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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هللا . بَِقيَّةَ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ . .يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 (،.!!.هناو دُ لتشيُِّع من قيدٌة ال معىن لع   الرَّجعةُ ) :م يف احللقتني املاضيتنيتقدَّ  الَّذيوعنواننا هو العنواُن 
ليها ت  الَّيت  يف احللقةِ  وكان احلديثُ  ،ري  صائِص العقِل الُعم  هذا العنوان يف خ   األوىل حتت  مرَّ احلديُث يف احللقِة 
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ل كمِ أُ  احللقة أن   يف هذهِ  لُ أحاوِ  وال زالت للحديث بقيَّةٌ  ،الشِّيعةلماء عند عُ  الرَّجعةِ يف احللقِة املاضية عن 
 .القادمة يف احللقةِ الرَّجعة خرى يف موضوع ٍة أُ وفقر  عٍ و وضا املوضوع كي أنتقل إىل عنواٍن وماحلديث يف هذ

  .!!.همبِ ة وإلى كت  يعالشَّ  لماءِ إلى ع   ،نا إلى علمائِ عود  أ 

ة كما االثين عشري إلماميةِ ا قائدُ ع (،االثني عشرية عقائد  اإلماميةِ ) : هوبني يدي   الَّذي بُ اهذا الكت
ملوسوي يم اراهسيِّد إبالفيلسوف اإلسالم آية اهلل احلاج -ي تأليفأ-صنيفت  هو جاء يف غالف الكتاب 

نها من خالِل تبيَّ نُد وهذه العقائ ،عشرية ثنااال ةُ فنحُن اإلمامي   ،ناعقائد   تناولُ أنَّ الكتاب ي   ضُ يُفت  و  ،جناينالزَّ 
س كبرياً الكتاُب لي ،ابغر الكتع صِ ُف يف هذا الكتاب يف عناوين كثرية مث املؤلَّ حتدَّ  ،والعتة ابِ تالك منهجِ 

عوا راجتُ  ن  أميكنكم و  ،اً ة جدَّ ري ثث يف عناوين كثرية وكحتدَّ  ولكنَّهُ  ،287من صفحاتِه  آخُر صفحةٍ  ،اً دَّ جِ 
 !!احدةٍ و  وال يف مجلةٍ  واحدٍ  وال يف سطرٍ  عةِ جرَّ ق إىل المل يتطرَّ ولكن ه  ،الفهرست

ن الَّذيتم أن ،مألكم أنتُ أنا أس ؟علماءأهُل البيت أم ال ؟نهابيِّ يُ  الَّذيمن  ماميةِ اال عقائدُ  :السؤال هنا
ها حدود   يضعُ و نها بيِّ يُ  ذيالَّ من  دةُ سألكم العقيأ ،ابن احلسن ةِ جَّ للحُ  م شيعةٌ كنَّ  شيعة وتقولون بأتقولون حننُ 

ناقشون كانوا يُ   وإن   حّتَّ  !؟تل البيأله رعوا يف الفكِر املخالفِ ن ك  الَّذيلماء أم العُ ُُم مَّد آُل  ؟هاس  وأسُ 
 لماء  ن عُ يرو  !يعةللشِّ  نانة هُ تفِ وهذه هي ال ،ف يف هذا الكتاب يناقش املخالفني ألهل البيتاملؤلِّ  ،املخالفني

 آلِ نبِع من  نهلونلماء ي  عُ ؤالء اله أنَّ برون فيتصوَّ  ،ون عليهم ويرد  خالفنييناقشون امل ،الشِّيعةطباء خُ و  ،الشِّيعة
األصول و عد ردات والقوات واملفعلوما واملينهجونهُ  الَّذياملنهج  ناقشون املخالفني ولكنَّ هم يُ  صحيحٌ  ،ُُم مَّد
يت األغلب تأ مِّ عولذلك يف األ ،اقشوهنمنين الَّذيهم سِ ذت من املخالفني أنفُ خِ أُ  ،واصبذت من النَّ خِ أُ هذه 

من  تذ  خِ وأصول أُ  عد وأسسلى قواع تعتمدُ ا ألهنَّ  ،خاويةً  نا ضعيفةً بل علمائمن قِ  الشِّيعيَّةُ  قاشاتُ النِّ 
 ،الرَّجعةن عهو نا حديثُ فا ع جهاهتمجي أناقش املسألة من ريد أن  أنا هنا ال أُ  ،حال على أيِّ  ،همأنفسِ  واصبِ النَّ 

ر شِ يُ  مله إال  أن   ،شريةالثين عامية ما يتناول ويستعرض عقائد االعى أنَّهُ حبسب املدَّ و فهذا كتاٌب حبسب العنوان 
  !!الرَّجعة اً عنشيئ د  جيب سوف لن راجع هذا الكتايُ  الَّذيأن  يعين  ،وال من بعيد ال من قريبٍ  الرَّجعةِ إىل 

  ؟رماذا يتصوَّ ف
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عام املوجود وق الا هو الذَّ وهذ !اهل ة  يَّ ال أمهفهي ع هبا هلا أو إذا كان قد س   كر  ال ذِ الرَّجعة  ر أنَّ وَّ صتي
لو الرَّجعة  نَّ أهو وق العام الذَّ  ،نم اآلهنو دن تقلِّ الَّذيوبني املراجع  ،نيالوا عن هذه الدح  ن ر  الَّذيبني مراجعنا 

 تقدُ عال ي الَّذيو  أساساً  ليستو ليست أصاًل  العقيدةُ  وهذهِ  ،اة الدنياإىل احليرجوُع بعض األموات  ت فهيثبت
 ،تهاض أدلَّ ورف ،ا أساساً هبؤمن يُ  مل البعض فضاًل عن أنَّ  ،عهِ يف تشيُّ  وليس هناك من نقصٍ  ينهُ دِ  شُ د  هبا ال يُ 

ا الوجه ذا الوجه وهذق هبصدَّ وه و جهاً من الوُ وأعطى هلا وج ،باجلملةو جمل مُ ـع بالراجع بعد ذلك وتراج  ت   وإن  
 اهللِ  لواتُ ص   هممِ ماِن قائز  لبيت يفهل اأكِم إىل احلُ  ا برجوعِ هل  وهناك من أوَّ  ،الرَّجعةمن  جزئيةً  ورةً ل صُ ثِّ ميُ 

ا م  الفًا لِ خالرَّجعة ن دون معيَّة شِّيالالعقيدة  نا يرسمُ تب علمائِ من كُ  بٌ ا فهذا كتحالٍ  يِّ على أ ،عليه وسالمهُ 
على هي املكتبة  هذهِ  لُّ كُ   ،ناا ومراجعُ علماؤن فهالَّ أالَّيت  الشِّيعيَّةُ  املكتبةُ ف ،وهذه مناذج ،املعصومون ةُ مَّ ه األئِ س  ر  

 .وفةر عة امللعلميَّ خصيات االشَّ  جف ومنمن علماء النَّ هو جناين الزِّ  يسو السيِّد إبراهيم املو و  ،وقالذَّ  هذا

عبد اهلل نعمة العاملي الشَّيخ اهلل  آليةِ  ،أيضاً  آليٍة من اآلياتِ  وهو (..ناقيدتُ ع  ) :آخر عنوانه كتابٌ 
 رعيةِ الشَّ  وكان رئيساً للمحكمةِ  ،كيمُمسن احلالسيِّد من تالمذة و  ،اخلوئيالسيِّد من تالمذة و ماء لبنان من عل

هو  (،واآلخرة ةِ لق والنبوَّ انا في الخعقيدت  ) :ةفو ر عملا كتبهِ   أحدُ هو هذا  ،ناتة التسعي يف بدايتويف   ،لياالعُ 
ريح جل بشكٍل ص  الرَّ  ،عليه اخلوئي رمحة اهللِ السيِّد من تالمذة  ،والتبية املنشأِ  الوالدة عامليُّ  فيُّ جن   ٌم شيعي  ِـ عال

أصول العقيدة عند هي هذه و  ،واآلخرة ةِ والنبوَّ  لقِ انا يف اخلقيدتُ الثة ع  األصول الثَّ  قيدة يف هذهِ ع الع  ض  وواضح و  
خذت أصول الدين اخلمسة أساسًا أُ  ألنَّ  ،جل ذهب إىل األصلالرَّ  ،ف كتابًا يف هذا اخلصوصفألَّ  ،شاعرةاأل

عقيدتنا أساسًا هي يف هذه العناوين فعبد اهلل نعمة ذهب إىل األصل الشَّيخ هنا  ،ةلواملعتز شاعرة من األ
بشري الشَّيخ ذكرُه املرجع املعاصر  الَّذيعلينا و  مرَّ  الَّذيالكالم  سنف ،ة واآلخرةوَّ بيف اخلالق والن :الثالثة

باالعتقاِد  قُ اإلسالم يتحقَّ  فذكر بأنَّ  (،ميِّ الق  ين صطفى الدِّ مُ )جفي دام ظله يف كتابِه يف رسالته العملية النَّ 
ق هبذه ات اإلسالم تتحقَّ ي  ر ضرو و  ،ات املذهبا العدل واإلمامة فهما من ضروري  أمَّ  ،واملعاد ةِ وَّ بوالن بالتوحيدِ 

يف بداية در اقر الصَّ بالسيِّد ُُم مَّد  كرهُ ذ   الَّذيالكالم  نفسُ  ،األشاعرة األصلية ن وتلك هي عقيدةُ العناوي
وهذه  ،اإلسالم :سالةالرِّ  ،ةالنبوَّ  :رَّسولال ،ديالتوح :لرسِ مُ ـال ،(الةالرس ،الرسول ،لرسِ مُ ـال) :تاوى الواضحةف  ال
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صائص خ   من مجلةِ  ،صائصخ   ووضع هلا اد باملعادقسالة هو االعتضمون الرِّ عن أن  م   ثوحتدَّ  ،جعلها أصالً 
  .هذِه الرِّسالة ن حيملون أعباء  الَّذيهم  ةً مَّ ئأهناك  سالة أنَّ الرَّ  هذهِ 

-منهم البدايةُ -ك مهلل َبَدأ بِ رَاَد اْن أَ مَ )-الكبرية اجلامعةِ  كلُّ هذا يتعارض مئة باملئة مع منطِق الزيارةِ و 
 َمن َقَصَده  َتوجَّهَ  ،ك مجَّه ِإلَيْ تَ وَ -ليهم إالنِّهايةُ -َوَمن َقَصَده  -والوسط عند هم-وَمن َوحََّده  قَِبَل َعْنك م

 ع منطقِ مو  ،مراجعنا قِ مع منط املئةهذا املنطق يتعارض مئة بو  ،هذا هو منطُق آِل ُُم مَّد بالضَّبط-(إَلَيك م
  .ميةى باحلوزة العلما تسم   مع منطقِ  ،ةينيَّ دِّ مع منطق مؤسَّستنا الو  ،علمائنا

-ادقُ ال إمامنا الصَّ كما قد  ُُم مَّ ل من علوم آ آثارٌ أم هي  ؟ال أمُُم مَّد آلل  لمٌ فيها عِ  هل :هنا السؤال
ن ك مِ لِ ذَ  افَ عَ ضْ أَ  فَ اعَ ضْ ف وَن ِإلَيَها أَ يضِ َنا ث مَّ ي  ِشيَعتِ  ندَ ون ِبه عِ ه  وجَّ تَ يَ ة ف َ يحَّ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   ضَ عْ ب َ  ونم  لَّ عَ ت َ ي َ )

 (.موه  لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ ا فَ نَ ومِ ل  ن ع  ه مِ نَّ ى أَ لَ نا عَ تِ يعَ شِ  نون مِ م  لِّ سَ م  ه الْ ل  ب َّ تقَ يَ ف َ ا نهَ اٌء مِّ رَ ب    حن  نَ الَّتي  يبِ ذاكَ األَ 

ذا ه ،لمائناعُ  دةُ لت عقيتشك   من هنا ،واآلخرة ةِ وَّ ح وواضح عقيدتنا يف اخلالِق والنبهذا الكتاب صري
لني ا متفضِّ و فاأضؤنا وعلما ،لةعتز ابع العدل من املبعد ذلك جاء األصل الرَّ  ُثَّ  ،األشاعرة عقيدةُ  ،هو اجلذر

نه فيما بييكون ق ا املنطف هبذيؤلِّ  الَّذياحلديث عن اآلخرة وعن البعث قطعًا  ،اإلمامةوهو  اخلامس   األصل  
رة نا املتوفِّ علمائِ  بِ تُ كُ  من  يت بأمثلةٍ آ  أن  أردتُ  ينلكنَّ  ،يف هذا الكتاب جعةِ للرَّ  كر  فال ذِ  كبريةٌ   ةٌ وَّ هُ  الرَّجعةِ ني وب  

 .الشِّيعيَّة يف املكتبةِ 

 ِم عالمَ ) :يعيكتاٌب معروف ومتداول يف الوسط الشِّ   ،رتضى العسكريمُ  سيِّدكتاٌب آخر لل
 ،م املدرستنيِـ معال ،يف ثالثة أجزاء ،لعاملي ألهل البيتا اجملمعُ  ةهي طبع بني يدي  الَّيت الطبعة  ،(المدرستين

ص شخِّ تُ الَّيت وسيذكر احلدود  ،التشيُّعص شخِّ تُ الَّيت احلدود أي  ملـمعاف سيذكر الاملؤلِّ  يُفتض من العنوان أنَّ 
أنا اآلن  ،درستنياملامها بهو سَّ  ،قيفةالسَّ  ودينُ ُُم مَّد آل  دينُ  :هناك دينان ،قيفةمدرسة السَّ  ،املدرسة األخرى

 الرَّجعةِ ر إىل شِ مل يُ إال  أن ه  ،صاتشخِّ مُ ـالو احلدود و هايات النِّ  ينعت (ـِمعالم  ) ناقش يف العناوين لكن  أُ  ريد أن  ال أُ 
 ،الف ألهل البيتخملا وفقًا لإليقاعِ لتشيُّع ا مِـ د معالا حدَّ وإمنَّ  ،يف هذا الكتاب ال من قريٍب وال من بعيد

م ِـ ى الكتاب معالسَّ  ،صحيٍح وكامل بشكلٍ  التشيُّع   عرضُ ي   هُ ذا الكتاب على أنَّ هم قدَّ ويُ  ،لد  للج  و  قاشِ للنِّ 
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 بروحيةِ  ، الروحية هبذهِ الكتاب ُبيِن  لكنَّ  ،هو يناقشهم صحيحٌ  ،فوُح برائحة املخالفنيستني والكتاُب ي  املدر 
موجود عند  من خالل ما هوالتشيُّع وإثبات خصائص التشيُّع ُماولة إثبات  بروحيةِ  !ق املخالفنيمنط

 ،البيت به املخالفون ألهلِ  نعُ تقما ي من خاللِ  نات دين  ثبِ نُ  ملاذا حناول أن   ؟ينقصنا لَّذيا ام ؟ملاذا ،املخالفني
 نقبلُ  ،تنا أقوىجَّ ن تكون حُ ما هم يقولون ألجل أ نا من خاللِ ئد  ثبت عقانُ  ريد أن  نُ  حننُ  :قول قائلي قد ؟ملاذا

الرجوع إىل ة من دون ي  نا احلقيقها عقائد  بت فيثِّ نُـ الَّيت ة نا العقائدي  أين كتبُ ولكن   ،دلة اجلحهبذا الكالم يف سا
 :ائل إذا كان يقولألنَّ الق ،ة وليست للمخالفنييعفة للشِّ الكتب هي مؤلَّ  إذًا هذه !اهل ال وجود   ؟املخالفني

  نيفأ ،نقبل هذا إذا كان الكالم يف هذا اجلو   ،من باب االحتجاج على املخالفني لناهي الكتب  هذه بأنَّ 
أنتم الَّذين تقولون بأنَّنا  ،وحني يسأل الشِّيعيُّ يسألكم أنُتم ،هلا  وجود  ال ؟ةنا احلقَّ ثنا بعقائدِ دِّ حتُ الَّيت نا كتبُ 

اخلوئي عن أفضل كتاب يف العقائد أمل السيِّد  او حني سألمثاًل  ،تُرِشدونُه إىل هذه الكتبفإن كم  ،ُعلماء
 ومرَّ  ،ةة وما هو عقائد اإلمامي  هو عقائد األموي   الَّذير رضا املظفَّ ُُم مَّد يخ ة للشَّ ئد اإلمامي  ادهم إىل عقرشِ يُ 

 ت ملناقشةِ من أنَّ هذه الُكُتب أُلِّف   ،الشِّيعةن هبا على أكذوبة وأضحوكة تضحكو  إذًا هذهِ  ،هذا الكالم علينا
كتب أين الفك إذا تقولون غري ذلو  ،البيت ألهلِ  املخالفِ  وقِ الذَّ  من  ضِ هذه ُكتب أُلِّفت للشِّيعة  ،املخالفني

وال تعترب هذه العقيدة  ؟ل من شأهناقلِّ أو تُ  ؟الرَّجعة ذكرُ الكتب ال ت   ملاذا كلُّ  ،هلا ال وجود   ؟يعةت للشِّ ف  لِّ أُ الَّيت 
نا تُ أئمَّ  !؟ملاذا هذا املنهج املعادي ألهل بيت العصمة ؟ملاذا ،يعية يف بناء التكوين الشِّ ي  ر ة وضرو عقيدًة أساسي  

  ؟الدين ماذا قالوا عاملِ ثوا عن م  حني حتدَّ 

الكتاب ما -كنِ يْ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ اَل -ابن سويد م لعلي  ظاإمامنا الك ةُ ي وهذه وصي  هذا رجال الكشِّ 
د وج  ال تُ و  ،قيفةودين السَّ ُُم مَّد آل  ينُ دِ  ،قلت هناك دينان ؟ذا قلتما أنا ،املدرستني مُ ِـ معال ؟هو اسهُ 
 نْ إِ  كَ نَّ إِ نا فَ تِ يعَ شِ  يرِ ن غَ عَ  كنِ يْ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ اَل -ملمعا لهُ  هناك دين-كنِ يْ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ اَل -:مدارس

فنثبت عقائدنا  يتنأ ،لعقيدة وفقاً ملنطق املخالفني فتسم ايتا أن تأأمَّ -يننِ ائِ خَ  ن العَ  كَ نَ ي ْ دِ  تَ ذْ خَ م أَ ه  ت َ ي ْ دَّ عَ ت َ 
يفعل  الَّذيهذا  ،يطاين  ش   ومنطقٌ  رمحاين   ن منطقٌ هناك منطقا ؟هكذا ملاذا نفعلُ  ؟ملاذا ،لفنيوفقًا لذوق املخا

 كتبُ و العلماء  كتبُ   ،لطريقةا هبذه مؤلَّفة هاهذه الكتب كلُّ  ،أنتم قولوا ؟شيطاين    أمرمحاين   هكذا منطقهُ 
الكتاب هذا  ،ذكرها مرَّ الَّيت اآلن هذه الكتب  ؟شيطاين    أماين  نطق رمحاملهذا  ،الطريقة ت هبذهف  لِّ أُ  راجعامل
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وق ت فيه وفقًا للذَّ كرِ ُذ الشِّيعيَّة ولكن العقائد  ،هو صحيح لنقاش املخالفني ،ية االثين عشريةمعقائد اإلما
صرحياً هو ا هذا الكتاب فأمَّ  ؟مما عالقتنا هبِ و  ،بِه ُهم ونما يؤمن نا من خاللِ عقائد   ثبت  نُ  ريد أن  نُ  ،املخالف

 ،هِ نهو من عنوا اذومعامل املدرستني ه ،واآلخرة ةلق والنبوَّ ايف اخل عقيدتنا ،رةعألشاالثة لثَّ لذهب إىل األصول ا
م  ِ العَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ اَل -، خبالف قول املعصوم:وهذه مدرسة ،هذه مدرسة :ني منهجنيساوى ب ،عنوان واضح

يْ تَ ه م َأَخْذَت ِديْ َنَك َعن ال َخائِِنينَعن َغيِر ِشيَعِتنا فَِإنََّك ِإْن  كنِ يْ دِ    .تَ َعدَّ

 مِ دُّ قَ ت َ ل ارِ يبَ كَ   لِّ ك  وَ  نابِّ ي ح  فِ  ين  تِ مَ  ىلَ ا عَ مَ ك  ينِ ي دِ ا فِ دَ مِ اصْ فَ -سالة اإلمام اهلادي ألبناء ماهويهويف ر 
ن  عمَّ معامل ديين-؟يينِ م دِ الِ عَ مَ  ذ  آخ  ن مَّ عَ -؟:كان  اذامالسؤال -الىعَ اهلل ت َ  اءَ شَ  نْ ما إِ وك  اف  ما كَ ه  ن َّ إِ نا فَ رِ مْ ي أَ فِ 
ِإن َّه ما  لتَ َقدُِّم ِفي َأْمرِنا فَ الِّ َكَبيِر ا وَك  ح بِّن فَاْصِمَدا ِفي ِديِنك َما َعَلى َمِتين  ِفي-:مهل اإلمام قال ،خذهاآ

