ ُبيننا..ُاألوصافُهذهُ ُألصحابُ ُو 

ثْلُيدّعونُالذينُالمولويّة ُُاليمانيّة ،ُالمجموعات ّهالُهؤالءُالمعانيُهذهُ ُم   .ج 

 ُبالظاهرُوي تق نه..ُكما ُا ْلما ُهذه ُاألغوارُماُلمُي حْطُع  ُأحدٌُأنُي درك  لنُيستطيع 

ُهللاُعليهم“خاطبهمُن ُ )إنّيُمؤمٌنُبظاهركمُوباطنكم،ُبسّركمُ”:ُصلوات 

أنُنستوفيُش روطه،ُوهؤالءُالُي ميّزونُبينُ وعالنيتكم..(ُاإليمانُبالظاهرُالب دَُّ

..ُفهؤالءُالُي ميّزونُبينُ ع هاُعليٌّ ض  الفاعلُوالمفعولُو  الفاعلُوالمفعول..!ُوقواعدُ 

ُعلّيٍُحتّىُيست ُثقافة  ُأبجديّات  ُاألمور..ُهؤالءُالُيستطيعون  طيعواُأنُي دركواُبواطن 

ُهذاُعنُبصيرةٍ؟ ف  نُالكالمُسطرينُصحيحين..ُفهلُيكش  مواُم   أنُي حك 

 ُجزرةُاألدبُالعربيُفاذهبواُإلى ُالعربيّةُوم  ُالّلغة  ذبحة  إذاُأردتمُأنُتّطلعواُعلىُم 

نقذُالعالمي“قناةُ ُظواهرُاألمور..ُ”ُالم  التابعةُللمجموعةُاليمانيّة..ُجهاٌتُتجهل 

ُبواطنُاألمور..؟  !فأنّىُلهاُأنُت درك 

 ُإيماٌنُبظاهٍرُوباطن..ُهذا ُالعترةُالطاُاإليمان  ق  اُالذينُيدّعونُه وُمنط  هرة،ُأمَّ

الضاللة،ُوهؤالءُجوهرُالغّي،ُوهؤالءُ نُد ونُالظاهرُفهؤالءُن جاسةُ  الباطنُم 

 .جوهرُالك فرُبمنهجُعلّيٍُوآلُعليُّ

 ُ مُالظاهرُ)فيُلغته  ُإلىُالباطنُعليهُأنُي حك  أنُيل ج  نُأرادُ  دينناُظاهٌرُوباطن..ُوم 

ُوأخالقهُوجميعُأ ُوط قوسهُوعباداته  بابُوأحكامه  جزائه..(ُحينئٍذُي مكنُأنُي فت حُلهُ 

ُمحّمدُ ُآل   .”عليهمُالسالم“الباطن..ُهذاُهوُمنج 

 ناجاة ُُفيُجاءُمّما ُأبصارُ ُوأنرُُْإليك،ُاإلنقطاعُكمالُ ُليُه بُُْ)إلهيُالشعبانيّة:ُالم 

بُالق لوبُأبصارُ ُت خرقُ ُحتّىُإليك،ُنظرهاُبضياءُ ُق لوبنا ج  لُالن ور،ُح  ُإلىُفت ص 

عدن علّقةُأرواحناُوتصيرُ ُلع ظ مة،اُم   .ق دسك..(ُبعزُُّم 



 ● ُهي ُنظرهاُإليك(ُهذه ُهيُالبصائر..ُفالبصيرةُ  ُق لوبناُبضياء  قوله:ُ)وأنْرُأبصار 

ناُالصادقُ ُإمام  ثلماُيقول  ُالقلب..ُم  )إنماُشيعتناُأصحابُ”:ُعليهُالسالم“بصر 

ُبهماُأمرُاألربعةُاألعين:ُعينانُفيُالرأس،ُوعينانُفيُالقلب..(ُعين انُيتدبّر 

ُ ُالحقائق..ُهذه ُهيُالبصائر،ُإنّهاُأبصار  ر  ُدينه،ُفي بص  ُبهماُأمر  دنياه،ُوعينانُيتدبّر 

 .القلوب

 ● ُ فأجابك  ّمنُناديتهُ  ناجاة ُالشعبانيّة:ُ)إلهيُواجعلنيُم  مّماُجاءُفيُالم  ُا أيضا

ُجهرا..(ُنداءُو لُلك  سّراُوعم  ُلجاللك،ُفناجيتهُ  ق  ع  جواب..ُهذاُوالحظتهُفص 

الشعبانيّةُمشحونةٌُبهذهُالمضامين ناجاةُ   .تواصلُوراءُالحجاب..ُوالم 

 ُنُالمضمون ُبكثيرُم  ُوأعمق  وهذاُالمضمونُعنُالبصيرةُوالبصائرُهوُأعمق 

 .الذيُتلوتهُعلىُمسامعكمُفيُمناجاةُالعارفين

 ُديالهاُإمامناُمولدُبابُ(2)ُالحديث569ُُصفحةُ[1جُالشريف:ُ]الكافيُعندُوقفة

 :”عليهُوسالمه ُُهللاُصلواتُ “

 (ُُعلىُأبيُالحسن اإلمامُالهاديُعليهُ“بسندهُعنُصالحُبنُسعيد،ُقال:ُدخلت 

ُ”ُالسالم ُن وركُوالتقصيرُبك  ُاأل مورُأرادواُإطفاء  ُفداك،ُفيُكّل  علت  ُله:ُج  فقلت 

ُهذاُالخانُاألشنعُخانُالصعاليك،ُفقالُاإلمامُ ناُهاُه ُ”:ُعليهُالسالم“حتّىُأنزلوك 

،ُفإذاُأناُبروضاٍتُآن قاتُ ُسعيد؟ُث مَُّأومأُبيده،ُوقال:ُانظر..ُفنظرت  ُيابن  ُ–أنت 

