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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 ِلَسَماَحة الشَّيخ َعْبد الَحَليم الَغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتاب  : الثَّاِلث ء  زْ الج  

 م16/7/2016ة  السَّابعة والسَّبعون قَ لَ الحَ 

 اِمسْزء  الخَ ج  ال-يُّعشَ ى للتَّ نَ عْ ا ال مَ ونهَ ن د  ٌة مِ يدَ قِ عَ الرَّجعة  

  

 اءيا زهـــــر

حِيم
َّ
نِ الر

َ
م

ْ
ح

َّ
مِ اهللِ الر

ْ
 بِس

 َوَجَد َمن 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 

 

ع من ي  ال معىن للتش قيدة  عَ  رَّجعةال :يف أرجائه   دُ ال زاَل احلديُث يرتدَّ  الَّذيوالعنواُن هو العنوان 
   .!!.ادون  

هم وبنحٍو ا جاء يف كالم  وم َّ  الكري  تاب  ا جاء يف الك   جانبًا م َّ  أبّيَ اولُت أن  مة حَ يف احللقة  املتقد  
 فاستقصاء ،على حنو االستقصاء قطعًا ال ،بي أيديكم أمثلًة وفريةً  ات وعرضتُ الز يار  و ة  ياألدعخاص يف 
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 الَّيت تناولت موضوع الرَّجعة  والكرَّة  واألوبة، صوصأنَّ الن   إذ   ،اً دَّ ويٍل ج  طإىل وقٍت طويل و  صوص  حيتاجُ الن  
يف  الرَّجعة   موقع   مةُ ظَ  لكم عَ وقد تبيَّ  ،أشكاهلا كثرية  وكثرية  جداً  ل  صوص احلديثية بكرآنية والن  القُ النصوص 
يف  ةً ضروريَّ  تا ليسنَّ من أء لماؤنا األجالَّ رام وعُ نا الك  راجعُ مَ  دُ رد  ال كما يُ  ،رتة وبشكٍل واضحٍ تاب  والع  ثقافة  الك  

  . املئةم هذا مئة يف  يف قوهل  ُُمَمٍَّد  الفون آلَ م يُ هُ ف َ  ،هبا ال جيُب االعتقادُ  هُ وأنَّ  ،عتقاداال   باب  

 ،به  تُ  كُ يف ضطرابٍ من ا   عليه الل   نا املفيد رمحةُ يخُ من الوقت ل َما كان عليه  شَ  ما بقيَ  رضُت حبسب  وعَ 
ا نَ وقُ  بداية يف  ة املصادر  لقلَّ الرَّجعة   عقيدة  ئدي يفالعقاضطراب ذرًا هلذا اال  عُ  دُ نَ  ،ذراً عُ  د لهُ لُت بأنَّنا رَّبَّ
تيجة النَّ ب ،فة وغري ذلكع الطائ  ومراج علماءلسبة بالن   الش يعيَّةة وعدم  وضوح املنهجيَّ  ،ربىالغيبة الكُ  صر  عَ 

فقط  ة ليسائديّ العق  املسائليف همتبُ بت كُ ن اضطر ئل م َّ  عريضٍة من ُعلمائنا األواموعةٍ جمل مثال  هو الشَّيُخ املفيد 
م  يف الكال ار مدارُ صلرَّجعة اعن  جاماحلديث يف الربن ألنّ  لكن ،وغريهاقضيَّة الرَّجعة يف  ،قضيَّة الرَّجعةيف 

  .هذه اجلهة

  :ةماذج من المدرسة اإلخباريالمفيد كان الحديث  عن نَ الشَّيخ  وبعدَ  

 (.جعةلرَّ ا ربهان  على إثباتاإليقاُظ من اهلجعة بال)تابه العاملي يف ك   احلرّ  -
  .(اخلمسيو  ث  ال  البحار يف اجلزء الثَّ ) باقر اجمللسي يف ُُمَمَّد كذاك شيخنا و  -
 .4/26م اجلزء املرقَّ  املهدي اإلمام يف جمموعة عوامل (،وملُ عوامل العُ )وكذاك شيخنا عبد الل البحراين يف  -

 الُ أقو ،م أقواهلُ  م وكانتأقواهل بعضًا من وقرأتُ  ،موجزهم وبنحٍو ب  تُ ا جاء يف كُ م لٍ مَ جمُ  عرضُت بشكلٍ 
بأيديهم وكل ها يت الَّ املعطيات  ة  يَّ قينوي ة  ع على قطعيّ ُُتم   ،الثةهؤالء األعالم الثَّ  لاأقو  ،نالمائ  عُ خباريي من اإل

قاد هبا َّبجملها االعت بُ  وجيالل ن آل  عبتة  ثا ا عقيدة  وأنَّ الرَّجعة ثبات هم كان إ  هَ   غايةُ  ،الرَّجعةث عن تتحدَّ 
يث ألحادوبعُض ا ،لكريرآن اقُ ن الت  مر آياٍت بالعشرافس  األحاديث  يُ  بعضُ  ،ارد  يف مئاٍت من األحاديث  الوَ 
ات الر واي نم ي  مئهناك  ،ئاتم أي ،يئ  كما يُقال م    ،جعة من جهاٍت خمتلفةلرَّ ا ونات القول يف شئلُ فص  يُ 

يف و  اتاجله ن يف هذه  دورو يَ  ألعالموكان هؤالء ا ،تهاوأهيَّ الرَّجعة عليهم يف عقيدة  الل   وردت عنهم صلواتُ 
 .ةاألخبار  واألحاديث املعصوميّ  وادي لوادي،ا هذا
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 سريع ولكن بنحوٍ  ظرةً نلقي أُ  يضاً أ ،ُه يف احللقة املاضيةكمالَ احللقُة هذه هي إكمال  ل َما مل أستطع إ  و 
 قي نظرةً أل ريد أن   أُ ينلكنَّ  ذكره والبعض منهم مرَّ  ،ناعلمائ   كتب    يفعلى ما جاء مذكوراً  ي  يل تفصوٍ ليس بنحو 

 :اة  ومضامينهجعطالب أخرى يف أجواء الرَّ كي أتفرّع من خالهلا إىل مَ   إمجاليةً 

ون  تاب قد يككهي  لة سالر  ا ،سالةاضح معىن الر  و  :على رسالتي بي يدي يشتملُ  الَّذيالكتاب هذا 
 باكتعلى ال "الةسر  ال"ح طلملصا اذطلق هيُ   األغلبكبرياً يف بعض األحيان وقد يكون صغرياً ولكن يف األعمَّ 

  :طغري أو املتوسّ الصَّ 

سة املدر  مؤسَّس ،إلحسائيأمحد ا يخللشَّ  (،يخ اإلحسائيفس للشَّ لنَّ  احياةُ )ا نعنوا :الر سالة األوىل
 .ةيخيَّ الشَّ 

 يف ةلساالر   ، عليهمامحة اللر شيت لرَّ اكاظم السي د   ميذه املعروفللت (،ائدقعأصول ال) :ةيناسالة الثَّ والر  
شَّيخ اليذ مليت هو تشم الرَّ ظاكي د  الس :ملجمُ  بشكلٍ  ،غة العربيةت إىل الل  رمج  وتُ  ،باللغة الفارسيةهي األصل 

 .هآراؤ هي آراؤُه ف دًى لصوته  صَ  لُ ث  يُ هو اإلحسائي وبعبارة أخرى 

 بةجاالو  دئالعقا ث فيها عنحتدَّ  قدو  (فسالنَّ  حياةُ ) :سالة األوىل لشيخنا اإلحسائي رمحة الل عليهالر  
 ،ديالتوح :نفس التقسيم املعروفعلى مها قسَّ  ،هبا دَ يعتق ي أنيعجيب على الش   ،نمؤ ى امللع بجيالَّيت 

هو من أهل هذا التقسيم ما أقول  لكن شيءٍ  لَّ ناقش كُ أُ  أنا هنا ال أريد أن   ،املعاد ،اإلمامة ،ةالنبوَّ  ،العدل
 ميق يف كلمات  وأحاديث  الدقيق والعَ  بالبحث  ف ر  عُ  الَّذي وما كان املفروض من شيخنا اإلحسائي ،البيت

ء اؤنا األجالَّ ملجاء به  مراجعنا وع الَّذيحيذو هذا احلذو  أن   فرتض  مُ  ما كان من ال ،أهل البيت يات  اورو 
 ث يف األصول اخلمسة وبعد أن  حتدَّ  فبعد أن   ،الرَّجعةيف هو نا ولكن حديثُ  ،ذوُه من األشاعرة واملعتزلةفأخ

وكما قيل  ،بي يديّ الَّيت لطبعة ا هذه حبسب   51يف صفحة  ،عادمَ  أكمل احلديث يف األصل اخلامس وهو ال
 ،ة يف الكويتحقاقيّ ة اإليخيّ شايخ ورموز الشَّ من مَ  ،احلائري ع بأمر احلاج مريزا عليّ ه طُب  ل الكتاب أنَّ يف أوَّ 
غي بني امَّ مِ وَ -:جعلها بعد األصول اخلمسة وقالفَ  (،الرَّجعةاتمٌة في خَ ) :51يف صفحة  ،الل عليه  رمحةُ متوفّ 

( حبسب املتعارف تشري إىل ينبغي)كلمة -جمعين صلوات اهلل عليهمأَ  يتهِ وأهل بَ  د  مَّ حَ م  ة   ه  رجعَ قادتاع
ث عبد حد  مُ  ال ت علينا كلمةُ شري إىل هذا املعىن وقد مرَّ إلحسائي يُ ا يخالشَّ  ين ال أعتقد أنَّ لكنَّ و  ببااالستح
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 أنا على قتُ وعلَّ  ،ء  االعلمبعض    ف  خلال قاءً ت  ا  الرَّجعة د بعتقَ يُ  لت ينبغي أن  قُ  ينبأنَّ  :الل البحراين كيف قال
حلديث يف حلقة ا هذا مرَّ  ،صوصرة ما جاء فيها من الن  ة لكثة قطعيّ هذه القضيّ  :رجع وقال ، وبعد ذلككذل

ُتشري أّنا وق التعبريي بي علمائنا ف عليها يف الذَّ ر ااملتع (ينبغي)ارة عبارة لكن هذه العب ،هاقبلَ الَّيت يوم أمس و 
اإلحسائي الشَّيخ ف ،ذلك دُ اإلحسائي يقص يخَ الشَّ  ين ال أعتقد أنَّ لكنَّ  ،شري إىل الوجوبال تُ و  بباإىل االستح

مثال من  اذهو الرَّجعة ث عن هو هنا يتحدَّ  ،يئاً كثرياً شَ الرَّجعة ثوا عن وا وحتدَّ روا وحبثظَّ ن نَ الَّذية لَّ لماء الق  من العُ 
يف ار سطر ونصف  َّبقدث عنها إالَّ مل يتحدَّ  ،املفيدالشَّيخ علينا  مرَّ و  ،ناعلمائ   كبارُ   ،لماؤنابينما عُ  ،األمثلة

وهناك الكثري  ،مل يتحدَّثوا عنها كثرياً  ،أو سطرين يف تصحيح  االعتقاد ونصف قدار سطرأوائل املقاالت وَّب
ا من بأنَّ  :ن قالواحَّتَّ الَّذي ،اهب ادتقاالع بُ ال جي هُ أنَّ ب :ن ذكروها قالواالَّذيو  ،يذكروها أصالً  مل من علمائنا

ربنا عن تُ الَّيت هم قالوا هي َّبثابة األحاديث ت فيها لكنَّ در الكثرية و  األحاديث وأنَّ الش يعة مات عند لَّ سامل
ال أريد  ،حال على أي   ،اعة مثالً أشراط السَّ ث  حاديت كأبوءامن أحاديث النُ فهي  ،ستقبلوقائع ستقع يف امل

اهلل  جمعين صلوات  أ هِ تيوأهل ب م َحمَّد  رجعة  ه  ي اعتقادغا ينبمَّ مِ وِ -:ة وكبري صغريةٍ  لَّ اآلن أن أناقش كُ 
 .ل يف الكالمصَّ وفَ -عليهم

سية وترمجها مريزا موسى ر اأصالً هي باللغة الف (،العقائد لو أص) :شيت يف رسالته  م الرَّ ظاكالسي د  وأيضاً 
يخ للشَّ  شيت هو صدىً م الرَّ ظاالسي د ك :أيضًا كما قلت قبل قليل ،ا إىل العربيةترمجه ،األسكوئي احلائري

شاعرة األجاء هبا علماؤنا من الَّيت أصول الدين اخلمسة  روفع التقسيم املحبسب   ةلسام الر  اإلحسائي فقسَّ 
أيضًا وصل إىل املعاد وبعد املعاد  ،الل عليه رمحةُ  سي د كاظم الرَّشيتالاإلشكال أيضًا يَر د على سي دنا  ،واملعتزلة

هنا -دين بهايَ  للمؤمن أنْ  دَّ الب  الَّتي من األمور  :الفصل األول :صولخاتمة وفيها ف  -:265يف صفحة 
اإلحسائي الشَّيخ وأنا كما قلت -للمؤمن دَّ الب  الَّتي من األمور -الوجوبة على دالَّ فهي العبارة واضحة 
 الل عبارةمن خ فهُ شكتهذا نو  ،وبجائعة يف االستحباب استعملها بعنوان الو الشَّ  (غيبني)استعمل عبارة 

من األمور الَّتي الب دَّ -:الل عليه شيت رمحةُ د كاظم الرَّ قال السي  فماذا  ،ألخرى اتبه  ومن خالل كُ هنا  تلميذه  
ودخل بعد -نيعى اهلل عليه وآله أجمالطاهرين صلَّ  وأهل بيتهِ  م َحمَّد  االعتقاد  برجعة  للمؤمن أْن َيدين بها
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ي تسال الر  هنا يف هاتيالسي د و الشَّيخ ف .عليهماسائي رمحة الل ح اإلهُ يل كما فعل شيخذلك يف التفاص
 .ةهمَّ مُ  ال لعقيدة  ا هبذه االعتقاد   عن وجوب   بشكٍل واضحٍ  ن  ايتحدث

ن مابع جلزء الرَّ ااءت يف جائي يخ اإلحسلة للشَّ فصَّ ت اإلشارة يف احللقات املاضية إىل رسالٍة مُ ومرَّ 
ُة مؤسَّس باعتهاط  رفت على أشيت الَّ اإلحسائي الشَّيخ عشر من جمموعة آثار  م وهو اجلزء الرَّابعل  جوامع الكَ 

وينتهي صمة ل منها يف العاألوَّ  جلزءا (،رسالة  يف العصمة  والرَّجعة) :الر سالُة عنوانا ،اإلحقاقي يف الكويت
حدَّث يت ،342إىل صفحة  88من صفحة و  ،88، من بداية الكتاب إىل صفحة 88الكالم إىل صفحة 

 طلع  على آثاره  محسائي ملن هو إل ايخُ لشَّ وا ،ويُور د اآليات والر وايات ،الش يُخ اإلحسائي عن الرَّجعة  وتفاصيلها
  يف هذهوال ،الرَّجعةو  العصمة ته يفرسال ،سالةلر   اليس فقط يف هذه   الرَّجعة  ث كثريًا عن عقيدة تبه  حتدَّ وكُ 
برية من آثار كهناك جمموعة   ،ة كثري آثاراً  اإلحسائي ترك الشَّيخُ  ،ةفس يف العقيدحياة النَّ  أيضاً  ختصرةملا الةسلر  ا

من  زًا كبرياً ي  حَ ذه أخذت وه ،يب عليهاه إليه  وهو جيُ وجَّ أسئلة تُ  ،اإلحسائي هي أجوبة على أسئلةالشَّيخ 
آثاره   يف واسعةً  احةً ومس اً رًا كبري  قدأنَّ سنجد  ،اإلحسائيالشَّيخ ار وعة آثإذا رجعنا إىل جمم حننُ و  ،فاتهمؤلّ 

ة أسئلة وفري  ،لةيست قلييدة ولعد وهناك أسئلة   ،هت إليهج  رسائل وكتب هي أجوبة على أسئلة وُ من فاته ومؤلّ 
لذا  ،ى تلك األسئلةجابة عليف اإل ل القولوقد فصَّ  ،الرَّجعةوشؤون  ةجعن الرَّ اإلحسائي عالشَّيخ هت إىل ج  وُ 

ث هناك حتدَّ ه فإنّ ة الكبرية اجلامع يارة للز  رحه  يف شَ حَّتَّ و  ،الرَّجعةم كثرياً عن تكلَّ قد اإلحسائي الشَّيخ بأّن أقول 
 يف منظومة ي  وأساس مهم   ء  ز ا جُ ر أنَّ اتبباعالرَّجعة ة اجلامعة الكبرية أشارت إىل عقيدة الز يار  ألنَّ الرَّجعة عن 
ت ال والعبار مَ جلُ د بعض اعن تُ ووقف ،يوم أمس ت اإلشارة إىل ذلك يف حلقة  ومرّ  ،يف منظومة العقيدةو ان اإلي

يخ للشَّ  أنَّ  ،لكثري منكما اَّبَّ ر  ،نوأنتم تعرفو  ،املهم يف هذا الدستور العقائديّ  ،ريفةيارة الشَّ لز  ا يف هذه
ن هذا الكتاب ع يضًا يفأث دَّ حتوقد  ،يارة اجلامعة الكبريةالكبري للز   رحُ ل هو الشَّ حسائي شرح مفصَّ اإل

