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 النَّاِطق الِكَتاب  : الثَّاِلث ء  زْ الج  
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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 َعليْ َسََلٌم 

 

ى عنَ قيدٌة ال مَ عَ  الرَّجعة   :هِ ي أجوائة  فابقمت الحلقات  السَّ قدَّ تَ  الَّذي فسه  نوان  نَ و الع  العنوان  ه  
 .!!.هاونَ ن د  ع مِ يُّ شَ للتَّ 
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كر  ذ  الكالم  إىل  لوصَ  ،تلتوضيحاا لِّ وبعد ك   ،ها بني أيديكمها ووضعت  طرحت  الَّيت يانات بعَد كلِّ البَ 
نا  حبواسِّ سه  نتلمَّ  ع أن   نستطيالنا نا لكنَّ ولَ هو حَ  يءٍ شعن  .!!.راهنا عن واقٍع ال نَ ب  ت   واياٍت وأحاديثَ ر  

 ..عيش  هبانَ الَّيت نا ارك  دَ ومَ 

 (.عاليكالصَّ  خانَ ) :لكم مثاالا  كرت  ذَ  

 ذيالَّ  لك الحوض  ذ ،درجاتصائر البها عليكم من قرأت  الَّتي ة المفّصلة الرِّواي :رت  لكم مثاالا وذكَ  
نعاء في لى صَ ى في سوريا إصرَ ن ب  م تدُّ يم وضٌ حَ  كما قال له  وهو  ادق لعبد اهلل ابن سنان نا الصَّ راه  إمام  أَ 

 .اليمن

رتة رتة حيث  فَ الف يف مرحلة   ن  ونَ  ،ناحولَ  شيءٍ  لَّ ك  ك  در  نا ال ن  أنَّ ات بيان  الرِّوايهذه  واهلدف  من إيراد  
 شرع  يف تفصيل  أَ   آخر ث َّ خذ مثاال  آ ،ريا  م كثيك  عل طيلَ ن أ  لَ  ،زمان  الغيبة ه  إنَّ  ،ينرتة  الدِّ املعرفة وفَ  رتة  قول وفَ الع  

 :املقصود

 لِ وْ ق َ  نْ ه  عَ لت  أَ سَ  :الَ قَ -:يعف  ال   جابٌر هذا هوامنا الباقر و معن إ-رعفَ ي جَ بِ أَ  نْ عَ  ،ر  ابِ ن جَ عَ  ة  الرِّواي
ض رْ ى األَ لَ اا إِ قَ رِ طْ م   نت  ك  فَ  :الَ قَ  ،﴾ك وَت السََّماَواِت َواأَلْرضِ ﴿وََكَذِلَك ن ِري ِإبْ َراِهيَم َملَ  :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ 
قد انفجر -رجَ فَ ند اِ قَ  فِ قْ ى السَّ لَ إِ  رت  ظَ نَ ي ف َ أسِ رَ  ت  عْ رف َ فَ  ،كأسَ ع رَ فَ رْ اِ  :يلِ  الَ قَ  مَّ ث   ،وقى فَ لَ إِ  ه  دَ يَ  عَ فَ رَ ف َ 

-!اماأليَّ  يف هذه   نفجارات  ان لكثرة اال  هذبادر معناه  إىل األتقد ي الَّذيجار ال مبعىن االنف ،فتحنقد ايعين 
األسود  ن اخليط  م   األبيض   اخليط   ني يتبنيَّ  ح   ،رج  فتح كما يقال الفَ نأي ا-َقد ِانَفَجر فَ َنَظرت  ِإَلى السَّْقفِ 

 ع  اطِ سَ  ر  وْ ى ن   لَ ي إِ رِ صَ بَ  صَ ل  خَ تَّى حَ َقد ِانَفَجر  فَ َنَظرت  ِإَلى السَّْقفِ -رماء انشقت فخرج الفج  السَّ  وكأنَّ 
إىل  اإلنسان نظركما يَ   ،ورذلك الن   اق  غور يف أعممل يستطع أن  يَ أي حار بصري دونه -هنَ وْ ي د  رِ صَ بَ  ارَ حَ 
 مَّ ث   :القَ  ،َحاَر َبَصِري د ْونَه َخل َص َبَصِري ِإَلى ن  ْور  َساِطع   َحتَّى-ة سطوعهاصره  لشدَّ بَ  مس فيحري  رص الشَّ ق  
 ،قترَ طْ أَ فَ -يعين أنزل رأسك-قر  طْ ي اِ لِ  الَ قَ  مَّ ث   ،ذاكَ ض هَ رْ األَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  وتَ ك  لَ مَ  يم  اهِ رَ ب ْ أى إِ رَ  :يلِ  الَ قَ 
 نْ ي مِ نِ جَ رَ خْ أَ ام وَ قَ ي وَ دِ يَ بِ  ذَ خَ أَ  مَّ ث   :الَ قَ  ،هِ الِ ى حَ لَ عَ  ف  قْ ا السَّ ذَ إِ ي فَ أسِ رَ  عت  فَ رَ ف َ  ،كأسَ ع رَ فَ رْ اِ  :ِلي القَ  مَّ ث  

ت انَ كَ ي  الَّتِ -اإلمام  الباقر-ه  ابَ يَ ع ثِ لَ خَ فَ -أخرى غرفة  -رآخَ  اا يتي بَ نِ لَ خَ دْ أَ يه وَ فِ  ت  نْ ك    يالَّذِ -رفةمن الغ   -تيْ الب َ 



 
 8يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق80: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

3 
 

 ت  ثْ بِ لَ ف َ  ،كنَ ي ْ ح عَ تَ فْ  ت َ اَل  :يلِ  الَ قَ وَ  ،يرِ صَ بَ  ت  ضْ ضَ غَ ك ف َ رَ صَ بَ  ضَّ ي غ  لِ  الَ قَ  مَّ ث   ،اهَ رَ ي ْ اا غَ ابَ يَ ثِ  سَ بِ لَ يه وَ لَ عَ 
و ا ذ  ه  كَ لَ سَ ي الَّتِ  ةِ مَ لْ ي الظُّ فِ  تَ نْ أَ  :يلِ  الَ قَ ف َ  ،اكدَ فِ  ت  لْ عِ  ج  اَل  :ت  لْ ق    ؟تنْ أَ  نَ يْ ي أَ رِ دْ تَ أَ  :يلِ  الَ قَ  مَّ ث   ،ةاعَ سَ 
فَ َفَتحت   ،اا يئَ شَ  ىَ رَ  ت َ اَل  كَ نَّ إح فَ تَ ف ْ اِ  :يلِ  الَ قَ ف َ  ؟ينَ يِ عَ  حَ تَ ف ْ أَ  نْ أَ  ِلي ن  ذَ أْ تَ اك أَ دَ فِ  لت  عِ ج   :ه  لَ  ت  لْ ق  ف َ  ،يننَ رْ القَ 

 نَ يْ ي أَ رِ دْ ل تَ هَ  :يلِ  الَ قَ ف َ  ،فقَ وَ  وَ يََلا لِ قَ  ارَ سَ  مَّ ث   ،َعْيِني فَِإَذا أَنَا ِفي ظ ْلَمة  ال أ ْبِصر  ِفَيها َمْوِضَع َقَدِمي
م الَ العَ  كَ لِ ن ذَ ا مِ نَ جْ رَ خَ وَ  ،ا الخضرهَ ن ْ مِّ  بَ رِ شَ ي الَّتِ اة يَ الحَ  ينِ ى عَ لَ عَ  فٌ اقِ وَ  تَ نْ أَ  :الَ قَ  ،اَل  :ت  لْ ق    ؟تْ نْ أَ 
ِلث اثَ  ى َعاَلم  لَ ا إِ جنَ رَ خَ  مَّ ث   ،لهِ هْ أَ وَ  هِ نِ كِ ا َمسَ ه وَ ائِ نَ ي بِ فِ ا نَ مِ الَ عَ  ةِ يئَ هَ ا كَ ينَ أَ رَ ف َ  ،يها فِ نَ كْ لَ سَ ر فَ آخَ  م  الَ ى عَ لَ إِ 

ا هَ رَ م ي َ لَ ض وَ رْ األَ  وت  ك  لَ مَ -امل  وَ العَ -هِ ذِ هَ  :القَ  مَّ ث   :القَ  ،مالِ وَ ة عَ سَ مْ ا خَ نَ دْ رَ وَ تَّى حَ ي انِ الثَّ ل وَ وَّ األَ  ةِ هيئَ كَ 
ا نَّ مِّ  ىضَ ا مَ مَ لَّ ك    ،يتأَ ا رَ مَ  ةِ يئَ هَ م  كَ الَ عَ  لُّ ماا ك  الَ عَ  رَ شَ ا عَ نَ ث ْ ي اِ هِ ات وَ اوَ مَ السَّ  وتَ ك  لَ ى مَ أَ ما رَ نَّ إِ يم وَ اهِ رَ ب ْ إِ 
 :القَ  مَّ ث   :القَ  ،وهن  اكِ سَ  حن  نَ  الَّذيا نَ مِ الَ ي عَ م فِ ائِ م القَ ه  ر  ون آخِ ك  يَ تَّى حَ  ،مالِ وَ لعَ  اهِ ذِ د هَ حَ أَ  نَ كَ اٌم سَ مَ إِ 
اب يَ الث ِّ  كَ لْ ع تِ زَ ن َ ه ف َ نْ ا مِّ نَ جْ رَ خَ  يالَّذِ  يتِ بَ الْ بِ  حن  نَ  دي فَِإَذايَ بِ  ذَ خَ أَ  مَّ ث   ،ريصَ بَ  ت  ضْ ضَ غَ ف َ  ،كرَ صَ بَ  ضَّ غ  
 يهِ لَ عَ  الَ قَ  ؟ارهَ الن َّ  نَ ى مِّ ضَ مَ  مْ اك كَ دَ فِ  ت  لْ عِ ج   :لت  ق  ف َ  ،انَ سِ لِ جْ ى مَ لَ ا إِ نَ دْ ع  يه وَ لَ عَ  تَ انَ كَ ي  الَّتِ  ابَ يَ الث ِّ  سَ بِ لَ وَ 

 .اتاعَ سَ  ث  ََل ثَ  :مََل السَّ 

عجب ن أشياء أَ ثت عا تدَّ ندنا رمبَّ ع ثريةٌ ك  ورواياتٌ  ،عن عواملَ  ،ثنا عن حقائقدِّ ا ت  مثاهل  وأَ  ة  الرِّوايهذه 
علينا يوم أمس  رَّ م ،ةاصَّ با  خَ ياس ث  بَ لَ  اإلمام ظركم إىل أنَّ ت نَ لف  ين فقط أ  لكنَّ  ،املضامني هذه   لِّ ن ك  وأعجب م  

لعجائزي ا لفهمملعاين بذلك ااروا وَّ  تتصال لت  وق   ،ناحنياهلل ب   ه  لَ يه أبدَ لعاس صلوات  اهلل  وسالمه  العبَّ  أنَّ 
من  ة  ولياء أو أجنحبعض األل جنحة  أدماء حني يرمسون انون الق  يرمسها الفنَّ الَّيت ات اذج أو بتلك الرسومالسَّ 

ة ويف لفنيَّ اللوحات وا حفوموجودة يف كثرٍي من املتا ،يف الكنائس موجودة هذه الصور ،ةللمالئك ريش  ال
لم يلفا ة ذلكصَّ وع وق  كون موضنما ية حيينمائيَّ األفالم السِّ يف  ن وحّتَّ و تيف أفالم الكار  صص األطفال وحّتَّ ق

إلمام عن جابر عن ا ةلرِّوايا هذه  أبعد من ذلك و هي  ة  القضيَّ  .أو عن األولياء أو عن األنبياء   عن املالئكة  
 (.اتجر دبصائر ال) ن العسكري  سَ نا الَ إمام   أصحاب   ألحد  هو  الباقر وهذا الكتاب  
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 ،دباءاأل  و  ،ءلماالع  و  ،السفةالفو  ،اننيلفنَّ او  ،عراءعة من الش  د  مبـ  ال بأنَّ العقولَ  لت  ق  فإين  رون إذا تتذك  و 
ويف  صص األدب  القَ  الكايات ويف ات ويفيواالرِّ ما يأيت يف  ،العامل اذيف ه اتٍ ون جمسَّ لثِّ ي   مإّنَّ  ،نييِّ وائ  الرِّ و 

ت االرِّواي هذه  ها عن ثت  ين تدَّ اه املعهذ أنَّ حظون أال تال ،نةعيَّ م   بدلةٍ ان اإلنسان يف ة عن طري ينمائي  سِّ لاألفالم ا
قد عامل و ال اذثوثة يف هقائق مباك حهن ألنَّ  ،اتالرِّواي وا هذه  يقرأ ء املبدعني أدركوها من دون أن   هؤالوأنَّ 

لكن ة و يَّ هذه القض ا  يفوض كثري اخلد ريال أ   ،هاس  ا وتس  هس  م  لعلى ت درات  والق   كانات  ت لإلنسان اإلميَ عط  أ  
نا ال أنَّ وهي  ،لقيقةا ن هذه  ع ث  حدَّ تت-اضيةامل ت علينا يف اللقة  مرَّ الَّيت ات الرِّواي-هاقبلَ الَّيت و  ةالرِّوايهذه 

 س  ال نتحسَّ و  ،دركه   ن  الو  ،ال نعلمه  و  ،رفه  ال نع الَّذيفهناك الكثري الكثري  ، شيئا  يسريا  درك من هذا العامل إالَّ ن  
 ،ا  ال نراهادَّ غرية ج  اء الصَّ األشي ،دودا  حمنا نرى شيئا  إنَّ  ة البصر  بحاسَّ ف ،نا إليهداركنا وحواس  ال تصل  مَ و  ،به
شاطئ ال ن من رؤية  ل نتمكَّ يط هعلى ساحل احمل حني نقف   ،الكبرية نسبيا   ،هاار ا  ال ندَّ األشياء الكبرية ج  و 

ك الطرف در  ن   يع أن  ستطنَ غرية ال رية صَ األحيان حب   يف بعض  و  ،ذلك ال نستطيع ؟اآلخر للبحر أو للمحيط
 ملكة  يف امل ة هنار زيجيش على ن نعنن  اآل ،الَّذيَن يعيشون على جزيرٍة مثال  و  ،وهي على األرض هااين منالثَّ 

