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 َّ نَّجانب ََّّفيَّالماضيةَّالَحلَقات ََّّفيَّالحديث َََّّمر َّالطويل..َّالَسفَرَّهذاََّمحّطات ََّّم 

َّاالحتضار،ََّمحّطة ََّّهذا..َّالبعيدَّالطويلََّسفَرناََّمحّطات ََّّفيَّيَتواصل ََّّالحديث َََّّوالزالََّ

هوق َََّّمحط ة َّ وح،َّز  ّطلَع،ََّهولََّمحّطة ََّّالر  َّعدّةَّعلىَّتشتمل ََّّوالتيَّالقَبر،َّمحّطة ََّّالم 

 :عناوين

 (َّ ساَءلة َّالبرزخوْحشة َّالقَبر،ََّضْغطة َّالقَبر،َّم   (..القَبر،َّث م 

 ًَّزءاًَّأخيرا َّج  نَّحديثيَّفيَّأجواءََّعالمَّالبرزخ..َّوسيكون  َّم  َّالسابع  زء   .هذاَّه وَّالج 

 ● ََّّالكتاب نَّآيات  َّبينَّأيديكمََّمجموعةًَّم  َّوالتيَّقَْبلهاََّعَرضت  َّالماضية  فيَّالحلقة 

ََّمضامين هاَّب َحَسبَّتفسيرَّعلّي َّوآلَّعلّيَّحولَّالبرزخ..َّمنَّس َّ َّالكريمَّتدور  ور 

ؤمنون،َّمريم،َّغافرَّأوَّ ختلفة:َّ)الم  ؤمن“م  ،َّالصّف،َّيس،َّن وح،َّالبقرة،َّ”س ورةَّالم 

َّ حّمد  َّعمران،َّه ود،َّطه،َّالحّج،َّالواقعة،َّوالختام َّعندَّس ورةَّم  صل ىَّهللا َّعليهَّ“آل 

 .”(وآله

  

 البرزخَّفيَّحديثَّالعترةَّالطاهرة 
  

 َّنَّحديثيَّسأ ورد َّلكمَّنَماذج زءَّم  نَّفيَّهذاَّالج  َّم  َّهائل  نَّكّم  ف هاَّم  َّأقتط  نَّالروايات  م 

َّالبرزخ َّالعترة َّفيَّأجواء   .حديث 

 [6جَّاألنوار:َّ]بحارَّكتابَّفيَّ”السالمَّعليه“َّالسّجادَّاإلمامَّحديثَّعندَّوقفةَّ

 .الدرجاتَّبصائرَّكتابَّعنَّمنقولَّوهوَّ(86)َّالحديث248ََّّصفحة

https://www.alqamar.tv/arb/daleel-almosafer/


 (َّسين َّبنَّالح  َّعلي  بت  نَّ”َّليهماَّلسالمع“عنَّيَحيىَّبنَّأّمَّالطويل،َّقال:ََّصح  م 

َّ َّوأناَّعلىَّراحلة  َّالىَّمّكةَّوه وَّعلىَّبغَلته  زناَّواديَّضجنانََّّ–أيَّناقةََّّ–المدينة  فَج 

َّبينَّالمدينةَّومّكةََّّ– َّأسودَّفيَّرقبته َّسلسلةََّّ–أيَّمررناَّبه َّوهوَّواد  َّبرجل  فإذاَّنَحن 

كَّدابَّّ سينَّاسقني،َّفوضَعَّرأسه َّعلىََّصْدرهَّثم َّحر  َّبنَّالح  ته،َّوه وَّيقول:َّياَّعلي 

َّيَجذبه َّ َّفإذاَّبرجل  َّذلكَّالرجلَّاألسودََّّ–قال:َّفالتفتُّ لإلمامََّّ–وه وَّيقولََّّ–يجذب 

سين،َّ-السّجادَّ َّبعلّيَّبنَّالح  َّراحلتيَّولحقت  ..َّالَّسقاه َّهللا،َّقال:َّفحّركت  :َّالَّتْسقه 

َّرأيت؟َّفأخبرته،َّفقال:َّذاكَّمعاويةَّلعنهَّهللا  .(فقالَّلي:َّأّيَّشيء 

 ● ََّّاإلماَمَّماَّأرادََّأنَّينظَرَّقوله:َّ)فوضَعَّرأسه َّعلى كَّدابّته(َّأيَّأن  َصْدرهَّثم َّحر 

 .إليه،َّأعرَضَّعنه..َّيعنيَّأطرَقَّباتّجاه َّصْدره

 ََّّالعاليةَّجدّاً..َّفيحيىَّبن َّفيَّالدرجة  كاشفات  نَّالم  كاشفةٌَّفيَّعالمَّالبرزخ،َّولكنّهاَّم  م 

َّهوَّالذيََّمنَحه َّأ ّمَّالطويلَّقدَّرأىَّذلكَّوه وَّشيٌءَّالَّيراهَّاآلخرون..َّاإلمام َّالسّجاد َّ

َّالصفاءَّاإليمانيَّوهيَّ َّعلىَّأساس  كاشفة  نَّص َورَّالم  ت لكَّالرؤية..َّهذه َّص ورةٌَّم 

َّ َّالمعصوم  نَّاإلمام  نحةٌَّم   ”عليهَّالسالم“م 

 [6جَّاألنوار:َّ]بحارَّكتابَّفيَّ”السالمَّعليه“َّالصادقَّاإلمامَّحديثَّعندَّوقفةَّ

 .الشريفَّافيالكَّكتابَّعنَّمنقولٌََّّوهوَّ(15)َّالحديث291ََّّصفحة

 (ََّّاليمنَّ”َّعليهَّالسالم“عنَّأبيَّعبدَّهللا نَّوراء  َّم  َّفيََّّ–قال:َّإن  ل َمنَّكانَّيعيش 

ََّّ–حواضرَّاليمنَّ َّذلَكَّالواديَّإاّلَّالحيّات  َّله :َّواديَّبرهوت،َّوالَّي جاور  وادياًَّي قال 

نَّالطيرَّ دقٌعََّّ–الس ودَّوالبوم َّم  بلهوتَّفيَّذلَكَّالواديَّبئٌرَّي قالَّلها:ََّّ–ألنّه َّقَْفٌرَّم 

َّالصديد نَّماء   .(ي غدىَّوي راحَّإليهاَّبأرواح َّالم شركين،َّي سقَونَّم 

 َّ َّفيَّس ورة َّغافرَّفيَّاآلية  ْتَّاإلشارة َّإليه  َّفرعون:46ََّّهذاَّالكالم َّمر  تتحدّثَّعنَّآل 

اًَّوعشيّاً..{ َّي عرَضونَّعليهاَّغ دو  َّفرعوَنَّس وء َّالعذاب*َّالنار   .}..َّوحاَقَّبآل 

 ََّّوللجحيم َّ“فهذاَّالقانون َّالغ دّوَّوالعَشّيَّللنعيم  َّعالمَّالبرزخ..َّ”َّقانون  نَّقوانين  ه وَّم 

َّهذاَّالقانون نََّمصاديق  صداٌقَّآخرَّم   .وهذاَّم 

 



 نَّمقطعَّعندَّوقفة ًََّّجميلة ََّّطويلة ََّّرواية ََّّم  َّفيَّ”السالمَّعليه“َّالصادقَّإلمامناَّجدّا

  )2:(الحديث340ََّّصفحةَّ(108)َّبابَّالزيارات[َّ]كاملَّكتاب

 (ََّّأباَّعبدَّهللا بت  فيََّطريقَّ”َّعليهَّالسالم“عنَّعبدَّهللاَّبنَّبكيرَّاألرجاني،َّقال:َّصح 

