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 المحّطات   في الكالم   تقدَّم هذا.. الطويل َطريقنا محّطات   في يتواصل   الحديث   الزال 

هوق ثانياً: االحتضار، أوالً: التالية: وح، ز  ّطلَع، َهول ثالثاً: الر   بك لّ  القبر رابعاً: الم 

هّمة   العناوين سائلة القبر، َضْغطة القَبر، )وْحشة   المحّطة هذه   في الم   القبر، م 

 عناوين: عدّة   على وتَشتمل   الساعة أشراط   سادساً: الرجعة، خامساً: برزخ(ال

 ومأجوج، يأجوجَ  ه جوم األرض، في واإلفساد الفساد انتشار   االرض، دابّة   )ظ هور

 الصور.. نْفخ   سابعاً: الكونيّة( واالضطرابات   واالرتجاجات   االهتزازات   بداية  

 إحياء   بعدها الثانية والنفخة   فناء، الموت   وبعد موت   بعدها األولى النفخة   نفختان:

 الكونيّة التغيّرات   فيها: الم جريات أهم   الَمحْشر الثامنة: الَمحّطة بقاء.. اإلحياء وبعد

زاوجة   الهائلة، الكبيرة    ساحة   إلى الخالئق   حْشر النشور، يوم   إنّه   لألجساد األرواح   م 

 .الكبرى القيامة

 الك برى القيامة   وهي: التاسعة   الَمحّطة عن حديثي سيكون   الحلقة هذه   في 

   ن أين أبدأ وأقول  هذا الكالم بلسان الحقيقة  الكاملة.. الكتاب في الحقيقة  ال أدري م 

الكريم تحدََّث كثيراً وكثيراً وكثيراً جدّاً عن القيامة الك برى.. أّما األحاديث  فعندنا 

ن عدٍد من األحاديث  الكثير والكثير والكثير وعندن ّما تتوقّعون م  ا ما ه و أكثر م 

حّمد  حّمٍد وآل  م   .”صلوات  هللا وسالمه  عليهم“والروايات  الكثيرة التي وردْت عن م 

  ن أنّني ن حلقات  هذا البرنامج م  ل ذا فإنّي سألتزم  بما ذكرت ه  في الحلقة  األولى م 

ّما تَحدّثْت اآليات  والروايات  عنه..  سأختار  لكم ص وراً، لَقطاٍت، مشاهد جوانب م 

فإنّني ال أستطيع  أن أ غّطي هذا الموضوع الواسع جدّاً في حلقاٍت محدودةٍ ضيّقة  

 .الوقت



   ن محّطات  طريقنا الطويل البعيد هذا، وك ل  القيامة  الك برى هي أكبر  محّطٍة م 

قدّمٍة لهذه الَمحّطة  الك برى ْكر هي بمثابة  م  تقدّمة  الذ   .المحطات  الم 

  ●  نفسي على أطرحه   سؤال: 

 هل أَمتلك  ص ورةً قريبةً عن يوم القيامة  حتّى ولو في م ستوى التخيّل؟ 

 وكاّل..! إذاً كيف أستطيع  أن أرسَم لكم لوحةً عن يوم القيامة  كاّل، وكاّل : الجواب ،

 !الك برى؟

  عطيات  الكثيرة  بين ن خالل  تلّمس ما جاَء في الم  إنّها م حاوالت  أ قن ع  عقلي بها م 

 .أيدينا.. لكنَّ القضيّةَ أكبر وأكبر

 ( دن الصفيح ومدينة ديز –وقفة تقريب للف ْكرة بمثال  /ني النداألطفال في م 

Disneyland) 

 ●  ن جهاته  فْضالً عن أن ره ، أن نَتخيّله  بجهٍة م  يوم  القيامة  يوم  ال نَستطيع  أن نَتصوَّ

 .نتصّوره  بك لّه

  ّراً اآليات  التي جاءْت في كتابنا الكريم تتحدّث  عن يوم القيامة  وما جاء ال أ خفيكم س 

لروايات  الكثيرة  جداً.. إذا أردنا أن عنهم في تفسيرها وما جاء في األدعية  وفي ا

نجمَع الن صوَص التي تَرتبط  بتفسير آيات  الق رآن  حول يوم  القيامة  وأضفنا إليها ما 

َطب  الطويلة  وفي أجوبتهم على أسئلة  َمن  جاَء في األدعية  وفي الزيارات  وفي الخ 

جلّد دّة  م   .اتيسأل عن يوم القيامة.. فإنّه  سيحتاج  إلى ع 

   راودتي ل حديث ها أستطيع  أن أستحضرها في ذهني ل كثرة  م  أكثر  هذه  المعاني وأهم 

توفّرة،  عطيات  الم  فقاً ل هذه الم  العترة الطاهرة، ولكنّني ال أستطيع  أن أرسَم لوحةً و 