عندنا اسَّة البصر ح ،كبريةٍ   زرٍ إىل ج   لقياس  باا  سبيَّ ن   يرة صغريةٌ ز هذه ال مع أنَّ  ؟الزيرة رى أطرافَ هل نَ  ،املتحدة
 يع أن  كبرية ال نستطشياء الاألو  ،الفايروسات وغري ذلكو امليكروبات  مثل ،األشياء الصَّغرية ال نراها ،حمدودة

كذلك   ،يح الوسيعا العامل الفسا يف هذهمت  ها ما قيرة األرضية بكلَّ  الك  وإالَّ  ،سبة لناالكبرية نسبيا  بالنِّ  ،نراها
 ،اها وهكذع مساعَ  نستطيالا  دَّ واألصوات اخلافتة ج   ،هاال نستطيع مساعَ  جدَّا   األصوات العالية ،األصوات

دركه هو وما ن   ،كثري الكثرييء الالشَّ  رك  دال ن   نانَّ أي تلق  م  ـه النبِّ كي أ    ،شاهدم  ـه البِّ نَـ ا كي أ  أوردت   ات  الرِّواي فهذه  
 .األجواء يف هذه   سيكون   الرَّجعة  عن  والكالم   ،القليل

 كم ألن  وأمامَ  يمأما ،ائقان أو َمان عان يقفان أمامنا ََجيعا  ناك عه   ،مسأَ  يوم   لقة  نت  يف حَ ا بيَّ مثلمَ و 
 ،ارالنَّ و  ة  لجنَّ وأيضا  بالنسبة  ل ،يامةالق   يوم  ل بالنسبةكذلك   والال   ،يَ ي ه  تفاصيلها كما ه   بكلِّ الرَّجعة ك در  ن  

رف  عال ن ؟ة وتفاصيله العظيمة املهولةعن يوم القيام ماذا نعرف   ؟ارالنَّ  عن ماذا نعرف  و  ؟ةنَّ عن ال ماذا نعرف  
مع  ،ياراتوالزِّ  األدعية   ويف ة  الشَّريفيف األحاديث  النصوص   يف الكتاب الكرمي وكثرة   مع كثرة النصوص   ،ا  شيئ

إلينا  ما وصلو ما عندنا  ،ا  عن يوم القيامةزئي  شيئا  حقيقيا  ج  حّتَّ ا  كامال  وال شيئا  حقيقي   ال نعرف   ذلك نن  
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هي  الرَّجعة  ف ،جعةلرَّ ا كذاك الال مع،فيه عيش  نَ  الَّذيذا املستوى نا هب  قولَ اطبت ع  خَ فهي قد  من خطاباتٍ 
يف  الديث   مرَّ قد اهرة و العرتة الطَّ  نطق  وم رآن  الق   وهذا هو منطق   ،خروي  ا معادٌ  القيامة كما أنَّ   عاٌد دنيوي  مَ 

 اك  درَ انعا  كبريا  عن إ  الن  مَ شكِّ قلي احملدود واللقات املفقودة ي  فاملستوى العَ  ،اٌت مفقودةلقَ وهناك حَ  ،ذلك
 هذه   من خالل  و صل إىل لوحٍة نَ  أن  و  ،نرسم صورة   نستطيع أن   نا اللكن هذا ال يعين أنَّ  ،حقائقها بكلِّ  الرَّجعة  

طوط حني أقول يف اخل  و  ،ةولو يف اخلطوط اإلَجالي   الرَّجعة  من  درك املرادَ ن   وأن   ن نستشفَّ تطيع أاللوحة نس
قاد هبا تأو جيب االع ،الملةب صحيحةالرَّجعة  ن أنَّ نا م  مراجع   يذكره   الَّذيى الكالم و اإلَجالية ال مبست

هبا ال على  عتقادَ هم أوجبوا االولكنَّ  ،ةات صحيحالرِّواي أنَّ  هبا من جهة   ادَ قتبوا االعجأو الذين  وهم ،بالملة
 ا  يف  قصَ ا  أو نَ رقَ ل خَ شكِّ ال ي  أنَّ اإلنسان ال ي ؤمن  هبا فإنَّ ذلك  لو حبيث ،ني من أصول الدلٌ ا أصأّنَّ  ساس  أ
من وردت يف العشرات والعشرات الَّيت لتفاصيل ا هذه   لِّ مع ك  -َجايلاملعىن اإل :أنا أقول ،يانه ويف إعه  شي  تَ 

 هو التايل:-واملئات من األحاديث املعصومية ويف املئات ةرآنيصوص الق  الن  

 ة  زة  واملهمَّ ام  املميَّ أليَّ ا هذه هي-ةمَ ايَ القِ  وم  يَ وَ ة عَ رَّجْ ال وم  يَ م وَ ائِ القَ  وم  يَ -علينا كما مرَّ -ةثَ ََل ثَ  اهللِ  ام  يَّ أَ )
 الرَّجعة   ،اهات  ج   ها يف بعض  يما بينَ ف داخل  ام  تتاأليَّ  وهذه   ،القيامة يوم  و  ،الرَّجعة يوم  و  ،القائم وم  ي ،عند اهلل

صوص ف يف الن  ص  ا و  مبَّ ل ر  عة  بَ جللرَّ  بةٌ واظهور اإلمام  بَ  ،جعةوابٌة للرَّ و بَ م ه  ائ  ويوم القَ  ،عنواٌن فسيٌح واسع
 ،عليه  وسالمه  اهلل   لوات  اإلمام ص هور  بل ظ  قَ  وىلألعها االئ  طَ  بدأ  تَ  الرَّجعة  و  ،الرَّجعة من هذه   زءٌ ج   أنَّه  املعصومية ب  

هذا و  ،هاهم  ها وفَ ضم   هَ ل  سه  بها بطريقٍة يَ رتِّ أ   ات وأحاول أن  الرِّوايعليكم  سأعرض   ،هناك تداخل كللذ
 .ا  إىل ذاك الد  يكون زماني   رورة  أن  الرتتيب ليس بالضَّ 

  :ورةلكم فيِه الصُّ  ب  قرِّ أ   آتيكم بمثال  دعوني 

فيها  ض  عرَ ت  الَّيت جمموعة من املواقع  ،حائفموعة من الصَّ األلبوم هو جمَ  ،ورلبوم للص  مبثابة  أَ هي  الرَّجعة  
لفها التفاصيل املوجودة حبيث ي رى من خَ  ،افةفحات شفَّ مات تكون الصَّ و ب األنواع من األلويف بعض   ،ورالص  

فحة األوىل ما نرى من خالل الصَّ  يكن أن   م األلبوم بطريقةٍ ن ظِّ فقد  ،لالحقةا فحاتيف الصَّ الَّيت ور ص  يف ال
 ب هذه  قلِّ ور وأنت ت  الص   ل  عت فيه ك  ألبوم واحد َج    مبثابة  فهي  الرَّجعة  كذلك   ،فحات الالحقةيأيت يف الصَّ 
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من  طر جمموعةسَ  يف كلِّ  ،طورفحة جمموعة من الس  صَ  لِّ يف ك   ،بت  الك   من هذه   كتابٍ   مبثابة   فحاتالصَّ 
 لَ فتشكَّ  عت فصولٌ َج   و  ،ل فصلٌ شكَّ تَ فخرى يف صفحة واحدة مع صفحات أ   السطور عت هذهَج   ،تاالكلم
 ،خمتلفة صورٌ و  ،خمتلفة سطورٌ و  ،خمتلفة كلماتٌ   فيه  و  ب  افيأيت الكت ،تابٌ ل ك  فتشكَّ  ابٌ عت أبو َج   و  ،بابٌ 

ها كتنظيم مَ نظِّ أ   فحات كثرية ال يكنين أن  يه صَ كتاٌب ف  هي   الرَّجعة   ،هكذاهي  الرَّجعة  و  .خمتلفة فصولٌ و 
تفتح  ث َّ  ،هنا حة  تفتح صفو  ،را  هنااد  كَ   تفتح  اشة الكمبيوتر فإن ك اآلن حني تفتح شَ  ،لٌ هناك تداخ  ف ،الكتاب
  ..هكذاهي  الرَّجعة  و  ،هذه التفاصيل ل  وتتداخل ك   ،اينالفايل الثَّ  ث َّ  ،لوتفتح الفايل األوَّ  ،أخرى صفحة  

رضني األ ان  كَّ وس   ئكة   واملالوالن   نس  اإل  مبا فيها  ،يبالغَ  امل  و مع ع هادة  الشَّ  ستتداخل  عوامل  ففيها 
 ،رهاصو  تَ  ع  نستطي اللَّيت العظيمة ا اتالضار و  ةبياملدائن الغر  وسائر   ماء وجابلقا وجابرساالسَّ  دائن  خرى ومَ األ  

 ،بورق  خلارجون من الا ،اعضه  ع بم داخل  تالتفاصيل ت كل  هذه  ،معها التواصلَ  نا ونستطيعَ عقول   رتقيَ تَ  حّتَّ 
جون اخلار   ،اماإلم رجون بأمر  واخلا ،يهمف عة  املودَ  اقة  اخلارجون بالطَّ  ،أخرى من جهةٍ  ار  ر واألش من جهةٍ  األخيار  

 جعون كل  ري سن لَّذياف ،وا أقساما  مسِّ ق   مدة أي أّنَّ نَّ جنود جم   ،دةنَّ واألرواح  جنوٌد جم   ،اتعى واخلارجون جممو رادَ ف  
م مَ من أ  و ألرواح ام مَ ة من أ  مَّ ذه األ  ه ،﴾َويَ ْوَم َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مَّة  فَ ْوجاا ﴿-جمموعة متشاهبة مع بعضها

 نما أمتك   ر  دورة بقب الص  قرِّ أ    أن  سأحاول   ،كثرية  التفاصيل   ،تون أفواجا  ن تشاهبوا مع بعضهم فيأالَّذياألموات 
 تب  يف ك   تاالرِّوايديث و ع األحابَّ أتت أدخل يف التفاصيل وأن   أن   ين إذا أردت  ألنَّ ،ال بتفصيل صٍ ملخَّ  وبنحوٍ 

طول البنامج سي عة فإنَّ جلرَّ ا مرحلة اطع  قم من مقطعٍ  لِّ من املوضوعات أو يف ك   موضوعٍ  الديث يف كلِّ 
جيري يف  امو عة الرَّجريا  عن ثوا كثتدَّ  املعصومني وألنَّ  ،الرَّجعةثريا  عن ث كَ ألنَّ الكتاب الكرمي تدَّ  ،طولويَ 
م فهَ ي   ال يكن أنور الظهصر يف ع جيريوما  ،الظهور عصر   ل  تفاصي م ما مل نرجع إىلي فهَ  ن أنال يك جعة  الرَّ 

 كيك  فكن التال يو  دقيقٍ  مٍ نظو م بشكلٍ  بعضها ببعضٍ  وكل  تلك املطالب يرتبط   ،غيبةال نرجع إىل عصر   ما مل
 تِّتشسي  و  ،عليكم لرؤيةَ ب اعِّ سيصَ  فهذا التعقيد   ،هذا التعقيد لِّ خذكم إىل ك  آ ريد أن  أنا ال أ   ،هافيما بينَ 
 ناعة  ص   قة كان مبثابة  ابالسَّ  لقات  م يف القدَّ ت الَّذي ل  وك   ،نما أمتكَّ  ز الكالم بقدر  وج  أ   أحاول أن   ينإنَّ  ،األذهان

لكم  أعرض   ،حا املسر لى هذعأو  ،لقاعدةا على هذه  و  ،ها قاعدة  اس  أبين على أس سٍ رٍض أو ساحٍة أو أ س  أَ 
 .وخمتصر زٍ وجَ م   بشكلٍ  الرَّجعة   تفاصيلَ 
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 :من هنا أبدأ  و  

 إمام ن زيارات  موعة موفيه جم د ابن طاووسللسيِّ  (،ائرمصباح الزَّ ) :هو ي  يد بني الَّذي هذا الكتاب  
 ،دا  لبعض ليس موجو وجود وانها مالبعض م ،ها موجودة  يف مفاتيح النانيارات ليست بتمام  لزِّ ا هذهو  ،نازمان  

 ،ابن طاووسد ائر للسيِّ الزَّ  صباحم   من ها عليكملذا أنا أقرأ  و  يف مفاتيح النان يارة ليست موجودة  لزِّ ا مثال  هذه
 ،ابع عشرالسَّ   الفصل  يفد ابن طاووس ا السيِّ رهكَ ذَ الَّيت نا زمان   مام  إ   يارات  األوىل من ز   يارة  هي الزِّ  يارة  الزِّ  هذه  

-:عائه  يف د   يقرأ   ائر  والزَّ  ،424صفحة هي أقرأ منها الَّيت فحة الصَّ و  ،ة آل البيتمؤسَّستقيق  ،418صفحة 
 ِه َوَمَدِدهي يَا ِإَلِهي ِمْن َعَددِ َواْجَعْلنِ -اماإلم د  دَ اإلمام ومَ  د  دَ من عَ -هدِ دَ مَ وَ  هِ دِ دَ عَ  نْ ي مِ هِ لَ ا إِ ي يَ نِ لْ عَ اجْ وَ 
 :هر رمضانقرأ يف شَ ي   الَّذيء عارون الد  تتذكَّ -هِ تِ حَ رْ ف َ  مَ عْ ي طَ نِ قْ ذِ أَ وَ  هِ اعِ بَ ت ْ أَ  وَ هِ اعِ يَ شْ أَ وَ  هِ انِ كَ ْر أَ وَ  هِ انِ وَ عْ أَ وَ  هِ ارِ صَ نْ أَ وَ 
رح أهل البيت أنَّ الفَ  يف أحاديث  و  ،رحذا الفَ هر هو رو هذا الس  ! (؟ورر  السُّ  ورِ ب  الق   لِ هْ ى أَ لَ ل عَ خِ دْ أَ  مَّ ه  لَّ ال)
اة يَ د  اليإ ن  ك نَّا َعلى قَ  عَم َفرَحت هطَ ذ قَنا  أَ مَّ ه  اللَّ  ،إمام زماننا هم حني يظهر  ر  بو ملؤمنني يف ق  ا على رور يدخل  الس  و 
 ..ناور  ب   قـ  يف   ته  رحَ عم فَ ذقنا طَ وأ