 .الرَّجعة

  ؟من ه  ثوا مَ ن تحدَّ الَّذيإذاً  

  ، املدرسة اإلخباريّة.وناإلخباريّ -

  .ةيخيّ املدرسة الشَّ  ،ونيخيّ الشَّ -
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 .!!.قّ حلا ون عندم بعيون يف نظر  املدرسة األصولية هُ يخيّ ون والشَّ واإلخباريّ 

 جمموعة فتاوى ائللسَّ امنية ) :باعنوان الكت :الخوئي دمجموعة فتاوى للسيَّ  (ائلنية السَّ م  )في 
 هذه ،ين عاصيفيد الد  وسى ممبها مجعها ورتّ  (أيب القاسم اخلوئي دام ظلهالسي د ظمى هامة آلية الل العُ 

 اخلوئي السي دهت إىل ج  وُ يت الَّ  من مجلة األسئلة ،يف وقته   روفعب ما والكتام حياته  يَّ رت يف أدَ عت وصَ مجُ  
ا هر  وَ صُ يضًا ب  وجودة أوم عةً األجوبة هنا موجودة طبا ،هنا صورة اجلوابو به أيضًا موجود اوأجاب عليها وجو 

من هم -؟لماذاو هم لفَ خ ة  َلوهل يجوز الصَّ  (الحجاز)ن في اإلحساء الَّذييخية ن هم الشَّ مَ -ةاخلطيّ 
هم لفَ خ َلة  ز الصَّ هل يجو و  (لحجازا)ن في اإلحساء الَّذييخية من هم الشَّ -:ين يف احلجازذالَّ  ةيخيَّ الشَّ 

زون و  ُت ؟ملاذا ،هملفَ خالة صَّ جيوز ال ال-ال يجوز ذلك-؟:دنا اخلوئي رمحة الل عليهيب سي  ماذا جيُ -؟ولماذا
شَّيخ الجرية  ؟علوهف لَّذيا ما ؟ملاذا ،البيتأهل  شيعة   الة خلفَ زون الصَّ واصب وال ُتو  الة خلف النَّ الصَّ 

جف ة يف النَّ وليّ صسة األملدر اجف وبشكل عام عند وئي وعند حوزتنا يف النَّ د اخلي  اإلحسائي ما هي عند الس
 ل  آلميق لعا ؤهائي هو والاإلحسالشَّيخ جرية  ؟اإلحسائيالشَّيخ ما هي جرية  !؟مكان يف كل  و يف قم و 

حسائي ويا اإلالشَّيخ رية جهي  ك تل ،بةزة َّبقاماهتم الغيكَّ ُه املر عقيدتُ و  ،ه حبديث أهل البيتمُ ااهتمو  ،ُُمَمَّد
حمد اإلحسائي ألقد كّفرنا ) :كّفروه  يةوهبذه اجلر  !!املساء ىلباح إمن الصَّ  عنَ عليها اللّ  تحق  سي ا من جريةٍ هلَ 

جف في النَّ  ات  عيّ ت المرجابقجف وتسالنَّ  جاءت الفتاوى من آل البرغاني إلى (..روه يرحمكم اهللفكفِّ 
 (.أيضاً  وفي كربَلء على تكفيرهِ 

عندهم عقائد وأقواالً  فإنَّ -ةيخيَّ الة خلف الشَّ ال ُتوز الصَّ -ال يجوز ذلك-:ي يقولئو اخلالسي د ف
 دئمن مجلة العقا !مائة باملائة!مضبوطة و صاحلة هي اخلوئي السي د عقائد وأقوال أّن على أساس -صالحة غير  

 ؟ماذا يعتقدون ،ةيخيَّ ونم بالشَّ ن يسمّ الَّذيؤالء ماذا يعتقدون ه ،الرَّجعةهم يف عقائدُ  هذه  احلة هي غري الصَّ 
يعتقدون  ،هم هي هذهجريتُ  ،إىل الكتاب  والعرتة م تستندُ عقيدهتُ  ،البيت يوالون أهلَ  ،ة اثنا عشريّ شيعة  ُهم 

اإلحسائي الشَّيخ  مهُ ر أج الَّذي ما ،همجرائمُ هي هذه  ،ُُمَمَّد ل  ة آلقامات الغيبيّ املبيعتقدون  ،مثالً الرَّجعة ب
 يوباً عُ  كُ لال يوجد شخص ال يت ،فيه اإلحسائي ال عيبَ الشَّيخ  نَّ قول بأقطعًا أنا ال أ ؟جريتههي ما و مثاًل 

من أعالم م   لَ عَ هو اإلحسائي الشَّيخ  لكنَّ  ،وكبرية أبداً  صغريةٍ  يف كل  وال أقول من أنَّين أوافُق الش يَخ اإلحسائي 
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ال يأتون يف  ،جفجف ويف غري النَّ اآلن يف النَّ  ملراجع املوجودينا مجيع ،م  جليل حكيم  فاضل   عال ،عالتشي  
 ، مليونبنسبة واحد إىلحَّتَّ هم قايسَ أ ال أستطيع أن ،اإلحسائيالشَّيخ هم ويف عقيدهتم بالقياس إىل فهم  

  .، ندَُع ومنضيحال يّ على أ ،قارنةليس احلديث اآلن عن املو 

 يخُ الشَّ  ،همحبسب فهم   الرَّجعة اإلحسائي تعتقدُ الشَّيخ اإلحسائي ومدرسة الشَّيخ  ح  أنَّ اضو 
أنا ال  !نياشأًة خارج الد  نل ث  تُ جعة الرَّ  يات أنَّ او لآليات والر   ر ويعتقد هكذا من خالل فهمه  اإلحسائي يتصوَّ 

ئي قد وصل إىل اإلحسا لشَّيخا عين أنَّ ي لكن ال ،قضيَّةاإلحسائي يف هذه الالشَّيخ ختلف مع وأ ،أعتقد ذلك
عتقد ي هو ،الرَّجعةم ه  فَ ي هكذا حسائاإلالشَّيخ  ،إىل احلقيقة املطلقة  قد وصلتُ أين   ينوال يع ،احلقيقة املطلقة

ها نشأة  بعد ولكنَّ  حقيقة  عة الرَّج  أنَّ إىل هُ ُه أوصلَ فهمُ  التفاصيل ولكن   بكل  و  ،اتالر واي بكل  و  ، اآلياتبكل  
شكٍل بلكن و دخل فيها أ يد أن  ال أر  ليست عربية وهي كلمة   (ءاهلرقليا)ب   يصطلح عليه  الَّذي الدنيا يف العاملَ 

 ،امللكوت املَ  عمللك وما بي اُم  عالو لدنيا ا هو عاملَُ  الَّذينا هذا م  م  يقُع ما بي عالَ  هو عالَ  :ءرقليااهل ،خمتصر
 ءافاهلرقلي ،هكذاو  ،سفةالالفو  ،ةالصوفيّ و  ،العرفاء خمتلفة ما بياالصطالحات  ،ما شئت م املثال سم   أو عال

 ن العاملمأرقى فهو  ،يه  دنيا إلال ىم  ترتقّ  ما بي عامل امللك  وعامل امللكوت وهو عال يقعُ  برزخي   هو عامل  
ى إىل قَّ رت الدنيا تّن أ ينيع ،ك العاملستكون يف ذلالرَّجعة  اإلحسائي أنَّ الشَّيخ يبدو من كالم  الَّذيو  الدنيويّ 

ليائي يتلف عن اجلسد اهلرقو  ،ةليائيّ ق هر اجعي سريجعون بأجسادٍ الرَّ  وأنَّ  ،تكون هناك الرَّجعةُ العامل اهلرقليائي و 
انتقلنا إذا ما متنا و و  ،لدنياامل ب ويف عافاجلسد الدنياوي هذا نعيش فيه وحنُن يف عامل الرتا ،اجلسد الدنياوي

صوهلا الدنياوية أه إىل ُد أجزاؤ ايل تعو بالتع وينتشر و سيتوزَّ  ،ينتهيو  خيتفسَّ د و هذا اجلسد سيتبدَّ  اب فإنَّ إىل الرتُ 
 ،ألصلو املراد اجلوهر أاو  ،ينة الطإالَّ كما جاء يف األخبار ال تبقى ، أو الطينةُ  ،اجلوهرو  األصل وال يبقى إالَّ 

ده  يف جو أيضًا يف وُ  ن منهسيتكوَّ جوده  الدنيوي و ن منُه اإلنساُن يف وُ تكوَّ  الَّذي وهذا اجلوهر هو األساسُ 
 ،تبه  كُ   هي مبثوثة  يفو إلحسائي ا يخُ الشَّ ث عنها لتفاصيل حتدَّ ا هذه ،جوده  كذلك يف يوم القيامةويف وُ الرَّجعة 

قيدة عتقد أنَّ العوي ،صيلالتفا بكل   ،اتالر واي بكل  و  ،اآليات بكل   دُ تقاإلحسائي يعالشَّيخ لكن باجململ 
 .ثرياً كهذا املوضوع   عن اضلُ ل الفجث هذا الر حتدَّ قد و  ،ا هب  إالَّ  كتمل اإليانُ يال  عقيدة  واجبة  الرَّجعة ب
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عليها  ثارتُ الَّيت  ،ةرفانيّ لعا درسةائي هو اآلخر من املبطالطباالسي د و  :زانالطباطبائي يف امليالسي د 
 ،مليزانمن تفسريه  ا اينلثَّ ء اهذا هو اجلز  ،فذوق الرجل ذوق  عرفاين   ،ي ومن غريهماإلشكاالت من األصوليّ 

 ارة إىل ما جاء يف هذات اإلشومرَّ  ،112إىل صفحة  ،108ة والكالم يبدأ من صفح ،اإلسالمية دار الكتب
ث أيضاً عن يتحدَّ  ،109يف صفحة و  ،108الطباطبائي يف صفحة د السي   ،لتفسري وقرأت بعضاً من السطورا

ك عن ث كذلوحتدَّ  ،ارتبط هبما يَ و الرَّجعة قة يف شؤون ئة رواية يف أبواب متفرَّ سما زادت على خَ مئات ورَّبَّ 
ث عن هذا حتدَّ  ،ثة بالظهوروثالعة الرَّجببالقيامة وأخرى  تارةً  ُُمَمَّدٍ  من اآليات ورد تفسريها عن آل   شيٍء كثريٍ 

 الرَّجعة  و  القيامةب هملل عليا لهم صلواتُ بَ رت من ق  س  يات فُ من اآل عن كثريٍ  ،109 ،108املضمون يف صفحة 
 ربعد ذلك أشاو  ،ضوعاتئة رواية يف هذه املو خسموعن مئات من األحاديث كما قال زادت على  ،والظهور

السي د إلحسائي و ا الشَّيخُ لتقي وهنا ي !مراتب يوم القيامةمن هو الرَّجعة يوم  أنَّ  ،111يف صفحة  يف كالمه  
 من باطبائي يُعترَب ي د الطالسف ،ئيعن الش يخ  اإلحسار زمانًا باطبائي متأخّ الطَ السي د طعًا قَ  ،الطباطبائي
إلحسائي االشَّيخ ف ،انملزَّ ا هذا اء  لممن عُ و هذا العصر  لماء  من عُ  هُ ولكنَّ  ،متوّف اآلنأنّه صحيح  ،املعاصرين

راتب يوم ممن هو لرَّجعة ا نَّ يومأبعتقد الطباطبائي يالسي د أيضًا و  ،ركرة أو يف هذا التصو  الف   يف هذه   هُ بقَ سَ 
 شأة  هي خارج الن ة  نشأجعة الرَّ  أنَّ  اإلحسائي عندهُ الشَّيخ و  ،القيامة نشأة من نشآت يوم  أنّه يعين  ،القيامة
 .ةيّ الدنيو 

رج شأة  تكون خان ةالرَّجع أنَّ  :هو الرَّجعةه آليات  وأحاديث همُ فَ  ،حسائي رمحة الل عليهنا اإلفشيخُ 
هم من جوعُ ر لنشأة سيكوُن لك ات    يفاجعيالرَّ  وأنَّ  ،نيويتبًة من العامل الد  وهي أعلى رُ  ،بعد الدنياو نيا دال

 ،رقليائيمل اهلُ لك العاائص  ذحبسب خصالرَّجعة كانوا فيه إىل عامل   الَّذيلربزخ ا هم من عاملاملوت وخروجُ 
ن ي أبعد ما تكو هلنشأُة لك اوت ،لكوتمَ  لك وعامل المُ  لا هي ما بي عامل يت خصائص تلك النشأة الَّ حبسب  

  .دنيا وأقرب ما تكون إىل القيامةال عن

تقاربة امي احلديث مُ ضمَ  دنا الطباطبائي يف امليزان يبدو أنَّ وهذا املضموُن كما يبدو من كالم سي  
من هي الرَّجعة  ث عن أنَّ بعد ذلك يتحدَّ  هبا ُثَّ  قر  ات ويُ الر وايو  بكثرة اآليات   الطباطبائي يعرتفُ السي د ف

مة ايالق نشأةُ وتكون  ،رتبةً  أعلى وم القيامة  سيكونُ  يأنَّ  أيُه يف الظهور نكان دو   وإن   ،مراتب  يوم القيامة
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تبقى الرَّجعة ة بينما يف نشأ ،طلقًا وال يبقى إالَّ اخلريمُ  ر  شالقيامة سيتالشى ال يف نشأة   ألنَّ  ؟ملاذا ،أرقى
في  ه  نمن مراتب يوم القيامة وإن كان دو الرَّجعة يوم  وهذا يفيد  أنَّ -ولذلك يقول ،موجودة ة الشر  إمكانيّ 

لحق ما أ  بَّ دون يوم القيامة ولذلك ر  ر والفساد فيه في الجملة كان الشّ إلم-:يف الظهور احلقائقي-الظهور
ورد  دقو  ،الرَّجعةيضًا دون  فيه أيضاً تمام الظهور وإن كان هو أالحقِّ  رو أيضًا لظه بِه يوم ظهور المهديّ 

هور هو أيضاً جعل من يوم الظُ -(ة ويوم القيامةرَّ الكَ  ور ويوم  ه  اهلل ثَلثة يوم الظ   ام  أيَّ ) :ة أهل البيتمَّ ئِ عن أَ 
ريب  أيضاً وهذا ق ،الرَّجعةها دون نشأة ولكنَّ  ،نعرفهاالَّيت شأة الدنيوية  أعلى من النكما يبدو من كالمه  نشأًة  

 ومن أنَّ  ،املضمون اذث عن مثل هأيضًا هو حتدَّ  ،املهدويّ  رو كالم شيخنا اإلحسائي خبصوص الظه  من
رقليائية وحينئٍذ ي النشأة الدنيوية إىل النشأة اهلُ ترقّ  ينتظرُ ا وإمنَّ  ،ننتظرهُ  الَّذي ينتظرنا ولسنا حننُ  الَّذياإلمام هو 

ين وإنَّ  ،إجاباتهه و لاإلحسائي يف ُكتُبه  ورسائالشَّيخ نه يَّ هذا ب َ  ،الرَّجعةوبعد ذلك تكون  ،يكون الظهور املهدويّ 
 رو بِه يوم ظه قَ حِ لما أ  بَّ ولذلك ر  -:حي يقول ،إىل نفس القول ذهبُ يَ  هُ الطباطبائي وكأنَّ السي د أجد 

  .الرَّجعةفيه وإن كان هو أيضاً دون  أيضاً لظهور الحقِّ -الرَّجعةق بيوم حل  أُ -المهدي

ُم ئي يتكلَّ اإلحسا لشَّيخُ او  ،اينالعرف قه  ُم بذو الطباطبائي يتكلَّ السي د ف ،وصلوا إليهاالَّيت النتائج هي هذه 
 كماء  تب احلُ كُ   كذلك معو لبيت الكثرية مع حديث أهل او  الطويلة ته  وصل إليه من خالل  معايش الَّذيبذوقه  

 كمةفاته يف احلؤلّ  من مالً س قلييقسم  لهناك ف ،اإلحسائيالشَّيخ فات  وهذا واضح  يف آثار  ومؤلّ  ،والفالسفة
 يهوا إللا ما وصذه ،رارهسأ يان  أهل بيت العصمة وشرحه  وب  ليس قلياًل أيضاً يف حديث  قسم  هناك و  ،الفلسفةو 

هي من عة الرَّج ديت أنَّ عقيف ،رتصوّ فق مع هذا الين ال أتَّ ن أخوض يف التفاصيل ألنَّ أ  ما أردتُ ينإنَّ و ل مباجمل
ى أعلَ و  ،يوينات العامل الدة  شؤونن مجلولكنَّها مفيها ى احلياة ترتقَّ  نَّ صحيح  أ ، الدنيويّ مجلة  شؤونات العاملَ 

ة البيت جبنَّ   عنها أهلعرب  يُ رَّجعة الاحل فإذا كانت أعلى مر  ،ة الدنياالبيت جبنَّ   عنها أهلُ عربَّ  الرَّجعة   مراحل  
عامل يف ال هي جعةُ الرَّ ذًا إ ؟لعاملخارج هذا ا نشأةٍ  يفالرَّجعة ذًا كيف تكون إ ، عليكمضهُ ر عنيا وهذا ما سأالد

