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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

طفى احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص
ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال واللعنة الدائمة األبد، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني

  .حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
  املوت البوابة الكربى للسعادة أو الشقاء

ها كَلمةٌ هو قَائلُها لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تركْت كَالَّ إِن *حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعون ( :يقول تعاىل يف كتابه الكرمي
  )ومن ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ

  لنتذكر املوت عند كل نظرة وبطشة وحركة وسكون
واطاع الشهوات والشيطان ، املوت هو ذلك املصري االسود املظلم املرعب الذي ينتظر البعض ممن شط عن درب اهلداية وممن ركبه اهلوى

  . مارة بالسوء ال مسح اهللاوالنفس اال
بل  ،اليت تنتظر البعض االخر ممن امن واتقى وعمل صاحلاالنضرة ولكن املوت هذا هو ذلك املصري املشرق بل هو البوابة اىل رياض اهللا 

  . هلية الواسعةالرمحة اإلبوابة والراحة وفانه الروح هو االمل للمؤمن حقا 
وااليـام  بل وطاملا مرت على االنسان الساعات ، اغلبنا عنه غافلون يف اكثر االوقاتلكن نا مجيعا املصري الذي ينتظران املوت هو ذلك 

  ال خيطر بباله انه على مبعد خطوات من حفرة مظلمة موحشة ضيقة أحياناً، وهو 
. .حركة او سـكون وعند كل . .وعند كل بطشة. .وعند كل كلمة ..عند كل نظرة ..املؤمن عليه ان يستحضر مصريه يف كل انان 

  . الرياء او السمعة او العجب او الغرور او التكربدرجات درجة من أية وعند حدوث  ..وعند كل تقلب يف قلبه
مث حيشر ـ   ، ان يتكرب على االخرين، واحلال هذه، فهل من اجلدير. . عن املوتعلى االنسان ان يستحضر انه ال يبعد اال خطوات ان 

  . ؟اقدام اخلالئق هؤفتطالمسح اهللا ـ بصورة الذر 
  يومياً مخس مرات على األقل ذكر املوت

مرات فقط لكفاه ذلك سائقا حنو الصالح  مخسلو ان االنسان ذكر املوت يف اليوم والليلة : (يقول )رمحه اهللا تعاىل(الوالد كان السيد و
  . تغير كبرياًغري الكثري منا تول )واالصالح

 الشقاء االبدي ىللى مدار الساعة يف هذا املصري الذي هو اما بوابة اىل السعادة االبدية او بوابة اوع يوميايفكر االنسان كان فكيف لو 
  اهللا ـ  ال مسحـ 

اهللا سبحانه وتعاىل وحنن يف ظـل  ندعوا على بعض الكالم عن هذا املصري الذي  قتصرسنوالروايات عن املوت كثرية لكننا  اآلياتوان 
ونتوسل اليه بربكته ان جيعل اول حلظات موتنا هي اول ساعات ) صلوات اهللا وسالمه عليه(علي بن ايب طالب  مننياملؤموىل الكائنات امري 

  . سعادتنا االبدية ان شاء اهللا تعاىل
  احلياة تشكل سلسلة من االمتحاناتاحلقيقة االوىل ) ١

أخر حلقة يف سلسلة االمتحانات اإلهلية تشكل  االحتضارحلظات  ، هيمث عامل الربزخ ..مث املوت ..احلقيقة االوىل عن سكرات املوت
.. ؟وكيف يتعامل مع اوالده ..زوجته؟ رى كيف يتعامل معفي. .في كل ثانية ميتحن االنسانفاحلياة كلها سلسلة من االمتحانات ذلك ان 

ان الـدين  : ؟ وقـد ورد شراءه يف ..يف بيعه ..رةيف الدائ ..يف املصنع ..يف الشارع ..يف اجلامعة ..يف احلوزة ..؟وكيف يتعامل يف املدرسة
  . سلسلة من االمتحانات واالبتالءات إذن هي فاحلياة. .وهكذا ..كيف يتحرك؟؟ كيف ينظر؟ كيف يتكلم، واملعاملة

