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 ول عذاب القرب.ـن حـد احلاضريـن أحـؤال مـا ورد سـهن  •
 فأجاب السيد بقوله:

ألن  ،القضية نقول: ما صحت وال احنا أول من خالف فيها
اة يف القرب بكله، ما هناك حياة يف القرب ـاك حيـــا هنـــم

اك ا هنـذاب، مـذاب وااّل ما عـه عـة أنـمسألبكله، يعين 
ي منكر ونكري ه جيـإعادة للحياة يف القرب بكله، حبيث أن

وك، ـــإما يضربوك، وااّل خيل -على ما قالوا  -حياســبوك 
رآن الكريم ما يدل ـن القـاك مـا هنـــروك، مـــوااّل يبش

ي هي أحاديث معظمها من عند ا بيجـم مـعلى هذه، ومعظ
 عند السنية حول املسألة هذه.السنية أساسها من 

ــتبعد   ــه يس ــليمان نهس وأعتقد أن اإلمام أمحد بن س
القضية هذه، وقال: رمبا قد يكون هذا الذي يسموه 
عذاب قرب أو كذا، عندما يبعث اإلنسان يوم القيامة، 
إذا عـاد بـه ءـــيل يف للـظ اللحظة، أن يكون هناك    

سان؟ عذاب يف القرب، ما معناه أنه حياة لعود إىل اإلن
يعود حي من جــديــد يف القرب؟ هكــذا يعود حي من 

ي القرب، ثم ميوت بعد، ما هو سيموت ثاني ـد فـجدي
مرة؟ القرآن الكريم يعد املوت واحلياة ثنتني وثنتني 
 ما هو سابر أن لضيف أنه يوجد حياة وموت يف القرب.

ى عن من ـحك ـيوا، يعنـد مالـن قـن مـى عـاهلل حك
قـاالووا رببننـبا أامبتننبا اَثنبتبَين    }مـة:  ســـيقولوا يوم القيـا 

ــم (11)غافر: {وبأاَحيبَيتبنبا اَثنبتبَين  فااَعتبربْفنبا ِبُذُنوِبنبا ا هي ـ
ثنتني وثنتني، جتـد آيات أخر  لتحد  عن الننتني  

 {كاَيفب لبْكهوُرونب بـِاللهِه وبكونُتَم أاَموبالاا فاأاَحيباكومَ }هـذه:  
ا سبقها حالة ـن فيهـي حنـــذه التاحلياة ه (42)البقرة: 
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ـ الع ة قبل نهخ الروح يف اإلنسان يف بطن ـدم أو حالـ
أمه، هذه هي لســمى حالة موت، املوت عند العرب ما 
ــيل أو حالة  يعين فقط جمرد خروج روح، حالة الالء
العـدم أو حـالـة قبل أن لنهخ فيظ الروح هي لعترب    

 حالة موت.
يابسة هكذا  ن مناًلمنل ما عرب عن النبالات اليت لكو
ا فاإ ذبا أانزبْلنبا عبلاَيهب}منل ]الزَيل[ ما هو بيسميها ميتة، 

اَعلاُموا }ومساها  (5من اآلية  )احلج: {اْلمـبال اَهتبزنَت وبربببتَ 
ـْأاَر ب ببَعدب مبَوِلهبا    (11اآلية )احلـديد: من  {أانن اللـههب ُيَحِيي ال

وبالاا لـهِه وبكونُتَم أامَ كاَيفب لبْكهوُرونب بـِال }هنـا يقول لـظ:   
هي هذه احلياة اليت حنن فيها،  (42)البقرة:  {فاأاَحيباكوَم

لبعث حياة ا {ُثمن ُيَحِييكوَم}املوت هذا  {ُثمن ُيِميُتكوَم}
. ما {ُثمن إ لاَيِه ُلَرجبُعونب}ذي يعين الرجوع إىل اهلل ـال
اك غريها. إذا افرتضنا إن عاد ـا هنـع؟ مـي أربـد هـق

ي القرب وموت من جديد يطلع لظ ست: ـهناك حياة ف
 ثال  مولات وثال  حياة.

