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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 ِلَسَماَحة الشَّيخ َعْبد الَحَليم الَغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتاب  : الثَّاِلث ء  زْ الج  

 م18/7/2016ة والسَّبعون عَ قة  التَّاسِ لَ الحَ 

 ِبعسَّاْزء  الج  ال-يُّعشَ لتَّ ى لنَ عْ ا ال مَ هَ ونِ ن د  ٌة مِ يدَ قِ عَ ة الرَّجعَ 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .يَّة اهللَ . بَقِ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

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

 

من لتشيُّع عنى لدٌة ال مَ عقيجعة لرَّ ا : في الحلقاِت الستة المتقّدمةمرَّ  الَّذيوالعنوان  هو العنوان  
 ..!!هاونِ د  

 رسمُ أ ،ليهع  اللِ لواتُ ص  لعبَّاس اضِل وحًة من خالِل زيارِة أيب الفأحببُت أْن أرسم ل   يف احللقِة املاضيةِ 
احللقة  ُح هذهِ تِ ذا أفت  لِ ه احللقة  هذِ ألمر إىلا لتُ لكنَّ الوقت  دامهين فأجَّ  ،احُلس ينيَّة الرَّجعةِ ُق ب  لوحًة يفوُح منها ع  

 .!!.رم  الق  هذا اٌت على وحتيَّ من الل لواٌت ص   ،رم  بذكِر الق  
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  و بني يدي  ه وها (ح اجلنانمفاتي) كورة يففة املذ الزِّيارة املعرو  ،ُُناطبهُ وحنن العبَّاس يف زيارة أيب الفضِل 
 ،اترْ الف   اءِ مَ  ينَ بَ وَ  كَ نَ ي ْ ب َ  الَ حَ  نْ مَ  هلل  ا نَ عَ لَ وَ )-؟ريفضرِه الشَّ  م  يف  قفُ ُن ن  وحن   ماذا ُناطبهُ  ،تاُب املفاتيحكِ 
ي بِ لْ ق َ م وَ يك  لَ ا  إِ دَ افِ ين وَ نِ مِ ؤْ م  الْ  يرِ مِ أَ  نَ ا ابْ يَ  كَ ت  ئْ جِ  ،مك  دَ عَ وَ ا م مَ ك  لَ  زٌ جِ نْ اهلل م   نَّ أَ وَ  ا  ومَ ل  ظْ مَ  تَ لْ تِ ق   ك  نَّ أَ  د  هَ شْ أَ 
-مك  عَ م مَ ك  عَ مَ فَ  ينمِ اكِ حَ  ال ير  و خَ ه  وَ  م اهلل  ك  حْ يَ ى تَّ حَ ة دَّ عَ م م  ك  ي لَ تِ رَ ٌع ون صْ ابِ م تَ ك  ا لَ نَ ع وأَ ابِ تَ م وَ ك  ٌم لَ لِّ سَ م  

ن م مِ ك  لَ ت َ ق َ م وَ ك  فَ الَ ن خَ مَ بِ ين وَ نِ مِ ؤْ م  لْ ن ام مِ ك  ابِ يَ إِ بِ وَ م ك  ي بِ نِّ م إِ ك  وِّ د  عَ  عَ  مَ م اَل ك  عَ م مَ ك  عَ مَ فَ -نير اهلامشيِّ م  يا ق  
 .الِل ع ل يك واتُ ل  ص  -ينرِ افِ الكَ 

ابُن وهو  ،وفيُ الس  و  ةِ واألسنَّ  ةِ يَّ وسِ الفر  لطانسُ و  ،نياحُلسينيِّ  كِ لِ قتطفتها من زيارِة م  ٌل وعباراٌت اهذه ُج  
يكون  يت أنْ نيَّ  يف ،العبَّاسل يب الفضكر أذ أقف طوياًل يف هذه احللقة عند  نْ ال أريُد أ   ،ي  امِش ه  ـال رُ م  الق   ،علي  

 ،نا طويالً رِ  حديُث س   ا سيكونُ ينهحِ ق لذلك ويف وفَّ أُ  أمتىن أنْ و  ،ينيامِش ه  ـال رِ م  ل عن ق  فصَّ هناك برنامج مُ 
  .يف احلديث رُ سمُ ون   رُ سمُ ر ونُ سنسمُ 

  :كايتهِ نعود إلى بداياِت حِ  الهاشميين إذا أردنا أنْ  مر  قَ  

ُه لنُ عليه أ   وسالمهُ  اللِ  أمري املؤمنني صلواتُ   املشروع ؟يهسمِّ نُ  ماذا نريد أنْ  ،شروعهِ يف م  احُلس ني ة صر  عدَّ
ك يف عاشوراء شتِ ي   أنْ  أراد   األوصياءِ  سيِّدُ ف ،ما شئت مِّ س   ،سيين  املشروع احلُ  ،شروع الكربالئيامل ،لعاشورائيا

 نظر يل امرأةً ا :قيل  ب من ع  ل  ني ط  األوصياء حِ  سيِّدُ  !اً إعدادًا خاصَّ  هُ د  سنِي يُعِ ر  للحُ اصِ ن   ب  عِ  باشر  مُ  بشكل  
ا ر يبدأ اخلطباُء إمَّ ذك  تُ  دائمًا على املنابر وبعد أنْ  رُ ذك  تُ الَّيت و  ،تعرفوهنا يتة الَّ صَّ القِ  ،ولة من العربحُ ا الفُ ت  ولد  

 :بة األجو يبون هبذهِ نا وعلماؤنا يُ سأل مراجعُ يُ  امأو حين ،نالمائِ نا وعُ مراجعِ  ن كالم  و لأو ينق ،هم من عندهم
لون غفُ م ي  وهُ  {!لمالعِ  أصحاب   حنتم   اس أنْ  للنَّ بنيِّ يُ  فأراد أنْ  ةً اب  املؤمنني سأل عقياًل ألنَّ عقياًل كان نسَّ  أمريُ }
مة ذا عالَّ ه   :يل لهُ سأل عنه قِ  ني  ابة  وحِ بنسَّ  ف  اس حت  دخل إىل املسجد ورأى النَّ  ني  سول الل حِ ر   أنَّ  نع  

نا لماء  عُ  نا وأنَّ اجع  ر م املشكلة أنَّ  ،املشكلة هنا ،هل  هِ ن ج  م   ضر  مُه وال ي  لِ ن ع  نفُع م  لٌم ال ي  لك عِ ذ   :قال ،ابةنسَّ 
ن عقيل ذلك مِ  أمري املؤمنني طلب   أنَّ  :يذهبون مباشرةً  ،يف احلديث أهل البيتِ  ذوق  نا ال يعرفون طباء  خُ  وأنَّ 
قيل لكي ن ع  مِ  طلبف   ،أيضاً  دهُ ردِّ الكالم نُ  اذمنا منهم وهلَّ نا تعا نعتقد ذلك أيضًا ألنَّ كنَّ   نُ وحن   ؟شيء   أليِّ 



 
 7دة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عقي97: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –والعترة ملّف الكتاب 

 

3 
 

من السؤاِل عن  دَّ البُ  :والبعض يقول ، باألنسابمٌ ِـ ل عالفعقي ،اء احتام العلمبنيِّ ولكي يُ  ،العلماء  منزلةبنيِّ يُ 
هو  نا احلقيقي  سب  ن  أن  و  ،املؤمن فؤُ كُ   نةُ واملؤم ،املؤمنة فؤُ كُ   هو أن  املؤمن   أهل البيت نطقُ م  بينما  ،ب املرأةِ س  ن  

يلَّ من ب  إِ ح  أ  -عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  ادقُ كما يقول الصَّ -علي  ل يالئِ وِ لو   .!!.الء علي  إىل وِ  نتسابُ االِ 
  . علي  ادُق ابنُ و الصَّ وهُ  ،نتسايب إليهاِ 

د بع يعلمُ من س   و أنظارأ ،ألقلالفت أنظار شيعته على يُ  أنْ  ،نات أنظار  لفِ يُ  أراد أنْ  ننيمري املؤمأ
 إىل هذهِ  انأنظار   لفتيُ  نْ فأراد أ ،سنيِ راً للحُ اصِ ن   دَّ عِ أُ  اُر أريُد أنْ رَّ الك  أنا  ينأنَّ  إىلت أنظارنا لفِ يُ  أراد أنْ  ،ذلك

ما  املؤمنني لعقيل   أمريُ  قال لغايةا هذه ألجلِ  ،اصرهذا النَّ  مات لوجودِ قدِّ مُ ـئ الهيِّ بدأ يُ  الَّذيهو  هُ وأنَّ  ،قضيَّةال
 أنظارنا إىل أنَّ  ت  لفِ يُ  اد أنْ هذا أر  ل  كُ   ،زامحِ  البنني فاطمة بنتِ  ن أمِّ واج مِ مات للزَّ قدِّ مُ ـقال وكيف كانت ال

! هذا ؟اذأي  ناصر  ه ،ارُ رَّ ُه الك  ُر أعدَّ اصإذًا هذا النَّ  !بشكل  خاص سنيِ ناصرًا للحُ  دَّ عِ  يُ ريد أنْ ؤمنني يُ ملأمري ا
ه قُ لُ مْ ع  تـ   ، عمالق أيضاً ىل ناصر  إ ،اصر  نإىل  حباجة   احُلس نيُ  ،احُلس نيسريسه  الَّذيلعاشورائي العمالق ا املشروع
 لكنَّ مشروع ،أٌن آخرذلك شف ،ح سين   نازلِ ودعين من م   ،ح سين  دعين من  ،املشروع قِ لُ مع  مع تـ   يتوازى

د  عي   الَّذيمن ف ،املشروع اذه قِ لُ مْ ع  تـ   قُه معلُ مْ ع  يتوازى تـ   ،القاصر  عمإىل ن   تاجُ ي  و  ،نِي مشروٌع عمالقس  حلُ ا
 وجاء   ،عمالقاصر الذا النَّ هعداِد إل فسهِ مات بنقدِّ مُ ـئ الهيِّ يُ  الَّذيهو  ،اررَّ الك   هُ إنَّ  ؟مالق الناصرهذا العِ 
 .صلواُت الِل وسالمُه عليه رُ م  الق   العبَّاسُ 

أيضًا أنا أقرأ من  ،ةعليه يف زياراته املطلق وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  إىل زيارة أمري املؤمننيإذا ما ذهبنا 
ي بِ ى أَ لَ عَ  م  ََل سَّ الْ )-األوصياءسيِّد  ىلم ع  سلِّ عليه هكذا نُ  وسالمهُ  اللِ  لواتُ يف زيارة أمري املؤمنني ص   ،املفاتيح

 ،نمَ حْ ة الرَّ مَ لِ كَ ان وَ مَ يْ الِ وَ  نيدِّ الْ  وبِ س  عْ ى ي َ لَ عَ  م  ََل سَّ الْ  ،ةوَّ خ  األ  بِ  وصِ ص  خْ مَ الْ ة وَ وَّ ب   الن   يلِ لِ خَ ة وَ مَّ ئِ األَ 
َزاِن اأَلْعَمال َوم َقلِِّب -.!!.عليٌّ هذا-الوَ حْ األَ  بِ لِّ قَ م  ال وَ مَ عْ األَ  انِ زَ ي ْ ى مِ لَ عَ  م  ََل سَّ الْ  اْلسَََّلم  َعَلى ِمي ْ

ي نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ ) :ل  اجلاللج  ى فيِه أ  يتجلَّ  الَّذيهذا السيُف  ،وسيِف ذي اجلالل-لََل جَ  ي الذِ  فِ يْ سَ وَ  اأَلْحَوال
هاء نقرأ يف دعاء الب  كما   ،(هلِّ ك    كَ لِ ََل جَ ك بِ ل  أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ  ،يللِ جَ  كَ لِ ََل جَ  لُّ ك  وَ لَِّه جَ أَ بِ  كَ لِ ََل ن جَ مِ  كَ ل  أَ سْ أَ 

 اللِ  واتُ فوس صلالن   م وعن أنيسِ لو العُ  عن باقرِ  املروي   ،ما شئت مِّ س   باهلةمُ ـدعاء الأو  رحدعاء السَّ أو 
َزاِن اأَلْعَمال َوم َقلِِّب اأَلْحَوال-:عليهما  ذي يفُ س   هو هو عليٌّ -َوَسْيِف ِذي ال َجََلل اْلسَََّلم  َعَلى ِمي ْ



 
 7دة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عقي97: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –والعترة ملّف الكتاب 

 

4 
 

أي  علي  ! ؟أي  سيف  هذا ،اللهل  ج  ى فيِه كُ يف يتجلَّ يف وهذا السَّ س   هُ الل ل   ؟رون هذا املعىنتتصوَّ  ،اجلالل
َزاِن اأَلْعَمال َوم َقلِِّب اأَلْحَوال-:!؟هذا -(لاَل الزُّ  يلِ بِ سَ لْ السَّ  ياقسَ وَ  َوَسْيِف ِذي ال َجََلل اْلسَََّلم  َعَلى ِمي ْ

الوقت ال يكفي  ،ذي اجلالل سيُف سيفِ العبَّاس يُف ذي اجلالل و وهو س   ،اقيس  أيضًا العبَّاس اقي و السَّ  وه
 ،وحتليل متوياتا ،الكلمات حباجة إىل تفكيك معانيها هذهِ  ،لكلماتا كلمة  من هذه  لِّ أقف طويالً عند كُ  أنْ 

 الَّذيالل هو ز  للسبيل االسَّ  يي اجلالل وساقسيُف ذِ ف   ،صًا لذلكصَّ ليس مُ  لكنَّ الوقت ال يكفي والبنامجُ 
هذا  ،وري  الن   لكوت  م  ـاقي الوهذا السَّ  ،بويب  الر   ورائي  يُف العاشهذا السَّ  ،اصُر العمالقنَّ هذا ال ،اصريعد  هذا النَّ 

 .لال  لسبيل الز  السَّ  اقيوعليٌّ هو س   ،يُف ذي اجلاللعليٌّ س   هُ عدِّ يُ  الَّذيهو 

ار رَ ب ْ ى األَ لَ عَ  اهللِ  ةِ مَ عْ ى نِ لَ عَ  م  ََل سَّ الْ )-من زيارات علي  هكذا ُناطبهُ  خرىأُ  عليٌّ كما يف زيارة  و 
شوراء د  لعاعِ الل تُ  قمةُ لل ونِ ا فنعمةُ  ،ارجَّ ى الفُ  علالل الل على األبرار ونقمةُ  عليٌّ نعمةُ -ارْ جَّ ى الف  لَ عَ  هِ تِ مَ قْ نِ وَ 
هذه  يملُ  نيِ س  لحُ أي  ناصر  ل !؟ هذاعداد  إ أي   ،فيانأيب سُ  ًة على آلِ قم  ونِ  ين  سَ ح  ًة آلل عم  نِ  ،ةً قم  عمًة ونِ نِ 

هم  ، علي  غريُ  ا  ينَ سَ ح   ومن يعرفُ  ،ني  س  حُ ـل هُ عد  يُ  لِّهِ كُ عليٌّ بِ  ،هذا االهتمام عد ه عليٌّ بكلِّ يُ  الَّذياملواصفات و 
 ،عرفونم ي  هُ  (،انَ أَ  اهلل وَ الَّ إِ  يّ لِ ا عَ ك يَ ف  رِ عْ  ي َ اَل وَ ت نْ أَ  اهلل وَ الَّ إِ  يّ لِ ا عَ ي يَ نِ ف  رِ عْ  ي َ اَل ) :هم اآلخريعرف أحدُ 

عرف ي ح سينٌ  ؟اً يَّ لِ ع   من يعرفُ و  ،ينا  سَ ح  عليٌّ يعرف  ؟سينا  ح  عرف ن ي  م   ،اآلخر البعض منهم يعرف البعض  
هذا  ،اً مالقعِ  اصرُ ذا النَّ كون هي أن دَّ بُ الو  ،قالعمال اصر هلذا املشروعهذا النَّ  د  عِ يُ  ين  سَ ح  بِ  العارفُ  يٌّ لِ ع  فـ   ،عليَّاً 

