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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 ِلَسَماَحة الشَّيخ َعْبد الَحَليم الَغزِّْي 

 النَّاِطق الِكَتاب  : الثَّاِلث ء  زْ الج  

 م20/7/2016ون ان  ة  والثَّمَ يَ ادِ ة  الحَ قَ لَ الحَ 

 اِسعالتَّ  ْزء  ج  ال-ي عشَ ى للتَّ نَ عْ ا ال مَ هَ ونِ د   نْ مِ ٌة دَ يْ قِ عَ  ة  الرَّجعَ 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .اهلل يَّةَ . 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 

 

ى عنَ قيدٌة ال مَ عَ  جعة  الرَّ  :هحائِ أنْ وائِه و ي أجة  فِ يَ ات  الماضِ لقَ مت الحَ تقدَّ  الَّذي نوان  نوان  هو الع  والع  
 .!!.اهَ ونِ ن د  مِ  عِ ي  شَ للتَّ 

الميت مجعني عليهم أ   وسالمهُ  اللِ  لواتُ ريفة ص  م الشم هِ ا جاء يف أحاديثِ انبًا ِمم كرُت ج  يف احللقِة املاضيِة ذ  
 وأحداث   الرمجعةِ  الظهوِر وأحداث   ن أنم أحداث  نُت مِ وقد بيم  ،الرمجعةماِت قد  مُ رهاصاِت و ن إِ تناوُل تفاصيل  مِ ت  
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إىل  لُ دخُ الهلا سن  ن خِ ٌة مِ اب   بوم وما الظهوُر إّلم  ،طرتاب  ُل وت  ا وتتواص  هاتِ جِ   بعضِ ى يف ربى قد تتماه  الكُ  القيامةِ 
 .!!. القيامةويومُ  ،الرمجعةِ ويوم  ،يوم القائمِ  :الثةالل ث   امُ فأيم  ،الرمجعة مرحلةِ 

إمام  هورِ ن ظُ ريبِة مِ لق  ارتِة ف  ل اا يف إّنم  ،لظهورواِن اقبل  أ   ق  رِع وبالدم تبدُأ بالق   الرمجعةِ وبينُت أنم نواقيس 
 !ناانِ م  ز  

 :الحلقة ديثي في هذهِ م ذكره  وأواصل حَ بشكٍل موجٍز أ عيد  ما تقدَّ  

جُب من أمواٍت الع   ؟املؤمنني ٍب يا أمي  ج  وأيُّ ع  -(.!!.بجَ ل  العَ ب  ك  جَ ب العَ جَ رَ ى وَ مادَ ج   ما بينَ )
 ،جبر   هرِ ن ش  مِ  العاشرِ  انية إىل اليومِ الثم ى اد  هِر مجُ مطٌر يتواصُل يف ش   ،ينعلى الد   األحياءِ  ام  ون ه  بُ ضرِ ي  

أربعاً  اتُ الر وايت لنا كر  وذ   ،انيةادى الثم داية مجُ من بِ  املطر يبدأُ  نم  أيعين اً يوم ثتنا عن أربعني  ات حدم الر واي
ه ذي يبدو أنم ومًا والم ي   يلة أربعني طِ طُر ُمتواِصالً م  ـإذا كان ال ،ةطر  وعشرون م   أربعٌ  اً وميف أربعني ي   ،ةطر  وعشرين م  

 بكل   مصلًة ألكثِر من يو متم  املطرة الواحدة قد تستمرُّ أنم  :نراد من هذا العدد أربٌع وعشرو مُ ـال إنم ذلك ف  ك  
 ،اً الل أربعني يومكوُن خِ هذا العدد من األمطار ي   راد أنم مُ ـال أو أنم  ،قرُب من اليومنيما ي   ،ساعاتِه ودقائقهِ 

عن  ثُ ات تتحدم الر وايأن  صحيٌح  ،ز هذا املطري  تُ الميت امليزة و  ،اً وعشرون مطرة خالل أربعني يوم فهناك أربعٌ 
 ،هااعتدنا على رؤيتِ الميت ليس كاألمطار  هُ ز هذا املطر أنم ي  تُ الميت يزة مِ ـال ة لكنم دم مُ ـُث عن هذه التِه وتتحدم فر  و  
 الر وايات مل تر   فُ صِ طٌر كما ت  م   هُ نم إِ  ،امف من األيم ل  ا فيما س  اس هبِ النم  رُ وُمطِ  رنا هباُمطِ الميت  ليس كاألمطارِ و 

 ،رفهُ عن المذيهل هو من هذا املاء  ؟كيف هو  ؟هُ ما رائحتُ  ؟هما طعمُ  ؟هُ ما لونُ  ، هذا املطريبٌ جع ،هاخلالئُق مثل  
ما يأيت هو املطر  ،هو هذا املطر ،ماءينزل من السم  ه شيءٌ إنم  !همثل   اخلالئقُ  مل تر   مطرٌ  !؟آخر هل هو شيءٌ 

 ؟رضاأل ذهِ يخرج من ه  س   المذيلكن ما  ،ج األرضماِز نزُل فيُ ماء ي  فوق رؤوسنا من السم الميت  لو  هة العُ من جِ 
 ،الموادي السم خيرج املؤمنون من واألجساُد و  انُ حم  ت اللُّ تنبُ  ،رش  ن ب  ولكن مِ  رٌ ج  ش  ّل،  ؟ارٌ ثِ  ؟ابٌ أعش   ؟رٌ ج  ش  
أين وادي  ،ناكهُ  يعادُ مِ ـال !الميعاد بيننا يف وادي السم مِ ـال :األوصياءسي د كما قال رسول الل ل  ادُ يع  مِ ـفال

من وادي  ابون  نس  ي   ،عليه الل وسالمهُ  عند عليٍّ صلواتُ  يعادُ مِ ـناك الهُ  ،راقالعِ  ،الكوفة ،جفلنم  اهُ إنم  ؟المالسم 
مل  المذيهذا  طرٍ م   أيُّ  ،همسِ و عن رؤ  بار  نفضون الرتاب والغُ ي ت وهماالر وايكما تصف   باالرتُ جف من بني النم 
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  ،ناثون  د  ُة يروّنم هكذا يُ مم األئِ  ،جمموعات ،رقفِ  ،راً م  راً زُ م  سهم زُ و بار عن رؤ ينفضون الغُ  !؟اب إىل طنيل الرت و  يُ 
-فََأخرِْجِني ِمن قَ ْبِري م ْؤَتِزرَاً َكَفِني :الل ي   داعيك  لبم  ،الل داعي   يك  ون لبم لبُّ يُ  :الكوفة كِ ك  سيون يف سِ م ي  كأّنم 

َراً َشاهِ  فََأخرِْجِني ِمن قَ ْبِري م ْؤَتِزرًَا َكَفِني-:عليه وسالمهُ  اللِ  لعهد عن صادق العرتة صلواتُ ا كما يف دعاءِ :
َياً َدْعَوة الدَّ َسْيِفي م َجرَِّدًا قَ َناتِ  وت املهدوي بني رتفع الصم ي   كلُّ هذا قبل أن  -ِر والَباِديالَحاضِ  اِعي ِفيْ ي م َلب ِّ

الم نبتت راب وادي السم من تُ  !!عجبال لُّ كُ   العجبُ  ،جفرجب ويف النم  ن يف شهرِ  اآلحننُ  ،ِن واملقامكالرُّ 
بد عَ ي بِ كأنِّ  :ناتُ مم ئربنا أأمل خيُ  ،ريكش   ها هو عبد الل ابنُ  ،اجعوناملؤمنون الرم  رج  وخ   ،حوم والعظاُم والشحومالل  

اهلل  م صلوات  ن يدي القائِ يب ،الجبل في أصل الجبل حفِ ون عند لَ ر  أالف ي كِ  عه  أربعة  ريك ومَ اهلل ابن شَ 
ي ها ه ،﴾َويَ ْوَم َنْحش ر  ِمن ك لِّ أ مٍَّة فَ ْوجاً ﴿ :اجعينموع الرَّ  وفَلن وفَلن جي بفَلنٍ وكأنِّ  ،وسَلمه عليه

 الرَّجعة   ،يضاءبَ  ةٌ رَّ ها كَ بأنَّ  ،هراءجعٌة زَ ها رَ فت بأنَّ صِ و  الرَّجعة الَّتي  ،الرَّجعة ها نواقيس  اجعين إنَّ الرَّ أفواج 
اجعون وبدأ الرَّ  .!!.ها قد ق رعتواقيس  نَ  هراء هذهِ الزَّ الرَّجعة البيضاء و  ة  الكرَّ  ،البيضاء ة  هراء والكرَّ الزَّ 

 .!!.عون شيئاً فشيئاً رجَ يَ 

  ذهِ ه   ،رم ًا قد ك   عليم ٌة بأنم صيح ،رجب يحة الظهور يف شهرِ قبل ص   !الرمجعةصيحة  ،يحُة الصيحةوالصم 
رمضان وهذه  هرِ ربى يف شالكُ  يحةُ لصم ا ،لغدوصيحُة إبليس يف ا ،الظهور أوانُ  إنمهُ الرمجعة  عليٍّ هذا أوانُ  ةُ رم ك  

 ةِ ن كرم ئ عنبِ جف تُ نم  يف اليضاً أ يف األرجاءِ  جف وصيحةٌ فأمواٌت خيرجون من وادي النم  ،غرىيحة الصُّ هي الصم 
هكذا  ،ننو م املؤمإّنم  ،عليٍّ  يعةُ شِ  اجعونالرم و  عليٍّ  رُ حمض   رُ راب عليٍّ واحملض  اُب تُ الرتُ  ،ليٍّ يف أجواء ع نُ حن   ،عليٍّ 

 .ليٍّ ع أرضِ  هناك أيضاً يف جتماعُ عليٍّ واّلِ  بعد ذلك سيأيت أعداءُ و ات الر وايحدثتنا 

نا إىل مامُ إُل حينما يُقبِ حداث و ل األصيوتأيت تفا ،جازيف احلِ  املهدويُّ  ءُ داالن   تتواىل األحداُث ويرتفعُ 
 من بين اجملموعة ،ادلةالع ةُ ي  خل  ا ةُ مم فيهم األُ  ،الكهف وعشرين فيهم أصحابُ  سبعةً  بنفسهِ  هو خُيرج ،جفالنم 

 راً يكونون أنصا ،جفلنم امن  رجهمن خيُ وعشري بعةً س   ،األشرت ومالكُ  ،جانةأبو دُ و  ،يهم سلمانفِ و  ،إسرائيل
ة وبعد جم نا احلُ مِ عد شهادِة إمابتكوُن  لكربىاالرمجعة ف ،جعة الكبيةللرم  تٌ امقد  مُ و  كلُّ ذلك إرهاصاتٌ   ،اً ام  كم وحُ 

 .لاألوم  املهدوي   املقطعِ  انتهاءِ و  هرحيلِ 
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عاملٌ الرمجعة نم أمن  ،سلفاً  نتُ ما بيم ك  ،هداءشُّ السي د بالرمجعة  وتبدأُ  :هداءالشُّ سي د ثنا عن د  تُ  اتُ الر واي
م ليسوا عين أّنم هداء ذلك ّل يالشُّ د سي  و هل منهم اجع األوم الرم  بأنم  :حني أقول ،واملالع   لُّ كُ   مفتوح تتداخل فيهِ 

 بُّ وٌد والنم  موجيٌّ عل ،جعاتدوّلت وصاحُب الر  ال ات وصاحبُ الكرم  وهو صاحبُ  فعليٌّ موجودٌ  ،موجودين
ريف لشم اهورِه يل ظُ ب  قُـ عليه  سالمهُ الل و  إمام زماننا صلواتُ  كيف أنم   :حاديثت علينا األمرم  ،موجودٌ  األعظمُ 
بدأ وت   ،لقإىل اخل   رجُ خي   ا ُثم منهم هُ يأخذ نشوراً هدًا وم  عطيانه كتابًا وع  فيُ  وعليٌّ  حُم ممدٌ  رضوى فيأيت إىل يذهبُ 

وستأتينا   ،ى البعضها علبعضُ  فتحُ ين مُ ـلعوالِ وا ،موجودون من األطهارِ  ةُ وعليٌّ والبقيم  ُمح ممدٌ ف   ،ةاحلركة املهدويم 
  .ثنا عن ذلكد  تُ  ريفةُ م الشم كلماتُ 

 جُ ِر وخيُ  ،النبوي   د  ر املسجطه  يُ  ناك حنيإىل املدينة وهُ  إماُمنا حني يذهب ،جفيأيت إىل النم  وقبل أن  
 ،الرمجعةرهاصات إمن  جزءٌ  هُ نم ريفة إلشم هم اتُه أحاديثُ ل  مذكوٌر فصم  والتفصيلُ  ،الرتاب من تتِ  هراءِ الزم  أعداء  
 بيومِ  :اديثهمة يف أحمم ألئِ ااها س سم اسياها النم  ةٌ ميم ربى عال  ناك حماكمٌة كُ هُ فـ   ،الكربى للمحاكمةِ  وبدايةٌ 
وم  ي  يف احلسابِ  صيل  رتى تفاسعًا ق مجياخلالئِ  كما أنم   ،احلساب يوٌم كيومِ  هُ اص إنم القص   يومُ  .!!.اصالقص  

 اً بنص  عاد  م   الرمجعةُ يس أل ،يويلدناعاد م  ـال اص هو من شئوناتِ وم القص  في   ،عاد األخروي  م  ـالقيامة وذلك هو ال
اص ويوم ص  لق  ا حلديث عن يومِ أتينا اسي !؟ابقةالسم  علينا يف احللقاتِ  ريفة كما مرم م الشم ص  كلماتِ وبن  رآن القُ 

 ،طع الظهوريف مق ،ريفالشم  صر املهدوي  ولكن يف الع   ،الرمجعةاص هذا سيكوُن أيضًا من شئونات القص  
 املراد من هذهِ و  ،ربىكُ ال ُث احملكمةُ يح   ،ولياؤهم وأعداؤهميعًا أ  األطهار مج   ،وسيكون اجلميع حاضرين

 قضيمةُ  ،حلسابامن  زءٌ ك جسيكون هنا ،شُف احلقائقحكمة ك  م  ـال املراد من هذهِ  ،احلساب حكمة ليس  م  ـال
 وآلِ  حُم ممدٍ صمة قِ خلالئق اف عرِ ت   يشف احلقائِق ك  ألجل ك  هي  هذهِ  حكمةُ م  ـال ،تفاصيلها كثية ،احلساب طويلة

إىل  ،رب األجيالوعِ  رب التأريخِ عِ  تنفيذهِ باموا ن قالمذيِقصمة  و  اإلبليسي   املشروعِ  ة  صم كي تعرف اخلالئق قِ و  ،حُم ممد
 .عليه وسالمهُ  اللِ  إمامنا صلواتُ  ورِ هُ زماِن ظُ 