املســألة من أساسها هي مشبوهة، قضية لهويل املوت، 
قضــية التيويف من القرب ولهويل القرب، هي قضية 

الذين  ألنكم الحظوا مناًل ،مشـــبوهـة من أســـاســـها 
ون الناس ال ـا حيكمـحيكمون الناس الطواغيت عندم

ه ال خياف من الشــع ، ال خياف من الناس، لتصــور أن
ـ يكونون حريصني على أنه يعملوا أي عم ل ـن أجـل مـ

فقودم املوت وختويف من  ،يوقهوا الناس، ال يتحركوا
املوت ولهويل املوت وأءيال وأنت على النعش وأنت يف 

وا احلالة هذه أن ـش، جعلـر موحـوا القبـر جعلـالقب
، حبيث أنه ًاموحشة جد اإلنسان سيمر بها لكون حالة
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جتـد من النـاس لقـاعا مـا عــاد فيهم انطالقــة أن     
ألنـه ءـــيل لربى عليه، ءـــيل لرتســـخ   ،يتحركوا

متر  ذهنيتـظ عليـه موحش، يعين جيعلظ واول أال  
بـه، مهمـا أمكن، أال متر بـه من مرة، يّقعدوا الناس    

 عن النهو ، هذا يف جان  يشتغلوا.
ا يسمى التزهيد يف يشتغلوا يف جان  آخر، التزهيد م

ـ الدني ـ ا وعـ ن أو ـالظاملي اًلـى أن منـات إلـدم االلتهـ
الطواغيــت أو الكهــار وهم يســـيطرون على األموال 
وحياولوا يستبدوا بأموال األمة ما عادها قضية، لربى 

ي إال دنيا، وعندما ـا هـعلى إنظ لزهد يف الدنيا، وم
 .لر  الظلمة األموال بأيديهم ما عاد لكرت  بها

هي لربية لقوم على أساس جتميد الناس ما يتحركوا، 
اد حيصل لديهم ما ينريهم، ـا عـوا، مـاد يتحركـا عـم

عندما لر  األموال وهم مسـيطرين عليها ما عاد لنار  
أن هــذه أموال األمــة، وأن األمــة يعيش الكنري منهم 
ــاد،   ــروا بها الهس فقرال، وهم يبعنروا األموال وينش

ألن ما هي  ،فوا فيها، ما عاد لنارويســتيدموها ليســر
إال دنيـا، مـا هي إال دنيــا، وقـد أنـت بترتبى على أن     
لكون زاهــد يف الــدنيــا إىل درجــة أنــظ ال لهتم أن 
حيصــل لظ إال ما يكهي يومظ فقط، ما يكهيظ ويسد 
رمقـظ فقط، هذا حصـــل يف كت  الرتغي  والرتهي   

 والتزهيد بهذه الطريقة.
ن أســاســها، قضــية املوت حنن نقول: القضــية هذه م

 ًار  هلا إطالقـا لعـم مـرآن الكريـقضية القرب، الق
من مرة، يّذكر فقط أن هناك  ًابشكل خيوف بها إطالق

غـايـة، والنـاس عارفني أن هناك غاية، لذكري وجتد    
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ــللكهار لريل  عليه م ًامعظم التذكري كان يألي أيض ا ـ
 سيحصل هلم يف اآلخرة.
رتغيـ  فيـه والرتهي  على   فـالقرآن الكريم قـام ال  

التيويف من اليوم اآلخر، التيويف من اليوم اآلخر 
هذا الشكل الكبري واملهم واخلطري، ومن جهنم، املوت 
ال يتحد  عنه إال وبسرعة ينتقل إىل ماذا؟ إىل اليوم 
اآلخر، جتـد للـظ اآليـات اليت كلها ذكر فيها املوت:    

ــولن نبْهاذ ذبآِققــاةو اْلمبَوِت وبإ نن} وربكوَم يبَومب مــبا ُلوبفهَونب أوُجك
 {ازبِة فامبن ُزَحز حب عبن  الننار  وبأوَدِخلب اْلجبننةا فاقاَد فاـاْلِقيبامب

ل إىل ـة أنتقـث وبسرعـذا حديـا هـــم (125)آل عمران: 
 اآلخرة.