 وإنّها لن تكوَن لوحةً حقيقيّةً قطعاً، ولكنّني ال استطيع  أن أتخيَّل ص ورةً تَجمع  ك لَّ 

ن معنى، وأنا أعتقد  أنَّ تصّوري  عطيات.. إنّه  يوم  هائل  بك ّل ما ل هذه الكلمة  م  هذه  الم 

هذا للعظمة  ليس صحيحاً، ألنّني أتصّور  العََظمةَ ب َحَسبي، وستكون  العظمة  ب َحَسب 

فقاً ل م ستوى تفكيري.. ولكن ماذا أصنع  وأنا  تصّوري ليسْت بعظمٍة ألنَّها عظمة  و 

 .أ حدّثكم عن هذه  المحّطة  الكبيرة  الهائلة  العظيمة



 ●  ي مكنني أن أ عبَّر عن يوم  القيامة  أنّه  التجلّي التام لهذا اإلْسم الذي ن ردّده  في

هذا اإلْسم وهذا الع نوان يتجلّى بتمامه  وكماله  في يوم  ”.. مالك  يوم الدين“صلواتنا: 

ناك القيامة  الك برى، إنّه  يوم  ا لدين، وفي يوم الدين تتجلّى مالكيّة مالك  يوم الدين.. فه 

عتها وال نَستطيع  أن نتخيّل  عدد مظاهرها  .الرحمة  التي ال نَستطيع  أن نتصّوَر س 

  وه ناك الغََضب  الذي ال نَستطيع  أن نتصّوره  وال نستطيع  أن نتخيّل عدد مظاهره

نّه  التجلّي التام بالنسبة  ل مدارك  ع قول  البشر، أيضاً.. وه ناك وهناك.. يوم  القيامة  إ

ل مدارك  ع قول المالئكة، ل مدارك  عقول الجن، ل مدارك  عقول الحيوانات.. 

فالحيوانات  تَمتلك  عقالً ب َحَسبها وإاّل كيف ست حشر  وت حاسب؟! إنّها أ َمم  أمثالنا 

 .بصريح الكتاب الكريم

 ●   ْدرة  هللا  س بحانَه  وتعالى فيما ي عطيه  ألوليائه، ويتجلّى القيامة  الك برى تتجلّى ق

ن جمال  إبداعه.. وما الجنان  التي ال نَستطيع  أن  إبداع ه  في جمال  ما سي رى م 

دودَ لها..  ن ذلَك اإلبداع  والقضيّة  ال ح  ر جمالها كما هي هي إاّل ص ورة  م  نتصوَّ

ه  س ب ن جمال  إبداع  حانَه  وتعالى في أّول  المراتب، ونَحن  ال نَستطيع  الجنان  ص ورة  م 

ر ذلَك الجمال، وكذاك األمر  هو هو في الجانب اآلخر في النار وما  أن نتصوَّ

 .يَرتبط  بها في جهنّم وما يتعلّق  بها

 ن البسملة بعد 4 اآلية في وح   المالئكة   }تعرج   المعارج: س ورة م   يومٍ  في إليه والر 

 .سنة{ ألف مسينخ مقداره   كانَ 

  اآلية تتحدّث  عن معارج المالئكة في يَوم القْدر.. لكنّهم صلوات  هللا  عليهم حين

يتحدّثون في بيان معنى هذه  اآلية  ي رابطون فيما بينها وبين ما يجري في القيامة 

عقّدة.. خمسون ألف سنة إنّه  يَوم  القَْدر، لَيلة  ال ْفرة  م  ش  ْفرة و  قَْدر تتنّزل  الك برى. هذه ش 

ّجة بن  د، وفي َزماننا َهذا تتنّزل  على الح  حمَّ ٍد وآل  م  حمَّ وح  على م  فيها المالئكة  والر 

 .”صلوات  هللا  وسالمه  عليه“الحسن 

   ن الفَْجر يبدأ  الع روج، ها هم يعودون }تعرج سالم  هي حتّى َمطلع الفَْجر.. وم 

وح  إليه{  .المالئكة  والر 



  وثيق فيما بين س ورة المعارج وس ورة القْدر.. وسأعود  إلى هذا الَمطلب ه ناك ترابط

في الحلقات  القادمة.. في صبيحة  لَيلة  القَْدر تَنتهي َمراسم  لَيلة  القَْدر بالنزول  على 

ي المعارج  .إمامنا، تبدأ مراسم  يوم  القَْدر بالع روج إلى ذ 

  ن س ورة المعار 3في اآلية ي المعارج * تعرج  المالئكة  بعد البسملة م  ن ّللّا  ذ  ج: }م 

ن أسمائه   وح إليه  في يوٍم كان مقداره  خمسين ألف سنة{ فذ و المعارج م  والر 

وح  فيها تعرج  هذه   قداره .. المالئكة  والر  س بحانه  وتعالى. فيوم  القَْدر هذا ه و م 

