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  َحّطاتَ َفيَي تواصلَ َالحديثَ َالزال َهيَالحلقة ََهذهَ َهذا..َالبعيدَالطويلَط ريقناَم 

زءَ   .البرزخَعالمَأجواءَفيَحديثيَمنَالسادسَالج 

 َ،ّطل ع ه ولَالم  حّطةَ  وح،َوم  َالر  هوق  ز  حطَّةَ  االحتضار،َوم  حّطةَ  َالكالم َفيَم  مرَّ

الق بر،َوالتيَاشتملْتَعلىَعدّةَعناوين  :ومحّطةَ 

 (ََإلىَالبرزخ َالحديث  َوصل  الق بر،َوبعدَذلك  لةَ  ساء  الق بر،َم  ْغطةَ  الق بر،َض  وْحشةَ 

 .وشؤونهَوأحواله

 ● َتنا َالماضية  َعنَالبرزخَفيَالحلقة  َالكتابَالكريمَتتحدّث  نَآيات  َمجموعةًَم  ولت 

ؤمنون،َوس ورةَ نَس ورةَالم  َبينَأيديكمَآياٍتَم  َوضعت  َوش ؤونه،َحيث  وأحواله 

ن وح،َس ورةَالبقرة،َ مريم،َوس ورةَغافر،َوس ورةَالصّف،َوس ورة َيس،َوس ورةَ 

َآياٌتَأ َ لَعرضهاَوس ورةَآلَعمران،َوس ورةَهود..َوبقيْتَبينَيديَّ خرىَسأ كم 

نَس ورة َه ود َكانَفيَآياٍتَم  وجزَفيَهذه َالحلقة..َفآخرَالحديث   .وبنحٍوَم 

  – 10نَالبسملةَبعد124ََاآليةَعندَوقفة :َعزَََّقولهَ َطه،َس ورةَم  نَوجلَّ َ}وم 

َل مَ َرّبَ َقالَأعمى*َالقيامةَ َيومَ َون ْحش ره ََضنكاَمعيشةًََله ََفإنَََّذكريَعنَأعرض

َاليومَوكذلكَفنسيتهاَآيات ناَأتتكَ َكذلكَقالَبصيرا*َك نتَ َوقدَأعمىَحشرتني

 .ت نسى{

 ●  َمعيشةًَضنكا{َقطعاًَهذه َالمعيشة َلهَ  نَأعرضَعنَذكريَفإنَّ قوله:َ}وم 

َال حّمٍدَوآل  ضنكاَليسْتَفيَالحياة َالدنيوية..َالذينَي عرضونَعنَذكرهَ)أيَعنَم 

حّمد(َهلَه مَيعيشونَمعيشةًَضنكاَفيَالحياة َالدنيويّة؟  !م 

 ََزماننا َإمام  نَآفاقهاَعندَظ هور  فيَأ ف ٍقَم  َاآليةَ  َإلىَأنَّ َماَي شير  عندناَفيَالروايات 

َاآلية َ”..َعليهَالسالم“ ْنكاَفيَبعضََوقدَت ْصدق  عيشٍةَض  َعنَم  َالحديث  إذاَكان 



نَل ذّةَاإليمان..َي مكنَأنَ عيشةٌَخاليةٌَم  َالضنكاَم  نَالمعيشة  جهاتها..َإذاَأ ريدَم 

نَ َماَعندناَم  د..َولكنَّ حمَّ َم  ٍدَوآل  حمَّ َهذاَالمعنىَعلىَحياة َالم عرضينَعنَم  ينطب ق 

َفإنّهاَ َفيَهذاَالخ صوص  َواألحاديث  عيشٍةَضنكاَفيَعالمَالروايات  َعنَم  تتحدّث 

رحلةٌَقبلَيومَالقيامةَهيَمرحلةَ َالضنكا“البرزخَبعدَالموت..َفه ناكَم   .”المعيشة 

 ؤمنينَأميرَ َك ت به ََماَعندَوقفة حّمدٍََإلىَالم  ْصرَأْهلَإلىَموّجهةٌََوهيَبكرَأبيَبنَم  َم 

  )9:(الحديث196ََصفحةَ[5جَالبرهان:َ]تفسير

 (الض َالمعيشةَ  َالقبروإنَّ منهاَعدّوهَعذاب   (..نكَالتيَحذّرَهللاَ 

 نَمقطعَعندَوقفة صال[َكتابَفيَ”السالمَعليه“َالسجادَاإلمامَحديثَ َم  َللشيخَ]الخ 

 .146َصفحةَ(108)َالحديثَ َوه وَالصدوق

 َ نَورائهمَ”َعليهَالسالم“مّماَجاءَفيهَيقولَاإلمام :َ}وم  َوجلَّ َعزَّ فيماَيرتبط َبقوله 

َبرزٌخَإلىَيومَي َ َالق بر  إنَّ ْنكا،َوهللاَ  َل معيشةًَض  َلهمَفيه  بعثون{َقال:َ)ه وَالق بر،َوإنَّ

َالنار ف ر  نَح  ْفرةٌَم  َالجنّةَأوَح  نَرياض   .…(ل روضةٌَم 

 َالماضية َعليكمَهذه َالروايةَفيَالحلقة   .وقدَقرأت 

 اإلنسان تحدّثاًَعّماَيلقاهَ  َالشاهدَبالدقّةَه نا..َحينَيقولَاإلمامَم  فيَالبرزخ،ََموطن 

