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  ُتقدّمة ُُالحلقات ُزهوقُثانياً:ُاالحتضار،ُأوالً:: التاليةُالمحّطاتُ ُفيهاُتناولتُ ُالم 

ّطلَع،ُهولُثالثاً:ُالروح، هّمةُعناوينه ُ..القَبرُرابعاً:ُالم  ْكرها:ُمرُ ُالتيُالم  ُ)وْحشة ُُذ 

سائلة ُُالقبر،َُضْغطةُالقبر، ُي وازيُالذيُالفسيحُالواسعُ ُالعالمُ ُذلكُالبرزخُ ُالقبر،ُم 

 .هذا(ُعالمنا

 :ًْكرها:ُ.. الساعةُأشراطُ ُسادساً:ُالعظيمة،ُالرجعة ُُخامسا ُذ  التيُمر  هّمةُ  عناوينهاُالم 

ُاألرض،ُانتشارُ  ُدابّة  ُظ هور  ُاالشرار  نُالقوم  ُفيُاألرضُم  ُواإلفساد  ُالفساد 

ُ ُوالتغيّرات  ُواالهتزازات  ُيأجوَجُومأجوج،ُاالرتجاجات  فسدين،ُق دوم ُأقوام  الم 

ُالقادمةُول ماُبعدهاُللتغييرُالكبيرُ ُالد نياُتمهيداًُللمحّطة  عالم  ُفيُأوضاعُ  والتبداّلت 

ُ ُفيُالكون.ُهذه ُالمحّطاتُالتيُمر  نُالهائل  ُم  تقدّمة  ُالم  ُحولهاُفيُالحلقات  الحديث 

 .هذاُالبرنامج

  

  

 نَْفخُالصور  المحّطةُالسابعةُ:َُمحّطةُ 

 وجزُ ُتعريفُ ُعندُوقفة  .الص ورُمعنىُلبيانُوم ختصرُ ُم 

 ُْكرُالق رآنُلها نُخاللُذ  ُذلَكُلكمُم  هّمةٌُجدّاًُجدّاً،ُوسيتّضح  َمحّطةٌُم  هذه ُالمحّطةُ 

ُبهذاُالع ُ ُعلىُط ولُالكتابُالكريمواهتمامه   .نوانُالذيُيتكّرر 

 ُُجدّاًُفي هّمة  ُالم  ُعنُهذه ُالمحّطة  ُماُتحدَّثُالق رآن  قبلُأنُأدخَلُفيُتفاصيل 

ستقبلُوجودنا..ُأ بيّنُمعنىُالص ورُفيُاللّغة ستقبلُكوننا،ُفيُم  ستقبلنا،ُفيُم   .م 

 ُُأساساًُعلىُق رونُالمواشي ُالعرب:ُت طلق  ُفيُل غة  ُالثور:ُثورُالبقر،ُالص ور  )قَْرن 

راف،ُق رونُالماعز..ُقرونُالحيواناتُ ثورُالجاموس،ُقرونُالكبش،ُق رونُالخ 

 .والمواشي(



 ُ ُقروَنُالماشية  تستعمل  ُالقديمةُ  ُفيُمعنىُالبوقُ..ُقديماًُكانْتُاألقوام  وقدُي ستعَمل 

رونُالماشية،ُوحينماُأبواقاً،ُفحينماُي ريدوَنُأنُي علنواُالَحْربُفإنّهمُينفخوَنُفيُق ُ

ُفإنّهمُينقرونُفيُتلكُالق رون ُقادم   .ي ريدونُأنُي نبّهواُأقوامهمُلخطر 

 ُ ُكبشُألنّهمُينفخوَنُفيه  أنُيكوَنُه ناكُقْرن  نُطقوسهمُفيُمعابدهمُالب دُ  م  واليهودُ 

ناسباتهمُالدينيّة  .ل صلواتهمُفيُبعضُم 

 ُ ُالماشية،ُقَْرن  ُهوُقَْرن  ُفيُأصله  ُالكبش..ُهذاُه وُأْصلُفالص ور  الثور،ُقَْرن 

ُاألقوامُ ُعلىُالبوق،ُوإنّماُأ طل َقُعلىُالبوقُألن  ُالعَرب،ُوقدُي طلَق  الصورُفيُل غة 

ُه ناُإشارةٌُ ُأبواقاًُللحرب ُولغيرُالحرب.ُفالتعبير  القديمةُاستعملْتُق روَنُالماشية 

..ُهذه ُالحقيقة ُ ،ُإشارةٌُإلىُحقيقة  ُإلىُوسيلة  ُأنُإلىُآلة  ُالُأستطيع  ُبالضبط 

ُ ُفيُالص ور،ُفالص ورُه وُوسيلةٌُعندُإسرافيلُينفخ  ُهوُالنافخ  رها..ُإسرافيل  أتصو 

 .فيهاُفيكونُماُيكون،ُوستأتيُالتفاصيل

  ُُالتكوين،ُإنّه بوق  ُاألعظم ُفيُهذاُالوجود..ُإنّهُ  ي مكن ناُأنُنقوَلُأّنُالص ورُه وُالبوق 

وجٌزُوم ختصٌرُب وقُالوجودُبيدُالمسؤولُع ُإسرافيل..ُهذاُتعريٌفُم  نهُوهوُالمالك 

ًُ ُتأتيناُتباعا  .لبيانُمعنىُالص ورُوالتفاصيل 

 فس رُ ُالكريمُالكتابُآياتُ ُبينُجولةُ ُفيُسأخذكم ُوالُالطاهرة..ُالعترةُبحديثُ ُالم 

ُأنُأ ريد ُُوالُالشيعةُمراجعُ ُيقوله ُُبماُليُشأنَُُوالُالنواصب،ُيقول ه ُُبماُليُشأن

 .أقوالهمُعلىُلّقأع

  – 1نُالبسملةُبعد73ُُاآليةُعندُوقفة  :األنعامُس ورةُم 

 { ُُولَه الحقُّ ُقولهُ  ُواألرضُبالحّقُويوَمُيق ولُك ْنُفيك ون  وه وُالّذيُخلََقُالسماوات 

ُالغَيبُوالشهادةُوه وُالحكيم ُالخبير ُفيُالص ورُعالم  ُيومُي نفَخ  لك   {الم 

 َُُي نف ُفيهُفيُذلَكُاليومُفيُالص ور،ُوقدُربطْتُماُبيَنُماُاآليةُت حدّثناُعنُيوم  خ 

 .يجريُذلَكُاليومُوبينُعقيدة ُالتوحيد

 ُُالشيعيّة ُالثقافة  هّمة،ُولكنّهاُأ هملْتُفيُساحة  نُعقائدناُالم  ُعقيدةٌُم  ُالص ور  نَْفخ 

ُأْهلُالبيتُوبسببُق لّةُاّطالعهمُوبسببُعدمُ ُمراجعناُل حديث  بسببُتضعيف 

ًُمعرفتهمُ ُالعترةُالطاهرة..ُفحينماُيتحدّثونُعنهاُيتخبّطوَنُتخبُّطاًُعجيبا  .بثقافة 



 ●  ُُقوله ُواألرضُبالحّقُويوَمُيق ولُك ْنُفيك ون  قوله:ُ}وه وُالّذيُخلََقُالسماوات 

وتعالى س بحانهُ  {ُهذه َُمعالمُتوحيدنا،َُمعالم ُعقيدتناُباهللُ   .الحقُّ

 ● ُ ُفيُالص ور{ُه ُفيُالص ور..ُإنّهاُالَمحّطةُ قوله:ُ}يومُي نفَخ  ُفيه  ناكُيوٌمُي نفَخ 

