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  َحّطةَ َإلىَبناَالكالمَ َوصل حّطةَ َوأعظمَ َأكبرَ َإنّهاَالتاسعة،َالم  حّطاتَ َفيَم  َط ريقناَم 

 .الطريقَنهايةَإلىَلالوصوَقبلَهذاَالطويل

 َنَأجزاءَحديثي زءَالثالثَم  القيامةَالكبرىَوهذاَه وَالج  حّطةَ  هيَم  التاسعةَ  حّطةَ  الم 

َالتاسعة  .عنَالمحّطة 

 ● َ َماَي رتبط عطيات  وكثْرة َم  موضوعَ  ع ةَ  َلكمَس  َبعدَأنَبيّنت  َالماضية  فيَالحلقة 

َأ َالك برى(َق لت  القيامة  حّطةَ  حّطةَ)م  َبينَأيديكمَإثنيَعشرَبهذه َالم  نّنيَسأعرض 

نَمواقفَهذه َالمحّطةَالكبيرة وقفاًَم   .م 

 َ نَغير  َالذيَي نادىَفيهَعلىَالناسَم  الموقف  وقفَاألّول:َإنّهَ  َفيَالم  َالحديث  تقدَّم 

َ بأسماء  َعلّيَ  وآل  َأ ّمهاتهم،َوي نادىَعلىَأشياعَعلّيَ  َعلّيَبأسماء  وآل  علّيَ  أشياعَ 

َإلىََآبائهم.َوبيّنتَ  َي شير  ليسْتَإجتماعيّةًَوليسْتَعرفيّةً..َهذاَالكالم  َالقضيّةَ  أنَّ

َ حّطة  َالم  موعَالذينَه مَفيَتلك  حشورين،َلج  موعَالم  موعَالواقفين،َل ج  ف لترة َل ج 

فلترة َ  الك برى..َعمليّةَ 

 َس بَقانونَاألصالب َب ح  عه  َفيَموض  ْضعَك ّلَإنسان  َوت بويبَوو  َوت مييز  وتصنيف 

َ ،َي تمازج  َوالتشريع  َفيهاَالتكوين  َقضيّةٌَي تمازج  تفّرعَعنَقانونَالطينة،َوت لك  الم 

س د،َ َالج  كّونات  وحَمعَم  َالر  كّونات  َفيهاَم  َالغ يبَمعَعالمَالشهادة،َتتمازج  فيهاَعالم 

رََّ َهذاَوقدَم  َالماليّة..َك لُّ َالمعنويّةَوعنَالعبادات  َعنَالعبادات  َالكالم َفيَاألثناء 

أنَأعرضهاَ َالتيَأ ريدَ  نَالمواقف  َاألّولَم  الموقف  َالماضية..َإنّهَ  تقدَّمَفيَالحلقة 

بأسمائهمَفي نسبونَإلىَ َعلّيَ  وآل  علّيَ  َي نادىَعلىَغيرَأشياعَ  بينَأيديكم..َحيث 

َعليَي نادىَبأسمائهمَوي نسبونَإلىَأ ّمهاتهم،َوح وآل  علّيَ  ينماَي نادىَعلىَأشياعَ 

َاألصالبَوقانونَالطينة َقانون  َذلكَي رتبط َبتطبيق   .آبائهم،َوك لُّ



 َ مازجة  َمعنىَالم  ن  َفه وَقانوٌنَي رتبط َبأْصلَالتكوين،َوي تضمَّ َالطينة  اَقانون  أمَّ

َالغ يب َوماَ َبينَماَه وَفيَعالم  َالشهادةالعميقة   .ه وَفيَعالم 

 َ..َالطينة َقانون  فقاًَل م جريات  َو  َالطبيعة  َعالم  َاألصالبَه وَت صويٌرَي ناسب  قانون 

َل ذكرهاَ عدّاًَل مثْلَهذه َالموضوعات،َولكنّنيَأ ضطررت  َم  َليس  َالبرنامج  ْلماًَأنَّ ع 

نَمواقفَيومَالقيامة َم   .ألنّهاَت رتبط َبهذاَالموقف 

 ََعلىَالناسَ َي صنّفَ َحين: الك برىَالقيامةَ َيومَمواقفَنمَ َالثانيَالموقف َأساس 

قٌََفك لَ َأئمتهم،  .بإمامهَ َالح 

 َ..النيران،َوه ناكَأئمةٌَكبارَوه ناكَأئمةٌَصغار الجنانَوه ناكَأئمةَ  َأئمةَ  ناك  فه 

نَالحيوانات نَالحجارةَوه ناكَأئمةٌَم   .ه ناكَأئمةٌَم 

 َفي ّمنَسارواَمعهَ  َفيَالكوفة،َوم  ؤمنينَأيّام َخالفته  ّمنَبايعواَأميرَالم  مجموعةٌَم 

َعنَالناس،َ نهمَإلىَالصحراءَكانواَبمعزل  الح روبَوالوقائع..َم جموعةٌَخرجواَم 

َإلىَسيّدَاألوصياء َالحديث  َالحديثَووصل   .وجلسواَيتجاذبونَأطراف 

 ََقريباًَمنهم َالقومََهذاَالحيوانَ ”َضبَّ“كان  َهؤالء  َالزاحف..َوكبير  الصحراويُّ

َأيّامَعبيدَ نَق ريشَالذيَصارَرئيساًَللش رطة  ريثَوهوَشخصيّةٌَم  كانَعمروَبنَح 

َفيَ ّمنَسار  َفيَالكوفةَوم  ؤمنينَأيّامَخالفته  َالم  َأمير  ّمنَبايع  هللاَبنَزياد..َوه وَم 

َب عيداًَعنَسيّد ي ذهب  َق لب هَ  َأيضاً،َولكنَّ كابه  األوصياء..َإنّهاَالطينة ،َإنّهاََر 

 .األصالب

 َبهذاَالضّب َألصحابهَهؤالء:َجيئوناَبهذاَالضّب،َفيأتون هَ  عمروَبنَحريثَيقول 

نَبيعتيَل علّيَبنَأبيَطالب..َث مََّ َإلىَنفسيَم  َبيعتيَل هذاَالضّبَأحبُّ فيقول:َإنَّ

َعلىَيدَالضّبَ بالضّبَوي بايعَالضّب،َي صف ق  َلهَ  وهكذاَ”َلىَأرجلهَ ع“ي مسكون 

َبيعتهمَل هذاَ َالصحراءَبهذهَالنيّة:َأنَّ َاآلخرونَفإنّهمَي بايعونَالضّبَفيَتلك  يفعل 

َعندهمَل بيعتهمَلسيّدَاألوصياء  !..الحيوانَالزاحفَهيَأفضل 

 َؤمنينَبعد َالم  ّريةًَفيماَبينهم،َورجعواَإلىَالكوفة..َأمير  كانْتَس  هذه َالقضيّةَ 

َ َرجوعهمَإلىَالكوفة  َعنَهذاَالموضوعَوتحدَّثَعنَأنَّ َتحدّث  ط به  َخ  وفيَأحد 

همَالضّب..َإنّهمَهؤالء،َوهذاَ َوإمام  َالقيامة  َسي حشرونَي وم  ّمة 
نَهذه َاأل  ْمعاًَم  ج 



نَ َم  ٌرَوه ناك  ج  ح  هَ  نَإمام  َم  ناك  ت جريَعلىَنْفسَهذاَالن س ق،َفه  ثاٌل..َالحكايةَ  م 

نَإمامَ  َم  حيواٌنَوه ناك  هَ  نَإمام  ماٌرَم  ح  هَ  نَإمام  نَالحيواناتَوه ناكَم  ماٌرَم  ح  هَ 

ثوٌرَمنَثيرانَ هَ  نَإمام  نَثيرانَالبقر،َوه ناكَم  ثوٌرَم  نَإمامهَ  البشر،َه ناكَم 

