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 َّ َّاالحتضار،َّالبعيد:َّالَطويلَّالَسفَرَّهذاََّمحّطات ََّّفيَّالماضيةَّالحلقات ََّّفيَّالحديث ََّّمر

هوق َّ وح،َّز  ّطلَع،ََّهولَّالر  هّمة :َّالرابعة ََّّوالمحّطة ََّّالم  َّوفيهاَّالقَبر،ََّمحّطةَّالم 

نَّمجموعة َّ  :العناوينَّم 

 .. سائلةَّالقَبر،َّوبعدَّذلَكَّالبَرزخ  زء َّ)َوْحشة َّالقَبر،ََّضْغطة َّالقَبر،َّم  (َّوهذاَّهوَّالج 

َّالبرزخ َّعالَم  نَّحديثيَّفيَّأجواء   .الخامسَّم 

 ََّّإلىَّوصلت ََّّالماضية ََّّالحلقة ََّّفي نَّآيات َََّّعْرض  َّأ عيد ََّّسريعَّبشكل ََّّالكريم..َّالكتابَّم 

نَّإليه ََّّأشرت ََّّما لَََّّكيَّالماضيةَّالَحلَقة ََّّفيَّآيات ََّّم  َّاآلياتَّأجمعَََّّوكيَّحديثيَّأ واص 

 .واحدةَّحلقة ََّّفيَّأيديكمَّبينَّعْرَضهاَّأ ريد ََّّالتي

  – 1ؤمنونَّس ورة ْكر ََّّوردَََّّالم  َّفيهَّه ناَّالكالم ََّّ(100َّ–99َّ)َّاآليتينَّفيَّالبرزخَّذ 

 :الم صَطلحَّهذاَّه ناَّاآليات ََّّواستعملتََّّْالبرزخَّعالَمَّعنَّواضح ََّّتصريح َّ

 {ََّّكاّل َّصالحاًَّفيماَّتركت  *َّلَعلّيَّأعمل  حتّىَّإذاَّجاَءَّأحدَه مَّالموتَّقالَّرّبَّارجعون 

َّي بعثونإنّهاَّكلمة َّه وَّ َّإلىَّيوم  نَّورائهمَّبرزخ   .{قائل هاَّوم 

 ● َّحتّىَّإذاَّجاَء451ََّّفيَّ]تفسيرَّالقّمي[َّفيَّصفحة{َّ: َّوجل  َّعز  فيَّذيلَّقوله 

َّكاّلَّإنّهاَّكلمة َّه وَّ َّصالحاًَّفيماَّتركت  *َّلَعلّيَّأعمل  أحدَه مَّالموتَّقالَّرّبَّارجعون 

َّي بعثون{َّقالَّاإلمام َّ َّإلىَّيوم  نَّورائهمَّبرزخ  ”:َّعليهَّالسالم“الصادقَّقائل هاَّوم 

َّبينَّأمرينَّ َّه وَّأمر  ََّّ–هذاَّهوَّالمعنىَّالّلغويَّلكلمةَّبرزخََّّ–)البرزخ  وه وَّالثواب 

قاَبَّ َّبينَّالد نياَّواآلخرةَّوه وَّردٌَّّعلىََّمنَّأنكَرَّعذاَبَّالقَبرَّوالثواَبَّوالع  والعقاب 

 .قبَلَّالقيامة..(

 ● َّنَّحديثَّاإلمامَّالسجاد صال[َّف”َّعليهَّالسالم“وقفةَّعندَّمقطعَّم  يَّكتابَّ]الخ 

 :مّماَّجاءَّفيه146َّ(َّصفحة108َّللشيخَّالصدوقَّوه وَّالحديثَّ)



 َّسين َّبنَّالح  َّهللاَّعليهما“)قالَّعليُّ َّساعات..(َّ”:َّصلوات  َّابنَّآدمَّثالث  أشدَُّّساعات 

َّلَمعيشةًَّ َّلهمَّفيه  َّإلىَّيومَّي بعثون..َّه وَّالقَبر،َّوإن  نَّورائهمَّبرزخ  إلىَّأنَّيقول:َّ)وم 

َّالنارََّضْنكا،َّوهللا َّإن َّ فَر  نَّح  ْفرة َّم  َّالجنّةَّأوَّح  نَّرياض   .…(القَبَرَّلَروضة َّم 

 (َّ َّفيَّاآليتين  ؤمنونَّالتصريحَّبهذاَّالع نوان100ََّّ–99َّواضح  نَّس ورةَّالم  (َّم 

َّإجمالّيَّعنَّمضمونَّالبرزخ َّهذاَّ}حتّىَّإذاَّ”َّالبرزخ“ َّنفسهَّه ناكَّبيان  وفيَّالوقت 

*َّلَعلّيَّأ َّكاّلَّإنّهاَّكلمة َّجاَءَّأحدَه مَّالموتَّقالَّرّبَّارجعون  َّصالحاًَّفيماَّتركت  عمل 

َّي بعثون{ َّإلىَّيوم  نَّورائهمَّبرزخ   .ه وَّقائل هاَّوم 

 ََّّقبرهم َّقبرهمَّوضغطة  نَّبعدَّوْحشة  نَّأبدانهمَّوم  روج َّأرواحهمَّم  نَّبعدَّخ  وم 

َّي بعثون َّإلىَّيوم  َّمكانهمَّفيَّالبرزخ،َّوالبرزخَّيستمرُّ سائلةَّقبرهمَّيتشّخص   .وم 

  – 2وجل ََّّعز ََّّقَوله ََّّبعدها،َّوما59ََّّاآليةَّمريمَّس ورة: 

 َّنَّبعدهمََّخلفَّأضاعواَّالصالةََّواتّبعواَّالشهواتَّفسوَفَّيلقوَنَّغيّاً*َّإاّل }فََخلَفَّم 

َلَّصالحاًَّفأوٰلئَكَّيدخلونَّالجنّةَّوالَّي ظلموَنَّشيئا{َّهذه َّالجنّة َّ َمنَّتاَبَّوآمنَّوَعم 

َّعبادَه َّبالغََّ َّالتيَّوعدََّالرحمن  َّعدن  يبَّإنّه َّكاَنَّوعده َّمأتيّا*َّالَّع نوانهاَّهذا:َّ}جنّات 

َّ زق همَّفيهاَّب ْكرةًَّوعشيّا*َّتلَكَّالجنّة َّالتيَّن ورث  يسمعونَّفيهاَّلغواًَّإاّلَّسالماَّولهمَّر 

نَّعبادناََّمنَّكانَّتقيّا{  .م 

 َّن َّاآلخرة َّونيرانَّاآلخرةَّالَّفيهاَّم  َّالّليل..َّجنان  َّالنهار،َّوالعَشّيَّه وَّأّول  الب كرة َّأّول 

َّوبعدَّك ّلَّب ْكرة َّوالَّفيهاَّم َّ ل هاَّالداخلونَّبعدَّطّيَّالسماوات  نَّعشّي..َّفإنّماَّيدخ 

