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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 ِلَسَماَحة الشَّيخ َعْبد الَحَليم الَغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتاب  : زء الثَّاِلثالج  

 م15/7/2016والسَّبعون  ة  ة  السَّادسَ قَ لَ الحَ 

  ابعزء  الر  ج  ال-ي عشِ لتَّ ى لنَ عْ ا ال مَ ونهَ د   نْ يدٌة مِ قِ عَ  الرَّجعة   
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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 

 

 .!! .هادونِ  من لتشي عِ ل  معنىيدٌة العق الرَّجعة   :ابقةالس   م يف احللقات  نوان املتقد  والعنواُن هو العُ 

ثُت عن د  وت   ،العرتةو لكتاب  ا قافة  يف ث   الر جعة   صل بنا إىل موقع  و  قد لقة  يوم أمس احلديُث يف ح   كان  
ا  هاٍت مُ ج     :هم ٍة جد 
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  .أمس لقِة يومِ في ح ه  رحت  شَ ه  و نت  بيَّ  حسِب ماكن  الثَّاني من أركاِن بيعة الغدير بِ هي الر   الرَّجعة  ف 

 ينَ يِّ سين نكون  ح  فكيفَ  ،هعلي مه  وسَل اهللِ  صلوات  الح َسين قتِل ٌض من اهلِل لِ وَ هي عِ  الرَّجعة  و  
 ! ؟وال نعتقد  بها الرَّجعةَ ي عِ ونحن  ال نَ 

 نا الهادي صلوات  لكامل  إلمامبليغ  ال  الو ن لنا القَ يَّ اإليمان كما ب َ  نظومةِ من مَ  هم  جزٌء م   الرَّجعة  و  
  .!!.الكبيرة الجامعةِ  يارةِ عليه في الزِّ  اهللِ 

ي هذا فضا امنا الرِّ  عن إميكم حديثا  عل قرأت  وقد  م َحمَّد   لِ آللتشي ع روِط ارٌط من ش  شَ  الرَّجعة  و  
 .!!(.يعةالشِّ  صفات  ) اهلل عليه في كتابِه رحمة   قو دواضح رواه شيخنا الصَّ  بشكل   ونِ المضم

من هي  الرَّجعةَ  نَّ بأم َحمَّد  عن آلِ  لحديثِ ا واة  قلها لنا ر  نَ الَّتي نت لنا األحاديث  والكلمات  ث مَّ بيَّ  
  .!!.وه عن العظائمسل  فَ  ةِ المهدويَّ  مَ امقو  ةِ إلماما  مقامَ ع  دَّ م   ىعإذا ادَّ بأنّه ة  مَّ ن لنا األئِ وبيَّ  ،عظائم األمور

 الرَّجعةِ ف  عارِ مَ  هواقر العلوم ة عند بميَّ واألعل ةِ يزان األفقهيَّ مِ  أنَّ  ريفة  هم الشَّ نت لنا أحاديث  وبيَّ  
  !!..لجعفي اعن جابر   ث  تحدَّ ي ذلك وهو كم أحاديَث فيعلى مسامعِ  لوت  وتَ  ،هاوأسرار  

على  اةِ والحي لخَلفةِ رنامج اوهر  بوهي جَ  ،ةاإلنسانيّ  هي الهدف  من المسيرةِ الرَّجعة  أنَّ بنت  وبيَّ  
 ينال   ةِ الرَّجعفي و  !اتالذَّ  مل  َكاتَ  الرَّجعةِ في و  !المعرفة ل  ام  كَ تَ  الرَّجعةِ في ف ،بني آدملوجه األرِض 

  .!!.والفهمَ  ضوحَ والو   ءَ كاوالذَّ  تعةَ م   وال واألمنَ  احةَ والرَّ  َلمةَ والسَّ  عادةَ السَّ  اإلنسان  

 .ة والعرت الكتاب   قافة  يف ث   الر جعة   نا عن موقع  ثُ د  تُ ال يت  هذه املطالب   نتُ بي  

 دعية  صوص األن نُ موعلى جانٍب  ،احللقة سأمرُّ على جانٍب من آيات الكتاب الكرمي يف هذه  و 
 .ريفةالش   ة  مي  صوص املعصو لنُّ  ويف ارآن  قُ ال يف نصوص   الر جعة  ذلك عن موقع  نا كلُّ خب  ليُ  ،ريفة  ت الش  ايار والز  

  :في كتابنا الكريم 
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ذه هثت رة  ما تد  لكث ،عةلر جا هي سورةُ  (البقرة)يف القرآن الكرمي  أطول سورةٍ  أقول إن   ميكنين أن  
أقف طويال  عند  لن ،ورة البقرةين من سالعشر و  امنة  الث   ية  إذا ذهبنا إىل اآل ،ما  ومصاديق  مفهو  الر جعة  عن  السورةُ 

ُق بعقيدة تتعل   ال يت ملطالب  اأهم   ث يفم أطراف احلديل  م  ل  أُ  أن   ريدُ إىل زماٍن طويل وأنا أُ  اآليات فذلك حيتاجُ 
 يف اآلية   ،حثالب ة  ة لتتم  قة وحلقلح   إىل أكثر من تاجُ ن  و  ،أمامي كثري وكثري من الكالم قطعا  ال زال   ،الر جعة

ث مَّ ي ْحِييك ْم ث مَّ  َياك ْم ث مَّ ي ِميت ك مْ َواتا  فََأحْ  َأمْ نت مْ َكْيَف َتْكف ر وَن بِاللَِّه وَك  ﴿-والعشرين من سورة البقرة امنة  الث  
 .إنسان ل  ق على كنطبي   ميكن أن   ،ا  واخلطاُب للجميعد  ة واضحة ج  اآلي-﴾ِإلَْيِه ت  ْرَجع ونَ 
كن ا   ،ا أمواتا  ن  ك  ،ناات  ونن يف أرحام أمه   فينا ةُ ايث احلعب  ت ن أن   ا أمواتا  قبلكن  -بِاللَِّه وَك نت ْم َأْمَواتا   َكْيَف َتْكف ر ونَ 
َكْيَف -:فينا ت احلياةُ  بُ ث  ث   ،م  رحااألنا يف تكاملت خلقتُ  يف أرحام أمهاتنا إىل أن   ضغة  كن ا مُ   ،قطعة  من حلم

ث مَّ -:إىل القبور لُ نق   منوُت فنُ ُث  -ِميت ك مْ ي  مَّ ث  -:ةينيو نا الدتُ ايحت واستمر  -نت ْم َأْمَواتا  فََأْحَياك مْ َتْكف ر وَن بِاللَِّه وَك  
فهناك حياٌة بني  ،لقيامةايف يوم  ون ذلكيه ترجع إلُث  -ِإلَْيِه ت  ْرَجع ونَ ث مَّ -:الر جعةهذه احلياة هي يف -ي ْحِييك مْ 

 .الر جعةا يف إّن   ؟تكون هذه احلياةأين ف ،نا وبني يوم القيامةموت  

ل نق  حني نُ -ك مْ ي ِميت  مَّ ث  -:هذه حياتناف-َأْحَياك مْ فَ -:وتىا من  نا كُ بدايتُ -بِاللَِّه وَك نت ْم َأْمَواتا   َكْيَف َتْكف ر ونَ 
ث مَّ -:من وجود فواصل البد  ف ،خيارت  الفيدُ ا تُ إّن   :ةلعربيأهل ا  كما يقولُ ُث  و -مَّ ي ْحِييك ْم ث مَّ ِإلَْيهِ ث  -:إىل قبورنا
ث بع  نُ  رجُع حينمان عث وإليه  لب  اياة يف احل فقد يكون املعىن هي ،حيييكم وإليه ترجعون مل تقل اآلية ُث  -ي ْحِييك مْ 

 آليةُ والعشرين من سورة البقرة وا الثامنة   آلية  ذا يف اه-ونَ ث مَّ ي ْحِييك ْم ث مَّ ِإلَْيِه ت  ْرَجع  -:اآلية واضحة ،بورنامن قُ 
 .بنحٍو عام الر جعة  ث عن مفهوم هنا تتحد  

َوِإْذ ﴿-:إسرائيلبين  ة  ص  عدها من سورة البقرة يف ق  مسني وما ب  واخل   اخلامسة   إذا ما ذهبنا إىل اآلية  و 
بيت أهل ال أحاديثُ -لصَّاِعَقة  َوأَنت ْم تَنظ ر ونق  ْلت ْم يَا م وَسى َلن ن  ْؤِمَن َلَك َحتَّى نَ َرى اللََّه َجْهَرة  فََأَخَذْتك م  ا

-﴾ْم َلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ ث مَّ بَ َعثْ َناك م مِّن بَ ْعِد َمْوِتك  -:بعدهاال يت اآلية  ،رآن أيضا  يقولوالقُ  ،م ماتواإّن   :تقول
َوِإْذ ق  ْلت ْم يَا م وَسى َلن ن  ْؤِمَن َلَك َحتَّى نَ َرى اللََّه َجْهَرة  ﴿-:وطالت حياهتم بعد ذلك ،رجعوا إىل احلياة
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-َلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ ث مَّ بَ َعثْ َناك م مِّن بَ ْعِد َمْوِتك ْم -:اعقةماتوا بالص  -لصَّاِعَقة  َوأَنت ْم تَنظ ر ونفََأَخَذْتك م  ا
َناك مْ َوظَلَّْلَنا َعَلْيك م  اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيك م  اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ك ل وْا مِ -:ت احلياةر  واستم  .﴾ن طَيَِّباِت َما َرزَق ْ

تَ ْلت ْم نَ ْفسا  َوِإْذ ق َ ﴿-:سرائيلياإل ة القتيلص  ة البقرة وق  ص  والسبعني وما بعدها ق   الثانية   ويف اآلية  
ات لر وايايف و  ،البقرةببعض -بَ ْعِضَهاْضرِب وه  بِ ْلَنا اق  ف َ  ۞فَادَّارَْأت ْم ِفيَها َوالّله  م ْخِرٌج مَّا ك نت ْم َتْكت م وَن 

فرجع -﴾ِضَهاْضرِب وه  بِبَ عْ اق ْلَنا ف َ ﴿ ،﴾ْعِقل ونَ ك ْم ت َ َعلَّ يَاتِِه لَ َكَذِلَك ي ْحِيي الّله  اْلَمْوَتى َوي رِيك ْم آ-:بذيلها
 ،البقرة ل  يذ  ب ب  ُضر   ن  جعتُه أر انت ك  ؟كيف كانت رجعتهُ   ،ات هكذا أخبتناالر واي ،طويلة ة  ة  زماني  د  وعاش مُ 

بوها م ذ  ة ألّن  تا مي  ن أّن  دوا متأك   ت وقدب  لبقرة ذُ ا هذه هنا أن   واحلكمةُ  ،البقرة  املذبوحة يلُ فإذا كان ذ  
بل  ،هاحممها وشحلا أو به بقلبهضربو  ااألمر مثال  أن   مل يأت   ،يهايأخذوا أهون ما ف   فجاء األمُر أن   ،يديهمبأ

يف ذلك  حلياة  اببا  لرجوع س   لال ذيب ربةُ ذيلها فكانت الض  ب ضربوها ،ى يف املزبلةلق  سيُ  ال ذيل ال ذيهذا  ،هابذيل
م ل ُ  الر جعة  رابُة يف أين الغ  و  ؟نان  زما ام  إم د  ي  على الر جعة رابة يف أين الغ  ف ،األوالدق ز  طويلة ورُ  ة  د  يل وعاش مُ القت

 ،القتيل ذلك يف بعث احلياة  ي لى أن  عا  ادر الل ق   البقرة  بأمر   إذا كان ذيلُ  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  الل   صلواتُ 
 .تة مذبوحةبقرٍة مي   يلُ ذ  

أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن َخَرج وْا ِمن ِديَارِِهْم َوه ْم أ ل وٌف َحَذَر ﴿-واألربعني بعد املئتني الثة  الث   ويف اآلية  
ن بني فرتٍة وأخرى وحينما كانت يعرتيها الطاعو ال يت  املدينة  ةُ ص  ق   ﴾ّله  م وت وْا ث مَّ َأْحَياه مْ اْلَمْوِت فَ َقاَل َله م  ال

أن  فق األغنياءُ ات ات  من املر   ةٍ يف مر  و  ،قراء فيهلكونون ويرتكون أقارهبم الفُ يفر   ا الطاعون كان األغنياءُ يعرتيه
ماهتم من الطريق أ ل م ا خرجوا إىل مسافةٍ و  ،اعونرارا  من الط  بكاملهم ف   املدينة   يأخذوا الفقراء معهم فخرج أهلُ 

 عيقُ عظام كثرية فكانت تُ  ،ظامهم على الطريقبقيت ع   ،دفنهم أحديعا  فماتوا وماتت حيواناهتم ومل ي  الل مج  
الل  إن   ت السنون والسنون ُث  ومر   ،الطريق معوّنا على جانب  يكنسون هذه العظام وي   اسُ ة فبدأ الن  املار  

عهم جر  أشيءٍ  يواناهتم بكل  ب بكاملهم رجاال  ونساء  كبارا  وصغارا  بعثهم  ،وتعاىل بعثهم من جديد سبحانهُ 
َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن َخَرج وْا ِمن ﴿-:ننوالسُّ  ت احلياة وجرت القواننيُ تمر  ساو  ،أخرى وعاشوا ة  مر   ياة  احل على
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فَ َقاَل َله م  الّله  م وت وْا ث مَّ َأْحَياه ْم ِإنَّ الّلَه َلذ و َفْضل  -:حذر الطاعون-َوه ْم أ ل وٌف َحَذَر اْلَمْوتِ ِديَارِِهْم 
 .هال  بكام   مدينةٍ  أهلُ و  ،كاملة  ةٌ م  هذه أُ -﴾النَّاِس َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشك ر ونَ َعَلى 

مات مع  ال ذييب الن   ةُ ص  ق   ،اإرمي ةُ ص  ق   ،زيرعُ  ةُ ص  ق   ،ني بعد املئتنيسمواخل التاسعة   إذا ذهبنا إىل اآلية  و 
ية قر -ِويٌَة َعَلى ع ر وِشَها َوِهَي َخاْريَة  َلى ق َ َأْو َكالَِّذي َمرَّ عَ ﴿-: بعد مئٍة من الس ننيث من جديدٍ ع  وبُ  محاره  

ْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثت  يَ ْوما  َأْو كَ ام  ث مَّ بَ َعَثه  قَاَل  عَ ّله  ِمَئَة ه  الَماتَ قَاَل أَنََّى ي ْحيِ ي َه َِذِه الّله  بَ ْعَد َمْوِتَها فَأَ -بةر  خ  
ِحَماِرَك َولَِنْجَعَلَك آيَة   َتَسنَّْه َوانظ ْر ِإَلىي َ اِبَك َلْم  َوَشرَ اِمكَ ل لَِّبْثَت ِمَئَة َعام  فَانظ ْر ِإَلى طَعَ بَ ْعَض يَ ْوم  قَاَل بَ 

اَل بَ يََّن لَه  قَ وَها َلْحما  فَ َلمَّا ت َ ث مَّ َنْكس  -راحلما ظام  ع   رُ نش  كيف نُ -لِّلنَّاِس َوانظ ْر ِإَلى الِعظَاِم َكْيَف ن نِشز َها
 .﴾ّلَه َعَلى ك لِّ َشْيء  َقِديرٌ َأْعَلم  َأنَّ ال

  بني يدي  يت ال  املطالب  ،ا لذكرهجماال   دُ ال أجو ات الر واييف  لةٌ فص  مُ هي قصة  ،عزيرٍ  ةُ ص  ق   ،ياإرم ةُ ص  ق  
 .الكتب فوف  الحظون صُ وأنتم تُ  كثرية

رجعٌة  ،جعةالر  ضحا  معىن عىن واان املكزير  يف آية عُ  ،باشرةزير مُ عُ  بعد آية   ،الستني بعد املئتني يف اآلية  
َلى فَانظ ْر إِ ﴿-عيرج امُ الطعو  ،يرجع مارُ احل ،للطعام ورجعةٌ  ، أيضا  للحمار   ورجعةٌ  ،لإلنسان بعد مئة سنة

 دينة بكامل  أهل امل ،يرجع شيءٍ  لُّ نسان كاحلمار اإل ،رابالش   ،الطعام-﴾َك َوَشَراِبَك َلْم يَ َتَسنَّهْ طََعامِ 
 ،اتايالر و  اثتنحد   هكذا ،لشاميف بالد ا مدينةٍ  ،وا من الطاعونن فر  ال ذي املدينة   أهلُ  ،شؤوناهتم رجعوا

ُب اوذلك الش   ،مبكامله جعوااعقة ر امليقات ونزلت عليهم الص  وأصحاُب موسى الس بعون ال ذين ذهبوا إىل 
 .ةعها حياة سعيدوعاش م وجته  ز رب بذيل البقرة رجع إىل احلياة ورجع إىل ل فلما ضُ ت  قُ  ال ذي يليُ اإلسرائ

َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيم  َربِّ َأرِِني َكْيَف ﴿: ومحاره وطعامه رني بعد رجعة عزيني بعد املئتتالس يف اآلية   
ْلِبي قَاَل َفخ ْذ َأْربَ َعة  مَِّن الطَّْيِر َفص ْره نَّ ِإلَْيَك ث مَّ ت ْحيِ ي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم ت  ْؤِمن قَاَل بَ َلى َولَ ِكن لَِّيْطَمِئنَّ ق َ 

ه نَّ ج ْزءا  ث مَّ اْدع ه نَّ يَْأتِيَنَك َسْعيا  َواْعَلْم َأنَّ الّلَه َعزِيٌز َحِكيمٌ   ،للطيور رجعةٌ -﴾اْجَعْل َعَلى ك لِّ َجَبل  مِّن ْ
تفتُّت ا  أكثر  فصار ،مبهراس هُ هرس   ها ُث  أخذها فذبها وخلط حلم   ،مويف احلجخمتلفة يف الشكل  ،ةر خمتلفو يط  

القيمُة  خُ طب  الضبط كما تُ ب ،ع حلم الطيور املختلفة ووضعها يف مهراسمج    ،فتةللكُ  أوفرم للكباب من حلٍم يُ 
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 فإبراهيم مجع حلوم   ،األخرىت اناملكو   حم معالل   سُ هر  فهذا املهراس ي   ،مهراس قال لهُ يُ  ق  د  م   هذا ال ،جفيةالن  
طعا  هنا ال ق ،عشرة جبال ت وضعها على رؤوس  االر وايتقول  ،مها إىل أجزاءقس   الطري املختلفة وهرسها ُث  