َحجومَاألحذية..َ َالحجومَكاختالف  ختلف  نَم  أصناٌفَوأنواعَم  البشر..َاألئمةَ 

تكاثرونَفيَاألزمنةَالماضيةَوفيَزمانناَه م   .ذااألئمةَ 

 ● ََوالتيَبعدهاَمنَس ورهَاإلسراء71َوقفةَعندَاآلية  :بعدَالبسملة 

 َونَكتابه مَوال َفأ ولئكَي قرؤ  بيمينه  نَأ وتيَكتاب هَ  َبإمامهمَفم  }يومَندع وَك ّلَأ ناس 

َ َسبيال{.َمرَّ َفيَهذه َأعمىَفه وَفيَاآلخرةَأعمىَوأضلُّ نَكان  ونَفتياًل*َوم  ي ظلم 

َعنَهذه َاآلياتَ  َالحديث  َباتّجاه َالموقف  َبعدَذلك  َالكريمةَألجلَالتذكرة َكيَأ عّرج 

َالك برى َلقيامة  َيوم  نَمواقف  َم   .الثالث 

 ● َمر:َ}ويومَالقيامةَترىَالّذينَكذب واَعلى60ََفيَاآلية نَس ورةَالز  بعدَالبسملةَم 

تكبرين{ هنّمَمثًوىَلّلم  سودّةٌَأليسَفيَج  جوه ه مَم   .ّللّاَو 

 َ جوههمَإنّهاَتتحدّث  ر..َقْطعاًَه مَو  َأش  نَك ّلَكاذب َفاجر  م  عنَالذينَيدَّعونَاإلمامةَ 

الّذينَاتّقواَ جوه همَم سودّةٌَأيضاً..َوبعكسَهؤالء:َ}وي نّجيَّللّاَ  سّودةَوأتباع همَو  م 

تّقين،َوإمام َ َالم  م َالس وء َوالَه مَيحزن ون{َالذينَه مَمعَإمام  بمفازتهمَالَيمس ه 

تّقينَعليَ  بنَالحسنَ”عليهَالسالم“َالم  ّجةَ  َواضحةٌَ”.َعليهَالسالم“،َهوَالح  اآليات 

َالكالم َفيماَيرتبط َبهذاَالموقف  .جليّةٌَصريحةٌ..َومرَّ

 نَالثالثَالموقف ل ة َ: الك برىَالقيامةَ َيومَمواقفَم  ساء  س لَم   الر 

  َر بينَأيديكمَليسَت رتيباًَذ ك  هَ  َالذيَأعرض  َالترتيب  َأنَّ َفيَالروايات..َمعَمالحظة 

َلناَقائمةًَ َأنَتذكر  نَد ون  َم  َالقيامة  َيوم  َتحدّثْتَعنَمواقف  َوالروايات  اآليات 

َالك برىَساحةٌَكبيرةٌَجدّاًَجدّاً،َولربّماَ القيامة  َساحةَ  َفيهاَاألحداث..َألنَّ تتسلسل 

عقّدةٌَليسْتَبهذه َالسذ م  َواحد..َالقضيّةَ  فيَآن  ختلفةَ  َالم  اجة.َحينماَتجريَالمواقف 

َ َالمواقف  َبينَأيديكمَهذه َالمواقفَإنّماَأعرض هاَع ْرضاًَمنطقيّاً،َربّماَبعض  أعرض 

َعنَبعضَالمواقف،َوحتّىَهذه َ جاءَتسلس لهاَفيَالروايات،َلكنّنيَالَأتحدّث 

َ َهذاَالتسلسل  َتسلس ل هاَفيَالرواياتَفإنَّ َيومَالقيامةَالتيَجاء  نَمواقف  َم  المواقف 



َمَ  َيختلف  َالزمن  َل قوانين  َالَتخضع  َتجريَبطريقة  َاألحداث  َإلىَأ خرىَألنَّ نَرواية 

فيَأرضنا  .الذيَنعرضهَ 

 ََت كويناًَالتيَت حكمَهذه َالمرحلةَوتحكم َهذه َالمحّطةَماَال نَالقوانينَوالس نن  ه ناكَم 

َتق َمعهاَكماَتجريَعلىَالواقع..َلكنّنيَأ حاول  َاألحداث  ر  َأنَنتصوَّ َن ستطيع  ريب 

َ نطقيّاً،َفأسير  َفإنّنيَأ رتّب هاَترتيباًَم  َالمواقف  َماَأتمّكن،َوحينماَأ رتّب  المعانيَبقْدر 

َ َواألحاديث..َوإاّلَفإنّناَالَن ملك  َاآليات  ل  جم  نَم  َم  س بَماَيظهر  معهاَسيراًَترات بيّاًَب ح 

ًَ َأّوالً،َثانياً،َثالثاً،َرابعا لناَالمواق ف   …قائمةًَت حدّدَ 

 نَسنّيَالد نياَفهيَالق نّيَالد نيا.َإذاَكانتَم  نَس  َألفَسنةَوليسَم  َخمسين  تستمرُّ يامةَ 

َ َموقف  وقفَك لُّ َم  نّيَالد نيا..َخمسون  نَس  َالط ول..َفماَبالكمَوهيَليسْتَم  فيَغاية 

َالموضوع،َ َفيَحاشية  هائلةٌَجدّاً..!َإنّناَنتحدّث  َسنة..َالقضيّةَ  َإلىَألف  ي ستمرُّ

ًََالموضوعَ   .كبيٌرَجدّا

 ََالك برى القيامة  َموضوعَ  َهذاَالبرنامجَحول  َفيَحلقات  حتّىَلوَأنّنيَتوّسعت 

َوماَ َالموضوع..َنحن  توفّرةَفإنّناَسنبقىَعلىَحاشية  َالم  عطيات  َالم  َك لَّ وع رضت 

مكن س بَالم  َهذاَالبرنامجَب ح  َعنهَفيَحلقات  َأنَنتحدّث   .نستطيع 

 ● ََالثالثَمن للموقف  س لَواألنبياء،َأعودَ  ساءلةَالر  َالك برىَوهو:َم  مواقفَالقيامة 

س لَه مَأعلىَمراتبَاألنبياء َالر   .ألنَّ

 َ حّمدٌَوآل  َوالنهيَه مَم  َالفاعلونَالقائلونَالناطقونَالذينَبيدهمَاألمر  قْطعاًَالحاكمون 

َ حّمد  نَيأتيَفيَف ن”َعليهمَالسالم“م  َيأتيَم  عشر،َوبعدَذلك  األربعةَ  ائهمَاألئمةَ 

َوالدرجات َالمراتبَوالمقامات   .علىَاختالف 

 ● َس ل“القرآنَأشارَإلىَموضوع الر  ساءل ةَ  َ”َم  نَس ورة َالمائدة109َفيَاآلية   :م 

 {َالغي وب َعاّلم  َأنت  َلناَإنّك  ْلم  بت مَقالواَالَع  ج 
َماذاَأ  س لَفيق ول  الر  َهللاَ  َي جمع   .{يوم 

 — حّمدَقوله:َ}فيق ولَماذاَأ جبت م{َأيَبع َم  ثلماَحدّثناَآل  نَالد نياَم  روجكمَم  دَخ 

نَأهّمَ”..َعليهمَالسالم“ س لَوه وَم  للر  َي وّجهَ  َالس ؤال  َأنَّ ساءلة  َالم  َم ضمون  فإنَّ



َفيَرواياتهمَ نَبعدكمَمعَأوصيائكم؟َهكذاَجاء  كمَم  م  َأ م  األسئلة:َماذاَكانَجواب 

 .”عليهمَالسالم“الشريفةَ

 — َْل َقوله:َ}قالواَالَع  َالغ يوب..َإنّهمَالَي نفون  َياَعاّلم  عندك  َالكاملةَ  َلنا{َالتفاصيل  م 

