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 َّ َّوهيَّ(7)َّبالَمحط ة ََّّيَرتبط ََّّفيماَّ–َّإجمالي  ََّّبنحو ََّّولوَّ–َّالماضية ََّّالحلقة ََّّفيَّالكالم ََّّتم

نَّالص ور..َّنْفخََّمحط ة َّ نَّ(8)َّالمحط ةَّإلىَّبالحديث ََّّسأنتقل ََّّ(7)َّالَمحط ة ََّّوم  َّم 

 .الَمحشرَّ:ََّمحط ةَّوهيَّهذاَّالطويلََّطريقناََّمحط ات َّ

 َّا َّم الصقةًَّللمحط ة  َّالتيَّتأتيَّبعدها..َّهذه َّالَمحط ة َّتكون  لتيَّتسبق هاَّوللَمحط ة 

َّ َّنهايةََّالمحط ة  َّالتيَّت شك ل  َّالثانية  المحط ة َّالتيَّتسبق ها:ََّمحط ةَّالنفختين..َّفيَّالنفخة 

َّوإبقاٌءَّبعدَّاإلفناء َّه ناكَّإحياٌءَّبعدَّاإلماتة   .السابعةَّسيكون 

 َّالثانيةَّحياةٌَّوبقا َّاألولىَّموٌتَّوفناء،َّوبعدَّالنفخة  ء..َّفحينماَّي نفَخَّفيَّفبعدَّالنفخة 

َّ َّالمحط ةََّالسابعةَّتَكاد َّأنَّتنتهَيَّبالكامل،َّإْذَّبعدَّص دور  الص ورَّالنفخةََّالثانيةَّفإن 

موزَّماَّ َّور  َّإشارات  نَّخالل  َّواإلبقاءَّبعدَّأنَّصدرْتَّتلكمَّاألوامرَّم  األْمرَّباإلحياء 

َّالمحط ةََّ) َّم ال8دل ْتَّعليهَّالنفخة َّالثانيةَّفإن  َّ(َّقدَّبدأْت..َّستكون  باشر  َّم  صقةًَّبشكل 

(َّ َّالَمحط ةَّالتيَّتأتيَّبعدهاَّوهيَّالمحط ة 7َّجد اًَّللمحط ة  َّوستالصق  نََّطَرف  (َّم 

َّالك برى9)  .(:َّمحط ة َّالقيامة 

 (َّ َّالك برىَّوهيَّالمحط ة َّ)7فماَّبيَنَّنْفخَّالص ورَّوهيَّالمحط ة (َّه ناك9َّ(َّوالقيامة 

َّرابطاًَّوتكون 8َّالمحط ة َّ) (7َّواصالًَّبينَّالمحط ةَّ)َّ(َّوهي:َّالَمحشرَّوالتيَّتكون 

 .(9) وبينَّالمحط ة

 َّ َّالكبيرَّوالذيَّبدأْتَّارتجاجات ه َّالكونيُّ َّالَمحشرَّالتغيير  ََّمحط ة  َّم جريات  َّأهم  ول ذاَّفإن 

َّوهيَّالمحط ة َّ) َّالساعة  َّأشراط  نذ َّمحط ة  (َّ..َّفحينماَّحد ثتكمَّعن6َّواهتزازات ه َّم 

َّللتغييرَّالكونيَّ قد مات  نَّم  َّفيَّتلَكَّالمرحلةَّم  َّإلىَّماَّيحدث  َّأشرت  َّالساعة  أشراط 

َّتلَكَّالتغييراتَّستستمرَّوتتوس عَّالكبير ..َّوحينماَّتأتيَّمحط ة َّنفخَّالص ورَّفإن 

َّ َّتأتيَّمرحلة َّالَمحشرَّوالتيَّتكون  وه ناكَّموٌتَّوفناءَّوبعدَّذلَكَّحياةٌَّوبقاء..َّثم 



عطياتََّّ–م جريات هاَّالواضحةَّ نَّم  نَّخاللَّماَّبأيديناَّم  َّم جريات هاَّتغييٌرََّّ–م  تكون 

َّكبيرَّبداياته َّمنذ َّمرح َّكونيٌّ َّأشراطَّالساعةَّوتستمرَّإلىَّتفاصيلَّيومَّالقيامة  لة 

زواجةٌَّ نَّق بورهمَّوم  َّم  َّلألموات  َّكبيرَّوبْعث  الك برى..َّففيَّهذه َّالمحط ةَّتغييٌرَّكونيٌّ

َّالك برى..َّوذلكَّ َّالقيامة  لألرواحَّمعَّأجسادها،َّهاَّهمَّالموتىَّقادمونَّإلىَّساحة 

َّالمحشر ْبرََّمحط ة  َّع   .يكون 

 َّكب َّمكانَّأينماَّكانَّاألموات،َّفهناكَّتغييٌرَّكونيٌّ نَّك ل  َّم  ير،َّوه ناكَّبعٌثَّلألموات 

 .(9) وه ناكَّحْشٌرَّوجْمٌعَّبات جاه َّالمحط ة َّ

  ●تكاثف..َّه ناكَّالتصاٌقَّلألشياءَّالتيَّت جْمع،َّ: الحْشر ََّّمعنى َّالم  َّالكثيف  ه وَّالجْمع 

َّالناسَّلكثرة َّأعدادهم..َّفماَّبيَنَّالَخو َّلها:َّت حَشر..َّوإن ماَّي حشر  َّوماَّبينَّفيقال  ف 

َّالمحشورين َّألكثر  ..َّهذاَّالمعنىَّسيكون  عبَّوماَّبينَّالدهشة   .الر 

 َّ وَنَّبهذه َّأكثَرَّالمحشورينَّسيمر  َّآمنةًَّوتكونَّم طمئن ة،َّلكن  هناكَّمجموعاٌتَّتكون 

َّعنها َّجد اً،َّوسيأتيَّالحديث   .الظ روفَّالقاسية 

 َّ َّفيَّالم جريات ََّّأهمََُّّّ”الَمحشرَّمحط ة َّ“َّهيَّالتيَّ(8)َّالمحط ةَََّّأن ََّّإلىَّقليلَّقبلَّأشرت

َّإلىَّاألموات ََّّعودة ََّّوهيَّاألمواتَّبْعث ََّّالكبير،َّالكونيََُّّّالتغيير ََّّهي:َّالمحط ةَّهذه َّ

 .القيامةَّيومَّعرصات ََّّبات جاه ََّّالجميعَّحْشر ََّّذلكَََّّوبعدَّالحياة،

 ََّّكثيرة َّجد اً..َّول ذا َّإلىَّحلقات  َّأنَّأتحد َثَّعنهاَّفإن نيَّسأحتاج  هذه َّالعناوينَّإذاَّأردت 

َّ َّأنَّسأضط ر  نَّه ناك..َّأ حاول  نَّه ناَّوم  َّم  َّسريعة  َّلقطات  إلىَّاالختصار،َّسأقوم َّبأْخذ 

نَّخاللَّهذه َّال لقطات..َّهذاَّه وَّالسببَّالذيَّدعانيَّأنَّ َبَّلكمَّالمضامينَّم  أقر 

سافرَّالب د َّأنَّيكوَنَّ َّدليلَّالم  سافر[..َّألن  أ عنوَنَّهذاَّالبرنامجَّبع نوانَّ]دليلَّالم 

وجزاً..َّألن ن نََّحديثهمَّالذيَّم ختصراًَّم  َبَّفيَّتفاصيلَّماَّعندناَّم  َّأنَّأ سه  يَّإذاَّأردت 

َطب ،َّأدعية ،َّ نَّحديثهمَّالذيَّذََكرَّالتفاصيلَّ)إْنَّكاَنَّفيَّخ  َّق رآنهم،َّوم  ي فس ر 

هْتَّإليهمَّ ج  َّو  َّعلىَّأسئلة  ،َّإجابات  َّهللا َّعليهم“زيارات  َّاألمَرَّسيطولَّ”(َّصلوات  فإن 