فيَُطريقناُالَطويلُهذا  .السابعةُ 

 ُ طريق ناُطويٌلُوعليناُأنُنَعرَفُماذاُسيجريُفيُهذاُالطريق..ُول ماذاُيتحدّث 

ُعنُنفخُالص ورُوي رابط ُفيماُبينُذلَكُاليومُوبينُعقيدتناُفيُالتوحيد..؟!ُ القرآن 

 .فه ناكُترابٌطُبينُعقيدة ُالتوحيدُوبينُماُيتجلّىُفيُذلَكُاليوم

  – 2نُالبسملةُبعد99ُُاآليةُعندُوقفة  :الكهفُورةسُ ُم 

 {ُفيُبعضُون فَخُفيُالص ورُفجمعناه مُجْمعا ُيَموج   .{وتركناُبعضهمُيومئذ 

 ُنُأرضنا ُماُيستطيعوَنُاحتاللهُم  إنّهمُأقوام ُيأجوَجُومأجوجُالذيَنُجاء واُالحتالل 

 .هذه ُوكذلكُإنّهمُسي هاجموَنُبقيّةُاألرضين

 ● ُفيُبعض{ُل َكثْر ُيَموج  نُقوله:ُ}وتركناُبعضهمُيومئذ  حتّليَنُلألرضُم  ُالم  ة ُعدد 

ؤمنينُفيُ ُالم  ّمنَُوَسَمهمُأمير  ُيأجوَجُومأجوج،ُفإنّهمُي زاحموَنُالناسُم  أقوام 

ُ وآلُعلّي..ُشرار  ُاألرض،ُإنّهمُأعداء ُعلّي ،ُإنّهمُالذينُكفرواُبعلّيُ  ُدابة  َمرحلة 

الذينُتقوم ُعليهمُالقيامة..ُوهؤالءُي مازجهمُأقوام ُ ُهللاُ   .يأجوجُومأجوجَخْلق 

 ● ٌُُفيُالص ورُنَفختان:ُنَْفَخة قوله:ُ}ون فَخُفيُالص ورُفجمعناه مُجْمعا{ُالنفخ 

ُالكتابُالكريم،ُوبعدُذلَكُفيُ لإلماتة،ُونَْفخةٌُلإلحياءُوستأتيُالتفاصيلُفيُآيات 

واضحةًُبيّنة.ُ ُالعترةُالطاهرةُكيُتكتملُالّلوحةُ  إلىُأحاديث  ُسنتّجهُ  ُالقادمة  الحلقة 

ُا ُالكالَم،ُالتفصيل  ل  ُالقرآنيّةُبياناٌتُإجماليّة،ُفحتّىُلوُفّصلْتُفإنّهاُت جم  لبيانات 

وآلُعلّيُ  نُعلّيُ  أنُي ؤَخذُم  ُالتفسيَرُالب دُ  ُالعترةُالطاهرة..ُألن  ُفيُحديث  يكون 

 .”عليهمُالسالم“

 ُْتُعليناُاآلية 73ُُمر  نُس ورةُاألنعامُت حدّثناُعنُأن  ُي مثّلُبعدُالبسملةُم  نَْفَخُالص ور 

ُالواقع،ُوجاءتناُاآليةُ) ُعلىُأرض  (ُبعد99ُتجلّياًُواضحاًُلتحقّقُمعنىُالتوحيد 

ُ نُس ورة ُالكهفُكيُت بيّنُلناُالترات بيّةُفيُهذه ُالمحّطات..ُفبعدَُالمحّطة  البسملةُم 



ُفيُبعض{ُإنّهاُأشراط ُالساعة،ُتأتيناُ ُيَموج  السادسة:ُ}وتركناُبعضهمُيومئذ 

السابعة:ُ}ون فَخُفيُالص ورُفجمعناه مُجْمعا{  .المحّطةُ 

  – 3نُالبسملةُبعد101ُُاآليةُعندُوقفة ؤمنونُس ورةُم  ُجاءتُُْلذياُوالسياقُالم 

 :فيه

 {ُُكاّل ُصالحاًُفيماُتركت  ُقالُرّبُارجع ون*ُلعلّيُأعمل  حتّىُإذاُجاَءُأحد ه م ُالموت 

نُورائهمُبرزخٌُ ُإلىُيومُي بعث ون*ُفإذاُن ف َخُفيُالص ورُفالُإنّهاُكلمةٌُه وُقائل هاُوم 

ُوالُيتساءلون  .{أنسابُبينه مُيومئذ 

 (ُنُس ورةُالكهف م  تقدّمةُ  الم  99ُاآليةُ  (ُت حدّثناُعنُنفخُالص ورُالذيُيأتيُبعدَُمحّطة 

ُأحياءُعلىُوجهُاألرض،ُوهمُالذينَُوَسَمهمُ ُه ناُعنُأ ناس  ُالساعة..ُالحديث  أشراط 

ؤ ُالم  ُفيهُعلىُأمير  ُيأجوجُومأجوج..ُوهاُهوُالص ورُي نفَخ  منينُواختلطواُبأقوام 

ُالد نيا عالم  نُمقاطعُ  ُاألحياء..ُهذاَُمقطٌعُم   .هؤالء 

 ُُعنُهؤالءُالذينُفي ؤمنونُالحديث  ه ناُفيُس ورة ُالم  ُالبرزخُ  الذينُه مُفيُعالم 

نُورائهمُبرزٌخُإ لىُيومُي بعث ون*ُفإذاُن ف َخُفيُق بورهمُ}كاّلُإنّهاُكلمةٌُه وُقائل هاُوم 

ُشيئاًُفشيئاًُ ُوالُيتساءلون{.ُهذه ُالمعانيُستّتضح  الص ورُفالُأنسابُبينه مُيومئذ 

نُهذاُالبرنامج ُم  ُالقادمة  ْبَرُالحلقات   .ع 

 ُُلألحياءُالذينُه مُعلى الص ورُبالنسبة  فماُتقدّمُفيُس ورة ُالكهفُكانُحديثاًُعنُنْفخُ 

ُفيُبعض{ُأقوام ُيأجوَجُومأجوجُمعُوْجهُاألرضُ}وتركن ُيَموج  اُبعضهمُيومئذ 

ُ رار  ُأحياءُ)ش  ُدابّةُاألرض..ُهؤالء  ُظ هور  واُفيَُمرحلة  م  س  ُالذيَنُو  ُالَخْلق  رار  ش 

موا،ُأقوام ُيأجوجُومأجوج(ُك لّهمُأحياء س  ُالذينُو   .الَخْلق 

 ● ُالنفخةَُا اإلماتةُقوله:ُ}ون فَخُفيُالص ورُفجمعناه مُجْمعا{ُألن  ألولىُوهيُنفخةُ 

نُالعالمُالدنيويُأّيُماُ رادُم  فيُالعالمُالد نيويُإاّلُويموت..ُوالم  وحُ  الُيبقىُذ وُر 

ُالد نيا..ُفالُ ُماُد وَنُالسماء  ُالوسيع  ُوهذاُالكون  د وَنُالسماءُالد نيا..ُهذه ُالمجّرات 

فيُالعالمُالد نيويُهذاُإاّلُويموتُفيُالنفخةُ  وحُ   .ُاألولىيبقىُذ وُر 

ُالقيامة،ُوسيأتيُ ُعنُش ؤوناتُيوم  ُالتيُبعدهاُتتحدّث  التفاصيلُفيُاآليات  بقيّةُ 

تعالى ُإنُشاءُهللاُ  ُالقادمة  ُفيُالحلقات  ُيومُالقيامة   .الحديثُعنُش ؤونات 



  – 4نُالبسملةُبعد48ُُاآليةُعندُوقفة  :بعدهاُوماُيسُس ورةُم 

 {إنُك نت مُصا دقين*ُماُينظ رونُإاّلُصيحةًُواحدةًُتأخذ ه مُويق ولونُمتىُهذاُالوعدُ 

ون*ُفالُيستطيع ونُتوصيةًُوالُإلىُأهلهمُيرجع ون*ُون ف َخُفيُالص ورُ وه مُيَخّصم 

ُإلىُربّهمُينسلون  .{فإذاُه مُمنُاألجداث 

 ● ُ ون{ُذََكرناُفيُالحلقات  قوله:ُ}ماُينظ رونُإاّلُصيحةًُواحدةًُتأخذ ه مُوه مُيَخّصم 