نَبعدهم َلهمَبماَجرىَم  ل  ْلمَالكام  َالع  ْلم،َوإنّماَينفون  َالع  طل ق   .م 

 َ َالقول  َعيسىَبنَمريم..َالمقام َالَي عطيَف سحةًَأنَأ فّصل  َفيَشأن  َاآليات  وتستمرُّ

خرىَإلىَموقعَ 
َأ  َبكمَإلىَآية  نَهذه َاآليةَأنتقل  فيَك ّلَصغيرة َوكبيرة،َولكنّنيَم 

 .آخرَفيَالكتابَالكريم

 ● ََعن6ََاآلية نَس ورةَاألعرافَإنّهماَيتحدّثان  الموقفَبعدَالبسملةَوماَبعدهاَم 

س ل الر  ساءلةَ  َيومَالقيامةَوهو:َم  نَمواقف   :الثالثَم 

 {ََوماَك نّا َالم رسلين*َفلنق ّصّنَعليهمَبعلم  لَإليهمَولنسألنَّ َالّذينَأ رس  فلنسألنَّ

 .{غائبين

 َس لَكي َالر  ل  س ل،َوإنّماَي ساء  َالر  لة  ساء  تفّرعةًَعلىَم  همَتأتيَم  م  أ م  ساءلةَ  قطعاًَم 

َبّوابةًَ س ل،َيكون  للر  س لَوليسَالم حاكمةَ  َفيَالر  َالشكُّ هم..َفليس  م  ّجةًَعلىَأ م  وح 

س ل نَالر  تبدأَم  لةَ  ساء  س لَولكنَالم  مَالر  أل م  حاكمةَ   .الم 

 — َ َستكون  َست قّص..َالحقائق  َوماَك نّاَغائبين{َالحقائق  قوله:َ}فلنق ّصّنَعليهمَبعلم 

َبأّيَنحوَ  ثلماَجرْت..َبأّيَشكل  رهَحاضرةًَم  َأنَنتصوَّ  .هذاَالَن ستطيع 

 َ َفيه  ن  ت ْخز   َ َحديٌثَعنَكتاب َت كوينّي َاألعمال،َه ناك  ديٌثَعنَتجّسم  َح  ه ناك 

َالشْرحَوالبيان،َ دد  َبص  َالتفسيرَول ست  دد  َبص  األعمال،َه ناكَوه ناكَوه ناك..َل ست 

َإ مَول وَبنحو  َالموضوع.َلذاَسأكتفيَبماَي فه  َف لسفة  دد  َبص  نَهذه َول ست  م  جمالّيَ 

َالكريمة  .اآليات 

 ● َ[َصفحة8َ]الكافيَالشريف:َج”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَاإلمامَالصادق

َالقيامة392رقمَالحديثَ)213َ يوم  َنوحَ   .(َع نوانَالحديث:َحديث 

 (ََعندَأبيَعبدَهللا َيومَ”َعليهَالسالم“بسندهَعنَي وسفَبنَأبيَسعيدَقال:َكنت  ذات 

نَفقالَلي:َإذاَك َم  ل  َوتعالىَالخالئقَكانَنوٌحَأوَّ تبارك  َهللاَ  ع  َوجم  َالقيامة  َيوم  ان 



حّمدَ لك؟َفيقول:َم  نَيشهدَ  :َنعم،َفي قالَله :َم  ؟َفيقول  َله :َهلَبلَّغت  يدعىَبه،َفي قال 

عليهَوآله“بنَعبدَهللاَ َحتَّىَيجئَإلىَ”صلَّىَهللاَ  َنوٌحَفيتخّطىَالناس  ،َقال:َفيخرج 

َ حّمد  عليهَوآلهصلىَ“م  َ”َهللاَ  ْسكَومعهَعلي  َهللاَ“وه وَعلىَكثيب َالم  صلوات 

الذينَكفروا{َفيقولَ”َعليه جوهَ  يئْتَو  لفةًَس  ز  اَرأوهَ  :َ}فلمَّ َوجلَّ َهللاَعزَّ وه وَقول 

َ د  حمَّ عليهَوآله“نوٌحَل م  َهللاَتباركَوتعالىَسألنيَهلَ”:َصلَّىَهللاَ  د..َإنَّ حمَّ ياَم 

:َنعمَفق دَبلغت؟َفقلت  حمَّ :َم  لك؟َفقلت  نَيشهدَ  َوآله“ال:َم  عليه  ،َفيقول:َ”صلَّىَهللاَ 

قدَبلَّغ.َفقالَأبوَعبدَهللاَ أنّهَ  ”:َعليهَالسالم“ياَجعفرَياَحمزةَاذهباَواشهداَلهَ 

َأينَه و؟َ َف داكَفعلي  علت  :َج  ه ماَالشاهدانَلألنبياءَبماَبلّغوا،َفق لت  َوحْمزةَ  فجعفر 

نَذلكَفقال:َه وَأعظمَمنزلةًَ  .(م 

 — َ..س ل الر  لةَ  ساء  ؟(َإنّهاَم  َله :َهلَبلَّغت  نَيدعىَبه،َفي قال  َم  ل  قوله:َ)كانَنوٌحَأوَّ

َالس ؤالَإلىَ َينتقل  همَمعهم،َوبعدَذلك  م  َأ م  وقف  ينهمَعنَم  َعنَرسالتهمَعنَد  ي سألون 

س ل الر  ساءلةَ  َهيَم  نَبْعدهمَمعَأوصيائهم..َتلك  َم  وقفَاأل ّمة   .م 

 — َنبيّهَنوح؟قول َهللاَي كذّب  َقائل:َهلَأنَّ لك؟(َقدَي قول  دَ  نَيشه   !ه:َ)في قالَله :َم 

  َ َالشهادة َكماَت طل ب  نَاألنبياء  م  َالشهادةَ  َفت طل ب  الع دل  ،َإنّهَ  َالقيامة  وأقول:َإنّهاَقوانين 

ْلق نَبقيّةَالخ   .م 

 َا م  م 
َأ  َلناَأنَّ نَالتفاصيلَت بيّن  نَالرواياتَوم  َأنبياء همَفيَه ناكَم  َسي كذّبون  ألنبياء 

نَ الع ْدل،َوه ناكَم  حكمةَ  ..َإنّهاَم  َإلىَش هود  َبحاجة  َاألنبياء  َالقيامة،َول ذاَفإنَّ يوم 

َيكذبونَعلىَهللاَويحلفونَكذباًَبينَيديَ َالناس  وه وَي حاكم  َهللاَ  الرواياتَت خبرناَأنَّ

َيوٌمَعجيب َالقيامة  حاكمات..َيوم  َالتيَالَحدودَهللاَأثناءَالم  طلقة  َالم  يوم َالعدالة  ،َإنّهَ 

 .لها

 — َحّمدَبنَعبدَهللا لك؟َفيقول:َم  نَيشهدَ  عليهَوآله“قوله:َ)م  ق ْطعاًَ”(َصلَّىَهللاَ 

َالساذج..َهذاَه وَ َبأسلوب َالحكاية  ض  َالَت جريَبهذاَالترتيبَالذيَي عر  األ مور 

داراة َالم  َوأ سلوب  قاربة  َالم   .أ سلوب 

 ًَ داًَوق ْطعا حمَّ َم  بأنَّ رادَن وحَالَي قصدَ  عليهَوآله“َم  له،َفماَ”َصلَّىَهللاَ  َيشهدَ  بنفسه 

حّمدٌَ م  لهَ  َنوٌحَحتّىَيشهدَ  عليهَوآله“قْدر  حّمدٌَه وَالحاكم َهوَ”صلَّىَهللاَ  ،َوإنّماَم 



َالقيامة..َفهو فيَيوم  َهللاَ  ْلق  نَخ  َم  َالباطن  َاآلخرَه وَالظاهر  هوَاألّول  قاصدٌََالسيّدَ 