 .المعارج

 ● حّمديّة  ا دتّها في َمرحلة  الرجعة  الدولة  الم  لع ظمى ت حدّثنا أحاديثهم الشريفة أنَّ م 

عراج  يوم القَْدر للمالئكة  إلى حيث  يعرجون.. خمسوَن  خمسوَن ألف سنة وهي م 

ن حساب عالم الرجعة.. دولة  م حّمٍد  إنّها الدولة  ” صلَّى هللا عليه وآله“ألف سنة م 

حّمديّة الع ظمى  .الم 

 تهم إنّه  يمتد  إلى خمسين ألف سنة.. روايات هم ت خبرنا يوم  القيامة  في أحاديثهم في ثقاف

ن هذه  المواقف يمتد  إلى  أنَّ يوَم القيامة  يَشتمل  على خمسيَن موقٍف وك ّل موقٍف م 

ألف سنة.. قْطعاً هذه السنوات  ك ل  مقطعٍ ب َحَسبه، فسنوات  الرجعة  تَختلف  عن 

نذ بدايات  َعْصر الظ هور الشريف، سنواتنا اآلن، ألنَّ حركةَ األفالك  تبد أ بالتغيّر  م 

، وسنّي  ول ذا فإنَّ التقويَم السنوي سيختلف، فسنّي الرجعة  ب َحَسب عالم الرجعة 

ي المعارج في يوم القْدر ب َحَسب يوم القْدر وب َحَسب هذه   ن اإلمام إلى هللا ذ  الع روج م 

نّي القيامة الك برى ب َحَسب عالم   ن القوانين المعارج، وس   القيامة  وما يَجري وي طبّق  م 

ْفرة ه ناك تَرابط  فيما بيَن ليلة  القَْدر ويومها، وفيما بين  والس نن.. ولكن ه ناك ش 

حّمٍد الع ظمى  وفيما بين يوم القيامة.. ه ناك ” صلَّى هللا  عليه وآله“الرجعة  ودولة  م 

ن األسرار والحقائق  ربّما نَستطيع  أن نتلمَّ   س بعضها في ق رآنهم، في حديثهمم 

 ً  .ولكنّنا ال ن درك  الحقيقةَ الكاملةَ قَْطعا

 صفحة ج[ البرهان: ]تفسير في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام   حديث   عند وقفة 

 :الشريف الكافي كتاب عن منقول وهو (15) الحديث 118



 ( فحاسب وا … ل: قا” عليه السالم“بسنده  عن حْفص بن غياٍث، عن إمامنا الصادق

قداره  ألف  أنفسك م قبل أن ت حاسب وا عليها، فإنَّ للقيامة  خمسيَن موقفاً، ك ل  موقٍف م 

 .(سنة، ث م تال: }في يوٍم كان مقٰداره  َخمسين ألف سنة{

  حّمد حّمٍد وآل  م  فهذا واضح  في كلماتهم، واألحاديث  وفيرة  وعديدة  في ك ت بنا عن م 

ن أنَّ مواقَف يو ن مواقفها يستمر  م  ل  إلى خمسين، وأنَّ ك لَّ موقٍف م  م القيامة  تص 

إلى ألف سنة.. قْطعاً ليس بسنّي الد نيا التي نعيش  فيها اآلن.. فإنَّ سنّي الد نيا هذه  

ْبر عْصر  ستتغيّر  عند بدايات  َعْصر الظ هور المهدوي، وهذا التغيّر يستمّر ع 

ا حينما ينتق ل  الكالم  إلى يوم  القيامة  فإنَّ األْمر  سيتغيّر  بالتمام   الرجعة  العظيمة.. أمَّ

 .والكمال

  ثلما ذكرت  لكم قبل قليل أنَّ يوم هناك تغيّر  كونيٌّ هائل في جميع االتّجاهات.. م 

القيامة  الك برى ه و التجلّي التام ل مالكيّة  مالك  يوم الدين.. ال نَستطيع  أن نتخيَّلَه ، وإنّما 

ن ص ورةٍ بعيدةٍ جدّاً عن حقيقة  ما يجري.. القضيّة  ن   ن بعيد م  حاول  أن نَقترَب ولو م 

كبيرة، وأنا أتحدّث  في أ ف ق الكتاب والمعلومة التي ت قرأ والتي نتدبّر  فيها ون حاول  

أن نفهمها.. ال أتحدّث  عن إدراك  العقائد  وفقاً ل منظومة  البصائر ومنظومة  

 .االنكشاف

 ● يوم  القيامة  خمسوَن موقف، وهذه  المواقف  تَستمر  إلى خمسيَن ألف سنة. 