صاٌمُفيُالس وق..ُالماضيةُأنُ  صامُأنّهُخ  ُلناُهذاُالخ  ُاألحاديَثُالتفسيريّةَُت فّسر 

راء والش  ُحولُالبيعُ  ُواألسعار   .يتعاملونُويختلفوَنُحولُاألثمان 

 ُ اإلماتةُحيث  األولى،ُنفخةُ  قوله:ُ}ماُينظ رونُإاّلُصيحةًُواحدةً{ُهذه ُهيُالنفخةُ 

وحُفيُعالمُالد نياُ)وهوُ يُر  ُك ّلُذ  العالمُالذيُهوُماُد وَنُالسماءُالد نيا(.ُوقدُيموت 

ُوع بّرُعنهاُ ختلفة،ُفع بّرُعنهاُبالصيحة  ُفيُالق رآنُبتعابيرُم  ع بَّرُعنُهذهُالنفخة 

ُ ُوعنُهذه ُالمحّطة  الص ور  كرهاُفيُطواياُحديثيُعنُنَْفخُ  خرىُسيأتيُذ 
بتعابيرُأ 

ًُ ُجدّا هّمة   .الم 

 ● ُفالُقوله:ُ}فالُيستطيع ونُتوصيةً{ُأل، ُاألرواح  ُاألولىُت ستَلب  عندُالنفخة  نّهُ 

ُأ َسَره مُأيضاًُ ُي وصونُبها،ُوالُه مُإلىُبيوتهمُيعودون،ُفإن  َمجالُإلىُوصيّة 

ُأرواحهاُفيُالنفخةُاألولى  .ت ستلب 

 ●  ُُإلىُربّهمُينسلون{ُهذه ُالنفخة قوله:ُ}ون ف َخُفيُالص ورُفإذاُه مُمنُاألجداث 

نُالثانية،ُإنّهاُنفُْ اإلحياء..ُإحياٌءُللذينُه مُفيُق بورهمُفإنّهمُسيخرجونُم  خةُ 

ق بورهم..ُأوُللذينُلمُي دفنواُوإنّماُماتواُعلىُوْجهُأرضناُهذه ُأوُعلىُوْجهُبقيّةُ

والفسيحُهذا ُفيُكونناُالوسيعُ  ُالتيُتعيش  نُالمخلوقات   .األرضينُم 

 ● ُقوله:ُ}إلىُربّهمُينسلون{ُينسلون:ُأيُيخرجوَنُإنسال الً،ُوحينماُيَخرج 

ه دوء ُ ُبه دوء..ُإنّهُ  يَخرج  ُإنسالالً،ُإنّهُ  ُاإلنسان  ُبهذه ُالطريقة:ُأيُيَنسلُّ اإلنسان 

ُالَحيرة ُالَخوف،ُه دوء  ،ُه دوء   .الرهبة 

  – 5نُالبسملةُبعد20ُُاآليةُعندُوقفة  :قُس ورةُم 

 {ُمعها ُنْفس  سائٌقُوشهيدٌ*ُلقدُك نَتُُون ف َخُفيُالص ورُذلَكُيوم ُالوعيد*ُوجاءْتُك لُّ

طاءَكُفبص ركُاليومُحديدٌُ نُهذاُفكشفناُعنَكُغ  ُم   .{فيَُغفلة 



 ُُإذاُدقّقناُالنظرُفيماُقبلهاُوفيما اآليةُه ناُت شيرُإجماالًُإلىُنْفخُالص ور،ُوبالتحديد 

اإلحياء ُالثانيةُوهيُنفخةُ  ُعنُالنفخة   .بعدهاُنجدُأنّهاُتتحد ث 

 ● ُُبالحّقُذلكُماُبعدُالبس19ُفيُاآلية الموت  نُس ورة ُق:ُ}وجاءْتُسْكرةُ  ملةُم 

ُالسابقة..ُاآليةُ ْكرهاُفيُالَمحّطات  ُالتيُتقد مُذ  ْتُالمراحل  تحيد {ُومر  20ُك نتُمنهُ 

ُاإلحياء ُإلىُنفخة   .بعدُالبسملةُت شير 

 ● ُالعترةُالطاهرةُالسا ُمعهاُسائٌقُوشهيدٌ{ُفيُإشارات  ُنْفس  ُقوله:ُ}وجاءْتُك لُّ ئق 

ه وُرسولُهللاُ ُالمؤمنين،ُوالشهيدُ  عليهماُوآلهما“ه وُأمير  أنُ”ُصل ىُهللاُ  والُأ ريدُ 

ُ ُالسابعةُوهيَُمحّطة  وكبيرةُفحديثيُعنُالمحّطة  نفخُ“أق َفُعندُك ّلُصغيرةُ 

 .فيُالكتابُالكريم”ُالصور

 ● ُإجمالي ُتحد ثُالق رآنُعنُنَْفخُالص ورُبنحو  تقدّمة  ُالم   .فيُاآليات 

  – 6ا نُالبسملةُبعد68ُُاآليةُفيُأم  مرُس ورةُم  نُبنحوُ ُالق رآنُتحد ثَُُفقدُالز  ُم 

هّمةُ ُالمحّطةُ ُهذهُ ُعنُالتفصيل ًُُالم   :جدّا

 {ُ ث م ون ف َخُفيُالص ورُفَصعقُمنُفيُالسماواتُومنُفيُاألرضُإاّلُمنُشاءُّللّاُ 

 .{ن فخُفيهُأ خرىُفإذاُه مُقياٌمُينظ رون

 ● هذه ُ…{ُقوله:ُ}ون ف َخُفيُالص ورُفَصعقُمنُفيُالسماواتُومنُفيُاألرض

اإلماتة األولى،ُإنّهاُنفخةُ   .النفخةُ 

 ●  ُالثانيةُوهيُنفخة ُن فخُفيهُأ خرىُفإذاُه مُقياٌمُينظ رون{ُهذه ُالنفخةُ  قوله:ُ}ث م 

 .اإلحياء

 ُا ُمنُالتفصيلُماُيَرتبط ُبهذه ُالمحّطة  نفخُ“لسابعةُوهيَُمحّطةُ اآليةُفّصلْتُبنحو 

 :ي مكننيُأنُأ طل َقُعليهاُهذاُالعنوان”..ُالص ور

 “النفختين اإلحياء”َُمحّطةُ  ُونْفخةُ  اإلماتة   .نْفخةُ 

 أنُأ شيرُإليها ُالب دُ  هّمة  ُم  نُن قطة  ُم   :ه ناكُأكثر 

 ُاآليةُوهيُاآليةُهذهُ ُبخ صوصُالق ّمي[ُ]تفسيرُفيُجاءَُُماُعليكمُأقرأ )1:( النقطة

نُالبسملةُبعد68ُ مرُس ورةُم   .الز 



 ُمر..ُجاءْتُهذه 68ُُفيُذيلُاآلية593ُُفيُصفحة نُس ورةُالز  بعدُالبسملةُم 

 :الرواية

 (ُُهللاُعليه“بسنده ُعنُسّجادُالعترةُالطاهرة س ئ َلُعنُالنفختينُكمُ”ُصلوات  أنّهُ 

ُفيه؟ُفقالُبينهما؟ُقال:ُماُشاءُهللا.ُفق يلُله:ُفأخبرنيُياُبنُرسولُهللاُكيفُ ي نفَخ 

ُإسرافيلُفيهبط ُإلىُاألرضُومعهُ ”:ُعليهُالسالم“ ُهللاَُيأمر  األ ولىُفإن  اُالنفخةُ  أم 

ُمنهماُماُبيَنُالسماءُ ُك ّلُرأس  الص ور،ُوللص ورُرأٌسُواحدٌُوطرفان،ُوبينَُطَرف 

إسرافيلُوقدُهبََطُإلىُالد نياُ َنُأيُماُد وُ–واألرض،ُقال:ُفإذاُرأْتُالمالئكةُ 

ُُ–السماءُالد نياُ ُأْهلُاألرضُوفيُموت  فيُموت  َنُهللاُ  الص ورُقالوا:ُقدُأذ  ومعهُ 