َّفيَّسمائناَّوأرضنا  .التبداّلت 

 ● َّالَّيسمعوَنَّفيها{َّقال:409ََّّفيَّ]تفسيرَّالق ّمي[َّصفحة{(َّ: َّوجل  َّعز  فيَّقوله 

زق همَّفيهاَّب كرةًَّوعشيّا  .{يعنيَّفيَّالجنّةَّ}لغواًَّإاّلَّسالماَّولهمَّر 

 َّ َّب ْكرةًَّوعشيّاً..َّفَالب ْكرة َّقال:َّذلَكَّفيَّجنّاتَّالد: َّعلىَّذلكَّقَوله  نياَّقبلَّالقيامةَّوالدليل 

َّ َّالغ دّوَّوالعَشّيَّفيَّجنّات  ْلدَّوإنّماَّيَكون  َّالخ  َّفيَّاآلخرة َّفيَّجنّات  والعَشّيَّالَّتَكون 

َّوالقمر َّفيهاَّالشمس  ؤمنينَّوتَطلع  َّالم  َّإليهاَّأرواح   .(الد نياَّالتيَّتَنتقل 

 َّعنَّإنّهَّعالَم َّالبرزخ،َّوهذ َّفيَّس ورةَّمريمَّتتحدّث  َّالبرزخ..َّفهذه َّاآليات  ه َّهيَّجنان 

َّفيَّالبرزخَّالتيَّفيهاَّب ْكرة َّوَعشيَّّ َّعدن   .جنّات 



 (َّؤمنونَّفيَّاآلية َّعليناَّفيَّس ورة َّالم  َّجدّاً..َّفكماَّت الحظونَّمر  َّ-99المعنىَّواضح 

نَّالم100 َّعنَّالبرزخَّوأنّه َّيَمتدَُّّم  َّبع نوانَّالبرزخَّوَحديث  َّ(َّتَصريح  َّإلىَّوقت  وت 

َّالكالمَّعنَّالبرزخَّوماَّفيهَّ َّعنَّجنانَّالبرزخ..َّوَمر  البعثة..َّفيَّس ورة َّمريمَّحديث 

نَّرياضَّالجنّة،َّوعنَّ َّأنّهاََّروضة َّم  َّعنهاَّفيَّالروايات  َّالتيَّي عب ر  َّجنانيّة  نَّق بور  م 

فَر نَّح  ْفرة َّم  َّعنهاَّفيَّرواياتهمَّالشريفةَّأنّهاَّح  َّنيرانيّةَّالتيَّي عب ر   .النيرانَّق بور 

 َّ،َّأكثرَّالَخْلقَّسينامون َّالكبيرة َّالعظيمة َّجدّاً،َّألن  َّالنوم..َّوهيَّالمقابر  وه ناكََّمقابر 

َّجهنّم..َّإنّهاَّجهنّم َّالبرزخَّوإنّهاَّ َّأوَّإلىَّنيران  ََّعْدن  َّإلىَّجنّات  والق لّة َّالقليلة َّستذهب 

َّفيَّالبرزخ ََّعْدن   .جنّات 

 َّهذه َّاآليا زمة  نَّاآليةَّه ناَّفيَّس ورةَّمريمَّفيَّح  (63َّوماَّبعدهاَّإلىَّاآلية59ََّّتَّ)م 

َّالبرزخ َّولكنَّفيَّعالَم  ََّعْدن  َّسيدخلوَنَّجنّات  َّعنَّأناس   .الحديث 

 ● [َّتأتيَّفيَّنفسَّالسياق6َّوقفةَّعندَّروايةَّجميلةَّفيَّ]الكافيَّالشريف:َّج–ََّّ باب 

 .الغَداءَّوالعشاء

 َّترةَّالطاهرةَّه وََّطعام َّاإلفطار َّالع  َّعامَّفيَّأحاديث  َّبنحو  الصباحي..َّقدَّالغداء 

َّفيَّبعضَّاألحيانَّ ََّّ–ي ستعَمل  َّع رفيٌّ َّالذيََّّ–وه وَّاستعمال  َّعلىَّالطعام  في طلَق 

َّالكتاب َّ َّاألْصلَّفيَّثقافة  َّالغَداء.َّوإاّلَّفإن  َّظ هراًَّ)ماَّبعدَّالزوال(َّفي قالَّطعام  ي ؤَكل 

َّالعربََّّ–والعترةَّ ََّطعاَمَّالغَداءَّأوَّالغداةَّأوَّالغدّوَّإنََّّّ–وحتّىَّفيَّل غة  ه َّطعام َّفإن 

َّإفطارهمَّكانواَّ َّالثابتةَّهيَّأنّهمَّفيَّأيّام  اإلفطارَّالصباحي..َّوسيرة َّأْهلَّالبيت 

 .يأكلونَّاإلفطارَّوالعشاء

 َّ نَّض يوف  نعمَّفيَّبعضَّاألحيانَّيأكلونَّطعاَمَّالغداءَّإذاَّكانَّه ناكَّعندهمَّم 

 .وص حبة

 ● ََّّإلى جاءَّفيَّالكافيَّالشريف:َّ)عنَّابنَّأخيَّشهابَّبنَّعبدَّربّه،َّقال:َّشكوت 

نَّاألوجاع َّوالت َخمَّ”َّالسالمَّعليه“أبيَّعبدَّهللاَّ َّلتخمةََّّ–ماَّألقىَّم  فقالَّلي:ََّّ–جمع 

َّ َّوجل  َّفيهَّفساد َّالبدن،َّأماَّسمْعَتَّهللاَّعز  ،َّوالَّتأكْلَّبينهماَّشيئاً،َّفإن  تَغد َّوتَعَش 

زَّْ  ق همَّفيهاَّب كرةًَّوَعشيّا{(؟يقول:َّ}لهمَّر 



 ● َّْزق همَّفيهاَّب كرةًَّوَعشيّا{(َّهذا َّيقول:َّ}لهمَّر  َّوجل  قوله:َّ)أماَّسمْعَتَّهللاَّعز 

َّفيَّش ؤونهاَّعالَمَّ َّفيَّالجنّةَّالبرزخيّةَّوالتيَّت قارب  َّالحالةََّالمثاليّةََّستكون  باعتبارَّأن 

نَّعالَمَّالدنياَّوفيهاَّماَّيَبعد َّ َّالتيَّالد نيا..َّففيهاَّماَّيقربَّم  َّعنَّعالَمَّالد نياَّفيَّالجهة 

َّنيرانَّ َّجنانَّالبرزخَّوهكذاَّهوَّحال  َّفيهاَّجنانَّاآلخرة..َّهكذاَّه وَّحال  ت قارب 

َّفيهاَّ َّالد نياَّوجهة َّت باعد َّالد نياَّوهيَّالجهةَّالتيَّت قارب  البرزخ..َّفجهة َّت قارب 