 ( دّة  الزمانيّة وقفة أفترض  فيها أنَّ سنّي القيامة  كسنّي الد نيا وأ قارَن ع ْمري بهذه  الم 

الطويلة.. أي أنّني أعد  خمسيَن ألف سنة بسنّي الد نيا التي نَعيشها اآلن ث مَّ أ قارن 

دّة الزمانيّة الطويلةع مري   .(بهذه  الم 

 ●  سأمر  على أهّم األمور  م روراً عابراً، ألنّني ال أستطيع  أن أقَف وقفةَ تفصيٍل

 .وتشريحٍ وتبييٍن بم ستوًى كامٍل ل هذه  المطالب ل ضيق الوقت

 صارْت الص ورة  واضحةً لدينا: 

  ًالقيامة الكبرى نَحن  قد وصلنا إلى المحّطة التاسعة إنّها محّطة: أوال. 

  ً ن : ثانيا هذه  َمحّطة  هائلة  تفوق خيالنا وتفوق  تصّورنا.. نحن  ن حاول  أن نقترَب م 

ص ورةٍ هي في الحقيقة  بعيدة  عن الحقيقة  الكاملة، ن حاول أن نقترَب ومن ب ْعٍد بعيد 



حّطة  من ص ورةٍ هي في الحقيقة ال ت مثّل الحقيقةَ الكاملة ل ما يجري في هذه  الم

 .الواسعة  العظيمة  الهائلة  

  ً دّته  : ثالثا ن خالل المعطيات  التي بين أيدينا فإنَّ يوم  القيامة  مواق فه  خمسون، م  م 

ن تلَك المواقف الخمسين  خمسون ألف سنة ب حساب يوم القيامة.. ك ّل موقٍف م 

 .ينقضي في ألف سنة

 ●   هّمة وجزةً.. ولكنّها م  زافاً، سألتقط لكم ص وراً م  جدّاً.. فإنّني لم أخترها هكذا ج 

في ” صلوات  هللا عليهم“وإنّما اخترت ها بعد اّطالعٍ واسعٍ على ك ّل ما جاَء عنهم 

 .أحوال  وش ؤون يوم القيامة  الك برى

 183 صفحة [7ج األنوار: ]بحار ”السالم عليه“ الصادق اإلمام حديث عند وقفة 

 .القيامة يوم   في الناس سام  بانق خاصٌّ  الحديث   – (31) الحديث

 ( زء  تحَت ظّل ” عليه السالم“عن أبي عبد هللا قال: اإلنس  على ثالثة  أجزاء، فج 

لّه  ّل إاّل ظ  بال علّيٍ وآل علّيٍ  –العرش يوَم ال ظ  وهؤالء ه م الذين يَتعلّقون بح 

زء  و   –” صلوات  هللا  وسالمه  عليهم“ زء  عليهم الحساب  والعذاب، وج  وههم وج  ج 

جوه  اآلدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين  .(و 

   َور  ال ت مثّل  الحقيقةَ الكاملةَ في ك ّل اتّجاهاتها.. هذه  خطابات  األئمة قَْطعاً هذه  الص 

داراة   قتضب وب َحَسب قواعد الم  ستوى البيان الم  خطابات  موجزة، هي في م 

قاربة في بيان الحقائق  .والم 

 38:(الحديث 185 صفحة في ”السالم عليه“ الباقر ماماإل حديث عند وقفة(  

 ( سلم الثقفي قال: قال أبو جعفر حّمد بن م  قال رسول هللا ”: عليه السالم“عن م 

ن ”: صلَّى هللا  عليه وآله“ ن ن ور، على منابَر م  وههم م  ج  إنَّ عن يمين العَرش قَوماً و 

هداء، فقالوا: يا نبيَّ هللا وما ازدادوا ن ور، يَغب ط هم النبيّون، ليسوا بأنبياء وال ش  

ن هللا  ن هللا  –هؤالء م  إذا لم يكونوا أنبياء وال  –أي ألّي سبٍب كانوا قريبين م 

هم  .(ش هداء إاّل ق رباً من هللا؟ قال: أ ولئَك شيعة  علّيٍ، وعليٌّ إمام 

   ن الروايات ل  أكثَر المعاني التي وردْت في كثيٍر م   تتحدّث عن نصٌّ موجز  ي جم 

يعة  عليّ   .أحوال ش 



 ●   ثلما نقرأ في د عاء الن دبة الشريف.. حيَن يقول ن ن ور( م  قوله: )على منابَر م 

ؤمنين   :”صلوات  هللا وسالمه  عليهما“رسول  هللا  ألمير  الم 

 ( جوه هم حولي في الجنّة وه م جيراني ولوال بيّضةً و  ن ن ور م  وشيعت َك على منابَر م 

ن أنَت ي ن الضالل ون وراً م  ا علي لم ي عَرف المؤمنون بعدي، وكان بعده  ه دًى م 

ستقيم راطه  الم   .(العمى وحبل هللا  المتين وص 

   ن المنزلة  التي يتحدَّث ن ه نا كاَن أشياعه  لَهم ما لهم م  السر  في والية علّي.. وم 