نَّالمدينة،َّفَنزلناََّمنزالًَّي قالَّله َّعسفانَّ ثم ََّّ–منطقةٌَّماَّبينَّمّكةَّوالمدينةََّّ–مّكةَّم 

َّله:َّياَّبنَّرسولَّهللا،َّماَّأ َّالطريقَّم وحش،َّفقلت  َّأسودَّعنَّيسار  وحَشََّمَررناَّبجبل 

َّ ثلَّهذا،َّفقالَّلي:َّياَّبنَّبكيرَّأَّتدريَّأّيَّجبل  َّفيَّالطريقَّم  هذاَّالجبل..!َّماَّرأيت 

نَّأوديةََّجهن م،َّوفيهَّقَتَلَة َّ َّم  َّله َّالك ْمدَّوه وَّعلىَّواد  :َّال.َّقال:َّهذاَّجبٌلَّي قال  هذا؟َّقلت 

سلينَّوالصديدَّ نَّالغ  نَّتحتهمَّمياهَّجهنّمَّم  سينَّاستودَعهمَّفيه،َّتجريَّم  أبيَّالح 

َّجهنّمََّّ–ميمَّوالح َّمنََّّ–إنّهاَّسوائل  نَّالفَلَق  َّم  نَّجّبَّالجويَّوماَّيخرج  َّم  وماَّيخرج 

نََّجهنّمَّ َّم  نَّالَخبالَّوماَّيَخرج  َّم  نَّمواطنَّالنارََّّ–أثامَّوماَّيَخرج  َّ–جهنّمَّموطٌنَّم 

نَّالحميم،َّ َّم  نََّسقَر،َّوماَّيَخرج  َّم  َطمة،َّوماَّيخرج  نَّالح  نَّلظى،َّوم  َّم  وماَّيخرج 

نَّالها َّم  نَّالسعيرَّوماَّيَخرج  َّم  ََّّ–وية،َّوماَّيَخرج  َّوطبقاٌتَّفيَّنار  هذه ََّمراتب 

َّالنارَّفيَّعالمَّاآلخرة  – البرزخ َّوهيَّانعكاٌسَّلطبقات 

 ● ََّّإاّلَّرأيت هما َّبه  َّبهذاَّالَجبَلَّفيََّسفريَّفَوقفت  أيََّّ–يقولَّاإلمام:َّ)وماَّمررت 

َّأبيَّوأقول ََّّ–األّولَّوالثانيَّ َّإلىَّقَتَلَة  لهما:َّإنّماَّهؤالءََّّيستغيثانَّإلّي،َّوإنّيَّألنظر 

 .فعلواَّماَّأّسست ما..(

 ● َّ نَّأودية  نَّأوديةََّجهن م(َّم  َّم  َّله َّالكمدَّوه وَّعلىَّواد  قوله:َّ)قال:َّهذاَّجبٌلَّي قال 

َّإلىَّ َّالبرزخ،َّإنّهاَّجهنّم َّالبرزخيّة..َّهذه َّبّواباٌتَّفيَّعالمَّاألرض  جهنّمَّفيَّعالم 

وازيَّل عالمناَّهذا َّالم  َّالبرزخَّالعالَم   .عالَم 

 سينَّاستودَعهمَّفيه(َّاإلمام َّمسؤوٌلَّعنَّهذاَّاألمر..ََّّوقول اإلمام:َّ)وفيهَّقَتَلَة َّأبيَّالح 

اَّيَجريَّفيَّعالَمَّاألرضَّالت رابيَّوفيَّعالَمَّالبرزخَّ اإلمام َّالصادقََّمسؤوٌلَّعم 

َّوقدَّ”َّعليهمَّالسالم“الذيَّي وازيَّعالَمناَّهذا..َّفهمَّ ي شرفونَّعليناَّفيَّك ّلَّلحظة 

ّضاراًَّعندَّاال َّه ناَّفيَّهذاَّالبرنامجَّإنّماَّكانواَّح  ْتَّالتفاصيل،َّونَحن  حتضار..َّومر 

نَّك ّلَّهذاَّالذيَّأقوله َّم  ََّمحدودة..َّالموضوع َّأكبر  قتضبة  َّم  َور  َّفيَّص   .نتشارك 



 ََّّعنَّالنارَّوعنَّجهنّمَّوعنَّمواقعَّالنارَّفيَّعالمَّالبرزخَّالتيَّهي الرواية َّتتحدّث 

َوٌرَّوانعكاساٌتَّلنفسَّهذه َّالمواقعَّفيَّنارَّا َّهيَّهيَّفيَّص  آلخرة..َّفهذه َّالعناوين 

َّالبرزخَّوهيَّهيَّفيَّعالَمَّاآلخرة..َّقَْطعاًَّمعَّالفارقَّفيَّماَّيجريَّه ناكَّوماَّ عالم 

 .يجريَّه ناَّفيَّعالمَّالبرزخ

 ● ََّّلهما َّأبيَّوأقول  َّإلىَّقَتَلَة  :َّإنّماَّهؤالءَّ-أيَّلألّولَّوالثانيََّّ–قوله:َّ)وإنّيَّألنظر 

َّالطاهر:َّفقالَّفعلواَّماَّأّسست ما..(َّولذاَّكانَّالح َّ َّيقولَّبعدَّأّنَّخّضَبَّوجَهه َّبدمه  سين 

َّياَّجدَّّقتلنيَّفالٌنَّوفالن..َّوالرواية َّصريحةٌَّفيَّ هكذاَّألقىَّجدّيَّرسوَلَّهللاَّوأقول 

نَّ]الكافيَّالشريف[َّعنَّإمامناَّالصادقَّ زءَّالثامنَّم  َّفيهاَّ”َّعليهَّالسالم“الج  يقول 

سين(َّإنّهاَّالصحيفة َّالمشؤومة َّالتيَّ)إذاَّك ت َبَّالكتابَّق ت َلَّا”:َّعليهَّالسالم“اإلمام َّ لح 

َّرسولَّهللاَّونف ذوهاََّعمليّاًَّفيَّسقيفةَّبنيَّساعدةَّالملعونة..َّوهوَّ كتبوهاَّفيَّزمان 

 :نفسَّالمضمونَّالذيَّنقرؤه َّفيَّزيارة َّعاشوراء،َّحينَّتقولَّالزيارة

 َّةًَّأسسْتَّأساَسَّالظ ْلمَّوالَجورَّعليكمَّأهلَّالبيت..(َّإنّهم موزَّالسقيفةَّ)فلعََنَّهللا َّأ م  ر 

َّ نَّقبائح َّوقذارات  َّعنهمَّمراجعناَّوع لماؤنا..َّفك ت بََّمراجعناََّمشحونةٌَّم  الذينَّي دافع 

َّفاطمةَّوعنَّاعداءَّفاطمةَّوأعداءَّعلّي َّوآلَّعلي..َّ أقالمهمَّي دافعونَّعنَّقَتَلة 

 !..وي حاولونَّقْدرَّاإلمكانَّأنَّي بّرئواَّهؤالء

 ● نَّزيارةَّعاشوراءَّنقرأ  :وفيَّمقطع َّآخرَّم 

 (َّؤمنينَّوإلىَّفاطمة َّالم  َّوإلىَّأمير  ياَّأباَّعبدَّهللاَّإنّيَّأتقّربَّإلىَّهللا َّوإلىَّرسوله 