عن  (،عمةين وتام الن  كمال الد  )دوق يف الصم الشميخ و  (،ريفالكايف الشم )يف  يخنا الكليينروى ش  
َوَضَع َيَده  َعَلى ر ؤ وِس الِعَباد َفَجَمع ِبَها ع ق وَلهم  اَم قَائِم ناإَذا قَ )-عليه الل وسالمهُ  الباقر صلواتُ  إمامنا

 (.ِبَها َأْحََلم ه م وََكم َلتْ 



 
 9يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق81: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

   5 
 

وِس َلى ر ؤ  عَ َضَع َيَده  وَ م نا اَم قَائِ قَ إَذا )-(اخلرائج واجلرائح) وأيضًا عن إمامنا الباقر جاء يف كتابِ 
 (.وَأْكَمَل ِبَها َأخََلقَ ه مالِعَباد َفَجَمع ِبَها ع ق وَلهم 

 اْلِعْلم  )-ياوندالرم  نيقطب الد  ل (،رائحاخلرائج واجل)ادق أيضًا يف نا الصم ُة عن إمامِ الر وايت علينا ومرم 
َعٌة َوعْشر ون ج ْزَءاً  ا من هبِ  صلُ ة آدم وما يتم بم قُ بِ  ا عنهرب  عُ يت الم بمة القُ  هبذهِ  ،نامِ عال  بِ  يرتبطُ  المذي العلمُ  اذه-َسب ْ

 هبذهِ  رتبطُ ى ت  م األخر ـلالعواو باب لقِ ا ائرُ آدم هي املركز وس ة  بم قُـ  م أنم تِ املكو من  ي يبدذالم ف ،األخرى بابِ القِ 
َعٌة َوعْشر ون ج ْزَءًا َفَجميع  َما َجاءَ  اْلِعْلم  -:بمةالقُ  ى الَيوم َغيَر َحتَّ  َلم يَ ْعِرف النَّاس  ف َ ن آس ل ج زْ  الر  ت ِبهِ َسب ْ

يَ ب ث ََّها حتَّى ا الج ْزأَين ي النَّاس َوَضمَّ ِإلَيهَ َبث ََّها فِ ف َ  ،ْزءً يَن ج  ال َخْمَسة َواْلِعْشرِ  َأْخَرجَ  فَِإَذا قَاَم الَقاِئم   الج ْزأَين
َعًة َوِعْشرِيَن ج ْزَءا  د أجزاٌء من هذهِ وج  ة األخرى تُ ماويسم دان اللن والبُ يف املدائِ  ،يف العوامل األخرى-(َسب ْ

ألجزاِء ا لم كُ   سيجمعُ  اإلمامُ و  ،نآلاناك أجزاٌء مل تظهر حلد  ن وهُ زآناك جُ األرض هُ  يف هذهِ  كما أنم   ،احلروف
 بشكلٍ  الرمجعةِ   عامل  ى يف جلم لك سيتذ   لُّ كُ   ،مونماِن والكُ تيِب والكِ الغ   ّل زالت يف طي  الميت  األجزاء   رُ ظهِ وسيُ 

 واألحالِم قولِ ٍل يف العُ كامُ ع ت   م  درجياً ت   ستبدأُ  ضيمةُ ق  ريف والالشم  ن الظهورِ مِ  والبداياتُ  ،وجلي   واضحٍ 
 اعات وهذهِ مُع هذه القنجي   لمذيا زُ واملرك ،وعواطف اعاٍت وأفكارٍ ن  قـ   قيقتِه جمموعةُ اإلنساُن يف ح  و  ،واألخالق
ها جود  وُ باتا و  ث   دُّ طف تستملعواا اطها يف القلب ولكنم هذهِ  نش  العواطف صحيٌح إنم  ،العواطفحَّتم األفكار و 

 ،انقة الوجدبطقناعاٌت يف  ،اعاتقن العواطفُ  ،ورٌ صُ  العواطفُ  ،ورالصُّ  ل  صدُر كُ قُل هو م  الع  ف ،قلمن الع  
وإذا مل  ،هُ كمُ ت  الميت  كامهِ ُه وبأحز ي  تُ الميت  هِ اتِ صوصيم العقل ولكن ِب  اتِ ر و هوٌر من ظههو اآلخر ظُ  والوجدانُ 

هو  ليمُ سم الوجداُن ال ،د اختل  ققل أو أنم الع ،ما ذلك بوجدانف   كومًا بالعقلِ طًا وحم  بِ نض  ن الوجداُن مُ كُ ي  
 شأنُ   الوجدان ذلكو يف عاملألب ـم القالعواطف يف عال   ةُ اعليم ف  و  ،بُط واحملكوُم بالعقلنض  مُ ـالوجداُن ال

  ؟ها إىل أينلكنم القناعات بالنتيجة مردُّ  ،القلب نُ الوجداِن وشأ

ك هو اذوح وكدرات الرُّ جٌة من قُ درٌة متوه  والعقُل قُ  ،اإلنسان حياةُ هي  وحُ الرُّ  ،وحاجلميع إىل الرُّ  مردُّ 
كماُل األحالِم وإِ  كمالُ قِل وإِ كماُل الع  إِ  لكنم هذا األمر   ،هذه العناوين سفةِ ل يف فلدخُ  أّل أريد أن   ،الوجدان

احلياة من  هذا سينقلُ  لُّ كُ   ،والعشرين بعةِ بأجزائِه السم  ،ذه األجزاءه   لم بكل  هور العِ بعد ذلك ظُ  األخالِق ُثم 
 اإلنسانُ و  ،اإلنسان عقلٌ  ،امفرداتِ  اآلن   لكُ تخرى ّل منورٍة أُ ن نستجمعها إىل صُ  أستطيعُ ن  الميت ورِة الصُّ  هذهِ 
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 موعةٍ إىل دين أو من جم   لت من دينٍ فانتق ك  ت قناعاتُ غيم لو ت   ،هُ قناعاتُ  اً حني تتغيمُ يم اإلنسان كل   ويتغيمُ  ،قناعات
ها لم ة كُ اياحل لُ ث  هذه األشياء ّل تُ  مع أنم  ،خرىأُ  إىل مهنةٍ  نةِ عيم ن مهنٍة مُ و مِ أ أخرى سياسيةٍ  إىل جمموعةٍ  سياسيةٍ 
 ،لإلنسان لسياسيُّ ا اهُ اّلّت   تغيمُ حني ي   ،اإلنسان  دينُ حني يتغيمُ  ،اإلنسان ةِ اية من حهمم جوانب مُ  لُ ث  لكنمها تُ 

وى ه   يتغيمُ  حني ،هوايات اإلنسان حني تتغيمُ  ،اإلنسان  اهتماماتُ حني تتغيمُ  ،اإلنسان مهنةُ  حني تتغيمُ 
 المذيه و ه سيبغضُ بُّ يُِ  المذيف ،األمور بعد ذلك لُ ولكن تتبدم  (ادص) ضُ بغِ اس ويُ من النم  (نيس) بُّ يُِ  ،اإلنسان

 ُل هذهِ حني تتبدم  ،واأللوان وغي ذلك شربة واأللبسةاألذواق يف األطعمة واألو  األمزجةحَّتم  ،هبُّ حِ يُ ه س  ضُ بغِ يُ 
فما بالكم لو  ،ةزئي  ء أشياء جُ ألشياا هذهِ  مع أنم  ،ل اإلنسانبد  تسيو نساناً آخر إِ  يكونُ األشياء عند اإلنسان س  

توى حمُ  لُ يتبدم  لمُ ل العِ بدم يت ني  حِ  ،هِ ل  كُ بِ  لمُ ل العِ الكم لو تبدم فما ب   ،قًا آخرلو سيكون خمإذًا  ،هِ ل  كُ بِ  ل العقلُ تبدم 
 ،املقايسةّل ميكن  ؟ن فقطزآلٍم أجزاؤه جُ وعشرون وبني عِ  بعةٌ ه س  هل ميكن املقايسة بني علٍم أجزاؤ  ،اإلنسان

من العصي أو من  ،من ألوان خمتلفة  وعشرين ق دحاً مخسةً  يهماني من ماء وأضفنا إلح  د  ق  اآلن لو جئنا مثاًل بِ 
اجلانب وهي  ها واألحالمُ ل  كُ بِ  واألخالقُ  ،هِ ل  كُ بِ  ُل العقلُ حني يتبدم ف ،لدم بسيت ؟ماءً  هل يبقى هذا املاءُ  ،األشربة
هل يبقى  ،ه بالكاملُل ثقافتُ وحني تتبدم  ،هُ بصيتُ  ،لألشياء هُ رؤيتُ  ،هُ زانُ ات   ،هدوؤه ،تهُ مكح ،من اإلنسان املعنوي  

 وهو إّلم  حدٍ ا من أوما منم  ،ةفسي  النم  من أمراضهِ و ة اجلسدي   مراضهِ شفى من أ  ي   ني  وحِ  ؟ذلك اإلنسان هو اإلنسان
 لكنم  ،ها على اإلنسانرتك تأثي  ت  و مة ائِ ن   تكونُ ناك أمراض يان هُ  األحيف بعضِ  ،من األمراض مبرضٍ  مبتلىً 

يئة السم  باُع والعاداتالط   !؟هل هناك من أحٍد ينجو من هذه األمراض ةُ فسيم النم  األمراضُ  ،هبا اإلنسان ّل يشعرُ 
 ،زنةتم مُ  سنة وإىل عاداتٍ باٍع ح  يئة إىل طِ باع والعادات الس  الط   لُ دم بني تتحِ  !؟ينجو منها ناك من أحدٍ هل هُ 

يف  ،يف العضالت ،ٌة يف العظاموم هذه قُـ  ،جل بأربعني رجلة الرم وم قُـ  ،ةً وم قُـ  اإلنسانُ  وحني يزدادُ  !وحني وحني  
 !إنساٌن جديد هُ إنم  ،ة احلواسويف بقيم  ،معيف حاسة السم  ،ة البصريف حاسم  ،ٌة يف احلواسوم قُـ  هذهِ  ،األعصاب
 يل أّنم ف ،خملوٌق آخر هُ إنم  ،حني و ث اجلان وحني وحني  د  ويُ   ويراُهم،املالئكة   السُ وجيُ  ملالئكةِ ا مع حني يطيُ 
أّن  يل  ،مُ هُ  مُ ر املالئكة كما هُ أتصوم   يل أن  أّنم  ،اً أملك خياًّل واسعًا وواسعًا جدم  نتُ لو كُ حَّتم  !؟رهأن أتصوم 

واإلمام يقول لوزارئِه  !هائلة إحاطٌة ذهنيةٌ  !عقٌل خمتلف !خمتلفة جسديةٌ  ةٌ وم قُـ  !تلفخمُ  كاءٌ ذ   ،وأّن  يل وأّن  يل
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ظر هل النم ف ،ناكهُ  دونهُ ذوا ما ّت  وخُ  ،إىل أيديكمشيء فانظروا   عن معرفةِ جزتُ ا ع  إذا م  ما معناه  هه ووّلتِ الِ مم ولعُ 
  !لدم بسيت شيءٍ  لُّ كُ   !؟آخر ءٍ اليد أم يف شي يف هذههو 

 وأهلُ  ،البحر هم شيئًا وإذا هبم ينطلقون على وجهِ ون على أقدامِ كتبُ وي   ،م ميشون على املاءّنم إ
ة عنوان ألكرب مدينة يف نيم يطنالقسط ،ة ما هي مدينة اسطنبول احلاليةنيم طيالقسطن ،ة يرون ذلكنيم القسطنطي

  ةُ مم ئِ األ   بهِ  ث  دم ت   المذيفي عصر احلديِث ف ،موخ والشُ ن  الغِ و  ةتتلك القوم الميت للمدينة العظمى  ،عصر الظهور
ة لقوم و  ،ةِ ة والرفاهيم وللمدنيم  ،خمران الباذِ وللعُ  ،ةويم لط  مة السُّ ظ  وللع   ،ياسية رمزًا للعنفوان الس  نيم يطكانت القسطن

هي  هذهِ  ،ا املختلفةوبألواّنِ  احلسيمةها وبتفاصيلِ  ،اتامبلذم  احلياةِ  سكِر وللتكنولوجيا يف ذلك العصر وّلزدهارِ الع  
غرافياً يت يف وقتها جُ سُ  الميت ليست هي املدينة  ،يف تركيا اآلن ها تقعُ ينِ وليست أرضًا بع نيمةُ القسطنطي

ون بتكُه في  ُل أنصارُ ني يُقبِ حِ ف   ،الظهور ظمى يف عصرِ العُ  للمدينةِ  عنوانٌ و  رمزٌ هنا  يمةُ يننططالقس ،ةينيم نطبالقسط
 املؤمنون يطيون مع ،طيونهم ي   ،وٌل طائرةيُ خُ  ،م يطيون باخليولنا إّنم ربِ ت تُ االر واي ،هم شيئاً على أقدامِ 

 تطي ورجالٌ  لٌ و خي ،الرمجعةإىل اآلن ما دخلنا يف  حننُ و الظهور ه يف عصر لُّ هذا كُ  !؟هذا مٍ ـأيُّ عال   ،ةكملالئا
وهي  ابعُ السم  الفنُّ عنها كما يقولون هي  أمام شاشٍة كبيٍة  هل حننُ  ؟مانُن يف أفالِم السوبر هل حن   ،طيوني  

ليست  قضيمة ال ؟يلمًا من أفالم هوليودلنا فِ  عرضُ ت   ابعسم  الن  الف   تِ امن شاش شاشةٍ  مأما هل حننُ  ،ينماالس  
 ،تتجاوز اخليال قضيمة  الولكن   ،كخيالِ  ا على تريكِ هبِ  ني  كي تستعقضيمة  ال ر هذهِ تتصوم  كنك أن  ميُ  ،كذلك

ُه يف لُّ هذا كُ  ،ملالئكةا طائرة وأولئك يطيون مع هذه خيولٌ  ،اتيطيعربون احملو يون على البحر م يسإّنم 
 هذه األجزاء ل  كُ لم بِ يظهر هذا العِ  ن  بعد أ اذه ا ينتجُ إمنم  ،ت هكذا أخربتنااالر واي ،عصر الظهور تفاصيلِ 

ه د  ع ي  ض  ي   ه أنلُ فع  ي   يءٍ ش   لُ لذلك اإلمام أوم  ،عةواسِ  ةٍ قليم ع   اعدةٍ إىل ق حباجةٍ  ا العلمُ ذوه ،واخلافية علينا ةملخفيم ا
 القائمُ -َوَضَع َيَده  َعَلى ر ؤ وِس الِعَباد-الباقر يقول-إَذا قَاَم قَائِم نا)-:ةالر وايباد كما تقول العِ  ؤوسِ لى رُ ع  

فَِإَذا -ناءويأيت الب القاعدةهي  هذهِ -ِبَها َأْحََلم ه مَفَجَمع ِبَها ع ق وَلهم وََكم َلت -على رؤوس العباد يدهُ  يضعُ 
حتَّى فَ َبث ََّها ِفي النَّاس َوَضمَّ ِإلَيَها الج ْزأَين -من العلِم اخلِفي  - َخْمَسة َواْلِعْشرِيَن ج ْزءً َأْخَرَج ال قَاَم الَقاِئم  