ام قَ مَ الْ وَ  نِ كْ الرُّ  ينِ ِه بَ دِ قْ عَ  يدِ كِ أَ تَ ِه وَ تِ عَ ي ْ ب َ ه  لِ عَ ي مَ نِ رْ ضِ حْ أَ ِه وَ تِ جَ هْ ب َ  بَ وْ ي ث َ نِ سْ بِ لْ أَ وَ  هِ َوَأِذْقِني طَْعَم فَ ْرَحت
ه تِ اعَ طَ بِ  امِ يَ قِ لْ لِ  يبِّ رَ  اي يَ نِ قْ ف ِّ وَ وَ -والثالثة عشر ئةمثاليكون من الث اعي يدعو أن  دَّ ال-مارَ الحَ  كَ تِ يِ بَ  دَ نْ عِ 
 َواْلَمثْ َوى ِفي ِخْدَمِته لِْلِقَياِم ِبطَاَعِته يَوَوف ِّْقِني يَا رَبِّ -ى يف خدمتهأبقَ  وف قين أن-هتِ مَ دْ ي خِ ى فِ وَ ث ْ مَ الْ وَ 
ه تِ عَ جْ ي رَ فِ  رُّ كِ ن يَ مَ يفِ  يبِّ ا رَ ي يَ نِ لْ عَ اجْ ك فَ لِ ذَ  لَ بْ ق َ  مَّ ه  ي اللَّ نِ تَ يْ ف َّ وَ ت َ  نْ إِ ه فَ تِ يَ صِ عْ مَ  ابِ نَ تِ جْ اه وَ تِ لَ وْ ي دَ فِ  ثِ كْ مَ الْ وَ 
إىل آخر -هتِ يَ رؤْ بِ  ينه  عَ  رُّ قِ تَ تِه وَ رَ مْ ي ز  ر فِ شَ حْ ي  وَ  همِ ََل عْ أَ  حتَ تَ  لُّ ظِ تَ سْ يَ ه وَ يَّامِ ي أَ فِ  ن  كَّ مَ تَ ي َ ه وَ تِ لَ وْ ي دَ فِ  ك  لِ يمْ و  

عاء هنا الد  -ِفيَمن َيِكرُّ ِفي رَْجَعِته يفَاْجَعْلِني يَا رَبِّ -يعين قبل ظهوره  -فَِإْن تَ َوف َّْيَتِني اللَّه مَّ قَ ْبَل َذِلك-عاءالد  
فََأخرِْجِني ِمن قَ ْبِري م ْؤَتِزرَاا َكَفِني ) ،أكر   الَّذيأنا -ِفيَمن َيِكرُّ -أنا-يفَاْجَعْلِني يَا رَبِّ -هور اإلمام رجعة  مس ى ظ  

َياا َدْعَوة الدَّ َشاِهَراا َسْيِفي م َجرَِّداا قَ َناَتي  -هبا أدعوالَّيت ة لكرَّ ا هي هذه (،ِر والَباِدياِعي ِفي الَحاضِ م َلب ِّ
 إمام   ،رجعة لإلمام   مع أنَّ  ،الرَّجعةاإلمام ب ى ظهورَ هنا مسَّ  فالدعاء  -فَاْجَعْلِني يَا َربِّ ِفيَمن َيِكرُّ ِفي رَْجَعِته

الدعاء  ،ملبارات وترتيب ال  ياق الع  س   ث من خالل  يتحدَّ  ولكن الدعاء هنا ،ةوأوب جعةٌ رَ  زماننا أيضا  له  
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ما بني ظهور اإلمام وما  هناك تداخلٌ  ،إذا  هناك تداخل ،عليه وسالمه   اهلل   صلوات   ث عن ظهور اإلمام  يتحدَّ 
 يف العامل  هي جعة الرَّ  وأنَّ  الدنيوي   يف العامل  هو هور الظ   أنَّ  :لكن الفارق هنا ،وما بني يوم القيامةالرَّجعة بني 

 ر  دمَّ لذلك سي   ،ا  يبقى دنيوي   ه  لكنَّ  ،فشيئا  من العامل األخروي   شيئا   بدأ يقرتب  يَ هنا  الدنيويَّ  العاملَ و  ،الدنيوي  
 اعة  األطهار وتكون  السَّ  ع  ف  الدنيا يرتَ  ة  جنَّ  ة  دَّ بعد انتهاء  م  و  ،ينتهيو ه ت  ي صالحي  ستنته ،بعد ذلك هذا العاملَ  

 هذه   ت  اواللق البنامج   ،عن يوم القيامةث أتدَّ  ريد أن  نا ال أ  أنا ه   ،ثتناات هكذا حدَّ الرِّواي ،على األشرار
 .لديكم ح الفكرة  ض  ن تتَّ  أا ألجل  ات  وشؤون الرَّجعة  عن  لتزما  بالديث  لذا سأبقى م  الرَّجعة ث عن دَّ تتح

 ؟غري هذا الدعاءجه من هذا الدعاء ومن تنستن الَّذيإذا  ما 

َعْلِني يَا فَاجْ -جعة للرَّ هو بوابةٌ و  ،عةالرَّجيضا  يف ساحة عليه هو أَ  وسالمه   اهلل   أنَّ ظهور اإلمام صلوات  
إىل آخر الدعاء -همِ َتحَت َأْعََل  َيْسَتِظلُّ أَيَّاِمه وَ  ِفي ن  َمكَّ ِفي َدْولَِته َويَ تَ  ك  لِ ِفيَمن َيِكرُّ ِفي رَْجَعِته و يمْ  يرَبِّ 

  الشَّريف.

 ع  نواقيس  الرَّجعة؟ متى تَقرَ ف ،نواقيس جعةِ للرَّ و  

 ،أمطاٌر غزيرةٌ  :رعقست  جعة الَّيت الرَّ س ن نواقيمل األوَّ  اقوس  النَّ و  ،هورقرع  وت قرَع  قبل الظ  تَ الرَّجعة  نواقيس  
 !اص  خلو  الغزارة وهبذه  ا هبذه تكون أمطارٌ  د أن  عهَ مل ي   أمطارٌ 

 1428الطبعة األوىل  ،وهذه الطبعة ،539صفحة  ،املفيد يخ  اإلرشاد للشَّ  كتاب    (،اإلرشاد)هو  اذه
 ك  لِ مْ م يَ كَ   :اهلل بدِ ي عَ بِ أِلَ  لت  ق   :الَ قَ  ،يمِ عَ ث ْ يم الخَ رِ الكَ  د  بْ عَ -سةاملقدَّ  م  ق   ،اشر سعيد ابن جبريالنَّ  ،هجري

تعاىل يف   شاء اهلل  إن   ،كبرٌي سيحدث   تكوييني تغري ٌ هناك -يالِ يَ اللَّ وَ  ام  يَّ األَ  ه  لَ  ول  ط  ين تَ نِ سِّ  عَ بْ سَ  :الَ قَ  ؟مائِ القَ 
 :قَالَ  ؟ْمِلك  الَقاِئمَكم يَ - العناوينهذه   لِّ يف ك   ل القولَ صِّ فَ كم به  سأ  عدت  وَ  الَّذيبنامج املركزي األسبوعي ال

ون ك  يَ ف َ  ،مك  يِّ نِ سِّ  نْ ين مِّ نِ سِّ  شرِ ار عَ دَ قْ مِ  هِ يِّ نِ ن سِ مِ  ة  نَ ون السَّ ك  تَ تَّى حَ  األَيَّام  َواللََّياِلي ِنين َتط ول  َله  سِ  َسْبع  
اين من لزء الثَّ ا الديث يف ،الكالم ليس هنا-هذِ م هَ ك  يِّ نِ ن سِّ ة مِ نَ ين سَ عِ بْ ِه سَ كِ لْ ون م  ن  ِه أو س  كِ لْ و م  نُّ س  

ناقوس من نواقيس  اذه ،ر اإلمامو من َجلة العالمات قبل ظهوهذا  ه  يام  ق   إذا آنَ -ه  ام  يَ قِ  ا آنَ ذَ إِ وَ -:ةالرِّواي
اس النَّ  رَ م طِ -:زل املطر عليهماس أي نَ النَّ  رَ م ط  -اسالنَّ  رَ م طِ  ِقَيام ه   ا آنَ ذَ إِ وَ -:الرَّجعةواقيس وهو من نَ  ،هورالظ  
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-:ة قالتالرِّوايقل من ذلك لكن ا أمبَّ ر  أو ،ا  يعين حدود أربعني يوم-بجَ ن رَ ام مِ يَّ ة أَ شرَ عَ ة وَ رَ ى اآلخِ ادَ مَ ج  
من جهة الغزارة أي ه مثلَ  اخلالئق   مل يرَ -هلَ ث ْ مِ  ق  ئِ ََل الخَ  رَ م ي َ اا لَ رَ طَ مَ  ج َماَدى اآلِخَرة َوَعشَرة أَيَّام ِمن رََجب

ماء دما  متطر السَّ  أمل ،اممن األيَّ  ماء دما  يف يومٍ السَّ طرت مثل ما مَ  ،يء عجيبشَ فهو  ،هواصِّ خَ  هة  ومن ج  
م ِطَر النَّاس -:خواص غريبة مطر له   (.!!.اا مَ دَ  اء  مَ ت السَّ رَ طَ مَ  م أنْ ت  بْ جِ عَ وَ أَ )-؟شهد أبو عبد اهللحني است  

م ه  ان َ دَ بْ أَ ين وَ نِ مِ ؤْ م  وم الْ ح  ل   هِ ت اهلل بِ بِ نْ ي   ف َ  الَخََلِئق  ِمثْ َله   َمَطَراا َلم يَ رَ  ج َماَدى اآلِخَرة َوَعشَرة أَيَّام ِمن رََجب
عن  الديث   ؟مكان ث عن أيِّ تحدَّ ي اإلمام-ةينَ ل ج هَ بَ ن قِ مِ  ينَ لِ بِ قْ م م  يهِ لَ إِ  ر  ظ  نْ ي أَ نِّ أَ كَ فَ  ،مهِ ورِ ب  ي ق   فِ 

ا يف الشرق األوسط عموما  ولكن رمبَّ  ،يف العراق ،هذا املطر يف هذه املنطقة ،نت ذلكات بيَّ الرِّوايو  ،جفالنَّ 
الرِّوايات أخبتنا  ،وادي السَّالم جفالنَّ هو مع اإلمام  ستخرج  الَّيت موعد األرواح  ألنَّ  ،جفالديث عن النَّ 

 .اتالرِّوايهذه  تأتيناو  ،عن ذلك

 ،طوسيف الشرق األ ،رقلشَّ ك يف اقرع هناي   ؟أين سيقرع ،الرَّجعةل من نواقيس اقوس األوَّ النَّ  اذإذا  ه
 ،ةالرِّواي تفاصيل يف هذههذه ال توجد ال :ا يقول قائلرمبَّ و  ،المسَّ يف وادي ال ،جفيف النَّ  ؟أين ،هناك يف العراق

من  تاج  حكم سأفات وايالرِّ  يعَ َج ورد لكمأ   لكنَّين إذا أردت  أن   ،نعم هذه الرِّواية ليس فيها هذه التفاصيل
وبعض هذه  ،ادر  باملصكم آتيَ ن أبإمكاين  إالَّ و  املطالبلكم  ص  سأخلِّ  ينإنَّ  ،طويل إىل وقتٍ  أحتاج  س ؟وقت

  .ها لكمتخرج  سااآلن و أمامي الَّيت  الرِّوايات موجودة يف هذه املصادر

ا  إذ ،مطرةعن أربٍع وعشرين  ثتناات حدَّ الرِّواي ،زارةلغَ ا طرا  هبذهاس مَ ة يرى النَّ ل مرَّ أوَّ  ،طٌر غريبمَ 
 ،جبام األوىل العشرة من ر واأليَّ  اآلخرةادى مان َج  الزَّ  ،جفلنَّ ا املكان ،املكان واضحو  ،ن واضحمان اآلالزَّ 

 ،اعتدنا عليه الَّذيطر ا املذاملطر خيتلف عن ه ،أربع وعشرون عدد املطرات ،املطر غزير ،األمري مولد   قبلَ 
اهلل ِبِه ل ح وم  فَ ي  ْنِبت-ةة خاصَّ ملهمَّ  عدَّ طر خاص م  هذا مَ  ؟ملاذا-الَخََلِئق  ِمثْ َله َمَطَراا َلم يَ رَ -:تركيبة جديدة

 جهينة اسم  -ةينَ هَ ج   لِ بَ ن قِ مِ -؟م قبلني من أين-ِإلَيِهم م ْقِبِلين َفَكأَنِّي أَْنظ ر   ،اْلم ْؤِمِنين َوأَْبَدانَ ه م ِفي ق  ب ورِِهم
 من ا  حيَّ أو ة حملَّ أو بعا  قبيلة أخذت هلا ر   كل    ،نت يف الكوفةكَ ائل العربية سَ والقب ، من قبائل العربقبيلةٍ 

كنت فيها سَ الَّيت الهة  من نفس  ه م بورهم ن سيخرجون من ق  الَّذيهؤالء  أنَّ إىل شري اإلمام ي   فكأنَّ  ،األحياء
 .ةالعلويَّ  من املقبة  و  المدي السَّ  من واا قريبة  ة يف الكوفة فيبدو أّنَّ جهين قبيلة  
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 دار ،لثاالثَّ  ءهو الز  اذوه ،كايفال ة منالرِّوايأقرأ لكم  ،الموادي السَّ  يف ذكر   يَّ لَ قد تستعجلون عَ 
اهلل  بدِ ا عَ بَ أَ  عَ مِ سَ  نْ ي مَ نِ ثَ دَّ حَ  :الَ قَ  ،انروَ مَ  ار ابنِ مَّ ن عَ عَ -ة  الرِّواي ،131صفحة  ،عاتبو لتعارف للمطا
 مَّ ث  -:اجمناببنو  ببحثنا علَّق  تما ي منها خذ  آ ،فيها عن حال املؤمنني بعد املوت ث  رواية طويلة يتحدَّ ال-ولق  ي َ 
س َنْم َنوَمة الَعر و -د املوتهذا بع-اهَ شِ ارَ فِ  ىلَ عَ وس ر  ة العَ ومَ نَ  مْ نَ  :ه  لَ  ال  قَ ي    مَّ ث  -يعيللمؤمن للشِّ -هال لَ قَ ي   

