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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبد الَحَليم الَغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتاب  : الثَّاِلث ء  زْ الج  

  م13/7/2016 السَّبعونة وَ عَ ة  الرَّابِ قَ لَ الحَ 

 اِنيْزء  الثَّ ج  ال-شيُّعى للتّ نَ عْ ا ال مَ هَ ونِ د   نْ قيدٌة مِ عَ الرَّجعة  

 الشِّيعة  ع راجِ مَ اء وَ لمَ ند ع  عِ الرَّجعة 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .يَّة اهللَ . بَقِ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .أَبْ َناِئي بَ َناِتي يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 ح  ص  ال ي  ف (،نهاو د   نْ مِ  عِ شيُّ لتَّ لمعنى  عقيدٌة ال الرَّجعة  ) :أمس ُه يوم  الَّذي بدأتُ والعنواُن هو العنواُن 
 .!!. العقيدةهذه   ن دون  ُع م  التشي  
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ضحة  يف  صائصه  الواخ   همَّ أ   ذكرتُ و  ،الُعم ريصائص العقل  وء  على خ  طُت الضَّ مة سلَّ يف احللقة  املتقد  
 صوص  لن  ا رأتُ وق   ،م ريالعُ قل لع  اصائص ن خ  ثُت ع  ني  حتدَّ ح   ،ومعند الق    والتأريخ  ي   تب احلديث  والس  كُ 

  ، ويل مالحظات:تب املخالفنين كُ م   واحلقائق  

 يلو هم هلم دينُ  ،عاملوضو  هبذا يل ن  إذ ل شأ ،أبدا   ةنَّ من السُ  حتجاج على أحد  صدي ال  مل يكن من ق   -
  !.!.يهمالحتجاج  عل ن باب  ديثي م  ح  ن لم يكُ ف   ،ا أعتقديم  ف   نا ُحر  هم أحراٌر فيما يعتقدون وأ   ،ديين

 ، يوافقوالى كالمي أم ملا عافقو و  واء  م س   هب  يل   ل شأن   ،هُ ا يعتقدون  م  ل   قريرا  ديثي ت  ن ح  وكذلك مل يكُ  -
  .!!.ع هبذا املوضو يل  شأن  ل ،لونقو وأنقُل ما يهم عقائد   رُ قر  أُ  ينلت بأنَّ عيت ول قُ ما ادَّ  ينفإنَّ 

 ان  إذا ك   ،حاكمهُ ا ل أُ أن  ف   ،عوضو يل هبذا امل أيضا  ل شأن   ،ُُماكمة  لُعمر ابن اخلطَّاب ومل يكن حديثي -
را  تقرييكن حديثي  ومل ،حدأ على ا حتجاجا  ديثي ن ح  لم يكُ ف   ،خذه من أئ مَّيتآن ُحكم  فإنَّين ناك م  هُ 
  .!!.ابر ابن اخلطَّ م  لعُ  ُماكمة   يومل يكن حديث ،ا يقوله اآلخرونم  ل  

 ،ةيَّ ء الن   و أو سُ  ة  لنيَّ سن احُ  وض  يفعيدا  عن اخلب  الُعم ري قل الع   ص  صائ  ين سأتناوُل خ  بأنَّ  :لتُ لذلك قُ 
ينيَّة ة ؤسَّسامل بأنَّ  :وحني قُلت  هذه فس  ن  أّن و  ،شكل  واضحب   لُعم ريا قل  ع  رها بالأث  ن ت  ُف ع  كش  ا ي  اهلُ ح  الد 

ينيَّةتنا مؤسَّس  صائص موجودٌة يف اخل   مل يكن  ،ونيّ ر م  نا عُ مراجع  و نا ماء  لنَّ عُ بأ :أقول ن من قصدي أن  مل يكُ  ،الد 
تب كُ   يف ،ومتب الق  يف كُ الُعم ري قل أدرُس خصائص الع   ينأنَّ  :كان قصدي هو  ،ي أبدا  دصهذا من ق

  .املخالفني

  :صائص كانت واضحةالخَ  همّ أَ  

ة أو سوء لنيَّ ا ن حسنعظر النَّ  ة بغض  هذه القضيَّ  تناولتُ  :نا كتاب  اهللحسب  الخصيصة األولى: 
اه نَّ بت !رم  ه عُ انَّ تب ،اهنَّ بتي الَّذي خصشَّ ظر عن اللنَّ  ابغضَّ  ،لالضَّ لي إىل اهذا القول يؤد  و  ملنهجا هذاف ،ةالنيَّ 
ته نَّ بت !يومنا هذا ون يفلماه املسنَّ بو تم أتأرخيه اتاملسلمون يف بداي هُ اتبنَّ  !فالن فالن اهُ تبنَّ  !ار ابن ياسرمَّ ع  

إىل  يقودُ  ،النوايا ظر عنالنَّ  غض  ب ،ملنهجاهذا و  ،هنا عن خصائص منهج   يفحديث !الش يعة تهُ ة أو تبنَّ نَّ السُ 
 !!.(.هللا تاب  نا كحسب  ) :هي الُعم ري ل  من خصائص العق ل خصيصة  فأوَّ  ،واملتاهة الل  الضَّ 
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 طحيةالسَّ ذه هي وه (،فلتكلُّ ن اهينا عَ ن  -:بااخلطَّ  كما قال ابنُ -همَ ) :انيةالثَّ  يصة  والخصِّ 
 ،الدنيوية عاشي يف احلياةاملف  لتصر  وليس يف ا ،ياسيف الس  ذاجة ليس يف التصر  والسَّ  طحيةالسَّ  .!!.ذاجةوالسَّ 
 ،ذاجةسَّ طحية واللسَّ اادي من ر مُ  هذا ،عد العقائديجة يف التفكي العلمي ويف البُ اذوالسَّ  طحيةُ ا السَّ وإّنَّ 

 .!!.ذاجةسَّ طحية والالسَّ هي مقولة  ،(اهلل نا كتابُ حسبُ ) فمقولة

ينيَّة الد  ة ؤسَّسملود يف ااملوجو  :يث بإحراقِه وبضرِب رؤوس ناقليهحاربة الحدم  والخصيصة الثالثة: 
و هذا ه ،هايط  سقتو هم عت  تشويه مسرب رؤوس ناقليه بوض ،لالرجا لم  ع   بقذارات   حراق احلديث  إ  هو الش يعيَّة 

  .!!.مع هذا العصر يتناسبُ  الَّذياألسلوب 

ات ويّ ضطراب األولاو  !!مرةا الثَّ جرة وتركو وا بالشَّ احتج   :اضطراب األولويات :ابعةيصة الرَّ الخصِّ و 
 .!!.يعيا  يف الوسط الش  ا  جدَّ ا  جدَّ واضٌح جدَّ  رمهذا األ

ناديل آل ن أنَّ مم ،همتب  إىل ما جاء يف كُ  وكانت اإلشارةُ  !عدم اللياقة :والخصيصة الخامسة
 .!!.وأمثال هذه املعاين ،معاهلُ ن  هي اخلطاب 

ق   ح  يف   قصيُ التَّ  :عليها وسَلمه   اهللِ  صلوات  سيء  مع فاطمة م   الموقف ال :والخصيصة السادسة
ها صبغت  ب  الُعم ري  قل  صبُغ الع  ت  الَّيت و  ،ةريّ ة الُعم  ز املنهجيَّ ي  تُ الَّيت األساس  هي الن قطةفقطة أمَّا هذه الن   !فاطمة

ة والسياسة لبن اإلمام باعليكم من كت وقد قرأتُ  ،هاط  خ  س  ل   طُ رضاها ويسخ  ل   فاطمة يرضى اهللُ ف   ،الكاملة
 ستأذنا أمي  اف ،ماعليها بعد أن رفضت دخوهل   دخال حينما)-لفاءف بتأريخ اخلُ عر  يُ  الَّذيي أو قتيبة الدينور 

 :قالت لهما إلى أنْ  ،عليهما الم  السَّ  دَّ رُ ما عليها مل ت   وحني سلَّ  ،ها إىل احلائطفأدارت وجه   ،ملؤمنني ودخالا
ط خَ من سَ ي وَ طِ خَ ن سَ ها مِ ط  خَ سَ وَ  ا اهللضَ ن رِ مِ اي وَ ضَ رِ  نْ ة مِ مَ اطِ ا فَ ضَ رِ َهل َسمْعت َما أَِبي َرس ول اهلل يَ ق ول 

 ولِ س  رَ  نْ مِ  كَ لِ ا ذَ عَ مِ ا سَ هم  نَّ ا أَ دَ هِ شَ فَ  !؟ط اهللخَ سْ د أَ قَ ي ف َ نِ طَ خَ سْ أَ  نْ مَ ي وَ نِ طَ خَ سْ د أَ قَ ا ف َ هَ طَ خَ سْ ن أَ مَ فَ  ،اهلل
 الَّذيها إىل آخر  كالم   ،(.!!.يْ انِ مَ ت  بْ ضَ غْ أَ وَ  يْ انِ مَ ْطت  خَ سْ ا أَ مَ ك  نَّ ته أَ كئِ َل مَ د  هِ شْ وأ   اهلل د  شهِ أ   :تالَ قَ ف َ  ،اهلل
ا  ،القوم ب  تُ ه عليكم من كتاب  من كُ قرأتُ  أنا أعرف أنَّ هذا الكتاب من  ،هميل بإنكار   ن   شألو نكرونه يُ ُرَّبَّ

ا ،هب عليهم أحتجَّ أريد أن ل و  ُكتب هم،  ،ا  عليهمتجَّ ُمُ  لستُ  .الُعم ريصائص العقل خ   بصدد دراسة  أنا  إّنَّ
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 ينإنَّ  ،ذلك يل بكل   ل شأن   ،ابابن اخلطَّ  مر  عُ  حاكم  أُ  ريد أن  ول أُ  ،يل هبم ل شأن   ،ما يقولونرا  ل  قر  مُ  لستُ و 
م هُ  ،هرون  ك  نيُ  مهُ  ،همب  تُ من كُ هو هذا الكتاب  من أنَّ  دٌ أنا متأك  و  ،ريّ م  عُ لا ل  العق ريد أن أدرس خصائص  أُ 

 .يل هبم ل شأن  و هم براحت  

يف  ن البحث  ع   ظر  النَّ  ض  بغيَّة الش يعخبة الن   ني أحبُث عنها يف عقل  ح  الُعم ري صائص العقل خ   هذه  
ا ن  ل أ  ه ؟ة عند اآلخرينالنيَّ  سنو حُ ة أوء النيَّ على سُ  أحكم  حَّتَّ ن أنا م  ف ،تهمسن نيَّ تهم أو يف حُ وء نيَّ سُ 
ما أدراين  ؟اهو ساءاياهم وما أسنوا نو د أحن ق  الَّذيعند إمام زماين من  سوبٌ ا ُم  ن  هل أ   ؟يتسن نيَّ ن حُ م   دٌ تأك  مُ 

يف  م ريّ العُ  قل  الع    خصائص  درستُ  مثلما ،الواقع أدرسُ  ين! إنَّ ؟على اآلخرين م  أحكُ حَّتَّ ين م  عل  ما أ  و  بذلك
تب والوثائق الل الكُ ن خ  م   ينيَّة  الد   ة  سؤسَّ امل ين أدرُس واقع  فإنَّ  ، والتأريخي  س  يف واقع احلديث والو  ،تب  الكُ واقع 

  .يل بذلك لم  ع الف وايالنَّ ادور يف اذا يما أمَّ  ،على هذا األساسوأ بين   ،ةة واحلياتيّ مليّ الع   جربة  ومن خالل التَّ 

ار  األسف  و  تبلكُ يف ا ق  ظهر من احلقائهذا ما ي  ف ،الُعم ريُث عن خصائص العقل لذلك حني أحتدَّ 
من  هُ فُ وما أعر   ،ربُ والز   سفار  األو  ب  تلكُ اا  يف ى أيضهذا ما يتجلَّ الش يعيَّة  خبة  عن عقل الن   ثُ وحني أحتدَّ  ،ربُ والز  

  .الش يعيَّةقافة حة الثَّ يف سا رة  املعايشة ومن الوثائق  املتوف  

عقيدة ستخفاف  بال   ادت إىلقيت لَّ ا هيالش يعيَّة خبة ن  لا ت يف عقل  تفشَّ الَّيت رية م  هذه اخلصائص العُ 
ل املطالب الم من خ  ى لكُ تجلَّ يسا ا مذوه !ع بدوهنالتشي   ال يصح   ُُم مَّد  عند آل الرَّجعة  قيدةُ ع  و  .!!.الرَّجعة
 ،رصةنحت الفُ سإذا  غد   يوم    حلقة  يفا ُرَّبَّ  يت ساتناوهلالَّ ا املطالب أحدُ  ،دمةاقلقات اليف احل   سأتناوهلاالَّيت 

العقيدة  ذه  ه   ةُ يَّ ى لكم أمهتجلَّ ينئذ  سيوح ،رتةتاب والع  الك   نهج  يف م   ُُم مَّد   عند آل   الرَّجعة   عقيدة   سأتناول موقع  
 ح  ص  ل ي  و  (،!.!. من دونهاعِ تشيُّ عنى للال م عقيدةٌ  الرَّجعة  ) :حللقاتا علتُه عنوانا  هلذهج   الَّذيويل ومعىن ق  

  .امن دوهن   عُ التشي  

ذلك ل  عتقد فإنَّ ي يعي أم ملاعتقد هبا الش   واء  س  الرَّجعة بأنَّ  :لماؤنا يقولونبينما مراجعنا الكرام وع  
 لك إلَّ وما ذ   ،حون يف بيعة الغديرقد  ي  إّّنا م هبذا الكالم  هم ل يعلمون أهنَّ و  .!!.عه  ى تشي  لعه و ر على دين  يؤث  
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 قل  الع   وألنَّ خصائص   ،عوا يف الفكر املخالف واملعاند ألهل البيتر  م ك  ألهنَُّ و  ،رتةتاب والع  م حبقائق الك  جلهله
  .!!.الُعم ريّ وق رون هبذا الذَّ فهم يفكّ  ،مبغت هبا عقوهلُ طصاالَّيت هي  الُعم ريّ 

 واحلربُ  ،عواءالشَّ  ةُ احلمل وهذه   ،راف  لسَّ ا اءُ د  لع  ا هو هذاالرَّجعة قيدة ة ع  على أمهيَّ  ة  األدلَّ  ا من أدل  لرَّبَّ و 
لى عما محلوا كلَّ م  فإهنّ  ،هممرُ أ بٌ ير غ .!!.الرَّجعة واصب على عقيدة  يوف املشهورة عند النَّ والس   ،الطاحنة

 تب  وا كُ عُ راج   ،ةالش يع عقائد  هم بال تشهي  ويف ه  هم هذعنوانا  بارزا  يف محلت   الرَّجعة  وضعوا الش يعة ع وعلى التشي  
 ن هذه  و فستعر و  ،كبوتيةنالع   بكة  شَّ حوا التصفَّ  ،نرتنتإلا دخلوا على مواقعا !؟عوا إىل ما يقولونم  است  و  ،القوم

  .!!.الرَّجعة على عقيدة   حرٌب طاحنةٌ و  ،عواءلٌة ش  مح  إهّنا  ،احلقيقة

نا هو رُ اضم  فم   ،الميةعوإ نيةعالإعائية و كرية ود  لة  ف  عن مح   ثُ أحتدَّ  ،ث عن حرب  كالميةين أحتدَّ إنَّ 
 ها هي هذه  ت  على أمهيَّ  دليل   ل  أدو  ،ريف هذا املضماهي نا وحربُ  ،والكالم طابةُ كُر واحلديُث واخل  اإلعالُم والف  

 ،ةالقضيَّ  ذه  على ه يعيّ لش  اعتقد مُ   اليفا ت  ر و ر وض   الرَّجعة   على حقيقة   ستدل   ل أينقطعا  إنَّ  ،الطاحنة احلربُ 
 ُ  ،من دوهنا عُ التشي   صحّ قيدة  ل ي  علرَّجعة اال رتة الطاهرة قد جعرمي والع  الك   باتنَّ الك  ن أ  قائق م   لكم احل  ستتبنيَّ

نا ن علمائ  ماألكثر و ألغلب ا ألعمّ اكنَّ ل ،قول اجلميعين ل أإنَّ  !!وا هبا كثيا  استخفّ قد نا نا ومراجعُ بينما علماؤ 
  .!!.وا هبااستخف  قد 

  .!!.بعيد من ال و قريب   ال أَشاَر إليها ال من !تم بها أصَلا هفمنهم من لم يَ  -
وهو كَلٌم  ،م َحمَّدإلى آل  كم يعود  الح   أنَّ أي  ،زماننا إمامِ  كم  هو ح  الرَّجعة  أنَّ ب :نهم من قالومِ  -

البيت يف  ث عنها أهلُ دَّ حت  الَّيت حلقائق  الَّ كُ بقوله هذا  ا أنكر ها وإّنَّ رُ نك  فهو ل يُ  .!!.يطانيٌّ بامتيازشَ 
 ،اوشؤوهن  الرَّجعة شرات وعشرات وعشرات بل مئات من األحاديث يف ع  فهناك  ،الرَّجعة موضوع  

ُ وسأُ  من مراجعنا و  ،ابقنين مراجعنا السَّ م   ،نكرونهُ ذا يُ ل  ه  كُ   ،باعا  يف احللقات  القادمةلكم ذلك ت   بني 
كم هو احلُ الرَّجعة راد من مُ  ل انَّ نكرون ذلك ويقولون بأيُ هؤلء  ،من املراجع األحياء ،ن عاصرناهمالَّذي

وهذا  ول تعين الرجعُة شيئا  أكثر من ذلك، ،ُُم مَّد إىل آل   رجوع الدولة  و حلكم ا رجوعهو  ،املهدويّ 
ا معىن  عطوهن  يُ ُهم ا وإّنَّ  الرَّجعة  نكرون م ل يُ بأهنَّ  :عنهم ستقولالش يعة  نَّ أ   إذ   ،بامتياز شيطاين   المٌ ك  
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 ،لراز األوَّ مراجع كبار من الط   ،يعةلش  ا لونضل  ويُ  تيالب الفون أهل  خيُ و  ،يطانتابعون الشَّ يُ هؤلء  !آخر
ستعملون وي   ،الش يعة  به لون ضل  ويقولون هذا القول يُ  ،ريحأهل البيت الواضح والصَّ  ديث  انبون ح  يُ 