 ،تاب رجال الكشيك  ةِ ييف بدا اتوايلرِّ اذه ه ،يشكل الارج ًا منأيض وايةُ الرِّ -تَ َعالى َكاف وك ما ِإْن َشاَء اهلل  
-:أمجعني عليهم وسالمهُ  اهللِ  تُ صلواد ُُم مَّ  عنها آلُ  ثُ يتحدَّ الَّيت ين هذه معامل الدِّ  ،معرفة الرجال ارُ اختي

ِم ِثي كَ ِتين  ِفي ح بِّنا وَك لِّ َما َعَلى مَ ِديِنك   ِفي فَاْصِمَدا ؟يينِ م دِ الِ عَ مَ  ذ  ن آخ  مَّ عَ -فَاْصِمَدا ِفي ِديِنك َما) ِر التَ َقدُّ
ن َغيِر ِشيَعِتنا عَ  كنِ يْ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ اَل  ،يدوَ س   نَ ا ابْ يَ )-:-(ِفي َأْمرِنا فَِإن َّه ما َكاف وك ما ِإْن َشاَء اهلل تَ َعالى

يْ تَ ه م َأَخْذَت ِديْ َنَك َعن ال َخائِِنين  نااجعُ علماؤنا ومر  عهيت ب الَّذي من املنطق قطأين هذا املنف-(فَِإنََّك ِإْن تَ َعدَّ
 !يف تأليِف ُكتُِبهم؟ الشِّيعةنا نا وقادتُ رموزُ و 

للمرجع  (،أصول العقيدة) :جِف األشرفأحُد املراجع األربعة الكبار يف النَّ  ،كتاٌب ملرجٍع معاصر
 ،انيةالطبعة الثَّ  ،قافة اإلسالميةة احلكمة للثَّ مؤسَّس ،ريفلشَّ ا سعيد احلكيم دام ظلهالسيِّد ُُم مَّد املعاصر 
احلكيم يف أصول  فُه املرجعُ هذا الكتاب ألَّ  ،سعيد احلكيمُُم مَّد  سيِّديدة للأصول العق ،ميالدي 2007
 نإخواننا المؤمني عضِ بق من بِ قد سَ فَ  ،وبعد-مةوقال يف املقدِّ  (،أصول العقيدة) :عنوانه هكذا ،العقيدة

 االعتقاد   يجب  الَّتي ين لفقه ببياِن أصول الدِّ ي اف ةيّ لصدر رسالتنا العما أن ن  لبوا منَّ طَ  عالى أنْ ت هم اهللوفقَّ 
 من دينهِ  صيرة  على بَ  يكون المؤمن   أنْ  هم ومع االستدالل عليها من أجلِ اس وبها تكون نجات  بها على النَّ 

 أن  يعين -بذلكم ايول القا علينا أن نحوغيره رأينا لزاما   كلذ ومن أجلِ -:قال ىل أن  إ-هوعذر  عند ربّ 
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بها  العتقاد  يجب  االَّتي ين أصول الدِّ  بيانِ االعتقاد الواجب بِ -؟:ما مضمون هذا الكتاب ،تاباً ف كِ يؤلِّ 
يعين -هعند ربَّ  ذر  من دينه وع   كون المؤمن على بصيرة   يمن أجل أنْ  وبها تكون نجاتهم ،اسعلى النَّ 

 ر ال من قريبٍ شِ م مل يُ احلكيالسيِّد ولكن   ،التشيُّعأصول وهي  ة اإلنسانتكون سببًا لنجاالَّيت العقائد الواجبة 
 ،الرَّجعةهبا على  ستدلُّ يُ الَّيت يات  باآلكيم استدلَّ د احلالسيِّ  بل الغريب أنَّ  ،الرَّجعةعيد إىل عقيدة ب وال من
 (،يف الدنيا املوتِ  وقوع البعِث بعد) :حتت عنوان ،422ة ! يف صفح!ا على يوم القيامة وعلى املعادهب استدلَّ 

ن وقوع ن المجيد قد تضمَّ رآالق   نَّ لى أع-:يف احلديث سمانيًا واستمرَّ املعاد جِ  ث عن كونِ بعد أن حتدَّ 
 أهل ةِ صَّ ب هذه الحقيقة كما في قِ افي موارد كثيرة لدفع استغر -:وقوع البعث اجلسماين-نياذلك في الدُّ 

حيي ه كيف ي  ريَ ي   أن  تعالى وطلب إبراهيم من اهلل -:الرَّجعةهبا على  لُّ ستد  ة يُ صَّ القِ وهذه -لكهف والرقيما
لُّ وهذه أيضاً ُيستد  -بإذِن اهلل عزَّ وجلّ  الموتى وإحياء عيسى-:الرَّجعةا على  هبلُّ ستد  وهذه أيضاً يُ -الموتى

ة صَّ القِ -وهي خاوية على عروشها ة  ريق على مرَّ  الَّذيأو ك ،أو إرميا زير  ة ع  بقصَّ ث مَّ جاء -:هبا على الرَّجعة
﴿َوِإْذ قَ تَ ْلت ْم -:ة البقرةصَّ  قِ ىلوأشار أيضًا إ-بعثه مَّ ئة عام ث  اهلل مِ  ه  فأماتَ -:ذُكرت يف سورة البقرةالَّيت فة و ر عامل

اْلَمْوَتى ِضَها َكَذِلَك ي ْحِيي الّله  فَ ق ْلَنا اْضرِب وه  بِبَ عْ  ۞ نَ ْفسا  فَادَّارَْأت ْم ِفيَها َوالّله  م ْخِرٌج مَّا ك نت ْم َتْكت م ونَ 
نت إحياء الموتى  تضمَّ الَّتي وأمَّا األحاديث -:الرَّجعةهبا على  لُّ ستد  ة البقرة يُ صَّ يضًا قِ أ-﴾َوي رِيك ْم آيَاتِهِ 

وذلك كاف  في -:إىل أن يقول-أيضا   فهي كثيرةٌ   لهمعجزة  اهلل عليهم وم   ة صلوات  مَّ لألنبياء واألئِ  كرامة  
اث وايات وباألحدبالرِّ  باآليات و فاستدلَّ  ،استبعاد املعاد اجلسماين   ؟استبعاد يف رفع أي  -رفع االستبعاد

هبا  تدلَّ سا ،الرَّجعةأيضًا هبا على  واياتُ ت الرِّ واستدلَّ  ،الرَّجعةهبا على  لُّ تد  سيُ و هي واضحة الَّيت ائع قو وبال
د أبعد من ذلك عن ذوق أهل وال يوج   ،عيدب وال من بٍ من قري ال الرَّجعةِ شر إىل ومل يُ  ،سماين  على املعاد اجلِ 
ن الَّذيمن املراجع  نها لكم مرجعٌ يبيِّ الَّيت  عقيدةِ لا أصولُ هي هذه  ،م أمجعنيليهع وسالمهُ  اهللِ  البيت صلواتُ 

 .دوهنمقلِّ تُ 

ة يَّ و واهلل ال هو ه ،الكتاب اإلسالمية دار مؤسَّس ،يخ الوائليللشَّ (،التشيُّعة هويَّ ) :ا هذا الكتابأمَّ 
ال التشيُّع ب لهُ  ال عالقة   ،ع املخالف ألهل البيتا ف وفقًا لإليقلِّ أُ  هذا الكتاب كتابٌ  ،نوال هم حيزنو لتشيُّع ل

م َحمَّد نا سيِّدَلة والسَلم على والصَّ -طر يف الكتابل س  أ أوَّ من البداية هو يبد ،وال من بعيد من قريبٍ 
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ل سطر يف انية هذا أوَّ الطبعة الثَّ  مةقدِّ مُ  ،ل سطرأوَّ -إحسانبعهم بِ ومن تَ  راألبرا األطهار وصحبهِ وآله 
ة دار الكتاب مؤسَّس ،ميالدي 2008 ،هجري قمري 1429 ابعةهي الرَّ  يدي   بنيالَّيت ة بعالكتاب الطَّ 

 وآله األطهار وصحبهِ  والسَلم على سيِّدنا م َحمَّد   والصََّلة  -:التشيُّعة ل سطر من هويَّ فهذا أوَّ  ،اإلسالمي
 الَّذيك  ،من خالل ذوق املخالفنيالتشيُّع ابقة تشخيص الطريقة السَّ  نفسُ -إحسانبعهم بِ األبرار ومن تَ 
خذ آ ،هعدوِّ  على عزفِ  يرقصُ بل ه يقِ ِف صدصديقُه يعزف له فال يرقص على عز  ،هم عدوِّ غ  يرقص على نـ  

 (،غري الروافض الشِّيعةُ ) :ما هو عنوان الفصل الرابع ،ابعالرَّ  الفصلُ  ؟العنوان ما هو ،40حة يف صفاًل لكم مثا
 لو وحيا ،نو افضة مذمومالرَّ  وأنَّ  ،ةضالراف غريُ ُهم يعة شِّ  الن أنَّ الوائلي مِ الشَّيخ يُثبت  اول أن  يف هذا الفصل حيُ 

أمٌر آخر وهو  ضح  ما ذكرته  يتَّ  لِّ من ك  -(:غري الروافض الشِّيعةُ  :ابعالرَّ  الفصلُ ) ،ل من هذا الوصفتنصَّ ي أن  
 سباب  ألرا  و وافض نشأ مؤخَّ يتهم بالرَّ مفض وتسبالرَّ  الشِّيعةِ اب من رمي تَّ أب عليه بعض الك  ما دَ  أنَّ 

هذا  إنَّ -:!؟جهل أيُّ  ؟ل حبديث أهل البيتجر هٍل عند هذا الج   أيُّ  ،رًا نشأتهذه التسمية مؤخَّ -ةخاصَّ 
صوص تنعت اءت النُّ ين ولذلك جَ ام األمويّ في أيَّ  الَّذي نشأ فيِه نعت  الشِّيعة بالرَّوافض هو منالزَّ 

 بالزبيدي يف تاج حيتجُّ  ،صوصومن تلك النُّ -ريد البعضكما ي  الشِّيعة  ة ال يعمن الشِّ  سمٌ هم قِ الروافض بأنَّ 
ب إىل أبيات معروفة هي أبيات هذ يُثَّ  ،حيتج بالقاضي عياضو  ،حاحباجلوهري يف الصِّ  حيتجُّ و  ،العروس

 :افعيللشَّ 

 أن التش              يُّع م              ذهبي أعلم              تم  
 

 بن        اقضِ  س        ت  إن        ي أق        ول ب        ه ول 
 آل م َحمَّ       د ح       بُّ  إن ك       ان رفض       ا   

 
 فليش         هد ال         ثقَلن أن         ي رافض         ي 

  
 

 

 

إرادة ناك ه   على أنَّ  يدلّ  (م َحمَّد  آل  إن كان رفضا  حبُّ ) افعيتعبير اإلمام الشَّ  أنَّ -يقول
إىل آخر  -هماعر ضدَّ شمير بهم وشحن اله في التششيعي مبالغة   على كلِّ  (رافضيّ )قب وهو لسحب اللَّ 

 كان  قباللَّ  اذوه ،نتوايات هكذا بيَّ الرِّ  ،يعةمن اهلل للشِّ  قب لقبٌ هذا اللَّ  هو ال يعلم بأنَّ  :الً أوَّ  ،كالمهِ 
قب ما وهذا اللَّ  ،ويريدونهُ  ونهُ بُّ حيُ  ةُ مَّ قب األئِ وهذا اللَّ  ،ثتوايات هكذا حدَّ الرِّ  ،يب موسىموجودًا يف زمان النَّ 

ا تشهري هو ب يضًا ما افعي هو أالشَّ  عرُ ش وهو وجاء به دليالً  بهِ  احتجَّ  الَّذيالكالم حّتَّ و  ،هذا تشريفوإمن 
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 ،فض واحدالرَّ  وأنَّ التشيُّع   أنَّ صحيح لتبنيَّ  افعي بشكلٍ نا شعر الشَّ لو قرأ ،صحيح افعي بشكلٍ م شعر الشَّ هِ ف  
 ،صحيح ؟افعيبالشَّ  نا حننُ ما عالقتُ ف ،افعي كان صحيحاً عر الشَّ هم شِ يف ف   كالمهُ   أنَّ ب لو فرضتُ حّتَّ و 

افعي كروعًا يف الفكر الشَّ   الوائلي يكرعُ  يخُ والشَّ  ،ةنعرف هذه القضيَّ  حننُ  ،صحيحهذا  ،ونعلماؤنا شافعي  
 !؟التشيُّعافعي بوما عالقة الشَّ ! ؟افعيبالشَّ التشيُّع ما عالقة  :اً قول نظري  ين أولكنَّ 

قرأ لكم أ ،نوارار األون من حبالستو  ا هو اجمللَّد اخلامسذة وهمَّ ئِ دعوين أقرأ لكم بعضاً من أحاديث األ  
-:يقول لعتيبة-هول لَ ق  ان ي َ َل  كَ ج  رَ  نَّ إ-:ادقة يقول لإلمام الصَّ بيتعُ -بصَ اع القَ يَّ ب َ  بةتيَ ن ع  عَ -وايةهذه الرِّ 

-:إلمام هكذا يقولا-اهللِ و  واهللِ  :الَ قَ -؟:فاإلمام ماذا قال لهُ  ،رجل ينصح عتيبة-ا  يَّ ضِ افِ ون رَ ك  تَ  نْ اك أَ يَّ إِ 
 ْسم  االِ  واهلِل لَِنْعمَ  :القَ -:ةً هديَّ و  نحةً مِ  ن اهللمهو االسم  اذه-م اهللك  حَ نَ مَ  يالَّذِ  م  سْ االِ  مَ عْ نِ لَ  واهللِ  :القَ 

حني  بةادق لعتيم قاله إمامنا الصَّ هذا الكال-انَ يلَ ن عَ و ب  ذِ كْ  تَ اَل ا وَ نَ ولِ ق  بِ تَأخ ذ وَن  متَ مْ ا د  مَ الَِّذي َمَنَحك م اهلل 
ن كتاب احملاسن ع 96 ة يف صفح اجمللسيالشَّيخ ينقلها  ،أن تكون رافضياً   إياكيل جاًل قالر   إنَّ  :قال لهُ 
 .للربقي

أبو اجلارود -يّ نَ ذ  اهلل أ   مَّ صَ أَ  :الَ قَ  ،ودار  ي الجَ بِ ن أَ عَ  ،امحَّ  الشَ يدِ ن زَ عَ -97رواية ثانية يف صفحة 
نا  َسمَّانَا ََل ف   نَّ إِ  :ولق  ل ي َ ج  رَ وَ  ،يهلَ عَ  اهللِ  وات  لَ ر صَ فَ عْ ا جَ بَ ع أَ مِ ن سَ ك  م يَ لَ  نْ إِ  يَّ نَ ي ْ عَ ا أعمى مَ كَ -:يقول
ن ا مِ نَ أَ وَ  :رهِ دْ صَ  ىلَ إِ  هِ دِ يَ بِ وأشار  رفَ عْ و جَ ب  أَ  الَ قَ ف َ  ،ةضَ افِ ا الرَّ انَ مَّ سَ  :الَ قَ  ؟مسْ االِ  اكَ ا ذَ مَ وَ  :الَ قَ  ،بِاْسم

افضة ه بذلك وأنا من الرَّ خربتُ أ الَّذيأنا  ،ية وهو مينِّ سمانا هبذه التَّ س َّ  الَّذيهذا وُفالن -ينِّ و مِّ ه  وَ  ،ةضَ افِ الرَّ 
ر فَ َقاَل أَب و َجْعفَ  ،َسمَّانَا الرَّاِفَضة :قَالَ  ؟َوَما َذاَك ااِلْسم :قَالَ  ،بِاْسم ِإنَّ ف ََلنا  َسمَّانَا-:ين قاهلا ثالثاً وهو مِّ 

وهو مينِّ إمَّا أنَّ الرَّجل مين أو -ا  ثَ ََل ا ثَ هَ الَ قَ  َوه و مِّنِّي ،َوأَنَا ِمن الرَّاِفَضة :بَِيِده ِإَلى َصْدرهِ وأشار  َعَليِه السَََّلم
بعد -م اهللك  حَ نَ مَ  يالَّذِ  م  سْ االِ  عمَ نِ لَ -:ادقالصَّ  ناكما قال إمامُ   ،من اهللهو منهم  الَّذيو  ،هذه التسمية مين

 اول أن  هذا االسم وحيُ  نمأ يتربَّ  ريد أن  يُ الشَّيخ الوائلي و -الَِّذي َمَنَحك م اهلل لَِنعَم ااِلْسم   واهلل-:قسمأن أ
راجعوا اجلزء اخلامس ت نكم أن  كمي ،ال جمال لذكرهاو والروايات كثرية  ،يعافافعي وغري الشَّ بكالٍم للشَّ  يستدلَّ 
من اهلل  وسامٌ هو االسم هذا  افضة وأنَّ يف مدح الرَّ  ث  ستجدون األحادي ،تب احلديثمن كُ  هوغري  ،والستني

  .سبحانه وتعاىل لنا
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ماذا  ،سريتهكذا  ةُ يَّ هذه القض ،إليكم راجعٌ  واألمرُ  مكعلمائِ  كم ومنطقُ مراجعِ  هذا هو منطقُ 
هو هذا و  ،طباؤكمخُ و  ،مراجعكمو  ،ؤكمهؤالء علما ؟طاين  يوأين هو املنطق الشِّ  محاين  أين هو املنطق الرَّ  ؟تقولون
 ؟يطاين  نطق الشَّ وأين هو امل ؟محاين  الرَّ  أين هو املنطقف ،ُُم مَّدملنطق آل  %100 ضُ عارِ مُ ـوال فُ خالِ مُ ـال املنطقُ 

 ملهدي  ا وسوعة اإلمامالث من م  هو اجلزء الثَّ  (،هورما بعد الظُّ  تأريخُ ) :هذا بني يدي   الَّذي الكتابُ 
 ،م  قُ  ،مل  واملطبعة مطبعة قـ   ،راءاشر دار الزَّهالنَّ  ،لطبعةا هذه ،در رمحة اهلل عليهالصَّ ُُم مَّد  سيِّدالم للعليه السَّ 
ُُم مَّد  سيِّدلل من موسوعة اإلمام املهدي  الث الثَّ  هو اجلزء تاريخ ما بعد الظهور :لتوكما قُ  ،ميالدي 2007

 ،639نتهي صفحة ي   إىل أن   ،629يبدأ البحث من صفحة  (،القوُل بالرَّجعة) :629 صفحة ،درالصَّ 
حني حّتَّ  ،637يف صفحة  ،الرَّجعة وال يؤمُن هبارفض در يف هذا الكتاب ي  الصَّ السيِّد ُُم مَّد هي أن  النتيجة 

عليهم أمجعني على موضوع الرَّجعة وفسَّروها  وسالمهُ   صلواُت اهللِ ةُ مَّ هبا األئِ  استدلَّ الَّيت و  هذه اآليةيأيت إىل 
إذا نظرنا إلى اآلية الكريمة  ونحن  -فقال اآليةِ  تفسري   ردَّ  ،ةوفعر امل ةِ يَّ احلوزو  ةِ لكن على نفس املنهجيَّ  ،يف ذلك

وإذا -؟:ماذا يقول ،639صفحة  ،اخُلالصة ،إىل آخر كالمهِ -ِة بحاللم َنجدها دالَّة  على الرَّجع باستقَللها
 لِ دلو رآن ومهي التوحيد بين مدلول الق   ةخرى مهمَّ أ   ة  جالنتيجة استطعنا أن نستنتج نتي وصلنا إلى هذهِ 

األخبار عليه وهو  تاتر و ت الَّذي المعنى اإلجمالي ثبت إالَّ ت   مكنها أنْ األخبار ال ي   نا عرفنا أنَّ األخبار فإنَّ 
ون هذا الراجع واحدا  ال أكثر يناسب أن يك شكل  ب مةاياألموات إلى الحياة قبل يوم الق رجوع بعض

 على ما دلَّ عليِه الق رآن  الكريم من رجعِة دابَِّة األرض فإنَّ هذا المعنى اإلجمالي صالٌح لَلنطباقِ  اذوه
في  ومعه  بعضهما  ين إلىالدليل مِّ فيه بعد ضَ  ن  فيتعيَّ  ،رضة األبَّ  على داإالَّ  كاف    بدليل   ت انطباقه  ثب  م يَ ل 

كما أنَّ   ،ليس أكثر ِممَّا دلَّ عليِه الق رآن  الكريم ريفةة الشَّ نسابت في الالمقدار الثَّ  إنَّ  :ولان القَ كاإلم
الوقوع يف ِفخاخ علم  ت هي بسببِ  هذه االستنتاجاكل  -ةنَّ سال بت فيه ما ثَ ينهو بعن رآعليه الق   ما دلَّ 

 ،خاخ قواعد علم األصول وقواعد علم الكالمواصب ويف فِ نَّ اخ قواعد التفسري املأخوذة من الجال ويف ِفخالرِّ 
 ،ناعلماؤنا ومراجعُ   ويدرسُ ثُ ويبح رُ فكِّ ساسها يُ الهلا وعلى أ  من خِ الَّيت ملناهج العنكبوتية ا خاخ وهذههذه الفِ 