ى وَ ضْ رَ  انِ نَ ي جِ فِ م َحمَّد  ور آلَ ز  ي َ  مَّ ث   ،انبَ ضْ غَ  رِ ي غَ ب  رَ وَ يم عِ نَ  ةِ نَّ جَ وَ  انحَ يْ رَ وَ  ح  وْ رَ بِ  رشِ بْ أَ  َعَلى ِفَراِشَها
 ،بٌل معروفج هو رضوى إالَّ و  ،ىو رضة ليتمللكو وى يف النان اض  ان رَ نَ  ج  يف  -مهِ امِ عَ طَ  نْ م مِ ه  عَ ل مَ أك  يَ ف َ 

ى وَ ضْ رَ بِ أَ )-الشَّريف دبةلن  ا عاءد ة يفجَّ طبون اإلمام ال  أليس تا ،نراه نن   جبلٌ  ،البل خصوصية اذولكن هل
َل آ ث مَّ يَ ز ور  -ا أم ذي طوىهأبرضوى أم غري  ،(ىرَ  ت   اَل وَ َرى الَخْلَق أْن أَ  ٌز َعَليَّ ْم ِذي ِطَوى َعزِيا أَ هَ يرِ غَ  مْ أَ 

 َوى فَ َيأك ل َمَعه م ِمنِجَناِن َرضْ  د ِفيَحمَّ آَل م   ث مَّ يَ ز ور  -نازمان   بإمام   لقةٌ ورضوى هذا املكان له ع  -م َحمَّد
ام ا قَ ذَ إِ فَ  ،تيْ الب َ  لَ هْ نا أَ م  ئِ اوم قَ ق  ي َ ى تَّ حَ م هِ سِ الِ جَ ي مَ فِ م ه  عَ مَ  ث  دَّ حَ تَ ي َ م وَ هِ ابِ رَ شَ  نمِ  ب  رَ شْ يَ وَ  طََعاِمِهم

كما يف -اهلل يَ اعِ دَ  كَ يبَّ اهلل لَ  يَ اعِ دَ  كَ يبَّ لَ -؟يقولون ماذا-راا مَ اا ز  رَ مَ ون ز  بُّ لَ ي    ه  عَ وا مَ ل  ب َ ق ْ أَ م اهلل فَ ه  ث َ عَ نا ب َ م  ائِ قَ 
َياا َدْعوَ َجرَِّداا ق َ ِفي م   َسيْ َكَفِني َشاِهَراا   فََأخرِْجِني ِمن قَ ْبِري م ْؤَتِزرَاا ) :دعاء العهد يك لبَّ  (،اِعيالدَّ  ةَ َناَتي م َلب ِّ

 حقائق نن   هذه   ،م يف رضوىعداد هلة إ  هناك عملي   ،الرَّجعةون يف يكر  ن سَ الَّذيأرواح املؤمنني  هذه   ،اهلل داعيَ 
 ى فَ َيأك ل  َناِن َرْضوَ د ِفي جِ َحمَّ م  ث مَّ يَ ز ور آَل -ك لن ترى شيئا  ىل جبل رضوى فإنَّ إ لو ذهبتَ و  ،هاار ال ن

فَِإَذا  ،البَ ْيت لى يَ ق وم قَاِئم نا َأهْ م َحتَّ اِلِسهِ ي َمجَ فِ ه م َوَيْشَرب  ِمن َشَراِبِهم َويَ َتَحدَّث  َمعَ  َمَعه م ِمن طََعاِمِهم
بَ ل وا َمَعه  قَام قَاِئم نا بَ عَ  -لي  عَ اهلل لِ  ول  س  رَ  الَ ك قَ لِ ذَ  لِ جْ ن أَ مِ -:يقول ن  إىل أ-َمراا  ز  اا ي  َلبُّون ز َمرَ  ثَ ه م اهلل فََأق ْ

هناك  ،الموبينك وادي السَّ  ينما بي وميعاد  -مََل ي السَّ ادِ وَ  كَ ينَ بَ ي وَ نِ يْ ا ب َ مَ  اد  يعَ مِ ي وَ خِ أَ  تَ نْ أَ -؟:ماذا قال له
 .نلتقي ح وهناكاألروا  جتتمع  

بل ظهوره  ابن السن قَ  ة  جَّ وال   وعليي  حم َمَّدٌ يعقده   وعن مؤمترٍ  لسٍ جمثكم عن حدِّ وسأ   ،التفاصيل كثرية
ط سلِّ أ   ستطيع أن   ال أينلكنَّ  ،رتابطةات واألحداث م  الرِّوايكيف أن  تالحظون   ،يف رضوى ؟وأين بساعات

ن من َجل  ما أمتكَّ أ  سَ لذا  ،البنامج حلقات   تكثرب عليكم و ستتشعَّ ألن  املعلومات  ،التفاصيل لِّ وء على ك  الضَّ 
 .إَجاله  
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ي أ   ؟ي أت   أين إذا  أرواح املؤمنني  ،مراهب  من ش وتشرب   دٍ حم َمَّ  آل   ام  من طع تأكل   ،رضوى نان  يف ج  ت 
 .!!.عليه ه  وسالم اهلل   ت   صلواند علي  عالم وادي السَّ  هناك يف امليعاد  فالئم فإذا بدت العَ  ،القائم ينتظرون قيامَ 
حن ت إىل و جاءت  األرواح  و  ،ماّن  أبدو املؤمنني  ت  لوم  نب  وهناك تَ  ،جيب  العَ  الغريب   هذا املطر   ،وهناك املطر  

  .هاسالم   يواد إىلو  ،عليِّها

ن م مِ ه  ورَ ع  ون ش  ض  ف  ن ْ ي َ ة ينَ هَ ج   لِ بَ ن قِ مِ ين لِ بِ قْ م م  يهِ لَ إِ  ر  ظ  نْ ي أَ نِّ أَ كَ فَ -؟:ادقنا الصَّ م  امماذا يقول إ
ل األرض وِّ أمل ي   ،ابرت لانفضون يَ جوا زير كيف خر هذا املطر الغَ  وبعدَ  طرٌ مَ  ؟هولٍة هذه  صورٍة مَ أي  -ابرَ الت ُّ 

وهم  خلرجوا ،ني ط  ألرض إىلل اوَّ للو كان ماءا  و  .!!.ما هو مباءف ،العادي   عن املطر خيتلف   ه  إنَّ  ،إىل طني
لَيِهم م ْقِبِلين إِ ْنظ ر  َفَكأَنِّي أَ -:قولياإلمام هكذا  ،م ينفضون الرتابإّنَّ  ،مهم وأبداّن  عن رؤوس   نفضون الطنيَ يَ 

ف ض ون ش   ما  ؟كيف سيكونو طٍر هذا مَ  أي   ،همثلَ  ق  اخلالئ رَ يَـ طرا  مل مَ -ابرَ الت ُّ  نْ م مِ ه  ورَ ع  ِمن ِقَبِل ج َهيَنة يَ ن ْ
 .لمَ جم   و بشكلهلكن الديث  ،اتالرِّواييف  س أوصافا  له   أتلمَّ يكنين أن  ! !أدراين بذلك

ن من حبار و سالزء الثالث واخلم (،كنز الفوائد) عن  ة  الرِّوايهو الزء الثالث واخلمسون و  اذه
ل ج  رَ  امَ قَ ف َ  ،بجَ رَ ى وَ ادَ مَ ج   ينَ ب بَ جَ لُّ العَ ك    ب  جَ العَ  :َعمَّن َسِمع َعِليَّاا يَ ق ول ،َعن أَِبي الَجار ود-األنوار

يَا َأِميَر  :فَ َقال ،الَعَجب  ك لُّ الَعَجب بَيَن ج َماَدى َورََجب ،بجَ ا العَ ذَ هَ  اين مَ نِ ؤمِ م  الْ  يرَ مِ ا أَ يَ  :القَ ف َ 
 :القَ ف َ -مةالكل د هذهردِّ دائما  ت  -؟نهمِّ  ب  جَ عْ ت َ  ال  زَ  ت َ اَل  الَّذي ب  جَ العَ  اذا همَ  ،اْلم ؤِمِنين َما َهَذا الَعَجب

ا من ب هبا وكأّنَّ اطَ خي   الَّذيخص سبيل  تقريع الشَّ قال على هذه العبارة يف بعض األحيان ت  -كمُّ أ   تكَ لَ كَ ثَ 
ات  وَ مْ ن أَ ب  مِ جَ عْ ب  أَ جَ يُّ عَ أَ وَ  َك أ مُّكَثَكَلت :فَ َقال-التنبيه قال ألجل  يف بعض األحيان ت  و  ،بيل السبَّ قَ 
اإلمام ماذا  ،اذمن ه أعجب    عجبٍ أي   ،العجب هو هذا-هيتِ ل بَ هْ أِلَ وَ  ولهِ س  رَ لِ هلل وَ  دو  عَ  لَّ ون ك  ب  رِ ضْ يَ 

نا إمام   ،ة علينا قبل قليلالرِّوايت َجادى اآلخرة كما مر  -الَعَجب  ك لُّ الَعَجب بَيَن ج َماَدى َورََجب-؟:يقول
 العجب   ،بد الكرمي اخلثعمينقلها لنا عَ الَّيت ا عليكم من إرشاد الشيخ املفيد قرأت  الَّيت ة الرِّواي لنا نيَّ ادق بَ الصَّ 

هم هؤالء و األنصار هم هؤالء  ،الرتاب من تت رج  األموات  العجيب وخيَ  ذلك املطر   زل  نا حني ينهو ه
وأيضا  من الرَّجعة ل من نواقيس اقوس األوَّ هو النَّ  اذه ،ةرجَ وخَ  ةٌ رجَ ٌة وخَ رجَ ضا  هلم خَ رار أياألشو  ،املؤمنون

 .رهَ د ظَ ن قَ ك  مل يَ  إىل اآلن اإلمام  ف ،الظهورعالمات 
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  :الرَّجعةمن  م نوعان  شرار هلاألشرار سيخرجون ولكنَّ األ ،ت الرتابرجون من تَ ن خيَ الَّذياألموات 

  ..عليه وسَلمه   اهللِ  رجعٌة ستكون  في زمن اإلمام صلوات  

 اها كل  ة سري كمة عاملي  ناك حما ه ،هاوسنأيت للحديث عن ةالعاملي   حاكمة  م  ـال جعة يف فرتة  لرَّ ا تكون هذهو 
 ؟نمَ ق ل  ل  خ   ن  هذا الكو بني  ويت ،قةح القيضتت  حّتَّ  ،حم َمَّد لموا آلَ ن ظَ الَّذيأولئك  ل  م ك  حاكَ سي   ،األرض أهل  

 ولة  ج ه  إنَّ ف مانٍ من ز  ما مرَّ ف ،ضح الصورةتت   وهبذا ؟لإلنسان املالئكة   ما معىن سجود  و  ؟ما معىن اخلالفةو 
 يبدأ   قيقي  ال الوقت  و  ،ئعلضاا وقتالر  إطاهو يف  من زمانٍ  ما مرَّ  ،إىل اآلن فلم تأت   القِّ  ولة  ا دأمَّ  ،الباطل

ا يف الوقت نَّ بَل ذلك فقد ك  قوما  ،دال هنا يبدأ   ،واملقام كنلر  ا ل بنياألوَّ  ه  يانَ األمر بَ  ن صاحب  عل  حينما ي  
-مه  امَ مَ إِ  رَ ظهَ يَ تَّى حَ اا صَ اقِ نَ هم ان  مَ يْ إِ  ون  ك  يَ  ةِ بَ يْ ن الغَ مَ زَ  يْ ين فِ نِ ؤمِ م  الْ  نَّ إِ  :ومن هنا جاء يف رواياتنا ،الضائع

 ه  بظهور و  به  كون يلقيقي اكمال اإل  ألنَّ  ،عندنا ناقص شيءٍ  ل  ك  و اتنا ناقصة عبادو ديننا ناقص و إياننا ناقص 
 .عليه وسالمه   اهلل   صلوات  الشَّريف 

تصر بصائر  الدرجات)هو  يدي  بني  الَّذي وهذا الكتاب   :ةالرِّواي لكم هذه   أقرأ   من أهمِّ وهو  (،خم 
 ،فَ َيا َعَجَباه-المه  عليهوسَ  لوات  اهلل  والكالم  عن أمري  املؤمنني صَ  ،والكرَّات الك ت ب الَّيت تدَّثت عن الرَّجعة  

َعث  ه م اهلل   قوليت قبل قلت وما أكملت -ز ْمَرة  َأْحَياء ي  َلبُّون ز ْمَرةٌ فَ َيا َعَجَباه وَكيَف اَل َأْعَجب  ِمن َأْمَوات  يَ ب ْ
 ناجتة  من طاقة   ورجعاٌت لألشرار  تكون   ، زمن اإلمام للمحاكمة يفرجعةٌ  ،ةجعن من الرَّ اعهلم نو  األشرار   ،قليل
 ،ألخيار للخروج استدفع  الَّيت هي  طاقة اخلري   كما أنَّ   .!!.اذهم للخروج وسيأيت الكالم عن هدفع  تالَّيت  رِّ الشَّ 

وهناك من  ،ظهور  اإلمام ن بعدو عيرج من هناكو  ،اإلمام ظهور   ون قبلَ كذلك هناك من يرجع  ار  واألخي
ر   يقف  على مواطن   ،خلصوصيَّتهم بنفسه   هم اإلمام  ع  ي رج   مع  ،هم بنفسه  لعلوِّ مراتبهمج  تواجدهم يف النَّجف وخي 

 ،امليعاد  بيين وبينك يا علي   ،الميع يلتحقون بوادي السَّالم ولكن   ،نوا فيها يف أماكن أخرىأنَّ قبورهم الَّيت د ف  
وهل عليي  ،عليه وسالمه   اهلل   صلوات   عند علي    الميع  ميعاد   ،اإليان أهل   ميعاد   اذوه ،يف وادي السَّالم ؟أين
-:عن عجبه   ب   علي  وهو خي   إىل كالم   أعود   ،بنييف إماٍم م  -لي  يف عَ -اه  حصينَ أَ  يءٍ شَ  لَّ وك   ،الامعة    القيقة  إالَّ 