َّويطول..َّول ذاَّفإن يَّسأنحوَّمنحىَّاإليج نَّهذه َّال لحظة  َّم  ازَّواالختصارَّإلىَّأبعدَّحد  

َّالبرنامج  .إلىَّآخر 



 ● (َّ 8َّحديث ناَّفيَّالَمحط ة  َّهذاَّالطريقَّوهي:ََّمحط ة َّالَمحشر..َّوق لت  نََّمحط ات  (َّم 

َّ َّهائٌلَّعظيٌمَّكبير،َّبعث  َّالم جرياتَّفيَّهذهَّالمحط ة:َّتغييٌرَّكونيٌّ قبلَّقليلَّأن 

زاوج َّاألرواح َّمعَّاألجسادَّوحْشٌرَّللجميعَّبات جاه َّاألمواتَّوعودتهمَّإلىَّالحياة،َّم 
ة 

(َّ  .(..َّهذاَّهوَّالحْشر9المحط ة 

 َّ َّبات جاه َّفهوَّالجمع  اَّالحْشر  َّفهوَّالبْعث،َّوأم  اَّالنْشر  ه ناكَّنْشٌرَّوه ناَكَّحْشر..َّأم 

َّالك برى َّالقيامة   .ساحة 

 َّ ًََّّأخذ اَّأنموذجا م  َّيَرسم ََّّ”الكبيرَّالكونيََُّّّالتغيير َّ“َّبخ صوصَّالكريمَّالكتاب ََّّفيَّجاءَََّّم 

ًََّّلنا نَّجانبا  .سيكونَّالذيَّالهائلَّالتغيير ََّّم 

 َّنَّه ناك..َّال نَّه ناَّوم  َّلكمَّس وَرَّالتكوير..َّماَّجاءَّفيَّس ورة َّالتكويرَّلقطاٌتَّم  اخترت 

َّ َّالنصوص،َّمعَّمالحظة  َّإذاَّجمعناَّبينَّك ل  رَّعظمةََّهذاَّالتغييرَّإال  ي مكن ناَّأنَّنتصو 

َّوالخطابََّ َّالخطاَبَّالق رآني  دودََّّأن  داراة،َّه وَّفيَّح  َّالم  َّه وَّفيَّأ ف ق  المعصومي 

َلَّ نَّأن ه َّأ رس  رادَّم  َّقومه..َّوالم  َلَّبلسان  َّأ رس  َّأ رسَلَّإال  نَّرسول  َمداركنا،َّألن ه َّماَّم 

نَّال لسان زٌءَّم  َّه ناَّعنَّال لغة..َّال لغة َّج  َّعنَّال لسان  َّليسَّالحديث  َّقومه   .بلسان 

 َّل غةٌَّبألفاظها،َّوأسال َّالقوم  ٌقَّللمحاورةَّلسان  َّفيَّالتعبيرَّوأمثلةٌَّللتقريب،َّوط ر  يب 

ستوىَّالعقلي،َّمعَّالم ستوىَّالف كريَّوالثقافيَّلتلكَّ َّمعَّالم  والتفهيم..َّمنظومةٌَّتتناسب 

َّ َّوخاطبهاَّبلسانها،َّوالخطاب  َّإال  ة  َّأ رسلَّإلىَّأ م  ة..َّفماَّمنَّرسول  َّأوَّلهذهَّاأل م  ة  األ م 

َّا َّليسََّمحصوراًَّبألفاظ  ة  َّاأل م  ةبلسان  نَّلسانَّاألم  زٌءَّم   .ل لغة،َّفألفاظ َّال لغةَّهيَّج 

 ََّّال لساَن نَّلسانهمَّألن  زٌءَّم  َّالعرب،َّال لغة َّالعربي ة َّهيَّج  ة  َّأ م  َّأيضاًَّجاَءَّبلسان  الق رآن 

َّ َّماَّجاَءَّفيَّس ورة َّالتكويرَّي مث ل  َّإليهاَّقبلَّقليل.َّل ذاَّفإن  َّأشرت  عطيات  مجموعة َّم 

نَّه ناك،َّو نَّه ناَّوم  َّبهاَّمثاالًَّألن نيَّأ حد ثكمَّعنَّالَمحط ةَّ)ص َوراًَّم  (8َّإن ماَّجئت 

َّالكونيَّ التيَّهيَّالمحشر،َّفالب د َّأنَّأ حد ثكمَّعنَّأهم َّم جرياتها،َّوالتيَّمنهاَّالتغيير 

َّأ نموذجاًَّ َّفيَّالكتاب َّالكريمَّلذاَّأخذت  َّاآليات  َّأنَّأجمَعَّلكمَّك ل  الكبير.َّوألن يَّالَّأملك 

َّس ور نَّهذهَّاآلياتَّوهيَّآيات   .ةَّالتكويرم 

 ● َّاألولىَّوماَّبعدها نَّاآلية  َّم   :بعدَّالبسملة 



 {َّ شار  رت*َّوإذاَّالن جوم َّانكدرْت*َّوإذاَّالجبالَّس ي رْت*َّوإذاَّالع  َّك و  إذاَّالشمس 

جت*َّوإذاَّ و  َّز  رْت*َّوإذاَّالن فوس  حوشَّح شرت*َّوإذاَّالبحارَّس ج  ع ط لْت*َّوإذاَّالو 

طْت*َّالموء ودة َّس ئلْت*َّبأيَّذنب َّق تلت*َّوإذاَّالص ح َّ َّك ش  فَّن شرت*َّوإذاَّالسماء 

وإذاَّالجحيم َّس ع رت*َّوإذاَّالجن ة َّأ زلفْت*َّعلمْتَّنفٌسَّماَّأحضرت*َّفالَّأ قسم َّ

َّ ن س*الجوارَّالك ن س*َّوالل يلَّإذاَّعسعس*َّوالص بحَّإذاَّتنف س*َّإن ه َّلقولَّرس ول  بالخ 

*َّوماَّصاحب ك مَّبمج *َّم طاع َّثمَّأمين  ة َّعندَّذيَّالعرشَّمكين  *َّذيَّق و  *َّكريم  ن ون 

َّ* َّرجيم  *َّوماَّه وَّبقولَّشيطان  بين*َّوماَّه وَّعلىَّالغيبَّبضنين  ولقدَّراه َّباأل فقَّالم 

َّ َّذكٌرَّل لعالمين*َّلمنَّشاءَّمنك مَّأنَّيستقيم*َّوماَّتشاء ونَّإال  فأينَّتذهب ون*َّإنَّه وَّإال 

َّالعالمين  .{أنَّيشاءَّّللا  َّرب 

 ● ..رت{َّإذاَّذهبْتَّوأظلمْتَّوفقدْتَّن ورها َّك و  لقدَّتبد لْت،َّتغي رْت،ََّّ}إذاَّالشمس 

نَّص ورَّالفناء..َّالفناءَّوليسَّالعدم لْت،َّاندثرْت..َّإن هاَّص وٌرَّم   .تحو 

 ● ََّّي رى،َّفال نَّشيء  }وإذاَّالن جوم َّانكدرْت{َّالَّأثَرَّلها،َّذََهَبَّضوء ها..َّليسَّم 

َّ ثلماَّمر  نَّن جوم..َّتبد لْتَّالسماء،َّم  نَّقمر،َّوالَّه ناكَّم  َّوالَّه ناكَّم  نَّشْمس  ه ناكَّم 

لَّللك ت بَّكما104َّليناَّفيَّس ورةَّاألنبياءَّفيَّاآليةَّع ج  َّالس  :َّ}يوَمَّنطويَّالسماَءَّكطي 

َّن عيده..{ َلََّخْلق   .بدأناَّأو 

 ََّّهي َّلناَّبداياته..َّهذه َّال لقطات  نَّالتغي رَّالكونيَّس ورة َّالتكويرَّتنقل  هذاَّالم ستوىَّم 