 .اآلخرة

 ● َّوللصائمَّفطور َّللصائمَّس حور  َّللصائمين..َّفإن  َّاإلفطارَّحت ىَّبالنسبة  ..َّوفيَّحالة 

أيضاًَّه ناكَّطعام َّالغداءَّوهناكَّطعام َّالعشاء..َّأّماَّماَّي ؤكلَّوقتَّالظ هرَّفقدَّيق الَّلهَّ

َّالغذاء  .طعامَّالغداءَّوي قال 

 َّ َّالكتاب َّوالعترةَّوكيَفَّأن  َّأنَّأضعَك مَّفيَّجّوَّثقافة  َّهذه َّالروايةَّألجل  أناَّأوردت 

ترةَّعََّ َّالكتابَّوالع  قيدة َّراسخة َّوواضحة..َّوالَّشأنَّليَّبماََّكتَبهَّعقيدتناَّب َحَسبَّثقافة 

مراجعناَّالكبارَّفيَّك ت بهمَّوفيَّتفاسيرهمَّالتيَّكتبوهاَّوفقاًَّلمنظومةَّعقائدَّاألشاعرةَّ

عتزلة  .والم 

 ََّّبعَالَم َّشيعته  َّصّحيَّي ذّكر  َّألْمر  َّاإلماَمَّالصادقَّحتّىَّفيَّأجوبته  تالحظونَّأن 

ضوح َّعنَّو  الف ْكرةَّعنَّهذه َّالعقيدةَّوعنََّّالبرزخَّوجنانَّالبرزخ..َّوهذاَّيكشف 

َّهذه َّالثقافةَّفيَّأجواءَّالكتابَّوالعترة  .أهميّة 

 ََّّمراجع َّالشيعةَّ)األموات وعلىَّهذاَّي مكنكمَّأنَّتقيسواَّالمسافةََّالبعيدةََّماَّبينَّثقافة 

 .واألحياء(َّوبيَنَّثقافةَّالكتابَّوالعترة

  – 3َّ ؤَّبس ورة ََّّالمصاحفَّبعضَّفيَّت سّمىَّقدَّوالتيَّغافرَّس ورة َّاآلية ََّّفيَّمن،الم 

ؤمن ََّّعنَّاآليةَّفيَّوالحديث ََّّبعدها،َّوالتي45َّ  :فرعونَّآل ََّّم 

 {ََّّي عَرضونَّعليها َّفرعوَنَّس وء َّالعذاب*َّالنار  َّماََّمكرواَّوحاَقَّبآل  فوقاه َّهللا َّسيّئات 

اًَّوعشيّاًَّويوَمَّتقوم َّالساعة َّأدخلواَّآلَّفرعونَّأشد َّالعذاب  .{غ دو 

 ● َّ َّفرعوَنَّس وء :َّ}وحاَقَّبآل  َّي عَرضونَّعليها{َّكلمة ََّّقوله  ”َّس وء“العذاب*َّالنار 

نَّس وءَّ رادَّم  َّتفسيري(..َّفالم  َّبيانَّ)بيان  جاءْتَّمرفوعة..َّوكلمة َّالنارَّهيََّعْطف 

َّالبرزخَّوليسْتَّ العذاب َّهذا،َّهيَّالنارَّالتيَّي عَرضونَّعليهاَّغ دّواًَّوعّشياًَّوهيَّنار 



َّاآلخرة..َّفالتعابيرَّفيَّهذه َّاآلياتَّهيَّنفسَّالتعاب يرَّالتيَّجاءْتَّفيَّس ورةَّمريمَّنار 

 .تتحدّثَّعنَّجنّةَّالبرزخ

 ََّّأهملنا َّالشيعيّة  هّمةَّجدّاًَّجدّاً..َّولكنّناَّفيَّالثقافة  الحظواَّهذه َّالعقيدةَّمنَّالعقائدَّالم 

َّمراجعناَّقدَّأهملواَّذلكَّوهمَّأنف سهمَّيجهلونَّبهذه َّالحقائق..َّالعمائمَّقريبة َّ ذلكَّألن 

كالءهم..َّوهللا َّ َّيجهلونَّهذه َّالحقائق،َّألنّهمَّتبعواَّالنواصبَّفيَّمنكمََّسلوهم،ََّسلواَّو 

َّبهذاَّالموضوع،َّوألنّهمَّيجهلونَّ نَّاهتمام  َّالعقائديّةَّوالتيَّليسَّفيهاَّم  المنظومة 

تفسيرَّالقرآنَّوفقاًَّلمنهجَّعلّي َّفقدَّنقضواَّبيعةََّالغديرَّكماَّقالَّإمام َّزمانناَّفيَّ

فيد َّللشيخَّالم   .رسالته 

 ● َّي عَرضونَّعلي َّعنَّقوله:َّ}النار  اًَّوعشيّاً{َّاآليةَّألفاظ هاَّواضحةَّتتحدّث  هاَّغ دو 

نارَّالبرزخ،َّث م َّتقولَّاآلية:َّ}ويوَمَّتقوم َّالساعة َّأدخلواَّآلَّفرعونَّأشد َّالعذاب{َّ

نَّالذينََّمَحضواَّالك ْفر،َّفالب د َّأنَّ َّم  نَّعذاب َّالبرزخ..َّفهؤالء  َّاآلخرة َّأشدَُّّم  فعذاب 

 .يَذهبواَّإلىَّجهن مَّولكنَّفيَّالبرزخ

 ََّّالشريفةَّالتيَّهي َّالتيَّوردْتَّفيَّالروايات  َّي حدّثناَّبهذه َّالتفاصيل  فهذاَّالقرآن 

نَّاألحياء  .ضعيفة َّفيَّنظرَّمراجعَّالشيعةَّوخ صوصاًَّم 

 ● َّفيَّ]تفسيرَّالقمّي[َّفيَّصفحةَّ”َّعليهَّالسالم“وقفةَّعندَّحديثَّاإلمامَّالصادق

599: 

 (َّناَّالصادق َّإمام  َّوجل َّ”َّعليهَّالسالم“يقول  َّعز  :َّ}فوقاه َّهللا َّسيّئاتَّماَّفيَّقوله 

ؤمنَّآلَّفرعون،َّفقالَّأبوَّعبدَّهللاَّ وهللا َّلقدَّقّطعوه َّ”َّعليهَّالسالم“َمكروا{َّيعنيَّم 

اًَّ :َّ}النارَّي عرَضونَّعليهاَّغ دو  إرباًَّإرباً،َّولكنَّوقاه َّهللا َّأنَّيفتنوه َّفيَّدينه،َّوقوله 

َّفيَّالقي َّوذلكَّأن  اًَّوالَّوعشيّاً{َّقال:َّذلَكَّفيَّالد نياَّقبلَّالقيامة  َّغ دو  َّالَّيكون  امة 

َّفيَّالشْمسَّوالقمرَّوليسَّفيَّجنانَّالخلدَّ َّالغ دّوَّوالعشّيَّإنّماَّيكون  عشي اً،َّألن 

 .(ونيرانهاَّشمسَّوالَّقمر

 ● َّ:َّالق رآنَّيقول اإلمامَّالصادقَّيقول:َّ)وهللا َّلقدَّقّطعوه َّإرباًَّإرباً..(َّومعَّذلكَّفإن 

..َّفهذه َّ}فوقاه َّهللا َّسيّئاتَّماََّمكروا{ََّوقاه َّهللا َّ َّأنَّيفتنوه َّفيَّدينه..َّفَهوَّنَجاَّبدينه 



َّإذاَّماَّق يسَّبعَذابَّ َّفيهاََّمهماَّكانَّشديداًَّالَّي عدَُّّبشيء  الد نياَّقصيرة ََّمحدودة،َّفالبالء 

 .عالَمَّالبرزخ

 عقائدكمَّبصحيحَّنَجاتكمَّعنَّابحثواَّالبيتَّأْهلَّأشياعَََّّيا. 

