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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 

 

 .!!.هاونِ د  من  َتشيُّعِ لمعنى ل ٌة العقيدالرَّجعة   :م في الحلقاِت الماضيةالمتقدِّ  هو العنوان   والعنوان  

عنه فيما سبق  ثت  حتدَّ  الَّذي ري  ل  الع م  ق  صائص  الع  مة  إىل اإلشارة  إىل خ  املتقد   يف احللقة   وصل الكالم  
 ة  ؤسَّسامل قل يف ساحة  عاِل  هذا الع  إىل م   شي  كي أ    وجز احلديث  أ   صر  أن  ت  م   اولت  وبشكل  ح  من احللقات و  
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ينيَّة ينيَّة   ة  ؤسَّستتعامل  هبا املالَّيت نهجيَّة عبارة أدق  يف املوب   ،الد  مع  خاص   نحو  وب ،رتةوالع   تاب  مع فكر  الك   الد 
 .عليهم أمجعني وسالمه   الل   صلوات  ُم  مَّد حديث آل 

 :اخلصائص من هذه   أشرت  إىل بعض  وقد 

ينيَّة   ة  ؤسَّسامل :( اهللنا كتاب  حسب  ) -   عن حديث  الكرمي بعيدا   رآن  لق  ا  تفسي  يف منهجيَّة  ذت اّتَّ  الد 
 .!!.جالعلم الر   قذارات   ة  جَّ آل الرسول ب  

ى وجتلَّ  ،ةيَّ الفكر  ذاجة  سَّ وال ة  لعلميَّ طحية  االسَّ وهذه هي  :(فلتكلُّ ا ينا عنهِ ن  ) ةينايصة الثَّ الخصِّ  -
ن عرآن ث فيها الق  حتدَّ يت الَّ ات  فاآلي ،الرَّجعةعن كان   حلديث   األنَّ  الرَّجعة   هم  هذا واضحا  يف ف  

 ،يازة  بامتريَّ م  ع   هجيَّة  مني هتلك و  ،نايه أهل البيت وانتهبا وعزلوها عن حديث   واِل يعبأ الرَّجعة  
 الل   وات  صل يام القائم   زمن قيفدنيا ال من األموات  إىل احلياة   ل إىل رجوع بعض  حتوَّ  الرَّجعة   م  ه  ف   و  

د ستعرفون بعو  ،اهوجوه   ا  منوجه ل  ث  ي   لكنَّه   ،الرَّجعة  جزء  من هو هذا أن   صحيح   ،عليه وسالمه  
 ومن خالل   ميب  الكر ت الكتامن خالل  آياوذلك  ،هامق  وع   الرَّجعة   عة  القادمة س  ذلك يف احللقات 

 .!!.عليهم أمجعني وسالمه   الل   صلوات  املعصومني  كلمات  
عمر  عال  ف   ،حلديثاأحرق  ري  م  لع  ا ل  ق  فالع   (:الحديث حرب  أو منع  الحديث ) الثةالثَّ  يصة  الخصِّ  -

 ورمت بنفس الدقا ة  ؤسَّساملو  ،يص  ثني بالع  حد  م   ال س  و ضرب رؤ و  ارابن اخلطاب أحرق احلديث بالنَّ 
ن ذيالَّ و  ،م األصولوعل ية  راالد   جال وعلم  الر   علم   ت  ار أحرقتها بقذا ،جعة  الرَّ  أحاديث  أحرقت ف

 .!!.همتسقيط  و  معة  الس   هم بتشويه  س  و ثون هبا ضربت رؤ د  ي  

نا وضوع  ن حلقات  م  مألوىل القات  احلإليها يف  ت اإلشارة  مرَّ الَّيت ري م  الع   خصائص العقل   ة  إىل بقيَّ 
 .الرَّجعةموضوع   ،هذا

 (،.!!.وهنادمن  ي ع  ش  ت  لل معىن قيدة  الع الرَّجعة  ) :هاعنونت  الَّيت لقات من احل ادسة  هذه هي احللقة  السَّ و 
فصيل عن لتا من وبشيء   ثت  دَّ ات حت  احللق من هذه   حلقة   ل  وَّ يف أو  ،اا أو من دوهن  بدوهن   شي ع  ت  ال ال يصح  

 .ه  وشؤون   ه  اصيل  ت تفم فقد مرَّ تقدَّ  الَّذيالكالم  أعيد   ريد أن  ال أ  و  ،ري  م  قل الع  خصائص الع  
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 عه  ب  ات َّ  الَّذي األسلوب   أن  ادق   عبارة  وب ،ةينيَّ الد   ة  ؤسَّسامل بعته  اتَّ  الَّذي األسلوب   أنَّ  :هي هذهِ  تيجة  النَّ و 
م هو أالرَّجعة  ع عقيدةم مل  ل يف التعاراز األوَّ لماؤنا من الط  ع  و  ،قليدالتَّ  نا الكبار مراجع  مراجع   معها تعاملوا هن 
  .!!.مريةالع   شبعة  باخلصائص  م   ال ة  هنيَّ الذ   هبذه  

  ؟أين تقودناة إلى مريّ هذه الخصائص الع   

 !التقصير منطق   ،المقصِّرة و منطق  تقودنا إلى منطٍق ه -
 ! عن العترةزل الكتابِ عَ وتقودنا إلى  -
 !مقال إلى الع   طحيةِ جاه إلى السَّ االتِّ وتقودنا إلى  -
 ! القليلي منه إالَّ بقِ َل ن  ف وتضعيفه ديثالح وتقودنا إلى تمزيقِ  -

يف   لكم ما جاء رأ  سأق ،رةص  ق     امل طق  ننطق  هو مم   نا إىل تشكيل  الطبائع تقود   هذه  و صائص هذه  اخل
ينيَّةالعلوم ا بة  ل  طايب إىل ط  خ   ه  وأوج   ،مرع   ابن   ل  ادق مع املفضَّ نا الصَّ إمام   كالم   إىل  ،طلبة احلوزة إىل ،لد 

 يكم   الَّذيق هو املنطصادقي  النطق امل هذا دون أنَّ أفال جت   ،ادقنا الصَّ ا إىل ما يقوله إمام  و انتبه ،عم منيم   ال
ينيَّ ال ة  ؤسَّسالتأليف والتحقيق واالستنباط يف امل منهج   كم  وي ،ي  كم الدراسمنهج    !؟ةد 

ادق إمامنا الصَّ  ،عليه وسالمه   الل   صلوات   من جمموعة عواِل اإلمام املهدي   5/26هذا هو اجلزء 
ى لَ م اهلل إِ اه  دَ هَ  نَ يالَّذِ م ه   ة  رَ صِّ قَ م   ال :ل  ضَّ فَ ا م  يَ  الَ قَ -رةعن املقص   ،60صفحة  ،رم  ل ابن ع  د ث املفضَّ ي  
م يهِ لَ ى إِ ضَ فْ أَ وَ -إىل معارفنا ،نالوم  يصلوا إىل ع   هنم أن  اكبإمبيث يكون ر هلم األسباب وفَّ  ينيع-انَ مِ لْ عِ  لِ ضْ فَ 
م َفضَّل  يَا -رت هلمبنا توفَّ  صاق  تلإىل اال  و هم على الوصول إىل احلقيقة ي كن أن  ت عين  الَّيت املعطيات  ل  ك  -انَ رَّ سِ 

 :واال  قَ ا وَ نَ لَ ضْ وا فَ ر  كَ نْ أَ ا وَ ينَ وا فِ كُّ شَ فَ  َوَأْفَضى ِإلَيِهم ِسرَّنَا ال م َقصَِّرة  ه م الَِّذيَن َهَداه م اهلل ِإَلى َفْضِل ِعْلِمَنا
كيف شك وا يف أهل   .ناشك وا فيما وصل إليهم من حديث   ،ناوا فيشك  -هتَ رَ دْ ق  وَ  ه  انَ طَ لْ م س  ه  ي َ طِ عْ ي   لِ ن اهلل ك  م يَ لَ 

-َوق ْدرََته م س ْلطَانَه  ه  َلم َيك ن اهلل لِي  ْعِطي َ  :َفَشكُّوا ِفيَنا َوأَْنَكر وا َفْضَلَنا َوقَال وا-همش ك وا يف حديث   ؟تيالب
ت فس ر الَّيت  تايأخذوهنا إمَّا من الر واي ؟خذوهنامن أين يأصلوات الل عليهم م درت  هم وق  لطت  املعلومات عن س  

َفَشكُّوا -همح ديث   حول  هو الكالم ف ،عليهم الل   م صلوات  امات  قم  ثت عن دَّ حت  الَّيت يات او أو من الر   ،نالقرآ
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 ؤونات  ا الكالم أيضا  سيدخ ل يف شذوه-َوق ْدرََته م س ْلطَانَه  ه  ِفيَنا َوأَْنَكر وا َفْضَلَنا َوقَال وا َلم َيك ن اهلل لِي  ْعِطي َ 
وا كفمن هنا شكَّ  ،ُم  مَّد ل   عظيم  آلث عن شأن  تحدَّ ما ي الرَّجعة  ردت عن و  الَّيت  من األحاديث   ألنَّ  ،الرَّجعة

 :هو ما يلي الرَّجعة  أثبتوه من  الَّذيو  ،التفاصيل يف هذه  

 !مالسَّ ال قيام القائم عليه   كم يعود إليهم يف زمان  حل   ابأنَّ  :ا قالواإمَّ  -
 !صيلافالدخول يف الت باجلملة من دونالرَّجعة  ثبت  نا ن  إنَّ  :او لأو قا -
 !ميالكر  باالكت  هذا العنوان جاء يفة األرض ألنَّ فقط ما يرتبط بدابَّ  :أو قال بعضهم -
 !مةم القياقبل يو  احلياة الدنيا بعض األموات  إىل رجوع  الرَّجعة  بأنَّ  :أو قال بعضهم -

َفَشكُّوا ِفيَنا  َوَأْفَضى ِإلَيِهم ِسرَّنَا َهَداه م اهلل ِإَلى َفْضِل ِعْلِمَنايَا م َفضَّل  ال م َقصَِّرة  ه م الَِّذيَن 
لكن  ،جعةلرَّ ا قطعا  هنا الكالم ليس فقط عن-َوق ْدرََته م س ْلطَانَه  ه  َوأَْنَكر وا َفْضَلَنا َوقَال وا َلم َيك ن اهلل لِي  ْعِطي َ 

 ،61ادق يف صفحة نا الصَّ قول إمام   يإىل أن   ،أو مصداقا   ثاال  م   رَّجعة  الين آيت بنَّ فإ جعة  رَّ عن الهو  الربنامج ألنَّ 
يخ عليه للشَّ  وسالمه   الل   صلوات   اإلمام املهدي   ِلمن عوا ،5/26لسادس والعشرين ا لىمن اجلزء اخلامس ع

لتحقوا ي نأ  -انَ اِق بِ حَ لْ ى الِ لَ م إِ وه  ع  دْ نَ  َواْلم َقصَِّرة  -اإلمام يقول-ة  رَ صِّ قَ م  الْ وَ -بن نور الل البحراينا عبد الل
الل ألن   ،تب  ث   ي   ال   رص  ق  م  ال  -تب  ثْ  ي َ ََل ه فَ بِ  ا اهلل  نَ لَ ضَّ ا فَ مَ بِ  ارِ رَ ق ْ الِ وَ  َنْدع وه م ِإَلى اِلْلَحاِق بَِنا َواْلم َقصَِّرة  -بنا

ا سبحانه وتعاىل  َفََل -علي   والية  هو ابت الثَّ  القول  و  ،نيا واآلخرةابت يف الد  الثَّ  القول  ب ن آمنواالَّذيالل  ت  ثب  ي  إّن 
د من أين هذا الرتد  و  ،دترد   م يف حالة  ألهنَّ -انَ ق  بِ حَ لْ  ي َ اَل وَ -ع إىل احلق  جر ال ي-عرجِ  يَ اَل يب وَ جِ تَ سْ  يَ اَل وَ  يَ ْثب ت
هم ألنَّ -الكتاب  والعرتة قافة  ث   يف تعاملهم معو يستعملوهنا يف البحث  ويف التفكي  الَّيت  نهجيَّة  من املجاء  ؟جاء

 هِ تِ رَ دْ ن ق  م مِ يهِ لَ إِ  ضَ رَ ا ف َ مَ م وَ ه  صَ صَ قَ  صَّ قَ ه وَ ابِ تَ ي كِ فِ  م اهلل  ه  رَ كَ ن ذَ مَّ مِ نا لَ ب ْ ين ق َ يِّ بِ النَّ  الَ عَ ف ْ ل  أَ عَ فْ ا ن َ نَ وْ ا رَأَ مَّ لَ 
ون ر  خِ دَّ يَ ن وَ و ب  رَ شْ يَ ون وَ ل  ك  أا يَ مَ بِ  اسَ وا النَّ أ  بَّ ن َ ص وَ رَ ب ْ األَ و  هَ مَ كْ وا األَ أ  رَ ب ْ أَ وا وَ ق  زَ رَ وا وَ يَ حْ أَ وا وَ ق  لَ خَ تَّى حَ ه انِ طَ لْ س  وَ 
-ردت يف الكتاب الكرميملعاين و  ا هذه-اهلل نِ إذْ بِ  ةِ امَ يَ القِ  ومِ ى يَ لَ ون إِ ك  يَ ا مَ ان وَ ا كَ ون مَ م  لَ عْ ي َ م وَ هِ تِ و ي  ي ب   فِ 
َعاَله م َوَما َوَصَفه م م  لَّ سَ  -املعاين ون هبذهل ميس ةر قص  م   ال ؟من هؤالء-اهلل َوَأقَ رَّ َله م ِبَذِلكوا ِإَلى النَِّبيِّين َأف ْ
دوا من ق ب  الب هل  أ-انَ ًا لَ دَ سَ حا وَ ينَ لَ ًا عَ يَ غْ ا ب َ ونَ د  حَ جَ وَ   ل  ب  وا من ق  دس  وح   ،همهم وع شائر  أرحام   ل  يت ح س 

َوَجَحد ونَا بَ ْغَيًا َعَليَنا -داحلس   ة  صَّ جرة هي ق  آدم  مع الشَّ  ة  صَّ وق   ،همشيعت   ل  ب  دوا أيضا  من ق  س  وح   ،همأعدائ  
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ن ا مِ نَ ادَ دَ ازْ ين وَ حِ الِ الصَّ ين وَ لِ سَ رْ م   الين وَ يِّ بِ النَّ  رِ ائِ سَ لِ اهلل  اه  طَ عْ ا أَ مَّ ا مِ ينَ فِ ا وَ نَ لَ  َله  اهلل  عَ ا جَ ى مَ لَ عَ  َوحَسَدًا لََنا
ما نَّ ا إِ وهَ ر  هَ ظْ أَ ي الَّتِ  ةِ رَ دْ ه الق  ذِ ن هَ ون مِ يُّ بِ النَّ  يَ طِ عْ ا أ  مَ  :واال  قَ وَ -رةاملقص  -واال  قَ وَ  ،اهيَّ م إِ هِ طِ عْ م ي   ا لَ ِه مَ لِ ضْ فَ 

ِل  اتروايفهي ُم  مَّد وآل  ح مَّد  ب   ق  ا ما يتعلَّ أمَّ -اِبهتَ ي كِ ها فِ لَ زَ ن ْ اهلل أَ  ألنَّ -؟ملاذا-مه  ها لَ ا بِ نَ رْ رَ ق ْ أَ ا وَ اهَ نَ ق ْ دَّ صَ 
فهموا ي هم يريدون أنن الكرمي لكنَّ رآت يف الق  ر  ذ ك  هي قد  ،كما يقولون  الكرمي رآنيف الق   مضامين ها رذك  ت  

يريدون ال  ،مات  واستحسان همهم وآرائ  رآن بسب أهوائ   يفهموا الق  يريدون أن   ،واصبرآن بسب منهج النَّ الق  
م ه  وَ -ةر هؤالء املقص  من ذا  م إه  ف    ،سبحانه وتعاىل نزل الل  ن كما أ   كي يفهموا الق رآرآن  الق   أهل   إىل واديعو أن 

َما أ ْعِطَي النَِّبيُّون ِمن  :َوقَال وا-ب ملعرفة احلقائقسبار هلم األوف  -انَ مِ لْ عِ  لِ ضْ ى فَ لَ م اهلل إِ اه  دَ هَ  نَ يالَّذِ ن وٌم مِ قَ 
َرْرنَا -درة اللق من-ةِ رَ دْ ه الق  َهذِ  َناَها َوَأق ْ اإلمام -نَّ اهلل أَنْ َزَلها ِفي ِكَتاِبهأل ِبها َله مالَِّتي َأْظَهر وَها ِإنَّما َصدَّق ْ
بِه ت  ك    رِ ائِ ي سَ فِ  ه  لَ زَ ن ْ  أَ الَّ ًا إِ ئَ يْ ه شَ لِ ضْ ن فَ ا مِ انَ طَ عْ ا أَ اهلل مَ  م أنَّ ه  حَ يْ وا وَ م  لِ و عَ لَ وَ -يقولو  ادق يستمر  الصَّ 

 ،يف الق رآنموجود هذا  ،تبة الك  من بقيَّ دعونا  ،السماوي ة بت  الك   ةيَّ  بق  يفرآن و  يف الق   ود  موج  -هنا بِ فَ صَ وَ وَ 
آن كما ر فهموا الق   ييريدون أن   ،ُم  مَّد آل   ريد  رآن كما ي  عرفوا معىن الق  ت وأن ،رآنلكنَّكم ال تريدون أن  تفهموا الق  