دمة م يف خ  إهنَّ  :ين أقولفيهم ولكنَّ  نَّ الظَّ  أنا ل أسيءُ  !لتضييع احلقائق مغناطيسي التثويل ال أساليب  
ا وإمَّ د ُُم مَّ  آلُ ا إمَّ  !؟..منطق  هذا فأي   ،ون عنهضُ عر  يُ وهم ُُم مَّد  منطُق آل   ،ناك منطقانفهُ  !يطانالشَّ 
!الشَّ  ُُم مَّد  آل   نطق  فإذا جتاوز هؤلء املراجع م   ،دمَّ ُُم   فقط آلُ ُهم ينطق عن اهلل  الَّذيألنَّ  يطان  

د ب  ن استمع إليهم فقد ع  م  و  ،لسانا  ناطقا  إلبليس فيكونون ،انيطيأخذون عن الشَّ  ؟ن يأخذونعمَّ ف
  .!!.إبليس

في  ةا همَّ يست م  ها لَ ة ولكنَّ مَّ ئِ ث عنها األَ حيحٌة وتحدَّ صَ الرَّجعة  بأنَّ  :نٌف آخر يقولونناك صِ ه  و  -
 ع االعتقادَ التشيُّ  ة يشترطون فيمَّ ئِ ا األَ بينم !بها أم لم يعتقد اعتقدَ  شيعيٌّ  يعيُّ فالشِّ  ،عتقاِد بهااالِ 

 نيطايلشَّ ا كسون معيرتؤلء ها ُرَّبَّ  بل ،ن سبقوهمالَّذيحال  من  م أحسنُ ما هُ  فهؤلء   .!!.الرَّجعةب
رض عقيدة  ع  يفبليسي اء اإلهدَّ ال وأنَّ  ،واضح التلبيس يف هذا الفكر تلبيٌس شيطاين   ألنَّ  ،أكثر

عقيدة ل الفاسد لأو  الت ،لالتأو   وهو ،ابقها باألسلوب السَّ أكثر وأكثر من عرض  هو هبذه الصورة الرَّجعة 
  .!!.الرَّجعة

 جوع  رُ الرَّجعة علوا جف   ،جعةالرَّ يث منهم ما فهموا أحاد وكثيٌ  ها كالٌم وكالمففيالرَّجعة فاصيل مَّا ت  أ -
 .!!.ى احلاشيةعلهي يت الَّ ا ؤوناتمن شُ  أنٌ هذا ش   ،الرَّجعةلك هي وما ت   ،بعض األموات إىل احلياة

البحث يأيت  نَّ لك ،والعرتةب  تاالك   ضامنيعميق  م  ها وفقا  ل  ستأيت تفاصيلُ  ،ا  دَّ كبيٌة ج    ةٌ قضيَّ  الرَّجعةُ ف
 .ل شيئا  فشيئا  بالتسلسُ 

هذا اليوم هدَّم  يف مثل   ،سنة 93للهجرة قبل  1344يف سنة  ،الامن من شهر شوَّ اليوم هو الثَّ 
رسول اهلل  نا وآلل  ت  ألئمَّ  املباركة   وهّدموا األضرحة   ،يف البقيع ريفة  الشَّ  باب  موا الق  هدَّ  ،ُُم مَّد ون أعداُء آل  ي  هاب  الو  

ين  زَ  ،جتبىالم   ن  سَ الحَ  :هو ألهمّ ا لكنَّ العنوان ،تفاصيله   ل  بكُ  البقيع  خرّبوا  ،من أعمامه  وأقربائه  ولصحابته  
هم وما تركوا ت  ح  م وأضر  باهب  موا ق  هد   ،ينجمعِ ليهم أَ ه عَ َلم  وسَ  وات اهللِ لَ صَ  ادق  العترةصَ  ،ومل  اقر  الع  بَ  ،بادالعِ 
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 حة على األرض  اض  لك اآلثار الو  ركوا شيئا  من ت  ما ت   ،ا  ى آثار سمَّ تُ الَّيت و راها اليوم ن  الَّيت اآلثار  إلَّ هذه  م أثرا  هل  
  .!!.نيوالط   اب  غية من الرت   هذه األكوام الصَّ إلَّ 

ت م  ُهد  ف ،انومراجع  نا ائ  من علم اإّنَّ و  ،ةيس من الوهابيَّ ولكن ل  الرَّجعة  قيدة  لى ع  يء جرى ع  الشَّ  فسُ ن  و 
  .!!.و هوهُ  األمرُ و  ، آثاروما بقي منها إلَّ أيضا   هذه العقيدةُ 

 .!!.لكبارائنا اعنا وعلمجاء  مرايف أجو  الرَّجعةقيدة على ع   ،الرَّجعةوء على الضَّ  طُ ل  س  أُ يف هذه احللقة س  
وع ويف واء هذا املوضأج  يفىلاعتاهلل   شاءإىل احللقة القادمة يف يوم غد  إن   لكالم على ما أظنّ  اوسيستمر  

 .فه  ار أط

 رحمة   دوقلصَّ يخ اشَّ ادات للتاب االعتقكِ ) :هذا الكتابالرَّجعة ثت عن حتدَّ الَّيت ب تُ لكُ ا من أقدم
  ،ي الطبعة األوىلههذه  ،ياهلاد ة اإلماممؤسَّسبعة طبعة لطَّ ا هذه بني يديّ الَّيت حبسب الطبعة  (اهلل عليه

حتت  ،142فحة صة يف حبسب هذه الطبع ،دوقيخ الصَّ ب الشَّ تُ معروف من كُ  بٌ اعتقادات كتال   كتابُ 
العقائد  !ها حقّ أنَّ جعة الرَّ ي نا فعتقاد  اِ -دوقالصَّ  يخُ فماذا قال الشَّ  (،الرَّجعةيف  العتقاد   بابُ ) :عنوان
يخ يف زمن الشَّ الش يعيَّة قائد الع   ،ةللهجر  381دوق تويف سنة الصَّ  يخُ دوق الشَّ لصَّ ا يخيف زمن الشَّ ة يَّ الش يع
الفكر بو  ي واملعتزيلاألشعر  لفكرر بافلم يكن التأث   ،اخلمسة ينمت إىل أصول الد  س  كن قد قُ دوق مل ت  الصَّ 
طوسي ال يخشَّ لمان اومن ز  ،وسييخ الطقد انتشر انتشارا  واسعا  كما كان عليه احلال يف زمن الشَّ  افعيالشَّ 

قال  فماذا جعة  لرَّ ا عن يثُ حلدا ،للتفاصيا هذه يف كل   ل أريد اخلوض ،حال   على أي   ،ياتمسه التقبدأت هذ
قال يف  إىل أن   ،حلديثفاصيل الك دخل يف تبعد ذ ُثَّ -قّ ها حَ أنَّ الرَّجعة نا في قاد  اعتِ )-:دوقشيخنا الصَّ 
  (.اء اهللشَ  نْ إة كونها لى صحَّ الداللة عو تها كيفيَّ يه  ن فِ بيِّ أ  باا اتكِ الرَّجعة  د في رِّ جَ وسأ  -:آخر الكالم

مل يقع يف  هُ لكنَّ الرَّجعة كتابا  امسه   لهُ  رت أنَّ دوق ذكيخ الصَّ فات الشَّ ذكرت أمساء مؤلَّ الَّيت تب الكُ و 
من هذا الكتاب موجودٌة يف مكتبة  من  سخة  نُ  لع على هذا الكتاب ومل أمسع أنَّ مل أطَّ أنا سبة يل بالن   ،أيدينا

ا  ،الش يعيَّةاملكتبات  دوق  يخ الصَّ ر بأنَّ للشَّ ك  ب ُذ تُ هارس الكُ فلكن يف  ،مسع به  ين مل أ  موجود لكنَّ  باتالك  ُرَّبَّ
 عنه ثغاية ما حتدَّ و  ،حقّ ا وقال إهنّ الرَّجعة ث عن دوق حتدَّ فشيخنا الصَّ  ،حال على أي   ،الرَّجعةه نكتابا  عنوا
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ث فتحدَّ  ،ة رجوع األموات إىل الدنياشي إىل إمكانيّ تُ اليت ات الر وايمن و  ،نرآواهد من القُ ش   ورد  أن يُ  لو حاأنّه 
هذا ما جاء يف كتاب  ،اتالر وايأشارت إليها بعض اآليات وبعض الَّيت عن هذا املوضوع وأشار إىل املطالب 

 .الرَّجعةثت عن حتدَّ الَّيت و الش يعة ب العقائدية عند تُ الكُ من أقدم وهو  ،دوقيخ الصَّ العتقادات للشَّ 

ي المذاهب االت ف المقأوائل  ) :لشيخنا املفيدوهو ية القدمية دئكتاٌب آخر أيضا  من كتبنا العقا
 52يف صفحة  ،ينجنالز  ااهلل  يخ فضلُ لشَّ ق عليها اعلَّ الَّيت بعة طَّ البعة الطَّ  وهذه   ،52يف صفحة  (،ختاراتم  وال 

 لقو هكذا ي-مية  امفقت اإلواتَّ )-(رآنتأليف القُ و  والبداء  الرَّجعة القول يف ) :بعة حتت عنوانمن هذه الطَّ 
نيا ات إلى الدُّ ير  من األمو ثجعة كَ ِب رَ لى وجو عَ  فقت اإلمامية  واتَّ -:ملفيد يف كتابه أوائل املقالت ايخُ شَّ لا

-:قالنّه أل ،تضاربالمه مُ كملفيد  يُخنا اش-(ختَلفاِ  ةِ الرَّجعَ ينهم في معنى كان بَ   وإنْ  ،القيامة ومِ يَ  قبلَ 
نيا لدُّ األمواِت إلى امن  ر  عة كثيرج جوبِ على و -؟:يء  ش   اتفاق بني اإلمامية على أي  -فقت اإلمامية  واتَّ 

 فإنَّ -َلفختجعة اِ لرَّ ا معنى يفنهم كان بي  وإنْ -فقوا على رجوع األمواتاجلميع اتَّ  يعين أنَّ -قبل يوم القيامة
فقت تّ ا اإلمامية أنَّ ب المه  بداية ك يخ املفيد يففكيف يقول الشَّ  ،كماحلُ  جوعُ رُ هي الرَّجعة  م قال بأنَّ بعضهُ 

ث مل يتحدَّ و رَّجعة البت هو أث مللكن باجمل ،يف حديثه فهناك تضاربٌ  ؟من األموات ة كثي  على وجوب رجع
  من 52ة  صفحيفعن الرَّجعة فيها سطر ونصف حبسب الطبعة حتّدث  ،فقط هذا السطر ،أكثر من ذلك

 !أكثرأوسع و  نحو  ة بأخرى ليست ذات أمهيَّ  ث يف موضوعات  بينما حتدَّ  ،املقالت لُ ائو كتابه  أ

 حيح  صتَ ) :هوو  احدو لد  ع مع هذا الكتاب يف ج  يخ املفيد طُب  ناك كتاٌب آخر معروف للشَّ هُ و 
ار إىل أش ،215 صفحة يف ،ينتالشهرسين الد  ا بةد ه  تعليق السي   ،فيد املعروفةيخ املمن كتب الشَّ  (،العتقادا

ث يتحدَّ -ةالرَّجعم في ََل لسَّ يه الَ عَ  وقالَ )-الرَّجعةث عن حتدَّ  ،طرين أو ثالثة ل أكثر من ذلكيف س  الرَّجعة 
 يمانَ اإلِ  ضَ حَ مَ  نْ مَ  مالقائِ  يامِ قِ  ندَ عِ نيا دُّ اللى إِ  رجع  ما يَ نَّ إِ -:عليه وسالمهُ  لواُت اهلل  ادق ص  عن إمامنا الصَّ 

 يعين ،بآم   يوم ال-(بآمَ لْ ا ومِ ى يَ لَ إِ  مه  ع لَ و ج   ر  ََل ين فَ ذَ وى هَ ا سِ ا مَ أمَّ فَ  ،اا حضَ ر مَ فْ الك   ضَ حَ اا أو مَ حضَ مَ 
 .ملمُ  شكل  ب الرَّجعة  فهو أثبت  ،ث أكثر من ذلك عن هذا املوضوعومل يتحدَّ  ،يوم القيامة
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م قُ  ،1428الطبع  تاريخ ،بيجُ  عيد ابناشر سبعة النَّ وهذه الطَّ  ، (رشاداإل) :الغريب يف كتابه   لكنَّ 
ه اءت بِ ج ما دولة إالَّ  حد  م ألائِ عد دولة القَ بَ  ليسَ وَ )-:يقولشيُخنا املفيد  ،544يف صفحة  ،املقدسة

 ديّ مضي مه ينْ ه لَ ايات أنَّ و رِّ ال وأكثر   تباالثَّ طع و على القَ  د بهِ رِ م تَ لَ وَ  ،اء اهللشَ  نْ ِه إِ لدِ يام و  ة من قِ الرِّواي
وبني القيامة  شهادته   فيما بنييكون  ةجَّ حلُ امامنا ني شهادة إيعين ح  -(بل القيامة بأربعين يوماا  قَ ة إالَّ مَّ أل   اهذهِ 

بىن  هُ يبدو أنَّ و  (،رشاداإل  )د خ املفييلشَّ جعة فيما جاء يف كتاب اللرَّ  ل وجود   !؟إذا   الرَّجعةفأين  ،ا  أربعون يوم
وهي  ا  ٌة جدّ كثي الرَّجعة   روايات مع أنَّ  ،تقول كذا اياتو ر   أكثر البأنَّ عنها  الق  الَّيت الرؤية  وفقا  هلذه  رأي ه 

 .ول فيهاسنأيت على ذكرها وتفصيل الق  و  ،باملئات

ر تصو  جعة هبذا اللرَّ ا عن ثحتدَّ و جمل مُ  بالث عنها حتدَّ  :اهلل عليه دوق رحمة  يخ الصَّ م الشَّ الحظت  
  !بعض األموات إىل احلياةرجوع وهو 

 بأنَّ  :تقاد قاللعا يحيف تصحو  ،ه مضطربةبارت  ع  جند أّن ففي أوائل املقالت  :يخ المفيدا الشَّ أمَّ 
إىل  شار  أاإلرشاد فقد  ب  ا كتا يفمَّ أ ،فركُ ن ُمض ال اإلميان وم  ض  ُم  ن م  ُهم ن عند قيام القائم و عن سيجالَّذي
 بعد   يكون   تمل أن  يُ ىل أنّه إا أشار هلوقب ،يامةالق نتكو  ا  ئم بأربعني يومابعد الق :تقول تاالر وايأكثر   أنَّ 
م بعد شهادته  تقو  القيامة   نَّ أوهو  ،اينلثَّ ا  كالحتمال اويَّ ذلك ليس ق  بأّن قال  هُ ولكنَّ  ،ُه يكموندُ ل  وُ ائم الق  

 .اة اهلل عليهممحر ملفيد اخنا دوق ويف كتب شير املوجود يف كتب شيخنا الصَّ هذا هو التصو   ،ا  ني يومبأربع

ا  و  مجع وحتقيق وتقدمي  ،ف من جزأينيتألَّ  (،الش يعةقيدة ع  ) :هذا الكتاب عنوانه ،هناك كتاٌب مهٌم جدَّ
ماذا ذكر يف  ،اينالثَّ  سمُ الق  و  ،لاألوَّ  سمُ الق   :زأينف من جُ كتاب يتألَّ وهو   ،يم  رضا األنصاري القُ ُُم مَّد يخ الشَّ 

د ا قام بتأصيل وتوثيق للعقائ  إّنَّ و  ،ن عنده  شيئا  م   الشَّيخ ُُم مَّد رضا األنصاري الُقم ي مل يذكر !؟هذا الكتاب
 ا  فسبعون مؤلَّ وهي  ،سالة عقائديةلسبعني ر   ومجعه   كره  الل ذ  من خ   ،نوان الكتابكما جاء يف عُ الش يعيَّة  

قرأنا الَّيت لكتب ا الكتب هذههذه الرسائل و  ةلومن مج ،ز  موج   ر  تص   معبارة عن كتاب  هي  ةلالرساف ،ا  تصر مُ 
سالة بعني ر  ع س  ي مج   مَّ القُ  يرضا األنصار ُُم مَّد يخ يف هذا الكتاب الشَّ  ،دوقالصَّ  فيد وكتب  ملا تب  كُ   ،منها

نستطيع وحنن  ،ا  دَّ ة ج  همَّ مُ  ةفرتة زمانيّ وهي  ،اين اهلجري إىل القرن العاشر اهلجريرن الثَّ بدأ من الق  ت   ،اعتقادية
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م لكُ ت   ب  نا ع  ر هبا علماؤنا ومراجعُ كَّ ف  الَّيت ا  عن الطريقة را  عامَّ نستنج تصوَّ  من خالل دراسة هذه الرسائل أن  
 إلَّ الرَّجعة كرا  لعقيدة ا مل أجد ذ  ها وتلوتُ تصفحتُ الَّيت ئل هذه الرسا ل  كُ   ب  ع   ،م  ه  مُ  عقائدي   خٌ ريتأوهذا  ،القرون

جاء هذا يف  ،للتكرار قبل قليل فال حاجة   هُ عن تُ ثوقد حتدَّ  ،دوقدات الصَّ اقاعتوهو ُه الكتاب نفس  يف هذا 
آخر وهو يف  ك يف موطن  لذكو  ،الرَّجعةالعتقاد يف  بابُ  ،110صفحة  ،الش يعةل من كتاب عقيدة اجلزء األوَّ 
ل من كتاب عقيدة من اجلزء األوَّ  ،225ليل جاء يف صفحة ه قبل قعن تُ ثدَّ حت الَّذيوائل املقالت كتاب أ

ول  جعة ل من قريب  د فيها ذكر للرَّ ر  م ي   بعني لسائل السَّ ة الرَّ بقيَّ و  ،الرَّجعةالقول يف  225يف صفحة  ،ةيعالش  
ة اجلزء تاهم يف خكرُ جاء ذ  وقد  ،سائللرَّ  افوا هذه  ذين ألَّ لَّ ا راجعوامل أمساء العلماء لكم دعوين أقرأ ،من بعيد

  :اينالثَّ 

 مل ،معروفة ةلهي رساو ياقوت صاحب رسالة ال-أبو إسحاق النوبختي-:كرهذ   مرَّ -دوقالصَّ  يخ  الشَّ 
كاتب ديب والاعر واألالش-الصاحب ابن عباد-:كذلك  ،ل من قريب  ول من بعيدالرَّجعة شر إىل يُ 

 ،المرتضى دالسيِّ -:ُثَّ  ،ضوعاملو  به مضطربة يفاحلديث كيف أنَّ كتُ  ملفيد مرَّ  ايخُ الشَّ و  ،والكالمي املعروف
  .ة مل يذكروا شيئا  البقيَّ و 