 ،خرةا ويف اآللد نيايف  ،لالالز   لسبيلساق  للسَّ هو اقي السَّ  اذوه ،اجلالل يذِ  يوفِ يٌف من سُ س  هو اصر النَّ 
 ةُ عم  ر النِّ م  الق   ،رم  ن الق  ع ثُ دَّ نتح ،آل أيب طالب اءِ قَّ ن س  ُث ع  نتحدَّ  ،احُلس نيآل  اءِ قَّ ُث عن س  حنُن نتحدَّ 

هُ ُمعِ  ،أعدَّهُ  الَّذي دِّهعِ م على مُ سلِّ كما نُ   ،ةقم  ر النِّ م  الق  و  اْلسَََّلم  -:ذا نسلم عليههكو ار رَّ الك  و هعدَّه أ لَّذيا دَّ
 .ارْ ف جَّ َونِْقَمِتِه َعَلى ال-يا علي  -األَبْ َرارَعَلى نِْعَمِة اهلِل َعَلى 

 ،ه أبو الفضلإنَّ  ،الويف   اءُ قَّ لسَّ ذا هو اوه ينسَ ح   وآلِ  ين  سَ لح   دَّ عِ أُ  الَّذي مالقُ اصُر العِ هو النَّ  اذفه
  (..!!.العبَّاس)إن ه  :تصرةوبعبارة  مُ 
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-ما جرى:عرفون ريًا وت  لك كثذم عتُ وقد س  ون واألنصار ضى اهلامشي  ق   نْ ضِل بعد أرج أبو الف  خ   حني  
 د  دَّ بَ تَ ي َ وَ  ،ريّ كَ سْ ق عَ رَّ فَ ت َ ي َ  لتق تِ بت وَ هَ ذَ  تَ نْ ا أَ ذَ ي إِ خِ ا أَ يَ  :فقال ،هداء مستأذنا  الش  سيِّد وقف بين يدي 

 إالَّ  نيِ احُلس   ن عسكرِ قي مب   ماذاف (عسكري قُ يتفرَّ )ولكن  ،تكون هلا معان   كن أنْ يُ  (ليمش   دُ يتبدَّ )-يملِ شَ 
 ، كامالً راً سك  ع   ورائي  ع العاش للمشرو فعليٌّ أعدَّ  ،احُلس نيهذا هو عسكر  ،هُ عسكرُ هو  العبَّاسُ إذًا  .؟!.العبَّاس

هذا هو  ،ق َعْسَكريّ لت يَ تَ َفرَّ َوق تِ   َذَهبتِإَذا أَْنتَ  :المعليه السَّ احُلس ني  يقول لهُ  لذا ،كاملة  ًة عسكريةً وَّ قُـ و 
ج ر  خْ تَ  نْ أَ  دّ الب  وَ  انَ كَ   اذَ إِ  :قال له   ؟ءهداالشُّ سيِّد  فماذا قال له  -:احُلس نيوهذا هو جيُش  ،احُلس ني سكرُ ع  
 .عليه مه  وسَل اهللِ  وات  صل َسينِ الح   ب ماء  ألطفالِ طل  يَ العبَّاس وخرج  ،اء  ة مَ بيَ ؤالء الصِّ هَ ب لِ اطل  فَ 

نت كا  هذهِ  ،س نياحلُ فاِل ألط ب املاءلِ وسالمه عليه يف مأمورية  كي ي   اللِ  ضل صلواتُ خرج أبو الف  
 ري  ب السِّ تُ ف كُ صِ كما ت    ،دريما يُ ل كقاتِ مل يُ و ربة مأل القِ  ،ما تعرفونرات ك  إىل الفُ  هب  ذ   ،ة أيب الفضلمأموري  

ني احُلس  أطفاُل فيها بقى ي   أنْ  دَّ البُ ينيَّة احُلس  ة حو لَّ لكنَّ ال ،احُلس ني يامِ  خِ إىل ل الِقربة  وصِ يُ  اتل كان مهَُّه أنْ ق  م  ـوال
 ،اؤهاٌة يراُق م  رب  قِ  ، هبذا املشهدة إالَّ رائيَّ لوحة العاشو لْن ت كتمل الف ،قت الِقربةزِّ ومُ  ،احُلس نيهكذا أراد  ،ُعط اشى

آخر بني  كان  م عت يفطِ اٌل قُ ومِش  عة ملشر اناك قريبًا من عت هُ نٌي ُقطِ ي  طش و  لٌة من الع  ذابِ  ةٌ اسيَّ اٌه عبَّ ف  وشِ 
 :خيلالنَّ 

 من          الَ ط منَّ          ك عَ            گوم          ن س           
 

 وم                  ن طح                  ت عالمش                  رعة 
  

 
 
 

 .ويلةطها حكايتُ  اسِ العبَّ تل مق ةُ صَّ ه وقِ رأس   قد شدخ لعامودُ  وايف عينهِ  همُ والسَّ  ،اية هناك وقعتوالر 

ورة صرة هبذه الص  ُحسينًا هكذا تكون الن   رُ نصُ اصر  عمالق ي  لن   اُد علي  د  عْ هل إِ  :السؤال  هناو 
ا م  ل   ةبولو مل يكن مشغواًل بالقر  ،مشالهُ و  هينُ ع يقط  اق القربة فتُ قربًة فتُ  هر فيمألُ إىل النَّ  رجُ ي  .؟! .املوجزة

  املتمر سون رسانالفُ حَّت  بل  ،العبَّاس السِّهام كانحَّتَّ  ،كان مشغواًل بالقربة  ،الهمِش و   يقطعوا يينها أنْ استطاعو 
العبَّاس  سد هام كانت يف ج  ولكنَّ السِّ  ،يف بداية املعركة خصوصاً  ،هاموا السِّ توق  ي على أن كانوا يتلكون القدرة

  ،كان يافظ على القربة  ،هامقي السِّ ما كان يتَّ  ألنَّهُ  ؟ملاذا ،هامثرة السِّ ذ من ك  فدُه صار كالقنس  فون ج  صِ كما ي  
ما قيمة و أداًء للمأمورية وإالَّ ما قيمُة القربة وذلك  ،ربةاظًا على القِ ف  ريف حِ الشَّ  ام جبسدهِ هالسِّ  يتلقَّىكان 
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 ،ةاٌء للمأموري  د  هو أ   ؟ تصنعريد أنْ ماذا تُ  ؟احُلس نيمن املاء خليام  صغريةٌ  قربةٌ  ! وماذا تريد أْن تصن ع؟املاء
م اهُ محالعبَّاس و  ،العبَّاس رفقةِ بِ احُلس ني أنصار  بعضُ  لمأمل ي  بل العاشر ق   ،اإلمام ألمرِ  ،القائد سليٌم ألمرِ ت  و 

شهم ط  ة ع  دَّ تراكض األطفال من شِ ، عت بني اخليامضِ وُ و   ةِ يء بالقرب  ا جِ مَّ ول   ،جاء باملاء الَّذيهو وبعد ذلك 
 احُلس نيِ أطفال  ،ورةٌ كذ مو  ة معروفةٌ صَّ القِ و  ،هميلطمون على رؤوسِ  وأخذ األنصارُ  ،قطرةً ها وما شربوا قوا ماء  افأر 

 ت  أنْ  أنت   ،يل وإليك تصل اهلدايةُ  ألجل أنْ  !؟هذه أيَُّة لوحة   ،من اللوحةِ  همٌّ مُ  جزءٌ  هُ نَّ إ ،عطشواي أن البدَّ 
 ،ناأكبادِ نا ويف يف أفئدتِ  دةُ قِ تَّ مُ ـال احُلس ينيَّةُ اجلذوة  شتعل هذهِ ت  حَّتَّ  ،تصل اهلدايةُ حَّتَّ  !ين  س يحُ أنا  :تقول الَّذي

 اتهِ نيَّ ب أكباُد بُ هِ لت  ت   وأنْ  ،العطش من احُلس نيِ  ى أطفالُ يتلظَّ  أنْ  ،احُلس ينيَّةيكون هذا اجلزء من اللوحة  أنْ  دَّ البُ 
 يبقى مفوظاً ركضت ألجل أنْ  الَّذيُه منا حديث  طَّ ح   منَّا أنْ  ين  سَ ح   ءُ اجز  ؟ينا  ح سَ زينا ولكن هل ج   ،مأمن الظَّ 

 ن وصفهمالَّذيمن أنَّ أولئك  ادقة إمامنا الصَّ ايومن هنا جاء يف رو  .؟!.فه الشَّريها على صدرِ حبوافرِ ل و اخلي
 دْ ا عنِ هَ هون بِ جَّ و تَ يَ ة ف َ يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   ضَ عْ ب َ  ونَ علَّم  تَ ن ي َ ذيِ الَّ -:ةيعالشِّ  قليد عنداصب من مراجع التَّ و النَّ ب

ا كما يقول هَ ن ْ مِ  راءٌ  ب  ن  حْ نَ الَّتي ا نَ ي ْ لَ اذيِب عَ ن األكَ ا مِ هَ اف َ عَ ضْ َف أَ اضعَ أَ ا وَ هَ اف َ عَ َأضْ  اليهَ إِ  ونَ ف  ي ْ ضِ ي   مَّ ا ث  عتنَ يْ شِ 
ؤالء إنَّ هَ -:يقول إىل أنْ  ،ه الشريفنا العسكري يف تفسريِ مُ اميها إو ير الَّيت ادق روايُة إمامنا الصَّ -ةر تصادق الع

ه يال  م عِ وقدَّ  م نفسهُ دَّ ق  احُلس ني  ألنَّ  ؟ملاذا-هابِ حَ صْ أَ ين وَ ى الح سَ لَ يد عَ زِ يَ ش يْ جَ  نْ ا مِ تنَ عَ ي ْ اِء شِ ى ض عفَ لَ رَّ عَ ضْ أَ 
ة من كبار الرِّوايث عنهم ن تتحد  الَّذيا هؤالء أمَّ  ،ةت  تاب والعِ الكِ  نهجُ ظ  م  ف  يُ  ضحايا ألجِل أنْ  م أصحابهُ وقدَّ 

دمَّروا هذا  ،ا املنهجذهروا دمَّ و  موا هذا احلديث  طَّ هؤالء ح   ،يعةشِّ لهم ادلَّ ن تقالَّذي ،الشِّيعةند قليد عمراجع التَّ 
 ،أدخلوه الَّذييب اصبالفكر النَّ و  ،علم الكالم بقذاراتِ و  ،علم األصول تِ اار بقذو  ،جالعلم الرِّ  بقذاراتِ  املنهج  

حبوافر  وظهرهِ احُلس ني  درِ ن ركضوا على ص  الَّذيواين ررًا من أولئك أبناء الزَّ ض   طرًا وأكثرُ خ   أكثرُ  ملذلك هُ 
  ..حال، منضي يف حديِثنا على أيِّ  .مخيوهلِ 

ناصرًا عمالقًا هلذا  عد  ه يُ عليٌّ بعليائِ  ،هلِّ كُ عليٌّ بِ  أنت تقبل هذا، ،يعي  ها الشِّ فهل من املنطقي أي  
ذهب إىل شاطئ الفرات ويأل قربة وال ي ! أن؟تهُ صر  نُ هي  هذهِ وتكون  ،احُلس نيملشروع  ،قمالعملشروع الا
كما يـُت وقَُّع   لقاتِ يُ  أجزاًء من دون أنْ  عُ قطَّ يُ فانًا رب  م نفسُه قُ قدِّ ويُ  ،قاتل حبدود احلفاظ على القربةيُ نعم  !لقاتِ يُ 

ذه صورة من صور ه ،صرةهذه ما هي نُ  ؟صرة إذاً فأين الن   ،أعد ها عليٌّ الَّيت تِه قليلة  من قوَّ  ة  ل بنسب  ات  ق  بل  ،منه
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الَّيت صرة ولكن هل هي هذه الن   صرةل عنها نُ قُ  ، ما شئت من التعابريعبِّ  ،صورة من صور املؤاساةأو  ،الوفاء
إذا ما  قعسكري سيتفرَّ  بأنَّ  احُلس نيُ  قال لهُ  الَّذي سكرُ هل هذا هو الع   ؟أ هلايٌّ وأعدَّ هلا وهيَّ لِ ها ع  أراد  

 ،ء إىل أشالعُ ع ويتوزَّ  يتقطَّ اؤها يف الطريق ُثَّ م   راقُ ربًة يُ فقط يذهب ليمأل قِ  احُلس نيِ عسكر  هل أنَّ  ؟فُِقدت  
ما برز لَّ كُ   ؟ني األموي  بُ رعِ كان يُ   الَّذيوهذا هو االسم  ،راصر املنتظ  هو النَّ  اذوه ؟احُلس ني سكرُ و ع  ههذا 
م إىل البعض اآلخر بعضهاملعادي يش اجل قادةُ يلتفُت  ،كبرية  وقع يف القوم مقتلةً وأاحُلس ني صحاب من أ فارسٌ 

من احُلس ني إذا كان هؤالء األنصار أنصار  ؟ماذا سيحصل ،العبَّاسبرز  ماذا سيحصل إذاويف عيوهنم تساؤٌل 
 ! ؟لو خرجفينا العبَّاس فعُل فماذا سي ،وهكذا يفتكون فينا ،لكاجلبا  ة شيعتِه يرجون عليناعامَّ 

جعة ر هناك يف  ،جعةالرَّ يف  تظهرُ ا إمن   سيين  عد ها للمشروع احلُ أ  الَّيت علي    ُنصرة  يتبني  من ذلك أن  
وجود  ،اتْ ته ت  ت حلقاال زال يين  ساملشروع احلُ  .!!.مل يكتمل حلدِّ اآلن ين  احُلسي فاملشروع ،هناكالعبَّاس 

لقاٌت من حهي لتأريخ ب اعِ يَّة س يناحلُ  املظاهرُ  ،هذا املشروع لقٌة من حلقاتِ ح  هو  ،صرني يف هذا الع  سينيِّ احلُ 
سياِق  حلقة صغرية يف هي ،ةهبَّ األُ  هذهِ  لِّ يارة األربعني بكُ زِ  ،ها حلقات صغريةولكنَّ  ،عو ر حلقات هذا املش

 :جادلسَّ نا اا يقول إمامُ كمو   ،ءوصيااألسيِّد ليه من اآلفاق كما يقول س إاالنَّ  ويسريُ  ،سيين  حلقات املشروع احلُ 
  !.!.يين  س  حلُ ع او ر هذه حلقة من حلقات املشو  ،احُلس نيإىل  ،ليه من اآلفاقس إاالنَّ  يسريُ 

 ،وزهق الباطل جاء احلق   أنْ  ،يين  س  أخرى من حلقات املشروع احلُ  لقةٌ يحة يف شهر رمضان هي حوالصَّ 
كن ع بني الر  باي  وإماٌم يُ  ،سيين  أخرى من حلقات املشروع احلُ   البيداء حلقةٌ يف  سفُ واخل   ،نس  احل   ة ابنُ جَّ احلُ  رج  خ  

 إمامُ هو  قالدة املشروع احلسيين   عنيُ  ،عنُي القالدةو  ،هو تاج احللقات اذن هس  ة ابن احل  جَّ نا احلُ واملقام إمامُ 
ي دِ اقَ ر   تْ فَ ن َ  كَ ت  بَ يْ غَ دي يِّ سَ -ةجَّ احلُ  ب اإلمام  اطِ يُ -يدِ يِّ سَ )-:اطبهيُ وهو ادق يقول إمامنا الصَّ  ،نامانِ ز 
عنُي القالدة يف  ،عنُي القالدةهو هذا -(ياتِ يَ يَّام حَ أَ  ه  ت  مْ دَ خَ لَ  ه  ت  كْ َر دْ أَ  وْ لَ )-:يقولو -(يادِ هَ مِ  يَّ لَ ت عَ قَ ي َّ ضَ وَ 