َّلناَّالف ْكرةََّعنَّالتغييرَّ ب   .الكونيَّالهائلالتيَّإذاَّماَّجمعناهاَّفإن هاَّت قر 

 ● َّ.. َّتسير  ك  َّتتحر  نَّمواطنها،َّفيراهاَّالناس  }وإذاَّالجبالَّس ي رْت{َّأيَّاقت لعْتَّم 

َّذلكَّفيََّّصارتَّْ ثلماَّجاءَّوْصف  نَّحولنا..َّم  َّه ناَّوه ناكَّم  ك  ق طناًََّمنفوشاًَّيتحر 

َّهوَّالق طن هن  َّالمنفوش{َّالع  هن  َّكالع  َّالجبال   .س ورة َّالقارعة:َّ}وتك ون 

 َّ ْهنَّهذه َّالسالسل  َّفيهاَّكالع  َّتكون  َّإلىَّحالة  ل  الجبلي ة َّالصخري ة َّالهائلة َّالعظيمة َّتتحو 

هلهالًَّ َّم   .المنفوش،َّكالق طْنَّالمنفوشَّالذيَّيكون 

 ● َّ،َّهيَّالنياق َّال لساَنَّالعربي،َّفالعشار  َّع ط لْت{َّهذاَّتعبيٌرَّي ناسب  شار  }وإذاَّالع 

َّعزيزةٌَّعندَّالعرب..َّاآلية َّه ناَّتقول:َّ}وإذا َّع ط لْت{َّأيَّأ هملْتََّّوالنياق  شار  الع 

َّ َّالَّيكون  َّأوالدها.َّوهذاَّاألمر  َّيهتمَُّّبشؤونهاَّوالَّبشؤون  نَّأحد  َّوت ركْت،َّفالَّم  النياق 



َّ َّالبدوي ة  َّالعربي ة  َّعنَّالثقافة  َّجد اً..َّإن نيَّأتحد ث  َّكبير  نشغالًَّبأمر  َّم  َّإذاَّكاَنَّاإلنسان  إال 

َّالعربيَّ نَّال لسان  زٌءَّم  َّعنه َّقبلَّقليلالصحراوية..َّهذاَّج   .الذيَّتحد ثت 

 ََّّما َّتبد دت،َّفهناَكََّمنَّيمتلك  َّاالهتمامات  َّك ل  َّع ط لْت{َّأيَّأن  شار  فقوله:َّ}وإذاَّالع 

هَمالًَّمنَّ َّذلكَّسيكونَّم  َّكبيرة َّهائلة..َّك لُّ نَّشركات  َّللسحابَّوم  نَّناطحات  َّم  يمتلك 

َّأْمراًََّجلاَلًَّعظيماًَّقدَّشغَلَّالناس..!َّكم َّألن  َّق بَلَّأصحابه  َّإلىَّذلكَّس ورة َّالحج  اَّت شير 

 :بعدَّالبسملة

 {َّ َّشيٌءَّعظيٌم*َّيومَّترونهاَّتذهلَّك لُّ َّزلزلةََّالساعة  َّات ق واَّربك مَّإن  ياَّأيُّهاَّالناس 

ََّحْملهاَّوترىَّالناسَّس كارىَّوماَّه مَّ ََّحْمل  َّذات  َّك لُّ اَّأرضعْتَّوتََضع  َّعم  م رضعة 

َّشديدٌَّ َّعذابَّّللا   .{بس كارىَّوٰلكن 

 َّن َّلهذاَّالَحدَثَّهلَّه ناكَّم  َّالناَسَّسيتركوَنَّأهم َّاألمور  َّلناَّكيفَّأن  ب  ص ورة َّت قر 

ًَّ َّاإلنسانَّسوفَّيتركه َّجانبا َّفيه  َّماَّي فك ر   .الَجلَلَّالذيَّألم َّبهم؟!َّأهم 

 ● َّ وح َّر  َّك ل  َّالثانيةَّفإن  َّك لهاَّت حشر..َّماَّبعدََّالنفخة  حوشَّح شرت{َّالحيوانات  }الو 

اًَّست حشرستعود َّإلىَّجسدها..َّالحيوانا َّط ر   .ت 

 ََّّأصنافها..َّت حافظ َّعلىَّاختالف  َّت حَشر  ََّخْلقهاَّإلىَّتلَكَّال لحظة  نذ َّبداية  َّم  الحيوانات 

لَّإلىَّت راب،َّول ذاَّفيَّس ورةَّالنبأَّ وتجريَّعليهاَّاألحكامَّبَحَسبها،َّوبعدَّذلكَّتتحو 

َّعلي َّ َّبعلي  َّوآل  َّت راباً{َّالكافر   .يقولَّالكافر:َّ}ياَّليتنيَّك نت 

 َّ ْملة  َّفيَّج  َّت راباً{َّأي:َّياَّليتنيَّك نت  َّقوله:َّ}ياَّليتنيَّك نت  َّدالالٌت..َّأحد َّد الالت  لآلية 

لْتَّإلىَّت راب..َّه ناكَّ و  وسبْتَّوح  َّهذه َّالوحوشَّالتيَّح  ملة  هذه َّالحيوانات،َّفيَّج 

َّ َّالجن ةَ،َّهكذاَّأخبرتناَّالروايات  َّسيبقىَّحي اًَّيدخل  نَّالحيوانات  عددَّقليلَّجد اًَّم 

 .ةالشريف

 ● رْتَّناراً..َّهكذاَّأخبرتناَّالروايات َّبحاَرَّالد نياَّس ج  رْت{َّأيَّأن   .}البحارَّس ج 

 ● َّ:إن هاَّ”َّوإذاَّالمود ة َّس ئلتَّْ“}وإذاَّالموء ودة َّس ئلْت{َّب َحَسبَّقراءة َّالعترةَّالطاهرة

َّ د  حم  َّوآلَّم  د  حم  وحت ىَّب َحَسبَّقراءة َّالم صحفَّ}وإذاَّ”..َّعليهمَّالسالم“مود ة َّم 

سينَّالمو دة َّه ناَّالح  َّالموء  كماَّأخبرتناَّأحاديثهمَّ”َّعليهَّالسالم“ء ودة َّس ئلْت{َّفإن 



َّالعرب َّلبناتهمَّتلَكَّ َّالعَربَّلبناتهم..َّدْفن  َّالجريمةََّالك برىَّليسْتَّبدفن  الشريفة..َّفإن 

جريمةٌَّووحشي ةٌَّك برى،َّولكن هاَّليسْتَّهيَّالجريمة َّاألكبر..َّالجريمة َّاألكبر:َّهيَّ

س َّالح  جه َّللجميعقتْل  لذاَّهذاَّالس ؤالَّي و   .ين،َّو 

 ََّّالمؤمنين؟َّل ماذاَّق ت لْت َّهللا؟َّل ماذاَّق ت َلَّأمير  هَّللجميع:َّل ماذاَّق ت لَّرسول  س ؤالَّي وج 

سين؟َّوفيَّرواياتهمَّ فاطمة،َّلماذاَّق ت لَّم حسنها؟َّلماذاَّقتلواَّالحسن؟َّلماذاَّقتلواَّالح 

:َّل ماذاَّقتلواَّش َّ َّالس ؤالَّيستمرُّ  يعتنا؟الشريفةَّفإن 

 ● َّ َّحلقة  َّك ل  قد مة  َّإليهاَّفيَّم  }وإذاَّالص ح فَّن شرت{َّإن هاَّص ح فَّأعمالناَّالتيَّأ شير 

ؤمنينَّفأقول َّأميرَّالم   :حينَّأذكر 

 “َّأعمالنا َّصحائف  ب ه َّع نواٌنَّفيَّرأس  ..َّالذيَّح   .هذه َّهيَّالص ح فَّالتيَّت نشر”َّعليٌّ