 .أهلُالسماء

 ُأْهلُاألرض ُالكعبة،ُفإذاُرآهُ  قال:ُفيهبط ُإسرافيلُبحظيرة ُبينُالمقدسُويستقبل 

نُ ُالصوتُم  ُفيهُنفخةًُفيخرج  ُأْهلُاألرض،ُقال:ُفينفخ  فيُموت  َنُهللاُ  قالوا:ُقدُأذ 

َقُومات،ُالطَُ إاّلَُصع  وحُ  َرفُالذيُيليُأهلُاألرضُفالُيبقىُفيُاألرضُذ وُر 

ُذ وُ نُالَطَرفُالذىُيليُأْهلُالسماواتُفالُيبقىُفيُالسماوات  ُم  ُالصوت  ويَخرج 

ُهللاُ  َقُوماتُإاّلُإسرافيل،ُفيمكثوَنُفيُذلكُماُشاءُهللا،ُقال:ُفيقول  إاّلَُصع  وحُ  ر 

ْت، ُُإلسرافيل:ُياُإسرافيلُم  ُإسرافيل،ُفيمكثوَنُفيُذلَكُماُشاَءُهللا،ُثم ُيأمر  فيموت 

ُالسماءَُمورا*ُ ُالجبالُفتسيرُوه وُقوله:ُ}يوَمُتمور  ُفتمورُويأمر  هللاُالسماوات 

ُلمُ ُالجبالُسيرا{ُيعنيُتبَسط ُوتبدّلُاألرضُغيرُاألرضُيعنيُبأرض  وتسير 

نباٌتُكماُدحاهاُأّولُمّرة،ُويعيدُ ت كَسْبُعليهاُالذ نوب،ُبارزةٌُليسُعليهاُجباٌلُوالُ

ُوق درته،ُقال:ُفعندُذلكُي ناديُ عرشهُعلىُالماءُكماُكاَنُأّولُمّرةُمستقاّلًُبعظمته 

ُواألرضين:ُ ُأقطاَرُالسماوات  ع  ي ْسم  َُجْهورّيُ  نُق بَله  ُم  بصوت  ُجاللهُ  الجبّارُجل 

ُالج م جيب،ُفعندُذلَكُيقول  :ُ}هللُ}لمنُالملكُاليوم؟{ُفالُي جيبهُ  جيباًُلنفسه  بّارُم 

الُإلهُإالُأناُوحديُالُ ُالخالئقُكلّهمُوأمتّهم،ُإنّيُأناُهللاُ  الواحدُالقهار{ُوأناُقهرت 

ُخلقيُبيديُوأناُأمتُّهمُبمشيتي،ُوأناُأ حييهمُ شريَكُليُوالُوزيرُلي،ُوأناُخلقت 

نُأ ُم  ُالصوت  ُالجبّارُنفخةًُفيُالص ور.ُفيخرج  حدُالطرفينُبق درتي..ُقال:ُفينفخ 

ُأحدٌُإاّلُحيَىُوقاَمُكماُكان،ُويَعودُ  الذيُيليُالسماوات،ُفالُيبقىُفيُالسماوات 



ُعليُ َحَملَةُالعرش،ُوت حَضرُالجنّةُوالنار،ُوت حَشرُالخالئقُللحساب،ُقال:ُفرأيت 

ُهللاُعليهما“بنُالحسينُ  (..يبكيُعندُذلكُبكاءاًُشديدا”ُصلوات 

 ● س ئ َلُعنُالن ُأنّهاُقوله:ُ)أنّهُ  فختينُكمُبينهما؟ُقال:ُماُشاءُهللا(ُستأتيناُالروايات 

ُ قاربة  ُالم  ثْلُهذه ُالموضوعاتُإنّماُتأتيُبلسان  ربّماُحد دْتَُرْقماً..ُواألرقام ُفيُم 

ُبسنيّنا ُوالّلياليُوالُت قاس  ُباأليّام  ُهذه ُالمرحلةُالُت قاس  داراة..ُوإاّلُفإن  ُالم   .وب لسان 

 ● ا الص ور(ُُقوله:ُ)أم  ُإسرافيلُفيهبط ُإلىُاألرضُومعهُ  ُهللاَُيأمر  األ ولىُفإن  النفخةُ 

رُهذاُالص ورُ ُأنُنَتصو  رُإسرافيَلُوق درتَه ،ُوالُنَستطيع  ُأنُنَتصو  ُالُنَستطيع  نَحن 

ُبيانُإمامناُالسّجادُ ناُالسّجادُه ناُمعُأن  إمام  ُعنهُ  الق رآنُويتحد ث  ُعنهُ  الذيُيتحد ث 

ُهوُبي الب وق  ُقبلُقليل:ُإنّهُ  ثلماُق لت  ُوالتقريب..ُولكنّنيُم  قاربة  ُالم  اٌنُفيُأ ف ق 

ُولإلحياء ُاإلشارة ُلإلماتة  ُإصدار  مركز   .األعظم..ُإنّهُ 

 ● ُ فيُموت  َنُهللاُ  ُإلىُماُجاَءُفيهاُحينُتقول:ُ)قدُأذ  فيهاُتفصيلُوقدُأشرت  الروايةُ 

ُأهلُالسماء(ُأشرتُ  ُالد نيا،ُفعَالم ُأْهلُاألرضُوفيُموت  ُالحديَثُعنُعالم  ُإلىُأن 

الع ل و ُأرٌضُوفيهُسماء،ُوالسماء ُجهةُ   .الد نياُفيه 

 ُُهذا ُالع ال..ُوقدُجاءَُعْرض  ُأْهلُالسماوات  ْكرُموت  ُوذ  ُفيُبيان  الروايةُتَستمرُّ

ُواختص ُم جَمل  ُاإلماَمُالسّجادَُعَرضُالموضوعُبنحو  َرُالمعنىُإجماليّاً..ُإّماُأن 

ُهذه ُ ُوعبائر  َمل  نُج  ُشيئاًُقدُسقََطُم  اُأن  ُه وُيراها..ُوإم  بعَضُالمطالبُلحكمة 

ُ نُ]تفسيرُالق ّمي[ُالذيُتعّرضُلتحريف  الرواية..ُخ صوصاًُوأناُأقرأُعليكمُم 

 .وتصحيف

 ُ ُأحاديثهمُورواياتهمُوسيتّضح  واضحاًُفيُبقيّة  استنتاجاًُل ماُأجدهُ  هذاُالكالم ُأقولهُ 

ُبينُأيديكمُماُجاَءُفيُرواياتهمُوكلماتهمُالشريفةُلكمُ هذاُالمعنىُحينماُأعرض 

ُواحدة ُوعلىُأساسهاُنَرسم ُ”..ُعليهمُالسالم“ ُأنُنَق َفُعندُرواية  فإنّناُالُنستطيع 

ُالن صوص ُعلىُبقيّة  أنُنَمر  تكاملةًُل عقيدتناُهذه..ُالب دُ   .ص ورةًُم 

 ت عطيناُص ورةًُإج ماليّة،ُولكنّناُإذاُماُجمعناُبينهاُوبينُبقيّةُالن صوصُفهذه ُالروايةُ 

ُجليّةًُواضحة ُالص ورةُستكون  نُكلماتهمُالشريفةُفإن   .األ خرىُم 

 ● ُماُجاءُفيُهذه ُالرواية  :إجمال 



  —ًُّجهُإلىُإمامناُالسّجادُ: أوال ُو  ُاإلماتةُ”ُعليهُالسالم“الس ؤال  عنُالنفختينُ)نفخة 

ُ”..ُماُشاءُهللا“ونفخةُاإلحياء(ُفقالُاإلمام:ُ ُالَمرحلةَُالُي قاس  فهوُلمُي حدّدُوقتاًُألن 

ُ ُوالتبدُّل  ُويتبدّل..ُالتغيّر  ُسيتغيّر  ُشيء  ُعليها،ُفك لُّ ُاألرضُالتيُنَعيش  زمان هاُبزمان 