 إهلياً حتتم عليه عذابااو ، مسح اهللا ـ اىل قعر جهنم ه ـ الجتر، يعتربها حقرية ملعصية قد يبدو بسيطاً، ما نسان يف امتحانولعل سقوط اإل
  .يتحمله بشريال 
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  !على معصيتني فقط الربزخ الصاحل الذي عذب يفالرجل 

ص الذي تويف وقد عرب حول ذلك الشخ الشرائعكتاب علل ناقالً هلا عن وردت يف حبار االنوار اليت هذه الرواية ومن النافع ان نتدبر يف 
فإذا كان من األخيار مث يعذب، فما بالك ! ولكنه مع ذلك عذّب مبا ال طاقة لبشري بهالخيار انه من ا) صلوات اهللا تعاىل عليه(عنه االمام 

جهاز التلفاز هل هـو مـن   عرب وهل االنسان الذي ينظر اىل اعراض الناس ولو  ؟هل حنن من االخيار: ولنا ان نسأل انفسنا بغري األخيار؟
مـن   .من االخيار؟ وهل الذي يتكرب على عباد اهللا حىت على خادمـه او زوجتـه   املؤمننياالخيار؟ وهل الذي يغتاب مؤمنا وينهش حلوم 

 هل هو من االخيـار  وهل الذي ال ينصر املظلوم وهو قادر على ان ينصرهبالعجب او الغرور هو من االخيار؟ يصاب الذي وهل  ؟االخيار
  . خرىأة مجاعأية من موظفيه او من أم عشريته شعبه أم من املظلوم من  سواءاً أكان

  :لكن مع ذلك ناله ما ناله من العذاب، يف هذه الرواية يعرب عن هذا امليت بانه من االخيار) صلوات اهللا تعاىل عليه (االمام ان 
اننا االن يف ف، ـ وهذا مصرينا الذي ينتظرنا مجيعااقعد رجل من االخيار يف قربه ): صلوات اهللا وسالمه عليه (يقول االمام الصادق 

نبقى يف عامل سكم  ال نعلممث !! غافلون عما ينتظرنالكننا ، ونتكلم مبا حيلو لنا ونأكل ما لذ وطاب ونشرب ما هنأ واستطاب ،منشي راحة
هم اصابع توان تلا، دقائق يف ضيق او يف عذاب ان يكون ملدة مخسةاالنسان ال يتحمل هنا مع ان ، لعله مليون او ماليني من السنيني؟ الربزخ
  ) صلوات اهللا وسالمه عليه (رها جبارها لغضبه كما يقول امري املؤمنني فكيف بنار سج،خفيفةٌ ارايديه ن

ـ للحساب يف قبورنا فلنتصور انفسنا حقيقة وقد اُقعدنا  مع انه من االخيـار  وهذا  ـ فقيل له انا جالدوك مئة جلدة من عذاب اهللا 
ـ إذ  انتهوا اىل جلدة واحدة ـ فلم يزالوا به حىت، ال اطيقها: ـ فقال والصاحلني  : قال: قال، فقالوا ليس منها بدخفف اهللا الرحيم عليه 

وكم معصية صدرت مـن   ؟والليلةكم نعصي اهللا يف اليوم ، وعلينا االن ان نستعرض حياتنا! فقطذكروا له معصيتني فـ  ؟فبم جتلدونيها
ـ رمبا كان اجلو باردا او   صليت يوما بغري وضوء ألنكجنلدك : قالوا ـ  هذا الرجل كانت له معصيتان فقطو ؟بعضنا طوال هذه السنني