السيِّد ُُم مَّد بعد ذلك إليه وصل  الَّذيوهذا هو  ،%100النتائج خمالفة ملنطق أهل البيت  ستكون تايلوبال
فلم يَثب ت -:ممع هذا التفصيل املتقدِّ  ومعُه فلم يثُبت-أيُّ معنى  من معاني الرَّجعة فلم يثبت ومعه  -:درالصَّ 
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أْن نتعبَّد بخروِج دابَِّة سلمين  لنا كمالبدَّ ما وإنَّ  ،ابقةالسَّ  هاوال احتماالتأيُّ معنى  من معاني الرَّجعة 
السيِّد يف عقيدة الرَّجعة يعين -الرَّجعةي ذلك بسمِّ ن   ن أنْ اكرآن  الكريم وفي اإلماألرض الَّتي نطَق بها الق  

ت ثبُ ت  األخرى مل  التفاصيلِ  وكلُّ  ،ة األرضدابَّ  ورجعةُ  روجُ منها هو خُ  املرادُ  ،در حبسب هذا الكتابد الصَّ مَّ ُمُ 
 !عنده

زء من جُ و  ،لرَّجعةاقاطع قطع من مة األرض هي م  دابَّ ف ،هل البيتإذا رجعنا إىل روايات وأحاديث أ
در يف  الصَّ  دمَّ ُمالسيِّد ت عند ثبُ  ي  اصيله ملتف لِّ نوان الكبري بكُ العُ  ،عنوان كبريهي فالرَّجعة ا أمَّ  ،عةجأجزاء الرَّ 

هو  اذوه ،هانتيجتُ ه هذننا موسوعة عن إمام زما عجيٌب أنَّ  ،اذ هوعجيبٌ  ،موسوعة اإلمام املهدي   هِ كتاب
مع  شٍ خل يف نقادسي ،ةلسفي  فناقشات خل يف مسيِّدابع اجلزء الرَّ  ألنَّ  ،األحباث انتهتتقريبًا و الث اجلزء الثَّ 

اب آخر الكت ، منه شيءيبق  مل  نتهىوع تقريبًا اضاملو  ،ة املختلفةي  نيو كار الدألفا معو رأسالية وال كسيةِ ر اامل
تائج آخر النهي هذِه  ،الث تقريباً هو اجلزء الثَّ  اذوه ،639وأنا أقرأ من صفحة  ،666ته صفحة من صفحا

 ،ةرايدعلم ال ،الجم الرِّ عل) :ةيطانيخاخ واملصائد الشَّ بسبِب هذه الفِ وهكذا  ،املوسوعة يف بحوث العلميةوال
 ىل هذهِ اء واملراجع إقهالفُ  صلُ ي  يطانية خاخ الشَّ بسبب هذه الفِ  (،فسريتَّ قواعد ال ،علم األصول ،الكالم علمُ 

 :النتائج

  .زماننا  قيام إمامعينيُُم مَّد كم إىل آل رجوع احلُ بأن ه تأويالً الرَّجعة ل يؤو   :البعض -
  .ةعض األموات إىل احلياة الدنيويب جعة يف رجوعِ رَّ لجيعل ا :خرالبعض اآل -
  .عنها وال يعبأ هبا سكتُ ي   :البعض اآلخر -
 سمكم يوم أضته عليعر  ذيالَّ كما مر يف الفيديو   ،ال يدري هل هي ثابتة أو غري ثابتة :البعض اآلخر -

  .كمال احليدريالسيِّد  ملعاصر ا للمرجع
 هللِ جَّة صلواُت اام احلُ ؤون اإلمشُمتخصِّص يف  أن هُممَّد الصَّدر واملفروض  السيِّدمثل  :البعض اآلخر -

  .ضة األر ضوع دابَّ ال مو إ رَّجعةالمن  ه مل يثبت عندهُ أنَّ  ،يصل إىل هذه النتيجة اخلائبة عليه وسالمهُ 
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لى إ ةمَّ ئِ ألَ ث اى أحاديعنا إللو رج ،نرآ لو رجعنا إلى الق  ا  دَّ ٌر جِ موضوٌع كبيالرَّجعة موضوع  
حلقات م عنها في الكث  أحدِّ ستي الرَّجعة الَّ كرة َلصة عن فِ عطيكم خ  دعوني أ  .!! .زياراتهم إلى أدعيتهم

 :القادمة

هو نا زمانِ  إمامِ  ظهورُ  جعةُ الرَّ  ،م شيعةككم بأنَّ ون أنفس  سمُّ ن تُ الَّذيأي ها  ،أهل البيت يا شيعة   عةُ الرَّج
هلا و  ،ات والكر اتالكر  فيها  جعةُ الرَّ  ؟هلا مةً قدِّ ماننا مُ إمام ز   ظهورُ حني يكون تها إذًا فما هي أمهيَّ  ،هلا مةٌ دِّ قم
ل ستأتينا و  الدُّ  ةِ لد دو وبع ،لو  الدُّ  ولةُ وستأتينا د   ستتقي إىل األوبةِ  الرَّجعةُ و  ،ا وسنأيت للحديِث عنهاالالهتُ دِ 

نزفت  سنيِ احلُ  ماءُ دِ  ،الةسالرِّ  هدف ذلك هو وكلُّ  ،كثري  طويل والتفصيلُ  والكالمُ طويل  واحلديثُ  ،نياة الدُّ جنَّ 
 هذه لرَّجعةُ ا ؟جعةلرَّ ا ذهما هي هف ،جعةللرَّ  مةٌ ومقدِّ  متهيدٌ هو ه بكلِّ  ي  و واملشروع املهد ،املهدوي   عو ر ألجل املش

 دولةُ وهي  لالدو  بقها دولةُ تسيت الَّ له و آه و يى اهلل علصلَّ  ُُم مَّدٍ  وتلك هي دولةُ ة الدنيا يت ستنتهي جبنَّ لَّ اهي 
ة دول وهو صاحبُ  اتلكرَّ ا صاحبُ  هوف ،ريفيف الكايف الشَّ  وايةُ والرِّ  ،املؤمنني نفُسه ريُ أم يقول كما  علي  
  .لو  الدُّ 

 عن موسوعةً ن  كيف أب  ستغر أين احللقة لكنَّ  ث عن هذا املوضوع يف هذهِ أحتدَّ  ريد أن  أنا هنا ال أُ 
ه أنَّ و  املهدويِّ  شروعِ من امل هلدف  ا صاحب املوسوعة ال يعرفُ  جة أنَّ النتي يتُم تأليُفها وتكون اإلمام املهدي  

  !!جعةللرَّ  مةٌ قدِّ مُ 

سجدوا آلدم بعد  واملالئكةُ -﴾ة  ِليفَ ْرِض خَ ِإنِّي َجاِعٌل ِفي األَ ﴿-البقرةعنها سورة ُ  ت  ثدَّ حتالَّيت  اخلالفةُ 
ا و نيا الدُّ  ةُ ة هي جنَّ هناية اخلالفة اآلدمي   رأوا أنَّ  أن   -:لذلك ،مله وسلَّ اهلل عليه وآى صل   دٍ مَّ ُُم   هي دولةُ أهن 
ِفيَها  د  ْجَعل  ِفيَها َمن ي  ْفسِ أَتَ ﴿-:العتاضاحب هذا نس حنن-﴾قَال وْا س ْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا﴿

َماء  ،الضخامةذه ة هبقضيَّ وهي  ،الدنيا ةِ نَّ إىل ج لُ ستؤو  هذه اخلالفة  أن   ةُ إذا كانت القضيَّ -﴾َوَيْسِفك  الدِّ
 .فنحُن نسحب هذا االعتاض مةظ  لع  ا هبذهو 

حٌث بَ ) :هُ ناس عنوارَّ هذا الكُ  ،اغتيالهِ ش هادتِه و  ر بعداسًا ُنشِ رَّ در كُ الصَّ السيِّد ُُم مَّد  ألَّف بعد ذلكو 
يستدرك على  حاول أن   ،اس صغريرَّ كُ   ،جف األشرفالنَّ  ،درالصَّ  ديالشهالسيِّد هيئة تراث  ،(الرَّجعةحول 
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 لو امِه كان يتمىنَّ در يف آخر أيَّ الصَّ السيِّد ُُم مَّد  من اإلشارة إىل أنَّ  أيضًا البد  و  ،يف املوسوعة تبهُ ك    الَّذيحبثِه 
ومع ذلك فهو وصل إىل نتيجٍة  ،الفرصة تيحت لهُ ن ما أُ ولك ،(املوسوعة) الكتاب يف هذا غريِّ فيُ  رصةٌ تاح له فُ تُ 

أقرأ لكم آخر سطر يف صفحة  ،(تاريخ ما بعد الظهور) وصل إليها يف كتابهِ الَّيت عن النتيجة  ةٍ يدما هي ببع
يعين ثبوت -هذه الفكرة ثبوتَ -؟:عرفنا اماذ ،اسرَّ م يف هذا الكُ املتقدِّ -نا عرفنا من هذا البحثعلى أنَّ -37

-ن حملها على محامل صحيحةوإمكا-جملمُ ـت بالثبتالرَّجعة فكرة  على أنَّ -في الجملة-:جعةفكرة الرَّ 
ة ينو املعالرَّجعة  ،املعنويةالرَّجعة القول بيعين  الرَّجعةلقول ب اأنَّ  :ر احتماالتك  ذ   ،صشخَّ مل تُ  ؟بالضبط ما هي

ومن -:ياتأشار إىل هذه اآل ،ثنا اآلنوهذا ليس من حِب  ،هع اإلنسان إىل ربِّ و جهو أشار إليها يف البداية وهو ر 
﴿َوِإلَْيِه  ،﴾ِإَلى الّلِه ت  ْرَجع  األم ور  ﴿وَ -:وأشار إىل اآليات-المعنوية في التكاملالرَّجعة مفهوم  ح  هنا يتض

وهذا  ،جعة املعنويةلرَّ ا هذه-﴿َوات َّق وْا يَ ْوما  ت  ْرَجع وَن ِفيِه ِإَلى الّلِه﴾ ،﴾ِإَلى رَبِّك ْم ت  ْرَجع ونَ ﴿ ،ت  ْرَجع وَن﴾
قد يعني القول بظهوِر اإلمام  الرَّجعةول بالقَ  إنَّ  :ثانيا  -:يوم القيامةهذا يرتبط ب ، ال شأن لنا بهالكالم حننُ 

رآن الكريم في أكثر  عليه الق  ا دلَّ مَّ ه مِ نَّ نا أفه قد عر فهوم  مهما كان مَ الرَّجعة ب  القولإنَّ  :ثالثا   ،المهديّ 
ميكن و  ،غري واضح ؟ما هوة بالدقَّ و بط لكن بالضَّ الرَّجعة يعين هناك شيء اسه  ،مهما كان مفهومه-آية نم

ومئات  ،جعةلرَّ ا ثت عنعشرات من آيات الكتاب الكرمي حتدَّ أن  هناك يب هنا ر الغ ،ل على ِعدَّة ُصورأن  حُيم  
يف  على األقل   ؟واضحة الرَّجعةِ  فكيف ال تكون صورةُ  ،ثتحتدَّ أيضًا يارات واألدعية من األحاديث والزِّ 

في  هذه الفكرةِ  وتَ ب  نا عرفنا من هذا البحث ث   على أنَّ -:تفاصيلها اجلزئية  كلِّ يفال  ،ةها العام  طخطو 
ال توجد  ؟الرَّجعةالنتيجة ما هي ب لكن ،لم  حتُ  ميكن أن  - كان حملها على محامل صحيحةالجملة وإنْ 

من  اذوه ،دي  اإلمام امله ا موسوعةُ هنُ عنوا يف موسوعةٍ  هذا الكالم وحنن نقرأُ  ،دقيقةو  هناك صورة واضحة
 ،جعةمٌة للرَّ قدِّ مُ هو  وعظمتهِ  هذا املشروع بسعتهِ  ،جعةللرَّ  مةٌ قدِّ مُ هو ه بكلِّ  يُّ و املهد فاملشروع !أعجِب العجب

 يف نظرهم أنَّ هو ن يرتبطون بإمام زماننا كم الَّذيو  ،سيحف  و عنوان وسيٌع  الرَّجعةُ ف ،أيضاً  وإمام زماننا سريجعُ 
يٌد هو متهو  ،جعةمٌة للرَّ قدِّ ومع ذلك فهذا املشروع هو مُ  ،مشروع اهلل هُ إنَّ  ،واسٌع وعظيٌم وكبريٌ  املشروع املهدوي  

 ث املعصومني صلواتُ يدآيات الكتاب الكرمي ومن خالل أحاح هذا األمر لكم من خالل ضوسيتَّ  ،جعةللرَّ 
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 عن هي عاجزةٌ و  املهدي   اإلمامِ  موسوعةُ هي إذًا هذه  ،عليهم أمجعني يف احللقات القادمة وسالمهُ  اهللِ 
 !!املهدي   اإلمامِ  عِ و ر مش هدفِ  تشخيصِ 

يف اجلزء  ،تب اإلسالميةدار الكُ  ،اينهذا هو اجلزء الثَّ  ،الطباطبائي سيِّدلل (،تفسير الميزان) وهذا
 هُ ولكنَّ  الرَّجعة  حُياول أن يُثبت أن   قولهِ  الصةُ الطباطبائي يف تفسري امليزان خُ السيِّد  ،111يف صفحة  ،اينالثَّ 

ا من م  الرَّجعة يُثبت  ا  ،يوم القيامة راتبِ على أهنَّ روب رٌب آخر من ضُ وهذا أيضًا ض   ،هلا بالدنيا ال عالقة  وأهن 
 وايات  والرِّ -:111ب يف صفحة ت  أقرأ ما ك   ،ُُم مَّدث عنها آُل حتدَّ الَّيت  الرَّجعةِ بتعاِد عن حقيقة واالِ  التأويلِ 

لقذرات ا هذه ،هذا املرضإىل و  يدة األسانأيضًا رجعنا إىل قضيَّ -اآلحاد جعة وإن كانت مختلفةَ للرَّ  ة  تثبِ م   ال
كانت   جعة وإنْ للرَّ  ثبتة  م   ال وايات  والرِّ -راتت على هذه القذي  نِ تب بُ هذه الكُ وكل    ،الشِّيعةُ ت هبا ي  لِ ابتُ الَّيت 

يوم  إلى يوي متوجهٌ نظام الدِّ ير النِّ سَ  احد وهو أنَّ و  في معنى حدةٌ كثرتها متَّ ها على   أنَّ مختلفة اآلحاد إالَّ 
ها هوى ال يشوب   ،خالصة بادة  عِ  د  عبَ بل ي   ،ى فيه سبحانه وتعالىعصَ فَل ي   ،رو الظه اهلل كلَّ  تظهر فيه آيات  

 ،لدنياا إلى وأعدائهِ  تعالىمن أولياِء اهلل فيه بعض األموات  ويعود   ،يطانغواء الشَّ وال يعتريه إِ  ،نفس
 رو في الظه كان دونه    وإنْ  ،م القيامةو يمن مراتب  الرَّجعةِ وم ي وهذا يفيد أنَّ  ،من الباطل الحقُّ  ل  فصَ وي  

أيضا   بِه يوم ظهور المهديّ  قَ لحِ ما أ  ولذلك ربَّ  ،والفساد في الجملة دون يوم القيامة رِّ إلمكان الشَّ 
ام أهل البيت أيَّ  ةِ مَّ وقد ورد عن أئِ  ،الرَّجعةوإن كان هو أيضا  دون  رو الظهيضا  تمام  فيه أر الحقّ و لظه

ا تقدَّم من مَّ مِ  وقد عرفتَ -:إىل أن يقول بعد ذلك-ويوم القيامة ،ةويوم الكرَّ  ،الظهور وم  يَ  ،اهلل ثَلثة
وال دليل مع -وسيقع واقعٌ هو بل  ؟!كوني هذا اليوم ميكن أن-نفسهِ  يمكٌن فهذا اليوم م   الكَلم أنَّ 

نا الطباطبائي صاحب سيِّدفخالصة الكالم عند  ،على نفي هذا اليوم-هفيِ على نَ  يدلُّ -رنكِ يُ  الَّذي-نكرم   ال
من هي الرَّجعة  إىل أحاديث أهل البيت سنرى أنَّ  ني نعودُ حِ و  ،يوم القيامة راتبِ من م  هي الرَّجعة  أنَّ  ،امليزان

أنا آتيكم بنماذج من هنا ومن  ،ويفوق الصُّ ولكن هذا هو الذَّ  ،ا بيوم القيامةهل نيا وال عالقة  عامل الدُّ  وناتِ شئ
فون ذين يؤلِّ للَّ  !لونذين يتأوَّ للَّ  !ذكرونذين ال ي  للَّ  !ذين ال يعلمونللَّ  !ذين يستهزئونللَّ  !نكرونذين يُ هناك للَّ 
هم شكلتُ مُ  ،نام علماؤنا ومراجعُ هؤالء هُ  ،مصاديق خمتلفة !صلون إىل نتيجٍة صحيحةكاملة وال ي    موسوعةً 
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م ال ي   ،واضحة ون مع عقائِد ا يتعاملوإمنَّ  ،تعاملون مع عقائد أهل البيت مبنطق الكتاِب والعتةمشكلتهم أهنَّ
 .هائيةالنِّ  لنتيجةُ ا هذه هيو  ،وزوراً ذباً ك     أهل البيتبصبغةِ  غ  من املخالفني وُصبِ  هِ أهل البيت مبنطٍق جاءوا ب

  :أتناول أمه هاس ،رَّجعةالقيدة ع لدراسةِ  كتٌب هي من املصادِر املهم ةِ الشِّيعيَّة   املكتبةِ هناك يف 

ناولت موضوع تلَّيت البيت امصادُر أحاديث أهل  ،ة المهّمةالمصادر الحديثيَّ  :المجموعة األولى
 :عليها من املرورِ  دَّ ة فالبعيشِّ لماء الكتب عُ   ين أستعرضُ أيضاً ولكن مبا أنَّ  اا نعود إليهرمبَّ و  ،الرَّجعة

 ،لعريبالتأريخ ا ةؤسَّسم لعريبا اثحياء التُّ ون طبعة دار إسالث واخلموهذا هو اجلزء الثَّ  :بحار األنوار
الث واخلمسني ثَّ يف اجلزء ال ,144إىل صفحة  39من صفحة  ،144 صفحة إىل 39هذا اجلزء من صفحة 

اق رة يف األسو وهي الطبعة املتوفِّ  ،لبنان ،بريوت ،1983طبعة  ،اث العريبطبعة دار إحياء التُّ  ،من حبار األنوار
تقريبًا يذكر  ،144فحة صإىل  39من صفحة  يف هذا الباب كما قلت (،الرَّجعة بابُ )حتت عنوان  ،غالباً 

 ائلٌ ه   كم    ؟ونتالحظ ،فاصيلهاجعة وتلرَّ ا وردت يف شؤونالَّيت من األحاديث  اً حديث 162يعين  ،اً عنوان 162
 .1111 سنة متوف   ،لسياجمل يخالث واخلمسني للشَّ اجلزء الثَّ يف  ،اريف حبار األنو  اذه ،من األحاديث

تمد عليه اعتماداً  اجمللسي اعالشَّيخ  ألنَّ  ،ل هو مؤلف كتاب حبار األنوارميكن أن نقو  الَّذيتلميذُه و 
تابًا أكرب ع كِ اين ومج   ر حلبعبد اهلل االشَّيخ ك ت ب تلميذُه   ،بعد أن  ُأكِمل كتاُب البحار ،البحار كبريًا يف تأليفِ 

اجلزء السادس  4/26وهذا هو اجلزء  (عوالم العلوم) :على صاحبه، وهو تدرك فيهِ سا من كتاب البحار
 ،الملسَّ ا ة عليهجَّ من عوامل اإلمام احلُ  ،347من صفحة  ،ابعاجلزء الرَّ  ،عشرونوال وعة السادسةاجملم ،والعشرون
كرها وصلت إىل ذ  الَّيت عدد األحاديث  ،516إىل صفحة  347من صفحة  ،516ابع إىل صفحة اجلزء الرَّ 

سي جاوزت أحاديثه لاجملالشَّيخ  ،160ت ز او جالَّيت اجمللسي الشَّيخ يعين أكثر من أحاديث  ،حديث 232
-:؟الفصل ماذا يقول يف آخر أن ه لكن الغريب ،232ذكرها تصل إىل الَّيت هنا عدد األحاديث  ،160

ماذا -غي للمؤمنبنوالَّذي ي-وايات واألحاديثأورد هذا الكم اهلائل من الرِّ  بعد أن  -بغي للمؤمننذي يوالَّ 
ي رتاب -فيه اب  يرتال  وهو في أحاديثهم رجعتهم إلى الدنيا والَّذي ينبغي للمؤمن اعتقاد  -؟غي للمؤمنبني