ات الر واينت تباعدة كما بي  اجلبال كانت مُ  ألن   ،لعملية من دون اجلانب اإلعجازيا هذهأن  نتصو ر نستطيع 
 إىل اجلبال فاع  لالرت ،الطريقة العادية غري هذه ك بطريقةٍ تحر  ي كان  بنفسه   باألمر   إذا كان يقومُ فالبُد  أن  إبراهيم  

من  أو باجلان أو بنفرٍ  استعان باملالئكة   هُ أو أن   ،اجلبالملناطق املتباعدة بني ا إىل جبل مع لٍ بنتقال من جولال
 فبعد أن  مج  ع اللحم وهرسُه وقس مُه على ،حال على أي   ،ه  وأتباع ن ميتلكون هذه القدرات من أوليائه  م    البشر  

  فكانت ،صابعه  كان قد وضع رؤوس هذه الطيور بني أو  ،تعود طلب من هذه الطيور أن   ةرؤوس اجلبال املتباعد
ثتنا رواياهتم  ،كلُّ أجزاٍء تابعٍة لذا الرأس تلتحُق به حَّت  تكاملت الطيور ورجعت إىل احلياة هكذا حد 

قَ ْلِبي  َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيم  َربِّ َأرِِني َكْيَف ت ْحيِ ي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم ت  ْؤِمن قَاَل بَ َلى َولَ ِكن لَِّيْطَمِئنَّ ﴿-:الش ريفة
ه نَّ ج ْزءا  ث مَّ اْدع ه نَّ يَْأتِيَنَك َسْعيا   قَاَل َفخ ْذ َأْربَ َعة  مَِّن الطَّْيِر َفص ْره نَّ ِإلَْيَك ث مَّ اْجَعْل َعَلى ك لِّ  َجَبل  مِّن ْ

 .﴾َواْعَلْم َأنَّ الّلَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

َواتا  َأمْ ﴿-ٍت وحياةعن مو  ة تتحد ثُ والحظتم أن  السور  ،الر جعة سورةُ هي البقرة   كما قُلُت لكم ُسورةُ 
لبقرة ُث  توالت اوالعشرين من سورة  ث امنة  ال اآلية   يف-﴾ع ونَ ْرجَ ث مَّ ِإلَْيِه ت    فََأْحَياك ْم ث مَّ ي ِميت ك ْم ث مَّ ي ْحِييك مْ 

 .األحداث إىل أن وصلنا إىل طيور  إبراهيم

أَنِّي ﴿-بين إسرائيل اط بُ يُ سيح عيسى امل ،واألربعني التاسعة   يف اآلية   ،آل عمران ةإذا ذهبنا إىل سور 
يِ ي اْلَمْوَتى بِِإْذِن َوأ حْ -:إىل أن يقول-ْيرِ َهْيَئِة الطَّ يِن كَ الطِّ  رَّبِّك ْم أَنِّي َأْخل ق  َلك م مِّنَ َقْد ِجْئت ك م بِآيَة  مِّن 

ى وتفقد أحيا امل-﴾َتى ي اْلَموْ َوأ ْحيِ -واضحةٌ  تلك رجعةٌ و من القبور إرجاعهم هو إحياُء املوتى -﴾الّلهِ 
 .موهتم ُسنون وسنون مر ت على وفاهتم وعلى قدم و قبوره من داخل   هموأخرج

ِإْذ قَاَل الّله  يَا ِعيسى اْبَن َمْرَيَم اذْك ْر ﴿-بعد املئة العاشرة   يف اآلية   ،واملعىن نفسُه تؤك دُه سورة املائدة
أي  ،ُُترج املوتى من قبورهم-﴾َوِإْذ ت ْخِرج  اْلَموَتى بِِإْذِني-:إىل أن  تقول اآلية-نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتكَ 

 ،من قبورهم ُيرج الن اس  حني  عيسى رجعٌة بيد   ،فتلك رجعةٌ -﴾َوِإْذ ت ْخِرج  اْلَموَتى بِِإْذِني﴿-:من حالة املوت
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 ملدينة   ورجعةٌ  ،مهاعاره وطومح   زيرٍ لعُ  ورجعةٌ  ،هام  س حل  ر  ه   أن    بعدة  حي  رجعت الطيور إذ  إبراهيم بيد   ورجعةٌ 
 .ورجعة ،ورجعةٌ  ،ورجعةٌ  ،ن ذهبوا إىل امليقاتال ذيبعني ورجعٌة للس   ،اميةلش  ا الطاعون

َئة  ِسِنيَن ْم َثََلَث مِ ْهِفهِ ي كَ َولَِبث وا فِ ﴿-والعشرين اخلامسة   يف اآلية   ،لو ذهبنا إىل سورة الكهف
 الكلبُ  ،رجع احلمارُ  ،أيضا   جعر  والكلبُ  ،هم كلبهم وثامنُ هم سبعةٌ  ،ولبثوا يف كهفهم-﴾َواْزَداد وا ِتْسعا  

ِنيَن َواْزَداد وا َث ِمَئة  سِ ْم َثََل ْهِفهِ كَ َولَِبث وا ِفي  ﴿-!؟ملاذا ؟يرجعونُُم م د آل  لماذا تستغربون أن  ف ،رجع
م ما  ل نقو ذا أردنا أن  وإ ،م ماتواّن  ات تقول بأالر واي-﴾ِتْسعا    ؟ا  رونقُ  ا يستمر  هذ نومٍ  أيُّ ف ،وانامل باتوا مبأّن 

 .يقاظتسإلابعد النوم هو  فالذي ،وملن  من ا ال يكونالبعث و  ،ثواع  م بُ ث أّن  ن يتحد  رآالقُ و  ،وٌم كاملوته ن  إن  

س السورة سورة فمن ن-﴾نَ ه مْ وا بَ ي ْ اءل  وََكَذِلَك بَ َعثْ َناه ْم لَِيَتسَ ﴿-رةشابعد الع التاسعة   يف اآلية  
 ويف التاسعة  بعد-ا ِتْسعا  َواْزَداد و  ِنينَ َئة  سِ مِ َولَِبث وا ِفي َكْهِفِهْم َثََلَث ﴿-والعشرين ة  اخلامساآلية يف  ،الكهف
نَ ه مْ -:العاشرة هذا -﴾يَ ْوما  َأْو بَ ْعَض يَ ْوم   ِبْثت ْم قَال وا لَِبثْ َناه ْم َكْم لَ مِّن ْ  اِئلٌ قَ قَاَل  وََكَذِلَك بَ َعثْ َناه ْم لَِيَتَساءل وا بَ ي ْ

  يَ ْوما  َأْو بَ ْعضَ ْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثت  ه  قَاَل كَ  بَ َعثَ م  ث مَّ فََأَماَته  الّله  ِمَئَة َعا﴿-:زيرٌ عُ  قالهُ  ل ذيا الكالم هو نفسهُ 
نَ ه مْ لَِيَتَساءل   َناه مْ َعث ْ ب َ وََكَذِلَك ﴿-:و هو يف سورة الكهفالكالم هُ  ،اإلحساس نفسُ  هُ إن  -﴾يَ ْوم قَاَل  وا بَ ي ْ

ه ْم   -لّله  ِمَئَة َعام  افََأَماَته  ﴿-:اإلحساس نفسُ  ،وعزيرٌ -﴾يَ ْوم   ْعضَ َكْم لَِبْثت ْم قَال وا لَِبثْ َنا يَ ْوما  َأْو ب َ قَاِئٌل مِّن ْ
  يَ ْوما  َأْو بَ ْعضَ ْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثت  ه  قَاَل كَ  بَ َعثَ  ث مَّ فََأَماَته  الّله  ِمَئَة َعام  -:عام وهنا مئةُ  ،ائة وتسعا  مثهناك ثال

 زيرٍ شراب عُ و  ،رجع زيرٍ ام عُ وطع ،رجع زيرٍ ومحار عُ  ،رجعالكهف  أهل   وكلبُ  ،جعوار   لكهف  ا فأهلُ -﴾يَ ْوم
ات عن هذه لر واياثتنا هكذا حد   ،لطاووسُ ا ورجع لديُك ورجعت البطةُ ا رجع ،هيم رجعتاوطيور إبر  ،رجع

ه هذو  ،ُُم م دٍ  من آل  و ه فسريُ ت  وال ،استداللٍ تاج إىل ت الو  صرحيةٌ و  آياٌت واضحةٌ هذه  ،رجعتال يت الطيور 
ألمر سيطول ا فإن  وإال   الكرمي كتاب  يف ال آيةٍ  ل  ى كُ وأنا هنا ال أتقص   ،اديثهممن رواياهتم وأحهي  البياناتٌ 

 .حينئذٍ 
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ذِّب  مَّة  فَ ْوجا  مِّمَّن ي كَ أ  ِمن ك لِّ  ْحش ر  نَ َم َويَ وْ ﴿-ماننيوالث   الثة  الث   إذا ما ذهبنا إىل سورة النمل يف اآلية  
 ية  هذا يف سورة النمل يف اآل ،ي  جزئ هذا حشرٌ و -﴾ْوجا   ف َ ش ر  ِمن ك لِّ أ مَّة  َويَ ْوَم َنحْ ﴿-﴾ِبآيَاتَِنا فَ ه ْم ي وزَع ونَ 

 .ماننيوالث   الثة  الث  

-َرى اأْلَْرَض بَاِرزَة  ْلِجَباَل َوت َ ار  َسي ِّ َويَ ْوَم ن  ﴿-واألربعني من سورة الكهف ابعة  الس   إذا ذهبنا إىل اآلية  
ه  -:مةايعند الق ؟اذمَّت حيدُث ه  .يامةالق ون يوم  شر اجلميع حُي  -﴾َحدا  ْم أَ َوَحَشْرنَاه ْم فَ َلْم ن  َغاِدْر ِمن ْ

أبدا  هذا  ،رونملفس  ا هُ تنتج  اسجعة الر   معىن م من البنامج من أن  شيخنا الوائلي فيما تقد   علينا كالمُ  مر  
 الثة  لث  ا باآلية   ،آليةذه اهب ا جاؤوان لرآوعن ذكر القُ الر جعة لوا عن ئ  حني سُ  ةُ م  األئ   ،البيتأهل  كالمُ هو  
واألربعني من سورة  ابعة  الس   اآلية  ب واجاءو -﴾جا   ِمن ك لِّ أ مَّة  فَ وْ َويَ ْوَم َنْحش ر  ﴿-ملمانني من سورة الن  والث  

ه ْم َأَحدا  ﴿-:الكهف  .﴾َوَحَشْرنَاه ْم فَ َلْم ن  َغاِدْر ِمن ْ

 :نماذج سريعة من آيات  أ َخر 

-آليةا ذههروا يف تدب   ،وا فيهار دب  تأنتم  ،ءساعد املئة من سورة الن  واخلمسون ب  هذه اآلية التاسعةُ مثال  
َن َنا اْلَمِسيَح ِعيَسى ابْ نَّا قَ تَ لْ ِهْم إِ قَ ْولِ وَ ﴿-:يف سياق اآليات ،احلديث عن املسيح-َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتابِ ﴿

-:عد املئةة واخلمسون بأيت اآلية التاسعت إىل أن  -﴾مْ َه َله  بِّ َمْرَيَم َرس وَل الّلِه َوَما قَ تَ ل وه  َوَما َصَلب وه  َولَ ِكن ش  
 ،هموت   اب سيؤمنون بعيسى املسيح قبلأهل الكت أن   ينيع-تِهِ َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَي  ْؤِمَننَّ ِبِه قَ ْبَل َموْ 

 ب  به أهل الكتا َّت يؤمنا  مإذ ،تاب من اليهود قليلن آمنوا به من أهل الكال ذي ؟فهل آمن به أهل الكتاب
ا قتلوه كمي ل أنوقب ته  عثيف ب   عيسىف ،الر جعةيف ذلك يكون  أن   البد   ؟األرض ه  ن هم على وجال ذي مجيعا  

 ،لكتابيل من أهل ارائبين إس من لٌ  قليإال   ن به  م  مل يؤ نن ماء كما نعتقد ع إىل الس  رف  قبل أن يُ و  قدونيعت
 ؟ذا الكالمه كان  جود مَّتعيسى مو و جودين مجيع املو  ،ميعاجل-بِ َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتا﴿-:بينما اآلية واضحة

َياَمِة َيك ون  َل َمْوتِِه َويَ ْوَم اْلقِ  ِبِه قَ بْ ِمَننَّ الَّ لَي  ؤْ َأْهِل اْلِكَتاِب إِ َوِإن مِّْن -:اآلية واضحةو الر جعة يكون يف وف س
ا ا  د  اآلية واضحة ج  -﴾َعَلْيِهْم َشِهيدا    .الر جعةيف أّن 
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 اَل َناَها أَن َّه مْ ة  َأْهَلكْ قَ ْريَ  َلىعَ َوَحَراٌم ﴿-والتسعني اخلامسة   إذا ذهبنا إىل سورة األنبياء إىل اآلية  
من  اذه ،قيامةيوم ال جعون يفاجلميع سري ! ؟ميكن ذلك هل ؟يوم القيامةيف هل  ؟ون أينعال يرج-﴾يَ ْرِجع ونَ 
زل ما ن   يب  الن   ةُ م  أُ  ،ومن هنا ،بةملعذ  األمم ا ،لن  يرجع أحٌد منهال عليها العذاب ز  ن   ال يت األمم  أن  الر جعة قوانني 

 واننيُ كرهتا قذ ل يت افاصيل بسب الت ،ن ُمضوا الكفرم  و  ،ن ُمضوا اإلميانم   ،لذلك ستعود ،ليها العذابع  
َلى قَ ْريَة  َوَحَراٌم عَ -:ورة األنبياءسعني من  والتساخلامسة   يف اآلية  هذا -َوَحَراٌم َعَلى قَ ْريَة  ﴿-:هاوأحكامُ  الر جعة  

عون يف جر م ال يأّن  املقصود  !؟ون ذلكيف يكك  ؟مةالقياجعون يف يوم ر ال ي-﴾َأْهَلْكَناَها أَن َّه ْم اَل يَ ْرِجع ونَ 
يَة  َأْهَلْكَناَها ى قَ رْ لَ َوَحَراٌم عَ ﴿-:ا  د  ج  اآلية واضحة  ،الر جعةلها قوانني بت ال تشمُ ذ  عُ ال يت األمم ف ،الر جعة

 .﴾أَن َّه ْم اَل يَ ْرِجع ونَ 

 يف املوتة األوىل-تَ ْينِ ت ََّنا اثْ نَ ا َأمَ نَ قَال وا رَب َّ ﴿-ةبعد العاشر  احلادية   يف اآلية   ،إذا ذهبنا إىل سورة غافر
يَ ْيتَ َنا اثْ َنتَ ْيِن ت ََّنا اثْ َنتَ ْيِن َوَأحْ َنا َأمَ قَال وا رَب َّ -:عةالر جيعين بعد ية ناة الث  احليا يف ؟انية مَّتاحلياة األوىل واملوتة الث  

َنا ِبذ ن وبَِنا فَ َهْل ِإَلى خ ر وج  مِّ  مَّت  -تَ َنا اثْ َنتَ ْينِ ِن َوَأْحيَ يْ َنا اثْ َنتَ يْ َأَمت َّ ﴿-؟:اذبعد ه رجُ هل خن-﴾ن َسِبيل  فَاْعتَ َرف ْ
ْيِن فَاْعتَ َرفْ َنا ِن َوَأْحيَ ْيتَ َنا اثْ َنت َ َنا اثْ َنتَ يْ َمت َّ أَ َنا قَال وا رَب َّ -:الر جعةانية كانت بعد املوتة الث   ؟انيةكانت املوتة الث  

نا أمت   ،يف القيامة ؟تكون مَّت يةناياة الث  احل ،وتةم ل  كُ نا اثنتني بعد  تحييأ-﴾خ ر وج  مِّن َسِبيل  ِبذ ن وبَِنا فَ َهْل ِإَلى 
 تأيت ُث   ،انيةاملوتة الث   وبعدها تأيت ،انيةث  اة الوبعد املوتة األوىل تأيت احلي ،وتة األوىل تسبقها احلياة األوىلامل اثنتني

بعد  يعين-َمت ََّنا اثْ َنتَ ْينِ َنا أَ قَال وا رَب َّ ﴿-:لثةاة وعن احلياة الث  يناتحدث عن احلياة الث  تهنا فاآلية  ،الثةاحلياة الث  
َنا فَاْعت َ -:ذابن اآلن يف الع  ن ،سابحلانن اآلن يف -بَِناِن فَاْعتَ َرفْ َنا ِبذ ن و َوَأْحيَ ْيتَ َنا اثْ َنتَ يْ -:حياتنا األوىل َرف ْ

 وىلراد احلياة األوإذا كان امل ،لمن سبي ذاب  من الع فهل إىل خروجٍ -﴾خ ر وج  مِّن َسِبيل  ِبذ ن وبَِنا فَ َهْل ِإَلى 
بعد  عامل البزخ يف انسنإلاعلى  يير  ال ذيمن العذاب  إىل خروجٍ  ،من سبيل جٍ و ر انية فهل إىل خاحلياة الث  و 

 .﴾ثْ َنتَ ْينِ اْحيَ ْيتَ َنا ِن َوأَ تَ يْ ثْ نَ َأَمت ََّنا ا﴿-:ريد أن أطيل يف التفاصيل لكن اآلية واضحةال أُ  ،موته  

-ِإنَّا لََننص ر  ر س َلَنا﴿-ت اإلشارة إليها يف احللقة املاضيةمر   ،ني من سورة غافرسمواخل احلادية   يف اآلية  
نْ يَ -:أيضا   والالم للتأكيد ديإنا للتأك -﴾َويَ ْوَم يَ ق وم  اأْلَْشَهاد  ا ِإنَّا لََننص ر  ر س َلَنا َوالَِّذيَن آَمن وا ِفي اْلَحَياِة الد 
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هل األنبياء  ؟أين يتمُّ الن صرفوحَّت  لو مل تكن هذه الر واية موجودة  ،الر جعةا يف إّن   والل   :قالالص ادق مام اإل
مَّت  ،روانص  نتصروا ومل يُ األكثرية مل ي   ؟روا وانتصرواص  ن آمنوا نُ ال ذيهل  ،لواالكثري منهم قُت   ؟انتصرواروا و ص  نُ 

نْ َياِإنَّا لََننص ر  ر س َلَنا َوالَِّذيَن آمَ ﴿-:الر جعةيكون ذلك يف  ؟يكون ذلك صر ق الن  هل تق  -﴾ن وا ِفي اْلَحَياِة الد 
حلة ر ميكون يف  ؟ا يكون مَّتذين آمنوا إمن  لل  و ل صر يف احلياة الدنيوية للرُّسُ الن   قُ تقُّ  ،قمل يتحق   ؟ة الدنيااييف احل