 :ن لم يذكروا شيئاا الَّذي 

  .ختيبو أبو إسحاق الن -
  .اداحب ابن عبّ الصَّ  -
  .د المرتضىالسيِّ  -
  .يعة في عصرهِ لشِّ ا الحلبي من كبار فقهاء ومراجعَلح أبو الصَّ  -
  .كذلك أبو الفتح الكراجكي الواسطي -
  .أبي المجد الحلبي سن ابن  أبو الحَ وكذلك  -
  .لوَّ ألاراز أسماء من الطِّ  ،هذه أسماء معروفة ،ين اآلويالدِّ  مة زين  والعَلَّ  -
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ء القرن المعمن  رهِ عص يعة فيلشِّ ا ازي من مراجعن الحمصي الرَّ يدال يخ سديد  وأيضاا الشَّ  -
 .الهجريادس السَّ 

  .ين السبزواريوقطب الدِّ  -
  .صير الدين الطوسيوالخاجة نَ  -
  .اونديرَّ لا لين أبو الفضهير الدِّ وظَ  -
لحّلي ن المحقِّق اسمعون عنتم تمثَلا أر بَّما   رازا الطِّ هم من هذلُّ هؤالء ك   ،يق الحلّ المحقِّ  -

  .يلّ ق الحالمحقِّ  ،يعةلشِّ ا ة من نفس هذا الطراز هؤالء مراجعالبقيَّ  ،هِ كتب بعض  الشتهارِ 
  .يودي األسدي الحلّ ين العَ الدِّ  شهاب   -
  .لاألوَّ  زار الط عة منيء الشِّ اأيضاا من علم ،يهقيابن الحسن البَ م َحمَّد الدين  ريد  فَ  -
  .باديار الدين االست نجيب   -
  .ولد األهيشَّ ة رسائل للوعدَّ  ،العامليدمشقي ين المس الدِّ شَ  لاألوَّ  هيد  الشَّ  -
  .بن طاهر الصوريا يخ عليالشَّ  -
  .العودي ن  الحسين اب -
ابن َحمَّد م  حققين الم مجموعة رسائل أيضاا ولده  فخرو  ،سفالحسن ابن يو  يمة الحلّ العَلَّ  -

  .فالحسن ابن يوس
  .زييالتبر م َحمَّد ين الدِّ  صدر   -
  .مرموقة معروفة شخصية علمية ،ج البحرانيأحمد ابن المتوَّ  -
  .فةمعرو ة العيَّ يخصيات الشَّ أيضاا من الشَّ  ،سينيق الح  دقما د عليّ السيِّ  -
  .األسدي ضاابن فيَّ  عيعبد السم -
  .سائل عديدة كثيرةجموعة رَ وم ،رجانيسيني الج  الدين الح   ضياء   -
  .ليين اآلم  الدِّ  عزُّ  -
  .ركيق الكَ المحقِّ  -
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  .دنيالب ين ابن شدقنالدِّ  ين  زَ  -
  .انيالثَّ  يد  هالشَّ  -
  .مد الحارثيعبد الصَّ  ابن يخ حسينائي الشَّ لبها يخكذلك والد الشَّ  -
 .الشَّيِخ البهائي أيضاا  -
 .المنصوري الجزائري الشَّيخ م حمَّد ابن الحارث -
  .لوَّ األ زِ ار من الطِّ  ةيعيَّ ألعَلم الشِّ لم من اعَ  ،بن أبي جمهور اإلحسائيا -
  .ألسدياة ركبوسف ابن ي   -

 فهذه   ،اأيضا  أورده ،فهال  مؤ  اءف امسعر  مموعة كثية مل تُ  ،أيضا  من الرسائل العقائديةوهناك مموعة 
من فاؤهم ت أمسرف  ما عُ  نيحَّتَّ الَّذو  ،الش يعيَّةلكبار الرموز و  ،الش يعةمراجع  سائل العقائدية لكبار  الرَّ هي 

  .لطائفةا ع  مراج بارُ فها ك  ألَّ يت الَّ ئل ستوى الرسا منفس  ب   يتبنّي أهّنا ،تأليفها وطريقة  هذه الرسائل  ظمن   الل  خ  

 ،دول من بعي ريب  قل من  لرَّجعةاثوا عن تحدَّ ي ملو الش يعيَّة فوا يف العقائد هؤلء كتبوا وألَّ  لّ كُ 
 خُ يلشَّ ا َّتَّ ح !؟ماؤنانا وعلمراجعُ  لاذا هكذا يفعلمف !ةٌ  أساسيّ قيدةٌ ع  هي الرَّجعة  ة أنَّ مَّ من األئ   نوستسمعو 

 يف ةشحّ مثل  ،ا  لء عذر عطي هؤ ا نورَّبَّ  ،عندهم ة واضحة  ملفيد مل تكن القضيَّ  ايخُ الشَّ حَّتَّ و  ،وقدصَّ ال
ائل من لعدد اهلا هذا ؟ولكن ماذا نصنع ةيّ بأعذار حقيق وما هذه ،األمور غي واضحةأو كون  ،املصادر

 أهل   ند  ع ةٌ ساسيّ  أقيدةٌ عهي و  !!بعيد  ول منل من قريب   الرَّجعة  شي إىل فات ل يُ تب واملؤلَّ املراجع ومن الكُ 
  .البيت

يف الز يارات وا األدعية و أما قر  ؟يارة اجلامعة الكبيةوا الز  ما قرأ ؟الز ياراتا و أهؤلء العلماء ما قر  :أنا أقول
فقط أهّنم و أالز يارات ة و يعون األدوا يقرأكان  ؟نيفعلو  ماذا كانوا ؟جب وشهر  شعبان وشهر رمضانر   شهر  

حديث  تبُ كُ و  ،الرَّجعةمشحونة بذكر الز يارات دعية و تب األكُ   ؟ملن من دون ع  و لو قيو  ،تبفون لنا الكُ يؤل  
روا العشرات من فقد فسَّ  ،رآنيف تفسي القُ البيت أهل  جاء من حديث   ماو  ،الرَّجعةشحونة بذكر م  البيت أهل 
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 ظماءُ عُ ُهم هؤلء  ؟جعار أين هؤلء امل ؟اتالر وايلماء عن هذه العُ  أين هؤلء  ف ،الرَّجعةرآنية يف اآليات القُ 
  الطائفة.

ينطق  يالَّذاطق النَّ و  ،اهلل قون عنم ينطوهُ  ُُم مَّد  عن آل  ينطقُ  ناطقٌ  ،هناك ناطقان ؟ماذا تقولون أنتم
ن عنطقون ي هم ،حةواض تهُ يّ ر و ن ،نطق عن نفسه بنفسه  هم ي  كالمُ   ،نوركم نقول كالمُ  نُ حن   ،همعنهم هو حديثُ 

يف مَّد ُُم   آلُ  ،قولوا أنتم ؟قناط ستمعوا إىل أي  ء االمالعو  هؤلء املراجع ،يطانعن الشَّ  هم ينطقُ اهلل وغيُ 
ُ  ،الرَّجعةعن  اثو دَّ ثوا وحتثوا وحتدَّ رآن حتدَّ تفسيهم للقُ  ياراتم يف ز و  ،القادمة احللقات يفلك ذلكم  وسأبني 

العلماء هؤلء ف ،والاوق قالواو  الو اتم قايف روايو  ،ثواحتدَّ و ثوا حتدَّ و  ثوايف أدعيتهم حتدَّ و  ،ثواوحتدَّ  ثواوحتدَّ  ثواحتدَّ 
من  ،انيطشَّ لا نعينطق  وناطقٌ  ،مَّدُُم   م آلُ هُ و ق عن اهلل اطٌق ينطُ ن   ،قانا ناط  مهُ  ،ل أدري ؟ن يستمعونم  ل  

 ،اهر ل ن نُ يطان حن  لشَّ ا !لماءالعُ  هُ ر ج  ه  قد ُُم مَّد آل  ندنا حديثُ ع   ؟يطان يف هذا الوسطينطق عن الشَّ  الَّذي
وحديثهم د ُُم مَّ ل آ ؟طانيينطق هنا عن الشَّ  الَّذين م   ،عنه ينطقُ  ولكن هناك ناطقٌ  ، صوتهعُ ول نسم
 ،ءشي نطقون بكل  ي ،بعيد ل منو  ل من قريب   جعة  عن الرَّ  ثُ تبهم ل تتحدَّ كُ   الطائفة وهذه   مراجع ،معروف

ول من  يب  ل من قر  جعة  لرَّ ا ىلون إشي الة ول يُ الصَّ  امكوعن أح ،مثال   عةامثون يف العقائد عن صالة اجليتحدَّ 
هبذه  يّ يعالش  ميان إ كتملي يكية  قائدعزءا  من رسائلهم الوهنا جُ لعرعية ويألحكام الشَّ ا ثون عنيتحدَّ  ،بعيد

 ار  تصخواإل ز  ياحاول اإل أينلكنَّ  للحديث لقرأُت لكم وقرأُت، الولو كان هناك م ،ذكروهاالَّيت التفاصيل 
 .در اإلمكانق  

نا مل راجعُ لماؤنا وماذا عُ لمف ،جعةالرَّ  ثوا كثيا  عنتكم حتدَّ أئمَّ  ،البيت أهل   يا شيعة   :أقولو أنا أسألكم 
  !؟..ملاذا ،الرَّجعةعن  قليال   ثوا حَّتَّ يتحدَّ 

 ؟يطانعن الشَّ و ن إبليس نطقون عيُهم  أم ،البيتنطقون عن أهل ي  و بيت لأهل ا ثون عنهؤلء يتحدَّ 
  .!!.أنتم قولوا يل

ر إىل ش  مل يُ و قائد ة يف بيان الع  مَّ ديثا  عن األئ  ر ح  ك  ل من هذا الكتاب ذ  من أنَّ اجلزء األوَّ  قائل لقد يقو 
جاءنا  ،يم  رضا األنصاري القُ ُُم مَّد يخ من الشَّ  ،فقصُي من املؤل  التَّ أقول:  ،ريب  ول من بعيدل من ق  الرَّجعة 
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 ،الش يعيَّةا العقيدة هيكر فضا للمأمون ذ  نا الر  رسالة كتبها إمامُ هي واية لر  ا هذهو  ،ل الكتابيف أوَّ  وضعها برواية  
عبارة  ،55ونصف صفحة  ،54 ،53سالة على صفحة الر   عضُ ب  وجود م   ،فحتنيرسالة عبارة عن ص  وهي 

توبة إىل املأمون كرسالة م ،طران أو ثالثةعليها س   زيدُ ا ي  سالة عبارة عن صفحتني ورَّبَّ هذه الر   ،فحتنيعن ص  
ُ التفاصيل يف رسالة  موجزة يُ  لَّ ضا يذكر كُ إلمام الرَّ  اع أنَّ توقَّ فهل يُ   ة  يعيَّ ش  ال العقيدة   ضانا الر  فيها إمامُ  بني 

 !؟للمأمون

صيل عن تفا ُه عليه وسالمت اهلل  ص لوا اهلاديّ  اإلمام   سين سألعبد العظيم احل   ثانية أنَّ  ذكر رواية  و 
هذا يه فث د  ي ح  ذالَّ  رفُ لظَّ ام ما هو ل نعل نُ حن  أقول:  ،الرَّجعةإىل يف جوابه ر ش  ومل يُ  ،يعيّ عتقد الش  مُ  ال

ل أقول نا عند ،باملوضوع قُ تعلَّ ي يء  ش لَّ مع كُ جن أن دَّ لبُ  ،الطريقة م هبذهفه  ات ل تُ الر واي لكنّ و  ،الكالم
 فاصيل  التو  تب  لكُ وا صادر  م امللك رُ كذ وسأ ،الرَّجعةعن  ثُ حاديث تتحدَّ من األمئات و مئات عندنا  ،عشرات

 .يف احللقات القادمة

يف  ا  تابك    ف  ألَّ  ،لرَّجعةاث عن دوق حتدَّ يخ الصَّ الشَّ  أنَّ ملة كيف ورة مُ صارت هناك صُ قد عتقد اآلن أ
 ،حقّ  الرَّجعةُ ) :دّ  هذا احليفجعة الرَّ ث عن حتدَّ  ،للحظةا ل إىل أيدينا إىل هذهص  ع لكنَّ الكتاب مل ي  و املوض

املقالت  يف أوائل هارتُ عب ،فيدا املنيخُ ش   لهُ اق تقريبا  هُ الكالم نفسُ  وهذا (،إىل احلياة األموات   رجوع بعض  و 
 لكنَّ  ،دوقلصَّ ا يخُ شَّ ليه الر إاشأ الَّذيتقريبا  نفس املضمون هي ه يف تصحيح العتقاد وعبارتُ  ،ضطربةمُ 

 د  شهاتنيا بعد اسلد  ا ن حال  ث عحني حتدّ  ( ُحجج اهلل على العباداإلرشاد يف معرفة  ) ملفيد يف كتابهيخ االشَّ 
هي  الرَّجعة ن ع   نه  هضرة يف ذرة احلاكالف   يبدو أنَّ و  ،ل من بعيدو  ل من قريب   جعة  الرَّ ر إىل ش  نا مل يُ زمان   إمام  

ضوا ن ُمالَّذيُهم و  ،لقائميام انيا عند قرجوع بعض األموات إىل الد   :(العتقاد تصحيحُ ) تابهكما قال يف ك  
 ذالذلك قال ه ،دّ د هذا احلعنهي  همه  يف ف  الرَّجعة  فيبدوا أنَّ  ،ر ُمضا  فكن ُمضوا الالَّذيُمضا  و  اإلميان
هو  جعة  همه  للر توى ف  سمُ  نَّ أيبدو ف ،وتقوم القيامة ا  عون يومأربميضي  بعد استشهاد إمام زماننا هُ م بأنَّ الكال
  .احلدّ  اذهعند 

د رتضى السي  مُ  ال ريف  رورا  بالشَّ مُ  ،حاق النوخبيتلماء ابتداء  من أيب إسن العُ لسلة الطويلة م  الس   ا هذه  أمَّ 
فرتة وهي  ،لطائفة الكبار إىل القرن العاشر اهلجريا مراجع ة  إىل بقيَّ  ،ييخ الطوسبالشَّ  ،اهلدى مُ ل  تضى ع   مر ال
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 ،لهيد األوَّ رورا  بالشَّ مُ  ،مةقني ابن العاّل بفخر احملق  و  ،يمة احللّ عالَّ الب رورا  مُ  ،يق احلل  رورا  باحملق  مُ  ،ة طويلةزمانيّ 
 ،يخ البهائيبالشَّ و  ،يخ البهائيمد والد الشَّ يخ حسني ابن عبد الصَّ بالشَّ و  ،ق الكركيباحملق  و  ،اينهيد الثَّ بالشَّ و 
ول من بعيد يف رسائلهم  ب  جعة ل من قريلرَّ ا ثوا عنهم مل يتحدَّ ل  كُ   ،ة املراجع والعلماء والرموز الكباربقيَّ بو 

الَّيت و  ،ة هذه  قائديّ األوصاف املذكورة يف رسائلهم الع   من هذه   ض   يكون إلَّ ع لالتشي   قالوا بأنَّ الَّيت ة العتقاديّ 
هذه الرسائل  كل    ،يم  رضا األنصاري القُ ُُم مَّد يخ للشَّ  (الش يعةعقيدة ) عنوانهالذي عت يف هذا الكتاب مجُ  

هو الغريب و  ،العقائدية يعيّ الش   ما هي صفاتُ تبنّي و  ،عالتشي  معامل  د د  ريد أن حتُ ا تُ ل واألخي أهنَّ مضموهنا األوَّ 
ع وعن ثون عن التشي  تحدَّ ي ة حنيمَّ بينما األئ   !!ول من بعيد ل من قريب   الرَّجعة  هم ل يشيون إىل كلّ أهّنم  

ومن  ،محنعن الرَّ  نطقُ ي   الَّذيهو ن فم   ،ة يف ذلكعنوانا  من العناوين املهمَّ الرَّجعة يعلون  يعيّ مواصفات الش  
نطقون عن م ي  لماء واملراجع فإهنَّ ا هؤلء العُ أمَّ  ،محنينطقون عن الرَّ ُُم مَّد قطعا  آل  !؟يطانعن الشَّ  ينطقُ  الَّذي

ة وهم ل يقولون هذه القضية أساسيّ ُُم مَّد آل  ،ُُم مَّد الفون آل  م خيُ يطان ألهنَّ ينطقون عن الشَّ ُهم  ،يطانالشَّ 
 كما تقول األحاديث آفةُ وذلك   ،واسُ هل اجلميع ن   ؟واسُ ن  يا تُ ر ى هل  ،ول من بعيد يشيون إليها ل من قريب  

ا !؟سيانلم الن  الع   ا  ،ليلةمن حكايا ألف و  كاية  يف قصَّة  أو يف ح  كما   ،ُرَّبَّ ا و  !سوان  ُرَّبَّ   !اشتبهواُرَّبَّ

  ؟ة ما هيالنتيجة العمليّ  

ع العقل تعارض مي ري  م   عُ قلٌ ع  هو قل هذا الع  أّن و  !شيطاين منطقٌ هو هذا املنطق  أنَّ النتيجة هي 
 .ات القادمةيف احللق يانهُ سيأيت بو  ،مَّدُُم  وآل  ُُم مَّد  هو منطق  الَّذيمحاين يتعارض مع املنطق الرَّ و  ،هرائيالزَّ 

 .!!.هدرس  عقيدتَ يَن يَ لم حِ ب العِ الِ في الدراسات الحوزوية طَ  

   :هناك كتابان لدراسة العقيدة :املعروفمسي املنهج الرَّ 

 هانو عنأّن احلقيقة و  ،تصرن مُ نواهو عُ و  (الباب احلادي عشر) :نوانمعروف هبذا العُ  :لوَّ الكتاب األ
ا  ؟ة هذا الكتابصَّ ما ق   ،(الباب الحادي عشر افع يوم الحشر في شرحِ النَّ ) هو الكثي من طلبة العلم ُرَّبَّ

الطوسي  يخ  تاٌب للشَّ ك  هناك   .هذا الكتاب ة  صَّ ن ق  و فرسوه ل يعر ن د  حَّتَّ الَّذي ،الكتابة هذا صَّ ن ق  و فل يعر 
ث احملد   ل عنهُ نق  كثيا  ما ي  و  ،اختصارا   يخاملصباح للشَّ بمعروف وهو  (،دتعب   مُ ل اد وسالحُ املتهج   صباحُ م  ) :مسهُ ا  
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 الطوسي يف األدعية   يخُ فه الشَّ تاٌب ألَّ ك  هو  د ملتعب   اد وسالحُ ملتهج  ا مصباحو  ،ي يف مفاتيح اجلنانم  القُ 
ن هي منقولة عن هذا تيح اجلناافم يف واملوجودة يعيّ وزيارة عاشوراء املعروفة املتداولة يف الوسط الش   ،الز ياراتو 