 َّأعتقد َّبعدَّهذه َّالبياناتَّإذاَّماَّقرأتمَّاآلنَّهذه َّا نَّس ورةَّغافرَّستكون  آلياتَّم 

الص ورة َّواضحةًَّلديكم..َّفهاَّه وَّالق رآنَّي حدّثناَّعنَّالبرزخَّاصطالحاًَّع نواناًَّ

وتعريفاًَّفيَّس ورة َّالمؤمنون،َّوي حدّثناَّعنَّجنانَّالبرزخَّفيَّس ورة َّمريمَّوي حدّثناَّ

 .عنَّجهنّمَّالبرزخَّفيَّس ورة َّغافر

  – 4نَّالصفََّّّس ورة  :وجل ََّّعز ََّّوله َّقَّبعدها،َّوما9ََّّاآليةَّم 

 {َّه َّولوََّكر  ره َّعلىَّالدينَّكلّه  ينَّالحّقَّل ي ظه  ه وَّالذيَّأَرسَلَّرسولَه َّباله دٰىَّود 

نَّعذاب َّأليم*َّ الم شركون*َّياَّأيُّهاَّالذينَّآمنواَّهلَّأدلّكمَّعلىَّتجارة َّت نجيكمَّم 

َّلكم كمَّذلكمَّخير  إْنََّّت ؤمنونَّباهللَّورسوله َّوت جاهدونَّفيَّسبيلَّهللا َّبأموالكمَّوأنف س 

نَّتَحتهاَّاألنهارَّومساكَنَّ ك نتمَّتَعلمون*َّيغفرَّلكمَّذ نوبكمَّوي دخلكمَّجنّاتَّتجريَّم 

َّقريبَّ نَّهللا َّوفتح  َّم  َّالعظيم*َّوأخرىَّت حبّونهاَّنْصر  ََّعدنَّذلَكَّالف وز  َّفيَّجنّات  َطيّبة 

 .{وبشرَّالمؤمنين

 َّّجةَّبن الحسنَّاآلية َّواضحة َّصريحة َّبَحَسبَّتفسيرَّعلّي َّوآلَّعلّيَّفيَّظ هورَّالح 

َّنداءَّ َّعلىَّالدينَّك لّهَّحينماَّيرتفع  حّمد  َّهللاَّديَنَّم  ر  وفيَّالرجعةَّالعظيمة..َّفإنّماَّي ظه 

َّهذه َّالحقيقة َّإلىَّ َّاألمرَّوتستمرُّ كنَّوالمقام..َّه ناَّطالئع  ّجةَّبنَّالحسنَّبينَّالر  الح 

َّص َوره حّمديّةَّالتيَّيتجلّىَّفيهاَّهذاَّالمعنىَّفيَّأكمل  َّالم   .الدولة 

 ● َُّّنَّعذاب َّأليم{َّهذاَّقوله:َّ}ياَّأي هاَّالذينَّآمنواَّهلَّأدلّكمَّعلىَّتجارة َّت نجيكمَّم 

َّالحقيقي..َّ َّالتأويليُّ َّإنّه َّللذيَنَّآمنواَّبعَلّي َّوآلَّعلّي..َّهذاَّه وَّالَمنطق  َّالق رآنيُّ طاب  الخ 

َّ َّوإلىَّحقيقته  َّمعنىَّالتأويلَّفيَّثقافةَّعلّي َّوآلَّعلّيَّه وَّإرجاع َّالشيءَّإلىَّأْصله  فإن 

 .األولى

 ● َّنجية..َّإذاَّرجعناَّإلىَّهذا َّالتجارةَّالم  نَّعناوينَّتَرتبط َّبتفاصيل  أوالًَّماَّجاَءَّم 

َّهللا“الع نوانَّ َّ”َّسبيل  هوَّ”َّسبيلَّهللا“وهللا َّلقدَّجاءَّفيَّأحاديثَّالعترةَّالطاهرةَّأن 

َّعلّي..َّيعنيَّت جاهدونَّفيَّسبيلَّعلّي َّوآلَّعلّي،َّوت قتلونَّفيَّسبيلَّعلّي َّ َّوآل  عليٌّ



َّ”..َّعليهمَّالسالم“نَّوتَموتونَّفيَّسبيلَّعلّي َّوآلَّعلّيَّوآلَّعلّي،َّتَعيشو ونَحن 

َّوفيَّ َّبعدَّالسبيل؟!(َّوفيَّالزيارات  ن خاطبهمَّفيَّد عاءَّالن دبةَّالشريف:َّ)أيَنَّالسبيل 

َّع بّرَّعنهمَّبأنّهمَّ َّاألعظم“الصلوات   .عليهمَّالسالمَّأجمعين”َّالسبيل 

 ● ََّّاإلمامَّالصادق [َّصفحة7َّلبرهان:َّج]تفسيرَّا”َّعليهَّالسالم“وقفةَّعندَّحديث 

اإلمام َّالصادقَّي حدّثناَّعنَّالسبيلَّاألعظمَّاألعظمَّاألعظمََّّ–(2َّالحديثَّ)َّ–530َّ

َّالمؤمنينَّ  :”عليهَّالسالم“وهوَّأمير 

 (ََّّالمؤمنينَّ”َّعليهَّالسالم“عنَّأبيَّعبدَّهللا أناَّ”:َّعليهَّالسالم“قال:َّقالَّأمير 

نَّالعذاب َّاألليمَّالتيَّدَل َّ نجية َّم  ربحة َّالم  َّهللا َّعليهاَّفيَّكتابه،َّفقال:َّ}ياَّالتجارة َّالم 

نَّعذاب َّأليم{  (أيّهاَّالذينَّآمنواَّهلَّأدلّكمَّعلٰىَّتجارة َّتنجيكمَّم 

 ● ََّّس ورةَّالصّف..َّقوله:َّ}يَغفرَّلكمَّذ نوبكمَّوي دخلكمَّجنّاتَّتجري أعود َّإلىَّآيات 

