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  َحّطاتَ َفيَي تواصلَ َالحديثَ َالزال َالحلقاتَ َفيَالكالمَ َمرَ َ..الط ويلَط ريقناَم 

حّطةَ َفي:َالماضية حط ةَ َاالحتضار،َم  هوقَ َم  وح،َز  حّطةَ َالر  ّطل ع،َه ولَم  َالم 

حّطةَالرابعة:َوالمحّطة َهذهَ َالبرزخ..َعال مَ َالموت،َعال مَ َالق بر،َعال مَ َإنّهاَالق بر،َم 

 :التاليةَالعناوينَعلىَتشتملَ َالرابعةَوالمحّطة ََوالعترة..َالكتابَ َثقافةَ َفيَعناوينَ 

 َ َالعال م َالوسيع  ..َذلك  َالب رزخ  الق بر،َوبعدَذلك  سائلةَ  الق بر،َم  ْغطةَ  الق بر،َض  ْحشةَ  )و 

َعلىَ ناَالت رابيَوهوَعالٌمَي وازيَهذاَالعالم(َون حن  نَعال م  َم  ..َعال ٌمَأكبر  الف سيح 

نّاَونيران قريبةٌَم  نان هَ  َالبرزخ..َج  نَعالم  قربٍةَم  َم  كذلك..َإنّهاَانعكاٌسَل جنان  هَ 

 .اآلخرة َونيرانها

 َالبرزخ َعال م  نَحديثيَفيَأجواء  زء َالرابعَم  هيَالج   .هذه َالحلقةَ 

 ● ََاقتطفت هاَلكم ر  َوالص و  نَالّلقطات  َالماضيينَفيَمجموعٍةَم  َالكالم َالحلقتين  مر 

ناَل عال مَالبرزخ..َ رناَوف ْهم  َشيئاًَفشيئاًَفيَتصوُّ َالكتابَوالعترةَكيَنقترب  نَثقافة  م 

بشكٍلَ َمعهَ  دّثكمَعنَغيٍبَلمَأكْنَقدَتواصلت  قاربة..َفأناَأح  ق ْطعاًَعلىَسبيلَالم 

با َبحاجٍةَإلىَأنَم  نَه ناَك نت  قاربة..َوم  َالم  شر،َوأنتمَكذلك..َفل ذاَحديثيَعلىَسبيل 

َلكمَالفْكرةَعنَ رَوالحقائقَكيَأ قّرب  َوالص و  نَالّلقطات  جموعةًَم  بينَأيديكمَم  أحشدَ 

 .عالمَالبرزخ

 َ َعليهَفيَأجواء  َالماضيةَإلىَماَي صط لح  َفيَالحلقة  َحتّىَوصلت  َالحديث  وتسلسل 

َوالعرفانيّينَبم صط ل حَا تصّوفة  ثال“لم  َعالمَالم  كاشفة  َ”..َم  )بغّضَالنظرَأنّنيَأتّفق 

 .معهمَأمَأختلف(

  ََعنه َماَي قال  :َماَك لُّ كاشفة“وق لت  َ”َم  بنظر  عليهَأوَأنَنأخذهَ  ي مكن ناَأنَن عتمدَ 

 ..االعتبار



  َكاشفاٌتَشيطانيّة..َالم كاشفاٌتَرحمانيّةٌَوه ناكَم  َالرحمانيّةَقليلةٌَه ناكَم  كاشفات 

َالرحمانيّةَفإنّنيَ كاشفات  لها..َألنّنيَحينَأتحدّثَعنَالم  جودَ  جدّاً،َوربّماَالَو 

َاإليماني،َوقدَحدّثت كمَعنَذلك َالتيَأساس هاَالصفاء  كاشفات  َعنَالم   .أتحدّث 

 ● كاشفاٌتَأساس ها َشيطانيّةًَوقدَالَتكون..َإنّهاَم  كاشفاٌتَقدَتكون  ََه ناكَم  الصفاء 

كاشفاٍتَفيَ َالذينَيتحدّثونَعنَم  لهاَباإليمان..َوأكثر  التكويني،َوهذه َالَعالقةَ 

َفيَأجواءَالعرفانيينَ)فيَالواقعَالس نّيَأوَفيَالواقعَالشيعي(َ تصّوفة  َالم  َ–أجواء 

ََ–إنَلمَيكْنَالك ّلَ كاشفاٍتَأساس هاَالصفاء  نَم  كاشفات،َم  نَنوعَهذه َالم  همَم  أكثر 

 .وينيالتك

 ● َن نَكلماتهمَالشريفةَ)م  َأمثلةًَم  َالكالم َعنه،َوعرضت  َاإليمانيَمر  الصفاء 

َالتيَت عتمدَ  كاشفة  َالم  َفيَأجواء  َكان  َذلك  ناجياتهم..(َوك لُّ أحاديثهمَوأدعيتهمَوم 

دَ حم  َم  باشراًَبآل  َاإليمانيَأساساًَلها،َألنّهاَت رتبط َارتباطاًَم  عليهمَ“الصفاء 

َالصافية..َوهذاَليسَ.َ”.السالم َالمعرفة  نَد ون  َاإليمانيَم  َالصفاء  والَي تحقّق 

وجوداًَفيَواقعناَالشيعيَفْضالًَعنَالواقعَغيرَالشيعي..َوحديث ناَعنَواقعناَ م 

 .الشيعي

 َ،راجعَالشيعة ستوىَم  ليسْتَموجودةًَفيَواقعناَالشيعي.َ)علىَم  الصافيةَ  المعرفةَ 

َالناصبيَي خيّم َفيَك ّلَفيَالجّوَالحوزوي(َفليسَه ن نَمعرفٍةَصافية..َالف ْكر  اكَم 

َالدراسةَالحوزويّة َالمرجعيّةَالشيعيّةَوفيَك ّلَجهات   .جهات 

  َنَالطرازَاألّول..َنعمَي زيّن ون ه َم  َناصبيٌّ َص وفيٌّ فيَجّوناَالعرفاني..َفهوَجوٌّ