مه إىل اختصر هذا الكتاب وقسَّ في مة احللّ العالَّ وجاء  .دب  عد وسالح املتح املتهجّ ا بب مصاعن كت ،الكتاب
الح يف اختصار صَّ لا نهاجُ م  ) :اهد مس َّ ج  اح املتهبختصر فيه مصا   الَّذيومّسى هذا الكتاب  ،عشرة أبواب

األبواب العشرة هي ف ،ي عشرداحلا هو البابو  من عنده بابا   جعله يف عشرة أبواب وأضاف إليه (،املصباح
ت بابا  حبسب التسلسل سيكون الباب يارادعية والز  أضاف إىل األو  ،يخ الطوسيد للشَّ ج  ح املتها باختصار ملص
الز يارات دعية و األهو أّن ريب الغ  و  ،ما هي عقيدتهُ و  يعيّ و الش  ن هُ م   :الش يعيَّةفيه العقيدة  ركذ  ،احلادي عشر

 مةُ لعالَّ ا ما ذكرهُ  هوالعلماء ف أمَّا منطقُ  !أهل البيت طقُ هذا منو  ،الرَّجعةالطوسي فيها معاين  يخُ كرها الشَّ ذ  الَّيت 
  !.يطانالشَّ  منطقُ هو هذا و  الرَّجعة  ذكر ي مل يف نفس هذا الكتاب ،فيه للرجعة ل ذكر  و ي احللّ 

ي وه ،املتعب د د وسالحملتهج  ح اا بب مصايف كت الواردة اتيار األدعية والز  يف منطق أهل البيت موجود  -
  !البيت أهل منطقُ هو هذا  ،منهاوسآتيكم بنماذج وأمثلة  الرَّجعة   ونة بذكر  حشم

  !البيت أهل ديث  ح انفُ يُ  منطقٌ وهو  ،يمة احللّ العالَّ  منطقُ هو الباب احلادي عشر هذا  -

شيطاين  نطقٌ م   هو ؟ينّ شيطا أم منطقٌ  اينّ رمح أهل البيت هل هو منطقٌ  حديث   انفُ يُ  الَّذياملنطق و 
 ال يعينفلرَّجعة اكر ذ   لو منخي   ألنّهيطاين منطٌق ش  هو طعا  حني أقول من أنَّ الباب احلادي عشر ق  و  ،قطعا  

 ،سنا معصومنينا ما زلنا لت  نلى ألسع طقُ ني يطانالشَّ  اإّنَّ و  ،أبدا   ،ي شيطانمة احللّ العالَّ   أقول بأنَّ أين  ذلك 
ق على نا وينطل سسو ان يو يطالشَّ يف أّن  ،ةصريالبيت وأحاديث أهل  ،صريحالُقرآن و  ،كليقول ذالُقرآن 

  .!!.نيللمؤمن سان يوسو الشيطم نع !؟املعصوم حنتاج إىل ذا حننام   ل  وإلَّ  ،ف اإلنسانيوظ   ،نانتنا ويوظ فُ ألس

 كُ رت ُ ن ي  ايطالشَّ  أنَّ و   ،حمى اللَّ ل  ي ع  ب  ان  لزَّ ا ن  م   رث  ك  ني أ  ن  ؤم  مُ ل  ا ىل  ع   نيط  االشَّي   بأّن: ات تقولالر وايأصال  
َّ ثُ ك  أ  و  ،اما  م   لُ لَّ م إ  هب   هُ ل   ن  أ  ل ش   ب  واص  النَّ  َّ  كثرُ أ ،يتالب  ل ه  أ   اء  ي  ول   أ  يف  هي  ته  ر مه   إن   هُ ألنَّ  ،عةالش يلماء ه يف عُ ت  مه 

خرق و  ،فينةلسَّ ا كخرق    م  لاعال ةُ فزلَّ  !!..وما  مع الش يعة   قد أضلَّ يف حبائله ف   هموأوقع   عة  يش  ال لماء  عُ  أضلَّ 
  !هي  غ   ضل  ه وتُ ل  ض  م تُ    ة العالوزلَّ  .!!.ن فيهاغرق م  ها ويُ غرقُ فينة يُ السَّ 
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تصر  من مُ أخذهُ  ،رحلادي عشالباب ا ،عزل هذا البابف   جاءالش يعة لماء من عُ وهو املقداد السيوري 
ح الباب احلشر يف شر  ومافع ينَّ ال) :هُ رح  وشرحُه ومّسى ش   أخذهُ  (،الح يف اختصار املصباحنهاج الصَّ م  ) :صباحامل

 تصرهُ اخ لَّذيا ،يسو يخ الطمن أبواب كتاب اختصار مصباح الشَّ هو الباب احلادي عشر و  (،احلادي عشر
  .ياحللّ  مةُ العالَّ 

باب  مامة أواب اإل  ا إىل بهبنوإذا ذ   ،فهرستلما ذهبنا إىل اإذا  ،بني يديّ  الَّذيهذا هو الكتاب 
ريب  ذكر  ل من قن مجعة رَّ وجد لليل  !ل من قريب  ول من بعيدالرَّجعة ل يوجد أي  ذكر  ملوضوع  ،عادم   ال

يء الشَّ و  ،درسي   لب هكذاالطاف ،ل كتاب من كتب دراسة العقيدة يف احلوزة العلميةوَّ هذا هو أو  ،ديول من بع
الَّيت مسة خل  اين د  أصول ال على ب مبين   هذا الكتاألنَّ  !ةمَّ ئ  شيئا  عن عقائد األ عرفُ ي ينشأ وهو لأنّه الطبيعي 

عند ين الد   فأصلُ  ،ينل الد   أصو يف البيت  ا شيئا  عن أهل ومل يأخذو  !لماؤنا من األشاعرة واملعتزلةجاء هبا عُ 
  !ة التفاصيل هي من شؤوناته  وبقيَّ  ،هو اإلمام املعصوم واحدٌ أهل البيت 

  !؟..رفضونه لماذاي ي اآلنمنِّ الشِّيعة ه سمع  ين يَ هذا الكَلم حِ  

هرائي هو لزَّ فاملنطق ا ،يقةذه احلقهبلوا بلو كانت ُعقوهلم زهرائية لق ،ةما هي زهرائيّ و ة ريّ م  قوهلم عُ عُ  ألنَّ 
 .الُعم ريّ نطق ا هو املهذفيه أنتم عل الَّذيا هذا املنطق أمَّ  ،البيت أهل   منطقُ  ،الكتاب والعرتة نطقُ م  

 ،ة  دة  جافّ الب عقيطي الطوهذا الكتاب يع ،س العقيدة يف احلوزة العلميةيدرُ  باول يوجد بعده كت
  . هي احلقيقةذه  ه !،يهاعىن فل مو  !فيها ل روح   لم الكالم  إىل ع   ندة  ست  م تة  ميَّ  يعطي الطالب عقيدة  

 ،يمة احللّ لعالَّ ل عتقادريد الكتاب جت  (،عتقادتجريد االِ راد في شرح م   ال شف  كَ ): الكتاب اآلخرو 
لب كثي من املطار الك  ذ   ،بل من الكتايء الكثي خصوصا  يف القسم األوَّ ل ذكر فيه الشَّ فصَّ كتاب مُ وهو  

كٌر ذ   (ريد العتقادشرح  جت راد يفيف كتاب  )كشُف ال مُ  ،يضا  يف هذا الكتابد أل يوجو  ،ةيّ الكالمو ة فلسفيّ لا
يف  تاب األهمّ هو الك هذاو  ،ري وكيف تسيالحظون األمور كيف جتتُ  .!جعة ل من قريب  ول من بعيدللرَّ 

ينيَّةنا ت  مؤسَّسيف و ة نا العلميّ يف حوزت   الش يعيَّةدراسة العقائد   .الد 
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  :عييلشِّ ا ناك كتب أخرى أيضاا في هذا المضمار ألسماء بارزة في الواقعه  و  

ف لنا عر  جف عن كتاب  يُ النَّ  ماء  لع ودائما  حينما يسأل أحدٌ  (،وأصولهاالشِّيعة أصل ) :هذا كتاب
تب ع الطائفة كما كُ جكتاب معروف ملر وهو   (،وأصوهلاالش يعة أصل ) دون إىل هذا الكتابرش  يُ فهم  ع  التشي  

 ،عاتو بة األعلمي للمطمؤسَّسبعة طبعة هذه الطَّ  ،ف الغطاءشحسني كاُُم مَّد يخ شَّ لاإلمام ا على الغالف
-الرَّجعةن بالتديُّ  وليسَ -؟:36صفحة  يف حسني كاشف الغطاءُُم مَّد يخ ماذا يقول الشَّ  ،ميالدي 2008

هبا، ليس واجبا  عليك أن تعتقد -ع بَلزم  التشيُّ  بفي مذهالرَّجعة ب ن  وليس التديُّ -ن يعين العتقادالتديّ 
 وآل   ُُم مَّد   الف دين  خيُ و ! !%100 البيت   أهل   الف حديث  هذا خيُ واهلل و  !من دون أن تعقتد هبا ي  أنت شيعف

ول  زم  ن بالفال التديّ -ها بضارّ َلزم وال إنكار  بِ  عِ التشيُّ  في مذهبِ  الرَّجعةِ ن بوليس التديُّ -!!%100ُُم مَّد   
يقوله ما هو  الَّذيو  !مئة يف املئة البيت   الف أهل  خيُ  كالمٌ   !اخلطورة يف غاية   مٌ الكهذا   !بضارّ الرَّجعة إنكار 

 وإىل اآلن راجع يف عصره   مجيع املواألنكى من ذلك أنَّ  ،لطائفةا مراجع   من كبار   رجعٌ م  بل هو  ، مثال  حفيّ صُ 
قيدة كون احلديث عن ع  ني ي  ولذلك ح   !يعةلش  ا مراجع   ل  كُ   م يقبلهُ كاللا هذا ،كالمال هذا يف فقون معهُ تَّ ي

 ،طبعات كثية ع  ب  عديدة وطُ  غات  م إىل لُ رج  تُ  تاب وقددون إىل هذا الك  رش  يُ ف هم الش يعة يف تعر عن و الش يعة 
في الرَّجعة ن بديُّ تال وليس-مئة باملئة شيطاين   هذا منطقٌ  !مئة باملئة ة  مَّ األئ   ف منطق  ال  خيُ  لكالما واهلل هذاو 

ول  ،ا  روريّ كيف يكون هذا األمر ض-عندهم ةا ضروريّ  كانت وإنْ  وال إنكارها بضارّ  ع بَلزمالتشيُّ  مذهبِ 
ناط لكن ال ي  و  ندهمعِ  ةا يَّ ر كانت ضرو   وإنْ -واضح طٌ ختب  هذا  !؟ه بضار  ول إنكارُ  ،الزم  ببه  العتقاد يكون 
 ناط  ي   الولكن -!الرَّجعة العتقاد بورة العقائدية من دون  ع قائم يف الص  فالتشي  -جوداا وعدماا بها و   ع  التشيُّ 

مثل  عةاسَّ يب وحوادث المستقبل وأشراط الأنباء الغَ   كبعضِ إالَّ التشيُّع بها وجوداا وعدماا وليست ِهي 
 أو أنَّ  بّ النَّ  دين من أنَّ تأكّ ا مُ نَّ إذا كُ حنن  ،لو كانت كذلكحَّتَّ و-الوظهور الدجَّ  ماءول عيسى من السَّ ز ن
العتقاد ف ،%100 شيطاين   كالمٌ   هو كالمُ الهذا إذا   !هبا العتقادُ علينا يجب فخب هبا املعصوم أإلمام ا

هبذا القول  يخ كاشف الغطاءليس كما يقول الشَّ و  ،بيوم القيامةو  ،بالضَّبط مثل العتقاد باملعادهو بالرَّجعة 
ا إخبارات أب الشَّيطاين اإلبليسي كاإلميان هو  البيت  أهل   ندعالرَّجعة اإلميان ب ،مستقبليّ  ؤات عن شيء  تنب  و هنَّ

ى عيس زولاعة مثل ن  السَّ  شراطِ ستقبل وأوحوادث الم أنباِء الغيب  كبعضِ الَّ وليست هي إِ -بيوم القيامة
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وما هي من  ،عند المسلمين ائعةِ وأمثالها من القضايا الشَّ  فيانيال وخروج السُّ ماء وظهور الدجَّ من السَّ 
ال االعتراف بها و -!وجا  من اإلسالمر جعة خإنكار الرَّ  ليس-ليس إنكارها خروجاا منه ،اإلسَلم في شيء
ال يعين ليس إنكار الدجَّ  وجا  منهر ليس إنكارها خ-الشِّيعةجعة عند رَّ لوكذا حال ا ،بذاته دخوالا فيه

هور ت اإلشارة إليها من ظُ مرَّ الَّيت العرتاف بتلكم األمور -عتراف بهاوال اال-الموجا  من اإلسر فياين خوالس  
عند الرَّجعة  وكذا حال  -دخول  يف اإلسالم-وال االعتراف بها بذاته دخوالا فيه-ال ونزول عيسىجَّ الد

مع اليهود بهذا ي وِجب كون   همفاق  فهل اتّ -!على فرض-يعةشِّ لمن أصول ا ها أصلٌ أنَّ  ضِ وعلى فر الشِّيعة 
 لماءِ ع   أبَ دَ  كانَ الرَّجعة  ب عنوحديث الطَّ -:37ول يف صفحة  يقإىل أن  -عظهرت في التشيُّ  اليهودية

ه يرِ ي هذا وال غَ قامت في مَ ثبِ أ   وأنا ال أريد أنْ -:يقول إىل أن  -لعصور ال إلى هذهِ وَّ ة من العصر األنَّ الس  
 ل هذاق  نُ و  ،هبا أنا ل أعبأُ أي -!!أو كبير غيرٌ هتمام قدٌر صَ ندي من االِ وليس لها عِ الرَّجعة القول ب ةَ حَّ صِ 

ف الغ طاء  عن الشَّيخ الكالم واخلطباء  لماءها العُ ينقلُ هذه و  ، !واحدا   لسا  ف   تساوي عندهل  جعةالرَّ  من أنَّ  كاش 
 !يطانرجل يهذي بلسان الشَّ هو  !الُقرآن من آيات   ا آيةٌ على املنابر ويف الدروس احلوزوية وكأهنَّ عنه دائما  

جل وهذا الرَّ  ،هذا رجٌل يهذي !؟يةو املنابر ويف الدروس احلوز ى لع به   ل  ستد  سا  يُ مقدَّ  ا  صَّ ن   لماذا يكون كالمهُ ف
الف خيُ  الَّذيو  ،الز يارات منطق   فخيالو الُقرآن  نطق  الف م  خيُ  هُ إنَّ فيقول هذا الكالم  حني  و  ،يطانعن الشَّ  ينطقُ 
 :لتقُ  ،شيطانهو يخ كاشف الغطاء شَّ لا بأنَّ  :لتأنا ما قُ  !شيطانعن ال إّّنا ينطقالعرتة  منطق  و  نرآالقُ  منطق  

ثبت في أ   أنْ -كما يقول-وأنا ال أريد-:شيطاين  منطٌق نطق املهذا ف ،سانه  يطان على ل  يهذي وينطق الشَّ 
كما هو -هتمام قدٌر صغيٌر أو كبيرندي من االِ وليس لها عِ الرَّجعة ة القول بحَّ مقامي هذا وال غيره صِ 

لت أيضا  ول ق  ا نُ نقل عنه كلمة أخرى ورَّبَّ أو تُ  !لسا  ا ل تساوي عندي ف  هذه الكلمة إهنَّ ه قال شائع عنه أنَّ 
 عنولكن معروف  ،تهال أدري مدى صحّ  ،درباقر الصَّ ُُم مَّد د ناقل على األلسنة عن السي  ت  ها ت ُ أدري ولكنَّ 

 الحكمِ  جوع  ر  الرَّجعةَ  إنَّ ) :يقولوهذا هو اعتقاده حيث  ،الرَّجعةل كان يتأوَّ   هُ در من أنَّ ر الصَّ قابُُم مَّد د السي  
 المة  ساوي عندي قُ ل تُ الرَّجعة  ه كان يقول:ناقل على األلسنة من أنّ ت  كلمة ت ُ ناك  لكن هُ  (،البيت إلى أهلِ 

 الشَّيخ ل عننق  يُ هذا الكالم  ،هفار  م أظره حني يقل  ازيله اإلنسان من أظفيُ  الَّذيهذا اجلزء هي المة قُ  ،ظفر
  يف هذا!! دهكان يؤيّ   هُ أنَّ در باقر الصَّ ُُم مَّد  دالسيّ  نقل عنيُ و  ،حسني كاشف الغطاءُُم مَّد 
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 هذا البنامج لقمر يفاة انق   على شاشة   وسأعرُض لكم ذلك ، النَّظر عن صحَّة هذه املقولتبغض  و 
سا  لل تساوي ف  عة الرَّج أنَّ  من ،ى منبهيخ الوائلي ينقل هذا الكالم علنفس الشَّ  ،من الوقت بقي جزءٌ  إن  

 لسنة  ى أ  يطاين علياٌن ش  ذه   ،ينرآقُ  ا نص  وكأهنَّ وهو يستدُل هبا  !اءعند الشَّيخ ُممَّد حسني كاشف الغطواحدا  
مخيُ و  ،البيت يعاندون أهل   ،ان بألسنتهميطالشَّ  ينطقُ  لماء  عُ   .!!.وأدلّةا  ججيطانية حُ شَّ م الهلُ ح أقواوتصب ،الفوهن 

  .!!.هو الواقع الَّذي تعيشونُه أنتمهذا 

طقون بألسنة نن ي  الَّذيجع املرا ةُ شيعتم أن ،لماءالعُ  يعةُ م ش  أنتُ  ،م شيعةأنتم لستُ  ؟يعةش  لأنتم اماذا أقول 
 .يطان خيدعنا مجيعا  الشَّ و  ،يطان خيدعهمالشَّ  ، منهمعلم   من دون   ياطنيالشَّ 

 كتابٌ   هُ د اخلوئي بأنَّ السي   وصفهُ  الَّذيو  ،ررضا املظفَّ ُُم مَّد يخ شَّ لل (اإلماميةعقائد ) كتابهو  هذا 
ما هو -:د اخلوئيلوا السي  حني سأوذلك  ،اجلزء الثاين (،جاة يف أجوبة الستفاءاتصراط النَّ ) كتابيف  نفيس 
صفحة -ريخ المظفَّ للشَّ  وما رأيكم بكتاب عقائد اإلمامية ؟كمرأيِ  ين حسبَ كتاب  في أصول الدِّ   أفضل  
في  كتاٌب نفيسٌ  تاب  الشَّيخ ال م ظفَّركِ -:قال ؟، فماذا قال سّيُدنا اخلوئي1554رقم السؤال  ،445