 .جعةالر  

 لتاسعةُ ا آليةُ ا ،لقةهذه آخر آية وأنتقل إىل مقطٍع آخر من مقاطع هذه احل ،ننو يف سورة املؤم
َحتَّى -:مات لإلنسان يعين ء املوتات جاميعين -َحتَّى ِإَذا َجاء َأَحَده م  اْلَمْوت  ﴿-بعدهاال يت والتسعون و 

َلَعلِّي َأْعَمل   ِجع ونِ اَل َربِّ ارْ قَ -:ت  م   ينجاءك املوت يع ،ت  مُ  ينجاءين املوت يع-ِإَذا َجاء َأَحَده م  اْلَمْوت  
د ويعرف قوانني سان إىل بلنإ مثل ما يدخل ،القوانني رف  ا دخل عامل املوت ع  م  ُه ل  ألن  -َصاِلحا  ِفيَما تَ رَْكت  

 لة  مجمن  ن  أ عرفف ،عرف القوانني ،اليوم حديدقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك  ،دخول يف ذلك البلدال
هناك جمال  ،ينرجعو ا ،رجعون  ارب  :لذلك قال ،ةالعودو الر جعة إمكان هو  ،عامل البزخ ،عامل املوت قوانني

-ِلَمٌة ه َو قَائِل َهاكَ ن ََّها  َلَّ إِ كَ -:جوعالر  ك ال تستحقُّ ن  إ   ،ال رجوع أن هُ ب مل تقل اآلية ؟اجلواب ماذا كان ،للرجوع
َحتَّى ِإَذا َجاء ﴿ ،﴾اَو قَائِل هَ َمٌة ه  ا َكلِ ن َّهَ َكَلَّ إِ ﴿-:األوىل سريجع إىل حالته  فه انعهو يقوله لو أرج مهذا كال

ليس اعتقادا   ،وتبعد امللر جعة اقدون بك يعتهنا ،هناك رجعة ،ن  ارجعو -﴾َأَحَده م  اْلَمْوت  قَاَل َربِّ اْرِجع ونِ 
ُمض   يرجع ال ذي ؟عذي يرجن ال  مولكن  ،انونا  موجودا  سيجدون قانون الر جعة  ق ،ن القواننيو فسيعر  همولكن  

 كفر يف مواجهة  ضوا الُمن ذيال   ،ن ُمضوا الكفرال ذيأليس هذا من  :قد تقول ،فرُمض الكُ  ال ذيو  اإلميان
لر جعة ان يعودون يف ذيال   ،انإلمياهناك من ُمص الكفر وعاش  بعيدا  عن ال ذين ُمضوا  ،ن ُمضوا اإلميانال ذي

ن ُمضوا ال ذيا  عن ديلكفر بعضوا ان ُمال ذيا أم   ،ن ُمضوا اإلميانال ذي ر يف مواجهة  فكن ُمضوا الال ذيهم 
ن يال ذهة  مواجيفالكفر  ن ُمضواذيلل  هي  الر جعةُ  ،لن يرجعوافنوا معهم يف عناٍد ومواجهة و اإلميان ومل يك
  .ُمضوا اإلميان
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هذا اب: اجلو  ؟رض الكفُممن ته  همن ُمض اإلميان ومل يكن يف مواج اس  الن  هل هناك من  :قد تقول
 .الكافرينو الكفر  واجهة  يف م نسان  اإل يعلُ البد  أن  والعملُ  ،للعمل دفعُ ي فاإلميانُ  ،ليس موجودا  

بريا  ا كم  ك   هناك  أن  حظتم الو  ،نرآيف القُ  الر جعة  ة الكرمي تعكُس موقعي  هذه مناذج من آيات الكتاب   
عن أهل البيت  تٌ اايو ر  ن اآليات وردتبريا  ما  كم  ك    تعرفوا أن   أن   د  البُ  ،اآليات ع كل  ب   مل أتتينوإن   ،اتمن اآلي

 من خالل  لر جعة اا يف أّن   همها نفوهناك آياُت أخرى نن نستطيع أن   ،الر جعةتلك اآليات يف  يف تفسري  
لى آيات قها عطب  نُ  ن  أكننا لتفسري ميُ لوضعوا قواعد البيت  فأهلُ  ،بيتلا لهوضعها أال يت ة ام  ع القواعد التفسري

 .اتوايالر   مجيعُ  مل ت صل إلينا لكن ،صوصهاب   آيةٍ  ل  روا لنا اآليات كُ س  الكتاب الكرمي وف

هذه الطبعة  (،ةجعاإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرَّ ) :على سبيل املثال احلر العاملي يف كتابه  
من  ،سةقم املقد   ،اعليه الل   دة املعصومة صلواتُ سة السي  اشر مؤس  الن   ،هجري قمري 1423 ،الطبعة األوىل

 يفاألحاديث   بانضمامولو الر جعة ة ح  ة  على ص  الدال   لٍة من اآليات القرآنية  الث يف مجُ الث   البابُ  ،111صفحة 
آخر  ،131ل إىل صفحة ص  ن  حَّت   ،د اآلياتعد  األوىل قوله تعاىل ويُ  اآليةُ  ،111فيبدأ من صفحة  ،تفسريها
 وسالمهُ  الل   جاءت عنهم صلواتُ ال يت ات واألحاديث الر واير ك  وذ   ،آية 64اجملموع  ،والستون ابعةُ آية الر  

هذه -َوذَكِّْره ْم بِأَيَّاِم الّلهِ ﴿-تعاىل قوله ،والستون الثةُ الث   اآليةُ  ،على سبيل املثال ،عليهم أمجعني يف بيان معناها
اهلل  ام  يَّ أَ )-؟:ام ما هيألي  ا هذه ،وينقل لنا رواية-﴾َوذَكِّْره ْم بِأَيَّاِم الّلهِ -:ميراهرة إبو من س اخلامسةُ  هي اآليةُ 

 ةُ والكر  -(ةامَ يَ وم القِ يَ وَ  ةِ رَّ الكَ  وم  يَ م وَ ائِ وم القَ ق  وم  ي َ يَ )أو  (ةامَ يَ القِ  وم  يَ ة وَ رَّ الكَ  وم  يَ م وَ ائِ القَ  وم  ق  وم ي َ ة يَ ثَ ََل ثَ 
ا يف حينها يف احللقات يت بياّنُ وسيأ ،وبةوعندنا األ ،الر جعةوعندنا  ،ةر  فعندنا الك   ،الر جعةعنواٌن ملقطٍع من 

ني ع  ال تُ  غةُ اللُّ ف ام وإال  األي   نون لنا معىن هذه  بي  يُ  ةُ م  فاألئ  -﴾َوذَكِّْره ْم بِأَيَّاِم الّلهِ ﴿-:القادمة بنحٍو فيه تفصيل
وال املوضوع  ،ها بعقلهدرك  أن يُ  انُ سنيستطيع اإلحَّت  ة قلي  ة ع  وال القضي   ،الل امُ ما هي أي  وال تبني  على ذلك 

إىل  نعود أن   د  البُ  ؟كيف نعرفهُ ف ، قرآيني هذا مصطلحٌ  ،ميكننا أن نرجع إىل كتب التأريخحَّت  تأريي  موضوعٌ 
 ،ويوم القيامةالر جعة يوم  أخرى اتاية ويف رو القائم ويوم الكر   الل يومُ  امُ فأي  -﴾َوذَكِّْره ْم بِأَيَّاِم الّلهِ ﴿-:ةم  ئ  األ  

ام أي   وسائرُ  !ويوم القيامة !الر جعةيوم  !يوم القائم :الثةلث  ا ام الل هي هذهأي   إذا   ،الر جعةمن هنا تالحظون أمهية 
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نا زمان   ة إىل إمام  م  األئ   لُّ ا وكُ ناألنبياء من زمان آدم إىل نبي   لُّ أليس كُ  ،اماألي   لا بالقياس إىل هذه   نيا ال قيمة  الدُّ 
مٌة وباٌب ومفتاٌح ليوم قد  مُ هو القائم  يام  ق   ويومُ  ،القائم يام  ق   يومُ وهو  ،اخلالص إىل يوم   هم يعملون للوصول  لُّ كُ 

فيوم القيامة  !الر جعةة نا تعرفون أمهي  من هُ  ،ةاملراتب الوجودي   حيُث تتكاملُ  ،القيامة يتذلك تأبعد و  ،الر جعة
إذا   !؟إذا   جعة  للر   ة  أيُّ أمهي  ف ،برأسه ويوم القائم عنوان قائمٌ  ،برأسه   عنواٌن قائمٌ  الر جعة  ويوم  ،برأسه   نوان قائمٌ عُ 

 هذا هذيانُ  !راءرتة هذا هُ عليف ثقافة الكتاب وا الر جعة   ن عدم  أمهية  نا عؤنا ومراجعُ يقوله علما ال ذيهذا 
 .!!.الكتاب والعرتة ق  ذلك عن جهلهم الواسع بقائ يكشفُ و  .!!.هميطان على ألسنت  لش  ا

ن الكثري مو  ،عاتاملوضو  ثري منالكيف حني أن   ،لعدد الائل من اآلياتا ذكر لنا هذا لي  العام   احلرُّ 
 يفالعاملي  رُّ حلُ قول اي اذام ،لكتابا لذلك هو يقول يف آخر ،رآن عنهال توجد آية واحدة يف القُ  ،املطالب

 قتضاءاو ر بالبال طَ خَ فهذا ما -يف ّناية الكتاب-فهذا ما خطر بالبال-؟448يف صفحة  ؟آخر الكتاب
راحتها وعدم ص-ة عليهاثار مُ  لهات ابالشُّ -ها على ضعفهابهاتِ ودفِع ش  الرَّجعة في إثبات  الحال من الكَلمِ 

جاوزته تالتواتر بل  لى حدِّ وصلت إ هاتها كما رأيت فإنَّ وأدلّ الرَّجعة أحاديث  ةِ وقوَّ الرَّجعة في إبطال 
ُ ويُ  ،واليقني القطع   ىل حد  وصلت إ الر جعة  العاملي عقيدتُه يف  احلر  -يقينراتب فأوجبت القطع والمب لنا  بني 

ن م يقاظُ اإل) باهذا الكت  يفينيع-لةاسفقد ذكرنا في هذه الرِّ -:يقول 449ة بب يف ذلك يف صفحالس  
 ،عشرينئة و ست م على ا يزيدم ةِ واألدلَّ  واآلياتِ  سالة من األحاديثِ الرِّ  فقد ذكرنا في هذهِ -(:الجعة
 ثر من هذهكصوص أن الن  فيه م د  وجَ ي  -الد ينيف يقصد  -ظن شيئا  من مسائل األصول والفروعوال أ

ئات من يات ومن اآلناك عشرات ميف أي موضوع من املوضوعات هُ  ،عقيدة من العقائد يف أي  -المسألة
نها ث عوتد   ،رةفالو  ذههبث عنها ن تد  مة العقائد إذا كان القرآقد  مُ  يفالر جعة كيف ال تكون ف ،صوصالنُّ 

 !؟..ول عقائدناص من أن أصال  كيف ال تكو و  !؟..ة األوىلال تكون لا املوقعي   كيف  ،الكثرة املعصومون هبذه
هبا من  وناجاءُ يت ال   ملصطلحاتا ى هذهمع إشكايل عل !؟.. من ضروريات العقائديا  كيف ال تكون ضرور و 

 .واصبالن  
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اضحة مناذج و  ،لعرتةتاب  واالك ة  يف ثقافالر جعة عقيدة  ة  ورة صارت واضحة  يف موقعي  أعتقد أن  الصُّ 
 القطعا   ،اتزيار وال ية  ألدعاحللقة مناذج من ا كم يف هذهعممي وسأتلو على مساوكثرية من آيات الكتاب الكر 

ه ن ألن  ح اجلنان مفاتيمبنماذج  سآتيكمين ولكن   ،خرىأحتاج إىل حلقات أُ سف وإال  و االستقصاء على ن
 موتلوُت عليك ،كم أيضا   بيوتيفٌر متوف    ألن هاب  الكرمي من الكتبنماذج  ممثل ما جئتك ،يف بيوتكم رٌ متوف   

  .ملعصومنيا ثات وأحاديرواي ها من خالل  داللت   نتُ إىل أرقامها وبي   اآليات بوضوح وأشرتُ 

 ،الر جعةفاصيل تصل إىل نينما قسما  منها عليكم ح ولين سأتأهل البيت فإن   ث  يدا املئات من أحاأم  
رض من ألا ا على وجهرياّنج   ة  يفي  رجاهتا وعن كعن مراتبها ود  و عن تفاصيلها و الر جعة عن  مك أحدثأن   د  البُ 

 قطعا  سأتلو ،لر جعةا ث  عليكم أحادي سأتلوجلهة ا احلديث إىل هذه يصلُ  امحين ،خالل أحاديث أهل البيت
 اديث هي شرحٌ لك األح لتيتجانبا  منها فتالو  سأتلو ،األحاديث الوقت ال يكفي لقراءة كل  فجانبا  منها 

يف كف لو مل ت ُكن إذ ،ةألئ م  استدالٌل على الر جعة من خالل  حديث  اجعة وهي يف نفس الوقت للر   وبيانٌ 
 فتالوةُ  ،ليهن علعو ستط   ذيال  فصيل لتا هذا ل  وا كُ ل  لماذا فصفة ولو مل يف تكن يف غاية األمهي   ؟عنها ثواد  ت  

  :األحاديث  يف حينها

  .الر جعةلكم  تشرحُ  :أوال   -
  .اعلى إثباهت ةٌ هي أدل   :وثانيا   -
غايٍر ومُ  بنحٍو معاكسٍ  بطض  الب ،عرتةب والايف ثقافة الكتالر جعة  عقيدة ة  موقعي   ة  كشٌف ألمهي    :وثالثا   -

  .مجيعا   ماهتممقا أعلى الل فقهاؤناو بار لماؤنا الكنا وعُ ا يقوله مراجعُ م  ئة يف املئة ل  م   دٍ عان  ومُ  ضاد  ومُ 

 ا منطقُ أم   ،محاين  الر   املنطقُ  ،ُُم م دآل  نطقُ يارات هذه م  ات واألدعية والز  الر وايآليات و ا هذه ألن   ؟ملاذا
على ألسنتهم  انُ نطق الشيط ؟كيف صار ذلك  ،محاين  الر   املنطق   ضاد  يُ  هُ ألن   ؟ملاذا ،علمائنا فهو منطٌق شيطاين  

أم ا  ،الر جعةوا بعقيدة تخفُّ ن اسال ذياألغلب  األعم   ،ا األكثرقطعا  ال أقصد اجلميع وإمن   ،الذيانا فجاءونا هبذ
اآليات  رُ فس  آيات الكتاب الكرمي يُ  العاملي منطقهُ  كما هو احلرُّ   ،ُُم م دآل  منطقُ هو ن آمنوا هبا فمنطقهم ال ذي

ليس  ،ُُم م دآل  هذا هو منطقُ  ،املئات واملئات بيت العصمة يمع لكم أحاديث أهل ُث   ،أهل البيت بديث  
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احلديث  ننقلُ  ننُ  ،همكم حديث  يلإ ين أنقلُ كما أن    ،مهُ حديث    نقلُ ي هو ،ُُم م دعن آل  العاملي بناطقٍ  احلرُّ 
 ،يطانلكم هبذيان الش  ون يطان ويهذالش   م ينقلون منطق  إّن  فنا ئ  ام األغلب من علا األعم  أم   ،همقُ طمن واملنطقُ 

 .!!.القوم ليهجرون وإن  

 ردنا أن  ألو جعة حَّت  الر  يف   واضحةوردهتا لكم آياتٌ أال يت  لكتاب  الكرمي واآلياتُ ا م إىل آيات  ستمعتُ ا
 أهل بيت   اديث  إىل أح عودُ ن   حنياملعىن يتكامل  ولكن   ،البيتأهل  إىل تفسري   هبا من دون الرجوع    فيتكن

 احلرُّ  عهُ ات وما مج  ر وايالومن  ياتالائل من اآل م  م الك  والحظتُ  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  الل   صمة صلواتُ الع
 (.من الجعة اإليقاظُ ) :لي يف كتابه  العام  

هكذا  ثونط هم يتحد  فق أم ؟ال مرآن أون القُ هل يقرأ !؟لماؤنا ومراجعنا وفقهاؤناعُ  أين   :ؤال هناالسُّ 
ب َّر وَن اْلق ْرآَن دَ َأَفََل يَ تَ ﴿-؟آلياتا ذهعن هأين هم  ،همكالمُ   يف هراءٍ  راءٌ رآن وهُ اس بالقُ ن الن  و صويو  رآنلقُ عن ا

َفال َها  يهِ فِ  يسَ لَ  م  لْ ي عِ فِ  يرَ خَ   اَل أاَل )-؟:فيها رونب  ون عليها أال يتدمير  هذه اآليات حني -﴾َأْم َعَلى ق  ل وب  َأق ْ
علي   منطقُ هو ا هذ-(رك  فَ ا ت َ يهَ فِ  سَ يلَ  ة  ادَ بَ ي عِ فِ  يرَ خَ  اَل  اَل أَ -رب  دَ ا تَ يهَ فِ  يسَ لَ  ة  اءَ رَ قِ  يفِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ -مه  فَ ت َ 

أال  ال   !املهدوي   طقُ نملذا هو اه !ي  ر فاجلع هذا هو املنطقُ  !العلوي   هذا هو املنطقُ  ،عليه وسالمهُ  الل   صلواتُ 
وا لعأمل يط   !؟كماته  ياته  وُمُ آروا يف دب  تي ! أمل؟نقرآوا اليقرأ أمل ؟مالقوُم ما حالُ  ،ربُّ د  ا ت  يه  ف   يس  ل   اءةٍ خ ري  يف ق ر  

  !؟البيت أهل   على أحاديث  

عالمٌة إذا ي هيارات والز   دعيةُ ألا ؟راتياوا األدعية والز  لكن أمل يقرأ !!لعواالقوم مل يط   إن   :فدعين أقول
ولو كان ذلك  حَّت   ،ل تق    ن  وإَّت  ح ،تار ايوالز   األدعيةُ هي نا نُن عالمتُ  ،بشيعي  يعي فما هو م هبا الش  س  مل يت  

اتنا فضائي   ،ياراتوالز   األدعية  ب نةٌ مشحو نا أسفارُ  ،ياراتوالز   ة  باألدعي السنا مشحونةٌ جم   ،متباعدة يف فرتاتٍ 
 .يُّعلتشا ةُ س    فهيلنا  ٌة واضحةٌ يارات س  والز   األدعيةُ  ،ياراتوالز   باألدعية   مشحونةٌ 