نَّقاتلَكَّونََصَبَّلَكَّالَحْربَّوبالبراءة َّ م  واالتك،َّوبالبراءة َّم  وإلىَّالَحَسنَّوإليَكَّبم 

نَّأس سَّ م  َّم  نَّأّسسَّأساسَّالظ ْلمَّوالَجورَّعليكم،َّوأبرأ َّإلىَّهللا َّوإلىَّرسوله  م  م 

 .(…ذلكَّوبنىَّعليهَّب نيانهَّأساسََّ

 ● َََّّظلَم لَّظالم  َّالعْنَّأو  نَّزيارة َّعاشوراء..َّنقرأ:َّ)ال لهم  َّالمئويَّم  وفيََّمقطعَّالّلعن 

،َّوآخَرَّتابع َّله َّعلىَّذلك..( حّمد  حّمدَّوآلَّم  َّم   .حق 

 َّْلم َّزياراتهمَّورواياتهمَّوآياتهمَّوفيَّق رآنهمَّمنطٌقَّواحد..َّأالَّلعنةٌَّعلىَّع  منطق 

نَّالنواصبَّودّمرواَّثقافةََّالعترةَّالطاهرةالرجالَّالذ ََّمراجعناَّم   .يَّجاءَّبه 



 ● َّناَّالصادقَّعنَّالذينَّه مَّفيَّتلك الرواية َّطويلةٌ..َّفيَّجانب َّمنهاَّي حدّثناَّإمام 

َّ نَّأ ولئكَّالذينَّيتواجدونَّفيَّهذه َّالَطبَقات  نَّعالَمَّالبرزخ،َّم  األصقاعَّالجهنّميّةَّم 

َّأميرَّ َّالبرزخيّةَّ)قاتل  َّفاطمةَّوم حسن..(النيرانيّة   .المؤمنين،َّوقاتل 

 َّ..َّمراجعكمَّالذينَّت قلّدونهمَّيرفضونَّذلكَّوي بّرئونَّقَتَلَةَّفاطمة فاطمة َّمقتولةٌ..َّولكن 

هؤالءَّه مَّالمراجعَّالذينَّت قلّدونهمَّاآلن..َّالذينَّه مَّفيَّس دّةَّالمرجعيّة..َّي بّرئونَّقَتَلةَّ

َّي ح ناَّالصادق  نَّقتلَّفاطمة..!َّوهذاَّإمام  َّالذيَنَّيتواجدوَنَّفيَّفاطمةَّم  دّث ناَّعنَّأن 

َّأميرَّالمؤمنين،َّ نََّمواضعَّجهنّمَّالبرزخَّهمَّقاتل  ،َّفيَّهذاَّالموضع َّم  هذه َّالَطبَقة 

سين َّالَحَسنَّوالح   .وقات لَّفاطمةََّوم حسن،َّوقاتل 

 ََّّالك برىَّيرفضون ْبرَّتأريخَّالغَيبة  َّأكثرََّمراجعناَّع  شكلةَّأن  َّالم  فاطمة َّق تلْت..َّولكن 

َّياَّفاطمة[َّهذه َّالح َّفاطمةَّقدَّق ت لْت..َّي مكنكمَّأنَّتعودواَّإلىَّبرنامجَّ]قَتَلوك  قيقةَّبأن 

ناَّالصادقَّفيَّنفسَّكتابَّكاملَّالزيارات،َّفيَّ ستّطلعونَّعلىَّالتفاصيل..َّإمام 

َّ :َّ)وت ضَرب  َّطويلةَّي صّرحَّفيهاَّبقتلَّفاطمةَّفيقول  وهيَّحاملََّّ–أيَّفاطمةََّّ–رواية 

نَّالضربَّوتم َّماَّفيَّبطنهاَّم  نَّذلكَّالضرب..(وتطرح  َّم   .وت 

  

 تّةَّ]األصولَّكتابَّفيَّ”السالمَّعليه“َّالصادقَّاإلمامَّحديثَّعندَّوقفة ََّعَشر[َّالس 

  )1:(الحديثَّ–َّالنرسيَّزيدَّكتابَّ–187ََّّصفحة

 (َّأيَّاإلمامَّالصادقََّّ–قال:َّسمعته َّ”َّعليهَّالسالم“عنَّزيدَّالنرسيَّعنَّأبيَّعبدَّهللا

َّأمَرَّهللا َّرضوانَّخازنََّّيقول:َّإذاَّكانَّ–”َّعليهَّالسالم“ َّويوم َّالعيدين  يوم َّالجمعة 

َنَّلكمَّ َّهللاَّقدَّأذ  َّالجنان:َّإن  ؤمنينَّوه مَّفيَّعرصات  الجنانَّأنَّي ناديَّفيَّأرواحَّالم 

َّهللا َّرضوانَّأنَّيأتيَّلكّلَّ نَّأْهلَّالد نيا،َّثم َّيأمر  بالزيارةَّإلىَّأهاليكمَّوأحبّائكمَّم 

نَّن وقَّالجنّةَّعليهاَّق بَّّ َّم  وح َّبناقة  َّر  بة  ََّرط  نَّياقوتة  هاَّم  شاؤ  برجدة َّخضراءَّغ  نَّز  ةٌَّم 

نَّس ندسَّالجنانَّواستبرقها،َّفيركبونَّتلَكَّ َّم  الٌلَّوبراقع  صفراء،َّوعلىَّالن وقَّج 

َّ بَّت ضيئَّكماَّت ضيئَّالكواكب  تّوجوَنَّبتيجانَّالدّرَّالرط  لَلَّالجنّةَّم  الن وقَّعليهمَّح 

نَّق ْربَّالناظرَّإليهاَّال نَّالب عد،َّفيَجتمعونَّفيَّالعَْرصةََّّالد ريّةَّفيَّجّوَّالسماءَّم  َّ–م 

َّأنَّيستقبلوه م،ََّّ–أيَّفيَّساحةَّتلكمَّالجنانَّ َّهللا َّجبرئيلَّفيَّأْهلَّالسماوات  ثم َّيأمر 



َّإلىَّالسماءَّاأل خرى،َّفينزلونَّ فتستقبله مَّمالئكة َّكّلَّسماءَّوت شيّع همَّمالئكة َّك ّلَّسماء 

قو َّيَتفر  َّبظْهرَّالكوفة،َّثم  نَّفيَّالب لدانَّواألمصارَّحتّىَّبواديَّالسالمَّوه وَّواد 

جوَههمَّ َّالدنيا،َّوَمعهمَّمالئكةٌَّيَصرفونَّو  يَزورونَّأهاليهمَّالذينَّكانواََّمعَهمَّفيَّدار 

فََرَّاألبدانَّ إنّهاَّق بورََّّ–عّماَّيكرهونَّالنظرَّإليهَّإلىَّماَّي حبّون،َّويَزورونَّح 

مَََّّ–حتّىَّإذاَّماََّصلّىَّالناسََّّ–األجسادَّ َّالحديثَّعنَّيومَّالج  عةَّوعنَّيومَّباعتبارَّأن 

نَّم صاّله مَّنادىَّفيهمَّجبرئيلَّبالرحيلَّإلىََّّ–العيدَّ َّالدنياَّإلىََّمنازلهمَّم  وراَحَّأهل 

َّالجنانَّفيرحلون فات   .غ ر 

 َّؤمن َّفداك،َّهذاَّللم  علت  َّ–بعلّي َّوآلَّعلّيََّّ–قال:َّفبكىَّرجٌلَّفيَّالَمجلس،َّفقال:َّج 