َ َالسّجادَي شيرَإلىَماَجاء  َاإلمام  ْنكا(َف إنَّ َل معيشةًَض  َلهمَفيه  يقول:َ)ه وَالق بر،َوإنَّ

 .فيَس ورة َطه

  َسيّد َاآليةَوجمعناَماَقالهَ  َفيَالتركيب َالتعبيريَفيَنفس  أعتقدَإذاَماَدقّقناَالنظر 

تكو َالص ورةَ  ناَالسّجادَفإنَّ إمام  َجليّةًَواضحةاألوصياءَوماَقال هَ   .ن 

 ● ََآيات نا َبصيرا*َقالَكذلكَأتتك  :َ}قالَرّب َل م َحشرتنيَأعمىَوقدَك نت  قوله 

دَ حمَّ َم  دٌَوآل  حمَّ َهللاَه مَم  َن ورَ”..َعليهمَالسالم“فنسيتها{َآيات  ر  َت بص  َماَك نت  فأنت 

َقذاراتَالنواصبَفيَك ت َ َبعينيك  ر  حّمد..َوإنّماَت بص  َم  حّمٍدَوآل  َم   !..بهمكالم 

  – 11نَبعدهاَوماَالبسملةَبعد58ََاآلية  :الحجَسورةَم 

 { ََهللا س ناًَوإنَّ زقاًَح  ر  قنَّهمَهللاَ  َق ت لواَأوَماتواَليرز  والذينَهاجرواَفيَسبيلَهللاَثمَّ

لعليٌمَحليم َهللاَ  وإنَّ الًَي رضون هَ  دخ  َالرازقين*َل ي دخلَّنهمَم   .{لهوَخير 



 َإذاَماَجم َاآليتان  َهاتان  َفيَس ورة َآل  َفيَس ورة َالبقرةَوماَجاء  عناهماَمعَماَجاء 

َهللا َفيَذلكَفيماَي رتبط َبالذينَي قتلونَفيَسبيل  َالحديث  رَّ  .عمرانَوقدَم 

  – 1254َاآليةَالبقرةَس ورة: 

 {أمواتَبلَأحياٌءَولكنَالَتشعرون َهللاَ  َفيَسبيل  نَي قت ل   .{والَتقولواَل م 

 َ..َالكالم َفيَهذا  :170َ–169َوكذلكَفيَس ورةَآلَعمرانَفيَاآلية:َمرَّ

 {ََهللاَأمواتاًَبلَأحياٌءَعندَربّهمَي رزقون*َفرحين َالذينَق تلواَفيَسبيل  والَت حسبنَّ

وٌفَعليهمَ ْلفهمَأالَخ  نَخ  َويستبشرونَبالذينَلمَيلحقواَبهمَم  نَف ْضله  م  بماَآتاهمَهللاَ 

 .{..والَه مَي حزنون

 َوجلََّالمضمونَهوَهوَالذيَج  :اءناَفيَس ورةَمريم،َقوله َعزَّ

 {َمأتيّا*َالَيسمعونَفيها َوعدهَ  كان  بالغ يبَإنّهَ  َعباد هَ  الرحمن  َعدٍنَالتيَوعدَ  جنّات 

زق همَفيهاَب ْكرةًَوعشيّا  .{لغواًَإاّلَسالماَولهمَر 

  ََفيَالرزقَالذيَي ؤتّىَبهَألْهلَالجنّة َالحديث  َالكالم َفيَهذه َاآليات،َومرَّ َمرَّ

َ َه ناَفيَس ورة َالحّجَفيَاآلية  َيتكّرر  َب ْكرةًَوعشيّا..َوهاَه وَالمضمون  58َالبرزخيّة 

حّمدا59ًَََ– َم  حّمدٌَوآل  نَهذه َالس ورة..َوسبيلَهللاَم  َم   .”عليهمَالسالم“بعدَالبسملة 

  – 13لقوم*َبلغتََْإذاَ}فلوالَبعدها:َوما83ََاآليةَالواقعةَسورة َحينئذَوأنتمَالح 

 .ت بصرون{َالَولكنَمنكمَإليهَ َأقربَونحنَ َون*تنظر

 َ َهذه َاآلياتَتتحدّثَعنَح ضورَأميرَالمؤمنينَعندَك ّلَميّت..َمرَّ َالكالم َفيَأنَّ مرَّ

َالتيَوردْتَبهذاَالخ صوص نَالروايات  َإلىَبْعٍضَم   .هذاَالكالم َوأشرت 

 (ََجاءَفيَس ورةَالواقعة94إلىََ–88َوفيَاآليات): 

 {َنَأصحاب َم  وٌحَوريحاٌنَوجنتَنعيم*َوأّماَإْنَكان  قّربين*َفر  نَالم  اَإْنَكانَم  فأمَّ

ٌلَ كذّبينَالضالّين*َفن ز  نَالم  َم  اَإْنَكان  نَأصحاب َاليمين*َوأمَّ َم  اليمين*َفسالٌمَلك 

جحيم نَحميم*َوت ْصليةَ   .{م 

 ● ََالصادق  :685ي[َصفحةَفيَ]تفسيرَالقم”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَاإلمام 



 (ََأباَعبدَهللا نَ”َعليهَالسالم“عنَأبيَبصيرَقال:َسمعت  َم  اَإْنَكان  يقول:َ}فأمَّ

نَ َم  اَإْنَكان  نعيم{َفيَاآلخرة،َ}وأمَّ وٌحَوريحاٌن{َفيَق بره َ}وجنَّةَ  قّربينَفر  الم 