ثلما ي خبرنا باقر العلوم   .”السالمعليه “عنها رسول  هللا  ه نا م 

 همّ  حديث (54) الحديث 192 صفحة في ً  م   إمامنا وعن الباقر إمامنا عن جدّا

ً  الصادق  .”السالم عليهم“ األوصياء سيّد عن يروونه   أيضا

 ( صلوات  هللا “أنَّ أميَر المؤمنين ”: صلوات  هللا عليهما“عن أبي جعفر وأبي عبدهللا

ين؟ قال: ك نّا بمنزلة  اليهود قبل أن قال للبراء بن عازب: كيف وجدَت هذا الد” عليه

نتّبعك تخف  علينا العبادة، فلّما اتّبعناك ووقَع حقائق  االيمان في ق لوبنا، وجدنا 

ؤمنين  ن ثمَّ ”: صلوات  هللا عليه“العبادةَ قد تثاقلْت في أجسادنا، قال أمير  الم   –فم 

وت حشرون فرادى فرادى  ي حَشر الناس يوم القيامة في ص َور الحمير، –أي من هنا 

ن أحٍد يوم ”: عليه السالم“ي ؤَخذ بكم إلى الجنّة، ثمَّ قال أبوعبد هللا  ما بدا لكم، ما م 

القيامة إاّل وه و يعوي عواء البهائم: أن اشهدوا لنا واستغفروا لنا، فن عرض  عنهم، 

فلحين  .(فما ه م بعدها بم 

  بعد شهادة  النبّي ”.. هللا  عليه وآله صلَّى“البراء بن عازب ه و من صحابة  النبّي

َمسموماً وجرى ما جرى في فتنة  الك ْفر والضالل، فتنة  السقيفة  المشؤومة الملعونة، 

وتفّرق الناس  عن سيّد األوصياء، كان البراء بن عازب منهم أيضاً، ولكنّه  بعد ذلك 

 .رجع إلى اله دى، رجع إلى إمامه

 الحديث 193 صفحة في ”عليه هللا صلوات  “ لعلوما باقر إمامنا حديث عند وقفة 

):56( 

 ( صلوات  هللا عليهم“عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جدّه :”

يا علي }كل  نْفٍس ”: صلوات  هللا عليه“قال لعلّيٍ ” صلَّى هللا  عليه وآله“أنَّ النبيَّ 



 يتسائلون* عن الم جرمين* ما بما كسبْت رهينة* إاّل أصحاب اليمين* في جنّاتٍ 

ن الم صلّين*  نكروَن لواليتك }قالوا لم نك  م  سلككم في سقر{ والم جرموَن ه م الم 

سكين* وك نَّا نخوض  مع الخائضين{ فيقول  لهم أصحاب  اليمين:  م  الم  ولم نَك  ن طع 

ن هذا أ تيتم، فما الذي َسلََكك م في َسقَر يا أشقياء؟  ع َسقَر مو –ليس م  ن مواض  ع  م  ض 

قالوا: }وك نّا ن كذّب  بيوم الدين* حتّى أتانا اليقين{ فقالوا لهم: هذا الذي  –العذاب 

يثاق َحيث  َجَحدوا َوكذّبوا بواليتَك  َسلََكك م في َسقَر يا أشقياء، ويوم  الدين  يوم  الم 

 .(وعتوا عليَك واستكبروا

 ● رتهنة  قوله: )يا علي }كل  نْفٍس بما كسبْت رهينة رتهنة  بعَملها، م  {..( أي إنّها م 

رتهنة  بعَقيدتها.. العمل  يعود  إلى النيّة والنيّة تعود  إلى العقيدة.. فنَحن   بنيّتها، م 

ن َعَمل ها  سن رتَهن  بعقائدنا.. قوله: }كل  نْفٍس بما كسبْت رهينة{ أي ما كسبتْه  م 

ر  الهالك  في بسبب نيّتها، وما كان بسبب نيّتها ه و بسبب ع ّر النجاة  وس  قيدتها.. فس 

ن عقيدة  .يوم  القيامة  الك برى هو بما نَحمله  م 

  ،ٍالذي ي ميّز  أصحاَب اليمين عن غيرهم إنّها العقيدة  بعلّيٍ.. اليمين عنوان  لعلّي

 ٍ  .عنوان  لوالية  علّي

 ●  سكين* وك نَّا نخوض  مع م  الم  ن الم صلّين* ولم نَك  ن طع  قوله: }قالوا لم نك  م 

الخائضين{ إذا قرأنا هذه  اآليات بعيداً عن تفسير علّيٍ وآل علّي فإنّنا سنفَهم منها 

ن الم صلين، ولم يكونوا ي طعمون  أنَّ الم جرمين دخلوا إلى َسقَر ألنّهم لم يكونوا م 