َعث  ه م اهلل   -(:اهلل اهلل لبَّيَك داعيَ  لبَّيَك داعيَ )-َأْحَياء ي  َلبُّون فَ َيا َعَجَباه وَكيَف اَل َأْعَجب  ِمن َأْمَوات  يَ ب ْ
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م -ةوفَ الك   كِ كَ سِ بِ وا لُّ َقْد َأطَ -اهلل اعيَ ا دَ يَ  يكَ بَّ لَ  يكَ لبَّ -ةيَ بِ لْ الت َّ بِ  ي  َلبُّون ز ْمَرةا ز ْمَرة من  ،من هنا خيرجونألّنَّ
ة رَ فَ الكَ  امَ ا هَ هَ وا بِ ب  رِ ضْ يَ لِ -؟ملاذا-مهِ قِ تِ اوَ ى عَ لَ م عَ ه  وف َ ي  وا س  ر  هَ د شَ قَ  َقْد َأطَلُّوا ِبِسَكِك الك وَفة-جفالنَّ 
ا مَ  ز اهلل  جِ نْ ي   تَّى حَ -شرون هنا أيضا  أولئك ي   ألنَّ -ينرِ اآلخِ ين وَ لِ وَّ األَ  ةِ رَ ابِ بَ ن جَ م مِ ه  اعَ بَ ت ْ أَ هم وَ تَ رَ ابِ بَ جَ وَ 
﴿َوَعَد اللَّه  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوَعِمل وا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفن َّه م ِفي اأْلَْرِض  :لَّ جَ وَ  زَّ ِه عَ لِ وْ ي ق َ م فِ ه  دَ عَ وَ 

-:يقول أمري املؤمنني ن  إىل أ-﴾ينَ ه م  الَِّذي اْرَتَضى َله مْ َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَي َمكَِّننَّ َله ْم دِ 
 تِ واَل الصَّ  ب  صاحِ وَ  اتِ رَّ الكَ وَ  اتِ عَ جْ الرَّ  ب  احِ صَ ا نَ أَ وَ  ،ةِ عَ الرَّجْ  عدَ بَ  ةَ عَ الرَّجْ وَ  ةِ رَّ الكَ  عدَ بَ  ةَ رَّ الكَ  يَ لِ  نَّ إِ وَ 
 .عليه وسالمه   اهلل   صلوات  إىل آخر  كالمه  -اتِ يبَ جِ العَ  تِ اَل وْ الدَّ وَ  اتِ مَ قْ الن َّ وَ 

 ود  إليكم بعداصل وأعىل فإ ي نذهب  قبل أن  أقرأ عليكم ما جاء يف رجال الكشِّ  ،يشِّ جال الكَ يف ر  
 .الفاصل

 ،217صفحة  ،390رقم الديث  ،يللكشِّ  (جالمعرفة الرِّ  ر  ياتخا  )هو  بني يدي   الَّذيالكتاب 
ماذا  ،عن إمامنا الباقر-مََل السَّ  يهِ لَ عَ  ر  عفَ ي جَ بِ ن أَ عَ  ،ةغيرَ م   ال ابنِ  لي  ن عَ عَ -391بعده  الَّذيوالديث 
اإلمام  ابصحمن أعبد اهلل ابن شريك العامري -ريّ امِ يك العَ رِ شَ  نِ ابْ  اهللِ  بدِ عَ ي بِ نِّ أَ كَ -؟:الباقر ايقول إمامن

 يك الَعاِمريّ رِ بَِعبِد اهلِل اْبِن شَ َكأَنِّي -:ث عن صاحبه  هذافاإلمام يتحدَّ  ،ادقالباقر ومن أصحاب اإلمام الصَّ 
يعين من -َوذ َؤابَ َتاَها-يومفة الو كالعمائم املعر   ةليست طابقي   مامته  ع   ينيع-ااهَ تَ اب َ ؤَ ذ  اء وَ دَ وْ ٌة سَ امَ مَ عِ  يهِ لَ عَ 

اجعون ال الرَّ و  ،ته  عث عن رجيتحدَّ  اإلمامو هذا من الرَّاجعني و  ،ها أهل  البيتذات الذؤابتني الَّيت يلبس   العمائم
يه فَ تِ كَ   ينَ بَ  َعَليِه ِعَماَمٌة َسْوَداء َوذ َؤابَ َتاَها يك الَعاِمريرِ شَ  َكأَنِّي ِبَعبِد اهلِل اْبن-ةلبسون العمائم الطابقي  ي
أي  ،ونر  ك  م  -ونر  وْ ر  كْ مَ ون وَ رُّ كِ ف م  اَل أَ  ةِ عَ ب َ رْ ي أَ يت فِ البَ  هلِ ا أَ نَ مِ ائِ ي قَ دَ يَ  ينَ ل بَ بَ حِف الجَ ي لَ اا فِ دَ عِ صْ م  
من  (ونبِّ كَ ي  وَ )ة من الكرَّ  (ونر  ك  م  ) ويف نسخةٍ  ،م راجعونة أي أّنَّ الكرَّ  ون منر  و  ر  ك  ومَ  ،ون يف القتالكر  يَ 

اإلمام َلمَّا  ،اللوحة هذه ريك العامري  شَ  اهلل ابن   عبد  واإلمام يرسم لنا ب ،الرَّجعةبالنتيجة الديث عن  ،التكبري
سواء  د  حَ  ىلبالنِّسبة  لإلمام املاضي والاضر واملستقبل عاألمور  ،ىيرَ  اإلمام  نـََعم  ،رىهو يف "كأين  "يقول 

َكأَنِّي ِبَعبِد اهلِل -:املستوى نفس  ب هو كائنٌ  وما ون  وما يك هم يعلمون مبا كانَ و هم يقولون  ،بنفس الدرجةو 
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 يف ينيع َلف  البل-لبَيَن َكِتَفيه م ْصِعَداا ِفي َلحِف الَجبَ  َعَليِه ِعَماَمٌة َسْوَداء َوذ َؤابَ َتاَها يك الَعاِمريرِ اْبِن شَ 
يعين جف النَّ  ؟جفاملراد من البل هل هو جبل النَّ -م ْصِعَداا ِفي َلحِف الَجَبل-يف قاعدة  البلو  أصل  البل

وقفت عليه  الَّذيجبل الودي هو جبل النجف  ،فجبل النَّ أي جَ  هل هو جبل الودي   ،رض املرتفعةاأل
 وكذلك يقال لشمال ،واليهاحما م و  ق  ينوأرض البل يع ،البل رض  أذلك  أم هو البل املراد من ،فينةالسَّ 

أو  ،جف جبل الوديالنَّ  ينالبل يعمن راد ا املإمَّ  لكن االستعمال األكثر لكلمة البل ،البل العراق أرض  
َكأَنِّي ِبَعبِد -: يف رجعتهكر  ي لعبد اهلل ابن شريك وهو لوحة   رسميَ بالنتيجة اإلمام  ،ض أخرىأر  م أو أي  املراد ق  

ِفي َلحِف -م صعدا  أي م سرعا  -بَيَن َكِتَفيه م ْصِعَداا  َعَليِه ِعَماَمٌة َسْوَداء َوذ َؤابَ َتاَها يك الَعاِمريرِ اهلِل اْبِن شَ 
 .أو ي كبِّرون م ِكرُّون َوَمْكر ْور ون َأْربَ َعِة َأاَلف  بَيَن َيَدي قَاِئِمَنا َأهِل الَبيت ِفي -يف أصله  -الَجَبل

 لإمساعي-يلاعِ مَ سْ ي إِ فِ  هللي َسأَلت  اِإنِّ  :لق و َسِمعت  أَبَا َعبِد اهلل ي َ  :قَالَ  اليجة الجمَّ دِ ي خَ بِ ن أَ عَ وَ 
-ورش  نْ ل مَ وَّ ون أَ ك  يَ  ه  نَّ ى إِ رَ خْ أ   ةا لَ زِ نْ مَ  يهِ ي فِ انِ طَ عْ د أَ قَ  ه  نَّ كِ لَ ى وَ بَ أَ ي فَ دِ عْ ب َ  ه  يَ قِ بْ ي    نْ أَ -ادقابن اإلمام الصَّ هو 

وهذا ورد يف  ،شرنَّ لباو  ،البعثبو  ،رَّةبالكو  ،الرِّوايات ت عبِّ عن الرَّجعة بالرَّجعة ،ل راجعل منشور يعين أوَّ أوَّ 
اهلل  بد  م عَ ه  ن ْ مِّ ه وَ ابِ حَ صْ أَ ن مِ  ة  رَ شَ عَ  يفِ  ورْنش  ِإنَّه  َيك ون َأوَّل مَ -أيضا   الرَّجعةشر يراد منه ني النَّ مملعصو ا سانل

ومعه  عبد  اهلل  موعةاجمل قائد هلذه  ق هو الادإمساعيل ابن اإلمام الصَّ  فيبدو أنَّ -هائِ وَ لِ  ب  حِ َصا وه  يك وَ رِ شَ  ابن  
ا ن ك  قطعا  الرِّوايات ال تتحدَّث عَ  ،ابن َشريك  .طات هنا وهناكلقلنا  رسم  تلِّ صغريٍة وكبرية وإَّنَّ

دي في وا ؟دنا أينموعو  ،فجلنَّ يضاا من الكوفة من ا أورهِ ها بعد ظهج  خرِ ي   هناك مجموعٌة اإلمام   
 .اهلل لعلي   َلم كما قال رسول  السَّ 

 اهللِ  وات  لَ صَ  اهلل بدِ ي عَ بِ ن أَ ر عَ مَ ع   ابن   وروى المفضَّل-543 صفحة ،يخ املفيدهذا يف إرشاد الشَّ 
-جفالنَّ  الكوفة ظهر-ةِ وفَ ر الك  هْ ن ظَ م مِ ائِ القَ  ج  ي خرِ  :القَ  ،مائِ القَ  ج  خرِ ي   م أوائِ القَ  ج  ر  خْ يَ  :الَ يه قَ لَ عَ 

-؟:من ه  مسعوا مَ ا ،ال ؟من بيوت  م   ؟رجهممن أين خي  -َلا ج  رَ  ينَ رِ شْ عِ  وَ ةا عَ ب ْ سَ  الك وَفةِ  ِمن َظْهرِ  ي خِرج  الَقاِئم  
 بن  ا عوشَ ي  وَ  ،فهْ الكَ  لِ هْ ن أَ ة مِ عَ ب ْ سَ وَ  ،ونل  دِ عْ ي َ  هِ بِ وَ  قِّ الحَ بِ  دونيه واان  ن كَ يالَّذِ ى وسَ م   ومِ ن قَ ر مِ شَ ة عَ سَ مْ خَ 
اا كَ الِ مَ اد وَ دَ قْ مِ الْ وَ -دشه  ت  ساو  يوم أحد أخلص يف القتال   يالَّذ  اك ذَ -يارِ صَ نْ ة األَ انَ جَ ا د  بَ أَ ان وَ مَ لْ سَ ن وَ وْ ن   
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اإلخراج من و  ،منازهل  مَ  ة  خلصوصيَّ  هم بنفسه  ج  ر  هؤالء اإلمام خي  -اا امَ كَّ ح  اا وَ ارَ صَ نْ ه أَ يِ دَ يَ  ينَ بَ  ونَ ون  ك  يَ ر ف َ تَ شْ األَ 
أصحاب الكهف مل  ،قبورهم ليست هناك ؟ناكه  هي ورهم ب  قـ  فهل  ،الكوفة جف من ظهر  من النَّ  ؟أين يكون

 ،جفا يف النَّ ال ندري اخلمسة عشر من قوم موسى رمبَّ  ،جفع ابن نون مل يكن يف النَّ يوش ،جفنوا يف النَّ و يك
 ،مالكا  األشرت ليس يف النَّجف ،املقداد ليس يف النَّجف ،ليس يف النَّجف سلمان ،جفالنَّ  يفنة ليس أبا دجا

َعةا َوِعْشرِيَن رَج َلا -:جففة من النَّ خيرجهم اإلمام من ظهر الكو  َخْمَسة َعَشر ِمن َقوِم م وَسى الَِّذين َكان وا  َسب ْ
َعة ِمن َأْهِل الَكْهف ،يهدون بِالَحقِّ َوِبِه يَ ْعِدل ون َوي وَشع ابن  ن  ْون َوَسْلَمان َوأَبَا د َجانَة األَْنَصاِري  ،َوَسب ْ

بعد ظهور الرَّجعة ناقوس ثاين من نواقيس  اذه-َواْلِمْقَداد َوَماِلَكاا اأَلْشَتر فَ َيك ون وَن بَيَن َيَدِيه أَْنَصارَاا َوح كَّاَماا 
 .اإلمام

اإلمام  ،إلمامل ظهور ابدأت قب الرَّجعة فتالحظون أنَّ  ،تامهذه مقدِّ  ،الرَّجعةن ما دخلنا يف إىل اآل
ادى ورجب ،مرَّ يظهر يف حم    ،ةر وعشرون مط عةربأ ،ه  ثلَ م ئق  اخلال رَ ي مل مطر خاص  يف النَّجف ،الديث عن َج 

ن مِ ي نِ جْ رِ خْ أَ فَ ) ؟يوفلس  ا ذهمن أين جاؤوا هب ،همعلى عواتق   والسيوف   ،ون من القبورخيرجو ت اللحوم نب  تَ 
 يف مستوى  عقلي   ن  قبل قليل ن ت  ا قلكم  ؟عىنر هذا املكيف نتصوَّ   ،(يفِ يْ اا سَ رَ اهِ ي شَ نِ فَ اا كَ رَ زِ تَ ؤْ ي م  رِ بْ ق َ 
ظهور سيكون لة الرحميف  ،ورسيكون عليه اإلنسان يف مرحلة الظه الَّذيقل ليس مبستوى العَ حّتَّ  ،دودحم  