َعًة َوِعْشرِيَن ج ْزَءاً  طعاً طعًا وق  طعًا وق  ق   ،طعاً ق   ،وصلت إليناالميت غية صم لتفاصيل ال اهبذهِ  العاملُ -(يَ ب ث ََّها َسب ْ
يف  اتٍ در  وجود مفلعدمِ  ،ةمم ئِ األ   نهُ بي  منها مل يُ  الكثيُ  ،هناك الكثي والكثي من التفاصيل ليست بأيديناطعًا وق  
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فع تر يالذي أبينا آدم إىل األرض إىل اليوم  نزول نذُ بدأت مُ الميت يف جولة الباطل  ،املقطع اذه يفو  حلياةا هذه
 ن من العلم ملزآجُ  كفردات وهناناك مُ يف جولة الباطِل هُ  ،الباطل ولةُ ا ج  إّنم حُم ممد فيه نداء القائم من آل 

أين  ،زأينمن هذين اجلُ  فلقد ضاع الكثيُ  ،هما وضاع من اجلزأين ما ضاعتفاصيلِ  لم ع كُ مجي ع أحٌد أن  تطسي
وضاع  ،منها ضاع الكثيُ  ،وها من اجلزأينث  بـ  الميت العلوم  ،منها ضاع الكثيُ  ؟ت إليناثم بُـ  يتالم حُم ممد آل  علومُ 

يدينا ذي بني ألم ا التأريخُ  ،من احلقائق وضاعت الكثيُ  ،ابقني وضاع وضاع وضاعلوم األنبياء السم الكثُي من عُ 
ما  ،ضاعت احلقائق !يباذأك أكثرهُ  ؟من األكاذيب ن احلقائق وكم فيهِ مِ  كم فيهِ   تفاصيلهِ  ل  كُ لعامل بِ  اتأريخُ 

 ،ًا حثيثاً ا هذا قد طوت املنازل طيم نر يف عص ياجو التكنول نم  إصحيحٌ  ،يٌء قليلش   بقي  زأين قي بأيدينا من اجلُ ب  
هم يقولون يف  ،ياعجزات التكنولوجنا يف عصِر مُ لكنم  ،يف عصر املعجزات نُ وها حن   ،املعجزات عُ صن  بدأت ت  و 

 األنبياء عجزاتُ مُ  ،ولياءاألء و عجزات األنبياىل مُ إيشيون .!! .املعجزات  عصرُ لقد وىل   :املعاصرةالثمقافة 
فما  ،زأينقايا اجلُ من ب   ،لتكنولوجياعجزات اا مُ ساء إّنم م   باح  سه بأيدينا ص  لمم نت المذي لكنم  ،واألولياء من حولنا

ق حل ِ  المذي ش   ومن الغُ بشِ ان من الغ  ي  نقم واجلزآن أيضًا يُ  ،ناجلزآن أيضًا يكتمال! ؟لتمُ الك باألجزاِء لو ك  ب
ها فُ نصِ ا أكاذيب يُ وصُف بأّنم تُ الميت  واألجزاءُ  ،جرُ بت ت  ي  غُ الميت واألجزاء  ،اقصةوتكتمُل األجزاُء النم  ،هبما

 ها والقدرةُ ل  كُ بِ  ه واألخالقُ ل  كُ بِ  ِه والعقلُ ل  كُ بِ  فالعلمُ  ،العدل يف عصرِ  نُ حن   ،ا حقائقها بأّنم فُ األمر ويصِ  صاحبُ 
 جمموعةُ هي نا لو ة من حهذه املاد   ،ها طالسِ ِة وفكُّ ادم أسرار امل ل الكبي ومعرفةُ التحوُّ  اذهة اهلائلة و البدني  

وما بني  ،إىل طاقة لُ ة تتحوم املادم و  ،ةإىل ماد  ل تتحوم  الطاقةُ  ،الطاقةو  ةديد ما بني املادم الشم  ناقُ ُه العِ إنم  ،طالسم
 ةِ ها القويم وبأذرعتِ  ،هاتفاصيلِ  ل  ء بكايوالفيز  ،هاأسرارِ  ل  التكنولوجيا بكُ  .الطالسم كالطاقة هناو  ةِ املادم 
 ،حني  تكتمل العقول ؟مَّت ،كفكم لطالسم ستُ ا هذهو  ،السهاط   صل إىل أسرارِ ت   ما استطاعت أن   ةِ خطبوطي  اّل

كلُّ هذا يف عصر الظهور وكلُّ   ،شيئاً يئًا ف  طوِع ش  بالسُّ  احلقيقةُ  بدأُ وحني ت   ةُ العلمي   جزاءُ ِلُف هذِه األوحني تأت
ا  !الرمجعةقدماٌت ملرحلة هذا مُ   .!!.ةع  اطِ السم  هراءُ الزم  الرمجعةُ إّن 

اجلزء  (،ريفالكايف الشم )هو  ي  دي بني المذيتاب الكِ  ،ادقنا الصم ن إمامِ نا ع  ثُ د  ان يُ هر  مِ  اعُة ابنُ س  
ن مِ وهو  ،قِل واجلهلود الع  نُ ديُث جُ ح   هُ إنم  ،قتاً و   ين ّل أجدُ ه ولكنم لِ امِ ك  بِ  قرأ احلديث   أأن   بُ حِ أُ  ،ولاأل

إىل  شيُ باجململ أُ  ،هويف رموزِ  هِ وعناوين يف تفاصيلهِ  حديٌث مهمٌّ  ،ًا أيضاً دم ة جِ مزيم ًا والرم دم ة جِ املهمم  األحاديثِ 
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اعةاعة وعلى قراءةٍ سُ  ،ريفرصٌة يف برنامٍج آخر سأتناول هذا احلديث الشم احلديث وإذا سنحت فُ   ت  نْ ك  - س 
يف هو  المذي اجلهلُ -لهْ الجَ ِل وَ قْ العَ  ر  كْ ى ذِ رَ جَ يه فَ الِ وَ مَ  نمِ  اعةٌ مَ جَ  ه  دَ نْ عِ م وَ ََل السَّ  يهِ لَ عَ  اهللِ  بدِ ي عَ بِ أَ  ندَ عِ 
العلم هو صور ف ،تامعدم وجود معلو  ،واملراد منهُ  ،ابل العلمق يكون يف مةً صطلح اجلهل مرم مُ  ،قابل العقلمُ 

هذا اجلهل  ،الصور عدام هذهِ هو ان اجلهلُ و  ،البسيط عن األولهو العلم يف امل اذه ،هنللمعلومات يف الذ  
اجلهُل  ،جهالةفهو ة بالدقم  عنهُ  عرب  نُ  وإذا أردنا أن   ،قابل العقلوهناك جهٌل يف مُ  ،هو يف مقابل العلم المذي
 ،قابل العقليف مقابل العلم وبني اجلهل يف مُ  هلِ ألجل التمييز بني اجل ،هو اجلهالة قابل العقليف مُ  المذي

 نْ مَ وَ ) :ةاجلاهلي  هو  اّلثنني جيمعُ  المذيو  ،دُم العقلع   واجلهالةُ  ،هالةوهناك ج   ،فهناك جهٌل وهو عدم العلم
 .!!.واجلهل لةفيها بني اجلهامع جي مات ميتةً أي  (ةيَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ مِ  اتَ مَ  هِ انِ مَ زَ  امَ مَ إِ   ِفيَهاف  رِ عْ  ي َ ًة اَل لَ ي ْ لَ  اتَ بَ 

لصور املعلومات يف مقابل  هو انعدامٌ  واجلهلُ  ،عقللبل ااقجهٌل يف م وجهٌل واجلهالُة هي الةٌ فاجلاهلية جه
 (أو ُساعة)ماعة س  ف   ،لذهنا يف نُ تز  تُ وبعبارٍة  ،اكرةيف الذم  نُ ز  تـ  للمعلومات تُ   عن صورٍ ارةٌ بعالعلم المذي هو 

 الَ قَ ف َ  لهْ الجَ ِل وَ قْ العَ  ر  كْ ى ذِ رَ جَ يه فَ الِ وَ ن مَ اعٌة مِ مَ جَ  ه  دَ نْ عِ م وَ ََل السَّ  يهِ لَ عَ  اهللِ  بدِ ي عَ بِ أَ  ندَ عِ  ت  نْ ك  -:يقول
-واد  تَ هْ ه ت َ دَ نْ ج  وَ  لَ هْ الجَ ه وَ دَ نْ ج  وَ  لَ قْ وا العَ ف  رِ اعْ -؟:الق ماذا ،الكلمة املختصرة ذهانتبهوا هل-اهلل بدِ و عَ ب  أَ 
 ه  دَ نْ ج  وَ  لَ هْ الجَ وَ  ه  دَ نْ ج  وَ  لَ قْ وا العَ ف  رِ اعْ -:ونهذا هو القان ،اجلهل ندِ وجُ  قلِ الع   ندِ ث جُ ثهم بعد ذلك حبديحدم و 
 ،اتهِ جزئي   ل  بكُ  ة كاملة للتكوين العقلي  منظومة رمزي  أو  ،كاملةعطينا خارطة  ا احلديث يُ ذاإلمام يف ه-واد  تَ هْ ت َ 

ن المذيم هُ أهُل البيت  ،ملةاملنظومة الكاو  ، اخلارطة الكاملةينا هذهِ طعي ،اتهزئي  جُ  ل  بكُ  وللتكوين اجلهلي  
 ،ائمُ الق   ،ولذلك هو هو ،طخطم مُ ـبالو ارفًا باخلارطة كون ع  ي   أن   دم ول ّلبُ العقل م  ك  يُ  المذي ،لون العقولم  ك  يُ 

 ،ه والتفاصيل عندهند  اخلارطة عِ  ،مهبا عقوهل   فيجمعُ  العبادِ  ؤوسِ ه على رُ د  ي   عُ ض  سي   المذي قط هوف   ،القائُم هو
ي دِّ نْ ا عِ يَ ن ْ الد  )-هو هو املعصوم يقول ،الل وسالمه عليه هو يقول صلواتُ  ،قولونم ي  هُ  ،نات بني يديهاملكو  و 
 ،هااطنُ اليد هو ب   راحةُ  ،اليد عن راحةِ  واحلديثُ  ؟يٌء من راحة يدييم ش  ل  هل خيفى ع  -(هاب  لِّ ق َ ي أ  دِ يَ ة احَ رَ كَ 
 من راحةِ  يءٌ  شغيب عين  هل ي  ف   ،باطن اليدهي اليد  لكن املعن الدقيق راحةُ  ،ديال ل  طلق على كُ تُ  كن أن  وميُ 

من  زءٌ وجُ  ،هافاصيلِ ت   ل  كُ بِ عنده  اخلارطة الكاملة موجودة ،يدهِ  كراحةِ عليه السالم   هُ ا عنديالدنوهكذا  ؟يدي
الميت  هذهِ  ،اجلهل العقل وخارطةُ  خارطةُ  هو-!هي اويةٍ ز   ّل أدري يف أي   من راحة يدهِ  جزءٌ -اخلارطة هذهِ 
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-واد  تَ هْ ت َ  ه  دَ نْ ج  وَ  لَ هْ الجَ وَ  ه  دَ نْ ج  وَ  لَ قْ وا العَ ف  رِ اعْ -:عليه الل وسالمهُ  نا الصادق صلواتُ إمامُ  هنا ث عنهايتحدم 
تكون س ّل اطعًا النم ق   ،اجلهل جنودِ  د  نالطاقة  ع دقل وسيخمعطي الطاقة جلنود الع  يُ ذي س  اإلمام هنا هو الم 

ب عليها ركم يُ الميت القاعدة  ألنم  ،طبيعي   يف مراتب العقل هذا شيءٌ  اّلختالفو  ،ّل ميكن ذلك ،ستوىبنفس امل
 ..ع مع اإلنسانصن  القاعدة تُ  هِ هذ ،جنود العقل واجلهل

هذه  ،يءش   ل  ن كُ عثوننا نا حدم تُ مم أئِ -ارمَّ عَ  ابنِ  اقِ حَ سْ ن إِ عَ -اً دم رواية مجيلة جِ  ،ةالر وايظوا هذه ّلحِ 
من الكايف  احلديثُ و  ،ادقمامنا الصم إل-اهلل بدِ عَ ي بِ أِلَ  ت  لْ ق    :القَ  ،َعن ِإْسَحاِق ابِن َعمَّار-:العرتة ثقافةُ هي 
ه  ف  رِ عْ ي َ ي ف َ مِ ََل ض كَ عْ ب َ بِ  ه  م  لِّ كَ أ  وَ يه تِ آ لَ ج  الرَّ  :اهلل بدِ ي عَ بِ أِلَ  ت  لْ ق   -:لوم زء األكتاب العقل واجلهل اجلُ   ،ريفالشم 
ـبل ّل گا ـفهگاك من يلـنوه ،يرةطا هفها وهي  ـگيلـ) :ارجة يف هلجتنا العراقيةيف أمثلتنا الدم  لو كما نق-لَّهك  

 رم احلُ  فإنم  عدٍ ر  من قرٍب وبُ لحُ ر لشِ أ   :قولونيكما -هلَّ ك    هف  رِ عْ ي َ ي ف َ مِ ََل ض كَ عْ ب َ بِ  ه  م  لِّ كَ أ  يه وَ ل آتِ ج  الرَّ -(:!تطي
  ضِ عْ ب َ بِ  ه  م  لِّ كَ أ  يه وَ آتِ  ل  ج  رَّ ال-:رةون عباتريليون وتريليون وتريلي غنيهِ ه فال يمت دروبُ لن أظأمما م ،تكفيه اإلشارة

 هذه-هتَ لَّمَ ا كَ مَ يَّ كَ لَ عَ  ه  ردَّ يَ  مَّ لَّه  ث  ي ك  مِ ََل ي كَ وفِ تَ سْ يَ م ف َ ََل الكَ ه بِ مَ لِّ كَ أ  يه فَ ن آتِ م مَ ه  ن ْ مِّ وَ لَّه ه ك  ف  رِ عْ ي َ ي ف َ مِ ََل كَ 
 ،ةة اللفظي  بغائي  ث عن البحدم هنا ّل يت ،ةي  اين على مستوى الببغائية العقلل فقط باإلشارة والثم األوم  !ببغائية عقلية

د عِ ول أَ ق  ي َ مه ف َ لِّ كَ أ  يه فَ ن آتِ م مَ ه  ن ْ مِ وَ  ،لََّمَته  َما كَ يَّ كَ فَ َيْسَتوِفي َكََلِمي ك لَّه  ث مَّ يَردَّه  َعلَ -:العقل الكالم عنف
-لَّه  ه ك  ف  رِ عْ ي َ ك ف َ مِ ََل كَ   عضِ بَ بِ م ه  ِذي ت َكلِّ الَّ  :الَ قَ  ،اَل  :لت  ق   ؟اذَ ا هَ مَ ي لِ رِ دْ ا تَ مَ اق وَ حَ سْ ا إِ يَ  :الَ قَ ف َ  ،يَّ لَ عَ 