ُزمانناُ ُإمام  ُظ هور  نَُمرحلة  م  ُحركةَُاألفالكُ”..ُعليهُالسالم“إنّماُيبدأُ  فإن 

 .ستتباطىء..ُهكذاُحدّثتناُرواياتهمُالشريفة

  —ًُ اإلمام ُالسّجادُس ئ َلُفيُالروايةُأيضاًُعنُكيفيّةُالنْفخ،ُفتحد ثُعنُ: ثانيا

ُأنُنتصوُ  ُهذاُالذيُالُنَستطيع  ُإسرافيلُوعنُص وره ُالعظيم  ره..ُإاّلُأنّنيُأقول 

أعظم ُجهازُكنترولُفيُهذاُالكون..ُ ُواإلحياء..ُإنّهُ  كنترولُلإلماتة  باإلجمال:ُإنّهُ 

ُوأسرارُ نُألغاز  ْفراتُوماُفيهُم  نُش  أوامره ،ُبرنامجه ،ُأمواجه ،ُإشاراته ،ُوماُفيهُم 

نُأْهلُال نُأهلُالعوالمُالس فليّةُوم  وحُم  يُر  ك ّلُذ  وحُ  عوالمُالع لويّة..ُوكاَنُتحّكٌمُبر 

ُالعال ُأْهلُالسماوات  ُأْهلُالد نياُوعنُموت  ُعنُموت   .الحديث 

  —ًُ ُفيُواقعُهذاُ: ثالثا ُالكونيّةُالتيُستظهر  تحد ثُإمامناُالسّجادُعنُالتغيّرات 

ُالقادمةُإْنُشاءُهللاُتعالى  .الوجود،ُوسيأتيُالكالم ُعنهاُفيُالحلقات 

 ●  ُتقدّمة ُالم  ُاإلمامُالسّجادُُفيُالرواية  عليهُ“عنُإمامناُالسّجادُجاَءُفيُآخرهاُأن 

ُ”ُالسالم ُشديد  تنبيه  ُهناُه وُوسيلةُ  ُاإلمام  بكىُب كاًءُشديداً..ُوب كاء  بعدُأنُأتم ُكالَمهُ 

ُفيَُطريقناُالطويلُالبعيدُهذا..ُ ُهذه ُالمحّطة  ُهذه ُالمرحلةُوعنُأهميّة  لناُعنُعظمة 

 .ولىتلَكُكانْتُالن قطةُاأل

 ُعزُ ُبقولهُ ُتَرتبطُ ُن قطةٌُُإليها:ُاإلشارةُأردتُ ُالتي )2( النقطة: ُفيُ}ون ف خَُُوجل 

ُفيهُن فخُث مُّللّا ُُشاءُمنُإاّلُُاألرضُفيُومنُالسماواتُفيُمنُفَصعقُالص ور

 .ينظ رون{ُقيامٌُُه مُفإذاُأ خرىُ 

 و فقاًُلتفسيرُعلّيُ  قواُب َحَسبُالتعبيرُالق رآنيُو  ُص ع  ُه وُالجميع  آلُعلّي..ُوالَصْعق 

ُالذيُالُ الَخوف  ُاإلنسان..ُإنّهُ  نُالدهشةُالتيُت صيب  نُالَحيرةُوم  فاجىءُم  الموتُالم 

ُالص ورُهذه نُنْفخة  م   .مثيَلُله ،ُواالستغرابُوالوحشةُ 

 ُ ُمضمون  وردَُفيُس ورةُاألعرافُولكنُفيُاتّجاه ُآخر..ُ”ُالَصْعق“هذاُالمضمون 

لنبّي ُ ُنبوّيُ  وتعالى..ُفيُاآليةُفيُشأن  س بحانهُ  ُهللاُ  نُأنبياء   :بعدُالبسملة143ُُم 



 {ُكن ُإليكُقالُلنُترانيُول  قالُرّبُأرنيُأنظ ر  ربُّهُ  وسىُل ميقاتناُوكلّمهُ  ولّماُجاَءُم 

دَّكاًُ للجبلَُجعَلَهُ  اُتجلّىُربُّهُ  فسوَفُترانيُفلم  ُمكانَهُ  اْنظ رُإلىُالجبلُفإْنُاستقر 

ُم وسىُصَُ ؤمنينوخر  ُالم  ُإليكُوأناُأّول  قًاُفلّماُأفاقُقالُس بحانَكُت بت   .{ع 

 ● ُ رادُمنُهذهُاآلية:ُأي:ُوَخر  ُالم  قًا{َُوَردُفيُأحاديثناُأن  ُم وسىَُصع  قوله:ُ}وخر 

ؤمنين{ُ ُالم  ُإليكُوأناُأّول  ُالحياةُقال:ُ}س بحانَكُت بت  م وسىُميّتاً..ُفلّماُعادْتُإليه 

نُعندُنفسه ُم وسىُماَُطلَبُذلَكُم  ُالعترةُالطاهرةُفإن  نُأحاديث  ،ُب َحَسبُماُعندناُم 

ُموسىُوالُ ُه ناُليسُعنُقوم  ُقومه..ُوالحديث  نُخيار  وإنّماُكاَنُاستجابةًُل َطلَب ُم 

ُعنُالَصْعق  .عنُموسىُالنبّيُوإنّماُالحديث 

 ُعليهم“فيُأحاديثناُالشريفةُعنهم ُهللاُ  هيُ”ُصلوات  ُدّكاًُآثارهُ  ُالجبَلُالذيُد ك  أن 

ُ ُبيَنُأشعة  ُالتيُنَراهاُتتحّرك  نُهذه ُالذّرات  نُنافذة ُأوُم  ُم  َضوءُالشمسُحينماُتَدخل 

ُالشمسُنَجدُ ُأشعة ُضوء  زمة  نُثقب ُفيُجدار..ُفإذاُماُدقّقناُالنظَرُفيُح  ك ّوة ُأوُم 

َكُبهاُفإنّناُالُ ُفيُوسطُهذاُالضياء..ُوإذاُماُحاولناُأنُن مس  أجزاًءَُصغيرةًُتتحّرك 

ُشيئاً..ُوهيُالتيُي عبّرُعنهاُالعربُبذّرة ُ ك   .ُالهباءن مس 

 ُُفيُهذاُالفضاء..ُفإذاُما ُتنتشر  ُهباء  لُإلىُذّرات  ُالجبَلُتَحو  ب َحَسب ُرواياتناُفَإن 

ُالهباءُتلك..ُفذلَكُ ُأنُنتلّمَسُذّرات  عيّنُفإنّناُنَستطيع  ُم  ُالشمسُفيُمكان  دََخلُضوء 

َكُبه،ُوإنّماُ ُأنُي مس  ُلإلنسان  شيٌءُي مكن  نهُ  ُتشتّْتُولمُيبَقُم  بَقيْتُهذه ُالجبل 

 .عالماٌتُأل وليُالبصائر

 ● ُللجبل قًا{ُتجل ىُربُّهُ  ُم وسىَُصع  دَّكاًُوخر  للجبلَُجعَلَهُ  اُتجلّىُربُّهُ  قوله:ُ}فلم 

حّمديّة..ُوالحقيقةُ  ُالم  وتعالىُتجل ىُلناُفيُالحقيقة  ُهللاَُس بحانهُ  ْبرُالوسائط..ُفَإن  ع 

تجلّْتُلناُفيُجوامعُاأل حّمديّةُ  سنىُتجل ْتُلناُفيُالم  سنى،ُواألسماءُالح  سماءُالح 

دودَُلها،ُفيُك ّلُ ُالغيبُوالشهادة ُمقاماٌتُالُح  ُالصادرُعنها،ُوب َحَسبُعوالم  الفيض 

ُذلكُالمقام ُه ناَكُتجلّياٌتُت ناسب  نُالمقامات  ُم   .مقام 

 ُ نُأشياعُعلّي لُم  نُالَخْلقُاألو  الكّربيّوَنُعلىَُمراتب،ُه مُم  نُالمالئكةُ  ،ُلهمُم 