أنا هنا  ،اتالر وايتينا ستأو  ،ةنيوية الدمراتب عالية ضمن هذه النشأو  ،هلذا العامل أعلى رو ظه اولكنَّه ،الدنيوي
مل باجمل رضتُ قط عَ ف ،ليهمالل عرمحة ا طبائياالطبالسي د إلحسائي أو أن أناقش ا يخناقش الشَّ  أال أريد أن  

 .اويف حديثهم اا جاء يف كالمهممَ ل  
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هم بذوق   ،هااجع  َّبر  ،املعاصرة ينيَّة  الد  نا ت  مؤسَّسأنتقُل إىل  ،المعاصرةالشِّيعيَّة اآلن إلى المدرسة  أنتقل   
  :لكربالئيا هموذوق   ،جفيالنَّ 

د سي  لل بة  وأجو  ت  ستفتاءاا يف األصلوهو  :(جاة في أجوبة االستفتاءاتالنَّ  راط  صِ )كتاب    اذه
الطبعة  ،جاةالنَّ  راطمن ص   اينلثَّ اجلزء هذا هو ا ،ه املريزا جواد التربيزي رمحة الل عليهميذ  مللت وتعليق   ،اخلوئي
-دنا اخلوئيي  سه إىل وجَّ مُ  ،رقمهُ  1537ؤال الس   ،451يف صفحة  ،سةدققم امل ،املطبعة وفا ،1431 ،األوىل

بل يوم قلدنيا إليها فارق ا من ضِ رجوع  بع :منها المقصود   ؟اإليمان بها وهل يجب  الرَّجعة ب ما المقصود  
بعض  فرجوعُ  ،قيدةلعاهذه  ة  قيقعن جهٍل حب وكالم  ينم   ،ناقص   هم  جعة وفَ للرَّ  هم  بسيط  فَ -البعث األكبر

ما  اذهو  ،الرَّجعةاطع ُع من مقمقطو  ،الرَّجعةمن صور  ورة  صُ و  ،الرَّجعةات ة  من س  س   األموات إىل الدنيا هذه  
 ستطيع أن  نَ ال و ة صيل كثري ناك تفاولكن هُ  ،هو رجوُع بعض األمواتالرَّجعة جانب  من نعم  ،سيأيت بيانهُ 

 للُ اقادمة إن شاء لقات ال احللتفاصيل يفا م عن هذهسيأيت الكال ،ة التفاصيلمن دون بقيَّ  الرَّجعةَ ر نتصوَّ 
منها  ود  صالمق-:يبخلوئي جياسي د ال-؟يمان بها اإلوهل يجب   ؟الرَّجعةب دو صما المق-:إذًا السؤال ،تعاىل
يجب  يالَّذ ريّ و لضر ابر ولكن ليست من البعث األكقبل يوم  من فارق الدنيا إليها عضِ  برجوع  
-به عتقاد  جب االي ذيالَّ  ويّ ولكن ليست من الضر -!روريةليست ض ،ال جيب االعتقاد هبا-به اد  تقاالع
ًا يف نظر فإذ ،أيضاً الم الك فسَ ن تربيزيذكر املريزا جواد ال ويف موطٍن آخر ،ق املريزا جواد التربيزيعل  يُ  ملهنا 
ئي كما و اخل السي دو  ،هبا عتقادُ اال بُ  جيالأنّه و  ،القيامة يوم   األموات قبلَ  بعض   عُ و جر هي الرَّجعة اخلوئي دنا سي  

 .هن منهجَ و جينه اجلميعُ و  ،الش يعيَّةوزة مز األوَّل للحوهو الرَّ  ،املراجع األحياء تعرفون هو أستاذ

منوذج آخر ورمز كبري  ،درباقر الصَّ ُُمَمَّد  (:الفتاوى الواضحة وفقاً ملذهب أهل البيت)الكتاب اآلخر 
 عن نبوغه   لنقَ ل ما يُ نقَ ويُ  ،يالكثري من األكادييّ و  ،فوناملثقَّ و  ،ونإليه السياسيّ  ومرجع يرجعُ الش يعة من رموز 

فيها  ثُ يتحدَّ صول فُ  فيه   صاًل وباباً فَ  سالة الفتاوى الواضحة وضعَ لر  ا مة هذهقد  يف مُ  ،ه إىل غري ذلكعن ذكائ  و 
وهو  ،الواضحُ  القطب   سُ فَ الن َّ وفيها  ،عنده هذه هي أصول الدين (،الر سالة ،سولالرَّ  ،لرس  مُ  ال) :ةعن العقيد

وهو  ،الل عليه در رمحةُ باقر الصَّ ُُمَمَّد هيد الشَّ  السي دُ هو الش يعيَّة احة يف السَّ  ر بالفكر القطبّ تأثَّ  عٍ جمر أكثُر 
  فضلُ حسيالسي د ُُمَمَّد ا ارتكس إمنَّ و  ،س يف الفكر القطبّ حسي فضل الل يرتك  السي د ُُمَمَّد جعل  الَّذي
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السي د   بفكر  ه  بسبب تأثر  و  ،درر الصَّ قابالسي د ُُمَمَّد على  ذه  م  لود بسبب تَ دبعد احلإىل أ الل يف الفكر القطبّ 
ث تحدَّ ي أن ع منهتوقَّ در ال يُ باقر الصَّ السي د ُُمَمَّد و  ،مجيعاً  قّية العلماءا وبرمحة الل عليهم ،درالصَّ  باقر ُُمَمَّد
 وال من إىل املوضوع ال من قريبٍ ر ش  لذلك مل يُ  ،ه األجواءذهب لهُ  ال عالقةَ فهو طبيعي هذا شيء  ،الرَّجعةعن 

 ،الواضحُ  القطب   سُ فَ هو الن َّ هذا و  ،ول وعن الرسالةعن الرسو الل  ل أيرس  مُ  لا ث عنأساسًا هو حتدَّ  ،ديبع
الذي يدور احلديُث حوَله ل واألخري وان األوَّ نالع (،يف ظ الل الُقرآن)يف تفسريه  د قطب يف كتبه وخصوصاً سي  ف

على  ،جهذا املنه ُز أصحابُ لذا حي يرك   ،الكبري لإلبعاد عن الرسول يطاين  الشَّ  خ  الضَ وهذا هو  ،سالةالر  هو 
نا ال نحتفل في إنَّ ) :حيث يقول حسي فضل الل مثالً ُُمَمَّد د ي  الس مات  لكمن   خذ كلمةً آسبيل املثال 

مئة يف  وهايب   طب  كالم  قُ وهذا   (سالةنحتفل بوالدة الرِّ   علينا أنيجب   ،سولالمولد النبوي بوالدة الرَّ 
 ،صوصالن   ثون عن هذه  هم يتحدَّ و  ،نصوصهي ت امت املي  جانبها الصَّ  يفة للرساا ؟سالةما هي الر   .!!.املئة

احلقوق  م مسألةَ نظ  تُ و  ،تبين اجملتمع صٍ ثون عن نصو يتحدَّ  ؟ثونصوص يتحدَّ من الن   جانبٍ  وعن أي  
 ،همسالة عندَ لر  ا هي هذه ،ةيكومياسية أو احلرة الس  وء الدائيان اإلسالمي يف ضَ ناء الك  ب  وتدرس  ،والواجبات

نهل  نهبا وأن   نلتصقَ  أن  ُُمَمَّد  ريد منا آلُ يُ الَّيت الغيب   َّبعرفة اإلمام املعصوم وما يرتبط بأجواء   ا ما يرتبطُ أمَّ 
در رمحة الل عليه عن الصَّ السي د ث ي حتدَّ ذا ح  ول   ،ويف هذه املدرسة كر  وجود  يف هذا الف   ذلك ليس لهُ ف ،منها

ة ناك أئمَّ هأنّه ص ئصامن هذه اخل واحدة ،سالةلر  ا هلذه د خصائصَ عدَّ  ُثَّ  ،ملعادا سالة ابتدأ باحلديث  عنالر  
فال  ،ع إليهمرجَ الفقهاء يف زمان الغيبة يُ  وهو أنَّ أخرى  ةٍ يصَ أشار إىل خص   ُثَّ  ،ة ذكرهايصَ وهذه أخر خص  

شيخ ال د كالمَ رد  ي در كانالصَّ السي د  أنَّ  وأسعُ  عتُ وكما سَ  ،وال من بعيد جعة ال من قريبٍ للرَّ  كر  يوجد ذ  
والبعض  ،ظفر المةَ اوي قُ تس لسًا أو الساوي ف  ال تُ الرَّجعة أحاديث  حسي كاشف الغطاء من أنَّ ُُمَمَّد 

 رجوعُ هي  الرَّجعة وكان يقول من أنَّ  ،دراقر الصَّ ب دمَّ د ُمَُ للسي   (ال تساوي قالمة ظفر)ينسب هذا الكالم 
  . عليهوسالمهُ  الل   لواتُ م القائم صايي قأ ،تيلباحلكم إىل أهل ا

ينيَّة الش يعيَّة ة ؤسَّساآلن امل ،يَّةنية الدَّ ؤسَّسيف امل العمودان األساسيانها ان هذان املرجعان الكبري  الد 
 ،ها هذان االثنانان اسيّ ساأل حَّتَّ يف ُقّم العمودان ،قم يف وحَّتَّ فيها ن اجف العمودان األساسيّ ربى يف النَّ الكُ 

 اجلو   يف ة الواسعةيّ ماآلن السلطة العل ،ةعسطة الوالَّ السُ  كلت ولكن ليس لهُ  عرفاين   اه  ا يف قم هناك اُت  نعم رَّبَّ 
  :حصرَّ يُ  بذلك أم مل حَ ر  هي هلذين العمودين سواًء ُص  احلوزوي  
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 !هناك ُعلماء يسريون على منهج  السي د اخلوئي -
  !درالصَّ السي د على منهج وهناك ُعلماء يسريون  -

جفي النَّ  يف اجلو  هو نا ن حديثُ كا  ن  ي وإم  القُ  اجلوّ  يف جفي وحَّتَّ النَّ  يف اجلوّ  هذا هو الواضح املوجود
 جو  هو ي م  القُ  اجلوّ  أنَّ  باعتبار ،جفيالنَّ  وّ اجلب ة فهم مرتبطونتابعوننا يعرفون العربيّ ي ذينة والَّ م العربيّ لَّ نا نتكألنَّ 

من هنا كان  ،همادرُ هلم مصو م لهم شاشاهتُ ف ،اشةالشَّ  ألحاديث عرب هذه  ا هذههناك فال يتابعون  ،فارسي  
ينيَّة ة ؤسَّساحلديث باُتاه امل   :درلصَّ االسي د خلوئي و السي د ادان فهذان العمو  ،ةيّ ة والكربالئجفيّ النَّ الد 

 وجوب   م  بعد ويقطعُ  ،الدنيا امة إىليقال قبلَ  األموات   ض  بعرجوع ُ على أّنا  الرَّجعةَ اخلوئي يفهم السي د  -
  !االعتقاد هبا

 عتبار أنَّ با ،كمحلُ ا جوعُ ر هي جعة لرَّ ا أنَّ  قيدتهُ ا عوإمنَّ  ،هو ال يعتقد هبا در أساساً د الصَّ أمَّا السي   -
و ههاجسهم و قضيَّة لا ن هبذهو مجيعًا مشغولون القطبيّ  !يالقطبيّ  تشغل ذهنَ  قضيَّة   كمَ احلُ 
  !سالةالر   مُ ك  كيف حنُ و ،م اإلسالمكُ كيف حيَ ،كماحلُ 

أمامي  يتملوسوعة الَّ ا هذه (،ديّ هة اإلمام املعموسو ) :تبت هيكُ   ةجفيولذا أكرب موسوعة يف احلوزة النَّ 
 من نفس  و در الصَّ  باقر ُُمَمَّد السي د قريبُ وهو  ،در رمحة الل عليهالصَّ ُُمَمَّد  ديد الشهاألربعة للسي   ابأجزائه
اجلزء َّبثابة  هذا هو  يذه  مللت مةً ب مقدّ تَ در كَ باقر الصَّ السي د ُُمَمَّد و  ،منه القريبُ  تلميذهُ هو كذلك و  ،األسرة

 ،حبث  حول املهديّ  ،معروفوهو  ب حبثًا لهُ تَ كَ   ؟مةفماذا جاء يف املقد   ،ل من موسوعة اإلمام املهديّ وَّ األ
 ،ميالدي 2007 ،قم ،ة مطبعة قلماملطبع ،الطبعة األوىل ،هراءالزَّ  اشر دارُ النَّ بي يدي الَّيت هذه الطبعة 

  بعد أن   ،درالصَّ ُُمَمَّد د سي   التلميذه   ملوسوعة مته  قد  در يف مُ ر الصَّ قابُُمَمَّد د سي  لماذا يقول ا ،81صفحة 
على هذا الموجز من األفكار تاركاً  قتصر  وسأ-قال ،عليه الل   صلواتُ  حول املهديّ  هُ نَ ثًا عنو كتب حبَ 

نا بين يدي أمامنا فإنَّ  ذيم الَّ يِّ القَ  بابها من تفاصيل إلى الكت ط  تبر وما ي-األفكار ع يفالتوس  -ع فيهاالتوسُّ 
مة اء وهو العَلَّ األعزَّ  أوالدنا وتَلمذتنا ها أحد  َلم وضعَ عليه السَّ  في اإلمام المهديّ  يلة  لج موسوعة  

السيِّد اثة مة البحَّ و العَلَّ وه  -(اثةحَّ الب)لفظة ى لشكلون عغة يُ لماء الل  عُ -درالصَّ السيِّد م َحمَّد اثة البحَّ 
كما كان   (اثةمة الباحث وليس البحَّ وهو العالَّ ) :نو ولفيق (اثةالبحَّ )يشكلون على - اهللدر حفظه  الصَّ م َحمَّد 
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وهو -!لدجاجةا اثة كما يقول هيالبحَّ  ألنَّ  ؟ملاذا ،اثةل حبَّ احث وال تقل بَ قُ  :مصطفى جواد رو يقول الدكت
ق لها نظيٌر في تأريخ لم يسب تعالى وهي موسوعةٌ  اهلل در حفظه  الصَّ السيِّد م َحمَّد اثة البحَّ  مة  العَلَّ 

باقر السي د ُُمَمَّد لو كان  ءاقطعًا بي العلم-ي إحاطتهاَلم فعليه السَّ  حول المهديّ  يعيّ نيف الشِّ صتال
الل  تُ اصلو  عنهم ياتاو تفاصيلها من الر   بكل  مثل البحار  وأة مثل العوامل يَّ يثداحل لعًا على اجلوامعطَّ در مُ الصَّ 
وهي -ر كتابتهاوخصوصًا إىل عص العلماءالَّيت كتبها  بتيف الكُ قصُده ولكن  ،كالم آخر  ا كان لهُ لرَّبَّ  معليه

تها َلم في إحاطعليه السَّ  يعي حول المهديّ ريخ التصنيف الشِّ أفي ت سبق لها نظيرٌ يَ  مل موسوعةٌ 
إىل  ابة  بوّ هو  يّ و ملهدا فاملشروع ،لرجعةاهو ب الكبري اجلان-مام المنتظر من ك لِّ جوانبهااإلقضيَّة ها للو وشم

ملراجع ال او  لماءالعُ  نَّ لك ،الرَّجعةاً بالقياس إىل ته الزمانية ليست طويلة جدَّ دَّ ل مُ األوَّ  واحلكم املهدويّ  ،الرَّجعة
سأعرض وإاّل  ،البيت أهل   ُق حديثَ ز  تُ الَّيت ت علم الرجال ار لقذاسبب استعماهلم التفاصيل بهلم هبذه  علمَ 

أّن  يف الرجعةث ات تتحدَّ الر وايف ،اً دَّ ج  طويلة قضيَّة الرَّجعة قضيَّة  ن بأنفسكم أنَّ و فايات وستعر و عليكم الر  
هذا يف أكثر من زمان آدم إىل يومنا يف حي أنّه  ،خسون ألف سنةفقط هو رسول الل دولة ماين للزَّ ا ملقطعا

دم أبينا آ نمن زمافات الر وايحنسبها حبسب  أن   انإذا أردو  ،من ذلك أقلّ أو  ،نةعشرة أالف سهناك التقادير 
خسون ألف هو فقط مقطع رسول الل  ،سنة أقل من سبعة أالفأو بعة أالف سا تصل إىل رَّبَّ هذا يومنا ىل إ

ة طويلة زمانيّ ال ، فرتهتااً دَّ ج   طويلة ،طويلةالرَّجعة ف ، أيضاً يقرب من خسي ألف سنةيناملؤم مقطع أمريو  ،سنة
هذا إذا ضربنا  ،إىل مئة سنةأو  ،يصل إىل سبعي سنة اتالر واييف بعض  ؟هو  كمملهدويّ ا بينما املقطع ،اً دَّ ج  

 أهل بطول فرتة بقاء  هي عليه  الل   صلواتُ  كمه  ة حُ دَّ مُ  شري إىل أنَّ ات تُ الر وايبعض و  ،عشر سنيب نةالسَّ 
 يّ و التفاصيل ولكن املقطع املهد خلوض يف هذها أنا هنا ال أريد ،من السني 309 أي الكهف يف كهفهم