جحيم{َفيَاآلخرة ميم{َفيَقبره َ}وت ْصليةَ  نَح  ٌلَم  كذّبينَالضالّينَفن ز   .(الم 

 — َقو َحينَي فت ح  وٌحَوريحاٌن{َفيَق بره (َذاك  قّربينَفر  نَالم  َم  اَإْنَكان  له:َ)}فأمَّ

َفيماَبينهَ  فيَالبرزخَفيَالقبورَالجنانيّة،َوي فتح  قّرهَ  َم  َالذيَيكون  فيماَبينَالمؤمن 

َالمدفونَفيَ إلىَذلك  َوالريحانَمنهَ  وح  َالر  ل  َالبرزخَباباًَيص  وفيماَبينَجنّات 

حديٌثَعنَالبرزخالمقابرَالج  .نانيّة..َإنّهَ 

 نَآياتَعندَوقفة حّمدَس ورةَم  ثاالًََلكمَأضربَ َأنَأ ريد ََ”..وآلهَعليهَهللا ََصلَّى“َم  َم 

َلذاَالبرزخ..َبعال مَي رتبطَفيماَأيديكمَبينَأعرض هاَآياتٍََآخرَ َهيَاآلياتَهذهَ َألنََّ

ثاالًََألضعَ َوقفةًََسأقفَ   .والرواياتَاآلياتَ َزجَ تتماَكيفَلكمَي بيّنَأيديكمَبينَم 

 ََالق رآنَكماَيقول ..َألنَّ نَآفاقه  آنَفيَأ فٍقَم  َعلّيٍَوآلَعلّيٍَفيَف ْهمَالقر  منهج  إنّهَ 

َهللاَعليه“صادقهمَ َوالحقائق”َصلوات  َعلىَالعبارة َواإلشارة َوالّلطائف   .نزل 

 َفل اَالّلطائف  فللخواص،َوأمَّ اَاإلشارةَ  فللعوام،َوأمَّ اَالعبارةَ  ألولياءَ)وه مَأمَّ

َعنهم(َ َالحديث  رَّ نَالخ صوصيّاتَوم  الذينَلهمَماَلهمَم  الناجحةَ  الفائزةَ  المجموعةَ 

ًَ ما به  هاَم  َأمر  نَالمجموعةَالتيَيكون  َفإنَّناَم  اَن حن   .أمَّ

 ََخاّصةٌَبهم َفتلك  َحقّه  َحقيقة  الق رآنَبحقيقة  اَحقيقةَ  َهللاَعليهم“وأمَّ حينَ”َصلوات 

َبه(يقولون:َ)الَيفه ب  وط  نَخ   .مَالقرآنَإاّلَم 

  – 14حّمدَس ورة  :15َاآليةَم 

 {َنَل ب ٍنَلمَيتغيّر نَماٍءَغيرَآسنَوأنهاٌرَم  تّقونَفيهاَأنهاٌرَم  دَالم  ع  مثلَالجنَّةَالتيَو 

نَكّلَ نَع س ٍلَم صفَّىَولهمَفيهاَم  ْمٍرَل ذّةٍَللشاربين،َوأنهاٌرَم  نَخ  وأنهاٌرَم  ط ْعمهَ 

نَه وَخالدٌَفيَالنارَوس ق واَماًءَحميماًَفقّطعَالثمراتَومغفرةٌَ نَربّهمَكم  م 

 .{أمعاءهم

 ● َفيَكتابَ]االختصاص[َللشيخَ”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَاإلمامَالصادق

فيد  .الم 



 (ََأباَعبدَهللا عنَالحوضَفقالَلي:َ”َعليهَالسالم“عنَعبدَهللاَبنَسنان،َقال:َسألت 

َله :َنعم،َقال:َفأخذَ ه وَحوضَماَبينَب صرىَإلىَصنعاء َأنَتراه؟َفق لت  ،َأتحبُّ

ََ–أيَخارجَالمدينةََ–بيديَوأخرجنيَإلىَظْهرَالمدينةَ َفنظرت  َبرجله  ثمََّضرب 

نَ َم  َهذاَلبٌنَأبيض  نَجانبه  نَالثلج،َوم  َم  َهذاَماٌءَأبيض  نَجانبه  إلىَنهٍرَي جريَم 

نَالياقوت،َفماَرأيتَ  َم  َخْمٌرَأحسن  ه  س ط  َالثلج،َوفيَو  ْمر  َالخ  نَتلك  َم  َشيئاًَأحسن 

جراه؟َفقالَ َم  نَأين  َهذاَوم  نَأينَيخرج  َفداك،َم  َله:َجعلت  َالَّلبنَوالماء،َفقلت  بين 

فيَكتابه”:َعليهَالسالم“  :هذه َالع يونَالتيَذكرهاَهللاَ 

 َْمرَي جريَفيَهذا نَخ  نَلبن،َوعيٌنَم  نَماء،َوعيٌنَم  أنهاٌرَفيَالجنّة،َعيٌنَم 

َالنْهر،َو َحافّتيه  علّقاٍتََ–أيَحافّتاَالنهرََ–رأيت  َجواٍرَم  عليهماَشجٌرَفيهنَّ

َمنها،َليسْتَ َأحسن  َآنيةٌَماَرأيت  ،َوبأيديهنَّ نه نَّ َم  َشيئاًَأحسن  ؤوسهن،َماَرأيت  بر 

َالد نيا،َفدنىَ نَآنية  َإليهاََ–اإلمامََ–م  َفنظرت  َفأومأَإليهاَبيده َلتسقيه  نَإحداه نَّ م 