 ئا  من حديث  شيإليه ا و فوأضا مهم وآرائهأهوائ   وبسب   واصب  النَّ  روا القرآن بطريقة  مراجعنا وعلماؤنا فسَّ  !فواألَّ 
وأنا أيضا  من ضمنكم  ،نتم شيعةإذا ك  هذا  ،ةيعالش  ها ون أي  أتعلم !ةاملشكلة  كبي  !ة  كبيةلشكامل ،ُم  مَّدآل 

 ؟يخ من املر  هل نزلت   ؟أنا ن أين جئت  م  ف   ،ةة والتفسيي  ملنظومة العقائدي  ا هذه وأنا ابن   ةؤسَّسفأنا ابن هذه امل
 !شيعةمجيعا  ا نَّ ك    منكم إن   أنا واحد  

ما  ،مراأل اذه نتجت  لكم كيف است استنتاجي وسأبني   هو وأقول لكم هذا  :كم شيئاً دعوني أخبر 
من  %80 ،لبيتاأهل  من فكر   %10 :ما عندكم من عقائد ،الش يعيَّة ية  فاحة  الثقاعندنا من فكر  يف السَّ 

ن هذا و قد تقول ،ناع  اجمر ا و نلمائ  ع   أهواء  و  من آراء  هي  تسعون باملئة وعشرة باملئةهذه  .!!.اصيبفكر النَّ ال
 ملعلومة عندكما ا هذهكن ضعو ل ،نستمر يف احلديث وحنن  ُم  مَّد  آل   لكم من حديث   ه  ثبت  سأ  .؟! .شيء كثي

 ،دُم  مَّ  آل ومن فكر  د ُم  مَّ ل آ يث  رة باملائة من حدشكبي ع  ير  دهذا التقدير تق بل إنَّ  ،اتيكم على بياهن  آوس
 !!ىفتو   والوالفقه   فسي   والتالعقيدة   يف ساحة   هناك مساحات حتت الصفرو  !صفرتصل إىل الهناك مساحات 

 .ثكم شيئا  فشيئا  سأحد  و 
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نفس يف -َوَصَفنا ِبهِفي َسائِر ك ت بِه وَ  ه  الَّ أَنْ َزلَ َئًا إِ يْ شَ  َوَلو َعِلم وا َوْيَحه م أنَّ اهلل َما َأْعطَانَا ِمن َفْضِلهِ 
 ة  بَّ اصِ النَّ ل ضَّ فَ ا م  يَ -لمفضَّ لل ادق يقولإمامنا الصَّ  ،77نصل إىل صفحة  واية طويلة إىل أن  الر   ،وايةالر  
يَا -حة وصريةدات واضر بفو ح شكل صريبمَّد ُم    آل   ملنهج   الواضح   لعداء  ا رونظه  ن ي  الَّذياصبة النَّ -مك  اؤ  دَ عْ أَ 

 ،تيهل الب أأعداء  -انَ اؤ  دَ عْ أَ  ة  رَ صِّ قَ م  الْ وَ -ةعيش  لء  ااأعد-مك  اؤ  دَ عْ أَ  النَّاِصبَّة  -ةالوهابي  مثل -م َفضَّل النَّاِصبَّة  
 م ِسرَّنَاَوَأْفَضى ِإلَيهِ  ْلِمَناعِ َلى َفْضِل إِ م اهلل اه  ال م َقصَِّرة  ه م الَِّذيَن َهدَ -قبل قليل  عليناكما مرَّ   ة  ر قص  م   ال

بة اصالنَّ و  !رةقص  هم م  و لش يعة امن ه م هؤالء  إذا   ،قادصَّ نا الإمام   ما قاله   إىل آخر  -َوأَْنَكر وا َفْضلََناَفَشكُّوا ِفيَنا 
طالبنا ماذا ت  -مك  ب  الِ طَ ة ت  بَ اصِ النَّ  نَّ أِلَ  ،اؤ نَاَأْعدَ  َرة  َواْلم َقصِّ  مك  اؤ  دَ عْ أَ  يَا م َفضَّل النَّاِصبَّة  -هم واضحةت  قضيَّ 

ر مَ ع  ٍر وَ كْ ا بَ بَ أَ  اينَ لَ وا عَ م  دِّ قَ ت    نْ أَ -دُم  مَّ وآل  مَّد  ُم   لى ع-انَ يلَ وا عَ م  دِّ قَ ت    نْ أَ أِلَنَّ النَّاِصَبة ت طَالِب ك م -؟اصبةالنَّ 
هم َبْكٍر َوع َمر َوع ْثَمان وَ ا أَبَ  ت  َقدِّم وا َعَليَنا لِب ك م َأنْ ة ت طَااِصبَ أِلَنَّ النَّ  ،اً ئَ يْ ا شَ نَ لِ ضْ ن فَ مِ  نَ و ف  رِ عْ  ي َ اَل ان وَ مَ ثْ ع  وَ 

 ةِ اءَ رَ ب َ لْ اى لَ م عَ وك  ق  اف َ وَ  دْ قَ  رة  قصِّ م   الوَ -لش يعةا داء  ن هم أعالَّذياصبة هؤالء النَّ -اَل يَ ْعرِف وَن ِمن َفْضِلَنا َشْيَئاً 
 ببعضه   ا اإليان  ا أظهرو وإّنَّ  ،ضلالف   لَّ ك    رواي نك عا  ِلقط-وهد  حَ جَ وه وَ ر  كَ نْ أَ ا فَ نَ قَّ حَ ا وَ نَ لَ ضْ وا فَ ف  رَ عَ ا وَ نَ رْ كَ ذَ  نْ مَّ مِ 

 ية  واعليه يف الر   وسالمه   لل  ا صلوات   ادق  نا الصَّ ل إمامكما قا  (،ونال  وَ ا م  نَ م لَ ه  ن َّ أَ بِ  ونَ ه  ب ِّ شَ م  الْ ) :وأنكروا الباقي
 فَ ق وك م َعَلى اْلبَ َراَءةِ َوا َقدْ  ة  رَ صِّ قَ م  الْ وَ -الل عليه صلوات   إمامنا العسكري رارا  من تفسي  ا عليكم م  قرأت  الَّيت 

أي أن  -انَ ل  ث ْ مِ  رٌ شَ م بَ ه  ن َّ أِلَ -؟ملاذا-مه  لَ  يسَ لَ  اذَ وا هَ ال  قَ وَ  د وه  حَ َوجَ  ِممَّْن ذََكْرنَا َوَعَرف وا َفْضَلَنا َوَحقََّنا فَأَْنَكر وه  
ينيَّة ة  ؤسَّساحلاكم يف امل املنطق س هويا طلبة احلوزة هذا املنطق ألي ،والميزة  هلم نان حال  م م  ة حاهل  مَّ األئ   -الد 

 ل  عَ فْ ن َ  حن  نَ ه ف َ يِ هْ ن َ رِه وَ مْ ن أَ ا مِ ينَ لَ إِ  ه  ض  وِّ فْ ي   ا مَ بِ  هللا نَّ  أَ الَّ إِ -بشر صحيح حنن  -مه  ل  ث ْ مِ  رٌ شَ ا بَ ننَّ وا أَ ق  دَ د صَ قَ وَ 
 .عمر ل ابنملفضَّ ا عليه مع وسالمه   الل   صلوات  ادق كالم  إمامنا الصَّ   إىل آخر  -هنِ ذْ إِ بِ 

 وأسأل   !؟ةي  دراسية احلوزو ناهج الاملب لعارفنيا وأسأل   !؟ةينيَّ الد   ة  ؤسَّسامل العارفني بأحوال   أنا أسأل  
هو هذا املنطق  أليس !؟يعيَّةالش   ة  قافالثَّ  ساحة   لعني على شؤون  املط   وأسأل   !؟نانا ومراجع  العارفني بذوق علمائ  

من  ي ظهرون شيئا  و  !ألمرهذا ا ض األحيان بإظهار بعيف يئا  من الرباءة وقد يغالونرون ش  ي ظه  ه م  ؟احلاكم
 .ذ كر ه متقدَّ  الَّذي اذهو هاحلاكم    املنطق   ة ولكن  يالوال
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كم ها علي   قرأتيت الَّ ني لمضاملواية هي تطبيق كامل وشامل أليس هذه الر   ،إمامنا العسكري   يف تفسي  
ل عن اإلمام فضَّ رويها املي واِلمن الع ها   تأقر الَّيت واية تلك الر   ،ادقهي أيضا  عن إمامنا الصَّ و  ؟رةيف معىن املقص  

ثنا د  ي   ،ري  كعسي إمامنا الفستيف  دة   موجو ا  ها عليكم سابق    بعضا  منها وقرأتأقرأ  سالَّيت  واية  لر  ا وهذه ،ادقالصَّ 
قليد عند التَّ  جعث هنا عن مرايداحل ،يعةلش  امن -ابصَّ ن   ومٌ م قَ ه  ن ْ مِّ وَ -ادقنا الصَّ عن إمام   كري  نا العسا إمام  هب

ه م َقوٌم ن صَّ -الش يعة عن مراجع ،يعةقهاء الش  عن ف   ،الش يعة  يريدون أن  -اينَ فِ  حِ دْ لقَ ى الَ عَ  ونَ ر  دِ قْ ي َ  اَل  ابَومِّن ْ
ا نَ ومِ ل  ع   ضَ عْ  ب َ ونَ م  لَّ عَ ت َ ي َ -يعةالش  رموز وهم  ،يعيثلون الواقع الش  ي    هؤالء ،يقدرونينا لكن ال ف يقدحوا

-انَ ابِ صَّ ن   دَ نْ ا عِ نَ بِ  ونَ ص  قِ تَ نْ ي َ وَ ا نَ تِ عَ ي ْ شِ  دَ نْ عِ  هِ ون بِ ه  وجَّ تَ يَ ف َ -ت هلمه ي ئ  الَّيت زء من األسباب هذا ج  -ةيحَ حِ الصَّ 
بذلون اجلهود ن يلَّذيا همميذ  تالو م هب  ال  ط  ومن  ،يوافقوهنم على نفس املنهجن الَّذيأصحاهبم و  ممن أتباعه

 يهِ  ِإلَ نَ و ف  يِ ضَ ي   مَّ ث  -ناهجلك امل لتريح  الصو  الواضح   اد   االنتقه  وجَّ م حني ي  ذت  تاأس عن مناهج   فاع  ة يف الد  بي كال
ى لَ ا عَ نَ تِ عَ ي ْ ن شِ ون مِ م  لِّ سَ م  لْ ا له  بَّ قَ ت َ يَ ف َ ا هَ ن ْ مِّ  اءٌ رَ ب    حن  نَ ي الَّتا ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن األَ ِه مِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ ه  وَ افَ عَ ضْ أَ 
نا البيت يف ثقافت   أهل   ث  يدمن حملوجودة اسبة ن   البأنَّ  قبل قليل قلت لكم-موه  لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ ا فَ نَ ومِ ل  ن ع  مِ  ه  نَّ أَ 
تعين  "بعضو"-صَِّحيَحةل وِمَنا الْعَض ع  وَن ب َ يَ تَ َعلَّم  -تقولالر واية  ،تقول هكذا الرواية ،عشرة باملئةهي ة يعيَّ ش  ال
ث مَّ -أضعاف الثةعاف أقل  شيء ثواألض ،ملساويهو ا الضعف-ي َضِيف وَن ِإلَيِه َأْضَعاَفه  -؟ماذا قالت ث َّ  ،قليلال

اآلن إذا نأخذ  ،ة أضعافتَّ فه  يعين س  أضعا افأضع-َوَأْضَعاَف َأْضَعاِفهِ -؟وماذا بعد-ي َضِيف وَن ِإلَيِه َأْضَعاَفه  
ا قضيَّة ال َنا ْعَض ع ل ومِ م وَن ب َ يَ تَ َعلَّ ) :باملئة عشرةسبة لن   انفرتض أنَّ  ،نسبة مئويةقضيَّة  ،جزء 100على أهنَّ

صار عندنا  ،ثونثالا ي ضاف إليهئة ملشرة باع ،ونثالث ؟األضعاف كم (،ث مَّ ي َضِيف وَن ِإلَيِه َأْضَعاَفه   الصَِّحيَحة
ضعفي  يعين يضيفون (ااِفهِ ْضعَ أَ َوَأْضَعاَف ) ،ثالثون من األكاذيب ،اإلضافة ثالثون ،نالعدد أربعو  ،نأربعو 

العلوم ي أت يالب اديث أهلإذا  نسبة أح ،مئة يف املئةستني مع أربعني هذه  ،يضيفون ستنيأي  ،األكاذيب
ينة ؤسَّساقع املو ئنا إىل حنن إذا جو  ،تسعني باملئةوهم يضيفون إليها  عشرة باملئةهي عندهم حيحة صَّ ال يَّة الد 

م من جيوهب   ،نامراجع  و  نان علمائ  ماملئة عشرة بو واصب هي من النَّ مثانني باملئة  ،تسعني باملئة ال نا سنجد أنَّ فإنَّ 
 .ةاخلاص  

  ؟سبةى هذه النِّ إل ون كيف وصلتَ قد تقول 
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ينيَّة ة ؤسَّسامل من أنَّ  الن سبة من خالل  معرفيت هذه أنا وصلت إىل :أيضًا أ بيِّن لكم ها ت  منهجيَّ الد 
 ،واصبمن النَّ  ذ  خ  أ   ،ناصيبي  منهج   املنهج   ،اعد واألصولو قال ،هو األصلو واملنهج هو األساس  ،ةناصبيَّ 

التفريع وبعض االستنتاجات فهذه  ،ة تطبيق املنهجتبقى عملي  و  ،سبة الغالبةشكل الن  سي   الَّذيفاملنهج هو 
يَ تَ َعلَّم وَن بَ ْعَض )-واية تقول لست أناالر   ،سبةومن هنا جاءت الن   ،ا أقلبَّ بل ر عشرة باملئة أعطيها نسبة 

سبة كم واية واعطين الن  ذ الر  أنت خ   (،ه  افَ عَ ضْ أَ  يهِ لَ ون إِ يف  ضِ ي  -، ث  لالبعض هو القلي-ع ل وِمَنا الصَِّحيَحة
مام اإل ،تييث أهل البمن حدعشرة باملئة  ،ها لكهذه نسبة رياضية واضحة صرية أنا أعطيت   ؟كونست

ا يكون ما أخذوه إذا كان أكثر فربَّ  ،ثالث أضعاف ؟أضعافه  أقل  شيء ماذاو  (ه  افَ عَ ضْ أَ  يهِ لَ ون إِ يف  ضِ ي  ) :يقول
 ،اتشرات العشرات من املرَّ ضعاف بالعشرات وعواألضعاف تكون أواحد باملئة ديث أهل البيت من ح

فيما أخذوه من  تاله من األكاذيب وعلى أكثر االحتماضافو  االحتماالت فيما أعلى أقل   ين أخذت  لكنَّ 
 افَ عَ ضْ أَ وَ -ثالثون-ه  افَ عَ ضْ أَ  يهِ لَ ون إِ يف  ضِ ي  ) ،ُم  مَّدديث آل عشرة باملئة حلفأعطيت نسبة  ،ُم  مَّدل حديث  آ

املنهج  ،نامن أعدائ  تسعون باملئة و  ،عشرة باملئةهو الثَّقافة الش يعيَّة إذا  ما عندنا يف ساحة  (،ستون-هافِ عَ ضْ أَ 
م من جيوهب  و نا من علمائ  هي واالستنتاج  البحث والتطبيق ةعملي  عشرة باملئة و  ،واصبمن النَّ مثانون باملئة 

ن مِ  ه  نَّ ى أَ لَ نا عَ تِ عَ ي ْ شِ  نْ ون مِ م  لِّ سَ م  الْ  له  بَّ قَ ت َ يَ ف َ -اإلمام يقول ،الش يعةالل ي هذا إىل ض  ولذلك سيؤد   ،ةاخلاصَّ 
سبة حديث أهل البيت تكون  الفقه أصال  ن  يف هناك مساحات ثقافية يف العقيدة-موه  لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ ا فَ نَ ومِ ل  ع  

م ألهنَّ  ،فردون الص  هي وهناك مساحات  ،شيء م ال يأخذون من حديث أهل البيت أيَّ ألهنَّ  ،باملئة ا  صفر 
عاندون املئات واملئات من ي مه  الرَّجعة في ف ،الرَّجعةأهل البيت كما يف  حديث   عاند  يسلكون منهجا  ي  

اإليقاظ ) العاملي يف كتابه   ال احلر  ق رون ماذاتتذك   .!!.فرحتت الص  حينئذ  سبة أحاديث أهل البيت فتكون الن  
أحاديث  ،مئات من األحاديثو مئات  ،حديث 620أكثر من هذا الكتاب  أورد يف ه  قال بأنَّ  (؟من اهلجعة

هو  الَّذي م الرأي  قدَّ ح جانبا  وي  طر  ريفة ت  رآن ومئات من أحاديثهم الشَّ عشرات من آيات الق  و عشرات لرة فس  م  
 أبعد  و  واصب  إىل النَّ  أقرب  هو  والعلماء   املراجع   رأي  و  ،واصب يرفضونالنَّ ف ،واصبالنَّ  ما يكون إىل رأي   قرب  أ  