 وقد مرَّ  ،ق على هذا الكالمعل  مل يُ  هُ ألنَّ  أيضا   يامليزا جواد التبيز  وهو رأيُ -منه فادَ ستَ ال بأس بأن ي   موضوعهِ 
 ب  اكتب  ا هو مو وليس اإلمامّية، ة هذا هو عقائد األمويّ  :حين ها قلتأنا و  ،ةياإلمام ب عقائدُ ااحلديث عن كت

دعون ي   ة كانوامَّ ة األئ  بقيَّ حَّتَّ جاد و اإلمام السَّ  من أنَّ ما فيه حينما قرأت لكم  !نفيست   ه كتابُ إنَّ  ،نفيس
جاءنا و  مفقد ذكر الكالم عنه ،واحدة يَّةضلقاو  ،ء أيضا  وألعداء الزهرا ،اسخللفاء بين العبَّ و  ،ةخللفاء بين أميَّ 

 يف خيفلكالم السَّ اهذا  وقرأتُ  ،ةجليوش بين أميَّ  رّ جاد يف الس  نا السَّ مامُ ه  إب دعوكان يوأنّه  عاء الثغور َّبثال دُ 
حتت  ،ار السعديع مكتبة كرَّ يز من هذه الطبعة وهي طبعة مركز التو  47و  46يف صفحة  .مةد  قاحللقات املت

عليه م السََّلم بيت لماجاء عن أهل ا اإلمامية أخذاا بما هِ يتذهب إل الَّذي إنَّ -!الرَّجعةتنا يف يدعق :عنوان
 رخ فريقاا آلُّ ذِ قاا وي  يفر  عزُّ كانوا عليها في    يتالَّ في صورهم  أنَّ اهلل تعالى ي عيد  قوماا من األموات إلى الدُّنيا

عليه م َحمَّد  آلِ  وذلك عند قيام مهديّ  من الظالمين منهم والمظلومين طلينبموي ديل  الم حقِّين من ال
 ،سادلغ الغاية من الفَ ه في اإليمان أو من بَ رجت  ت دَ لَ من عَ  م وال يرجع إالَّ َلوالسَّ ِة َلالصَّ  م أفضل  وعليهِ 

 والعقاب كما حكى من الثواب ه  ونإلى النشور وما يستحقّ  ومن بعدهِ  ،ى الموتك إليصيرون بعد ذل مَّ ث  
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 اهلل أن قتَ جاع فنالوا مَ رتن لم يصلحوا باالالَّذي الكريم َتمنِّي هؤالء المرتجعين رآنهِ في ق   تعالى اهلل
َنا ِبذ ن وبَِنا ف َ  :صلحونهم يَ خرجوا ثالثاا لعلَّ ي ى خ ر وج  َهْل ِإلَ ﴿قَال وا رَب ََّنا َأَمت ََّنا اثْ َنتَ ْيِن َوَأْحيَ ْيتَ َنا اثْ َنتَ ْيِن فَاْعتَ َرف ْ

 بيتِ  عنرت بها األخبار فيا وتضانإلى الدُّ الرَّجعة بوقوع رآن الكريم ء الق  نعم قد جا ،﴾مِّن َسِبيل  
 الدولة معناها رجوع بأنَّ إالَّ قليلون منهم تأّولوا ما ورَد في الرَّجعة  بأجمعها عليه واإلمامية   ،العصمة

-ن األشخاص وأحياء الموتىأعيا من دوِن رجوع ،المنتظرمام اإل رو هي إلى آل البيت بظهاألمر والنَّ و 
ليست الرَّجعة وعلى كل حال ف-النتيجة هنا-وعلى كلِّ حال-:50إىل أن يقول يف صفحة  ،إىل آخر  كالمه
حيحة الواردة بعاا لآلثار الصَّ نما اعتقادنا بها كان تَ فيها وإ ظر  بها والنَّ  عتقاد  االِ  جب  يَ الَّتي من األصول 

 متنع  وال يَ أخبروا عنها الَّتي  ةذب وهي من األمور الغيبيكهم من التِ مبعص دين  ن نَ الَّذيالبيت  عن آل
الَّتي وهي من األمور الغيبية -!إخباراتمّرد -تي يجب االعتقاد بهامن األصول الَّ  ليست يها فهوقوع  

ولكن  ،الغطاءحسني كاشف ُُم مَّد يخ أشار إليه الشَّ  الَّذيالكالم  نفس-هاأخبروا عنها وال َيمتنع  وقوع  
ا  لو قارنّ  ،ةمَّ األئ   خبصوص ما قالهُ سيئة يف تعبيها كانت عبارات مُ عبارات الشَّيخ ُمّمد حسني كاشف الغطاء  

 .!!.ا  جدّ  سيئة  مُ   كانتعباراته   فإنَّ  ة  مَّ األئ   ه مع كالم  كالم  

من  معقائد اإلسَل) :هُ ننواع يو وز يف الوسط احل وحَّتَّ  يعيّ قايف الش  تداول يف الوسط الثَّ هناك كتاب يُ 
كتاب لافهو يف هذا  ،لعسكريد مرتضى ال وهذا اجلزء للسي  وَّ هذا اجلزء األ ،يف جزأين (مالكريالق رآن 

روا ة فسَّ مَّ ئ  األ   ع أنَّ م ،بعيد ول من ل من قريب  الرَّجعة إىل ر ش  مل يُ  ،الكرميالُقرآن تخرج عقائد اإلسالم من سي
يف ا هرو فسّ  يةنالُقرآ ياتعشرات من اآل ،يف احللقات القادمة إليها رآنية وسأشيعشرات من اآليات القُ ال

 !سالمي من عقائد اإلما هعة لرَّجا فكأنَّ  ،شيء ث عن كل  حتدَّ  مع أنّه مل ُيشر إىل موضوع الرَّجعة ،الرَّجعة
 نفسُ  :ةٌ واحد طينةٌ ي  ه   .ميالكر الُقرآن الم من ث عن عقائد اإلسرتضى العسكري هنا يتحدَّ مُ  باعتبار أنَّ 

  !بيتلا أهل   ق  منط خبالف   ذا الكالمهب   اجلميع ينطقون  و  !اينّ يطاملنطق الشَّ  ونفسُ  ،ةاملنهجيّ 

 ،هميثُ حدهو يت البل اطق عن أهالنَّ  !يطانعن الشَّ  وناطقٌ  !البيت لهعن أ هناك ناطقان ناطقٌ 
 .!! .تيلبل اق عن أهينط الَّذي اطقُ هو النَّ  اذه ،(كم نوركالمُ ) رآنهم للقُ تفسيُ و  ،مزياراتُ و 
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 !يطانو منطُق الشَّ هذا ه !يطانسة دينيَّة تنطُق عن الشَّ ومؤسَّ  هناك مراجع وعلماء كبار وحوزة شيعيةو 
سرتون ماذا  ل البيتأه نطق  وحينما نصل إىل م ،واهلل ما هو َّبنطق أهل البيتالبيت طق أهل نهذا ما هو َّب

 .عليهم أمجعني وسالمهُ  اهلل   قال أهل البيت صلواتُ 

ة املطبع ،اينثَّ جلزء الهو ا اذوه (،اءاتتستفبة االِ جاة في أجو راط النَّ صِ ) :بني يدي الَّذيالكتاب 
 اهلل   رمحةُ  بيزيواد التامليزرا ج ميذه  اهلل عليه وتل د اخلوئي رمحةُ فتاوى السي   ،هجري 1431لطبعة األوىل ا ،فاو  

د د السي  قل  تُ  ،عا  رجد م  قل  ت تُ اآلن أن ،د اخلوئيه إىل السي  سؤال يوجَّ  ،1537لسؤال ا رقم ،451صفحة  ،عليه
-؟مان بهااإلي ب  جهل يَ و جعِة الرَّ بما المقصود  -:هذا السؤال ُوج ه إليهو  ،ؤاله إليه هذا الس  وج  اخلوئي وتُ 
ت ولكن ليس ،كبرعِث األوم البَ ينيا إليها قبل ارق الدُّ منها رجوع  بعض من فَ  دو صالمق-؟:ابفماذا أج

جلواب يأتيه ا امحين اخلوئي دلسي  اد يُقل   الَّذي يعيّ يعين هذا الش  - االعتقاد بهيجب   الَّذي ير من الضرو 
عتقدا  هبا مُ  إذا مل تكن ينعي ،شي عالت األ ئ مَّة يشرتطوهنا يف ؟! هل يهتم  هبا؟بعد ذلك الرَّجعةهكذا هل يعبأ ب

صال  ل د اخلوئي أسي  ال ،وئياخل دمن السيَّ  أنا ل أستغربُ  !وهؤلء املراجع هكذا يقولون ،ا  فأنت لست شيعيَّ 
يف  طُ شرت  ل ي ،فقط خلوئياد سي  بال ةة ليست خاصَّ هذه القضيَّ و ون أيضا  التقليد واملراجع الباق يف مرجع طُ رت  شي

ن  يكون أة الش يعة من عامَّ  يعيّ فقطعا  لن  يشرتط يف الش   ،البيت ألهل   احلب   كون شديد  ي مرجع التقليد أن
بأنّه يف  مةيف املقد   لاا قمق حبسب عل  مل ي هُ ألنَّ  هو هو نفسهُ  يوجواب امليزرا جواد التبيز  ،جعةبالرَّ  ُمعتقدا  

 ةالبقيّ  وكالمُ  ،ه هو هوكالمُ ف ،قما علَّ  ولكّنه ،عليها قعل  سيُ فإنّه د اخلوئي خيتلف فيها مع السي   الَّيتاملواضع 
  .أيضا  

هر شفي  ،شهر رجب ثَلا في! م؟ال ا م ستغرب من هؤالِء المراجع، يقرأون األدعية والزِّيارات أمأن 
  .!!.ال أدري ؟ال أم راتاون هؤالء أدعية وزيمضان يقرأفي شهِر ر  ،شعبان

  ؟ال أون أميفهمون ما يقر فهل ون يقرأ كانوا  إذاو  

 ! أنا ال؟مهإمامِ  على حكونضي م أميضحكون على أنفسه !؟ونفلماذا يقرأ  يفهمونإذا كانوا ال 
  . أدريال حقيقةا  ،أدري
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 جعومرا لماءفعُ  ،رآنلقُ بيت لدعونا من تفسي أهل ال ،انصوص املوجود عنداهلائل من الن   هذا الكم  
بن عريب وعند  اوعند  بد ُقطسي   ويذهبون عند الطبي وعند ،رآنتفسي أهل البيت للقُ ب ل  يقبلون يعةالش  
دعونا  ،مليهعت اهلل صلوا األطهار ويرتكون حديث   مهيأخذون منُُم مَّد آل  ء  ا ودب من أعدمن هبَّ  كل  

ن و بذكتهل  ؟كمنفسلى أعون بكذتهل وهنا ا تقرأمنا حينيا مراجع  الز يارات هذه األدعية و  ،ةمن هذه القضيَّ 
لش يعة اكون على م تضحم أنَّكأ ،تأم أنَّكم ل تفهمون األحاديث والز يارا ؟ة وأنتم ختاطبوهنممَّ ئ  على األ  

كم ب  ك  يطان ر  الشَّ  أم أنَّ  !؟موناه  فكم تُ صَّ ما هي ق   وأنتم ل تعتقدون هبا! ،الز ياراتدعية و وا األأر اق هلمن و وتقول
  .؟!.تعلمون ما تفعلونل و ون ولحبيث ل تعلمون ما تق بطريقة  

ما -بيزي والبقيةواد التيزا جل ميسأ ،يسأل السي د اخلوئي ،ه الكراميسأل مراجع   ،ائل يسألهذا السَّ 
ا ن فارق الدنيع بعض ما رجو المقصود منه -فيأيت اجلواب:-؟بها جعة وهل يجب اإليمان  رَّ لالمقصود با

هذا  أنّ آخر و  شيءٌ ي هة جعالرَّ  أنَّ بم ح لكُ سيتَّضو  ، هذا املعىن خاطئع أنَّ م-كبرإليها قبل يوم البعث األ
من معىن  ا  جزءو  ،رَّجعةالعىن من حواشي م حاشية   ميث لوهو فهم خاطئ المع أنَّ هذا  ،للرَّجعة خاطئٌ  فهمٌ 

 ولكن ليست من-:يقول لكذخاطئ ولكن مع الفهم هذا  مع أنَّ  ،أكب من ذلك معناهاالرَّجعة ف ،الرَّجعة
 ول ،الرَّجعةي همون ما يفه مها و ل ،فهمون العقيدةي علماؤنا ل هم-به االعتقاد   يجب   الَّذيي ر و ر الضَّ 
 إنَّ  :من هلو وليق يعة  الش  ون لضل  يُ و  ،باجلملة ن العقيدةو لويقب ،البيتمون حلديث أهل سل  ول يُ  ،هان موقع  و فيعر 

 !ةيّ ر هذه العقيدة ليست ضرو 

واصب هاء النَّ الفق عن أولئك لعسكريّ نا اإمام   ه عليكم من تفسي علينا وكرارا  ومرارا  أقرأُ مرَّ  الَّذياملعىن 
 عضَ  بَ ونَ م  لَّ عَ ت َ ي َ -واصبنم هنَّ فهم بأصاإلمام ي   ،الش يعةمن فقهاء  ،حيحةومنا الصَّ لُ عُ  عض  ب مونلَّ علَّذين يتا

ث مَّ -تهمعند أتباعهم ومجاع-انَ ابِ صَّ ن   دَ نْ ا عِ نَ بِ  نَ و ص  قِ تَ نْ ي َ نا وَ تِ يعَ شِ  ندَ عِ  هِ ون بِ ه  جَّ و تَ يَ ة ف َ يحَ حِ الصَّ ع ل وَمنا 
اذيب على آل هذه أك-اهَ ن ْ مِّ  اءٌ رَ ب   ن  حنَ ي الَّتِ  اَعَلينَ  يبِ ي ِضيف وَن ِإلَيِه َأْضَعاَفَه وَأْضَعاَف َأْضَعاِفِه ِمن اأَلَكاذِ 

 ،لعقيدةاهذه ون ستسخفّ لماء يلء العُ ؤ وهالرَّجعة نا بعقيدة مو لز  يُ ُُم مَّد  آلُ  ،مكأنا أسأل .؟!.ل أمُُم مَّد 
  !عنها ون الش يعة  لّ وُيض  
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  .!!.جعةالرَّ َعليَك أْن تَعَتِقد ب ،أنَت تريد أْن تكون ِشيعيَّاا  :اإلمام يقول

م عتقدت  ا ،ةليست مهمَّ  ،رَّجعةالا بتعتقدو  ال :ن لكمو ولة أيضاا يقالبقيَّ د الخوئي و لسيِّ ا ،عوهذا المرج
  .؟!.ةهمَّ ليست م  فهي أم لم تعتقدوا بها 

  .؟!.شيطاني رحماني أم هذا المنطق منطق

م واألحكا اوىفتم في الهق  نطفهل سيكون مَ  ،اجع في العقيدة منطقاا شيطانياا ر مال نطق  إذا كان مَ 
  ؟واأجيب أنتمو  ، أو إسألوا أنفَسكمأنا أسألكم !؟..منطقاا رحمانياا الشَّرعية 

 ،لأتساءَ و هم َلمَ ك  ض  ر عأفقط ي أحداا أم أنَّ  بت  بَ ي سَ هل أنَّ  ؟حقائق باب أم هذهِ هل هذا س  
 ،المئة مئة في لمراجعاكَلَم خالف  بط ي  بالضَّ وهو ة تر الع كَلمَ و  رآنالق   ض لكم كَلمَ ر عوسأ

في  ،ألساسالعقيدة ا ي هذهِ ف م َحمَّد  ما جاء عن آل  لكثرةِ وذلك  ،ون بذلكقرُّ وسأجعلكم أنتم ت  
  !األكبر األصلِ  دائرةِ  ياألصل ف ،العقيدة األصل هذه

 زحزحوها  هذهينيهرائز  تكونوا إذا أردمت أن   ،ة هذه فكرة ناصبيةسمين اخلهذه فكرة أصول الد  
يُن ا ،واصبأرجعوها إىل أهلها إىل النَّ  ،على جانب ضعوها هذه ،اتركوها آل  ُُم مَّد لُه و ُن ُُم مَّد  رائي ديلزَّهالد 

 ،عا األصل فرو ذهلو  ،ألكباصل األ ،ينهذا هو أصل الد   .!!.احلسن ابنُ  ةُ جَّ األكب احلُ  األصلُ  ،أصٌل واحد
من  ،وعصوٌل وفر فيها أيت الَّ روع لفُ ا هذهمن مجلة  و  ،شؤونات اإلمامةهي  ،شؤوناتههي ل فروع هذا األصو 

 ،لبيتا أهل   عقيدة   ةُ هجيَّ نه هي م  هذ !الرَّجعةنا يف عقيدتُ  :األصل األكب هي من فروعالَّيت مجلة هذه األصول 
 وأنَّ  ،راءهُ هي تب الكُ  هذه   نَّ أن و فر وا معي وستعمرَّ تسا ،راءهذا هُ واهلل  ،راءتب هذا هُ ونه يف هذه الكُ وما جتد
 .رشيءٌ آخ  هو ُُم مَّد آل  حديث  

رمحة اهلل  يللميزرا جواد التبيز  (األنوار اإللهية في المسائل العقائدية) :بني يدي الَّذي باالكت
أسئلة  (الرَّجعة) :ناو حتت عن ،177يف صفحة  ،هيدةديقة الشَّ دار الص   ،هجري 1422بعة األوىل الطَّ  ،عليه
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ات وفيها الرِّواي ات عليهندنا وقد دلَّ مات عِ هي من المسلَّ  ؟الرَّجعةنا في ت  ديي عقما ه-وأجوبة
 .واهلل العالم-ت صحيحةايايات رو او لر  ا يف هذه ينيع-حاحالصِّ 

من  رَّجعة  الليست -:واباجل-؟ول المذهبمن أصالرَّجعة  دُّ صح عَ هل يَ -سؤال آخر-هل يصح
-م ِ واهلل العال إجماالا ها تر  اد تو ع  ب يَ الا كما هيفة   ر عتبم   أخبار   يقيناا لورودِ  ها ثابتةٌ المذهب ولكنَّ أصول 

 !بهذليست من أصول امل

اك شيء هنهل ! ؟هبمسه أصول املذهناك شيء ا هلأصال  -؟بهذات المضروريّ من الرَّجعة هل 
مسه  يوجد شيء ا  ل !طانيةت شيواإلجابا !األسئلة شيطانية ،شيطاين   كل  هذا كالمٌ   ؟ات املذهبامسه ضروريّ 