ن َم  قتطعة  َالم  لَوالعبائر  م  َالمعصومين،َببعضَالج  ََببعضَكلمات  َاألدعية  كنوز 

َبنحٍوَواضحٍَ تصّوفة  َالم  التيَالَي عبأَبهاَهؤالءَالعرفانيّون..َوإنّماَي عبأونَبأشعار 

َالعترةَالطاهرة َبأدعية  ّماَيعبأون   !!..أكثرَوأكثرَم 

 ● ََلكمَالف ْكرةَعنَعالم أنَأقّرب  الذيَساقنيَإلىَهذه َالجهة،َه وَأنّنيَأ ريدَ 

ثلماَقالَسيّدَ نَالبرزخ..َوم  َالتيَقرأت هاَعليكمَم  نيَفيَالرواية  بّةَالع ر  األوصياءَل ح 

َمعَاألرواحَفيَ ؤمنينَيتحدّث  َالم  زءَالثالثَمنَالكافيَالشريف،َحينَكانَأمير  الج 



حتبينَ ل قاًَم  ل قاًَح  َلكمَلرأيتهمَح  ف  واديَالسالمَفقالَل حبّةَالع رني:َ)لوَك ش 

َهذاَالكالم،َوال…(يتحادثون َك لُّ ةًَأ خرى،َمر  مر  أنَأ عيدهَ   .َأ ريدَ 

 ََلو كاشفة..َه ناكَق ْدرةٌَعندَاإلنسان  الذيَساقنيَإلىَهذه َالجهةَه وَموضوع َالم 

َالحواجزَالماديّةَوالحواجزَالمعنويّةَ َأنَيتجاوز  ي ستطيع  ت وفّرْتَلهاَش روطهاَفإن هَ 

عال َ َعال مَالبرزخَ  َالبرزخ،َألن  نَعالم  ناَكيَيتلم سَشيئاًَم  نَعالم  ٌمَقريٌبَم 

نّا قريبةٌَم  نّا،َونيرانهَ  قريبةٌَم  واٍزَلهذاَالعالم..َجنانهَ   .األرضي..َهوَعالٌمَم 

  َكاشفات ثالَعالمَفيَالم  تصّوفةَعليهاَيصطلحَكماَ–َالم  َوالعرفانيّونَالس نّةَالم 

كاشفاتٌََالحقيقةَ َفيَهيَ–َالشيعة كاشفاتَ َالبرزخ..َبعال مَترتبطَ َم  َفيَتكونَلنَوالم 

ستوىًَ ًََواحدٍََم   .قطعا

 ََأكانْت ؤّهالت  َالنظرَعنَهذه َالم  َالم ؤهالتَ)بغض  َي متلك  كاش ف  َالم  إذاَكان 

َفيَق ْدرتهمَعلىَ َتكوينيّة(َفإنّهمَي ختلفون  ؤّهالت  مؤّهالتَإيمانيّةَأوَكانْتَم 

ستوىَالمعر س بَالم  ستوىَالعقليَوب ح  س بَالم  َمعَعالمَالبرزخَبح  في،َالتواصل 

س بَق ْدرةَالبصيرة َعندهم َب ح   .وبالتحديد 

 َس بَعقيدتيََ–فه ناكَبصيرةٌَأساس هاَالصفاءَاإليماني ل مثلَهذاََ–وب ح  جودَ  الَو 

َ تصّوفة  َللم  ستوىَفيَواقعناَالشيعيَف ْضالًَعنَالواقعَغيرَالشيعي..َفماَي ظهر  الم 

فيَأحسنَ  نَكْشٍفَإنّهَ  إلىَالصفاءََالس نّةَوللعرفانيّينَالشيعةَم  ردّهَ  َم  حاالته 

َ َواألذكار  َوباألوراد  وحَبالع زلة  َالر  ..َبسببَترويض  التكوينيَبسبب َالرياضات 

رتاضينَفيَ نَترويضَالم  َلنَيكونَأقوىَم  َذلك..َوهذاَالترويض  وأمثال 

 .الهندوسيّةَمثالًَ

 ● َاأل خ َارتياض همَأقوىَمنَك ّلَاالرتياضات  رتاضونَفيَالهندوسيّة  رى،َمعَالم 

َالهندوسيّةَ ؤّرخيَاألديانََ–م الحظةَأن  توفّرة َلدىَم  َالم  عطيات  س بَالم  أنّناَالََ–ب ح 

َ نَالديانة  َم  َإلىَديانٍةَواسعٍةَعريضٍةَلهاَثقافت هاَوعقائدهاَأقدم  عطياٍتَت شير  َم  ن ملك 

 .الهندوسيّة

 الص وفيَفيَك ّلَا َالتوّجهَ  َوإذاَأردناَأنَنتفّحصَبدقٍّةَفإن  ع  َي مكن ناَأنَن رج  لديانات 

َالهندوسيّة إلىَالديانة  هَ  ذور  وج   .أ صول هَ 



 (وقفةَتوضيحَل هذه َالنقطة). 

 ● ٌَبنيّة م  الهندوسيّةَ  َالديانةَ  َالهندوسيّةَوأرىَأن  أنظاريَإلىَالديانة  حينماَأ وّجهَ 

َفيَالديان ةَا َبكاملهاَعلىَوحدةَالوجودَوالموجودَمعاً..َووحدة َالوجود  لهندوسيّة 

َعنهاَابنَعربيَفيَك ت به حدةَالوجودَالتيَيتحدّث  نَو  َبكثيٍرَم  ق   .أعم 

  —ًَاوال :ًَ بنيّةَعلىَوحدةَالوجودَوالموجودَمعا  .الهندوسيّةَم 

  —ًَ بنيّةٌَعلىَتهذيب َالنفوسَإلىَأبعدَماَي مكن،َإلىَحدَّالسيطرةَ : ثانيا م  الهندوسيّةَ 

َوالحواس..َوهذاَه وَال َعنهَالص وفيّةَفيَط رائقهمَعلىَالعقل  ذيَيتحدّث 

َأيضاً..َ ابنَعربيَوعرفانيّواَالشيعة  َعنهَ  يتحدّث  سالكهم..َوهوَهوَالكالم َنفسهَ  وم 