ُلهذاُالجبلُفكاَنُالذيُكان،ُوفيُ ُماُوراَءُالعَرش..ُتَجلّىَُملٌَكُكّروبيٌّ المنازل 



ْرمُ ُمنُخ  ُالن ورُالذيُوصَلُإلىُهذاُالجبلُه وُبمقدارُماُيَخرج  بعضُاألحاديثُأن 

 !!..اإلبرة

 نُالَخْلقُاألّولُ)م نُشيعتهمُم  ُالكّروبيُم  نُن ورُذلَكُالَملَك  اُوراَءُفماُخرَجُم 

قا..ُفهلُ ُموسىَُصع  ْرمُاإلبرة،ُفكاَنُالذيُكانُوخر  نُخ  ُم  العرش(ُه وُماُيَخرج 

ُوبينُغيرهم؟ حّمد  ُوآلُم  حّمد  ُبينُم  ُللمقايسة  نُوجه   !ه ناَكُم 

 ًُُجميلةُروايةُعندُوقفة ُكتابُفيُ”عليهُهللا ُُصلواتُ “ُالعترةُصادقُإلمامناُجدّا

  )2:(الحديث82ُُصفحةُالدرجات[ُ]بصائر

 (ُُإمامناُالصادق ُهللاُعليه“يقول  نُالَخْلقُ”:ُصلوات  نُشيعتناُم  ُالكروبيّينُقوٌمُم  إن 

ُمنهمُعلىُأْهلُاألرضُلكفاهم،ُ ُواحد  َخْلَفُالعَرش،ُلوُق ّسمُن ور  األّولَُجعَلَه مُهللاُ 

نُالكروبيّينُفتجلّىُ ماُسألُأمَرُواحداًُم  اُس ألُربّهُ  وسىُلم  ُم  ُقال:ُإن  للجبلُث م 

دّكا  .(..فجعلَهُ 

 العباراتُهذهُ ُنقرأُالسماتُد عاءُ ُفي: 

 ( ُُفَجعلتَه ُشيء،ُوبن ورُوجهَكُالّذيُتَجل يَتُبهُللجبل  وأسألَكُبكلمت َكُالتيَُغلبْتُك ل 

ًُ ُم وسىُصعقا  (..دّكاًُوَخر 

 ُس بحانهُوتعالى..ُالد ع نُوجهه  ُم  ُالم شرق  الن ور  الغالبة،ُإنّهُ  اءُيقول:ُإنّهاُالكلمةُ 

..ُوه وُ نُن ورُوجهه  هللاُوه ناكُن وٌرُم  )وبن ورُوجهَك(ُوليسُ)بنورَك(..ُفه ناكُوجهُ 

عليكمُمنُكتابُ]بصائرُالدرجات[ ناُالصادقُفيماُقرأتهُ  لناُإمام   المعنىُالذيُبيّنهُ 

 ُوه وُا تجلّىُلناُفيُوجهه  ْبرُالوسائط..ُهللاُ  ُع  ُقبلُقليل:ُإنّهاُالتجلّيات  لحقيقةُ كماُق لت 

سنى،ُ نُجوامعُاالسماءُالح  تجل ْتُفيُماُأشرَقُمنهاُم  حّمديّةُ  الم  حّمديّة،ُوالحقيقةُ  الم 

ّماُ سنىُتجل ْتُلناُفيُفيضهاُفيُك ّلُالمراتبُوفيُك ّلُالمظاهر..ُوم  ُالح  واألسماء 

الكّروبيّونُ) حّمديّة..ُإنّهمُالمالئكةُ  ُالم  نُأنوارُالحقيقة  ُن وٌرُم  ماُبعدُتجلّىُفيه 

نُن وره ُإلىُذلَكُالجبلُفكاَنُالذيُكانُ شيٌءُم  َُسَطعُمنهُ  العرش(..َُملٌَكُكّروبيٌّ

ًُ ُموسىُميّتا  .وخر 



 ُفيُعالمنا وتعالىُنتلّمسهُ  س بحانهُ  ُهللاُ  نُوْجه  ُم  ُالساطع  وهذاُالن ور  الغالبةُ  هذه ُالكلمةُ 

ُ ُالحقيقة  نُمقامات  ُم  ُسيّدُاألرضي،ُفيُأرضناُه نا،ُوفيُمقام  ُنزور  حّمديّةُونَحن  الم 

 :ففيُالزيارة ُالسادسةُلسيّدُاألوصياءُنقرأُهذه ُالعبارات”.ُعليهُالسالم“األوصياءُ

 ُؤمنينُعليُبنُأبيُطالب ُصاحبُالسوابقُوالمناقب )السالم ُعلىُموالناُأميرُالم 

ُالمراسُالمكينُاألساسُساق ُالبأسُالعظيم  ُالكتائب،ُالشديد  بيد  يُوالنجدة ُوم 

ُالغالبة..ُ ُالكلمة  نُحوضُالرس ولُالمكينُاألمين(.ُهذه ُمظاهر  ؤمنينُبالكأسُم  الم 

بعينها الغالبةُ   .إنّهاُالكلمةُ 

 ● ُالشريفةُهذه ُسيّدُاألوصياءُفيُزيارته  ُن خاطب   :إلىُأنُنقوَلُونَحن 

 (ُالباسطة وأ ذ نهُ السالم ُعليكُياُباَبُهللا،ُالسالم ُعليكُياُعيَنُهللاُالناظرةُويدهُ 

الدامغة السابغةُونقمتهُ  البالغةُونعمتهُ   .(الواعيةُوحكمتهُ 

 ُُالغالبةُفيُعالمناُاألرضيُفيماُتجلّىُلناُفيُالوجه ُعنَُمظهرُالكلمة  إنّناُنتحدّث 

ُالذيُ اإللهيُّ بينُأظه رنا..ُإنّهاُالوجهُ  هللاُ  ُالعَلَويّةُالتيُهيُوْجهُ  البشريُللحقيقة 

ث  .”عليهمُالسالم“لماُجاَءُفيُكلماتهمُالشريفةُيتقلّبُبينُأظهرناُم 

 ● ُُالباهرات إلىُأنُتقولُالزيارة:ُ)السالم ُعلىُصاحبُالدالالتُواآليات 

حَكمُ فيُم  هللاُ  نُالَهلَكاتُالّذيُذََكَرهُ  نجيُم  ُالزاهرات،ُوالم  ُالقاهرات  عجزات  والم 

ُحكيمٌُ ّمُالكتابُلديناُلعلي 
فيُأ  {ُالسالم ُعلىُاْسمُهللاُ اآلياتُفقالُتعالى:ُ}وإنّهُ 

هللاُوبركات ه ُ ُالعلّيُورحمةُ  ُالم ضيُوجنبه   .(..الرضيُووْجهه 

 نُاْسمه اْسماًُم  ُلهُ  ..ُاشتق  ُهوُهللاُوهذاُعليٌّ  .ذاٌتُعليّةٌ..ُالعليُّ

 ● ُقوله:ُ}ون ف َخُفيُالص ورُفَصعقُمنُفيُالسماواتُومنُفيُاألرضُإاّلُمنُشاء

دُُّللّا {ُهذاُاالستثناءُفي ُم حم  ُوآل  د  حم  ُإلىُم  عليهمُ“اآليةُللذينُلمُي ْصعَقواُي شير 

 .فه مُالذينُلمُي ْصعقوا”..ُالسالم

  ُن69ُُاآلية ُواضحُإلىُالذينُاست ثنواُم  ُبنحو  مرُت شير  نُس ورةُالز  بعدُالبسملةُم 

ُربّها ُبن ور  نُالجهة ُ…{ُالَصْعق..ُوهيُ:ُ}وأشرقْتُاألرض  ُجاَءُم  هذاُاإلشراق 



ُ ُدَولة  ُعنُهذه ُاآليةُفيماُيَرتبط ُبمرحلة  ُالحديث  التيُلمُتتعّرضُللَصْعق..ُوقدُمر 