 ● طْت{َّأيَّأ زيلْت..َّوقوله:َّ}وإذاَّا َّك ش  بت.َّتغييٌرَّ}وإذاَّالسماء  لجن ة َّأ زلفْت{َّأيَّق ر 

َّهائل  .كونيٌّ

 َّالَمحْشرَّمحط ة ََّّهيَّالتيَّالثامنةَََّّالمحط ةَََّّأن ََّّالحلقة ََّّبداية ََّّفيَّقليل ََّّقبلَّلكمَّق لت ََّّكما

ة ََّّم جريات ها هم  َّأخذت ََّّوقدَّعنه..َّكثيراًََّّالكريمَّالكتاب ََّّتحد ثَََّّهائلَّكونيٌََّّّتغييرٌََّّالم 

ًَّ نَّأنموذجا َّالهائل..َّالعظيمَّالتغييرَّذلكَََّّلقطات ََّّبعضَّنالََّعَرضتََّّْالتيَّاآليات ََّّم 

ن ًََّّاألمواتَّبْعث ََّّالمحط ةَّهذه ََّّم جريات ََّّوم  نَّاألناسي،َّ)منَّجميعا ،َّم  نَّالجان  َّوم 

َّالجميعَّماتَََّّحيث ََّّاألولىَّالنفخة ََّّعنَّنتحد ث ََّّإن ناَّجميعاً..َّاألموات ََّّبعث ََّّالحيوانات(

َّفيَّالحياة ََّّب عثتََّّْحيث ََّّالثانيةَّفخة َّالنَّجاءتََّّْذلكَّوبعدَّوالس فلي ة،َّالع ْلوي ةَّالعوالمَّفي

ًََّّالجميع  .أيضا

 ● َّالق رآنَّتحد ثَّكثيراًَّعنَّالبَْعث،َّعنَّالنْشر..َّوبعدَّالنْشرَّيأتيَّالحْشر،َّتحد ث

َّماَّتحد ثَّ َّوعنَّالنشرَّوأناَّالَّأ ريد َّأنَّأ سل طَّالضوءَّعلىَّك ل  القرآنَّكثيراًَّعنَّالبعث 

َّالكتابَّالكريمَّالقرآنَّعنهَّبهذاَّالخصوص،َّوإن ماَّسأخذَّأيضاًَّأنم نَّآيات  وذجاًَّم 

اَّيرتبط َّبهذاَّالَحدَثَّالهائل:َّ م  َّفيهاَّجانباًَّم   ..”بعثَّاألموات“أعرض 

 الحج ََّّس ورةَّمنَّبعدهاَّوماَّالبسملةَّبعد5ََّّاآليةَّعندَّوقفة: 

 {َّن َّم  َّث م  نَّنُّْطفة  َّم  نَّالبعثَّفإن اَّخلقناك مَّمنَّت راب َّث م  َّإنَّك نت مَّفيَّريب َّم  ياَّأيُّهاَّالناس 

ََّعلََّ َّإلىَّأجل  َّفيَّاألرحامَّماَّنشاء  ن بي نَّلك مَّون قرُّ َّل  خل قة  َّوغيرَّم  خل قة  َّم  نَّم ضغة  َّم  َّث م  قة 



َّلتبلغواَّأشدُّك مَّومنك مََّمنَّي توف ىَّومنك مََّمنَّي ردَُّّإلىَّأرذلَّ سًمىَّث م َّن خرجك مَّطفالًَّث م  م 

َّشيئاًَّوترىَّاألرضَّهامدةًَّفإذاَّ نَّبعدَّْعْلم  رَّلكيالَّيعلمَّم  أنزلناَّعليهاَّالماءَّالع م 

َّوأن ه َّي حييَّالموتىَّ َّهللاََّه وَّالحقُّ ََّزوج َّبهيج *َّٰذلكَّبأن  نَّك ل  اهتزْتَّوربْتَّوأنبتْتَّم 

َّمنَّفيَّ َّهللاََّيبعث  َّريَبَّفيهاَّوأن  َّالساعةَّآتيةٌَّال  َّقديٌر*َّوأن  َّشيء  وأن ه َّعلىَّك ل 

 .{الق ب ور

 ● َّ نَّنُّْطفة {َّالن طفة َّفيَّالمعنىَّاألو نَّهذه َّاآليةَّهيَّالماء َّقوله:َّ}ث م َّم  لَّوالظاهرَّم 

َّالَّأ ريد َّ َّيومَّأمسَّعنَّمعنىَّالن طفة  َّفيَّحلقة  َّالحديث  َّمنهَّالمولود..َّومر  ن  الذيَّيتكو 

رَّماَّتقد م..َّالمعانيَّيرتبط َّبعض هاَّبالبعضَّاآلخر  .أنَّأ كر 

 د تجم  نَّالعَلَقةَّهيَّق ْطعة َّالدمَّالم  رادَّم  نََّعلَقة {َّالم   .وقوله:َّ}ث م َّم 

 ● َّالم ضغة َّهيَّق ْطعة َّال لحمَّالذيَّالَّقو} خل قة  َّوغيرَّم  خل قة  َّم  نَّم ضغة  له:َّ}ث م َّم 

َّرخواً..َّهذه َّهيَّالم ضغة،َّ نَّال لحمَّالذيَّيكون  َّبعيد..َّقطعةٌَّم  كاًَّإلىَّحد   تماس  َّم  يكون 

َّوت مازجه ََّطعاٌمَّممضوغ َّللطعامَّحينَّت قط عه َّاألضراس   .ول ذلكَّي قال 

 خل قة{َّإ خل قةَّقوله:َّ}وغيرَّم  َّالم ضغةََّالم  ْقط،َّاألجن ة َّالساقطة،َّالناقصة..َّألن  ن هاَّالس 

ًَّ ْقطا َّس  خل قةَّفإن هاَّستكون  َّالم  اَّالم ضغة َّغير  َّشيئاًَّفشيئاً،َّوأم   .ستكتمل 

 ● ًَّ ْلقته َّوبعدَّذلَكَّي ولدَّحي ا َّخ  نَّتتكامل  م  َّفيَّاألرحامَّماَّنشاء {َّم   .قوله:َّ}ون قرُّ

 ● َّقوله:َّ}ومنك مََّمنَّي ردَُّّإ ر{َّإن هَّالَخَرف..َّهذاَّهوَّحالناَّنحن  لىَّأرذلَّالع م 

َّآخرَّ َّالق رآنَّيأتيناَّبمثال  َّه وَّحالَّالحيواناتَّأيضاً،َّولكن  ،َّوهذاَّالحال  األناسيُّ

َّ نَّك ل  فيقول:َّ}وترىَّاألرضَّهامدةًَّفإذاَّأنزلناَّعليهاَّالماءَّاهتزْتَّوربْتَّوأنبتْتَّم 

َّوأن ه َّ َّهللاََّه وَّالحقُّ َّقديٌر*ََّّزوج َّبهيج *َّذلكَّبأن  َّشيء  ي حييَّالموتىَّوأن ه َّعلىَّك ل 

َّمنَّفيَّالق ب ور{ َّهللاَّيبعث  َّريَبَّفيهاَّوأن  َّالساعةَّآتيةٌَّال   .وأن 

 َّن َّم  َّاألموات  َّعنَّبْعث  اَّجاَءَّفيَّآياتَّالكتابَّالكريمَّوهوَّيتحد ث  فهذاَّأنموذٌجَّمم 

َّالثامنة:َّمحط ةَّالمحشر َّالمحط ة  َّم جريات   .أهم 

 بحارَّكتابَّفيَّ”عليهَّهللاَّصلوات َّ“َّالعلومَّباقرَّمامناإلَّجميل ََّّحديث ََّّعندَّوقفة[َّ

  )13:(الحديث42ََّّصفحةَّ[7جَّاألنوار:



 (ََّّهللاَّعليه“بسندهَّعنَّجابرَّالجعفيَّعنَّأبيَّجعفر قال:َّكانَّفيماَّ”َّالباقرَّصلوات 

َّل قمانَّابنهَّأنَّقال  :وَعَظَّبه 

 َّنَّالموتَّفارفْعَّعنَّنفسَكَّالنومَّولنَّتستطيَع َّم  َّفيَّشك   ذلك،َّوإْنَّياَّبنيَّإْنَّتك 

نَّالبعثَّفارفْعَّعنَّنفسَكَّاالنتباه َّولنَّتستطيَعَّذلك،َّفإن َكَّإذاَّفك رَتَّ َّم  ك نَتَّفيَّشك  

َّالموت،َّوإن ماَّاليقظة َّبعدَّ َّنفسَكَّبيدَّغيرك،َّوإن ماَّالنوم َّبمنزلة  فيَّهذاَّعلمَتَّأن 

 .النومَّبمنزلةَّالبعثَّبعدَّالموت(.َّأمثلةٌَّتقريبي ةٌَّ

 َََّّلساَنَّالمعصومين،ََّّالذيَّحدانيَّأنَّأقرأَّهذاَّالحديث عليكمَّه وَّألجلَّأنَّأبي َنَّلكمَّأن 

َّ كماءَّوالعلماءَّالحقيقي ينَّإن همَّيستعملوَنَّاألمثلةََّلتقريب َّص ورة َّالحقيقة  ولسانَّالح 

نَّأذهاننا  .م 

 َّنَّمراتب َّالموت صحيٌحَّأن ه َّفيَّثقافةَّالكتابَّالكريمَّوالعترةَّالطاهرةَّالنوم َّمرتبةٌَّم 

هذه َّأمثلةٌَّتقريبي ة،َّوهذاَّهوَّمنهجَّالحديثَّفيَّهذاَّالبرنامجَّولكن ه َّليسَّه وَّالموت..َّف

َّومنهجَّالتقريب،َّهذاَّهوَّالذيَّ َّاألمثلة  َّالبرامجَّاأل خرى..َّإن ه َّمنهج  وفيَّسائر 

َّل محدودي ة َّ نستطيعه ،َّوهذاَّهوَّالذيَّن دركه ،َّوهذاَّهوَّالذيَّنتمك نَّمنه..َّفماذاَّنصنع 

َّمعلوماتناَّول عدمَّدق ة َّ َّالتيَّبينَّأيدينا؟!َّهذاَّهوَّواقعناَّع ق ولناَّول قل ة   .فَْهمناَّللم عطيات 

 َّعن31ََّّالحديث47ََّّالصفحةَّفيَّ[7جَّاألنوار:َّ]بحارَّكتابَّالمصدرَّنفسَّفي

ب ََّّ”وآلهَّعليهَّهللاَّصل ى“َّهللاَّرسول  :فيقولَّعمومتهَّبنيَّي خاط 

 (ََّّكما َّلتموت ن  َّالرائدَّالَّيكذبَّأهله،َّوالذيَّبعثنيَّبالحق  ياَّبنيَّعبدَّالمطلبَّإن 

َّجميع َّ َّجن ةٌَّأوَّنار،َّوَخْلق 
َّدارَّإال  َّكماَّتستيقظون،َّوماَّبعدَّالموت  تنامون،َّولتبعث ن 

َّكخلقَّنفسَّواحدةَّوبعثها،َّقالَّهللاَّتعالى:َّ}وماَّ َّوجل  الَخْلقَّوبْعثه مَّعلىَّهللاَّعز 

َّواحدة{ََّخْلق كمَّوال َّكنفس   .(بعثكمَّإال 

 ● ََّّإذاَّماَّأرادْتَّأن َّالرائدَّالَّيكذبَّأهله{َّالرائد َّه وَّالذيَّتَبعثه َّالقبائل  قوله:َّ}إن 

َّلهمَّالطريق..َّوإن ماَّ َّالماء َّوالع ْشب،َّفيبعثوَنَّأحداًَّيكتشف  َّفيه  َّيكثر  تنتقَلَّإلىََّمحل  

يرة َّقومهم،َّفحينماَّيجد َّمكاناًَّآمناًَّكثير نَّخ  الماءَّوكثيرَّالع ْشبَّيعود َّإلىََّّيبعثوَنَّم 

َّفي خبرهمَّبذلك  .قومه 



 َّْلميَّعلَمكم ْلَمَّفلقدََّسبَقَّع  َّالع  َّهللا َّيقولَّلهم:َّإن نيَّرائدكم،َّإن نيَّالذيَّأمتلك  فرسول 

 .وأناَّعالٌمَّبماَّمضىَّوماَّهوَّاآلنَّوماَّسيأتي

 ● َََّّجد اًَّفيَّهذه َّالمحط ةَّوهيَّالمحط ةَّالثامنةَّ)الم َّالواضحة  نَّالم جريات  ْحشر(َّم 

َّ َّالقيامة  َّاألحياءَّالذينَّكانواَّأمواتاًَّوب عثواَّاآلنَّسي حشروَنَّحْشراًَّبات جاه َّساحة  فإن 

َّستجري؟ َّأحداث  ،َّوأيُّ  !الك برى..َّأي ة َّساحة 

 َّنَّالتغيير َّالهائلَّم  نَّالمشهد  َّسريعةًَّخاطفةًَّم  َّبينَّأيديكمَّص ورةً،َّلقطات  وضعت 

ْتَّفيَّس َّ َّلقمانَّلولده،َّوفيَّالكونيَّالكبير..َّوهذه َّإشاراٌتَّمر  ،َّفيَّوصي ة  ورة َّالحج 

نَّأهم َّ وجزةٌَّعنَّالبْعثَّالذيَّه وَّم  ..َّإن هاَّبياناٌتَّم  حديَثَّرسولَّهللاَّمعَّبنيَّعمومته 

َّهذهَّالمحط ة  .م جريات 

 ََّّبعدَّأنَّي بعثوا َّاألحياء  َّاألموات،َّوه ناكَّحْشر  ،َّوهناكَّبْعث  َّالكونيُّ ناكَّالتغيير  فه 

نَّق بورهم  .م 

 ن99ََّّصفحةَّفيَّ[7جَّاألنوار:َّ]بحار طبة ََّّم  َّفيهاَّوالكالم ََّّاألوصياءَّل سي دََّطويلة ََّّخ 

هٌَّ وج   :ولكمَّليَّم 

 (ََّلَّيومَّالحْشرَّيوَم ع  َّوالتعريف،َّج  يَّالوعظ  نَّذ  َّوالتصريفَّم  اسمْعَّياَّذاَّالغفلة 

َّ َّوالَحباء  َّوالس ؤال  َّأعماَلَّاألنامَّ،ََّّ–أيَّالعطاءََّّ–العَرض  َّإليه  والنكال،َّيوَمَّت قل ب 

َّع يونهاَّوت حصىَّفيهَّ نَّالنفوسَّأحداق  َّم  َّاآلثامَّ،َّيومَّتذوب  ََّّ–جميع  األحداقَّجْمع 

ََّّ–حْدقةَّوهيَّسوادَّالعينَّ َّنفس  نَّكل  قَّم  َّماَّفيَّبطونهاَّ،َّوت فر  َّالحوامل  وتضع 

ْسنَّعمارتها،َّ َّلبيبها،َّإْذَّنكرْتَّاألرضَّبعدَّح  وجيب ها،َّويحارَّفيَّتلكَّاألهوالَّعقل 

قََّّ–وتبد لْتَّبالَخلَقَّ نَّمعادنَّالغيبَّأثقالها،َّبعدَّأنيَّ–التمز  قَّزهرتها،َّأخرجْتَّم 

َّالَحذَرَّإْذَّعاينواَّالَهوَلَّالشديدَّفاستكانواَّ َّ–ونفضتَّإلىَّهللاَّأحمالها،َّيومَّالَّينفع 