َوماَعندَ َهذاَالموضوعَوقارنّاَبينَع ْمقَماَه وَفيَالهندوسيّة  ولوَرجعناَإلىَع ْمق 

َالس نّةَوماَعندَالعرفانيّينَالشيعة،َسنجدَأنَ  ََالص وفيّة  َك لُّ َفارقاًَكبيراً..َفالع ْمق  ه ناك 

َ َوالفلسفة  اَالبقيّةَفهيَن س خَت قلّدَماَجاءَفيَالثقافة  الع ْمقَفيَالف ْكرَالهندوسي،َوأم 

 .الهندوسيّة.َ)وقفةَتوضيحيّةَلهذه َالن قطة(

 ●  َالهندوسيّة–ََ َمعاً،َوت بتنيَعلىََ–كماَق لت  َوالموجود  الوجود  ت بتنيَعلىَوحدةَ 

ندَعرفانيّيَالشيعة..َعَ  َالس نّةَوالَع  فة  عندَم تصو  دَ  مليّةَتهذيب َالن فوسَبشكٍلَالَي وج 

وجوداًَحتّىَعندَاليهودَوالَحتّىَعندَ فيَتهذيب َالنفوسَليسَم  الهندوسيّةَ  فماَت ْسلكهَ 

َالهندوسي نهجَوالمسلك  نَالم  الٌلَخافتةٌَم   .النصارى،َماَعندَك ّلَهؤالءَه وَظ 

 َّّماَفيَ)الكاباال(َالهندوسي حدةَالوجودَبشكٍلَصريحٍَوعميٍقَأعمقَم  تبتنيَعلىَو  ةَ 

َمّماَعندَالص وفيّةَ)ماَعندَ (َالمسيحيَوأعمق  ّماَفيَ)الاّلهوت  َم  اليهودي،َوأعمق 

َفيَالمدرستينَ (َوكذلكَماَعندَعرفانيّيَالشيعة  َوف صوصه  ابنَعربيَفيَف توحاته 

القاضيَ سعيدَالق ّمي،َومدرسةَشيخَحسينَق ليَالموجودتينَاآلنَ)مدرسةَ 

ْدراَماَه وَإاّلَتلميذٌَصغيٌرَ ْدرا..َوالم الَص  الهمداني(َوكاله ماَيعودانَإلىَالم الَص 

َجنونّيٍَكبيٍرَبابنَعربي ٌبَإلىَحدٍّ عج   !..جدّاًَفيَمدرسةَابنَعربي..َوهوَم 

  —ًَ َبينَاألديان..َففيَا: ثالثا علىَالتناغم  َعلىَت بتنيَالهندوسيّةَ  َاآللهة  َك لُّ لهندوسيّة 

بأنهَ  َن عبّرَعنهَ  وحَاألعظم..َن حن  َالك برى،َللر  َأصنافهاَهيَتجلّياٌتَللحقيقة  اختالف 

األقانيمَعندَ َالثالثة..َولربّماَفكرةَ  عنده مَتتجلّىَفيَاألقانيم  َالحقيقةَ  هللا،َوتلك 



َف ْكرةَاألقانيمَالثالث نَه ناَجاءْت،َألن  سيحيّينَم  ةَعندَالهندوسيّةَقديمةٌَجدّاً..َهيَالم 

 .قبلَميالدَالمسيحَوحتّىَقبلَاليهوديّةَتأريخاً.َ)وقفةَتوضيحيّةَلهذهَالن قطة(

  ●للفكرةَتلخيص: 

 َ قادتنيَإلىَه نا..َوق لت  كاشفةَ  َالم  َه وَأن  َعنَالهندوسيّة  السببَالذيَجعلنيَأتحد ث 

كاشفةٌَأساس ه علىَن حوين:َم  كاشفةَ  َالم  َسلمانَأن  كاشفة  َاإليمانيَمثلَم  اَالصفاء 

جودَلهاَبيننا الَو  كاشفةَ  سين..َفهذه َالم  أنصارَالح  كاشفةَ   .وأمثالَسلمانَوم 

 َكاشفةَالتيَتعتمدَعلىَالصفاءَالتكويني..َوحتّى كاشفةَهيَالم  نَالم  النوع َالثانيَم 

عَ  مارساٍتَورياضاٍتَوبرنامجَ  نَم  م  كاشفةَالب دَ  س دَتحصلَهذه َالم  ٍلَوتهذيٍبَللج  م 

َالصفاءَ َاإلنسان  ورسْتَهذه َالرياضاتَوالبرامجَفإنّهاَت منح  وح..َإذاَماَم  وللر 

 .التكويني

 ََبعض َأنَيتجاوز  ي ستطيع  لَعلىَالصفاءَالتكوينيَفإنّهَ  نَاستطاعَأنَي حّص  م 

َع َوأنَيّطل ع  ف  أنَيستشر  لىَجهٍة،َالحواجبَوالحواجزَالماديّةَوالمعنويّة..َفي مكن هَ 

َالتيَ َالبرزخ..َوتلك  َعالم  روف  نَح  علىَجانٍب،َعلىَزاويٍة،َعلىَحْرٍفَم 

َ كاشفات  َعنَالم  ثال..َوأناَأتحد ث  كاشفاٌتَفيَعالمَالم  يتحدّثونَعنهاَفيقولونَأنّهاَم 

نَالنوعَ  َم  كاشفات  لهاَبالم  الحقيقيّةَالتيَتبتنيَعلىَالصفاءَالتكوينيَوهيَالَعالقةَ 

 .األّول

 ● َهاَاألصلي َزماننا..َم صدر  باشرةًَبإمام  َت رتبط َم  نَالنوعَاألّولَتلك  َم  كاشفات  الم 

َاألئمةَ  َكماَيقول  حدّثاً..(َأيَم حد ثاًَعنَإمامه  َم  عليهمَ“ه وَإمام َزمانناَ)كانَسلمان 

باشرةًَمعَاإلمامَ”..َالسالم الغ يبيّةَكانْتَم  َقدَتكو”..َعليهَالسالم“فهذه َالعالقةَ  ن 

َأئمتناَألطاٌفَجليّةٌَوألطاٌفَخفيّة..َقدَ في..َفألطاف  َبل ْطٍفَخ  بل طٍفَجلّيٍَوقدَتكون 

َكسبيّةً..َت وفيٌقَلإلنسانَكيَ َتوفيقيّةًَلكيَتكون  باشر،َوقدَتكون  َوْهبيّةًَبشكٍلَم  ت كون 

 .ي حّصلَعلىَالّلطفَالكسبي

 (وقفةَتوضيحيّةَلهذهَالنقطة). 