وهي نسبة كبية عشرة باملئة نبقى مع نسبة  ،حال على أي   ,!!،فرالص   حتت  تكون سبة فهنا الن   ،ُم  مَّد عن آل  
أعلى ما  باألضعاف اإلمام يقصد  يكون ا لربَّ ، و ما يكن على أقل   عاف  األض ين أخذت  نَّ أل ،يف املقام ا  دَّ ج  
 ؟قد تقول كيف ،كني  
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نَّ أل-ابهِ حَ صْ أَ لّي وَ عَ  نَ بْ ِن اِ يْ لح سَ ى الَ عَ  ديزِ يَ ش يْ جَ  نْ ا مِ نَ تعَ ي ْ اء شِ فَ عَ ى ض  لَ عَ  رّ ضَ أَ -مأهنَّ  لبدلي أقول
 امألحاديث حين من اي  ثك  م علىده  ه  عليه أش   وسالمه   الل   ني صلوات  س  حل  ا حينما أشهدهم أصحاب يزيد

كثي   نعسأهلم  ،أليس ،ليسأ ؟يم  أليس جعفر الطيار ع   ؟اجلنة أهل   دي شباب  أليس أنا وأخي سي   :سأهلم
 ،قايسةناك م  هو كانت لقبلوهنا يالَّيت سبة األحاديث ن   أنَّ من ذلك يبدو  !نعم :قالواو من احلقائق فأجابوا 

زيد على ن جيش يم ء أضر  فلذلك صار هؤال ،أكثر من هؤالءنسبة   لونقبيأن أولئك القوم  ،تناسبو  نسبةو 
داق من مصهي ة رَّجعالقضيَّة و  ،وأصحابه لكثرة األكاذيب ولكثرة املخالفات مع أهل البيتسني احل  

أنا  ،ثيتحدَّ  الَّذي وهادق صَّ منا الإما ،ادقاإلمام الصَّ  هذا كالم   ،م اجلميع  أتَّ أن ريد أنا ال أ   ،يقداملصا
! ؟هبا ذهب  نه احلقائق أين هذ :قولين أولكنَّ  ،على اجلميع ينق املعاطب   أ  ريد أن  وال أ   ،نابعلمائ   ن الظنَّ حس  أ  

 ذهب  يل أين أ أنتم قولوا !؟هن أذهب بايد ُم  مَّ  آل   حلديث   اجع  واملر  العلماء   معاندة   يف املوجود العملي   اقع  و وال
 قصد  ي  و أ! ؟يكان مثال  فاتلا امنه د  قص  هذه احلقائق ي  بأن   قولأ ؟ها على منق  عل  أ   ؟هاأين أضع   ؟حلقائقا هبذه

 .؟!.لوا يلن تقو أقولوا ألنفسكم قبل و  ،أنتم قولوا يل ؟احلقائق أين أذهب هبذه   ؟زهرمنها األ

 فَ اعَ ضْ أَ وَ -ثالثني باملئة-ه  افَ عَ ضْ  أَ يهِ لَ ون إِ يف  ضِ ي   مَّ ث  -عشرة باملئة-ةيحَ حِ صَّ ا النَ ومِ ل  ع   ضَ عْ ب َ  ونم  لَّ عَ ت َ ي َ 
 ،ُم  مَّدئة من آل شرة باملفع-اهَ ن ْ مِّ  اءٌ رَ ب    ن  حي نَ تِ ا الَّ ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن األَ مِ -يضيفون ،ستني باملئة-هِ افِ عَ ضْ أَ 
 رّ ضَ م أَ ه  وَ  ،موه  لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ ا فَ نَ ومِ ل  ع   نْ مِّ  ه  نَّ أَ ى لَ ا عَ نَ تِ يعَ ن شِ ون مِ م  لِّ سَ م  الْ  له  بَّ قَ ت َ يَ ف َ -ئة أكاذيبتسعون باملو 
-ادقن يقول اإلمام الصَّ أإىل -ابهِ حَ صْ أَ  وَ لي  عَ  نِ ابْ  ينِ سَ ح  ال ىلَ يد عَ زِ يَ  يشِ ن جَ ا مِ نَ تِ عَ ي ْ شِ  اءِ فَ ع  ى ض  لَ عَ 
 ،ئةعشرة بامل-ونال  وَ ا م  نَ لَ  مه  ن َّ أَ ون بِ ه  ب ِّ شَ م  الْ -احلقيقة اصبون يفنه ؤالء  -ونب  اصِ ء النَّ وْ السُّ  اء  مَ ل  ء ع  اَل ؤ  هَ وَ 

 ا تشبه  هنَّ بهة ألهلا ش   لقيو  ،بهةكون الش  توهنا  ،يعةللش  م قدَّ من األكاذيب ت  تسعون باملئة ى هبا غطَّ ي  عشرة باملئة 
 ا قالوا ودعتم  كل  يف قتهمصد  و ة جَّ صبت رجاال  من دون احل  ن   الش يعة  حيث أن  نمية صَّ لاوجود مع  ،احلق  

ريد بليس ي  إ ،عمله   وه إبليس هذاف ،يطانمع عمل الشَّ و  ،لكثرة املتكاثرةا معو  ،نميةلصَّ ا مع ،مإىل أقواهل   اس  لنَّ ا
ون اْلم َشب ِّه  ء النَّاِصب ون اء  السُّوْ ع ل مَ  ءِ َوَهؤ اَل -إبليس هو هذا عمله   ، والعرتةالكتاب   عن منهج   اس  د النَّ بع  ي   أن  

م ه  ون َ ع  ن َ مْ يَ م وَ ه  ون َ لُّ ضَ ي  نا ف َ تِ عَ ي ْ شِ  اءِ فَ ع  ى ض  لَ ة عَ هَ ب ْ شُّ الوَ  كَّ شَّ ون الل  خِ دْ ون ي  اد  عَ ا م  نَ ائِ دَ عْ أِلَ وَ  بِأَن َّه م لََنا م َوال ون
 .يبصِ م  الْ  قِّ الحَ  دِ صْ قَ  نْ عَ 
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هي  بني أيدينايت الَّ  وحيدالتَّ  قيدة  عحَّتَّ  !؟الرَّجعة عقيدة   حول  فقط تدور  قضيَّة  الأن  ن و ر أنتم تتصوَّ 
 -إذا : .!!.البيت أهل   من حديث   إليها شيء   يف  األشاعرة وأض   عقيدة  

ن ليها شيئًا مإضافوا أوفية و أخذوها من الصُّ الشِّيعة التوحيد الموجودة عند العرفانيين  عقيدة   
  .!!.أهل البيت ديثِ حَ 

إليها شيئاً  ضافواعتزلة وأرة والمألشاعة هي عقيدة اسمية الرَّ يَّ نيلدِّ ا ةِ مؤسَّسفي ال ديالتوح وعقيدة   
  .!!.لبيتا أهل كرِ من فِ 

  .!!.كذلك  ة  النبوَّ و  

  .!!. َمعاد كذلكالو  

  .!!.كذلك  العقائد  كلُّهاو  

 .!!.كذلك  تفسير  الق رآنو  

  .!!.كذلك  الفقهو  

  .!!.ها هكذالُّ ك    قضيَّة  الو  

حديث اإلمام  !؟أين تضعونه  فة مَّ ئ  كالم األ  هو  هذا  ،أنا أضع احلقائق بني أيديكم ؟رفضون حديثيت
هل  ،ضق على األر طبَّ إذا كان ي   ؟ةكرة األرضي  ة أو يف الاألرضي   الكرة   ق خارج  طبَّ هل ي   ؟تضعونه ادق أينالصَّ 

لمني حني سوإذا كان يف بالد امل ؟بالد ي  عن أ ثام يتحدَّ ماإل ؟همغي  يف بالد املسلمني أو يف بالد  ق طبَّ ي  
أليس  ؟ث عمنهو يتحدَّ  ،هموبني شيعت   وجيري املقارنة بني اليهود   (،وعن شيعتنا) الش يعةث عن يتحدَّ 
علماء يد ث عن تقلهو يتحدَّ  ؟أليس أنتم ؟دونقل  ن ي  الش يعة الَّذيمن هم  ،دونقل  ن ي  الَّذي الش يعة  ث عن يتحدَّ 
أليس  !؟ث عنكميدات واألحالروايا س هذهألي ؟دونقل  ن ي  الَّذيهم من  ،تقليد وإىل آخره   اء ومراجع  وفقه

 الش يعة  ون ضل  ي  هم و  ،منهم تقبل   ةيعالش   ،الش يعةجهاء عند هم و   !؟همع  بتَّ ت    اس  لماء النَّ ث عن ع  يتحدَّ اإلمام  
يف  له   هذا الكالم ال وجود   !؟ه  كالم    اذأليس ه ،ُم  مَّد لون آل  ث  ن ي  الَّذيم هؤالء هأن  رون يتصوَّ  الش يعة   ألنَّ 
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ِل يكن موجودا  يف أ ،ناام  ليس موجودا  يف أيَّ  هأنَّ بإذا افرتضنا حَّتَّ  ،وجدي يكن أن ؟دكن أن يوج  ي   ع أواقالو 
ابقون السَّ  تبه  فما ك ،ابقةالسَّ  لألجيال   وفكريي  ومنهجيي  علميي  هم نتاج   يف أيَّامنا املوجودونو  ؟ابقةام السَّ األيَّ 

 ومراجع هبذه  قهاء ف   د فيه  ال يوج   احلايل صرالع    لو افرتضنا أنَّ َّتَّ ح ،اآلن يف الساحة يشي الَّذياآلن هو 
د ابقة ال يوج  فهل أنَّ األجيال السَّ  ،ابقةمن األجيال السَّ  ؟هؤالء من أين جاءوا هبامنهجيَّة لكن  ،األوصاف

هذه  أنَّ  احلقيقة   ؟عليه وسالمه   الل   صلوات  إذا  ما معىن كالم اإلمام الصَّادق  ؟فيها من مثل هؤالء املراجع
هذه هي  ،اعةالسَّ  إىل هذه  و ماذج موجودة على طول اخلط منذ بداية عصر الغيبة الكربى وإىل يومنا هذا النَّ 

 .احلقيقة

ي هذه الرتمجة هو  ،ليهودعند ا ساملقدَّ  ب  االكت (:العهِد القديم كتاب  )هو  بني يدي   الَّذي كتاب  ال
ينيَّة   ة  ؤسَّساملق ب ل اة اآلن من الرتمجة الرمسية املتبنَّ   س جيمع  ليهود املقدَّ ا القدمي كتاب   العهد كتاب    ،ةاليهودي الد 

ه  وهو أيضا  فضلته وب  وَّ بنعتقد  بن ن  حن  و  نيبي  لادانيو  (،ِسفر  دانيال) األسفار هو هذه   أحد   ،من األسفار العديد  
ع  مع أمي املؤمنني ،اجعنيمن األنبياء الرَّ  الرَّاجعني  ألنبياءهو من ا ،يعا  مجعليهم  لل  ا صلوات   ني  س  ع احل   وم  سيج 

 لكتاب  ا ،لعهد  القدمياكتاب     هوتاب  والك ،دانيال فر  إذا  هذا هو س   ،املعصومني تنا أخبار  ثهكذا حدَّ  ،أيضا  
عين ي ،ر من بدايته  ثاين عشحاح الأقرأ لكم سطورا  من اإلص (،اين عشرلثَّ ا اإلصحاح  )هو  اذوه ،املقدس لليهود

فر س   ،شرعاين ثَّ صحاح الذا  اإلإ ،ابعةمن اآلية األوىل إىل متام اآلية الر  أي ،فقرة الرابعةلإىل ا أول  فقرة  من 
 :4إىل اآلية  1كتاب  العهد  القدمي من اآلية   ،لدانيا

ن ك  يق لم تَ ويكون  زمان  ضِ  ،كعبِ ئيس  العظيم  القائم  لبني شَ قت يقوم  ميخائيل الرَّ لك الوَ وفي ذَ )
 ينيع-فركتوبًا في السِّ مَ  عب َك كلُّ من ي وجد  ى شَ نجَّ وفي ذلك الوقت ي   ،ٌة إلى ذلك الوقتمَّ انت أ  كَ   نذ  م  

لعهد القدمي كتاب ال بشكل عام الرتمجة   ،مكتوبة أمساؤهمتكون ن الَّذيم أولئك ن ينجون من شعبك هالَّذي
 ،ابقةت السَّ اترمجات جديدة أفضل من الرتمجاآلن توجد  ،يف أغلب  األحيان ة  ولكتاب العهد اجلديد ركيك

يوجد مكتوبًا في  من لَّ ك ك  عب  ى شَ نجَّ وفي ذلك الوقت ي  -ةالرتمجة املشهورة والرمسي   هي الرتمجة هذه لكن
اقدين في وكثيرون من الرَّ -ابخيرجون من الرت  -يستيقظون راِب األرضِ اقدين في ت  فر وكثيرون من الرَّ السِّ 

ضيئون  والفاهمون يَ  ،زدراء األبديّ لَل لحياة األبدية وهؤالِء إلى العارِ يستيقظون هؤالِء إلى ا راِب األرضِ ت  
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ا أنت يا دنيال فأخِف الكَلم أمَّ  ،هورالدُّ  كالكواكب إلى أبدِ   رّ وا كثيرين إلى البِ دَّ ن رَ الَّذيد و لْ كضياء الجَ 
 (.تزداد رفة  عوالم حونه  كثيرون يتصفَّ ،هاية فر إلى وقت النِّ ختم السِّ وا

فقط  ،همتفسي   كتب    رون يفملفس  رها اما فسَّ  ها بسب  تناول شرح  أو  عبارة   ل  أقف على ك   ريد أن  ال أ  
ت لما قا ،كثيون-ظونيقيست األرضِ  رابِ دين في ت  اقوكثيرون من الرَّ -شي إىل ما جاء يف هذه الفقرةأ  

ْحش ر  َويَ ْوَم نَ ﴿ :انه نفس املضمون (،رابتاقدين تحت الالرَّ كلُّ ) :ين عشراثَّ النبوءة أو ما قال اإلصحاح ال
 ألرضِ اراب دين في ت  اقلرَّ ن اوكثيرون م-دين ليس اجلميعاقوكثيون من الرَّ  ،﴾ِمن ك لِّ أ مٍَّة فَ ْوجاً 

نا يتا تأربَّ  ،سيين  حل  ا لعلوي  ملقطع اايف  الرَّجعة  موز ن سيكونون من ر  الَّذيدانيال من  ،منهم لاوداني-يستيقظون
كن ي   مقاطع أخرى هناك ،دليهو ا س لدىاملقد   هذا هو الكتاب   ،الوقت به ما يسنح   ها بسب  وايات ونقرأالر  

ي فقط ه ،واالستقصاء علتتب  د ادصب ا  وأنا هنا لست  دَّ ج   ولكن هذا املقطع صريح ،أن ت شي إىل هذا املضمون
 .أمثلة وّناذج

العهد  كتاب    ،أناجيل ورسائل ورؤى فهو يف احلقيقة   ،مى بكتاب العهد اجلديدأو ما يس (اإلجنيل)ا أمَّ 
 (،فر رؤيا يوحناس  )يف  ،ئتما ش   ل  ق   ،The holy bookس املقدَّ  الكتاب   ،البشارة ،BIBLE اجلديد اإلجنيل

جاء يف اإلصحاح  ،شريناسع عشر ويف اإلصحاح الع  يف سفر رؤيا يوحنا يف اإلصحاح التَّ  ،وا إىل العباراتتالتف
ماء السَّ  ورأيت  -ةالغيبيَّ  ؤية  فة والر لون من ألوان املكاشهي رؤيا يوحنا -ماء مفتوحةً السَّ  ورأيت  )-التاسع عشر

 ريد أن  ال أ   ؟من هو هذا-بحارِ ي وي  قضِ يَ  دلِ ادق وبالعَ مين الصَّ األَ  دعى فارسه  بيض ي  أَ  رسٌ مفتوحًة وإذا فَ 
صارى على النَّ  أنا هنا ال أحتج   ،نانا بسب تفسي  زمان   إمام   أجواء   يفهو  عبارة ولكن احلديث أقف عند كل  

 نبحث   ،ياناتنوف الد  ة ويف ص  ات البشري  فانبحث  يف ص نوف  الثق حنن   ،ا  عليهمتجَّ ُم   لست   ،هبم يل ن  ال شأو 
وبعد  يف  ر حبعد الت ؟اذهلكن أنتم قولوا يل من هو  ،عليهم حنتجَّ  أن   د  ريال نو لنا باآلخرين  ال شأن  و رادنا عن م  

مين األَ  دعى فارسه  أبيض ي   رسٌ فتوحًة وإذا فَ ماء مَ السَّ  رأيت  و -الرتمجة ومع ذلك بقيت هذه املعاين واضحة
ما من  بٌ و اسم مكت له   ،كثيرة  أكاليل   ار وعلى رأسهِ النَّ  هبِ لَ كَ   اه  نَ يع ،حاربيقضي وي   دلِ ادق وبالعَ الصَّ 
 ة  مَ لِ  كَ واسمه   مبًا بالدَّ خضَّ م   داءً رِ  س  ويلب-سنيقميص احل  -مبًا بالدَّ مخضَّ  داءً رِ   هو ويلبس  إالَّ  فه  ر عي أحدٍ 
يض بِ  على خيلٍ  تبعه  وكانت تَ  اهلل ة  مَ لِ واسمه  كَ -(ة اهللِ يَّ قِ ا بَ يَ  يكَ لَ عَ  م  ََل السَّ ) ؟عليه م  سل  الل كيف ن   ة  بقيَّ -اهلل
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ن الَّذيبدر  ة  كمالئ ،تأم   يا منصور   ،نصورم   م مالئكة  إهنَّ  ،يض وعمائم بيضاءب   يل  على خ  -ماءوش السَّ ي  ج  
اناً كتَّ   البسةً  وكانت تَتبعه  على خيٍل بِيض ج ي وش السَّماء-المني عليه السَّ س   احل  نتظرون يف كربالء عند قربي