ءَّ ليسَّهناكَّمنََّّ–وع رفَّالم جرمونَّبسيماهمَّفاستبانواََّّ–إن همَّداخرونَّأذال 

َّعلىَّرؤوسَّالمألَّ ورَّبعدَّط ولَّفانشقْتَّالق بَّ–أسرارَّالحقائقَّمكشوفةَّوالفضائح 

ها،َّفَظهَرَّ طاؤ  َفَّعنَّاآلخرةَّغ  انطباقها،َّواستسلمْتَّالن فوسَّإلىَّهللا َّبأسبابها،َّك ش 

َّي رادَّبهاَّمد اًَّمد اً،َّواشتد َّ د ْتَّألمر  َّدك اًَّدكا،َّوم  ها،َّفد ك ْتَّاألرض  للخلقَّأنباؤ 

َّإلىَّالَمحشرَّزْحفاًَّزْحفا بادرونَّإلىَّهللاَّشد اًَّشد اً،َّوتزاحفْتَّالخالئق  د َّالم  ،َّور 



َّجد ياًََّّ-المجرمونَّعلىَّاألعقابَّرد اًَّرد اً،َّوجد َّاألمر ويحَكَّياَّإنسانََّّ–صارَّاألمر 

اَّ بواَّللحسابَّفرداًَّفرداً،َّوجاءَّرب َكَّوالملكََّصف اًَّصف اً،َّيسألهمَّعم  جد اًَّجد اً،َّوق ر 

ش عاًَّأبصارهم،َّأمامه مَّالحسا يئَّبهمَّع راة َّاألبدان،َّخ  ب،َّعملواََّحْرفاًََّحْرفاً،َّوج 

نَّورائهمَّجهن مَّيسمعونَّزفيرهاَّويرونَّسعيرها،َّفلمَّيجدواَّناصراًَّوالَّولي اًَّ وم 

راعاًَّإلىَّمواقفَّالحشرَّي ساقونَّسوقا،َّفالسماواتَّ ،َّفه مَّيَعدونَّس  نَّالذ ل  ي جيرهمَّم 

لَّللك ت ب،َّوالعبادَّعلىَّالصراطَّوجلتَّق لوبهمَّيظن ونَّ ج  َّالس  مطوي اٌتَّبيمينهَّكطي 

َّلهمَّبالكالمَّأولياءَّعلي  َّوآلََّّ–ؤذَنَّلهمَّفيتكل مونَّأن همَّالَّيسلمون،َّوالَّي َّ الذينَّي ؤذن 

َّ قْتَّأيديهمَّوأرجل همََّّ–علي  ت َمَّعلىَّأفواهم،َّواست نط  والَّي قبَلَّمنهمَّفيعتذورن،َّقدَّخ 

ي زَّبينَّ نَّالقلوبَّحينَّم  َّماَّأَشجىَّمواقعهاَّم  نَّساعة  بماَّكانواَّيَعملون،َّياَّلَهاَّم 

َّوفر ثلَّهذاَّفليهربَّالهاربون،َّإذاَّالفريقين:َّفريٌقَّفيَّالجن ة  نَّم  يٌقَّفيَّالسعير،َّم 

َّاآلخرةَّلهاَّفليعمْلَّالعاملون  .(كانْتَّالدار 

 ًَّباشرا َّالتصاقاًَّم  ق  َّالمحط ةََّالثامنةََّتلتص  َّلكمَّأن  فيَّبدايةَّحديثيَّفيَّهذه َّالحلقةَّبي نت 

َّأ خرى..َّهناكَّالتص نَّجهة  َّم  َّالتاسعة  َّوبالمحط ة  نَّجهة  َّم  َّالسابعة  اٌقَّشديدٌَّبالمحط ة 

َّفيَّهذه َّالمحط ات َّ  .وتمازٌجَّبينَّالم جريات 

 ● َّ:َّاألصلي ةَّجاءْتَّهذهَّالصياغة َّوجيب ها(َّفيَّالمصادر  َّنفس  نَّكل  قَّم  قوله:َّ)وت فر 

َّوحبيبها(َّوهذاَّهوَّاألْصل َّنفس  َّبينَّك لُّ ق   .)وي فر 

 ● َّب َّيعيش  ْسنَّعمارتها(َّتبد لْت..َّكاَنَّاإلنسان  َّقوله:َّ)إْذَّنكرْتَّاألرضَّبعدَّح  حال 

َّوحال..َّتَغي رْتَّاألمور..َّقوله:َّ)نكرْتَّاألرض(َّأيَّصارْتَّ َّوحال  وانتقَلَّإلىَّحال 

َّ َّعليناَّفيَّأشراط  ْتَّاألحداث  نه َّالنفوسَّبعدَّالذيَّكانَّوكان..َّمر  نكراًَّتتنف رَّم  شيئاًَّم 

َّبعدَّذلكَّ َّوإفسادَّوماذاَّسيصنع  نَّفَساد  َّم  َّاألرض  َّأشرار  َّوماذاَّسيفعل  الساعة 

نَّا  .لفضاء،َّإن همَّأقوام َّيأجوجَّومأجوجالقادمونَّم 

 ● َّ نََّغيب نَّق بورهمَّوم  َّم  روجَّاألموات  نَّمعادنَّالغيبَّأثقالها(َّخ  قوله:َّ)أخرجْتَّم 

َّغيب َّالت راب زانة   .الت راب،َّفقدَّغابْتَّأجزاءهمَّفيَّخ 



 ● َّ َّفيَّهذه َّالَمحط ة  َّالقيامة  َّعنَّيوم  َّتتواصل  ها(َّاألنباء  قوله:َّ)فظهَرَّللخلقَّأنباؤ 

نَّحينماَّيب َّم  َّاألموات  َّالهائلَّبالظ هورَّالواضح،َّوحينماَّي بعَث  دأَّالتغييرَّالكونيُّ

َّالقيامة َّالعظيمة..َّإن هاَّساحة َّيوم   .ق بورهمَّوحينماَّي حشرونَّإلىَّالساحة 

 ● ََّّلكثرة َّالخالئق..َّفهي َّواسعةًَّوتت سع  َّي رادَّبهاَّمد اًَّمد اً(َّستكون  د ْتَّألمر  قوله:َّ)وم 

نَّالجان..َّالمالئكةَّأعدادهاَّهائلة،َّت َمدَُّّمد اًَّحت ىَّتَسعَّ نَّالمالئكةَّوم  الخالئقَّم 

َّ َّكذلكَّوسائر  َّأعدادهاَّهائلةَّوالبشر  َّوالوحوش  َّأعدادهمَّهائلة،َّالحيوانات  والجانُّ

 .المخلوقاتَّاأل خرى

 ● َّنَّعند رادَّالذينَّي بادروَنَّم  اَّأنَّالم  بادروَنَّإلىَّهللا َّشد اًَّشد اً(َّإم  قوله:َّ)واشتد َّالم 

َّأنف سهمَّو َّت حد ثناَّأن  َّالنارَّتدفعهم..َّفالروايات  همَّالصالحونَّأوَّأن همَّي بادرونَّألن 

َّعنَّ ونَّأمامها،َّوسيأتيَّالحديث  َّالمحشرَّناٌرَّهائلةَّيفر  َّالناسَّإلىَّساحة  الذيَّيدفع 

 .هذا

 ● َّد َّالمجرمونَّعلىَّاألعقابَّرد اًَّرد اً(َّإن همَّيبحثونَّعنَّالنجاة،َّوس ب ل قوله:َّ)ور 

دٌَّوآ حم  َّسي رد وَنَّرد اًَّرد اًَّالنجاةَّم  َّالم جرميَنَّأعداءَّعلي  َّوآلَّعلي  د،َّولكن  حم  َّم   .ل 

 ● َّ َّصوت  نَّورائهمَّجهن مَّيسمعونَّزفيرهاَّويرونَّسعيرها(َّالزفير  قوله:َّ)وم 

جهن م،َّإن هاَّوراَءهمَّالَّيَرونهاَّبأعينهمَّوإن ماَّيسمعونَّزفيرهاَّويَروَنَّسعيرها،َّ