سكين، وك انوا يخوضوَن مع الخائضين، وكانوا ي كذّبون بيوم الدين.. هذا إذا الم 

قرأنا اآليات وفهمنا الفَْهم بَحَسب الظهور الع رفي البدوي، ب َحَسب منهج السقيفة 

 .الذي عليه مراجعنا وع لماؤنا في فَْهم الكتاب وفَْهم أحاديث العترة الطاهرة

 ● وداللة  من دالالته ” الموت“ قوله: }حتّى أتانا اليقين{ هذا الع نوان ، له  دالالت 

 .الموت

 ●  ..قوله: )هذا الذي َسلََكك م في َسقَر يا أشقياء( ألنَّ يوم الدين ه و يوم  والية  علّي

يوم  الدين  في األرض ه و يوم  الغدير، يوم  الدين  في األرض ه و يوم  ظ هور القائم 

، يوم  الدين  بعد  ، يوم  الدين  ”صلوات  هللا  وسالمه  عليه“ في األرض ه و يوم  الرجعة 



ذلك إنّه  يوم  القيامة.. يوم  الدين عنوان  جامع  يتجلّى في أيّام  هللا، ويوم  الغدير ه و 

 .يوم  الدين ه و يوم  الميثاق

 80:(الحديث 201 صفحة في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام حديث عند وقفة(  

 ( ناٍد يوَم القيامة: أيَن ” لوم عليهما السالمباقر الع“عن جعفر، عن أبيه قال: ي نادي م 

ن ك ّل فّجٍ عميق، في قال لهم: َمن أنتم؟ فيقولون: نحن   حبّوَن لعلّي؟ فيقومون م  الم 

ن الناس؟  بّه أحداً م  بّاً، في قال  لهم: فت شركون في ح  حبّون ل علّي الخالصون له  ح  الم 

 .(الجنّة أنتم وأزواجكم ت حبرونفيقولون: ال، فيقال لهم: ادخلوا 

  ن عَتها.. إنّهم ي قبلوَن م  ر س  الرواية  ت خبرنا عن أنَّ ساحةَ القيامة ال نَستطيع  أن نتصوَّ

ل  إلى جميع َعَرصات  يوم القيامة  .ك ّل فّجٍ عميق، وهذا النداء  يص 

  َقفالً.. فحينما  الروايات  ت حدّثنا أنّهم حينما ي قبلون إلى باب  الجنّة  يَجدوَن باب الجنّة  م 

ي قب ل  الداخلون.. ه ناك َحلَقة  على باب الجنّة فيطرقون الباَب بها، فإنَّ صوَت َطْرقها 

، عليٌّ  ، عليٌّ  .تقول: عليٌّ

 الحديث رقم 223 صفحة في ”السالم عليه“ الصادق اإلمام حديث عند وقفة 

 بين فيما ي مازج   حديث   وهو للبرقي.. المحاسن كتاب عن منقول وهو (140)

 :القيامة يوم مواقف في عليه سنكون   وما الد نيا في أحوالنا

 ( فّضل، عن أبي عبد هللا قال: تفقَّه وا في دين  هللا وال ” صلوات  هللا عليه“عن الم 

حّمٍد  –تكونوا أعرابا، فإنَّ َمن لم يتفقّه في دين  هللا  حّمٍد وآل  م  أي في معرفة  م 

 .(لم ينظْر هللا  إليه  يوَم القيامة ولم يزك  له  عمال –” مصلوات  هللا عليه“

  ن أنَّ األعراب ه م النواصب، وه م أقرب  ما يكونون إلى مرَّ الكالم  علينا م 

في ثقافة  العترة الطاهرة ” األعراب“النواصب بسبب جهلهم.. ولكن هذا الم صطلح 

 .األعرابيّينإنّه  الناصبي، بل إنَّ أئمةَ النواصب ع بّر عنهم ب

 ●  قوله: )تفقَّه وا في دين  هللا( ليس التفقّه  بمعرفة  أحكام  الوضوء والصالة أو معرفة

ن معرفة  الدين يكون  على  زء  يسير  م  أحكام الصوم والحّج.. فهذه  األ مور هي ج 

 .الحاشية.. التفقّه  في الدين هو معرفة  العقيدة



   ّل الطقوس  وفي ك ّل العبادات  وفي ك ّل المعامالت.. لو تفقّهتم في ك ّل األحكام  وفي ك

 .ال قيمةَ ل تفقّهكم هذا إذا لم تتفقّهوا في عقيدتكم

  التفقّه  في الدين ه و التفقّه  في العقيدة  وبعد ذلك يأتي التفقّه  في األحكام وهو بالضبط

جود للعقيدة  و للتفقّه  في العقيدة  ما ي خال ف  منهج الحوزة  في النجف أو في ق م.. فال و 

 .في هذه الحوزات إاّل على الحاشية

   حّمٍد وآل التفقّه  ك ل  التفقّه في األحكام  والعبادات  والطقوس وه و ما ي خالف  منهج م 