 :الجنان بين أيديكم ب  مفاتيحَ قلِّ دعوني أ   
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 والكثري   رات يف الكثري  ياالز  و  عية  األد يف كل   مبثوثٌ  الر جعة   ذكر ال  رجب وإ   عمال شهر  لنذهب إىل أ  
 ،شعبان ،رجب شهرُ  ،الثةر الث  ألشها ،ياراتوالز   عية  دكتب األ  ة  مفاتيح اجلنان ويف بقي  يف املوجود يف  ،منها

  .يارةوالز   أشهر العبادة  وهي  ،مضانر شهر 

  :شهر رجب في مفاتيح الجنان تعالوا معي إلى أعمالِ 

 احُلس نيُ الث فرُي الث  لس  جاءنا هبا ا ،زماننا مامن إعسة املقد   احية  وردتنا عن الن  ال يت ة جبي  الر   يارةُ وهناك الز  
ز ر -امعة رجبيةهذه زيارة ج-بجَ ي رَ ها فِ تِ حضرَ بِ  نتَ د ك  شاهِ مَ  ال ر أيَّ ز  -؟نازمان   إمامُ  لو ماذا يق ،ابن روح

ه ات  كَ رَ ب َ وَ  اهللِ  ة  مَ حْ رَ وَ -؟:آخرها يارة يفلز  ا ماذا جاء يف هذه   ،يارةلز  ر هبذه انت زُ مكان كُ  يف أي  -أيَّ ال َمشاِهد
ْمَرِتك م َورَْحَمة  ز   يْ فِ  رِ شْ حَ  الم وَ ك  تِ رَّ ي كَ فِ  زِ وْ الفَ م وَ ك  تِ رَ ضْ ى حَ لَ وِد إِ عَ الْ تَّى حَ -ُُم م دعلى آل -مك  يْ لَ ه  عَ ات  يَّ حِ تَ وَ 

-ِفي ز ْمَرِتك م ِفي َكرَِّتك م َوال َحْشرِ  م َوالَفْوزِ َرِتك  َحضْ  َحتَّى اْلَعوِد ِإَلى-يارةإىل آخر الز  -اهلِل َوبَ رََكات ه َعَليك م
 ،جعةالر  من درجات  رجةٌ د  و  مقطعٌ هي  ةُ الكر  و  ،الر جعةأي -َوالَفْوِز ِفي َكرَِّتك م-يوم القيامةهو احلشر 

 ومنضي! ، لنسكتحال على أي   ؟ال يفهمونهُ  مأ هيفهمون هذا الكالمون ني يقرألماؤنا ح  عُ والسؤال: 

  :شعبان إذا ما ذهبنا إلى شهرِ 

نا مام  عن إ ي  ء املرو عاالدُّ وهو شهر شعبان  منوذج من أعمال  و  ،شهر رجب هذا منوذج من أعمال  
ة رَ ب ْ عَ الْ  يلِ تِ قَ -هداءشُّ ال دسي   الدة  شعبان يف و  من شهر   ث  ليف اليوم الثا ،مسيوم أ ت اإلشارة إليهومر   ي  العسكر 

 وزَ الفَ وَ  هتِ بَ رْ ت    يْ  فِ اءَ فَ الشِّ ه وَ لِ سْ ن نَ ة مِ مَّ ئِ ألَ ا نَّ أَ  هِ لِ تْ ق َ ن ض مِ وَّ عَ م  ة الْ رَّ الكَ  ومَ ة يَ رَ صْ الن  بِ  ودِ د  مْ مَ ة الْ رَ سْ األ   دِ يِّ سَ وَ 
بعد -هتِ بَ يْ غَ م وَ هِ مِ ائِ قَ  دَ عْ ه ب َ تِ رَ ت ْ عِ  نْ مِ  اءِ يَ صِ وْ األَ وَ -الر جعةمن شوؤنات ومها  ،ة وأوبةكر  هناك  -هتِ بَ وْ ي أَ فِ  ه  عَ مَ 

 ،الر جعةيف  ؟َّت سيكونمهذا  كلُّ -ارا الثَّ و ر  أثْ ي َ وَ  ارتَ وْ وا األَ ك  ِر دْ ي   ىتَّ حَ -هوغيبت   بعد ظهوره   ،غيبتهبعد ائم و الق
 ال ذيما  ؟قون هباد  صال يُ  هبا أم قونصد  ي ؟ال لماؤنا أمها عُ ا  يقرأوّناد  ة ج  املهم  و  ةامني واملعاين املهم  املض هذه

 !؟يا تُرى يفعلونه

 :مضانرَ  هرِ نذهب إلى شَ 
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ي َل  فِ تْ ق َ ام وَ رَ حَ  ال كَ يتِ بَ  جَّ حَ وَ  رِ دْ القَ  ةَ يلَ لَ وَ -بعد اإلفطارمضان ر   هر  قرأ يوميا  يف ش  تُ ال يت  من األدعية  
القتل مع  !؟ةج  طلق القتل أو القتل مع اإلمام احلُ لدعاء مُ ا عنهُ  ثُ يتحد   ال ذيهذا القتل -انَ ق لَ فِّ وَ ك ف َ يلِ بِ سَ 

يَلَة َولَ -الر جعةأعود يف  ك اإلمام أو أن  در  أُ  ا املراد أن  فإم   ،هذا القتل معهم ؟هذا القتل مع من يكون ،ُُم م دآل 
 يل  بِ السَّ  نَ يْ أَ ) :عاء الندبةاطبهم يف دُ أنت ُتُ  ،مهُ  الل   لُ سبي-كَسِبيلِ  بَيِتَك ال َحَرام َوقَ ْتَل  ِفيْ  الَقْدِر َوَحجَّ 

هو  الل سبيلُ ف ،علي  وآل علي يف سبيل   القتلُ هو  اتالر واييف سبيل الل يف  والقتلُ  ،بيلم الس  هُ -(يلبِ السَّ  دَ عْ ب َ 
بَيِتَك ال َحَرام َوقَ ْتَل  ِفي  َولَيَلَة الَقْدِر َوَحجَّ -نازمان   هم إمامُ -(يلبِ السَّ  دَ عْ ب َ  يل  بِ السَّ  نَ يْ أَ )-علي   عليي وآلُ 

ك من ك فيعد  ينظر إليك إمامُ  أن  املراد هو  ؟التوفيق لليلة القدرمن ما املراد  ،وليلة القدر-َسِبيِلك فَ َوفِّق لََنا
نتسبا  إىل ليلة القدر ك مُ يعدُّ  ،املرادهو هذا  ،ا  ك زهرائي  اء فيعد  ر هحقيقة الز  هي هذه الليلة  ،أصحاب هذه الليلة

ا  يف ليلة القدر رائي  همن مل يكن ز و  ،ثوناهكذا حد   ،هي فاطمة القدر   فليلةُ  ،زهرائيي  والقدريُّ  ،ا  قدري  أي إنسانا  
مضامني  وهذا املعىن هو أحدُ  ،ق لذلكف  وُ رمضان و   وال هو من أدرك شهر   ،صحاب ليلة القدرال هو من أف
وال  ال إىل فطرٍ  قت  ف  ال وُ  التائهةُ  ةُ املتحري   ةُ الضال   ةُ م  ألُ ا ان العرش أن يا هذهنى من بطناد ال ذيك ل  م   داء الن  

َولَيَلَة الَقْدِر َوَحجِّ بَيِتَك -يته  ابرع يشمله اإلمامُ  ال ذيهو هذا  قُ وف  يُ  ال ذيف ،تق  ف   ا وُ فعال  مو  ،إىل أضحى
احلج إذا مل يكن حَّت  قك لليلة القدر و وف  يُ  ،التوفيق يأيت من اإلمام-ال َحَرام َوقَ ْتَل  ِفي َسِبيِلك فَ َوفِّق لََنا

 التوفيقُ و  !جا اإلمام للح نظرةُ هو معاين هذا  أحد .!!.احلج مالُ كهو   اإلمام   فلقاءُ  ما هو بج ، بتوفيٍق منه
 يصنعونه    في الجاهليةِ لعرب  ا كان  رٌ مفهذا أ) :ة كما يقول إمامنا الباقرالطواف باحلجار  در  ا جمُ وأم   !اخلاص  

 ملةمثل العُ  ،لا من دون الغطاء هذه األحجار ال قيمة   !؟ما قيمة هذه األحجار (،حجاريطوفون بهذه األ
طواف  هواإلمام  ن رعاية  من دو و  ،احلج من دون الغطاءو  ،ورقةجمر د  ،ال قيمة لافلورقية إذا مل يكن لا غطاء ا

ا مَ -ضوضاءأي ضجيج -جيجالضَّ  رَ كث َ ا أَ مَ ) :ولذلك ماذا قال إمامنا السجاد .!!.مهزلةوجمر د حجار يف األ
َولَيَلَة -غطاء ُعملة ،ن لم غطاءال ذيهؤالء ُهم جيج احل (،يججِ  الحَ لَّ قَ ا أَ مَ يج وَ جِ ج والعَ يجِ الضَّ  رَ ث َ كْ أَ 

بَيِتَك  َولَيَلَة الَقْدِر َوَحجَّ -بور من املعاينهي ألدعية ا هذه ،عيةدنا الكالم يف مضامني األجر ي-الَقْدرِ 
هذا  ،لهُ  ال معىن وإال   ،الر جعةود يف أعا أن ك اإلمام وإم  در  أُ  ا أن  إم   ،هذا القتل-كال َحَرام َوقَ ْتَل  ِفي َسِبيلِ 

مع اإلمام الد اعي حني يدعو هبذا الدُّعاء يطلُب قتال   ،اذه هو ليس املراد ،أبدا   ،يف التفجرياتليس قتال  مثال  
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يطلب فهو حني يدعو اعي الد   ألن   !هذا هو القتل احلقيقي !يف سبيل الل احلقيقي هذا هو القتل ،املعصوم
ا وإم   ،يايت هذه  حيف  هدرك  أُ  ا أن  ن فإم  سابن احل   ة  ج  مع احلُ  ؟يف سبيل الل أين لتالق أعلى مراتبو  ،راتبامل أعلى

ون هذه ء حني يقرأاأنا ال أدري العلم ،ياراتز  الل  يف كُ و األدعية  ل  صاحبكم يف كُ تُ  الر جعةُ  ،الر جعةيف  ودُ  أعأين  
م يعرفون !أشكُّ يف ذلك ؟يعرفون معانيهاهل  إليها و يستمعوناألدعية أ إذا  و  ،معاين األدعية ال أعتقد أّن 

يضحكون على أم  !؟يضحكون على اللأم  !؟ةم  يضحكون على األئ  ُهم دعية فهل عاين األكانوا يعرفون م  
م الكثري نع ،ذه األدعيةهب عتقدوني الأساسا  م أو أّن   !؟يعين كيف  !؟الش يعةيضحكون على أم  !؟نفسهمأ

وهي .!! .ةي  بو برجاء املطل :الش يطانية يقة  لطر ا وّنا هبذهنعم يقرأ ،وّناتقول يقرأ ،منهم ال يعتقدون هبذه األدعية
م ال  !وّنا برجاء املطلوبيةا يقرأرتكون األدعية وإمن  فهم ال ي   ،ة ُمكمة مئة يف املئةاني  ططريقة شي وحينئٍذ فإّن 

 !أمام هم ياراتون األدعية والز  اس تراهم يقرأمن جهة الن   .!!.ا  د  كمة ج  شيطانية ُمُ طريقة  ،ضامينهاون مبيعبأ
 ألن   !ون هبا ومبضامينهااخرى فهم ال يعبأ ومن جهة !املئةما أمهلوها مئة يف  مهُ فهم ر ضمائومن جهة هتدئة 
 خصوصا  وأن   ،لا ال قيمة   زياراتأدعية و هي ون هبا يدينال يت جال سب قذارات علم الر  هذه األدعية ب

 هذا هو سر  و  ،ياراتوالز   دعية  دون فيها على األمتقواعد يع عوايضت حَّت  ايار اصب ليس عندهم أدعية وز و الن  
يارات فما وضعوا قواعد ز واصب ما عندهم أدعية و الن   ألن  هو  إمهال الفقهاء واملراجع عندنا سر   !اإلمهال
رآن واحلديث من إىل القُ  ماؤنا ذهبوافعل ،ثيدن واحلرآالقُ  اصب وضعوا قواعد لفهمو ن  ال .!!.راتايوالز   لألدعية

 ؟باملر ة هل يرتكوّناولكن   ،فرتكوها !واألصول يف ذلك دون األدعية  والز يارات ألن  الن واصب مل يضعوا القواعد
 يطان طريقة  فأوجد لم الش   ،رهمهم ضمائبتؤن   ،نتيجةوهم أيضا  شيعة بال! ؟عنهم يعةتقول الش  سفماذا 
هذه ال هي موجودة  ،موجودة تواصب ليسعند الن  حَّت  هذه الطريقة  .؟!.ةي  بو يت برجاء املطلة سُ  شيطاني  

ة سقطون أمهي  يُ  هةٍ فمن ج ،نا الكرامنا وملراجع  لعلمائ   ابتكرها الشيطانُ  ،عند الن واصب وال عند أهل البيت
 شهر يلا ليلة من ليل  كُ  إذا كان يف  وإال   !هانيون مبضامفال يعبأ وّناهٍة يقرأت ومن جايار والز   ات واألدعيةالر واي

 ليلة أال   ل  هذا الرتكيز يف كُ  (،انَ ق لَ فِّ وَ ف َ  كَ يلِ بِ ي سَ  فِ ََل  تْ ق َ وَ ) :ءان ا أن نقرأ هذا الدعة يريدون م  م  ئ  رمضان األ  
  !؟ملاذا ،ليلة نقرأ هذه األدعية يف كل   ا أن  ن  م   ةُ م  ئ  ملاذا يريد األ   !؟مهم   أمرٌ  رم هذا األأن   ينيع

 :الح َسين زيارات   
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 يفو ل ذياهذا  رت بأن  ايات ذكو لر   اأن  حَّت   ،احُلس نية ر ازيهي يعي من عالمات الش   تُ ع دُّ أكثُر زيارٍة 
و لن ة فهدخل اجلن   لوَّت  حو  ،نهعت هكذا قالت االر واي ،موهو قادٌر على زيارته  هذا من أهل جهن  احُلس ني 

 آل   ضحة لشيعة  العالمة الوا !م دُُم  ل دا  وآم  ص اإلميان قد جفا ُُم  نتق  هذا رجٌل مُ  ،هميكون مع املؤمنني يف صف  
دعوين من   ؟تايار الز   هرُ ا هي أشم :ألكمأنا أس ،ياراتالز   أشهرُ  .!!.أيب السجاد زيارةُ هي ات ر اييف الز  ُُم م د 

تان ر ناك زياه ،غريةوالص   تب املزارات الكبريةدعوين من كُ  ،تب املصابيحدعوين من كُ  ،ياراتكامل الز  
ة قي  بحَّت   ؟س نياحلُ  ات  ار يز من  يارتنييوجد أشهر من هاتني الز  هل  ،عاشوراء وارث وزيارةُ  زيارةُ  :مشهورتان

ة ار زيبث و  بزيارة وار سمع إال   ي  ة مليعناك الكثري من الش  هُ  :أسأل ولكن أنا ،الر جعة ىنيارات فيها معالز  
  !اءر عاشو 

  :ارثو  معي إلى زيارةتعال 

ى دَ ه   ال م  ََل عْ أَ وَ  ىوَ قْ الت َّ  ة  مَ لِ كَ   كَ دِ لْ و   نْ ة مِ مَّ ئِ األَ  نَّ أَ  د  هَ شْ أَ وَ -؟ماذا تقول لهُ احُلس ني اطب أنت ُتُ 
الء ؤ ه-ه  لَ س  ر  وَ  ه  ائَ يَ بِ نْ أَ وَ  ه  تَ كَ ئِ ََل مَ وَ -لل شهيدا  ا جتعل-اهلل د  هِ شْ َوأ   ايَ ن ْ الد   لِ هْ ى أَ لَ عَ  جَّة  الح  و  ىقَ وث ْ الْ  ة  وَ رْ الع  وَ 

 ؟نيس  كذب على احلُ أنت ت   ،الر جعةو اإلياب ه-نقِ وْ م م  ك  ابِ يَ إِ بِ ن وَ مِ ؤْ م م  ك  ي بِ نِّ أَ -؟شيء شهود على أي  
سل والرُّ  ة واألنبياءكئجتعل الل شاهدا  واملال !!هودهؤالء الشُّ  لُّ كُ   هُ ل   لهذا املوضوع ُيع   ؟تكذب على نفسك

احُلس ني  ،احُلس نيا  أمام ديجنعل الل شه أن اسون لنا هذه اللوحة فيطلبون من  ة حني ير م  األئ   !!احُلس نييف ُمضر 
أنا يف ُمضر  ،اجلميع يسمعون ،سلالرُّ و  ياءبن املالئكة واألل  ا  كُ ر  طُ  واملالئكة ،وأجعل الل شهيدا   ،أمامي

ل للرسو  ءلألنبيا مكشوف واملشهد احلسيين سيين  احلُ   لكن احملضرين يسمعو أنا ال أستحق أن   ،احُلس ني
كون ضمن هذا د سأيمن بعاحُلس ني رت لو زُ حَّت  و  ،يل أنا ال قيمة   ،ون عنهطعقال ين وهم ،ملالئكةوا

فأنت  (،يام  ق  م   دُ ه  ت ش  )من مجلة املشهد  أنا-يامِ قَ مَ  د  هَ شْ تَ ي وَ مِ ََل سَ  رد  تَ ي وَ مِ ََل كَ   ع  مَ سْ تَ  كَ نَّ أَ  د  هَ شْ أَ -:املشهد
هؤالء  ،ذيان هؤالء العلماءدعك من ه ؟ة ليست ضروريةعلى قضي   واألنبياء   سل  والرُّ  ة  كئواملال د الل  ه  ش  تُ 

 د  هِ شْ أ  وَ -:أهل البيت عقائدُ هي  هذه   ،البيت ل  هأ ك بديث  متس   ،دعك من سفاسف هؤالء املراجع ،ونيهذ
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 ،الر جعةاحل ر مأعلى هو اإلياب  ،برجعتكم-أَنِّي ِبك م م ْؤِمن َوبِِإيَاِبك م م ْوِقن ه  َوَمََلِئَكَته  َوأَْنِبَياَئه َور س لَ  اهلل
 .يف أوبته  احُلس ني فوز مع ت   أن   (،هتِ بَ وْ ي أَ فِ  وزَ فَ الْ وَ ) :ناقرأ وقبل قليل ،نوبإيابكم موق

  :ا في زيارة عاشوراءأمَّ 

 ت وإال  ما عندي وق ؟اءة عاشور زيار  ة  ث عن أمهي  أتد   أن   هل من داعٍ  ،تهايارة عاشوراء تعرفون أمهي  ز  
 زيارة   ي ة  يعرفون أمه ،امجذه الب هابعون خصوصا  ال ذين يُتو  ،يعي  ش   ل  كُ   أن   ين أعتقدُ لكن   ،انهعكم ثتُ حلد  