  ●َالذيَجرَّ: وأقولَأ عيد ق  َأْعم  َعنَالهندوسيّةَألنّهاَهيَالتيَت متلك  نيَللحديث 

َالروحانيّةَاألخرىَ دَعندناَفيَك ّلَاالتّجاهات  برنامجٍَللصفاءَالتكويني..َوالَي وج 

نَبرنامجَالهندوسيّة َم  نَبرنامجَأعمق   .فيَالعالم،َالَي وجدَعندناَم 

 جودَ نعمَه ناكَبرنامٌجَواحدَوه وَبرنامجَ)الكتابَوالعترة(َو لكنَهذاَالبرنامجَالَو 

َالعترة..َ وجودٌَفقطَفيَط واياَالكتاب َوحديث  َالواقع،َوإنّماَه وَم  علىَأرض  لهَ 

جودَلهَعلىَ ي مكننيَأنَأ شيرَإليهَوي مكننيَأنَأتحدّثَعنهَولكنَهذاَالبرنامجَالَو 

َع لمائناَولمَت َ َع قول  لَإليه  كتوباًَفيَكتاب،َولمَت ص  ولمَأرضَالواقع.َفليسَم  المسهَ 

 :تقتربَمنه..َألنّهم

 َفيَالق رآن؟ َي عثرونَعليه  َالق رآن،َفأين  َالتفسيريّةَالتيَت فّسر   !ي نكرونَاألحاديث 

 َن َم  وه مَال90َوه مَأيضاًَي ْلغونَأكثر  نَحديثَالعترةَالطاهرة؟!َفأينَيجدون هَ  %َم 

َبهذه َاألحاديث؟  !ي ؤمنون 

 ََوأيضاًَه مَي لغونَمنظومةَاألدعية َالشيعة  لهاَفيَثقافة  دخليّةَ  والزياراتَفالَم 

 !وعقائدهمَوف كرهم..!َفكيفَيعثرونَعلىَالمعرفةَالصحيحة؟

 َ نثوٌرَفيَآيات  َالكتابَوالعترة(َم  َالعميقَوالعميقَجدّاًَ)وه وَبرنامج  ذلكَالبرنامج 

َالعترة..َولوَسنحْتَالظ روفَفإنّنيَسأ حدَّ ث كمَالكتابَإذاَماَفّسرناَالكتابَبحديث 

َليَ َالعترة..َوالَشأن  فقاًَل حديث  َالكتابَالكريمَو  نَط واياَآيات  عنَهذاَالبرنامجَم 

َوع رفاء َ َالشيعة  ل بهاَمراجع  َليَبالقذاراتَالتيَج  اآلخرون،َوالَشأن  بك ّلَماَقالهَ 

َنظري نَوجهة  َأهلَالبيت..َعلىَاألقلَهذاَم   .الشيعةَوقالواَهذاَف ْكر 

 ●  ََالهندوسي،َول ذاَأقول:َفإن َالصفاءَالتكوينيَه وَالمنهج  ناعة  َمنهجٍَفيَص  َأعمق 

باشرَأوَبشكٍلَغيرَ نَهذاَالمنهجَبشكٍلَم  َأخذْتَم  َالص وفيّة  َاالتّجاهات  وك لُّ

َعلّيٍَوآلَعلّيَ نهج  نَهذاَالمنهجَإاّلَم  َم  منهٌجَأعمق  دَ  :َالَي وج  باشر..َوكماَق لت  م 

لناَرْسماًَدقيقاًَ هَ وقدَرسموهَ  ذور  َج  إن  َوالزيارات..َووهللاَ  َاألدعية  فيَمنظومة 

َالعترة فس رة َبحديث  َالكتابَالم  مبثوثةٌَفيَآيات   .النظريّةَ 

  ََالنظريّة َاآليات..َفاأل سس  فّسرة َل تلك  َالم  إلىَالروايات  َوأعودَ  إلىَاآليات  فأناَأعودَ 

فقدَبثّوه َالعمليّةَ  اَالتفاصيل  لّيٍَدقيقَفيَموجودةٌَه ناك،َوأم  اَبشكٍلَهندسّيٍَع م 



نَأسرارهاَوالَيتذّوقونَ َع لماناَشيئاًَم  َوالزياراتَالتيَالَي عرف  َاألدعية  منظومة 

ْلمَالرجال..َهذه َهيَ َع  نميرَعذبها..َألنّهمَأساساًَي شّككونَفيَأسانيدهاَوفقاًَل قذارات 

نَاآلخر م   .الحقيقةَ 

 ● (َبينَالناسَوه وََوقفةَأ حدّثكمَفيهاَبشكٍلَسريعَعن المنهجَاألعمقَالموجود 

إلىَالصفاءَالتكويني..َوبكلمٍةَواحدةَوهي:َ ”َاليوكا“المنهجَالهندوسّيَالذيَيقودَ 

َمعَهللاَفيَالف ْكرَالهندوسي  (وبيانَماَهوَأْصل هاَوماَعالقت هاَباالتّحاد 

 ● َالبرزخَوهذاَه وَس َالتكوينيَي مكنَأنَي جعلناَنتحّسسَعالم  ّرَماَيتحدّثَالصفاء 

ثالَهوَفيَ ثال(َفعال م َالم  كاشفاتَعالمَالم  والعرفانيّونَ)ماَي سّمىَبم  الصوفيّةَ  عنهَ 

َوالتواصلَ نَاالنكشاف  َفيَهذاَالعال مَإاّلَن حٌوَم  كاشفات  َعالم َالبرزخ،َماَالم  الحقيقة 