حني نقرأ يف الدعاء  ،الرَّجعةوهرٌة كبريٌة تنتظرنا يف ناك ج  احللقات ولكن هُ  هذهِ  لِّ بعد كُ  ،يين  س  املشروع احلُ 
كان أمري   ؟هو قتيل العبة احُلس ني-ةرَ ب ْ يل العَ تِ قَ )-الث من شعبانالثَّ اليوم  يف املروي عن إمامنا العسكري  

هو  احُلس ني ،لِّ مؤمنة كُ ْب  يا ع   :كلَّما نظر إليه يقول لهُ   ،بُ ك    وإىل أنْ  صغرهِ  امِ أيَّ  نذُ ر إليه مُ ظ  ما ن  لَّ  كُ نيناملؤم
َرة-:ؤمنلِّ م  ة كُ ْب  ع   هو  عليٌّ  ؟صرةمدَّه بالن   الَّذيمن -(ةرَّ كَ الْ  مَ وْ ة ي َ رَ صْ النُّ بِ  دِ وْ د  مْ مَ ة الْ رَ سْ األ   يِّدِ سَ وَ  قَِتيل الَعب ْ
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 صلواتُ العبَّاس ُق ب  ع  هنا يفوُح  ،سيين  هذا هو العسكر احلُ  ،صرةلن  ا هي هذهنعم  ،صرةالن  هي هذه  ،الذي أمد ه
َرة-:ياينأل كِ ي   العبَّاسِ طر شم  عِ العبارات أ   هذهِ  حني أقرأُ  ،ُهنانا هُ  ،عليهوسالمه  اللِ  ة رَ سْ األ   يِّدِ سَ وَ  قَِتيل الَعب ْ
َرة-:أنت هكذا تقول ،احُلس ني ؟من هو املمدود-ةرَ صْ النُّ بِ  دِ وْ د  مْ مَ الْ  سرة األُ  ،ةسر  األُ -ةرَ سْ األ   يِّدِ سَ وَ  قَِتيل الَعب ْ

هو والد  ،يءنفس الشَّ  ةت  الكتاب والعينسرة يعواأل باالكت ،العتة الطاهرة ،العتة يناألسرة يع ،اهرةالطَّ 
َرة-:عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  ينٌ سَ ح   ؟من هو والدها ،العتة  مَ وْ ة ي َ رَ صْ النُّ بِ  دِ وْ د  مْ مَ ة الْ رَ سْ األ   يِّدِ سَ وَ  قَِتيل الَعب ْ

 ،عليه وسالمهُ  صلوات اللِ  العبَّاسُ  ،العبَّاس صرة هيالن  و  ،هبا د  صرة ي ُ هناك نُ  ،هو املمدوداحُلس ني -رَّةكَ الْ 
ليٌّ مثالً هل أعدَّ ع   ،رم  هو الق   ؟من هو رااألنصسيِّد و  ،ه معهيرجع ويرجُع أنصارُ احُلس ني  ،ثنادِّ ات حتُ الرِّواي

يب ألكنَّ إعداد  ،حبسبهِ  ُه كال ً أعدَّ شيعت  يٌّ لِ ع   ؟ضلِ عدَّ أبا الف  كما أ  احُلس ني  صرة لنُ  ظاهر األسدي  ابن م   بيب  ح  
 دودًا هبذهِ م  احُلس ني نِي وسيكون س  صرة املعدَّة للحُ هذه هي الن   ،بنفسهِ  هُ ر  شاعليٌّ بو  ،آخر شيءٌ هو ل ضالف
َرة-:صرةالن   أليب  وي  ل  معىن اإلعداد الع  ى هناك يتجلَّ -رَّةكَ الْ  مَ وْ ة ي َ رَ صْ النُّ بِ  دِ وْ د  مْ مَ ة الْ رَ سْ األ   يِّدِ سَ وَ  قَِتيل الَعب ْ
 نصرُ د يل فارسًا يلِ ولة من العرب كي ت  حُ ا الفُ ت  ولد   مرأةً انظر يل اِ  ،صرةى معاين الن  وهناك تتجلَّ  ،العبَّاس ضلِ الف  

 .الرَّجعةى يف تتجلَّ  ،ىصرة هناك تتجلَّ هذه الن   ،بكربالء احُلس ني  

ة سون أمهي  تتحسَّ  ؟اً متلكون ذوقًا علويَّ  ،كم ذوق علوي  عند  ؟ال أم الرَّجعةِ  ة  ون أمهيَّ سبدأمت تتحسَّ 
 بب أخذتُ هلذا السَّ  ،الرَّجعةة كم بأمهيَّ ر  شعِ أُ  ين أستطيع أنْ لَّ عأنا اختُت العبَّاس واختُت هذه اللَّوحة  ؟الرَّجعة

 ألنَّ  ،يل باآلخرين ال شأن  و  ىلو األني بالدرجة يِّ نيسب احلُ اطِ خ  أُ  يننَّ وخصوصًا إالشِّيعة وس فُ نُـ  وحة ألنَّ اللَّ  هذهِ 
ا جنود اإلمام املهدي  كما أعتقد أنَّ   ني للحسيني  حاضنة   ناعةُ كما أعرف هو صِ   يين  سشروع احلُ امل يرجون من إمن 

ينيَّةسة املؤسَّ  بسببِ  اصيب  النَّ  كرِ ة بالفِ ملوثَّ لألسف لكنَّ عقائدهم  ،احُلس ينيَّة ةِ هذه احلاضن  أثري   فأردُت أنْ  ،الدِّ
 نِ ائِ فَ دَ  ةِ رَ اثَ ِلِ -؟:شيء   أليِّ -اءيَ بِ نْ األَ  ثَ عَ اهلل ب َ  نَّ إِ )-:ذا نقرأ يف كلمات أمري املؤمننيكحنن ه ،مأذهاهن  

ثَارَِة َدفَاِئِن الع ق ول-كنوز  يندفائن يع-(ولق  الع   نا هي وظيفتُ  ،ُم مَّد آل   مل حديث  ن نقول حنالَّذين وحن  -ِلِ
 ،رون واملنتظراتاملنتظ ،اتسينيَّ احلُ  نيون وأنتَّ يسها احلكم أي  يف عقولِ احُلس ينيَّة الدفائن  ثري  أُ  أنا أريد أنْ  ،هذه

لب لو نظرمت بعنِي الق   ،اسيةعبَّ الاللوحة  هذهِ هي فائن الدَّ  وسيليت يف إثارة هذهِ و  ،احُلس ينيَّةثري الدفائن أُ  أريد أنْ 
 :لعباراتا هذه معاً  نتابع ،العبَّاسبارات يف زيارة العِ  الوجدان إىل هذهِ  بعنيِ و 
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َنَك َوبَيَن َماِء الف ْرات الصورة الواضحة يف ي ه ،والعطش ،راتماء الفو  ،املاء-َوَلَعَن اهلل  َمْن َحاَل بَ ي ْ
َنَك َوبَيَن َل ب َ َمْن َحا َوَلَعَن اهلل  -:بعد ذكر ماء الفرات مباشرةً  ،اسلعبَّ ا هنا مع واخلطابُ  ،سيين  املشهد احلُ  ي ْ

 أبو ،ه أبو الفضلل بِ قُتِ  ذيالَّ تل ق  هذا الكلم   ظُ بِ تل  ق  وهل هناك من -َأْشَهد  أَنَّك  ق ِتْلَت َمْظل وَما   ،َماِء الف ْرات
ل قُتِ  ،وياتملستا ًا جبميعل مظلومتِ قُ  لقد ،قتلحَّتَّ افظ على القربة ي أن لو حا ،ته شيئاً ز من قوَّ بِ الفضل مل يُ 

 بالعنوان ل مظلوماً تِ قُ  ،لعقائدياوان العنب ،اهرينالطَّ  ر ابنُ ر املطهَّ اهِ فهو الطَّ  ،مظلومًا بالعنوان العقائدي
ما برز من حُلس ني ا عسكرُ  ،س نياحلُ  سكرُ ا عته هذوَّ ز قُـ بِ ه مل يُ فإنَّ  ،سكريظلوماً بالعنوان الع  ل م  وقُتِ  ،العقائدي

م لِ ظُ  ،ري  املستوى العسكب ،ستوىامل ل هبذاتِ قُ فـ   ،ربةالقِ  كان مشغواًل حبفظِ   ،ته شيءته شيء ما ظهر من قوَّ قوَّ 
 عوقو  ،هُ ال  قطعوا مِش و  هُ عوا يين  طق   حني   باملستوى اإلنساين   ل مظلوماً تِ قُ و  ،ي  باملستوى العسكر  ل مظلوماً تِ قُ و 
 ، بأيديهمآلة   ربوه بكلِّ ض ،املطركهام  والسِّ   حلقهِ يف همُ السَّ  وقع  و  ،يف عينه همُ السَّ  وقع  و  ،هلعامود على رأسِ ا

مل و ربة ته عن القِ وَّ ق دافع بكلِّ يُ بَّاس الع وجدوا أنَّ  امحين ،املاء إىل اخليام اول إيصال  يالعبَّاس  ا أنَّ ا وجدو محين
لعنوان بامظلومًا اس العبَّ ل تِ قُ فـ   ،مكان لذلك احتوشوه من كلِّ  ،املقاتلني جاِل ودفعِ الرِّ  تلِ يكن بصدِد ق  

هذه  بكلِّ  !ساين  نإلعنوان الومًا بالمظالعبَّاس ل تِ وقُ  !ري  ان العسكو مظلومًا بالعنالعبَّاس ل تِ وقُ  !العقائدي  
 ،لفراتا فماءُ  ،مع هناجتت يناملع هذه ارات ألنَّ لفُ  اكر ماءِ ذ  بعد ةً ر العبارة مباش لذلك جاءت هذه ،العناوين

 افعد الَّذيهو  وماء الفرات ،ةأموري  ملا ذهالعسكرية هب تهُ ت قو  وهنا حتجَّم ،إىل الفرات لذهابِ ل العبَّاسِ  ةُ أموري  مو 
ينهم وبني ماء نعوا فيما بم  و  ،لبشعةطريقة اتلوه بتلك الق   ،لم اإلنساين  لظُ ن اقي وكاي ما ل  قِ ل  العبَّاس حَّتَّ  عنهُ 

 .!!.صيلها تفابكلِّ احُلس ني المة لك هي ظُ وتِ  ،احُلس ني وآلِ احُلس ني منعوا  ،فراتال

َنَك َوبَيَن َماِء الف ْرات َوَأنَّ -:العبارة تًة تأر مباش-َأْشَهد  أَنَّك  ق ِتْلَت َمْظل وَما   ،َوَلَعَن اهلل  َمْن َحاَل بَ ي ْ
مثلما -ا َوَعدَك مَوَأنَّ اهلل م ْنِجٌز َلك م مَ -:اآلت سيأت لكن   ، هذا جرىصحيح أنَّ -اهلل م ْنِجٌز َلك م َما َوَعدَك م

يف كربالء يف  ،ن اآلن يف عاشوراء يا أبا الفضلحن صحيحٌ  ،قهذا األمر سيتحقَّ  ،نيس  رًا للحُ ناصِ  أعدَّك عليٌّ 
 زالُ الزال النِّ و  ،الصورة األوىلهي هذه  ،لقة األوىلاحل هي لكن هذهِ  ،جرى الَّذيوالستني وجرى  اديةة احلن  السَّ 

 ِجْئت َك يَا اَْبَن َأِميرَ  ،مَأْشَهد  أَنَّك  ق ِتْلَت َمْظل وَما  َوَأنَّ اهلل م ْنِجٌز َلك م َما َوَعدَك  -:زالبداية النِّ هي هذه  ،طويالً 
العبَّاس زور ن حننُ -ِجْئت َك يَا اَْبَن َأِميِر اْلم ْؤِمِنين-:فضلئُتك يا أبا الجِ  ،كئتُ  جِ يعي  أنا أنا هذا الشِّ -اْلم ْؤِمِنين
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أبداً ال فارق بني من يطوف حول ُشبَّاكِه الشَّريف اآلن وبيين أنا اجلالس  ،واءس   د  على ح   يدعب ومن من قريب  
اْلم ْؤِمِنين َواِفَدا  ِإلَيك م  يَا اَْبَن َأِميرَ ِجْئت َك -:العبَّاسهو العبَّاس نفس الشيء  ،أمام الكامريا يف لندن ُهنا

 ،ةمعنوي   صرةٌ عد ة يف هذا احلال وهي نُ صرت مُ نُ -َوقَ ْلِبي م َسلٌِّم َلك م َوتَاِبع وأنَا َلك م تَاِبٌع ون ْصَرِتي َلك م م عدَّة
-ةة املادي  جلسدي  صرت انُ  ،ك رايتُ ف  رِ حني ت   ،فضلمعك يا أبا ال ك إذا ما رجعتُ  رايتُ ف  رِ ني ت  حِ عدَّة صرت مُ ونُ 
ا  دَ رِّ جَ م   َشاِهَرا  َسْيِفي م ْؤَتِزرَا  َكَفِني يرِ بْ ن ق َ ي مِ نِ جْ رِ خْ أَ فَ -:عاء العهديف د-ينِ فَ ا  كَ رَ زِ تَ ؤْ ي م  رِ بْ ق َ  نْ ي مِ نِ جْ رِ خْ أَ وَ )
 ،األمر صاحبِ  ا طلعةُ هنَّ إ-(ةيدَ شِ الرَّ ة عَ لْ ي الطَّ نِ رِ أَ  مَّ ه  اللَّ  ،يادِ البَ وَ  رِ اضِ ي الحَ ي فِ اعِ الدَّ  ةَ وَ عْ دَ  ا  يَ ب ِّ لَ ي م  اتِ نَ ق َ 

ه بِ  ولُ طُ ن وي  س  ة ابن احل  جَّ احلُ  منِ اجعني يف ز  يكون من الرَّ  الَّذيهنيئًا هلذا  ،شيدةر   لعةٌ أيضًا ط   العبَّاسِ  لعةُ وط  
  .معهمحاضراً  يكونُ  وهنيئاً ِلم ن ،العبَّاسيب الفضل جعة أهم تطول إىل ر  فالراجعون أعمارُ  ،مرالعُ 

ك م اِبٌع ون ْصَرِتي لَ م َوتَاِبع وأنَا َلك م تَ َسلٌِّم َلك  ِبي م  قَ لْ ِجْئت َك يَا اَْبَن َأِميِر اْلم ْؤِمِنين َواِفَدا  ِإلَيك م وَ 
ويف  الرَّجعة عكم معكم يف معكم اآلن وم معكم-مَعك  َوه و َخير  ال َحاِكِمين َفَمَعك م مَ  م عدَّة َحتَّى َيْحك م اهلل  

معكم أنا  ،رةباآلخ هلا القةال ع هِ هذ-ك مَفَمَعك م َمَعك م اَل َمَع َعد وِّ -:معكم معكم ،من األحوال حال   كلِّ 
يف القيامة و  اآلخرة يف هُ ألنَّ -ك مد وِّ عَ  َمَع َفَمَعك م َمَعك م اَل -: معكم باختياريأيضًا إينِّ الرَّجعة باختياري ويف 

 ،ايف الدنيهو يار االخت ،ولئكمع هؤالء أو مع أ ن يكوننسان أتار اإلوجد هناك اختيار كي ي  بى ال يُ الكُ 
-:ةاآلخر  ن شئوناتِ مهي جعة الرَّ  إىل أنَّ  بعُض علمائنا ال كما يذهب ،يف الدنياهي جعة لرَّ  ابأنَّ  ولذا أقولُ 