هل تكذب  ،وتدعو اللجعة الر  ن عث د  سيين يف موطنني تتحاحلُ  ائرُ ها الز  أيُّ  عاشوراء أنت   يف زيارة   ،عاشوراء
 مع بااخلط ،س نيحلُ ب ااط  ل ُتُ املوطن األو   !؟رف ماذا تقولعال تو ك هتذي أيضا  أ  أم إ ،على إمامك

 تِ يْ ب َ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ور  ص  نْ مَ  ام  مَ إِ  عَ مَ  كَ ارِ ثَ  بَ لَ ي طَ نِ قَ ز  رْ ي َ  نْ ي أَ نِ مَ رَ كْ أَ ك وَ امَ قَ مَ  مَ رَ كْ ي أَ ذِ اهلل الَّ  ل  أَ سْ أفَ -:نيس  احلُ 
رون ة هذه القر ايهذه الز   ،يارةالز   هذه   ا معىنمر جعة الو  أايت  ي  ح    يف  ين  ق  زُ ر  ي    ن  أ  -هآلَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ صَ  م َحمَّد  

يَ ْرز قَِني طََلَب  َأنْ ) :لعبارةا عىن هذهمما  ،دنابع يتتأال يت ها نُن أيضا  واألجيال وسنقرأُ ، هاتقرأُ الش يعة ابقة الس  
  .يارةلز  ا هذا هو معىن ،دويت أعو عد مأو ب يمام إتُ ا يف حيايت لو أدركرمب   ؟(ثَاِرَك َمَع ِإَمام  َمْنص ور  

 نْ أَ اهلل وَ  ندَ م عِ ك  ود لَ م  حْ مَ لْ اام قَ م  الْ  ينِ غَ لِّ ب َ ي    نْ أَ  ه  ل  أَ سْ أَ وَ -ة عاشوراءر امقام آخر أيضا  من زييف و 
املعىن  ،جعةالر  أعود يف  أو أن   هُ ك  ر  أدا أن  إم  -ك م مِّنْ الَحقّ ظَاِهر  نَاِطق  بِ  دي  هْ مَ  ام  مَ إِ  عَ ي مَ ارِ ب ثَ لَ ي طَ نِ قَ ز  رْ ي َ 

  .ر يف زيارة عاشوراءيتكر  

 ننُ  ،عنلون على الل  ك  شيُ ن ذيال  ولئك أحَّت  و  ،ّناو فتعر ال يت يارات ء الز  ار وارث وزيارة عاشو  هذه زيارةُ 
 ،الح ى أي  لع ؟ماذا أقول ..نل ذياأولئك حَّت   ،يارةالز   يف وسط  هي لعبارات ا هذه ،نا من اللعن شيئا  أما قر 

ا لون على مشك  يُ ف !![ودةددهم ع ]هذوله! !السقيفة ودةة صرحية دُ ار قيفة وبعبوس الس  هناك أناٌس ضرهبم فاير 
ك ر  تُ ا قرأها البعض مإذا يت ال  ع نا من هذه املقاطأفنحن ما قر  ،حال على أي   ،يف زيارة عاشوراء من لعنٍ جاء 

احُلس ني  ات  يار ز  يفحاضرة  ةُ وب  واأل   ةُ جعالر   و ةُ فالكر   ،املقطعني يارة هذيننا من داخل الز  أقر  ! الدودةعنده هذه  
  .كل واضحبشو 
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حَّت  و  ،ونةحت فهي مشاراز ملتب اكُ   ة يفخرى املبثوثاأل ءاهدد الشُّ سي   ات  نعود إىل زيار  نا أن  در ا إذا أأم  
لز يارات األن  هذه وراء رة عاشايث وز زيارة وار  دا  متعم   أنا أخذتُ  ،مفاتيح اجلنان خرى املوجودة يفألالزيارات ا

 ،ققة يف األسواعل  ني مُ لدكاكايف حَّت  د و ات واملساجني  البيوت ويف احلسيمعروفة لدى اجلميع ومعل قة يف 
ين ال ن  لك ،حال ى أي  عل !؟ملقول أماذا  ،ونلكن هم يقرأون وال يعرفون ماذا يقرأ ،مهبو ثري حيملوّنا يف جيوالك  

  الرمب  و ال، -؟مثال   هرية جوريمز -فتا كش  ئا  فلرمب  غط  مُ  ال تكشفن  )! ؟ماذا نقول ..،ونلماء ُهم يقرأالعُ  ،ألومهم
 (!!جيفة تفكش  

ن و ور ء تز امران إىل سبو ذها تمحين ؟ال كم أمون إمامور تز  ؟مامكميف زيارة صاحب األمر أال تزورون إ
 ،ةهم  مُ  ة الج  ام احلُ ات اإلمزيار  من هذه   ؟ن إمامكم أو الو ور تز  ؟أنتم شيعة [خل نتفاهم تعالوا] :أوال   ؟ال أم
ة يفَ لِ خَ وَ  ة اهللِ يفَ لِ ا خَ يَ  يكَ لَ عَ  م  ََل السَّ )-الُ أو  ال يت يارة الز   ،لكم يءٍ ش   ل  أقرأ كُ  ستطيع أن  أنا ال أ ،مثاال  خذ آ

قف ت   اماب حينكذ    اب انتذ  ك  ،سرداباب اليعين على ب ،ريفالش   مه  ر  ح   اب  لى ب  ف ع  ق  -(نيِ يِّ دِ هْ مَ  لا هِ ائِ آبَ 
وال تعتقد  يارة أصال  لز  ا تقرأ الا مب  لكن ر  ،أنت املرجع ،أنت ،ةر ايلز   ااإلمام هبذه   بطوُتاب دار الس   على باب  

 ب بردم  طال  لي يُ ئالو ا يخان الش  كإذا   ،ةيني  الد  واملؤسسة إذا كان الن اطُق الر سي للمرجعي ة  وللحوزة   ،لسرداببا
توصون  أنتمذه  احلظة إىل ه ،جفيف الن   لكبارا تم يا مراجعنااطق أنهو الن  ون ولأنتم تق !دمه  رداب وه  لس  ا

داء من الن   ل  دي وقد م  ناج ويُ شر  حيُ  ك رارا  و  را  رالي م  يخ الوائوالش   ،الوائلي يخ  باالستماع إىل الش   الن اس والفضائيات
  :يقول هُ وكأن  

 ردابالسِّ  اذفهل من هادم  له          داء بجمعكم من النِّ  ت  حَ ولقد بحَ 

  ..هو هكذا يقول

السَََّلم  َعَليَك يَا َخِليَفة اهلِل َوَخِليَفة آبَائِِه  :لْ ق  ريف وَ ه الشَّ مِ رَ حَ  ابِ ى بَ لَ عَ  فْ قِ -: حالعلى أي  
-ينرِ اهِ الطَّ  كَ ائِ آبَ بِ وَ  كَ بِ  ل  وسَّ تَ ي أَ نِّ إِ ك فَ ورِ ه  ظ   لَ بْ ق َ  وت  مَ  لي انِ كَ َر دْ أَ  نْ إِ فَ -:تقول لإلمام إىل أن  -ال َمْهِديِِّين

 أنت ،يارةلز  ا تقرأ هذه اب أنت حنيكذ    ،غرىالصُّ أو  ،أنت يا آية الل العظمى ،اب أنت أنتاب أنت كذ  كذ  
كم؟كذ ابون أنُتم  الش يعي ةأنت  و يعي الش   أنت -؟:! تضحكون على اإلمام احُلج ة أم تضحكون على أنُفس 
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 نْ أَ  ه  ل  أَ سْ أَ ى وَ الَ عَ ت َ  ى اهللِ لَ إِ  ال َموت  قَ ْبَل ظ ه وِرك فَِإنِّي أََتوسَّل  ِبَك َوبِآبَاِئَك الطَّاِهرِينَأْدرََكِني  فَِإنْ  يَ واَل مَ 
-ِإَلى اهلِل تَ َعاَلى فَِإنِّي أََتوسَّل  ِبَك َوِبآبَاِئَك الطَّاِهرِين-الحظوا هذا التأكيد-م َحمَّد وآلِ  م َحمَّد  ى لَ ي عَ لِّ صَ ي  

فَِإنِّي أََتوسَّل  ِبَك -:ة املوضوعل ثاين ألمهي  توسُّ  ،ُنضيف الص لواتأن توسُّل الئ م ة يُعل ُموننا بعد األ  وبعد ذلك 
َوَأْسأَل ه  َأْن ي َصلِّي َعَلى -شؤوناتل بالل يف األصل والتوسُّ هذا التوسُّ -ِإَلى اهلِل تَ َعاَلى َوِبآبَاِئَك الطَّاِهرِين

 ،باحلروب رتبطةة مُ  الكر  ألن  -كامِ يَّ ي أَ فِ  ة  عَ جْ رَ وَ -ةكر  -كرِ و ه  ظ  ي فِ  ة  رَّ ي كَ لِ  لَ عَ جْ يَ  نْ أَ وَ  م َحمَّد  وآِل م َحمَّد
 نْ مِ  غَ ل  ب ْ أِلَ  َورَْجَعة  ِفي أَيَّاِمك َوَأْن َيْجَعَل ِلي َكرَّة  ِفي ظ ه وِرك-:نهُ ايوهذا ما سيأيت ب ،بشكل عامهي جعة ر  وال
يف -أِلَبْ ل َغ ِمن طَاَعِتَك م َراِدي-شرف والن  ى بالل  سم  هذا ما يُ -يادِ ؤَ ف    كَ ائِ دَ عْ أَ  نْ ي مِ فِ شْ أَ ي وَ ادِ رَ م   كَ تِ اعَ طَ 

يف   تأيتهُ عُ ب  اتو  ف ما ذُك ر يف األو ل .!!.ونشر يف التعبري لف   ،يف الكر ة-َوَأْشِفي ِمن َأْعَداِئَك ف  َؤاِدي-الر جعة
وموجوٌد كثري  .!!.روالن شر أو الطي  والن ش فأسلوب الل  وهو  ،ليف األو    تأيتهُ عُ ب  اوما ذكر يف اآلخر تو  ،اآلخر

أِلَبْ ل َغ ِمن طَاَعِتَك م َراِدي  َورَْجَعة  ِفي أَيَّاِمك َوَأْن َيْجَعَل ِلي َكرَّة  ِفي ظ ه وِرك-:اتالر واييف و  تهذا يف الز يارا
  .ث واضحواحلدي والعبارات واضحة ،واضحوهو ة م  ئ  األ   الكالم كالمُ -َوَأْشِفي ِمن َأْعَداِئَك ف  َؤاِدي

ت لَ اوَ طَ و تَ لَ ف َ -قةبانقرأ العبارات الس   ،نايف عقيدت   الر جعة   ةُ ضح لنا أمهي  ابقة تت  نا العبارات الس  أوإذا ما قر 
َل  وك   تَ الَّ إِ  يكَ لَ عَ وَ -هل  كُ الد ين  هذا هو -ابَّ  ح  الَّ إِ  كَ لَ ا وَ ينَ قِ  يَ الَّ إِ  يكَ د فِ دَ زْ م أَ لَ  رامَ عْ ت األَ ادَ مَ تَ ور وَ ه  الد  

َماِلي َوَوَلدي َوَأْهِلي ي و سِ فْ ن َ  ل  ذ  بْ أَ فَ  ا  بَ ق   رَ  ت َ الَّ إِ  كَ يدَ يَ  ينَ ي بَ ادِ جهَ لِ ارا  وَ ظَ تِ نْ اِ ا  وَ عَ ق   وَ ت َ  الَّ ك إِ ورِ ه  ظ  لْ ا  وَ ادَ مَ تِ اعْ وَ 
 لُّ هذا هو كُ ر و اهذا يف االنتظ ؟هذا مَّت-كيهِ نَ وَ  كَ رِ مْ أَ  ينَ ف بَ ر  صَ تَ اليك وَ دَ يَ  ينَ ي بَ بِّ رَ وَجِميَع َما َخوَّلَِني 

فَ َها أَنَا َذا َعْبد َك ال م َتَصرِّف   ةرَ اهِ البَ  كَ مَ ََل عْ أَ وَ -رو هذا مع الظه-ةرَ اهِ الزَّ  كَ امَ يَّ أَ  ت  كَر دْ أَ  نْ إِ فَ  يَ اَل وْ مَ -ناد ين  
 يَ واَل مَ -يننا عند الظهورد   لُّ يضا  كُ وهذا هو أ-يكدَ لَ  وزَ الفَ يك وَ دَ يَ  ينَ ة بَ ادَ هَ الشَّ  هِ بِ  وج  رْ أَ  بَين َأْمِرَك ونَ ْهِيك

ى لَ ي عَ لِّ صَ ي   نْ ه أَ ل  أَ سْ أَ ى وَ الَ عَ ت َ  ى اهللِ لَ ين إِ رِ اهِ الطَّ  كَ ائِ آبَ بِ وَ  كَ بِ  ل  وسَّ تَ ي أَ نِّ إِ ك فَ ورِ ه  ظ   لَ بْ وت ق َ م  ي الْ نِ كَ َر دْ أَ  نْ إِ فَ 
طَاَعِتَك م َراِدي َوَأْشِفي ِمن  أِلَبْ ل َغ ِمنْ  َورَْجَعة  ِفي أَيَّاِمك َكرَّة  ِفي ظ ه وِرك   ِليلَ عَ جْ  يَ نْ أَ وَ م َحمَّد   وآلِ د  مَّ حَ م  

هو  التسليم لإلمام عند  الظهور أن  مثل ما  .!!.ناين  د   لُّ كُ هي   الر جعةإذا   ،ناين  د   لُّ وهذا هو كُ -َأْعَداِئَك ف  َؤاِدي
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الر جعة أمهية كم هي تالحظون   .!!.ناين  د  لُّ كهو  ل فاصيتلك الت ل  كُ   كل  ب   اراالنتظأن  مثل ما و  .!!.ينناكلُّ د  
 !؟..هبم اجلهلُ  ماذا فعل  و  ؟يطانُ ع لم الش  ن  ص  ماذا  ؟يتيهونُهم  غفلةٍ  يف أي   و ؟هؤالء ما بالُ  إذا   ؟ال أم

 ،ونهُ طلبة احلوزة ال يقرأُ  ،ونيقرأُ منهم القليل  ،ونهتقرأُه لكن العلماء ال يقرأُ  الش يعة ،عاء العهدهذا دُ 
 ن يأتون إىلسألت الكثريين م   ها هي أين  مستُ ل  ال يت من التجارب  ،العهد ون دعاء  يقرأُ  قليل من طلبة احلوزة

إىل اآلن ما سعت   ،احلوزةدخول بعد  أم وزة  أفضل قبل احلهل هي ة حالتهم الروحاني  عن ت لدراسة يف احلوزاا
ن ال ذي .!!.نا ساءتحالتُ بل  :نو قولاجلميع ي ،إىل احلوزة نت عند دخوله  ة تس  حالته الروحاني   بأن  أحدا  قال يل 

بعد  ساءت وحيةحالتنا الرُّ  ن إن  و ولهم يقن سألتُ ال ذي ،ث عن جتربيتأتد   ،ال أدري ،ا يوجد آخرونرمب   ،سألتهم
 تابسبب الوارد حقيقةٌ  ،وتلك هي حقيقةٌ  ،ةظلالقسوة وبالغبباإلدبار وباجلفاء و  ابن  ص  أُ فقد  ،حلوزةا دخولنا إىل

ة عن اإلمام الر وايلعهد ا دعاء !ُُم م دآلل  واملعاندة   ،ُُم م د فية آلل   عليهم من تلك العلوم اجلادُ ر  ت   يتال  
الزم إلنسان يُ  اأن   ،ما هو بسهل ال ذيوملاذا هذا الطقس -ا  حَ ابصَ  نَ يعِ بَ رْ الى أَ عَ ا إلى اهلل ت َ عَ ن دَ مَ -:الص ادق

-ا  نمائِ قَ  ارِ صَ نْ ن أَ مِ  انَ د كَ هْ لعَ ا اذَ هَ بِ َمن َدَعا إلى اهلل تَ َعالى َأْربَِعيَن َصباَحا  - صباحا  عند الفجرنيالدعاء أربع
ا حَ مَ وَ  ةنَ سَ حَ  فَ لْ أَ  ة  مِ لَ كَ   لِّ ك  بِ  اه  طَ عْ أَ ه وَ رِ بْ ن ق َ ى مِ الَ عَ ت َ  هلل   اه  جَ رَ خْ أَ  ه  بلَ قَ  اتَ مَ  نْ إِ فَ -أي عند الفجرصباحا  

 ؟ماذا نقرأ يف هذا الدعاء ،لدعاءا إىل آخر-..يمظِ العَ  ورِ الن   بَّ رَ  مَّ ه  اللَّ  :اءعَ ا الد  ذَ و هَ ه  ة وَ ئَ يِّ سَ  فَ لْ أَ  نه  عَ 
 ،د ق ةإىل و  ،إىل ُمراقبةو  ،حيتاج إىل ُمتابعةفهو  ،وهذا الطقس ليس سهال   ،طي هذا الطقسيعالص ادق اإلمام 

سما  من ا  منتبها  يعل ق  تا  ملتفظان يكون متيق  سن اإلبيث أن   ،ولوياتاأل ترتيبٍ  إىلو  ،للوقت تنظيمٍ  إىلو 
وماذا قال  ،ملوضوعا ةألمهي   ؟ملاذا ،ةعبالعملية تتاج إىل متاو  ،لى التوايلعا  مي  و يالدعاء و  ذاوقت الفجر ل

ت هذا الدعاء صرحية عبارا ؟ماذا نقرأ يف هذا الدعاء-هرِ بْ ق َ  نْ ى مِ الَ عَ ت َ  هلل   اه  جَ رَ خْ أَ  ه  لَ ب ْ ق َ  اتَ مَ  نْ إِ فَ -؟:اإلمام
 نْ ي مِ نِ جْ رِ خْ أَ ا فَ يَّ ضِ قْ ا  مَ مَ تْ حَ  كَ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  ه  تَ لْ عَ جَ  يالَّذِ  وت  مَ الْ  ه  ينَ بَ ي وَ ينِ بَ  الَ حَ  نْ إِ  مَّ ه  اللَّ -:ا  وواضحة جد  