ه ت  فَ طْ ت ن  نَ جِ ن ع  مَ  اكَ ذَ فَ  ه  ك لَّ   ه  رِفك فَ يَ عْ ََلمِ م ه  بَِبعِض كَ الَِّذي ت َكلِّ -:الباقي هو يعرفهُ  ،د أن تقول شيءجمرم 
ك مِ ََل كَ ى  لَ عَ  كَ يب  جِ ي   مَّ ك ثَ مَ ََل ي كَ وفِ تَ سْ يَ ف َ  ه  م  لِّ كَ ت   يالَّذِ ا أمَّ وَ -:ه بعقلهنت نطفتُ جِ عُ  ،ع عقلهنِ هنا صُ -هِ لِ قْ عَ بِ 
ب كِّ ي ر  ذِ اك الَّ ذَ فَ ّي لَ عَ  دْ عِ أَ  :ولق  ي َ ف َ  مِ ََل الكَ ه بِ م  لِّ كَ ت   يذِ الَّ ا أمَّ وَ  ،همِّ ن أ  طْ بَ ِفْي  هيفِ  ه  ل  قْ عَ  بَ كِّ ر   يالَّذِ اك ذَ فَ 
الميت القاعدة  ،لناشئ العقث عن متتحدم  هيو  ،ملةة جمُ يالر وا-يّ لَ د عَ عِ أَ  كَ لَ  ول  ق  و ي َ ه  ر ف َ ب  ا كَ عد مَ بَ ِفيه ه ل  قْ عَ 
 فيهِ يتواجد  المذياملعسكر و  ،ركسعمُ ذا ه ،جنود ةاألرضي هذهِ  ،واجلهلِ  قلِ الع   نودِ جُ  أقدامِ  واطئُ فيها م   بُ ركم تُ 

 .اجلهل هو على درجات العقل وجنودُ  جنودُ 



 
 9يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق81: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

   11 
 

 يع أن  كلمًة تستط  نم أأعتقد  مة ّلالكل هذهِ  ،ادقنان عن اإلمام الصم سِ  لها لنا عبد الل ابنُ كلمٌة ينقُ 
 ة  جَّ ح  -:؟ادقنا الصم ول إمامُ ا يقماذ ،صية عن العقلوالق   عة يف هذه األلفاظ اليسيةمع مضامني هبذه الس  ّت  

 ينَ ا بَ يمَ فِ  ة  جَّ الح  وَ -:كلمةه الذهلكن -نَِّبي  د الاهلِل َعَلى الِعَبا ح جَّة  -هذا واضح-يّ بِ اد النَّ بَ ى العِ لَ عَ  اهللِ 
لعبارة ا ت يف هذهع  مجُِ رآن لقُ ا مضامني لم كُ   ،آنر القُ  نيِ  مضاملم ت كُ ع  الكلمة مج   هذهِ -ل  قْ عَ ال اهلل ينَ بَ اد وَ بَ العِ 
ة جم لكن احلُ  ،ب  النم هو لعباد ة الل على اجم حُ -ل  لَعقْ اَن اهلِل َن الِعَباد َوبَ يْ َوالح جَّة  ِفيَما بَ يْ -:يف هذه اجلملةو 
 .َعْقلَن اهلِل الَوبَ يْ  َبادِ َن العِ َوالح جَّة  ِفيَما بَ يْ -العقلهو ل فيما بني الل والعباد التواصُ و 

عسكر مُ ـل ،ادق اخلارطة بالتفصيل لنا إمامنا الصم بني  يُ  بعد أن   ،نود العقِل واجلهلىل حديث جُ إأعود 
أو  ،اهلدنةأو  ،الغيبةأو  ،الفرتة مُ ـعال  و  ،راع هو الصراع بني هذين املعسكرينوالص   ،عسكر اجلهلمُ ـالعقل ول

عليه بالتثويل  تُ حلما اصطو يعي نا الش  كثياً فيما يرتبط بواقعِ   عنهُ  تدمثتُ ما  ،احنساٌر للعقلهو  ،جولة الباطل
 هنا ّل نريد أن   نُ حن   ،من حيث تشعر أو من حيث ّل تشعر يمةُ نيالد   سةُ تقوم به املؤسم  المذياملغناطيسي 

ولكن أن  تكون  أنا ّل أنفي وجود املؤامرة ،ة املؤامرةؤمنون بنظري  ن ّل يُ المذيوأنا من أولئك  ،واياث عن النم نتحدم 
 أصحاب املصاحل واملطامع يف دهُ رد  أو يُ  ،ياسيون مثالً الس   دهُ رد  يُ  المذي ها املؤامرة هبذا املعن الضي قاحلياة ُتسي ُ 
ن رآولذا القُ  ،إبليس هي مؤامرةُ  نعم هناك مؤامرٌة كربى ،ياسيةسة السم املؤسم  ءِ اأو يف أجو  ةينيم سة الد  أجواء املؤسم 

 اتٍ ة أو مؤامر سياسي   مؤامراتٍ  إبليس هو المذي ش غ ل النماس باحلديِث عن ،أخرى ؤامرةٍ ث عن مُ مل يتحدم 
ائر أّل الضر  ،نايف بيوتحَّتم مكان  ل  يف كُ  ت موجودةٌ ااملؤامر  ،ةعس  املؤامرات هبذه ال ّل وجود هلذه ،بداً أ ،ةتبشيي  
بني حَّتم املؤامرات  ،واجلديدُة للقدمية أّل يصطنعن املؤامرات لجديدة لالقدميةُ  ،ةينة األوىل للثمارم الضُ  تفعلُ 

 المذيهو  إبليسُ و  ،ةزئي  جُ ها مكان ولكنم  ل  يف كُ  موجودةٌ  تُ اامر املؤ  ،ةدي  يوضة ويف الصفوف التمهاألطفال يف الرم 
 ،إبليس دِ ي  بِ هي املؤامرة والواقع أن   ،تكُم العامل يقودها النماس أنم مؤامرًة كليمةً بروا اس أن يتصوم من النم  يريدُ 

 أن  ة ميكن املخابرات الدولي   ،ةدولي  نا مثاًل املخابرات ال عدو  بأنم  ما قال ،هو إبليس عدو نا بأنم  رآن قال لناالقُ و 
 اذنفهم املؤامرة هب إذا أردنا أن ،اإلبليسيمة الكربى صغي من املؤامرةِ  ها جزءٌ نم ولك ،دم املشروع اإلبليسيت  

أو  ياسيةِ ت الس  ااملؤامر ب نالو فس ر ما جيري حنُ أن  ر احلياة و فس  نُ  لكن أن   ،دقيٌق وصحيح املستوى نعم هذا كالمٌ 
األحداث ّتري ألن  هذه  ،بذِ راٌء وك  هذا هُ فالعامل  ديرُ تُ الميت  هي عنيم مُ  عليها اسمٌ  قُ طل  نة يُ معيم  ةً جمموع بأنم 
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األحداث هناك  كلُّ أن تكون  لكن  ،نعم ،اثحدهناك ترابط فيما بني بعض هذه األون قد يك ،زئي  جُ  بشكلٍ 
 دمةِ اجلميع يف خِ  يبدو أنم و  ،ةإبليسي   نعم هناك مؤامرةٌ  ،ليس صحيحاً  أبدًا هذا الكالمُ  ،كهار  ة تُ جهة بشري  

 بني جنود العقلِ  صراعٌ  ،راع هو هذاص  وال .!!.يث ّل يشعران أو من حسن املؤامرة من حيث يشعُر اإلهذهِ 
ها عند أجزائِ  لُّ م كُ ستتحطم الميت و  .!!.ملؤامرة الكربىا للوقوِف أمام هذه مشروعٌ  يُّ و واملشروع املهد ،واجلهل

 هذهِ  إذًا كم هي كبيةٌ  ،ريجبالتدبل  واحدة عةً ف  دولكن ليس  ،عليه وسالمهُ  اللِ  لواتُ نا صظهور إمام زمانِ 
املؤامرة  ،الكربى ةؤامر هذِه امل من كواليس ،من تت الرتاب األشرارُ  ومن كواليس هذه املؤامرة سيخرجُ  ،املؤامرة

هو ل قت  يُ  المذي ،يكلون ه  ت من دُ االر وايولكن كما تقول  ،ى إبليسسيبق  فإبليس  لُ قت  حني يُ حَّتم  ،ةاإلبليسيم 
 نابع  امل فُ ف  سيج   ملهدوي  ا عو ر نعم املش ،ةفوس البشري  ه يف النُّ ع فستبقى فايروساتُ و ر ا املشأمم  ،ياإلبليس اهليكلُ 

 اذاٌت يف هوكرم  اتٌ كرم هناك  يعود و ولكنم إبليس س   ،ففم  ّتُ كن أن  ما ميُ  ها إىل أبعدِ فُ ف  جيُ  ،يف هذا العامل ة  اإلبليسي  
 ات حنيالر وايوصفتُه  هكذا ،حُم ممدار اجلبم  !حُم ممداجلب ار  طعنُ هناك حني ي   ،حُم ممد  بطعنةِ هي إّلم نت  ي   ولن   ،العامل

لك تِ  ،من هذا العامل إلبليسي  ا عو ر  املشيف إبليس ينتهي حينئذٍ  ارِ جلبم ُة اوتأيت طعنحُم ممد يف  ارِ اجلبم  ى اسمُ تجلم ي
املعركة  حديٌث عن هذهِ هو واجلهل  ل جنود العقحديثُ  ،هنا واحلديثُ  .!!.واجلهل قلِ نود الع  عركة جُ هي م  

  !!الكربى

ماذا يقول  ،ها باجلنوداسم الميت اجلهل و  صال  قل وخِ صال الع  د خِ عد  يُ  بعد أن ؟ادقماذا يقول إمامنا الصم 
أو  يِّ بِ نَ  يِّ صِ أو وَ  ي  بِ ي نَ  فِ الَّ إِ  الِخَصال ك لََّها ِمن َأْجَناِد الَعْقل َتْجَتِمع  َهِذهِ َفََل -:؟قصادق العرتة املصدم 

ن حمضوا اإلميان المذي ،عودوني  سن المذيهم  ن حمضوا اإلميان  المذي ،لذلك-انمَ يْ لِ لِ  ه  بَ لَ ق َ  اهلل   نَ حَ تَ مْ د اِ ٍن قَ مِ ؤْ م  
وهو  ،عندهم ر العقل موجودةٌ لتطوُّ  ة  األرضي   يعودون ألنم  ،م لإلميانهب  و  قلن اللامتح   نالمذيهم املؤمنون 

 فإن  هذِه اجلنود ،ئةرضية املهيم جنود العقل يف هذه األ تُ بوحني ين ،فيه جنود العقل تُ ينبُ  المذياملعسكر 
وهي  ،ربىالكُ الرمجعة وهنا معركة  ،من أساسهِ و   من جذمهِ الشرم  من الطاقة ما تستطيع أن تستأصل   كُ تتلِ 

إذا كان  ،احلضارات ا حضارةُ إّنم  (،لو  الدُّ  دولةُ )س اها  ؟هُ ولت  ى د  ليٌّ ماذا س م ع   ،واجلهل بني العقلِ  معركةٌ 
ام دُث عن صِ وآخر يتحدم  ،عروفةم   ظريةٌ ن  وهي  ،احلضارات ورةِ عن د   ثُ صرنا هذا يتحدم يف ع   اإلنسانُ 

 ،دام احلضارات شيءصِ  ألنم  (راع احلضاراتصِ )رمجت الرتمجة الدقيقة ّل كما تُ  بط هذهِ بالضم  ،ضاراتاحلِ 
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 م  تصطدأن احلضارة  طبيعة هذهألن   ،اً اري  تيقد ّل يكون اخ تااحلضار  دامُ صِ ف ،آخر  احلض ارات شيءراعُ وصِ 
ع صاِر تُ أن  باختيارها احلضارةُ أن   أي ،اً ُيمكن أن  يكون اختياري  فأمما ِصراع احلضارات  ،باحلضارة األخرى

دورة  كهنا .هُ أصحابُ  عنهُ  تنازل  يكون قد ا مبم رُ  المذي ،قاش الفكري  لن  ا يف هذا ل  ّل أريد التوغُّ و  ،األخرى احلضارة  
راع صِ  على أن هة األمريكية ظري  رمجوا النم حني ت  ف ِهموه  العربُ  أن  دام احلضارات أو هناك صِ و  ،احلضارات
 راعُ صِ وهناك  ،احلضارات دامُ صِ وهناك  ،تار دورة احلضاإذًا هناك  .ةفهموها بدقم مل ي فهم،احلضارات
 ،غي احلواروهو  ح فيما بينهاالتالقُ وهناك  ،احلضارات تكاملُ وهناك  ،احلضارات وارُ حِ وهناك  ،احلضارات

الرومان تركت أثرًا يف فحضارة  ،ن التأريخمن ُسن  وهي  ةقسري  قضيمة التكامل هذه و  ر شيء والتالقحااحلو 
حت وهكذا تالق   ،ون كذلكي  نيقيوالف ،شورييني تركت أثرًا يف احلضارات األخرىاآل وحضارةُ  ،حضارة الفراعنة

هو رادي من اآلثار مُ  ،راقيف العِ  ثارًا فرعونيةً آ دُ ون   ،يف مصر ةً آثارًا آشوري   جدُ ن  س   ،ئنا أم أبيناشِ  احلضاراتُ 
ة فهو حني أقول اليهودي   ،يمةنيرة الد  عاصِ مُ ـة الاليهودي  الثمقافة  ،صرةعاِ مُ ـة الهودي  الي  الثمقافة  ،الثمقافةالمح من تلك م  

ح المِ نم م  بل إِ  ،ًا فيهادم واضحٌة جِ  ةِ بابلي  ال رة مالمُح احلضارةِ عاصِ مُ ـة الينيم اليهودية الد  الثمقافة  ،ةينيم عنوان للد  
وما احلضارات  حُ تالقُ  .ةالتوراتي  الثمقافة و  التواريت   كرِ خلت عميقًا يف الفِ د دذ نص ر قخنبو  ني أيام  ضارة البابلي  ح  

ا لو مبم رُ و  ،يجما خارٌج عن برنشيءٌ  اذفه ،وض يف تفاصيلهِ اخل   إليه ّل ألجلِ  شي   أُ أن   ا أردتُ هذا إمنم  لم كُ أشب ه  
  .هش  أناق فسوف الفرصةُ يل نحت س  

 احلضارات ورةِ د  ك  أن هّل  ،احلضارات ضارةُ ح  وهو  ؟والعرتة لكتابِ ا مشروعُ إن ه  ؟نا ما هوشروعُ م   نُ حن  
ب يف مرحلة املراهقة والشباتر  بعد ذلك و د ول  كاإلنسان تُ   واحلضارةُ  ،ناك دورة متكاملة للحضاراتهُ حيث 