 ؟َّ–بعلّي َّوآلَّعلّيََّّ–فماَّحالَّالكافرَّ

 َّأبداٌنََّملعونةٌَّتَحَتَّالثرىَّفيَّبقاع َّالنار،َّوأرواٌحَّ”:َّعليهَّالسالم“فقالَّأبوَّعبدَّهللا

َخبيثةٌََّملعونةٌَّتَجريَّبواديَّبرهوتَّفيَّبئرَّالكبريتَّفيَّمرّكباتَّالَخبيثاتَّ

َّالَخبيثةَّتحَتَّالثرىَّفيَّ َّالملعونة  الملعوناتَّت ؤدّيَّذلكَّالفزعَّواألهوالَّإلىَّاألبدان 

رةًَّبقاعَّالنار،َّفهيَّبم َّفزعةًَّذَع  َّتلَكَّاألبدان  َّالنائمَّإذاَّرأىَّاألهوال،َّفالَّتزال  نزلة 

رّكباتَّالَمسخوطاتَّالَملعوناتَّ عذّبةًَّبأنواعَّالعَذابَّفيَّأنواعَّالم  َّم  وتلَكَّاألرواح 

َّقائمنا،َّفيَحش رهاَّهللا َّ َّفيهاَّالَّترىََّروحاًَّوالَّراحةًَّإلىََّمبعث  ،َّمسجونات  الم صفّدات 

رّكباتَّف نَّتلَكَّالم  ّمنَّمحضَّالك ْفرَّمحضاََّّ–ت َردَُّّفيَّاألبدانَّم  َّ–أولئكَّالراجعونَّم 

َّإلىَّالنارَّأبدَََّّ–أيَّالرجعاتََّّ–وذلكَّعندَّالنْشراتَّ َّأعناقهم،َّثم َّتَصير  فيضرب 

ََّّ–اآلبدينَّودْهَرَّالداهرينَّ ل  َّنارَّالبرزخَّستّتص  أيَّتعود َّإلىَّنارَّالبرزخ،َّولكن 

 .(- بنارَّاآلخرة

 َوٌرَّتَقريبيّةَّلجا َّعندَّالص ورةَّهذه َّص  َّالَّنَق ف  َّالبرزخ..َّونَحن  ّماَّيَجريَّفيَّعالم  نب َّم 

َّالص وَرَّكثيرةٌَّجدّاًَّوأناَّ َّاألولىَّأن  نذ َّالَحلَقة  َّلكمَّم  حنّطين..َّفأناَّقدَّبيّنت  وقفةََّالم 

دارة،َّوالص َورَّص َوٌرَّتقريبيّةَّ َّالم  َّبياناٌتَّفيَّأ ف ق  َّبعضاًَّمنها..َّالبيانات  سأختار 

َّمعَّالثقاف َّمعَّتتناسب  َّتتناسب  َّوالبراقع  َّوالجالل  َّالتيَّعليهاَّالم خاطبون..َّفالن وق  ة 

َّالعرب  .ثقافة 



 ● َّؤمنينَّوه مَّفي قوله:َّ)أمَرَّهللا َّرضوانَّخازنَّالجنانَّأنَّي ناديَّفيَّأرواحَّالم 

َّفيَّ َّالجنان  َّالبرزخيّة..َّفرضوانَّخازن  َّالجنان  َّالجنان(َّأيَّفيََّعَرصات  عرصات 

َّفيَّع َّالجنان  َّالبرزخَّمعَّعظمتهاَّاآلخرة َّوخازن  َّالجناَنَّفيَّعالم  َّالبرزخ،َّألن  الم 

َّمعَّ ومعَّاتّساعهاَّهيَّفروٌعَّصغيرةٌَّللجنانَّاألصليّةَّفيَّعالمَّاآلخرة..َّوهكذاَّاألمر 

َّس ّكانَّالجنانَّالبرزخيّةَّيَزورونَّ َّكيفَّأن  النيران.َّوقدَّمّرتَّعليناَّالروايات 

 .أهاليهم،َّيَزورونَّأحبّاءهم

 ● َّإلىَّالسماءَّاأل خرى،َّفينزلونَّبواديَّالسالم(َّقوله:َّ)وت شيّع همَّمال ئكة َّك ّلَّسماء 

ََّجْمٌعَّل سماء،َّوالسماء َّهيَّجهة َّ َّإلىَّبيان..َّالسماوات  َّبحاجة  َّعنَّالسماوات  الحديث 

َّعالمَّالبرزخ،َّ َّله َّدالالٌتَّكثيرة..َّهذه َّسماوات  َّوهذاَّالع نوان  العلو..َّفهذاَّالم صَطلح 

َّجناَنَّاآلخرة َّإنّماَّت فتَح َّ َّكثيرة َّلمَّألن  واَّبمحّطات  َّأبواب هاَّألهلَّالد نياَّبعدَّأنَّيمرُّ

َّزمانناَّالذيَّ َّقائمنا،َّإلىَّظ هورَّإمام  نتطّرقَّإليهاَّلحدَّّاآلن.َّالرواية َّقادتناَّإلىََّمبعث 

َّالعظيمة  .ه وََّطليعةٌَّل عَْصرَّالرجعة 

  

 ● َّ َّالماضية َّالبياناتَّالتيَّوضعت هاَّبينَّأيديكمَّفيَّالحلقات  َّأن  صوالًَّإلىَّهذه ََّّأظنُّ و 

َّأن هاَّأعطتكمَّص ورةًَّواضحةًَّالَّأ ريد َّأنَّأقولَّتماَمَّالوضوحَّولكنّهاَّ الحلقة..َّأظنُّ

َّكبير  .كانْتَّواضحةًَّإلىَّحدّ 

 سبّبينَّه وَّالبرزخَّعنَّالحديثَََّّأ طّول ََّّجعلنيَّالذي: 

  ●َّالتيَّ: األّولَّالسبّب ّماَّجاءَّفيَّالبيانات  َّالثقافةََّالشيعيّةََّخليّةٌَّم  عرضته اَّهوَّأن 

َّالعترةَّإنّهاَّ نَّحديث  بينَّأيديكم..َّوالسببَّواضٌح:َّثقافت ناَّناصبيّةٌَّوحتّىَّالتيَّت ؤَخذ َّم 

َّ نذَّبدايات  َّم  َّالشيعة  َّالعقائدَّالناصبيّة..َّهذاَّه وَّالذيَّقاَمَّبهَّمراجع  فقاًَّل منظومة  ت نظ م َّو 

َّالك برىَّوإلىَّهذه َّالّلحظةَّ)إلىَّالمراجعَّالذينَّت قلّدو نهمَّاآلن،َّوحتّىَّعْصرَّالغَيبة 

 !..الذينَّسيأتونَّبعدهمَّعلىَّنفسَّهذاَّالطريق(

 نَّهذه َّالبيانات َّالثقافةََّالشيعيّةََّخليّةٌَّم  َّالحديَثَّعنَّهذاَّالموضوعَّألن   .ل ذلَكَّطّولت 

  ●َّأئمت ناَّيتخّوفونَّعليناَّفيَّهذه َّالمرحلةَّوهيََّمرحلةَّالبرزخ،َّ: الثانيَّالسبب أن 

نَّتنقيتناَّوتصفيتنا..َّوالسبب:َّألنّناَّالب د َّأنَّنَمر َّ نَّإعادة َّبرمجتناَّوالب د َّم  َّبها،َّوالب د َّم 



َّوالعناء َّكثيراًَّوشديداًَّعليناَّفيَّ َّعندناَّكثيرةً،َّكلّماَّكاَنَّالتعب  فكلّماَّكانْتَّالقاذورات 