 كلمة ألنَّ -دون لفظ الواجب-:ينبغي للمؤمن-"غيبني"بلفظ -:لو يقهو -ت  ر ما عبَّ وإنَّ -يُرت اُب فيه فيه أو
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دون لفظ الواجب اتِّقاء  " ينبغي" بلفظ رت  ما عبَّ وإنَّ -:شري إىل االستحبابتُ بل شري إىل الوجوب نبغي ال تُ ي
د ُممَّ الشَّيخ  علينا يف احللقة املاضية قولُ  أمل مير   ؟ن هم العلماءم   ؟العلماء ما قيمةُ -بعض الع لماء من خَلفِ 

الشَّيخ   !يضاً ال يساوون فلساً أ العلماءُ  !؟ساوي عنده فلساً تُ  الالرَّجعة  ثمن أن أحادي الغطاء سني كاشفح
ن م   ؟من هُ م   ،لبيتأهل ا إذا أنكروا حديث   كاشف الغطاء ال ُيساوي فلسًا هو والبقيَّة من املراجع والعلماء

 الَّذيم ِـ العال ،(مائِ هَ الب َ م كَ ت  نْ ك  لَ م َحمَّد  آل اَل وْ لَ ) :كري  سعن إمامنا الع الكالمُ  ؟همما قيمتُ  ؟ءام العلمهُ 
والبهيمة  ،يف أحسن أحوالِه هبيمةُُم مَّد  آل   الفُ يُ  الَّذياملرجع و  ،يف أحسن أحوالِه هبيمةهو ُُم مَّد  آل   يالفُ 

 اإلمامُ  هُ ف  صِ م ي  ـل  أ مَّدُُم   آللِ  ملخالفُ ا املرجعُ  ،﴾َأَضلُّ َسِبيَل   ْن ه ْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ه مْ إِ ﴿ :شيٌء كثرٌي عليه
يكون ألعن  الَّذيو  ،من مشر هذا ألعنُ ف ،صحابهِ سني وأزيد على احلُ جيش ي  يعة من على الشِّ  أضرَّ  هُ ادق بأنَّ الصَّ 

املرجع  ؟ن هو املرجعم   ؟مِـ ن هو العالم   ،جاساتهذا أقذر من أجنس النَّ  ،جاساتمن النَّ  هذا أقذرُ فمن مشر 
 الفُ ذي يُ لَّ ا أمَّا ،هذا نرفع التاب من حتت أقدامه ،دمَّ موافقًا آلل ُُم   هُ يأيت كالمُ  الَّذيذاك هو مه ت حن الَّذي
لذلك هذا  .!!.كثري  ساوي فلسًا واهللِ ال يُ  هُ إنَّ  :نقول عليه أن   كثريٌ   ؟هما قيمتُ فُُم مَّد  الف آل  يُ و البيت  أهل  

عباراته ركيكة وهذا  ،بارات ركيكةالعبارات عِ حّتَّ  ،راء من القولهذا هُ  ،ثراء من هذا احملدِّ الكالم هذا هُ 
-:هنا ته ركيكةاعبار جند أن  لذلك  ،بعد هذا اجلهد الكبري يف مجع األحاديث ة لهُ جَّ م احلُ امخذالٌن من اإل

- فيه المؤمن بتلك األخباررتاب  أحاديثهم ال يَ  ييا وهو فوالَّذي ينبغي للمؤمن اعتقاد رجعتهم إلى الدن
 لفِظ الواجب اتِّقاء  من خَلِف بعِض الع لماء في ذلك دون" غيبني" بلفظ رت  ما عبَّ وإنَّ -كةعبارات ركي

 را األخببنصِّ  هم حق  رجعتَ  أنَّ  والحقَّ -:!؟الغريب بعد ذلك ماذا يقول-قيام القائمالرَّجعة المراد ب من أنَّ 
بنصِّ األخبار  والحقَّ أنَّ رجعتهم حق  -؟:املراجع ما قيمةُ  ؟همتُ ميالعلماء ما ق ؟ءاالعلم إذاً ما قيمةُ -رةالمتكثِّ 

بعد ظاهِر -؟:ملاذا-ةعغير مسمو -رجعنا إىل قذارات علم الرجال-حادها أخبار آودعوى أنَّ  المتكثِّرة
أكثر من  ،حديث وأكثر 500-حديث روي عنهمئة  نحو خمسمصّ ونَ -:الُقرآن واضح يف الرَّجعة-الق رآن
اً حديث 500إىل  ة أحناء كتب احلديث تصل األحاديثيف بقيَّ و  ،حديثاً 232هو اآلن ذكر هنا  ،حديث 500

 ؟قد تقول أين ،بل تتجاوز ذلك
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نة  سائل املتوف  حب الوساملي صاالع للحرِّ  (،الرَّجعةرهان على بالب   اإليقاظ من الهجعة) :هذا كتاب
د حدو  يقول ينار  البحشيخ عبد اهللالإذا كان  ،ايةرو  600د أكثر من يوجالكتاب يف هذا  ،للهجرة 1104

 600أكثر من  ر فيهك  ذ   (،جعةالرَّ ان على هاإليقاظ من اهلجعة بالرب ) :الكتابالعاملي يف هذا  احلرُّ  ،500
ون هذا ديث ويكاألحا مئات من ،عشرات من اآليات ،موضوع فيه هذه العدد اهلائلعليكم  باهللِ  ،رواية

الكثري من  ،ةة واحدياوال رو  د فيهرِ مل ت  مثاًل  ةيمالالوحدة اإلسوموضوع ! ؟تافهًا هكذا املوضوع موضوعاً 
ومع  ،ةال رواية واحدو رد فيه تمل  ءاع الرجوع باخلمس إىل العلمموضو  ،د فيها وال رواية واحدةرِ املوضوعات مل ت  

ن مأساس وهي  ،ةن املهمَّ ول الديهي من أصو مق لعُ ا عة وهبذاذه السِّ هب وعقيدةٌ  ،إىل دينكلُّ ذلك ل  حتوَّ هذا 
ل ب  ح جانبًا من قِ طر  ة تُ لضرور ا ة وهبذهذه األمهي  هب عقيدةٌ  !ي  و ملهدا هي اهلدف من املشروعو  ،الدينُأُسِس 
ديث عن ن األحامات مئو ت عشرات من اآليا !أنتم مضحكة !ما أنتم بشيعة ؟أنتم شيعة ؟!ةمَّ األُ  مراجعِ 

ال جيب  ،ةمهمَّ  ليست ةهذه القضيَّ  :من لكو ليقو  !واملراجع يضحكون عليكمأهل البيت وهؤالء العلماء 
د مون هذا العدة يتكلَّ مَّ ئِ األ ،ل إليناحبسب ما وص ،مرة 600تكلم أكثر من ياإلمام  ،عليكم االعتقاد هبا

 ؟واجلماعة ماذا أقول عنهم  ،اهلائل من كالمهم

وهو ماذا قال أمري املؤمنني يف هنج البالغة  ،أمري املؤمنني يف هنج البالغة  ما قالهُ ال أقول عنهم إالَّ 
وهو رمضان  يف شهرِ  حننُ  ،نيطاورة أن يكونوا شير يطان ليس بالضَّ الشَّ  وأتباعُ  ؟يطانعن أتباع الشَّ  ثُ يتحدَّ 

ون ن يقرأُ الَّذين م   ،يطانمن الشَّ باهلِل ذ تعوَّ  نوحننُ  ،وشهر املغفرة شهر الطاعةِ  هو شهر رمضان ،شهر األولياء
ن مِ  هِ يفِ  ينذْ عِ أَ وَ م َحمَّد  وآلِ  م َحمَّد  ى لَ عَ  لِّ صَ  مَّ ه  اللَّ -:احلونالصَّ  ،األولياء ،لماءلعُ ا ،جعار امل ؟لدعاءا هذا
َوَأِعْذني ِفيِه ِمن الشَّْيطَاِن -:األساليب صلين هبذهِ جيم ي  الشيطان الرَّ  أنَّ يعين  ،أعذين فيه-يمجِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ 

حنُن نقرأ  ،رورةليس بالضَّ  ؟الدعاءهذا  ستجيب للمراجع ويل ولكمياهلل  أنَّ يعين  هل-هزِ مْ لَ وَ  هِ زِ مْ هَ وَ الرَِّجيم 
 ا على أفضلِ لو استجيب لكنَّ  ءاالدع ليل أنَّ والدَّ  ،جابهذا الدعاء ولكن ليس بالضَّرورة أنَّ الدُّعاء ُيست  

يف أسوأ  حننُ  ،ةمَّ األُ  ىوعلى مستو  ،سبة يلخصي بالنِّ وى الشَّ على املست ،على أسوأ حالاآلن نا ولكنَّ  ،حال
 ميعتقدون هبذا الدعاء أ أساسًا املراجع ،نا هذا الدعاءب  لنا لو ُكنَّا قد قرأفلو كان هذا الدُّعاء اسُتجي ،حال

يارات وا األدعية والزِّ لو قرأو دعية ون األوال يقرا ،عندهم هذه األدعية ضعيفة ،ألدعيةا ون هبذهدقال يعت ؟ال
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أحسُن هو وهذا ون األدعية ا ال يقرأم إمَّ ألهنَّ  ،ياراتون األدعية والزِّ م ال يقرأم أهنَّ ت لكثبِ وسأُ  ،الرَّجعةآلمنوا ب
م يقرأوإمَّا  ،احملامل م يقرأ !كبرية  ه طامَّةوهذون األدعية وال يفهموهنا أهن  ويضحكون على  ون األدعيةأو أهنَّ

ون األدعية سن احملامل أهنم ال يقرأفأح ،ة أنكىوهذه القضيَّ  !هميف أدعيتِ لى اهلل يضحكون ع !ةمَّ األئِ 
ئون ويضحكون ويستهز  ونيقرأ واأو كان ،ون وال يفهمون فكيف يُعلِّمونكم الدينم إذا كانوا يقرأألهنَّ  ،اتيار والزِّ 

ألنَّنا سنقرأُ  ،ياراتون األدعية والزِّ م ال يقرأاحملامل أهنَّ  فأحسن ،ضية أنكىتلك القف ،اهللبآل ُُم مَّد ويستهزئون ب
-:هالدعاء حنن نقرأُ  فهذا ،ياراتدعية والزِّ رة األبسبب كث جعةيف الرَّ  األدعية والزِّيارات وسيحصل عندكم يقني

 هِ خِ فْ ن َ وَ  هِ ثِ فْ ن َ وَ  هِ زِ مْ لَ وَ  هِ زِ مْ هَ وَ وآِل م َحمَّد َوَأِعْذني ِفيِه ِمن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم  اللَّه مَّ َصلِّ َعَلى م َحمَّد  
 هِ اعِ بَ ت ْ أَ وَ  هِ ابِ زَ حْ أَ ه وَ كِ رَ شَ وَ  هِ تِ نَ ت ْ فِ وَ  ورهِ ر  غ  وَ  نِيِّهِ امَ أَ وَ  هِ عِ دَ خ  وَ  هِ لِ ائِ بَ حَ وَ  هِ رِ كْ مَ وَ  هِ دِ يْ كَ وَ  هِ شِ طْ بَ وَ  هِ يطِ بِ ثْ ت َ وَ  هِ تِ سَ وَ سْ وَ وَ 
باهلل  ذُ لذلك حنن نتعوَّ  ،يطانقصدنا به الشَّ ي هذا ميكن أن كل  -هِ دِ ائِ كَ يع مَ مِ جَ ه وَ ائِ كَ رَ ش  ه وَ ائِ يَ لِ وْ أَ وَ  هِ اعِ يَ شْ أَ وَ 

من وسائل  وسيلةً  عاء فيبقى املرجعُ دُّ ستجاب اليُ  أن   رورةِ لكن ليس بالضَّ  ،اليبِه هذهيطاِن وأس اهلل من الشَّ وبآلِ 
 !!وأبقى أنا وأنتم كذلك انيطالشَّ 

وا ذ  خَ ِاتَّ -فيهم: رُ ن يؤثِـّ الَّذييطان شَّ ال لنرى من هم أتباعُ  ،انيطث عن أتباع الشَّ لذا أمري املؤمنني يتحدَّ 
ر ظَ نَ م ف َ هِ ورِ ج  ح  ي فِ  جَ رَ دَ وَ  بَّ دَ م وَ هِ ورِ د  ي ص  فِ  خَ رَّ ف َ وَ  اضَ بَ ا ف َ اكَ رَ شْ ه  أَ م لَ ه  ذَ خَ اتَّ ا  وَ كَ َلَ م مِ هِ رِ مْ ان أِلَ طَ يْ الشَّ 

هذه أقوال خاطئة  ،القول اخلاطئهو ل ط  اخل  -لطَ م الخَ ه  ن لَ يَّ زَ ل وَ لَ الزَّ  مِ ه  بِ  بَ ركِ م فَ هِ تِ نَ سِ لْ أَ بِ  قَ طَ نَ وَ م هِ نِ ي  عْ أَ بِ 
 أو نطقٌ  رمحاين   هل هو نطقٌ  ؟طقًا شيطانياً هم هذا يف كتبهم أليس نُ طقُ نُ  ؟ال هذا زلل يف االعتقاد أم ؟ال أم

ِاتََّخذ وا -:ةابعمن اخلطبة السَّ  ،عيد عليكم قراءة كلمات أمري املؤمنني من هنج البالغةأُ  ؟أنتم قولوا يل ؟شيطاين  
النتائج هي  ،لنتائجاهي  وهذه-فَ َباَض َوفَ رََّخ ِفي ص د ورِِهم الشَّْيطَان أِلَْمرِِهم ِمََلَكا  َواتََّخَذه م َله  َأْشَراَكا  

ورِِهم فَ َنَظر بَِأْعي ِنِهم َوَنَطَق ورِِهم َوَدبَّ َوَدرََج ِفي حج  َباَض َوفَ رََّخ ِفي ص د  ف َ -:املوجودة بني أيدينا هذه
ناطٌق  ،مها ناطقان ؟ين  رمحا  أمذا الكالم املخالف ألهل البيت هذا منطق شيطاين  هب مونحني يتكلَّ -مبِأَْلِسَنِتهِ 

 ،ال :تقول  !خطباؤناهم علماؤنا و و  الشِّيعيَّةاحة عن إبليس يف السَّ  ينطقُ وناطٌق  !ُُم مَّد لُ هم آو ينطُق عن اهلل 
 نَّ ينطقون عن اهلل فإُُم مَّد إذا كان آل ال ميكن ذلك، و  ؟ُُم مَّد آلُ  ؟عن إبليس نطقي   الَّذيإذًا من  :أقول

ينطقون  ؟ن ينطقونعمَّ  العلماء واملراجعإذًا  ،بني أيدينا بتذه الكهت وقد مرَّ  ،نا يالفوهنملماءنا وخطباء  عُ 
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ال يوجد  ؟ن ينطقونعمَّ  ُُم مَّد آل   يالفون حني ءاهؤالء العلم ،ُُم مَّدآل  نطق عنهُ ي واحد هو إلهٌ  ؟ثاين عن إلهٍ 
فَ َنَظر بَِأْعي ِنِهم َوَنَطَق بِأَْلِسَنِتِهم َفرِكَب -:عن إبليس  ينطقناطٌق ينطق عن اهلل وناطقٌ  ،مها ناطقان ، إبليسإالَّ 
ق ط  ن  و -هانِ سَ ى لِ لَ عَ  لِ اطِ البَ بِ  قَ طَ نَ ه وَ انِ طَ لْ ي س  فِ  ان  يطَ الشَّ  ه  كَ ِر شَ د ن قَ مَ  لَ عْ فِ  م الزََّلل َوزَيَّن َله م الَخَطلِبه  

ماؤنا  علبأنَّ  أنا ال أقول ،ةئطجاء من املناهج اخلا ؟ن أين جاءطق الشيطاين مهذا النُّ  ،بالباطل على لسانه
هم وهم بعضُ  ،مهُ دع  يطان خ  الشَّ  إنَّ  ،هميطان استغلَّ الشَّ  إنَّ  :ولكن أقول ،ال أقول هذاومراجعنا شياطني واهلل 

 وقواعدُ  ةٌ ت منهجي  فنشأ ،ةديس واألعراف اخلاطئة الضالَّ والتق نميةِ بسبب الصَّ وذلك  ،اآلخر لبعض  ا خدع  
، ماذا مُيكن أن حال على أيِّ  !!هي هذهنتائجها و بون هلا تعصَّ ي زالواشتغلوا عليها وال اِ  ةٌ علمي   وطريقةٌ  وأصولٌ 
 يُقال؟!

  :ةة املهمَّ أعود إىل املصادر احلديثي  

 (.بحار األنوار) -
 (.عوالم العلوم) -
 .حديث 600كثر من في أ هاالعاملي ذكر  للحرِّ  (الرَّجعةبالبرهان على  ةِ هعجاإليقاظ من ال) -

زء اجل ،امل العلومعو ) (،ناخلمسو و الث اجلزء الثَّ  ،البحار) :املصادر احلديثية كم أهمَّ نُت لبعد أن بيَّ 
 (.عامليال للحرِّ  ،جعةالرَّ لى هان علرب ب اإليقاظ من اهلجعة باكتا) و (من جمموعة عوامل اإلمام املهدي   عباالرَّ 

يها فث حتدَّ  فٍ وكلُّ مؤلِّ  ،لتفصيلرِح والبياِن وابالشَّ الرَّجعة وضوع من الكتب تناولت م   هناك جمموعةٌ 
طالب وقد امل هم يف بعضِ مع فقُ أتَّ  ين قدألنَّ  ،عندها كثرياً  تب وال أقفُ شري إىل هذه الكُ فقط أُ  ،حبسِب رؤيتهِ 

 ،وهكذا ،أنا لهُ أو أقو  (ادص) أو يقولهُ  (نيس) ما يقولهُ  قارن بنيمُ ـال والربنامج ليس للبحثِ  ،معهم اختلفُ 
الرَّجعة حّتَّ  تتبع ملوضوعمُ ـي أو الاجمتتبُع لربنمُ ـيستفيد ال شري إىل هذه الكتب ألجل أن  ن أُ ريد أين هنا أُ لكنَّ 

 :ةمن هذه املصادر املهمَّ و  ،يهتدي إىل هذه املصادر

من جمموعة آثار ضِ  ،أمحد اإلحسائييخ للشَّ  (،يخ اإلحسائيللشَّ الرَّجعة و  في العصمةِ  رسالةٌ )
وهو اجلزء  ،ة اإلحقاقيمؤسَّسبعتها ط  الَّيت موعة آثارِه الكاملة ابع عشر من أجزاء جم  د الرَّ حسائي اجمللَّ اإلِ الشَّيخ 
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واجلزء الرابع من  ،اإلحسائيالشَّيخ آثار  ،لة جمموع اآلثارابع عشر يف مجُ اجلزء الرَّ  ،ملِ لك  ا ابع من جوامعالرَّ 
 ،لبنان ،تو بري  ،ريةاألم ،ة اإلحقاقيمؤسَّسمن طبعة  ،342ابع إىل صفحة من بداية اجلزء الرَّ  ،ملِ جوامع الك  

الرَّجعة عليه عن موضوع  اهللِ  اإلحسائي رمحةُ الشَّيخ ث فيها اً حتدَّ ة جدَّ رسالة مهمَّ  ،الرَّجعةو  يف العصمةِ  سالةٌ ر 
 ،أخرى معه يف جهاتٍ  قد اختلفُ و  ،يف بعض اجلهات معهُ فق قد اتَّ  ،يف تفاصيلها من وجهة نظرهِ و  ،يف إثباهتا

إذًا اجلزء  ،لنقطة أيضًا يف احللقات القادمةا ث عن هذهِ وسأحتدَّ  ،لٌ مفصَّ و  كٌ شائِ  جعة موضوعٌ موضوع الرَّ ف
الَّيت من املصادر  مصدٌر مهم  وهو  ،الرَّجعةيف العصمة و  ائي رسالةٌ يخ اإلحسم للشَّ لِ لك  ا ابع من جوامعالرَّ 

  .ةي  من املوسوع بشيءٍ و مق من العُ  بشيءٍ الرَّجعة ثت عن موضوع حتدَّ 

 (، َمعادالظهوِر وال عة بينَ الرَّج) :اينثَّ ل واجلزء الوَّ األ اجلزء ،نأيضًا كتاٌب يشتمل على جزأيوهناك 
ناوهلا ت  قد و  ،الرَّجعةِ  ع  و ضولت مو تنا الَّيتة تب املهمَّ أيضًا من الكُ  ،ندالسَّ  للمرجع الـُمعاصر الشِّيخ ُممَّد

 لو اه حيلكنَّ  ،لبيتا أهلِ  حديثِ  لىعة اعد واألصول احلوزوي  ط القو سلِّ أن يُ به إىل  يرمي الَّذيبأسلوبِه الكاتب 
 :اً ة جدَّ املهمَّ  ن الكتبم هوو  ،هبلِ من ق   والفقهاءُ  لماءُ ستخرجها العُ ا ستخرج نتائج جديدة مل يكن قدي أن
 .دنالسَّ مَّد لشَّيخ ُُم  اعاصر اين للمرجع املل والثَّ وَّ ألا يف جزأيه (،عادم  ـوالِر و بني الظه الرَّجعةُ )