َالتكويني،َوهذ َالصفاء  نَدرجات  ّمنَيمتلكونَدرجةًَم  اَالَفيماَبينَبعضَالناسَم 

َهللاَ  باإليمانَ)وأعنيَباإليمانَواليةَعلّيٍَوآلَعلّي(َكماَقالَرسول  لهَ  عالقةَ 

عليهَوآله“ َك لّهَإلىَالشركَك لّه(َفه ناكَ”َصل ىَهللاَ  َاإليمان  ز  َالخندق:َ)ب ر  ل علّيٍَيوم 

اإليمانَوالذيَيرتبط َبهاَهوَهذاَالمؤمن  .كينونةٌَهيَكينونةَ 

 ن33ََاآليةَفي عشرَ َ}ياَالرحمن:َس ورةَم  نَتنفذواَأنَاستطعتمَإنََْواإلنسَالجنَم  َم 

 .بس لطان{َإاّلََتنفذونَ َالَفانفذواَواألرضَالسماواتَأقطار

 ََفيَأجواءَيوم فيَرواياتناَه ناكَأ ف ٌقَلهذه َاآلية  َالق رآنَلهاَآفاق..َصحيٌحَأنّهَ  آيات 

َعنَهذاَاأل ف ق الحديث   .القيامة،َوالَأ ريدَ 

 َ نَولكنَفيَأ ف َواضحَللجّنَواإلنسَ}إْنَاستطعتمَأنَتنفذواَم  قَالعبارةَالخطاب 

َ ثلماَفيَزمانناَهذا،َفإن  َإاّلَبس لطان{َم  أقطارَالسماواتَواألرضَفانفذواَالَتنفذون 

َ، ،َبالمناطيد  نَاألرضَعلىَعدّة َم ستوياتَ)بالطائرات  َم  اإلنسانَاستطاع َأنَيخرج 

َوسيلةًَيتسلّطَبالصواريخ ..َإلىَأنَوصلناَإلىَ َه ناَيمتلك  غ زوَالفضاء..(َاإلنسان 

س به  .بهاَعلىَهذاَالكونَب ح 

 َ نَأقطارَالسماوات  َلكمَبأنَتنفذواَم  َالقوانينَتسمح  اآليةَفيَأ ف قَالعبارةَتقولَأن 

َإاّلَبس لطان{  .واألرض،َولكنَبشروط..َ}الَتنفذون 



 َفيَهذاَالع ْصرَاستطاع َبهذه َالتكنلوجي َالعالمَاإلنسان  َع لماء  اَالع جيبةَالتيَتوص ل 

عجزاٌتَفيَالواقعََ–إليهاَوإلىَهذه َاالختراعاتَ استطاعواَأنَينفذواََ–التيَهيَم 

نَأقطارَاألرضَإلىَأقطارَالسماءَ دودَق ْدرتهمَ–م   .- ق ْطعاًَبح 

 ● َكثيرةَست واجهكمَ}ي رسلَعلي َهناكَموانع  َإاّلَبس لطان{َألن  كماَقوله:َ}الَتنفذون 

نَد ونَد خان َم  َالناريُّ نَناٍرَون حاسَفالَتنتصران{َالشواّظَه وَالّلهيب   .شواظٌَّم 

 ● ََمعَعالمَالبرزخَإذا َأنَنتواصل  لَإليهَهو:َأنّناَنستطيع  أنَأص  َالذيَأ ريدَ  ك لُّ

َلك ف  نيَ)لوَك ش  ثلماَقالَسيّدَاألوصياءَل حبّةَالع ر  َ…(َتوفّرْتَاألسباب..َم  وك لُّ

َأنََهذاَأنا َالبرزخَحقيقةٌَثابتةٌَنستطيع  بينَأيديكمَألجلَأنَأقولَلكم:َأن  أضعهَ 

 .نتلّمسها

 ََه و َالتكوين،َالبرزخ  َهذاَالس لطان،َهذاَشيٌءَآخر..َهذه َهيَقوانين  َالَنمتلك  ن حن 

نَالعالمَالدنيويَه وَ رادَم  نَعالمناَالد نيوي،َوالم  زٌءَم  نَهذاَالكون،َوه وَج  زٌءَم  ج 

 .َسقفَالسماءَالد نياماَتحتَ 

 َ..ًث ال َاألرضَوأنَيطويَالمسافاتَبالطائراتَم  َأنَيخترق  ثلماَاستطاع َاإلنسان  فم 

َ َالجبال  نَأقطار  َم  َاألرضَإلىَغ ربهاَن خرج  نَشْرق  م  َالطائرةَ  ينَن ركب  َح  فن حن 

َمَ  َوبهذه َالس لطةَخرج  َوالصحاريَوالم حيطات.َه ناكَس لطةٌَلإلنسان  نَوالبحار 

نَأقطارَالمسافة َاألرضَوم   .أقطار 

 َن م  دودَماَعندهَ  دوده ،َأيَبح  َواألرضَولكنَبح  نَأقطارَالسماوات  َن ف ذَم  فاإلنسان 

َإذاَذهبناَإلىَس ورةَ َكذلك،َفنحن  َوالتسلّط..َوالجنُّ نَالس لطة  وسيلٍةَلهاَمساحةٌَم 

 :وماَبعدها38َالنملَمثالًَفيَقّصةَس ليمانَفيَاآليةَ

 {نََقالَيا سلمين*َقالَعفريٌتَم  أيّكمَيأتينيَبع رشهاَقبلَأنَيأتونيَم  أيّهاَالمألَ 

ْلٌمَ ع  َأمين*َقالَالذيَعندهَ  َلقويٌّ َوإنّيَعليه  نَمقامك  َم  َقبلَأنَتقوم  َبه  الجّنَأناَآتيك 

نَ ستقّراًَعندهَقالَهذاَم  م  إليكَطرف كَفلّماَرآهَ  َبهَقبلَأنَيرتدَ  نَالكتابَأناَآتيك  م 

َربّيَفْضلَ نَكفرَفإن  َوم  َلنفسه  نَشكرَفإنّماَيشكر  ربّيَليبلونيَأأشكرَأمَأكفرَوم 