 ك وأمتىنَّ ذل  أعتقدُ إينِّ فا أبا الفضل يستعود -ِنينْلم ْؤمِ ا نمِ َمَعك م َمَعك م اَل َمَع َعد وِّك م ِإنِّي ِبك م َوبِِإيَاِبك م فَ 
 .ودستع ،ستعود-ِإنِّي ِبك م َوبِِإيَاِبك م ِمَن اْلم ْؤِمِنين-: أكون معكأنْ 

ك م ِمن ِبَمن َخاَلَفك م َوقَ تَ لَ ْؤِمِنين وَ اْلم   نك م مِ ِإنِّي ِبك م َوبِِإيَابِ َفَمَعك م َمَعك م اَل َمَع َعد وِّك م 
هُ أ   لَّذياشورائي لعاا عو ر شاصِر للم  مالق النَّ ا البطل العِ يف زيارِة هذ   مر  ونست-الَكاِفرِين احُلس ني صرة نُ الكرَّاُر لِ  عدَّ
 نَ يْ ب َ وَ  كَ نَ ي ْ ب َ ا وَ نَ ن َ ي ْ ب َ  هلل   اعَ مَ جَ فَ -:ةار يلزِّ اونقول كما تقول  يارتهِ راءة زِ يف قِ  مر  ستن   ،ليهع   وسالمهُ  اللِ  صلواتُ 

َنَك َوبَ يْ َمَع اهلل ب َ َفجَ -جعةالرَّ يف  هي لز املنا هذهِ -ينتِ بِ خْ م   ال لِ ازِ نَ ي مَ فِ ه ائِ يَ لِ وْ أَ وَ  ِلهو َرس   نَ َنا َوبَ ي ْ َرس وِله  نَ ي ْ
 .الرَّجعةيف  هذهِ -ِفي َمَناِزِل ال م ْخِبِتينه َوَأْولَِيائِ 
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يف هذا  ،الزِّيارة خرِ آكون يف ذي يعاء الَّ يف الد   ،آخر قطع  واجلنان يأت يف م   آلخرةا احلديث عن ألنَّ 
 .(كائِ يَ لِ وْ أَ ك وَ ولِ س  رَ  ينَ بَ ه  وَ ينَ بَ ي وَ نِ يِ بَ ف رِّ عَ وَ  ،نانَ ي الجِ ِه فِ ائِ آبَ  عَ مَ وَ  ه  عَ ي مَ نِ رْ ش  احْ وَ )-:؟الدعاء ماذا تقول

َنَك َوبَي-:ا هذا املقطع هناأمَّ  نَ َنا َوبَ ي ْ العبارة  هِ ذه-ينال م ْخِبتِ ِفي َمَناِزِل ه َأْولَِيائِ وِله وَ َرس   نَ َفَجَمَع اهلل بَ ي ْ
ديث عن يوم حني يكون احل ،ل البيتم أهحن واضح يف كالوهذا اللَّ  ،إليها تُ لتف  وال يُ  ،الزِّيارةاً يف دَّ دقيقة جِ 

ء وليست ا شيينعرفة الدم ،نيادال نا نعرفهم يفنَّ ل إو قد تق ،عرفهم يف يوم القيامةن   القيامة يأت احلديث أنْ 
الدنيا  عرفةُ م ،هلا  قيمة  ا الينلدا رفةُ فمع إذا بقينا على معرفة الدنيا ، يف القيامةىل معرفة  إحنتاج  حننُ  ،مبعرفة

رفناهم يف القيامة ما ع رفهم يفسنع ينالَّذ ،آخر فمعرفتهم يف القيامة شيء ،يامةنعرفهم يف القِ  تكون سبباً ألنْ 
تلف رفتهم هناك ختمع ،ناكتهم ه معرف إىلحباجة   نُ ك حنلذل ،اً الدنيا ما كانت شيئمعرفتهم يف  ألنَّ  ،الدنيا

 ،كلة فينااملش ،رةخ اآليفرفتهم عىل متسوقنا إو  معرفتهم يف الدنيا تقودنا لكنَّ  ، كبريًا عن معرفتهم هنااً الفاخت
ائِِه ِفي الِجَنان آبَ ه  َوَمَع ي َمعَ ْحش ْرنِ َوا-:واحدة حقيقةٌ و واحدة  طينةٌ و واحد  ورٌ م نُ م هُ  هُ قص فينا وإالَّ النَّ 

-:الرَّجعة عامل يف ملخبتنيا عن منازلِ  ثدَّ طع يتحملقالكن هذا -َوَعرِّف بَِيِني َوبَيَنه  َوبَيَن َرس وِلك َوَأْولَِياِئك
َنَك َوبَينَ  نَ َنا َوبَ ي ْ  .ين ال م ْخِبتِ َناِزلِ مَ ي فِ ه َرس وِله َوَأْولَِيائِ  َفَجَمَع اهلل بَ ي ْ

د فيها عدِّ إمام زماننا أصدر لنا زيارًة يُ  ،هداءهناك زيارة الش   ،هداءسة زيارة الش  املقدَّ احية يف زيارة النَّ 
هؤالء  ،ر القلبطهِّ يُ و  ،سانر اللِّ طهِّ األساء يُ  هِ كُر هذذِ  ،م عليهم بأسائهمسلِّ م ونُ زوره  هداء كي ن  أساء الش  

 يرِ مِ أَ  نِ ابْ  بَّاسِ عَ الْ ى لَ عَ  م  ََل سَّ الْ -ضلم على أيب الف  نسلِّ  نُ وحن  الزِّيارة ا جاء يف هذه مَّ مِ ف ،احُلس نيأنصار 
 ،بداً جع أللسَّ  راعاةً يس مُ مت الغد على األمس لدِّ وقُ -هسِ مْ ن أَ ِه مِ دِ غَ لِ  ذِ ه اآلخِ سِ فْ ن َ بِ  اه  خَ ي أَ اسِ وَ م  ن الْ ينِ مِ ؤْ م  الْ 

ب الكالم وفقاً رتِّ أنا يكن أن أُ  ،املعاين نو دمون يقصأهل البيت هكذا يتكلَّ  ،أساساً السجع رتِّب وفقاً للمعىن
املعصوم ال  ،للمعصوم بةلنسابولكْن  ،بسبب قصورنا يف التعبري ،مكن ،الكاتب ،األديب ،اعرالشَّ  ،جعللسَّ 

 دُ غ  فـ   ،ينينظر إىل املعافهو  ا املعصومأمَّ ، ة ً جالي   كالمِ عطي للاً كي نُ م  هِ جع مُ ى السَّ نر  حننُ  ،اً همَّ جع مُ يرى السَّ 
اْلسَََّلم  َعَلى اْلَعبَّاِس اْبِن َأِميِر اْلم ْؤِمِنين اْلم َواِسي -:الرَّجعةفهو  دهُ ا غ  ه عاشوراء أمَّ أمسُ  ،و األهم  هالعبَّاس 

ِلَغِدِه ِمن  اآلِخذِ -:الرَّجعةأمام ه  ،دلغ  ا هُ مام  ولكن أ   ،أخذ من األمس وه-ِلَغِدِه ِمن َأْمِسه بِنَ ْفِسه اآلِخذِ  َأَخاه  
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-كان واقياً و نعم كان فاديًا -الَفاِدي َله  اْلَواِقي-يف عاشوراء قام بهِ  الَّذيهذا -ياقِ وَ الْ  ه  ي لَ ادِ الفَ  َأْمِسه
 أو-ادقَّ وَ  نَ يد ابْ زِ يه يَ لَ اتِ قَ  اهلل   نَ عَ لَ -عت يداهطِ وقُ -اهدَ يَ  ةِ عَ وْ ط  قْ مَ الْ -ب املاءلِ سعى كي ي  -هائِ مَ بِ  يهِ لَ إِ  اِعيسَّ ال
 : عنها قبل قليلثتُ حتدَّ الَّيت ورة الص   هذهِ -يائِ يل الطَّ فَ الطُّ  يم ابنَ كَ ح  و يم أو كِ حَ وَ -سخيف بعض الن   (ادقَّ ر  )
 .ىع  ا س   م  إالَّ  نسانِ هل للِ و   لُيح اِفظ  ع لى الِقرب ة، عيهُ ل س  ذ  ب  و  ،ءلب املااس سعى كي يعبَّ ال

 ،ِعي ِإلَيِه ِبَمائِهالسَّا ،اِقي اْلوَ ي َله  الَفادِ  ،بِنَ ْفِسه َأَخاه  اْلم َواِسي -هذه صورة ما جرى يوم عاشوراء
ِلَغِدِه  اآلِخذِ -لغدل يأخذُ  سمن هذا األم ،مسهِ أورة هي يف الص   هذهِ  ،رتج  الَّيت ورة الص   هذهِ -اْلَمْقط ْوَعِة َيَداه

ة رَ ب ْ عَ الْ  يلِ تِ قَ ) :يناعل كما مرَّ   ،يهلع مهُ وسال اللِ  صلواتُ احُلس ني يد  هبا الَّيت صرة ا الغد فهو الن  مَّ أ-ِمن َأْمِسه
يف يوم والدة  من شعبان الثِ  الثَّ يف قرأيُ  يالَّذو العسكري  احلسننا مامِ عن إ ِء املروي  ايف الدع-ةرَ سْ األ   يِّدِ سَ وَ 

َرة َوَسيِِّد األ ْسَرة-هداءالش  سيِّد   (.ةرَّ كَ الْ  ومَ يَ  ةرَ صْ النُّ بِ  ودِ دَ مْ مَ الْ  قَِتيِل اْلَعب ْ

  ؟ىمتى ستتجلَّ العبَّاس صرة ن  ورة الكاملة لِ إذا  الصُّ  

 ،من أمسه لغدهِ  ذِ واآلخِ  نفسهِ نِي بس  ي للحُ قهو الوا العبَّاسُ -ِلَغِدِه ِمن َأْمِسه اآلِخذِ -:ى يف غدهِ تتجلَّ 
يف  العبَّاسُ  ،اساً عبَّ  سُ العبَّا يكونُ ينئذ  س  وح ،جعةالرَّ ة تالحظون أمهيَّ  ،الرَّجعةنا هو أمام   الَّذي دُ نا والغ  أمام   فالغدُ 

سيِّد و  ،ةتب اللغجعوا كُ را ،سوداأل نهُ م ملاذا تفر   ؟هذا أي  أسد   ،منه األسود تفر   الَّذياألسد هو  غة العربلُ 
 :معناههو هذا  غة العربيف لُ  العبَّاسُ  ؟زافاً اختار هذا االسم هكذا جُ فهل ار هذا االسم األوصياء حني اخت

ه دِ غ  لِ  خذ  سُد قد أ  ذا كان هذا األوإ ،اررَّ ك  ال يدرةُ دَُّه ح  ع  فإذا كان هذا األسُد أ   ،منه األسود تفر   الَّذيألسُد ا
 .لرَّجعةايف  تهُ تخفق راياس احُلس نيِ عسكر إذاً  ،الرَّجعةى يف صرُة ستتجلَّ والن   مسهِ من أ

 ؟العبَّاسكيف يعود   

 :اعرلشَّ ا فُ ال كما يصِ مالشِّ  على منيالي   ب  ل  اس وقد قـ  للعبَّ  ني نرسم صورةً اآلن حِ  نُ رون حن  هل تتصوَّ 
 .مطِ صد للرؤوس وي  وغاص يف األوساط ي  

 اصمال وغَ   عل   ى الشِّ    م   ينَ اليَ  بَ لَ   ق َ 
 ف                                                                                                                                                      ي

 

 لل   ر وس ويحط   م   األوس   اِي يحص   د    
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 :املشهورةجعفر احلل ي يف ميميتِه سيِّد كما يقول .. مما راعهم ما راعه

 م  يغَض   م ا راعه  م م ا راعه  م إالَّ تقحُّ م  
 

 ِدم  م   لفظ   ه  وي دَ  َغي   ران َغي   َران ي عِج   م    
 ىالرتَق      المج     رَّةِ  ه     رَ قى نَ ول     و اس     تَ  

 
 لَّم  ه إليه             ا س              ذابِل              وطوي             ل   

  ؟العبَّاسعوُد كيف سي 

 ،جبناحنيعبَّاس اليعود س ،أقول ذيالَّ أنا  ستُ ل  و ات تقول الرِّواي ،ة جبناحنيرَّ هذه املالعبَّاس سيعود 
 .ضاعفةومُ  ضاعفة  مُ  ة  يعين بقوَّ 

 م اهلل  حِ رَ -جادثنا عن إمامنا السَّ دِّ دوق يُ يخ الصَّ كتاب اخلصال للشَّ   (كتاُب اخلصال) هذا هو
جاد اإلمام السَّ  ،بَّاس ابن عبد املطلبع وليس عن العلي   عن ابنِ  ثُ أحتدَّ  يننَّ إِ أي -(يَعِني ِاْبَن َعِليّ ) بَّاسالعَ 

 ه  لَ دَ بْ أَ اه فَ دَ ت يَ عَ طِ ق  تَّى حَ آثَ َر وأَبْ َلى َوَفَدى َأَخاه  بِنَ ْفِسه  دقَ لَ ف َ  (يَعِني ِاْبَن َعِليّ ) بَّاسالعَ  رَِحم اهلل  -:يقول
 العبَّاس يعين اآلن-بالِ ي طَ بِ أَ  بنِ اِ  رِ عفَ جَ  ل لِ عَ ما جَ ة كَ نَّ جَ ي الْ فِ  ةِ كَ ئِ ََل مَ لْ  اعَ ا مَ مَ هِ بِ  ير  طِ ين يَ احَ نَ ا جَ مَ هِ اهلل بِ 

اجلناحني  أعطاهُ  الَّذي ألنَّ  ،طعاً سيأت جبناحنيق   ؟ال ت جبناحني أمسيأالرَّجعة فحني يعود يف  ،يلك جناحني
ة يف احلوزة وال املرجعيَّ  ،خذهن من عندهوآالعبَّاس  تعارك معوأ] اجلناحني مثاًل أعطيتهُ  الَّذيأنا  ستُ ل   ،اللهو 

الل  ،هو الل اجلناحني العبَّاسأعطى  الَّذي ،اجلناحنيمنه يقطعون و  هبكلمة ويقطعون راتب  العبَّاس م لَّ مثاًل يتك
  راتبهُ م   ل  قِ ت  و إىل الوراء  لعباس سريجعُ  اأم هل أنَّ  ؟العبَّاسمن  اجلناحني هل يأخذُ ف ،هو أعطى للعبَّاِس جناحني

ر عن ذك  ثٌل يُ ناك م  ثل هُ م  ـوم  كما يف الي   لِّ حاهلم يف كُ  ةيعالشِّ  الِ كح    ،الشِّيعةأعين  ،ةمَّ ألُ  اهذهِ  كحالِ   ،ناكحالِ 
العبَّاس فالل أعطى  ،حال   على أيِّ  ،وأحوال البعري ،كحال شؤونات البعري  ،ات البعرينالبعري وعن بعض شؤو 
ير  ِبِهَما َمَع اْلَمََلِئَكِة ِفي اْلَجنَّة َكما َحتَّى ق ِطَعت َيَداه فَأَْبَدَله  اهلل ِبِهَما َجَناَحين َيطِ -:جناحني اإلمام يقول

أنتم اآلن  !ر سخيفهذا تصو  فمن ريش  بأجنحة  العبَّاس ا و ر ن ال تتصوَّ لك ،جعفر أيضاً -رَجَعل لِ َجعفَ 
ُتالحظون كيف ُيصوِّرون اإلنسان حني  هذه األفالم ،نمابات أو  ،مانينما مثل أفالم سوبر السِّ  تشاهدون يف