واهلواء واإلنسان  واملاء ابِ لرتُ ا لة ما بنيتكامِ مُ  ةٍ ر و  حضارٌة أخرى وهكذا ويف ديتواملوت وتأ شيخوخةوال
 ،احلضارات تِلك هي دورةُ  ،من جديد واإلمكانات املادية واّلقتصاد تعود احلضارةُ فيا والتأريخ والسياسة ار غواجلُ 

 ،الطاقة األكرب صدامُ  دامُ لص   اهُ إنم  ،فوذسبب مناطق النُّ بِ و  ،األفكار داٌم بسببِ ُه صِ دام احلضارات إنم ا صِ مم وأ
املال  لسُ جي   هناك يف كواليس املسرحِ أن  صحيٌح  ،األرض على الطاقة راعُ صِ  ،على الطاقة راع البشري  الص  

كون ر  ويُ  رو يضحكون على اجلمه ،واجلنس لطةاملال والسُّ  ،الثالثة جيلسون نياطيالشم هؤّلء  ،والسلطُة واجلنس
ر يضحك وهم ّل و اجلمهأو أن   ،مىكون الدُّ ر  يُ و اجلمهور يبكي وهم يضحكون  ،املسرح على خشبةِ  ىم  الدُّ 
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كلُّ   ،اجلنس و لطةُ والسُّ  املالُ  ،بأيديهمهي اللعبة  بالنتيجة خيوطُ  ،يزن ،يفرح ،الضاحك هورِ ما اجلذون هبيعبأ
بسبب  ،اختيار تصطدُم احلضارات فيما بينها من دونِ و  ،نا تنشأ الثقافاتراع على الطاقة وهالص   كُ ر  ذلك يُ 

احلضارة  هذهِ  األحيان باختيارها ألنم  يف بعضِ  مُ وتصطد ،طاتخطم مُ ـنني والااألفكار والتقاليد والقو  فِ التاخ
ا اتِ مز ها وأعن خمزون مشاكلِ أو  ،السياسي   اّنِ زو عن خمأو  ،ا العسكرتاري  عن خمزوّنِ  ،اّنِ س عن خمزو نف  تُ  ريد أنتُ 

صراع أو  ،اتدام احلضار وذلك هو صِ  ،أخرى ةٍ ر  حبضامن اصطدامٍ  دم عن ذلك فالبُ  س  نف  كي تُ فل ،الداخلية
 ي إىلقد يؤد   ،دامنُع الص  مي   هُ ىل نتيجة لكنم إي ؤد  يُ  فليس بالضرورة أن   هاارُ حو ا أمم  ،ما شئت م  س   ،احلضارات

من  فُ ف  خيُ  أو أنمهُ  ،إىل وقٍت آخردام الص   رُ دقيقة يؤخ   وبعبارةٍ  ،دامالص  ه مينع لكنم  ،يقد ّل يؤد  و  ،ةزئي  جُ  نتيجةٍ 
 هذِه ُسنمة الدمفِع والتدافع فيما بني بين ،ِصراع ن يكون هناك أدم ّلبُ و بني احلضارات  راع قادمٌ فالص   ،راعول الص  ه  

مع  ،ملطامح واملطامعا مع هذه ،من البشر مع هذا العدد الكثي املزدحم ،قايب الضي  البشر يف هذا العامل الرتُ 
 يف شُ نعي المذيي دهكذا هو الربنامج اّلقتصا ،األساك الصغية كلُ تأ واألساُك الكبيةُ  ،هذا الظلم اإلنساين

  .حواشيه جنباتِه أو على

 ه سيأيت يف زمنلكنم  ،زاً يم ماحلضارات مشروعًا  حضارةُ وهو نا عِ و ر  التفاصيل ستجعل من مشهذهِ  لُّ كُ 
ا أّنم  حَّتم أت ما رأت ر ة قد ري  بشلفا ،هايلِ صاوبعد الرجعِة وتف ،بعد الظهوروذلك  .!!.لو  الدُّ  ا دولةُ إّنم  ،بعيد

ول ستط دولةٌ ي وه ،لُّ حاضرونها والك فيل واملهديُّ حاضرٌ و  الدُّ  أمما دولُة عليٍّ فتلك دولةُ  ،هدي  امل رأت دولة  
  .ُمتد اً عمرها سيكون و وتطول 

 ،ليلإليها قبل ق ةُ اإلشار  ترم م  الميت إلمكانات ا كلم هذه  ميتلكُ  ي  و نسان يف العصر املهدإذا كان اإل
 !املخلوقات ئرِ  بني ساكعليٍّ   لو  لدُّ ا نيا دولٌة بإّنم  ؟ةيف الدولة العلوي   ،لو  الدُّ  يف دولةِ  كيف سيكون اإلنسانف
هو  وعليٌّ  .؟!.وسلمم هعليه وآل ى اللصلم  دٌ مم حُم  فر هكذا قال قد ك  شر ومن أىب ف  الب   يُ ليٌّ خ  شر وع  يٌّ بني الب  لِ ع  فـ  

 ةٍ سطحي   تٍ اضاباعرت هنا ون اهلاجل ضِ  يعرت ّل .؟!.خي البشر ومن أىب فقد كفر دٌ مم حُم  و   هو عليٌّ  حُم ممدٌ و حُم ممد 
 .ةالفكري   ذاجةُ سم وال يحُ هبا التسط عصف  الميت  إىل ما هو أعمق من هذه العقول يشيُ الكالُم ف ،فارغة
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ِخَصال ك لََّها ع  َهِذه المِ َفََل َتْجتَ -:؟قدانا الصم فماذا يقول إمامُ  ،ل واجلهلقعود النُ جُ  إىل حديثِ  أعودُ 
ن ك مِ لِ ذَ  ر  ائِ ا سَ مَّ أَ وَ   قَ َلَبه  ِلِلْيَمانْمَتَحَن اهلل   َقد اِ ِمنٍ أو م ؤْ  أو َوِصيِّ نَِبي   ِإالَّ ِفي نَِبي   ِمن َأْجَناِد الَعْقلِ 

ألرض كما تقول يف أطراف ا ؟مهدهؤّلء أين ن ،ةلم وهؤّلء قِ  ،م لإلميانلوهب  قُ  امتحن اللُ ن المذيمن غي -اينَ الِ وَ مَ 
ا يف زماننا هذ أساساً  ؟ألرضاهل ندهم يف أطراف ف !م يف أطراف األرضّنخواصُّ األولياء ّتدو  ؟اتالر واي

 عض  بَ  يهِ ون فِ ك  يَ  نْ أَ  نْ مِ  ول  خْ  يَ اَل  مه  دَ حَ أَ  إنَّ فَ  اينَ الِ وَ ن مَ ك مِ لِ ذَ  ر  ائِ ا سَ مَّ أَ وَ -لألرض؟ هل هناك من أطرافٍ 
 رِ و ظه عند   هلِ اجل نودِ جى من كمل وينق  ا يستإمن   ؟َّتم-لهْ الجَ  ودِ ن  ن ج  ى مِ قَ ن ْ ي َ ل وَ مِ كْ تَ سْ يَ تَّى حَ ود ن  لج   اهِ ذِ هَ 

ثتنا بأ ،نازمانِ  إمامِ   ن اَل مَ ) :اضحالقانون و  ،قولالع نقصِ  منهو  اإلميانِ نقُص و  ،نا ناقصٌ نم إميان  فالر وايات حدم
ما بقدر و  ،ساوي العقلين يالد  و  ،يناوي الد  سقل يالعف ،(ه  لَ  قلَ  عَ اَل  ه  لَ  ينَ دِ  ن اَل مَ وَ  هلَ  ينَ  دِ اَل  ه  لَ  قلَ عَ 

عض  بَ ِفيِه  و ِمن َأْن َيك ونَ َيْخل  ه م اَل َأَحدَ  إنَّ فَ  اينَ الِ وَ ن مَ ك مِ لِ ذَ  ر  ائِ ا سَ مَّ أَ وَ -يغيب من العقل يغيب من الدين
َقى ِمن ج ن وِد الَجْهل  اءِ يَ بِ نْ ألَ  اعَ ا مَ يَ لْ الع   ةِ جَ رَ الدَّ  يفِ  ونك  يَ  كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ فَ  َهِذِه الج ن ود َحتَّى َيْسَتْكِمل َويَ ن ْ

 ا اهلل  نَ قَ ف َّ وَ  ،هودِ ن  ج  وَ  لِ هْ الجَ  ةِ بَ ان َ جَ م  بِ وَ  ،هودِ ن  ج  وَ  لِ قْ العَ  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ -؟كيف-كلِ ذَ  ك  رَ دْ ما ي  نَّ إِ وَ  ،اءيَ صِ وْ األَ وَ 
 .فةة الشريالر وايالكالم من نفس -هاتِ ضَ رْ مَ وَ  هِ تِ اعَ طَ م لِ اك  يَّ إِ وَ 

ل  قْ عَ الْ -:عليه وسالمهُ  الل اتُ لو ص حني يقوللكلمة املوجزة خيتصر املطلب ا ادق يف هذهنا الصم مُ امإ
يف و  نقاشال يف ل مثالً مد يستعق ذيالم م كالاملراد من دليل هذا ال ليس ،العقل دليل املؤمن-نمِ ؤْ م   ال يل  لِ دَ 

ن فريق من اآل ،الفريق ودُ قي   ذيالم هو  الدليل ،يقود القافلة المذيهو  الدليل ،العقُل دليُل املؤمن ،أبداً  ،اجلدل
الدليل هو  ،ريقالفود قي ذيالم ياًل هو هذا أحدهم سيكون دل ،من الكواكب صعد إىل كوكبٍ اد الفضاء ي  وم رُ 

ل كمُ ا حني ت  ولذ ،ملضامنيا عقل هبذهال ،لقعلايقود املؤمن هو  المذيالقائد -نمِ ؤْ م   ال يل  لِ ل  دَ قْ عَ الْ -:القائد
ذي  الم احلد  بم عقوهلُ  تل  مُ ن ك  ذيالم ك اإلمام جيعل من أولئ ،يهلع وسالمهُ  اللِ  ول عند ظهور اإلمام صلواتُ قُ العُ 

 .اسنم ودون الهم يقو هم م تقودُ عقوهلُ  ،ءّل  يكونون أدو  ،اسللنم  هم قادةً علُ جي   ،إلماما ريدهُ يُ 

ة َلَ الصَّ  يرَ ثِ ل كَ ج  م الرَّ ت  يأَ ا رَ إذَ  :هوآلِ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ ول اهلل صَ س  رَ  الَ قَ  :القَ  ،قدانا الصَّ عن إمامِ 
ليس يف  ينالد   ،هنا يزان هواملِ -هل  قْ عَ  يفَ ا كَ وْ ر  ظ  نْ ت َ تَّى حَ -كم ذلكّل يعجب  -هوا بِ اه  بَ  ت   ََل ام فَ يَ الصِّ  يرَ ثِ وكَ 
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 يقودُ الذي العقل  يف ،ثون عنهيتحدم و ريده أهل البيت يُ  المذيالعقل يف  ،قليف الع  هو  ينُ الد   ،ياموالص   الةالصم 
 هُ ألنم  ؟ملاذا (،ِإَماَم زََمانِه َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّة اال يَ ْعِرف  ِفيه ةً يلَ لَ  َمن بَاتَ ) :هالءاجلاهلية اجل اإلنسان حلربِ 

يريده  المذيالعقل  ،عقل هُ لليس أي مات و جاهلية  مات ميتةً  ،ب هو هذابالسم  ! عقلليس لهُ  ! قائدليس لهُ 
 .حُم ممد آلُ 

لم يف لعِ ال كامُ ت  مع  قلحني يتكامل الع  و  ،العقل اذالمذي يتكامل هو ه احلديث عن هذا العقلف
رها على صوُّ  لنا بتأّن  ف ،لرمجعةاحلة ًا للدخول يف مر ستعدم يكون اإلنسان مُ  والعشرين حينئذٍ  بعةِ زاء السم األج  

على هو نا ل ني  بُ  المذيو  لنا ني  الِل ما بُ ضامينها من خِ معانيها وم   أن نستشفم  حناولُ  نُ لذلك حن   !؟حقائقها
هكذا و  هكذا أخربونا ، مقوهلِ ع درِ على ق إّل   اس قط  موا النم ما كلم لل عليهم صلوات ام فإّنم  ،قولناعُ  قدرِ 
 .يهم أمجعنيلع وسالمهُ   اللِ ثونا صلواتُ حدم 

اكي منا الزم ااب إمصحأمن  ،رفالشيخنا أيب جعفٍر الصم  (بصائر الدرجات)هو  بني يدي   المذي الكتابُ 
نا اذا يقول إمامُ م ،ادقنا الصم ن إمامِ ع ،قياجلوالي شامُ ينقلها لنا هِ  ةُ الر وايو  ،عليه وسالمهُ  اللِ  العسكري صلواتُ 

أو عن البحر  ألبيض املتوسطا لبحرِ ن اعث اإلمام هنا ّل يتحدم -رحْ البَ  فَ لْ خَ  ةً ينَ دِ مَ  هللِ  نَّ إِ -:؟ادقالصم 
 يف أي   ؟رمةٍ جم يف أي   ،ألرضا هذهِ  راءو  اث عمم حدم ي ت هُ إنم  ،حور الدنياث عن حبٍر ليس كبُ اإلمام يتحدم  ،األمحر
ماء ارًا يف السم حِب  ن أنم م مِ قدم فيما ت اتايالر و ت علينا وقد مرم  ،ماءالسم  ث عن حبورِ يتحدم  هُ نم إ ،ّل أدري ؟مكانٍ 

ون ياولة مم ألئِ ا ؟ملسياعة كم هي سر   ؟مقالعُ  اذكم ه  ،ة عام من املسيائممخسُ  ،امة عائممق بعضها مخسُ عُ 
هذِه هي  ،ًّل كامالً خياي ّل ميتلك املتلق  و  ،ةحمدود غة قاصرة واأللفاظُ ما ميكن فاللُّ  بقدرِ  ورة  بوا لنا الصُّ قر  يُ  أن  

مع العلم  ؟ما املراد من هذا اليوم-موْ ا ق َ يهَ ًا فَ ومَ يَ  ينَ عِ بَ رْ ة أَ يرَ سِ ها مَ ت  عَ سِ  َخْلَف الَبْحر ِإنَّ هلل َمِديَنةً -:احلقيقة
 ،الرمجعةبيوم و ة كرم يت بيوم السُ   ةُ كرم وال ،طويلة ةً زمانيم  ي بيوم القائم وهو يستمر فرتةً سُ   صر املهدوي  الع   بأن  

 ! ؟ام هذاأليم امن  ومٍ ي أيُّ ف ،يت بيوم القيامةوسُ  سون ألف سنة والقيامُة مخ   ،اً دم جِ  وزماّنا طويلٌ 