ب،َثمََّناولهاَوقدَمالْتَلتغ نَالنْهرَفمالَالشجر،َفاغترفْتَثمََّناولته ،َفشر  َم  رف 

َ ،َفماَرأيت  وأومأَإليها،َفمالتَالشجرةَمعها،َفاغترفْت،َثمََّناولته ،َفناولنيَفشربت 

َفيَالكأسَفإذاَ ْسك،َونظرت  الم  رائحةَ  والَألذ،َوكانْتَرائحتهَ  َمنهَ  َألين  شراباًَكان 

ن ألوانَم  َثالثةَ  ََفيه  َكاليومَقّطَوماَكنت  َفداك،َماَرأيت  َله :َجعلت  الشرابَفق لت 

ؤمنَإذاَت وفّيَ َالم  هللاَتعالىَلشيعتنا،َإنَّ نَأقّلَماَأعدّهَ  أرىَاألْمرَهكذا،َفقال:َهذاَم 

ناَ َعدوَّ نَشرابه،َوإنَّ ،َوشربْتَم  إلىَهذاَالنهر،َورعْتَفيَرياضه  وحهَ  صارْتَر 

وحهَإلىَو نَإذاَت وفّيَصارْتَر  مْتَم  اديَبرهوت،َفأخل دْتَفيَعذابه،َوأ طع 

نَذلكَالوادي م  ،َفاستعيذواَباهللَ  نَحميمه  َوس قيْتَم   .(زقّومه 

 ََس ؤالَعبدَهللاَبنَسنانَعنَالحوضَفي َجواب َإمامناَالصادقَيبدوَأنَّ نَخالل  م 

َ ص ورةٌَفيَعالم  َحوضَالكوثرَلهَ  َاآلخرة..َفإنَّ عالمَالبرزخَوليسَفيَعالم 

َالب الكوثرَالبرزخيّة..َويتواصل  َالرجعةَالعظيمةَن سخةَ  َفيَزمان  رزخَوستظهر 

حّمديّة..َهكذاَأخبرتناَ َالدولةَالم  َالكوثرَفيَزمن  َالرجعةَمعَحوض  َزمان  أهل 

 .الروايات



 ● َقوله:َ)ه وَحوضَماَبينَب صرىَإلىَصنعاء(َب صرىَفيَالشام،َوصنعاءَفي

عروف نَحواضرَالغساسنةاليمن..َب صرىَكانْتَحاضرةًَم   .ةًَآنذاكَم 

 ََالعناوينَوالم صطلحاتَواألسماءَالجغرافيّةَالتيَهيَفيَعالمناَالت رابي استعمال 

َعالمناَالت رابي،َتقودناَإلىَ نخيّة  نَس  َليسْتَم  هيَإشاراٌتَإلىَبّواباٍت..َهذه َالبّوابات 

 .عالمَالبرزخَبك ّلَتفاصيله

 ● َ،َناولته ،َفناولنيَقوله:َ)ثمََّناولهاَوأومأَإليها فمالتَالشجرةَمعها،َفاغترفْت،َثمَّ

بهَ  َالذيَشر  َالشراب  َعبدَهللاَبنَسنانَألنَّ َأّوالًَولمَي شرْكَفيه  ب  (َاإلمامَشر  فشربت 

َفيَالد نياَوالب دََّ َعبدَهللاَبنَسنانَأنَيتناول ه ..َفعبدَهللاَبنَسنانَكان  اإلمام َالَيحتمل 

سَ  بح  كاشفةَ  َالم  س بَبصيرته..َوهذهَالمضامينَأنَتكون  ب ح  ؤيةَ  َالر  أنَتكون  بهَوالب دََّ

 .واضحةٌَفيَثقافةَالكتابَوالعترة

 َس ب َإليناَبلساٍنَتقريبي..َعبدَهللاَبنَسنانَرأىَماَرأىَب ح  هذه َالمعانيَت نق ل 

الَ اإلمام َالصادق..َوه وَي حدّثناَبلساٍنَتقريبي،َألنّهَ  إيّاهَ  ن حهَ  َالبصيرةَالتيَم  ي ستطيع 

َ َعلىَاأللسنة  َبالبصائرَيصعب  ك  ..َفماَي در  َبلسانه  ببصيرته  َلناَماَأدركهَ  ف  أنَي ص 

 .أنَت ترجمه

 ● َإلى وحهَ  إلىَهذاَالنهر(َأيَصارْتَر  وحهَ  ؤمنَإذاَت وفّيَصارْتَر  َالم  قوله:َ)إنَّ

َع َالبرزخ..َفاإلمامَيتحدَّثَعنَحوضَالكوثرَالبرزخي،َوهذاَماَتحدّثت  نهَعالم 

بنَ عبدهللاَ  َمعَذلكَالعالم،َوهذاَماَي قولهَ  َجنبةٌَماديّةٌَتتناسب  َالبرزخَفيه  نَأنَّ م 

نَشرابَالد نيا،َ َالد نيا،َورأىَشراباًَليسَم  نَآنية  رأىَآنيٍةَليسْتَم  نَأنّهَ  سنانَم 

فيَعالمَالدنيا ثلهَ  َم  لمَير  َالذيَرآهَ   .وك لُّ

 ● ناَإذاَت وفّيَصا َعدوَّ وحهَإلىَواديَبرهوت،َفأخل دْتَفيَقوله:َ)وإنَّ رْتَر 

قيّد..َفإنّناَنقرأَفيَنفس لودٌَم  نَهوََعذابه(َهذاَالخلودَخ  حّمد:َ}كم  م  نَس ورةَ  اآليةَم 