ة هذه هي الكر   ،الر جعةل يف أو   تقعُ ال يت ة الكر   هذه ،ةهذه هي الكر  -يفِ يْ ا  سَ رَ اهِ ي شَ نِ فَ ا  كَ رَ زِ تَ ؤْ ي م  رِ بْ ق َ 
 رِ اضِ ي الحَ ي فِ اعِ الدَّ  ةَ وَ عْ ا  دَ يَ ب ِّ لَ ي م  اتِ نَ ق َ  ا  دَ رِّ جَ م   فََأْخرِْجِني ِمْن قَ ْبِري م ْؤَتِزرَا  َكَفِني َشاِهَرا  َسْيِفي-هابعين  

إىل آخر  الدعاء -الطَْلَعة الرَِّشيَدة والغ رَّة الَحِمْيَدة واْكح ل نَاِظَري بَِنظَرة  ِمنِّي ِإلَيهاللَّه مَّ َأرِِني  ،يادِ البَ وَ 
م َجرَِّدا  قَ َناِتي م َلب َِّيا  َدْعَوَة الدَّاِعي ِفي الَحاِضِر  فََأْخرِْجِني ِمْن قَ ْبِري م ْؤَتِزرَا  َكَفِني َشاِهَرا  َسْيِفي-الش ريف
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هذا هو  ،ةادقي  ة الص  ياغة اجلعفري  الص   يف هذه   هل هناك شك   ؟حر  إىل شهذه الكلمات تتاجُ هل -َوالَباِدي
 ،ُُم م د آل   جُ س  ن   هو هذا الن س جوأقول بأن   ،وأنا على يقنيٍ  واألميان   األميان   أحلفُ  ،والل   .ُُم م د آل   حلنُ  لل  وا

 ،همنسيجُ  ا ذه ،سيجج هذا الن  نس  والل ال يستطيع أحد أن ي   ،مكلماهتُ هيهذه  ،هذا هو حديُث آل ُُم م د
يا  !الصادق عفرج   يا شيعة   ،كلماهتم واضحةو عاؤهم دُ هو وهذا الدعاُء  ،هموحديثُ  ،هملُ ومُج   ،ماهتُ هذه عبار و 

قَ ْبِري م ْؤَتِزرَا  َكَفِني فََأْخرِْجِني ِمْن -؟:إىل شرح باجةٍ هل هي لعبارات ا هذه !هراءيا شيعة الز   !نيس  احلُ  شيعة  
َيا  َدْعَوَة الدَّاِعي ِفي الَحاِضِر َوالَباِدي َشاِهَرا  َسْيِفي أليس -اللَّه مَّ َأرِِني الطَْلَعة الرَِّشيَدة ،م َجرَِّدا  قَ َناِتي م َلب ِّ

اللَّه مَّ َأرِِني الطَْلَعة الرَِّشيَدة -(:كارَ ن َ ا وَ انَ رَ ى ت َ تَ مَ ) ؟ماذا نقول لهُ  ،ريفلش  ا دبة  اطبُه يف دعاء النُّ هكذا خنُ  ننُ 
 هذه-َمَتى تَ َرانَا َونَ َراك)-اطبهُ دعاء الندبة هكذا خنُ يف -والغ رَّة الَحِمْيَدة واْكح ل نَاِظَري بَِنظَرة  ِمنِّي ِإلَيه

فإين   ت  إذا م   ينولكن   ،بيومك صلُ  تت  يتاوأنا يف حيايت وحي-َمَتى تَ َرانَا َونَ َراك-:الر جعةري إىل شها تُ لُّ لعبارات كُ ا
 م  ؤ تَ  تَ نْ أَ وَ  كَ بِ  حف  ا نَ انَ رَ ت َ أى رَ ت    رِ صْ ء النَّ اوَ لِ  رتَ شَ نَ  دْ قَ وَ  َمَتى تَ َرانَا َونَ َراك-:رسول الل يا ابن   أراك   ريد أن  أُ 
 ع  قِ تَ نْ ى ن َ تَ مَ  ،ةيَّ وِ الرَّ  كَ لَ اهِ نَ مَ  د  رِ ى نَ تَ مَ  ،ىتَ مَ  ،ا  ينَ عَ  ر  قِ ن  ف َ  كح  او  رَ ن   وَ  يكَ ادِ غَ ى ن   تَ مَ  ،اكرَ ن َ وَ  اانَ رَ ى ت َ تَ مَ  ،ألمَ  ال
شري إىل ه يُ لُّ دبة كُ عاء النُّ دُ و  ،جعةلر  ا شري إىللعبارات تُ ا هذه لُّ كُ -؟ىتَ مَ  (ىدَ الصَّ  الَ د طَ قَ ف َ  كَ ائِ مَ  بِ ذْ عَ  نْ مِ 

 يكَ لَ إِ  لْ هَ -:ق يف رجعيتها أن تتحق  ريدُ أُ  ،قتتحق   مَّتف يتايق يف حدبة إذا مل تتحق  النُّ  عاء  دُ  مضامنيُ  .الر جعة
أن  ب ع د ةٍ -ىظَ حْ نَ ف َ  ة  دَ عِ ك بِ نْ ا مِّ نَ وم  يَ  ل  صِ تَّ ي َ  لْ هَ -:ا يف رجعيتا يف حيايت ورمب  رمب  -ىقَ لْ ت   ف َ  يلٌ بِ سَ  دَ مَ حْ أَ  نَ ا ابْ يَ 

 !.اإلسرائيلي   ت  ملي  ا بقرة أرجع   ذيلُ  .أنت القادر املقتدرف ،الل لبن رسو  أن ترجعين يا ةٍ د  ع  ب   أراك يف حيايت أو
 .بارة أقفع   ال أدري على أي  و سريعا  يري  الوقتُ 

  ؟ال تعرفونها نها أمو فر عالكبيرة ت الجامعة   الزيارة  

 الزيارةُ  ،سةه املقد  اهُ ف  ها إمامنا الادي وفاضت هبا ش  سج  ن  ال يت يارة هذه الز   ،ُغ الكامل البليالقولُ 
ات ر ايهبا يف الز   نزورُ  ،دا  واحدانزورهم مجيعا  أو نزورهم واح ،بن قريمو  دٍ يهبا من بع الكبرية نزورُ  امعةُ اجل

من نصوص  ليارات املطلقة وهي أفضويف الز   ،ت املخصوصةايار املخصوصة وهي أفضل من نصوص الز  
 رُت إىل بعض كلماهتا يف حلقة  أشوقد  ،ىص  عدُّ وال تُ أسرارها ال تُ  ،هي القول البليُغ الكامل ،يارات املطلقةالز  
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نِّي م ْؤِمٌن ِبك م َوِبَما أَ أ ْشِهد  اهلل َوأ ْشِهد ك م -يا آل  ُُم م د-بِأَِبي أ نْ ت م َوأ مِّي َوَأْهِلي َوَماِلي َوأ ْسَرِتي-:يوم أمس
م ْؤِمٌن بِِإيَاِبك م م َصدٌِّق ِبَرْجَعِتك م -:نة اإلميانيةملضمو ا هذه من مجلة  و -آَمْنت م ِبه َكاِفٌر ِبَعد وِّك م َوبََما َكَفْرت م ِبه

ل من زمان  و  هي أرقى الدُّ  ،علي   دولةُ  ،لو  الدُّ  هذه دولةُ  ؟دولة هذه أيُّ -م ْنَتِظٌر أِلَْمرِك م م ْرَتِقٌب ِلَدْولَِتَكم
نيا ة الدُّ إىل جن   ستصلُ ال يت و  .!!.لو  الدُّ  دولةُ يعا  ون فيها مجيكونال يت  تلك الدولةُ  ،لو  الدُّ  دولةُ  ،ةج  نا احلُ إمام  

 كمٌ بُ  مي صُ  ؟ال تفهمون أم تكذبون أنتم-م ْؤِمٌن بِِإيَاِبك م م َصدٌِّق ِبَرْجَعِتك م-:اخلات   ح  الفات   ُُم م دٍ دولة وهي 
ٌق ِبَرْجَعِتك  م ْؤِمٌن بِِإيَاِبك م -:يارةاملعاين واضحة يف الز   ها هي ؟ماذاأم أنتم  ميٌ عُ  هذه من مجلة  -مم َصدِّ

م ل  لع  ادرجات أعلى مها فر كُ الواإلميان و  ،هبا ن يكفرُ مب   ر  كفُ ن   ن هبا وأن  ؤم  نُ  أن   يبُ ال يت اإلميان  منظومة  
 ،االعتقاد ت  أعلى درجايف  ،أن تكون يف القضايا األهم   د  أعلى درجات العلم البُ و  ،درجات اجلهل وأخسُّ 

سائل لكم هبذا الذيان املوجود يف الر   ن  أهل البيت ال شأ يا شيعة   .؟!.ةة جانبي  قضي  الر جعة  فكيف تكون
ا  ذه ،الذيان لكم هبذا ال شأن   ،تبوهاك  ال يت  ة أو يف كتب التفسري م أو يف الكتب الكالمي  الكرا ملراجعنا ة  العملي  
نِّي م ْؤِمٌن ِبك م َوِبَما آَمْنت م ِبه َكاِفٌر ِبَعد وِّك م َوَبَما أَ أ ْشِهد  اهلل َوأ ْشِهد ك م -:وّنماطبُ م ُتُ أنتُ  ،كمت  أئم   كالمُ 

  ؟الكالم ىهل انته-م ْؤِمٌن بِِإيَاِبك م م َصدٌِّق ِبَرْجَعِتك م م ْنَتِظٌر أِلَْمرِك م م ْرَتِقٌب ِلَدْولَِتَكم-:قولت   ُث  -َكَفْرت م ِبه
عبارات  فهي ،تاانتبهوا للعبار  ؟ماذا نقول ،نقول إىل أن   ،لتشيُّعة اهذه هوي   ،يعيالش   ةُ هوي   تستمر  بل  ،ال  ك

َوَجَعَلِني ِممَّن -بع آثاركم أثرا  بعد أثريت  أي -مك  اَر آثَ  ص  تَ قْ ن ي َ مَّ ي مِ نِ َوَجَعلَ -؟:ماذا نقول ،ا  د  دقيقة ج  و  ةاسحس  
املؤمنني ميدح سلمان  وكان أمريُ  ،أمري املؤمنني حني خرجا مع ان وأيب ذر  ملس ة  ص  كما يف ق  -يَ ْقَتص  آثَارَك م

 ،آثار األقدام ،ثارق يف اآلرجع يا أبا ذر ودق  ا :اإلمام قال لهُ  ،ان سلمر  س وأبو ذر يتساءل عن أيب ذر   أمام  
با    آثارُ  ،وآثاري يا أمري املؤمننيآثاُرك  ،لنيجُ ر  أثارا  ل   ين وجدتُ لكن   ،نُن ثالثة :قالو فرجع أبو ذر متعج 

هذا هو -مك  اَر آثَ  ص  تَ قْ ي َ -:!!قدميفيه  أضعُ  ذييف املوطن ال   أقدامهُ  ان يضعُ  سلمإن   :قال ؟سلمان أين
 َوَجَعَلِني ِممَّن يَ ْقَتص  آثَارَك م-:أبعد من ذلكهي الداللة و  ،ةرمزي   قطعا  هذه   ،معانيه اقتصاص األثر يف أدق  

ي فِ  ر  كِ يَ وَ -:األهم   يني املعاه يناملعا هذه-مك  تِ رَ مْ ي ز  فِ  ر  شَ حْ ي  م وَ اك  د  ه  ي بِ دِ تَ هْ ي َ م وَ ك  يلَ بِ سَ  ك  لِ سْ يَ وَ 
م ْؤَتِزرَا   يرِ بْ ق َ  نْ ي مِ نِ جْ رِ خْ أَ فَ - رجعتكميف   كرُّ ي  -يرِ بْ ق َ  نْ ي مِ نِ جْ رِ خْ أَ فَ -الر جعةيف  ةٌ هناك رجعة وكر  -مك  تِ عَ جْ رَ 

يكرُّ يف  ال ذيهو  اذه-يادِ البَ وَ  رِ اضِ ي الحَ ي فِ اعِ الدَّ  ةَ وَ عْ ا  دَ يَّ بِ لَ اِتي م  نَ ا  ق َ َسْيِفي م جرِّدَشاِهَرا  َكَفِني 
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َوَيِكر  ِفي  َوَيْسِلك  َسِبيَلك م َويَ ْهَتِدي ِبه د اك م َوي ْحَشر  ِفي ز ْمَرِتك م َوَجَعَلِني ِممَّن يَ ْقَتص  آثَارَك م-رجعتهم
ام الل أي   ،الثةام الث  امهم األي  أي  -مك  يَّامِ ي أَ فَ  ن  كَّ مَ ي  م وَ ك  تِ يَ افِ ي عَ فِ  َشرَّف  ي  م وَ ك  تِ لَ وْ ي دَ فِ  ك  لَّ مَ ي  وَ  رَْجَعِتك م

يف -مك  تِ رؤيَ ا  بِ دَ ه غَ ن  يعَ  ر  قِ تَ وَ َوي َمكَّن  َفي أَيَّاِمك م -:القيامة مُ و وي ،الر جعة يومُ  ة  الكر   ويومُ  ،القائم يومُ  ،امهمأي  
 يف يوم  عينهُ  فمن ال تقرُّ  ،ة ويف يوم القيامةيف يوم الكر  و يتكم يف يوم القيام دا  برؤ غ   عينهُ  تقر   ،اماألي   هذه   ل  كُ 

َوي َمكَّن  َفي أَيَّاِمك م َوَتِقر  َعين ه َغَدا  -!؟هإىل أين يعطي وجه   ،إىل أين  ،الويل لهو  ،الويل لهُ فهم القيامة برؤيت  
َونَ ْفِسي  يمِّ أ  م وَ ت  ن ْ ي أَ بِ أَ بِ -:لكالما هذايأيت الر جعة بعد و  ،كزر إىل امل ،يارة هنا وصلت إىل اجلوهرز  ال-ِبرؤيَِتك م

 ،وهافُ حر   (مك  ه بِ وجَّ تَ ) مكتوب-َمْن َأرَاَد اهلَل َبَدأ ِبك م ومن وحَّده  قَِبَل َعْنك م وَمن َقَصَده   ،َوَأْهِلي َوَماِلي
 مباشرة   ،هذا هو جوهر الز يارة هنافُكم حَّت  لو توج ه ب  و -ميك  لَ ه إِ وجَّ تَ  ه  دَ صَ ن قَ مَ وَ -:(ميك  لَ ه إِ جَّ وَ ت َ )والصواب 

 الكالم عند هذا احلد   وال يقفُ  ،[ما عارفني شي ،ما فامهني شي]اجلماعة  ،نهؤالء يهذو  .الر جعة ر  كبعد ذ 
 .الر جعةإىل  شريُ هناك تفاصيل أخرى كثرية تُ  ،الكبرية اجلامعة   يارة  يف الز  

بعد  أُ قر  وداع يُ ا الهذ (،ماللس  اة عليهم م  الوداع لألئ  ) :ين أختم حديثي بدعاء الوداع تت عنوانلكن  
إىل -ةوَّ ب   الن   يتِ بَ  لَ هْ ا أَ م يَ يك  لَ عَ  م  ََل السَّ -:م عليهمسل  تُ  ، بعد الزيارة اجلامعة الكبريةا  صة خصو زيارات األئم  

ردين أو -ينِّ م عَ اك  ضَ رْ أَ م وَ ك  ضَ وْ ي حَ نِ دَ رَ وْ أوَ م ك  تِ رَ مْ ي ز  فِ  ي اهلل  نِ رَ شَ حَ م وَ يك  لَ عَ  م  ََل سَّ وال-:يقول الدعاء أن  
 ،ثُنا عنهوايات ُتد  ناك الر  هوثر حوض الك ،لو  الدُّ  يف دولة   هذا يف دولة علي   ،وض يف الدنياهذا احل ،حوضكم

 و حوضُ ر هنا هملذكو وض ااحل ،علي   يف دولة   حوضٌ  ولكن هناك ،هناك حوض يف اآلخرة ،سيأيت احلديث
ك م َشَرِني اهلل  ِفي ز ْمَرتِ َليك م َوحَ عَ ََلم  لسَّ وا-ريد  ح   ل عند  و  الدُّ  يف دولة   ،ة الدنيايف جن   ،ايحوٌض يف الدن ،علي  

 رَ كَ شَ م وَ ك  امِ يَّ ي أَ ي فِ نِ كَ لَّ مَ م وَ ك  تِ عَ جْ ي رَ فِ  يانِ يَ حْ أَ وَ  مك  تِ لَ وْ ي دَ ي فِ نِ نَ كَّ مَ وَ  َوأْوَرَدِني َحْوَضك م َوَأْرَضاك م َعنِّي
 الوقتُ  ،يير  رح والوقتُ ىل شة إجٍ اها بلُّ ت كُ اهذه العبار  ،اتبر امل هذه ل  سعيي يف كُ  ش ك ر  -مك  ي لَ يِ عْ سَ 

 .يري

موجود يف  نهذا القرآ ؟ال مة أج  ت عليكم احلُ قام،أنتم الش يعة  ،أنتم ؟ال ة عليكم أمج  قامت احلُ هل 
مفاتيح اجلنان  ،نفسكمفهموها بأأنتم ا ،وها بأنفسكمقرأُ ا كتبوا أرقام اآليات وأنتما  ،عاداحللقة ستُ و  ،بيوتكم
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إىل اآلن ما  ،كموها بأنفس  قرأُ ا ،إليها وراجعوها أشرتُ ال يت طن لوا املواسج   ،احللقة سُتعاد ،موجود عندكم
م كهؤالء علماؤكم ومراجعُ  ،شيئا  عجيبا   ،اتالر وايشيئا  عجيبا  يف  ستسمعون ،يلصاات والتفالر وايدخلنا يف 

 ؟ال م أت هذه  ايار ون األدعية والز  أر أنا أسألكم هؤالء يق ؟ماذا يعرفون ؟واماذا قرأ ؟وخطباؤكم ماذا درسوا
م ال يقرأمُ من ال لتم إذا قُ  ؟وّنايقرأوّنا أم ال يقرأ  ،وّنا إذا  ُهم يقرأ :أقول ،راتايون األدعية والز  ستبعد أّن 

 ،والعقائد واألحكام   رآن  القُ مونكم إذا كانوا ال يفهمون فكيف يعل   ؟ال يفهموّنا موّنا أميفههل السؤال و 
  .و هو نفسهُ ما هو الكالم هُ  ؟ّناو يقرأال يت ت ايار ال يفهمون األدعية والز   ناسٍ من أُ كيف تأخذون دين كم و 

ذا قلنا إ ،خاطئ بشكلٍ  مفهل يفهموّنا بشكٍل صحيح أ ،ّناكانوا يفهمو إذا   .!!.يفهموّنا :ونقولت
 كلٍ موّنا بشهوإذا قلتم يف ،لبيتا أهل   عند   الصحيحة   الفهم   م ال يعتمدون وسائل  ألّن   ؟لماذافخاطئ  بشكلٍ 