طعًا ليسوا يف ق  -طَّ وا اهلل قَ ص  عْ م ي َ لَ  َها َقومٌ َأْربَِعيَن َيوَمًا فَ ي ْ  ِسَعت ها َمِسيَرة   َخْلَف الَبْحر َمِديَنةً  ِإنَّ هللِ 
عن  يبحثُ فهو راهبا على تُ  األرُض من يسيُ  ! هذه؟مل يعصوا الل قط   هل هناك يف األرض من قومٍ  ،األرض
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 يلِ لِ جَ  ي الاصِ عَ ى مَ لَ عَ  يت  طَ عْ أَ  يالَّذِ ا نَ أَ )-أيب محزة الثمايلنقرأُ يف دعاء هكذا  حننُ  .!!.مكان ل  املعصية يف كُ 
قيل يل -اهَ بِ  رت  شِّ ب   ينَ حِ  يالَّذِ ا نَ أَ  ،اشَ الر   يلِ لِ جَ  ي الاصِ عَ ى مَ لَ عَ  يت  طَ عْ ي أَ ا الَّذِ نَ أَ -شوةالرم  أنا أدفعُ -اشَ الر  

 أَنَا الَِّذي ِحيَن ب شِّرت  ِبَها-سانبالل يقول يل أحدٌ  رة أنو ر ليس بالض ،رقطُ من ال ريقةٍ بأي ط ،هناك معصية
ّل يوجد فيه أحد ّل أستحي الذي يف املكان -ءََل ي الخَ فِ  كَ يِ حْ تَ سْ م أَ ِذي لَ ا الَّ نَ أَ  ،ىعَ سْ ا أَ يهَ لَ إِ  ت  جْ رَ خَ 

 (.ءََل مَ ي الْ فِ  كَ بْ اقِ رَ  م أ  لَ وَ  ْسَتْحِيَك ِفي الَخََلءأَنَا الَِّذي َلم أ-منك

َلم  َأْربَِعيَن َيوَمًا فَيَها َقومٌ  ِسَعت ها َمِسيَرة   َخْلَف الَبْحر َمِديَنةً  ِإنَّ هللِ -:آخر مكانٌ و خرى رٌض أُ أ   هذهِ 
 نهُ لعُ ن  -َواَل يَ ْعرِف ون ِإْبِليس-نا الدائمفهو صديقُ  ،بليسف إِ عرِ ن   نُ ا حن  أمم -يسلِ بْ ون إِ ف  رِ عْ  ي َ اَل وَ  يَ ْعص وا اهلل َقطَّ 

لكن إذا مل  ،إبليس على اللِ  نا فيها قلنا لعنةُ عيب   اسُ نا يف مشكلٍة يرى النم عكلما وق  ،ّنار ليل   هُ عن نا نبحثُ ولكنم 
يس لِ بْ ق إِ لِ ًا خ  اسَ سَ ون أَ م  لَ عْ  ي َ اَل وَ  َواَل يَ ْعرِف ون ِإْبِليس-!أصالً  لعنهُ لنا بإبليس وّل ن   ال شأن  فرانا ي   يكن أحدٌ 

م اه  قَ لْ ن َ -:يقول ادقالصم  اإلمامُ -ينحِ  لِّ ي ك  م فِ اه  قَ لْ ن َ  (يسلِ بْ إِ  قَ لْ ون خَ م  لَ عْ  ي َ اَل يس وَ لِ بْ إِ  قَ لِ ون خ  م  لَ عْ  ي َ اَل وَ )
ّل فهو مام عن الدنيا ث اإلحني يتحدم و  ،الدنيايف  عنهم شيء بُ ج  ة ّل يُ مم ئِ األ   ؟ادر ما امل-ينحِ  لِّ ي ك  فِ 

 : مستمرٍّ ساعٍ ويف ات   عامٌل وسيعٌ هو عامُل الدنيا و  ،اينث عن عامل الديتحدم  هُ ث عن الكرة األرضية إنم يتحدم 
َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلم وِسع ونَ ﴿ للتأكيد والالم  (اوإنم ) ،ةستمراري  اّل فيها معن "عونموسِ "هذه الصيغة -َوالسََّماء بَ نَ ي ْ

َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َوالسَّ -:ةتقاقية تشي إىل اّلستمراري  غ اّلشي  لص  ا هذه (،عوسِ مُ )صيغة و  كيدللتأ َماء بَ نَ ي ْ
ماذا يقول عنها  ،هي هذهِ  ايالدن ،ةشي إىل اّلستمراري  يُ  ّلشتقاقي  ا البناءو  اشتقاقيٌّ  هذا بناءٌ  ،﴾َلم وِسع ونَ 

هذه الفاكهة  خذ اجلوزةاآلن حينما تأ ؟د من فلقة اجلوزةما املرا ،سبة لإلمامبالن   جوزةٍ  كفلقةِ هي  يقول  ؟اإلمام
هلا  لقي ،راتاملكسم  هو أحدُ  المذياجلوز  ،راتاملكسم  ،هةاس فاكيها النم سم  اآلن ّل يُ  ،اجلوز فة فاكهةُ رو عامل

 بني القواضم رٍ كسُّ إىل ت   تتاجُ  ،رهاكس  ألسنان حني تطحنها تُ  اأو ألنم  ،شورهار قُ كس  نا نُ ألن   ؟رات ملاذاسم مك
  ،تكسي إىل غليظة تتاجُ  ةٌ فقشورها كثيف ،هاور  شُ ر قُ س  ك  نا نُ رات أو ألنم كسم قيل هلا مُ  ،ناوالطواحن من األسن

الميت ا هي هذه اهبُ ب  لُ و وزة ة اجلبم لُ  ،وزةة اجلبم ميك تتفي هناك لُ القشر السم  اذهب ،فاكهة اجلوز ،ك هي اجلوزةاذك
 واضحةً  اجلوزة فتظهرُ  شرُ ُر قِ كس  فحني يُ  ،تفيةا خمُ ألّنم  ؟ملاذا قيل هلا فلقة اجلوزة ،بفلقة اجلوزة ،قةل  ى بالف  سمم تُ 
الدنيا عندي  اإلماُم ا يقول ل مم  ،ةمم ئِ دقيق يف كلمات األ   لاهناك استعم ،جرالف   قُ ل  فـ   ،بحالصُّ  قُ ل  نة كما يقال فـ  بي  
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اً فلُباُب اجلوز يكوُن واضحًا  ،ر اجلوزةنكسر قشو  حينما ،اً دم جِ  واضحةٌ  فالصورةُ  ،كفلقة اجلوزة كذلك   ،جدم
 تفاصيلها هذه ل  الدنيا بكُ  ألنم -ينحِ  لِّ ي ك  م فِ اه  قَ لْ ن َ -:ولفلذلك يق ،كفلقة اجلوزةهي  الدنيا عند اإلمام 

قيصر عن يولويس ُث ّل أتدم  ينإنم  ،وهناك وهنا وهناك هم هنا ،عنهم ةٍ يدتفاصيلها ما هي ببع ل  ات بكُ جملرم ا
عن السالطني أو عن رئيس الوّليات املتحدة األمريكية أو  إنمين ّل أتدمثُ  ،شقورِ عن   أويبمثاًل أو عن محورا

 ربم ا ع  م  يم ك   إبراهآلُ ُهم  ،الوجود مراءِ عن أُ هو هنا  احلديثُ  ،ءمن األمرا من امللوك أو عن أميٍ  لكٍ عن م  
َنا آَل ﴿-؟تاهمماذا آ ،همعنرآن القُ  امللك  ،هو هذا امللك العظيم-﴾م ْلكًا َعِظيماً -؟:ماذا-ِإبْ َراِهيمَ آتَ ي ْ

 اإلمامة ،اإلمامةب أمل تُعرب  الر وايات عن الـُملِك العظيم ،هو هذا ،حُم ممدبيد آل  ،آل إبراهيم يدِ ب   المذيالعظيم 
 م أن  فضًا قاطعًا يف رواياتيرفضون ر   ةُ مم ئِ ب عنهم واأل  غا ّلو ب عنهم غِ ذي مل ي  لك الم مُ ـهذا هو ال ،هي هذه

قيفة ذلك تطفها بدو اجلزيرة يف السم اخالميت الظاهرة  اخلالفةُ  نعم هذهِ  ،غاب عنهم دم قهُ ك   ُملبأنم  قول قائلٌ ي  
نا ليس لكنم احلديث هُ  ،والباطن اهرِ ؤمن بالظم نُ  نُ صحيٌح حن   ،لظواهر اعن هذهِ  ثُ نتحدم  ّل حننُ  !آخر شيءٌ 

 ثُ يداحل ،ونات احلقيقةمن شئهي الظواهر والبواطن هذه  ،قيقةاحلهنا عن احلديث  ،اهٍر أو عن باطنعن ظ
 .!!.حلقيقةا وعن جوهر ةقهنا عن احلقي

 ،فيها  أن  أدُخل  ّل أريدُ  ىل جهاتٍ إيف بعض األحيان يأخذين احلديث بشجونه  ،ةالر وايأعود إىل 
  طويت الكشح  مع أينم  ،أصل إليها أن   دم ّلبُ و بقيت تت يدي  ووقت الربنامج جيري سريعًا وكثٌي من املطالب

َلم  َأْربَِعيَن َيوَماً فَيَها َقومٌ  ِسَعت ها َمِسيَرة   َخْلَف الَبْحر َمِديَنةً  ِإنَّ هللِ -عن كثي الكشح   ويطوّل زلت أ عن كثيٍ 
ين حِ  لِّ ي ك  م فِ ه  َقالْ ن َ  (يسلِ بْ إِ  قَ لِ خ  )يس أو لِ بْ إِ  قَ لْ ون خَ م  لَ عْ  ي َ اَل وَ  َواَل يَ ْعرِف ون ِإْبِليس يَ ْعص وا اهلل َقطَّ 

 اونَ ل  أَ سْ يَ وَ -ارظ  تِ ن  ة اِ ال   ح  م يف هُ -انَ مِ ائِ ن قَ ا عَ ونَ ل  سأَ يَ م وَ ه  م  لِّ عْ ن   اء ف َ عَ الد   اونل  أَ سْ يَ وَ  يهلَ إِ  ونَ اج  تَ حْ ا يَ مَّ ا عَ ونَ ل  أَ سْ يَ ف َ 
يسألون ويبقون -رهَ ظْ يَ تَّى حَ  َوَيسأَل ونَا َعن قَاِئِمَنا-:.؟!.دمم آل حُم   يا قائم   ارِكظ الوجود بانتكل  -انَ مِ ائِ قَ  نعَ 

ف من الباب يتألم -اعرَ صْ مِ  ى اللَ إِ  عِ ا رَ صْ مِ  ل انَ يْ ا ب َ اب مَ وَ ب ْ م أَ هِ تِ نَ يدِ مَ ولِ  يددِ اٌد شَ هَ تِ اجْ وَ  ةٌ ادَ بَ م عِ يهِ فِ وَ -يسألون
يقال  قطعةٍ   كلُّ نيتف من قطعتتأل   اب املدنأبو  ةبي واب الكب األعادةً -بَ ْيَن ال ِمْصَراِع ِإَلى ال ِمْصَراع-مصراعني

هو املعاصرة الفرسخ بالقياسات -خسَ رْ ف َ  ة  ئَ مِ َمِديَنِتِهم أَبْ َواب َما بَ ْيَن ال ِمْصَراِع ِإَلى ال ِمْصَراع ولِ -صراعهلا مِ 
القياسات  ،رو ولكن هذا هو املشه ،سبعة كيلو مرت هوالبعض يقول و  ، ذلكإذا صح   ،مرت لوقريبًا مخسة كيت



 
 9يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق81: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

   19 
 

  هو شعرةُ يعين مثاًل املليمرت ،يقيسون الفرسخ بشعرة احلصان ؟كيف كانوا يقيسون الفرسخ  ،دقيقةليست 
نقيسها بشعرة  قال كم شعرة يعين كم تكون املسافة إذا أردنا أنفيُ  ،عيةعرة تأيت الشم وبعد الشم  ،احلصان

 ،قدةعية تأيت العُ وبعد الشم  ،عية وهكذا تكون القياساتالشم  ُثم  ،دو صاملقهو حلصان يعين برأس الشعرة هذا ا
ولكن  ،قال لألصابع أيضاً أنامل يف اللغة العربيةصحيح يُ  ،ناملف من أاألصابع تتألم  ،لةقدة هي هذه األمنُ والعُ 

 ،رت  صبع إىل الفِ ومن اّلِ  ،صبعقدة إىل اّلِ ل من العُ قِ نت  وبعد ذلك ن   ،دق  العُ  وهياألنامل هي أجزاء األصبع 
 الباع ُثم  ،الذراع ُثم  ،يت الشرب بامتداديأ رت  وبعد الفِ  ،نصرواخلُ  هبامِ تقع ما بني اّلِ الميت املسافة  ،اذرُت هو هوالفِ 

ا   هكذا ،وهو ما يقع بني الذراعني  صانٍ حِ  من شعرةِ  تتلفُ كانوا يقيسون فال تكون هذه القياسات دقيقة ألّنم
الميت ملقاسات ا هذهحَّتم و  ،حال على أي   ،اً سات دقيقة جدم اال تكون القيف ،إىل آخر من إنسانٍ و  إىل آخر

 .جداً  كبيةٍ   أو مسافةٍ  عن مساحةٍ هو  احلديثُ  ،حالٍ  على أي   ،م خيتلفون فيهاإّنم فإليها  شرتُ أ  

-واملئة هو العدد األكثر يف التعبي-َمِديَنِتِهم أَبْ َواب َما بَ ْيَن ال ِمْصَراِع ِإَلى ال ِمْصَراع ِمَئة  فَ ْرَسخَولِ 
ن مِ  ه  أسَ رَ  ع  فَ رْ  ي َ ًا اَل رَ هْ م شَ ه  ن ْ مِّ  ل  ج  ي الرَّ لِّ صَ ي   ،مك  لَ مَ م عَ ت  ر قَ ت َ حَ م الَ وه  يتم  أَ رَ  ويد لَ دِ اٌد شَ هَ اجتِ يٌس وَ دِ قْ م ت َ ه  لَ 

ه م َشْهَرًا اَل -:هذا السؤال األول ؟ماذا يشربو اآلن السؤال رأسًا يأيت ماذا يأكل -هودِ ج  س   ي َصلِّي الرَّج ل  مِّن ْ
وهو ُمستمر  يف  ي اجلوابعطِ إلمام يُ رأسًا ا-مه  ام  عَ طَ -[.؟!.ربش شا اش أكلو هشن ،معقولة]-هيَ ْرَفع  رَأسَ 