حّمد بدرجة   .%100م 

   دين  الشيعة  هو الرسالة  العمليّة.. والحال أنَّ الرسالة العمليّة ال قيمةَ لها فهي مبنيّة

لظ نون، قيمت ها مع سالمة  العقيدة.. إذا كانْت العقيدة  سليمةً فإنَّ الرسالة العمليّة على ا

ن د ون العقيدة  السليمة ال قيمةَ لها أساساً.. بل  ستكون  ضروريّة. الرسالة  العمليّة م 

ن أبواب الشيطان حينما يتمّسك  اإلنسان  بالرسالة  العمليّة وه و ال يَفْ  قَه  قد تكون  باباً م 

عقيدته مثلما ي ريد  إمام  زماننا، وبسبب تمّسكه  وعمله  بالرسالة  العمليّة يتصّور أنّه  

على اله دى وه و على الضالل  بشكٍل كامل..! الرسالة  العمليّة  والفتاوى واألحكام 

 .قيمت ها تكون  بعد سالمة  العقيدة وبعد التفقّه في العقيدة

   وسبب  الهالك  هو العقيدة.. العقيدة  الصالحة هي التي على ط ول الخّط سبب  النجاة 

تقودنا إلى النجاة، والعقيدة  الطالحة هي التي تقودنا إلى الهالك.. وهذا األمر  بأيدينا، 

نّا إمام  زماننا  صلوات  هللا  وسالمه  “علينا أن نعرَف أسراَر عقيدتنا التي ي ريدها م 

 .”عليه

 حّمد الفقيه  ه و الذي يَفقه  د حّمٍد وآل  م  صلوات  هللا  “ينه ، ومعرفة  الدين هي معرفة  م 

 .”وسالمه  عليهم

 ●  عّممون والحوزويّون في مسألة  التقليد واتّباع الفقهاء هذه  اآلية  التي يحتج  بها الم 

ن س ورة التوبة 122وهي اآلية    :م 

 { ّن ك ل ؤمن ون لينفروا كافّةً فلوال نفََر م  ف ْرقٍة منه م طائفة  لّيتفقّه وا في  وما كاَن الم 

 .{الدين ولي نذروا قومه م إذا رجع وا إليهم لعلّه م يحذرون



  هذه  اآلية  في أْصلها في تفسير  علّيٍ وآل علّي هي في َطلَب معرفة  اإلمام  المعصوم

وليس في َطلَب الفتاوى واألحكام.. ي مكننا أن نضَع َطلَب الفتوى واألحكام في 

معنى اآلية، ولكنَّ اآلية في أْصلها ب َحَسب تفسير علّيٍ وآل علّي هي في  حاشية  

صلوات  هللا “َطلَب معرفة  اإلمام  المعصوم.. هكذا جاَء في رواياتهم الشريفة 

 .وقد تحدّثت  عن هذا الموضوع في برامج سابقة” وسالمه  عليهم

 ● رفةَ إمامهم.. إذا كاَن الفقيه  على الشيعة أن تبحَث عن الف قهاء الذين ي علّمونهم مع

طالبين أن يستمعوا إليه  .ال ي علّمهم َمعرفةَ إمامهم فه م ليسوا م 

   حّمٍد وآل ب َحَسب تفسير علّيٍ وآل علّي فإنَّ التفقّهَ في الدين ه نا ه و في معرفة  م 

حّمد   .”صلوات  هللا وسالمه  عليهم“م 

 الحديث رقم 226 صفحة في ”مالسال عليه“ الصادق اإلمام   حديث عند وقفة 

):144( 

 ( قال: إذا كاَن يوم  القيامة  جمَع هللا  عزَّ وجلَّ الناَس في ” عليه السالم“عن الصادق

ضعْت الموازين، فت وَزن  دماء  الش هداء  –في ساحٍة واحدة  –صعيٍد واحد   –وو 

لماء على دماء مع مداد  الع لماء، فت رّجح  مداد الع   –الذين ق ت لوا في المعارك 

 .(الش هداء

  الرواية ال تتحدّث  عن الش هداء الذين ه م في نظرنا نحن  ش هداء.. وإنّما تتحدّث  عن

حّمد ش هداء حّمٍد وآل  م   .الش هداء الذين ه م في نََظر م 

  في أهّم المواقع في يوم أ حد وما ” صلَّى هللا عليه وآله“صحابة  ق ت لوا مع رسول هللا

ن عدّهم رس ن الش هداء.. فَمن أنا وَمن أنتم وَمن المرجع حين يعدّون ف الناً م  ول  هللا م 

ن الش هداء..؟  !الش هداء وف الناً ليس م 

  هؤالء ”.. صلوات  هللا وسالمه  عليهم“الشهيد  ه و الشهيد  ب َحَسب تقييم إمام  زماننا