 :وضوعامل اذهبا ق  لح  يُ  ند ميكن أنالسَّ ُُم مَّد يخ بان صغريان للشَّ اأيضاً هناك كت

  .(ي عشرالثنا مقام الرَّجعِة لألَِئمَّةِ  ،عشر ان االثنو يّ المهد) : عنوانهُ كتابٌ 

 (.عَلمات الظهور أعظم   الرَّجعة  ) :آخر وكتابٌ 

  :الث الكبري قُلتالكتاب الثَّ  ،الثالكتاب الثَّ 

  .يخ اإلحسائيللشَّ الرَّجعة هناك رسالة يف العصمِة و 

  .اصراملع املرجع ندالسَّ ُُم مَّد يخ عاد للشَّ م  ـوال رو بني الظهالرَّجعة و 



 

 3يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق57: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

21 
 

ادة لسَّ استاذ رعد عبد أليف األت (،ناؤو البنّ  فضه  ٌر رَ جَ حَ  الرَّجعة  ) :معاصر فٍ وهناك كتاب أيضًا ملؤلِّ 
ل فيه صَّ ف   ،623حة  صفعدد صفحاته مع الفهرست يصل إىل ،ل وكبريمفصَّ  أيضاً هذا الكتاب كتابٌ  ،علي  

 .أيضاً  اً جدَّ  ةهمَّ افعة واملوهو من الكتب الن رهِ همِه وتصوُّ حبسِب ف  الرَّجعة القول يف موضوع 

  :َلثةهي هذه الكتب الثَّ الرَّجعة ب في ت  الك    أهمّ أقول بأنَّ  يمكن أنْ  

  .يخ اإلحسائيللشَّ الرَّجعة صمة و رسالة في العِ  -
  .ندالسَّ َحمَّد ميخ عاد للشَّ مَ  وال رو بين الظهالرَّجعة  -
  .ادة عليّ السَّ  عبدون لرعد اؤ لبنَّ ا هفضَ رَ  رٌ جَ حَ الرَّجعة  -

 كل    دةعد عبد السَّار األستاذ و  ،ندالشَّيخ ُممَّد السَّ  ،األحسائيالشَّيخ  :نيفواحد من هؤالء املؤلِّ  كل  
ومن  ،يثداوايات واألح للرِّ عهِ تب  ت ومن خاللِ  ،لآليات عهِ تتب   ه من خاللِ فني وضع رؤيت  واحد من هؤالء املؤلِّ 

وا لشكَّ وقد   ،وعا املوضة هبذلق  وردت هلا عُ  أيضاً  ث أخرىيدوأحاالرَّجعة ملقارنة فيما بني أحاديث خالل ا
 ،ندالسَّ  مَّدلشَّيخ ُم  ا كتبهُ   اُف عمَّ تلاإلحسائي ي الشَّيخُ  ما كتبهُ  ،رخهم عن اآلأحدُ فيها ًة يتلف وصور  رؤيةً 

 لذلك ال ،عهمف مختلقد أو صُّور  معهم يف بعض الفقُ تَّ قد أانا  ،ادةاألستاذ رعد عبد السَّ  تبهُ وكذلك ما ك  
مي يف الكتاب الكر ات ت من آيالبي من أحاديث أهل  ما فهمُتهبنيِّ كتبوه وسأُ   الَّذيأقف طوياًل عند  ريد أن  أُ 

 لربَّ فة لكتب املهمَّ اىل هذه شري إأُ  ين أحببت أن  لكنَّ  ،شاء اهلل تعاىل يف احللقات القادمة إن  الرَّجعة ع و ضمو 
  :هي بتالكُ  هِ هذو  ،الرَّجعةيف ت هل هناك من ُكُتٍب أُلِّفت وُكِتب   يسأل سائلٍ  ُربَّ  أو باحثٍ 

رٌف هو منحو  ،ةيخيلشَّ ا ملدرسةِ ا سُ مؤسِّ اإلحسائي هو  الشَّيخُ و اإلحسائي الشَّيخ  ول كتبهُ الكتاب األ
  .ةينيَّ ة الدِّ ؤسَّسنظر امليف 

إلشكاالت ا ثار عليهولكن هو أيضاً تُ  ،من مراجعنا املعاصرينوهو ند السَّ مَّد لشَّيخ ُم  لاآلخر الكتاب 
 ،ليست عيباً  ةُ واإلخباري   ،جل ليس إخباريا  الرَّ ولكن   ،غايلمُ  ه إخباري  أنَّ ب لون عنهو قي ،يَّةنية الدِّ ؤسَّسمن امل

 ؟من أينف ا األصوليةُ أمَّ  ،يتهل البر أاإىل أخب نسبةً  اإلخباريةُ  ،ما هي بعيب اإلخباريةُ  ،عيبهي ال األصوليةُ 
 ،يف مجلة األخبارهي بيت لأصول أهل ا ،هي أصول أهل البيت قولوا األصولي   دوا أن  اإذا أر  األصوليةُ 
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ح هذا املصطل ،واصبنَّ تنا من الجاء  فقد هذه صول ا األأمَّ  ،ل والفروعتشمل األصو  ،فاألخبار عنوان أعم
هذا الـُمصطلح نسبًة إىل أخبار فون أمَّا اإلخباري   ،واصبالنَّ  نجاءنا م املصطلح هذا (ونصولي  واأل األصويل  )

ما  ،وأصول الفقهل الكالم و أص :نيم  ل  سوا عِ صب أسَّ او فالنَّ  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ  أهل البيت
وهنم سمُّ عادية ألهل البيت يُ مُ ـال ني يف املدرسةِ م  ل  كون هبذين العِ تمسَّ ي نالَّذياء لمالعُ  ،نيى باألصول  سمَّ يُ 

 ،نيم  ل  ون هبذين العِ كيضًا يتمسَّ يعة ألماء األصولية عند الشِّ ألنَّ عُ  ،باألصوليني ومن هنا جاء االسم
  أصولسوا العقائد فجعلوا للدين أصواًل أخذوها من علمِ العقائد وفعاًل أسَّ   لتأسيسمِ كون بأصول الكالمسَّ فيت

ت من ذ  خِ والفتاوى أُ  !ناصيب   وأصول الكالم علمٌ  ،ول الكالمت من أصذ  هذه أصول الدِّين ُأخِ  ،الكالم
لذلك  ،رةقشَّ تلك هي احلقيقة امل !واصبالنَّ  نمجاءنا   ناصيب  لمٌ الفقه أيضًا هو اآلخر عِ  لو أصول الفقه وأص

 ،ةت شيعيَّ سي املدرسة األصولية لأنا ال أقول إنَّ  ،ُُم مَّداملدرسة األصولية هي أبعد ما تكون عن آل  جند أنَّ 
 نا إذا أردنا أنولكنَّ  ،صلوا إىل احلقيقةي   ون شيعة حياولون أن  ا األصولي  نؤ فعلما ،ةشيعيَّ  مدرسةٌ  األصوليةُ  املدرسةُ 

 وأنا ال عالقة يل هبذه ،ةينالعرفا باملدرسةِ  ،اإلخبارية سةِ ر باملد ،ةيخيَّ الشَّ  باملدرسةِ  املدرسة مثالً  قيس هذهن
مدرسة  أبعد  أرى أن  س ار ملدا بني هذه أقيسُ لكن حني  ،ال أنتمي إىل أيِّ مدرسٍة من هذه املدارس سار ملدا

  .األصولية املدرسةُ هي د مَّ عن آل ُُم  

 يخي الشَّ عادة تُ ألصوليواملدرسة ا ،يخ اإلحسائيللشَّ  لوَّ األالكتاب ة لكتب املهمَّ ا لذلك هذه
يضاً تقول أرسة األصولية املد نَّ ولك ،يةهو من املدرسة األصولو ند السَّ مَّد ُم  يخ اين للشَّ الكتاب الثَّ  ،إلحسائيا

ِكُل علل إنَّينب ،ُمغايل وال هو والرَّجل ال هو إخباري   ،مغايلبأن ه  وتقول عنه ،ي  إخبار بأن ه  عنهُ  ى الشَّيِخ  ُأش 
البيت  لِ أه على حديثِ  ةي  حلوزو ااعد ء القو اثريًا من اجلهد يف إلققت ويصرف ك  ه يقضي كثريًا من الو  أنَّ السَّند 
ها يمت  قئق ا وتفقد احلقاعهضيِّ يُ  ،هبا ويعتقدُ  جلؤمن هبا الر  يُ الَّيت من احلقائق  تضيع كثري ،احلقائق هكذا وتضيع

 لوالكما يقولون: و  ، بهيل  شأن  الوأنا  ،ذوق يف هذا لهُ هو  ،ةوي  ا عرب القواعد احلوز اولة إثباهتِ ُم خاللِ من 
 .لعاألذواق لبارت السِّ 

ُه ولُه ولكنَّ الرَّجل له طريقتُ  ي إىل اجلو األصويل  هو ينتم صحيحٌ  ،ادة علي  ا األستاذ رعد عبد السَّ وأمَّ 
يعي الشِّ  واجلو   ،يعي العراقيالشِّ  هو صحيح من داخل اجلوِّ  ،بالكامل ة  األصولي   درسة  الف املتُ  ُه الَّيتمنهجيَّتُ 
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 األخرى لهُ  بهِ تُ ة كُ أو يف بقيَّ لكن الرجل يف كتابِه هذا  ،هو جو  املدرسة األصولية األغلب العراقي يف األعمِّ 
تب هي بعيدة عن الكُ  فهذهِ  ،واضح بشكلٍ ة ت ِب وحديث العاالكت جل يتعامل معالرَّ  ،اجلميل العقائدي   هذوقُ 
 مبا يأيت من كالمٍ  أصويل  هو نعم  ،أصويل   هُ ند على أنَّ السَّ  دُممَّ الشَّيخ  صر  ن يُ لو أراد أحّتَّ  ،وق األصويل  الذَّ 

يقولون فيها النتائج كما و  ،ةإخباري  هي النتائج كما يقولون  ،ةئج ليست أصولي  الكن النت ،هاقيمت   اياتِ و الرِّ  دُ فقِ يُ 
رة من دون قشَّ حقيقة مُ  ،هذه هي احلقيقة ،اصيبالنَّ  ع بالفكرِ شب  مُ ـذوق املدرسة األصولية ال حبسبِ  غلو  

 .من دون إضافاتو جمامالت 

  :مي  العل حثِ  الب  يف أحدٍ  قَّ ح   مطتُ ين غ  من أنَّ  قال  ال يُ حّتَّ شري إليهما هناك كتابان آخران فقط أُ و 

قاالت مو أحباث و ي دروس موسوعة القائم هو  (،موسوعة القائم) :ل مناألوَّ هناك كتاب وهو اجلزء 
ة القائم من موسوع) ،طاينالقح طلقون عليه اسميضًا يُ  أأصحابهُ  و هِ ى نفسلع قيطل الَّذي ،تحليدر مشتَّ 

 هقالسم وهو يطله هذا ان عليهم يطلقو  ،سها ت هوحيدر مشت   ،( فكر السيِّد عبد اهلل الح سين القحطاني
من  ،يضاءة البجَّ ار احملد ،إعداد صالح الكاظمي ،اغتيل يف بغدادفقد اآلن ليس موجودًا هو  ،على نفسهِ 

ه  على ليالغينِّ يُ  ،هسبِ حب ياله كل  ى لل   ع  غينِّ يُ  ،جعةحبٌث يف الرَّ و الرَّجعة  كتابُ   ،137إىل صفحة  23صفحة 
 !وهواه هِ قو على ذ تكونثبت أشياء أن يُ  ويريد

 ب نفسهُ لقِّ يُ  أيضاً  لَّذياساعيل محد إأل (،ام اهلل الكبرىأيَّ  ثالث  الرَّجعة ) :هنعنوا صغري اسٌ ُكرَّ وهناك  
النَّاشر  ،ملداد عالء الساإع ،حلسناأمحد  السيِّد (،ام اهلل الكربىثالث أيَّ الرَّجعة ) ،ماينبونه بالي  يلق   صحابهُ وأ

ون على يغن   أيضاً ؤالء ه ،كراس صغري  ،هجري قمري 1434 ،يعز شر والتو والنَّ  ةشركة جنمة الصباح للطباع
 !ياله فيه على ل  يغين   فٍ مؤلِّ  كلُّ ان  هذان الكتاب ،مهواه

  :تبالكُ  ذهِ هب عليهِ فجعة الرَّ لم واطالٍع بشؤونات يكون على عِ  ة ملن أراد أن  لكن الكتب املهمَّ 

 .إلحسائيا يخكتاب الشَّ  -
 .ندالسَّ مَّد الشَّيخ ُم  وكتاب  -
  .ادة علي  األستاذ رعد عبد السَّ  باوكت -
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ت لأنا ق ،أبداً  ،ق معهمفين أتَّ نَّ أ ال يعينهذا  ،الرَّجعة موضوع ت يفب  تِ كُ الَّيت  من أهم الكتب هي هذه 
 ريد أن  ال أُ و ها فاصيلُ توهلا ة لرَّجعاة يف اخلاصَّ  رؤيتهُ الشَّيخ اإلحسائي له  ،قد أتَّفُق معهم رو  بعض الصُّ يف 

هذا سيجعُل و  قشتهامنا من من تفصيل القول فيها وبعد ذلك البدَّ  فيها فالبدَّ  ضتُ إذا خُ  ،أخوض فيها
صة جامعة صورة ملخَّ  ديكمبني أي ن أضعاملطلب وأ ص  خلِّ أُ  أنا أريد أن   ،ريد ذلكوأنا ال أُ اً جد   الربنامج طويالً 

 .املهمَّة احلقَّةِ  عن هذه العقيدةِ 

نت كوَّ تتكون قد  ،احللقة يف هذهابقة و السَّ  ها بني أيديكم يف احللقةِ وضعتُ الَّيت  أعتقد بعد البيانات
 درسةِ صوصًا يف املبار خُ لكِ ايعة الشِّ مراجع  فالحظتم أنَّ  ،الشِّيعةعند علماء الرَّجعة ورة واضحة عن لديكم صُ 

على يعة الشِّ عون شجِّ يُ  وال ،عةلرَّجابون هؤالء ال يعبأ ،طة اآلن واملنتشرةلِّ ساحلاكمة واملت املدرسة ،صوليةاأل
عوا ن مج  ذيالَّ  ،الرَّجعة تبوا عنكن  ذيالَّ و  .!!.تعتقدوا هبا عليكم أن   ه ال جيبُ بأنَّ  :ن هلمو ولويق ،اإلمياِن هبا

يخ الشَّ )وا فيها ذين كتبوالَّ  (، العاملياحلر  ) (،حراينبلشيخ عبد اهلل اال) (،اجمللسي) :إخباريونهم يث داحل
 ،غايلومُ  إخباري  أن ه بعنُه  يقولون مهصويل ولكنَّ ه أأنَّ بهو يقول  (ندد السَّ مَّ ُمالشَّيخ )حّتَّ و  (،حسائياإل
أعتقد و  ،هبم هم اخلاص  م وهواهتُ اهفلهم اجتا (القحطاين)و (اليماين)وأمَّا أولئك  (واألستاذ رعد عبد السَّادة)

عن مراجع و ن كتب بحثون عن يالَّذي ،يبحثون عن مصادرذين لَّ ل خصوصاً  ،ورة باتت واضحةأنَّ الصُّ بذلك 
 .للموضوع

 

 .؟! .ا  دَّ قطة  مهّمة  جِ أنقل الحديث إلى ن  و  

ة اهلل عليه نا الوائلي رمحيخُ ن ش  ملاضية كارون يف احللقة اإذا تتذكَّ  .!!.ُُم مَّدل عند آالرَّجعة موقُع عقيدة 
كاشف   حسنيخ ُُم مَّد الشَّي الهُ قما  صهُ لخِّ موقع هذه العقيدة يُ  ؟لعقيدةا تعالوا ننظر ما هو موقع هذه ،يقول

 ها المن أنَّ ) :درباقر الصَّ  مَّدلسيِّد ُُم  ا نقل عنأو ما يُ  (ال تساوي عنده  فلسا  الرَّجعة أحاديث  أنَّ ) :الغطاء
يؤيد  ،دهُ در يؤيِّ لصَّ باقر ا مَّدُُم   دسيِّ وال ف الغطاءكاشالشَّيخ  نقل هذا أيضًا عن أو يُ  (،قَلمة ظفر وياتس

  .الشِّيعةلماء عند عُ  لرَّجعةِ ا  لنا موقع  بني  ذلك يُ كل    ،مر   الَّذية الكالم بقيَّ  ،أو ،أو ،ةالكلم هذه
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 !؟..م َحمَّدعند آل  الرَّجعةِ ما هو موقع  

 عض  سأنقل لكم ب ،لكاملةورة الصُّ أنقل لكم ا وال أستطيع أن   ظيمموقٌع عُُم مَّد عند آل  الرَّجعةِ موقع 
هذه و  ،م حملاتأعطيكنا أفأمَّا اآلن  ،مَّدالرَّجعِة عند آِل ُُم   موقع   فونعر تسفل الربنامج مُ ن إذا ك  ولك ،ورةالصُّ 

  .ُُم مَّد آلِ  وثقافةِ  يف فكرِ  الرَّجعةِ  ربكم عن موقِع عقيدةِ اللمحات تُ 

  ؟ال أنتم شيعة أم :سؤال أسألكم ال  أوَّ  

  !ديربيعة  الغَ هو التشيُّع أساس  ؟ما هوالتشيُّع  أساس   ،إذا كنتم شيعة 

  ؟غديرال فون بيعةَ ر عأنتم حين بايعتم ت ؟ال فون البيعة أمعر ايعتم تَ بَ  حينَ  -
  ؟مت  ايعب شيء   فأنتم على أيِّ  ،هافون بيعة الغدير وأركانَ ر عإذا كنتم ال ت -
  ؟ةأنِت شيعيَّ  ؟شيعيّ  أنتَ  ؟وأسألِك أنتي ،سألك أنتَ أأنا  -

  ؟عكمساس تشيّ ما هو أ 

السوق  ذهب إىلتينما ن حأنت اآل هل أحسنتم البيعة؟ محني بايعتُ و  ،بيعة الغديرهو التشيُّع أساس 
صغريًا أال  نتذا كُ وإ ؟كأال تعاتبك زوجت ،عاتبك أهلكأال يُ  ،فاسدة إذا جئت بالطماطة ،وتشتي طماطة
 ؟عرهاسِ تعرف  أن   دَّ الب ؟شتيت هذي الطماطةاشلون ا ؟أثول انت ؟تشوف اى ممع  أ انت :يقول لك أبوك

م بالكال ك سيكتفينَّ أباأعتقد ال أف ،ال أدري :ها وقُلتوإذا سألك من أين اشتيت ؟تهاالبدَّ أن تعرف نوعي  
  يف هذه احلالة!!