مررنا عليه فلـم   فكم ضعيفـ على ضعيف فلم تنصره   ررتومان ماء البئر بعيدة ويصعب الرتح منها يف قلب الشتاء او غري ذلك ـ  
أعاذنا اهللا تعاىل  عذاب اهللا عزوجل فامتأل قربه نارافجلدوه جلدة من : ـ قال او االطفال  املستضعفنياو املساكني نصره من االيتام او ن

  .وإياكم من ذلك
هو يف حد ذاته خطري وعقابه كبري فكيف لو اننا الحظنـا ان  ، هذا االمتحان البسيط الذي يتعرض له كل واحد منا عند اية معصيةان 

  ؟جهنمقعر اىل  هذه املعصية قد تكون حلقة جتر ورائها حلقة اخرى مث تكون سلسلة جتر االنسان
  حلظات االحتضار هي املعركة الفاصلة والنهائية: احلقيقة الثانية) ٢

بني السعادة األبدية  ان حلظات االحتضار لعلها أخطر حمطات االمتحان اإلهلي، وهي املعركة الكربى والفاصلة واألخرية: احلقيقة الثانية
  .أو الشقاء األبدي ال مسح اهللا
لينتقم مـن  األخرية الن ابليس يعرف ان هذه فرصته ؛ غواء هذا العبد املسكنيبليس والشياطني كافة طاقام إلإحلظات االحتضار جيند 

  . عشرات السنينيل الصاحل ولو امتدت جهود االنسانابليس هنا فانه قد هدم جنح فاذا ما ، اءهنواب )عليه السالم(ادم 
، هذا االنسان عن الـدرب يشط دون كافة الطاقات لكي جين جند ان الشياطني ةمن جهاالحتضار هي األخطر حقاً فانه حالة ولذا فان 

  . يف اضعف حاالتهيكون ومن جهة ثانية فان االنسان 
باعتبار بل انظر اىل ان هذه املعصية ، ال تنظر اىل هذه املعصية الواحدة كمعصية واحدة(: كان يقول )رمحة اهللا تعاىل عليه(االخ  والسيد

  )!!هذه املعصية ترجح كفة املعاصيلكن تكون كفتا امليزان متساويتني  فقد ،توضع يف ميزان عملكعندما ، صلة النهائيةيف احملاا 
ولعل ، ؟غري مقبولةوالصدقات وغريها الصلوات األعمال من اذ لعل كل هذه  ؟ما ادراناان أعمايل الصاحلة كثرية؛ إذ : وال يقولن أحدنا

هي الـيت   ،فلعل هذه املعصية اليت تبدو بسيطة: وعليه، عمله االنسان ال يقبل ولعل كل عملٍ، غريها ما يفسدها؟وفيها من الرياء والعجب 
  . -ال مسح اهللا  – اما اىل جنة واما اىل نار لإلنسانحتسم املصري االبدي 
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  !الذي جره الشيطان من الصومعة إىل املشنقة) العابد(

مستجاب الدعوة او على االقل كونه وصل اىل مقام  الذيذلك العابد يف بين اسرائيل عربة والعظة عن ما فيه أكرب اليف الرواية وقد جاء 
  !! لق على حبل املشنقةفأعتقل مث ع، مث قتل تلك املرأة فاغراه الشيطان ففعل القبيح، هكذا كان ينظر الناس اليه

، أعاذنا اهللا مجيعاً من ذلك او يف امتحان الرياسة، و امتحان الشهرةا، املالامتحان يف ، كل انسان معرض الن يسقط يف امتحان ماان و
ويف تلـك  ، بدرجة ال تتصور مؤملٌ ان ذلك شيٌء!! ذا به يعلّق على حبل املشنقة بتهمة الفسادإبالصالح وعابداً مشهوراً هذا الرجل كان و

اسجد : قال ، مب: قال، فان اردت اخلالص من هذه الورطة فاطعين، ان الذي اوقعك فيما اوقعك هو انا: فقال له، اللحظات جتلى له ابليس
  ـ والعياذ باهللا تعاىل ـ  !!فذهب اىل جهنمفشنق ، فسجد له املسكني، يل