 هناك دين ،هبات املذروريّ ضل يوجد شيء امسُه و  ةيعلشيطان لعلماء الش  ا كرههذا شيء ابت ،أصول املذهب
ين على الد   مةُ القي   ،دهاأول دينُ  ،ةمَّ ئ  األ   و دينُ ه الدين (،مه  ين   دِ  ينَ لدِّ  اأنَّ  د  هَ شْ أَ وَ ) :اءر هيف زيارة الز   ،احدو 

م ه ،أنشأتا سُ ان النَّ ك أدياهنا ،د شيء آخروجين وانتهينا ول يهو هذا الد   !اهلل عليهافاطمة صلوات هي 
م ،م دياهن   ينشئوا أريدون أن  حرار كيف يُ أ  ،فاطمة هو دينُ و  ديٌن واحدٌ هو فاهلل  دينُ  أمَّا ،النَّاس أحرار يف أدياهن 

 ،يات املذهبضرور  ،باملذه أصول) هذا الكالما أمَّ  ،ة ابن احلسنجَّ هو دين احلُ  ،ولدها املعصومنيدين أ
عن  يابة  ماؤنا نلعو  نامراجعُ  قهُ سوَّ قد و  !شيطاينّ  كالمٌ كّله  هذا   (مالضروريات اإلس ،اإلسالمأصول 

وليست من  حقّ جعة الرَّ  نَّ إ-:ملراجعجواب ا-؟ات المذهبمن ضروريّ الرَّجعة هل -. سؤال:!!يطانالشَّ 
ونها من ك  جهلهِ ص بخوال يخرج الشَّ  ،عند العلماء في الجملة ماتلَّ سمبل من ال ،اتالضروريّ 

ا  بني قطع فارقٌ و  ،عتقدا  مُ  وليس هبايبقى مؤمنا  ومسلما  إذا كان جاهال  -من واإلسَليمالَّمات عن اإلالمس
يف هي ف ،لكالم هو هوا لمجمللكن با ،به دعتقل ي هيعلم ولكنَّ  الَّذيبني و يف العقيدة  يهل شيئا   الَّذياجلاهل 
 يف تكوينو ع ي  ين التش تكو يفزءا  أساسيا  جُ  لُ شك  من األصول ول تُ  تروريات وليسمن الضَّ  تليسنظر هم 
 ،واضحٌ  طٌ ب  ختوهذا  ،غي ذلكو تواتر  الد  ات إىل ح  الر وايا وردت فيها مع أهنَّ و  ،ماتلَّ سا من املمع أهنَّ  ،اإلميان

ساسا  يف أة يعلوهنا مَّ ئ  واأل   ماتلَّ سوهي من امل ات صحيحةالر وايو  ة  ر تات متواالر وايا وردت فيهكانت قد إذا  ف
  !؟تكماملذهب حبسب اصطالحا روريّ ضكيف ل تكون من و  ؟ل تكون أصال  ع فكيف التشي  
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 امع أهنَّ و ة تر املتوا واياتلر  ا كيف ل تكون مع  ؟صطالحاتكمسب اروري وما هو األصل حب  ما هو الضَّ 
 ولكنّ  ؟ريرو الضَّ  منكون تل كيف صول و كيف ل تكون من األ  ،ات صحيحةالر واي مع أنَّ و  ،ماتلَّ سمن امل
 !!اخلطّ  طول  على  هو اهلراءُ  اهلراء  

الفتاوى ) ،تعاللمطبو  ر التعارفدا ،درباقر الصَّ ُُم مَّد  هيدد الشَّ لسي  ل (،الفتاوى الواضحة) هذهو 
والصحيح أن  ،!(تلبياأهل  بِ هذوفقاا لم) خاطئٌ  تعبيٌ  عبيُ هذا التو  (البيتمذهب أهل ل واضحة وفقاا ال

 مهللذين االبيت  ني أهلنا ب ساويينقول مذهب أهل البيت يعنحني ف (،بيتوفقاا لديِن أهل ال: )نقول
 قر  ف  هلم  كنذاهب ولتمفلتكن هلم  ،لنا باآلخرين ن  ل شأحنن  ،هلم مذاهبالذين اآلخرين  وبني ،مذهب

 دينٌ  هناكي أّن هعقيدتنا فن ا حنأمَّ  ،فعلوني هم أحرار فيما ،ولتكن هلم ديانات وهلم أئ مَّة وهلم زعامات
 ،اطمةفعليه  مةُ ي  لق  ا دينٌ و ه ،العرتةدين الكتاب و هو  ،ذلك اء  ور  ءٌ شي دُ  ول يوج  وعليّ  ُُم مَّد  هو دين  واحدٌ 

در  اقر الصَّ بُُم مَّد د السي   .كذل اء  ور  ول شيء   احلسن   ابنُ  ةُ جَّ امسه احلُ و األصل األكب وهو واحد  هديٌن أصلُ 
مة قد  يضعون مُ م ن  ءاالعلم ك منهنا ، العمليةسالته  لر  ةد مة عقائديّ قع مُ ض  واملراجع و   ءاكعديد  من العلم

هذا  ها وعلىد  قائ  ع  اس لنَّ ف اعر تحَّتَّ يعرضون العقيدة  ،هف عقيدت  ر ع يب عليه أن  ف ي  كلَّ  املعقائدية ألنَّ 
  .الكتاب  عنوانيفقال  لبيت كمامعىن الكون على مذهب أهل او  ،عمعىن التشي  و  ،ص معىن اإلميانيتشخَّ 

وفة ر عين مصول الد  أ .يند  ة يف الدجدي أصول  ب وق القطب جاءناذَّ على الو در باقر الصَّ ُُم مَّد د السي  
 وقٌ ذواملعاد هذا  ةوالنبو  ديحتو فال ،ةيعة اإلماملش  ا وأضاف إليها مراجع ،وق األشعري واملعتزيلوفقا  للذَّ 

د السي   ،يلاملعتز  ق األشاعريو لذَّ اهو  هذاو  ،مةاإلماإليها نا وأضاف مراجعُ  ،عتزيلمُ  العدل ذوقٌ و  ،يأشعر 
ث عن حتدَّ  ،ينالد   ذه أصوله (ةسالسول والرِّ ل والرَّ رسِ م   ال) :ث عندر جاءنا بالذوق القطب فتحدَّ الصَّ 

 هذا املصطلحو  ،سالةعن الر   ث حتدَّ حنيو  ،لةساوالر   ،آلهى اهلل عليه و صلَّ ُُم مَّد سول هو والرَّ  ،ل وهو اهللرس  مُ  ال
حني  ،يتح عند أهل البل ُمصطلذا اهلل وجود  ،ورسالةٌ  ورسولٌ  لٌ رس  ناك مُ هُ  هأنَّ  ،عند أهل البيت لهُ  ل وجود  

 :اهنا عن خصائص  ثُ د  بدأ يُ  حتدَّث عن الر سالة
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 اذوه-حريفي تَ ض ألتعرّ ت ن أنْ دو  يالق رآنص ت سليمةا ضمن النَّ لَّ سالة ظلرِّ ا هذه إنَّ  :الا أوَّ  
 .عقالف الواخيُ 

 .إىل آخره  -وروحاا  اا رآن نصَّ قاء الق  بَ  إنَّ  :ثانياا  

 .الزمن كما عرفنا ال ينقص من قيمة الدليل  مرورإنَّ  :اا ثالث 

 .لكلِّ جوانِب الحياة سالة جاءت شاملةا لرِّ ا إن هذه :رابعاا  

جاء  الَّذي الرسول دِ ى يَ قت علبِّ ط  تي الَّ ة ديية الوحو ماسالة السَّ سالة هي الرِّ رِّ ال هذهِ  إنَّ  :خامساا  
 .بها

 .عهِ نصت في همايخ وسدخلت التار إنَّ هذه الرِّسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق  :سادساا  

 رةا مؤثِّ  قوَّةا يكون لَللها من خِ  ل امتدَّ ة بمَّ األ   هذهِ  على بناءِ  يقتصر أثرها سالة لمالرِّ  هذهِ  إنَّ  :سابعاا  
 .كالم سّيد قطبوهو  -سار التاريخه على مَ لِّ م ك  في العالَ  اعلةا فَ و 

إىل آخرا -هو قسب نيالَّذألنبياء ع ايمج ز عنسالة تميَّ لرِّ ا جاء بهذه الَّذي داا مَّ حَ م   بيَّ النَّ  إنَّ  :ثامناا  
 .لكالم

 له   دَّ عِ ت   آله أنعليه و  ى اهلل  صلَّ  د  َحمَّ م  ة بلنبوَّ وقد اقتضت الحكمة الربَّانيَّة الَّتي َختمت ا :تاسعاا  
 .مساءهموعدَّد أ-اإلمامة قومون بأعباءِ يَ  أوصياءَ 

-االجتهاد بابَ  اء وفتحَ فقهللى اإاس َ النَّ  اني عشر أرجع اإلسَلم  اإلمام الثَّ  غيبةِ  وفي حالةِ  :عاشراا  
 .إىل آخر الكالم

 هذا املنطق أيَّ ولكن   واوصياء! ةمَّ هناك أئ  هي أّن زات الرسالة إحدى مميّ أّن  نفهم من هذا الكالم
! !أم ل ما ندري أنتم شيعة ؟أنتم شيعة ،عالوا معي إىل سورة املائدة يا شيعةت   ،واضحالُقرآن منطق  ؟هو منطق
  !؟من نتكلَّ مع م  حنُن 



 

 2يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق47: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

28 
 

ْم تَ ْفَعْل َك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّ نِزَل ِإلَيْ أ   َما لِّغْ ب َ يَا أَي َُّها الرَّس ول  ﴿-ابعة والستونيف سورة املائدة اآلية السَّ 
د ن نسأل السي  حن   ،لوا لناو ق ؟آخر يء  يف ش مأ ؟ديريف بيعة الغ  هي آلية ا مجاعة هذه يا ﴾َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالََته  

سالة الر  ف ريديف بيعة الغ هي آليةا ذههإذا كانت  ؟آخر  شيء  يف در هذه اآلية يف بيعة الغدير أمباقر الصَّ ُُم مَّد 
ف فكي !هاصاحب   ون علي  من شؤ  نٌ شأهي ير دوبيعة الغ ،يعة الغديرهلا من دون ب   رت هنا ل قيمة  ك  ُذ  يتالَّ 

أنتم  ؟ين  هذاد   أي   ؟حديث  هذا أي   ؟اهذ راء  هُ  أي   ؟سالةات هذه الر  ن مس  ة م  هم إىل مس  ل  ة كُ مَّ ئ  ل األ  يتحوَّ 
 ،ريدغيغ يف بيعة التبل ،﴾بِّكَ لَْيَك ِمن رَّ َل إِ نزِ ا أ  يَا أَي َُّها الرَّس ول  بَ لِّْغ مَ ﴿-ولكن اآلية واضحة ،ما أدري ؟شيعة
ل الَّيت  تلك الدنيا ،يةالدنيو  ت علي  من شؤونا نٌ شأهي  ،سبة لعلي  بالن   بشيء   عد  ل يُ  نٌ شأهي ير دالغ وبيعةُ 

 ،ة عنز كعفطه الدنيا إّل هذ يرىل  هُ نَّ ورد أ غةج الباليف هن ،نز  ة ع  فط  ع   ب  عليه إلَّ  وسالمهُ  صلوات اهلل   ا علي  زهنُ ي  
هذه  !هانف  أ نم جُ خير  ذيالَّ  خاطُ هذا املهي  ؟العنز ون ما عفطةفأتعر  ،هي أهون عنده من عفطة العنز بل

  .اخةالوسو القذارة  هذه ،نزنف العخترج من أالَّيت خاطة  ُ ملا هذه هيالعنز  عفطةُ  ،القذارة هي هذه عفطة العنز

ل ي األوَّ ه الن سبةبالن   ،﴾ْغ  بَ لِّ يَا أَي َُّها الرَّس ول  ﴿ :ؤونات هذه الدنياش من نٌ شأهي ير دبيعة الغو 
  ومع .!!.م من ذلكظأعهو  علي  و  !.!.ب من ذلكأكهو علي   .!!.هلا ل قيمة   إىل علي   سبة  لكن بالن  واآلخر 

 ُُم مَّد  ى ذ  بأ ،هاتفاصيل   بكل   ،ارآهن  يعين هذه الرسالة بق ،هغت رسالت  يقول لرسول اهلل ما بلّ الُقرآن هذا  ل  كُ 
هلا من دون   قيمة  اصيل للتفا هذه كلّ ب ،(.!!.يتذِ وْ ا أ  مَ ثلَ مِ  يٌّ بِ نَ  يَ وذِ ا أ  مَ ) :يقول الَّذيعليه وآله  هللُ ا ىصلَّ 

 هذا ما معىنف اذن هبتعتقدو  كنتم  إذا ،مونافهّ  ؟ل مذا أأنتم شيعة وتعتقدون هب ،الُقرآنهو  اذه ،بيعة الغدير
  ؟من الكالم راءُ هُ  ال

فكيف تكون -﴾َته   َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالَ ْم تَ ْفَعلْ ِإن لَّ وَ َك يَا أَي َُّها الرَّس ول  بَ لِّْغ َما أ نِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبِّ ﴿
لون مي   ة  مَّ اك أئ  هنأّن  ائصهاحدة من خصاو و  ،املواصفات واخلصائصموعة من سالة عنوانا  قائما  هلا م  الر  

ب قرهنم إىل جاننحَّّت  ءالفقها ما قيمةُ و  ،قهاءالفُ ُهم صها صائ  لة خ  من مجُ أيضا  و  ،سالةالر   هذه   أعباء  
ما  كذلك؟  أيضا  م هُ  مَّد  ُُم  آل سالة و لر  ا يصة من خصائص هذهخص  أي أن نقول بأّن الفقهاء ُهم  .؟!.األئّمة

 ! ؟من القول هذا اهلراءُ 
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 سولُ والرَّ  ،لرس  مُ  لمعرفة ا هياهلل  ة  معرفبأّن يقولون و  ،مامهو اإلو  رجلٌ  الدين   أصل  بأّن  نو لمَّة يقو ئاأل
  .!!.دمَّ ُُم   آل   طقُ منهو ذا ه ،إلماما ف  ر عأن ت سولرفة الرَّ عمو  ،اإلمام عرف  ت   أن  هي اهلل  معرفةُ ف ،هو اإلمام

 كرٌ ذ ه فيد ول يوج   ،لقطبّ ا وقُ لذَّ افيه وفاح  ،واملعتزيلّ  األشعريّ  وقُ الذَّ  خالطه فقدا هذا املنطق أمَّ 
در  لصَّ اباقر مَّد ُُم   دالسي   ألنَّ  فليس بشيء، ،ول من بعيد ل من قريب  اليت يتحّدث عنها أهُل البيت   للرجعة  

  !تهل البيإىل أ كم  احل رجوعُ  ما هي إّل  ،بني تالمذته   معروفهو كما الرَّجعة   أنَّ بكان يعتقد 

 ،بةخهذه الن   قل  عيعة من لش  ل ل العقل اجلمعي  كَّ شذا يتكوه ،ماؤناعوز  نانا وقادتٌ جعُ هؤلء هم مرا
هي لرَّجعة ا ة لعرفوا بأنَّ رت الع عمن رآلقُ الو رجعوا إىل  ،رآنمل يرجعوا إىل القُ  .!!.مري  عُ  عقلٌ هو بة الن خ عقلُ و 
لمنهج لاهلل وفقا   بُ نا كتاا حسبُ قالو هم لكنَّ  ،وهو اإلماماألكب  عة عن األصل  رّ فين املتمن أصول الد   صلٌ أ

 رآنبيت للقُ فسي  أهل  الخذوا بتأو كانوا لو  .!!.اصبوفقا  للمنهج النَّ و فقا  لذوقهم و  الُقرآن هموا ف  ف    ،الُعم ريّ 
 وضوعات كبية ملمهناك  !!رَّجعةالالبيت يف  رها أهلُ فسَّ قد رآن لقُ ا العشرات من آياتو  العشراتبأّن لعرفوا 

يف  منها لكوسأبيّ  ،آلياتامن  حتّدث عن الرَّجعة يف عشرات وعشرات الُقرآنولكّن  ،الُقرآنق هلا تطرَّ ي
 اذا هبههمو ف  إهّنم ف جعة  الرَّ موا هن ف  حَّتَّ الَّذيو  ،ضوا عن حديث أهل البيتأعر  قد هؤلء و  ،دمةااحللقات الق

 إىل يعودونسوتى م شخاص  أ موعة  موقالوا بأّن  (،فلتكل  ا نينا عهنُ ) وبالّذوق  الُعم ري: طحيّ املعىن السَّ 
 ثكمسأحد   ،جعةالرَّ  ب  من جوان جانبٌ هو هذا ف ،لصورةا هبذهالرَّجعة ثوا عن البيت ما حتدَّ  أهلُ و  .!!.احلياة
 ،لعظائماا من هنَّ ت بأهل البي عنها أكما عبَّ   !شيٌء عظيم الرَّجعة   أنَّ و  ،هولم   شيءٌ الرَّجعة  سرتون أنَّ و  عنها
 .وأجيبوا كملوا أنفس  س   ؟أنتم شيعةفهل 

جفي يخ بشي حسني النَّ الشَّ  ،أحد املراجع األربعة الكبار ،املعاصرين سالة عملية ألحد املراجعر   هذه  
املطبعة دار الضياء للطباعة  ،للهجرة 1431ابعة الطبعة السَّ  (،مصطفى الدين القيم) :لوارفا  دام ظله

فالعمل بما جاء في هذا -نَّجفي وختمه  يخ بشي الالشَّ  مة خبط  مقد  يف ال  ،جف األشرفالنَّ  ،صميموالتَّ 
سالة هناك باب ذكر فيه  العقائد مة الر  د  يف مق ،مع ختمه  -العزيز  شاء اهلل  ة إنْ للذمَّ  ر مجز  ومبرئٌ المختص
ن من تتكوَّ  يتفهو العقيدة الَّ  :عقيدةل وَّ ا األأمَّ -(اإلسالم عقيدٌة وعمل) :عنوان حتت 19صفحة  ،الش يعيَّة
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أنا اآلن ل أريد -مَّى بالعقائد اإلسَلميةس بها وتلتزام  إنسان االِ  لِّ جب على ك  يَ الَّتي قدات تمجموعة المع
اإلسَلم  ز  حرِ منها تَ  ين وثَلثةٌ ى بأصول الدِّ سمَّ وت   :العقائد-:سريع ولكن بشكل   هُ وحديث   هُ اقش كالم  نأن أ