  ؟ما هي أركاهنا ؟الغدير أركان بيعة ما هيإذاً  ؟أنتم شيعة

 :وهناك فروع ،أصالنهناك  ،ديرهناك ركنان أساسيان لبيعِة الغ
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بَ لِّْغ َما أ نِزَل  ا الرَّس ول  ي ُّهَ أَ يَا ﴿-ةاملائد من سورة والستني السابعةِ  يف اآليةِ  ؟رآنماذا يقول القُ  :أوالً 
ا بَ لَّْغَت َفمَ  َوِإن لَّْم تَ ْفَعلْ -اسلغدير هي األسابيعة -َته  ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالَ 

  .لباملطا ةُ تأيت بقيَّ  ُثَّ  ،رآنالقُ  ؟ل ما هوهذه الرسالة عنواهنا األوَّ -﴾ِرَسالََته  

ذ إالَّ من ؤخ   يُ رآن الالقُ  نَّ تفسري  أهو  بيعة الغديرل لالركن األوَّ  ،لكنها األوَّ ُر  بيعة الغدير أتعلمون أنَّ 
 ؟ملاذا ،األول الركنهو هذا  ،علي  

 الِ وَ  مَّ ه  ه اللَّ اَل وْ مَ  ي  لِ عَ ه ف َ اَل وْ مَ  ت  نْ ك    نْ مَ  هامَ مَ أَ  َلء  مَ الْ وَ  الَ قَ ف َ -:؟نقرأماذا الندبة ماذا نقول و دعاء  يف
َمْن  -؟ص يف بيعة الغديرنَّ لاأليس هو هذا -هلَ ذَ ن خَ ل مَ ذ  اخْ ه وَ َمْن َعاَداه َواْنص ر َمن َنَصرَ  اَلَه َوَعادِ اوَ  نْ مَ 

وكالم اهلل  ،كالم اهلل هو  علي   كالمُ و  ،ة اهللوي  مول يه ة علي  ي  مولو و  ،فعلي  هو املوىل-فَ َعِلي  َمْواَلهك ْنت  َمْواَله 
 .ي  ن عل مِ  إالَّ اهلل م  وا كالتفقه لن  أي ها املسلمون رط يف البيعة أنَّكم لذلك كان الشَّ  ،كالم علي    هو

ني بي ذالَّ الكتاب و  ،لغديراطبة خُ سمعون هذا الكالم من قبل الربنامج ت   مة البثَّ قدِّ يوميًا حنُن يف مُ 
 م  خُ  ل اهلل يف غديررفع رسو ي بعد أن ،ة األعلميمؤسَّسمنشورات  ،767 صفحة (،ألعمالا لباإق) :يدي
 رسول اهلل-واهللِ ه فَ هَ بِ اشَ تَ وا م  ع  بِ تَّ  ت َ اَل ه وَ اتِ مَ كَ حْ م  وَ  هِ تِ اوا آيَ م  هَ ف ْ اَ آن وَ رْ وا الق  ر  ب َّ دَ اس تَ ر النَّ عاشِ مَ -بيدهِ  اً عليَّ 

و ه  ه ف َ اَل وْ مَ  ت  نْ ن ك  مَ  نَّ م إِ ك  م  لِّ عَ م  دي وَ يَ بِ  اهَ ع  افِ رَ وَ  هدِ يَ ٌذ بِ ا آخِ أنَ  يْ الَّذِ  الَّ ه  إِ يرَ سِ فْ ت َ  ح  ضِّ وَ  ي   اَل  اهللِ وَ ف َ -مسِ ق  يُـ 
هو رآن القُ  تفسريُ و  ،هللا كالمُ   علي   وكالمُ  علي   اهلل كالمُ  وكالمُ  ،ة اهللمولوي  هي ة علي  ي  مولو ف-ليّ و عَ ه  ه وَ اَل وْ مَ 
 . هوإالَّ  ،ليّ عالَّ َره  إِ فَ َواهلِل اَل ي  َوضِّح  تَ ْفِسي :اهلل هكذا يقولسول ُ ر و  ،ن علي  فقطمِ 

وهم تفاسريهم موجودة  !روا عن علي  واهلل ما فسَّ  ؟روا عن علي  علماؤكم يف تفاسريهم فسَّ  :أنا أسألكم
أنتم و  ريدالغ بيعة  بذلك لقد نقضوا  ،واصبون وفقًا للنَّ ر سِّ يف ،وآل عليِّ  ت علي  ارواي نكرونويُ  اً يالفون عليَّ 

ُتدافعون عن اخلطيِب الفالين وعن العالـِم الفالين وعن  ،أنتم أيضاً ناقضون لبيعة الغدير ،أنتم معهم .!!.معهم
أنا هنا ال  ،ليس مهمًَّا هذا ،يننتشتمو  ،تسبُّون ين ،خُمالٌف ألهِل البيت التفسري الفالين حني أنتقدُه وأقول إنَّهُ 

  ،لكم عندي أنُتم يف نظري ال قيمة   ،كممن أنُتم حّتَّ أشتكي من سبِّكم وشتمِ  ،كمأشتكي من سبِّكم وشتمِ 
 اهلل ة كما بيَّنها رسولُ هذِه املولوي   (،ه فعلي  موالهمن ك نت  َموال) :لهذا الركن األوَّ  ،لغديرا لقد نقضتم بيعة  
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هذا و  ،هذه الُسلَّطة هلا قانونو  ،ة تعين الُسلَّطةاملولوي   ،رآن هو القانونالقُ  ،عنواهنا األوَّل ،هي يف تفسرِي الُقرآن
 يدور مع علي   رآنُ القُ  ،الُقرآُن عند علي   ،املولوية عند علي   ،رآن عند  علي  تفسرُي هذا القُ  ،رآنالقانون هو القُ 

 ؟من علي   وا التفسري  وأخذ رآن  نا القُ نا وعلماؤ ر مراجعُ هل فسَّ ف ،رآن مع علي  رآن والقُ لقُ ا مع لي  ع   ،ما داريثُ ح  
 ،قونصفِّ وتُ ن و لب  وأنتم معهم تط ،علي   ركوا تفسري  ت لقد .!!.على ذلك م شاهدةٌ هبُ واهلل ما فعلوا ذلك وكت

كن الرَّ هو هذا و  ،الغدير هي هذهِ  بيعةُ  ،الغدير بيعة   الفُ إن هذا التفسري يُ  :يقول الَّذيون يف وجه فقوت
 .لوَّ األ

 ال تعرفون وأنتم .!!.جعةالرَّ و اني هالركن الث ؟بيعة الغدير أتعلمون ما هو نماني الثَّ  كن  ا الرَّ أمَّ 
 ،خرةم مسأنت ،مضحكة أنتم ،هم أيضًا مضحكة ،أيضاً  ن ذلكو فعلماؤكم ال يعر  ،أنتم مضحكة ،ذلك
سم القِ  هذا ؟عة الغديريف بي نقرأو تماذا  ،ود واخلطيب وإىل آخرِه مسخرة أنتم مسخرةدااعر والرَّ أنت الشَّ  ،أنت
كن الرَّ و  ،ن علي  ين متفسري الدِّ  أنَّ  ،لوَّ ألكن الرَّ ا هذا-اَله َموْ فَ َقاَل َواْلَمأل  َأَماَمه َمْن ك ْنت  َمْواَله فَ َعِلي  -:لاألوَّ 
ن َنَصَره َمْن َعاَداه َواْنص ر مَ  دِ ااَلَه َوَعاْن وَ اِل مَ وَ  اللَّه مَّ -:يناكن الثَّ الرَّ  ،عما يتفرَّ  ع عليهِ وهذا يتفرَّ  ،اينالثَّ 

تجاب سيُ سول اهلل هذا دعاء ر  ؟اً عليَّ  ر  ص  ن  اهلل من  ر  ص  ن   مّت ؟مّت ؟ق هذا يف الدنياهل حتقَّ -َواْخذ ل َمن َخَذَله
 بيعة   ونفر عأنتم ال ت ،لرَّجعةاه هي هذ ،يف الرَّجعة هذا ُيستجابُ  ؟عاءمّت ُيستجاب هذا الدُّ  ؟ستجابال يُ  أم

ذه بيعة ه ،هزلةمم أنت !؟ة أنتمسخر م   ضحكة أي  م   شيعة أيَّ  أيُّ  ،تقولون حنُن شيعة ،تعرفوهنا واهلل ما ،الغدير
ن ماذا رآب إىل القُ لنذه ،رآنالقُ  قهصدِّ هذا يُ و الرَّجعة صر يأيت يف هذا النَّ  ،علي اً  ر  ص  اهلل من ن   ر  ص  مّت ن   ،الغدير

 ؟يقول القرآن

ِإنَّا لََننص ر  ﴿-ى يف بعض املصاحف بسورة املؤمنمَّ ستُ  دقو  ،واخلمسني من سورة غافر يف اآلية احلادية
نْ َيا َويَ ْوَم يَ ق وم  اأْلَْشَهاد   يف  لكن ،مةايقالأي يوم يوم يقوم األشهاد -﴾ر س َلَنا َوالَِّذيَن آَمن وا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

-ِإنَّا لََننص ر  -دةتأيت الالم املؤكِّ  ُثَّ  ،للتأكيد وهذِه إنَّا-ِإنَّا﴿-؟: والَّذين آمنواهُ ل  سُ ر اهلل رُ ص  احلياة الدنيا مّت ن  
نْ َيا ِإنَّا لََننص ر  ر س َلَنا َوالَِّذيَن آَمن وا-للتأكيد والالم للتأكيد تأكيدان إنَّا ه ل  سُ ر اهلل رُ ص  ن   مّت-﴾ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 لوهنا عنينقالَّيت لماء واملراجع يف تفاسريهم قوال العُ دعين من أ ؟ُُم مَّدماذا يقول آل  ؟ياة الدنيايف احل
 ؟يف هذه اآلية ُُم مَّدماذا يقول آل  ،يل هبم ن  ال شأ ،واصبالنَّ 
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منشورات  ، الرُبهانابع من تفسريِ ِء السَّ ز جلُ اوأنا أقرأُ لكم من -َعن أَِبي َعبِد اهلل ،اجرَّ ل ابن دَ يمِ ن جَ عَ 
 :الَ قَ  ،َلمسَّ ال يهِ لَ عَ  َعبِد اهلل َعن أَِبي ،َعن َجِميل ابن َدرَّاج-3حديث رقم  ،30صفحة  ،ة األعلميمؤسَّس

نْ َيااِفي  آَمن وا ِذينَ َوالَّ  ِإنَّا لََننص ر  ر س َلَنا﴿ :لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ول  قَ  :ه  لَ  ت  لْ ق    -﴾ْوَم يَ ق وم  اأْلَْشَهاد  َوي َ  ْلَحَياِة الدُّ
ك ارَ بَ ت َ   اهللِ اءَ يَ بِ نْ أَ  أنَّ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ  ،ةعَ جْ الرَّ  يفِ  هللِ اك وَ لِ ذَ  ،ةعَ الرَّجْ ي فِ  اهللِ ك وَ لِ ذَ  :الَ قَ -؟:ادقماذا قال الصَّ 

م  لَ وا وَ ل  تِ م ق  هِ دِ عْ  ب َ نْ مِ  ة  مَّ ئِ أَ وا وَ ل  تِ ق  وَ ا يِ نْ لدُّ ي اا فِ و ر صَ نْ ي    م ا  لَ يرَ ثِ كَ -؟:روامّت ُنصِ -وار  صَ نْ م ي   ا  لَ يرَ ثِ الى كَ عَ ت َ وَ 
 إالَّ لألنبياء  ناك نصرٌ هيوية مل حيدث اة الدن احلييف ،اآلية واضحة ،﴾ر  نص  نَ ا لَ ِإنَّ ﴿-ةعَ الرَّجْ ي ك فِ لِ ذَ وا فَ ر  صَ نْ ي   

ْنِيا َوق ِتل وا وَ فِ ي  ْنَصر وا  ا  َلمِثيرَ كَ َوتَ َعالى  َأَما َعِلْمَت أنَّ أَْنِبَياَء اهلِل تَ َباَرك -:هملبعضِ  أَِئمَّة  ِمْن بَ ْعِدِهم ق ِتل وا ي الدُّ
-لَِّذيَن آَمن والََننص ر  ر س َلَنا َوا ِإنَّا﴿-ْجَعةي الرَّ  فِ َذِلك َواهللِ -:قسماإلمام يُ -َولَ م ي  ْنَصر وا َفَذِلك ِفي الرَّْجَعة

ن ْ -؟مّت   .﴾َياِفي اْلَحَياِة الدُّ

َواْنص ر َمن -:املوجود يف الرِّوايةو املوجود يف اآلية  هو نفس املضمون هذا املقطع من دعاء رسول اهلل
 ذولٌ خم  الَّذي يذُل عليًَّا هو فوإالَّ  ،ي  باخلُذالن املاد  ًا ل عليَّ ذ   من خ  ل اهللذ  مّت خ  -َنَصَره َواْخذ ل َمن َخَذَله

 الِ وَ  مَّ ه  اللَّ -والدةالنا عال ميسل  هذا خل يه  .!!.هخذلتُ الَّيت هي  هُ مَّ أُ  ألنَّ  ،دول  من قبل أن يُ  خمذولٌ  ،من أساسهِ 
مّت  ،قيتحقَّ صر مل هذا النَّ  ،وانصر من نصره-َواْخذ ل َمن َخَذَله َواْنص ر َمن َنَصَره َمن َعاَداه وَعادِ  هااَل وَ  نْ مَ 

 ،الغدير ق بيعةُ هناك تتحقَّ  ،لو  دولة الدُّ  وأنا صاحبُ يقول علي   ،لو  الدُّ  دولةِ يف  ،ةجعق يف الرَّ يتحقَّ  ؟قيتحقَّ 
أليس الَّذين يرجعون هم  ،لو  الدُّ  دولةِ مون يف ن سيتنعَّ الَّذيهم  ،الغدير ا بيعة  و فعر  نالَّذي ،ن ُمضوا اإلميانالَّذي

 ؟كيف ُمضوا اإلميان،اإلميانن ُمضوا الَّذيهم مون يف دولة الدول املتنع   ،وُمضوا الكفر الَّذين ُمضوا اإلميان
 أنَّ أنتم أترون  ،فونر عأنتم بايعتم وال ت ،اما هي أركاهنُ و  ،ا بيعة الغديرو فيعر  أن ،فةعر ملاهو  اإلميانِ  ُمضِ  لُ أوَّ 

 ،يطان بألسنتهمالشَّ  نطقُ ي ذينء الَّ ماللكم هبؤالء املراجع والع ال شأن   !؟ريد من أركان بيعة الغهي ركنٌ الرَّجعة 
هل أنا  ،زوا بني املنطقنيهم وأنتم ميِّ حديثِ  هو منطقُ  اذوه رآنالقُ  هو منطقُ  اذوه ،ُُم مَّدآل  منطقُ  هذا هو

أنقل  أنا ،ُُم مَّد طقون هم آلُ االنَّ  ،محاين  باملنطق الرَّ  قطاال أقول أنا النَّ  ،محاين  أنقل لكم املنطق الرَّ لَّذي ا
هم  ،أنا أنقل لكم منطقهم ؟من أنا ،بأنَّين أنطُق عن اهلل أو أنطُق عن آل ُُم مَّد ولأنا ال أق ،هممنطق  

هؤالء  ،ما شئت سمِّ  ،الشِّيعةرفاء من عُ  ،الشِّيعةمن فقهاء  ،ةيعوغريهم من مراجع الشِّ  ،اطقون عن اهللالنَّ 
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 م يستمعون إىل ناطقٍ هُ  حينئذٍ مَّد ُُم   آلِ  ن منطق  لو نقي افهم إمَّ  .!!.يطان حني يالفوهنمالشَّ  ينطقون مبنطق
 يطانُ نطق الشَّ  ولقد ،يطانالشَّ  نطقون مبنطقِ م ي  فإهنَّ  ،طقوا شيئًا آخر ينأن   اإمَّ و  ،ُُم مَّدهم آل و ينطق عن اهلل 

 كم من هنج البالغةِ ا على مسامعِ تلوهتُ الَّيت ارات بعالوهي األوصياء قبل قليل  سيِّدكما قال   ،مهِ بألسنتِ 
 أخرى كم إىل نقطةٍ أنقل   ريد أن  ين أرى الوقت جيري سريعًا وأُ هذا املوضوع حباجة إىل توسعة لكنَّ و  ،ريفالشَّ 

 .إىل موضٍع آخرو 

 .صلالفا إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذهبُ انية ن  قطة الثَّ قبل أن نذهب إىل النُّ 

  ُّالرَّجعةتوضح لنا موقع عقيدة الَّتي انية قطة الثَّ الن:  

 ،فسري القرآنت لوَّ كن األرُّ ال ،ديريعة الغاين من أركان بالثَّ  كنُ هي الرُّ الرَّجعة قيدة ع   عرفنا أنَّ  بعد أن  
َمْن  َوالِ ) :ملعىناق هذا ّت حتقَّ م ،لغديرابيعة عي لاقي والو لما متثل التطبيق العهنَّ أل ،الرَّجعةاين عقيدة كن الثَّ رُّ وال

بأنَّه موىل كلِّ مؤمٍن  ق هذا املعىنمّت يتحقَّ و  ؟(هَواْخذ ل َمن َخَذلَ  َمن َنَصَره َواْنص ر َمن َعاَداه َوااَله وَعادِ 
هة هذه اجل ،رَّجعةال نم ةتأخرَّ ل امليف املراحوهي  ،لو  الدُّ  ولةِ يف د  يتحق ق ذلك  ؟ومؤمنة على أرِض الواقع

 .األوىل

أنا  ،ُُم مَّدجعة عند آل لرَّ ع اس موقنتلمَّ أن س أو ميكن من خالهلا أن نتحسَّ الَّيت  :نيةاثَّ الجهة ال
كم بأنَّ  نو ن تقولالَّذي أنتم ،أنتم أنتم ،اتواحلسيني   ونني  احلسي ،نو ني  أسألكم أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم احلسي

 ف  رفون ه دعكم ال ت أنَّ ابقة تبنيَّ يف احللقات السَّ  ؟تعرفون احلسني ال ، تعرفون احلسني أمسنيتدمون احلُ 
 ،ارخونصَّ والالطمون والالدمون وال لباكونا أنتمو  لشعراء والرواديد واخلطباءا كم تعتقدون أنتمإنَّ ف   ،نيس  احلُ 

 كَ لِ تْ قَ بِ  وال  ت َ د ق َ قَ لَ )-وإمام زمانكم يقول ،اهلل عليه ني صلواتُ س  احلُ  ت بعد قتلِ ُلح  ة ص  مَّ ألُ  ان أنَّ و ر تتصوَّ 
 علمون أنَّ ني وال ت  س  رات احلُ اون يالثدُ ردِّ تُ  ،نازمانِ  إمامِ  على يدِ ها صالحُ  ،ةمَّ هلذه األُ  فال صالح   (،مََل سْ اإلِ 

 كَ ارَ ت ثَ نَ مِ ا ضَ هَ لي ْ عَ  نْ مَ رض وَ األَ  نَّ أَ ) :د هذا املعىنا أن نردِّ ة يطلب منَّ يارات احلسينيَّ ادق يف الزِّ اإلمام الصَّ 
 فُ ر عوال ت ،معناه د الشعار وال تعرفُ رد  أنت تُ  ،أيضاً  ومينِّ  ! احلسنيثأرُ  منك   بُ طل  أنت يُ  حّت يعين (،كَ مَ دَ وَ 

 ى علىيات ما جر ر  تعرف جمُ وال  ،لطربي  ا من تأريخاملأخوذة سني احلُ  وتبكي على مصيبةِ  ،احلسني هدف  
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 ،ندالسَّ  ا ضعيفةُ ون بأهنولويق ،ك ال يفهموهناباء  طك وخك ومراجع   علماء  سة ألنَّ ني يف زيارة الناحية املقدَّ احُلس  
ظاهرة  جمرَّد عبارة عنوالرَّادود اللي[  اللي خابصنا]ر عالشا أنت ؟أنت ماذا عندك ؟سنيعندك من احلُ  فماذا
ماذا  ؟سنياحلُ  بجعةِ الرَّ  وما عالقةُ الرَّجعة ماذا تعرف عن  ،مه  فـ   من دونِ و وعي  من دونِ  ،ة ال أكثرصوتي  
نا لماؤنا ومراجعُ ها علينا عُ فتح أفواه  الَّيت رة دِ ك  ال يونمن العُ  ألنَّك تأخذُ  ؟ملاذا ،شيئاً  فُ ر عت ك الإنَّ  ؟تعرف

 .!!.همدُ هم وتعبُ مصنِّ ن أنت تُ الَّذيالكرام 

 :ناأعناق يسين فِ الح   إلى حقِّ  شير  ت  م َحمَّد  آلِ  نْ أقرأ عليكم نصوصا  عَ  

 ينِ سَ ح  ال ة  ارَ يَ زِ )-أيضاً  اتار ييف غري كامل الزِّ ات و يار يف كامل الزِّ  ثدق واألحادياعن إمامنا الصَّ 
 (.لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  نْ مِ  ةِ امَ مَ اإلبِ  ينِ سَ ح  لْ لِ  رُّ قِ ن ي  مَ  لِّ ى ك  لَ عَ  ةٌ بَ اجِ وَ 

ن مِ  ةِ امَ اإلمِ ن بِ يسَ ح  لل رُّ قِ ي  ن مِ ؤْ م   لِّ ى ك  لَ عَ  ضٌ رَ ت َ فْ م   ه  انَ يَ ت ْ اِ  نَّ إِ ين فَ سَ الح   برِ قَ  ةِ ارَ يَ زِ نا بِ تَ يعَ وا شِ ر  م  )
 (.اهلل

 :ق لت   ؟ينسَ ح   الرَ ب ْ ق َ  نَ يِ وْ ز  ت َ  ديعِ سَ  مَّ أ   ايَ -:محسيةاأل دٍ يسع اطب أمَّ ادق يُ اإلمام الصَّ -يدعِ سَ  مَّ ا أ  يَ )
 .(اءسَ النِّ وَ  الِ جَ ى الرِّ لَ عَ  ةٌ بَ اجِ وَ ين سَ الح   برِ قَ  ةَ ارَ يَ زِ  نَّ إِ فَ -ديعس   يا أمَّ  وريهز  -يهرِ وْ ز   :الَ قَ ف َ  ،نَ َعم

زيارة -هتَ ارَ يَ زِ  كَ رَ ت َ  نيمَ ول فِ ق  ا ت َ مَ  ،اكدَ فِ  ت  لْ عِ ج   :ت  لْ ق    ،قادِ ا الصَّ نَ امِ مَ ن إِ عَ  ،يبِ لَ حَ  ال نَ عَ )
هو  بأمرٍ -هو لَ مر  ه  أَ بِ  فَّ خَ تَ اسْ ا وَ نَ قَّ عَ وَ  اهلل لَ و س  رَ  قَّ عَ  دْ قَ  ه  نَّ إِ  :ولق  أَ قال:  ؟كلِ ذَ  ىلَ عَ  ر  دِ قْ و ي َ ه  وَ -نيس  احلُ 
 .اقَّنَ َرس وَل اهلل َوعَ  َعقَّ -فَّ بأمٍر جيب عليِه أن  يُنفِّذهُ يعين استخ ،له