َّوالنجاساتَّالناصبيّةَّ”..ََّمرحلةَّعالمَّالبرزخ“هذه َّالمرحلةَّ وكلّماَّقلّْتَّالقاذورات 

نَّعقائدناَّك لّماَّا نَّم  رتحناَّوتنعّمنا..َّوهذاَّه وَّالذيَّيقصده َّأئمتنا،َّيَتخّوفونَّعليناَّم 

َّتلَكَّ َّوالتصفيةَّإعداداًَّلق ّطان  َّهذه َّالمرحلةَّهيَّمرحلة َّالتنقية  هذه َّالمرحلة..َّألن 

َّالقيامةَّوماَّ َّاآلخرة َّوإلىَّيوم  َّأوَّللجنّةَّللذينَّسينتقلوَنَّإلىَّعالم  الَمرحلةَّللرجعة 

 ..يجريَّفيها

 َّ َّالقادمة..َّإاّلَّإذاَّوَمنَّيكون  رتاحاًَّفيَّالَمحّطات  َّم  رتاحاًَّفيَّعالمَّالبرزخَّسيكون  م 

نَّ َّم  نَّاإلنسانَّفيَّأّيَّمرحلة  َّم  َّأنَّي سلَبَّاإليمان  س ل َبَّمنه َّاإليمان..!َّفإنّه َّي مكن 

َّبْعدَّد خولَّالجنّة َّماَّقبلَّلقاءَّهللا..!َّول قاء َّهللاَّإنّماَّيكون   .المراحل 

 َّماذاَّسينتظرنا..َّوبإمكانناَّأنَّندفَعَّاألضرارَّعنَّأنف سناَّوأنَّفإذاَّاستطعناَّأنَّنعرَف

َّعلىَّالعاقلَّأنَّي لّمَّبه..َّ َلَّإلىَّتلَكَّالمواقف،َّفهذاَّأمٌرَّيجب  ن هيّئَّأنفسناَّقبلَّأنَّنص 

َّالفالح َّهوَّالعقيدة َّ ر  َّالنجاحَّوس  ر  َّالنجاة َّوس  ر  َّس  َّاألولىَّأن  نذَّالَحلَقة  َّم  وقدَّبيّنت 

َّا لعقيدة َّصحيحةًَّإاّلَّأنَّت ؤخذَّوفقاًَّللمنهجَّالصحيحَّوالمنهجَّالصحيحة،َّوالَّتكون 

َّالكتابَّوالعترة  .الصحيحَّهوَّمنهج 

  

 الرجعةَّمحّطةَّالخامسة:َّالمحّطة 

 َّن نَّقريب َّوالَّم  قابرَّالنومَّالَّعالقةََّلهمَّبهذه َّالمحّطةَّالَّم  قَطعاًَّالذينَّه مَّفيَّم 

َّبعيد..َّوالذينَّه مَّفيَّمقابرَّاألرواحَّالنائمةَّوه َّ َججَّوه مَّأكثر  مَّالذينَّلمَّت قَمَّعليهمَّالح 

َجج..َّفهؤالءَّي لهىَّ َّاألرضَّهؤالءَّلَمَّت قَْمَّعليهمَّالح  َّاآلدميّينَّعلىَّوْجه  الناسَّوأكثر 

َّالذينَّي ساءلونَّوي متحنونَّفيَّق بورهمَّه مَّالذينََّمحضواَّاإليمانَّوالذينَّ عنهم،َّألن 

َججَّ)استجابوا،َّأوَّرفضوا(ََّمحضواَّالك ْفر..َّوي رادَّبهمَّالذيَنَّأ قيمْتَّعليهم  .الح 

 َّ َّولالمتحان..َّ”َّمحّطةَّالرجعة“فهذه َّالمحّطة سائلة  ترتبط َّبأ ولئكَّالذينَّخضعواَّللم 

اَّالذينَّلمَّي سائلوا ”َّي لهىَّعنهم“ولمَّيخضعواَّلالمتحانَّوإنّماَّكماَّقالْتَّالروايات:ََّّأم 

ّمتدّةٌَّجدّاًَّفيَّ َّواسعةٌَّم  َّالبرزخَّوهيَّمقابر  َّفيَّعالم  ون قلواَّإلىَّمقابرَّاألرواحَّالنائمة 

 .عالمَّالبرزخ



 ● َّ..نَّالناس َّم  الذينَّمحضواَّاإليمان،َّالذينَّمحضواَّالك ْفر..َّهذاَّع نواٌنَّل طبقات 

َّال َّواحدة،َّفالذينََّمحضواَّاإليمانَّوه مَّتلَكَّالمجموعة َّفهذاَّالع نوان  َّبدرجة  َّينطبق 

نَّالذينَّ نَّأمثالناَّم  َّالكبيرة َّم  َّعنَّالمجموعة  نَّعلّي َّوآلَّعلّيَّتَختلف  القريبة َّجدّاًَّم 

بَهم..َّهؤالءَّأيضاًَّ همَّم  بَهم“ه مَّأمر  َّاألمرَّالم  نَّالذينََّمحضواَّ”َّأصحاب  ه مَّم 

ججَّقدَّأ ق َّالح  يمتَّعليهم..َّصحيحَّأنّهمَّليسواَّبتلَكَّالمرتبةَّالعالية،َّاإليمان،َّألن 

َّب َحَسبه..َّول ذاَّتعّرضواَّ َّواحد  َججَّقدَّأ قيمْتَّعليهمَّوه مَّاستجابواَّلهاَّك لُّ ولكنَّالح 

َّواالمتحانَّوش ّخصَّلهمَّمكاٌنَّفيَّعالمَّالبرزخ سائلة   .للم 

 َّونيراٌنَّبرزخيّةَّوق بورَّالنومَّوق بوٌرَّجن انيّةَّوق بوٌرَّففيَّالبرزخَّجناٌنَّبرزخيّة 

نَّالمراتبَّالكثيرةَّجدّاًَّالتيَّالَّحد َّلهاَّوالََّحْصر..َّ نيرانيّة..َّوفيَّك ّلَّذلكَّه ناكَّم 

ًَّ َّوسيٌعَّجدّاًَّوق ّطانه َّكثيرونَّجدّاًَّأيضا  .العالَم َّالبرزخيُّ

 ● َّحينماَّأ ريدَّأنَّأ حدّثكمَّعنَّموضوعَّالرجعةَّفإنّنيَّالَّأ ريدَّأنَّأفتحَّالموضوع

َّعلىَّشيءَّمنَّالتفصيلَّبك ّلَّتفاصيله..َّإذاَّأر َّإجمالّي َّيشتمل  دتمَّأنَّتتّطلعواَّبنحو 

َّع نوان هاَّ موجودةٌَّعلىَّ”َّالرجعة“فيَّموضوعَّالرجعة..َّه ناكَّمجموعة َّحلقات 

نَّبرنامجَّ]الكتابَّالناطق[ زءَّم   .الشبكةَّالعنكبوتيّةَّوهيَّج 

 ● ٌََّّالشيعة..َّفهناكَّعشرات نََّّالرجعة َّموضوٌعَّكبيٌرَّجدّاًَّالَّكماَّي صّوره َّمراجع  م 

َّأطرافاًَّ نَّأحاديثَّالعترةَّالطاهرةَّبيَنَّأيديناَّتتناول  َّالكتابَّالكريم،َّومئاٌتَّم  آيات 

نَّاألحاديثَّالتيَّضاعتَّْ َّم  َّالهائلة  َّفْضالًَّعنَّالكّميات  نَّموضوعَّالرجعة   .م 