جل هو الرَّ  ةعر شاهذه عقيدة األ-المعاد النبوةالتوحيد  :بها وهي سلماا إذا اعتقدان م  سن اإلبح  صويَ 
منها  ين وثَلثةأصول الدِّ بى سمَّ وت  -!سلما  ان صار مُ سنثة إذا اعتقد هبا اإلهذه الثالبأّن  قال ،دجي   ،لهافصَّ 

-عرةعقيدة األشا-النبوة المعادالتوحيد  :بها وهي صبح  اإلنسان م سلماا إذا اعتقدويَ  َتحر ز اإلسَلم
إلى  نين العقيدتيهات  أن يضمّ ياا مؤمناا إاّل عمسلم شيع فَل يكون اللتشيُّ ا ول مذهبواثنان منها من أص

الش يعة بعد و  ،تزلةع العدل جاء من املنَّ واحلقيقة أ-وهما العدل واإلمامة-عرةاشلأل هي الَّيت-ةثول الثَلاألص
ما اعتقدها  إذاالَّيت د العقائد عد  يُ  ُثَّ  ،نا هذاويبدو أنَّ الصَّورة ليست واضحة عند مرجع   ،اإلمامةذلك أضافوا 

عد ذلك ذكر املعاد ب !بعيد ول من ل من قريب   الرَّجعة  ر إىل ش  مل يُ و  ، كما قالمؤمنا   ا  يَّ عاإلنسان صار شي
ومل -الشفاعةو  ،ابسالح ،الميزان ،راطالصِّ  ،القبر عذاب   :مور التاليةاالعتقاد باأل كما يجب  -:فقال

قب ويف يف عذاب  ال وردتالَّيت ات الر وايأكثر من هي الرَّجعة وردت يف الَّيت ات الر واي مع أنَّ  ،الرَّجعةر إىل ش  يُ 
هي قافة املوجودة لكن الثَّ  ،ر وأكثرأكثر وأكثهي الرَّجعة ت ايارو  ،احلساب ويف الشفاعةالص راط ويف امليزان و 

سيطر على مُ  ال الُعم ريّ والعقل  ،الرَّجعةألغت  يتة الَّ يطانيَّ لش  ة اقافثَّ ال ،ةريّ م  العُ  قافةُ ثَّ ال ،رةدب  ست  مُ  ال قافةُ ثَّ لا
ينيَّة ة ساملؤسَّ   ،ة واضحةهذه القضيَّ  ؟أل تالحظون .!!.ةيالش يعمن العقائد  الرَّجعة  ف ذح الَّذيهو الد 

ينيَّةة ؤسَّسهذا هو منطق امل ،ا  دَّ ة ج  حضواو  تطيع أن آتيكم أس أنا لف ،على نفس هذا املنوالُهم  ةُ قيَّ والب ،الد 
  .ءشي بكل  

 .!! .التجاهات مختلفة جذ ي آتي بنماننا آتي بنماذج وتَلحظون أنَّ أ 

  !ناا عيَّ اهاا مجل اتِّ مثِّ ي   هوفدر الصَّ  باقر م َحمَّدد ث عن السيِّ حين أتحدَّ ف -
ر قاب م َحمَّدد يِّ الس جاهن اتعناا يختلف معيَّ  ل اتجاهاا مثِّ ر فهو ي  صحين آتي بنموذج لمرجع معاو  -

  !درالصَّ 
  !لكلاستاذ أ  هو د الخوئي د الخوئي فالسيِّ مثَلا عن السيِّ ث تحدَّ حين أو  -
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فقه  ووا الخوئيد ى السيِّ س فتاو ق على نفعلَّ أنّه  عن الميرزا جواد التبريزي باعتبارث وحين أتحدَّ  -
  !بكتابهِ  تكون الصورة واضحة جئت   فألجل أنْ 

 هوالكتاب ذا ه ر أنَّ اعتباة بر في عقائد اإلماميّ المظفَّ عن ث عن كاشف الغطاء أو حين أتحدَّ و  -
  !الشِّيعةعند  مركزيٌّ  كتابٌ   اآلن

ير كثروا الفسَّ  ةمَّ ئاألَ  نَّ أل ،رآنحين أتحّدث عن مرتضى العسكري وعن عقائد اإلسَلم في الق  و  -
  !إلى ذلك روااالقوم ما أش ولكنّ الرَّجعة والكثير من اآليات في 

  !جاذ نمي ههذه فالحوزة  ي فس  درَّ ت  الَّتي ة يَّ العقائد الكتبَ  حين تناولت  و  -
هذه ف ،عاشرلقرن اللى االغيبة إ ّي من بدايات عصريعلعقائدي الشِّ رت على التأريخ ار حين مو  -

ي أحضان فس طَ غَ  عي قديالواقع الشِّ  وكيف أنَّ  ،يعيعن الواقع الشِّ ث اذج واضحة تتحدَّ نم
  !يطاننا ينطقون بلسان الشَّ علماءَ و  نامراجعَ  ف أنَّ يكو  ،يطانالشِّ 

م أبأنا ل أقول  ،يطانن الشَّ اسحني أقول ينطقون بلو  ،الصورة ضح هذهستتّ   ول أقول ،بدا  أ ،ياطنيشهنَّ
نطق ي كن أنيطان ميوالشَّ  ،صيبويُ  ئط  خيُ  ولكن العامل    ،ئةسي   عاقبتهم بأنَّ  لو ول أق ،بدا  أ ،منهم أفضل بأنَّين

 .!!.محاينّ طق الر واملن يطاينّ ش  نطق الزوا بني املي  م مأنتُ  ،منطقا  شيطانيا  ا ذقي هكون منطي ميكن أن ،على لساين
 :منطقان مكند  ع  ف ،البيت أهل   الفةُ مُ هي يطاين أهم مواصفات املنطق الشَّ و 

 !تيلبا أهلَ  وافق  ي منطقٌ  -
  !لبيتا أهلَ  يخالف   منطقٌ و  -

 واب مع أهللصَّ ا ،يطان الشَّ فإنَّ الصَّواب يف خالف   ،شيطاين خيالف أهل البيت منطقٌ  الَّذيطق نامل
واب لصَّ ا !اصبكر النَّ فليف ا طسوان غ  الَّذينا مراجع   يف خالف   ابو الصَّ  ،واصبواب يف خالف النَّ الصَّ  ،تيلبا

  .هل البيتمع أ

 وافقُ يُ  الَّذياملنطق  ،البيتإىل أهل    بُ األقر  املنطقُ  ،البيت أهل   ذي يوافقُ الَّ  املنطقُ هو الرمحاين  املنطقُ و 
 ،فاطمة ب   على حُ ترّبَّ  الَّذييعي مي الش  ضَّ ان والدالوج إليه ش  يه الَّذي نطقُ امل ،حيحةالصَّ  باملوازين   العقل  
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 ؟ماذا تقولون أنتم ؟ينمحامواصفات املنطق الرّ  ه  فيهل  هذا لماءراجع والعُ منطق املف ،شيطاين منطقٌ ه الفُ خ  و 
كم د  ئُتدركوا عقا عقائد ويب عليكم أن هذه ،حكموا بأنفسكمأنتم ا ؟نطقي فيه  هذه املواصفاتموهل 

ونوا على كف ،عند املوت نها اإلنسانساتة ي  ل تكون ثاب   يتالعقيدة الَّ و  ،كمينُ هذه عقائد وهذا د   ،كمنفس  بأ
  . فيما يتعّلق بعقيدتكمعلم  

أ عند قر  يُ  عاءٌ عديلة دُ عاء الدُ  ؟يلةالعد ى بدعاء  سمَّ ملاذا يُ  ،العديلة ى بدعاء  سمَّ يُ  الَّذي ءاهذا الدع
 ،هُ دت  قيت ع  املي  ر يتذكَّ  حَّتَّ ت قرأ عند امليَّ يُ  ،أهل البيت قائد  على ع   ،يشتمل على العقائدوهو  ،الحتضار

 لكَ د تِ نْ ان عِ طَ يْ يه الشَّ لَ عَ  طلَّ ستَ ا ي َ مَ  ىقوَ أار وَ ضَ حتِ د االِ نْ ان عِ سَ نْ ون اإلِ ك  ا يَ ف مَ عَ ضْ أَ ) :ات تقولالر واي
واطف عنده ع   جُ هي  يُ شياء و شياء وأه بألُ شغ  ه سيُ ه ألنَّ نسيه عقائد  للحظة يُ الك ت   يطان يفالشَّ  فإنَّ  (،حظةاللَّ 
ة أثناء ويَّ ق انت العقائدُ ن إذا كلك ،فل عن عقائده  فيغ   هولالذ   هصيبُ ويُ  وحشةاوف و  عنده م   جُ هي  ويُ شاعر وم  

 هبا جفاف  ر كس  كن كي ألضوع خارجة عن املو   كانتها وإن  ة أذكرُ صَّ ناك ق  هُ  فإّن الوضع  سيختلف، احلياة
 .البنامج

  انا  كَّ كان دُ   اإىل املساء هو يف هذا الد كان وم باح  من الصَّ  إل  ُههُ دُكَّانُه اٌل بقَّ  :شرت إليهاأالَّيت ة صَّ الق  
مية وثالثني ضيف  ،مية وثالثنيستني وسبعني  ،سباء هو ي  سم  ل إىل ا باح  من الصَّ  ،صغي انٌ كَّ د  هو  ،كبيا  

أو يسب يسب قيمة البضاعة الَّيت سيشرتيها  ا يسب أسعار البضاعة أوإمَّ  ،يسب ،150هلا عشرين 
أو  عاتنة القادمة أو يسب التوق  هر أو يسب الفوائد خالل السَّ خالل هذا الشَّ  هُ ب أرباح  سأو ي هُ ون  يد

يعين إذا مل يكن  ،وإمَّا أن  يسب اسلنَّ ا ث معيبيع ويتحدَّ  ا أن  باح إىل املساء إمَّ من الصَّ  ،يسب اخلسارة
سك بالورقة والقلم ميُ  ،يسبفإنّه يظّل ان ات الدكَّ حاج يبتل  برت و وهو ليس مشغ هناك شخص موجود

 ،160ح من عدها أربعني هاي ميتني را  ،200هاي  مية ومثانني ،مخسني وسبعني مية وعشرين ،ويسب
ا محينحَّتَّ  ،هُ يقضي هنار   ،وهكذا 195هاي  ثالثني جاها بعدينا 165 ،165 يف اهلا مخسة ض 160

ب املوت منه وهو يف اللحظات األخية رُ حني ق    :يقولون ،مشغول يسبهو ه وقت   أكثرُ فب إىل البيت هذي
 إلَّ  شهد أن ل إلهاهلل أ قل ل إله إلَّ  :هُ يقول ل   نامللق   ،ألرقاما يلة حياته هبذههو مشغول ط   ،نهُ لق  جاء من يُ 

 ،دا  رسول اهللمَّ ُُم   أنَّ ل أشهد قُ  :لهُ  ن يقولامللق   ،180 ،30و 150 ،150سبعني ومثانني  :ولوهو يق ،اهلل
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واحلساب  ألرقاما على لسانهال و ومات هذا البقَّ , 120 يطلع 30خل وياها  ،90 ،50و 40 :ليقو  هو
 .ةس  البائ   الةُ ق  الب  هي تلك  ،ومعادلت البقالة

عند  ؟د على التلقنيالتأكي هذا ملاذا ،اها اإلنسانسنيوية ينن ثابتة يف احلياة الدكُ العقائد إذا مل ت  
يُوضع على  صلوا إىل القبي بل أن  ق ،نلقَّ بعد التغسيل والتكفني يُ  ،نلقَّ بعد ما خترج الروح يُ  ،نلقَّ الحتضار يُ 

 ويذهب اب عليه  لرت  ا لوايه  يُ  مَّاد ذلك ل  بع ،حينما يُدخلوه يف القب يُلقَّن ،على ش في القب يُلقَّن ،األرض ويُلقَّن
 حتضارلا  عند ادَّ كون ضعيفا  ج  ينسان إل انَّ أل ؟ملاذا كل  هذا ،نهاس إليه يلقّ قرب النَّ أو أ هأمر   يبقى ويل  النَّاس 

ك ل  أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ ) :و به  ذي ندعء الَّ وهذا هو الدعا ،عواملستود   رّ ق  ملست   ا معىن اإلميانو ه اذه ،ينسى العقائدو 
 ،الرَّجعةعتقاد بلاهو  هذا اإلميان أركان   أحدُ و  ،إلميان ثابتا  ا يبقى هذا ،(كائِ قَ لِ  ونَ د   ه  لَ  لَ جَ  أَ اَل ِإْيَمانَاا 

ة ريّ م  عُ  موهل ُ ُعق نَّ أليعة ش  لا جعلكن مرا ،بنفس مستوى العتقاد باملعادهو العتقاد بالرَّجعة عند أهل البيت 
حَّتَّ  ،الرَّجعةمهلوا أيضا  هم أف عة  جالرَّ  ادونعواصب يُ النَّ  وألنَّ  ،ون به  كواصب يتمسَّ نَّ ل اكوا باملعاد ألنَّ تسَّ فقد 
على  سلَّط الضَّوء  أستطيع أن أأنا ل ،ميععند اجل قضيَّةٌ  وهذه القضيَّةُ  ،ا  وها شيئا  مهمّ ما عدّ  هبا ن آمنواالَّذي

 ،البيتن أهل   ع لبعيدة  ا ة  يّ ملنهجا فس هذهاملراجع هم على ن لَّ جلميع كُ ا دوهنمقل  تُ ن الَّذياجع ر  املكلّ ،در  فل  كُ 
قول  عُ ىلإوحتّولوها ة يَّ ر م  كم العُ عقول   عيدوا تفكيك  تُ إىل أن  أدعوكم  الَّذيبب سَّ هذا هو ال ،الواقع هو هذا

  .!!.ةزهرائيّ 

 صلٌ مة هناك ف  يف املقد   ،ي رمحة اهلل عليهياز الش  ُُم مَّد د الرسالة العملية للسي   (:المسائل اإلسَلمية)
 ،العدل ،ديالتوح :سةمأصول الدين خ-ابتدأ باألصول اخلمسة ،الش يعيَّةن العقائد ث عحتدَّ  ،يف العقائد

ل عالقة ألهل و شاعرة واملعتزلة إىل األ يعود أصلهُ  الَّذي روفعالتقسيم الشائع امل-المعاد ،اإلمامة ،ةنبوَّ لا
وبعد املعاد صفحة  ،ول من بعيد ل من قريب  جعة الرَّ شي إىل عقيدة فال يُ  يستمرّ  ،سيماتالتق هبذه  البيت 

-:ث عن املعادحتدَّ  بعد أن   ،لبنان ،بيوت ،مدار العلو  ،1994 ،نبعة الطبعة اخلامسة والعشرو لطَّ ا هذه 28
جعة ل من ل ذكر للرَّ وجد شيء آخر و وانتهينا ول ي-مةياالق ،القبر انن آخر مقاماار ة والنَّ جنَّ لوهناك قبل ا

حبسب  هذا املرجع وبقيَّة  ،نافالش يعي  حبسب  ُعلمائ   ،ةليست مهمَّ  كثية  مورا  ر أُ ك  ذ   هُ مع أنَّ  ،عيدب ول من قريب  
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ل قُ ل ي ،ةر يف الرسائل العمليّ ذك  تُ الَّيت لعقائد ا هذههو والدليل الرَّجعة ا  من دون العتقاد بيكون شيعيَّ  املراجع
 .ةتب عمليّ ث عن كُ أنا أحتدَّ و  ،ةنظريَّ تب تلك كُ  ،بتُ يل قائل هناك كُ 

طبعة  ،عالراب دلَّ اجمل هذا (،ذهانألرآن إلى ايب الق  ر تق) :يازيالش  ُُم مَّد د تفسي السي   اذومع ذلك ه
هي جعة الرَّ لى ليال  عجعلوها د  و لبيت اث عنها أهل حتدَّ الُقرآن آية يف  أهمّ  ،2011 ،انيةالطبعة الثَّ  ،دار العلوم

َم َنْحش ر  ِمن  َويَ وْ ﴿-زياي ش  د الي   السية يف تفسي هذه اآلإىل مل فذهبتُ النَّ مانون من سورة ابعة والثَّ الرَّ اآلية 
لستدلل  ا يف آية   أهل البيت هي أهم   آلية يف ثقافةهذه ا-﴾ونَ ك لِّ أ مَّة  فَ ْوجاا مِّمَّن ي َكذِّب  ِبآيَاتَِنا فَ ه ْم ي وزَع  

ني  يُور ُدها أهُل البيت يتحّدثون عن الرَّجعة وسيأ ،على الرَّجعة رها وفقا  سَّ هو ف ،ا املطلبم عن هذكاليت الوح 
أشار يف صفحة و  ،قيامةوم العلها موقفا  من مواقف يوم القيامة وأجواء يج  فاملخالف ألهل البيت  وقللذَّ 

 ينيع-صداقاب الممن ب وذلك فسير يوم نحشر  بزماِن ظهور المهديّ وفي جملة  من األحاديث تَ -128
 أصلها هي يفإإلَّ فاآلية صداق و امل ايات من بابو ر  لا ما جاء يف اوإّنَّ  يّ و ليس اآلية فيما يرتبط بالعصر املهد

ة جَّ م احلُ ىل ظهور اإلماأشار إ اإّنَّ و  ،ول من بعيد ل من قريب  الرَّجعة ر إىل ش  ومل يُ  ،مةايوم القي حداث  يف أ
هٌم ف   اذهو  ،اإلمام قيام موات عندألا عو جر  هيالرَّجعة  من أنَّ  هو يريد أن  يقول حبسب العقيدة الشَّائعة افلرَّبَّ 

 .كبيٌ   معىن  هي الرَّجعة ف ،الرَّجعةأحد شؤونات هو  اذه ،جعةخاطئ للرَّ 

 :عنواهنالَّيت اعملية ته الازي يف رسالي د صادق الش  املعاصر السي   وعلى نفس هذا املنوال املرجع
 طبعة احلاديةال ،شيدر رات منشو  ،يازيد صادق الش  للسي   ،(المسائل الحديثة ائل اإلسَلمية معالمس)

 زي يفاي الش  د ُُم مَّ  دالسي   ذكرهُ  الَّذينفس الكالم ي ياز الش   قدد صاالسي   ،هجري قمري 1429 ،والعشرون
إىل  ،املعاد ،اإلمامة ،ةوَّ بالن ،دلالع ،دالتوحي :أصول الد ين مخسةوأنَّ  ،اإلسالمية فيما يتعلَّق بالعقائد املسائل

نَّار نَّة والجوهناك قبل ال-:لقا آخر شيء ،دي ول من بعجعة ل من قريب  كر للرَّ يصل إىل املعاد ول ذ   أن  
د صادق العملية للسي   سالةر   اليف جعة  للرَّ  أيضا  ل ذكر   ،ذلك ول شيء بعد-مقامان آخران القبر والقيامة