َماَت قّرر َالع لياَوهيَالتيَست قّرر  َالجهة   .إلىَتلك 

 — َ ْسك  َالم  (َكثيب  ْسكَومعهَعلي  َوه وَعلىَكثيب َالم  حّمد  قوله:َ)حتَّىَيجئَإلىَم 

َ حّمد  عليهَوآله“هذه َمنطقةٌَخاّصةٌَبم  َعلّيَ ”َصلَّىَهللاَ  وفاطمةَوأوالد  وعلّيَ 

َت خبرن نَمعهم..َالروايات  َوفاطمةَوم  َالقيامة  تميّزَفيَساحة  اَعنَهذاَالموقعَالم 

َ َاألئمة  َفيَأحاديث  ف  َي عر  عتها..َهذاَالموقع  رَس  َأنَنتصوَّ الك برىَالتيَالَنستطيع 

َ ج  ْطرَالذيَي ستخر  َه وَهذاَالع  ْسك  َوالم  رتفع  َالم  َهوَالمكان  ْسك..َالكثيب  بك ثبانَالم 

نَالظبي،َ نَالغزالَم  ْسكَم  َالم  نَنافجة  الطيّبةَ م  ْسك..َالرائحةَ  َالم  نَغزالن  م 

 .المعروفة

 َد حمَّ َم  َوآل  د  حمَّ نطقةٌَخاّصةٌَبم  ْسكَم  َالم  إنّهاَمنطقةٌَواسعةٌَ”..َعليهمَالسالم“ك ثبان 

َكثيٌرَجدّاً..َوأعلىَالمراتب َ َارتفاعها،َالمراتب  َد رجات  َت ختلف  جدّاً،َوهذه َالك ثبان 

َال ديُّ حمَّ َالم  الكثيب  َ إنّهَ  َوعلّي د  حمَّ َم  ”..َصلّىَهللاَعليهماَوآلهما“ع ل وي..َكثيب 

َالك ثبان َت لك  َإلىَهذاَالكثيب،َهوَأشرف  َي شير   .اإلمام 

 ● َلفة27ًََوقفةَعندَاآلية ز  اَرأوهَ  لك:َ}فلمَّ الم  نَس ورةَ  َم  لفةَهيََ–بعدَالبسملة  الز 

القريبةَ الّذينَكفرواََ–المنزلةَ  جوهَ  يئْتَو  وآلَعلّيَالذينَكَ–س  وقيلََ–فرواَبعلّيَ 

 .هذاَالّذيَك نت مَبهَتدّع ون{

 ََإلى إلىَاألّولَإلىَالثانيَحينَينظرون  َالعترةَي وّجهَ  س بَأحاديث  َب ح  طاب  هذاَالخ 

ثلماَفيَ َباتّجاههمَم  َاألنبياءَتتحّرك  ْسكَوكيفَأنَّ علىَكثيبَالم  َوعلّيَ  حّمد  َم  نزلة  م 

نَك ّلَهذه َالواقعةَوهيَواقعةٌَم ختص رةٌَجدّاً..َفالذيَي جريَه ناكَأعظم َوأعظم َم 

 .هذا

 — َورا قوله:َ}وقيلَهذاَالّذيَك نت مَبهَتدّع ون{َأيَأنّكمَأنتمَك نتمَتدَّعونَك ذباًَوز 

َاآلياتَإلىَأنَتأتيَاآليةَ  ؤمنين..َوت ستمرُّ 30ََأنّكمَأ مراءَالم  َلنا..َقوله  طاب  والخ 

:َ}ق لَأرأيت مَإنَْ َوجلَّ {َعزَّ َمعين  نَيأتيك مَبماء  ك مَغ وًراَفم  َماؤ   أصبح 

 َس بَتفسيرهم نَ”َعليهمَالسالم“ب ح  َم  َص اف  ْلم  نَيأتيكمَبع  كم،َفم  َإمام  أي:َإْنَغاب 

َ َمنهمَفإنّناَسنركض  نَد ونَالتوفيق  َمنهم..َفم  حديثهمَوالتوفيق  العيونَالصافية..َإنّهَ 



ثلماَف ع لَمراجعناَوع لماؤناَوكماَفعلتَْ الشيعيّةَ م  ؤّسستناَالدينيّةَ  َحوزاتناَوم 

سة..َه ناكَأخذونا رةَالن ج   .الرسميّةَحينَركضواَباتّجاه َالعيونَالق ذرة َالك د 

 — َ َجعفر  ه ماَالشاهدانَلألنبياءَبماَبلّغوا(َوالَتنسواَفإنَّ َوحْمزةَ  قوله:َ)فجعفر 

عليهما“وحمزةَ  َهللاَ  َأباَالفْضلَالعبّاس”َصلوات  َكماََي غبطان  العبّاس  َمنزلةَ  ألنَّ

َالقيامةَ َيوم  َالش هداءَيومَالقيامة..َإنّهمَش هداء  عليهاَجميع  ناَالسّجادَي غبطهَ  َإمام  يقول 

َصدّامَمثالً،َأوَق ت لواَ َعنهمَش هداءَألنّهمَأ عدمواَفيَزنزانات  َنقول  َالذينَن حن  وليس 

بّماَ دَّداعش..َربّماَيكونونَش هداءَور  َض  نَق ب لَمراجعَفيَمعركة  ال،َهذاَتقييٌمَم 

مراجعَالدينَبينَالخطأَوالصواب..َالش هداءَ تقييمهم؟!َفتقييمةَ  الدين..َوماَقيمةَ 

ّجةَبنَالحسنَالعسكريَ َشهادتهمَفقطَالح   .”عليهَالسالم“الحقيقيّونَه مَالذينَي قّرر 

 — نَ]الكافي:َج َالتيَقرأت هاَعليكمَم  َالرواية  نَخالل  َنوحَ [َفيماَي رت8م  بط َبحديث 

َ َي مكن ناَأنَنعرف  َهذه َالصورة َاإلجماليّة  نَخالل  النبّيَوشهادة َجعفرَوالحمزة،َم 

َالصغيرةَ  ْلماًَبك ّلَالتفاصيل  هّماًَأنَن حيط َع  َم  َماذاَيجريَه ناك..َليس  وأنَن قدّر 

حّمدَفإنََّ َم  َوآل  حّمد  َم  َشأن  َأنَنعرف  رتبٌطَبهم..ََوالصغيرة َجدّاً،َوإنَّماَالمهمُّ أمرناَم 

َ َالمواقفَسنعرف  َفيَهذاَالموقفَوفيَبقيّة  حّمد  َم  َوآل  حّمد  َم  فإنّناَإذاَعرفناَشأن 

َاألولىَواألهمَبالنسبةَلناَأنَنعرف ه َموقف ناَوهذاَه وَالذيَيكون   .شأنناَونعرف 

 الحسابَموقف: الرابعَالموقف 

 ● َنَسورةَاالنعام38َفيَاآلية َم   :بعدَالبسملة 

 {ََبجناحيهَإاّلَأ مٌمَأمثالك مَماَفّرطناَفي َيطير  َفيَاألرضَوالَطائر  نَدابة  وماَم 

َث مََّإلىَربّهمَي حشرون نَشيء   .{الكتابَم 

 — َطناَفيَالكتابَالتكويني {َأيَماَفرَّ نَشيء  قوله:َ}ماَفّرطناَفيَالكتابَم 

َالكالم َفيماَي رتبط َبمع َالفيض،َومرَّ َألْصل  والحافظ  نىَالفناءَوالعدمَوالبقاءَالجامعَ 

زائنَالغ يبَفيَ َمحفوظةٌَفيَالكتابَالتكوينيَالجامع،َفيَخ  َالفيض  َأ صول  وأنَّ

َالع ظمى حّمديّة  َالم  َالحقيقة   .أفنية 

 ََأجزاءَأجسامهاَوأبدانهاَالتيَتشتّتْت هاَأرواحها،َوك لُّ َاألرواحَست مازج  َذوات  ك لُّ