 ،الظهور ريه بعصما ُنسمّ وهو األوَّل  احُلكم املهدويّ  لكن ،وأوبة هناك رجعة   ،جعسري  ،اإلمام سيعود ،لوَّ األ
في ) :درباقر الصَّ السي د ُُمَمَّد يقول  لذلك أن   ،الرَّجعةابة ملرحلة بوّ هو و ًا دَّ ماين قصري جلزَّ ا هذا املقطع

كبري بثقافة أهل البيت عن جهل ٍ  هذا ينم   (،جوانبهااإلمام المنتظر من كل قضيَّة إحاطتها وشمولها ل
ة احلكم وإنشاء دَّ إىل سُ اإلمام    وصولُ  هيقضيَّة ال ر أنَّ صو  يُ  الَّذي مع اهلاجس القطبّ  ،ث أهل البيتيدوح

في  لها نظيرٌ  قسبوهي موسوعٌة لم يَ -:اً دَّ بكثري ج  و أكرب من ذلك بكثري هو  يّ و بينما املشروع املهد ،دولة
المنتظر من كل اإلمام قضيَّة َلم في إحاطتها وشملوها لسَّ عليه ال  حول المهديّ يّ يعلتصنيف الشِّ ا أريخت
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لفتات ما ي عبِّر عن وال اتِ كَ الكثير من النُّ  يعابِ س العلمي واستفَ ول الن َّ فق وط  عة األ  سِ وفيها من  ،جوانبها
هذا  ،هداً كبرياً ف بذل جُ طعاً املؤل  ق-الموسوعة الفريدة هذه ي إنجازِ فف بذلها المؤلِّ الَّتي  الجهود الجليلة

ل اجلزء فض  أُ  خصياً ش أناو  ،هداً عمالقًا يف كتابة هذه املوسوعةدر بذل جُ الصَّ السي د ُُمَمَّد  ،أحد فيه   شك  ال يَ 
ل يلو من حديث جلزء األوَّ  األنَّ  ،(لغيبة الصغرىخ ايتأر )ل يف نظري أفضل األجزاء هو اجلزء األوَّ  ،لاألوَّ 

على أحاديث  كثرياً   درالصَّ مَّد ُمَ السي د د مفقد اعت ،الثاجلزء الثَّ  ،ايناجلزء الثَّ  ،ة األجزاءا بقيَّ أمَّ  ،املخالفي
 ملعلومة أنَّ  اد من هذه  ا متأك  عُت وأن سَ تفاصيل هذا الكتاب مع أينَّ أنا هنا ال أريد أن  أتناول  ،املخالفي

 لكنَّ  ،الظروف  فيه ولكن ما سنحت لهُ غري  يُ  ته أنتاب وكان يف نيَّ ن راضيًا عن الك  در مل يكُ الصَّ  دمَّ ُمَ  دالسي  
ما  خريالث تأهو اجلزء الثَّ  اذه . قليالً إالَّ الرَّجعة ث عن خامتها مل تتحدَّ عتها وعلى ضَ ملوسوعة على س  ا هذه  

إىل  629حة ابتداًء من صف ،درالصَّ مَّد السي د ُمَ ث فيها حتدَّ ة  صفحات قليلإالَّ ال يوجد فيه  ،بعد الظهور
ا وإمنَّ  ،ليست ثابتةالرَّجعة در أنَّ الصَّ مَّد السي د ُمَ ظهر هبا  يتوالنتيجة الَّ  وموجزٍ  خمتصرٍ  بنحوٍ  ،639صفحة 

واضح يف روايات عديدة يف  رها أهل البيت بشكلٍ فسَّ الَّيت ية اآلحَّتَّ الغريب  ،تلكم اآليات ل  ابت من كُ الثَّ 
يف صفحة  الماذا ق-﴾َويَ ْوَم َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مَّة  فَ ْوجاً ﴿-الرَّجعةهذه اآلية يف  يضًا ينفي أنَّ هو أالرَّجعة 

إىل آخر  -بحالالرَّجعة على  ى اآلية الكريمة باستقَللها لم نجدها دالةً ظرنا إلإذا ن ونحن  -؟:637
من دون حَّتَّ اآلية واضحة  ،اياتو اً عن الر  دييعين بع-اآلية الكريمة باستقَللها ونحن  إذا نظرنا إلى-كالمه  

وملاذا ننظر إليها -ونحن  إذا نظرنا إلى اآلية الكريمة باستقَللها-زئيّ ث عن حشٍر جُ تتحدَّ فهي ات الر واي
ا هو ذه ،تصرقصري وواضح وخمُ  يقر طال ؟!إذا كان األَئ مَُّة قد فسَّروها يف الرَّجعة وانتهى األمر اهل  باستقال

َذ علينا يف بيعة  هو وهذا  ،علي  وآل  علي   قولُ هو وهذا  ،رآنالقُ هو هذا  ،يمقست املراطُ الص   الشَّرط الَّذي ُأخ 
 الرَّجعة  ية يف وا هذه اآلر فسَّ  علي   وآلُ  وعلي   .؟!.عليّ  وآل   علي    من طريق  ن إالَّ ر القرآفس  نُ  ال أن  وهو  ،الغدير

 .وانتهينا

  لم ،الرَّجعةمن معاني  معنىً  ت أيُّ ب  فلم يثْ -التفاصيل بعد كل  -ومعه  -:يقول 639يف صفحة 
ة دابَّ  د بخروجِ سلمين أن نتعبَّ نا كملَ  دَّ ما الب  ابقة وإنَّ وال احتماالتها السَّ الرَّجعة من معاني  معنىً  ت أيُّ ثب  ي

األرض  ةِ دابَّ  د بخروجِ بَّ  نتعسلمين أنْ  لنا كمدَّ ما الب  وإنَّ -:هو يقول ،ث عنهان حتدَّ رآالقُ  ألنَّ  ؟ملاذا-رضاأل
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-على خَلف اصطَلحهم ه   أنَّ الَّ إِ الرَّجعة ي ذلك بسمِّ ن   ن أنْ اكوفي اإلم ،الكريم رآن  طق بها الق  نَ الَّتي 
مل الرَّجعة ف ،الرَّجعةحول  بذة الكالم  هو نُ  اذفه ،الرَّجعةيعتقدون بن يذلماء الَّ خالف اصطالح العُ  على ينيع

يكن  :وهو يقول ،رض ترجة األدابَّ  در أنَّ الصَّ مَّد ُمَ د ي  ا فقط ثبت عند السانيها وإمنَّ  من معمعىنً  يثبت أي  
يف  ال شكَّ و  جعةالرَّ  اتنة األرض هو من شؤو ابَّ درجوع نعم  ،ة األرضعلى رجوع دابَّ الرَّجعة وان ق عنطب  نُ  أن  

هو نفسُه و  ،السي د ُممَّد باقر الصَّدر ذوقُ  هذا الذَّوق هو نفسهُ  ،هكذاالرَّجعة  ة ما قالوا إنَّ مَّ األئ   ولكنَّ  ،ذلك
ينيَّة ة ؤسَّسامل ذوقُ   ،وتلميذ السي د ُممَّد باقر الصَّدر يئو د اخلي  ميذ السلدر هو تد الصَّ مَّ ُمالسي د ف ،ةجفيَّ النَّ الد 

 .همهم واعتقادُ ومرَّ كالمُ 

 ،كثرياً ه   رأيَ غري  مل يُ  هُ ولكنَّ  ،الرَّجعةث فيه عن وحتدَّ  عَ ب  بعد ذلك طُ  ،اسرَّ در كُ الصَّ ُُمَمَّد د نعم للسي  
 دمة لولده  السي  د  ق ماس فيه  رَّ الكُ  اذوه ،37اس صفحة رَّ وصل إليها يف آخر صفحة من الكُ الَّيت النتيجة 

ما يكون بَّ عتبر كتابًا حقيقيًا ر مة ال ي  لمقدِّ ا وجد فيه هذهال ت   تابكِ   لَّ ك    بأنَّ )-در وهو يقولقتدى الصَّ مُ 
نا على إنَّ -؟درالصَّ مَّد السي د ُمَ ماذا يقول  ،37صفحة  ،درى الصَّ دد مقتمة للسي  فالكتاب فيه مقد   (،راً زوَّ م  

مل يَثُبت نَُّه بأ :قال ؟هو ماذا قال هناك-لجملةا الفكرة في هذهِ  وتَ ب  ث   -؟ماذا عرفنا-فنا من هذا البحثعر 
الرَّجعة عنوان  إطالقيكن و  ،ة األرضج دابَّ و ر ندي فقط هو خت ع  ثبَ  الَّذيا وإمنَّ  معىن من معاين الرَّجعة أيّ 
نا عرفنا من هذا على أنَّ  ،ًا كبرياً لكن ليس تغري   ،ري  من التغ ا صار شيء  هنا نوعًا مّ  .ة األرضج دابَّ و ر خ ىعل

ل حامِ ملها على مَ وإمكان حَ -!يف اجلملة-لةالجم في-لرجعةا فكرةثبوت -كرةلفِ ا هذهِ  وتَ ب  ث   -البحث
صورة غائمة  سبة لهُ بالن   ورةَ الص  أّن يعين  ،لمفصَّ  ث بنحوٍ مل يتحدَّ هو أيضًا  ؟هذه احملاملما هي -حيحةصَ 

 ملهدويّ ا ف يف جزٍء من املشروعألَّ فإنّه  فهُ ا ألَّ  موهو كلّ  ،ةجَّ املوسوعة الكبرية عن اإلمام احلُ هذه  كل    رغمَ 
إذا  ويّ املهد عو ر ا املشأمَّ  ،مةقد  هي مُ ر و حركة الظهو  ،الرَّجعةعلى طول  الكبري يستمرّ  املشروع املهدويّ  !الكبري

 ابةفهو بوّ  رو ا الظهأمَّ  ،ة الدنياإىل جنَّ و ب إىل دولة النَّ  ستمرّ اللفظ بنحو احلقيقة فهو مُ  اذطلق هنُ  نا أن  در أ
نات ل جانبًا من الشئو و  ُمدودًا يتناا  يوعة كالمًا جزئسيكون الكالم يف هذه املوس ذٍ ئفحين ،للرجعة وفاحتة
 ،هاجوانب   من مجيع  قضيَّة الو  ألةسل املو تنا هُ أنَّ ب در رمحة الل عليهر الصَّ باقمَّد ُمَ  دي  ال كما قال الس ،ةيّ و املهد

ينيَّة ة ؤسَّسر املوانبها حبسب تصو  من مجيع جقضيَّة الو  املسألة لو انعم تن ر وّ صحبسب ت ،لإلمام املهديّ الد 
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 ر  وّ صال حبسب  ت ،السي د ُممَّد الصَّدر لإلمام املهديّ  رحبسب تصو   ،در لإلمام املهديّ د باقر الصَّ مَّ ُمالسي د 
العمودان الكبريان ها  فهذان ،أهل البيت الواسعة عقيدة   حبسب   ،البيتأهل  فكر   ال حبسب   ،البيتأهل 

هذا وهو جاء بعدها  الَّذي كاملوسوعة األكرب مع املستدر هي  وهذه   ،دراقر الصَّ ب دُممَّ السي د  ،اخلوئيالسي د 
 .اسالكرَّ 

ة في المسائل ر اإللهيَّ األنوا) :اخلوئيالسي د المذة ة من مراجعنا العظام الكبار من تجمموع ء  وأوال
 راطُ ص  )تاب ئي يف كو د اخللسي  ا ق على كالمعل  يُ  مل املواف ق حي هُ رأيُ  ومرَّ  ،جواد التربيزيا ز للمري  (،العقائدية

 177فحة ص ،عليهالل  رمحةُ  ا جواد التربيزيز ورسائل وفتاوى للمري  جمموعة أسئلةهو األنوار اإلهلية  ،(جاةالنَّ 
و قد ا نمات عندسلَّ م   هي من ال-اجلواب:-؟الرَّجعةنا في ت  يدقما هي عسؤال: -(الرَّجعة) :حتت عنوان

-!جالىل قذارات علم الر  عنا إرجوهكذا  احيعين هناك ما ليس بصح-حاحات وفيها الصِّ الرِّوايت عليها دلَّ 
الرَّجعة  دُّ عَ  صحّ ل يَ هَ سؤال: -؟ االعتقاد هبالماذا ال جيبُ فمات سلَّ مُ  من الإذا كانت -ماتسلَّ م   هي من ال

 ،ايعّدوه ألشاعرة مل األنَّ  ؟ملاذا-من أصول المذهب جعة  لرَّ ا ليست-اجلواب:-؟بهذِل المو من أص
 ! نذكر اإلمامةأن   دّ البُ إذاً شيعة  حننُ و  ،العدل :وا لناواملعتزلة أضاف ،ال َمعاد ،النبوَّة ،التوحيد :نالوا األشاعرة عدَّ 

أصول املذهب هذا تعبري التعبري ب .دينلمن أصول اوليست  ،بهذامل لصو هي من أفليست الرَّجعة ا أمّ 
 ،اصبيةالنَّ  ،اخلاطئة الوبيئة البدَّ أن نستعمل هذه املصطلحات ؟حنُن كيف نتكلَّم ؟ولكن ماذا نصنع ،خاطئ

الفكر  أقول عن ،تربيزيال دجوااملريزا عن أنا ال أقول  ،اصبّ رائحة الفكر النَّ و  ،صبتفوح منها رائحة النَّ الَّيت 
من أصول  ليست الرَّجعة   ؟َهل َيصّح َعدُّ الرَّجعة من أصوِل المذهب-:ها هو وغريُ ر هبتأثَّ  يتوالقواعد الَّ 
جعنا إىل ر -رها إجماالً د توات  كما ال يبع    ة فيهار د أخبار معتبو لور -!تة يقيناابث-يقيناً  ابتةٌ ها ثَ ولكنَّ  المذهب

 (والتواتر اإلمجايل ،الص حاح) حاتاملصطل هذه-؟من ضروريات المذهبالرَّجعة هل -ةاير قذارات علم الد  
لي ائلو ا يخلشَّ ا ؟تعرتضون !املزابل ما بي هذه ،علم األصولو  يةار والد لرجالا ما بي علمهذه قذارات تدور 

 أنتقد الش يخَ اعرتضُتم َعَليَّ كيف على ذلك  هُ وحي انتقدتُ  !ماعرتضتُ  امو  "زبالة"البيت  أهل   ي أحاديثَ سم  يُ 
من الرَّجعة هل -!و غري موجودث موجود أيدهو جاهل ال يعرف هذا احل ،قد بذلكهو ال يعت !الوائلي

لماء في لع  ا مات عندسلَّ م   بل من ال ،جعة حّق وليست من الضرورياتلرَّ  اإنَّ  ؟ات المذهبورير ض
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االعتقاد هبا أّن يعين -عن اإليمان واإلسَلم سلَّماتم  كونها من ال   ص بجهلهِ خال يخرج الشَّ و  ملةالج  
 !ليس واجباً 

هذه طبعة  (،مصطفى الدين القيِّ م  ) :هو اذه ،رات واألدعيةايوالز   استمعتم يوم أمس إىل اآليات  م أنتُ 
 ،يتلففرجعت إىل طبعتي خمت  رأيهُ جفي غرّي بشري النَّ الشَّيخ  ا أنَّ رَّبَّ  :لتقُ  ،خرى طبعتانأوىل وهذه طبعة أ

 :قلتُ  ،ناتطبعتان خمتلف ،نوهذه طبعة هبذا اللو  ،بعة هبذا اللونطَ  تالحظون هذه   (،مصطفى الدين القي  مُ )
 وال من ال من قريبٍ  جعة  شر إىل الرَّ مل يُ  ،فيه عَ قَ وَ  ذيري الَّ بكهذا اخلطأ ال إىل تَ فجفي التشيخ بشري النَّ  لعلَّ 

 جب االعتقادكما ي-حبسب تقسيم األشاعرة واملعتزلة قال (املعاد)ل اخلامس د وحي وصل إىل األصيبع
هبا ومل  لعناوين جيب االعتقادا هذه-الشفاعة ،الميزاِن والحساب ،الّصراط ،عذاب  القبر :التالية رو باألم

داء مع هذا العَ يُبدون ماؤنا لعال أدري ملاذا  ،الرَّجعةشأنًا من  العناوين هي أقل   هذه مع أنَّ  ،الرَّجعةر إىل ش  يُ 
هو العقائد مية من الواجبات اإلسَل لوَّ القسم  األ-قالو مة أشار طعًا يف املقد  هو قَ  ؟العقيدة األصلية هذه

 ،التوحيد :مًا إذا اعتقد بها وهيسلِ إلنسان م  ا حرز اإلسَلم ويصبحمنها ت   ثةٌ ى بأصول الدين وثَلوتسمَّ 
ع فَل ول مذهب التشيُّ واثنان منها من أص-!مئة باملئةبط ضَّ لرة باعقيدة األشاعهي  هذه-المعاد ،ةالنبوَّ 

العدل  :ابقة وهماث السَّ َلول الثَّ إلى األص ينالعقيدت نيهات يضمَّ   أنْ إالَّ  يًا مؤمناً لم شيعَّ سميكون ال
ألنَّك حي تقول التوحيد فالعدل هو من  !رتاط العدل خطأ عقائدي كبرياشإضافة العدل و -واإلمامة