ألن ما هو طبيعي  ،ما هناك ختويف من مسألة املوت ًاإذ
أن خيوف من قضـــيـة املوت كحـالة متر بها، وهو هنا   
ــبيله، وهو يشــجع على  يأمرك أن لكون جماهداا يف س

، بل يف جمال التشجيع بأن يكون أن لكون مســتبســاًل
ــلني ألغى    ــتبس ــبيل اهلل، ومس الناس جماهدين يف س

 قضية املوت، ما هو ألغاها بالنسبة للشهدال؟
لريد أن لربي أمة لكون جماهدة و طبيعي أنظ ـا هـم

ى ـه حتـا ميارسـذا مـلألي لتيوفها من ءبح املوت، ه
ف ـا خيتلـاإلنسان، خلي عنظ أحكم احلاكمني، عندم

ـ واح ـ د هـ ر ـوال، وراح يكسـى أمـر علـد آخـو وواحـ
]مشربه[، ما هو يرجع يضوي إىل البيت يشجع أوالده 

عوا على يتحركوا ويشـــرتي هلم بنادو ]ويا اهلل يداف
حقهم، ولو با يتنتف[ ما هو بيقل كذا، أو هو يضــوي 

ش ـوت ونعـر ومـر ونكيـم: منكـعند أوالده ويقل هل
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ـ وأءي ـ ال مـ م أو ـو خيوفهـل هـالم، ال، هـذا الكـن هـ
 يشجعهم؟ يشجعهم.
وصل اجليوش ال ميكن يسمحوا  اجلنود نهوسهم مناًل

ــد لدخل مناًل ــراع أ  لظ كمرء ــكر يف حالة ص و املعس
اجليش يعد لرتلهع معنوياله القتالية، واســتبســاله 

ظ األحاديث ـن للـد  عـي لتحـوأءيال من هذه، وجت
حقت املوت اليت لربد أعصاب واحد، ال ميكن ذلظ، ما 

 هم يشجعوهم، التشجيع حيصل.
اهلل سبحانه ولعاىل عندما يتحد  يف القرآن الكريم 

ذلوا حول اجلهــاد، حول املواجهــة، ينين على من يبــ
ــبيل اهلل، ما هو هكذا، القرآن الكريم  ــهم يف س نهوس

ج لربوية، ما هو فقط عبارة عن كالم، ما ـه مناهـهو ل
من خالل  فيــه لنــاقن، أن يــألي مناًل ميكن يكون

ــبيله،   ــال يف س ــتبس القرآن الكريم يرغ  على االس
ُه وبِمنب النناس  مبن يبَشر ي نبْهسب}وبذل النها يف سبيله 

ما هو هكذا يقول؟  (401)البقرة:  {اَبِتغبال مبَرضـــباِت الّلِه
ــَتبرب  ِمنب اْلُمَؤِمِننيب أانهوســـبُهَم وبأاَموبالاُهم}  {إ نن الّلهب اءـ

ه ـ  هلل سبحانـذا مطلـون هـــا يكـــندمفع (111)التوبة: 
ولعاىل يريد أن يكون الناس إىل الدرجة هذه، فال بد 

أال حيصــل ما خيلأ أثر يعاكســه، من الناحية  ًالربوي
الرتبويـة، جتـد أنـه يف القرآن مـا ود  عن املوت     

، أين هو التيويف باملوت؟ ال ًابشـــكـل إيف إطالق 
ىل اهلل، يوجــد لــذكري بــاعتبــاره بــدايــة الرجوع إ

 وارلهان اإلنسان بأعماله إىل اليوم اآلخر.
وبالا لبقوولووْا }الشهدال ما هو ألغى املوت بالنسبة هلم؟ 

ال  (152)البقرة:  {ِلمبَن ُيْقتــبُل ِفي ســـببيــل  اللــِّه أاَموباٌت
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ببَل أاَحيبال وبلاِكن اله }لسـموهم أموات، يعتربوا ءــهدال  
 .{لبَشُعُرونب

ســال، يف جمال االســتبسال أن ءــجع يف جمال االســتب
يلغي مســـألـة اخلوف من املوت، يقـل لظ: أنت املوت   
بالنسـبة لظ ملغي، أنت ستكون حي، مبجرد ما خترج  

ن هذا اجلسم لتحول إىل حي بكل ما لعنيه ـظ مـروح
الكلمـة يف جســـد آخر يف عار آخر، اهلل أعلم كيف  