م ذات حنكني كما ئعما .!!.ةالعمائم الطابقي  بيضاء وعمائم بيضاء ال ك مالبس-ناعمًا أبيض خالصاً 
ء وطلبة احلوزة العلها مراجع  اآلن الَّيت يلبس   فالعمائم الطابقية املعروفة   ،الل ل  و وصفها رس ة ي  منا وع لماؤنا األجالَّ

 كان  الَّيت   هي تلك العمائم   ةالرمحانيَّ  العمائم   !إبليس ا عمائم  إهنَّ  ،يطانالشَّ  ا عمائم  بيت بأهنَّ ال يصفها أهل  
 مهِ ومن فَ  اً صعمًا أبيض خالاانًا نكتَّ   ماء البسةً بيض جيوش السَّ  على خيلٍ  وكانت تتبعه  -ُم  مَّد ها آل  يلبس  

هذه ) ال سيف    علي  ال فَّت إالَّ -دمن حدي سيرعاها بعصاً  ه  مم وإنَّ األ   رهف ليضرب بهِ م   فٌ  سييخرج  
 حو إىل أن  النَّ  اذيف احلديث  على ه ويستمر  -من حديد عصاً اها بِ يرعَ سَ  ه  وإنَّ  -إالَّ ذو الفقار ( ةالعصا احلديدي  

إىل الربنامج  إشارةحش الو -األرض لوكَ لوحش وم   اورأيت  -السطور األخية ،شرينتهي اإلصحاح التاسع ع  
 حتشدةً هم م  رض وجيوشَ األ وملوكَ  الوحشَ  ورأيت  -امج املهدوي  نالرب  يف مواجهة   اإلبليسي   يطاين  شَّ لا

ى األمم بعصا  من حديد هو عسي  الَّذي ،ادقمني الصَّ ى األدع  ي   الَّذيهذا الفارس -هوجيشَ  حاربوا الفارسَ لي  
ل قِ اعت  فَ  وجيشه حاربوا الفارسَ لي   حتشدةً هم م  وجيوشَ  وملوك األرضِ  ورأيت  الوحشَ -صاحب الزمان نفسه  

ة الوحش مَ وا سِ ن تلقَّ الَّذي مام الوحش وبها أضلَّ أ أتى بالخوارقِ  الَّذيالكذاب  بيُّ النَّ  قل معه  الوحش واعت  
 رجِ ايف الخل الباقون بالسَّ تِ وق   قدٍ متَّ  بريتٍ تنقٍع من ناٍر وكِ سين في مما حيَّ َله  لقي كِ فأ   ،وسجدوا لصورتهِ 

 .(همانِ حمَ ها من ل  يور كلُّ  الفارس فشبعت الطمن فمِ 

فتاح الهاوية بيدِه مو  ماءَلكًا هابطًا من السَّ مَ  ورأيت  -لعشرون من رؤيا يوحناا يبدأ اإلصحاح
في الهاوية  لقاه  وأ سنة فِ لأل يطان فأوثقه  ة القديمة وهي إبليس والشَّ التنين الحيَّ  كبيرة فأمسك  وسلسلةٌ 

ق قليًَل من طلَ ي   لك من أنْ ذبعد   له  دَّ الب  و  سنة تنقضي ألف  حتَّى مم األ   ضلَّ  ي  م لئَلَّ ليه وَختَ عَ  أقفلَ  مَّ ث  
إبليس سيجع بعد  فإنَّ  ،إبليس واإلشارة واضحة هنا إىل رجعة  - عليهافجلس أناسٌ   عروشاً ت  ورأي ،الوقت

 دَّ ُمضوا الكفر الب   من ،هو األصل  يف ذلكو بالكم بإبليس  فما ،"فرن ُمضوا الك  م  هو "القانون ف ،لقت  ي   أن
 وايات أنَّ ث الر  ه وتتحدَّ ل  إمام زماننا سيقت    نَّ ث أت تتحدَّ اوايالر   اذوهل ،لقت  بعد أن ي  إبليس يرجع و  ،رجعواي أن

د  عروشًا فجلس أناٌس عليها وع هِ ورأيت  -أيضا  إلبليس فهناك رجعة   ،مر ة ثانية الل سيقتله بعد ذلك رسول  
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يسوع وكلمة -يسوع وكلمة اهلل هادةشَ  ربت أعناقهم من أجلِ ن ض  الَّذينفوس  اء ورأيت  ضإليهم في الق
ه  علينا ذكر  مرَّ  الَّذيادق لصَّ ا الفارس األمني ه  سفنهو ذا ه ،هنا حرف عاطفة ،هو يسوع ليسكلمة الل   ،الل

ن لم يسجدوا الَّذيسوع وكلمة اهلل و يَ  هادةِ ربت أعناقهم من أجل شَ ن ض  الَّذيفوس ن   ورأيت  -قبل قليل
مة على وا السِّ تلقّ ي ولم-ن رفضوا الوحشالَّذي-مةوا السِّ ولم يتلقَّ -افضةرَّ الهؤالء هم -للوحش وال لصورتهِ 

 :يقول الَّذيهو  عليي  ؟م من هوسيامل صاحب   ؟سيصنعها الَّذيمة من لس  ا هذه-م وال على أيديهمهِ اهِ بَ جِ 
يديهم قد اهم وال على أبَ مة على جِ وا السِّ ولم يتلقَّ -(قلْ اه الخَ بَ جِ  م  أسِ سَ  الَّذيم الميسَ  ب  احِ ا صَ أنَ وَ )

 وا معكلقد عادوا إلى الحياة وم-إهنا رجعة  بعد املوت-لمسيح ألف سنةا كوا معلَ عادوا إلى الحياة ومَ 
 هذه هي القيامة   ألف سنة األموات فلم يعودوا إلى الحياة قبل انقضاءِ  ا سائر  أمَّ  ،ألف سنة لمسيحِ ا

 رب  وع   ،نازمان   إمام   رو عن ظه  بالقيامة  رب  ع   ،عنها يف رواياتنا بالقيامة رب  وع  الرَّجعة هي األوىل  القيامة  -ىلو األ
 املرء ات  إذا م :بالقيامة عن موت اإلنسان رب  بل ع   ،الكربى عن القيامة    بالقيامة  رب  وع   ،جعةلرَّ عن ا بالقيامة  

األولى  هي القيامة   سنة هذهِ  ألفِ  ضاءِ يعودوا إلى الحياة قبل انق األموات فلم ر  ئا ساأمَّ -قامت قيام ت ه
 سعيدٌ -(يهلَ ي إِ نِّ مِّ  ةٍ رَ ظْ نَ بِ  يّ رِ اظِ ل نَ ح  كْ اَ وَ )جعة لرَّ يف ا-في القيامة األولى نصيبٌ  من كان له   سعيٌد قديسٌ 

  لطان بل يكونوناني من س  ثَّ ال للموتِ  فعلى هؤالء ليس ،األولى نصيب في القيامةِ  من كان له   يسٌ قدِّ 
هذه املضامني الكثي منها ورد يف أحاديث أهل بيت العصمة -(والمسيح ويملكون معه  ألف سنة كهنة اهلل

 .عليهم أمجعني وسالمه   الل   صلوات  

ئ املتنب   ،وءات نوسرت دامسبن بنف اآلو املعر  (:شرةرون العَ الق  ) ك  به هو كتاب  س  أم   الَّذي الكتاب  
وسف الي   ارطبعة د هي بني يدي  الَّيت الطبعة  هذه   ،عشر امليالديادس السَّ  يف القرن   تويف الَّذيالفرنسي 

 ،74 :باعيةر  رقم ال ،يف القرن العاشر ،عبودترمجة يىي  ،ميالدي 2002 ،2001يوت لبنان الطبعة األوىل ب  
مت أربعة ق  ر  الَّيت باعية الر   ،باعيات  باللغة الفرنسية القديةر   بشكل   م نبوءاته  ظ   دامس ن  نوسرت ر أنَّ باتباع

 ،ن شرحوا النبوءات قالوا ما قالواالَّذيهم قالوا  ،ال ندري ؟ادر ما امل-ابع األكبرالسَّ العدِد  ام  هي عَ نتَ يَ -وسبعون
 فيه التسلية   ي زمٍن تكثر  ف سيظهر   ،ابع األكبرالعدِد السَّ  ام  هي عَ نتَ يَ -بصدد أن  أذك ر ما قالوه أنا هنا لست  

 هذه  -ليس بعيداً -ى به  الناس تتسلَّ  إىل درجة أنَّ  ا  بالقتل بيث يكون منتشر  لتسلية  ا فيهتكثر -بالقتل
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يانة  -في السَّعيد العظيملَعن فترِة العصِر األ-ألحداثا يعود فيه عيسى  الَّذياملسيحية العصر  بسب  الد 
ابع العدِد السَّ  ام  هي عَ نتَ يَ -م يعتقدونما ه  ها ينتهي العاِل كبعدالَّيت و  عيدةى باأللفية السَّ سمَّ ما ت   ،إىل األرض

سيظهر  -سيظهر ا  هم  م ا  شخصهناك أن  يضا  باعية القادمة أسيتضح من خالل الر  -في زمنٍ  سيظهر  األكبر 
الموتى  يم عندما يخرج  عيد العظفي السَّ لر األن فترة العصبالقتل ليس بعيدًا عفي زمٍن تكث  ر  فيِه التسلية  

 .من قبورهم

ال طَ  بعد أنْ -صل  هذا املخ  -نتظاره  ال اطَ  أنْ  بعدَ -بعنيباعية اخلامسة والسَّ الر   ،بعدهاالَّيت باعية يف الر  و 
-صبةلع  اأفراد  أحد  -ياسيف آ يظهر   سوف ،ليس من جهة أوربا يأيت-عود إلى أوربا أبداً لن يَ  ه  فإنَّ  انتظاره  

 س هومر وه ،ماءكاحل   ن لكبينواهرمس ع-من هرمس العظيم رٌ ة متحدِّ صبَ أفراد الع   أحد  -صبة هي العرتةالع  
ينيَّة قافات ولكن يف الثَّ  ،إدريس يب  اسم  للنَّ  إلسالمية يف الفلسفة ا حَّتَّ  ،ءكمااحل   نوان  ألحكم  هو ع  الد 

 لميستعو  ،ألكرباكيمهم حهم احلكماء وهرمسهم هو  فاهلرامسة   (،هرمس اهلرامسة)لح ل هذا املصطم  ستعي  
لى أوربا إلن يعود  ه  فإنَّ  ه  نتظار طال ا بعد أنْ -اإلسالمي عند الفالسفة يف اجلو  و  ة  هذا املصطلح عند الصوفي  

قوى ال لَّ وزًا ك  متجا ر  سيكب من هرمس العظيم رٌ متحدِّ  أفراد العصبة سيا أحد  سوَف يظهر  في آأبدًا 
  .إىل آخر الكالم-األخرى في الشرق

 الَّذيذا هأجواء  جواء يفيف هذه األ ؟مَّت (،همر و عندما يخرج الموتى من قب) :اهد هناموطن الشَّ 
يستويل على س ،هل  ك    ق  الشر  سيستويل علىو  ظيمر من هرمس العأحد افراد العصبة متحد   سيايف آ سيخرج  

 .هل   ك  العاِل  

ورباعيات القرون العشرة  ،ورؤيا يوحنا يف كتاب العهد اجلديد ،ميكتاب العهد القد  ل يفافنبوءة داني
 فر دانيال لن تكون آثاره  قافات فما جاء يف س  الثَّ  قطعا  هناك تواصل بني هذه   ،وسينما هوليود ،لنوسرت دامس

كتاب العهد   كتاب العهد القدمي وثقافة    نات  ن من مكو  كو  دانيال هو م   فر  س  ف   ،عن كتاب  العهد  اجلديد ة  ديبع
 نبوءات يف قافةالثَّ  هذه   آثار   وما بني هذين الكتابني ستظهر   ،اجلديد ب العهدا كتآثارها يف مي ستظهر  القد

يف نفس  دين  وطبيب   وهو نفسه  رجل   ،رتتنصَّ  ة ث َّ دينيَّ  ة  يهوديَّ  را  من عائلة  كان متحد    يذسرت دامس الَّ و ن
فيها  ص  تخص  فهو م   ،ةاملسيحيَّ  الثَّقافة  على و  ةاليهوديَّ  الثَّقافة   على ،قافات املختلفةلعا  على الثَّ طَّ الوقت وكان م  
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طلحات املثلوجيا اإلغريقية القدية فكثيا  ما يستعمل  مص تاوعلى الثقاف ،اإلسالمية الثَّقافة  على حَّتَّ و 
ارى صاثولوجيا اليهود والنَّ  ، نفس الوقتيف ايجلى األثولو علع  ومطَّ  ى املثلوجيالعلع  طَّ مفهو  ،ةيدالق

ف حقائقها ر  ع   بعد ذلك بعد أن   رق ث َّ تب  جاءت من الشَّ على ك   لع  قد اطَّ  ه  ه  بأنَّ ث ولد  وكما حدَّ  ،واملسلمني
القرون ) فكانت تلكم النبوءات يف كتابه   ،ا فأحرقهاستعماهل  سيسيئ امينها خاف أن تقع يف يد  من ضامو 

رج   ،(العشرة يف  لايدان فر  جاء يف س  اب كما رت اقدين حتت الكثي  من الرَّ   ظ  يقيست ،املوتى من قبورهم خي 
  .ا يف اإلصحاح العشرينكذا يف رؤيا يوحنَّ وه ،اين عشراإلصحاح الثَّ 

هذه الصور و  تافهذه املفرد ،شيء طبيعيوهذا  ،قطعا  سترتك آثارها على سينما هوليود الثَّقافة  هذه 
و أذا السيناريو كرة هلد الف  أوج الَّذييف خيال و  ،يف خيال كاتب احلوار ،لسيناريوا ستنعكس  يف خيال كاتب

لعقود لذا يف ا ،تدخلسفردات ذه املهأن  شيء طبيعي  ،ج السينمائينت  م   و هلذا الفلم أو لذلك الة أصَّ لتلك الق  
 من ت  روج األموا خ  يفا  صريو ضحا  ا وامضموهن   يتيأالَّيت من األفالم  نتاج اهلوليودي لكثي  األخية كان اال  

رعب واملخيف وامل ئالسي  و  ليبسَّ اجلانب الوهو ألفالم ا هذه تعكسه   الَّذير صو  تلا ظر عنالنَّ  بغض   ،همر و قب
ناك ه :قولين أكنَّ ل ،يا  ن  فدا  سينمائي ولست ناق يف برنامج   ست  أنا هنا ل ،ارجني من حتت الرتابألولئك اخل
  .!!.عن ا غيب  قد ت   ة  حقيقة  بشريَّ 

دار  (،أمي املؤمنني ديوان) ذا هوه ،فةو معر  ة أشار إليها أمي املؤمنني يف أبيات  احلقيقة البشريَّ  هذه  
 ،تقاربم   لومن البحر ا ،86فحة ص ،وررز  ستاذ نعيم ز  حه  األ  ر  وش   ه  بط  عه وض  مج   ،لبنان ،بيوت ،الكتب العلمية

 ؟ماذا يقول أمي املؤمنني

 ا تشعر  وم :هي ، حرف الواو سقطتيبدو أنَّ  :ك منك وداؤ ر  بصِ ت   ماو  ك فيكدواؤ 

 دواؤك في                  ك وم                  ا ت بص                  ر  
 

 وداؤك من                  ك وم                  ا تش                  عر   
 .القراءتان صحيحتان. .م أو ِجرمٌ رْ أتزعم أنك ج   

 ِج       رٌم ص       غيرٌ  ،أت       زعم أن       ك ج        رمٌ 
 

 األكب         ر   وفي         ك انط         وى الع         الم   
 المب         ين الَّ         ذي فأن         ت الكت         اب   

 
 ضمر  م   ال                   يظه                  ر   هِ ب                   أحرف 
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 .عروفاملا هو مبني على امل وأنت الكتاب   ،(فأنت) لنسخةا ذههب هنا جاءت (،وأنت الكتاب املبني)

 المب         ين الَّ         ذي أن         ت الكت         اب  و 
 

 ضمر  م   ال                   يظه                  ر   هِ ب                   أحرف 
 وم          ا حاج          ٌة ل          ك م          ن خ          ارجٍ  

 
 وفك            رك في            ك و م            ا تص            در   

 
 

 

 :اتيحتوضلا قراءتا ألجل بعضعت يف ا قد قطَّ ين ربَّ قراءة األبيات ألنَّ  أعيد  

 ..اننسأيها اإل :دواؤك فيك وما تبصر

 دواؤك في                  ك وم                  ا ت بص                  ر  
 

 وداؤك من                  ك وم                  ا تش                  عر   
 ِج       رٌم ص       غيرٌ  ،أت       زعم أن       ك ج        رمٌ  

 
 وفي         ك انط         وى الع         الم األكب         ر   

 المب         ين الَّ         ذي أن         ت الكت         اب  و  
 

 ضمر  م   ال                   يظه                  ر   هِ ب                   أحرف 
 وم          ا حاج          ٌة ل          ك م          ن خ          ارجٍ  

 
 و م            ا تص            در   وفك            رك في            ك 

 
 

 

 .ما ت صد ر  و أو  صدر  ما ت  و  وفكرك فيك

 .!!.ك تاب  مبنيهو  اإلنسان   أن   :ث عن حقيقةهذه األبيات تتحدَّ 

 المب         ين الَّ         ذي أن         ت الكت         اب  و 
 

 ر  ضمَ م   ال                   يظه                  ر   هِ ب                   أحرف 
 أت              زعم  أنَّ              ك ج               رٌم َص              غيٌر  