  الطالب الذي مل ينطق بالشهادتني اثناء االحتضار 
كان ينقل هـذه   )مجيعا املؤمننيرمحة اهللا تعاىل عليه وعلى مجيع علماءنا وشيعة امري (والسيد الوالد  ،خذ بعنق بعضآواملعاصي بعضها 

وقد مضت عليه شهور يف الدراسة وهو غريب يف احدى املدارس ومعه ، كان هناك طالب هاجر من بالده اىل بلد اخر ليطلب العلم: القضية
فابتلي ذلك الطالـب  ، ذلك البلدطغى الوباء على اثناء ذلك ويف . .يدرسوا شموا العناء لكيلكنهم جت، غرباء ايضاهم جمموعة من الطلبة و

 اًاشهد ان ال اله اال اهللا وان حممـد : قل: يافالن: وقالوا له، الطلبة حولهمن ه ؤصدقاأفتحلق ، ووصل اىل مرحلة االحتضار ،مبرض الطاعون
امل تكن طوال عمرك موحدا : فالن يا :من الطرف االخرأخرى كرروا ذلك معه مرة ! !لكنه ـ والعياذ باهللا ـ اعرض بوجهه  ،رسول اهللا
  . .الثالثة مث الرابعة فيئسوا منهتكرر ذلك يف املرة مث !! فاعرض ايضا، اشهد ان ال اله اال اهللا وان حممد رسول اهللا: مؤمنا فقل

   )؟كهذا الطالب ـ والعياذ باهللا ـهي الضمانة ان ال يكون احدنا ما : وعلينا ان نسأل اآلن أنفسنا(
ولعل ذلك لكي يوصل لنا وللماليني من النـاس هـذه   ، من مرضه ن على هذا الطالب بان عرق عرقا غزيرا مث شفيان اهللا تعاىل ممث 

  :بنا تعاىلالرسالة رمحة من اهللا 
فسقال ؟تتشهد بالشهادتنيان يف اخر حلظاتك ت رفضقالوا اذن كيف  كذلك، كنت، بلى: قال ؟فالن امل تكن موحدا مؤمنا يا: لئ :

حبه اىل أكنت لكن جتلى يل ابليس وبيده كتاب  انطق ااردت ان ، لكن عندما كنتم تلقنوين الشهادتني والشهادة الثالثة، مر كما تقولوناأل
حيب ذا الكتـاب   لشدةوانا ، !الكتاب سوف احرق هذا فإنين نطقت بالشهادتنياذا ما : قال يل وبيده االخرى علبة ثقابف، ابعد احلدود

ولو . .وهكذا.. وهددين كذلكان انطق ا فتجلى يل ابليس مرة اخرى مرة أخرى فأردت  جئتموينمث  فاختفى إبليس ،فلم اتشهداعرضت 
  ...علي وارجعين إىل احلياة وجل تفضل لكن اهللا عز ،انين مت لكنت من اهل النار

  نسان إضعف كل اط نقيعرف خطري حقاً ألنه ابليس 
فقد تكون ، لكن اهللا ميتحن كل شخص يف نقطة ضعفه ،واحد واحد مناالقصة املستقبلية لكل بل هي ، وهذه القصة ليست قصة خيالية

ستفقد ذلك املنصب وذلك الكرسي الـذي  فانك لو مل تطعين وتكفر : فيتجلى له ابليس ويقول له مثال ، الرياسةشخص ما، نقطة ضعف 
  . ت به وتعبت يف الوصول اليه وصرفت عمرك على امل نيله وحيازتهطاملا حلم

يـايت  وحينئذ قد ، سنيني طويلة وهو جيمع ذلك الرصيد الذي اودعه يف املصرفإذ قضى ، املال :نقطة ضعفهقد تكون والبعض االخر 
أو غري ذلك،  ١النساء وحب النساءالشهرة أو  :والبعض نقطة ضعفهم !!وبيده علبة الثقاب ويهدده حبرقه كلهيف حلظات االحتضار الشيطان 