هذا  ،كلالشَّ  اذيظهروا هب أنو املالبس  يلبسوا هذهِ  ون أنْ بعض النَّاس يب   ،اسه النَّ بِّ يُ  الَّذيالشكل  اذيطري هب
ني طيه جناحاألقمار أبو الفضل الل سبحانه وتعاىل يع رُ م  فما بالكم وق   ،ما هو بشيء حقيقي ،ثيلوهو مت
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 ،اذر الصورة هكالكالم ليس صحيحًا أن نتصوَّ  ،ًا ومشاالً ال يلك يين هُ نَّ  أينهذا ال يع ،وضًا عن يينه ومشالهعِ 
 . ومن األرضمن اجلوِّ  العبَّاسُ  تيهمُ فسيأ ،عليه وسالمهُ  اللِ  اس صلواتُ للعبَّ  ضافُ يُ  يضٌ هذا ف  

 ..كمُ ثارت كالبُ  إنْ  بين أمية  

لكاظم  وهويل جلشعر لشعراء واا يقوله الَّذيهي دون احلقيقة ولكن هذا هو  قصيدة جيلة وإنْ 
 :األزري

 مبَنِ           ي أ ميَّ           ة إْن ثَ           اَرت ِكََلب ك            
 

 َض       رِ م   لَيثَ       ا  ِم      ن بَنِ      ي فَ      إنَّ للثَّ      ارِ  
  . عليهم جيعاً ة واملعاين تنطبقُ جَّ يشري إىل اإلمام احلُ  

 َس     د  أَي     َن المف     رُّ بَن     ي س      فَيان ِم     ن أَ 
 

 د رِ يَ     لَ    و َص    اَل بالَفلَ    ِك ال    دوَّاِر لَ    م 
اَحين َيِطير  ِبِهَما َجنَ  ه  اهللْبَدلَ فَأَ -:جادهذا كالم اإلمام السَّ  ،من فوقهم ومن حتتهمالعبَّاس سيأتيهم  

ك تل   فِ ة يف ذلك العامل  وَّ تلك القُ إذا كان ي   ،العامل هذا ىلع تبةً مة رُ دِّ قة متاجلن  -ِبِهَما َمَع اْلَمََلِئَكِة ِفي اْلَجنَّة
ولكن  ،طريه ينانِ ن يف جِ اآلبَّاس الع ،ةنَّ اجل ملِ عا دون  هو الرَّجعة فعامل  ،يف هذا العامل اعفةً ة ستكون مضوَّ القُ 

احُلس ني سكُر م ع  ة يأتيكاملرَّ  هذه !ةرب  قِ  قاتل عنيُ  لن ة حني يأتيكم إنَّهُ ملرَّ ا هذه .!!.قادمالعبَّاس فون أين تول  
 سهُ اِ  الَّذيي وسِّ دا الكائن القُ هاِت هذن جِ جهة  م لِّ ن كُ مِ  ةِ صرة العلويَّ الن   ُر ينابيعُ ستتفجَّ  ،بوتهِ ج   لِّ كُ بِ 

 .كممن حتتِ وُمقِبالً كم ن فوقِ راً مِ تيكم طائِ سيأ ،العبَّاس

 َس     د  أَي     َن المف     رُّ بَن     ي س      فَيان ِم     ن أَ 
 

 د رِ يَ     لَ    و َص    اَل بالَفلَ    ِك ال    دوَّاِر لَ    م 
ورة موجزة ه صُ وهذ ؟جعةالرَّ  ة  يَّ أمهعرفتم وهل  ؟هاها وبذوقِ م بطعمِ ستُ أحس  هل  ؟الرَّجعةمعىن  عرفتمهل  

وضوع ها عن هذا املبكامل ن احللقةُ ولكن ستكو ل أكثر أفصِّ  ي أنْ كان بودِّ ،للتفصيل جمال  ال إذ متصرة و اً دَّ جِ 
 .ديثياف حمللم أطر أُ  وأنا أحاول أنْ  ،وستطول وتطول احللقاتوبالتايل هناك مطالب أخرى 
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ا ينَ دِ اهِ شَ م   هِ و ج  و  ا وَ نَ هِ و ج  ن و  عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ الح َسين إ يكَ خِ أَ  هِ جْ وَ  نْ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ )
يَا َكاِشَف -:بذكرهِ  احلديث تمتُ  خ  ينألنَّ  بَّاسالعضل هذا الدعاُء دعاٌء لذكر أيب الف   احللقة مل تنتِه،-اينَ عِ ابِ تَ م  وَ 

ت نِ رْ ت َ ن ْ ال عَلى َوم َتاِبِعيَنا َشاِهِديَنام  ج وِه َوو   ْكِشف الَكرَب َعن و ج وِهَنا َعْن َوْجِه َأِخيَك الح َسين إالَكربِ 
 .(.الح َسين يكَ خِ قِّ أَ حَ بِ 

 نَّ ن من أ  و ولقمة وهم ي  قدِّ  املتتِ الق  هم يف احلكُر كالمِ وقد مرَّ ذِ  لمائنا ومراجعناغريٌب ما يقولُه بعض عُ 
وأخبار اعة السَّ أشراط  و ت  م والفِ ملالحِ امن أحاديث اء بيل ما ج  بات ومن ق  باملغيَّ  خبارِ بيِل اإلِ من ق  هي الرَّجعة 

 يست كمالبيت ل  ند أهل اع جعةُ الرَّ  ،اً دَّ جِ  وغريبٌ  غريٌب وغريبٌ  ،غريٌب هذا الكالم ،وأمثال ذلك الالدجَّ 
 خبيث نطقٌ ملنطق م  ذا اه ،محق وخبيثأ   يطاينٌ منطٌق ش   ا املنطقذوه ،دذا املنطق منطٌق فاسه ،يقولون

ا اللون هذ ،هملسِ هم يف جماجوبتِ أنُه يف و دُ ردِّ األحياء اآلن املوجودون يُ حَّتَّ جعنا ار بار مكِ   املشكلة أنَّ  .!!.اً دَّ جِ 
 آنُ ر  القُ  ،القيامة بط كيومِ بالضَّ هي  لبيتِ ا ند أهلِ ع ةُ ع  الرَّجْ  ،يتهل الب  أ   طق  نْ ُف م  الِ ري يُ بِ عْ التـَّ  نْ وق مِ ا الذَّ ذ  ه  و  
 يف غريو  اريف أوصاف النَّ و  ةِ  أوصاف اجلنَّ ا جاء يفم ،ا وكذا وكذاذ  ون ك  كُ ي  س   هُ نَّ ال إِ ق  ة فـ  ام  ي  وم القِ ي   نْ ا ع  ن  ب   خْ أ  

فما  ، أيضاً خباراتٌ ا وهذا األمر هو  ،رآنث عنها القُ حتدَّ الَّيت يوم القيامة  وناتِ ط بشئرتبيت ت  لَّ ا املطالب األخرى
حاديث ت ومئات من األث مبئادَّ املعصوم حت   ؟ث املعصومتحدَّ ي وبني أنرآن يأت الكالم يف القُ  الفارق بني أنْ 

 .ةل وأدلَّ اصيتفو  يحات وشروحضو  اآلخر بيانات وترآن والبعضُ منها كان تفسرياً للقُ  البعضُ و 

  !؟رآن الق  المعصوم وبين حديثِ  فما الفارق  بين حديثِ  

 ،تبات عن املغيَّ إلخباراات واؤ ذا مبثابة التنبهقال عنه املعصوم يُ  فلماذا حديثُ  ،قر اال يوجد أي  ف
 ،عادم  ـبال القيامة ن يومِ ععبَّ  قرآنوال ،عادم  الرَّجعة و  ،يو قيامٌة يف العامل الدني ،يامةقِ هي الرَّجعة أن  احلال و 

 .عادم  ـبالالرَّجعة  عن وعبَّ 

-َعَلْيَك اْلق ْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض ﴿-والثمانني من سورة القصص ةيف اآلية اخلامس
ك وهنا عاُد يوم القيامةفهناك م   ،عادا م  رآن أهنَّ القُ  مبنطقِ  الرَّجعةُ يت مِّ فسُ  ،الرَّجعةتنا تعين اد هذه يف رواياع  م  
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خلامسة والثمانون من سورة ا ةُ هذه هي اآلي-﴾ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلق ْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  -الرَّجعةعاُد م  
 .القصص

ا نني كان إمامُ حِ  ،أمس يوم إليه ت اإلشارةُ ذي مرَّ لَّ ا رةاملقصِّ  منطقُ  هو نفسهُ  اذأال تالحظون ه
روا وأنك   ،وا فيناك  م ش  هنا ولكنَّ لمِ عِ  إىل م اللاهُ د  ن ه  م ِمَّ رة وهُ املقصَّ  أنَّ  :رم  ل ابن عُ املفضَّ  ثُ دِّ ادق يُ الصَّ 

 قُ ا ما يتعلَّ أمَّ  ،آنر د جاء يف القُ قذلك  نَّ إ :نبياء وقالوادر من األ  منوا مبا صآو  قوارة صدَّ هؤالء املقصِّ  أنَّ  ،ناضل  ف  
أهل  ديثِ كون يف حكِّ شهم يُ ولكنَّ  هراءالزَّ  ون من أعداءِ أيتب   ،الشِّيعةوهم من  هِ ب قواما صدَّ فبيت بأهل ال

يكن  يَّةنيسة الدَّ سَّ يف املؤ  ل القالئإالَّ  ،ئةمئة يف املبط الضَّ ب ةينيَّ سة الدِّ هو شأن املؤسَّ  اذم وهاتِ ملبيت ويف مقاا
اإلشكال و  ،اتممقام تشكيك يف ،تشكيك يف حديث أهل البيت ،اً جدَّ قالئل  ،رجوا عن هذا الوصف يأنْ 

عن األنبياء اء يقبلون ما ج ،نَّواصبيقة الرآن بطر وهم يُفسِّرون القُ  ،رآن القُ يف ذلك رُ كذ  دْ رِ مل ي  هو أن ه املوجود 
ه ل  مِ تَ حْ  يَ د اَل رَ جْ أَ  انٌ كوَ ٌب ذَ ستصعَ م   بٌ عِ هم صَ أمرَ  أنَّ ) :عن أهل البيت ثنادِّ ات حتُ الرِّوايو  ،رآنر يف القُ كِ ُذ  هُ ألنَّ 
مرتبة  وهذهِ -نائشِ ن مَ  :الواقَ -؟ن يتملهم  ف-انمَ يْ لِ لِ  ه  لبَ  قَ اهلل نَ حَ امتَ  دٌ بْ  عَ اَل ب وَ رَّ قَ ٌك م  لَ  مَ اَل ل وَ سَ رْ م   ي  بِ  نَ اَل 

  .(ه  لَ مِ تَ حْ نَ  نَ يالَّذِ  حن  نَ  :الواقَ -؟هُ ل  مِ ت  ي   نْ م  ، ويف مراتب أخرى ،من املراتب

هذا  ،جوجاعة ويأجوج ومأشراط السَّ وأ الجَّ دخبارات البيل امن ق  هي عة جالرَّ  منطق أنَّ  :املنطق اذفه
موضوع ف ،الرَّجعةونات وتفاصيل أخرى هذه من شئ الإلخبارات عن الدجَّ  اهذهِ  صالً أ ،املنطق منطق شيطاين

أي   ،عليها الرَّجعة  يقيسون  برأسها ُثَّ  ة يعلوهنا قائمةً جعيأخذون لقطة جانبية من الرَّ  ،كبري  وعٌ ضمو الرَّجعة 
 ،الًا كالدجَّ زءيأخذون جُ  ،الرَّجعةنات ر األخرى هذه من شئو و واألمال الدجَّ  !؟ هذهأيَّ محاقة  هذا و جهل  

ولكن  ،لنا هبم ال شأن  حنن  ،همعلى طريقتِ  ويفهمونهُ  أكثر من غريهِ  ؤمنون بهِ واصب يُ النَّ  ألنَّ  ؟الملاذا الدجَّ 
هو جزء من أجزاء  هُ مع أنَّ  فيجعلونه عنوانًا برأسهِ  ،به ننو ب يؤمواصِ النَّ  ألنَّ  ؟ملاذا علماؤنا يأخذون هذا املثال

ا هو رآن  القُ عاد مع أنَّ م  ـالب جعةن الرَّ و وال يقيس ،عليه الرَّجعة  يقيسون  ُثَّ  ،رَّجعةال م هُ لكنَـّ  ،بيتأهل ال بتفسريِ إمن 
ا  ،تيأهل الب بتفسريِ  آن  ر رون القُ فسِّ ال يُ  ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعلَْيَك ﴿-:واصبالنَّ  بتفسريِ  رآن  رون القُ فسِّ يُ وإمن 

 روهنافسِّ واصب يُ املخالفون والنَّ و  ،ةمن أساء مكَّ  "ادع  م  " ة وأنَّ كَّ مب رهاسِّ فالبعض يُ -﴾َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  اْلق ْرآَن 
 .الرَّجعةب روهنافسِّ أهل البيت يُ  لكنَّ  ،القيامة يوم عادِ مب   
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سنعود إليها  ةالرِّوايهذه -رفَ عْ ي جَ بِ أَ ن عَ  ،يزرِ حَ  نْ عَ -(يمِّ القُ  مي ابن إبراهتفسري علي  ) بنا إىلهإذا ذ
ابن  سري علي   من تفاً ذه أيضترتبط حبديثي هي هالَّيت ة الرِّوايعن أيب جعفر ولكن  زيرواية حر  ،بعد ذلك

 ادِ عَ ى مَ لَ ه إِ نَّ ا أَ و  وَ ة رَ امَّ العَ  نَّ إِ فَ  ،﴾د  ِإَلى َمَعا ادُّكَ َن َلرَ ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلق ْرآ﴿ :ه  ول  ا قَ أمَّ وَ -:إبراهيم
يف هو  هنا عادم  ـال فون قالوا بأنَّ فاملخال-ةعَ جْ الرَّ ي فِ  هنَّ ا أَ و  وَ م رَ ه  ن َّ إفَ -يعةشِّ  الينيع-ةاصَّ ا الخَ مَّ أَ ة وَ امَ يَ القِ 

ني وح ،الرَّجعة يف هُ إنَّ فعني أجعليهم  المهُ سو  اللِ  حبسب حديث أهل البيت صلواتُ  اوأمَّ  ،القيامة الكبى
 ،للابر ابن عبد اجؤال عن الس تاالرِّوايهناك يف بعض  ،سألوا اإلمام الباقر عن منزلة جابر ابن يزيد اجلعفي

 ذ ِكَر ِعندَ  :لقَا-:ياجلعف من أصحاب جابرهو مر ابن مشر ع   ،مر ابن مشرة خصوصًا عن ع  ايو لكن هذه الرِّ 
﴿ِإنَّ الَِّذي  :يةآلا هذِ يل هَ وِ ف  تأَ رِ عْ ي َ  انَ كَ   ه  نَّ أَ ه مِ لْ عِ  نْ مِ  غَ لَ د ب َ قَ لَ  ،را  ابِ جَ  اهلل   مَ حِ رَ  :فَ َقال ،أَِبي َجعَفر  َجاِبر 
 .ةالرَّجع يَعِني ﴾ْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  فَ َرَض َعَلْيَك اْلق  

 ،رَل َعن َجابِ س ئِ  :الَ قَ -:هعلي اللِ  اتُ أشرت إليها قبل قليل عن أيب جعفر صلو الَّيت  زيورواية حر 
ْرآَن  َعَلْيَك اْلق  ﴿ِإنَّ الَِّذي فَ َرضَ  :يةه اآلذِ هَ  يلَ أوِ ف تَ رِ عْ ي َ  انكَ   ه  نَّ أَ  هِ هِ قْ فِ  نْ مِ  غَ لَ ب َ  َجاِبَرا   رَِحَم اهلل   :فَ َقال