ُاألرضُه وُإمام ُاألرض ُرب  جوهها..ُفإن  نُو  ُم   .الحّقُفيُوْجه 

  – 7نُالبسملةُبعد87ُُاآليةُعندُوقفة  :النملُس ورةُم 

 {ُوَمنُفيُاأل ُفيُالص ورُفَفزعَُمنُفيُالسماوات  رضُإاّلَُمنُشاءُّللّاُ ويوَمُي نفَخ 

داخرين ُأتوهُ   .{وك لٌّ

 ُحّمد ُم  حّمدٌُوآل  ُيفزعونُإاّلَُمنُشاَءُهللاُوه مُم  ُهللاُعليهم“الجميع  ه مُ”..ُصلوات 

 .الذينُالُيفزعون

 ● ُنُس ورةُاألنبياء19ُفيُاآلية  :بعدُالبسملةُم 

 {الُيستكبروَنُعنُعباد ُواألرضُوَمنُعندهُ  َمنُفيُالسماوات  ُوالُولَهُ  ته 

 {يستحسرون*ُي سبحونُاللّيلُوالنهارُالُيفت رون

 ُفّضلُبنُع َمرُعنُإمامناُالصادق عنُالم  ُهللاُعليه“الروايةُ  نُ”ُصلوات  رادُم  ُالم  أن 

حّمدُ ُم  حّمدٌُوآل  :ُ}وَمنُعنده {ُه مُم  ُوجل  ُعز   .”عليهمُالسالم“قوله 

 ُ ُوالروايات..ُاإلْسم والزيارات  األدعيةُ  ُعنهُ  ُالمضمونُالذيُتتحدّث  وه وُنفس 

نهُ  ُم  ُفالُيخرج  لّه  ُفيُظ  وتعالىُفاستقر  س بحانهُ  األعظم ُاألعظم ُاألعظم ُالذيَُخلَقهُ 

تقول:ُ}وَمنُعنده {ُنْفسُالمضمون.ُهؤالءُه مُالذينُي ستثنوَنُ إلىُغيره..ُواآليةُ 

نُالفَْزعُفيُهذه ُاآليات نُالَصْعقُوم   .م 

 ●  ُنُفََزعُ 89ُاآلية خيٌرُمنهاُوه مُم  ُفلَهُ  بعدُالبسملةُس ورةُالنمل:ُ}َمنُجاَءُبالحسنة 

جوه ه مُفيُالنارُهلُت جزوَنُإاّلُماُك نت مُ ُآمن ون*ُوَمنُجاءُبالسيّئةُفك بّْتُو  يومئذ 

 .تعملون{

 ُُفيُ”ُمُالسالمعليه“إذاُأردناُأنُنَعودَُإلىُأحاديثهمُالشريفة نُالحسنة  رادَُم  ُالم  فَإن 

ُآمن ون{ُأيُآمنوَنُبوالئهمُ يومئذ  نُفََزعُ  :ُ}وه مُم  علّي ..ُوقوله 
هذه ُاآليةُهيُواليةُ 

وآلُعلي.ُأيضاًَُوَردَُفيُرواياتهمُالشريفةُ عليهم“لعلّيُ  ُهللاُ  نُ”ُصلوات  رادَُم  ُالم  أن 

:ُ}َمنُجاَءُب ُوجل  ُعز  ُفيُقوله  هيُمعرفةُ الحسنة  خيٌرُمنها{ُالحسنةُ  ُفلَهُ  الحسنة 

ُوطاعته ُ  .اإلمام 



  ُ ُعلّي خيٌرُمنها{َُمنُجاَءُبوالية  ُفلَهُ  ُهللاُُ–}َمنُجاَءُبالحسنة  كماُي ريدوَنُصلوات 

ُنقضناُبيعةَُالغديرُحينُُ–عليهمُ ُالغدير،ُالُكماُفعلناُنَحن  أيَُمنُجاَءُوفيّاًُببيعة 

ُنقضواُ للق رآنتبْعناُمراجعناُحيث  وآلُعلّيُ   .بيعةَُالغديرُلَّماُتركواُتفسيرُعلّيُ 

 ُموجودٌُأيضاً..ُفإذاُأردتمُأن وآلُعلّيُ  ُعلّيُ  هذه ُتفاسيرهمُموجودةٌ،ُوتفسير 

ُفتأّكدواُبأنفسكم نُهذه ُالحقيقة   .تتأّكدواُم 

 ● ُ،تحيّر ُالم  ُالخائف  نكسر  ُالم  ُه وُالذليل  داخرين{ُالداخر  ُأتوهُ  ..ُقوله:ُ}وك لٌّ ل  الوج 

الداخر  .هذاُه وُالعبدُ 

 ●  ُُوهيَُمحّطة هذه ُالمحّطة  نُك ّلُماُتقد مُيتجلّىُلناُأهميّةُ  ويتجل ىُ”ُنْفخُالص ور“م 

ُالجميعُ)َمنُفيُ ُونْفخةٌُلإلحياء..ُسي ْصعَق  ُه ناَكُنفختان:ُنْفخةٌُلإلماتة  لناُأن 

دٌُ حم  دُالسماواتُوَمنُفيُاألرض(ُوسيفزع ُالجميعُإاّلُم  حم  عليهمُ“ُوآلُم 

ُآمناًُبأمانهمُ”..ُالسالم سيكون  ُعلّيُ  ُأيُبوالية  ُبالحسنة  ُهللاُ “وَمنُيأت  صلوات 

 .”عليهم

  – 8نُالبسملةُبعد17ُُاآليةُعندُوقفة زّمل:ُس ورة ُُم  ُكفرت مُإنُُْتتّق ونُ}فكيفُالم 

ًُ  .شيبا{ُالولدانُيَجعلُ ُيوما

 َُُاآلية ناَكُب َحَسبُأحاديثهمُالشريفةُفإن  ُالثانية.ُفه  ُعنُالصيحة،ُعنُالنفخة  تتحدّث 

ُعلىُ َُمنُكاَنُيَعيش  نُالولدان  ُالبرزخ،ُوه ناَكُم  َُمنُماَتُوه وُفيُعالم  نُالولدان  م 

اإلماتة..ُفيُأرضناُهذه ُأوُفيُسائرُ ُاألولىُوهيُنَْفخةُ  األرضُحيَنُالنفخة 

الفسيح ُالواسعُ  خرىُفيُهذاُالكون 
 .األرضينُاأل 

 ُعندماُعندُا ُالولدان  اإلحياءُ)وهيُنَْفخةٌُم رعبةٌ(ُسيشيب  ُوهيُنفخةُ  الثانية  لنفخةُ 

ُالتيُهيُ نُعالمُالبرزخُأمُكانواُي بعثوَنُمنُتلَكُاأل مم  ي بعثون..ُإْنُكانواُي بعثوَنُم 

ُاألولى  .علىُقيدُالحياة ُحينُالنْفخة 

 ●  ُ وآلُعلّي..ُفكيفُتتّقوَنُتلَكُقوله:ُ}فكيفُتتّق ونُإْنُكفرت م{ُأيُإْنُكفرتمُبعلّي

ُ ُستدافعونُعنُأنفسكمُوبأّيُشيء  وآلُعلّي؟!ُبأّيُوسيلة  األهوالُإْنُكفرتمُبعلّيُ 

أمنكم؟  !تحتمون..؟!ُأينُهوُمالذُ 

  – 9نُالبسملةُبعد19ُُاآليةُعندُوقفة  :الصافّاتُ ُس ورةُم 



 { ُُالدين*ُهذاُيوم ُفإنّماُهيُزجرةٌُواحدةُفإذاُهمُينظرون*ُوقالواُياُويلناُهذاُيوم

واُوأزواجه مُوماُكان واُيعب د وَن*ُ الفْصلُالّذيُك نت مُبهُت كذّب ون*ُاحشرواُالّذينُظلم 