 انَ ة كَ نَّ ل الجَ خَ دَ  إنْ ن وَ امَ يْ اإلِ  صَ قَ ت َ نْ م  ين دِّ ال صَ قَ ت َ نْ م   انَ وت كَ م  يَ تَّى حَ ين سَ الح   برَ قَ  أتِ م يَ ن لَ مَ )
 (.ةنَّ ي الجَ ين فِ نِ مِ ؤْ م  الْ  نَ وْ د  

ا يَ )-أنا أسألك ؟احلسني معرفةِ  ني أو من دونِ س  احلُ  وأنت تعرفُ هبا  منك أن تزور   ادُ ر يارة يُ هذه الزِّ 
ا  فَ ارِ ين عَ سَ الح   ارَ ن زَ مَ  ،ينسَ الح   رَ ب ْ ق َ  ارَ زَ  نْ مَ ) (،ةفَ رِ عْ ى مَ لَ ا إِ يهَ فِ  اجٌ تَ حْ م   تَ نْ أَ  وَ الَّ إِ  ة  كَ رَ ن حَ ا مِ يل مَ مَ ك  
  .فة البسيطةر عامل ،ةليَّ فة األوَّ ر عامل على األقل   ؟ال مطلوب منك املعرفة أم (هقِّ حَ بِ 



 

 3يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق57: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

31 
 

 ؟جعةالرَّ ذا تعرف عن ما ؟ين  سينت حُ أ ؟ملاذا ،الرَّجعةة البسيطة أن تعرف ليَّ فة األوَّ ر عاملمن أوائل شروط 
 نيس  وتعرف احلُ  نيس  حلُ ازور ك تعي أنَّ ك تدَّ مسخرة ألنَّ  ،الكلمة أنت مسخرة بتمام معىن ،شيئاً  فُ ر عال ت

 ،ُُم مَّد آلِ  لك عنل ُ نقِ ت   نابر الممن  تأخذه هُ فُ عرِ ت الَّذي كلُّ   .!!.يئاً ك ال تعرُف شني ولكنَّ س  وتبكي على احلُ 
ا   .!!.فنيتنقل لك عن املخالِ وإمن 

 يارات يف املفاتيح ضعيفةاألدعية والزِّ  توإن كان-اجلنان حعندك مفاتي ؟مفاتيح اجلنان ماذا تقرأ يف
 ب  ح  تسيُ  الَّذي الدعاء ،عن إمامنا العسكري   ،من شعبان ثلااليوم الثَّ  لايف أعم-حبسب قذارات علم الرِّجال

خذ آ-:ةرَ ب ْ العَ  يل  تِ قَ )-؟يف مولد احلسني ماذا تقول ،ءاهدالشُّ  سيِّدشعبان يف مولد  من ثلاقرأ يف اليوم الثَّ يُ  أن  
 مقطعٍ  صورةُ هي  ةرَّ الك  -ةرَّ كَ لْ  امَ وْ ة ي َ رَ صْ النُّ بِ  ودِ د  مْ مَ الْ -نيس  هو احلُ -ةرَ سْ األ   يِّدِ سَ ة وَ رَ ب ْ العَ  يلِ تِ قَ -اجةموطن احل

ل تعرف ما هو تعويض ه ،نيس  تل احلُ سني وتبكي على ق  أنت تبكي على احلُ -هِ لِ تْ ن ق َ ض مِ وَّ عَ م  الْ -الرَّجعةمن 
تعويض  هيالرَّجعة أنت تعرف أن ! ؟ماذا أقول لكم [ااااايا] ،الرَّجعةهي تعويض قتل احلسني  ؟نيس  قتل احلُ 

َرة َوَسيِِّد األ ْسَرة-:سيأيت توضيُحهاالرَّجعة و من  مقطعو  صورةهي ة هذه الكرَّ و  ،نيس  احلُ  لِ تقل  قَِتيِل الَعب ْ
ة الحظوا أمهي  -هلِ سْ ن نَ ة مِ مَّ ئِ األَ  أنَّ -؟عن قتلهِ  ض  وِّ ماذا عُ -ِمن قَ ْتِلهِ  اْلم َعوَّضِ  اْلَمْمد وِد بِالنُّْصَرة يَ ْوَم اْلَكرَّة

 ،ا بني القتل والدمو قفر   ،ضعوَّ ني ال يُ س  احلُ  دمُ ف ،همِ د  لِ  اً ضو  ليس عِ و قتل احلسني لض و  عِ هو التعويض  ،الرَّجعة
التعويض هو لكن هذا  ،ضعوَّ ني ال يُ س  احلُ  دم (،السَََّلم  َعَليَك يَا ثَاَر اهلل واْبَن ثَارِه) :دُم احُلسني هو دُم اهلل

-ة من نسلهِ مَّ األئِ -األَِئمَّة ِمن َنْسِله أنَّ -؟ماذا-ِمن قَ ْتِلهِ  اْلم َعوَّضِ -نيساحلُ  ذي جرى علىللَّ و  ،ة القتللعملي  
عويض ملعاين هي ت  ا هذهو  ،الرَّجعةمة يف وبة هي من املراحل املتقدِّ األو -هتِ بَ وْ ي أَ فِ  ه  عَ مَ  وزَ فَ الْ ه وَ تِ بَ رْ ي ت   اء فِ فَ الشِّ وَ 

ا مدى و ر تتصوَّ  عون أن  تستطي-ِفي ت  ْربَِته َواْلَفوَز َمَعه  ِفي َأْوبَِته َوالشَِّفاءَ ِمن َنْسِله  أنَّ األَئِمَّةَ -نيس  عن قتل احلُ 
ن و ين يقولذؤالء الَّ ه ،هؤالء يهذون !؟..هاتسني كم هي أمهيَّ حني تكون تعويضًا من اهلل لقتل احلُ الرَّجعة أمهية 

 ؟ةسينيَّ أنِت حُ  ؟سيين  حُ  أنت   ،معلى ألسنتهِ  طق الشيطانُ هؤالء ين ،نهؤالء يهذو  .!!.هلا قيمة  ال  الرجعة   بأنَّ 
من  ركنٌ الرَّجعة  فون أنَّ ر عت ؟أنتم شيعة ؟سنيتعويض عن قتل احلُ الرَّجعة  فني أنَّ ر عت ؟الرَّجعةني هذا عن تعرف

ث ،أنا مل أنقل لكم عن الشَّافعي مثل ما يفعلون ،كمراجعوا أنفس   ؟نتم شيعةأ ؟لغديراأركان بيعة  م كأنا ُأحدِّ
اجلنان أعمال اليوم  أخرجوا مفاتيح   ،تكمو يا املصدر موجود يف بذوه ،مكأنتم راجعوه بأنفس ،ُُم مَّد آلِ  ثِ يدحب
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َرة َوَسيِِّد األ ْسَرة-:عليه وسالمهُ  اهللِ  واتُ لص عن اإلمام العسكري  والدعاء مروي    ،عبانشث من لاالثَّ   قَِتيِل الَعب ْ
 َوالشَِّفاءأنَّ األَِئمَّة ِمن َنْسِله  ِمن قَ ْتِلهِ  اْلم َعوَّضِ -جعةلرَّ ا عناحلديث أيضًا -اْلَمْمد وِد بِالنُّْصَرة يَ ْوَم اْلَكرَّة

-الرَّجعةيعين  بعد قائمهم وغيبته-هتِ بَ يْ غَ م وَ هِ مِ ائِ قَ  عدَ ه بَ تِ رَ ت ْ عِ  نْ مِ  اءِ يَ صِ وْ األَ وَ  ِفي ت  ْربَِته َواْلَفوَز َمَعه  ِفي َأْوبَِته
وا ض  رْ ي   ار وَ الثَّ  وار أَ ثْ ي َ وَ  اأَلْوتَار واَحتَّى ي درِك  -الرَّجعة ؟حيدث ماذا بعد الغيبة وبعد القائم-َوَغْيَبِتهبَعَد قَاِئِمِهم 

  .حلقائقا هذهِ  أن تعرف   البدَّ فاً نيَّ نت حسيإذا كُ  ،الرَّجعةه يف لُّ هذا كُ -اربَّ جَ  ال

 ! ؟ أنتسيني  ح    أيُّ وإالَّ  -
  !!ينسَ ارات الح  ده يا لثتردّ  الَّذيشعار الف معنى ر عال ت -
  !!ينسَ ال تعرف معنى هدف الح   -
ام يتحدُّث كن اإلمل ،من ه  ال أدري مَ و اإلمام الصادق يقول عنهم  ،اتخصيّ لماء وشس ع  قدِّ ت   -

 ، أحدا  ا ال أ شخِّص  أن ،دري أال ،ر بَّما أنت ت قدِّس واحدا  منهم ،عن عدد كبير من مراجع التقليد
  !!هابِ وأصح ينِ سَ ح  يزيد على ال من جيشِ  أضّر على الشِّيعةِ  يقول بأنَّهم

  !!كفأنت ال تعرف معنى شعارِ  -
  !!يطانينطق عن الشَّ  تأخذ وتستمع إلى ناطق  و  -
  !!أصحابهو ين سَ لح  ا من جيش يزيد علىالشِّيعة على  أضرّ ه م ومراجع  لماءترجع إلى ع  و  -
بكي على ك تَ أنَّ ب لو قتسين وأنت الح   هي تعويض عن قتلِ  يتالَّ الرَّجعة ة ال تعرف موقعيّ و  -

  !!سينالح  
  !؟ينسَ فماذا تعرف عن الح   -
حسيني ] ؟نيّ سينت ح  أ ،ثيرن األباو  ها ينقلها لك الخطيب من الطبريّ ي عليكبتالَّتي والمصيبة  -

 !!ءكمأخطا حواراجعوا وصحَّ  ،كمراجعوا أنفسَ  ،[كر    چأنت حسيني  ،يك عمّ  ر   چ

  :رة الجامعة الكبيرةايإلى الزَّ  أعود
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ة هويَّ  ،افعيلوائلي عن الشَّ ث عنها ايتحدَّ  الَّيته ال هذالتشيُّع ة ويَّ د لك هُ دِّ يارة اجلامعة الكبرية حتُ الزِّ 
  قوالً هللارسول  بنيا  ينعلِّم !.!.لملكاا غُ يلالقوُل البوهي  اهلادي ابن عليِّ ُُم مَّد ابن  هنا عند عليِّ التشيُّع 

ماذا تاطب إمام  ؟ةمَّ ئِ طب األ  اذا تُ ما ،املالبليغ الك   هذا هو القولُ  ،أقولُه بليغاً كاماًل إذا ُزرُت واحداً منكم
  ؟ةالكبري  اجلامعةُ  يارةُ ماذا تقول الزِّ  ؟لي اً وآل علي  اطب ع  تُ  اذما ؟زمانك

  ،ةر ايز ال ون هذهابون حني تقرأكذَّ -مك  د  هِ شْ أ  وَ  اهلل د  هِ شْ أ   ،يتِ رَ سْ أ  ي وَ الِ مَ ي وَ لِ هْ أَ ي وَ مِّ أ  م وَ ت  ن ْ ي أ  بِ أَ بِ )
بعون تت   مكألنَّ  ؟ملاذا ،ابونكذَّ   ،ابون أنتمكذَّ مرَّة  ابون وأقول إىل تريليون كذَّ   ،ابونكذَّ   ،ابونكذَّ   ،ابونابون كذَّ كذَّ 

 ،ابونذَّ ك  ،من هؤالء العلماء كمون دين  ذتأخ ،ابون أنتمفكذَّ  !ةً همَّ ليست مُ الرَّجعة  بأنَّ  نو قولن يالَّذيالعلماء 
ا يهَ فِ  يسَ لَ  ة  اءَ رَ ي قِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ  ،هُّمفَ ت َ  يهِ فِ  يسَ لَ  م  لْ ي عِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ )-؟ة ماذا تقولري بالك اجلامعةُ  يارةُ ز ال
 أال ال خري   ؟ال رون فيها أمتتدبَّ يارة اجلامعة ن الزِّ و أحني ت قر .!! (.ركُّ فَ ا ت َ يهَ فِ  يسَ لَ  ة  ادَ بَ ي عَ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ  ،ربُّ دَ تَ 

ن و بتكذ-أ ْشِهد  اهلل ،بِأَِبي أ نْ ت م َوأ مِّي َوَأْهِلي َوَماِلي َوأ ْسَرِتي-؟:بريةيارة اجلامعة الكماذا تقول الزِّ  ،كمقراءتِ يف 
ا مَ بِ م وَ ك  بِ  نٌ مِ ؤْ ي م  نِّ أَ -:كمزمانِ  إمامِ  ىل رسول اهلل وعسول اهلل وآلِ وتكذبون على ر -أ ْشِهد ك موَ -على اهلل

م ْؤِمٌن ِبك م َوِبَما آَمْنت م ِبه َكاِفٌر -د لك اإلميان والكفريارة هنا حتدِّ الزِّ -هم بِ ت  رْ فَ ا كَ مَ بَ م وَ ك  وِّ د  عَ بِ  رٌ افِ ه كَ بِ  مت  نْ آمَ 
م ك  بِ  فٌ رِ تَ عْ م م  ك  فَ الَ خَ  نْ مَ  ةِ لَ ََل ضَ بِ م وَ ك  نِ أْ شَ بِ  صرٌ بِ تْ سَ م  -:ثيارة تتحدَّ تبدأ الزِّ  ُثَّ -ِبَعد وِّك م َوَبَما َكَفْرت م ِبه

ن و أتقر  ،ابون أنتمكذَّ   ،جعةرَّ ه يف اللُّ هذا كُ -مكَ تِ لَ وْ دَ ٌب لِ قِ تَ رْ م م  ك  ِر مْ أِلَ  رٌ ظِ تَ نْ م م  ك  تِ عَ جْ رَ ٌق بِ دِّ صَ م م  ك  ابِ يَ إِ بِ  نٌ مِ ؤْ م  
فركم كُ   إميانكم وأنَّ  نَّ بأ وأنتم تقولون ،ول لكم هذايق إلمام اهلاديوا ،لعلماءيارة وتعتقدون بأقوال هؤالء االزِّ 

 ،نفس الوقت ني وكافرين يفكون مؤمن نأن   البدَّ  حننُ  ،ُُم مَّدآل  ر بهِ ف  وما ك  ُُم مَّد ع على ما آمن به آل يتفرَّ 
 ،غضوالبُ  حلبُّ ا إالَّ  ينُ وهل الدِّ  ،والرباءة الواليةُ  هي هذه ،الزِّيارة هكذا تقول ،همبغريِ  ونكفرُ ُُم مَّد بآل  نؤمنُ 

أَنِّي م ْؤِمٌن ِبك م َوِبَما آَمْنت م ِبه َكاِفٌر ِبَعد وِّك م َوَبَما َكَفْرت م  أ ْشِهد ك موَ أ ْشِهد  اهلل -:والرباءة  الواليةُ ين إالَّ وهل الدِّ 
-م ْؤِمٌن بِِإيَاِبك م-:حني تقرأ هنا أنت ،هذا هو املعىن ،اهبِ  كفرُ ي   الَّذيب كم وأكفرُ أؤمن برجعتِ  ينيعين أنَّ -ِبه

َكاِفٌر -:همعدوُّ هو  ؟ُُم مَّدآل ألنَُّه من الَّذي يكفُر بإياِب  ،به رُ كفُ لت بأنَّك تقُ  باإلياب أنت   يكفرُ  الَّذي
إىل عبارات  (،لَِتَكمم ْؤِمٌن بِِإيَاِبك م م َصدٌِّق ِبَرْجَعِتك م م ْنَتِظٌر أِلَْمرِك م م ْرَتِقٌب ِلَدوْ  ،ِبَعد وِّك م َوَبَما َكَفْرت م ِبه

ين لكنَّ  ،أعود إليهاتة سالعو ب ايف الكتالرَّجعة عقيدة  ةِ سأعود إليها حينما نبحث عن موقعيَّ  ،زيارةأخرى يف ال
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 ،ةِ ت والع الكتابِ  يف ثقافةِ  لرجعةِ ا عقيدةِ  ة  ص لكم موقعي  شخِّ ة تُ طوطًا عامَّ أعرض بني أيديكم خُ  ريد أن  اآلن أُ 
-أَنِّي م ْؤِمٌن ِبك م َوِبَما آَمْنت م ِبه َكاِفٌر ِبَعد وِّك م َوَبَما َكَفْرت م ِبه أ ْشِهد ك موَ أ ْشِهد  اهلل -:حني تقول هنا فإذاً 

لماء ء العُ وأيضًا هؤال ،ر هبم ومبا يقولوننكفُ  فعلينا أن   !ةجعالرَّ  ةُ قضيَّ هي اصب علينا و لنَّ ا هنوأكثر شيء يثريو 
نا لكنَّ  ،يف هذه اجلهة أو يف اجلهات األخرىُُم مَّد ولون خبالف ما يقول آل قم يمعهم ألهنَّ دخلون ي   األعالم

  القليل  جعة إالَّ لرَّ ا خفونيستس مراجعنا الِكرامو اؤنا األعالم ُعلم جلهةا يف هذه ،ث عن الرَّجعةاآلن نتحدَّ 
ند كتب  السَّ مَّد ُم  شيخ الوإذا كان  ،تعرفونه أنتم الَّذيالرسي  اجلوِّ  م خارجُ هُ فـ  ن كتبوا الَّذيوالحظتم  ،منهُ مِ 

والشِّيخ اإلحسائي يقولون ما يقولون  ،ن عنهو ة فهم أيضًا يقولون ما يقولينيَّ ة الدِّ ؤسَّسداخل املكتابًا وهو 
ذاً إ-(يَاِبك م م َصدٌِّق ِبَرْجَعِتك مم ْؤِمٌن بِإِ ) (،م ْؤِمٌن ِبك م َوِبَما آَمْنت م ِبه َكاِفٌر ِبَعد وِّك م َوبََما َكَفْرت م ِبه)-:عنه

ة همَّ مُ الرَّجعة كيف ال تكون و  ؟واجبة الرَّجعةُ عقيدُة تكون فكيف ال  ،اء من منظومة اإلميانأجز هي هذه 
 الشِّيعيَّة؟ساسية يف العقيدة وأ

 هُ ه وقال  ب  تم إىل ما كت  عماست أنتم :دوقيخ الصَّ للشَّ  (،يعةلشِّ ا صفات) :تعالوا معي إىل هذا الكتاب
 ال جيبُ و  ،ليس واجباً و  ،انليس شرطًا يف اإلميو  ،أي االعتقاد بالرجعة التشيُّعليس شرطًا يف  هُ لماؤنا أنَّ عُ 

 تعالوا ،ضا اإلمام الرِّ يتفوا نستلتعا ،يف أحسن األحوال ،اءلمالعُ و  كلمات املراجعهي  هذه  تأليس ،به االعتقادُ 
قَاَل  :َعن الَفضل اِبن َشاَذان قَالَ -:هنا املرجع احلقيقي ،[كـرُ ُچالـ]ال إىل املراجع  قيقيرجع احلنذهب إىل امل

يق  لِ  يَ ا اَل مَّ عَ  ه  هَ زَّ ن َ ه وَ نْ عَ  يهِ بِ شِ ي التَّ فِ نَ اهلل وَ  يدِ حِ وْ ت َ بِ  رَّ ق َ أَ  نْ مَ -احسبوا معي-رَّ ق َ ن أَ مَ  :َعِليُّ ابن  م وَسى الرَِّضا
اِد بَ العِ  الَ عَ ف ْ  أأنَّ ر وَ دَ القَ وَ  اء  ضَ قَ الر وَ مْ األَ وَ  قَ لْ خَ  الوَ  ةيئَ شِ مَ الْ وَ  ةادَ رَ اإلِ ة وَ وَّ الق  وَ  لَ وْ حَ  ل اه  لَ  نَّ أَ بِ  رَّ ق َ أَ ه وَ بِ 
 ةَ مَّ ئِ األَ وَ  ا  يَّ لِ عَ  نَّ اهلل وأَ  ول  س  ه رَ وآلِ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ دا  صَ مَّ حَ م   أنَّ  دَ هِ شَ ن وَ يوِ كْ تَ  قَ لْ  خَ ير اَل دِ قتَ  لقَ خَ  ةٌ وقَ ل  خْ مَ 
 رَّ قـ  أ  و   ،ةع  الرَّج  بِ  رَّ قـ  أ  و  -ةعَ الرَّجْ بِ  رَّ ق َ أَ وَ  ئِرابَ الكَ  بَ نَ ت َ اجْ م وَ ه  اءَ دَ عْ أَ  ىادَ عَ م وَ ه  اءَ يَ لِ وْ ى أَ الَ وَ اهلل وَ  ج  جَ ح   ه  دَ عْ ب َ 
ر بْ ي القَ فِ  ةِ لَ اءَ سَ م  الْ اج وَ رَ عْ مِ الْ بِ  نَ آمَ ين وَ تَ عَ ت ْ م  الْ وَ ة عَ الرَّجْ بِ  رَّ ق َ أَ وَ -:تافاصهذه املو إىل انتبهوا ، ةع  الرَّج  بِ 
َزان والََبعِث والنًّش ورار النَّ وَ  ةِ نَّ الجَ  قِ لْ خَ ة وَ اعَ فَ الشَّ وَ  ضِ وْ الحَ وَ  و ه  اب ف َ سَ الحِ و  اءِ زَ الجَ وَ  َوالصَِّراِط وال ِمي ْ
 رَّ ق َ أَ وَ ) :هو التشيُّعشرائط  أحدف ،هو املؤمن اذيعي وههذا هو الشِّ -يتبَ ال لِ هْ نا أَ تِ يعَ ن شِ و مِ ه  قَّا  وَ حَ  نٌ مِ ؤْ م  
 ؟[وهذا منطق رمحاين   ،يل هذا منطق شيطاين  ـو گك ما تـعلى والدي رمحة ؟منطق شيطاين   هذا.!! (.ةعَ الرَّجْ بِ 
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هذه فتوى من اإلمام  ؟ يلبنيِّ  ؟وهذا منطق شيطاين   خلزعبالت هذا منطق رمحاين  ا هذهو لكتب ا يعين هذه
خبالف الشِّيعة بار مراجع ت علينا كلمات كِ وعشرات ومرَّ ت وعشرات نا عشرا؟ قرأيعيمن هو الشِّ  ،ضاالرِّ 