   .وكلٌ ميتحن مبا يكشف جوهره وواقعه
وان موطنه صدور بـين ادم  ، بل القضية هي ان بليس جيري من االنسان جمرى الدم، )خاص حمبوب وأثري كتاب(فليست القضية قضية 

                                                             
اللَّه عنده والْخيلِ الْمسومة واَألنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا و زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة(: يقول تعاىل - ١

لعلها هي نقـاط ضـعف   ) واخليل املسومة، واالنعام، واحلرث ، حب النساء، والبنني، والذهب والفضة(، وهذه االمور الست ١٤آية : سورة آل عمران )حسن الْمآبِ
 االنسان الرئيسية وكل الشهوات األخرى تعود إليها وتتفرع منها ـ املقررـ 
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  .بدقة بالغة كما ورد يف الرواية فهو يعرف نقطة ضعف االنسان

، حيطم اميانه كلهقد ان هذه املعصية ليست هي معصية عادية بل هي طاعون ووباء حقيقي يتذكر كل معصية ان لدى النسان اإن على 
  .تكون هذه املعصية شرارة نار قد حترق اميانه باكملهفقد  يف حلظات االحتضارواما 

  " ومعظم النار من مستصغر الشرر"
، واالنسان اذا نظر اىل املعصية ذا املنظار واا شرارة نار قد تايت على اميانه باكمله، خيفى فان شرارة واحدة حترق بلدا باكمله كما ال 

  . بإذن اهللا تعاىل طريقته وحتول اىل ويل من االولياءواستقامت لتغري وضعه 
ـ د ذلك البعيد العاصي اىل النار خذ بعنق بعض حىت تورآواملعاصي ـ كما يف الرواية ـ بعضها ، بإجيازاألوىل والثانية هذه هي احلقيقة 

  اهللا تعاىل واياكم من ذلك ـ  أعاذنا
  حىت تورده اجلنة ـ رزقنا اهللا تعاىل واياكم ذلك ـ ،وهلا ثانيها فثالثهاانه يدعو أأي  ،خذ بعنق بعضآاحلسنات بعضها كما ان 
  مصري االنسان يف عامل الربزخ ، الثالثةاحلقيقة  )٣
ومن الذي يعـذب   ؟وما الذي جيري لروحه ؟ما الذي جيري لبدنه، يوضع يف حفرتهوعندما االنسان بعد املوت ان  :هيالثالثة احلقيقة 

  ؟ منهما يف ذلك العامل الربزخي الرهيب
  :االحتماالت متعددة

  هل الروح تتجسد أم توضع يف قالب مثايل أم اجلسد يعود؟
ـ  ، ان يف الشتاءواملثال املقرب للذهن هو نفس االنس، ان الروح تتجسد -١ رى بوضـوح اذا ما لفحته زخة من اهلواء البارد فانـه ي ،

حمتمل يف  )حق اليقني(م القيكتابه فاالحتمال االول هو ان الروح الشفافة يف القرب تتجسد وهذا االحتمال كما يقول السيد عبد اهللا شرب يف 
 . ٢بعض الروايات

او ظلماين اذا كان من االشرار ـ والعياذ باهللا ـ   ، نيؤمناما نوراين اذا كان من امل، ان الروح ال تتجسد وامنا توضع يف قالب مثايل -٢
ولعله ظاهر السيد عبد  ٣كما صرح بذلك العالمة السي يف البحار ما تدل عليه روايات كثرية وضع الروح يف قالب مثايل يف عامل الربزخو

 ٤اهللا شرب يف حق اليقني
مـا  : ومن الصـالحيات  ، ي االنسان املؤمن صالحيات اوسعطيعفاما ذلك البدن املثايل ، لإلنسان هو سجنالبدن يف الدنيا مث ان هذا 