 ملاذا ال نقول أنَّ  ،لد من العالعلم أهمّ  ،الل عادل أنَّ  ينالعدل يع ؟مثاًل العلمملاذا ال نقول  ،شؤونات التوحيد
 فلماذا جعلنا التوحيد أصالً  ،الل عادل أنَّ  ينالعدل يع ؟ العدلينماذا يع ؟ينالعلم هو أيضًا من أصول الد  

وهذا  ! هذا خطأ علميّ ؟تعتقد عدالة الل دون أن دًا منهل تكون موح   ؟ملاذا ،فاتصفة من الص   اً ناقص
عرة عقيدة األشا ،رة ال يقولون بالعدالةعاألشا ،بي األشاعرة واملعتزلة العلمي جاءنا بسبب  خالفٍ  أاخلط
ي إىل تؤد   ديعقيدتكم يف التوح :ا عليهم فقالواو املعتزلة احتجّ و  ،يظلميكن أن الل تقول بأّن ي إىل نتائج تؤدّ 
ا شرط فأضافو  ،يةهلأنتم ال تعتقدون بالعدالة اإل ،لةعد  أنتم لستم مُ فأنتم تظلمون  ،لةعد  مُ  حننُ و  ،الل يظلم أنَّ 

هتم وأضافوا االفوخب األمر بأخطائه  هذا  لنا الو نقفإّنم املعتزيل و  األشعري كركرعوا يف الف  الش يعة   ألنَّ و  .العدل
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يف  ، التقسيم املنطقيخطأ يف اذه ،مالتقسي واضح يف يّ ملعخطأ هو العدل   اشرتاطوإالَّ  ،إليها اإلمامة
  ؟ القسمةما هو أساسُ ف ،يكون للقسمة أساس أن طقي البدَّ نالتقسيم امل

 كل    موضوع   وحدةُ  القسمة هو ساسُ أ :قيةطمة املنسحبسب القو  القسمة هنا حبسب املنطق ساسُ أ
من هي عدل ال فردةُ مُ و  ،فرداته  ه  وميع أجزائمل على مج موضوع يشتكلّ أّن  حبيث  ،األصول أصٍل من هذه  
 ،لل حيّ  انعتقد بأنَّ  أن ،عدلاحلياة أهم من ال ؟!من دون العدل دير التوحأنا كيف أتصوَّ  ،ديمفردات التوح

إلهلية افات لص  ا يعمجون وهكذا تك ؟صلالعلم أو  ؟صلاحلياة أبأّن لماذا ال نقول ف العدل أصالً إذا كان 
ليس من  هُ نَّ أل .؟!.متقسيجهالة واضحة ومحاقة واضحة يف هذا الو  ةحضاهة وافأال تالحظون هنا س ،أصوالً 
  .شاعرة واملعتزلةه من األو ذأخوإمّنا ت يلبأهل ا

ة يَّ بقو  ،فس املدرسةمن نو ي ئو خلا دة السيَّ ذمجفي وهو من تالبشري النَّ جعة عند مرجعنا اللرَّ ل فال وجود
لى عو  ،وقذا الذَّ ه ى نفس  هم علل  كة املراجع  بقيَّ  ،يمكد احليسعالسي د  ،ينالسيستاالسي د  :آلخرينا املراجع

 .قةريطال نفس هذه

 كتابهُ   (،أجوبةسئلة  و الفتاوى أ) :وهناك كتاب (،أصول العقيدة) :هذا كتابهُ  ،احلكيم ديسعالسي د ثالً م
ة مَّ مبرئ للذجزئ و م تتاءاالستفا العمل بهذه) :هو كتب ،لاألوَّ  سمُ هلالل الق  ا دارُ  ،وأجوبة ة  الفتاوى أسئل
 1420صفر اخلري / /22خ ريالتا ،موَختَ  ،احلكيم الطباطبائي ديسعُُمَمَّد  ،وكتب اسه (،تعالى إن شاء اهلل  

سعيد السي د و  ،الدييم 2004لطبع ا تأريخ ؟مَّت طُبع ،هجري 1420هذا  ،يف هذا الكتاب ،هجري
 ،هجري 1425لكتاب سنة ا بعوهنا طُ  ،هجري 1420 ،هجري 1420لكتاب ا اتم على هذاحلكيم خَ 

ما هو  :1194ؤال رقم الس ،367صفحة  ،ميكسعيد احلالسي د ه إىل ؤال موجَّ سُ  ،ميالدي 2004سنة 
 عونهِ بجعلكم اهلل  هالى فرجتع عجل اهلل المهديّ  رو ة بعد ظهمَّ لألئِ  وهل هناك رجعةٌ  ؟الرَّجعةرأيكم في 

 ،يبائطالطبالسي د اجواب س نف ؟ةالرَّجعما هو رأيكم يف -بين بين يديهاوالذَّ يه دمن أنصاره ومؤيّ  هفِ طول
ة مات الطائفسلَّ من م   جعة  الرَّ الحديث و  بِ ت  كثيرة في ك    تٌ اوردت بذلك رواي-:سعيد احلكيم السي د
  !لمباجمل-اتها إجماالً وريّ وضر 
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ث يديف أحا حَّتَّ  ،رتأخّ نأخذ بالرأي امل وعادًة حننُ  ،ع بعد ذلكأصول العقيدة هذا الكتاب طُب  
 ،ا بذلكهم أمرون ،عصومملا عن رأخّ املت وبالقول   ير من املعصومقول املتأخّ ب ،ر املتأخّ بقول   املعصومي نأخذُ 

ر صد  يُ  نه أن  طلبوا م منين املؤ او  هناك من اإلخوهو ذكر يف البداية بأنَّ  ،2007هذا الكتاب مطبوع سنة 
-وقتلهم لضيق ال ستجابةه االنا في وقتولم يسعَ -فيقول ،ينببيان أصول الد   ؟شيءٍ  لعملية بأي  ا رسالتهُ 

هاية من ن  ال تكانو جبة فكتب هذا الكتاب يف العقائد الوا ،لذلك كتب هذا الكتاب يف العقائد الواجبة
 لف وأربعمائةأم سنة ار م الحث عشر من شهر محرّ الاغ من ذلك في اليوم الثَّ وكان الفر -؟:الكتاب مَّت

واب كان يف هذا اجل اذا هبينم ،للهجرة 1426سنة  ،بقلمه   هو حبسب ما كتبَ  ،1426-وست وعشرين
ا م ،بالكتاما جاء يف هذا  ذكرتُ ل و القول األوَّ  ين مع ذلك ذكرتُ ولكنَّ  ،1422سنة  دلسي  ا الكتاب ختمه

 تقادبوجوب االعو ا بوجوهب ن يعتقدُ لو كاو  ،دي وال من بعمن قريبٍ ال  الرَّجعة  ىل ر إش  جاء يف هذا الكتاب مل يُ 
احلكيم  سعيد دالسي   بل إنَّ  ،احلجم ذاهب كبرياً ألَّف كتابًا  قد هبا لذكرها يف مجلة العقائد الواجبة ُخصوصًا وأنَُّه 

 تدلَّ اس ،زير مثالً عُ يَّة قضمثل  !سماينعاد اجلمَ  ى اللع هبا استدلّ فالرَّجعة هبا على  ستدلّ يت يُ لَّ ا جاء باآليات
بأجسامهم إىل  املوتى عادوا نَّ ب فإستغر امة وأنَُّه ليس ذلك ب مُ ق املعاد اجلسماين يوم القيحتق   ىلعزير عقضيَّة ب

اجلسماين  ا على املعادهب استدلّ فجعة الرَّ هبا على  ستدل  يُ الَّيت جاء باآليات والوقائع  ،بغري ذلك ءاوج ،الدنيا
 !!وم القيامةيف ي

م أقواهلَ  كرتُ ذ ن لَّذياملراجع ا نَّ تالحظون أ ،اخلوئيالسي د من تالمذة  آخر أيضًا ملرجعٍ  كتاب    اذهو 
ضاً من تالمذة وهو أي الصَّدر باقرد مَّ د ُمَ السي   ُثَّ  ،د اخلوئيي  سالبنا ابتدأ ،اخلوئيالسي د هم هم تالمذة وأحاديثَ 

يف املوسوعة  درالصَّ مَّد ُمَ لسي د ا ُثَّ  ،اخلوئيالسي د ة تتلف عن منهجيَّ  منهجيَّة السي د اخلوئي وإن  صارت لهُ 
إىل و  ،واد التربيزيجمريزا  هبنا إىلذلك ذ بعد ،الرَّجعةحبث حول  :حتت عنوان فهُ ألَّ  الَّذياس رَّ يف الكُ حَّتَّ و 

أيضًا من  رجع آخرمتأليف  بي يدي هوالكتاب الَّذي  ،سعيد احلكيمالسي د جفي وإىل بشري النَّ الشَّيخ 
يف  (،واربحار األن رعة  مش) :به  ن كتاهذا هو اجلزء الثاين م ،الشَّيخ ُممَّد آصف ُُمسين ،تالمذة السي د اخلوئي

اجمللسي يخ الشَّ  ،سياجمللخ الشَّيأوردها الرَّجعة الَّيت يقول وهو يتحدث عن روايات وأحاديث  ،239صفحة 
 .وارألن من حبار االث واخلمسيات يف اجلزء الثَّ الر وايأو أكثر من  161أورد إىل ما يصل إىل 
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 ،239صفحة  ،نوارار األحبمشرعة  اين منيف اجلزء الثَّ  ،سينآصف ُمُ ُُمَمَّد  يخنعود إىل ما ذكرُه الشَّ 
 اجلزء يفاجمللسي  يخشَّ وردها الأيت الَّ صوص الن  ت و االر وايواهلائلة من  ةة الكبري لكميَّ ا ث عن هذهتحدَّ ي وهو

-ت كثريةاالر واي-تاايالرِّو  جميع ذبكِ   ال يحتمل   :الثَّالث الفصل  -قال ،ي من حبار األنوارسمالثَّالث واخل
 إجماالً  نعلم  -لصو واأل لدرايةأيضًا رجعنا إىل قذارات علم الر جال وا-منها جملة  ور إجمااًل بصد ملنع

مان ين في ز لو لمقتوا مواتس األامن النَّ  برجوع جمع   :ة أهل البيت فنقولمَّ منها من أئِ  ملة  ج  وِر بصد
 نإىل أ ،وعلى هذا املوضعإلمجاع ى اعجمللسي ادَّ ا يخالشَّ  ينيع -أيضاً  إلجماع عليها عى عليهدَّ ا وقد ،القائم

-س األمواتاالنَّ  من مع  جبرجوع فنقول -؟النقطة األوىل ما هي-ومن قال برجوع أمير المؤمنين-:قولي
مير أع ومن قال برجو -:يقول ث ،ارات واألخبالر وايهذا العدد اهلائل من  لَّ ب كُ كذ  نُ  نستطيع أن ال بارتباع

 ألمواتبعض ا د برجوععتقي هو ،و ال يعتقد هبايعين ه-لوماً نراه مَ  ين السَ لح  ا المؤمنين بل وبرجوع
 اً  خري جزاك الل-وماً لراه مَ نال  نيسَ الح  بل وبرجوع ين نقال برجوع أمير المؤمومن -يف زمن القائم يلو واملقت

 وكذلك يرجع ألمري اد أنَّ قتقط نعف-ارالمقد اذباِلغًا وهلومًا وم  مَ  ال نراه  -!!أنت لتفض  مُ  رمحة على والديك
فاصيل يف توض  خنالملاذا -مسلَّ في تفاصيل الموضوع م   ضو ار من دون الخدوهذا المق-يسَ احلُ 

 سلَّمم  موضوع يل الوهذا المقدار من دون الخوض في تفاص-[!؟يعين شيصري بيك ؟بتتكهر ] ؟عو املوض
 يقول يف و ماذاه ،[غاً بال  ومُ  ول هالشكل ال نراه ملوماً  گهو اللي ي ] ؟يهالنتيجة ما -ابت من األخباروث

ين اجعلرَّ ا ن عددعييوتَ  تهاكيفيّ و  ة حكومة المهديّ دَّ م   َلصة الكَلم أنَّ وخ   -:يقول ؟245صفحة 
 اسلنَّ وبقاء ا-اةيالدورة من احل-لدورةا اس في هذهوبقاء عمرِه ووضع النَّ  وحاالتهم وكيفية رجوع اإلمام

هذه أمور -؟مهمة أمورٌ  هِ عد وفاتوم بجعة تدلرَّ ا وهل ؟ما مقامهمو  ةئمَّ خلفاء غير األَ  وهل له   لمهديّ ا بعد
ف كي  ،عليها ليلَ كن ال دة لمَّ مهقضيَّة الهي -هيلإوال سبيل  منها ا على أحد  لكن ال دليل عندن-ةهمَّ مُ 

 ،اتلقذار ا سبب هذهب .!!.بصاجال النَّ علم الر   راتاب قذببس ؟اهيال دليل عل هُ أنَّ  كيف صار  ؟ةهمَّ صارت مُ 
 !ية البخار نهجيَّ بسبب م ؟اهب وااءُ من أين ج !ةيّ مالعل  زتنابسبب منهجية حو  !دنا اخلوئيبسبب منهجية سي  
 هامن ا على أحد  يل عندندل لكن ال-ة هذهأمور مهمّ  ،ةلطامَّ ا من هنا جاءتنا هذه !افعيبسبب منهجية الشَّ 

  .وال سبيل إليه
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فوا في لَّ أ عليهم قد وان اهللاء رضلمجمعًا كثيرًا من الع   اعلم أنَّ و -:اخلالصة ،النهاية ،خاتة الباب
لرَّجعة لبرهان على اهجعة بان الم ما تزيد على ثَلثين وعندي كتاب اإليقاظوربَّ  باً ت  جعة ك  لرَّ ا إثبات

رة شي عنثاى عل شتمليهو و ة يعس سره صاحب وسائل الشِّ العاملي قدّ  تأليف الحرّ  ةيرساالمترجم بالف
ا واألدلَّة مت واياحاديث والرِّ فقد ذكرنا في هذه الرِّسالة من األ) :وقال في آخرهِ  صفحة 430في  باباً 

 ث الحرّ المحدِّ و ي سلجة المساعي هذين المعاصرين العَلمّ  مئة وعشرين فشكر اهللزيد على ستمي
 جاليينثين والرِّ دِّ ء والمحقهاالفن و ير والمفسِّ  ينملِّ كالمت ا من علمائنا المحققين منالعاملي وغيرهم

 ةصر في الجنَّ الع يِّ ية ولتحت رعاوحشرنا معهم بالسيف والقلم  دينواألصوليين واألخَلقيين والمجاه
لحقائق اف شكدنيا إلى  اتنا الحي يف ن وأرشدنايع وعليهم أجمَلم اهلل عليهِ ِه سأوصيائو  د  مَّ حَ بشفاعة م  

ه و تفما أثب ،داً خذ بكالمهم أبما آ ينكنَّ ل-سانواإلح لالفض ه  دائم  نَّ لنقل المعتبر إِل واوالعق ةفطر اية البهد
خري  م وجزاهم اللر معهشَ يد أن حيُ هلم وير  م عليهم ويدعورتحّ يفهو  كالمه  هذا معىن تبهم،كُ   يفهو الرَّجعة يف 

لَّفوا ُكُتباً هؤالء أ ،نتيجةذكر ال هو هُ ألنَّ  .!!.هبم يل نَ هم وال شأتب  كُ ق ب  ال ُأصدّ لسان حاله يقول ولكن  اجلزاء
ا أمور مهمَّة  ،إليه سبيلَ   منها والأحدٍ  دنا علىعن ال دليلَ  ه قالنّ لك ،يف هذه املوضوعات الَّيت قال عنها بأنَّ

أنُتم  ،دريأما  ؟اسالعبَّ  ن علىو بيكذ   اسزورون العبَّ ا يَ مَّ ة لَ سين والبقيَّ آصف ُمُ مَّد ُمَ شيخ ال اذه ،أنا أدري
 ونأتقر  ماذا ،ةر الز يا ىل هذهسنعود إو  ؟نو تقرأ ون يف زيارة العبَّاس ماذاأنتم ما تقرأ ؟نُتم تكذ بون على العبَّاسأ

 ونا هبذا العنواند عندهم فيقرأنة السَّ يفعضًا ة أيضالز يار هي  ،كذَّابون  ،نابو كذَّ   والل   ،كذَّابون  ؟اسيف زيارة العبَّ 
 ائرلزَّ أنت ا ،أنت !مرتَ ي ُمُ اين إبليسعنوان شيطوهذا  (،اهلل يطلبها لعلَّ أي  ،بيةو مطلبرجاِء ال) :يطاينشَّ ال

ين اآلن لكنَّ  ،جعةالرَّ فاصيلها بت كلّ ب تبطةة مر الز يار هذه  ،يارةلز  ا سأشرح هذه ؟حينما تزور العبَّاس ماذا تقول لهُ 
 اللي ينَّ سياحلُ  راعالشَّ  أنتَ  ،تَ أن ،سأعود إليها كي أُثبت لك أنتَ  ،سأعود إليها ، شرح  الز يارةبصدد   لستُ 