ََّعدن{ َّفيَّجنّات  نَّتَحتهاَّاألنهارَّومساكَنََّطيّبة   .م 

 َّعدن..َّو نَّه ناكَّجزاء َّفيَّجنّات  َّم  َّعنَّأصناف  َّاآليةََّتتحدّث  إذاَّدقّقتمَّالنظرَّفإن 

َّ نَّتَحتهاَّاألنهار{َّهذه َّجنّات،َّولكن  الجنان..َّفحينَّتقول:َّ}وي دخلكمَّجنّاتَّتجريَّم 

َّأ خرى  .المساكَنَّفيَّجنّات 

 ََّّقريبَّوبشرَّالمؤمنين{َّأيَّه ناك نَّهللا َّوفتح  َّم  وقوله:َّ}وأخرىَّت حبّونهاَّنْصر 

َّ :َّ}نْصر  َّوجل  َّأ خرىَّت حبّونها،َّولكنّهاَّليسْتَّجنانَّاآلخرة..َّبقرينةَّقولهَّعز  جنّات 

َّفيَّاآلخرة َّأنَّيكونواَّ َّالجنان  َّأْهل  َّقريبَّوبشرَّالمؤمنين{َّفهلَّي طالَب  نَّهللا َّوفتح  م 

 !أنصاراًَّهلل..؟

 َّ نَّهللا َّم  :َّ}نْصر  َّالرجعة..َّفقوله  َّبعدَّذلكَّعنَّجنان  َّالبرزخ،َّوالحديث  إنّهاَّجنان 

قدّمةًَّ َّم  َّزمانناَّالذيَّيكون  َّإمام  َّه ناَّعنَّظ هور  َّقريبَّوبّشرَّالمؤمنين{َّالحديث  وفتح 

َّالعظيمة  .ل عْصرَّالرجعة 

 ● ََّّإمامناَّباقرَّالعلوم فيَّصفحةََّّفيَّ]تفسيرَّالقّمي[”َّعليهَّالسالم“وقفةَّعندَّحديث 

َّوجل 700َّ َّعز   ::َّفيَّقوله 



 َّ،َّقريب{َّقال:َّيعنيَّفيَّالد نياَّبفتْح َّالقائم نَّهللا َّوفَتْح  َّم  خرىَّت حبّونهاَّنَْصر 
}وأ 

َّمّكة  .(وأيضاَّقال:َّفتح 

 َّ:َّفيَّالد نياَّبفتحَّالقائم..َّوقولَّالرواية َّيكون  َّوهذاَّالفتح  فهذهَّالجنانَّوهذاَّالنَْصر 

َّمّكة(َّهذاَّوجَّْ َّاآليةََّفيَّتأويلهاَّاألعظمَّه وَّ)وأيضاَّقال:َّفتح  جوهَّاآلية،َّولكن  نَّو  ه َّم 

َّوالفتحَّيكونَّفيَّالد نياَّبفتحَّالقائم َّهذاَّالنَْصر   .أن 

 ● ََّّولو ره َّعلىَّالدينَّكلّه  ينَّالحّقَّل ي ظه  :َّ}ه وَّالذيَّأَرسَلَّرسولَه َّباله دٰىَّود  قوله 

َّق رآنيَّّ رَّفيَّعدّة َّس َور  َّتكر  هَّالم شركون{َّهذاَّالَمضمون  ة..َّوبَحَسبَّأحاديثهمََّكر 

ََّزمانناَّ َّإمام  َّتأويل هاَّبعد..َّسيأتيَّتأويل هاَّعندَّظ هور  َّهذه َّاآليةَّلمَّيأت  التفسيريّةَّفإن 

َلَّإلىَّالتأويلَّاألعظمَّاألعظمَّاألعظمَّفيَّهذه َّ َّحتّىَّنَص  َّتأويل هاَّبالتصاعد  وسيستمرُّ

َّا َّعْصرَّالرجعة  حّمديّةَّالخاتمةَّفيَّنهاية  َّالم   .لعظيمةاآليةَّفيَّالدولة 

 ● ََّّفيهاَّالداخلوَن َّيَدخل  نَّتَحتهاَّاألنهار{َّهذه َّجنّات  قوله:َّ}وي دخلكمَّجنّاتَّتجريَّم 

َّ َّعدن،َّفَه مَّيتنقّلونَّبينَّالجنان  َّالمساكنَّفيَّجنّات  إلىَّجنانَّالبرزخ،َّولكن 

َّنْفسه َّالذيَّنَتحد ثَّعنه َّ َّالعظيم{َّهذاَّه وَّالفَوز  وي سافرون..َّوقوله:َّ}ذلَكَّالف وز 

َّش هداءَّالطفوفَّ)ياَّليتناَّك نّاَّمعكمَّفنفوَزَّفوزاًَّعظيماً(َّحينماَّنذ َّعاشوراءَّونذك ر  ك ر 

َّالعَظيم َّالَّيتوقّفَّعندَّهذه َّ َّالطفوفَّذهبواَّإلىَّجنانَّالبرزخ..َّوقَْطعاًَّالفَوز  فش هداء 

،َّول ذاَّأ وّجه َّنَظريَّإلىَّهذه َّ الجهة،َّولكنّنيَّبصددَّالحديثَّعنَّالبرزخَّوعنَّجنانه 

َّوإلىَّه  .ذه َّالزاويةالحيثيّة 

 ََّّعلّي َّودولة َّرسولَّهللا  . ”صل ىَّهللاَّعليهماَّوآلهما“جنّة َّالرجعةَّهيَّفيَّدولة 

 ََّّعلينا َمراًَّي لبّوَنَّالداعي..َّومر  َمراًَّز  َّالبرزخَّسيرجعونَّز  فالذينَّيدخلوَنَّفيَّجنان 

َّواألحاديث  .هذاَّالمضمونَّفيَّالروايات 

 َّ ع ََّّعلىَّتلوت هاَّالتيَّاآليات ََّّفيَّعليناَّمر نَّكممسام  َّقَدَّالبرزخَّجنّات ََّّأن ََّّمريمَّس ورةَّم 

َّاآليةَّتقولَّأنَّإلىَّعبادَه {َّالرحمن ََّّوعدَََّّالتيَّعدن ََّّ}جنّات ََّّالع نوانَّبهذاَّع نونتَّْ

زق همَّ}ولهمَّ:62 نَّالبرزخَّلجنّات ََّّق رآنيّةَّتَسميّة ََّّفهذه ََّّوعشيّا{.َّب ْكرةًََّّفيهاَّر  َّأنّهاَّم 

 .عدنَّجنّات َّ



 َّنَّتَحتهاَّاألنهارَّ:َّ}و12وكذلكَّفيَّس ورةَّالصّفَّاآلية َّتَجريَّم  ي دخل كمَّجنّات 