ــبببنن الهِذينب قوِتلووْا ِفي }ســيكون  ــبوبالا لبَحس ِبيل  الّلِه س
 أاَموبالـاا ببَل أاَحيبال ِعندب رببهه َم ُيَرزبقوونب فار ِحنيب ِبمبا آلباُهمُ 

ـَتبَبِشُرونب   ـَِلِه وبيبس بكل  (110 - 161)آل عمران:  {الّلُه ِمن فاض
ما لعنيه الكلمة، حياة أفضل من هذه وفرح واستبشار 

 أحسن مما ميكن أن مير بظ يف الدنيا.
باحلديث عن احلياة أنه سيمنحظ  فعندما جيي يرغ 

ــأعيدها لظ من جديد،   ــظ س حياة إن أنت بذلت نهس
من جديد، ولن لبقى يف عار الال ءيل ضاقع،  اووي

 ، هذه نهسها مما لدل.داقمًا ًاستعيش حي
هنا ســ ل عن الشريط الذي صدر من والده السيد   •

اجملـاهـد بدر الدين احلوثي )رمحة اهلل عليه( حول   
 جاب:املوت فأ

هناك ءريط عمله الوالد ذاك اليوم وهو سار فيه على 
الطريقـة املعروفــة عنــد العلمـال، وميكن عـار من    

ر ـا غيـه أنهـر لـالعلمال يعمل قضية وبعد فرتة يظه
مناسبة أو كذا، األحاديث حقته هي أحاديث من أمالي 

من الطرباني  ًااملرءد باهلل، أمالي املرءد باهلل هي أيض
ــبة كبرية جد بل لقريبًامعظمها،  منها، فعمله يف  ًانس
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البـدايـة وبعـدين مـا عـاد وزع وال عـاد اءـــتغل يف       
ــوع ــوية، للتيويف للناس  ،املوض كمحاولة للتذكري ء

ــوية، على ما كان معروف عند العلمال، وجاري عليه  ء
هلذا هو ال يعرت  علينا يف املســـألة  ،عنـد العلمـال  

 هذه.
ذا املوضوع عندما كان قد ـول هـا حـا أثارنـألن أول م
ي املراكز ـج فـح منهـز، أصبـي املراكـج فـأصبح منه

ـ والشب ي، ـول الروحـوه املس ـذي بيسمـي الـاب بيجـ
وختويف من املوت، ومن القرب، ومن األءـــيــال هــذه، 
وبعضـــهم كان يســـريوهم إىل املقربة ويعين بشـــكل 
جيننـه، خيليـه يتيوف من هـذا، هذه الطريقة غري    

أســلوب من الناحية الرتبوية ما هو صــحيح  صــحيحة،
 خاصة بالنسبة للزيدية.

الزيـديـة بـالـذات هم طاقهة جماهدة يف لارخيهم،     
ــهم يقول: ))واهلل البن أبي طال   اإلمام علي وهو رأس

ه(( ما هو هكذا يقول؟ ـآنا باملوت من الطهل بندي أم
ل خري، قلبه قاسي، ال خياف من ـي قليـام علـهل اإلم
ــبح عبادة،   املوت! ــبح اخلوف من املوت عبادة! أص أص

لكون خاقف من املوت، أصبح يقدم لظ كعبادة، جيلا 
يتيوف من املوت ومن ءـبح املوت وأهوال املوت، أصبح  

ما كأنه ءيل عنده من  -عبادة بينما اإلمام علي يقول 
))واهلل ال أبـالي أوقعت على املوت أو وقع املوت   -مرة 

 علي((.
وات اهلل عليه وعلى آله( ر يكن يربي رسول اهلل )صل

الناس بالطريقة هذه، حيدثهم يف اجلهاد، وحيدثهم 
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عن املوت وأهوال املوت والقرب وأءـــيال من هذه، هذه 
 لبدو ما كانت موجودة بكلها، ما كأن هلا أساس بكلها.