شفافية ذلك القالب املثـايل او  درجة وهذا يعتمد على ، كل مجعة من االموات يزور اهله املؤمننياشارت اليه الروايات الشريفة بان بعض 
 . يسمح له بان يزور اهله باليوم مرة املؤمننيالرواية ان بعض ويف ، اليت اعطيت لهالنوراين الذي وضع فيه وحسب مساحة احلرية 

ال مسح اال ان الغفلة عن املوت وعن هذا املصري هي اليت تنحدر بنا  ،ال احد يريد ذلك !؟ فمن منا يريد ان حيبس يف تلك احلفرة الضيقة
  . ىل تلك احلفرة املوحشة الضيقةاهللا إ

 .مبا هو هواملادي املعهود بنفسه يف القرب يعذب أي اجلسد ان هذا البدن  -٣
: يف القـرب  متتاليـة  بل اا ترمز اىل مراحل زمنية، وال مانعة مجع بينهاواردة، واملستظهر لدى العبد الفقري ان االحتماالت الثالثة كلها 

العذاب علـى  فيها ة ـ وهي اوىل املراحل زمنا ـ يرد   ومرحلة ثالثفمرحلة تتجسد فيها الروح ومرحلة توضع فيها الروح يف قالب مثايل 
   ٥البدن بنفسه

صلوات (شاهد االمام الباقر ) صلوات اهللا وسالمه عليه(مثال يف الرواية ان االمام الصادق : وهذا التحليل العلمي حتل به الكثري من العقد 
                                                             

 .يات ثالثة معينة واحتمل فيها ذلك فالحظ وتدبرال خيفى انه ذكر روا - ٢
 .٢٧٢ -٢٧١ص ٦حبار األنوار ج - ٣
 .حق اليقني الفصل الرابع عامل الربزخ - ٤
 .٢٧٠ص ٦البحار ج) وإمنا السؤال والضغطة يف األجساد األصلية(كما صرح بذلك العالمة السي أيضاً قال  - ٥



 هـ١٤٣٤ربيع اآلخر  ٣٠األربعاء ..................................................)..١٥٣(دروس يف التفسري والتدبر 
صلوات (وقد تكون روح االمام الباقر ، ة فقد يكون شاهده ببدنه املادياالحتماالت الثالثة املتقدموهنا جتري ، بعد وفاته) اهللا وسالمه عليه
مع انين احتمل احتماال رابعا ال جمال ، ظهرت يف بدا املثايل واالحتمال الثالث ان تكون روحه قد، قد جتسدت وجتسمت) اهللا وسالمه عليه

  ... لذكره االن
يف قصة مفصلة ـ ذهب به   مارةووثب على اإلملا انكر ابو بكر خالفته ) سالمه عليهصلوات اهللا و( كما ان يف الرواية ان امري املؤمنني 

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا موضع وأراه االمام اىل 
  . يوشع بن نون رأى )صلوات اهللا وسالمه عليه(مري املؤمنني أويف رواية اخرى ان 

  .واالنبياء) عليه السالم(رأى ابراهيم ) صلى اهللا عليه واله (سول االكرم ويف روايات االسراء واملعراج عند الفريقني ان الر
  . ثالث احتماالت ؟ام تلك االرواح املتجسدة ؟جسادهم املثاليةأم أ ؟احلقيقيةبأجسادهم  فهل كانوا

بني فترة وأخرى يفكر مليا ان و .مصريهيف باله، دائماً يستحضر االنسان  واملهم ان.. منه ذا القدرنكتفي والبحث يف هذا اال طويل 
  .؟ي نوع خيتار من انواع املصائر والعواقبأ

  . صلى اهللا عليه واله نسال اهللا تعاىل ان يوفقنا واياكم لكي نكون من السعداء يف الدنيا ومن السعداء يف االخرة بربكة حممد وال حممد
  .له الطيبني الطاهرينواخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وا