هيَالنغمة  .خالدٌَفيَالنارَوس ق واَماًءَحميماًَفقّطعَأمعاءهم{َالنغمةَ 

 َأوَكانَفيَالنارَفيماَيرتب َإنَكانَفيَالجنّة  َعنَالخلود  ط َبعال مَالبرزخ..َالحديث 

َمثلماَجاءَفيَس ورةَه ودَفيَاآليةَ إليه  ْتَاإلشارةَ  106ََمرَّ َعزَّ وماَبعدها،َقوله 

اَالذينَش ق واَففيَالنارَل همَفيهاَزفيٌرَوشهيق*َخالدينَفيهاَماَدامْتَ :َ}فأمَّ وجلَّ



اَ اَي ريد*َوأمَّ َربَّكَفعَّاٌلَل م  َربّكَإنَّ َواألرضَإاّلَماَشاء  د واَففيَالسماوات  الذينَس ع 

َربّكَعطاٌءَغيرَ َواألرضَإاّلَماَشاء  َخالدينَفيهاَماَدامْتَالسماوات  الجنّة 

جذوذ{  .م 

 َ َاآلخرة َاآلخرة َونيران  اَجنان  َواألرض،َأمَّ َالبرزخَقائٌمَماَدامْتَالسماوات  فإنَّ

َواألرض لهاَبعدَالتغيّرَوالتبدّلَفيَتكوينَالسماوات   .فإنّناَندخ 

 َالواضحَوالتناغمَالجميلَبينَإنّماَأشر َكيَت الحظواَالتطابق  َإلىَهذه َالن قطة  ت 

حّمٍدَ َم  َقرآن  أحاديثَالعترةَالطاهرةَالتيَت فّسرَالكتابَالكريمَوبينَماَجاءَفيَآيات 

حّمٍدَ َم   .”عليهمَالسالم“وآل 

 ● ن مّماَي جريَم  نَذلكَالوادي(َأيَاستعيذواَباهللَ  م  ألٍمََقوله:َ)فاستعيذواَباهللَ 

َ صريحةٌَواضحةٌَفيَعال مَالبرزخ،َوهيَتنقل  َالبرزخ..َفهذه َاآليةَ  وع ذاٍبَفيَعال م 

َفيَ ْلد  َالخ  ٍرَهيَأعظم َفيَجنان  نَص و  َاآلخرة“لناَص ورةًَقريبةًَم   .”جنان 

 َ قاربةٌَلجنان  ٌرَم  هيَص و  َالبرزخَ  َجنان  نَأنَّ َم  تقدّمة  َالم  َلكمَفيَالحلقات  مثلماَق لت 

َاآلخرةاآلخر قّربةٌَل نيران  ٌرَم  هيَص و  َالبرزخَ  َنيران   .ة،َوكذلك 

 13:(البابَالزيارات[َ]كاملَكتابَفيَاألوصياءَسيّدَحديثَعندَوقفة(  

 (ٍََهللاَعليه“عنَعلّي شرابَالد نياَواآلخرة،َوأربعةَأنهارَ”َصلوات  قال:َالماء َسيّدَ 

منَاألنهرَالتيَفيَبالدَماََ–فيَالدنياَمنَالجنّةَالف راتَوالنيلَوسيحانَوجيحانَ

:َالعسل،َوسيحان:َالخمر،َوجيحان:َالّلبنَ-وراءَالنهر :َالماء،َوالنيل   .(الفرات 

 َ الخصال[َفيَصفحةََوالمضمونَه وَهوَرواه[َ 279َالشيخَالصدوقَفيَكتابه 

 :(116) الحديث

 (ََهللاَعليه“عنَأميرَالمؤمنين َهللاَ”َصلوات  َ“قال:َقالَرسول  عليه  صلَّىَهللاَ 

َالماءَفيَ”:َوآله نَالجنّة:َالف راتَوالنيلَوسيحانَوجيحان،َفالفرات  أنهاٍرَم  أربعةَ 

 .(مر،َوجيحانَاللبنالدنياَواآلخرة،َوالنيلَالعسل،َوسيحانَالخ

 ََهللاَ“فهذه َالمضامينَجاءتناَمرويّةًَعنَرسولَهللاَوعنَأميرَالمؤمنين صلوات 

عليهما  .”وسالمهَ 



 ● َ َاإلمام َالماء..َأوَأنَي عبّرَعنَط ْعمَالماء..َولكنَّ َط ْعم  ف  َأنَيص  َاإلنسان  يحير 

َعليناَوأعطاناَتعريفاًَل طعمَالماء..َفحَ  َالطريق  َعنَطعمَالماءَالباقرَاختصر  ينَس ئ ل 

َ”:َعليهَالسالم“ماَهو؟َقالَ َط ْعم َالحيــاة..(َهلَت جدونَت عبيراًَأجمل  )ط ْعم َالماء 

نَهذاَالتعبير؟  !م 

 ● َموز..َه نا قولَسيّدَاألوصياء:َ)وأربعةَأنهارَفيَالدنياَمنَالجنّة(َهذه َهيَالر 

َالق َ َالعترةَوفيَحديث  الرمزَفيَحديث  َآليّةَ  رآن..َفحينَتقولَالرواية:َتتحّرك 

َعنَنهرَ َأرضيّةٌ..َاإلمام َالَيتحدّث  )الف راتَوالنيلَوسيحانَوجيحان(َهذه َعناوين 