 ونتقرأ ،لعّباسًا عن افون شيئال تعر أنتم  بيأيضًا واخلطنت الرادود وأ .!!.م شيمعترب نفسك تفتهم وال تفته
  !!اصبنَّ ال كر  ا يف الفو عكر   نيلَّذا ءاؤالء العلممون من هتتعلَّ  مكألنَّ  ؟ملاذا ،معانيها الز يارة وال تفهمون

تقرأ من دون   زيدماغ ساس أو ب على العبَّ ذكأنت ت ؟اسائر يف زيارة العبَّ زَّ لها اأنت أي   ،تقرأ أنت ماذا
ا يف بعض  الدول العربية ال يعرفون كلمة  ؟معرفة دماغ )تشرة يف ثقافتنا العراقية كلمة تركية من  ز يس ،(زيس)رَّبَّ
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اهلل  نَّ أَ وَ  اً ومَ ل  ظْ مَ  تَ لْ تِ ك ق  نَّ أَ  د  هَ شْ أَ  ،اترَ ف  لْ  ااءِ مَ  ينَ بَ وَ  كَ نَ ي ْ ب َ  الَ حَ  نْ مَ  اهلل   نَ عَ لَ وَ -الدماغ عدي ينيع (زيس
نقرأ يف أدعية  ن يوم أمس وحننُ الينا يف أدعية شعبعَ  رَّ مَ  الَّذيالوعد  ؟ماذا وعدهم-مك  دَ عَ ا وَ م مَ ك  لَ  زٌ جِ نْ م  

 يلِ تِ قَ ) :عليه المهُ سو  الل هداء صلواتُ د الش  سي   يف والدة   أقرَ يُ  الَّذيالدعاء  ،الثيوم الثَّ ن يف الشهر شعبا
 ومَ ة يَ رَ صْ النُّ بِ  دِ وْ د  مْ مَ الْ -ز هلمنجَ يُ  الَّذيعد هذا هو الو -ةرَّ الكَ  ومَ ة يَ رَ صْ النُّ بِ  دِ وْ د  مْ مَ ة الْ رَ سْ األ   دِ يِّ سَ ة وَ رَ ب ْ عَ الْ 

م ك  ٌم لَ لِّ سَ ي م  بِ لْ ق َ م وَ يك  لَ ًا إِ دَ افِ وَ  نينِ مِ ؤْ م  الْ  يرِ مِ أَ  نَ بْ ا اَ يَ  كَ ت  ئْ جِ  ،َوَأنَّ اهلل م ْنِجٌز َلك م َما َوَعدَك م-:-(ةرَّ الكَ 
 قد اسُ والعبَّ  ،اسالعبَّ  وأنت تاطبُ  ةعدَّ صرتك مُ كيف تكون نُ -ةدَّ عَ م م  ك  ي لَ تِ رَ صْ ن  ع وَ ابِ م تَ ك  ا لَ نَ أَ ع وَ ابِ تَ وَ 

هذا يف -َون ْصَرِتي َلك م م َعدَّة-:املعىن الكاملبصرة نُ  ،صرةنُ  ث عنوأنت تتحدَّ  ،للهجرة 61 سنة يف دشه  تُ اس
َون ْصَرِتي َلك م م َعدَّة -:يسَ احلُ  معالرَّجعة ذا يف ه ،سياحلُ  يرجع معو اس هناك من يرجع مع العبَّ  ،الرَّجعة

-:قرينة ما بعدهاجعة بقرينة ما قبلها و يف الرَّ  ؟مَّت-مك  عَ م مَ ك  عَ مَ ين فَ مِ كِ ا الحَ  ير  و خَ ه  م اهلل وَ ك  حْ يَ تَّى حَ 
 ؟رونهُ و ز اس حينما تلعبَّ ا ذبون علىكنتم تأ-يننِ مِ ؤْ م  ن الْ مِ  ك مابِ إيَ بِ وَ  َفَمَعك م َمَعك م ال َمَع َعد وِّك م ِإنِّي ِبك م

أنتم  ،أنتمكذَّابون   ،اطبهُ س أنت تُ ابإياب العبَّ -ِإنِّي ِبك م َوبِإيَاِبك م ِمن اْلم ْؤِمِنين-:!؟واضحة ةأليس هذه رجع
عرف ماذا قرأ وال يَ يَ  الَّذيهذا  ،ونفون ماذا تقرأر عوما ت نو أ تقر مي  عُ  كم  بُ  م  صُ  ،كةحضون وإمَّا مباا كذَّ إمَّ 

ف ب عندك يف الصَّ الَّ مًا والطُ عل  نت مُ أنت لو كُ  ،ذا يفعلكه لو كان ابنكُ  ينيع ؟ماذا تقولون عنه ،أيقر 
ويقرأ وال من شركة  رسالةً أو  ،من احلكومة اً لك مثاًل تبليغك يقرأ نب اأو أنَّ  ،ونيقرأون وما يعرفون ماذا يقرأ

يا وردة اجلوري  ُبينّ  :تقول لهُ  ؟ماذا تقول لهُ  ،ال أعرف :يقول لك ؟ذاهما معىن  :فحي تسأله تقول لهُ  ،يفهم
ما  ؟ماذا كنت تقول للعبَّاساآلن أنا أقول لك  ،اسزور العبَّ تت أن !؟ذا تقول لهكه ،ى األذكياءيا أذك

 نتأ ؟لك ماذا أقول ،يا بطلاألذكياء  يا أذكى ،اجلوري يا وردةأقول لك  ؟املفروض أقول لك بعد هذا ماذا
اس أو تضحك على نفسك أو أنت ب على العبَّ ذا تكإمَّ أنَت  ؟ةالز يار كيف تقرأ هذه   املرجع نفسك أنتَ 

  ؟!هكذا َمأَلى والز ياراُت ُكلَّها ،ماذا تقولون هلذه الز يارات ،ز ال تفهم شيئاً يدماغ س

أن  ُأسل ط الضَّوء على كل  األدعية  والز يارات  أنا ما استطعت ،سم املاضية حلقة يوم أيف احللقة  
 ،عية وزياراتلكم أد ت فقط أقرأاقة حلعدَّ  حباجة إىل ينستقصيًا فإنَّ مُ  نتُ  لو كُ وإالَّ  ،جئتكم بأمثلة ومناذجف

 تعويض   ،هي تعويض   جعةُ الرَّ  ،تعرفون شيئاً  ال ؟ن ماذا تعرفونو أنتم احلسينيّ  ؟يسَ احلُ  ن عنو فأنتم ماذا تعر  إذاً 
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الل  ،تعويضالرَّجعة  !ي العباسمشال العباس وعلى ععلى و ي العباس يتبكون على  ،سياحلُ  عن قتل  
 الفة عن ذلك مَّ ا قال األئ  سي وماذض الل للحُ ا ماذا عوَّ أمَّ  ،طربيّ ا نقل الماذ تعرفونفقط  أنتم ،ضيعو  

ومفاتيح اجلنان موجود يف  ؟نإىل أي ،أنتم ذاهبون إىل أين نيإىل أ ،ُكم العاثريا حلظ   ،كم حظ  يا لسوء   ،تعرفون
 وه واحدة وهخس منها إالَّ نال يلك أحد   من خمطوطٍة نادرةٍ أو  ،أنا ما قرأت من كتاٍب ليس موجوداً  ،كمبيوت  
 خٍ سَ لكم من نُ  ما قرأتُ و  ،تكمو بييف  مفاتيح اجلنان موجود ،[ربانيا غُ ]أنا أقرأ لكم من مفاتيح اجلنان  ،أنا

 !النوادر من البشر ها إالَّ كلال ي نادرةٍ 

الكالم أيضاً  مرَّ وقد  ،ريازيالش  د مَّ ُمَ  دي السي  سيني  حلُ ا لعملية ملرجعا سالةالر   (:سَلميةإلالمسائل ا)
 سي يفند يكون ق رَّّبا ،العشرونو ة لطبعة اخلامسا وهذه هي ة رسالته  ميف مقد   الواجبةَ  ذكر العقائدَ  هُ من أنَّ 

سنة  ،عشرونوال طبعة اخلامسةالهي ذه ه ،ال ،ظرأعاد النَّ ف ،ابعةيف الرَّ  ،الثةلثَّ ا يف ،انيةثَّ يف ال ،لطبعة األوىلا
 ،دتفاصيل العقائ فيهاكر  ذ ن  بعد أ .عليه الل    بعد ذلك رمحةُ هو تويفّ  ،وهذه الطبعة هي يف حياته   ،1994

-:الق املعاد ىلإوصل ا مَّ لَ و  ،ره  خآة إىل العدل النبوَّ  ديالتوح ،ي املعتزيلالتقسيم األشعر  حبسب يعملأيضاً هو 
جود ال و  الرَّجعة ،مةياقرب والقال ،روال يوجد شيء آخ-مةياقنة والنار مقامان آخران القبر والوهناك قبل الج

 .ونسيني  احلُ  هاكم أي  هذا مرجعُ  !!اهل جودو  القيامة ما بي القرب والتكون أن املفروض اليت من الرَّجعة  ،هلا

وهذا مرجعنا املعاصر مثل ما أخذنا مراجع أموات  ،يةجفية والكربالئسة النَّ ر د على املر  من :لتأنا ق
 ظلهُ  زي دامرياصادق الش  السي د دنا وهو سي   حيّ   ومرجع  متوفّ  ئية مرجع  السة الكربر دوأحياء أيضًا من امل

ة سمؤسَّ  ،2002ه  مطبوعة سنة ذه ؟مَّت طُبعت هذه (،نتخب المسائل اإلسَلميةم  ) :هذه رسالتهُ  ،الشريف
-مةاين القبر والقاار مقامان آخر النَّ و  ةوهناك قبل الجنَّ -نفس الكالم املوجود هنا ،شرللتحقيق والنَّ  اجملتىب

 هذه   ،ملعتزيلا سب التقسيم األشعريمة أيضًا حبصول مقسَّ واأل ،عيدب جعة ال من قريٍب وال منوال ذكر للرَّ 
 ؟لنا مَّت مطبوعةوهذه قُ  ،1429هذه مطبوعة  ؟هذه مَّت مطبوعة ،ثةاملسائل احلدي اإلسالمية مع ملسائلُ ا

نفس  ،الكالم هو هو-ن القبر والقيامةاار مقامان آخر النَّ و  وهناك قبل الجنَّةِ -:نفس الكالم ،1422
ر احلسينية ئنعم هناك اهتمام بالشَّعا ،أبداً  ،جفيةزة النَّ و واحل ةالكربالئي ةاحلوز رق بي اهناك ف وافال تقول ،يءالشَّ 

زي رياالش  السي د عند  اهتمام سطحي بالشعائر احُلسينية هناك ،صحيح هذا موجود !طحيّ اهتمام سوهو 
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سيم املنهجية واحدة يف تقفهناك اهتمام ببناء احُلسينيَّات وإالَّ   ،يز رياد صادق الش  ي  عند السو  ،ُُمَمَّد دي  الس
ونفس الشيء إذا  ،الش يعيَّةحوزتنا هي هذه و  ،يعيالش   اقعو هذا هو ال ،فس املطالبن األصول والعقائد يف

ينيَّة تنا مؤسَّسهذه  ،هو هو األمرُ ف مّ ىل قُ ذهبنا إ  ؟أنتم ماذا تقولون ،هكذا تعتقدالد 

ة مؤسَّس ،ينم البحراهاشي د الس ،ادسسَّ د الاجمللَّ  (،البرهان تفسير  ) :بي يدي هو الَّذي الكتاب
 م الباقراماإل-رفَ عْ جَ  وب  ي أَ لِ  القَ  :الَ قَ  ،ير  صِ ي بَ بِ أَ  نْ عَ -وايةلر  ا أقرأ عليكم هذه ،للمطبوعات يماألعل

بصيغة و  ،ؤالة الس  بصيغ ،ا الباقرإمامن-ْعَفرِلي أَب و جَ قَال -:يقول بو بصريأ ،ايةو انتبهوا للر   ،عليه الل   تُ لواص
ن ك لِّ أ مَّة  َويَ ْوَم َنْحش ر  مِ ﴿ :نْ آر لق  ا نو أرَ قْ ا ي َ مَ أَ  :الَ قَ  ،معَ ن َ  :ت  لْ ق    ؟ةعَ الرَّجْ اق رَ لعِ ا ل  هْ أَ  ر  كِ نْ ي   -:ستفهاماال  

ينيَّة ة ؤسَّسملاذا امل ؟رآنلقُ ا ونيقرأا أمَ -فَ ْوجًا﴾  ا أنكروها كإنكارعًا هم مطق ؟اذامل ،جعةالرَّ ر تُنك العراقيةالد 
ئًا من أهل ة تأخذ شيينيَّ ة الدَّ ؤسَّسملا بأنَّ  :أقولهُ  الَّذيوهذا هو  !وال آمنوا هبا كإيان أهل البيت !واصبلنَّ ا

يعة  عطي للش  فت ،يةصا الشخمن استنتاجاهتوقسم يكون  ، أكثر وأكثراصبضيف إليه من الفكر النَّ وتُ البيت 
ر  ِمن  َويَ ْوَم َنْحش  ﴿ :لق رآنْ اون ْقَرأي َ  َأَما :قَالَ  ،منَ عَ  :ق  ْلت   ؟الِعَراق الرَّْجَعة ي  ْنِكر  َأْهل  -عقائدّي!! كوكتيل

إذا أخذنا نا بأنَّ  :ردد الصَّ مَّ ُمَ  دسي  ال القال كما تدّل على الرجعة، لوحدها  هذه اآلية أصالً -ك لِّ أ مَّة  فَ ْوجًا﴾
ية  اآلأنَّ ب :الباقر يقول ماماإل نطقم اذه ،من األحوال حالٍ  جعة بأي  لرَّ ا على ا ال تدلّ ة فإنَّ تقلَّ اآلية مس

ة ليقلسَّ ا عن كشفُ هذا ي !ةجععلى الرَّ  تدلّ فهي نضيف إليها أي إضافة  ة من دون أنلوحدها وهي مستقلَّ 
 بي ا هو مجع  جعة األصل فيهلرَّ  امن أنَّ  ليائلو ا يخالشَّ  ذكرهُ  الَّذينفس الكالم هو هذا و  ،نالمائ  ة عند عُ عوجَّ امل
هي  ه  هذ ،تبلكُ ا ذه  ه ل   كُ يفر تكرَّ  الَّذي وهو نفسهُ  ،اه بأسلوب اإلشارةما سَّ  ،رونس  ات قام به املفآليا
أبو بصري قال -معَ ن َ  :ق  ْلت   ؟َعةلرَّجْ اِعَراق ال ي  ْنِكر  َأْهل  -:ديمنذ زمن بع أنّه موجودا املرض يبدو هذو  ،قضيَّةال

 .ة  فَ ْوجًا﴾ن ك لِّ أ مَّ مِ ْحش ر   نَ َويَ ْومَ ﴿ :ون الق رآنْ َأَما يَ ْقَرأ :قَالَ  -من أهل  العراق نعم ألنَّهُ 

 مضرورية أجعة الرَّ هل   يدريال ه  ح بأنَّ صرِّ وهو ي   دريكمال الحيالسيِّد   ،نستمع إلى مرجع معاصر 
 :فيديوونشاهد ال المعاصر السيِّد كمال الحيدريمرجعنا نستمع إلى  ،غير ضرورية

كما يوجد احتمال إن   :أريد أقول ،ال ،ال ،ال ،] إذًا أعزائي أنا ماريد أقول بعد ألف سنة ما يظهر
 ،أحياء إن شاء الل يف ليلة وإن  شاء الل نُعاصره ونكون خبدمته ومن أنصاره وحننُ  صلح أمرهُ شاء الل تعاىل يُ 
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 ،إن شاء الل !الرَّجعةعلى فرض ثبوت  ،إن شاء الل ،موالنا عرفت اشلونالرَّجعة عونا بيرج مو أنَّهُ 
على املباين  ،هاي مباين بعد على املباين أعزائي ألنَّ  (،بلي أحسنت ،هههههههههه ،ههههههههههههههه)

أنا ما أدري هيَّه  ؟له حبث   ا ادريهذا م ،ات املذهبضرورة من ضرور  :يقولونالرَّجعة أصل الرَّجعة مسألة  ألنَّهُ 
 :نا قلنافيه إذا تذّكرون قرأ خمتلف  الرَّجعة حيتاج إىل حبث ولكن تفسري   ،ضرورية من ضروريات املذهب أو ال

 ..[.يوم القيامة ؟الطباطبائي يعتربونه من مراتب  ماذاالسي د اإلحسائي و الرَّجعة الشَّيخ بأنَّ 

يف  لكثريا ثاحل اذه .لبيتالف ذوق أهل اكالم  خب  !يرجع د أن  يريوهو ال  !الرَّجعةعلى فرض ثبوت 
 ،مثل هذا الكالَّبك نسمع مع ذلعلى االعتقاد بالرجعة و  اتالز يار األدعية و يف روايات وأحاديث أهل البيت و 

 ،الرَّجعةب تطلو جوع الر   طلبًا تَ دائم وهيات واضحة الز يار  ،وناا أم ال يقرأونأنا ال أدري يقرأ هذه الز يارات
ؤالء ما هي ه ،همونال يف ،همونيف ،دونيعتقال  ،عتقدوني ،ونأر ال يق ،ونأر هؤالء يقولكن  واضحة دعية األ