جابر كان من علماء  ،ودفظي احملدعىن اللَّ امل عن ثقطعًا اإلمام ال يتحدَّ -ةعَ الرَّجْ ي عنِ يَ  ،﴾َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاد  
ات القادمة ة أو يف احللقاحللق ها يف هذى لكم بعض معانيه رمبَّ وسيتجلَّ  ،اً جدَّ  كبريٌ   موضوعٌ  الرَّجعةُ و  ،الرَّجعة

 اللِ  البيت صلواتُ  نها أهلُ عث دَّ حت  الرَّجعة الَّيت معاين  مةُ ظ  ى لكم ع  ستتجلَّ  ،الوقت ما يسنُح بهِ  بِ حبس
 .مقعُ و  بكثرة  ووفرة  ثوا عنها حتدَّ  ،عليهم أجعني وسالمهُ 

رق اف ال يوم القيامةالعتقاد بكاهو   الرَّجعةاالعتقاد بوهي أن   حلقيقةا ذهِ ص ه  شخِّ نُ  أن دَّ ومن هنا البُ 
 "ادع  م  "الرَّجعة ى ن س  رآالقُ و  ،ةجعلرَّ د باالعتقاا كذاك  ،ةمهيَّ واأل من املنزلة د بيوم القيامة كم لهُ اقاالعت ،بينهما

على ن األمهي ة مهو د باالثنني االعتقاو  ،لدنياااٌد يف ع  م  الرَّجعة و  ،ةر خالقيامُة م ع اٌد يف اآلف ،"معاد"مة ى القياوس  
 :على مرتبتني ملعاد  ا ألنَّ  ،قيامةال يومِ ب عتقد  اما  هُ فإنَّ  الرَّجعةِ ب يعتقدُ وال  امةِ يالق بيومِ  يعتقدُ  منف ،واءس   د  ح  

 .اٌد دنيوي  ع  م   -
 .أخروي   ادٌ ع  م  و  -
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 ،نول الديصأ من وهي أصلٌ  ،دنيوي معادٌ هي  جعةُ فالرَّ  ،األخروي   للمعادِ  هو بوابةٌ  الدنيوي   عادُ م  ـوال
 صلُ األ ،صٌل واحدٌ أ لهُ  تِ البي أهلِ  منطقِ  نا حبسبِ ينُ دِ ف ،عة عن األصل األكباملتفرِّ من أصول الدين قطعًا 
  !هو اإلمامو  األكبُ 

  ؟اننِ دي ما هو أصل   

 ،اماهنِ ز  إمامُ هو ا اهنِ زم يف شيعة   الدين لكلِّ  وهكذا أصلُ  ،نازمانِ  ن إمامُ سة ابن احلجَّ احلُ هو أصل ديننا 
فات باملواص روفعلتأريخ املاء با سامرَّ لعسكري املولود يفا ة ابن احلسنجَّ احلُ  هوو  ،نازمانِ  إمامُ هو نا فأصُل دينِ 

 نا صلواتُ مام  إ املعروف أنَّ و ملشهور ى اجر علالف   شعبان عند   صف مند يف النِّ لِ إمام زماننا وُ  ،املعروفة إىل آخرهِ 
 د إمامُ لِ وُ  256ن شعبان سنة م صفِ يف النَّ  ،يف هذه الفتة الزمانية 256 ،255د سنة لِ الل وسالمه عليه وُ 

 .عليه الل وسالمهُ  نا صلواتُ زمانِ 

و  ههبا  العتقادُ اأن  و  ،ٌد دنيويمعا الرَّجعة  هو أن   ص بني أيدينا اآلن وصار واضحاً تلخ   الَّذيإذاً، 
جعة رَّ لبيت يف الا رها أهلُ فسَّ  الَّيت رآنيةِ اآليات القُ  كثرةُ هو  على هذا  يدل   الَّذيو  ،خروي  كاالعتقاِد باملعاد األُ 

وردت الَّيت لطقوس ا حَّتَّ ا و هر حلاح بذكواإل ،دعيةِ واأل ياراتِ ها يف الزِّ ها وذكرِ رودِ وُ  وكثرةُ  ،هاا وتفاصيلِ اتِ وشؤون
أربعني  يف لَّذي يُقرأهد الع  ا عاءِ ديناهلا اإلنسان كما يف  نْ أ ليهم أجعني ألجلِ ع وسالمهُ  اللِ  عنهم صلواتُ 

م ا أهنَّ مَّ إِ  ةُ مَّ ئِ األ  ف ،اً دَّ رية جِ الكث تاالرِّوايعن  فضالً  ،ياراتب األدعية والزِّ تُ ت يف كُ در وأمور أخرى و  اً احصب
م و أ ،ابتداءً هبا ثوا دَّ حت    هذا يشري إىل ل  كُ و  ،وبياناً  تفسرياً وشرحًا و  توضيحاً املتعل قة هبا أجابوا على األسئلة أهن 

 .اليت نتحد ث عنها هذه احلقيقة

هي جعُة الر  ،بارة موجزةبعو  !اوهنِ دُ  منلتشي ع عىن لقيدٌة ثابتٌة ال م  ع   الرَّجعةُ  :إذا  الخَلصة هي هذه
  :فهناك معادان !الدنيويعاُد م  ـال

  !يامةالق :م عاٌد أخروي -
 !الرَّجعة :دنيوي ادٌ ع  م  و  -
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 ذههىل إصلنا و   نْ إىل أ ري  م  العُ  قلِ عن خصائص الع   ثتُ حتدَّ  يثُ  هذا احلد  من احللقة األوىل ح  إىل
 .أجعني عليهم وسالمهُ  الل تُ صلوا آللِ ا يثِ دوح  القرآنِ بنصِّ وذلك  ،الدنيوي   عادُ م  ـهي ال الرَّجعة  أن  لنتيجة ا

  ؟بقي عندنا ما هو الَّذي 

 ثقافة يفها شخيص موقعِ تها وت  أمهيَّ  ولبيانِ  ،الرَّجعةنا لعقيدة بني علمائِ  بعد هذا العرض للتأريخ العلمي  
 أنْ هو  بقي عندنا يالَّذ ،لرَّجعةا عقيدةِ لًا يانالًء وب  وحًا وج  ضُ ي وُ عطِ ثرية تُ فصيالت  ك  ذكِر ت  ولِ  ،الكتاِب والعتة

 .عةالرَّج فاصيلِ ث عن تمل أحتدَّ بقي بأيدينا فأنا  الَّذيهذا هو  ،الرَّجعةتفاصيل    نتناول  

ن وف لَ  سَ إالَّ و  مة  قدِّ ن م  م دَّ ب  ال (،جعةالرَّ تفاصيل ) :إلى هذا العنوانو قطة لنُّ ا إلى هذه جَ  ِ لأَ  قبل أنْ  
 :الرَّجعةلتفاصيل  نتفعوا كثيرا  من ذكريتَ 

صل ي   عاًل أنْ ع فِ ل يستطيه ،اتملعطيا يمع وياول أنْ  جعةقيدة الرَّ ع   يف يبحثاحُث لِ ني يأت الب  حِ 
  .كاملة  ة  حقيقيَّ  ورة  صل إىل صي   يستطيع أنْ  ه لنْ عتقادي إنَّ حبسب اِ  ؟كاملة  ة  يَّ إىل صورة  حقيق

 :ببنيأقول لس   ؟قد تقولون ملاذا 

أعلى بكثري  من حينذاك  البشري   ستوى العقلِ مُ يكون ث دُ ني حت  حِ الرَّجعة  أنَّ هو  :لاألوَّ  بب  السَّ 
 ،اإلشارات الذهنية ،هنيةفردات الذِّ مُ ـال ،التفكري ريقةُ وبالتايل ط   ،ن اآلُن عليهِ حن   الَّذيقل البشري ستوى الع  مُ 

يف هذا  نُ ينئذ  وحن  وحِ  ،آلنا عليه حننُ  الَّذية عن احلال تلفًا باملرَّ كل  هذا سيكون مُ   ،املعلومات ،قافةالثَّ 
يكن أن نقول بأنَّ العقل   ما قبل الظهور ل يف مرحلةِ ب   ،الرَّجعةما قبل  رحلةِ احملدود يف م   قلي  املستوى الع  

ر و الظه ما قبل    اآلن يف مرحلةِ نُ حن   .!!.الظهور من مرحلةِ  أرقى بكثري  الرَّجعة  ألنَّ  ،البشري هو يف حالِة فتة
 قلِ أرقى بكثري من الع  هو ن العقل البشري اآلأن  صحيح  ،دنةيت باهلُ وسِّ  ،يت بالفتةوسِّ  ،ةيب  يت بالغ  يت سِّ والَّ 

الم يف األنسال لسَّ ا اآلدمي من أبينا آدم عليه سلُ نتشر النَّ  ابعد أنْ  ينيع ،سل اآلدمي  البشري يف بداياِت الن  
تقاء ر ليس عن االو ين يو رتقاء التكث عن االأنا أحتدَّ  ،م وارتقىشري تقدَّ ل البطعًا اآلن العقق   ،ة األوىلاآلدمي  
لو مل يكن و  ،قاء التكويينتعن االر  حديثي هو ،يف  ر عتقاء املر سيقود إىل اال االرتقاء التكويين   وقطعاً  ،املعريف
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 لبشري  ا يرتقي فيها العقل مرحلة   اخلامتة تأت يفة النبوَّ ف ،متةة اخلاا كانت النبوَّ م  ل   اً يَّ تقى تكوينقد ار  العقل البشري  
 يف مرحلة الظهور سريتقي العقلُ و  ،بل الظهوره يف مرحلة ما ق  ل  هذا كُ  ،ا  عرفي  عاً بعد ذلك سريتقي م  وقط ،تكويناً 

 .أيضاً الرَّجعة  وكذلك يف عرفيا  مو  اً تكويني  شري لبا

  ؟ماذا يخلص من كل هذا 

 ي  إلدراك احلقيقاننا من كِّ يُ  عليه ال حننُ  الَّذياملستوى العقلي  أنَّ هو  هذا لِّ يلص من كُ  الَّذي
احلقيقة  ر على وجهتصوَّ ن ع أنْ تطيسن حنن ال ،جعة كما هو احلال يف يوم القيامةلرَّ ا ذي ستكون عليهالكامل للَّ 

ة ي  عطصور مق اإهنَّ  ،كاملة  لك صورةً منت ال ،ةمقطعي  ة و قريبي  صوراً ت   كلا منتوإمنَّ  .؟!.يجري يف يوم القيامةماذا س
ات ال وايالرِّ  األدعية و ديث ويفاألحان ويف رآيف القُ  لهُ  ما جاء من ذكر   مة بكلِّ يافإذا كان يوم القِ  ،ةتقريبي  

عن يوم  كلكما منت  ةً بي  جان ةً عي  ط مقوراً منتلك عنها ص حننُ  الرَّجعةُ  ،الرَّجعةك هي اذكف ،كاملة  صورةً  لهُ  كلمنت
 .العقلي   لعائقا ،لالعائق األوَّ هو هذا  ،هذه هي احلقيقة ،ةجانبي   ةً لقيامة صوراً مقطعي  ا

 مل   ،الرَّجعة اتِ ثينا بروايدِّ مُ و  نامائِ لعُ  اهتمامِ  و عدمُ ببها هُ س   !ناك حلقاٌت مفقودةهُ  :انيالعائق  الثَّ 
ت االرِّوايات من ملئاب وهلينا وصل إ الَّذي ات مع أنَّ الرِّوايو  بتُ اعت الكُ وض   كبريٌ   ن هناك اهتمامٌ كُ ي  

 620أكثر من  (،جعةمن اهل قاظُ اإلي) :جع يف كتابهِ  هُ كر بأنَّ العاملي ذ   احلر   نَّ وتتذكرون أ ،واألحاديث
 .اً حديث

 :فإذا  هناك عائقان

 .المستوى العقلي :العائق األول -
 .الحلقات المفقودة :والعائق  الثاني -

 ،لكالحظون ذتُ س   !.!.هابِ ا ومراتهبتفاصيلِ الرَّجعة رسم صورًة عن ن   ال نستطيع أنْ نا نَّ هذا ال يعين أو 
ُ ات وأ  الرِّوايلكم  دُ سأورِ   .لكم املطالب ولكن شيئاً فشيئاً  بنيِّ
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كيف   ،ر التصو  يفسيليت و وعقلي هو  ،املستوى العقلي   ،باحث لِّ كُ   مهناك عائقان أمامي وأما إذاً 
رحلة ممع  ،لة الفتةمع مرح تناسبي عنيَّ مستوًى مُ  قلي لهُ من خالل عقلي وع  الرَّجعة ر عامل أتصوَّ  أستطيع أنْ 

ة درة العقلي  القُ  ستوى هذهِ تكون مبها سل  رات كُ ر والتصو  و  اخلياالت واألوهام والص  ف ؟!الظهور ما قبل  و يبة الغ  
 ُم مَّد   آلِ  بياناتُ فلك كن مع ذ  ول ،اون املشكلة هناملفقودة تك مع احللقاتِ و هبذا املستوى  ،احملدودة ةاإلدراكي  
 ورةً رسم صُ نمثل ما  ،جعةِ الرَّ عن  رةً نرسم صو  كننا من خالهلا أنْ والتوضيح يُ  رحِ الشَّ  الل عليهم وكثرةُ  صلواتُ 
ة الرَّجعما قلت ك  ،جعةالرَّ  ذلك عنكو عن يوم القيامة  حقيقيةً  صورةً  لكُ ي ال يوجد أحد ،القيامة عن يومِ 

 ،نسانة عند اإلدراكي  جلهة اإلامن َّتَّ حو  ،القيامة كيومِ هي  ة ة والعقائدي  ي  ملمن اجلهة العمئة يف املئة بط بالضَّ 
 ،مةعن يوم القيا وأحاديث آياتناك هأن  مثل ما و  ،الرَّجعةمن  كُ درِ ن يوم القيامة نُ ك مِ درِ نُ  الَّذيبالقدر ف

يف  نستعملهُ  ،لقيامةايوم  اتِ يف إثب نستعملهُ  الَّذينفس األسلوب و  ،الرَّجعةآيات وأحاديث عن أيضًا هناك 
لكرة ا يومهو و عة الرَّجئم ويوم وم القاي الثةهي ث) :ام الل قالواة عن أيَّ مَّ ئِ ث األ  ني حتدَّ ذا حِ ولِ  ،الرَّجعةإثبات 

يقودنا جعة الرَّ ويوم  ،جعةالرَّ وم يا إىل يقودن يوم القائم ،يوم القائم :هذه العناوين عناوين متقاربة (،ويوم القيامة
 .ورة صارت واضحةعتقد أنَّ الص  بعد هذِه الـُمقدِّمة أ .إىل يوم القيامة

 أود  الرَّجعة ل  تفاصيدخل يفن نقبل أو  (،ريفالكايف الشَّ )ل من ألوَّ ا اجلزء هو يدي بني الَّذيالكتاب 
عة من مو جم   ،كمذهانِ إىل أ   رة  و ب الص  قرِّ أُ  ريد أنْ قط أُ ف   ،من األحاديث كم جمموعةً على مسامعِ  أن أتلو  

ل  هذا وكُ  ، نراهانا الاًل ولكنَّ عآلن فِ ي اوجودة هم   ،راهانا ال ن  نا ولكنَّ ول  وجودة ح  نا عن أشياء م  بِ األحاديث ختُ 
 ،هاأضعافِ  ى أضعاف  راها وسنر سناآلن اها ال نر الَّيت ألشياء ا هذهِ الرَّجعة يف مرحلة و  ،الرَّجعة لةِ مرح قبل  ا مهو 
 .. العامل حينئذ  سيكون مفتوحاً ألنَّ 