َوفيَالت راب َوفيَك ّلَال هاَمنَجديدَفيَالهواء  َأجزاء  َاأل خرىَإنّناَسنجمع  تكوينيّات 



َسي حشرونَ َالحيوانات  رْت{.َجميع  ش  َح  كماَفيَس ورة َالتكوير:َ}وإذاَالوحوش 

ت راباً،َ للحساب..َهناكَحساٌبَعلىَالحيوانات،َصحيٌحَأنّهاَبعدَالحساب َستعودَ 

َ َلكمَص ورة..َإذاَكانْتَالحيوانات  م  َبهذاَكيَأرس  ،َفماَبالكمَإنّماَجئت  ت حاسب 

َست حش ر َالحيوانات   .باآلدميين؟!َفك لُّ

  َالمنطوحةَستأخذ َالنعجةَ  َنعجةًَن طحْتَن عجةًَأ خرىَفإنَّ َت حدّثناَلوَأنَّ الروايات 

َالناطحة نَالنعجة   .بحقّهاَم 

 ● ََعنَس وء18ََاآلية َتتحدّث  نَس ورةَالرعد..َاآليات  بعدَالبسملةَوماَبعدهاَم 

 :الحساب

 {َّلوَأّنَله مَماَفيَاألرضَلل سنىَوالّذينَلمَيستجيب واَل هَ  ذينَاستجاب واَلربّهم َالح 

َله مَس وء َالحسابَومأواه مَجهنَّم َوبئسَالمهاد َ الفتدواَبهَأ ولئك  معهَ   .{جميعاًَومثل هَ 

 — َسنى سنى،َوالح  َبالح  سنى{َهؤالءَي نعَّمون  قوله:َ}للّذينَاستجاب واَلربّهم َالح 

فقط،َواليةَ م صطلٌحَ علّيَ  َالقرآنيّةَوهيَواليةَ  َالعترةَالطاهرةَوفيَالثقافة  فيَثقافة 

بعاقبتها عليَ  بحقيقتهاَوواليةَ   .علّيَ 

 َ َالقيامة  نَي جازىَيوم  علّي،َوم  َالقيامةَواليةَ  يوم  فجزاؤهَ  َعلّيَ  َعلىَوالية  نَكان  م 

َعل سيكون  َعلّيَ  َفيَدائرة َوالية  وي حش ر  َعلّيَ  َفيَبوالية  ْسكَوالناس  َالم  ىَك ثبان 

َ َك لُّ ف  َوالش ر  َالنعيم َبعينه  حّمدَحيث  َم  َوآل  حّمد  َه ناكَعندَم  الحساب،َسيكون 

حّمدَ َم  َوآل  حّمد  َالعّزةَبجوارَم  ك لُّ سنى:َ”َعليهمَالسالم“الشرفَوالعّزةَ  إنّهاَالح 

عليَّ  .واليةَ 

 — َن َالحساب{َهلَه ناكَم  َله مَس وء  س بحانهَقوله:َ}أ ولئك  حساب َسيّئَمعَهللاَ 

حساٌبَسيّئ؟ َهللاَ   !وتعالى؟!َهلَحساب 

 ََجعفرَبن َع ل وّي..َفيَثقافة  دي  حمَّ ،َم صطلٌحَم  س وءَالحسابَهذاَم صطلٌحَق رآني 

َهللاَ  الكاملة..َفإنَّ فيَالحساب،َيعنيَالعدالةَ  داقّةَ  َهذاَالم صطلحَيعنيَالم  حّمدَفإنَّ م 

وتعالىَيعدَُّ وتعالىَس وءاًَفيََس بحانهَ  يعدّهاَس بحانهَ  الكاملةَ  الدقيقةَ  الحقيقيّةَ  العدالةَ 

نَأجزاءَ َم  زء  العميمَفيَك ّلَج  به ،َل طفهَ  وتعالىَسبقْتَغ ض  س بحان هَ  الحساب.َرحمت هَ 



َ ل  أنَتص  َرحمت هَ  َنمنع  َالذين  َأنف سناَعنَل طفه،َونحن  َالذينَنحبس  هذاَالوجودَن حن 

 .إلينا

 {َ:َفقوله َحقيقيّة  َبعدالة  َحساباًَدقيقاً،َي حاسبون  َالحساب{َي حاسبون  َله مَس وء  أ ولئك 

َ َرحمته  َأبواب  وتعالىَفتح  س بحانهَ  َهللاَ  طلقة..َه مَالذينَي ستحقّونَذلك،َفإنَّ َم  إلهيّة 

َعلىَأنف سهمَهذه َاألبواب  .ولكنّهمَه مَالذينَي غل قون 

 َ َت حدّثناَأنّهمَسيكذبون  َسيخت م َالروايات  َالقيامةَوسيحلفونَكذباً،َول ذلك  يوم  علىَهللاَ 

َهللاَ  َالذيَي جعل  ل همَوأيديهم..َهذاَه وَالسبب  َأرج  َسيسأل  علىَأفواه هم،َوحينئذ 

َ َش هوداًَوسي كذّبون  سيأتيَبالمالئكة  نَأرجل همَش ه وداًَعليهم،َألنّهَ  وتعالىَم  س بحانهَ 

َالمالئكةَوي كذّبونَأنبياء همَوي َ ق  علىَأفواههمَوتنط  َيخت م َهللاَ  َكذباً..َحينئذ  حلفون 

 .جوارحهم

 َ وتعالىَالَن خاف  نَع دالة َهللاَس بحانهَ  َم  َيوٌمَعجيبَعجيب.َإنّناَن خاف  َالقيامة  يوم 

َوالَ َبأدعيتنا:َأنَعاملناَبل طفك  َإليه  َعندَهللا..َول ذاَنجأر  نَظ ْلم  َم  منَالظ ْلم،َفليس 

َ َعليكت عاملناَبعدلك  حّمد  َم  َوآل  حّمد  َم   .بحّق 

 ● َنَس ورةَالرعد20َ،21َاآليتان َم   :بعدَالبسملة 

 {َبهَأن َهللاَ  ل ونَماَأمر  يثاق*َوالّذينَي ص  َبع هدَهللاَوالَينق ض ونَالم  الّذينَي وفون 

َس وءَالحساب َربّه مَويخافون   .{ي وص لَويخشون 

 — َ هللا َبع هدَهللا{َعهدَ  َمعَقوله:َ}الّذينَي وفون  اإلمامة  عْقدَ  هللاَ  َهوَالغدير..َعْهدَ 

َبنَالحسنَ ّجة  َهللاَحتَّىَن عاهده ،َعهدناَمعَعلّيَ ”..َعليهَالسالم“الح  َالَنعرف  نحن 

ه وَ َبنَالحسنَه وَهذاَن ْفسهَ  ّجة  فيَالغديرَهوَهذاَعهدناَمعَهللا،َوعهدناَمعَالح 

هللا الغ ديرَوه وَعهدٌَمعَهللا،َفهذاَه وَوجهَ   .عهدَ 

 ََوأنتمَت عاهدونه؟!َأمَأنّكمَت نظرونَإلى َإلىَوجهه  َأحداًَأالَت نظرون  حينماَت عاهدون 

َ َإلىَوجهه  َإنّكمَتنظرون  ْلق  نَالخ  نَالناس،َم  قفاه..َفحينماَت عاهدونَأحداًَم 

َيتوّجهَ  الذيَإليه  هللاَ  َ}أينَوجهَ  َإلىَوجهه  إنّناَننظر  هللاَ  وت عاهدونه..َفحينماَنعاهدَ 