 
 وِفي         ك انط         وى الع         اَلم األكب         ر   

 أور كَّ األحيان يتاج إىل الس   أليس اإلنسان يف بعض   ،ياملستوى املاد  تعال معي إىل اإلنسان على  
 ،ركَّ يتناول الس    فيما لو ِلصيبه  سديا  لضرر  سي  ج   فهو يتنبأ   ،اتري  ميال  إىل السكَّ  فيجد يف نفسه   ،اتريَّ كَّ الس  

ة  سدي  هناك نبوءة  ج   ،ركَّ نقص الس   بسبب   ال  على ضرر  قب  فحني يكون اإلنسان  م   ،ة الطعوماتوهكذا بقيَّ 
 ما عرب   ،ءةو بهل هي ن ،هل هو إحساس ،هل هو إيعاز ،تشئ ما سم   ي جسدساس  إح وأ جسدي   وإيعاز  
 ما  هبذهرر سواء كان عال  دفع الضَّ ر من أجل كَّ ك لتناول الس  ان سيتحرَّ سن اإلجة أنَّ النتي ،ةجة واحديتالن ،شئت

ي يف بعض األحيان يشعر خبطر  يف هذا يف اجلانب غي املاد   كلكذ  سان  نواإل ،ما  حلقيقة أم ِل يكن عال  ا
ملشاعر ا هذه ،ذلك املكان عن لالبتعاد   هذا اإلحساس يدفعه  و  ،ةتكون هناك عالئم حسيَّ  املكان من دون أن  

ا قو ما تعمَّ كلَّ م الوقت   قدَّ ما تولكن كلَّ  ،هادراست   وابدأمان من الزَّ  ا منذ  قرننيربَّ  لماء  بدأ الع  الَّيت واألحاسيس و 
باراسايكولوجي ومن فكر ومة من ثقافة ال صارت هناك اآلن منظإىل أن   ،حوهلا ها ويف التحقيق  يف دراست  
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 ،على مستوى املراكز ،ع هذا األمر على مستوى الدراساتن يتتبَّ من أراد أواضحة ل  وهي  ،جيو كولالباراساي
جي و كولهناك منظومة لثقافة البارساي ،نرتنتاإلعلى مستوى  ،على مستوى األفالم ،تبعلى مستوى الك  
ي سان إحساس ماد  نعند اإلأن  ولكن مثلما  ،قضيَّةب بعيدا  يف هذه الهذ أريد أن  أنا ال أ   ،ا  دَّ واضحة وكبية ج  
ان  كما سناإلف ،ما وفعال  يقع ؤ لوقوع شيء  عند اإلنسان حاالت من التنب  أن  ما  ومثل ،ياد  وإحساس غي م  

 :أمي املؤمنني قالت أبيات  

 أت              زعم  أنَّ              ك ج               رٌم َص              غيٌر 
 

 وِفي         ك انط         وى الع         اَلم األكب         ر   
هذا  ،إلنسان هذا ايفانطوى  العاِل الدنيوي   ،من هذا العاِل األكرب جزء  وهو الدنيوي  العاِل  كذلك  

 ات  سَّ جم ،حساست لإلاجمسَّ  مثل ما هذا اإلنسان عنده ،حساسات لإلهناك فيه جمسَّ  العاِل الدنيوي  
م أهنَّ  ترون الأ ،انونالفن   ،ألدباءا ،عراءالش   ،زةاملتميَّ  اناألذه أصحاب  ه م  ؟من ه  م   يف العاِل الدنيوي   ساإلحسا

رين يرون اآلخ ألنَّ  ،ونفن نون  ن اجلمأو جنون  جنون أو من الفنون   أو الفنون   ،اجلنون  فنون :دمنذ الق  يقولون م  
ريد ال أ   ،ونيئا  من اجلنش  لروتني لى اعيون اخلروج ف   ،لروتنيا خارجا  عن ،قليديف املبدعني شيئا  خارجا  عن التَّ 

 يننَّ لك ،موضوع آخر اذه ،همن غي عخيتلفون فيها و  ،ون فيهايشذ   يتصية النابغني واحلاالت الَّ ل شخحل  أ   أن  
مثلما ما  ،لدنيوي اات للعاِل  لون جمسَّ ث  ي   ،يينالد   باملشر  النظر عن بغض   (،دباءاأل   ،اءعر الش   ،الفنَّان ون) :أقول
و عدم أوع من الطعام ا النذهلن أو أ باجته  هلذا اللو ه يتنبَّ عطيات جتعل  عند اإلنسان مراكز لإلحساس وم  أن  

ض األحيان بع ،سمة اجلجاح بسبب  بل بع الشَّ طلب بسبب  من هذا اللون من الطعام ال يادة  لز  ا يف رغبته  
اإلنسان  االتح ن هناكلك ،قضيَّةث عن هذه الأنا ال أحتد   ،عبسبب الشب اإلنسان ال ييل إىل هذا الطعام

عند أن  ا ممثل  ،عنده دة  املوجو  يادة  افة على الز   اجلسم ال يريد إضا اللون من الطعام ألنَّ ذهال ييل إىل فيها 
  العاِليفأيضا   ،ألرضي  ا العاِل يف ،يف العاِل البشري   ،ي ويف اجلانب املعنويات يف اجلانب املاد  اإلنسان جمسَّ 

 ،همبسبب صفائ  ات جملسَّ ا ل هميف بعض األحيان يكون األطفا ،مات هؤالء ه  اجملسَّ  ،اتناك جمسَّ ه   لدنيوي  ا
  ..ذا العاِلتاجه هيا ن خيربون عمَّ ذيالَّ ات ال هم اجملسَّ فطقاء يكون األبسبب النَّ  ،فاءبسبب الصَّ 

  !عائي للسينماإلعالمي والد  ا جلانبا ظر عنالنَّ  بغض   -
  !عاِلال كم  ة حل  كري  كرة املؤامرة الف  ظر عن ف  النَّ  بغض  و  -
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  !يدوليو  يف اجلو اهلوخصوصا   لغربيةاالثَّقافة ة يف أو الالدينيَّ  انية  م  ل  ظر عن حالة  الع  النَّ  بغض  و  -
  !ط اليهودسل  وت   ة  يَّ ناسو امل ظر عن فكرة  النَّ  بغض  و  -

اها كمن  أ ثبت  أريد أ   مل والها بالكا أنفي  ريد أن  ال أ  الَّيت هذه األشياء  ظر عن كل  لنَّ  ابغضَّ  ج ذَّ الس   لو ا ي 
ينيَّ ال احةيف السَّ  ا  صخصو  ،هاتو ثب  ي   أن  -هم كبيةاؤ مسوإن كانت أحَّتَّ -الهَّ واجل   اإلسالمي ويف اجلو   ة ويف اجلو  د 

ا  أن بَّ نت  ُم   ما ك  و  ،ميع أشكاله  قايف جبثَّ لاف ف الفكري والتخل  ل  أ بالتخواملعبَّ  ،ات املؤامرةبنظري  العريب املعبَّأ 
أقرب إىل  هيأجواؤنا  ،رو ماألئق   حقا ة  فوعن معر  الثَّقافة  عن  ة  ديبع أجواء  هي نا  أجواء  ملسألة ألنَّ ا أتناول هذه

يل إىل أجواء مت ،فكارعميق األو ر دقائق األمو  لتحليل العميق وعن معرفة  ا ة عنديء بعاأجو  ،ةي  األجواء العجائز 
ونه عسمي  وهم اس ليه النَّ تاد عاع الَّذي حيوإىل هذا اللون  من السذاجة الفكرية والتسطاألقاصيص احلكايات و 

ة يعيَّ ش  لا اتي  ئاالفض ،اتائي  رون على الفضكث  ن ي  م َّ الثَّقافة من عديي م من رجال الدين أو من أمثاهل  
  .أيضا  الش يعيَّة ات غي ي  ائوالفض

 رب  بدأ يستشعر  ق  و  ،ألخرىااِل لعو ا ألرضي بدأ يستشعر احلاجة إىل التواصل معا  البشري والعاِلالعاِل  
ِل عا يف ،قافةثَّ هذه ال نشأت يف عاِل الفن   ،لثقافةا هذهت من هنا نشأ ،األخرى مع العواِل   التواصل   زمان  

على  دوتوج   ،كثية   أماكنيفت شأن ،واية األدبيةيف الر   ،يف عاِل اخليال العلمي ،عر عاِل الش  يف ،السينما
 عم ىل التواصل  إ اجة  حلا رعشتالعاِل البشري بدأ يس ،قضيَّةلا ات تتناول هذهمؤسَّس اقع وهناكنرتنت مو اإل

اجة للتواصل  شعار وحاستو  ،هناك استشعار وحاجة للتواصل  مع األموات ،لوجودا األخرى يف هذا ات  الطبق
 جسم   كحاجة  هي   بطالضَّ جة بحلاا هذه ،يف الكواكب األخرىو خرى ات األ  هذا الفضاء يف اجملرَّ  ان  كَّ مع س  

 .ِل  وبني سائر  العوا هناك تطابق بني هذا الكائن البشري ،ركَّ اإلنسان إىل الس  

 أت              زعم  أنَّ              ك ج               رٌم َص              غيٌر 
 

 وِفي         ك انط         وى الع         اَلم األكب         ر   
 الَّ         ذي المب         ين   وأن         ت الكت         اب   

 
 ر  مَ ضْ م   ل                   ايظه                  ر   بأحرف                  هِ  

 فَ رَ د عَ قَ ف َ  ه  سَ فْ ن َ  فَ رَ عَ  نْ مَ ) :ثيدا املعىن يف احلذهل  جند لقطة  ياق يكن أن  س  لهذا ا على نفس   
يف هذا  ة  ضووم جند لقطة   غم يكن أنهذا النَّ  ى نفس  كن علول ،يثدالوقوف عند هذا احلريد ال أ   (،هبَّ رَ 

د سي   أبيات   نته  بيَّ  الَّذيو  ،مع هذا املضمون اجلميل والعميق يف نفس الوقت احلديث الشريف تنسجم  
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ألشياء   ،للتنبؤ املعنوي ،املادي ات  للتنبؤذا اإلنسان جمسَّ فكما عند ه ،عليه سالمه  و  الل   ياء صلوات  األوص
أو  ،رى بالة التخاط  سمَّ ما ت  وهي حالة موجودة عند اإلنسان  أليس هناك ،للتواصل مع اآلخرين ،كثية أخرى

 من األحيان في كثي  ف ،عرتي اإلنسانت  الَّيت احلاالت  وغي ذلك من هذه   ،(اثيالتليب)التواصل على الب عد 
 ،اسالنَّ  ة عند سائر  ة العادي  ني  رات تتجاوز القدرات الروتيدن يتلكون ق  الَّذياملواهب البشرية  حاب  أصيتحس س  

  ..غي عادي ة ون أشياءس  سَّ يتحهؤالء  ،انونالفن  و  ،الفالسفةو  ،اءعر الش  ومنهم 

 ثي  عال  هو ي   فإالَّ و  ة  لسفي  ف من جهة  ف "يكن"وحني أقول  ،راي ثي الغبهنا أن يطان لشَّ نعم يكن ل
 ،واتج األمو ر صوير خن يف تاآل مثل ما جيري ،ئةة إىل مضامني سي  يَّ ل هذه األحاسيس احلقيقفتتحوَّ  ،بارالغ  

كرة بينما ف ،ك خيون ه نا يكاخلوف والقتل من دون أن  عب و حتت الرتاب ومعهم الر   وات مندائما  خيرج األم
 ،هذا العاِل ل تطهيألج فهوجون ر سيخر ولو كان هناك أشرا اخلي ةر ات من حتت الرتاب هي فكو روج األمخ  
ي إىل خروج ع ستؤد  ع وحني تتجمَّ ر تتجمَّ آلثاا هذهو  ،أثرا    يرتك  ر  الشَّ  ل  م  ع  و  ،العاِل اذكَّز يف هر ترت ى الشَّ و  ق  ف

 هذه   ر  مصدو  ،األخيار ج  خر  ت  سيت لَّ ا هي لطاقة  ا هذهو  ،اقةطهناك فع ة اخلي أيضا  تتجمَّ وقوَّ  ،ت األشراراو األم
 بقرة  ف ،ةة البقر صَّ  ق  يفعلينا  مرَّ قد و  .عليه وسالمه   الل   نا صلوات  زمان   إمام  هو  ، اخلير  دصو مه الطاقة واضح

ويعيش  ةياويعود إىل احلل  القتيب ضر  ي  ت ب  ن ذ  ا بعد أبدهن    أجزاء  بأخس   ،تذ ب   ها بعد أن  بذيل  و  بين إسرائيل
 المه  وس الل   لوات  صنا مان  ز  ام  عن إم فكيف والكالم   !تةمي   حة  و ببقرة  مذ ذيل  فضل   بسعيدة   تطول حياته  و 

 .عنيليهم أمجع المه  وس لل  ا لوات  صوعلي   ُم  مَّد  عن  كيف والكالم    !؟ُم  مَّد   عن آل   كيف والكالم    !؟عليه

تلكون صات ياالختصا  شَّتَّ يف ،ءلماالع   ،دباءاأل   ،الفالسفة ،عراءالش   ،ونان  الفنَّ  :أعود إىل كالمي
ابة ثدرات هي ب  لق  ا هذه  و  دراتتلكون ق  ي   ،من طبقة املبدعنيو ابغني مواهب وقدرات إذا كانوا من طبقة النَّ 

لذا   ،كاه  يتحرَّ جت  ا اه  وبأي  اجت   ي  ىل أإهذا العاِل  سون أنَّ سَّ يتح ،العاِل سون حاجة  يتحسَّ  ،العاِل اذات هلجمسَّ 
 ةلقضيَّ ا  يف هذهق كثيا  غر  أ   ريد أن  أ  ال  أنا ،ينماانعكس على الس   الَّذي و قايف الفين  سط الثَّ و الكالم يف الر ث  ك  

مان  من ز  اس يف كل  ثون النَّ د  ي   نالَّذيعراء هم الش   ،على طول التأريخف ،س التأريخندر   أن   انولكن إذا أرد
 الَّذيظر يف النَّ  قناوب  لو دقَّ وبأسل طريقة  بيف كل  زمان يتحدَّثون  ،نَّابغونالفنَّانون والوالفالسفة كذلك و  األزمنة
 .لعاِليف هذا او الوجود البشري  موجودة  يف هذا هو عبارة عن صدى  حلاجة  ف ونه  يطرح
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ي ما مس   هو و  أرضي   اِل   ععن  ، آخرالبحث عن عاِل    ان الغريب  سنا بدأ اإلمحين :على سبيل املثال
جهة قال من الو د ي  ق ؟نوبيةواجل يةمالمريكتني الشَّ اكتشفوا االحَّتَّ دفع الغربيني  الَّذيما  ،بالعاِل اجلديد

وكان  ن صحيحا  ا كاذ هل  ك  ، التجارةع و س  تو لة واوفاملعر التأرخيية قضيَّة ام الربتغال والكَّ ح   ،السياسية والتأرخيية
 ا  جديدة  رض أنَّ ي أتمع البشر كانت هناك حاجة للمج  ،بشريتمع اللكن كانت هناك حاجة للمجو  موجودا  

  .القدمي العاِل   ن حياة  شيئا  م ل  م  ك  ست  اجلديدة    األرض   وهذه  ت كت ش ف، 

  ولكن وراء هذه البساطة هناك شيء   !قد يبدو ساذجا   ،ب لكم مثاال  قد يبدو بسيطا  أنا سأضر 
اآلن لو فقدنا البطاطا  :ان العاِلكَّ س   ل  هه إىل ك  أوج   سؤال أسألكم وهذا السؤال يكن أن   .؟!.كثي

كون هناك سي كمف ،هلا ال وجود  و دت ق  ف   ،ن األسواقالبطاطس مأو اطا لطماطم والبطا لو ف ق دت ،والطماطم
حياة ومن شؤون  الطعام   يف الكثي والكثي من شؤون البطاطس والطماطم بسبب دخول كبي  من فراغ   
شيء دخلت  يف كل   ،يف األدويةحَّتَّ  ،يف املصانع ،مكان   ل  يف ك   ،ملطاعما يف ،املطابخ يف ،اليوميةاإلنسان 

 ذهب وحني ،مريكتني ال وجود هلما يف العاِلاطم قبل اكتشاف االالبطاطس والطم ،اطمالبطاطس والطم
يات اهلنود مسيات هي من تملتسا هذهحَّتَّ و  ،رجعوا يملون معهم البطاطس والطماطم ون إىل هناكتغالي  الرب 
 ،شياء أخرىأجاءوا بو  ماطوالطم بالبطاطس فجاءوا ،مريكتنيالمن اللغات اهلندية القدية يف ا ،مراحل  

خرج إلينا املكت ش فة األرض  من هذه  و  .نسانلإل ت حاجة  كبية  انتشارا  كبيا  وسدَّ  اطا والطماطمالبط تر وانتش
 ،يئةجلوانب السَّ ا ظر عنالنَّ  بغض  و  ،من هذه  و  ،من هذه  و  ،نرتنتاألرض خرج إلينا اإل ه  من هذو  ،الكمبيوتر

 ،هااهر  تقييم احلياة من ظ   بصدد   أنا هنا لست   ،أمثال ذلكو  ةوالعسكرتاري   ةياسي  ظر عن اجلوانب الس  النَّ  بغض  
مرتابط من  يف احلقيقة   ه  لكنَّ و  رتابطا  اإلنسان م ك ركام ظاهر قد ال يراه  ناه   .!!.اهرام الظَّ ر كت الث حت أب  ين  إن