ي ث عن ترقِّ  الديهب إىلوايات ولكن قبل أن نذلرِّ ا العقلي وسآيت على ذكر  هذهستوى هناك ارتفاع للم
بى يف لك  ا يحة  الصَّ  :اثندِّ ات ت  الرِّوايو  ،هناك صيحات أكثر من صيحة ،نازمان   إمام   العقل البشري عند ظهور  

  .ةيحة العامَّ الصَّ وهي شهر رمضان 

 ،هناك صيحات أيضاا قبل شهر رمضانولكن  

منشورات  ،274صفحة  ،بوبعن السن ابن حمَ  ة  الرِّوايو  (،يخ الطوسيالغيبة للشَّ ) باهو كت اذه
اء مَّ صَ  ة  نَ ت ْ فِ  نْ مِ  دَّ ب  اَل -؟:ماذا قال-اضَ الرِّ  نِ سَ ي الحَ بِ ن أَ وب عَ ب  حْ مَ  ابنِ  نِ سَ الحَ  نِ عَ -األعلمي للمطبوعات

َنة  -ا  دَّ ة ج   شديدينيع ،صيلم-ملَ ي ْ صَ  َلم اَلب دَّ ِمن ِفت ْ ن الَّذيَجيع -ةيجَ لِ وَ وَ  ة  انَ طَ بِ  لُّ ك  ا  يهَ فِ  ط  ق  سْ يَ  َصمَّاء َصي ْ
 ثَ الِ الثَّ  ةعَ ي ْ الشِّ  انِ دَ قْ فِ  ندَ ك عِ لِ ذَ وَ -عوندَّ عون ما يَ ن يدَّ الَّذيَجيع  ،ةمَّ ئ  أَ  ن  نَ  ،قادة نن   ،عماءز   يقولون نن  
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ّران حَ  ف  سِّ أَ تَ ن  م  مِ ؤْ ن م  م مِ ض وكَ رْ األَ  ل  هْ أَ  وَ اءِ مَ السَّ  ل  هْ أَ  يهِ لَ ي عَ كِ بْ ي َ -يعين اإلمام العسكري  -يدِ لْ و   نْ مِ 
ا مَ كَ   دَ ع  ب َ  نْ مَ  ه  ع  مَ سْ يَ  اءا دَ وا نِ ود  ن   دْ قَ وَ -؟مّت-ونون  ك  ا يَ مَ  رّ سَ م أَ هِ ي بِ نِّ أَ كَ  ِعيناْلَماِء اْلمَ  دِ ِعند ِفقْ ين زِ حَ 
ِفي  ونَ ادَ نَ ي    :الَ قَ  ؟واء  ه  دَ نِ  يُّ أَ وَ  :ت  لْ ق  ف َ  ،ينرِ افِ ى الكَ لَ اا عَ ابَ ذَ عَ ين وَ نِ مِ ؤْ م  لْ ةا لِ مَ حْ رَ  ون  ك  يَ  ،بَ ر  ن ق َ ه مَ ع  مَ سْ يَ 
ة ثَ ََل ثَ  ِفي رََجب ونَ ي  َنادَ -خيرجون واقد بدأيكون األموات  الَّذيالوقت  يف نفس   ،ون يف رجبنادَ ي  -بجَ رَ 
 رَ شَ عْ ا مَ ة يَ فَ زِ ت اآلفَ زِ أَ  ،يانِ الثَّ  تَ وْ الصَّ وَ  ،ينْ مِ الِ ى الظَّ لَ عَ  اهللِ  ة  نَ عْ  لَ اَل أَ  ،اهَ ن ْ اا مِّ تَ وْ اء صَ مَ ن السَّ ات مِ وَ صْ أَ 
د ين قَ نِ مِ ؤْ م  الْ  ير  مِ ا أَ ذَ س هَ مِ الشَّ  ينِ حو عَ اا نَ رِ از اا بَ نَ دَ بَ  ونَ رَ ي َ  ،ثالِ الثَّ  وتَ الصَّ وَ -اقرتب املوعد ينيع-يننِ مِ ؤْ م  الْ 
 ألنَّ  ،الظهور بيحة  قبل الصَّ هي الرَّجعة يحة بلصَّ أنَّ اة الرِّواييبدو من هذه  الَّذي-ينمِ الِ الظَّ  كِ ََل ي هَ فِ  رَّ كَ 

 ه  ذكرت   الَّذيهذا هو و  ،ملؤمننيأمري ا عن رجعة  هي  هذه   يحة  والصَّ  ،رمضان ستكون يف شهر  الظهور يحة بالصَّ 
ما ئا  كلَّ شيئا  فشي ضح  ورة  قد تت  الص  و  ،أجزاؤها عامٌل فسيٌح تتداخل  الرَّجعة  حديثي من أنَّ  اية  قبل قليل يف بد

 .أكثر فأكثر الصورة   ضح  هم ستتَّ م وأحاديث  يات  ارو  راءة  منا يف ق  ما تقدَّ كلَّ   ،منا يف الديثتقدَّ 

الديث التاسع  ،القائم قيام   كون قبلَ تَ الَّيت ما جاء يف العالمات  (،عماينغيبة الن  )هبنا إىل ذ إذا
َلا ج  رَ  عت  مِ سَ اهلل فَ  بدِ ي عَ بِ أَ  ندَ عِ  نت  ك    :القَ  ،اننَ سِ اْبِن اهلل  بدِ ن عَ عَ  ،وبحب  مَ  ابنِ  نِ سَ ن الحَ عَ -:عشر

م نَّك  ا إِ نَ ون لَ ول  ق  ي َ ا وَ ونَ ر  ي ِّ عَ ي   -يعين املخالفني-مةاَّ العَ  ءِ اَل ؤ  هَ  نَّ إِ  :ه  ول لَ ق  ي َ -مهدان  من قبيلةينيع-اندَ مْ ن هَ مِ 
ب ضِ غَ ف َ -ادقاإلمام الصَّ -اا ئَ كِ تَّ ان م  كَ ر وَ مْ ا األَ ذَ هَ  بِ احِ صَ  مِ اسْ اء بِ مَ ن السَّ ي مِ ادِ نَ اا ي   يَ ادِ نَ م   نَّ ون أَ زعم  تَ 
ألنَّه  يف َذلك الوقت كان -كلِ ي ذَ م فِ يك  لَ عَ  جَ رَ  حَ اَل ي وَ بِ أَ  نْ ووه عَ رْ اَ ي وَ نِّ وه عَ و  رْ  ت َ اَل  :القَ  مَّ ث   ،سلَ جَ وَ 

بأن   م يقولونألّنَّ  ؟ملاذا ،ادقاإلمام الصَّ ى عن روَ ي   الَّذيى عن اإلمام الباقر أكثر من روَ يقبلون ما ي  النَّاس 
وه َعْن أَِبي َواَل َحَرَج ْرو وه َعنِّي َوَاْرو اَل ت َ  :ث مَّ قَال-هع الديث منوقد مسَ  اإلمام الباقر أدرَك جابر األنصاري 

َحيث   ِكَتاِب اهلل َعزَّ َوَجلَّ لَبَ يِّنٌ َواهلِل إنَّ َذِلَك ِفي   :ولق  ي ي َ بِ أَ  ت  عْ مِ سَ َقْد ي نِّ أَ  د  هَ شْ أَ  ،َعَليك م ِفي َذِلك
 رضِ ي األَ فِ  ىقَ ب ْ  ي َ ََل فَ  ،آيَةا َفظَلَّْت َأْعَناق  ه ْم َلَها َخاِضِعيَن﴾ ﴿ِإن نََّشْأ ن  نَ زِّْل َعَلْيِهم مِّن السََّماءِ  :يَ ق ول

ما هو -اءمَ ن السَّ مِ  وتَ وا الصَّ ع  مِ ا سَ ض إذَ رْ األَ  ل  هْ أَ  ن  مِ ؤْ فَ ي    ،هالَ  ه  ت  بَ ق َ ت رَ لَّ ذَ ع وَ ضَ  خَ الَّ إِ  دٌ حَ أَ  ذ  ئِ مَ وْ ي َ 
 فَإذا كاَن من الَغد َصَعد :قَال ، َوِشيَعِتهب  الِ ي طَ بِ أَ  ابنِ  ليِّ عَ ي فِ  قَّ لحَ  انَّ  إِ اَل أَ -؟:عونه  سيسم الَّذيوت الصَّ 

 ه  نَّ إِ ه فَ تِ يعَ شِ ان وَ فَّ عَ  ان ابنمَ ثْ ي ع  فِ  قَّ الحَ  نَّ  إِ اَل ي أَ ادِ نَ ي    مَّ ض ث  رْ األَ  لِ هْ ن أَ ى عَ ارَ وَ ت َ ي َ ِإْبِليس  ِفي الَهَواء َحتَّى 
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ألنَّ صيحة شهر رمضان  ،رجب ث عن صيحة  ا تتحدَّ واية يبدو أّنَّ لرِّ ا هذه-همِ دَ وا بِ ب  ل  اطْ اا فَ ومَ ل  ظْ ل مَ تِ ق  
ثتنا عن صيحة إبليس يف حدَّ ات الرِّواي ،ثتناات هكذا حدَّ الرِّواي ،بو عند الغر  وذلك إبليس ة  يحستكون ص

 يحة  وصَ ن شهر  رمضان فصيحة  جبائيل عند الفجر يف اليوم الثَّالث  والعشرين م   ،شهر رمضان عند الغروب
ن فَإذا كاَن مِ -اينيف اليوم الثَّ  ه  صوت   تفع   إبليس سري ث عن أنَّ تحدَّ تفهي ة الرِّوايا هذه أمَّ  ،بو بليس عند الغر إ  

َعفَّان  ِإنَّ الَحقَّ ِفي ع ْثَمان ابنِ  تَ َواَرى َعن َأْهِل اأَلْرض ث مَّ ي  َناِدي َأاَل الَغد َصَعد ِإْبِليس  ِفي الَهَواء َحتَّى  ي َ 
 فَ ي ثَبِّت  اهلل الَِّذيَن آَمن وا بِالَقوِل الثَّاِبت َعَلى الَحقَّ َوه و :قَالَ  ،َوِشيَعِته فَِإنَّه ق ِتل َمْظل وَماا فَاْطل ب وا ِبَدِمهِ 

 لِّ ك  ال يؤمنون ب   أساسا  فه م ب صاو ا النَّ أمَّ  ،الشِّيعةمن -ضرَ م مَ هِ بِ و ل  ي ق   ن فِ يالَّذِ  ذ  ئِ ومَ يَ  اب  تَ رْ ي َ ل وَ وَّ األَ  اء  دَ النِّ 
 ،الـم قصِّرة  أعداؤنا ،ةر صِّ املق ؟من ه  مَ -اتن  اوَ دَ عَ  اهللِ وَ  ض  رَ مَ الْ وَ َويَ ْرتَاب  َيوَمِئذ  الَِّذين ِفي ق  ل وِبِهم َمَرض -هذا

 جف  لنَّ ا ن سيقفون بنيالَّذيهم  رة  قصِّ م  ـوال ،عداؤناأ رة  قصِّ م  ـوال  أعداؤكماصبة  النَّ  ،الـم قصِّرةومرَّ الديث عن 
فتهم كذا وصَ ه ،يف أعناقهم قوا املصاحفَ لَّ ن عَ رآاء الق  رَّ ين قـ  الدِّ يف قهاء ف   ،ةيَّ رت   بالبَ  لرواياتا تهممسَّ و  ،وكربالء

َعَلى الَحقَّ َوه و النَِّداء  اأَلوَّل َويَ ْرتَاب  َيوَمِئذ  الَِّذين ِفي  الَِّذيَن آَمن وا بِالَقوِل الثَّاِبتِ  فَ ي ثَبِّت  اهلل  -اتالرِّواي
ل وَّ ي األَ ادِ نَ م   ل انَّ إِ  :ونول  ق  ي َ ا ف َ نَ و ل  اوَ نَ ت َ ي َ وَ  ،انَّ ون مِّ أ  رَّ ب َ تَ ك ي َ لِ ذَ  دَ نْ عِ فَ  ،َواْلَمَرض  َواهلِل َعَداَوتن ا ق  ل وِبِهم َمَرض

﴿َوِإن يَ َرْوا آيَةا ي  ْعِرض وا َويَ ق ول وا  :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ول اهللِ اهلل قَ  بدِ و عَ ب  َل أَ تَ  مَّ ث   ،يتا البَ ذَ هَ  لِ هْ أَ  حرِ ن سِ مِ  رٌ حْ سِ 
 .ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ﴾

 نَّ اء إِ مَ ن السَّ مِ  اد  نَ م   يادِ نَ ي    :ولق  اهلل ي َ  بدِ ا عَ بَ أَ  ت  عْ مِ سَ  :الَ قَ -أعني   ابن  أو  أعنَي  ة عن زرارة ابن  الرِّواي
 ؟اذَ هَ  عدَ بَ  يَّ دِ هْ مَ الْ  ل  اتِ قَ ن ي   مَ فَ  :ت  لْ ق    ،ونز  ائِ م الفَ ه   ه  تَ عَ ي ْ شِ اا وَ يَّ لِ عَ  نَّ إِ  اد  نَ ي م  ادِ نَ ي   وَ  ،يرمِ و األَ اا ه  نَ ََل ف  
ق ادِ الصَّ  ف  عرِ ن يَ مَ فَ  :ت  لْ ق    ،ةيَّ مَ ي أ  نِ  بَ نْ مِ  ل  ج  رَ ون لِ ز  ائِ م الفَ ه   ه  تَ يعَ شِ اا وَ نَ ََل ف   نَّ ي إِ ادِ نَ ان ي   طَ يْ الشَّ  نَّ إِ  :القَ ف َ 
-رمضان يحة يف شهر  و كانت الصَّ يف رجب أ يحةكانت الصَّ   إن   ،هذه القضيَّة هي هييعين  -؟باذِ ن الكَ مِ 
 لَ بْ ون ق َ ك  يَ  ه  نَّ ن إِ و ل  و ق  ي َ نا وَ يثَ دِ ون حَ و  رْ وا ي َ ان  كَ   نَ يالَّذِ ه ف  رِ عْ ي َ  :الَ قَ  ؟َفَمن يَعِرف  الصَّاِدق ِمن الَكاِذب :ت  لْ ق   
نقول و  ،أهل البيت عليكم حبديث   :نقول ن  نَ  اذهل-ونق  ادِ الصَّ  ونَ قُّ حِ م  م الْ م ه  ه  ن َّ ون أَ م  لَ عْ ي َ وَ  ،ونك  يَ  نْ أَ 
ينيَّةة مؤسَّسلل  ،أهل البيت حبديث   مسيين عليك  نقول للخطباء على املنب ال  و  ،البيتأهل  حبديث   عليك   :الدِّ
ينيَّة   ة  ؤسَّسامل اصيب بسبب  سة يف الفكر النَّ للفضائيات الغاط  نقول و   اصيب عليكم حبديث  فكر النَّ ة بالالغاطس   الدِّ
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سني هم الغاط   والرَّواديد والش عراء   ت  اسينيَّ ال   اصيب بسبب  النَّ  الغاطسني يف الفكر   يعة  للشِّ  نقولو  ،أهل البيت
نقول يا  اصيب لذلككر النَّ ها يف الف  لِّ سة بك  اط  الغَ الشِّيعيَّة  كتبة  بسبب املو  ،يبصاأيضا  إىل آذاّنم يف الفكر النَّ 