َالشريف  .األولياء؟{َكماَفيَدعاءَالن دبة 



 —  َنذ َم  َمراجعَالشيعة  يثاقَه مَأكثر  يثاق{َالذينَن قضواَالم  قوله:َ}والَينق ض ونَالم 

فيدَ َزمانناَإلىَالشيخَالم  َإمام  َفيَرسالة  ثلماَجاء  َالك برىَم  َالغ يبة  َعْصر  بدايات 

راجعَالشيعة َفيهاَم خاطباًَم   :والتيَيقول 

 ( ََعنهَشاسعاً،َونبذواَالع هدَالمأخوذَ مْذَج َالصالح  َالس ل ف  ْنكمَإلىَماَكان  َكثيٌرَم  ن ح 

 .(منهمَوراءَظهورهمَكأنّهمَالَيعلمون

 َهذا ازدادْتَس وءاًَإلىَيومك  َمراجعَالشيعةَوالقضيّةَ  َأكثر   ..أولئك 

 ● َنَس ورةَاإلنشقاق7َوقفةَعندَاآلية  :بعدَالبسملةَوماَبعدهاَم 

  َاَم َ}فأمَّ َإلىَأهله  سابًاَي سيرا*َوي نقلب  َح  َي حاس ب  بيمينه *َفسوف  نَأ وتيَكتاب هَ 

َيدع وَث ب ورا*َويصلىَ َظ ْهره*َفسوف  وراء  َكتابهَ  وتي 
نَأ  اَم  سرورا*َوأمَّ م 

َأنَي وص ل..َإنّهمَ به  َهللاَ  َماَأمر  َوي صلون  يثاقه  وم  َبع ْهدَهللاَ  سعيرا{.َالذينَي فون 

َس وءَالحَ  َالذينَي عط ونَك ت بهمَي خافون  َحساباًَيسيرا..َأ ولئك  ساب،َسي حاسبون 

َعلّي َ َوالية  َعلّي ،َأصحاب  َاليمين،َأصحاب   .بأيمانهم،َإنّهمَأصحاب 

 —  ََله َالذينَكانواَفيَالد نياَمعه..َفإنَّ سرورا{َإلىَأهله  َم  َإلىَأهله  قوله:َ}وي نقلب 

َإاّلَمَ  َفيَأْهله  َي شفّع  َحيث  نَالشفاعة  َم  َاألصالب َوقانون  س بَقانون  ارجاًَب ح  َخ  نَكان 

َفيَ نَعندي،َهذاَماَجاء  َليسْتَاقتراحاًَم  َأمٌرَآخر..َهذه َالمضامين  َفذلك  الطينة 

 ”عليهمَالسالم“رواياتهمَالشريفةَ

 ● َنَس ورة َالرحمن39َفيَاآلية َم   :بعدَالبسملة 

 َهذه َاآل} َالَي سألَعنَذ نبهَإنٌسَوالَجان  َيوم َ}فيومئذ  غريبةٌ..َيوم َالقيامة  يةَ 

..؟ َعنَذ نبهَإنٌسَوالَجان   !الس ؤال،َفكيفَالَي سأل 

 َبالكتابَالكريم َالقوم  ع ب ث   .آيةٌَغريبةٌ..َإنّهَ 

 ● َ[َصفحة7َفيَ]تفسيرَالبرهان:َج”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَاإلمامَالرضا

َالشيعةَل2الحديثَ)393َ  :لصدوق(َوهوَمنقوٌلَعنَكتابَبشارات 

 (ََأباَالحسنَالرضا يسرة،َقال:َس معت  يق ول:َالَي رىَ”َعليهَالسالمَ “بسندهَعنَم 

َ نَكتابَّللّا؟َفأمسك  َذاَم  :َفأين  نك مَفيَالنارَاثنان،َالَوّللّاَوالَواحدٌ.َقال:َق لت  م 



َليَفيَ ن  َفيَالطواف،َإذَقال:َياَميسرة ،َأ ذ  َيوم  ذات  عنّيَسنةً،َقال:َفإنّيَمعهَ 

َعنَمس نَالق ران؟َقال:َفيَس ورة َالرحمنَجوابك  َه وَم  :َفأين  َكذا.َقال:َق لت  ألتك 

َله :َ {َفق لت  َمنك مَإنٌسَوالَجان  َالَي سألَعنَذنبه  َوجّل:َ}فيومئذ  عزَّ َهللاَ  وه وَقول 

َأروىَ نَغيرهاَابن  َأّولَم  َفيهاَمنك م؟َقال:َإنَّ هوَعثمانَبنَعفّان،َففيََ–ليس 

َك تبْتَهذه َالمص وذلكَأنّهاَحّجةٌَعليهَوعلىَأصحابه،َولوَلمَيك نََ–احفَزمانه 

َ، ْلقه،َإذاَلمَي سألَعنَذنبهَإنٌسَوالَجان  َعنَخ  َوجلَّ عزَّ َهللاَ  قاب  فيهاَمنك مَل س ق ط َع 

إذنَيومَالقيامة؟ َهللاَ  نَي عاقب   .(فل م 

 — ن نك مَفيَالنارَاثنان،َالَوّللّاَوالَواحدٌ(َأيَليسَم  نكمََقوله:َ)الَي رىَم  َم  أحد 

حّمدَوليسَالجميع..َ َم  َوآل  حّمد  َمعَم  حّمدَالذينَي حشرون  َم  َوآل  حّمد  نَأولياءَم  م 

دَ حمَّ َم  َوآل  د  حمَّ َم  نَأولياء  َيقولونَإنّناَم  َهللاَ“فه ناكَفيَالد نياَكثيرون  صلوات 

نَالمراحل..َقدَي َ”َعليهم َم  رحلة  َمنهمَفيَم  إيماٌنَم ستودعَي سل ب  َمنهمَإاّلَأنّهَ  سل ب 

نَ َم  حّطة  فيَالد نياَقبلَموتهم،َأوَقدَي سل بَعندَالموت،َأوَي سل بَفيَأّيَم 

فيَكلماتهمَ دَ  ر  َالقيامة..َوهذاَالمعنىَو  نَمواقفَيوم  َم  حّطاتَأوَفيَأّيَموقف  الم 

الثمالي،َحينَيقولَالد عاء”َعليهمَالسالم“الشريفةَ َفيَد عاءَأبيَحْمزةَ   :كماَجاء 

 (ََوتوفّنيَإذاَاللّه م، ،َأحينيَإذاَأحييتنيَعليه  َلقائك  د ون  َلهَ  َإيماناًَالَأجل  إنّيَأسألك 

 (توفّيتنيَعليه،َوابعثنيَإذاَبعثتنيَعليه

 ََي مكنَأنَيبقىَمعَالشيعيَإلى َفيَالجنّة..َواإليمان  َبعدَالدخول  يكون  الّلقاء َمعَهللاَ 

َاإليم َحتّىَعلىَأبوابَالجنّةَوستأتيناَبابَالجنّة،َولكنَي مكنَأنَي سل بَاإلنسان  ان 

 ..الروايات

 ََفي ْكرهمَللشهادة َالثالثة  َعلىَعدمَذ  َي حاسبون  عندَبابَالجنّة  َتقولَأنَّهَ  فالروايات 

َهكذاَوسأقرؤهاَعليكمَفيَ َتقول  َاإليمان..!َالروايات  نَساحة  لواتهمَوي طردونَم  ص 

َال َالقادمةَحينماَأ حدّث كمَعنَأهميّة  َالوجوب َالحلقات  ْكرهاَبلسان  َوعنَذ  شهادة َالثالثة 

نَأسباب َالنجاة َيومَالقيامة َس ب باًَم  َكيَت كون   .فيَالصلوات 



 — َ:نَاإلمام َم  َكذا(َهذاَالتعبير  َعنَمسألتك  َليَفيَجوابك  ن  :َ)ياَميسرة ،َأ ذ  قوله 