انتهاء  إىل الكمبيوتر واإلنرتنت و طماطم البطاطس وال ةجذاقبل قليل هذه األمثلة السَّ  ق لت   كما،مجيع اجلهات
 يبحث   ،كانت عند اإلنسان    ناك حاجة  ه   ،شؤون احلياة دخلت يف كل  الَّيت من األمور غي ذلك و  يفونواال

ة األمر ينعكس  على االخرتاعات العلمي   اذوه ،ه بعد ذلك بكذا وكذا وكذاألرض ستمد  ا هذهو  ض  عن أر 
من  تجدون يف كثي  العلماء املكتشفني س املخرتعني وتأريخ ءاالعلم لو درستم تأريخو  ،وعلى االكتشافات

 بعد ذلك ،وصل إليهاالَّيت  ة  تيجعن النَّ  بعيد   ه  ااجت   يف ث    م املكتشف يبحخرتع أو العالم   م ال   العال األحيان أنَّ 
 مجعها وحاول أن  الَّيت املعطيات و  ماتاختالفا  كبيا  عن األسباب وعن املقد   آخر خيتلف   وصل إليها بسبب  
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 رأمتلكن لو ق ،ملسائلا صا  هلذهصَّ ليس م   الربنامج   ،لعلماءا وا تأريخقرأاو لم خ العريوا تأاقرأ ،اههايسي يف اجت  
ا ال من لكثي من االكتش ااعات وأنَّ رت ي من االخالكث ستجدون أنَّ   ،يق البحثر طافات وصل إليها أصحاهب 

فكرة  ،نةفرقعة معيَّ  ،صوت معنيَّ  ،كلمة معيَّنة  ،حركة معيَّنة ،كبيا  لكن ف جأة    هم كانوا يبحثون ويبذلون جهدا  
وهذا  ،يبين بناء  جديدا  يبدأ و  العال  م شيئا  ويرتك  كلَّ أباثه  يقتنص  منها ذلك فاألشخاص  يطرحها أحد   يَّنةعم

 ،اننيعراء والفنَّ لش  ر اايف أفكحَّتَّ و  ،لفالسفةا نظريات يف حَّتَّ بل  ،يةرب ا  يف العلوم املختاألمر ليس فقط خاصَّ 
 ،ألبياتا هي نفس   ،العاِل   اذة يف هنتشر موجودة وم  قضيَّة هذه ال ةيَّ ساننويف العلوم اإل يَّة  ينيف العلوم الد  حَّتَّ و 

املضمون  اذوه (،ر  بصِ ت   ام و كَ دواؤك في) :ملؤمننيأمي ا تلوتا على مسامعكم قبل قليل أبيات  الَّيت األبيات 
 إالَّ  ما من أرض   ه  الل عليهم أمجعني أنَّ  واآلل صلوات   يب  حاديث عن النَّ عندنا أأن  أتعلمون  ،ناموجود يف روايات

األمراض يف البلدان احلارَّة غي األمراض يف البلدان  ،ان ّتتلفدلالب ،ما من أرض ،اها يف أعشاهب  دائ   ودواء  
 س  يف أعشاهبا يف نف ؟ها أيندائ   جعل دواء   وتعاىل الل ه الل سبحان وأنَّ إالَّ  ما من أرض   ،وهكذا ،الباردة
زرع يف ت  الَّيت  النباتات (،ادص)ألعشاب يف األرض ا تلف عنّت (نيس) رضولذلك األعشاب يف األ ،األرض

الَّيت  تكون بنفس الطبيعة وبنفس اخلصائص لن يف أوربا و  و ف رت هلا األجواء املصنوعة عتلو ز ر  حَّتَّ سيا آ
مر الع  م باإلنسان ا يتقدَّ ملَّ ك  ،ت هبر إىل ت   شدود  ان م  سن اإلنفس الكالم من أنَّ و  ،ةها األصلي  عليها يف مواطن  هي 
وجود بني تناغم م هناك ،هت  ب إىل تر ود  دمش اإلنسان   ،ناكه  ن دف  ي   ب أنوي د فيهال  و  الَّيت إىل األرض  ن  ي  فهو 

 .األدوية موجودة عندك (،بصر  وما ت   دواؤك فيكَ ) :ة بهيطاحمل األخرىء اهذا اإلنسان وبني األجز 

 دواؤك في                  ك وم                  ا ت بص                  ر  
 

 وم                  ا تش                  عر   وداؤك من                  كَ  
 ص              غير أت              زعم أنَّ              ك ج               رمٌ  

 
 األكب         ر   وفي         ك انط         وى الع         الم   

 .موجود فيكفهو ن العاِل األكرب  تبحث عإذا أردت أن   

 الَّ         ذي المب         ين   أن         ت الكت         اب  ف
 

 ر  مَ ضْ م   ل                   ايظه                  ر   بأحرف                  هِ  
 ِذْرَوة  )-يث:ذا احلدهده يف ، جتجودةو م األسرار أين فرة وهذه  لشَّ ا لك هذه يكشف   الَّذيهذا  ولكن   

 .(هتِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ب َ  امِ مَ لِ لِ  ة  اعَ طَّ لاى الَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ ن مَ حْ لرَّ ا اضَ رِ وَ  اءيَ شْ األَ  اب  بَ وَ  ه  اح  تَ فْ مِ وَ  اأَلْمِر وِسَنام ه  
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 الَّ         ذي المب         ين   أن         ت الكت         اب  ف
 

 ر  مَ ضْ م   ل                   ايظه                  ر   بأحرف                  هِ  
 وم          ا حاج          ٌة ل          ك م          ن َخ          ارجٍ  

 
 وِفْك             رك في             َك وم             ا ت ص             ِدر   

 . نفسهاها يفمت  قي مل  احلقائق حتو  ،هاها يف نفس  قيمت   مل  األشياء حت   ألنَّ  ؟كل  هذاملاذا   

عن إمامنا  ،لوَّ األ جلزءا ،ريفايف الشَّ هذا هو الك   ،ريف هذا القانونحني نقرأ يف الكايف الشَّ و 
ق  افَ ا وَ مَ فَ  اً رَ وْ ن    ابٍ وَ صَ  لِّ ى ك  لَ عَ وَ  ةٍ يقَ قِ حَ  لِّ ك  ى  لَ عَ  نَّ إِ  :هآلِ وَ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ اهلل صَ  ول  س  رَ  الَ قَ  :الَ قَ -ادقالصَّ 

 لِّ َحِقيَقٍة َوَعَلى ك لِّ ك  ِإنَّ َعَلى  -الواضح قانونالهو هذا -وهع  دَ اهلل فَ  ِكَتابَ   فالَ ا خَ مَ وه وَ ذ  خ  فَ   اهللِ ابَ تَ كِ 
 ..سها نف  يف هات  ميق ل  حتم   احلقائق  -َصَواٍب ن  ْورَاً 

ان سناإل ،صول إليهيلة للو الوس تلكولكن هل ّن ، بأسراره  ع  ش  ي  و  ،يف نفسه   ه  يمت  ق هذا الرتاب يمل  
 الَّذي منالزَّ  يف يتأاعات ت االخرت أال تالحظون أنَّ  ،اتعبارة عن جمسَّ هي  لمابغني باجملواهب النَّ م  و  ،باجململ

إلنسان اأي أن   ،اعرت خ االم  أ اجة  احل إنَّ  :قالما ي   صحيح   ؟!اجهات   ان من مجيعسنما  لشؤون اإلوائ  يكون  م  
  :هتنين جيأيت م اجةاإلحساس باحل ؟باحلاجة حسَّ ملاذا أ ؟اجولكن ملاذا يت هشيئا  فيخرتع تاج  ي

 . خارجي  واقع    داخلية تتناغم معحيان من جهة  يأيت يف بعض األ -
اخلي الد افع  دَّ ال شأ  نسان فيناإلى لع يضغط  باحلاجة من خارج   اإلحساس يتويف بعض األحيان يأ -

  .فيتناغم مع الضغط  اخلارجي

 ،جيف اخلار  وجود  امل غم   النَّ لإلنسان وبني الداخلي   بني املضمون   ل  تواص  هناك  ،ةاجاحل تنشأ  من هنا 
ولكن   حة  صحي الكلمة  ذه ه ،اعرت خ لالمَّا  احلاجة فتكون احلاجة أ  على أثر ه د تتولَّ  خارجيي  داخليي  ناغم  ت هناك

 !؟لهال  كيف حن  و فهمها كيف ن  

 عت  مِ سَ  :الَ قَ  ،نسَ ي الحَ بِ أَ  يدٍ ن زَ عَ -!ا  دَّ رواية عميقة ج   ،امنيف اجلزء الثَّ  ،ريفيف الكايف الشَّ  رواية  
قيمون على صحاب احلقائق ال ي  أ-دةامِ ٍة هَ هَ ب ْ ى ش  لَ م عَ قِ م ي  ة لَ تَ ابِ ثَ  ةٌ يقَ قِ حَ  ه  ت لَ انَ ن كَ مَ  :ولق  اهلل ي َ  بدِ ا عَ بَ أَ 

 ،اتهبفيذهب إىل الش   ال يتلك احلقيقة   ه  ولكن ألنَّ  ،تةمي   هامدة   بهة  ش  اإلنسان ال يت جه إىل  ،ه اهلامدةب  الش  
 حتاول أن  الَّيت د أكثر يف اجملموعات ويتأك   ،آخر واقع   يعي أكثر من أي  لش  ا عاقده إبليس يف الو وهذا احلال يؤك  
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ه ب  ا إىل الش  قوهل  ع   رَّ جي   أن  و ها جيرَّ الب دَّ أن  فإن ه  ازماهن   فيما بينها وبني إمام   ولكي ي  فل ،اماهن  ز   من إمام   قرتب  ت  
  .ثابتة   حقيقة   ن كانت له  ينجو م   الَّذي ؟ينجو منها الَّذين م  ولكن   ،هامدةفهي هلا  بهة ال قيمة  الش   ،اهلامدة

  ؟ابتة كيف تنشأالحقائق الثَّ  

ن ا مِ نَ رَ مْ ف أَ رِ عْ ي َ  ملَ  نْ مَ )-:نو وليق ة  مَّ األئ  جند لذلك  ،حيحةف الصَّ ر اتة تنشأ من املعابالثَّ احلقائق 
علينا  مرَّ ذي فس املضمون الَّ نهو و  ،اوز الف ت  يتنك ب يعين ِل يتجِل  ،أي يقع  فيها (نتَ ب الفِ كَّ نَ ت َ ي َ َلم ن آرْ الق  

 ال شأن  و ه ب  نرمي  خرف  هو ز  فه الف  خما به و  نأخذ   ن  رآالق   وافق   فما رآن  على الق   ض احلقائق  عر  ن   أن   ،قبل قليل
  .نيعليهم أمجع مه  وسال الل   ت  هم صلواي  فس  ت  ب  و م ه  هم  ف  م ب  رآهن  ق  إن ه  ؟هذا قرآن   ولكن أي   ،لنا به

َهٍة م َعلَ قِ م ي  ثَابَِتة لَ  َمن َكاَنت َله  َحِقيَقةٌ -؟ادقماذا يقول إمامنا الصَّ  ى هَ ت َ نْ م م  لَ عْ ي َ تَّى حَ اِمدة هَ ى ش ب ْ
ا م مَ ت  ف ْ رَ عَ  يءٍ شَ  يِّ أَ بِ م وَ ت  رْ كَ نْ ا أَ م مَ ت  لْ هَ جَ  يءٍ شَ  يِّ أَ بِ ث وَ ارِ لوَ ا نِ ق عَ اطِ ن النَّ ث مِ ادِ ب الحَ ل  طْ يَ ة وَ ايَ الغَ 

 أتناوهلا يف مناسبة  س ،قةلحلا  هذهها يفرح  ش دد  بص لست  و  ،رحش اجة إىلب وايةالر  -يننِ مِ ؤْ م م  ت  نْ ك    نْ م إِ ت  رْ صَ بْ أَ 
-ه القاعدةرة فقط إىل هذاإلشا ردت  أ ينلكنَّ  ،واية يف موطن  آخرأتناول الر   ،وحديثنا كثي رباجمنا كثيةفأخرى 

َهٍة َهامِ قِ ثَابَِتة َلم ي   َمن َكاَنت َله  َحِقيَقةٌ )  .!!.(دةم َعَلى ش ب ْ

 توليد   ماكنة  ه عند  تغل يس تشلكنَّ إبل ،العاِل اذات هلجمسَّ  ارهمبتسون باعأصحاب املواهب قد يتحسَّ 
 وآلِ  م َحمَّدٍ ى لَ عَ  لِّ صَ  مَّ ه  اللَّ -هاريةرمضان النَّ  علينا يف أدعية  شهر   مرَّ  الَّذياملضمون وهو  ،مباب حوهل  الضَّ 

 ،د الغبارتوليو  بابماكنة توليد الضَّ ي ههذه -هِ ثِ فْ ن َ  وَ هِ زِ مْ لَ وَ  هِ زِ مْ هَ يم وَ جِ الرَّ  انِ طَ يْ ن الشَّ مِ  يهِ ي فِ نِ ذْ عِ أَ وَ م َحمَّد 
اب تَّ ك    بت  ما ك   لمث ،األخرى عواِل  ال مع ىل التواصل  إ احلاجة   يتحسَّسون هؤالء املبدعون ،احلقائق تضيع  حَّتَّ 
  ،ون اآلن بيننايشم يعوكأهنَّ  سني سنةل مخيت كتبوها قبلَّ ا هملو قرأمت كتب   ك تَّاب اخليال  العلمي    ،العلمي   لاخليا

م ،سني سنةتبوا كتبا  قبل مخك   صر ذا الع  شون اآلن يف هم يعيكأهنَّ ف ،العلمي   يف اخليال   تلكون موهبة  ي وألهن 
ن لكن حني تكو  ،لذلك جاحتا   إذاالَّ ب عليها إبليس ضبابا  إضب  ال ي   هذه   ،ماتقد هم االن ا بعض  وربَّ 

اه  اقضيَّة ال   .!!.احوهل   لضباب  ثي اي  تما  سحفإن ه  ِلابستقبل الع يتعل قذي بالغيب الَّ  رتباط  اليف اجت 
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نا ت  مَّ ئوأ ،ونهم كثي ألخرى و ا ت  اان اجملرَّ كَّ مع س   التواصل   حاجة   ة  البشريَّ  س املواهب  فحني تتحسَّ 
يف  دن  ثونا عن م  حدَّ  ،جعةلرَّ اث  عن ها حني نتحدَّ يت ذكر  سيأ ،ا الفضاءذدن  يف هثونا عن م  حدَّ  ،اثونحدَّ 

األمور فيه ب ل  تتناسبشكة الرَّجعلة سيكون التواصل يف مرحو  ،يف هذا العاِل عظيمة   الفضاء وعن حضارات  
حينما ندخل ها بعد  الَّيت يف و أوم غد يحلقة  يف اربَّ  ،هايف حين   احلقائق    هذهبني  أ  س  و  ،تابا  صار ك   العاِل   وكأنَّ 

الَّيت  ديثي يف اجلهةحن أكمل أحاول ا أوإّنَّ  ،اآلن ريد أن  أتوغَّل يف هذا املطلبال أ  و  ،يف تفاصيل  الرَّجعة
  َوَلْمزِِه َونَ ْفِثهِ طَاِن الرَِّجيم َوَهْمزِهِ ِمن الشَّيْ  ي ِفيهِ ْذنِ اللَّه مَّ َصلِّ َعَلى م َحمٍَّد وآِل م َحمَّد َوَأعِ - عنهاث  أحتدَّ 

 هِ اعِ بَ ت ْ أَ  وَ هِ ابِ زَ حْ أَ وَ  هِ كِ رَ شَ  وَ هِ تِ نَ ت ْ فِ وَ  هِ رِ وْ ر  غ   و  هِ يِّ انِ مَ أَ  وَ هِ عَ دَ خ  وَ  هِ لِ ائِ بَ حَ وَ  هِ رِ كْ مَ وَ  هِ دِ يْ كَ وَ  هِ يطِ بِ ثْ ت َ وَ  هِ تِ سَ وَ سْ وَ وَ  هِ خِ فْ ن َ وَ 
 الغبارإثارة و ب ابة الضَّ صناعوهي  ،ضبيبالت مليةعهي ه هذ-هدِ ائِ كَ مَ  يعِ مِ جَ ه وَ ائِ كَ ْر ش  وَ  هِ ائِ يَ لِ وْ أَ وَ  هِ اعِ يَ شْ أَ وَ 

مت لو قرأ ، هذايب  غر و  ،هبواامل ب  ابدعني ومن أصحد أنَّ العديد من املولذلك جت   ،عةبد  م   قول الحول الع  
ريد منهم ي   إبليس ال نَّ و أه يليلحتيف  ؟ملاذا ،ذا هبم ينتحرون وإجأة  ف   سون شيئا  من احلقيقة  هم حني يتلمَّ تأرخي  

اه  م إىل اجت  ه آراء  غي  ي  و  ،أخرى يقة  ر ط إىلهم ت   فلسف  غي  ي  ف ،أخرىيشتغل عليهم بطريقة لذلك يبدأ   ،وايستمر   أن  
 .االنتحار ه  ت  نهم كانت هنايم عديد  ال تجدون أنَّ سو  يف العاِل غ  النواب وا تأريخ  اقرأ .!!.آخر يقودهم إىل االنتحار