يَ ْعرِف ه الَِّذيَن  :قَالَ  ؟َفَمن يَعِرف  الصَّاِدق ِمن الَكاِذب :ق  ْلت  -:البيت أهل   عليكم حبديث   البيت   أهل   شيعةَ 
ما قيمة  فبه   قونصدِّ وال ي   الديث إذا كان يروون وإالَّ  ،يروون حديثنا وي صدِّقون به  -َكان وا يَ ْرو ون َحِديثَنا

! ؟ذلك ما قيمة  أيضا  ه يَ وون الديث وال يعرفون معانير وإالَّ إذا كانوا  ،هيعرفون معانيَ و يروون حديثنا  ؟ذلك
الَِّذيَن  ه  يَ ْعرِف :قَالَ  ؟َفَمن يَعِرف  الصَّاِدق ِمن الَكاِذب :ق  ْلت  - ترويهحديثٍ  من ألف   خريٌ  دريهتَ  فحديثٌ 

 .َويَ ْعَلم ون أَن َّه م ه م اْلم ِحقُّوَن الصَّاِدق ون ،َكان وا يَ ْرو ون َحِديثَنا َويَ ق ول ون ِإنَّه  َيك ون قَ ْبَل َأْن َيك ون

 : اآلن لديناص  يتلخَّ  الَّذيإذاا  

 .لرَّجعةاوب بالكرَّة   اإلمام   ر  و بري عن ظهعصومني التع املت  جاء يف كلما :الا أوَّ 

ت نب  ه وتَ ثلَ م اخلالئق   رَ تَـ طر مل هذا املو ر حني يكون هناك مط ،الرَّجعة ع  نواقيس  قرَ ت   هوره  ظ   قبلَ  :انياا وثَ 
 ،األوصياء د  يِّ سما قال فة كيدورون يف سكك الكو  ،ون من وادي السَّالم يف النَّجفرج املؤمنوخيَ  اللحوم  
ي وواد ،دي برهوتيف وا عداء  ت أهل البيت األايف رواي ،رون هناكحشَ سي  و يضا  سيأتون إىل هناك أ ء  اواألعد

يف  غرافيا املعاصرةاليف  آلنا ،ليمن النوبا هوت يف حضرموت يفوادي بر  ،ةبي  ر عال برهوت يف جنوب الزيرة  
 أعداء   رواح  أو  لعربازيرة ججنوب  فوادي برهوت يف ،جفالم يف النَّ مثل ما وادي السَّ  ،ة العربير جز  جنوب  

  .هناكالبيت أهل 

  !برجَ ى وَ ادَ مطٌر ما بني َج  هناك إذا  

  !عليه السالم علي   ة  كرَّ ب   ر  بشِّ يف رجب ت   يحةٌ وصَ 

  !أيضا   يطان  للشَّ  صيحةٌ هناك و 

  !ووا حديَث أهل  البيت  عليهم السالمن ر الَّذييفوزون هم  نالَّذيو 
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 ن منوالعشري لثالث  االيوم  يف ،شهر رمضان ة  يحالكبى يف صَ  يحة  أخرى يف الصَّ  ة  ستعود مرَّ  تنة  والف  
  ! رمضانهر  ش

  !رهو د الظبع ترج   جمموعاتو  ،قبل الظهور نهم جمموعات ترج  األموات اخلارجون م  و 

هم هور  ظ  م وعلى هروج  خهم وعلى ت  عف على رجشر  ي   الَّذيه  هو بنفس منهم اإلمام   ،وهناك َّناذج
نا لشيخ   رشاد  اإل من كتاب   ةَ لرِّواياليكم ع وقرأت   ،كَّاما  بني يديهنصارا  وح  ليكونوا أَ نيا هم إىل هذه الد  يئ  وجمَ 

 !واألنصار م  اكَّ ة ومن ال  ن القادن موعشري ة  سبع الكوفة   من ظهر   ج  خر  اإلمام سي   ثنا عن أنَّ دِّ هي ت  املفيد و 

 .إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أكمل الديث معكم نذهب  

 واية عن أيِّ لرِّ  اه  ذنا هث  دِّ ت   ،ادقصَّ بيان عن إمامنا الضَ  س ابن  نو لها ي  رواية ينق (:عماينالن   غيبة  )يف 
-ةعَ مْ الج   ة  يلَ لَ  نَ اا كَ إذَ -؟دقاالصَّ  امناماذا يقول إم ،األعلى بداية  الظهور ثنا عن اجتماٍع يف املأل  دِّ ت   ؟شيءٍ 
ى لَ  إِ اا كَ لَ مَ ى الَ عَ ت َ  بُّ الرَّ  طَ بَ هْ أَ  ْمَعة الج  َن لَيَلة  إَذا َكا-:معةوم ال  ييف  دأ  سيبالظهور  ثنا أنَّ دِّ ت ت  اوايلرِّ ا ألنَّ 
 َحمَّد  م  لِ  بَ صِ ن  ور وَ م  عْ مَ الْ  يتِ بَ الْ  وقَ فَ  شرْ لعَ ى الَ عَ  ك  لَ مَ  ال كَ لِ س ذَ لَ جَ ر جْ لفَ  اعَ لَ ا طَ إذَ ا فَ يَ ن ْ الدُّ  اءِ مَ سَ 
ون ن  مِ ؤْ م  الْ ون وَ يُّ بِ النَّ وَ  ة  كَ ئِ ََل مَ م الْ ه  ع لَ جمَ ت  ا وَ يهَ لَ عَ  ونَ د  عَ صْ يَ ور ف َ ن ن  مِ  ر  ابِ نَ ين مَ سَ الح  وَ  نِ سَ الحَ وَ  ي  لِ عَ وَ 
ك ابِ تَ ي كِ فِ  هِ بِ  دتَ عَ وَ  يالَّذِ ك اد  يعَ مِ  يبِّ ا رَ يَ  :هللاول س  رَ  الَ س قَ مْ ت الشَّ الَ ا زَ إذَ اء فَ مَ السَّ  اب  وَ ب ْ  أَ ح  تَ فْ ت   وَ 
ْرِض َكَما َيْسَتْخِلَفن َّه م ِفي اأْلَ اِلَحاِت لَ وا الصَّ ِمل  ﴿َوَعَد اللَّه  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوعَ  :ةآليَ  اهِ ذِ و هَ ه  وَ 

لَن َّه مي اْرَتَضى لَ الَّذِ  ه م  اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَي َمكَِّننَّ َله ْم ِدين َ   مَّ ث   ،مِّن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمناا﴾ ه ْم َولَي َبدِّ
ّب ا رَ يَ  :نو ول  ق   ي َ مَّ ث   ،اا دَ جَّ َسين س  ح  الوَ  ن  سَ الحَ وَ  ليٌّ عَ وَ  دٌ مَّ م حَ  رُّ خِ يَ  مَّ ث   ،كلِ ذَ  ثلَ ون مِ يُّ بِ نَّ الوَ  ة  كَ ئِ ََل مَ ول الْ ق  ي َ 
وٌم يَ  كَ لِ ذَ اء وَ شَ ا يَ هلل مَ ا ل  عَ فْ ي َ ف َ  ،حونالِ الصَّ  كاد  بَ عِ  لَّ ذِ أ  ك و  اؤ  يَ فِ صْ ل أَ تِ ق  ك وَ يم  رِ حَ  كَ تِ د ه  قَ  ه  نَّ إِ ب فَ ضَ غْ اِ 
 كي تتجاوزَ   رضيِّ األ  العاملَ  يف ظهور  ال ركة  حعلى ومنه  تبدأ  أل األيكون معلوما  يف امل الَّذياليوم هو هذا -ومل  عْ مَ 

  .الغيب إىل عامل   هادة  الشَّ  عاملَ 

هي هذا  ل  ك  و  ،هادةعلى عوامل الشَّ  فتح  بدأت تَ  بعوامل الغي تالحظون أنَّ  ؟ماذا يكون بعد ذلك
 . للرجعةتٌ مامقدِّ 
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ديث ال ،306صفحة  ،جادسَّ نا العن إمام ة  الرِّوايو  ،اين واخلمسون من حبار األنوارهذا هو الزء الثَّ 
م ق   :ه  قول لَ يَ يه وَ لَ عَ  َلمه  وسَ  هللِ ا لوات  م صَ الى اإلمَ ي إِ أتِ برائيل يَ جَ  نَّ أَ -:ثنادِّ اإلمام ي   ،بعونالتاسع والسَّ 

 م َحمَّدٌ ي أتِ يَ ف َ  ىوَ ضْ رَ  لِ بَ لى جَ إِ  يْ أتِ يَ  مَّ ث  -ق الفرسلبااام يركب مَ اإل  -به  ركَ يَ ف َ  ،راقالب   ه  ال لَ قَ س ي   رَ فَ بِ  ه  ئَ يْ جِ يَ وَ 
هل املراد من -هاون بِ ع  مِ تَ جْ اس يَ النَّ وَ  ةَ كَّ ى مَ لَ إِ  ج  ر  خْ يَ  مَّ ث   ،اسنَّ ى اللَ عَ  ه  أرَ قْ اا ي َ ورَ ش  نْ اا مَ دَ هْ عَ  ه  ان لَ بَ ت  كْ يَ يٌّ ف َ لِ عَ وَ 

 قطع من مقاطعماد ر هل امل-َعِليٌّ وَ مٌَّد فَ َيأِتي م حَ -؟رسول اهلل ج به  رَ عَ  الَّذياق ذلك الب   أم ،سرَ فَ الالباق 
رائن قث ومن يدن اللبدو من ي ذيالَّ  ؟الديث واإلشارة إليها مرَّ الَّيت ى و رض نان  جعة الظاهرة أم يف ج  لرَّ ا

ل بَ ى جَ لَ إِ  يتِ يَأ  مَّ ه ث  ب  كَ ْر ي َ اق ف َ رَ الب    ه  لَ  ل  اقَ ي    س  رَ فَ بِ  يئه  جِ يَ وَ -جعةمن مقاطع الرَّ هو مقطع أيضا   اذ هأخرى أنَّ 
اا  َعْهَداا َمْنش ورَ َيْكت َبان َله  ف َ -:ص  اع اخلاىل جبل رضوى يف هذا االجتمإأيضا  -ليٌّ عَ وَ  م َحمَّدٌ  يتِ أيَ ى ف َ وَ ضْ رَ 

 رسمَ ن أأ أردت   فقط ينة تفصيل لكنَّ ياو وللرِّ -هاع ون بِ َتمِ َيجْ  ث مَّ َيْخر ج ِإَلى َمكَّة َوالنَّاس   ،َعَلى النَّاس ه  يَ ْقَرأ
 .اجعنيوالرَّ  الرَّجعة  ستبدأ فيها طالئع الَّيت  ةَ لكم األرضي  

عيدة  عن بَ  توقت ليسال سها يف نفولكنَّ  ،اإلمام ظهور   حركة   ت  ماملضامني هي يف مقدِّ ا هذه كل  
اخلري  ولدولة  جعة  ابة لر ة وبو  مة وفات  قدِّ هو م   يوم القائم   نَّ لف من حديثي أفيما سَ  نت  كما بيَّ   ،الرَّجعةمات دِّ قم  

 اهلل   ت  اإلمام صلوا ورظه رحلة  ميف  ،ةيف تلكم املرحل عن ارتفاع  مستوى العقل   تاالرِّواينا ث  ولذا تدِّ  ،الق  
 :عليه وسالمه  

 اهَ ع بِ مَ جَ فَ  ادبَ العِ  سِ و ؤ  ى ر  لَ ه  عَ دَ يَ  عَ ضَ وَ م ََل السَّ  يهِ لَ نا عَ م  ائِ قَ  امَ ا قَ ذَ إِ -:عن إمامنا الباقر ة  الرِّواي
 .مه  م  ََل حْ ا أَ هَ ت بِ لَ م  كَ هم وَ لَ و ق  ع  

َده  َعَلى ر ؤ وِس يَ َوَضَع  نام   قَائِ امَ َذا قَ إِ -:الكابلي أيضا  عن إمامنا الباقر ويف رواية ثانية عن أب خالدٍ 
 ه  أنَّ أي  ،ياملعىن السِّ يس " له  دَ ع يَ ضَ وَ م ن "د ملرااقطعا  -وَأْكَمَل ِبَها َأخََلقَ ه مالِعَباد َفَجَمع ِبَها ع ق وَلهم 

ة ال وايلرِّ اولكن  ،عل ذلكفي يع أنيستطه فإن  إذا أراد نعم  ،ا  يَّ سِّ باد وضعا  ح  ه  على َجيع  رؤوس الع  دَ يَ  عَ ضَ وَ 
م وََكم َلت ِبَها اد َفَجَمع ِبَها ع ق وَلهؤ وِس الِعبَ َلى ر  َده  عَ َذا قَاَم قَاِئم نا َعَليِه السَََّلم َوَضَع يَ إِ -:إىل هذا شري  ت  

 .شري إىل الكمةاألحالم هنا ت  -َأْحََلم ه م
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سرتتقي  ،الظهور سنرتقي يف مرحلة   نن   إذا  -مقَ ه  وَأْكَمَل ِبَها َأخََل َفَجَمع ِبَها ع ق وَلهم -ة الثانيةايو الرِّ  
 وتعلو  ستعلوي هذه  ق  لة الرت وحا ،فالشَّريكانت عليها قبل الظهور الَّيت   أعلى من الالة   إىل حالةٍ  ة  البشري  