شري يُ -نسَ ي الحَ بِ ى أَ لَ عَ  لت  خَ دَ  :القَ  ،عيدسَ  نِ بْ ح اِ الِ صَ  نْ عَ -ريفة يف الكايف الشَّ الرِّوايمثاًل هذه 
هذا  ،نيري إىل العباسي  شيُ -كورِ ن   اءَ فَ طْ وا إِ د  ارَ أَ  ورِ م  األ   لِّ ي ك  فِ  ،اكدَ فِ  ت  لْ عِ ج   :ه  لَ  ت  لْ ق  ف َ -إىل اإلمام اهلادي  

 وسالمهُ  للِ ا صلواتُ  اهلادي   ون اإلمام  سي  ابقالُه ِحني ج ل ب الع ؟لمام اهلادي  ل دين سعبحل االكالم مَّت قاله صا
 ومن االسم معروف خان ،الصعاليك نِ اخب معروف   أسكنوه يف خان  ف ،هدوا إهانت  عليه إىل العراق وأرا

 كورِ ن   اءَ فَ طْ وا إِ د  ارَ أَ  ورِ م  األ   لِّ ك    يْ فِ  ،اكدَ فِ  ت  لْ عِ ج   :هلَ  ت  لْ ق  ف َ  نسَ ي الحَ بِ ى أَ لَ عَ  لت  خَ دَ -ما هو الصعاليك
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ا يَ  تَ نْ ا أَ نَ اه  هَ  :فَ َقالَ -فاإلمام التفت إليه-يكالِ عَ الصَّ  انَ ع خَ نَ شْ األَ  انَ ا الخَ ذَ هَ  وكَ ل  زَ ن ْ أَ  تَّى حَ ك بِ  يرَ صِ قْ الت َّ وَ 
روضات -اتْ قَ آنِ  ات  ضَ وْ رَ ا بِ نَ ا أَ ذَ إِ فَ  رت  ظَ نَ ف َ  ،رظ  نْ ا :الَ قَ وَ ث مَّ أْوَمأ بَِيِدِه -؟أنت  موجود هنا-؟يدعِ سَ  نَ ابْ 

 ات  ضَ وْ رَ ا بِ ا أنَ ذَ إِ فَ -:مخائل من الزهر والوردو  ،زاهريورود وأو حدائق و رياض  ،ات صافية جيلةروض ينيع ،آنقة
اتٌ خ   نَّ يهِ فِ )أو  ،ريمن اخل   (تٌ اري خ  ِفيِهنَّ )ا مَّ إ-اترَ طِ عَ  اتٌ رَ ي ْ خَ  نَّ يهِ فِ  اتر اسِ بَ  ات  وضَ رَ وَ  آنَِقات  ينيع (ريِّ

َراتٌ -يلةة جريِّ ساء خ  نِ   ارٌ يَ طْ أَ ون وَ ن  كْ مَ ؤ الْ ل  ؤْ  اللُّ نَّ ه  ن َّ أَ كَ   انٌ دَ لْ وِ وَ  (َخي َِّراٌت َعِطَرات)أو  َعِطَرات ِفيِهنَّ َخي ْ
يف  ،يعين حاضر ،تيدع  -يدتِ ا عَ نَ لَ  اذهَ ا ف َ نَّ ك    يث  حَ  :الَ قَ ف َ  ،ينِ يْ ت عَ رَ سِ حَ ي وَ رِ صَ بَ  ارَ حَ ور فَ ف  ت َ  ارٌ هَ ن ْ أَ وَ  اءٌ بَ ظِ وَ 

 ،عتيد-َحيث  ك نَّا فَ َهذا لََنا َعِتيد- معكم يف هذا العاملنا نعيشُ ولكنَّ  ،لنا حاضرٌ فهو إذا أردنا هذا  مكان أيِّ 
 ذُ ومن ،حاضر لالستعمالو موجود و اآلن جاهز  هو يعينتيد ع   هذا شيءٌ  :قاليُ  ،ديبع نذ زمن  يعين حاضر ومُ 

اإلمام  ترى ذلك  أنت-يكالِ عَ الصَّ  انِ ي خَ ا فِ نَ سْ لَ  َحيث  ك نَّا فَ َهذا لََنا َعِتيد-هو على هذا احلال بعيد زمن  
الكلمة  هذهِ و  ،ةنسبي  قضيَّة الولكن   عاليكلصَّ ا نا يف خانأنت ترى أنَّ -َلْسَنا ِفي َخاِن الصََّعالِيك-:يقول له

صورة الهذه  .ا لنا عتيدذا فهنَّ كُ   حيثُ -َلْسَنا ِفي َخاِن الصََّعالِيك-!كثرياً هبا  لُسرَّ  ا اينشتاينع هبلو س   "نسبي ة"
 .عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  اهلادي   مامِ ثنا عن زمان اإلدِّ اوي يُ لدنيا والرَّ ا يف هذههي ورة هذه الص   ؟مَّت

ة عن ابن الرِّوايو  ،92 يف صفحة ،مسونواخل   عباجلزء السَّا (،البحار)هذا هو  ،أخرى خذ صورةً وآ
 ،دناوايات عنلرِّ ا مثل هذه ويوجد ،عن أمري املؤمنني اا عن رسول الل وإمَّ إمَّ هي اس عبَّ  ابنِ  ياتُ اعباس ورو 

 ،مياهِ رَ ب ْ إِ كَ   م  ياهِ رَ ب ْ إِ وَ  ،ولن  كَ   ولٌ ن  وَ  ،مآدَ كَ   م  وآدَ  مك  يِّ بِ نَ ي  كَ بِ ض نَ رْ لِّ أَ ي ك  ين فِ ضِ رَ أَ  ع  بْ سَ -رضنيث عن األ  يتحدَّ 
َدم  ِبيِّك م وآض  نَِبي  َكنَ ك لِّ َأرْ   يْ ين فِ َرضِ َسْبع  أَ -!!نياودُ  نيانيا ودُ يعين هناك دُ  ،أرضني سبعُ -ىيسَ عِ ى كَ يسَ عِ وَ 

 .ناولِ من ح عواملُِ ي ههذه -ىيسَ َوِعيَسى َكعِ  ،َكِإبْ َراِهيم  َوِإبْ َراِهيم   ،َكن ول  َون ولٌ  ،َكآَدم

نا عن إمامِ  ،ابن إبراهيم فسري علي  ينقل عن ت   (،حبار األنوار)اخلامس واخلمسون من  دلَّ اجملهو هذا و 
-ضرْ ي األَ فِ  يتِ الَّ  ن  ائِ دَ مَ الْ  ل  ثْ مِ  ن  ائِ دَ اء مَ مَ ي السَّ فِ ي الَّتِ وم ج  النُّ  هِ ذِ هَ  يننِ مِ ؤْ م  الْ  ير  مِ أَ  الَ قَ  :الَ قَ -ادقالصَّ 

 أنَّ  ينباجململ يع ،لك ُنرج بنتيجةذ بعدو  لمد لكم روايات باجملورِ أنا أُ  ،ال أدري ؟رهاكيف نستطيع أن نتصوَّ 
الَِّتي ِفي السََّماء  َهِذِه النُّج وم-باملخلوقات مأل ى ،بالدول مأل ى ،راتباحلضا مأل ى ،ماوات مأل ىالسَّ  هذهِ 
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وفيه وقات لاملخ تسكنهُ و  اسلنَّ ا ان يسكنهُ ة م كاملدين ،اليةرضًا خ  أ   يستاملدينة ل  و  املدائن جع ملدينة-َمَداِئن
ى لَ إِ  ة  ينَ دِ لُّ مَ ٌة ك  وطَ ب  رْ مَ  ِمْثل  اْلَمَداِئن  الَِّتي ِفي اأَلْرض الَِّتي ِفي السََّماء َمَداِئن َهِذِه النُّج وم-ةحضارة مدني  

بامليالدي هل هي نون السُ  هذهِ -نةسَ  ِمَئَتين وَخْمِسين ة  يرَ سِ اء مَ مَ ي السَّ ود فِ م  ك العَ لِ ذَ  ول  ور ط  ن ن  مِ  ود  م  عَ 
ِمَئَتين  ط ول  َذِلك الَعم ود ِفي السََّماء َمِسيَرة  -ريال أد ،شيء   بأيِّ  ؟!وئية الضَّ نينبالس  أم باهلجري أم 

ُيكنين أْن  ،هالشرحِ  اً لم  عِ  كُ ين ال أملِ ها الدقيقة ألنَّ لِ بتفاصي ةالرِّوايشرح  أريد أنْ هنا ال أُ أنا -وَخْمِسين َسنة
 الَّذيلكن  ،ر عليكم أساطري وأساطري من احلديثسطِّ أُ  نْ كنين أيُ  ،كمأغشَّ  لكنَّين ال أريد أنْ  ،ُأسطِّر  عليكم

-!م وشعوبحضارات ودول وأمفهناك  ،باحلضارةة و باملدنيَّ  ليئةماوات مالسَّ  أنَّ هو ة الرِّوايهذه من  هُ فهمُ أ  
ة غري قيَّ البو  ،املضمون واضحهذا -الَِّتي ِفي اأَلْرض ِمْثل  اْلَمَداِئن الَِّتي ِفي السََّماء َمَداِئن ومَهِذِه النُّج  

ِمَئَتين  ِمن ن ور ط ول  َذِلك الَعم ود ِفي السََّماء َمِسيَرة   ِإَلى َعم ود  أو ك لُّ َمديَنة َمِديَنة   لِّ َمْرب وطٌَة ك  -واضحة
لكن احلقيقة ليست   ،كثريونال ها كما يفعلق  لصِّ ة ونُ ائي  يت الفيز ام ببعض املعلو ت نأأنْ  ناكنيُ -وَخْمِسين َسنة

 .كذلك

 اءِ مَ ي السَّ فِ  لْ هَ -ادقالصَّ  اإلمام  -اهلل بدِ عَ ا بَ أَ  ت  لْ أَ سَ  :الَ قَ  ،اجرَّ ن دَ يل ابِ مِ ن جَ عَ -:ة أخرى أيضاً واير 
ي فِ  نَّ إِ  :ى اهلل  َعَليِه وآِلهول  اهلل َصلَّ َل َرس  قَا :لَ قَا ،َعن َجدِّهِ أَِبي َعن أَبِيه ي نِ رَ ب َ خْ أَ  ،معَ ن َ  :الَ قَ  ؟ارحَ بِ 

ن أنعم يكنين  ،ال أدريهذا؟  ركيف أتصوَّ -امَ ة عَ ئَ مِ سمْ خَ  ة  يرَ سِ ا مَ هَ دِ حَ أَ  ق  مْ ا  ع  ارَ حَ بِ ع لَ بْ السَّ  اتِ اوَ مَ السَّ 
ة ئَ َخْمسمِ  َحِدَها َمِسيَرة  ا  ع ْمق  أَ ِبَحارَ ْبع لَ السََّماَواِت السَّ ِإنَّ ِفي -ةري للبحار األرضي  صو  تره من خالل أتصوَّ 
 .َعامَ 

ن بْ ا يد اهللبَ ن ع  عَ -(التوحيد)الرِّواية السَّابقة منقولة عن  (،نتخب البصائرمُ )رواية ثالثة ينقلها عن 
د من و صما املق-اقطَ لنِّ  اهِ ذِ هَ  فَ لْ خَ إنَّ لِلَِّه  :َسِمعته  يَ ق ول :قَالَ  ،الدَّْهَقان َعن أَِبي الَحَسِن الرَِّضا اهلل بدِ عَ 
سيأت البيان  ،طاق هو احلجابالنَّ   أنَّ بنيِّ تُ  ةايو الرِّ  ؟طاق احلجاب يف العامل الدنيوي  ملراد من النِّ اهل  ؟طاقالنِّ 

 ترَّ ضَ ا اخْ نهَ اء مِّ رَ ضْ  خَ ةٌ دَ جَ رْ ب َ زِ  النِّطَاق إنَّ لِلَِّه َخْلَف َهِذا :ولَسِمعته  يَ ق  -طاق شيء آخرالنِّ  أنَّ أو 
ا الرِّواية  ،ةسري فيزيائي  اماء هلا تفوجودة يف السَّ الزرقة هذه امل ،رقةضرة يعين الزُ اخلُ -اءمَ لسَّ ا تتحد ث عن فلرمبَّ
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ألزرق ما بني الغالف الغازي والطيف ا ت إىل اللونأدَّ الَّيت لعالقات ا هذه ينيع ،ةة هذه التفاسري الفيزيائي  خلفي  
وأنا هنا  ،هذا هو التفسري الفيزيائي ،ة األرضيةرَّ لكُ ا املساحة األكب على وجه تل  ي   الَّذيملاء ا مسي ولونالشَّ 

لكن الُزرقة الَّيت نراها بأعيُننا فيزيائيًا ناجتة من هذِه العالئق ما  ،فيزيائي   أقلب البنامج إىل برنامج   نْ ال أريد أ
الف الغازي مبثابة اخلة واملنعكسة باعتبار الغِ عة الدَّ الغالف الغازي واألشمسي وبني عة الطيف الشَّ بني أش

خذ املساحة يأ الَّذيولون املاء  ،وئيةالضَّ  اخلة واخلارجة من فوتونات األشعةالكميات الدَّ  ،ألشعةا فالتر هلذه
لغة العرب عن األزرق  ويُعبَّ يف ،رة األرضية كانت هذه االنعكاسات يف اللون األزرقاألكب على وجه الكُ 

ما أظلَّت  (اءرَ ب ْ ت الغَ لَّ ق َ  أَ الاء وَ رَ ضْ ت الخَ لَّ ظَ ا أَ مَ )ى الل عليه وآله ل الل صلَّ باألخضر كما يف حديث رسو 
 زِبَ ْرَجَدٌة َخْضَراء مِّنَها اْخَضرَّت إنَّ لِلَِّه َخْلَف َهِذِه النِّطَاق-:يعين السَّماء والغباء األرض ءار اخلض ،ءار اخلض

ة اللوني   هنا ليس اخلضرة اءمسَّ ال ضرةخُ اد من ر ملاا ورمبَّ  ،ى إىل هذا اللونناك عنصر أساس أدَّ هُ  ينيع-السََّماء
ضرة هنا اللون األخضر ليس املراد من اخلُ  ،اتاجملرَّ  لِّ يف كُ  ،ت احلياة فيهار  س   ينماء يعت السَّ ا املراد اخضرَّ وإمنَّ 

ر هو ار ا املراد من االخضفلرمبَّ  ،الف الغازيالغِ  ب  أو عِ  ،حتت الغالف الغازي نراه بأعيننا وهو ما نراه الَّذي
 النِّطَاق إنَّ لِلَِّه َخْلَف َهِذا-اؤناسهي الَّيت  ايماء الدنات ويف السَّ جملرَّ ا نتشر يف هذهمُ ـمضمون معىن احلياة ال

-َذِلك اءرَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ لَّ لِ اب وَ جَ الحِ  :الَ قَ  ؟اقطَ ا النِّ مَ وَ  :ت  لْ ق    ،زِبَ ْرَجَدٌة َخْضَراء مِّنَها اْخَضرَّت السََّماء
ف عامل سبعون أل-ا  نَ ََل ف  ا  وَ نَ ََل ف   ن  عَ لْ م ي َ ه  لُّ ك  س وَ نْ الِ وَ  نِّ الجِ  دِ دَ ن عَ ر مِ ثَ كْ م أَ الَ ف عَ لْ أَ  ونَ ع  ب ْ سَ -ابج  احلِ  وراء

 .أكثر من عدد اجلن واإلنس

ها أيضًا حبسب ما غري   سأوردُ ات و الرِّوايهذه  أوردتُ  ،هاات لشرحِ الرِّوايهذه  إيرادِ  بصددِ  أنا لستُ 
عاليك ان الصَّ ة خ  كان يف العامل األرضي كقصَّ   امن حولن يف هذا العامل بأنَّ  :ن أقول الوقت ألجل أبهِ  سنحُ ي  