َّحرارتهاَّفيَّالجو َّ َّهوَّآثار   .والسعير 

 ● َّ.. (َّإن همَّأعداء َّعلي  َّوآلَّعلي  نَّالذ ل  قوله:َّ)فلمَّيجدواَّناصراًَّوالَّولي اًَّي جيرهمَّم 

َّعليهمَّد عاء َّرسولَّهللاَّ َّالغدير:َّ”َّصل ىَّهللاَّعليهَّوآله“إن همَّالذينَّيَنطبق  فيَّبيعة 

ََّمنَّعاداهَّوانصْرََّمنَّنصرهَّواخذْلََّمنََّخذَله“ ََّمنَّواالهَّوعاد  م َّوال  فَمنَّ”..َّال له 

موعي وال  .يَّعلي اًَّليسَّفيَّهذه َّالج 

 ًََّّفإن ناَّنبتعد َّعنَّهذه َّاألجواء..َّك ل ماَّواليناَّعلي ا بقَْدرَّوالئناَّل علي  َّوبقَْدرَّن صرتناَّل علي 

َّأشد َّابتعدناَّكثيراًَّعنَّهذهَّالمواقع َّأشد َّونصرناَّعلي اًَّبنحو   .بنحو 

 ● راعاًَّإلىَّمواقفَّالحشرَّي ساقونَّسوقا(َّال َّعنَّأعداءَّقوله:َّ)فه مَّيَعدونَّس  حديث 

َّ نهمََّمنَّتسوق ه َّالنار..َّتلَكَّالنار  نهمََّمنَّتسوق ه َّالمالئكةَّوم  ..َّم  علي  َّوآلَّعلي 

َّ َّالقيامة..َّفليسَّالحديث  نَّق بورهمَّإلىَّساحة  َّالذينَّخرجواَّم  الم رعبةَّالتيَّتسوق 



َّعنَّهذهَّالجموعَّ ،َّوإن ماَّالحديث  َّعلي  َّوآلَّعلي  نَّأولياء  عنَّاآلمنينَّالم طمئن ينَّم 

 .لغادرةَّالعاثرة َّالحظ َّا

 َّوتلَكَّالجموعَّالنائمة َّفيَّمقابرَّالنومَّالَّتدريَّماذاَّتصنع..َّإن هاَّحائرة،َّفالَّهي

َّوالنجاة َّ َّالشفاعة  َّأنَّتتواصلَّمعَّأ ولئَكَّاآلمنينَّالم طمئن ينَّفيَّساحات  بال تيَّتستطيع 

َّواضطراب َّوالفالح..َّوالَّه مَّمعَّالم جرمين..َّه مَّفيَّحيرة ،َّه مََّخوف  ،َّفناٌرَّوالفوز 

الٌظَّشدادٌَّيسوقوَنَّالذيَّي ريدَّأنَّ َّالَمْحشر،َّومالئكةٌَّغ  َّالجميَعَّإلىَّساحة  تسوق 

ًَّ راعاًَّيركضونَّإلىَّمواقعَّالحْشر..َّي ساقوَنَّسوقا  .يتخل ف،َّفه مَّيَْعدوَنَّس 

 ● َّ قوله:َّ)والعبادَّعلىَّالصراطَّوجلتَّق لوبهمَّيظن ونَّأن همَّالَّيسلمون(َّالصراط

 !..تساقط َّكثيرونَّفيَّهذه َّالمرحلةَمرحلةٌَّخطيرةٌَّجد اً..َّسي

 (ََّّوتوضيح َّوشْرح َّل ماَّيَجريَّفي نَّتعريف  َّماَّتقد مَّم  َّوجيز  َّفيهاَّبنحو  وقفةَّأ لخ ص 

َّالثامنةَّوهيََّمحط ة َّالمحشر  .(الَمحط ة 

 ● َََّّوَردَّبعٌض ََّطويلة  طبة  نَّخ  نَّجانب َّم  َّأميرَّالمؤمنينَّفيماَّقرأته َّم  جاءَّفيَّكالم 

د َّالمجرمونَّ َّفإن ه َّتحد َثَّعنَّالم جرمينَّفقال:َّ)ور  منهاَّفيَّالكتابَّالذيَّبينَّيدي 

َّهللاَّعليه“علىَّاألعقابَّرد اًَّرد اًَّ،َّوجد َّاألمر(َّإلىَّأنَّيقولَّ يئَّبهمَّ”:َّصلوات  )وج 

 .ن(ع راة َّاألبدا

 َّن َّالناسَّجميعاًَّي حشرونَّع راةَّأ خذْتَّم  نَّأن  َّم  هذه َّالص ورة َّالموجودةَّفيَّاألذهان 

َّي رد دونهاَّوأقنعوناَّبهذه َّالف ْكرة..َّوحينماَّنَقرأ َّ طباء  َّالناصبي ة..َّوأَخذََّالخ  الثقافة 

د َّهذه َّالمضامينَّك ن اَّنَْفهم َّاألدعيةََّب َحَسبَّماَّرب اناََّمراجع نا فيَّك ت بهم،ََّّاألدعيةََّوتَر 

َّالديني ةَّوماَّه وَّ طبائناَّوماَّوجدناه َّفيَّد روسَّالحوزة َّالعلمي ة  نَّخ  وماَّتعل مناه َّم 

ْبرَّفضائي اتناَّالديني ة..َّولكن ناَّحينَّنَعود َّ َّع  َّالثقافةَّالشيعي ة،َّوماَّي بَث  موجودٌَّفيَّساحة 

َّبتفسيرهمَّوإلىَّأحاديثهمَّوحينَّنَعود َّإلىَّثقافته فس ر  مَّاألصيلةَّفهذاَّإلىَّق رآنهمَّالم 

َّفقط َّعلي  َّوآلَّعلي  َّبأعداء  جودََّله..َّإن هَّأمٌرَّيتعل ق   .أمٌرَّالَّو 

 نَّمقطعَّعندَّوقفة  :الجنان[َّ]مفاتيحَّكتابَّفيَّالثماليَّحمزةَّأبيَّد عاءَّم 

 ََّّفيَّالنفسَّالبشري ةَّالتيَّتَقود َّاإلنساَن َّالسي ئة  اَّجاءَّفيهَّوه وَّيتحد ثَّعنَّالطبيعة  مم 

َّوآلَّم َّ د  حم  دبعيداًَّعنَّم   :حم 



 (َّنَّبينَّاألشهاد،ََّّ–أيَّفضلَكَّوجودكََّّ–إلهيَّلوَّقرنتنيَّباألصفادَّومنعتنيَّسيبَك م 

ْلَتَّبينيَّوبينَّاألبرارَّ ودللَتَّعلىَّفضائحيَّع ي وَنَّالعباد،َّوأمرَتَّبيَّإلىَّالنار،َّوح 

َّرجائيَّمنكََّ  .(..ماَّقطعت 

 ● َّْلَتَّبينيَّوبينَّاألبرار(َّع نوان َّالحقي”َّاألبرار“قوله:َّ)وح  َّفيَّداللته  قي ةَّالكاملة 

دَّ حم  دٌَّوآلَّم  حم  طلقةَّم  نَّالمراتبَّ”َّعليهمَّالسالم“الم  َّعلىَّأوليائهمَّم  ولكن ه َّي طلَق 

نَّمراتبَّاألبرار َّجد اًَّم   .العاليةَّجد اًَّوحت ىَّعلىَّالمراتبَّالواطئة 

 ََّّسي دَّاألوصياءَّحين َّمضمونَّكالم  ْلَتَّبينيَّوبينَّاألبرار(َّه وَّنفس  قوله:َّ)وح 