 .أكثر فأكثرالرَّجعة علو يف زمان وستَ  ،وتستمر  

 :الَ قَ -رائح اخلرائج واليف المه  وس اهلل   عن أب عبد اهلل صلوات   ،انعن أبَ  .ادقنا الصَّ ة عن إمام  الرِّواي
َعٌة َوع اْلِعْلم  -نيالعامل الد سبة  بالنِّ  كامال  يكون متكامال  و  الَّذي العلم  -اا ءَ زْ ون ج  ر  عشْ ٌة وَ عَ ب ْ سَ  م  لْ عِ الْ  ْشر ون َسب ْ

ع وهذا يتناسب م-ينأَ زْ الج   يرَ غَ  وماليَ ى تَّ حَ  اس  ف النَّ رِ عْ م ي َ لَ ن ف َ آزْ ل ج  س  لرُّ  اهِ بِ  تاءَ ا جَ مَ  ميع  جَ فَ  ج ْزَءاا 
َأْخَرَج  اِئم  َذا قَاَم القَ فَإِ -:يضا  أ العلوم   سرتتقي إذا ارتقى املستوى العقلي حينئذٍ  ،اساملستوى العقلي للنَّ 

َعةا  حتَّىْزأَين َها الج  لَيإِ فَ َبث ََّها ِفي النَّاس َوَضمَّ  ،ال َخْمَسة َواْلِعْشرِيَن ج ْزءاا   .رِيَن ج ْزَءاا َوِعشْ يَ ب ث ََّها َسب ْ

 اهلل   ضا صلوات  الرِّ  ن إمامناع ،امي  اإلم الطبي   ،عليه اهلل   رمحة   ث الطبي  دِّ للمح (،دالئل اإلمامة) يف
 ادَ رَ ا أَ إذَ م فَ هِ سِ الِ جَ مَ  يْ م فِ ه  عَ وِس مَ ل  ج   الين وَ نِ مِ ؤْ م  الْ  ىلَ عَ  مِ ََل السَّ ة بِ كَ ئِ ََل مَ الْ  اهلل   ر  أم  م  يَ ائِ القَ  امَ ا قَ إذَ -عليه

ي ضِ قْ ي َ م ف َ ائِ قَ ال يَ أتِ يَ تَّى حَ  كلَ مَ لْ ا ه  ل  مِ حْ يَ ف َ  ،هلَ مِ حْ يَ  نْ ة أَ كَ ئِ ََل مَ الْ  ضِ عْ ب َ  نْ م  مِ ائِ القَ  لَ سَ رْ ةا أَ اجَ ٌد حَ احِ وَ 
ناك من هل ه  ف-ةكَ ئِ ََل مَ لْ  اعَ ير مَ طِ  يَ نْ م مَ نه  مِ وَ  ،باحَ ي السَّ فِ  ير  سِ يَ  نْ مَ  يننِ مِ ؤْ م  ن الْ مِ وَ  ،هدَّ ر  ي َ  مَّ ث   ه  تَ اجَ حَ 

َوِمنه م -؟ئكةاملال طريون معمنون يَ املؤ  إذا كان طري  بناحنييَ أن ه اس  عن العبَّ  أمسٍ  يومَ  ثت  حني تدَّ  بٍ اغر است
ن م مَ ه  ن ْ مِ وَ  ،ةكَ ئِ ََل مَ الْ  ق  بِ سْ ن يَ م مَ ه  ن ْ مِ وَ  ،ياا شَ مَ  ةِ كَ ئِ ََل مَ لْ  اعَ ي مَ شِ مْ ن يَ م مَ ه  ن ْ مِ وَ  ،َمْن َيِطير  َمَع اْلَمََلِئَكة

ه م َمن ي صَ  ،ِئَكةمن اْلَمََل  َلى اهللعَ م  واْلم ْؤِمن  َأْكرَ -هم يرجعون إليه-يهلَ إِ  ة  كَ ئِ ََل مَ الْ  م  اكَ حَ تَ ي َ   ي ِّر ه  الَقاِئم  َوِمن ْ
إىل  ،يف عصر الظهور ن  هذا ون ،الغيب على حةٌ فتو م أجواءٌ   األجواء  إذا  -ةكَ ئِ ََل مَ ن الْ مِ  ف  لْ ة أَ ئَ مِ  ينَ اا بَ يَ اضِ قَ 

  .إرهاصاتٌ و  تٌ امقدِّ م   هذه   .!!.الرَّجعة يف اآلن ما دخلنا

-َعَلى اْلم ْؤِمِنين إَذا قَاَم الَقاِئم  يَأم ر  اهلل اْلَمََلِئَكة بِالسَََّلمِ -ضانا الرِّ ما قاله إمام   عليكم قراءةَ  عيد  أ  
فَإَذا َأرَاَد َواِحٌد َحاَجةا َأْرَسَل الَقاِئم  -يروّنم إذا  هم-َوال ج ل وِس َمَعه م ِفي َمَجاِلِسِهم-نيمون على املؤمنسلِّ ي  

َحتَّى  اْلَمَلك ه  فَ َيْحِمل  -كا  لَ مَ  اإلمام يبعث إليه   حاجة إذا أراد أحد املؤمنني-َأْن َيْحِمَله ِمن بَ ْعِض اْلَمََلِئَكةِ 
َوِمنه م َمْن َيِطير  َمَع  ، َيِسير ِفي السََّحابَوِمن اْلم ْؤِمِنين َمنْ  ،هدَّ ث مَّ يَ ر   يَأِتي الَقاِئم فَ يَ ْقِضي َحاَجَته  
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ه م َمن يَْمِشي َمَع اْلَمََلِئَكةِ  ،اْلَمََلِئَكة ه م َمن َيْسِبق  اْلَمََلِئَكة ،َمَشياا  َوِمن ْ ه م َمن يَ َتَحاَكم  ،َوِمن ْ َوِمن ْ
ه م َمن ي َصي ِّر ه  الَقاِئم  وَ  ،من اْلَمََلِئَكة واْلم ْؤِمن  َأْكَرم  َعَلى اهلل ،ِإلَيه اْلَمََلِئَكة   قَاِضَياا بَيَن ِمَئة أَْلف  ِمن  ِمن ْ
 ..انكذلك ال  ،ةكئة ال تقف عند املالالقضيَّ و -اْلَمََلِئَكة

 ر  هَ ظْ تَ وَ دي يِّ ا سَ يَ  :لفضَّ م   لا الَ قَ -الصفحة العاشرة من حبار األنوارالث واخلمسني يف يف الزء الثَّ 
يَا  ،هلِ هْ أَ وَ  هِ تِ يَ اشِ حَ  عَ ل مَ ج  ون الرَّ ك  ا يَ مَ كَ   مه  ون َ ب  اطِ خَ ي  وَ  ،لضَّ فَ ا م  ي واهلل يَ إِ  :القَ  ؟اسللنَّ  نُّ الجِ وَ  ة  كَ ئِ ََل مَ الْ 

 ينَ بَ  امَ  ةِ رَ جْ هِ  ال ضَ رْ أَ  نَّ لَ زِ نْ ي َ لَ وَ  ،لفضَّ م  ا  يَ إي واهلل :الَ قَ -مع اإلمام املالئكة والن  -؟َسيِِّدي وَيِسير ون َمَعه
ة إىل بقيَّ -نّ ن الجِ ف مِ اَل أَ  ة  تَّ سِ ة وَ كَ ئِ ََل مَ ن الْ مِ  اا فَ لْ أَ ن و عبَ رْ أَ وَ  ةٌ تَّ ذ  سِ ئِ ينَ ه حِ ابِ حَ صْ أَ  د  دَ عَ وَ ف جَ النَّ وَ  ةِ وفَ الك  

 .التفاصيل

ذلك ول   ،راآلخ لى البعض  ها ععض  بنفتح ي  لنا أنَّ العواملَ بنيِّ هذه األحاديث ت   ل  ات وك  الرِّوايهذه  كل  
 ..حةلصَّ ايف  مةٌ سالة و سدي  ال ة  وَّ ها زيادٌة يف الق  صاحب  ت   العلم   مع زيادة   العقول   زيادة  

 زَّ عَ  اهلل   بَ هَ ذْ ا أَ نَ م  ائِ قَ  امَ ا قَ إذَ -ادعن إمامنا السَّج ،دوقلصَّ ا يخيف خصال الشَّ  (،اخلصال)يف  ة  الرِّواي
ة وَّ م ق   ه  ن ْ مِّ  لِ ج  ة الرَّ وَّ ل ق   عَ جَ يد وَ دِ حَ  لا رِ بَ ز  م كَ ه  وب َ ل  ق    لَ عَ جَ وَ -والتعويق األمراض-ةاهَ ا العَ نَ تِ عَ ي ْ ن شِ عَ  لَّ جَ وَ 
 .اهَ امَ نَ ض وسِ رْ ام األَ كَّ ح   ونَ ون  ك  يَ وَ  ين رَج َلا عِ بَ رْ أَ 

 امَ ا قَ إذَ  :رفَ عْ ي جَ بِ ن أَ عَ  ،بغل  ن تَ بان اِ بَ أَ  نْ عَ -(عماينغيبة الن  )وأيضا  يف  (،دالئل اإلمامة)ة يف الرِّواي
 َعليَك َأْمر ال دَ رَ ا وَ إذَ فَ  ،كفِّ ي كَ فِ  كَ د  هْ عَ  :ولق  َلا ي َ ج  قليم رَ  إِ لِّ ك   يفِ  ضِ رْ األَ  يمِ الِ قَ ي أَ فِ  ثَ عَ ب َ  م  ائِ القَ 

ا إذَ ة فَ يَّ ينطِ نْ طَ سى الق  لَ اا إِ دَ نْ ج   ث  بعَ يَ وَ  :القَ  ،ايهَ ا فِ مَ ل بِ مَ اعْ ك وَ فِّ ى كَ لَ ر إِ ظ  انْ فَ تَ ْفَهم ه  وال تَ ْعِرف الَقَضاَء ِفيه 
 واالاء قَ مَ ى الْ لَ عَ  ونَ ش  مْ م يَ وْ م الرُّ يهِ لَ ر إِ ظَ ا نَ إذَ فَ  اءمَ  ى اللَ وا عَ ش  مَ اا وَ يئَ م شَ هِ امِ دَ قْ ى أَ لَ وا عَ ب  تَ كَ   وا الَخِليجغ  لَ ب َ 
ا هَ ن َ و ل  خ  دْ يَ ة ف َ ينَ دِ مَ اب الْ وَ ب ْ م أَ ه  ون لَ ح  تَ فْ ك ي َ لِ ذَ  دَ نْ عِ فَ  !؟وه   يف  كَ اء فَ مَ ى الْ لَ ون عَ ش  مْ يَ  ه  اب  حَ صْ أَ  ءِ اَل ؤ  هَ 
 ،العقليةو  ،السدية ،سانن يف طبيعة اإلغري ٍ ثنا عن تَ دِّ ات ت  الرِّوايهذه  ل  ك  -وناء  شَ ا يَ ا مَ يهَ ون فِ م  ك  حْ يَ ف َ 
نا ث  حدِّ ت  وس ،ةكئاملالوعامل   ،الانعامل   ،نسانعلى اإل ة  املخفيَّ  العوامل   انفتاح   وعن ،ر مواهبه  ئ  لمية يف ساالع  و 

ق هذا لَّما تعمَّ ك    الرَّجعة  رتبنا من وكلَّما اق ،الغيب وعوامل   الشهادة   لتقي عوامل  ست ،ىخرَ أ   واملَ ات عن عالرِّواي
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 الرَّجعة  النهائية من مراحل  املرحلة نصل إىلحّتَّ  الغيب وعوامل   هادة  الشَّ  امل  و بني ع ك  التشاب   اذاال ختالط  وه
 .ةاخلامت   ة  ديَّ مَّ حَ م  ـال الدولة   :الدنيا ة  وهي جنَّ 

ي وبق ،تت كثرية  معكم بالى مسالوتا عتَ الَّيت حاديث  األين أشعر  وكأنَّ ألنَّ  ند هذا الد  ع   سأقف  
اء اهلل تعاىل ش ث تأتينا إن  الدي ة  مَّ ر وتتدَ ذا القَ هب ألفكار أكتفيا ور وتضيعب الص  كي ال تتشعَّ   ،عندي الكثري  

 .يف حلقة  يوم غد

 ..الرَّجعةوعنا وموض  . .اطقالنَّ  ب  االكتبرناجمنا . .نا على شاشة القمرلتقام  

 وت  مَ الْ  ه  ين  بَ ي وَ نِ يْ ب َ  الَ حَ  نْ إِ  مَّ ه  اللَّ -؟:ّتم-:َناَتيق َ اا دَ رِّ جَ ي م  فِ يْ اا سَ رَ اهِ ي شَ نِ فَ اا كَ رَ زِ تَ ؤْ ي م  رِ بْ ن ق َ ي مِ نِ جْ رِ خأَ فَ )
اا يَ ب ِّ لَ م   م َجرَِّداا قَ َناِتي  ْيِفيَكَفِني َشاِهَراا سَ   اا رَ زِ تَ ؤْ ي م  رِ بْ ق َ  نمِ  يرِجنِ خْ أَ اا فَ يَّ ضِ قْ اا مَ مَ تْ حَ  كَ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  ه  تَ لْ عَ جَ  يْ الَّذِ 

 ة  رَ ظْ نَ ري بِ اظِ ل نَ ح  اكْ وَ  ةيدَ غ رَّة الَحمْ َوال ةيدَ شِ ة الرَّ عَ لْ ي الطَّ نِ رِ أَ  مَّ ه  اللَّ  ،يادِ البَ وَ  رِ اضِ ي الحَ ي فِ اعِ ة الدَّ وَ عْ دَ 
 .هدعاء العَ د  الشَّريف عاء الد   ،(يهلَ ي إِ نِّ مِّ 

 ..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 اإل

 . .يعاا مِ اء جَ عَ م الدُّ ك  ل  أَ سْ أَ 

 ..ماِن اهللفي أَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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