ق ر  و  الو به أب كت  يُ  المذيق هذا ر  الو   ينق يعر  الو  -(الَوْرقْ )أو  قَ رَ م الوَ ه  اس  بَ لِ يح وَ بِ سْ م التَّ ه  ام  عَ طَ -:احلديث
لبسون يعين ي ،عر  ولباسهم الو   (عر  الو  )سخ ويف بعض النُّ  ،ةضم الفِ  ينيع "قر  م الو  هُ اسُ ب  لِ "بدو ي  و  ،جرالشم ورُق 

ب يعين إذا ذه ،عهمر  و   بقدرِ هو ظهر عليهم من لباٍس يعين ما ي   ،رهاّل نستطيع اّلن أن نتصو   نُ حن   بطريقةٍ 
ما ن كلم اس اإلنإذا افرتضنا مثاًل على سبيل املثال إنم ف ،املرادهو هذا  ،لورع سيكون اإلنسان عاريًا حينئذٍ ا

ُكلمما يقع يف معصية أو مثاًل   ،ّل يكذب ؟اإلنسانهذا ذب هل يكفذهب من جيبه عشرة دوّلرات يكذب ي  
ويبدو  "،عر  هم الو  باسُ لِ "قريبة من هذا املعن إذا كان املقصود قضيمة ال ،دوّلر ألفا رزقِه المذي سيأتيهيذهب من 

 اَل  اً رَ هْ م شَ هَ ن ْ مِّ  ل  ج  ي الرَّ لِّ صَ ي   ، شديدواجتهادٌ  قديسٌ لهم تَ -:ياقصوصاً مع الس  رب خُ  األقالنص  هذا هو  أنم 
هذه ث عن نتحدم  حننُ -ورالن  بِ  قةٌ رِ شْ م م  ه  وه  ج  و  وَ  ،عرَ م الوَ ه  اس  بَ لِ وَ  طََعام ه م التَّْسِبيح ،رَأَسه  ِمن س ج ودهِ  ع  رفَ يَ 

حبسب البيانات وذلك تكتمل العقول  امحيننتواصل معها  ؟كيف نتواصل معهاف ،سنتواصل معهاالميت  ملالعوا



 
 9يدة ال معنى للتشيع من دونها ج( الرجعة عق81: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي        الحلقة )3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

   20 
 

 ،ُجزءًا من وقِت الربنامج يف احلديِث عن العقل صرفتو يء بعض الشم  أنا أغرقتُ ب بالسم  اذهل ،متتقدم الميت 
 ولو ةتكون عندنا صور  من دون أن يناملعا ر هذهنتصوم  كيف نستطيع أن  إذ   ،ملعاينا ر هذهنتصوم  أن  ألجِل 

 من آلِ -اً دَ احِ وَ  انَّ وا مِ أَ ا رَ إذَ  ،رو الن  بِ  ةٌ قَ رِ شْ م م  ه  وه  ج  و  وَ -:سيتقي ويرتقي المذيعن معن العقل  اً بسيطة جدم 
المذين يكونون هبذا الوصف ّل يكون قطعًا  ؟هل هو اللحس باللسان ؟حسما املراد من اللم -وهس  حَ لَ -:حُم ممد

ى لَ رِه إِ ثَ أَ  نْ وا مِ ذ  خَ أَ يه وَ لَ وا إِ ع  مَ تَ اجْ وَ  وهس  حَ لَ -:فهار عنالميت قة يبالطر و  ،اللسان اذحس عندهم هبوصف اللم 
وا ع  ضَ م يَ  اعٌة لَ مَ م جَ يهِ فِ  ،فاصِ يح العَ الرِّ  يّ وِ ن دَ مِ  دّ شَ أَ  ِإَذا َصل وا ي  وِ م دَ ه  لَ  ،هون بِ ك  رَّ ب َ تَ ض ي َ رْ األَ 

هم قطعًا سيختلف ليلُ  ،انا وّنارنِ كليلِ   وّنارٌ  إذا كان عندهم ليلٌ هذا  ،يل ّنارم ل  سون سالحهُ يلب  -حََل السِّ 
 ،هيف طولِ  ،اوّنارنِ نا ها عن ليلِ ها وّنارُ خيتلُف ليلُ اآلن هذه الكواكب املوجودة يف اجملموعة الشممسية  ،هموّنارُ 

 أتينا من خالل املالحظةت  الميت املعلومات  رب  والكالُم عِ  اذه ،امنم  ا قريبةٌ مع أّن   التفاصيلِ  يف كل   ،هتِ عيف طبي
 ها وهي كثيةٌ نعرفُ  ّلالميت ياء شا هناك من األورمبم  ،ا يرتبط هبندسة الفضاءم   كوبات وغي ذلكسلصد والتوالرم 

 نْ ون أَ ع  دْ يَ  ،انَ مَ ائِ قَ  ونَ ر  ظِ تَ نْ وا ي َ ان  كَ   ذ  نْ م   ِفيِهم َجَماعٌة لَ م َيَضع وا السََِّلح-:ةي  سمالشم  اجملموعةِ  عن كواكبِ 
تكانة اخلشوع واّلسرأيت -ةانَ كَ تِ سْ االِ وع وَ ش  لخ   اتَ يْ أَ م رَ ه  ت َ ي ْ أَ ا رَ ة إذَ نَ سَ  ف  لْ م أَ هِ دِ حَ أَ  ر  مْ ع  اه وَ يَّ م إِ ه  ي َ رِ ي  

ترى  ،ابن احلسن ةِ جم حلُ ا هبم إىلقر  يُ  المذييء تراهم دائمًا يبحثون عن الشم -يهلَ م إِ به  رِّ قَ ا ي   مَ  بَ لَ طَ وَ -؟:وماذا
ن مِ  كَ لِ ذَ  نَّ وا أَ نَّ ظَ -:إذا انقطعنا عنهم ينيع-إَذا ح ِبْسَنا ،َوطََلَب َما ي  َقرِّبه م ِإلَيه-:انةكشوع واّلستعليهم اخل

-؟:حدهم يسأل اآلخر مَّت سيأتونأو يتعاهدون يعين ينتظرون -ايهَ م فِ هِ يأتِ نَ ي الَّتِ  ةَ اعَ ون سَ د  اهَ عَ ت َ ي َ  ،طخَ سَ 
ّل و -رونت  فْ  ي َ اَل وَ -:اعنم  احلديثِ و  نان انتظارِ ّل يسأمون م-ال َيْسَأم ون الَِّتي نَأتِيِهم ِفيَها يَ تَ َعاَهد ون َساَعةَ 

لقراءات ا هذه ،ة عندناءات املوجودار ّل كالق-ماه  نَ مْ لَّ ا عَ مَ اهلل كَ  ابَ تَ ون كِ ل  ت ْ ي َ -:عب واّلنقطاعتم لا همبصيي
ل ون ِكَتاَب اهلل َكَما َعلَّْمَناه م -[!يالرتلل  ]  ة أنم جم ا املخالفون حِبُ ّنيتلو الميت  اتِ منا القراءعل  تُ  ةينيم سة الد  املؤسم و -يَ ت ْ

 ل  ّل عن كُ صحيح األِئممة قالوا ولكن األ ِئممة تدمثوا عن قراءٍة واحدة  ،اسالنم  هُ أُ ة قالوا اقرأوه كما يقر  مم ئِ األ  
ل ونَ -:يف زماّنم كانتالميت  ة عئة الشماءالقرا وهي ،القراءات -مه  م  لِّ عَ ا ن   يمَ فِ  وإنَّ  ِكَتاَب اهلل َكَما َعلَّْمَناه م  يَ ت ْ

ة وهاي الثوّلن الضالم ] ،مموّن  عل  لذلك هناك يُ -وهر  كَ نْ أَلَ وَ  هوا بِ ر  ف  كَ اس لَ ى النَّ لَ عَ  يَ لِ و ت  ا ل  مَ -بايعين من الكت
 . اجلميعينيع (مربطة املعل  ) ونصري  ملكما يقول ا  ،هملتِ وأنا من مجُ  .!!.[هاعِ ض  على و   ناهُ 
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م يهِ لَ عَ  دَ رَ وَ  يء إذان الشَّ ا عَ نَ ون َ ل  أَ سْ يَ  َما ل و ت ِلَي َعَلى النَّاس َلَكف ر وا ِبه َوأَلَْنَكر وه وإنَّ ِفيَما ن  َعلِّم ه م
-اءقَ ول الب َ ون اهلل ط  ل  أَ سْ يَ ا وَ نَّ ون مِّ ع  مَ سْ يَ  امَ لِ  مه  ر  و د  ت ص  حَ رَ شَ نْ اِ  هِ م بِ اه  نَ رْ ب َ خْ ا أَ إذَ فَ  ه  ونَ ف  رِ عْ  ي َ اَل آن وَ رْ ق  لن امِ 

م ه  م  لِّ عَ ن    ايمَ م فِ يهِ لَ ن اهلل عَ ة مِ نَّ مِ  لا نَّ أَ َويَ ْعَلم ون  اونَ قد  فْ  ي َ اَل  أنْ وَ -ألجل اخلدمة ؟ملاذا ،همأعمارُ   تطولأن  
 ولكنمين كما قُلت عصرُ  ،الظهور يف عصرِ  احلديثُ  هُ كلُّ   اذه ،ةجم إلمام احلُ ا مع-اممَ الِ  عَ مَ  ةٌ جَ رْ م خَ ه  لَ وَ ه يمَ ظِ عَ 

- إن  ُكن ا منهملنا العواملُ  فتحُ تُ وس ،وهم أيضاً يرتقون ،الرمجعةعامل  يف بقونء سيؤّلفه ،جعةبوابة للرم هو  الظهورِ 
هم  ينإذا قاموا يسبقون فيها يع-منه  ح مِّ ََل السِّ  اب  حَ صْ ا أَ يهَ ون فِ ق  بِ سْ وا يَ ام  ا قَ إذَ  َوَله م َخْرَجٌة َمَع اِلَمام

ة ابن جم للحُ  خورةمذة مم أُ  هذهِ  ،يسبقون فيها ،اساجلان والنم و  املالئكةحَّتم يسبقون فيها  ،يسبقون اجلميع
 ون ألي  د  ع  هؤّلء مُ  رو ضح األمتم ست   ،األرض صغية ،لألرض واهؤّلء ليس ،هؤّلء يفتحون العوامل ،احلسن
 السََِّلح مِّنه م َأْصَحاب  -هم اجلميع  تِ م  و  يسبقون يف قـ  -إَذا قَام وا َيْسِبق ون ِفيَها-؟:مكان ألي  و  ؟شيء

 سَ لَ ل جَ هْ م الكَ ه  ن ْ مِّ  اب  أى شَ ا رَ إذَ ان وَ بَّ ش  وَ  ولٌ ه  م ك  يهِ فِ  ،مينهِ دِ لِ  هِ بِ  ر  صِ تَ نْ ن ي َ مَّ م مِ ه  لَ عَ جْ  يَ نْ أَ  ون اهللع  دْ يَ وَ 
هم -اممَ الِ  يدرِ يث ي  ى حَ لَ ق إِ لْ ن الخَ مِ  هِ بِ  م  لَ عْ م أَ ه   يقٌ رِ م طَ ه  لَ  ،هرَ م  أيَ تَّى حَ وم ق   ي َ اَل  دبْ ة العَ سَ لْ جَ  يهِ دَ يَ  ينَ بَ 
يبقون -هيرِ غَ م بِ ه  ر  م  أَ ي يَ ذِ و الَّ ون ه  ك  يَ تَّى حَ ًا دَ بَ وا أَ ام  مر قَ أَ ام بِ مَ م الِ ه  رَ مَ ا أَ ذَ إِ فَ -ن ماذا يريد اإلمام منهمو فر عي

 َن ال َمْشِرِق وال َمِغِربَعَلى َما بَ يْ  َلو أَن َّه م َوَرد وا-انتبهوا إىل هذا الكالم-واد  رَ م وَ ه  ن َّ و أَ لَ -على ذلك األمر
ا  ،مغرب األرض ث عن مشرق األرض وعنّل يتحدم -قلْ ن الخَ مِ   ،مشرق العامل عن ،مشرق الدنيا عنوإمن 

مشرُق  ،واملغاربربُّ املشارق  بأنمهُ رآن لقُ ا ون يفرأأّل تق-َلو أَن َّه م َوَرد وا-امغرهبِ و  السماواتِ  عن مشرقِ 
َعَلى  َوَرد وا َلو أَن َّه م-:غربني املشرقني واملربُّ  ،ربُّ املشارق واملغاربوهنا  ،هذا األرض ومغرُب األرض واحدٌ 

يعمل  أو ّل-ميهِ فِ  يد  دِ الحَ  ل  ت  خْ  يَ اَل  ،دةاحِ وَ  ةٍ اعَ ي سَ فِ  موه  نَ ف ْ أَلَ  َن ال َمْشِرِق وال َمِغِرب ِمن الَخْلقَما بَ يْ 
إذًا ما هو -ديْ دِ ا الحَ ذَ هَ  يرِ غَ  يددِ ن حَ وٌف مِ ي  م س  ه  لَ وَ  اَل َيْخت ل  الَحِديد ِفيِهم-ر فيهمّل يؤث  و احلديد فيهم 

 ملعادن ليست موجودةً ا هذهو  ،نمن معادأي يوف من حديد م سُ هل :ل يقو ولكنم اإلمام يريد أن   ،حبديد
-صفنينِ  هُ م  س  يعين ق  -ه  دَّ قَ ًَل لَ بَ جَ  هِ يفِ سَ م بِ ه  د  حَ أَ  بَ رَ و ضَ لَ  ديْ دِ ا الحَ ذَ هَ  يرِ غَ  َوَله م س ي وٌف ِمن َحِديد-:هنا

م وْ الر  ك وَ رْ الت   ك وَ رْ الكَ م وَ لَ يِ الدَّ د وَ نْ هِ  ام المَ لم اِ هِ و بِ ز  غْ ي َ  ،ه  لَ صِ فْ ي َ تَّى حَ  َلَقدَّه  َلو َضَرَب َأَحد ه م ِبَسيِفِه َجَبًَل 
ايات يف حديث و ت علينا الر  مرم و  ،ضاألساء ألقواٍم على األر  هذهِ  تكانإذا   ،هؤّلء على األرض-ربَ رْ ب َ وَ 
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 ،مكُ كِ رُت  ك  ك ٌ ر  كم وتُـ ِر بكرب    أيضًا بربرٌ  فيهِ  ا يكونمبم ور  ،كمكنوحِ   كم ونوحٌ مِ كإبراهي  فيها إبراهيمُ  :بعالسم  األرضني
هكذا قالت  ،عيساناوعن عيسى ك ناكنوحِ   نا وعن نوحٍ كإبراهيمِ   ثنا عن إبراهيم  د  تُ  مثل ما مرمت الر وايات

  بع فيها إبراهيمُ واألرضون السم  ،ائن األرضدائن كممدهي النجوم  هذه ماء إنم لسم ا ات يف مدائنالر واي
 نستمر   ومع ذلك حننُ  ،تلك املدائن يفك وإىل آخره م والرتُّ لياهلند والد :ءاسا تكون هذه األفلرمب   ،نايمِ كإبراه