فيها مدائن  الَّيت جوم و كان احلديث عن الن  أ ،كقصَّة خان الصَّعاليك  ،واإلمام قال لسنا يف خاِن الصَّعاليك
عة بسر  ؟ ُسرعةعام بأيِّ ئة ة مخسمري مس ،ئة عامسرية مخسممق بعضها م  عُ الَّيت و عن البحار كمدائن األرض أ

أت بعرش بلقيس ي ذي أراد أنلَّ بسرعة ذاك العفريت اأم  ،بسرعة اجلانأم  ،بسرعة اجلملأم  ،اإلنسان العادي
 كل    ،بعون ألف عاملوالسَّ  ،يث عن هذه الزبرجدة اخلضراءدواحل ؟ة سرعبأيِّ  ،امهِ قم يقوم سليمان من قبل أنْ 

ال نعرف و  ،ال ندركهاو  ،ال نراها نا أشياء وأشياء كثرية حننُ ن حولِ مِ هناك  بأنَّ من خاللِه  ن أقولهذا أريد أ
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كم منلك من   ،من األموال كم منلعرف ك  ن   كن أنْ يُ  ؟اة يف أجسامنأصاًل هل نعرف كم خلي   ،هاتفاصيل  
ة يف أجسامنا ن نعرف كم خلي  ولكن هل نستطيع أ ،عرف هذان يكن أن ،ثاثلك من األكم من  ،األلبسة

ملاذا  ؟ماذا نعرف أساساً حننُ  ،عرفهاال ن   شياء كثرية حننُ هناك أ ؟ناسادِ أج اخل  دهل رأينا ماذا يري  ؟بطبالضَّ 
 !ال نعرُف شيئاً  حننُ  !شيئاً  ال نعرف أساساً حننُ  ،أقول أشياء كثرية ال نعرفها

 ادق صلواتُ إمامنا الصَّ  بامن كبار الفقهاء من أصحو وفة شخصية معر وهو الل ابن سنان  هذا عبدُ 
أصحاب اإلمام  ألحدِ  (،بصائر الدرجات) ها عليكم من كتابِ ة أقرأُ الرِّوايسنان و  الل ابنُ  عبدُ  ،الل عليه

نا ثُ دِّ عبد الل ابن سنان يُ   ،ي رمحة الل عليهمِّ ار القُ ن الصفَّ س  ابن احل  ُم مَّد  جعفر   يبأل ،العسكري   نس  احل  
 آلِ  وضِ عن ح   ؟حوض عن أيِّ  (سأله عن احلوض)ط منها ق  ة س  الرِّواي يبدو أنَّ -اهلل بدِ ا عَ بَ أَ  ت  لْ أَ سَ -فيقول
ى إلَ  ىرَ صْ ب   ينَ ا بَ وٌض مَ حَ  :يلِ  الَ قَ ف َ  ،َسأَْلت  أَبَا َعبِد اهلل-:ا احلوضذوسيأت احلديث عن ه ،ُم مَّد

 مدينةٌ صرى وبُ  ،ديدة املعاصرةصنعاء القدية قريبٌة من صنعاء اجلو  ،يمن الصنعاء يف ،هناو فصنعاء تعر -اءعَ ن ْ صَ 
َحوٌض َما بَيَن ب ْصَرى إَلى  :فَ َقاَل ِلي-نميام والما بني الشَّ  احلوض يتد   اذ هينيع ،آثارها يف سوريا ،يف الشام
َعاء َحوٌض َما بَيَن -!موجود اآلن هو هذا احلوض الَّذي تسأل عنه اإلمام يقول له-اهرَ ت َ  نْ أَ  بُّ حِ ت  أَ  َصن ْ

َعاء  هرِ ى ظَ لَ ي إِ نِ جَ رَ خْ أَ ي وَ دِ يَ ذ بِ خَ أَ فَ  :الَ قَ  ،اكدَ فِ  لت  عِ م ج  عَ ن َ  :لت  ق   ؟أَت ِحبُّ َأْن تَ َراه ب ْصَرى إَلى َصن ْ
-خفيفة فسةً س األرض برجله ر  ف  ر   أيضرب برجله -هِ لِ رجْ بِ  بَ رَ ضَ  مَّ ث  -هبوا إىل خارج املدينةذ   ينيع-ةينَ دِ مَ الْ 
 كُ درِ ال يُ -ةيرَ زِ الجَ بِ  يهٌ بِ شَ  ه  نَّ إِ فَ  ،مائِ قَ  يهِ ا فِ نَ أَ  يالَّذِ ع وضِ مَ  الْ الَّ يه إِ تَ اف َّ حَ  ك  درِ  ي  ي اَل رِ جِ ر يَ هِ ى النَّ لَ إِ  رت  ظَ نَ ف َ 

فَ َنَظرت   هلِ رجْ ب بِ رَ ضَ -:وضع  أشبه باجلزيرةعلى م   ،زيرةوهو كان واقفاً على ج   ،يعين هنر واسع عريض ،هيتحافَّ 
و ه  ا وَ نَ أَ  نت  ك  فَ  َشِبيٌه بِالَجزِيَرة فَِإنَّه   ،َحاف ََّتيه ِإالَّ اْلَموِضع الَِّذي أَنَا ِفيِه قَاِئم ك  ِإَلى النَِّهر َيِجِري اَل ي درِ 

 ض  يَ ب ْ ٌن أَ بَ ا لَ ذَ ه هَ بِ انِ ن جَ مِ ج وَ لْ ن الث َّ مِ  ض  يَ ب ْ اٌء أَ ه  مَ بَ انِ ي جَ جرِ بِه أو يَ انِ ى جَ لَ ي إِ رِ جْ ر  يَ هْ ى ن َ لَ إِ  رت  ظَ نَ ف َ  ا  وفَ ق  وَ 
 ،من الثلج ضأبي ماءٌ  قال ،ون واحدصار املاء واللنب من ل  يعين  ،عن التعبري زت العاجاهذِه تعبري -جلْ ن الث َّ مِ 
اعتاد الَّيت راها غري األشياء يالَّيت األشياء  ،هو للعجز عن التعبري !؟اذالثلج ه ما هو لون ،أبيض من الثلج لنبٌ و 

وسأذكر  ين سأحدِّثكملكنَّ ! ؟هااصيلِ بتف جعةِ عن الرَّ  كيف أحدثكم  :نا أقولمن هُ  ،ةيم يراها يف احلياة اليو أنْ 
َماٌء أَبْ َيض  ِمن الث َّْلج َوِمن  ِإَلى َجانِبهِ  ،ه  َجانِبَ َيجِري  فَ َنَظرت  ِإَلى نَ ْهر  -:لكم التفاصيل مثلما جاءت عنهم
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 كَ لْ ن تِ ن مِ سَ حْ ا  أَ يئَ شَ  يت  أَ ا رَ مَ فَ  ،وتاق  يَ ن المِ  ن  سَ حْ ٌر أَ مْ ه خَ طِ سَ وَ ي فِ و  َجانِِبه َهَذا لََبٌن أَبْ َيض  ِمن الث َّْلج
 نِ بَ اللَّ  ينَ بَ  َشيَئا  َأْحَسن ِمن تِْلَك الَخْمرَفَما رَأَيت  -:اً دَّ كان املنظر جياًل جِ   ،أحسن يعين أجل-رمْ الخَ 

ي ا اهلل فِ هَ رَ كَ ذَ الَّتي ون ي  الع   ذهِ هَ  :القَ ف َ  ؟اهرَ جْ مَ وَ  اذج هَ ر  خْ يَ  ينَ ن أَ اك مِ دَ فِ  لت  عِ ج   :ه  لَ  لت  ق  ف َ  ،ءامَ  الوَ 
يه تَ اف َّ حَ  يت  أَ رَ ر وَ هْ ا الن َّ ذَ ي هَ ي فِ رِ جْ تَ  رمْ ن خَ مِ  ينٌ عَ ن وَ بَ ن لَ مِ  ينٌ عَ اء وَ ن مَ مِ  ينٌ ة عَ ي الجنَّ ار فِ هَ ن ْ أَ  هِ ابِ تَ كِ 
ا يكون-اتقَ لَّ عَ وٌر م  ح   نَّ يهِ فِ ر جَ ا شَ مَ يه  لَ عَ  ن  جر قات بالشَّ عل  مُ ِمن املراد  رمب  عدن على األشجار قد ص   أهن 

ت سَ يْ ا لَ هَ ن ْ مِّ  نَ سَ حْ ة  أَ يَ آنِ  يت  أَ ا رَ ة مَ يَ آنِ  نَّ يهِ دِ يْ أَ بِ وَ  ،نَّ ه  ن ْ ن مِّ سَ حْ ا  أَ يئَ شَ  يت  أَ ا رَ مَ  ،رعْ شَ  نَّ هِ سِ و ر  بِ -قن هباوتعلَّ 
تشبه األواين  ال ينيع ،نرها اآلأتصوَّ  كيف أستطيع أنْ   ،اينليست من آنية الد ،شيء آخر هي-ايَ ن ْ الدُّ  ةِ يَ نِ ن آمِ 

نْ َيا-املوجودة عندنا أشار -هدِ يَ بِ  أومَ أَ فَ -ادقاإلمام الصَّ -هدِ يَ بِ  أمَ وَ أَ فَ  نَّ اهِ دَ حْ ن إِ ى مِ نَ دَ فَ  ،لَْيَست ِمن آنَِيِة الدُّ
  األهنَّ -اهَ عَ مَ  ر  جَ الشَّ  الَ مَ ر فَ هْ ن الن َّ مِ  فَ رِ غْ ت َ ت لِ الَ د مَ قَ ا وَ يهَ لَ إِ  رت  ظَ نَ ف َ  بَِيدِه ت ْسِقيه فَأوَمأ-هإليها كي تسقي  

فَ َنَظرت  ِإلَيَها َوَقد -!جرة مالت معها أيضاً الشَّ  ،جرةا مالت من فوق الشَّ فلمَّ  ،جرةالشَّ ب قةجالسة متعلِّ  كانت
ناولت -برِ شَ فَ  ه  ت  لْ اوَ نَ  مَّ ها ث  عَ مَ  رة  جَ ت الشَّ الَ مَ فَ  ،تفَ رَ ت َ اغْ فَ َماَلت لِتَ ْغِرَف ِمن الن َّْهر َفَماَل الشََّجر  َمَعَها 

ا مَ فَ  بت  رِ شَ ي فَ نِ لَ اوَ نَ ف َ  ته  لَ اوَ نَ  مَّ ا ث  هَ عَ رة مَ جَ شَّ لت االَ مَ ف فَ رِ غْ ت َ ت لِ الَ مَ ا فَ يهَ لَ إِ  أومَ أَ ها وَ لَ اوَ نَ  مَّ ث  -ادقاإلمام الصَّ 
لكن هذه حة املسك و ا ما هي برائورمبَّ -كسْ مِ ة الِ حَ ائِ ه رَ ت  حَ ائِ ت رَ انَ كَ ه وَ نَ مِّ  ذَّ لَ  أَ اَل نه وَ ن مِ يَ لْ أَ  انَ كَ   ا  ابَ رَ شَ  يت  أَ رَ 

 ة  ثَ ََل ثَ  يهِ ا فِ إذَ أس فَ الكَ ي فِ  رت  ظَ نَ ف َ  رَاِئَحة اِلِمْسك ه  رَاِئَحتوََكاَنت -جل رائحة موجودة عند العربأهي 
 فسِ  ن  بة يف رِ شْ ث أ  ال  ث   يهِ د فِ احِ و   أسٌ ك  -طّ قَ  ومِ يَ الْ كَ   يت  أَ ا رَ ك مَ ادَ فِ  ت  لْ عِ ج   :ه  لَ  لت  ق  ف َ  ،ابرَ ن الشَّ ان مِ وَ لْ أَ 

ا ذَ هَ  :يلِ  لَ اقَ ف َ ! ؟ذاكَ هَ  رَ ماألَ  ى أنَّ رَ أَ  ت  نْ  ك  اَل وَ  ج ِعْلت  ِفَداك َما رَأَيت  َكاْلَيوِم َقطّ  :فَ ق لت  َله  -!؟تقْ الو  
ت بَ رِ شَ ه وَ اضِ يَ ي رِ ب فِ غِ رَ هر وَ ا النَّ ذَ ى هَ لَ إِ  ه  وح  ت ر  ارَ ى صَ فّ وَ ا ت َ إذَ  نَ مِ ؤِ م  الِ  نَّ إِ  ،انَ تِ يعَ شِ اهلل لِ  دَّه  عَ أَ ا مَ  لّ قَ أَ 
وت ه  رَ ي ب َ ادِ وَ  ىلَ ه إِ وح  ر  ت ارَ صَ  يّ وفِ ا ت  ا إذَ نَ وَّ د  عَ  نَّ إِ وَ -هابِ ر  ن ش  مِ  ب  رِ ش  و  ه أو بت روحُ رِ ش  -هابِ رَ ن شَ مِ 
من وادي -يادِ ك الوَ لِ ن ذَ مِ  أ ْسِقَيت ِمن َحِميِمه فَاْسَتِعْيذ وا بِاهلله و قُّومِ زَ ن ت مِ مَ عِ طِ أ  وَ  هابِ ذَ ي عَ فِ  تدَ لِ خْ أ  فَ 

 ال نستطيع أنْ  هذه املعاين حننُ  ،ستأت ما بعد البزخالرَّجعة و  ،يف عامل البزخ هيملعاين ا هذهو  ،برهوت
ور الص   إذا كانت هذهِ  ،بوررجون من القُ ي   زخ ُثَّ اس تذهب إىل الب لنَّ ا ،تأت ما بعد البزخالرَّجعة  ،رهانتصوَّ 

 :مثل ما قال ،أخفق يف التصوير هُ أنَّ سنان مع   لنا عبد الل ابنُ وهذا التصوير نقلهُ  ،يف عامل البزخ ورهي صُ 
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لكن هو  ،الكالم ليس صحيحاً  هذا ،اللون املاء واللنب بنفسِ  ينيع ،ثلجل أبيض من انب  لج ول  من الثَّ  أبيضُ  ماءٌ 
كيف نستطيع   ،نية الدنياهذه األواين واآلنية ليست من آ :أو حينما قال ؟رو  ف لنا الص  صِ كيف ي    ،ماذا يصنع

اهلل  ه  دَّ عَ أَ ا مَ  لُّ قَ ا أَ ذَ هَ -:لهُ  واإلمام يقول ،لنا عبد الل ابن سنان يذكرهُ  استطاع أنْ  الَّذيهو  اذه ،رهانتصوَّ  أنْ 
كيف   ؟األخرية ديةِ احملمَّ  ها يف الدولةِ أعلى مراتبِ  يفالرَّجعة ر نتصوَّ  كيف نستطيع أنف ،وهذا يف البزخ-ناتِ يعَ شِ لِ 

  !؟نستطيع

تعاىل  شاء اللُ  د  إنْ ا يوم غنيتأتيث داحل ةُ بقيَّ  ،غد   كم يوم  ه ل  لُ كمِ أُ  ،طول ويطول أكثري قد احلديثُ 
 ..ةم  اطِ ف   مة وآلِ اطِ ف   ةِ ودَّ وعلى م  العبَّاس ضل ألقاكم على والية أيب الف  

 ..أَْترك ك م ِفي رَِعايَِة الَقَمر

َنا َعَلى يَنا َوم َتاِبِعيَشاِهدِ م  ا َوو ج وِه ج وِهنَ ْن و  عَ ْكِشف الَكْرَب إالح َسين يَا َكاِشَف الَكْرِب َعْن َوْجِه َأِخيَك 
 ..الح َسيننْ تَ ْرِنت ِبَحقِّ َأِخيَك ال

 . .ا  ميعَ اء جَ عَ كم الدُّ ل  أَ سْ أَ 

 ..الَقَمر ة  اشَ الشَّاشة إنَّها شَ  فسِ لى نَ دا  عَ م لتقانا غَ 

 ..ماِن اهللفي أَ 
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