َعنَهذاَالنهر،َفهوَبّوابةٌَأرضيّةٌَ نَت ركيا..َفإذاَكانَيتحدَّث  َم  َالذيَينبع  الف رات 

َالبرزخ َإلىَجهٍةَفيَعالم   .ت شير 

 َفيَعا ثلماَه ناكَقبٌرَلألجساد  فيَعال مَم  َلألرواحَ  لمَالترابَوه ناكَقبٌرَحقيقيٌّ

نَ م  البرزخ..َفف رات ناَالذيَعلىَاألرضَهذاَه وَف راتناَاألرضي،َوإذاَكانْتَلهَ 

نَجهاٍتَأ خرى تأتيَم   .خ صوصيٍّةَفخ صوصيّتهَ 

 َ َالجنّة  َاألرضَشيٌءَآخر..َوإذاََ–الذيَه وَفيَعال مَالبرزخََ–ف رات  شيٌء،َوفرات 

َكانْتَلَ  نَجهاٍتَأ خرى..َأناَالَأتحدّث  نَخ صوصيٍّةَفإنّهاَتأتيَم  َم  َاألرض  فرات 

َنْهرَالف راتَالذيَه وَفيَ َماء  ه ناَعنَفْضلَنْهرَالف رات..َفه ناكَرواياٌتَتمدح 

موز َنْهرَالف رات،َوإنّماَهذه َعناوينَور   .أرضنا..َولكنَأناَالَأتحدَّثَعنَماء 

 ● َ َالق موٌزَفيَحديث  َهذه َه ناكَر  َتفكيك  َبصدد  َالعترة..َأناَه ناَلست  رآنَوفيَحديث 

َإلىَساعاٍتَطويلٍةَوق ْطعاًَ موزَفسأحتاج  َهذه َالر  َبصددَتفكيك  موز،َلوَك نت  الر 

َوقدَأتخبّط َفيَتجواليَ َناصيةَالحقيقة..َوإنّماَأجول  س بَف ْهمي..َفأناَالَأمتلك  بح 

 .هذا

 نَحدودَالكتابَوالعترةَفيَبرامجيَهذه ..َأناَأ عطيكمَضماناًَفقطَأنّيَالَأ خر جكمَم 

ّحةَف ْهميَأبداًَ  ..ولكنّنيَالَأ عطيَضماناًَأبداًَعلىَص 

 نَعبارةَعندَوقفة فّصلٍََطويلٍََكالمٍََم  َللشيخَ]االحتجاج[َكتابَفيَاألوصياءَلسيّدَم 

ؤمنينَأميرَ َيقول252ََصفحةَفيَالطبرسي..  :”عليهَهللا ََصلواتَ “َالم 



 (َ هاَغيرهَوغيرَوإنّماَجعل  موزَالتيَالَيعلم  َهذه َالر  َوتعالىَفيَكتابه  تبارك  هللاَ 

بدّلون َالم  فيَكتابه  َبماَي حدثهَ  َلعلمه  َفيَأرضه  ه  ج  ج   .(أنبيائهَوح 

 ََاإلشارةَإلىَهذه َالقضيّةَوهي َاألمير،َوإنّماَأردت  َك ّلَكالم  َإيراد  َبصدد  أناَلست 

موز،َوأنََّ َعلىَر  َالق رآنَي شتمل  موزأنَّ َعلىَر   .َحديثهمَيشتمل 

 ● َ) َلعلمه  َفيَأرضه  ه  ج  ج  هاَغيرهَوغيرَأنبيائهَوح  موزَالتيَالَيعلم  قوله:َ)هذه َالر 

ْلم{َهذاَ ونَفيَالع  والراسخ  إاّلَهللاَ  نطقَالق رآني:َ}وماَيعلم َتأويل هَ  ه وَنفسَالم 

َبه ب  وط  نَخ  إاّلَم  هَ   .الق رآنَالَي فهم 

 ● ََبما فواَالق رآنَل فظيّاًَوحّرفواَالق رآنَقوله:َ)لعلمه  بدّلون(َحرَّ َالم  فيَكتابه  ي حدثهَ 

حّرفين َالم  َأ ولئك  َوراء  َالشيعة  َمراجع  عنويّاً..َوركض   !..م 

 ََالعترة..َوسيّدَاألوصياءَه ناَي حدّثناَعن موٌزَفيَحديث  موٌزَفيَالق رآنَور  فه ناكَر 

موزَالقرآن  .ر 

 َللشيخَاألخبار[َ]معانيَكتابَفيَ”السالمَعليه“َالصادقَاإلمامَحديثَعندَوقفة

موزَعنَفيهَ َي حدّثناَوالذيَالصدوق،  :فيقولَالعترة..َحديثَر 

 (َنَألفَحديٍثَترويه،َ”َالسالمَعليه“عنَأبيَعبدَهللا َخيٌرَم  قال:َحديٌثَتدريه  أنّهَ 

َالكلمةَ  َكالمنا،َوإنَّ َمعاريض  َمنكمَفقيهاًَحتَّىَيعرف  َالرجل  نَكالمناَوالَيكون  م 

نَجميعهاَالمخرج َعلىَسبعينَوجهاًَلناَم  ف   .(لتنصر 

 َ!..ناَالشيعيّةَالكبيرةَالَهيَالتيَترويَالحديثَوالَهيَالتيَتدريَالحديث عمائم 

نَالحقائقَوالوثائقَت ؤّكدَهذه َ َفيَبرامجيَالسابقةَالكثيرَوالكثيرَم  وقدَعرضت 

 .الحقيقة

 َ:َام“سيّدَاألوصياءَيقول ك لُّ نَالعلمَوالف ْهمَ”َرٍئَماَي حسنه َقيمةَ  َم  أيَماَي حسن 