 ، حبثىلإ حباجةٍ فهي  ،ةيّ ور غري ضر  ة أميّ ر ال يدري هل هي ضرو  هو هبأنَّ  :بعد ذلك يقول ُثَّ  ؟مصيبتهم
 ؟نا يشتغلو ذء ماهؤال ،هارفَ عي يف أنلك التل سن  يف أوَّ هذه مبادئ العقائد جيب على املكلَّف  ،هذا غريب  

 !؟ماذا يعملون

ذا هفي هلل عليه رحمة ا ائليلو ا يخدين نستمع إلى الشَّ افسمي خطيب الر اطق الرَّ نستمع إلى النَّ  
 :ع الفيديويطقالم

 مثلالش يعة ب تة يف كذه مذكور هبأنَّه هو الغالم الش يعة أمَّا املذكور لدى أهل  :اتصال تليفوني] 
بعث يأنُه إذن الل ب يعين ه سوفيذكر يف هذه األمور وأنَّه سوف يعود وأنَّ  الَّذيالكليين وغريهم من الكتب 

م أغمر عثمر وعُ الرسول عليه وسلم والصحابة وأنَُّه يقتص  من الصَّحابة من اخللفاء أبو بك مطوا حقَّ ان ألنَّ
 ! !كورةوقُرآن فاطمة وأمور أخرى هاي مذ  ؟الش يعةهذه مذكورة يف كتب  ،اإلمام عليّ 

هذا  : لَّك شيءگبس اسح يل أ ،أنا فهمت فهمت ما تقول ،ال ال أسح يل :الوائليالشَّيخ صوت 
تقول بأنَّه موجود يف الكتب يقابله موجود يف كتب أهل السنة عشرات األضعاف لكن أعرف أنَّ أهل  الَّذي

وبي فكرة  تقوهلا وأنت خلطت بي املهديّ الَّيت ال نأخذ أيضًا بالزيادات هذه  واحنا ،السنة ال يأخذون به
رجع ا ،﴾َيوَم نَبعث  ِمن ك لِّ أ مَّة  فَ ْوَجاً ﴿ ،ما اله عالقة باملهديّ الرَّجعة م عنه بتتكلَّ  الَّذيهذا  ،الرَّجعة
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وأنّه  جميء اإلمام املهديّ  ،م املهديّ كرة اإلماوبي ف  الرَّجعة سيادتك لتصحيح التفكري يف املوضوع خلطت بي 
 ؟كاشف الغطاء قدس الل سرهالشَّيخ  يرج ويعاقب هذي روايات تدري شيعرب عنها أحد فقهاءنا وهو 

فاملسألة إذًا ليس كّل ما ورد يف  ،هلي شوية زينتنبّ  !!ال ُتساوي عندي ف لسًا واحداً الرَّجعة إنَّ أخبار  : ولگي 
ُعها إىل نقاشاحنا كّل  ،حيحالكتب هو ص عها إىل أخذ وردّ  ،رواية خُنض   ،إىل خنل كامل ،إىل تحيص ،خُنض 

وإذا عدهم  ،يتوىل معاقبتهم الَّذيماكو داعي إذا كان عدهم أخطاء الل عز وجل هو  ؟هذا اللي تقوله ليش
ع احلساب والعقاب يف الدنيا ض  وال من إذاً وُ  ،يتوىّل جزاءهم على تلك الفضائل الَّذيفضائل الل عز وجل هو 

ات وغري ثابتة وكّل رواية اهلا نقاش على أن حتم ل الطائفة كّلها الر وايروايات احنا ال نعتد  هبا مجلة من  هذي
 ...[.رواية ضعيفة

حيح وهو ص صل السيّن تَّ ملا ليهشار إأما  ،لوائليا يخمن الشَّ  اً  هو أكثر اطالعين  صل السُ ملتَّ  انَّ واضح أ
ذا ه لي من أنَّ ائو لا يخكره الشَّ وما ذ  ،موجود يف رواياتناوهو يه لعصلوات الل وسالمه  املهديّ  صوص اإلمامخب

نات هو من مجلة شؤو و رجوع  يه جهةفهو  ،األمر ليس صحيحاً هذا  ،ملهديّ ا ق باإلماميتعلَّ  الو الرَّجعة ق بيتعلَّ 
الرَّجعة ا إىل بكاملهقضيَّة لو نسب اا هوإمنَّ الرَّجعة ؤونات يفهم شالرَّجعة ولكنَّين ال أعتقد أنَّ الشَّيخ الوائلي 

 يف مام املهديّ اإل د  يَ لى ُتري ع رو األم نما هذهيب ،صلوات الل وسالمه عليه صلها عن اإلمام املهديّ وف
يوم ل ب ،بعثيس يوم نآليُة لوا ،توقالثت هكذا حتدَّ  اتالر واي ،يّ و املهد رو الظه يف ،لوَّ األ ويّ العصر املهد

أحاديث  ة أنَّ قرآنيّ  ا آيةكأنَّ و ء شف الغطاكايخ  الشَّ وكذلك كلمة  ،َويَ ْوَم َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مَّة  فَ ْوجًا﴾﴿ ،حنشر
  !!لساً ال تساوي ف  الرَّجعة 

 :وأعود إليكم بعد ذلك لوائليا يخلشَّ مقطع آخر ل ونستمع إلى 

قد  ،ترى مو من ضروريات الدين  اإلسالمي الالرَّجعة أنا أكثر من مرة على املنرب ذكرت أنَّ الرَّجعة ] 
يعين دليل  ،جمرَّد فهم من القرآن الكري عن طريق اجلمع بي اآليات هتكون مثاًل من متبنَّيات املذهب وهيَّ 

َوَيوَم َنحش ر ِمن ك لِّ أ مَِّة ﴿ :يعين ملا نقرأ بسم الل الرمحن الرحيم ؟اشلون ،اإلشارة اللي يسموه علماء األصول
ه م َأَحدا﴿ :ونقرأ ،﴾َفوَجا فعن طريق اجلمع بي اآليتي ينتج عدنا اكو  ،﴾َوَحَشرناه م فَ َلم ن  َغاِدر مِّن ْ

أيضًا صرحية بيه روايات  وأكو ،ن طريق اجلمع بي اآليتيفع ،حشر قبل القيامة وحشر  بالقيامة ،حشرين
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د نوإالَّ مثاًل ع ،موجودة وأكو أيضًا يعين إخواننا عدهم هاملعىن بس أكو بعض الُكّتاب يشتهي يهرّج مو
إخواننا أنَّ أبا حنيفة املذهب اإلسالمي املعروف كان يُعل م اخل ضر وَلمَّا مات حزن اخلضر فسأل الل أن يُعيده 

طيه ن هالقبيل روايات اللي حيب أنا أنعدنا م ،ىل أن أكمل تعليمه ورجعسنة إ 25يكمَّل تعليمه فأعاده حَّتَّ 
 ي حيلو له أن چد غرينا على مستوى مو عدنا يعين أكو البعض هي نفاملسألة موجودة ع ،اتالر وايعشرات 

ال  : ولگي  كاشف الغطاءالشَّيخ  ده برمحته احنا أيضًا الل يرحم بعض فقهائنا يتغمَّ الرَّجعة  وإاّل  ،يشوشر شوية
هسَّه شنو هي  ،مو فد شيء من ضرورياتنا نعم جمرد فهم من متبنيَّات املذهب ،ها ،تساوي عندي فلس

 .[ ..الرَّجعةقصدي ما إهلا هاحلجم الكبري هذا  ؟وثاقتها

 ارىل استصغإ و إشارةأبارة ع ينيع (ها)ويقول بعدها  ،ال تساوي فلساً و بري ليس هلا احلجم الكالرَّجعة 
 ،تنطبق اليوم اكأنَّ   ،لباقرمامنا الى زمان إانطبقت هبا عالَّيت نفس الطريقة بواية تنطبُق لر   اوكأنَّ الرَّجعة عقيدة 

-ق رآن؟َأَما يَ ْقَرأون ال :الَ قَ  ،منَ عَ  :ْلت  ق    ؟َعةرَّجْ الِعَراق ال ي  ْنِكر  َأْهل   :رفَ عْ و جَ ب  ي أَ لِ  :الَ قَ -يقول أبو بصري
هؤالء  ،اراً فَ أس   لُ م  ار حيَ احلم ل  ثَ مَ كَ   هملُ ث َ مَ ء هؤال-َويَ ْوَم َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مَّة  فَ ْوجًا﴾﴿-؟النثوالن هؤالء ثو 

-؟:نرآلقُ ا ونا يقرأأمَ راق ء أهل العهؤال ،يقولهو الذي الل  ،أنا لستُ و ل يقو  الَّذين هو رآالقُ  ،هم هكذالُ ث َ مَ 
  .فَ ْوجًا﴾َويَ ْوَم َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مَّة  ﴿

د ارتباطًا شديداً  ألينّ  ،أخرى رواية أقرأ عليكم ربين على أن  ة ُتَ الر وايهذه  يف كنز الفوائد  ، بينهماأج 
صحيح  هو يف  ،أيضاً  هو عراقي   ،م يف العراقُم األعظماهو اإل بو حنيفةوأ ،.. أبا حنيفةنَّ : إللكراجكي

ن  م   (الكابلي عمان ابن ثابت ابو زوطيالن  ) :رييف كتب الس   سههو ا ،هو عراقيبالنتيجة ألصل أفغاين ولكن ا
عاش و كان عراقيًا كان يف العراق   هُ ولكنَّ  ،بن ثابت ابن زوطي الكابليا عمانلن  اعمان هو أبو حنيفة الن   ،كابل

م يهِ لَ اهلل عَ  وات  لَ صَ م َحمَّد ابن  رِ عفَ ادق جَ اإلمام الصَّ  عَ ًا مَ امَ عَ طَ  لَ فة أكَ ينا حَ أبَ  إنَّ -:الكوفة وبغداد ما بي
 نْ مِّ وَ  كَ نْ ا مِّ ذهَ  نَّ إِ  مَّ ه  اللَّ  ،ينمِ الَ العَ  بِّ رَ  هللِ  د  مْ حَ الْ  :الَ ه قَ لِ كْ ن أَ مِ  ه  دَ م يَ ََل يه السَّ لَ ادق عَ لصَّ  اعَ فَ ا رَ مَّ لَ ف َ 
أكل  اإلمام بعد أن  -اً يكَ رِ اهلل شَ  عَ مَ  تَ لْ عَ جَ اهلل أَ  بدِ ا عَ بَ ا أَ يَ  :ةيفَ نِ و حَ ب  ال أَ قَ ف َ  ،هآليه و لَ عَ  ى اهلل  لَّ ك صَ ولِ س  رَ 

َومِّْن -:عمة منكلن  ا هذه-اللَّه مَّ ِإنَّ َهذا مِّْنكَ -:هبعد أن رفع يد-َربِّ الَعاَلِمين اْلَحْمد  هللِ -:الق هكذا
 ،َويْ َلك : َله  الَ قَ ف َ  ؟اهلل َشرِيَكاً يَا أَبَا َعبِد اهلل َأَجَعْلَت َمَع  :فَ َقال أَب و َحِنيَفة ،َرس وِلك َصلَّى اهلل  َعَليه وآله
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ورة س من 74االية -لّله  َوَرس ول ه  ِمن َفْضِلهِ َوَما نَ َقم وْا ِإالَّ َأْن َأْغَناه م  ا﴿ :فإنَّ اهلل تَ َعاَلى يَ َقول في ِكَتاِبه
له و سأغناهم الل ور -﴾ه  ِمن َفْضِلهِ الّله  َوَرس ول  َوَما نَ َقم وْا ِإالَّ َأْن َأْغَناه م  -:تراجعوها إذا أحببتم أن ،التوبة

ما -﴿َوَلْو أَن َّه ْم َرض ْوْا َما آتَاه م  الّله  َوَرس ول ه   :رآخَ  ع  وضِ ي مَ فِ  ول  ق  ي َ وَ -:رسولهمن و من الل هو ىن الغ  ف
اسعة آلية هي التَّ ا هذه-َوَرس ول ه ﴾َوقَال وْا َحْسب  َنا الّله  َسي  ْؤتِيَنا الّله  ِمن َفْضِلِه -:يأتيكم يأتيكم من الل ورسوله  

 هذه  يقول -اِب اهللتَ ن كِ ما مِ ه  أت   رَ ا ق َ ي مَ نِّ أَ كَ لَ  اهللِ و  :ةيفنِ و حَ ب  أَ  الَ قَ ف َ -:يضاً بة أو ون من سورة التواخلمس
واهلِل َلَكأَنِّي  :فَ َقاَل أَب و َحِنيفة-:ياتاآل هذه  ما قرأتُ كأين    لكين   ،عليهما ر  مها وأوأنا أقرأ ،ةصحيح اآليات

 دْ قَ  ،ىلَ ب َ  :مََل السَّ  يهِ لَ عَ  اهلل بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ ف َ  ،قتا الوَ ذَ ي هَ  فِ الَّ ا إِ مَ ه  ت   عْ مِ  سَ اَل وَ  َما قَ َرأت  ه ما ِمن ِكَتاِب اهلل
 الل  و قوُمنا  ،رسول الل أقول بلى يا ابن ؟(نآرْ الق   ونَ أرَ قْ ا ي َ مَ أَ ) ؟ا يقولذااإلمام هنا م-ماه  عت َ مِ سَ ما وَ ه  أت َ رَ ق َ 

  .!!.ءسوا ءيف اهلواوكّلهم  م كحال  أيب حنيفةحاهلُ  ولكن   ،هونه ويسمعونيقرأ

 :ْلت  ق َ -:لعراقا أهلأنُتم رون نكتُ  نذيالَّ م أنت ،أنتم أنتم ؟ةعَ الرَّجْ  اقرَ العِ  ل  هْ أَ  ر  كِ نْ ي   ) :اإلمام يقول
كنُت أيب بصري   و كنت يف مكانأنا ل-ْوجًا﴾ة  ف َ  أ مَّ ِمن ك لِّ  َويَ ْوَم َنْحش ر  ﴿ :نآرْ لق  ا ونأرَ قْ ا ي َ مَ أَ  :الَ قَ  ،معَ ن َ 

 .ونهُهم يقرأ أقول بلى بلى يا ابن رسول الل

 ؟نفس احلالةبأّنا أال تالحظون  ،بط نفس احلالةالضَّ ب-واهلِل َلَكأَنِّي َما قَ َرأت  ه ما :فَ َقاَل أَب و َحِنيفة
ناء أب  ومگوال ] ،احلالة هي هي واحدة ،ةايو لر  ا أقرأ هذه على أن   ينتة أجرب الر وايتلك  قبل قليل بأنَّ  قُلتُ  لذلك

فَ َقاَل  ،َواَل َسِمْعت  ه َما ِإالَّ ِفي َهَذا الَوقت من ِكتاِب اهلل واهلِل َلَكأَنِّي َما قَ َرأت  ه ما :فَ َقاَل أَب و َحِنيفة-:[ ومگال 
ما -كاهِ بَ شْ ي أَ فِ وَ  يكَ فِ  لَ زَ ن ْ ى أَ الَ عَ اهلل ت َ  نَّ كِ لَ وَ َقْد قَ َرأتَ ه ما َوَسِمعتَ ه ما  ،بَ َلى :أَب و َعبِد اهلل َعَليِه السَََّلم

 َوَلِكنَّ اهلل تَ َعاَلى أَنْ َزَل ِفيكَ -:راجعة إليكمقضيَّة ال ؟هباهُ من هم أش ،ويف أشباهكقال  ،فقط قال أنزل فيك
َعَلى ق  ل وب  َأَفََل يَ َتَدب َّر وَن اْلق ْرآَن َأْم ﴿...﴾هاال  فَ ق ْ أَ  وب  ل  ى ق   لَ عَ  مْ أَ ﴿-؟:ماذا أنزل-َوِفي َأْشَباِهك

َفال َها قذارات علم  ،ضعيفةعندهم ات الر واي ؟دمَّ ُمَُ  آل   ن َّبنطق  رآرون القُ هل يتدبَّ  ؟رآنرون القُ بَّ كيف يتد  ،﴾َأق ْ
رآن على ر القُ واحد يقرأ تفسري ابن عريب ويتدبَّ  ؟رون القرآنكيف يتدبَّ ف ،يات ضعيفةاو الر   بأنَّ هلم  الرجال تقول

بل ثت من ق  ع  بُ الَّيت در يف الربقية باقر الصَّ ُُمَمَّد د سي  الأليس  ،د قطبيقرأ تفسري سي  واحد  ،ذوق ابن عريب
أين تعطي ف ،يف يوم القيامة سيخاصمك تفسريهُ  :عبد الناصر يقول لو بنفسه  ها هء والَّيت كتبَ امجاعة العلم
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على  رآنرون القُ ون هذا التفسري ويتدبَّ !! ُهم يقرأسيكون لك خصيمًا هذا التفسري العظيم ؟ك من اللوجهَ 
َوَلِكنَّ اهلل تَ َعاَلى أَنْ َزَل -:ا هو املوجود بي أيديكمذيرجون من النتائج ه ؟تائجن من النو جر  فماذا يُ  ،ضوئ ه
َفال هاَأْم َعَلى ق  ل وب  أَ ﴿ :َوِفي َأْشَباِهك ِفيكَ  -﴿َكَلَّ َبْل رَاَن َعَلى ق  ل وِبِهم مَّا َكان وا َيْكِسب وَن﴾ :َوقَالَ  ،﴾ق ْ