ا عقول هأملانيا خرجت منكيف أن  دري  ال أ ،ة األملاينالنَّابغ "فريدريك نيتشه" :سبيل المثالعلى 
على  ،القياسات بكل   ستثنائيي ا بوغ  نهو  ،الستثنائي  ا غ  و بهذا النلعرفتم  "نيتشهتأريخ  "لو قرأمت  !ةثنائي  توابغ اسن

وعلى  ،على مستوى الذكاءو  ،على املستوى اإلدراكي  و  ،على املستوى األسلوب التعبيي  و  ،كري  املستوى الف  
كن فريدريك ول "نيتشه   "بد جم  أ   ريد أن  نا هنا ال أ  أ ،طالعواال قافةوعلى مستوى الثَّ  ،يةمق واملوسوعمستوى الع  

 ؟الفلسفي ماذا قال هو بسب تعبيه   ،إىل مكان   تلوص البشرية أنَّ وهو  ،نيتشه وصل إىل هذا اإلحساس
 اخلالق   ث عن موت  يتحدَّ  هو ِل يكن ،إلحلادلوه على ام مح  ه   .!!.فيها هلل  ا ماتَ وصلت إلى مكاٍن  :قال
من  أو من الكنيسة ته  ملَّ وتعيف ذهن ها   البشرية  مله  حت   الَّذي ث عن الل  كان يتحدَّ   ،مالعالَّ  لك  م   ال القادر   ل  و  األ

فض أيضا  ر   وفه ،"نياينشتاوهو "آخر  أملايني  ه أيضا  نابغة  رفض الَّذيهذا  ث عن الل  يتحدَّ كان   ،معابد اليهود
ينيَّة   تب  الك   إله    لَّ يمتلك ك   الَّذيان الله سن العالم بحاجٍة إلى البأنَّ )-ه قاللكنَّ و  ،اليهود يف معابد   الد 

هذا  ر علىطيسي   وأنْ  ماح الطبيعةِ ح جِ كبَ يَ  يستطيع أنْ حتَّى ف التصرُّ  لَّ ف ك  تصرَّ ي يستطيع أن ،القدرات
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من هنا  (،في األرض ذلك ال يمكن أن تكون سعادةٌ من دون و  ،ةديالحياة السع نِشئي   العالم وأنْ 
يف  ة  فلسفيَّ  الفكرة  هذه  ،اخلارق اإلنسان (super man) فكرة ال  :جاءت السينما واشتقَّت هذه الفكرة

  .اتا  من اجملسَّ لكونه جمسَّ و  ،من النوابغ ه نابغة  كون  ل  ذلك درك أ ه  إنَّ  ،"تشهييك نر فريد   "لوهي أصلها 

ا  الكندي حينم بو إسحاقأ ،يندالفيلسوف الك  ضيَّة ق  يف  نا العسكري  ة أشار إليها إمام  كت  الن   هذه  
ض  إلمام قال لبعا ،داره   يف غا  متفر   ةعشرين سن ذلك يف استمرَّ  و ب رأيه  ستناقضات القرآن بكان جيمع م  

ك ل  ذ   يع  ط  ت  س  ا ال ن  إنَّ  :الق  ف    ،يد  ن  لك  اش ق  نال ي  اق  ع   مك  ي  ا ف  م  أ   :قال له   ،اإلمام ب  من كان ي    تالمذة الكندي
ع م  جت    ت  ن  أ   :ه  ل ل  ق   ،ؤالا الس  ذ  ه  يه ل  ح ع  ر  اط   ف  ا  اس  ئن  ت  س  ا   ه  ن  ت م  دج  ا و  ذ  إ  ه ف  ن  ب م  رَّ ق  ت    :له ال  ق   ،ه  ت  ذ  م  الت   ن  ح  ن  ف
 هذ  ه    يف   عىن  م  ا ال  ذ  د ه  ص  ق  الم ي   لك  ا اذ  ال ه  ق   ي  الَّذ   ائلالق   نَّ ه  أ  ض  رت   ف  ت    ت  ن  أ   اض  رت  ف  ا   ب  س  رآن ب   ات الق  ض  اق  ن  ت   م  

 ن  ن أ  ك  ي   و  ؟مالك  ا الذ  د ه  ص  ق  م ال ي   ل   ال م تك  نَّ أ   ال  ق  ع   ال  م  ت  ح  د ا  ال ي وج  أ   ،ا  ض  اق  ن  ى ت   رت   ة ف  اآلي   ك  ل  ت   يف   اآلية و  
ت ئ  ين ج  أ   ن  م   ن  ك  ل  و   ،عمن   :يند  الك  ق ال ؤال لس  اا ذ  ه   يه  ل  ح ع  ر  ا ط  لمَّ ف   ؟ه  ت  م  ه  ف   ت  ن  أ   ي  الَّذ   ي  ر غ  ىن  آخ  ع  م   دص  ق  ي   
 ن  م   ه  ب   ت  ئ  ج   :الق   ،دكن  ع   ن  م   در  ص  ي  م ال الا الك  ذ  ه   !؟كد  ن  ع   ن  يف م  ك    ،ال :الق   ،يد  ن  ع   ن  م   :ال  ق   ؟اذ  هب   

فيها ملد ة عشرين  اليت تعب تبلك  ا ق  ر  ح  أ  و  وبعد ذلك قام ،ه  ل  ه  أ   ن  م   در  ص   اذ  م ه  ع  ن    :الق   ،ير  ك  س  ن الع  س  احل  
  .ةاحب موهبصو  ل  اق  ع   ل  ج  ي ر  د  ن  الك   :ه  ال ل  ق   ؟تلميذ هال ل  ا ق  اذ  ام م  م  اإل   سنة!

ضاعت  ليسإب ليهمشتغل عاما إذا و  ،اتلون اجملسَّ ث  هم ي   ،اتجمسَّ  هؤالء أصحاب املواهب عندهم
 كاد أن    أن ه ب لبعضا قال عنه حَّتَّ قائق كثية وصل إىل ح   "نيتشه"لذلك  ،صلون إليهاي  الَّيت النتائج  هذه

 ولو  ،ن ذلك كثيا  ث عدَّ حتقد و  يب  على سية النَّ و  نرآالق   طالعا  علىفالسفة الغرب ا  هو من أكثر ف ،مسل  ي  
نا أنا هو  ،واضحة لقضيَّةا هذه لوجدمت  اليت قام هبا وعن ك تبه  وعن الدراسات  "يتشهن"ب عن عتم ما ك ت  تتبَّ 

 حرانتر و و ءت األمبعد ذلك ساولكن   ،وصلو  ه أدرك حقيقة  ولكنَّ  "نيتشه"لست  بصدد  احلديث  عن 
 .وغيه كثي ،"فريدرك نيشته"

 ؟أذهب بكم نْ ريد أإلى أين أ   

حَّتَّ لو أردنا  ،من هوليود ِل ينشأ من فراغالكثي خم ئي الضَّ ماينالس  نتاج هذا اال   إنَّ  :قول أريد أن  أ  
ا أن  نقول  ولكن  ،كذلك  تكون ن  يكن أ ،ئتل ما ش  ق   ،حرب لألديانأو  ،ةة سياسي  قضي  أو  ،ةقضية جتاري  بأهن 
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 ،عراءالش  و  ،ونوائي  الر  و  ،باالك تَّ  وهم: واهباملوهذه ات جملسَّ ا حساس هذهنشأت من خالل إقضيَّة لا هذه
 مع للتواصل   هذا العاِل باجة   أنَّ  ت من إحساس  نشأوقد  ،ةهلا أبعاد فلسفي  قضيَّة ال هذه  ف .ةف  فالس  الو 
 ،خرىللتواصل مع طبقات أ باجة   ،اجلان مع للتواصل   ة  اجب ،مع عواِل الغيب للتواصل   باجة   ،اتألمو ا

  ؟ملاذا

ة استفرغت  البشري  ألنَّ و  !ةمرَّ  كثر منها أس  فنة أعادت شري  الب ألنَّ و  ،اارهب  ة قد استكملت جت  ألنَّ البشري  
 اصل  معاجة  إىل التو بأن ه  العاِل يف هذا حساس  هناك إ ،أخرى كثية    ألسباب   ،ألنَّ و  ،ألنَّ و  ،ألنَّ و  ،هاسع  و  
 اإلنسان   ة  كحاج  ،واقعيي  س  إحساهو  هذا اإلحساس  و  ،ان الفضاءكَّ مع س   ،انمع اجل ،املالئكة مع ،ألمواتا

ب اتَّ ك  ال يف طبقةو  ،فنَّاننيال يف طبقة   هذا اإليعاز   .ازس وهذا اإليعهذا اإلحسا ر فينشأ عنده  كَّ إىل الس  
  .لك العواِلت  مع   التواصل  إىل اجة   بهذا العاِل   أنَّ  سات بدأت تتحسَّ جملسَّ ا هذه شي إىل أنَّ ني ي  وائي  الر  و 

ل شك  ت   كن أن  ي-ق فيهاتعمَّ أ يد أن  ر أ   أنا هنا الو -كثيا    فيها قتعمَّ ن أن انالفكرة إذا أرد هذه وأعتقد أنَّ 
اهرة ظَّ لا سريع هلذه ليل  هو حت ،عتقداتعن األديان وامل ظر  النَّ  بغض   ،ألديانا بعيدا  عنوذلك  جعة  للرَّ  ليال  د  

 .ابالرت   ن حتت  م   موات  األ وج  خر  ظاهرة   ،ةينمائي  الس  ة الظاهرة اإلعالمي   هلذه   ،ةة األدبي  وائي  الر  

 ي  ْنِكر  َأْهل  -باقرإمامنا ال-رفَ عْ و جَ ب  أَ ي لِ  لَ اقَ  :الَ يٍر قَ صِ ي بَ بِ أَ  نْ عَ -وايةعليكم يوم أمس الر   قرأت  
وقفت عند ف-ك لِّ أ مٍَّة فَ ْوجًا﴾  ِمنَنْحش ر   َويَ ْومَ ﴿ :ون الق رآنْ َأَما يَ ْقَرأ :قَالَ  ،منَ عَ  :ق  ْلت   ؟الِعَراق الرَّْجَعة

كها ليتالَّيت  اتاجملسَّ  هذه  و ملوهبة  اه  حساس وهذذا اإل  لكون ه  هؤالء ال ي   يبدو أنَّ  :ين أقولواية لكنَّ هذه الر  
 زال موجودا  الر هذا التصو   ولكن ،رباقنا الإمام   عن زمان   ث  واية تتحدَّ الر   نَّ أ حيح  ص   .!!.يونأولئك اهلوليود

تلكها يلَّيت اات جملسَّ ا هذهواهب و ملا هذه ا كذلك ال متلك  يبدو أهنَّ الَّيت ة يَّ نتنا الد يمؤسَّسإىل يومنا هذا يف 
سني مالث واخللثَّ ن اجلزء ام مها اليو وأقرأ ،الربهان أمس من تفسي   يوم   مكا عليقرأت   واية  الر   ،وني  أولئك اهلوليود

 (.ر بصائر الدرجاتصتم)واية منقولة عن كتاب أساسا  الر  و  ،ارنو من بار األ

ا عليكم قبل قرأت  الَّيت الرواية  ،خرىأ   موعة  راق ولكن عن جمع المط عن أهل  رواية ثانية على نفس النَّ 
َويَ ْوَم ﴿ :ون الق رآنْ َأَما يَ ْقَرأ :قَالَ  ،منَ عَ  :ق  ْلت   ؟الِعَراق الرَّْجَعة ي  ْنِكر  َأْهل  -ث بشكل عامقليل اإلمام يتحدَّ 

 .َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مٍَّة فَ ْوجًا﴾
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ى نَ مِ بِ  اً يضَ رِ مَ  ت  نْ ك  -:يقول الباقر ماماإل ،عن اإلمام الباقر أيضا  -اطَ عَ  اهلل ابنِ  بدِ عَ  نْ عَ -رواية ثانية
ن مِ  طٌ هْ رَ ا نَ اه  هَ  :الَ قَ ف َ -اخلادم-مََل الغ   اءَ جَ فَ  يْندِّ عِ ك ْنت  َمرِيَضًا ِبِمَنى َوأَِبي -السَّجاد اإلمام  -يدِّ نْ ي عِ بِ أَ وَ 

-اططَ سْ لف  ا  مه  لْ خِ دْ أَ  :يبِ  أَ الَ قَ ف َ -جادسَّ م السألون اإلذن على اإلماي-يكَ لَ عَ  نَ ذْ الِ  ونَ ل  أَ سْ ن يَ يِ يِّ اقِ رَ العِ 
 عت  مِ سَ  نْ أَ  ثَ بِ ا لَ مَ فَ  ميهِ لَ عَ  لَ خَ دَ م فَ يهِ لَ إِ  مَ اقَ وَ -الفسطاط اخليمة الكبية ،ةي بالكيمة إىل اخلأدخلهم 

ا صغية والضيوف ذه كان  -عفَ ت َ رْ د اِ قَ  أَِبي كَ حْ ضِ  َث َأْن َفَما لَبِ  -طاطىل الفسبوا إيف خيمة يبدو أهنَّ
-رتكَ نْ أَ فَ َفع َقد ِاْرت َ  يْ أَبِ  كَ حْ ضِ  َفَما لَِبَث َأْن َسِمعت  -كح  جاد ض  اإلمام السَّ -أَِبي كَ  ِضحْ َسِمعت  

 ،الَك الحَ لْ وأنَا ِفي تِ -فسيصار شيء يف ن-ِمن َضْحِكه بفسِ ي نَ فِ  دت  جَ وَ وَ -أيب ستغربت ملاذا ضحكا  
ك سِ فْ ن َ   ِفيْ تَ دْ جَ وَ  اكَ سَ عَ ْعَفر يَا أَبَا جَ -رلباق اولده  لجاد يقول اإلمام السَّ -رفَ عْ ا جَ بَ ا أَ يَ  :الَ قَ ف َ  يَّ لَ إِ  ادَ عَ  مَّ ث  
 نَّ إِ  :الَ قَ ف َ -؟أيب املاذا ضحكت ي-؟اكدَ فِ  ت  لْ عِ ك ج  حِ الضَّ  ه  نْ مِّ  كَ بَ لَ غَ  يالَّذِ ا مَ وَ  :لت  ق  ف َ  ؟يكِ حِ ن ضَ مِ 
وسلفك يعين كان  من آبائك كان مضى-كفِ لَ سَ  وَ كَ ئِ ان آبَ ى مِ ضَ مَ  انَ ٍر كَ مْ ن أَ ي عَ ونِ ل  أَ ين سَ يِّ اقِ رَ العِ  ءِ اَل ؤ  هَ 

 ،جادإلمام السَّ هذا يف زمن ا-اً رَ وْ ر  س   ك  حِ ضَّ ال ينِ بَ لَ غَ ف َ  ونْ رُّ قِ ي  وَ -هؤالء العراقيون-هِ بِ  ونَ ن  ي  ْؤمِ -قد صدر منهم
ِقرُّوْن َوي   ي  ْؤِمن وَن ِبهِ - شيءل  انتهى ك   (مََل سْ الِ  كَ لِ تْ قَ وا بِ ل  ت َ د ق َ قَ لَ ) :لت  ني ق  س  جاد اإلمام احل  يف زمن اإلمام السَّ 

ي نِ و ل  أَ سَ  :لاقَ  ؟اكدَ فِ  ت  لْ عِ و ج  ه   امَ وَ  :ت  لْ ق  ف َ  ،رّ قِ ي  وَ ه بِ  ن  مِ ؤْ ن ي   مَ  قِ لْ خَ  في ال أنَّ  فَ َغَلَبِني الضَِّحك س ر ْورَاً 
لون عن فيسأ ،األحياء نسني مم كانوا يائألهنَّ -نيى الدِّ لَ اء عَ يَ حْ األَ  ونَ ل  تِ اقَ ي   ف َ  ونث  عَ ب ْ ى ي   تَ ات مَ وَ مْ ن األَ عَ 

 ء حنن  اياألح .؟!.دونَّت يعو مت فينصرون أهل البيت حنن  نسأل مَّت يعود األموا ،اآلن كذلك وحنن   ،األموات
 مَّت سول الليا ابن ر  :نقولو نا مان  ز  إمام   نسأل   ،لذلك حنن أيضا  نسأل .!!.ناس  سنا من أنف  ئ  سنا منهم وي  ئ  قد ي  

 ي َعننِ َسأَل و  :قَال-ل اللفينا يا ابن رسو  ال خي   ،فيهم ياء ال خي  األحف ،كمي ينصرو كيعود األموات  
َعث ون فَ ي  َقاتِل وَن اأَلْحَياء َعَلى الدِّي  .ناأَلْمَوات َمَتى ي  ب ْ

َوَأْقَسم وْا بِالّلِه ﴿-هااقرأو و حل راجعوها الثون من سورة النَّ والثَّ  امنة  من الكتاب الكرمي هي اآلية  الثَّ  آية  
َعث  الّله  َمن َيم وت   متام  ،اهنم أيد  ه  ج   ،ظةاملغلَّ  وا األيانفوحل والل   :موا بالل قالواس  أق  -َجْهَد أَْيَماِنِهْم اَل يَ ب ْ