َ اَهؤالءَالذينَي بيّنونَشيئاًَوالَيبين  ْلٍمَوف ْهم..َأمَّ َعنَع  َي ْخب ر  والبيان..َوق ْطعاًَالبيان 

َعنَعدمَف ْهٍمَصحيحَوعنَجْهٍلَوجهالة..َوهذهَالقضيّةَ منهمَشيءَفذلكَي خبر 

َو َإلىَكثيٍرَمنَالذكاء  َواضحةَالَتحتاج  نَالتفّكرَوالتدبّر..َول ذاَنحن  إلىَكثيٍرَم 

ابت ليناَبمراجعَساكتينَالَيتكلّمون..َمراجعَعاجزينَعنَالحديث،َوهوَإّماَفشٌلَفيَ

َأوَتقصيٌرَفيَالواجب  .االختصاص 



 َّجة َاإلمامَالح  هذاَالمرجعَالذيَالَيتحدّث،َوالَيتكلّم،َوالَي بيّنَالحقائق،َوالَينصر 

همَبلسانه،َوالَي وّجهَ حّمد،َوإذاَماَنصحهمَن ص ح  َم  إلىَمعارفَإلىَآل  الشيعةَ 

هكذاَإّماَهوَ َآلَم حّمد..َالمرجعَالذيَحالهَ  بأشخاٍصَهمَأبعدَماَيكونونَعنَثقافة 

قّصٌرَفيَ َفالَيتحدّثَوالَيتكلّمَكيَالَي فّضح..َوإّماَهوَم  فاشٌلَفيَاختصاصه 

 !واجبه..َوإاّلَفماَهوَالسّرَوراءَذلك؟

 حّمد..؟هلَهيَس حّمٍدَوآلَم  نَسيرةَم  َم   !يرةٌَجديدةٌَأفضل 

 َحّمدَهيَالكالمَوالحديثَوالبيان..َلوَلمَيتكلّمواَكيفَوصلَإلينا َم  حّمٍدَوآل  م  يرةَ  س 

هذاَالدينَوهذه َالحقائقَالتيَيجهلهاَهؤالءَالمراجعَوالَيعرفونَأسرارهاَوالَ

َقبولَورفضَالحديث،َحقائقهاَبسبّبَاتّباعهمَللمناهجَالناصبيّةَ)إنَكانَ فيَمسألة 

نَمعاٍنَومضامين( جَمنهَم  َف ْهمَالحديثَوماَي ستخر   .أوَفيَمسألة 

 ● َ َكالمنا(َالمعاريض  َمعاريض  َمنكمَفقيهاًَحتَّىَيعرف  َالرجل  :َ)والَيكون  قوله 

َ موٌزَومفاتيحَيستعملهاَه وَبشكٍلَخاص..َبحيثَالَي مكن  َأّيَشخٍصَهيَر  فيَكالم 

مَكال َلهَ أنَي فه  َالمعاريض..َوبإمكانَأّيَشخٍصَأنَي صنع  فَتلك  ماَلمَت عر  مهَ 

 .معاريض

 ََمعانيَكالمهم أنَيعرف  بهم،َوالذيَي ريدَ  عاريضهمَالخاّصةَ  حّمدَعندهمَم  َم  آل 

َحديثهم موزهمَومفاتيح  َهيَر  َكالمهمَوتلك  َمعاريض  َأنَيعرف   .فعليه 

 َديثهم َهللاَعليهم“فق رآنهمَوح  نَ”َصلوات  نَالرموزَوم  يبتنيَعلىَمنظومٍةَم 

موز  .المعاريض،َوالكالم َه ناَوفقاًَل تلكَالر 

 [3جَالشريف:َ]الكافيَكتابَفيَ”السالمَعليه“َالباقرَاإلمامَحديثَعندَوقفةَ

 :الدنياَجنّةَباب:233ََصفحة

 (ََأباَجعفر َالناسَ”:َاقرَعليهَالسالمالب“عنَضريسَالكناسي،َقال:َسألت  إنَّ

غربَوتصّبَفيهَ نَالم  َم  نَالجنّة،َفكيفَه وَوه وَيقب ل  َم  َف راتناَي خرج  َأنَّ ي ذكرون 

ل ق هاَ”َعليهَالسالم“العيونَواألودية؟َقال:َفقالَأبوَجعفرَ جنَّةًَخ  َهللَ  وأناَأسمع:َإنَّ

غربَ فيَالم  نها،َوماءَ َ–أيَفيَالجانبَالبعيدَعنَع يونناََ–هللاَ  َم  َف راتكمَي خرج 

َ فًرهمَعندَكّلَمساء،َفتسقط َعلىَثمارهاَوتأكل  نَح  ؤمنينَم  َالم  َأرواح  وإليهاَتخرج 



نَالجنّةَ َهاجْتَم  َالفجر  أيَخرجْتََ–منهاَوتتنعَّمَفيهاَوتتالقىَوتتعارف،َفإذاَطلع 

َذاهبةًَوجائيَ–بمجموعهاَ ةً،َفكانْتَفيَالهواءَفيماَبينَالسماءَواألرض،َتطير 

هاَإذاَطلعْتَالشمسَ ف ر  ح  َق بورهاَالجسديّةََ–وتعهدَ  وتتالقىَفيََ–أيَتذهبَتزور 