 رين   ؟ةرت يا باقر العلوم يا صادق الع ؟نصنع اماذفنا لوب  على ق ن  ي  هناك رَ ُُمَمَّد  يا آلَ  ةَ مَّ فلنسأل األئ   ،نين الرَّ م  
 نو ماذا يقول ؟ماذا نصنعف هناك رين يا ابن رسول الل ،لقذارةايعين  ،دأالصَّ  ينيع ، األوساخينين يعالرَّ  ،رين

الصَّيقل  كما يُزيل  ،رَّين عن القلوبيل الز  نا يُ ديثُ حَ  ،بو لقَ نا َجالء  لليثُ حد ،انَ ديث  م حب  يكُ لَ عَ  ؟عليهم  السالم
 حديثنا حياةُ  ،ثبَ ل اخلَ يزي ،وبلُ ين عن القُ الرَّ  زيلُ حديثنا يُ  ،دأ عن السيوفلصَّ ايزيل  ،ذي يصقل السيوفالَّ 

هكذا  ،(يفالسَّ  نْ دأ عَ الصَّ  ليقصَّ لا ل  ا ي زيمَ وب كَ ل  الق   نْ عَ  ينَ الرَّ  يل  زِ ا ي  نَ ديث   ح) :قولوني هكذا ،القلوب
وحديث أهل الش يعة فيما بي قلوب  لو حتالَّيت لكن ماذا تفعل لقذارات علم الرجال وعلم األصول  ،يقولون
 من حديث   ساف النَّ و  تُ الَّيت و وأكثر مرت  24 بطول هلذه العمائم الكبريةعل وماذا تف !؟! ماذا تفعل؟البيت

 !؟! ماذا تفعل هلؤالء؟مثلي وأمثايل البيت   أهل   حبديث   سَ النَّ ا وندث  ن حيُ الَّذيمن  ساالنَّ  فُ و  وتُ  ،البيت أهل  
أيضاً  ،اجكيوائد للكر فالرواية موجودة يف كنز ال هذه !مضحكةيا  لكم هنيئاً  ،هنيئًا لكم ،هي هذه ئجاالنت

 ،482فحة ص ،16الوسائل اجلزء  ،املضامي يف الوسائل نفس هذهاملضامي وردت  ة وهذهالر وايهذه 
ط يف باملستن أمحد السي دو  ،52حديث  ،384صفحة  ،66 ءه جز ر ااجمللسي يف حبالشَّيخ و  ،9حديث 

َوَلِكنَّ اهلل تَ َعاَلى -:اً دَّ ة ج  همَّ لكلمة مُ ا هذه ،دة كثريةومصادر أخرى عدي ،13صفحة  ،اجلزء األول ،القطرة
َفال ها﴿ :َوِفي َأْشَباِهك-يا أبا حنيفة-أَنْ َزَل ِفيكَ  ﴿َكَلَّ َبْل رَاَن َعَلى ق  ل وِبِهم مَّا  :َوقَالَ  ﴾َأْم َعَلى ق  ل وب  َأق ْ

 .َكان وا َيْكِسب وَن﴾

كيف   ،حفتَ تُ  أن   إىل حباجةٍ فهي  (ةلَ فَ قْ ن م  ائِ زَ ن خَ رآالق   ات  آيَ )-يقول ؟قولجاد ماذا يإمامنا السَّ 
ملفاتيح ال اعندي جمموعة من  !حوالل عندي املفاتي ،نعم املفاتيح هنا موجودة ،املفاتيح ؟ما هي املفاتيح ؟حفتَ تُ 
اجلزء  ،هذا هو الكايف ؟ماذا قال ثنا أبو جعفٍر الباقردَّ حَ  ،ا عن ُزرارةأخذهتُ  !ندي املفاتيحع ،شاهبها مفاتيحتُ 

 اضَ رِ اء وَ يَ شْ األَ  اب  بَ وَ -املفتاحهو هذا -ه  اح  تَ فْ مِ وَ  ه  ام  نَ سِ وَ  رِ مْ ة األَ وَ ر ذِ )-اتيحفوا املذخ ،هاكم املفاتيح ،لاألوَّ 
م كُ مُ اَل كَ ) ؟كيف يتحقَُّق ذلك-(هتِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ب َ  امِ مَ لِ لِ  ة  اعَ الطَّ -؟وملُ العُ  ما هو يا باقرَ -ىالَ عَ ت َ  وَ كَ ارَ بَ ت َ  نِ مَ حْ لرَّ ا



 

 5دة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عقي77: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –والعترة ملّف الكتاب 
 

30 
 

الل على علم  لعنةُ  (،انَ ارِ كَ نْ إِل  قٌ اوِ س  يت م  البَ  لِ هْ أَ  َنايقرِ طَ  يرِ ن غَ مِ  فِ ارِ عَ مَ الْ  ب  لَ طَ ) :هممن حديث   (ورنُ 
لعنة الل على علم  !الكالمالل على علم  لعنةُ  !لعنُة الل على علم  الدراية !لعنُة الل على علم  األصول !الرجال

  !أهل البيت حديثَ  رتمَّ دالَّيت لعلوم ا لعنة الل على هذه !د التفسريعقوا

َأْم ﴿-:[يةملصدّ ا رةاملزن]ة لقفلقلوب املاهي هذه و  ،املفتاحهو هذا -(اأَلْمِر َوِسَنام ه  َوِمْفَتاح ه   ةوَ رْ ذ  )
َفال ها  ،همحبديث  يزول ين لرَّ ا-وَن﴾ن وا َيْكِسب  ا َكامَّ وِبِهم رَاَن َعَلى ق  ل  ﴿َكَلَّ َبْل  :َوقَالَ  ،﴾َعَلى ق  ل وب  َأق ْ

ة روَ ذ  -:و هذاها املفتاح أمَّ و  ،سيوفلا عن دأَ يقل الصَّ ين كما يزيل الصَّ الرَّ  حديثنا يزيلُ  ،القلوب نا حياةُ حديثُ 
لو  ،يها دائماً غنّ أُ  الَّيتغنييت أُ هي هذه -اَلىاَرَك َوتَ عَ تَ بَ  نِ ْحمَ اأَلْمِر َوِسَنام ه  َوِمْفَتاح ه  َوبَاب  اأَلْشَياء َوِرَضا الرَّ 

لعلوم يف ارة عن باقر ار زُ  ديثُ حهي  يها دائماً أغنّ الَّيت أغنييت  ،من بداية الثمانينات يثيدتم جمالسي وأحاعتتبّ 
تَ َباَرَك  َياء َوِرَضا الرَّْحَمنِ بَاب  اأَلشْ وَ اح ه  ِمْفتَ ة اأَلْمِر َوِسَنام ه  وَ ْروَ ذ  -:الشريف لكايفا ل من كتاباجلزء األوَّ 

 .همحديث   عرفة  م خالل   منكون ي ؟كيف يكون ذلك-هتِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ب َ  امِ مَ لِ لِ  ة  اعَ الطَّ  َوتَ َعاَلى

ى ابن موسهذا كالم -مه  ت َ ي ْ دَّ عَ ت َ  ك إنْ نَّ إِ نا فَ تِ يعَ شِ  يرِ ن غَ عَ  كَ ينِ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ خ  أْ  تَ يد اَل وَ س   نَ ا ابْ يَ 
نقل املطامري أ ملَ جون وظُ عر الس  من قَ -(يرامِ طَ مَ لْ ا مِ لَ ظ  ون وَ ج  السُّ  رِ عْ ي ق َ فِ  بِ عذَّ م  لْ ا ىلَ عَ  م  ََل سَّ الْ )-جعفر

يت قال فيها الَّ  لةسار  نفس ال ،ن شاهكخرج من هناك من طامورة السندي اب هذا الكالم ،لكم هذا الكالم
 ،سالةنفس الر   بن جعفروسى ام ةُ هذه وصيّ  ،على اجلسر سالةنفس الر   ،معةاجلُ  إمامنا الكاظم انتظروين يوم

ن ذيالَّ أنتم -ناتَ يعَ شِ  يرِ ن غَ عَ  كَ ينِ م دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ خ  أْ  تَ يد اَل وَ س   نَ ا ابْ يَ -:ثدَ نفس احلَ  ،ةنفس القصَّ  ،سالةنفس الر  
 ؟تلطمونو تصيحون و رخون أم فقط تص ؟التزمتم بالوصّيةهل  عون موسى ابن جعفرشيّ رجون إىل اجلسر وتُ تَ 

 نهزئو صرخون وتستبكون وتم تأنت .!!.ون َّبوسى ابن جعفرزئتهكم وأنتم تسكم وبكائ  راخ  م وصُ كلطم   ما قيمةُ 
 ك إنْ نَّ إِ نا فَ تَ يعَ شِ  رِ ين غَ عَ  كَ نِ يم دِ  ِ العَ مَ  نَّ ذَ خ  أْ  تَ اَل -!كموأحذيت   مكه بنعال  تَ يَّ صتدوسون و  ،َّبوسى ابن جعفر

أمحق و اهل جَ هو ا إمَّ و ائن خَ هو ا مَّ إ ؟ن هوائن ميأخذ عن اخل الَّذي-يننِ ائِ الخَ  َأَخْذَت ِديَنَك َعنِ  مه  ت َ ي ْ دَّ عَ ت َ 
  : نوعانواخلائنُ  ،يأخذ من خائنبأنّه ال يعلم  هُ ألنَّ  ،فيهسَ و 

  .يعلم هذا خطأ ويأخذ هبذا اخلطأ ائن فعالً خَ  -
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حتت  ، ذلكإىل غري الميةالوحدة اإلسو  ،لحة اإلسالميةق املسألة حتت عنوان املصزو  ائن آخر يُ وخ -
  .اخلائني  يف يد  هُ دَ ضع يَ ويَ  ،ق فيأخذ عن اخلائنيزو  يُ  ،هذا العنوان

 هللاا و ن  اخَ  نَ يالَّذِ -:نيخلائا يعة أخذت عنلش  ا ك إن تعديتفإنَّ  ،اخلائني دينك عن ال تأخذنَّ 
لعنيت و  ائي الطاهرينوله ولعنُة آبرس عنةُ لل ولا عليهم لعنةُ  :اإلمام يقول ذلكبعد -مهِ تِ اانَ مَ وا أَ ان  خَ وَ  ه  لَ و س  رَ وَ 

فتم عر هل  ؟زمتم بهلتافهل  ،ليكمجون واملطامري إعر الس  هذا الكالم خرج من قَ  ،إىل يوم الدين يتشيع ولعنةُ 
 ؟ماذا تقولون ؟به

ق على هذا ينطبأقول -نَ َعم :ْلت  ق    ؟ةلرَّْجعَ االِعرِاق ي  ْنِكر  أْهل  -:أبو بصري يقول-رفَ عْ جَ و ب  أَ  يلِ  الَ قَ 
 .﴾لِّ أ مَّة  فَ ْوجاً ْحش ر  ِمن ك  ْوَم نَ َوي َ ﴿ :آنر ون الق  أرَ قْ ي َ  امَ أَ  :الَ قَ -:!؟ال أم على اجلماعة طبقين ؟ال القوم أم

ين ألنَّ  ؟ملاذا ،ريّ مَ العُ  قل  الع ص  عن خصائ ثتُ حتدَّ أيّن رون حللقة األوىل تتذكَّ ا لربنامج يفا حي بدأتُ 
وهو  (،ا كتاب اهللنحسب  ) ؟يهما ي الُعَمر  قل  يصة من خصائص العل خص  أوَّ  ،لواقعا هذا ىعل قهُ طب   أَ أريد أن  

  ؟ةنتيجأليس هذه هي ال ،هو احلاصل اذوه ،لل وبي العرتةن بي كتاب الو ز يع مأنَّ 

ن عمق ما فهموه مأف ،همفَ ال يف ةحيطالسَّ وهذه هي  (فلتكل  ا ينا عنهِ ن  ) ؟انية ما هييصة الثَّ اخلص  
 ذاجةالسَّ  يف غرقةطحية مُ سوهذه  هذا أعمق ما وصلوا إليه، !ايناألموات إىل الد بعض   عُ و جر هو الرَّجعة 

  .ةالعلميّ 

ستأتيكم و  لدنياان عامل مالرَّجعة ا و جأخر  ،باطبائيطوال مثل اإلحسائي ءعلماؤنا األجاّل حَّتَّ و 
هي ايات من أنَّ الرجعة تأتينا الر و س !االً ومش فذهبوا ييناً  أيضاً  قهوا يف التعم  بتولكن اش قوامَّ عهؤالء ت ،الر وايات

 .عليهم الل   يف الدنيا بشكل واضح يف عباراهتم وأحاديثهم صلواتُ 

هو  وهذا احلديث   لةَ قَ ث وضرب ن َ يدعمر أحرق احل (، الحديثحرب  )هي  ؟الثة ما هييصة الثَّ اخلص  
ن يروون احلديث الَّذيو  ،علم الكالمواألصول و  جال والدرايةقت بقذارات علم الر  حر  ث أُ يداألحا ،ير جي الَّذي
ينيَّةة ؤسَّسة وامليَّ عطر  املرج خباالستعمار أحسَّ  ألنَّ  ؟ملاذا ،مالءماسونيون عهم  نقلون فجاء هبؤالء يَ  ،الد 

وال يدري هبم  سائل عنهم يف حي أّن االستعمار ال هو !!ةاملرجعيّ  االستعمارُ م ط  حيُ حَّتَّ  ت  يالب هل  أ حديثَ 
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يريد أن  ينإذا كان االستعمار الربيطا ونقول ،هذه القضيَّة أيضًا نعود للحديث عنها ،على أي حال هم! ينأ
 كم موجودينليش بناتكم وأحفاد  ؟منكم جيي هنا يتعاجلواحد ض يتمرَّ عد كل ما ليش ل]ينتقم من املرجعية 

يش أصهاركم ومكاتبكم ل ؟س مالتكم موجود هنازن  ليش الب   ؟ليش حساباتكم البنكية موجودة هنا ؟هنا
يومية يومية راحيي قضي على املرجعية لعد ليش جايي ي ريد أنإذا كان االستعمار الربيطاين يُ  ؟موجودة هنا

إليه نعود إليه  حال هذا املوضوع نعود على أي   [؟لكم مكان ثاينليش ما تشوفو  ؟ّريي م  رّ ينها خ  ين مسوّ رادّ 
 .!!.ونُفت ح امللفَّات

ألخرية ا ود يف الس نيهولي حَّتَّ  ،ةلسينمائيا أنتم تشاهدون األفالم :بناتناو  أنا أقول لشبابنا من أبنائنا
ات مو األ حول خروج ،عةلرَّجا ولَ حا تدور موضوعاهتُ الَّيت الم السينمائية ثري والكثري من األفنتج الكَ أخذت تُ 

ما  ؟تهمو قضيَّ هنشجلماعة ا] !الرَّجعةهوليود تؤمن بحَّتَّ  يعين متدكم شاه  ،األموات من الُقبور ورجوع
 .احللقة القادمة يف ارَّبَّ  سنعود إىل موضوع هوليود أيضاً  [،أدري

 وذجاً أقرأ منَ  ،القدي لعهدا بامن كت ، أقرأ لكم من كتاب اليهودكان يف بايل أن  عندي مطالب كثرية،
تاب ك    من ،نيلن اإل  أ لكم مر  أقن  كان يف بايل أو  ،الرَّجعةودة األموات  إىل احلياة عن ث عن عَ ًا يتحدَّ نصَّ 

 ،يكفي ال لوقتايل لكن  باكان وكان يف  ،امسدسرت و بوءات نأقرأ لكم من نَ  كان يف بايل أن  و  ،العهد اجلديد
حَّتَّ امل لكم بالك هُ يَّ غطأُ  ن  أريد أُ  ،وع واسعضمو الرَّجعة  وموضوع ستمرَّ الربنامج مُ  ،انتظروين يف حلقة يوم غد

 الوسائل غريو  ،متوفرة غري لكتب ابأنَّ  قد تقولون !ة على األقلجَّ أو تقوم عليكم احلُ  ،تكون عندكم فكرة
 ر  مَ لقَ ُد غداً على ايتجدَّ  عدنامو  ،القمر على هذه الشاشة على شاشة ،يءشَ  ض لكم كلَّ ر عأنا سأ ،رة لنامتيس  

 .الفضائية

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  أترك  

 ربَ كَ هل وَ الجَ  ربَ كَ   بَ رْ ف الكَ شِ كْ ين إيِّ مِ اشِ الهَ  رَ مَ ا قَ ين يَ سَ الح   يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 قِّ حَ ت بِ نِ رْ ت َ ن ْ ى اإللَ ا عَ نَ يعِ ابِ تَ م  ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ جو  وَ ا نَ وهِ ج  و   نْ عَ  بَ رْ الكَ  فْ شِ كْ إ ،ةيَّ مِ الصَّنَ  ربَ ة وكَ لَ ََل الضَّ 

 ..ينسَ الح   يكَ خِ أَ 
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  ..اً يعَ مِ اء جَ عَ م الدُّ ك  ل  أَ سْ أَ 

  ..اً دَ م غَ ك  عَ مَ  د  دَّ جَ تَ ي ي َ ائِ قَ لِ 

 ..ماِن اهللي أَ فِ 
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