 ََّّفيَّهذاَّالبرنامج،َّوإنّماَّأذكرهاَّباعتبارَّأنّها أناَّالَّأ ريدَّأنَّأ حدّثكمَّعنَّالرجعة 

نَّالمح َّمروراًََّمحّطةٌَّم  ّطات..َّسأ حدّثكمَّعنَّأهميّةَّاالعتقادَّبالرجعة،َّربّماَّأمرُّ

َّيومَّغدَّإذاَّماَّتم َّحديثيَّفيَّالجهةَّالتيَّ إجماليّاًَّحولَّموضوعَّالرجعةَّفيَّحلقة 

َّفيَّهذه َّالحلقة  .أ ريدَّأنَّأتناولهاَّبخ صوصَّالرجعة 

 ● نَّتفسيره حّمدَّوم  َّوآلَّم  حّمد  نَّق رآنَّم  مَّل قرآنهمَّفيماَّيَرتبط َّسأ حدّثكمَّاليومَّم 

َّمثلماَّبيّنهاَّالق رآنَّوبيّنتهاَّ ََّمنَّالَّيعتقد َّبالرجعة  َّبالرجعة،َّوأن  بَمدىَّأهميّةَّاإلعتقاد 

َّ حّمد  وإنّماَّاعتقاده َّبن بّوةَّ”َّصلّىَّهللا َّعليهَّوآله“العترة َّالطاهرةَّفإنّه َّالَّيعتقد َّبنبّوةَّم 

َّوأتباعها َّالسقيفة  ستوىَّاعتقاد   !..نبيّناَّه وَّفيَّم 



 ● َّ َّالتأويل..َّوقدَّقاتَلَّرسول  َّالتنزيل،َّوبعدَّذلكَّانتقَلَّإلىََّمرحلة  َّبمرحلة  دينناَّمر 

نذَّ هللا َّعلىَّالتنزيل،َّوقالَّلعلّي َّأنّكَّست قاتلهمَّعلىَّالتأويل،َّومرحلة َّالتـأويلَّبدأْتَّم 

خْتَّمرحلة َّالتنزيل َّالغديرَّون س   .بيعة 

 شكلة َّمراجعناَّهيَّأنّهمَّالزالواَّفيَّتلَكَّال َّق ل وبهمَّإلىَّم  َّالَمنسوخة،َّول ذاَّتميل  مرحلة 

َّبقَْدرَّماَّيتمّكنون..!َّ َّالسقيفة  السقيفة..َّول ذاَّت الحظونهمَّي دافعونَّدائماًَّعنَّأجواء 

َّوهيََّمرحلةََّمنسوخة ََّمرحلةَّالتنزيل  ّكبْتَّفيَّإطار  َّع قولهمَّقدَّر  شكلة َّأن   .الم 

 ● َّن بّوةََّنبيّناَّاألعظمَّوأ ة َّوالَّإذاَّك نتمَّتتصّورونَّأن  َّبعثته َّخ الصتهاَّأنَّترتد َّاأل م  ن 

َّإاّلَّثالثةَّفتلكَّن بّوةٌَّبائسة،َّن بّوةٌَّفاشلة..َّبعثةٌَّالَّقيمةََّلها  .يبقىَّعلىَّدينه 

 ََّّإاّلَّثالثة حّمد  َّلمَّي دفن..َّولمَّيبَقَّعلىَّدينَّم  َّاأل ّمةَّارتدّْتَّوالنبيُّ َّنعتقد َّأن  فنحن 

قداد،َّأبوَّذّر(..َّفأيّة َّنب وَّّ ة َّبائسةَّإذاَّاعتقدناَّبهاَّإلىَّهذاَّالحدّ..؟!َّهذاَّفَْهم َّ)سلمان،َّالم 

َّالسقيفة نَّأصحاب َّالسقيفة،َّوهؤالءَّه مَّاألعراب..َّهؤالءَّه مَّأهل   .البدوَّم 

 ََّّن بّوةَّالنبّيَّليسْت اَّإذاَّع دناَّإلىَّفَْهمَّالق رآنَّوفقاًَّل تفسيرَّعلّي َّوآلَّعلّيَّفإن  أم 

ثلما َّالسقيفةََّمحصورةًَّفيَّتلَكَّالفترة َّالقَصيرة َّم  َّأصحاب   .يقول 

 َّ حّمد  أنَّترتد َّ”َّصلّىَّهللا َّعليهَّوآله“أليسَّاألمورَّبخواتيهما..؟!َّفهلَّخاتمة َّن بّوة َّم 

 .األ ّمة َّوالَّيبقىَّعلىَّالدينَّإاّلَّثالثة..؟!َّهذه َّن بّوةٌَّفاشلةَّإذاَّتصّورناهاَّبهذاَّالتصّور

 ● َّالخاتم..َّفهوَّقدَّفتحَّبّوابةََّاإل مامةَّوهوَّإمام َّاألئمة،َّوفتَحَّنبيّناَّاألعظمَّهوَّالفاتح 

َّاألولياء،َّوه وَّالذيَّسيختم َّاألمر..َّدولت ه َّالكاملة َّهيَّالدولة َّ َّوه وَّوليُّ باَبَّالوالية 

َّالعظيمة..َّفالذيَّالَّيعتقد َّ ََّعْصرَّالرجعة  َّبعثة َّنبيّناَّفيَّنهاية  الخاتمة..َّه ناكَّتكتمل 

دَّ حم  َّبهذاَّالفَهمَّفهوَّالَّيَعتقد َّبم  حّمد  َّ”..َّصل ىَّهللاَّعليهَّوآله“بنبّوة َّم  حّمد  ه وَّيعتقد َّبم 

حّمد َّعلّي َّوفاطمةََّ حّمدٌَّآخر..!َّهذاَّالَّه وَّم  َّالسقيفة َّعنهَّوذلَكَّم  الذيَّتتحدّث 

سين  .والحسنَّوالح 

 ًََّّفيَّمّكةَّوالمدينةَّفاتحة سينَّكانْتَّتلَكَّالسماوات  حّمد َّعلّي َّوفاطمةََّوالحسنَّوالح  م 

َّ حّمد  لمَّتكتمْلَّإلىَّهذه َّالّلحظة..َّوإذاَّماَّ”َّىَّهللاَّعليهَّوآلهصل َّ“لنبّوته..َّفن بّوة َّم 

َّعلّي َّواألئمة..َّ َّبوالية  َّلكمَّدينكم..{َّفهذاَّاإلكمال  تحدّثَّالقرآنَّوقال:َّ}اليومَّأكملت 

َّن بّوة َّنبيّناَّ قدّمةٌَّإلتمام  َّزمانناَّه وَّم   .”صل ىَّهللا َّعليهَّوآله“فحتّىَّمشروع َّإمام 



 ● َّخَّذلَكَّ”َّعليهَّوآلهصل ىَّهللاَّ“ن بّوة َّنبيّنا كانْتَّفاتحت هاَّفيََّعْصرَّالتنزيل،َّون س 

َّ َّالتأويلَّوهيَّعلىََّمراتب،َّإلىَّأنَّتكتملَّتلَكَّالمرحلة  العَْصرَّوانتقلناَّإلىَّمرحلة 

حّمديّةَّالخاتمة َّالم  َّالعظيمة..َّوتمام َّاكتمالهاَّعندَّالدولة   .فيَّعْصرَّالرجعة 

 ● ََّّوه وَّالخاتم َّه وَّالفاتح  هذهَّالعبارةَّلهاَّدالالت..َّولكنَّماَّيرتبط َّقولناَّبأّنَّالنبي 

َّنبيّناَّه وَّالذيَّفتحَّ نَّالنبّيَّالفاتحَّهوَّأن  رادَّم  بالموضوعَّالذيَّأتحدّثَّعنه َّفالم 

َّوهوَّ بوابّةَّاإلمامةَّفهوَّإمام َّاألئمةَّوهوَّاإلمامَّاألّول،َّوهوَّالذيَّفتحَّبابَّالوالية 

َّفيَّدول َّالذينَّتحَتَّس لطانه  ،َّفاطمة،ََّحَسٌن،َّسيّدَّاألولياء..َّول ذاَّفإن  َّهمَّعليٌّ ته 

َّ حّمد  َّم  نَّآل  َّم  سيٌنَّإلىَّالقائم  َّهللا َّوسالمه َّعليهم“ح   صلوات 

 ”. 