َعث  الّله  َمن َيم وت  بَ َلى َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا َول ِكنَّ َأْكثَ َر -أياهنم النَّاِس الَ َوَأْقَسم وْا بِالّلِه َجْهَد أَْيَماِنِهْم اَل يَ ب ْ
 يةنرآالق   سلوا الربامج   ؟ناسلوا خطباء   ؟نا الكراملوا مراجع  س   ،نالمائ  ع   ي  تفس تب  هذه اآلية راجعوا ك  -﴾يَ ْعَلم ونَ 
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َوَأْقَسم وْا بِالّلِه َجْهَد أَْيَماِنِهْم الَ ﴿-!؟آليةا رآنية وسلوهم عن معىن هذهىل احملافل الق  إذهبوا ا ؟ئياتايف الفض
َعث  الّله  َمن َيم وت  بَ َلى َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا وَ  بالبعث   ااآلية ي فس روهن هذه-﴾ل ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلم ونَ يَ ب ْ

 !؟لطريقةا روهنا هبذهس  ن يفالَّذيوماذا يقولون عن  ؟تنامَّ ئماذا يقول أولكن   ،يوم القيامة

ة عن وايالرَّ  ،اشين تفسي العيَّ واية عينقل الر   ،447صفحة  ،بعالرا دلَّ اجمل (،تفسي الربهان)هذا هو 
َعث  َمانِِهْم َجْهَد أَيْ  الّلهِ بِ وْا َوَأْقَسم  ﴿ :في قولهِ -اإلمام يسأل أبا بصي ،ادقعن إمامنا الصَّ  ،يب بصيأ اَل يَ ب ْ

اهلل  نَّ هلل إِ ا ولِ س  رَ ون لِ ف  لِ حْ وا يَ ان  ين كَ كِ ِر شْ م   ل اأنَّ  ونعم  زْ ي َ  :ت  لْ ق    ؟ايهَ ون فِ ول  ق  ا ي َ مَ  :الَ قَ  ،﴾الّله  َمن َيم وت  
 ؟هذا وننا يقولنا وعلماء  جع  رام   لمون أنَّ أتع-اذَ هَ  الَ ن قَ مَ ًا لِ بَّ ت َ  :الَ قَ -؟ماذا قال اإلمام-ىتَ وْ مَ  ال ث  عَ ب ْ  ي َ اَل 

قاهلا الل يت الَّ كلمة لهي هذه نفس ا ،ا  ا يقول تبَّ مَّ قطعا  اإلمام ل   ؟نا تقول هذات  اي  ئ فضاأنَّ و  ناخطباء   وأنَّ 
-ذه نفسهاههي -َوَتبَّ  َلَهبٍ  ِبيتَ بَّْت َيَدا أَ ﴿-يف سورة أيب هلب ،كالم الل وكالمهم واحد  ،كالمهم واحد،

 تِ الَلَّ بِ  أمْ  اهللون بِ ف  لِ حْ ون يَ ك  ِر شْ م   لا انكَ   لْ م هَ ه  لَ ي ْ وَ  ،تَ بًَّا ِلَمن قَاَل َهَذا :قَالَ -﴾َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َلَهبٍ 
ت  يشركون كانوا امل ﴾ِنِهمْ  بِالّلِه َجْهَد أَْيَماَوَأْقَسم واْ ﴿ا  اضحة جدَّ و  يةاآل-ىزَّ الع  وَ   :قَالَ -والع ز ى لفون بالالَّ

اك دَ فِ  ت  لْ عِ ج   :ت  لْ ق    ؟ِت َوالع زَّى أْم بِالَلَّ ن بِاهللِلف و َهْل َكان ال م ْشرِك ون َيحْ  !َويْ َله م ،تَ بًَّا ِلَمن قَاَل َهَذا
نا تِ يعَ شِ  نًا مِ مَ وْ يه ق َ لَ إِ  اهلل   ثعَ نا ب َ م  ائِ قَ  امَ و قَ لَ  :الَ قَ -شرحه يل وانه  بي   ينيع ،أعرفه يهنأوجد-هفرِ عْ أَ  هِ يِ نِ جدْ وْ أَ فَ 
 قَ َباِئع  -يفالسَّ  عة  بَّ ق    ،عةبَّ ول الق  كما نق  ألعلىاجلانب او ف بائع هي األطراالق-مهِ قِ اتِ وَ ى عَ لَ م عَ هِ وفِ ي  س   ع  ائِ بَ ق َ 

م هِ ورِ ب  ن ق   َلن مِ ف  ن وَ ََل ف   ثَ عِ ب   :ونل  وْ ق  ي َ وا ف َ وت  م  يَ م ا لَ نَ تِ عَ ي ْ شِ  نْ ًا مِ مَ وْ ق َ  كَ لِ ذَ  غ  ل  ب ْ يَ ف َ س ي وِفِهم َعَلى َعَواتِِقِهم 
 ة  ول  د   يعين-مك  ت  لَ وْ ه دَ ذِ هَ  مك  بذْ كَ ا أَ مَ ة الشِّيعَ  رَ شَ عْ ا مَ ي :ونل  وْ ق  ي َ ا ف َ نَ ائِ دَ عْ أَ  نْ ًا مِ مَ وْ ق َ  كَ لِ ذَ  غ  ل  ب ْ ي َ  ،مائِ القَ  عَ مَ 

وم يَ ى لَ ون إِ يش  عِ يَ  اَل وَ  وااش  ا عَ مَ  اهللِ  وَ اَل -قبورملاذا تقولون أموات خيرجون من ال-ايهَ ون فِ ب  ذِ كْ م تَ ت  ن ْ أَ وَ -مائ  الق  
ا اآلن علماؤن لكالم أال يقوله  هذا ا-﴾ِهمْ ْيَمانِ أَ ْهَد  بِالّلِه جَ َوَأْقَسم واْ ﴿ :القَ ف َ هم لَ وْ ى اهلل ق َ كَ حَ ة فَ امَ يَ القِ 

   !مه  لَ ي ْ وَ  اذَ هَ  الَ قَ  نمَ اً لِ بَّ ت َ -؟هلم اإلمام ماذا يقول !؟نفس هذا الكالمهو أليس  ،الرَّجعة نا يف إنكار  ومراجع  

َعث  الّله  َمن يَم وت  بَ َلى َوْعدًا َعَلْيِه ﴿-اآلية ؟م إىل اآليةلتفت  إ َوَأْقَسم وْا بِالّلِه َجْهَد أَْيَمانِِهْم اَل يَ ب ْ
هذا التبيني -لِي بَ يَِّن َله م  الَِّذي َيْخَتِلف وَن ِفيهِ -بعدها واضحةالَّيت اآلية -اَل يَ ْعَلم ونَ  َحّقًا َول ِكنَّ َأْكثَ َر النَّاسِ 

 أن هذه األمور ستكون بني  ست   ، لنا ذلكبني  وايات ست  الر   ،الرَّجعةتبيني يكون يف هذا ال ؟مَّت يكون ؟ين يكونأ
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اآلية أن  قد توأع-﴾َيْخَتِلف وَن ِفيِه َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن َكَفر وْا أَن َّه ْم َكان وْا َكاِذبِينَ لِي بَ يَِّن َله م  الَِّذي -الرَّجعةيف 
َعث  الّله  َمن َيم وت  َوَأْقَسم وْا بِالّلِه َجْهَد أَْيَماِنِهْم ﴿-اإلمام يقول إهنم ال يلفون بالل ،واضحة ماذا -اَل يَ ب ْ
َنا َنْصر  اْلم ْؤِمِنينَ ﴿ ،﴾ْيِه َحّقاً َوْعدًا َعلَ -سيبعث-بَ َلى-؟قال الل  ؟املؤمنني مَّت يكون نصر  -﴾وََكاَن َحّقًا َعَلي ْ

صر احلقيقي سيكون يف النَّ و  ،رواص  ما ن  هم ة ليف الدنيا يف هذه املرح ؟ املؤمننيمَّت يكون نصر األنبياء ونصر  
 .الرَّجعة

ماذا  ،قيهالف يف كتابه   ادقلصَّ منا ادوق عن إماصَّ يخ الرواها الشَّ  (الفقيه) ها عليكم من كتاب  رواية أقرأ  
نَّا َمْن يَس مِّ لَ -أن  يقول بليَّة املتعة-انَ ت َ عَ ت ْ م   لَّ حِ تَ سْ يَ ا وَ نَ تِ رَّ كَ ن بِ مِ ؤْ م ي   لَ  نْ ا مَ نَّ مِّ  يسَ لَ -:؟ادقيقول إمامنا الصَّ 

 :لكم أنتم يا شيعةأسأ  اآلن أنايعين ،ولام يقاإلم ؟فماذا تقولون أنتم ،ليس منهم ،اليس منَّ -َناَلم ي  ْؤِمن ِبَكرَّتِ 
هذا الكالم  ونأخذت أال   ،(ن بكذاؤم   ي  ِلا من نَّ م   ليس  ) على سؤال   قول يف إجابة  ي   ه  وندقل  ت   الَّذياملرجع  لو أنَّ 

 ؟!دا  ن  س  ا  و كَّ ص  

إمامنا صادق العرتة  دوق عنلصَّ ا يخالشَّ ها نقليصرية   كلمة  واضحة  -َنانَّا َمْن َلم ي  ْؤِمن ِبَكرَّتِ لَيَس مِّ 
 ؟أو إىل تفصيل ن  ىل بيارح  أو إشم إىل لكالهذا ا يتاج   هلف-َنانَّا َمْن َلم ي  ْؤِمن ِبَكرَّتِ لَيَس مِّ -هرةاطال

-نسَ ي الحَ بِ أِلَ  ت  لْ ق    :الَ قَ -اجمجيل ابن درَّ -يلمِ جَ  نْ عَ -ت علينا فيما سلفمرَّ  ة  ايركم برو ذك  فقط أ  
هناك  ،هو هذا التفسي ليس موجودا   ،جابر ابن يزيد اجلعفي ينيع-رابِ جَ  يرِ سِ فْ ت َ م بِ ه  ث   دِّ حَ أ  -ظماإلمامنا الك
رسول كاظم عبد  به  ورتَّ  عاد مجعه  أ ،فسي جابر اجلعفي  تعنوانه الش يعيَّة يف املكتبات  مطبوع اآلن كتاب

م كور  شم جهد  وهذا  ،ادةالسَّ  ت ع حت  ب  وط   ،تب احلديثانتشرت يف ك  الَّيت مجعوا أحاديث جابر اجلعفي  أهنَّ
 ،هذا التفسي ما هو األصلي    على الغالف من أنَّ بنيَّ ن ي  لكن املفروض أ (،عفيجابر اجل   تفسي) :هذا العنوان

ون البعض منها فعال  من هذه روايات منتشرة قد يك ،جود له  ال و   ا  والتفسي األصلي  دَّ كبي  ج    التفسي األصلي  
 ،عنده  كتب كثية فجابر ،جودة يف تفسي جابروايات كانت مو لر  ا هذه لَّ ك    تفسي جابر ولكن ليس معلوما  أنَّ 
ا هذه الر وايات من ك تبه  األخرى وايات بدو من الر  ي   الَّذي ،من تفسي جابر تليس تاوايسم من الر  يقينا  ق   ،ربَّ

 الل   ة صلوات  مَّ تنا عن األئ  يف رواياحَّتَّ  ،جعةلرَّ ا تفسي جابر كان أكثر ما فيه عن القرائن أنَّ واألحاديث ومن 
 ،قد بلغ  من علمه  أنَّه  كان يعرف  تأويل هذه اآلية ،الل جابر حم  ر   :عفي يقولونابرا  اجل  ذكرون ج  ي  ني عليهم ح  
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 قد بلغ قد بلغ من علمه   ،عند اإلمام الباقرُم  مَّد  عند آل  ية هذا هو ميزان األعلمية واألفقه ،غ من فقهه  ل  قد ب   
وهي يف -﴾ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلق ْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعادٍ ﴿-اآلية تأويل هذه كان يعرف    هأنَّ  فقهه   نم

ا يتحد ث  ،هلذه اآلية فقط واللغوي   عن املعىن اللفظي  ث قطعا  اإلمام ال يتحدَّ  ،الرَّجعة  ل  بك   الرَّجعة  عن وإّنَّ
الفون املخ زيد اجلعفي خصوصا  ثار على جابر ابن يت  الَّيت  تالأصال  من أقوى اإلشكا ،أسرارها وتفاصيلها

ابر ج سي  ففت ،رضوان الل تعاىل عليهالرَّجعة عن  ث  د  ما كان ي   لكثرة   ،الرَّجعةكان يؤمن ب  ه  ثيون عليه إنَّ ي  
 يرِ سِ فْ ت َ م بِ ه  ث   دِّ حَ أ  -مالكاظ إلمام لقلت   :لمجيل ابن دراج يقو  ،الرَّجعةكان أكثر ما فيه عن   سب القرائنب
ث  ه م بِتَ ْفِسيِر َجاِبر-الش يعةث د  ي   ،قطعا  ال ؟واصبالنَّ  ث  د  ي   ؟من ث  د  ي  -؟رابِ جَ   هِ ث بِ دِّ حَ  ت  اَل  :الَ قَ  ؟أ َحدِّ

 :رواية أخرى وهناك ،واصبلة النَّ ف  اد من السَّ في   ،روهنك  ي  لة ف   ف  السَّ  مثال   ث بهد  حت   ال ما قال-وهخ  بِّ وَ ي   ة ف َ لَ فَ السَّ 
الَّذين  هنا إذا   لةف  فاملراد من السَّ  ،يف مقام آخر يضا  أ آخرنص  هناك  ،مثال   (وهع  ي ْ ذِ ي  ف َ اَل ت حدِّث ِبه السََّفَلة )

ث  ه م بِتَ ْفِسيِر َجاِبر :نسَ ي الحَ بِ أِلَ  ت  لْ ق   -يعةش  لهم او ه نو وخب  ن ي  الَّذيو  هني ذيعو  اَل ت َحدِّث ِبِه  :قَالَ  ؟أ َحدِّ
يعين الَّذين ال يؤمنون بضامني تفسي  ،يعين ال يؤمنون به   ،يعين يستهزئون به   ؟وه ماذايوخب  -السََّفَلة فَ ي  َوبِّخ وه

  !لةف  السَّ بم هييسم   ؟مظاإلمام الكاهم يماذا يسم  الرَّجعة ا يف هي األغلب في األعم  هالَّيت  جابر

  !؟لة ما هو تعريفهمفَ السَّ  إذاً  

 ،ض أنترت ال تع ،ةمَّ ئ  م األ  سب كالويستهزئون هبا بالرَّجعة ن ال يؤمنون بالش يعة الَّذيهم  :لةفَ السَّ 
 أنا ،يل بأحد ن   شأأنا ال ،ضرت ال تع ،عليه وسالمه   الل   م صلوات  اظالك مام  اإل هذا كالم   ،رتضي ال تععم  

  !الرَّجعةؤمنون بي ن الالَّذيهم  :السَّف ل ة ؟ةل  ف  سَّ لا ممن ه   ،لةف  ف السَّ عر  ن أ  ريد أهنا أ  

يف  حَّتَّ  ،الرَّجعةكان يف ي جابر ابن يزيد اجلعفي  تفس أنَّ -من خالل القرائن-ت عنديب  ث   بالن سبة  يل 
 ،قضيَّة معروفة عن جابروهي  ،تب الش يعةك    ويف ،وعن أحاديث  الرَّجعة ثون عن جابرة يتحدَّ نَّ كتب الس  

فميزان  ،الرَّجعةما  بكان عال    ه  أنَّ  ه  من فقه  و  لمه  غ من ع  ل  ب    :اإلمام الباقر يقول قليل من أنَّ  لك قبل وذكرت  
ميزان  ،خافاتليس هذه السَّ  ،ال علم األصولجال و الر   ملعليس ُم  مَّد الرَّجعة  األعلمية واألفقهية عند آل  

ث  ه م بِتَ ْفِسيِر َجاِبر-جعةرَّ لا حقائقهو األعلمية  هم  ،ةل  ف  السَّ -اَل ت َحدِّث ِبِه السََّفَلة فَ ي  َوبِّخ وه :قَالَ  ؟أ َحدِّ
 .!!.الرَّجعةاألغلب يف  ضامينها يف األعم  كانت م  الَّيت  ابر ن يستهزئون بأحاديث ج  الَّذيأولئك 
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م ك  ابِ يَ إِ بِ م وَ ك  ي بِ نِّ م إِ ك  وِّ د  عَ  عَ مَ  م اَل ك  عَ م مَ ك  عَ مَ فَ )-اسلعبَّ ا ضلأيب الف   أقف على زيارة   ن  كان بودي أ
شاء الل  إن   د  غ   وم  ي   اس حللقة  بَّ ضل العيب الف  أزيارة  ترك  ويتسارع فسأ ع  ين أرى الوقت يتسار  لكنَّ -(يننِ مِ ؤْ م  ن الْ مِ 

 الل   ات  ني صلو ي  اش  اهل مر  ق  م عند تاهو اخل   سكه  سك وم  تامه  م  خ  ف   ،األخرىل  حديثي يف اجلهات  كم  وأ  تعاىل 
 .عليه وسالمه  

 .!!.رمَ د  يا قَ دَ مَ  ال

 ..رمَ القَ  ةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  رك  تْ أَ 

ى لَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  وَ ا ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  ا وَ نَ وهِ ج  و   نْ عَ  بَ رْ ف الكَ شِ كْ ين إسَ الح   يكَ خِ ِه أَ جْ وَ  نْ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ الح   يكَ خِ أَ  قِّ حَ ت بِ نِ رْ ت َ ن ْ ال

  ..اً يعَ مِ اء جَ عَ م الدُّ ك  ل  أَ سْ أَ 

  ..اسبَّ العَ  ضلِ ي الفَ بِ أَ  ةِ كَ رَ ى ب َ لَ قي عَ لتَ اً نَ دَ غَ 

 ..اِن اهللمَ ي أَ فِ 
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