َكريم  .{غنيٌّ



  ََأعماراً..َإنّهمَعمالقة نَالجّنَه مَاألسرع َفيهمَوه مَاألقوىَوه مَاألطول  َم  العفاريت 

 .الجنَّ

 َيس َالعفريت  َفيَاليمن،َولكن  َكاناَفيَفلسطينَوالع رش  َس ليمانَوهذاَالعفريت  تعمل 

ه ناَق ْدرةًَتكوينيّةًَيمتلكهاَه وَأساساً..َبالضبطَكهذاَالهندوسيَأوَهذاَالصوفيَالذيَ

َعلىَصفاٍءَتكوينيَبغّضَالنظرَعنَاإليمانَوالديانة  .ي حّصل 

 ● ََاإليمانَالع ل ويَوه و اَصاحب  َبنَبرخيا“أم  َس ليمانَفقال:َ}أناَ”َآصف  وزير 

إليكَطرف َ َبهَقبلَأنَيرتدَ  أّيَشيٍءَإلىَعينك..!َآتيك  َص ورةَ  ل  ك{َيعنيَقبلَأنَتص 

نَس رعةَالضوء  !..أيَبسرعةَأسرع َبكثيٍرَم 

 ََأنَي فّكك َفهوَيستطيع  َس ليمانَنبيٌّ َالعادي،َولكن  اإلنسان  رهَ  َالَيستشع  وهذاَاألمر 

نَعلّي..َ َواليٍةَتكوينيٍّةَم  َأنَي عّطلَس رعةَالضوء،َفهوَصاحب  األشياءَويستطيع 

نَعلّيَ َاألنبياءَم  َ”َعليهَالسالم“فق درات  َت ستبط ن  )ك ن تَمعَاألنبياءَباطناً(َفعليٌّ

نََواليت ه َ ماَم  َت خبرناَأنّهَ  َاألنبياءَوإاّلَفالَن بّوةَلهم..َفاألحاديث  التكوينيّةَفيَذوات 

نبيّناَاألعظمَوبواليةَعلّيٍَوآلَعليَّ ذَعليهَالع هدَبنبّوةَ   .نبّيٍَن بّئَإاّلَوقدَأ خ 

 ● َنَفْضلَرّب{َأيَهذاَعطاٌءَيعتمدَعلى ستقّراًَعندهَقالَهذاَم  م  :َ}فلّماَرآهَ  قوله 

ءَاإليماني،َهذاَعطاٌءَفيَجهةَاإليمان..َالحظواَالفارقَالكبيرَبينَالعطاءَالصفا

إلىَقوانينَالتكوين  .اإليمانيَوبينَالعطاءَالذيَيستندَ 

 ● َ َأمين{َالعفريت  َلقويٌّ َوإنّيَعليه  نَمقامك  َم  َقبلَأنَتقوم  َبه  قوله:َ}أناَآتيك 

َه ناَعنَق درتهَالتكوينيّة  .يتحدّث 

 س بَالقواني نَإمكاناٍتَفب ح  م  َقادٌرَعلىَذلكَبسببَماَيمتلكهَ  َالعفريت  نَالتكوينيّةَفإن 

َحينماَي طويَالمسافاتَ َاألرض  َأقطار  قادٌرَعلىَأنَيخترق  ْلق ته..َفإنّهَ  َخ  فيَأْصل 

َالتكوينيّة َوق درته   .بينَفلسطينَواليمنَويأتيَبع رشَبلقيسَبسببَق ّوته 

 لقته َاإلنسانَفيَأْصلَخ  وح  نَشهواتهاَوكذاَر  اَي مكنهاَإذاَماَاستطاعْتَأنَتتجّردَم 

َبهَمعَعال مَ َأنَتتواصل  َصفاًءَتكوينيّاًَتستطيع  ومادّيتهاَباستطاعتهاَأنَتمتلك 

ج ب َوالح  َالحواجز  َأنَتتجاوز   .البرزخَومعَغيره،َتستطيع 



 ● َواإلب نَاإلعجاز  َفيَغايٍةَم  ختلفة..َول ذاَكانَاألمر  م  َأّماَآصفَفالقضيّةَ  هار 

الع ل ويّة َالواليةَ  ن  يستبط  َوالق ْدرة..َألنّهَ  َوالع ظ مة   .واإلتقان 

 9َ–8ََاآليةَفيَالجنََّس ورةَفيَآخر..َمثال: 

 { َمنهاَمقاعد با*َوأناَك نّاَنقعدَ  ساًَشديداًَوش ه  ر  لئْتَح  َفوجدناهاَم  سناَالسماء  وأناَل م 

دا ص  شهاباًَر  دَلهَ  َاآلنَيج  نَيستمع   .{للسمعَفم 

 َ َفيسمعون  َكانواَيصعدونَإلىَالسماء،َوكانواَيسترقونَالس ْمع  َوالجانُّ الشياطين 

َالشياطينَ َإلىَآذان  ل  والشغّالة،َفي ص  العّمالةَ  دبّرةَوالمالئكةَ  الم  َالمالئكةَ  ماذاَتتحدّث 

رةَ نَالبشرَ)كالك ّهان،َوالس ح  والجاّنَبعضاًَمنَالكالمَفكانواَي وصلونهَإلىَبعٍضَم 

 .يتعاملونَمنَالجّن..(َوالذين

 ● َ}دا ص  شهاباًَر  دَلهَ  َاآلنَيج  نَيستمع  للسمعَفم  منهاَمقاعدَ  قوله:َ}وأناَك نّاَنقعدَ 

نبيّناَ َوالدةَ  عليهَوآله“كانَذلكَفيَيوم  رادَ”َصلّىَهللاَ  كماَت خبرناَالروايات..َوالم 

َس ورةَالرحمنَحينَقال نَالشهابَالرصدَه وَهذاَالذيَأشارْتَإليه  ت:َ}ي رسلَم 

نَد ونَ َم  َالناريُّ نَناٍرَون حاسَفالَتنتصران{َالشواّظَهوَالّلهيب  عليكماَشواظٌَّم 