داد العلماء الش هداء ي ؤتى بدمائهم وت وَزن هذه  الدماء  الطاهرة  لهؤ الء الش هداء مع م 

داد العلماء سيكون  هو األفضل  .ولكنَّ م 

  ،ن هؤالء الع لماء ه م الع لماء بنظر إمام  زماننا أيضاً وليس بنظرنا نحن راد م  والم 

ستنداً إلى ثقافة  الكتاب والعترة.. وأين نجد   دادهم م  وه م العلماء الذين يكون  م 



داده بأنّه  هؤالء؟! بالنسبة  لي ال أع ف  م  ف  بهذا الوصف حتّى أص  رف  أحداً يتّص 

ّجة بن الحسن  ن دماء الش هداء المحسوبين ش هداء عند الح  صلوات  هللا “أفضل م 

 .”وسالمه  عليه

   ن بقي فيما أيديكم بين سأعرض  ب َحَسب – القادمة الحلقات   وفي اليوم ل هذا حلقتنا م 

مكن  عنها وتحدّثتْ  الكريم الكتاب   عنها تحدّث التي المواق ف أهمَّ  ت مثّل   ص وراً  – الم 

توفّرة   الشريفة كلماتهم  .أيدينا بين الم 

 ●  ؤمنون: }فإذا ن ف َخ بعد البسملة  101الموقف األّول: ت شير إليه اآلية ن س ورة الم  م 

 .في الص ور فال أنساب بينهم يومئٍذ وال يتساءلون{

 الحديث  ه نا عن النفخة الثانية من نفختي الص ور.. وتستمر  اآليات وتقول: 

 { روا فلحون* وَمن َخفَّْت موازين ه  فأولئك الّذين َخس  فَمن ثَق لْت موازين ه  فأولئك ه م  الم 

 .{ي جهنّم خالد ونأنف سه م ف

 —  [ 7في ]بحار األنوار: ج” صلَّى هللا  عليه وآله“وقفة عند حديث رسول هللا

 :238صفحة 

 ( صلَّى هللا  “قال: قال رسول هللا ” صلوات  هللا عليهم“عن إمامنا الرضا عن آبائه

نقطع  يوَم القيامة إاّل نََسبي وَسبَبي”: عليه وآله ْهر م   .(كل  نََسب وص 

   ثلما جاَء عن إمامنا الصادق  إنّه ”: عليه السالم“نََسب الحقائق وسبب الحقائق.. م 

ن انتسابي إليه( مع َشَرف االنتساب إلى علّيٍ ولكنَّ  )والئي لعلّيٍ أحب  إليَّ م 

 .الحديَث ه نا عن قيمةَ الحقائق

   ن مواقف  يوم القيامة هو هذا الذي أ ريد هّماً م  ن ه نا فإنَّ َموقفاً م   . الحديَث عنهوم 

 —  [ صفحة 7في ]بحار األنوار: ج” عليه اسالم“وقفة عند حديث اإلمام  الصادق

 :(7) الحديث 240

 ( قال: إذا كاَن يوم  القيامة  ي دعى الناس  جميعاً ” عليه السالم“عن أبي عبد هللا

ن هللا  عليهم إاّل شيعة  علّيٍ   وسالمه  صلوات  هللا“بأسمائهم وأسماء  أ ّمهاتهم ستراً م 



ْهر ” عليه العهر هو  –فإنّهم ي دَعون بأسمائهم وأسماء  آبائهم، وذلَك أن ليس فيهم ع 

 .(- الفساد

  هذا الموقف  موقف  حّساس  جدّاً.. هذا الموقف  ليَس موقفاً اجتماعيّاً.. ربّما ي ْفَهم في

ؤّسسة الدينيّة   ساحة  الثقافة  الشيعيّة فَْهماً ع رفيّاً اجتماعيّاً ألنَّ النظامَ  الذي اتّبعته  الم 

الشيعيّة  الرسميّة في فَْهم كالم  أْهل البيت اتّبعوا نظاَم السقيفة.. اعتمدوا الظ هوَر 

 .الع رفيَّ البدوي

  ن الظ هور الع رفي ولكن ب َحَسب قواعد الفَْهم، ال أن نَجعَل هذا ي مكننا أن ننتفَع م 

عدةً ل فَْهم ما جاَء في الكتاب الكريم وما جاَء في األْمر في جميع الحاالت ن ظاماً وقا

 .حديث العترة الطاهرة

   ؤّسسة  الدينيّة  الشيعيّة السبب  في هذا الفَْهم البدوي لثقافة  أْهل البيت ه و تمّسك  الم 

 .الرسميّة  بمنهج الشافعي في فَْهم الن صوص

 ن مش  .اهد ومواقف يوم القيامةفهذه  هي الص ورة األولى التي أضع ها بين أيديكم م 

 — دلّل  .وقفة عند أبيات جميلة للشاعر الشيعي ابن م 