َّ َّالعظيم{.َّفهذه َّتسمية َّواضحة َّفيَّآيات  ََّعدنَّذلَكَّالف وز  َّفيَّجنّات  ومساكَنََّطيّبة 

َّ نَّأنّهاَّجنّات  َّالبرزخَّم  الكتابَّالكريمَّ)فيَّس ورةَّمريمَّوفيَّس ورةَّالصّف(َّل جنّات 

ؤمنينَّ َّكالم َّأميرَّالم  [َّحينما3َّالكافيَّالشريف:َّجفيَّ]”َّعليهَّالسالم“عدن..َّوقدَّمر 

َّعدن..َّ نَّجنّات  نَّأنّهَّجنّة َّم  َّحب ةَّالع َرنيَّوقالَّله َّعنَّواديَّالسالمَّم  كانَّي حادث 

َّيتكّررَّفيَّكلماتهمَّوأحاديثهمَّ  .”عليهمَّالسالم“وهذاَّالمضمون 

َّ َّلجنّات  َّوي قال  َّعدنَّوي طلَق  َّفيَّاآلخرةَّأنّهاَّجنّات  َّل جنّات  َّوي قال  هذاَّالع نوانَّي طلَق 

َّعدن  .فيَّالبرزخَّأنّهاَّجنّات 

 ● (ََّّفيَّالكتاب َّالكريمَّالتيََّوَردََّفيهاَّهذاَّالعنوان َّاآليات  َّفيهاَّإلىَّأرقام  وقفةَّأ شير 

َّعدن“ َّعام”َّجنّات   .(..بنحو 

 َّ َّعدن  َّواضحَّوب َحَسبَّالرواياتَّفماَّجاَءَّفيَّس ورةَّمريمَّهوَّفيَّجنّات  بنحو 

َّالبرزخيّةالبرزخيّةَّوكذلكَّماَّجاءَّفيَّس ورة َّالصّفَّهوَّفيَّ َّعدن   .جنّات 

 َّ َّاآلخرة..َّحينماَّيأتيَّالوْصف  َّجدّاًَّفيَّجنّات  َّمنهاََّصريح  َّالبعض  نَّاآليات  ماَّبقَيَّم 

ثالَّماَّجاءَّفيَّاآليةَّ لود..َّعلىَّسبيلَّالم   :منَّس ورةَّطه76َّبالخ 

 {َّ َّعدن  لَّالصالحاتَّفأوٰلئَكَّلهمَّالدرجاتَّالع لى*َّجنّات  ؤمناَّقدََّعم  َّم  وَمنَّيأت ه 

نَّتََّ ََّمنَّتزّكىتجريَّم   .{ْحتهاَّاألنهارَّخالدينَّفيهاَّوذلكَّجزاء 

 ● ََّّوجل 8ََّّأيضاًَّفيَّس ورةَّالبيّنةَّاآلية َّعز   :قوله 

 {َّنَّتحتهاَّاألنهارَّخالدينَّفيهاَّأبداَّرضي َّتَجريَّم  َّعدن  جزاؤه مَّعندَّربّهمَّجنّات 

يَّربّه  {هللا َّعنهمَّورضواَّعنه َّذلكَّل َمنََّخش 

 َّالكتا َّعدن َّ“بَّالكريم:َّفهذه َّالتسمية َّواضحة َّفيَّآيات  َّ”..َّجنّات  َّللجنّات  إنّهاَّع نوان 

َّوْصفَّ لودَّأوَّبالقَرآئنَّاأل خرى..َّلكن  األ خرويّةَّوي مكن ناَّأنَّن ميّزهاَّبوْصفَّالخ 

َّ َّالتيَّت ذَكرَّفيَّاآليةَّهيَّجنّات  َّعدن  َّجنّات  لودَّه وَّقَرينة َّواضحة َّجداًَّعلىَّأن  الخ 

َّفيَّاآلخرة  .عدن 

 اَّماَّجاَءَّفيَّس ورة َّمر َّيأتيَّأْهَلَّالجنانَّب ْكرةًَّوعشيّا،َّأم  زق  َّعنَّر  ناَكَّالحديث  يمَّفه 

لود..َّوماَّجاَءَّفيَّس ورة َّالصّفَّ َّالخ  ََّوْصف  ْلدَّول ذلَكَّلمَّيأت  َّالخ  فهيَّلَيسْتَّجنّات 



َّالرجعةَّ َّأ خرىَّ}وأ خرىَّت حبّونها{َّوهيَّفيَّعْصر  ّب َّلجنّات  َّالحديَثَّعنَّح  فإن 

 .العظيمة

  – 5َّحبيب َّ“َّوهوَّالس ورةَّهذه ََّّفيَّصدّيق ََّّعنَّتحدّثتََّّْالتيَّاآليات ََّّفيَّيسَّس ورةَّفي

 :”النّجار

 {ََّّاتّبعواَّالم رسلين*َّاتّبعواََّمنَّال َّيسعىَّقالَّياَّقوم  ل  ََّرج  نَّأقصىَّالمدينة  وجاَءَّم 

نَّ هتدون*َّوماَّليَّالَّأعبد َّالذيَّفطرنيَّوإليهَّت رجعون*َّأأتّخذ َّم  يسأل كمَّأجراًَّوه مَّم 

َّالرحم َّآلهةًَّإْنَّي ردن  َّعنّيَّشفاعتهمَّشيئاًَّوالَّي نقذون*َّإنّيَّإذاًَّد ونه  َّالَّت غن  َّبضّر  ن 

َّبربّكمَّفاسمعون*َّقيلَّادخْلَّالجنّةَّقالَّياَّليَتَّقوميَّ َّمبين*َّإنّيَّآمنت  لفيََّضالل 

نَّبعده َّ َّم  كَرمين*َّوماَّأنزلناَّعلىَّقومه  نَّالم  يَعلمون*َّبماََّغفََرَّليَّربّيَّوجعلنيَّم 

نزل نَّالسماءَّوماَّك نّاَّم  َّم  ند  نَّج  ين*َّإْنَّكانْتَّإاّلََّصيحةًَّواحدةًَّفإذاَّه مَّخامدون*َّم 

َّإاّلَّكانواَّبهَّيستهزئون نَّرسول   .{ياَّحْسرةًَّعلىَّالعبادَّماَّيأتيهمَّم 

 َّ َّالنّجارَّهيَّجنّة َّعنَّالد نيا..َّفالجنّة َّالتيَّدََخلَهاََّحبيب  َّتتحدّث  َّهذه َّاآليات  ك لُّ

 .البرزخ

 ● نَّر َّإاّلَّكانواَّبهَّيستهزئون{َّهذه َّقوله:َّ}ياَّحْسرةًَّعلىَّالعبادَّماَّيأتيهمَّم  سول 

َّ حّمد،َّاستهزؤواَّبآل  سل،َّاستهزؤواَّبم  القضيّة َّعلىَّط ولَّالَخط..َّاستهزؤواَّبالر 