نَليَفيَجوابك“ َ”َأ ذ  َلكم(َولكنَّ َشيء  َك لُّ )وذلَّ ي ربّونَهذاَتقريب..َألنّهَ  األئمةَ 

داراة  .أشياعهمَبطريقةَالم 

  َّجة َالح  الناسَحتّىَي قب ل  َكماَيقرؤهَ  َأنَنقرأَالق رآن  َمأمورون  َالغ يبة  َفيَزمان  ن حن 

إمام َزمانناَ ثلماَي ريدَ  الق رآنَم  َسنقرأَ   .”عليهَالسالم“بنَالحسن،َوحينئذ 

 ● َنَاآلية َوماَبع5َفيَس ورةَالتكاثرَم   :دهابعدَالبسملة 

 {َ َلت سألنَّ نّهاَعينَاليقين*َث مَّ حيم*َث مََّلترو  ّنَالج  ْلمَاليقين*َل ترو  ونَع  كاّلَلوَت علم 

َعنَالنعيم  .{يومئذ 

 فيَحقيقتهاَوفيَعاقبتها ل ٌحَل والية َعلّيَ   .النعيم َم صط 

 َط ب،َوهذاَموجودٌَفيَرواياتناَأيضاًَوفيَك ت ب فيَمعنىَالنعيم:َالماءَوالر  دَ  ور 

وآلَالق َعلّيَ  َإلىَوالية  ْفرةَت شير  موٌزَوش  ط بَر  َوالر  َالماء  َرمزيّةٌَفإنَّ وم،َوتلك 

َفيَتفاسيرهمَفّسرواَ موزَه نا،َولكّنَالنواصب  َعنَالر  علّي..َوالَأريدَأنَأتحدّث 

نَأنَ َم  َأجلُّ َوجلَّ َهللاَعزَّ اَأئمت ناَفقالوا:َإنَّ طبَوتوقّفوا..َأمَّ النعيمَبالماءَوالر 

اَي حاسبَ  علىَالعباد..َأمَّ نَن ع مَهللاَ  طبَم  َأنعمهاَعليهم،َالماء َوالر  علىَنعمة  َعبيدهَ 

َي شيرَإلىَواليةَعلّيَوعاقبتها َع ل وي  دي  حمَّ ،َعنواٌنَم   .النعيم َفهوَع نواٌنَق رآني 

 — َالتي َواليةَعلّيَ  َعنَحقيقة  َعنَالنعيم{َأيَلت سأل نَّ َيومئذ  َلت سألنَّ فقوله:َ}ث مَّ

َالواليةَالذيَه وَالنعيم  .تقودناَإلىَعاقبةَتلك 

 — َبينَأيديكمَفيَهذا س بَماَأعرضهَ  نَمواقفَيومَالقيامةَب ح  الموقفَالرابعَم 

َوعنَ َعنَالعقائدَوعنَالعبادات  ساءلة  َالم  َالحساب..َموقف  البرنامجَهو:َموقف 

َ ْلقَوبقيّةَماَي سأل  َالخ  قوق  َوعنَح  َوعنَاألخالق  عامالت  المرءالم   .عنهَ 

 القصيرةَالطاهرةَالعترةَأحاديثَمنَباقةًََأيديكمَبينَأعرض. 

 ● ََرسولَهللا عليهَوآله“وقفةَعندَحديث  [7َفيَكتابَ]بحارَاألنوار:َج”َصلَّىَهللاَ 

 :(1) الحديث258َصفحةَ



 (َعنَرقيّةَبنتَإسحاقَبنَموسىَبنَجعفر،َعنَأبيها،َعنَآبائه:َقال:َقالَرسول

َيومَالقيامةَ”:َليهَوآلهصلَّىَهللاَع“هللاَ َقدماَعبد  َفيَموقفََ–الَتزول  حينماَيكون 

ََ–الحسابَ فيماَأباله؟َوعنَماله  حتّىَي سألَعنَأربع:َعنَع ْمره َفيماَأفناه؟َوشبابهَ 

بّناَأهلَالبيت نَأينَكسبهَوفيماَأنفقه؟َوعنَح   .(م 

 — َع ه وَالنعيمَالذيَن سأل  بّناَأهلَالبيت(َإنّهَ  نه..َق ْطعاًَهذاَه وَقوله:َ)وعنَح 

َهذاَ َفيَالتفاريع..َولكنَّ هيَاألْصلَوبعدَذلكَن دخل  علّيَ  َواليةَ  َالكبير،َألنَّ الس ؤال 

نَاألحاديثَفيَع ْصرَالتأويل،َهذاَه وَ م  الحديثَه وَفيَعْصرَالتنزيل،َوي شابههَ 

تلقّي م َمعَم ستوىَالم   .الذيَينسج 

 ● ََآخرَلرسولَهللا عليهَوآلهصلََّ“وقفةَعندَحديث  إليناَإمامناَباقرَ”َىَهللاَ  ينقلهَ 

 :(17) الحديث23َ[َفيَصفحة7َ]بحارَاألنوار:َج”َعليهَالسالم“العلومَ

 (َصلَّىَهللاَ “قال:َقالَرسولَهللاَ”َعليهَالسالم“عنَأبيَالجارود،َعنَأبيَجعفر

َ”:َعليهَوآله َقول  قائل:َياَرسولَهللاَفأين  عذّب،َفقالَلهَ  َم حاسب َم  :َك لُّ َوجلَّ عزَّ هللاَ 

َالع رضَيعنيَالتصفّح َحساباًَيسيرا{؟َقال:َذاك   .(}فسوفَيحاسب 

 — َ،َفْعالًَعذاب ساب  َعذاباً..َوالح  الحساب  َيعدَُّ عذّب(َالنبيُّ َم حاسب َم  قوله:َ)ك لُّ

َالخالئقَ َأمام  َعنَك ّلَصغيرة َوكبيرةَوحينماَي حاسب  َاإلنسان  حينماَي حاسب 

َ ؤوس  َعلىَر  ح   .األشهادَويطولَالحسابَوي فض 

 َ كانَيتمّكن  َالموقفَالع صيبَفيَيومَالطفوفَفيَك ّلَمقطعَ  سيّدَالش هداءَفيَذلك 

َ موقف  َالقيامة..َإنّهَ  َموقف همَيوم  َبأنَالَي طول  نَالد عاءَكانَيدعوَل شيعته  فيهَم 

َفيهَاإلنسانَعلىَك ّلَصغيرة َوكبيرة..َ ،َموقٌفَطويٌلَطويل،َي حاس ب  الحساب 

َالذينَدفعواَفاتورةَ  حّمد  َم  َوآل  حّمد  َم  ّمنَالَي حاسبون،َإنّهمَأولياء  ولكنَه ناكَم 

الحساب َفيَهذهَالحياةَوق ْطعاًَ َفاتورةَ  الحساب َفيَهذه َالحياة..َبإمكانناَأنَندفع 

َزماننا نَإمام  َم   .بتوفيق 

 — َوآل نَأولياءَعلّيَ  َم  َالع رضَيعنيَالتصفّح(َه ناك  نَقوله:َ)ذاك  علّيَم 

َ”َصلّىَهللاَعليهَوآله“ي حاسبونَلكنّهمَي حاسبونَحساباًَيسيراً،َوالنبّيَ َبأنَّ يقول 



َك ت بهمَودواوينهمَتصفُّحاًَد ونَأنَ الحسابَاليسيرَه وَالع رض..َيعنيَيتصفّحون 

َاليسير َي غلقونَالملف..َهذاَه وَالحساب   .يقفواَعليهاَوي سائلونهم،َث مَّ

 ● َهللاَعليه“إلمامَالصادقَوقفةَعندَحديثَا فيَكتابَ]بحارَاألنوار:َ”َصلوات 

 .(َوهوَمنقولَعنَتفسيرَالعيّاشي28الحديثَ)266َ[َصفحة7َج

 (ََعليهَالسالم“عنَحّمادَبنَعثمان،َعنَأبيَعبدَهللا”َ :َياَفالنَمالك  قالَلرجل  أنّهَ 