د َّالمجر َّيقول:َّ)ور  مونَّعلىَّاألعقابَّرد اًَّرد اً،َّوجد َّاألمر(َّهؤالءَّه مَّالذينَّي حال 

َّبهمَّإلىَّالنار،َّوهؤالءَّه مَّالذينَّ فيماَّبينهمَّوبينَّاألبرارَّوهؤالءَّه مَّالذينَّي ؤَمر 

َّبينهمَّوبينهمَّاألبرارَّفهؤالءَّالَّيأتونَّ اَّالذينَّالَّي حال  َّبهمَّع راة َّاألبدان..َّأم  ي جاء 

 .ع راةًَّيومَّالقيامة

 َّ َّهذاَّالمطلبَّالَّألن ه َّه وَّأهمَُّّالمطالبَّفيَّهذه َّالمحط ة،َّولكن نيَّأ ريد َّأنَّإن ماَّأتناول 

طباَءناَّ َّع لماَءناَّوخ  َّالكتابَّوالعترة،َّوأن  َّثقافتناَّبعيدةٌَّعنَّثقافة  أ بي نَّلكمَّأن 

َّعنَّواديَّالكتابَّوالعترة َّبعيد  كونَّفيَّواد   .يتحر 

 ● إلىَّأنَّيقولَّالد عاءَّالشريف: 

 (َّوانقلنيَّإ َّبالتسويف  لىَّدرجةَّالتوبةَّإليك،َّوأعن يَّبالب كاءَّعلىَّنفسيَّفقدَّأفنيت 

َّأسواءَّحاالًَّمن يَّ نَّخيري،َّفمنَّيك ون  َّمنزلةََّاآليسينَّم  َّع ْمري،َّوقدَّنَْزلت  واآلمال 

ده َّلرقدتيَّولمَّأفرشه َّبالعملَّالصالحَّ َّلمَّا مه  ثلَّحاليَّإلىَّقبر  َّعلىَّم  إنَّأناَّن قلت 

َّمصيريَّوأرىَّنفسيَّت خادع نيَّلضجعتي،َّوماليَّالَّأبكيَّوالَّ أدريَّإلىَّماَّيك ون 

َّإلىَّمحط ةََّّ–وأياميَّت خاتلني،َّوقدَّخفقْتَّعندَّرأسيَّأجنحة َّالموتَّ نَّبعيد  إشارةٌَّم 

روجَّنفسيَّأبكيَّل ظ لمةَّقبريَّأبكيَّل ضيقََّّ–االحتضارَّ فماَّليَّالَّأبكي؟!َّأبكيَّل خ 

َّإياي،َّأبكيَّل خ روجيَّمنَّقبر َّونكير  نكر  يَّع رياناًَّذَليالًَّحامالًَّلَحديَّأبكيَّلس ؤالَّم 

َّ َّفيَّشأن  ةًَّعنَّيمينيَّوأ خرىَّعنَّشمالي،َّإْذَّالخالئق  ثقليَّعلىََّظهري،َّأنظ رَّمر 

ستبشرةٌَّ َّم سفرةٌَّضاحكةٌَّم  َّشأٌنَّي غنيه،َّوجوهَّيومئذ  َّمنه مَّيومئذ  َّامرئ  غيرَّشأنيَّلك ل 

َّعليهاَّغبرةٌَّترهق هاَّقترةٌَّوذل ةٌَّ جوهَّيومئذ   .(..وو 



 ● وجيَّمنَّقبريَّع رياناًَّذَليالًَّحامالًَّثقليَّعلىََّظهري(َّهذه َّقوله:َّ)أبكيَّل خ ر

َّالد عاءَّ َّفيَّمقام  َّعليهاَّاإلنسان،َّواإلنسان  َّيكون  الص ورة َّهيَّص ورةٌَّألسوأَّحالة 

نَّأدب َّالد عاء تزل فاًَّبينَّيديَّهللاَّس بحانهَّوتعالى..َّفهذاَّم  تمل قاًَّوم   .الب د َّأنَّيكوَنَّم 

 َّ ناَّعليناَّأنَّنتوق عَّفيَّأنفسناَّهذه َّالتقصيرَّدائماً..َّإمام  َّالمعاني،َّعليناَّأنَّنعيَشَّحالة 

َّبهذاَّالد عاء َّإليه  َّأصحابه   :الصادقَّكانَّيدعوَّألحب 

 (نَّحد َّالتقصير  .(الَّأخرجَكَّهللا َّم 

 َّلَّوليَسَّلهاَّآخر،َّألن ناَّإذاََّخرجنا َّلهاَّأو  نَّحد َّالتقصيرَّذَْهبناَّفيََّمتاهة  إذاَّخرجناَّم 

نَّحد َّالتقصيرَّفقدَّوثقناَّب َّزماننا..َّم  أنف سناَّوإذاَّوثقناَّبأنف سناَّفإن ناَّقدَّابتعدناَّعنَّإمام 

َّ َّالحسينَّفيَّزيارة َّوارث:َّ)عبدَكَّوابن  ثلماَّن خاطب  َّعبيد..َّم  َّشيئاًَّنَحن  َّالَّنَملك  نحن 

َّعبيدهمَّوالعبد َّماَّفيَّيده َّلمواله..َّعليناَّأنَّ َّبالرق(َّنحن  قر  َّأمتَكَّالم  عبدَكَّوابن 

َرَّأحوالناَّبهذه َّال َّأدبَّنتصو  َّالتمل قَّونَحٌوَّمنَّأنحاء  نَّأنحاء  ص ورة..َّهذاَّنَحٌوَّم 

دَّبماَّه مَّه م حم  َّم  َّوآل  د  حم   .الدعاء..َّولذاَّدائماًَّأقولَّهذهَّاألدعية َّلناَّوالَّعالقةََّلهاَّبم 

 ََّّهذه َّاأللفاظَّلها َّإذاَّافترضناَّأن  د،َّإال  حم  َّم  َّوآل  د  حم  هذه َّاألدعية َّلناَّوليسْتَّل م 

َّالَّنَ َّماَّنَعرفه ،َّدالالٌتَّنَحن  َّالعَربَّوإن ماَّه ناكَّد الالٌتَّتتجاوز  عرفها،َّلَيسْتَّفيَّل غة 

َّعلىَّذلك ستبعدَّجد اً،َّالَّدليلَّيدلُّ  .وهذاَّأمٌرَّم 

 ََّمنَّإلىَّنصيحتي، ،َّوآلَّلعلي  ََّّم حب  ََّّك ل ََّّإلىَّونصيحتيَّأ حب   :أقولَّعلي 

 َّالَّتثقواَّبأنفسكم،َّوالَّتثقواَّبعقولكم،َّوالَّتثقواَّبقلوبكم،َّوالَّتثقواَّبأعمالكم..َّنعم

ن اَّأنَّنَحترَمَّع قولنا..َّن حاولَّأن،َّن ط هَرَّق لوبناَّبقَْدرَّ نَحترم َّع قولناَّألن همَّه مَّأرادواَّم 

ماَّنستطيع،َّن حاولَّأنَّنعمَلَّبقْدرَّماَّنتمك نَّوإْنَّكانْتَّأعمال ناََّمعيبةًَّوناقصة،َّ

َّزماننا،َّعليناَّأنَّنعيَشَّحالةََّو َّذلك..َّعليناَّأنَّنجعَلَّث قتناَّفقطَّبإمام  َّبك ل  لكن ناَّالَّنَثق 

َّ َّالعمائم  رهاَّأصحاب  َّالتيَّي كر  التقصيرَّمعَّأنف سناَّدائماً..َّولكنَّالَّبألفاظَّالم جامالت 

َّلهمَّ َّك ت بهم..َّولكنَّحينماَّالَّت ذكر  قد مات  ورجالَّالدينَّأوَّي ظهروَنَّتواضعهمَّفيَّم 

َّالد نياَّوالَّتقعد َّحينئذ َّس َّ  !..لسلة َّاأللقابَّالطويلةَّتقوم 