 نَّالبسملةَّبعد28ََّّاآليةَّفي ََّّكافّةًََّّإاّلََّّأرسلناكَََّّ}وماَّسبأ:َّس ورةَّم  َّبشيراًََّّللناس 

ََّّأكثرَََّّولكن ََّّونذيراًَّ َّلوَّحتّىَّ!الناس؟َّلك لََّّّالمعنىَّهذاَّتحقّقَّفهلَّيعلمون{َّالَّالناس 

لَََّّأنَّاستطاعَََّّفهلَّ”..وآلهَّعليهَّهللا ََّّصل ى“َّعْصرهَّعنَّفقطَّتحد ثنا َّك ل ََّّإلىَّيص 

َّ نه ََّّيتحقّقَّلمَّالمعنىَّهذاَّعْصره؟!َّفيَّالناس  َّرواياتناَّفيَّعندناَّونحن ََّّأبداً..َّشيءٌََّّم 

 .”وآلهَّعليهَّهللاَّصل ى“َّرجعته ََّّعصرَّفيَّإاّلََّّتحقّقَّالَّاآليةَّهذه ََّّأن َّ

 [6جَّالبرهان:َّ]تفسيرَّكتابَّفيَّ”السالمَّعليه“َّالصادقَّاإلمامَّحديثَّعندَّوقفةَّ

 .الق ّميَّتفسيرَّعنَّنقالًََّّ(1)َّالحديث341ََّّصفحة

 (َّد حم  َّجعفرَّبنَّم  عليهماَّ“عنَّعبدَّهللاَّبنَّبكرَّاأل ّرجاني،َّقال:َّقالَّليَّالصادق 

َّفيَّأخبرنيَّعنَّرسولَّهللا..َّكاَنَّأ رسَلَّعاّمةَّللناس؟َّأَّليَسَّقدَّقالَّهللا َّ”:َّالسالم

حَكمَّكتابه:َّ}وماَّأرسلناَكَّإاّلَّكافّةًَّللناس{َّألهلَّالمشرقَّوالمغربَّوأهلَّالسماءَّ م 

:َّالَّأدري.َّقال:َّياَّبنَّ نَّالجّنَّواإلنس؟َّهلَّبل غَّرسالتَه َّإليهمَّك لّهم؟َّق لت  واألرضَّم 

َّ: نَّالمدينة،َّفكيفَّأبلغَّأهلَّالمشرقَّوالمغرب؟َّقلت  َّرسوَلَّهللاَّلمَّيخرْجَّم  بكر،َّإن 

نَّ”:َّعليهَّالسالم“ي.َّقالَّالَّأدر َّم  َّهللاََّتعالىَّأمَرَّجبرئيلَّفاقتلَعَّاألرضَّبريشة  إن 

َّهللاَّ َّوآله“جناحه،َّونََصبَهاَّلرسول  َّفيَّ”صل ىَّهللا َّعليه  َّمثَْلَّراحته  ،َّفكانْتَّبينَّيديه 

َّبألسنتهم،َّويدعوهمَّإلىَّ َّقوم  َّك ل  ب  َّإلىَّأْهلَّالَمشرقَّوالمغرب،َّوي خاط  كفّه،َّينظر 



ََّّهللا َّتعالى صل ىَّهللا َّ“وإلىَّن بّوتهَّبنفسه،َّفماَّبقيْتَّق ريةٌَّوالَّمدينةٌَّإاّلَّودَعاهمَّالنبيُّ

َّوآله  .(بنفسه”َّعليه 

 ● َّ َّوآله“قوله:َّ)فماَّبقيْتَّق ريةٌَّوالَّمدينةٌَّإاّلَّودَعاهمَّالنبيُّ  .بنفسه(”َّصل ىَّهللا َّعليه 

 َّ َّأن”..َّالنبّوة َّالباطنة“هذه أ شيرَّإلىَّهذه ََّّوهذاَّموضوٌعَّواسٌع..َّفقطَّأناَّأردت 

هّمة:َّالنبّوةَّالباطنة..َّحديثيَّعنَّالرجعةَّكانَّفيَّ العقيدة،َّفهذهَّعقيدةٌَّمنَّعقائدناَّالم 

 .دعوةَّإبراهيم(َّ–أجواءَّالنبّوةَّالظاهرة..َّ)وقفةَّتقريبَّللفكرةَّبمثالَّ

 ● ََّّنبيّاًَّوآدمَّبينَّالماءَّوالطين(َّوأنا ن بّوة َّنبيّناَّالباطنةَّجاريةٌَّوساريةٌَّقبلَّآدمَّ)ك نت 

سلمَّه َّ َّعلىَّالم  هّمةٌَّويجب  غمَّأنّهاَّعقيدةٌَّواجبةٌَّوم  ناَّالَّأتحدّثَّعنَّالنبّوةَّالباطنةَّر 

سلماً..َّولكنَّحديثيَّه ناَّعنَّالنبّوةَّالظاهرة َّم  نَّد ونهاَّلنَّيكون   .أنَّيعتقدَّبها،َّوم 

 َّرَسٌلَّإلىَّجميعَّبني28ََّّاآلية َّالنبّيَّم  نَّس ورةَّسبأَّواضحةَّفيَّأن  بعدَّالبسملةَّم 

نَّالمدينة..َّفكيفَّبلّغَّأهلَّالمشرقَّوأهلََّّالبشر،َّوسمعتم َّالنبّيَّلمَّيخرْجَّم  أيضاًَّأن 

 !المغرب؟

 َّحّمديّة َّالخاتمةَّوهيَّالدولةَّالم  النبّوة َّالظاهرةَّلمَّتحقّقَّبعدَّولنَّتتحقّقَّإاّلَّفيَّالدولة 

َّنبّوة َّنبيّناَّ الذيَّ”.َّصل ىَّهللاَّعليهَّوآله“العظيمةَّوهيَّ)جنّة َّالد نياَّالعظيمة(َّهناكَّتتمُّ

َّفيَّمرحلةَّي َّ حّمد  َّبم  ستوى..َّهذاَّه وَّاإليمان  َّالب د َّأنَّي ؤمنَّبهذاَّالم  حّمد  َّبم  ؤمن 

َّ دود  نّاَّأنَّنبقىَّفيَّح  اَّالقومَّفي ريدونَّم  ..َّأم  َّعليٌّ التأويل،َّوهذاَّهوَّالذيَّقاتلَّعليه 

نَّأّنَّنبّوته َّ انتهْتَّولمَّ”َّصل ىَّهللاَّعليهَّوآله“ذلكَّالفَْهمَّالبدويَّالساذجَّالسطحيَّم 

َّإالَّثالثة..َّفهذاَّالمعنىَّفيَّس ورةَّسبأَّ}وماَّأرسلناَكَّإاّلَّكافّةًََّّيبقََّ علىَّدينَّن بّوته 

َّالعظيمة َّفيَّعْصرَّالرجعة  َّبشيراًَّونذيراً{َّإنّماَّيتحقّق   للناس 

. 