شكلةٌَحدثْتَبينهماََ–وألخيك؟َ َفداك،َكانَليَعليَ–ه ناكَم  َقال:َجعلت  هَحق 

حقّيَ َمنهَ  تدقيقاََ–فاستقصيت  َمعهَ  بالتمامَوالكمال،َدقّقت  َحقّيَمنهَ  يعنيَأنّيَأخذت 

ساب{َأتراهمَخافواََ– َالح  قالَأبوَعبدَهللا:َأخبرنيَعنَقولَهللا:َ}وي خافونَس وء 

إنّهاَالعدالةََ–أنَيجورَعليهمَأوَيظلمهم؟َالَوهللاَخافواَاالستقصاءَوالمداقّةَ

 .(- الكاملة

 ● ََهللاَعليه“وقفةَعندَحديثَآخرَإلمامناَالصادق فيَكتابَ]بحارَ”َصلوات 

 :(29) [َالحديث7األنوار:َج

 (ََأباَعبدَهللا َالسالم“أنَّ َفالنَ”َعليه  َإخوانه:َماَألخيك  بعض  َشكاهَ  قالَلرجل 

َم غضباً،َثمََّقال:َكأنَّكَ قّي؟!َقال:َفجلس  َح  ي شكوك؟َفقال:َأيشكونيَأنَاستقصيت 

كىَهللاَتباركَوتعالى:َ}ويخافونَس وءَ َماَح  َلمَت سئ؟!َأرأيت  إذاَاستقصيت 

أنَي جو هللاَ الحساب{َأخافواَهللاَ  َعليهم؟َالَوهللاَماَخافواَإاّلَاالستقصاء،َفسّماهَ  ر 

نَاستقصىَفقدَأساء  .(س وءَالحساب،َفم 

 ● ََهللاَعليه“وقفةَعندَحديثَآخرَإلمامناَالصادق فيَكتابَ]بحارَ”َصلوات 

 :267[َصفحة7َاألنوار:َج

 (ََالسَ ”َعليهَالسالم“عنَالحسنَبنَهارونَعنَأبيَعبدَهللا ْمعَفيَقولَهللا:َ}إنَّ

َ َالس معَعّماَي سمع،َوالبصر  سئوال{َقال:َي سأل  َعنهَم  َكان  َأ ولئك  ك لُّ َوالفؤادَ  والبصر 

فَ عليهََ–أيَعّماَيرىََ–عّماَي طر  عّماَع ق دَ  عتقدٌَبهَ–والفؤادَ   (- أيَماَهوَم 

 ● ََهللاَعليه“وقفةَعندَحديثَاإلمامَالباقر [7َفيَكتابَ]بحارَاألنوار:َج”َصلوات 

 :(32) الحديث



 (ََعليهَالسالم“عنَأبيَجعفر”َ العبادَفيَالحساب َيومَالقيامة  َهللاَ  قال:َإنّماَي داقُّ

نَالع قولَفيَالدنيا  .(علىَق ْدرَماَآتاهمَم 

 َكمةًَوهذا َح  َحقّاًَواألكثر  َاألكثر  ،َالقانون  َاألعدل  َاألعظم ،َالقانون  هذاَه وَالقانون 

َرحمةًَأيضاً..َهذ َاألكثر  َالحّقَه وَالقانون  كمةَوقوانين  َالح  َوقوانين  َالعدالة  ه َقوانين 

وتعالى َهللاَس بحانهَ   .والرحمة..َإنّهاَقوانين 

 ● َفيَكتابَ]بحارَاألنوار:َ”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَآخرَإلمامناَالصادق

 :(َوالحديثَمنقوٌلَعنَ]الكافي[34الحديثَ)267َ[َصفحة7َج

 (َالقيامة:َ”:َعليهَالسالم“هللاََعنَيونسَبنَعمارَقال:َقالَأبوَعبد َالدواوينَيوم  إنَّ

ّجلََ–ديواٌنَفيهَالن ع مَ نَالديوانَه ناَالس  رادَم  س نات،َوديواٌنََ–الم  َالح  وديواٌنَفيه 

َ َالن ع م َديوان  َديوانَالن ع مَوديوانَالحسناتَفتستغرق  فيهَالسيّئات،َفي قاب لَبين 

َالسيّئاتَفي د س نات،َويبقىَديوان  ؤمنَللحسابَالح  َآدمَالم  المؤمنَه وََ–عىَابن 

وآلَعلّيَ فيَأحسنَص ورة،َفيقول:َياَرّبَأناََ–المواليَلعلّيَ  هَ  فيتقدّمَالق رآنَأمام 

بترتيليَ بتالوتيَوي طيلَليل هَ  َنْفس هَ  َي تعب  ؤمنَقدَكان  َالم  الق رآن،َوهذاَعبدك 

كماَأرضاني،َقال:َفي إذاَتهّجد،َفأرضهَ  َعيناهَ  َالعزيزَالجبّار:َأبسطَوت فيض  قول 

َمنَرحمةَهللا،َثمََّيقال:َ شماله  نَرضوانَهللاَالعزيزَالجبّار،َويمألَ  َفيملؤهاَم  يمينك 

َفاقرأَواصعد،َفإذاَقرأَآيةًَصعدَدرجة باحةًَلك   .(هذه َالجنّةَم 

 — نَهذاَالق رآنَه وَالق رآن رادَم  فيَأحسنَص ورة(َالم  هَ  َقوله:َ)فيتقدّمَالق رآنَأمام 

وآلَعلّيَ  َالغ ديرَبتفسيرَعلّيَ  فإْنَك نتمَ”..َعليهمَالسالم“الذيَبايعناَعليهَفيَبيعة 

ًَ َنافعا َيأتيَه ناَويكون  َهذاَالقرآنَفهذاَالقرآن  لة  م  نَح   .م 

 ● َ[7َفيَكتابَ]بحارَاألنوار:َج”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَسيّدَاألوصياء

 .نَنهجَالبالغة َ(َوهوَحديثَمنقوٌلَع37الحديثَ)271َصفحةَ

 (َْلقَعلىَكثرتهم؟َفقال:َكماَي رزقهمَعلى الخ  َهللاَ  ب  َعليهَالسالم:َكيفَيحاس  س ئ ل 

 .(كثرتهم،َق يل:َفكيفَي حاسبهمَوالَي رونه؟َقال:َكماَيرزقهمَوالَيرونه

 ● َ[7َفيَكتابَ]بحارَاألنوار:َج”َعليهَالسالم“وقفةَعندَحديثَاإلمامَالصادق

 .وهوَمنقولَعنَتفسيرَفراتَالكوفيَ(48الحديثَ)274َصفحةَ



 (َإنَإليناَإيابهمَثمَ”َعليهَالسالم“عنَقبيصة،َعنَأبيَعبدَهللا{َ: َوجلَّ َعزَّ فيَقوله 

َعنَالتفسير،َقال:َنعمَياَقبيصةَإذاَ :َإنّماَأسألك  إنَعليناَحسابهم{َقال:َفينا،َق لت 

َشيعتناَإلينا،َفماَكانَبين حساب  َهللاَ  َالقيامةَجعل  دٌَكانَيوم  حمَّ م  َهللاَاستوهب هَ  همَوبين 

عليهَوآله“ نَالمظالمَأدّاهَ ”َصلَّىَهللاَ  َفيماَبينهمَوبينَالناسَم  نَهللا،َوماَكان  م 

دٌَ حمَّ لهمَحتّىَ”َصلَّىَهللاَعليهَوآله“م  عنهم،َوماَكانَفيماَبينناَوبينهمَوهبناهَ 

 .(يدخلواَالجنّةَبغيرَحساب