ــان، لكريم له،   ــه اهلل جعله لكريم لسنس القرب نهس
مات يدفن فيه وهظ ي لكريم له؟ أنه إذا ـاذا يعنـم

هلذا  ،جنتـه، ال يهان، ال يداس، ال لأكله احليوانات 
ســنة عند البشــر   ًاجتد كيف أصــبح الدفن لقريب

م، ـم وديانالهـ، على اختالف أوطانهم ومذاهبهًامجيع
لكريم لسنســـان هو قـال عنه وهو يعدد النعم على  

)عبا:  {نشبربُهأا ُثمن أامبالبُه فاأاْقببربُه ُثمن إ ذبا ءبال}اإلنسان: 
جعـل إقبـار اإلنســـان لكريم، هـل ود  عن     (41-44

 ما هناك ءيل. ًاأهوال القرب واال ءيل؟ إطالق
ر القبور ـا لبعنـة عندمـإذا القبور بعنرت يوم القيام

مـا بش كالم من هـذا ولنهرت  إذا كــانـت القضـــيــة    
صـــحيحة أن هناك هذه األءـــيال عذاب قرب، أهوال، 

راســـظ ولرجع لــظ احليـاة من  وحيـاة لقوم لــدو ب 
جديد، وأءيال من هذه بعد ما يروحوا من على القرب، 
إذا كانت صـــحيحة هذه بنجي نســـتيدمها عبارة عن 

اذا؟ عن وعظ للناس وختويف للناس، وبعن الناس ـم
يســـتيـدمهــا وال يرجع إىل القرآن، خيوف بــالقرآن  
وبـأســـلوب القرآن، وكأن عنده أن هذا املوضـــوع هو  

 .ًار لأثريأجد ، وأكن
طي  أنت يف هذه احلالة لســيل إىل نظرلظ لســيل 
إىل القرآن الكريم، القرآن الكريم قــال اهلل عنــه: 

لاَو أانزبْلنـبا هـبذبا اْلقوَرآنب عبلاى جببـبلذ لهربأاَيتـبُه خباءـــِعاا     }
ــَيبِة اللههِ  أنت لريد انظ  (41)احلشــر:  {منتبصـبدهعاا مهَن خبش
ر ـون أكنـن أن يكـا ميكـم ظـلر  أن هناك من املواع
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يل إىل القرآن، أنت ـا لسـت هنـمن القرآن، أن ًالأثري
ف للقرآن، إذا ـول إالـا لقـل مـي منـهنا لعترب يعن

ا هو أكنر جدواقية للتأثري على ـــكنت لر  أن هناك م
النــاس ووعظ النــاس ممــا لنــاولــه القرآن الكريم، 

، ومعنى فمعنى هذا أنظ ختالف القرآن الكريم نهسه
هذا بأن اهلل أهمل مما هو صــحيح، مما ميكن أن يكون 
لـه لـأثري كبري أهملـه ور يتناوله يف كتابه مما كان    

ــه يف القرآن  ًاميكن أن يكون أكنر لــأثري ممــا عرضـ
نهســـه، معنى هــذا أن هنــاك من اهلـد ، هنـاك من   

 املوعظة ما هو أبلغ من القرآن ر يتناوله القرآن.
ن جان  اهلل، لكن ال، الرسول ـم رـظ لقصيـع لـفيطل
رآن ـن القـول عـه( يقـى آلـه وعلـوات اهلل عليـ)صل

الكريم: ))ومن أبتغى اهلـد  يف غريه أضـــله اهلل((  
ل، لرغي  كامل، لرهي  كامل، ـور كامـل، نـهد  كام

 .ًاموعظة كاملة، ما هناك أبلغ منه إطالق
حنن نقول: إنــه إذا كــان يقــدم كمنهج يف املراكز 

، هذا أسـلوب غري صحيح، أسلوب ينش  ناس لو  ًاأحيان
أنت جتده بأنه ما بيعمل معاصــي معينة أو كذا، جتده 

يف ســبيل اهلل، أن  ًاما عنده انطالقة أن يكون جماهد
اهلل، خاقف، خاقف من يكون عنده استبسال يف سبيل 

ءــبح املوت، خاقف من القرب، خاقف من أءيال كنرية، 
أصــبحت األءــيال مزعجة عنده، وعندما لكون أءيال 

و حتى ول على مسامعظ لؤثر فيظ للقاقيًا ًالرتدد كنري
ـ    عنـظ، ولو أنت مؤمن،   ًاأنـت مؤمن، لؤثر فيـظ رغم

وهذه هي اليت ماذا؟ جعلتنا نّصرح باالستنكار للقضية 
.ذه، وأن هذه ما هي صحيحة من أساسهاه
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