رات،ُوولداٌنُكأنَّه مُُ–حدائقُغنّاءُجميلةُ اٌتُع ط  ُخير  وروضاٍتُباسرات،ُفيهنَّ

س رْتُعيني،ُ ُبصري،ُوح  ُالمكنون،ُوأطياٌرُوظباءُوأنهاٌرُتفورُ..!ُفحار  الّلؤلؤ 

ُكنّاُفهذاُلناُعتيدُ”:ُلسالمعليهُا“فقالُاإلمامُ ُ–يعنيُحاضٌرُلناُوموجودُُ–حيث 

 .(لسناُفيُخانُالصعاليك

 ُناسبٍةُلصالحُبنُسعيدُفي كاشفةٌُبدرجٍةُم  ثال“هذه ُم  كماُيقولون..ُص ورةٌُ”ُعالمُالم 

نُعالمُالبرزخ  .م 

 ال ُبهذاُالحديثُفقطُلتقريبُالفكرة..ُفربّماُتكونُهذه ُالجنّةُ  أنّنيُجئت  ُا تيُكانُعلما

نُ ُم  ستوىا ُابنُسعيدُرآهاُبم  نُجنانُالبرزخ،ُولكنَّ اإلمامُالهاديُفيهاُليسْتُم 

ُتفصيٌلُكثير ُالبرزخيّة..ُوهذاُالموضوعُفيه  ُالرؤية  ستويات   .م 



 قتطفاتُعندُوقفة ّماُم   :الدعاءُيقولُالثغور..ُألهلُالسّجادُاإلمامُ ُد عاءُفيُجاءُم 

 (ُ همُعندُلقائهمُالعدوُذكر  ُوأْنس  ُعنُق لوبهمُخطرات  دنياهمُالخدّاعةُالغرور،ُوامح 

ُفيهاُ ُأعينهم،ُولّوحُمنهاُال بصارهمُماُأعددت  نْصب  المالُالفتون،ُواجعلُالجنّةُ 

كاشفة ُعنُالم  ُالبرزخ،ُوالحديث  ُالكرامة..(..ُهذهُجنان  لد،ُومنازل   .منُمساكنُالخ 

 ●  ُبر،ُوالطفُلهمُفيُإلىُأنُيقولُالدعاء:ُ)واعضدهمُبالن صر،ُوأعنهمُبالص

حّمٍدُوآله،ُوعّرفهمُماُي جهلون،ُوعلّمهمُماُالُيعلمون،ُ كر.ُالّلهمُصّلُعلىُم  الم 

 .وبّصرهمُماُالُي بصرون(

 ُُأنصاٍر فات  نُأصحابُالحقائق..ُهذه ُص  كاشفة،ُهؤالءُم  نُأصحابُالم  ُم  هؤالء 

ُ ضُأنُيكونواُفيُعْصرُالغ يبة..ُلوُأنَّ مراجعُالشيعةُماُإلماٍمُزمانناُكانُي فتر 

ُ ُإلىُذلكُإمام ُزمانناُفيُرسالته  ُظ ه ورهمُكماُأشار  نبذواُالعهدُالمأخوذُعليهمُوراء 

 .إلىُالشيخُالمفيد

 ُُفيُعبائرُالدعاءُألهلُالثغورُ)وعّرفهمُماُي جهلون،ُوعلّمهمُماُال هذاُالمضمون 

نُأنَُّ ُقبلُقليلُم  ُيعلمون،ُوبّصرهمُماُالُي بصرون(ُه وُمثلماُذكرت  ُالذيُيترك 

ُ إلىُآل  حّمدُويعتنقُذ لّهاُألّنُذ لّهاُي قّربهُ  عنُآلُم  دهُ  ُالد نياُي بع  ُعزَّ عّزُالد نيا،ُألنَّ

نُغيرُتعليم..ُوهذاُالُ نُغيرُهدايةُوي علّمهُم  ُهللاُس بحانهُوتعالىُيهديهُم  حّمدُفإنَّ م 

ُالبصيرة..ُوهذه ُيكونُإاّلُبسببُالصفاءُاإليمانيُالذيُي ؤدّيُإلىُأّنُاإلنسانُي نال 

ُنقرأُفيُس ورةُالرحمنُفيُاآليةُ ا..ُفنحن  ُالجن33ُقضيّةٌُطبيعيّةٌُجدّا عشر  :ُ}ياُم 

ُإاّلُ نُأقطارُالسماواتُواألرضُفانفذواُالُتنفذون  واإلنسُإْنُاستطعتمُأنُتنفذواُم 

 .بس لطان{

 ٌُجاٌبُمادّي،ُومنهاُماُهوُحجاب نهاُماُهوُح  ُواألرضُم  ُالسماوات  ..ُأقطار  ُمعنويٌّ

واٍزُ ُعال مُالبرزخُه وُعالٌمُم  ُواألرض..ُألنَّ نُأقطارُالسماوات  وعال م ُالبرزخُه وُم 

ُواألرض..ُ نُأقطارُالسماوات  ُق بّةُالسماءُالد نيا،ُفهوُم  للعالمُالدنيويُوهوُتحت 

ا،ُوهذاُالس لطانُهيُالبصيرةُا ُس لطانا أنُنمتلك  ُإليهُالب دَُّ لتيُفإذاُأردناُأنُنتجاوز 

ُسلمانُ مردّهاُإلىُالصفاءُاإليمانيُالناشيءُمنُالعقيدةُالصحيحةُالصافيةُكحال 

سينُ ُهللاُوسالمهُعليه“وأمثاله،ُوحالُأنصارُالح   .”صلوات 