فما الرَّجعة يعين إذا مل يقر ب-(َحقَّا   فَ ه و م ْؤِمنٌ )-التشيُّعأحد شروط -(ةعَ الرَّجْ بِ  رَّ ق َ أَ وَ ) :التشيُّعهذا هو  ،هذا
 اإلقرارُ  ،عهِ تشيُّ ص يف هناك نق ،البيتأهل ِ  من شيعةِ  ا هووم ،يف إميانهِ  هناك نقص .!!.اً هو مبؤمن حقَّ 

 لِ َحقَّا  َوه و ِمن ِشيَعِتنا َأهْ  فَ ه و م ْؤِمنٌ )-ريبعالحظوا هذا الت ،التشيُّعيف  شرطٌ و  ،يف اإلميان شرطٌ هو  بالرَّجعةِ 
 (.الَبيت

ية رواية واالرِّ  (دوقيخ الصَّ ين للشَّ دِّ ال كمالُ )هو الكتاب هذا  ،هاأنقر حنن رارًا مِ  ،وايةرون هذه الرِّ تتذك  
 ينَ رِ ظِ تَ نْ م  الْ ه وَ تِ امَ مَ إِ بِ  ينَ لِ ئِ اه القَ تِ بَ يْ غَ  انِ مَ زَ  لَ هْ أَ  نَّ إِ  ،دالِ ا خَ بَ ا أَ يَ -:جادلي عن اإلمام السَّ باالد الكيب خ  أ
 تْ ارَ ا صَ ة مَ فَ رِ عْ مَ  ال وَ امِ هَ ف ْ األَ وَ  لِ و ق  لع  ن ام مِ اه  طَ عْ أَ  ىالَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  اهلل نَّ ألَ  انْ مَ زَ  لِّ ك    لِ هْ أَ  نْ مِ  ل  ضَ فْ ه أَ ورِ ه  ظ  لِ 
 اهللِ  ولِ س  رَ  يّ دَ يَ  ينَ بَ ين دِ اهِ جَ م  الْ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  انْ مَ لزَّ ا كَ لِ ي ذَ م فِ ه  لَ عَ جَ ة وَ دَ اهَ شَ مَ الْ  ةِ لَ زِ نْ مَ م بِ ه  دَ نْ عِ  ة  بَ يْ الغَ  هِ بِ 
 لِ ِتنا َأهْ َحقَّا  َوه و ِمن ِشيعَ  ِمنٌ فَ ه و م ؤْ )-ىل جانبإ-ا  قَ دْ ا صِ نَ ت   عَ ي ْ شِ وَ  ا  قَّ حَ  ونَ ص  لِ خْ م  الْ  كَ ئِ لَ وْ أ   ،فيِ السَّ بِ 

فهل  ،ماتدِّ ط واملقلشرو اي ه هذه ؟تكونوا من هؤالء تريدون أن   ،العبارات نفسو  ،نفس التعابري-(الَبيت
من وا كونُ ي   ن أن  ع ميكهؤالء املراج ،سألكمأنا أ ؟سيكونون من أصحاب هذه األوصاف ءالهؤ  نتوقع أنَّ 

 ريليونتاحد من ولو بو  بوينكذ  و  ،ي احلقائقه وهذه ،واياتهذه هي الرِّ  ،ال ميكن ؟أصحاب هذه األوصاف
  .؟!.ةقم  ة ال لُ يم  ق  تريليون تريليون لُ 

  ؟لونهذه هي الحقائق فماذا تقو  

  !يف بيعة الغدير هم  مُ  ركٌن عقائدي   الرَّجعةُ  -
  !سنيعويض عن قتل احلُ هي ت   الرَّجعةُ  -
ض و  عِ وال ،سنيض احلُ عوَّ مُ ـ والض هو اهللعوِّ مُ ـال ،الرَّجعةسني باحلُ ض عن قتل عوِّ اهلل يُ  ؟كم قيمتها -

  ؟ي  ها احلقيقع  وقِ م أفهم   ستطيع أنهل أف ،نيس  احلُ  بسعةِ و  اهلل ا بسعةِ إهنَّ  ؟هاتُ ع  سِ هي  كمف ،الرَّجعة
  !لساً فِ  ساويال تُ الرَّجعة  أحاديثُ  :يقولون يرجون وهؤالء -



 

 3يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق57: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

36 
 

  !ِظفر ذاك يقول ال ُتساوي ُقالمة  و  -
  !تت  ب  وهذا يقول ما ثـ   -
  !وذاك يهذي -
 !ت واخلزعبالتهافاوهذا يلقي علينا بالس -
 !قونقِّ وهنم علماء ومراجع وُمُ ويسم   -

د الفاصل اصل وبعفب إىل نذه ،كمأتعبتُ قد وقت الربنامج طال بنا و  ،وايةتعال معي نقرأ هذه الرِّ 
 .أعود إليكم

 ،ة اهلل عليهي رمححللِّ ا انللحسن ابن سليم (،بصائر الدرجات مختصر  ) :بني يدي هو الَّذي الكتابُ 
 :القَ -؟ماذا سأله-يهلَ عَ  اهللِ  وات  لَ  صَ اهلل بدِ ا عَ بَ أَ  ت  لْ أَ سَ  :الَ ة قَ ارَ رَ ز   نْ عَ -:رارةواية عن زُ الرِّ  24صفحة 

 رارة مل يأتِ ث زُ يدا احلصف وهذالو  ذا طعًا هق   ،مةاألمور العظي-امظَ ور العِ م  ه األ  ذِ ن هَ  عَ  اهللبدِ ا عَ بَ أَ  ت  لْ أَ سَ 
ما -امم ور الِعظَ ن َهِذه األ  اهلل عَ  ا َعبدِ َسأَْلت  أَبَ -:رارة يقولزُ  ،ةمَّ ئِ هذا هو حديث األ   ،صابه من جيبه اخل

الرََّجَعِة  ِمن-:امظ  لعِ ألمور اا عن هذه سألتهُ -اهَ اهِ بَ شْ أَ وَ  ةِ عَ الرَّجَ ن مِ -:يقولهو  ؟ألمور العظاما هي هذه
ْل َكذَّب وْا ِبَما َلْم ﴿بَ  :لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  لَ اد قَ قَ وَ  ،هان  وَ أَ  ءىجِ م يَ ه لَ نْ ون عَ ل  أَ سْ تَ  يالَّذِ ا ذَ هَ  نَّ إِ  :الَ قَ ف َ  ،َوَأْشَباِهَها

رارة زُ  ،اه  اهِ ب  ش  أ  و   ةِ ع  الرَّج  ن ام مِ ظ  العِ  ورِ مُ ألُ  اذهِ  عن هد اهللأبا عب سألتُ -﴾ي ِحيط وْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويل ه  
ذا إو  ،ةميظن األمور العم ،لعظامر او ممن األهي الرَّجعة  عليه أنَّ  وسالمهُ  اهللِ  ادِق صلواتُ هكذا تعل م من الصَّ 

ين ذلَّ ا عم ستضيع ،ستضيع ،كزمانِ  مام  ك لن تعرف إالعظيمة فإنَّ  رو رف األمعيعي تها الشِّ مل تكن أنت أيُّ 
 !!..عظاممور الون األفيعر  فهم ال الرَّجعة  ن و ف اجلماعة ال يعر ألنَّ  .!!.جلماعةا تضيع معس ،ضاعوا

 ،وىلالطبعة األ ،اشر أنوار اهلدىهذه الطبعة النَّ  ،ل ابن عمرفضَّ واية عن املالرِّ  (،عماينغيبة النُّ ) يف
 ت  عْ مِ سَ  :القَ  ،رمَ ع   ابنِ  لِ ضَّ فَ م  الْ  نْ عَ -9حديث رقم  ،178صفحة  ،قم املقدسة ،هجري قمري 1422

 ىلَ ا إِ مَ هِ دِ حَ أَ  يفِ  ع  رجِ ين يَ تَ بَ يْ غَ  رِ مْ ا األَ ذَ هَ  بِ حِ اصَ  لِ إنَّ -اهلل عليه ادق صلواتُ إمامنا الصَّ -ولق  ي َ  اهللِ  بدِ ا عَ بَ أَ 
-ع  دَّ ى م  عَ ادَّ  إنِ  :الَ قَ  ؟كلِ ذَ  انَ ا كَ إذَ  ع  نَ صْ نَ  يفَ كَ   :ت  لْ ق    ،كلَ سَ اد   وَ  يِّ ي أَ فِ  كَ لَ هَ  :القَ ى ي   رَ خْ األ  ه وَ لِ هْ أَ 
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-هل  ث ْ ا مِ يهَ فِ  يب  جِ ي  الَّتي فَاْسأَل وه َعْن تِلَك الَعظَاِئم -؟عن أيِّ شيءٍ -فَاْسأَل وه-:فقال أنا هو اإلمام املهدي  
وبياِن أحُد وسائِل معرفِة  ؟كيف مُتيـُِّز احلق    ؟عي عنهاهذا املدَّ  كيف تسألُ فنت تعرف ما هي العظائم إذا ما كُ 

ن اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  ت  لْ أَ ي سَ نِّ إِ ) :رارةث عنها زُ حتدَّ الَّيت  هي هذه ،العظائم معرفةُ هو  طالنهِ عي وبهذا املدَّ  حقِّ 
الَّتي فَاْسأَل وه َعْن تِلَك الَعظَاِئم  إِن ادََّعى م دَّع  -:اإلمام هنا يقول (،اهَ اهِ بَ شْ أَ وَ  ةِ عَ الرَّجْ ن ام مِ ظَ العِ  رِ و م  األ  

أساسًا ماذا  ؟أساساً هو أنتم ماذا تعرفون  ؟تسألوا عنهاحّتَّ ن ما هي العظائم و فتعر -ي ِجيب  ِفيَها ِمثْ ل ه
تكون هلم أعذار  قد ،سطاءالبُ أنا ال أحتد ث مع أولئك النَّاس  ؟تعرفون مكربون أنفستن تعالَّذيأنتم  ؟فونر عت

اب اديد وأصحو ر عراء والشُّ ء والأنُتم اخلُطباء والعلماء والوكال ،ن جتلسون يف الواجهةالَّذيأنتم أنتم  لكن
ثقافتكم  يهما  !؟عندكم أي ثقافةٍ  !؟..ماذا تعرفون ،سلار اجملو وأنتم الَّذين جتلسون يف صد ،اتاحلسيني  

 ريقةِ بة بالطَّ مركَّ  عقولكم !شيطاين   كم منطقٌ منطقُ  !رةثقافة ُمستدبِ  !ئةهتِ مُ  م ثقافة ناصبيةثقافتك !؟ةعيَّ يالشِّ 
  !ةري  م  العُ 

 .!!.الحظوا مقاييس أهل البيت 

ْيَك َرَض َعلَ ف َ  يِإنَّ الَّذِ ﴿-ة والثماننيسماخلا إىل سورة القصص وإىل اآليةِ  ،إذا ذهبنا إىل القرآن
 تيلبن يف روايات أهل الكو  ،ةإىل مكَّ  أي عادٍ مىل ك إلرادُّ  :قالوا ؟تعرفون معناهاأ-﴾اْلق ْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  

  .الرَّجعةإىل معاد أي  ك إىل معادٍ لرادُّ  ،عةالرَّج  عن  ثُ تتحدَّ  اآليةُ 

عن  وايةُ والرِّ  ،100صفحة  ،ة األعلميمؤسَّسمنشورات  (،تفسري الربهان)ادس من د السَّ هذا هو اجمللَّ 
اجلعفي جابر -رابِ جَ  ل َعنئِ س   الَ قَ -:عن إمامنا الباقر-رفَ عْ ي جَ بِ ن أَ يز عَ رِ ن حَ عَ  ،ادمَّ حَ  نْ عَ -يمتفسري الق

هو الرَّجعة عن  رسرااأل لكثر واحد محأ ،اإلمام الباقر عن جابر اجلُعفيسألوا  :يقول حريز ،حامل األسرار
 ،رابِ ن جَ عَ  لَ ئِ س  -هتفسريُ فضاع  ،الرَّجعةيف  ُه كان أكثر ه تفسري  ألنَّ  عوا تفسريهُ ولذلك ضيَّ  ،واةلرُّ ا جابر يف تأريخ

 ،عن اخلرطات الفقه هنا ليس احلديث ،هِ هِ ق  ن فِ مِ  غ  ل  بـ  -هِ هِ قْ ن فِ مِ  غَ لَ ب َ  ،را  ابِ جَ  اهلل   مَ حِ رَ  را  ابِ جَ  اهلل   مَ حِ رَ  :القَ ف َ 
ِإنَّ ﴿-؟:آية أي  -ةآليَ  اذهِ هَ  يلَ وِ أْ تَ  ف  رِ عْ  ي َ انَ كَ   ه  نَّ أَ  ِمن ِفْقِههِ  بَ َلغَ -القرآن والعتة احلقيقية معارفُ هو  الفقه
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كان عارفاً أن ه  يعين  ،عنه هذا اإلمام يقول-ةعَ الرَّجْ  ينِ عْ ي َ  ﴾َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلق ْرآَن 
 .رجاتالد   ميزاناً لعلوِّ الرَّجعة ِ  بأسرارِ  املعرفة   فاإلمام جيعلُ  ،الرَّجعة بأسرارِ 

 اهلل   مَ حِ رَ  :الَ قَ ف َ -جابر اجلعفي-رابِ ر جَ عفَ ي جَ بِ أَ  دنر عِ كِ ذ   :القَ  ،مرمر ابن شِ ن عَ عَ -رواية أخرى
آَن َلَرادَُّك ِإَلى ي فَ َرَض َعَلْيَك اْلق رْ ِإنَّ الَّذِ ﴿ :آليَةاِذِه َلَقد بَ َلَغ ِمن ِعْلِمه أنَّه  َكاَن يَ ْعِرف  تَأويَل هَ را  ابِ جَ 

 .ةعَ الرَّجْ ي عنِ يَ  ،﴾َمَعاد  

 !رجالت علم الاار قذ سولي !ةعلمي  األ يف ميزانِ  تِ يبال كانت مقياسًا عند أهلِ   جعةِ رَّ ال رِ أسرا معرفةُ ف
عرف يكان أن ه   قههِ لغ من فقد بلرحم اهلل جابراً  :موازين العلم عند أهل البيت هذه !صولت علم األار وال قذا
ملعىن ا أيهذه اآلية  تأويل   ان يعرفكأن  جابرًا  ُمراد اإلمام هنا  ،الرَّجعة رأسراكان يعرف   ،هذه اآلية تأويل  

ا أعرفيضًا أأنا ال  وإ ،نتهيناواالرَّجعة يف هي ية  هذه اآلال أنَّ  ،األسرارو التفاصيل مبا فيه  ،احلقيقي   يف  أهن 
 ،ريضاً نها طوياًل وعع ثدَّ ع أن أحتوأستطيالرَّجعة هذه اآلية يف  أنا أعرف أنَّ  ؟فهل أنا يف درجة جابر ،الرجعة

عند باقر هي ة ي  مة واألعلهي  األفق ،لرَّجعةاُُميطًا بأسراِر لكنَّين لسُت  ،يةهلذه اآلًا كاماًل فتح ملفَّ أستطيع أن أ
 ،جعةالرَّ  رُ ه أسراة هي هذعلمي  ة واألاألفقهي   ،وال أوساخ علم األصول ،جالت علم الرِّ اار قذيف  وليستالعلوم 

  ؟[وين راحيني]أنتم  .؟!.ةمَّ شيعة كم هي مهة يا كم هي مهمَّ   ،ةهمَّ فكم هي مُ 

هذه  ،يكمنطبق علتاصفات ملو ا هذه ،بعد هذه البيانات أنتم لستم شيعة ؟شيعة أنتم :ريخالسؤال األ
 .مَّدُُم   عند آلِ جعة الرَّ ة عن أمهي   بعدشيئاً  ثتُ وإنَّين ما حتدَّ  ؟ماذا تعرفونأنتم  ،تنطبق عليكمال املوازين 

 ،ةيف حديِث العت و لكتاِب اها يف وعن موقع الرَّجعةِ ة ثكم عن أمهيَّ ة احلديث تأتينا يوم غد سأحدِّ بقيَّ 
 :شري إليها وأختم احلديثقطة أُ لكنَّين أقول بقيت نُ 

 .!!.هِ لِّ هي الهدف  من البرنامج اإللهي بك   الرَّجعة   

نَس ِإالَّ لِيَ ْعب د ونِ ﴿ هذا الربنامج ال و  ،العبادة هو حتقيق برنامج اخلالفة-﴾َوَما َخَلْقت  اْلِجنَّ َواإْلِ
الرَّجعة ويف  !ات تكوينًا وتشريعاً تتكامل الذَّ الرَّجعة ويف  !تتكامل املعرفةالرَّجعة في ف ،الرَّجعة يف ق إالَّ يتحقَّ 
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 ،الرَّجعةق يف املعاين تتحقَّ  هذهِ  لُّ كُ   ،كاءالمة والكرامة والذَّ خاء والسَّ احة واألمن والرَّ الرَّ  ،عادةق معىن السَّ يتحقَّ 
ة ورواياهتم رآني  هذه املعاين فيما يأتينا من آياهتم القُ  ضحُ ستتَّ و  ،ُُم مَّدآل  الكبري من برنامجِ  اهلدفُ هي الرَّجعة 

  .وأحاديثهم وزياراهتم

 ،عتةفة الكتاب واليف ثقا مجملُـ لبا الرَّجعةِ هو موقُع عقيدة  اذ! ه؟الرَّجعةعقيدة  مةُ ظ  إذًا كم هي ع  
خطباؤكم و  ،كمومراجعِ كم علمائِ  كالم    وزِنوا ،يطانالشَّ محن ومنطق يزاِن منطق الرَّ مبِ وا كالمي نُ زِ  ،وأنتم أحرار

سيأتيكم استفتوهم و و هم و لُ س   ،خالِفةامل ريقةوالطَّ  السَّليقةِ  هذهِ  على نفسِ ُهم دوهنم قلِّ ن تُ الَّذيواملراجع 
  .؟!.اجلواب

 قامُ تُ  جٌ ج  حُ  هذهِ  ،نهون علُ سأ  تم تُ هذا األمر أن.؟! .أين هو املنطقي الشيطاين  و  أين هو املنطق الرمحاين  
ذه هبون نُتم ُحسيني  أ ،س كمأنفُ  ون سلوااحُلسيني   أنتم ؟ال أم كم أنتم شيعة هبذه املوازينسلوا أنفس   ،عليكم
  ؟ال أم املوازين

الكروب  ههي هذ ،هلِ لجَ ا بَ رْ كَ م و ي وعنكنِّ عَ  َللةِ الضَّ  ربَ كَ   فَ كشِ يَ  مر أنْ م في رعاية القَ ك  رك  تْ أَ 
 .!!.الشِّيعةقتل  الَّذي قاتلنمية هذا الرب الصَّ كَ   ،ب الضَللة كروب الحيرةو الجهل كر  بو الحقيقية كر 

 اينَ دِ هِ اشَ م   وهِ ج  و  ا وَ نَ هِ و ج  ن و  عَ  بَ رْ لكَ ف اشِ كْ إ ،لضْ ا الفَ بَ ا أَ يَ  ،ينالح سَ  يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ الح   يكَ خِ حقِّ أَ ت بِ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  وَ 

  ..يعا  مِ عاء جَ م الدُّ ك  ل  أَ سْ أَ 

 ..اِن اهللمَ ي أَ فِ  ..دا  إْن َشاء اهلل تعالىلتقى غَ م   ال
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