 .(…الهواءَوتتعارف

 ● َنها(َاإلمام َه ناَال َم  َف راتكمَي خرج  غربَوماء  فيَالم  ل ق هاَهللاَ  جنَّةًَخ  َهللَ  قوله:َ)إنَّ

َالذيَهوَفيَعالمَاألرض..َاإلمام َيتحدّثَ  َعنَف راٍتَفيَيتحدّثَعنَنهرَالفرات 

َحولَنْهرَ َك ّلَالنصوص  َإذاَماَأردناَأنَنجمع  َالبرزخ..َولكنّناَفيَالروايات  عالم 

َ َت خبرناَأنَّ َالروايات  َاألرض..َفإنَّ َالذيَه وَفيَالبرزخَوالذيَه وَفيَعالم  الف رات 

َالف راتَالجناني..َولهذا َذلك  نَماء  َفيَنْهرَالف راتَاألرضيَم  ت صبُّ َالمالئكةَ 

 .السببَكانْتَه ناكَخ صوصيّةٌَلماءَنْهرَالفرات

 ََفي نَبدايتهَوإنّماَحينماَيكون  َماءَنْهرَالفراتَليسَم  َفيَخ صوصيّة  ق ْطعاًَالحديث 

َفيَهذه َالخ صوصيّة،َوهذاَموضوعٌَلهَ  قدّسةَ)أرضَكربالء(َالحديث  َالم  األرض 

َفيَالكوفةَفه ناكَواديَالسالمَ َتفصيل..َوكذاكَحينَيكون  نَجنّات  َجنّةٌَم  وتلك 

 .عدٍنَبّوابت هاَه ناك

 َنَالخ صوصيّةَفيَاستحباب َاالغتسالَفيه،َفي ماَل هَم  َالفراتَاألرضيَلهَ  فنهر 

َبتراب َكربالء،َفيَاستحباب َت حنيكَاألطفالَ زجه  استحباب َش ْربه،َفيَاستحباب َم 

 .بهَوبقيّةَالطقوسَالتيَمّرتَفيَالروايات

 ● َف ر نهاَقوله:َ)وماء  َم  نَهذه َالجنّةََ–اتكمَي خرج  ََ–أيَم  َأرواح  وإليهاَتخرج 

َالجنانيّةَوي ؤذ نَ فًرهمَعندَكّلَمساء(َهذاَللذينَي دف نونَفيَالق بور  نَح  ؤمنينَم  الم 

َ َالحديث  نَالشأنَوقدَمرَّ َل همَماَل همَم  َالبرزخيّةَفأولئك  َالجنان  اَس ّكان  ل بعضهم..َأمَّ

 .عنَذلك

 َجانٍب،َعنَجهٍة،َعنَمقطعٍَمّماَيجريَفيَعالمَهذه َالروايا َروايٍةَتتحدّث  تَك لُّ

 .البرزخ

 ● ََعنَعال مَالبرزخ،َعنَجناٍنَفي َبنفسَهذاَاالتّجاهَفيَالحديث  تستمرُّ الروايةَ 

البرزخَوعنَنيراٍنَفيَالبرزخ،َوعنَق بوٍرَجنانيّة،َوعنَق بوٍرَنيرانيّة..َوه ناكَ



َواسعةَللنومَليسَل ها َاألئمة..َه مَنائمون..َنامواََمقابر  ْكٍرَكثيٍرَفيَأحاديث  نَذ  م 

ثلماَقالَاألئمة:َ ي لهىَ“فيَالد نيا،َنامْتَعقولهمَوتنام َأرواحهمَفيَعال مَالبرزخ..َم 

 .”عنهم

 َ َاألّولَالجنان  َبالدرجة  َاآلياتَتتناول  َاألحاديثَعندناَعنَعال مَالبرزخَوكذلك  أكثر 

َالجنانيّةَوالقبورَالنيرانيّة،َوهذه َق بورَأرواحَ البرزخيّةَوبالدرجةَالثانيَّ ةَالقبور 

َواسعةٌَجدّاًَجدّاًَجدّاً..َ َاألرواحَفهيَمقابر  َنوم  اَمقابر  وليسْتَق بورَاألجساد..َأمَّ

َالمقابرَكثيراًَ َاألحاديثَلمَتعبأَبتلك   .ولكنَّ

 ن18ََاآليةَفي حّمدَس ورةَم  ََنينظروَ}فهلَ”:وآلهَعليهَهللا ََصلّى“َم  َأنَالساعة ََإالَّ

 .أشراط ها{َجاءَ َفقدَبغتةًََتأتيهم

 َهذا دَ  ظهوره َوقدَور  َزماننا،َساعةَ  إمام  التيَتأتيناَبغتةَإّماَهيَساعةَ  الساعةَ 

َ يومَالقيامة  المعنىَفيَكلماتهمَالشريفةَوفيَأحاديثهمَالتفسيريّة..َوكذاكَساعةَ 

حّمديَّ َالم  َالفسادَفإنّهاَتأتيَبغتةًَبعدَانتهاءَالدولة  رحلة  ةَوبعدَدخولَاألرضَفيَم 

 .حينماَينتهيَع ْمرَالدنياَاالفتراضي

 ● ََمنَ”َأشراطَالساعة“هذاَالم صطلح َوم صطلٌحَمعصوميٌّ م صطلٌحَقرانيٌّ

َ َالساعة  َماَتقدّمَه وَسابٌقَعلىَأشراط  َثقافةَالكتابَوالعترة..َفك لُّ م صطلحات 

 .وعلىَالساعة