 ،ليهاعم أجيبوا ة أنتذه أسئله! ؟اماذ  البيت أمهل هم يعاندون أهل   ؟بون عليها أثرا  ت  ر صحيح إذا  ملاذا ال يُ 
وشعبان  هر رجبش دعية  أج من لكم مناذ هذه مناذج من األدعية والز يارات وأنا أخذُت ماذا ييبون.  وسلوهم

شهر و شعبان هر رجب و شارج يعي أو أنا ال نقرأ أدعية خش  ا املرجع العامل أو أنت الرمب   ،وشهر رمضان
 لكم أخذتُ  ؟راتية وزياا أدعما نقرأ فيه ةمعقول ،وزيارةعبادة م و الكن هذه األشهر أشهر دعاء وصي ،انرمض

 ءاامر   سذهبتم إىلذا ما ريف إب الش  ادر وزيارة الس   ،اشوراءزيارة ع ،زيارة وارث ،روفةعيارات املشهورة املالز  
مفاتيح  جود يفمو  هذا ة وكلُّ م  ألئ  ة ار اودعاء الوداع لزي جلامعة الكبريةا يارةز  وال دبةد ودعاء النُّ العه ودعاء
 ،ةم  ام األئ  لائل من اهتما لكم  ذا اه ،أحتاج إىل حلقات وحلقاتسألدعية فا عأتتب   أردت أن   إذا ووالل   ،اجلنان

ل ليست من أصو ا وأّن   ةي  ور ر ض ا ليستأّن   ينهل يع ؟ ذلكينماذا يع ،الر جعة من اهتمام املعصومني بعقيدة  
لعقيدة ا هذه ؟نو تقول اذن مااآل ؟نأنتم ماذا تقولو  ؟ماذا أقول لم ،قولوا يلأنتم  ؟الءماذا أقول لؤ  ؟بهذامل

ا مأ ؟ال ات أمروري  من األصول والضهي ة م  يف نظر األئ   هبا  تقد  عي اإلنسان أن ضري يُ ال ،انبة على اجلقضي   أّن 
عاين وهذه ل هذه املال حيم ال ذي ونمُّ سيُ ة م  األئ   ،البيانات هذه   ل  بالل عليكم بعد كُ  !هبا د  ال يعتق أن   أو

 العالمةهي هذه ف ، ما هو بشيعي  والل ؟ا  عي  شي ونهُ سمُّ والر وايات واألدعية والز يارات ي يف اآلياتورة كالعقائد املذ 
 .يعةاهرة للش  الظ  و ة األوىل ي  احلقيق
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م تُ معواست   ،دُُم م   آل    بتفسري  لكرميا تاب  من الك   م إىل آياتٍ معتُ حللقة است   ال من هذه  األو   ر  طيف الش  
  .اضحةاحلقائق و  ةُ ي  ور نُ و  ضامنيامل الُ مج  و  ،م واضحهُ طرُ وع   ،زياراهتمغم اجلميل يف أدعيتهم و إىل هذا الن  

 :ينبين الكَلم وا الفارقَ ر عل ك م اآلن إلى كَلِم ع لمائِنا كي َتشأنق 

ءاجعنا منوذجا  من مر  خذُ آيف البداية  لماء مثال من العُ  :هلل عليد رمحة افينا املشيخوهو الكبار  األجال 
 ئل  أوا) :يف كتابه   هُ مة أن  ملتقد  لقات ا احلاملفيد مر  علينا يف يخُ الش   ؟املفيد يخ  ناك أفضل من الش  وائل وهل هُ األ

كثري  من جعة  الر فقت على ة ات   اإلمامي  بأن   :ني قالح   ،يف سطٍر ونصفالر جعة ث عن تد   (تالقاملا
 ،تلفوا يف ذلكهم اخولكن   :لقا ُث   ،ي  من املهدو يام القائم يف الز  من األموات بعد ق   الكثري   عة  جر على  ،األموات

سم كبري قالش يعة  ن  أثب ت  جملمُ  بال هُ لكن   ،جمةفالعبارة كانت غري منس ،يف معناها ؟شيءٍ  اختلفوا يف أي  
يف أو  ل يوم القيامةبق ،ياة احلاألموات  إىل ة  بعود ،من خالل هذه الصورة ،الر جعةن بو لاألقل يقو م على منهُ 

 الل   قائم صلواتُ هور الظُ  ينعي ،البيتإىل أهل  معىن  آخر وهو رجوع احلكم   وهناك من أعطى للرجعة   ،الدنيا
ان ومن ُمض ض اإلمين ُم  م :قال ،ونمضأيضا  قال هذا امل (تصحيح االعتقاد) :ويف كتابه   .هعلي وسالمهُ 

املعروفني  رُه يف كتابيها ما ذكهذ ،عليه وسالمهُ  الل   يف زمن  قيام  القائم صلواتُ ة ايجعون إىل احلفر سري الكُ 
أوائل )يف  ه   عبارتتباك يفوهناك اختالف موجود يف الكالم وار  (،تصحيُح االعتقاد)و  (أوائُل املقاالت)

 (.املقاالت

 هذه الطبعة هيو  ،544ة ح يف صفحصر   (،الل على العباد جج  حُ  إلرشاد يف معرفة  ا) :كتابه  يف  و 
م يس بعد دولة القائول-الق ،سةاملقد   قم   ،هجري قمري 1428 ،ة األوىلعبالط ،بريجُ  ن اشر سعيد ابنال

 ،باتوالثَّ  عِ طى القَ لع ترد بهِ ولم -:قولي-ِه إن شاء اهللدلة من قيام و  الرِّواي ما جاءت به دولة إالَّ  ألحد  
فيها الهرج  ون  يك ،عين يوما  مة بأربقيالبل ا قَ الَّ ة إِ مَّ األ   هذهِ  لن يمضي مهدي   ه  ت أنَّ االرِّواي وأكثر  

ال  و ال من قريبٍ  جعةلر  ا ىلر إش  فلم يُ  ،جعةوليس للر  للقيامة  خروج األمواتأي -روج األمواتوعَلمات خ  
 .اإلرشاد يف كتابه   ديمن بع
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 ينيع-ه  حَ تِ فتَ ن أَ وأَ -لبه وقا عتقادفيما يب اال  فصال  مة ذكر  يف املقد   (،املقنعة) :لعمليةا هذه رسالتهو 
 سع  ال يَ  لَّذياعتقاد ن االِ فين مِ مكلَّ ة العلى كافَّ  بما يجب  -سالة العمليةالر   ُب املقنعةاهذا الكتاب كتيفتتح 

 ولبق كوني ن وبهِ األديا أهل ناء  جميععليه بِ  الَّذياإليمان واألساس  البالغين إذ هو أصل   اله  مإه
ر إىل ش  م يُ لف   ،ه العمليةسالت ر بة يفيذكر العقائد الواج-أستعين من الضَلل وباهللِ  دىز اله  ويتميَّ  لااألعم
رض  وتد ث عن ف ا الباب هذيفمعرفة الطهارة  أصال  تد ث عن وجوب   ، ال من قريٍب وال من بعيدالر جعة  

عة الر جون عقيدة دهي يت ال  ر ألمو  اهذه   ،وأمور أخرى ،االعتقاد هبذا األمرو الص الة ووجوب فرض الص الة 
موزنا ن أكب رُ مرمز  ،حضطراب واضاوهذا  ،وال من بعيد من قريبٍ  ال الر جعة  شر إىل مل يُ و  ،بكثري أشار إليها

الة والص   هارةلطث عن ايتحد   ،لواجبةاائد لعقا ث عنسالة حني تد  يف بداية الر   ،ال يف رسالته املقنعة ،يعي ةالش  
 .بعيد من وال جعة ال من قريبٍ لر  ا شر إىلان ومل يُ سن اإلعرفهُ  يما يب أن   يف مجلة  

وال من  ريبٍ قال من  لر جعة  ار إىل ش   يُ مل ،على العباد ججٍ فنا بُ ر  عي يريد أن ال ذي (،اإلرشاد) :ويف كتابه  
ني شهادة اإلمام وم القيامة وبييما بني ف ،القيامة نا وبني يوم  مام زمان  إ  بني شهادة  هُ د  اق اعتني  ا ب  إمن  و  ،بعيد

عالمات  وأ ،اعةالس   اطُ أشر  قتتحق   امألي  ا يف هذهو  ،وال رجعة وال هم حيزنون ،فقط ا  أربعون يومهناك ة ج  احلُ 
بارة ع ر دجم (،تقاداالع يحُ تصح) و (أوائل املقاالت) :هوما ذكره يف كتابي ،يوم القيامة وتكون القيامة حينئٍذ 

 ض  عب ن رجوع  عيهما ث فعبارة مقتضبة تد   ،ونصف ا  سطر أو  ،ا  ر سطر  كتاب ذكيف كل   ،واحد ن سطرم
 .عليه وسالمهُ  الل   القائم صلواتُ  األموات إىل الدنيا يف زمن قيام

ل ة صاحبت اجليل األو  لقضي  ا وهذه ،ؤيةمن ذلك عدم الوضوح يف الر  نستنتجُ  ؟من ذلك ماذا نستنجُ 
وأيضا   ،وكذا كذا  سالة  ر  الة يف ج  قال عنه اإلمام احلُ  :نو لل القائسيقو  ! الرؤيةيف حو ضهناك عدم و  ،من مراجعنا

فيد مُ  يخ الم بعد ذلك الش  ل  ا ع  م  ل  و  ،ةج  فة ملنهج اإلمام احلُ ال  وكانت الفتوى خمُ  ،ةص  ة ولا ق  روفعأفَّت بفتوى  م
 مة أصحاهب ُ م  ئ  األ   جلملة كما ميدحُ ا هو على املدحُ ف ،ا تفصيل لصةُ والق   ،مانمن الز  فرتة   ةاعتزل املرجعي  بطأ ه 

أهل  إىل منطق   م بالقياس  هُ يب    ع  بني  هم كي أُ أنا أنتقدُ  ،هم اآلننتقدُ قطعا  ُعلماؤنا حَّت  ال ذين أ ،بال ُمجمل
ين لكن   ،بدا   أفضُل منهم أنفسي أين   وال أجدُ  ،ريٍ راجعنا وهم على خ  هم م  و   هؤالء هم علماؤناوإال   ،البيت
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 ،البيت على ألسنتهم حني يالفون أهل   يطان ينطقُ نعم الش   ،ى لساّنملع يطان ينطقُ الش   إن   :أقول حني
 .واملراجعكيف تد ث أهُل البيت  عن الر جعة وكيف تد ث هؤالء الُعلماء   ،م ذلك بأيديكمستُ وأنتم تلم  

ذرا  ائل عصر الغيبة الكبى جند لم عُ و ل يف أو  يخ املفيد من مراجعنا من اجليل األش  لاملفيد وأمثال ا يخُ الش  
ط بُّ هذا التخ كان  لذلك ،ملنهجية الواضحةق العدم تقُّ و  ،الكامل يف الرؤيةلعدم الوضوح و  ،ر املصادرلعدم توفُّ 
  .واضحا  

 :قوليفهو  ،عليكم هُ قرأتُ قد و اضح و  مهُ الالعاملي رضوان الل تعاىل عليه ك ر  احلُ  :خباريونلماؤنا اإلِ ع  
 اتإثب ث عنه هوتد   ذيال   ل  كُ لكن   ،عو ض يف هذا املو قاش  ن الو ني لغ القطع واليقبقد بلغت مالر جعة  بأن  

 سليمة منهجيةي  ةُ إلخباري  ا ةجي  املنه ،ةباري  إلخا ةاملنهجي  على ات الر واي لو ق ب ،لجم  مُ  بول املضامني بالعة وق  جلر  ا
 هم   الف  يفسطحي ة  ،اريةباإلخ ي ة  ة واضحة يف املنهجهناك سطحي   ،مقها تفتقد إىل العُ بولا للحديث لكن  يف ق  

حث يف س موضوعا  للبوضوع ليذا امله ،عن التعمُّق او بأن  األ ئ م ة ّن   سيقوُل قائل ،عامل مع احلديثتال يفو 
 اجلامعة   ارة  من الز ي قليل قبلليكم عا يت قرأهتُ ل  ا املقاطع ،هُ ناقش  نُ  ميكن أن   ،حللقة أو يف هذا البنامجا هذه

من ألن ه  ،قلتعمُّ ا ىلإ م يدفعونناهُ  ،مهفتُ  ال ميكن أن   ؟قالتعمُّ  من دونكيف تُفه م   ،الكبرية ومن باقي األدعية
 .لهُ  ىال فحو  ساذج ٍ  مبعىن  سطحي  هذه الزيارات واألدعية م ُتفه  سدون  التعمُّق 

رضوان  ،الر جعةإثبات  ؤنا يفلماها عُ ف  أل  ال يت من أفضل الكتب  ووه (ةاإليقاظ من الجع  ) هذا كتاب
العاملي تويف سنة  احلرُّ  ،ومها معاصرانللمجلسي  (بار األنوار)وكتاب  ،العاملي ر  شيخنا احلُ  عاىل علىت الل

 ،1111جمللسي تويف سنة ا يخوالش   ،ضويحن الر  معروف يف الص   بهُ ق  و شهد فن يف مدينة م  ودُ  ،1104
هذا  ،آنذاك فوية  الص   للدولة   عاصمة   كانتال يت  دفن يف مدينة اصفهان و أيضا  معروف  للهجرة وقبهُ  1110

 ،144وينتهي عند صفحة  39يبدأ من صفحة  ،الر جعة بابُ  ،الث واخلمسون من بار األنوارهو اجلزء الث  
يف  ،العدد أو أكثر بقليل من أحاديث وروايات وآيات الكتاب الكرمي يعين هذا ،رقم 162ر فيه ك  د ذ  وهو ق  

 ام يَ اعلَ -(تذييل)تت عنوان  122صفحة  ،جمللسي ايخُ الش   بهُ ت  ا ك  م    ال  أقرأ لكم سطورا  ومجُ  ،122صفحة 
ِاعلم يا -:رواية 161ات إىل الر وايوصل عدد  بعد أن  -يا أخي ملاع-:لنا مجيعا   ،واخلطاُب للقارئ-خيأ
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يعين بعد هذا العدد الائل من -لك في القوِل بالرَّجعة حت  وضَ  وأدت  مهّ عدما بَ أخي أنِّي ال أظن ك ترتاب 
الرَّجعة ب لك في القولِ  وأوضحت   دت  مهَّ  ك ترتاب بَعدماال أظن   ينِّ اعلم يا أخي أ-!؟ت هل ترتاباايو الر  

 إذا رجعنا إىل  وإال   ،لسياجمل يخ  يف نظر الش  هو  هذا اإلمجاع-األعصار عليها في جميعِ  الشِّيعة  جمعت أالَّتي 
اعلم يا أخي -ع عليه من الكتبلكثرة ما اطل   كذا يعتقدهو ه ،إمجاعا  وال هم حيزنون كتب العلماء ال جندُ 

عليها في  لك في القوِل بالرَّجعة الَّتي أجمعت الشِّيعة   أنِّي ال أظن ك ترتاب بَعدما مهَّدت  وأوضحت  
ظموها في أشعارهم نَ ى حتَّ هار النَّ  في رابعةِ  مسِ كالشَّ -نعم هي مشتهرة-ت بينهمر هَ واشت َ  جميِع األعصار

المخالفون عليهم في ذلك وأثَبتوه في كت بِهم  عوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم وشنَّ تج  واح
املسألة  كثريا  يف هذه    نع املخالفو ا شن  إمن   ،ملخالفونا ا شن عم  ل  الش يعة روفا  عن لو مل يكن هذا مع-وأسفارهم

 يف أي  و  ؟مومهاه  كيف ف  ولكن    ،الش يعةة بني ر و ة مشهة قضي  القضي   هذه   ة ألن  القضي   وا كثريا  حول هذه  الوق
ما هو موقع  .ها عليكمعرضتُ ال يت مة د  قاملت التجيسنا الوائلي يف التشيخُ  هما قال نظري ،هنا الكالم ؟ستوى  مُ 

هذا األمر و  ،ةعيش   الماء   بني علمعروفةٌ و  مشهورةٌ  الر جعةٌ  فوإال   ،هنا يكون الكالم ؟ةيععند علماء الش  الر جعة 
 .واضح

هذه جمموعة  ،يخ اجمللسيتلميذ الش   ،وراينيخ عبد الل البحراين الن  الش   (،عوامل العلوم) :هذا كتاب
 وتنتهي عند صفحة  347من صفحة  تبدأ األحاديث ،26 ع /باجلزء الرا ،جمل دات عوامل اإلمام املهدي  

 يف احللقة   كالمهُ   تُ وقد ذكر -غيبَ نوالَّذي ي-هو قال يف آخر الصفحة ،232األحاديث جمموع  ،516
ء االعلم فقلت ما قيمةُ -لماءمن خَلف بعض الع   قاء  غي اتِّ بني الَّذيو -:ه قاله هذا ألن  م  كال  انتقدتُ املاضية و 

م    هذا املرجع والعال ،مقام البهائم ه يفضع  عليه أن ن   كثريٌ   البيت   أهل   فُ ال  يُ  ال ذيم    والعال ملرجع! ا؟راجعوامل
د الل يخ عبث الش  على احملد   دُ ر  لذلك هذا اإلشكال ي   ،هو دون البهيمة ُُم م د آل   فُ ال  يُ  ال ذييعي الش  

 ال ذيم    رجع والعالامل ؟العلماء ما قيمةُ  ؟همما قيمتُ  ،بيتال أهل   ألحاديث   العلماء   الفة  راعي خمُ  يُ هُ البحراين أن  
 سنوات ة سبعمراحيض ملد   ت يف بالوعة  ي  ق  لأُ  عتيقةٍ  علٍ ن   بفردة   هُ نُ والل ال أز   يل سبةبالن  ُُم م د آل  بالف   ينطقُ 

 يرِ غَ  نْ عَ  كَ نِ يْ دِ  مَ الِ عَ مَ  نَّ ذَ خ  أْ  تَ اَل -!يوزفيه ال  ا  هذا غلو  وأرى  ،كثري عليه  اذه بذلك فهنُ ال أز   ،تج  خر  وأُ 
 واألغالل يف يديه ه  ظم وهو يف سجناة خرجت من طامورة اإلمام الكلوصي  ا هذه ،دييا ابن سو -انَ ت َ عَ ي ْ شِ 
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ي  عفتدال  بأقوال الش اسنهم مل م  يتنص   لوائلي أن  ا يخريد الش  ن يُ ال ذيضة افالر   ،افضةالر   ج إمامُ احلوائ بابُ  ،رجليهو 
ك ندي ابن شاهمن طامورة الس   ،لتشيُّعع وليس هوية االالتشيُّ ة هوي   ه  أمس يف كتاب عليكم يوم   كما قرأتُ 