 .د خان

 َنَالجّنَفيَس ورةَالنمل..َهؤالءَكانوا ناَالجاّنَفيَس ورةَالجن..َوعفريٌتَم  فه 

َق ْدرةٌَ دودَماَعندهم..َتلك  َواألرضَبح  نَأقطارَالسماوات  قادرينَعلىَأنَينفذواَم 

 .ينيّةتكو

 ََالسماءَعليهم..َولّما َاإليمانيَحينَوالدة َالنبّيَأ غلقْتَأبواب  َالجانب  لّماَاشتغل 

فَكانَالذيَكان،َوفارٌقَكبيرَبينَماَقال هَ َاإليمانيَعندَآص  َالجانب  اشتغل 

فَوصّيَس ليمان آص  نَالجّنَوبينَماَقالهَ  َم   .العفريت 

 َفيَعالم كاشفات  َهوَهوَفيَقضيّةَالم  كاشفاٌتَأساس هاََواألمر  المثال..َفه ناكَم 

كاشفاٌتَأساس هاَ َسلمانَوأمثالَسلمان(َوه ناكَم  كاشفات  َم  َاإليمانيَ)تلك  الصفاء 

وحَوفقاًَلبرنامجٍَهذاَ س دَوالر  كتسبَبسببَترويضَالج  َالتكوينيَالم  الصفاء 

تكوينيّاًَيكت علىَنفسه،َفإنّهَ  وطبّقهَ  َاإلنسانَلهَ  فاًءَالبرنامجَإذاَماَخضع  َص  سب 

َمعَعالمَالبرزخ..َفهوَس لطاٌنَفيَيده َبواسطةَهذاَالصفاءَأنَيتواصل   .يستطيع 



  ●لَ َأنَأ ريد ََما  :هوَإليهَأص 

 َ..َوالروايات َعنهاَوحدّثتناَعنهاَاآليات  َفقطَأخبرناَالغ يب  َحقيقةٌ..َليس  َالبرزخ  أن 

ناسباًَووسيل َس لطاناًَم  إلىَهذاَالعالمَوإنّماَبإمكانَاإلنسانَإذاَامتلك  ناسبةَأنَينفذَ  ةًَم 

َالصفاءَاإليمانيَ َعلىَأساس  كاشفات  س به..َوفارٌقَكبيرَالم  ولكنَب ح  َمعهَ  ويتواصل 

َعلىَأساسَالصفاءَالتكوين كاشفات   .وبينَالم 

 عالمَالبرزخَفيَالكتابَالكريم 

 ؤمنونَس ورةَفي كََْورد ََالم  َجاءَ َإذاَ}حتّىَ(:100َ–99َ)َاآليتينَفيَالبرزخَرَ ذ 

*َربََّقالَالموتَأحد ه م ًََأعملَ َل عليََّارجعون  َه وَكلمةٌََإنّهاَكاّلََتركتَ َفيماَصالحا

نَقائل ها  .ي بعثون{َيومَ َإلىَبرزخٌََورائهمَوم 

 َبعدَموته..َوهذاَالكالم َي شيرَإلىَأنَعال مَالق بر،َأوَعالمَالبرزخ هذاَالكالمَيقولهَ 

َهذاَاإلنسان َإلىََه وَعال مَحياة..َبحيثَأن  والتفت  ي فّكر،َوقدَأعيدْتَبرمجتهَ 

األمور..َوه ناكَإمكانيّةٌَللتواصلَبينَعال مَالبرزخَوعال مَالتراب،َولوَلمَتكْنَهناكَ

َهذاَالكالم ح  نَإمكانيٍّةَل ماَط ر   .م 

 ََاآلياتَاألخرىَت حدّثناَأّنَاإلنسانَلو فجاءَالجواب:َ}كاّلَإنّهاَكلمةٌَه وَقائل ها{َألن 

َأ عيدَس نَأن  َإليهَفيماَس ل فَم  ي كّررَنفسَاألخطاء..َوهذاَه وَالمعنىَالذيَأشرت 

الذينَيخلدونَفيَالجنانَيخلدونَبنيّاتهمَالَبأعمالهم..َوالذينَيخلدونَفيَالنيرانَ

بّاًَحقيقيّاًَلوَق ي لَلهمَستخلدونَفيَالد نياَ َالذينَي حبّونَعليّاًَح  يخلدونَبنيّاتهم..َألن 

بّه،َوالذينَي عادونَعليّاًَع داًءَشديداًَلوَق يلَلهمَستخلدونَفيَالد نياَسيبقونَعلىَحَ 

خلّدَالخالدَعلىَ َالبقاءَالم  َبنيّة  َفيَالجنان  ل دَهؤالء  سيبقونَعلىَع دائهمَل علّيٍ..َف خ 

َعلّيٍَ خلّدَعلىَع داء  َالم  ل دَهؤالءَفيَالنيرانَبنيّةَالبقاءَالخالد  ّبَعلّي..َوخ   .ح 

 ● َوراء همَعالٌمَفيهَتفاصيل..َقوله:َ}و َي بعثون{َأيَأن  نَورائهمَبرزٌخَإلىَيوم  م 

َعنها..َعلىَسبيلَالمثال  :وهذه َالتفاصيلَحدّثتناَاآليات 

 ََأحد ه م451ََفيَ]تفسيرَالقّمي[َفيَصفحة :َ}حتّىَإذاَجاء  َوجل  َعز  فيَذيلَقوله 

َصالحاًَفيماَتركتَ  *َل علّيَأعمل  كاّلَإنّهاَكلمةٌَه وَقائل هاََالموتَقالَرّبَارجعون 

َي بعثون{َقالَاإلمام َالصادقَ نَورائهمَبرزٌخَإلىَيوم   :”عليهَالسالم“وم 



 (ََه وَأمٌرَبينَأمرين ََ–هذاَهوَالمعنىَالّلغويَلكلمةَبرزخََ–البرزخ  وه وَالثواب 

َالق برَوالثوابَوالعَ  َعذاب  نَأنكر  علىَم  َبينَالد نياَواآلخرةَوه وَردٌَّ قابَوالعقاب 