ََّمعناه،َّأوَّأنّناَّ َّالَّنَعرف  َّنَحن  َّزمانناَّفن خاطبه َّبكالم  َّبإمام  حّمد،َّوالزلناَّنستهزئ  م 

َّب َّع هودَه،َّنَستهزئ  َّنَنقض  َّالوقت  َّفيَّنفس  ده َّونَحن  َّبعقائدهم،َّن عاه  َحديثهم،َّنَستهزئ 

نَّع ْمقَّالكتابَّوالعترة َّبأ ولئَكَّالذينَّينقلونَّإليناَّثقافتهمَّم   .نستهزئ 

  – 6ّماَّضالال*َّإاّلََّّالظالمينَّتزدََّّْوالَّكثيراًََّّأضلّواَّ}وقدَّ:25َّاآليةَّنوحَّس ورة َّم 

نَّلهمَّيَجدواَّفلمَّناراًََّّفأ دخلواَّأ غرقواَّخطيئات هم َّربََّّّح َّنوَّوقالَّأنصارا*َّهللا ََّّد ون ََّّم 

نَّاألرضَّعلىَّتذرََّّْال َّإاّلََّّيَلدواَّوالَّعبادكَََّّي ضلّواَّتذْره مَّإنََّّْإنّكَََّّديّارا*َّالكافرينَّم 

 .كف ارا{َّفاجراًَّ

 ● َّلوا باشرةًَّأ دخ  قواَّفيَّالد نيا،َّوم  ّماَّخطيئات همَّأ غرقواَّفأ دخلواَّناراً{َّأ غر  :َّ}م  قوله 

َّالبرزخ  .فيَّالنار..َّوهيَّنار 



  – 7َّأحياء ََّّبلَّأمواتَّهللا ََّّسبيل ََّّفيَّي قتَل ََّّل َمنَّتقولواَّ}والَّ:54َّاآليةَّالبقرةَّسورة

َّالعبارةَّأ ف ق ََّّفيَّحتّىَّواضح..َّالكالمَّمجازيّاً،َّليسَََّّه ناَّالكالم ََّّتشعرون{َّالَّولكن

َّفيَّالحقيقيَّالتأويلََّمنطق ََّّه وَّهذاَّعلّي..َّوآل ََّّعليٌََّّّهوَّهللا ََّّوسبيل ََّّواضح..َّالكالم

 .الطاهرةَّالعترة ََّّق رآن

 َّ نَّالد نياَّكق ْربَّالبَرزخ َّاآلخرةََّلَيسْتَّقريبةًَّم  َّعنَّاآلخرة،َّفإن  اآليةَّالَّتتحدّث 

َّإليناَّبسبب َّاقتراب َّالبرزخ َّإلينا..َّفَجنّة َّاآلخرة َّتَتجلّىَّ َّاآلخرةََّإنّماَّتَقترب  منها..َّوإن 

نَّه ناَّفإنّناَّقَري َّالبرزخ..َّوم  َّاآلخرة َّتَتجلّىَّفيَّنار  َّالبرزخ،َّونار  نَّفيَّجنّة  بونَّم 

ْبرَّالبرزخ َّاآلخرةَّولكنَّع  نَّنار  َّاآلخرةَّوقَريبونَّم   .جنّة 

 ● َّطاءَّلمَّي كشف..َّكما َّالغ  َّبذلَكَّألن  قوله:َّ}بلَّأحياء َّولكنَّالَّتشعرون{َّالَّنَشعر 

حتبينَّ َفَّلَكَّالغطاءَّلرأيتهمََّحلَقاًََّحلَقاًَّم  قالَّسيّدَّاألوصياءَّل حبّةَّالع رني:َّ)لوَّك ش 

 .يتحادثون(

  – 8َّوماَّبعدها169ََّّهذاَّالم ستوىَّوفيَّنفسَّهذاَّاأل ف قَّفيَّاآليةَّعلىَّنفس

ن  :عمرانَّآلَّس ورةَّم 

 {ََّّهللاَّأمواتاًَّبلَّأحياء َّعندَّربّهمَّي رزقون*َّفرحين َّالذينَّق تلواَّفيَّسبيل  والَّتَحسبن 

َّعليهمَّ ْلفهمَّأالََّخوف  نَّخ  َّويستبشرونَّبالذينَّلمَّيلحقواَّبهمَّم  نَّفَْضله  بماَّآتاهمَّهللا َّم 

َّأجَرَّوالَّه مَّيََّ َّهللاََّالَّي ضيع  نَّهللاَّوفَْضلَّوأن  َّم  حزنون*َّيستبشرونَّبنعمة 

ؤمنين  .{الم 

 ● َّ َّنْفس ه َّالذيَّتَحد ثْتَّعنه قوله:َّ}بلَّأحياء َّعندَّربّهمَّي رزقون{َّهذاَّه وَّالرزق 

َّعبادَه َّ َّالتيَّوعدََّالرحمن  َّعدن  :َّ}جنّات  َّوجل  َّعز  َّفيَّس ورةَّمريم..َّقَوله  اآليات 

زق همَّفيهاَّب ْكرةًَّبالغَيبَّإنّه َّ كاَنَّوعده َّمأتيّا*َّالَّيسمعونَّفيهاَّلغواًَّإاّلَّسالماَّولهمَّر 

نَّعبادناََّمنَّكانَّتقيّا َّم   .{وعشيّا*َّتلَكَّالجنّة َّالتيَّن ورث 

 ● ََّّالذينَّق تلوا120ََّّفيَّ]تفسيرَّالق مّي[َّصفحة :َّ}والَّتحسبن  َّوجل  َّعز  فيَّذيلَّقوله 

َّهللاَّأمواتاًَّبلَّأحياء َّعندَّربَّّ نَّفَْضله {َّفيَّسبيل  همَّي رزقون*َّفرحينَّبماَّآتاه مَّهللا َّم 

َّعنَّأبيَّعبدَّهللاَّ يعت ناَّإذاَّدخلواَّالجنّةَّ”َّعليهَّالسالم“عنَّأبيَّبصير  قال:َّه مَّوهللا َّش 

ؤمنينَّفيَّ نَّالم  نَّإخوانهمَّم  نَّهللاَّاستبشرواَّبَمنَّلَمَّيلحْقَّبهمَّم  واستقبلواَّالكرامةََّم 



َّعليهمَّوالَّه مَّيَحز لَّالثواَبَّوالعقاَبَّالد نياَّ}أاّلَّخوف  نون{َّوه وَّردٌَّّعلىََّمنَّي بط 

 .(بعدَّالموت

 َّنَّعالمَّالبرزخَّوجنانه..َّفإذاَّما َّعنهَّم  َّصريحة َّوواضحة َّجدّاًَّفيماَّأتحدّث  اآليات 

 .ثبَتَّهذاَّالمعنىَّثبَتَّمعنىَّنيرانَّالبرزخَّوجهنّمَّالبرزخ

  -9نَّهودَّس ورة هّمة ََّّاآليات ََّّم  َّالشيعة ََّّوَمراجع ََّّاصب َّالنوَّفيهاَّتحيّرَّوالتيَّجدّاً..َّالم 