 ،اهلند عن قومِ  ،احلديث عن األقوام ،يس اجلغرافيال هنا اهلند-يَ ْغز و ِبِهم ِالَمام ال ِهْند َوالدَّيَِلم-:ةايو لر  ا مع
مُيكن املراد منها يف  :أقول لذلك ،لدانبُ  ءوليس أسا أساء أقوام ة اهلند ولكن هذهافييف جغر صحيح يقطنون 

قال ّل يُ  ،سمهم هلا اِ أرضُ  ،وموم ق  فالرُّ  ،ومالرُّ  :نا حني نقولألنم  ،جغرافيا ليس احلديث عن ،تلك الكواكب
ا يف تلك فلرمبم  ،مفهذه أساء أقوا ،ةمم ألُ ا هذه أرضُ  ،عبهذا الشم  أرضُ  ،م الرُّو يقال أرضُ  ،ومألرضهم رُ 
ى لَ إِ ا رسَ اب  جَ  ينَ ا بَ مَ وَ  يَ ْغز و ِبِهم ِالَمام ال ِهْند َوالدَّيَِلم َوالَكْرك َوالت  ْرك َوالر ْوم َوبَ ْربَر-:هذا مرادي ،الكواكب

اً  ةهذه قرينة قويم و  ،رضعلى األ تاليس جابلقاو  رساجابُ -اقَ لْ اب   جَ  ا يف رس  جابُ -َجاب  ْلَقاو َوَما بَيَن َجاب رَسا -:جدم
العامل  اذألعداد اهلائلة من احلضارات يف هوما بينهما هناك اأخرى  ةٍ ا يف جهوجابلق ،من هذا العامل جهةٍ 

ا مَ ه  وَ  َوَما بَيَن َجاب رَسا ِإَلى َجاب  ْلَقا-الميت تقع ما بني جابرسا وجابلقا فاإلمام يغزو هبؤّلء البلدان ،سيحالف  
ال -مشرق الكونبل ضي املشرق األر  سيل  -برِ غْ مَ الْ ى بِ رَ خْ أ  ق وَ رِ شْ مَ الْ ة بِ دَ احِ وَ -جابلقاو  رساجابُ -انتَ نَ ي ْ دِ مَ 

ال -:ويف تلك العوامل نئتلك املدا دة يفتعد  ألديان مُ  اأنم  ينا يعذوه-يَْأت وَن َعَلى َأْهِل ِدين إالَّ َدَعوه م ِإَلى اهلل
م لَ  نْ مَ ه وَ آلِ وَ  يهِ لَ ى اهلل عَ لَّ صَ  م َحمَّدٍ بِ  ارِ رَ ق ْ ى الِ لَ إِ م وَ ََل سْ الِ ى لَ إِ وَ  َأْهِل ِدين إالَّ َدَعوه م ِإَلى اهلليَْأت وَن َعَلى 

اجلبل أيضًا ليس احلديث عن جبل يف -لبَ الجَ  ونَ ا د  مَ ب وَ رِ غْ مَ الْ وَ  قِ رِ شْ مَ الْ  ينَ بَ  ىقَ ب ْ  ي َ اَل تَّى حَ وه ل  ت َ م ق َ لِ سَ ي  
 يف وجبل قاف جبل حميطٌ  ،تاالر واي عنه يف رب  عُ  المذياحلديث عن اجلبل إشارة إىل جبل قاف  ،األرض

 ،رهاتطيع أن نتصوم سنّل الميت من الطاقة  جبلٌ  جبل قاف إنمهُ  ،راب وصخرليس احلديث عن جبل من تُ  ،اينالد
 نعرفُ ّل كما   ،ّل نعرفها ة حننُ جبلي   ةٍ ن من مادم يتكوم  لٌ هذا جب ، هذا احلديدمثل ما هلم سيوف من حديد غي

َقى بَ يْ -:القوم هؤّلءِ  سيوفِ  حديد    إّل أقرم -رّ ق َ  أَ الَّ  إِ دٌ حَ أَ  َن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرب َوَما د وَن الَجَبلَحتَّى اَل يَ ب ْ
ليس احلديث  ،بر ااملشارق واملغ ل  يف كُ  ،(هل  كُ   ينِ لى الد  ه ع  ر  ظهِ دين احلق ليُ و  دىباهلُ  أرسلهُ ) ،الدين وباحلقيقةب

واإلمام  ،اً كبية كبية جدم قضيمة  ال ،ماوي احملدودرم السم عن هذا اجلُ  ،غيعن هذا الكوكب الصم و عن األرض 
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 عن برنامجٍ و  !ودحمد والساذج عن شخصٍ  ر السطحي  التصو  هذا  ،يه كبععليه مشرو  الل وسالمهُ  تُ لواص
ّلبُدم أن   ىل عقولٍ إحنتاج  كلذل ،للرجعة بةٌ ابو  هو هذا  وكلُّ  ،اً كبية جدم قضيمة  ال ،حُم ممد آللِ  لمٌ هذا ظُ  !حمدود

 .!!.[ةي  طفِ م  ] عقولٌ  زةٍ وج  مُ  بعبارةٍ هي  هذه العقولُ ف ،تكتمل

 يدٍ عِ سَ  ن ابنِ عَ -: احلديثمُ أختِ واية و لر  ا عليكم هذه قرأُ أ (،لدرجاتا بصائر)ضًا يف ة أيالر واي
 ةً ينَ دِ مَ ق وَ رِ شْ مَ الْ  يْ فِ  ةً ينَ دِ مَ  هللِ  نَّ إِ -:عليه اللِ  تىب صلواتُ إمامنا اجمل-ليّ عَ  ابن   ن  سَ الحَ  قالَ  :القَ  ،انيدَ مْ الهَ 

عن  ثا يتحدم رمبم و  ،رسابُ ا يتحدمث اإلمام هنا عن جابُلقا وجارمبم -يددِ حَ  نْ مِ  رٌ وْ ٍد س  احِ وَ  لِّ ى ك  لَ ب عَ رِ غْ مَ الْ  يْ فِ 
 رضُ ألا هذهِ  ،فما بالك يف تلك العوامل نا نسبٌّ ومغربُ  نا نسبٌّ شرقُ يف األرض م   حننُ  ،آخر ومغربٍ  مشرقٍ 

ة نسبيم رمي بِ الك   الكتابِ رب يف اروا املشارق واملغومن هنا فسم  ،فيها نسبٌ  فيها نسٌب واملغربُ  احملدودة املشرقُ 
 يف ذي يعيش هنامثاًل للم  ملشرق واملغربُ فا ،مكان هناك مشرق وهناك مغرب ل  يف كُ  هُ باعتبار أنم  ،اجلهات

 سكا أو يفيعيش يف اآل المذيأو ك ،يف نيوزلندة مثالً  عيشي لمذيلاملتحدة هو كاملشرق واملغرب  ةململكا
اس يف احمليط ّل يعرفها النم الميت الكثية  أو يف جزيرٍة من هذه اجلزائر الصغية ،اّلرجنتني هذه أطراف األرض

يف املغرب خارج  ملشرق وعن مدينةٍ ا يف األغلب حني يكون احلديث عن مدينةٍ  يف األعم   !؟اهلادئ مثالً 
حضارة جابلقا مها  نيتضخم حضار أ ،احلضارات ا أضخمُ مإّنم  ،جابلقاو  عن جابرساهو احلديث ف ،رضاأل

األرض  ائن كمدائنجوم مدلنُّ ا هذه إنم  :ت قالتاالر وايدائن أخرى فا يكون احلديث عن م  ورمبم  ،وجابرسا
ي فِ  ِفي اْلَمْشِرق َوَمِديَنةً  َمِديَنةً  ِإنَّ هللِ -كما يف األرض  ،ويف كل  نٍم هناك مشارق ومغارب ،مدائن كثية

لكن هذا احلديد -ٌر ِمن َحِديدس وْ -ملدنا من هذه دٍ احو  ل  على كُ  ،داحو  ل  على كُ -اْلَمْغِرب َعَلى ك لِّ َواِحد
 :ظرينوف أولئك األقوام املخلصني إلمام زماننا واملنتيُ ة قبل قليل عن سُ الر وايكما قالت   ؟ناكحديدِ هل هو  

 لِّ ي ك  يد فِ دِ ن حَ مِ  رٌ وْ س   دة أو َعَلى ك لِّ واحدٍ َعَلى ك لِّ َواحِ -(يددِ ا الحَ ذَ هَ  يرِ يد غَ دِ ن حَ مِ  وفٌ ي  م س  ه  لَ وَ )
 أنم  رأتصوم  صراع ميكن أن  بعون ألف مِ س   ور فيهِ لكن أنم السُّ  ،مصراع يعين باب-اعرَ صْ ف مِ لْ ون أَ ع  ب ْ ر سَ وْ س  

مثل أبواب  ، ُمكنينأجزاء مثل ساليد يع]  ،قغل  يُ و  حفت  جزء يُ  ل  كة وكُ ر  ف من أجزاء متحهذا السور يتأل  
ع ون أَْلف ِمْصَراع-[الساليد ل صراع سيدخُ مِ  ل  ن كُ مِ -فلْ ون أَ ع  ب ْ اع سَ رَ صْ مِ  لِّ ن ك  مِ  ل  خ  دْ يَ  ِفي ك لِّ س ْور َسب ْ

يبدو  هُ ألنم  ،ةغات اآلدمي  ة كاللُّ غات آدميم لُ -يمِ آدَ  ةِ غَ ف ل  لْ ون أَ ع  ب ْ سَ -؟يءٍ ش   سبعون ألف من أي   ،بعون ألفس  
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تأنم  من دون و  ،من دون كالم ،غات باإلياءا لُ رمبم  ،ةات اآلدمي  ُك لغات أخرى ليس كاللغل الكثي من األُمم ت 
 ،رٌس صويت معنيم مة هلا ج  نظم من أصوات مُ  ،ف من مقاطع صوتيةتتألم الميت اللغة  ،ةاللغة اآلدمي   ،صويت   جرسٍ 

 اذأليس ه ،جرس وت لهُ الصم  ،رممثل ما األشياء هلا جُ  ،ويتيه اجلرم الصم سم  نُ  اجلرس الصويت يعين ميكن أن  
يف الطول والعرض  ، الثالثةأبعادهِ  يف قبل القسمةي  ما  ؟اجلسم ما هو ،سمجِ  ،الكتاب ملموس حمسوس

لت إذا ما اجتمعت شكم الميت وتية األمواج الصم  ،األمواج ينوت يعجرس الصم و  ،جرس الصوت لهُ  ،فاعتر واّل
فانتظمت فكانت  ،كانت الكلماتفنتظمت إذا اِ الميت تلك هي احلروف  ،ناً عيم مُ  وت وإيقاعاً من الصم  ظومةً من
ّل  المذيالكالم وهو  ،غوبشكٍل صحيح سيكون هناك اللم وإذا مل تنتظم  ،الكالمفانتظمت فكان  ،لم  اجلُ 

ع ون أَْلف َيْدخ ل  -مفهوماً  يكون ا يهَ ا فِ مَ ى وَ رَ خْ ف األ  الِ خَ  م  الَّ ة إِ غَ ا ل  هَ ن ْ مِّ  يسَ لَ  ل َغِة آَدِمي ِمن ك لِّ ِمْصَراع َسب ْ
-يف زمان إمامته-ميهِ لَ عَ  ة  جَّ ا الح  أنَ ي وَ خِ أَ  ير  غَ وَ  ييرِ غَ  ي  بِ نَ  ها ابن  نَ ي َ ا ب َ مَ ا وَ مَ يهِ ا فِ مَ وَ  ،ااهَ نَ مْ لِ عَ  دْ قَ  وَ الَّ ة إِ غَ ل  

وهذا  ةِ الر واييف ألفاظ  ةٌ كم ِر  دُ وج  ا تُ رمبم  .عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  إمامنا احل س ُن الـُمجتىب-َوأنَا الح جَّة  َعَليِهم
ق دق  مُ ـظُه اللح  هذا األمر ي   ،ذا الكتابث هبب  هناك من ع   هُ كتاِب بصائر الدرجات ألنم   يف رواياتِ  موجودٌ 

ستنا الكتاب يا لألسِف مؤسم  اهذ ألنم  ،مضمون ما جاء يف كتاب البصائرو ت وأحاديث اق يف روايحق  مُ ـوال
 .ةينيم الد   سةِ املؤسم  خالفِ  واب يفين أجد الصم ألنم  !!وأنا أعشقها فماذا أصنع !!و  لُ ب الغُ تُ عتربُه من كُ ة ت  ينيم الد  

تلك هي  ،قيقةٍ وح   هدايةٍ  هو كتابُ ف و  لُ غُ  تابُ ه كِ نم ة بأينيم سة الد  املؤسم  وصفتهُ  كتابٍ   لُّ كُ   ،ومن اآلخر بصراحةٍ 
وقد  ،وهذه هي احلقيقة أيضاً  ،وا عليها وّل يعرفوّناعلوها ومل يط  قرأمل يفهم ة ياحلقيق لو  تب الغُ ا كُ أمم  ،ةقاحلقي

غالية ووصفوا  مُ ب الـتُ كلك اللعوا على تهم مل يط   ،صييةفيها عن النُّ  الميت تدمثتُ يف احللقات  ر  م هذا األنتُ بيم 
 عليهم وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  حُم ممدٍ  آلِ  هم حبديثِ معرفتِ  م وعدمِ ذلك من جهلهِ و  ،و  لُ ب غُ تُ ا كُ ّنم يمة بأنا احلقيقكتب  
هو  اطق والعنوانُ أخرى من الكتاِب النم  ُد غداً يف حلقةٍ لقاؤنا يتجدم  ،ناحديثُ نتِه ي مل ،ستمرٌّ مُ  واحلديثُ  ،نيعأمج

  :العنوان

 .!!.دونها نْ مِ  عِ ي  شَ ى للتَّ عنَ قيدٌة ال مَ عَ  الرَّجعة  

 ..أَْترك ك م ِفي رَِعايَِة الَقَمر
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لَكْرَب َعْن و ج وِهَنا ْكِشف اإَسين الح  يَك  َأخِ يَا َكاِشَف الَكْرِب َعْن َوْجهِ  ..رمَ ا قَ يَ  ..يَا َكاِشَف الَكْربِ 
 ..ح َسيناليَك َأخِ  نْ تَ ْرِنت ِبَحقِّ يَنا َوم َتاِبِعيَنا َعَلى الَوو ج وِه م َشاِهدِ 

  ..يعاً مِ اء جَ عَ م الد  ك  ل  أَ سْ أَ 

 . .الشَّاشة فسِ لى نَ اً عَ دَ نا غَ د  وعِ مَ ا وَ انَ قَ لت َ م  

 . .الممّيز يعي  الشِّ  وت  قائِق والصَّ حَ لا اشة  ها شَ إنَّ 

  ..ةضائيَّ الفَ  ر  مَ القَ 

 ..ماِن اهللفي أَ 
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