ُهللاُفاهد وه مُإلىُصراطُالجحيم*ُوقفوه مُإنّه مُمسئ ولون نُد ون   .{م 

 ● ُالثانية،ُع بّرُعنها قوله:ُ}فإنّماُهيُزجرةٌُواحدةُفإذاُهمُينظرون{ُإنّهاُالنْفخةُ 

،ُوع بّرُعنهاُبالزجرة ُوع بّرُعنهاُوعنهاُفيُالكتابُالكريم..ُوع بّرُعنهاُب الصيحة 

للكتابُالكريم  ُ وآلُعلّي يبا..ُهذاُب َحَسبُتفسيرُعلّيُ  ُالولدانُش   .باليومُالذيُيجعل 

 ● ُُالدينُفيُأحاديثهم قوله:ُ}وقالواُياُويلناُهذاُيوم ُالدين{ُهذاُيوم ُعلّي ..ُفإن 

ُالشريفةُه وُ والم صطفىُه وُالذيُيقولُلسيّدُاألوصياء:ُ)ياُ”..ُعليهُالسالم“عليٌّ

ُالدين(  .علّي..ُأنَتُأْصل 

 ● ُوآلُعلّي..ُمسؤولون قوله:ُ}وقفوه مُإنّه مُمسئ ولون{ُمسؤولونُعنُواليةُعلّيُ 

يتةًُجاهليّة ُماَتُم  ُزمانهم،ُفَمنُماَتُولمُيعرْفُإماَمُزمانه   .عنُإمام 

  – 10نُالبسملةُبعد12ُُيةاآلُعندُوقفة  :الحاقّةُس ورةُم 

 {ُملْت ُنْفخةٌُواحدة*ُوح  ل نجعلهاُلكمُتذكرةُوتعيهاُأ ذ ٌنُواعية*ُفإذاُن ف َخُفيُالص ور 

ُوقعْتُالواقعة ُ ُوالجبالُفد ّكتاُدّكةًُواحدةً*ُفيومئذ   .{األرض 

 ُ ُتنفص  فيُنْفخةَُاإلماتة  اإلحياء..ُألن هُ  الثانية،ُنْفخةُ  ُعنُإنّهاُالنفخةُ  ُاألرواح  ل 

ُيومُغدُّإْنُشاءُهللاُ ُهذاُالمطلبُفيُحلقة  ُوسيأتيُبيان  ُالموت  ُويَحصل  األجساد 

ُالنفخةَُاألولىُوإْنُكانْتُ ُالثانية،ُفإن  ُبعدُالنفخة  ُاألهواَلُستكون  تعالى..ُولكن 

ُالعظيمة ُ اُاألهوال  ُالموَتُقدُحصَلُبعدهاُوبسببها..ُأم  َُمهولةًُفيُنْفسهاُلكن 

ُ ُالثانيةُفيُآيات  ُالنفخة  ْكر  ُذ  ُالثانيةُول ذاُيتكّرر  ُبعدُالنفخة  عبُسيكون  ُوالر  والخوف 

 .الكتابُالكريم

 ● ُُالكبير ُالكونيُّ ُوالجبالُفد ّكتاُدّكةًُواحدةً{ُهذاُالتغيير  ملْتُاألرض  قوله:ُ}وح 

ُنَْفخُالص ور،ُماُبعُْ ُالقادمة،ُماُبعدَُمحّطة  ُفيُالَمحّطة   .دَُالنفختينالذيُسيحدث 

 ● ُنَْفخ ُوهيَُمحّطةُ  ُالسابعة  كّررُللَمحّطة  ؤّكدُالم  ْكرُالكثيرُالم  الحظتمُهذاُالذ 

نُ سونُأهميّتها..؟!ُفلماذاُساحت ناُالثقافيّةُالعقائديّةُالشيعيّةُخليّةٌُم  الص ور..ُأالُتتلم 

ُالكتابُوالعترة؟  !ثقافة 



  – 11نُالبسملةُبعد102ُُاآليةُعندُوقفة ُالصُّورُفيُي نفَخُ}يومَُُطه:ُرةس وُم 

رقا{ُيَومئذُ ُالم جرمينُونحشرُ   .ز 

 ُُأهميّةَُهذاُالموضوع..ُمَعُأنّنيُلمُأعرْض ت الحظوَنُهذاُالتكرار،ُوتعرفوَنُحينئذ 

ُالسابعةُوعبّرْتُعنهاُبتعابيرُأ خرى..ُ ُالتيُتحد ثْتُعنُهذه ُالَمحّطة  ُاآليات  لكمُك ل 

ناَكُآياٌتُعديدةٌُفيُسُ  ُالسابعةُفه  ُعديدةُتحدّثْتُعنُالمحّطة  ولكنُ”ُنْفخُالصور“َور 

 .بتعابيرُأ خرى

 ● ُ،ُع يونهمُم زرقّة ُأن  رقا{ُفيُبعضُالروايات  ُز  ُالم جرمينُيَومئذ  قوله:ُ}ونحشر 

فالُيستطيعونُأنُي حّركوها،ُ ُعينهُ  ُفتزرقُّ ُعلىُعينه  أيُم صابة..ُكالذيُي ضَرب 

ُع يونهمُالُتطرْف..ُعُ  ُفإن  ُوالحيرة ُوالحْسرة ُوالندامة  فتّحةٌُماُبينُالدهشة  يونهمُم 

نُالعاقبةُالتيُه مُصنعوهاُونسجوهاُوه مُالذينُجنواُعلىُ ُم  واأللمُوالخوف 

ُجنىُعليهم نُأحد  ُيجنيُعليهمُوالُم  نُأحد   .أنفسهم..ُفماُم 

 ُ ريق“ومنُه ناُاشت ّقُاْسم ع“ل قاتلُالزهراءُ”ُز  وسالمهُ  ُهللاُ   .”ليهاصلوات 

  – 12نُالبسملةُبعد18ُُاآليةُعندُوقفة  :النبأُس ورةُم 

 {ُُفكانْتُأبوابا*ُوس يّرت ُفتأتوَنُأفواجا*ُوف تحْتُالسماء  ُفيُالص ور  يوَمُي نفَخ 

رصادا*ُللّطاغينُمآبا ُفكانْتُسرابا*ُإّنُجهنّمُكانْتُم   .{الجبال 

 ُُالنفخةَُاألولى ُالثانية..ُألن  أّكدَُكثيراًُعلىُالنفخة  ُعنُالنفختينُولكنّهُ  تحد َثُالق رآن 

ُالنْفخةَُالثانيةُتأتيُبعدهاُاألهوال ُالعام ُالشامل،ُولكن   .يأتيُبعدهاُالموت 

 ● ُنُس ورةُالنبأ38ُإلىُأنُتقولُاآلية  :بعدُالبسملةُم 

 {ُّصف وحُوالمالئكةُ  ُوقاَلَُصوابًايوَمُيق وم ُالر  الرحمن  َنُلَهُ  ونُإاّلَُمنُأَذ   .{اًُالُيتكلّم 

 ُُالذينُيقولوَن ُفاطمة.ُحينُيسألونُاألئمةُعنُهؤالء  نُتجلّيات  ُم  ُتجّل  وح  الر 

ُاألئمةُي جيبونناُبجوابين:ُالجوابُاألّولُأنّهمُه مُ ُهللاُعليهم“الصوابُفإن  ”ُصلوات 

 .بَعالذينُيقولونُالصواب..ُوشيعت همُبالتَُ

 ُُقول ُت حدّثناُأن  ُ”ُالُإلهُإاّلُهللا“الروايات  نُالق لوبُإاّلَُمنُجاَءُبوالية  ُم  سي خلَع 

ُالنبّيُاألعظمُ ”:ُصلّىُهللاُعليهُوآله“علّي ..ُوه وُبياٌنُوتفسيٌرُل ماُجاءُفيُكلمات 



نُعذابي(ُوحقيقتهاُ)والية ُ نُم  الُإلهُإاّلُهللاُحصنيُوَمنُدََخَلُحصنيُأم  ُ)كلمةُ 

نُعذابي( نُم   .علّيُبنُأبيُطالب ُحصنيُوَمنُدََخَلُحصنيُأم 