ًََّّوتخبّطواَّمعهم،  :بعدهاَّوما106ََّّاآليةَّفيَّالتفسير..!َّك ت بَّفيَّتخبُّطا

 {َّ َّوشهيق*َّخالدينَّفيهاَّماَّدامْتَّالسماوات  اَّالذينََّشق واَّففيَّالنارَّلَهمَّفيهاَّزفير  فأم 

د واَّفف اَّالذينَّس ع  َّل َماَّي ريد*َّوأم  َّرب كَّفع ال  َّواألرضَّإاّلَّماَّشاَءَّربّكَّإن  يَّالجنّة 

َّواألرضَّإاّلَّماَّشاَءَّربّكَّعطاء َّغيرََّمجذوذ  .{خالدينَّفيهاَّماَّدامْتَّالسماوات 

 ● َّ َّالسماوات  جود  َّواألرض{َّمعَّو  :َّ}خالدينَّفيهاَّماَّدامْتَّالسماوات  قوله 

َّالبرزخ..َّ َّالبرزخَّوفيَّجنان  لوداًَّنسبيّاًَّفيَّنيران  َّخ  لودََّسيكون  َّالخ  واألرضَّفإن 

َّواألرض{َّوه ناكَّقيد َّآخرَّفهناكَّقيد َّأّولَّفيَّاآل :َّ}ماَّدامْتَّالسماوات  يةَّوهوَّقوله 

َّ َّألْهل  َّاآليةََّبالنسبة  لودََّينتهي،َّولكن  َّالخ  وه وَّقوله:َّ}إاّلَّماَّشاَءَّربّك{َّيَعنيَّأن 

نَّ َّفاصل،َّم  نَّد ون  َّنعيَمهمَّم  لة َّجميلةَّ}عطاء َّغيرََّمجذوذ{َّأيَّأن  َّفيهاَّتكم  الجنان 

َّالرجع ستمّر..َّفالَّعذاَبَّجنانَّالبرزخَّإلىَّجنان  َّاآلخرة..َّالنعيم َّم  ،َّإلىَّجنّات  ة 

َّخواصُّهمَّولسناَّ َّالم خلصة َّفيَّوالئهاَّل علّي َّوآلَّعلّي..َّهؤالء  لهم..َّهؤالءَّالفئات 

َّعقيدتناَّليسْتَّعقيدةًَّ بَهم،َّألن  هاَّم  َّالتيَّأمر  نَّالمجموعة  َّفإنّناَّم  اَّنحن  ..َّأم  نحن 

 .صحيحةَّبسببَّمراجعنا

 ● اَّالذينَّشق واَّففيَّالنارَّلهم315ََّّفحةَّ]تفسيرَّالقمي[َّص :َّ}فأم  َّوجل  َّعز  فيَّقوله 

َّالد نياَّ َّوشهيقَّخالدينَّفيهاَّماَّدامْتَّالسمواتَّواألرض{َّفهذاَّه وَّفيَّنار  فيهاَّزفير 

َّ}وأّماَّالذينَّس عدواَّففيَّالجنّةَّ َّواألرض..َّوقوله  قبلَّالقيامةَّماَّدامْتَّالسموات 

َّالدنياَّال ؤمنينَّ}ماَّدامْتَّخالدينَّفيها{َّيعنيَّفيَّجنّات  َّالم  تيَّت نقَلَّإليهاَّأرواح 

نَّنعيمَّ َّواألرضَّإاّلَّماَّشاَءَّربّكَّعطاًءَّغيرََّمجذوذ{َّيعنيَّغيرَّمقطوع َّم  السموات 

َّعذاَبَّالقَبرَّوالثواب َّ ر  تّصالًَّبه،َّوه وَّردٌَّّعلىََّمنَّي نك  َّم  اآلخرةَّفيَّالجنّةَّيكون 

 .(والعقابَّفيَّالد نياَّفيَّالبرزخَّقبلَّيومَّالقيامة



 ● ةَّعندَّحديثَّسيّدَّاألوصياءَّفيَّ]تفسيرَّالنعماني[وقف: 

 (ََّّهللاَّعليه“عنَّأميرَّالمؤمنين اَّالردَُّّعلىََّمنَّأنكَرَّالثوابَّ”َّصلوات  قال:َّوأم 

َّ َّهللاَّتعالى:َّ}يوَمَّيأتيَّالَّتَكلّم َّنفس  َّقبلَّالقيامة،َّفيَقول  والعقابَّفيَّالد نياَّوبعدَّالموت 

َّوسعيد*َّفأّماَّالذي َّفَمنهمَّشقيٌّ َّوشهيق*َّإاّلَّبإذنه  نَّشق واَّففيَّالنارَّلهمَّفيهاَّزفير 

 .خالدينَّفيهاَّماَّدامْتَّالسماواتَّواألرض..{َّاآلية

 َّدواَّففيَّالجنةَّخالدينَّفيهاَّماَّدامتَّالسماواتَّواألرضَّإالَّماَّشاء اَّالذينَّس ع  }وأم 

َّواألرضَّقبلَّالقيامة،َّفإذاَّكانْتَّالقيامةَّب دّلْتَّالسماواتَّ ربك{َّيعنيَّالسماوات 

َّبينََّّواألرض،َّومثله َّ َّإلىَّيومَّيبعثون{َّوه وَّأمر  نَّورائهمَّبرزخ  قولهَّتعالى:َّ}وم 

َّ َّبينَّالدنياَّواآلخرة،َّومثلهَّقولهَّتعالى:َّ}النار  َّوالعقاب  أمرين،َّوه وَّالثواب 

َّفيَّ ي عَرض ونَّعليهاَّغ دّواًَّوعشيّاَّويومَّتقومَّالساعة{َّوالغدّوَّوالعَشيَّالَّيكونان 

َّالتيَّهيَّدارَّالخلود،َّوإنّماَّيكون َّفيَّالدنيا،َّوقالَّهللا َّتعالىَّفيَّأْهلَّالجنة:َّالقيامة  ان 

نَّالّليلَّوالنهارَّفيَّ }ولهمَّرزقهمَّفيهاَّب كرةًَّوعشيّا{َّوالب كرة َّوالعَشيَّإنّماَّيكونانَّم 

جنّةَّالحياة َّقبلَّيومَّالقيامة،َّقالَّهللاَّتعالى:َّ}الَّيَرونَّفيهاَّشْمساًَّوالََّزمهريرا{َّ

َّالذينَّق َّ َّهللاَّأمواتاَّبلَّأحياء َّعندَّربّهمَّومثله َّقولهَّسبحانه:َّ}والَّتَحسبن  ت لواَّفيَّسبيل 

نَّفْضله..{َّاآلية  (يرزقونَّ*َّفرحينَّبماَّآتاهمَّهللا َّم 