 ًََّّوليسَّالرحمن..َّس ورة زافا َّت كذّبان{َّربّكماَّآالء ََّّ}فبأيََّّّآياتها:َّفيَّالتكرارَّهذاَّج 

ًََّّوليس زافا َّربّكماَّآالء ََّّ}فبأيََّّّتقول:َّآية ََّّك لََّّّبعدَّن ردّدَّأنَّفيَّاالستحبابَّهذاَّج 

نَّبشيء ََّّال“َّنقول:َّت كذّبان{  ..”أ كذّبَّربّيَّآالءَّم 

 َّ َّواضح َّفيَّأّولهاَّعنَّمرحلةَّالتنزيلَّوعنَّمرحلة  َّبلسان  هذه َّالس ورة َّتتحدّث 

 .عل مه َّالبيان{التأويل،َّحينَّتقول:َّ}الرحمن*َّعل مَّالق ران*ََّخلَقَّاإلنسان*َّ



 ● َّحينَّتقولَّاآليات:َّ}الرحمن*َّعل مَّالق ران{َّهذاَّهوَّالتعليم َّاألّولي،َّإنّهاَّمرحلة

التنزيل..َّوقوله:َّ}َخلَقَّاإلنسان*َّعل مه َّالبيان{َّفيَّأحاديثَّالعترةَّالطاهرةَّاإلنسانَّ

نَّ}عل مه َّالبيان{َّأيَّالتأويل رادَّم  َّوالم   .هوَّعليٌّ

 ● {َّ:َّوهيَّوفيَّسورةَّالقيامةَّنقرأ}َّعليناَّبيانه فإذاَّقرأناه َّفاتّبْعَّق رآنه *َّثم َّإن 

 .إشاراٌتَّواضحةَّإلىَّمرحلةَّالتنزيلَّوإلىَّمرحلةَّالتأويل

 (َّ فّصالًَّتجدونه َّعلىَّالشبكة  َّبرنامجاًَّم  َّفيه  موضوعَّالتنزيلَّوالتأويلَّقدّمت 

 (..العنكبوتيّة

 ● ََّّّواضٌحَّفيهاَّإلىَّالجّنَّواإلنس:َّ}فبأي طاب  َّآالءَّربّكماَّسورة َّالرحمنَّالخ 

 ت كذّبان{َّهذاَّالخطابَّالمثنّىَّل من؟

 َّنَّمجاريَّالق رآنَّهو َّوالنهار..َّوَمجرًىَّم  القرآنَّلهَّمجاري..َّيجريََّمجرىَّالّليل 

َّ نَّقوله:َّ}فبأّيَّآالءَّربّكماَّت كذّبان{َّه ماَّاألّولَّوالثاني..َّوليسَّالحديث  رادَّم  َّالم  أن 

 .فيَّهذاَّالجوَّّ

 ََّّفيَّموضوعَّالرجعةَّفي وّجهٌَّالحديث  َّالخطابَّبَحَسبَّأ ف قَّالعبارةَّم  هذه َّالجهةَّأن 

َّبوضوحَّإلىَّذلكَّاآليةَّ) (:َّ}ياَّمعشرَّالجّنَّواإلنسَّإْن33َّللجّنَّواإلنس..َّكماَّت شير 

َّواألرضَّفانفذواَّالَّتنفذونَّإاّلَّبسلطان*َّ نَّأقطارَّالسماوات  استطعتمَّأنَّتنفذواَّم 

 .فبأّيَّآالءَّربّكماَّتكذبان{

 َّفيَّس ورةَّالرحم نَّأّولهاَّإلىَّآخرهاَّللجّنَّواإلنس،َّول ذاَّفإنّناَّنقرأَّفيَّفالخطاب  نَّم 

َّالجّنَّواإلنَسَّإاّلَّل يعبدون{  .س ورةَّالذاريات:َّ}وماََّخلقت 

 َّه ناكَّجهةٌَّواحدةٌَّفيَّالتكليف،َّه ناكَّجهةٌَّواحدةٌَّفيَّالمعرفةَّوالهدايةَّللمجموعتين

 ..الجّنَّواإلنسَّعلىَّحدَّّسواء

 َّها َّفيماَّبينَّ”َّسورةَّالجنَّّ“وهناكَّس ورةٌَّفيَّالقرآنَّاسم  وهيَّتتحدّثَّعنَّتواصل 

َّفيماَّبينَّالجّنَّوبينَّالنبّيَّوبينَّدينه َّ الجّنَّواإلنسَّقبلَّبعثةَّالنبّي،َّوعنَّتواصل 

 .وقرآنه



 ََّّب َحَسبَّالنبّوة َّالنبي  َّمنَّالجهات..َّفهلَّأن  فنبّوةَّنبيّناَّليسْتَّمحصورةًَّفيَّجهة 

مَّالجّن؟!َّالنبّيَّتوا صلَّمعَّبعضَّأ ممهمَّقطعاً..َّكماَّجاءَّالظاهرةَّتواصلَّمعَّك ّلَّأم 

َّالتيَّتوفّرْتَّفيَّذلَكَّالظرفَّ فيَّالرواياتَّولكنَّتواصلَّمعهمَّبحدودَّاإلمكانات 

َّ قدّمةٌَّفاتحةٌَّلنبّوته  َّالتنزيلَّالتيَّهيَّم  صلّىَّهللاَّعليهَّ“الموضوعيَّفيَّمرحلة 

اَّنبّوة َّنبيّناَّفهي”..َّوآله قدّمة،َّأم  نََّّماَّكانَّفيَّتلَكَّالسنواتَّالقليلةَّكانَّم  أعظم َّم 

 .ذلكَّبكثير..َّنبّوةَّنبيّناَّلك ّلَّالوجود

  

 ● َّنَّس ورةَّاألنبياء:َّ}وماَّأرسلناَكَّإاّلَّرحمةًَّللعالمين{َّهؤالء107ََّّفيَّاآلية م 

 !العالمونََّمنَّه م؟

 َّالعالمونَّه ناَّه مَّالعالمونَّفيَّس ورةَّالفاتحة..َّ)العالمين(َّه ناَّتتحدّثَّعنَّك ّلَّالعوالم

 .فيَّكّلَّالوجود

 ََّّالنبّوةَّالظاهرةَّلنبيّنا قدَّأدّْتَّرسالتهاَّإلىَّك ّلَّ”َّصلّىَّهللاَّعليهَّوآله“فهلَّأن 

نَّقريب َّوالَّمنَّبعيد..َّإنّماَّيتحقّقَّهذاَّاألمرَّحينماَّتبدأَّ العوالم؟!َّهذاَّلمَّيتحقّقَّالَّم 

الطالئعَّالمهدويّةَّحينَّيظهرَّإمام َّزمانناَّويفتحَّاآلفاَقَّفيماَّبينَّعوالمَّالشهادةَّ

الرجعة َّتباعاًَّحتّىَّتتّصلَّك ّلَّعوالمَّالغيبَّبك ّلَّعوالمَّالشهادة،َّوهناَّوالغيبَّوتأتيَّ

َّهذاَّالمعنىَّوماَّأرسلناَكَّإاّلَّرحمةًَّللعالمين  .تتجلّىَّن بّوة َّنبيّناَّاألعظم،َّوه ناَّيتحقّق 