 .(..قبلَالقيامة

 ● َناَالصادق َبنَإبراهيمَماَقالهَإمام  َهللاَعليه“وبعدَذلكَي ضيفَعليُّ فيَ”َصلوات 

 :مقاٍمَآخر،َفيقول

 (ََعليهَالسالم“وه وَقولَالصادق:”َ َعليكمَإاّلَالبرزخ،َفأّماَإذاَصار  ماَأخاف  وهللاَ 

سينَ َبنَالح  َإليناَفن حنَأولىَبكم،َوقالَعليُّ َالق برَ”:َماَالسالمعليه“األمر  إن 

ف رَالنيران نَح  ْفرةٌَم  نَرياضَالجنّةَأوَح   .(..روضةٌَم 

 َ َقامْتَقيامته..َهذه َالميتَإذاَمات  نَأن  وهذاَه وَالمضمونَفيَبعضَالرواياتَم 

َفيهاَ الك برىَوالتيَيذهب  نَقيامٍةَللميّت،َه ناكَالقيامةَ  َم  قيامةٌَص غرى..َه ناكَأكثر 

َالك برىَه ناكَقيامات َاآلخرةَأوَإلىَنارَاآلخرة..َولكنَقبلَالقيامة   .إّماَإلىَجنّة 

 َإذاَماَفظ هورَاإلم قيامةٌَللمؤمنين،َواإلنسان  َقيامةٌَللمؤمنين،َوالرجعةَ  ّجة  َالح  ام 

َقيامتهَقدَقامْت..َهذه َقيامةٌَخاّصةٌَبه َإلىَعالمَقبرهَفإن  َوانتقل   .مات 

 ● َ َبينَالد نياَواآلخرة(َالثواب  َوالعقاب  قوله:َ)ه وَأمٌرَبينَأمرينَوه وَالثواب 

َي تجلّىَفيَجنانَالبرز اَفيَالق بورَوالعقاب  خَونيرانَالبرزخَبالمعنىَاألكمل..َأم 

ره..َ َالثوابَوالعقابَالَيتجلّىَه ناَفيَأكملَص و  الجنانيّةَوفيَالقبورَالنيرانيّةَفإن 

رَالثوابَوالعقابَهوَفيَجنانَالبرزخَوفيَنيرانَالبرزخ..َهذاَ َص و  وإنّماَأكمل 

َه وَص ورةٌَإذاَكانَالكالم َعنَعال مَالبرزخ،َوعال م َالبرز َونيرانه  خَفيَجنانه 

َاآلخرة َونيرانها َاآلخرةَوعنَجنان   .وانعكاٌسَعنَعالم 

 نَمقطعَعندَوقفة َللشيخَ]الخصال[َكتابَفيَ”السالمَعليه“َالّسجادَاإلمامَحديثَم 

 :فيهَجاءَمّما146ََصفحةَ(108)َحديثَالصدوق

 َسين َبنَالح  َهللاَعليهما“)قالَعليُّ ساعاتَ ”:َصلوات  َساعات..(َأشدَُّ َابنَآدمَثالث 

َل معيشةًَ نَورائهمَبرزٌخَإلىَيومَي بعثون..َهوَالق بر،َوإّنَلهمَفيه  إلىَأنَيقول:َ)وم 

ف رَالنار نَح  ْفرةٌَم  نَرياضَالجنّةَأوَح  َالق برَلروضةٌَم  إن  ْنكا،َوهللاَ   .…(ض 

 الطاهرة َالكتاب َالكريمَوهذه َأحاديثَالعترةَ   .هذه َآيات 



 ل فَ َ:59َاآليةَيممرَس ورةَفي نَ}فخ  لفَبعدهمَم  َواتّبعواَالصالة ََأضاعواَخ 

نَإاّلََغيّاً*َيلقونَ َفسوفَ َالشهوات لَ َوآمنَتابَ َم  ًََوع م  َالجنّةَيدخلونَفأولئكَصالحا

َوعده ََكانَ َإنّه ََبالغ يبَعباد ه ََالرحمنَ َوعد ََالتيَعدنٍََجنّاتَ َشيئا*َي ظلمونَ َوال

زق همَولهمَسالماَاّلَإَلغواًََفيهاَيسمعونَالَمأتيّا* َالجنّة ََتلكَ َوعشيّا*َب ْكرةًََفيهاَر 

نَن ورثَ َالتي نَعبادناَم   .{تقيّاَكانَم 

 َل ها اآلخرةَإنّماَيدخ  َجنّةَ  َاآلخرة َذلك،َألن  َفيَجنّة  َعنَب ْكرةٍَوعشّيٍ..َفليس  الحديث 

ر.. َالشمسَت كو  السماء،َوحينماَت طوىَالسماءَفإن  لهاَبعدَطّيَ  نَيدخ  دَليٌلََم  فالَي وج 

َعال مَالبرزخَوعال مَالبرزخَمنَعال مَالد نيا،َماَتحتَقبّةَ والَنهار..َوإنّماَهذه َجنان 

واٍزَللعالمَاألرضي..َفهذه َالخصوصيّاتَموجودةٌَفيَ السماءَاألولىَوهوَقريٌبَم 

 .العالمَالبرزخي

 َعزَ َقولهَ َفي409ََصفحةَالق ّمي[َ]تفسيرَفي: َيعنيَقال:َفيها{َيسمعونَ َ)}الَوجل 

زق همَولهمَسالماَإاّلََ}لغواًََالجنّةَفي َالد نياَجنّاتَفيَذلكَ َقال:َوعشيّا{َب كرةًََفيهاَر 

:َذلكَعلىَوالدليلَ َالقيامةَقبل َفيَتكونَ َالَوالعشيََّفالب ْكرة ََوعشيّاً..َب ْكرةًََقوله 

ْلدَجنّاتَ َفيَاآلخرة َ َإليهاَتنتقلَ َالتيَنياالد ََجنّاتَ َفيَوالعشيََّالغدوََّيكونَ َوإنّماَالخ 

ؤمنينَأرواحَ   .والقمر(َالشمسَ َفيهاَوتطلعَ َالم 