م  َعَلى السَّاِق اْلَمْرض وِض ََل السَّ )أقول  ،ةواإلمام يكتب هذه الوصي   ،ويف أقدامه اإلمام   واألغالل يف يد  
ق اق مرضوضة بل  الس   ،ةلوصي  ا د خرجت إلينا هذهو ي القق  ل  ت ب   ض  رُ ال يت لك األيدي من ت   ،(ِبَحَلِق الق ي ود

اق م على صاحب الس  سل  نُ  ،يارة هكذا تقولالز   ،اليد أكثر وأكثر ينيع ،ن اليدم الساق أقوى ،القيود
 ،وديُ األغالل والقُ  ق  ل  وضة ب  من تلك األيدي املرضُ  ،ك باليدبالُ  فماع ظم الس اق كبري  ،وديُ القُ  ق  ل  املرضوضة ب   

 ى حد  لععنده ار هوالن   لليال ،هاريل والن  م ال يرى فيها الل  ظانا الككان إمامُ ال يت  من تلك الطامورة املظلمة 
 صَ خلِّ ا م  يَ ) ويقول دعو فيه باب احلوائجان ي  ك    ال ذيمن ذلك املكان  ،قق والضي  من ذلك املكان اخلان   ،واءس  
 نْ ي مِ نِ صْ لِّ م خَ حِ رَ وَ  ة  يمَ شِ مَ  ينِ ن بَ مِ  دِ لَ الوَ  صَ لِّ خَ ا م  يَ  ،ونار  هَ  نِ جْ سِ  نْ ي مِ نِ صْ لِّ م خَ دَ وَ  ث  رْ ف َ  بَينِ  نمِ  نِ بَ اللَّ 
 يرِ غَ  نْ عَ  كَ نِ يْ دِ  مَ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ خ  أْ  تَ د اَل يْ وَ س   نَ ا ابْ يَ )-:ةي  الوص من ذلك املكان خرجت لنا هذه ،(ونار  هَ  نِ جْ سِ 
 الل شيخ عبداليقوله  ال ذيلذلك هذا الكالم  (،يننِ ائِ خَ  ن العَ  كَ نَ ي ْ دِ  تَ ذْ خَ م أَ ه  ت َ يدَّ عَ ت َ  نْ إِ  كَ نَّ إِ ا فَ نَ تِ عَ ي ْ شِ 

واجب على  ،ال ذي يُب على املؤمن ؟نبغيبغي كيف يني-لمؤمنبغي لني الَّذيو -:هو كالم هزيل البحراين
ما وإنَّ -:يقول إىل أن  -هم إلى الدنيارجعتِ  اعتقاد   والَّذي ينبغي للمؤمن-ينبغي لالستحباب املؤمن، ال أن

بالرَّجعِة  المراد في ذلك من أنَّ  ءابعض العلم  من خَلفِ قاء  الواجب اتَّ  لفظِ  دونَ  "غيبنيلفظ "رت ببَّ عَ 
 بنصِّ  رجعتهم حقّ  أنَّ  الحقّ و -:ه يف املوضوعيدت  لبحراين عقا خ عبد اللشيال بني  هنا يُ -والحقّ  ،قياَم القائم

ها أخبار دعوى أنَّ و -ةن  ت  قذارات علم  الر جال واألصول الن  بسب -ها أخبار آحاددعوى أنَّ و  رةاألخبار المتكثِّ 
ولو لم -:يقول إىل أن  -وي عنهمر  ئة حديث عد ظاهِر الق رآن ونصِّ نحو خمسمب ةعآحاد غير مسمو 

أن  وهو  ،هذا فقط الدليلُ  لو كان-يكون الرشد في خَلفهم لكفى الَّذيالمخالفين   إنكار  يكن إالَّ 
نا مراجع   إميان   عدم  أن  ضيف إليه دليال  آخر وهو وأنا أُ  ، عليهادليلٍ  دل  أ كان هذال الر جعة  املخالفني يرفضون 

دنا اعتقد ا نتها ألن  دليل على صح  هو الر جعة نا بمراجع   تشكيكُ  .!!.الر جعةة ح  على ص   دليلٌ هبا هو 
هو الر جعة دليل على صحة  أدل   ،منهمناه مل  تع ال ذيهذا هو  !بيتال أهل   منهم يف حقائق   التشكيك  
لماء عُ  أن   من العقائد هو  األولف  ا يف الص  تها وأّن  دليل على أمهي   وأدل   !نا فيهانا ومراجع  علمائ   تشكيكُ 
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ليس يف و  علوها يف احلاشيةي فقوا على أنألصولية ات  ا املدرسة جعُ امر  ،املدرسة األصولية خصوصا  الش يعة 
 ،يف خالفهم واب  الص فإن   ،هذه العقيدة دليل على صحة أدل   ،وا هباأو حَّت  أمهلوها ومل يعبأ ول األف  الص  
يف التعامل  مع حديث   م ّنجوا منهجا  ناصبيا  فإّن   ،اخلالف مع املنهج ،شخاصألا مع اخلالف ليس ؟ملاذا

 ،وأصول املذهبالد ين ل و أص ،ائدتصنيف العق الفهم ومن جهة   من جهة  الق بول والر د ومن جهة   ،أهل البيت
ها أحلق  ال يت والقذارات  وأمثال هذه اخلُزعبالت والس فاسف والت فاهات ،وضروري املذهبالد ين ضروري 

رعوا إىل آذاّنم م ك  ألّن   ،عليه أمجعني وسالمهُ  الل   صلواتُ ُُم م د  آل   ء بدين  نا الكرام وعلماؤنا األجال  مراجعُ 
يون العُ  ،ضون عنهاعر  افية إىل جانبهم يرتكوّنا ويُ الص   يونُ والعُ  ،رةد  يون  الك  ة يف العُ مائمهم الطابقي  طسوا إىل ع  وغ  

هذه هي  ،اتالر واييارات و هذه األدعية والز   ،الكايفهذا  ،مفاتيح اجلنانهذا  ،رآنهذا القُ  ،افية هي هذهالص  
 .افيةالعيون الص  

 .الكالم ملُ وبعد الفاصل  ُنك  ل اصإىل ف نذهبُ 

وذج من كبار   شيخنا املفيد رمحة الل عليه تب  يكم ما جاء يف كُ عرضُت بني أيد نا من اجع  ر م   وهو من 
 رمحة الل عليه ويف  تُ  ،الكبى الغيبة   يعة يف عصر  ل مرجع رسي للش  هو أو  يكون ا رمب  و  ،ميةالطبقات األوىل القد

يد مثاال  ملفا يخ  الش   فأخذتُ  ،للهجرة 329شعبان  15غرى انتهت يف شعبان الصُّ  والغيبةُ  ،للهجرة 413سنة 
يخ للش   نُن جند ُعذرا   :وقُلت ،هل  والحظُتم االضطراب يف ُكتبه  ويف أقوا ،دماءاجعنا القُ ومنوذجا  ملرجٍع من مر 

 ،يف مرحلة الغيبة الكبى ،رحلة جديدةٍ دخلوا يف ماآلن الش يعة  ،ستقرار املنهجا عدم ا بسبب  رمب   أمثاله  و  املفيد
م ة وهؤالء هُ خباري  اإل من ُعلماء املدرسة   إىل أمثلةٍ  لتُ قعد ذلك انتب ،املصادر وغري ذلك رعدم توفُّ وهناك 

 (،اجمللسيباقر ُُم م د ) ،(العاملي احلرُّ ) :م اجلهابذةهُ  نماذج  ب   أنا جئتُ  ،البيت أهل   عوا لنا حديث  ن مج  يال ذ
  صاحب اجلهد الكبريالش يخ عبد الل البحراين ،أهل البيت ا لنا حديث  و عمج الءؤ ه (،البحراين الشيخ عبد الل)

ا العوامل يف الس نني األخرية صار معروفا   ،العوامليف تأليف ليس فقط و بار  األنوار إجناز  يف  را  مل يكن متوف   ،رمب 
سي لاجمل يخزمان الش   نذ  لكن البحار مُ  ،العوامل وليس بكامله   ر كتابُ خريين توف  يف العقدين األ ،يف األسواق

يف  األوفر يف تأليف هذا الكتاب احلظُّ  لبحراين كان لهُ يخ عبد الل االش  و  ،حارحار هو الب  وإىل يومنا هذا الب  
احلديث ولم  جهابذة يف مجع  ُهم فهؤالء  ،اعتمد عليه  الش يُخ اجمللسي كثريا  فقد  ،ُمساعدة الش يخ اجمللسي
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 آل   دين   يف حفظ   نا لم فضلٌ ون من علمائ  خباري  اإل ،ُُم م د وآل   ُُم م دٍ  ين  فظوا لنا د  يف أن ح   لكبريالفضل ا
 لماء  العُ  بعض   أنتقدُ  عتموينإذا سو  ،هكيف أشكرُ   ال أعرفُ  ،أنا على األقل يل سبة  بالن  هو هذا الفضل و  ،ُُم م د

ين ال إن  فلماء ما  من العُ عال    أنتقدُ أنا حني ،احلقائق لبيان   ةٌ قضي   هذه   ،آخر هذا شيءٌ فة إلخباري  ا من املدرسة  
ز بني لكن كيف مني   ،مصريي أنا ال أعرفُ  !؟من أنا ،اسن  للت رجاأعطي الد ال أنا ال ذيو  ،همصري   صُ شخ  أ  

 عن آل   نطقُ ين أن  عي إين ال اد  إن   ،إليه لُ ما أص   بسب   ُُم م دٍ  آل   لكم منهج   بني  كيف أُ   !؟غري احلقائقاحلقائق  و 
ُ وأُ  ،ُُم م د آل   أنقُل حديث  فقط أنا  ،ُُم م د ال ُُم م د آل  ،ُُم م د اطقا  عن آل  ن   أنا لستُ  ،فهمي لذا احلديث بني 

عنهم  فيما بيننا وبينهم ينطقُ  ديثهم وسيطٌ هم ناطقون عن الل وح ،عنهم هم ينطقُ حديثُ  ،م هُ إال   عنهم قينط
نا دُ سد  هم هو يُ حديثُ  ،همديد  سبتف سنٍ من حُ شيٌء نا إن كان فيه همُ وف   ،همنا   ف  بني  ونُ  ،همحديث   ننقلُ  وننُ  ،لنا

 ينتع ةهذه النوري  و  ،ةفيه نوري  كالُمكم   (كالمكم نور) ،دناسد  هم يُ حديث   نفسُ  ،مهم هُ ديد  فضال  عن تس
 سه  بنفسه   عن نففُ اشالك ؟وء ما هوالض  الن ور أو  ؟الن ور ما هو ،نفسه  بنفسه   نيعين هو يكشُف ع ،التسديد

ها عن غريها بنور   ها وتكشفُ س عن نفسها بنففُ شتك ،مسالش   ،األضواء ،األنوار ،عن غريه   الكاشفُ و 
 صحيٌح أن   ،اريني األجالءلمائنا اإلخبثلة من عُ كم أمل   نتُ فبي   ،هموكذاك حديثُ  ،مفكذاك هُ  ،هاوآثار  ها بضوئ  

ة يف هم هناك سطحي  ح  و يف تعليقاهتم وشر  واضحٌ  لبحراينا يخ عبد اللالش   سي وأن  لاجمل يخالش   لعاملي وأن   احلر  ا
م   ،مبياناهت   -م  لوال أهل قُ -ينلدِّ  ااعَ ضَ ون لَ ي  مِّ  الق  واَل لَ ) :يف بعض األحاديث ورد  حيُث تنا م  ئكما قال أإال  أّن 

مان من خالل الز   مان ويف آخر  الز   ل  يني يف أو  م  شري إىل القُ ا يُ ذهث واحلدي-َلواَل الق مِّي ون َلَضاَع الدِّين
ا   ،بالض رورة  ال ذين يسكنون يف مدينة ُقم   ينيم  من القُ  وليس املراد-(َلواَل الق مِّي ون َلَضاَع الدِّين-ياتاو الر   وإمن 

ثُهم-(مهِ تِ لَ اقَ مَ بِ  الَ ن قَ مَ وَ  مّ ق   ل  هْ أَ )-:الص ادقنا كما قال إمامُ  عن  حني جاءُه قوٌم من أهل  الر ي  وهو حُيد 
َلواَل الق مِّي ون )-:ومن يقول مبقالتهمإن ين أتد ث عن أهل  ُقم   :قال ،ي  نن من أهل الر   :وافقال ،م  أهل قُ  فضل

 م  ن قُ موا م  وتعل   م  ا  عن قُ دين يعيشون بعال ذيو  ،م  موا يف قُ ن تعل  ال ذي ،م  ن هم يف قُ ال ذيون يُّ م  القُ -(َلَضاَع الدِّين
وما   م  م يقطنوا يف قُ ول  مباشرغري  ر وال بشكلٍ باشم ال بشكلٍ  م  موا من قُ ن مل يتعل  ال ذيو  ،رشبا غري مبشكلٍ 
  (.َلواَل الق مِّي ون َلَضاَع الدِّين)-:هممبقالت   أهُل ُقم  ومن يقولُ  ،نيي  م  القُ  م كقول  قولُ   ولكن  نييم  كانوا قُ 
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 يف هذهالد ين  لضاع ،انلمائ  ون من علوال اإلخباري   :سقهذا الن   على نفس  و كم جتربيت أنا أقول ب ُ 
د الل يخ عبشاللوال  ،لسياقر اجملب دم  لوال ُم ،العاملي لوال احلر   !الد ينون لضاع لوال اإلخباري   والل   ،لعصورا

وأضراب  ،لبحراينا سي د هاشمال ،ؤالءهلوال  ،ال ُمحد ث النوريو  ،اسشيخ عب  الي م  ث القُ لوال احملد   ،البحراين
 ،لد يناامقة لضاع لس  ا لقاماتذه اهلوال  ،ألساءا لوال هذه ،ة بأسائهمست  د ل  ور  أُ  ن  بصدد أ أنا لستُ  ،هؤالء

لضاع و  ،دم  ُُم   آل   ن  من دي قي شيءٌ ما ب  ني ل  لمائنا األصولي   إىل عُ وال  لو كان األمر موك ،ُُم م د  آل  ضاع حديثُ ل
يث كلمة أخذون من احلدي ،همتب  ال يف كُ بعثرة كما هو احلمُ  اما  وكلماتٍ م  لُ  انوجدُكن ا قد لو  ،ُُم م دآل  حديثُ 

ة صولي  ألا أن   صحيحٌ  ،ودملوجا عقالوا هذا هو ،لم بقائقه   ة  وال خب  لم مبصادره   خبة  وال  هنكو ويرت كلمتني أو  
ام  ي  ألمن ا في يومٍ ف (،اسلن  ا نيب اداولام نُ وتلك األي  على وترية  ) ت على جنبٍ ع  ض  ة وُ هي احلاكمة واإلخباري  

إىل  رُ ووصل األم لدولاكن دالت ول ،ةيخي  ام للش  دولة األي   تكان  ويف يومٍ  ،نيام لإلخباري  األي   كانت دولةُ 
 .نياألصولي  

 قتني سوف لن  لقة وح  حل يبدو أن   ال ذيكثري و   واصل احلديث فقد بقي عندي كالمٌ أُ  كان بودي أن  
 :ةرا  مهم  مو أُ  امليدان كي تعرفوا عكم يف وسط  ض  أ   ريد أن  ين أُ املوضوع طويل ألن   ،كفيت  

كيف و ث  أهل البيت ع حديم ناراجعُ وم   الش يعة   لماءُ عُ ل عام  وكيف ت   ،لعقيدةا ت هذهق  كيف ُمُ   :هال  وَّ أ 
 ،المائ نمن عُ  هب ي نت أحدا  ة لعل  لقضي  ا هى هذلز عا أرك  إمن  و  ،هاو فتعر  ا  أند  ة ج  هم  ة مُ هذه قضي   ،هو ر ُمقوه ودم  

يني ةسة املؤس   لعل   ا كان صائبا  فُيعيد فل ،أقولهُ  ذيال   اذه ق يفدق  يُ و ظر عيد الن  عا  من املراجع يُ لعل  مرج ،الد  رمب 
 .هذا أو ال   ،لعل  شيئا  حيدث ،الن ظر

 .الكتاب  والعرتة يف ث قافة   الر جعة  ة عرفوا موقعي  ت   أن   :وثانيا   

 .الر جعة عقيدة   فاصيل  تعرفوا ت   أن   :وثالثا   

يع   أنافلذلك  هاهتا أتناول املسألة من مج    .ج 
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ذكرُه طلب إذا مل أيفسد املفيها ف شرع   أُ ة طويلة ال أستطيع أن  طالب املتبقي  البنامج انتهى وامل وقت
  .إن شاء الل داحلديث يف حلقة يوم غ   ةُ بقي   ،هبدوٍء وبراحٍة وبتفصيل

 ..زمي  امل يُّ يعوُت الش  الص  . .ُر الفضائيةم  الق  . .اشةالش   تقي غدا  على نفس  لن

الَّتي  بِ اهِ يَ والغَ  بِ ج  الح   ربَ ف كَ كشِ يَ  نَ م وأعنك  ي وَ نِّ ل عَ هرب الجَ ف كَ شِ كيَ  ر أنْ مَ م في رعاية القَ ك  ترك  أَ 
ر نِ أَ  ر  مَ ا قَ يَ  ابالبَ  وأنتَ  ة  لَ يسِ الوَ  أنتَ ين يِّ مِ اشِ هَ  ر المَ ا قَ يَ  ،دنا الحّقةائِ قَ عَ  عرفةِ ا وبين مَ نَ ين َ ا بَ يمَ فَ  حول  تَ 

 ..ناوبَ ل  ر ق   نِ أَ  وبَ ل  الق  

 وب  ل  ي ق   وه هِ ج  الو  وَ  ،انَ وبِ ل  ق    نْ عَ و ا نَ وهِ ج  و   نعَ  بَ رْ ف الكَ شِ كْ إالح َسين  يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
ِه َب َعن و ج وِهَنا َوو ج و ْكِشف الَكرْ إ ،بيلِ قَ  هت  جَّ وَ و  وَجِهي تَ هْ جَّ وَ  بَ رْ الكَ  فَ شِ كْ إ ،اسالنَّ  ق  ائِ قَ حَ و اس النَّ 

 ..لح َسينا يكَ خِ أَ  قِّ حَ ين بِ يِّ مِ اشِ هَ  ر المَ ا قَ ت يَ نِ رْ ت َ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  وَ  م شاِهِدينا

 ..اِن اهللمَ ي أَ فِ . .ا  يعَ مِ جَ  اءَ عَ م الد  ك  ل  أَ سْ أَ 
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