 .يازيالش  



 

 2يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق47: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

35 
 

تلفة مُ  شاربم   تب منتالحظون أنا جئت بأمساء وكُ  ،عنا على اختالف مشارهبمة مراجوهكذا بقيَّ 
 .آيت باجلميع ستطيع أن  أين ل ألنَّ 

ة عجالرَّ  ل أنَّ يدري ه ل هُ نَّ علن بأجعنا املعاصرين األحياء وهو يُ املرجع من مر  نشاهد اآلن فيديو
ىل ستمع إن !؟شيء  هذا أي   !!هُ قيدت  عاس وهو ل يعرف لنَّ ا دهُ قل  مرجع يُ  ،هذا وغريبٌ  ،ةيّ ر غي ضرو أو ة يّ ر ضرو 
 .كمال احليدري يف هذا الفيديو  دي  الس

 :للسيِّد كمال الحيدريفيديو مرئي  

 إن شاء لااحتم ا يوجدمكقول  أأريد  ،ل ،ل ،ل ،] إذا  أعزائي أنا ماريد أقول بعد ألف سنة ما يظهر
ه مو أنَّ  ،إن شاء اهلل ءأحيا نُ اره وحنأنصمن عاصره ونكون خبدمته و نُ  شاء اهلل يف ليلة وإن   يصلح أمرهُ تعاىل اهلل 

عد ب مباينألن هاي  ،ء اهللن شاإ ،على فرض ثبوت الرَّجعة إن شاء اهلل ،عرفت اشلون مولناالرَّجعة يرجعونا ب
ذا ما ه ،روات املذهبمن ضرو  ون ضرورةوليقالرَّجعة أصل الرَّجعة مسألة  هُ اين ألنَّ بعلى امل ،يئاأعز  على املباين

 الرَّجعةتفسي  ولكن ،ثحب يتاج إىل ضرورية من ضروريات املذهب أو ل أنا ما أدري هيَّه ،ادري له حبثٌ 
 ؟مراتب  ماذا يعتبونه مني ئابطبالطد اي  اإلحسائي والس يخ  الشَّ نا قلنا بأنَّ الرَّجعة أتذّكرون قر تإذا  متلف فيه
 ..[.يوم القيامة

 ،الرَّجعةوت فرض ثب على وهو يقول يعي املعاصرلش  ا د احليدري املرجعدمت واستمعم إىل السي  شاه
 ات أوروريالضَّ  منجعة الرَّ  ولكن هو ل يدري هل أنَّ  ،يف درس باعتبار أنَّهُ  ،درسال لنفرتض هذا كالم يف 

دري ياس ل لنَّ ا دهقل  يُ  شيعي فهل ميكن ملرجع   ،وبني طلبته   وهو يف درسه   يات بصريح لسانه  ت من الضرور ليس
ذا هه إىل ض يوجَّ و املفر  لالسؤ ا اذه ،نا ل أدري؟! أ..ير رو أو ليس من الضَّ  ورير جعة من الضَّ لرَّ  اهل أنَّ 
صرية و واضحة  عقائدكون الت الجتهاد أن   أحد شروط شرائط احلوزوية أنَّ باعتبار حبسب ال ،املرجع

ند عموجودة  قضيَّةهذه ال لكنو  ،طشرت  الجتهاد هكذا يُ  إذا أردمت أن  تُراجعوا شروط   ،عند اجملتهد ةوصحيح
نطق به  لَّذياملنطق ا ،ذاكهمجيعهم  ،اجلميع هكذا ،وأ من غيهدري بأسيد كمال احلال السي  ما حو  ،اجلميع

 .وأنتم لحظتم ذلك اجلميعيدري هو منطق حلد كمال االسي  
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ولون لوائلي كما يقا يخلشَّ ا جدون أنَّ عرضها عليكم وست  اهلل عليه أ ائلي رمحةُ يخ الو هناك مقاطع للشَّ 
 :األول ول الفيديومسي بامسهم نذهب إىل املقطع األاطق الرَّ هو النَّ 

   :ره()للشيخ احمد الوائلي الفيديو األّول  

ل مث ةيعالش   بترة يف كذه مذكو هو الغالم ه هُ بأنَّ الش يعة أهل ذكور لدى أمَّا امل :] اتصال تليفوين
سول يبعث الر  اهلل ف بإذنو ه سسوف يعود وأنَّ  هُ األمور وأنَّ  ذي يذكر يف هذهالكليين وغيهم من الكتب الَّ 

م أغمطوا حقَّ عثمان ألهنَّ  ر وُعمرو بكمن اخللفاء أب حابةمن الصَّ  يقتص   صلَّى اهلل عليه وسلم والصحابة وأنَّهُ 
  !!رةوقُرآن فاطمة وأمور أخرى هاي مذكو  ؟هذه مذكورة يف كتب الشيعة ،اإلمام عليّ 

هذا  :ءشي كلَّ  گ أيلفهمت ما تقول بس امسح  نا فهمتمسح يل أا ،ل ل :صوت الشَّيخ الوائلي
 أهل عرف أنَّ ف لكن أضعات األاموجود يف كتب أهل السنة عشر يف الكتب يقابله  الَّذي تقول بأنَّه موجود

ة بني فكر و  هديّ امل بني ت خلطتوأن ،أيضا  بالزيادات هذه الَّيت تقوهلا خذأنواحنا ل  ،السنة ل يأخذون به
ا  أُمَّة  ف  و   ن ُكل   م  بعثُ ن   وم  ي   ﴿ :املهديب ما اله عالقةالرَّجعة ب عنه تتكلم الَّذيهذا  ،الرَّجعة رجع ا ﴾ج 

 هنّ وأ مام املهديّ يء اإلم .هديّ ني فكرة اإلمام املبو الرَّجعة خلطت بني سيادتك لتصحيح التفكي يف املوضوع 
 ؟سره دس اهللقطاء هذي روايات تدري شيعب عنها أحد فقهاءنا وهو الشَّيخ كاشف الغ رج ويعاقبخي
ورد يف  ماكّل ليس   ذا  إ ملسألةفا ،ينهلي شوية ز تنبّ  !لسا  واحدا  ساوي عندي ف  تُ  لإنَّ أخبار الرَّجعة  : ولگي 

عها إىل أخذ ورد ،ها إىل نقاشعُ ض  ة نُ ايرو  احنا كلّ  ،الكتب هو صحيح  ،ىل نل كاملإ ،حيصىل تإ ،ُنض 
 وإذا عدهم ،تهم معاقبتوىلهو الَّذي ي خطاء اهلل عز وجلماكو داعي إذا كان عدهم أ ؟هذا اللي تقوله ليش
لدنيا يف ا ب والعقابع احلساض  ل من إذا  وُ وإ ،وىّل جزاءهم على تلك الفضائلهو الَّذي يت فضائل اهلل عز وجل

ها فة كلّ ئال الطأن حتم   قاش علىهلا نا رواية وكلّ  ،ات وغي ثابتةالر وايا مجلة من  هبيات احنا ل نعتد  اهذه رو 
 ...[.عيفةة ضايرو 

الكالم  ،عليه اهلل   نا الوائلي أيب مسي رمحةُ لما  من شيخ  ع   أكثرُ هو  ين  ائل السُ السَّ  الشيء الغريب أنَّ 
ل هذا  :الوائلي قال يخالشَّ  ،اتالر وايموجود يف  اذفعل هفعل وي  ي   ائل من أنَّ اإلمام املهديّ لسَّ ا  ذكره الَّذي
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أفضل  لم  فالسائل كان على ع   ،الرَّجعةو  خلطت بني اإلمام املهدي أنتو  باإلمام املهديّ  لهُ  األمر ل عالقة  
الوائلي  يخُ لشَّ ا ا ما ذكرهوأمَّ  ،موجوٌد يف كتبناو  السائل صحيحٌ  ما قالهُ  ،البيتروايات أهل  الوائلي بيخ  من الشَّ 

ل الرَّجعة ث يدمن أنَّ أحا :ءاكاشف الغط  حسنيُُم مَّد  يخوذكر كالم الشَّ  ،عن جهل  باألحاديث م  ن  ي  فهو 
وكذلك الشَّيخ  ،الشَّيخ كاشف الغطاء الرجل ليهذي إنَّ  :قول أق سوى أن  وأنا ل أعل  ! !تساوي عندي فلسا

باملئات الرَّجعة ث يدأحا !شيطاين   يانٌ اهلذيان هذوهذا  ،هبذيان كاشف الغطاء الوائلي إنَّ الرجل ليهذي
 ُُم مَّد  و دين ا هذه ،لهُ  ل دين  و ع من التشي   جٌ ر االبيت خ حبسب ما قال أهلُ  الرَّجعة  عتقد بل ي الَّذي يعي  والش  

البيت  أهل   ق حبديث  ملطب  ا الوائلي هبذا اجلهل يخالشَّ  ث عنهُ يتحدَّ  الَّذيالعلماء هو هذا  ا دينُ أمَّ  ،ُُم مَّدآل و 
  . عليهم أمجعنيوسالمهُ  اهلل   صلواتُ 

 :لي رحمة اهلل عليهائث فيه شيخنا الو حدَّ  آخر يتمقطع  نذهب إلى  

 سيأنَّ تف : ولگ يوع وضملا اذه ن كتب يفة هذه يستند اهلا واحد مم َّ الر واي ،أكو رواية : لكگ] أنا أ
النة رج فُ ر خيُ تصو  هاي امل لرَّجعةاعامل   يفلبيت يعينا ا رجع أهلإذا رجعت إذ : ولگي ي قم  ال تفسي ،يقم  ال

جني خل د  ف ،نزي ،بيتعالخُيرجهما يلدمها للخطيئة هب ،نعم ،ة وحفصة ويلدمهاشيقصد عائ ينيع ،وفالنة
أو شنو  ؟ارهادو شنو مقأ ؟تهاشنو أمهيَّ الرَّجعة ي مسألة ه :أول   ،ما طول مرينا هبذا املوضوع وحدة وحدة

ّرد م ،كم املعاينى بتلظما حت يعين املسألة ،لك املكانةى بترد أناقش املوضوع ما حتظما ا ؟موقعها يف فكرنا
 .. [.ملتس قد لالَّيت ايات و ر  ادا  إىل بعض الواستنفهم من كتاب اهلل 

 ريّ الُعم  ة يعلش  لماء اعُ  فكر   نعم يف ،نايف فكر   للرجعة   جود مكانة  و عدم  الشَّيخ الوائلي يتحّدث عن
ُ لكن عند أهل البيت سأُ  ،صحيح  ند آل  ع الرَّجعة   قع  لكم مو  بني  سأ ،يف حلقة يوم غد جعة  لرَّ ا لكم موقع   بني 
 عة عنرّ فاملت قطعا   !يعيَّةالش  يدة ل العقا أصٌل من أصو هنَّ وإ ،جة األهمّ ا يف الدرجة األوىل ويف الدر إهنَّ ُُم مَّد 
هو أصل الدين  هذا ،ينالد   هذا هو ،ة ابن احلسن العسكريّ جَّ احلُ وهو كب واحد ألصل ااأل ، األكبل  األص
ونا بُ مونا وأدَّ م علَّ هكذا هُ  ،ماماإل عرفةُ هو م والتوحيد ،اإلمام ،ماماإل ،ينالد   ن وكل  ين وحقيقة الدي  لد  ا وفرع
 .فوناوعرَّ 
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 :لشيخنا الوائلي رحمة اهلل عليه ع ثالثط  نستمع إلى مق 

قد  ،ل يسالماإل  يندروريات الضترى مو من الرَّجعة  أنَّ كثر من مرة على املنب ذكرت أنا أالرَّجعة ] 
ل يعين دلي ،ياتآلا بني عجلماريق طرآن الكرمي عن يات املذهب وهي مرَّد فهم من القُ نَّ تكون مثال  من متب

 لِّ ن ك  ر مِ حش  نَ  ومَ يَ وَ  ﴿ :ميْ حِ الرَّ  نمَ حْ الرَّ  م اهللسْ بِ -يعين ملا نقرأ ؟وناشل ،اإلشارة اللي يسموه علماء األصول
يتني ينتج عدنا اكو ع بني اآلمفعن طريق اجل-﴾ داحَ م أَ ه  ن ْ مِّ  رادِ غَ م ن   لَ ف َ  ماه  رنشَ حَ وَ  ﴿-:ونقرأ-﴾ اجَ و فَ  ةِ مَّ أ  

 بيه ريةا  صيات أيضروا وأكوا ،آليتنيا ع بنيفعن طريق اجلم ،حشر قبل القيامة وحشٌر بالقيامة ،حشرين
 مثال  عد وإلَّ  ،ومهرّج يبس أكو بعض الُكّتاب يشتهي  ىنعيعين إخواننا عدهم هامل يضا  وأكو أ ،ةموجود
أل لخضر فسا نز حا مات مَّ ولَ  ،ضرم الخِ علِّ كان ي    المعروف أبا حنيفة المذهب اإلسَلمي أنَّ ) :إخواننا
يات هالقبيل روا عدنا من (ورجع تعليمهسنة إلى أن أكمل  25ل تعليمه فأعاده يكمَّ حتَّى عيده ي   اهلل أن

 أكو البعض دنا يعينمو ع ة موجودة عد غينا على مستوىفاملسأل ،اتالر وايعشرات  اللي يب أنا أعطيه
اشف كمحته الشَّيخ  غمده بر يت هائنااهلل يرحم بعض فقاحنا أيضا  الرَّجعة وإل  ،يشوشر شوية يلو له أن  يچهي 

ات متبنيَّ  فهم من مرد ،نعم ،رياتنارو مو فد شيء من ض ،هه ،ل تساوي عندي فلس : ولگي  ،الغطاء
 .[.....الرَّجعة قصدي ما إهلا هاحلجم الكبي هذا ،ه شنو هي وثاقتهاهسَّ  ،املذهب

 فسي  ا نشأت من توأهنَّ  ،اتهيَّ يدة وعن عدم أمهث عن ضآلة هذه العقي يتحدَّ ذابق الَّ نفس الكالم السَّ 
الرجل  لكنَّ  .!!.ليهماهلل ع صلوات دُُم مَّ  هم آلُ  ؟يات اآلر هذه  فسَّ  الَّذيمن ولكن   ،الُقرآنآليات من  ومجع  

ن ذيالَّ تكم و هؤلء هم قد ،لماؤكمعو  ،! هؤلء هم خطباؤكم؟ا نصنعماذف ،ُُم مَّد آلُ  قالهُ  مالعا  على ليس مطّ 
م لكم هب   هنيئا   ،ىل ضاللإ ل  من ضال كمكم يقودونبقوا على ضالل  ت تريدون أن ،همحديث   ن ننتقد  ل تريدون أ

  .!!.كموهنيئا  لكم بضالل  

 :عليه ابع لشيخنا الوائلي رحمة اهلللرَّ ا المقطع ىنستمع إل 

-﴾ داحَ م أَ هَ ن ْ ر مِّ ادِ غَ م ن   لَ م ف َ اه  رنَ شَ حَ وَ  ﴿ :ميْ حِ ن الرَّ مَ حْ م اهلل الرَّ سْ بِ -رآن الكرمي يقول] ولذلك القُ 
ر أن ع بني اآليتني تتصوَّ قطعا  عند اجلم ،زين-﴾ اوجَ فَ  ة  مَّ أ  لِّ ك  ن  ر مِ حش  نَ  ومَ يَ  ﴿-: ولگبينما أكو آية ثانية ت 
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ولذلك ذهب بعض املفس رين إىل وجود  رجعة ر شهناك حشر قبل هذا احل جة اجلمع أنّ و نتيظاهر اآليتني أ
 ت الدينمن ضروريا هذي مو ،تهم منها املعىنرأ اآلية افق   ،هذه افتهمها من اآلية ،لبعض املوتى قبل البعث

 .[ ..زين

قال يُ كيف ف ،ل البيتأه هذا هو كالمُ ولكن   ،م هذا املعىن من اآلياته  بعض املفسرين ف  يقول 
 مفه  لكن كيف أُ لح و طصامل هذا لم أن أستعل أحبّ  نتُ  كُ أحاديثهم املتواترة وإن   ؟!..(رينبعض املفس  )

ثرة ة املتكار فتضااترة اململتو ايث دحاث أهل البيت هذه األيدأحا ،املصطلحات من استعمال هذه لبدَّ  ،اآلخرين
 من دون كامال     صحيحا  عا  تشي   يكون ع ل ميكن أنالتشي   ا  يف أنَّ دَّ واضحة ج  هم صرية و أحاديثُ  ،ما شئت سم  

 .!!.الرَّجعةالعتقاد ب

 التفاصيل هذه   آلن بعداعتقد أ ينلكنَّ  ،يت أن أتناوهلايف بايل مطالب كان يف نيَّ و وقت البنامج طال 
حظتم لفقد  ،(.!!.لشِّيعةالماء ععند الرَّجعة ) :دأتهب الَّذية حتت العنوان ورة العامَّ حت لديكم الص  اتضَّ 

 .؟! .املوقف

 صمة صلواتُ لع  ا بيت   ه أهلُ ريدما يُ  لعقيدة خبالف  ا هبذهاف ستخفلوا هو الستهانة :الموقف العام
  .ضح من احللقات القادمةسيتّ  الَّذي اذوه.!! .أمجعني اهلل وسالمه عليهم

أن و  ،قيقةتصلوا إىل احلم يعلكن  أو  ،مكُ ا ع  ر ي   أن  أسأله  ،رم  ة الق  اي  ع  م يف ر  كُ ركُ وأت   رد  اكتفي هبذا الق  
نمية هي لصَّ اهذه  ،ةنميلصَّ اصوا من أن تتخلَّ و  ،كمتدركوا دين  يوّفقكم ألن أن و  ،كميكشف الكرب عن عقائد  

 ناولكنّ  ،مهمحنرت حنن ء المعُ ال ،بيتل العيدا  عن أههبكم ب  ذاكم وألماء هو الَّذي أعم  لعُ ع لالتشي   ،قتلتكمالَّيت 
 .همر  جُ هن   علينا أنفواصب إىل النَّ  يلونا مي  وحينم ،همناقشُ نُ 

ى لَ نا عَ يعِ ابِ تَ م  ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   جوهِ و  ا وَ نَ وهِ ج  و  ن عَ  بَ رْ ف الكَ شِ كْ ين إِ يَك الح سَ خِ ِه أَ جْ ن وَ ِب عَ رْ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ الح   يكَ خِ أَ  قِّ حَ نت بِ ترَ نْ اإل

  ..يعاا مِ اء جَ عَ كم الدُّ ل  أَ سْ أَ 
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  ..اشةالشَّ  فسِ اا على نَ دَ م غَ اك  ألقَ وَ 

 ..اهلل انِ مَ في أَ 
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