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 ًاٌثَّّبٌْٔ اٌثَّبٌثَخُ خُمٍََحَاٌْ

 عَشَش احلَبدُ اجلُضْءُــ  ٌٍزَّشَُّْع َِعْنََ ال دًُِٔيَب ِِْٓ عَمِْذَحٌ اٌشَّخعَخُ
 

  .َسََلٌم َعلْيُكم ِإْخَوِتْ َأَخَواِتْ أَبْ َناِئْي بَ َناِت..
م ِف اغبَلقاِت اؼباضية:   ..!!.الرَّجعُة َعقيدٌة ال َمعنى للتََّشيُّع ِمن ُدونَِهاالُعنواُن ىو الُعنوان الَّذي َتقدَّ

 تعايف ِف ُعنواٍن َجدفد ِف اغبلقِة َىذِه ىي اغبلقُة األِخًنُة ِف ؾبموعِة َحلقات الرَّجعة، وَسأشرُع إْن شاء اُ 
 القادمِة من ىذا الربنامج.

مرَّ الكَلُم ِف َتفاصيل عقيدة الرَّجعة، ومن صُبلة ما ذَكرُت أنَّ ؿُباَكمًة عاَلميًَّة سًَناىا النَّاس وتراىا بقيَُّة 
 . يوُم القصاصرففة: اؼبخلوقات، تلك ااكمة الَّيت ستجري على األرض ِف فوٍم ظَبَّتو كلماُُتم الشَّ 

د، وإَّلَّ ظَلمُتهم ِبُكّلها فهي َكبًنٌة كبًنٌة   :فوُم الِقصاص ىو فوُم ؿُباَكمٍة للعناوفِن الكبًنِة ِلُظَلمِة آِل ؿُبَمَّ
ادُق صلواُت ا وسَلمُو عليو، وقطعاً  ثنا عنو إمامنا الصَّ كبًنة، وواسعٌة ووسيعٌة ِبَسَعِتهم، فوُم الِقصاِص حدَّ

صَل إلينا حبسِب ما َحِفظُو الرَّاوي، وما بيَّنُو اإِلماُم لنا بيَّنُو حبسب اؼبفردات الَّيت كبُن نعرُفها، فكما قُلُت ما و 
ثون عنها، والبياناُت دائمًا ىي أقرُب إيف  ُة َّل فتحدَّ ِف اغبلقات اؼباضية ُىناك مفرداٌت كبُن َّل نعرُفها، فاألَِئمَّ

إيف اؼبثاِل من األصِل أو من اغبقيقة، الَبياناُت دائمًا َتضُعنا فقط ِف فَ َلِك  اإلصبال من التَّفصيل، وأقربُ 
ُة ُفكلّْمون النَّاس على َقدِر  اغبقيقة، ِلَسبٍب واضٍح فرتبُط باؼبستوى الَعقليّْ الَّذي يبتلكُو النَّاس، واألَِئمَّ

نات مرحلة ؤو الِقصاص ىو من ش ُعُقوؽِبم، ىكذا ذَبري األمور وىكذا ىي، ىكذا كانت وَّل زالت، فيومُ 
 نات الرَّجعة، فهناك أمواٌت فَعودون للحياة وىناك ؿُباكمٌة وِقصاٌص.ؤو الظهور، لكنَُّو يُبثّْل َشأناً من ش

ادق، ِف اعبزء الثَّالث واػبمسٌن من )حبار األنوار(،  ُل ابُن ُعمر عن إمامنا الصَّ روافٌة طوفلٌة رواىا لنا اؼبفضَّ
ُل روا من ؾبموعة عوامل اإلمام  5/62فٍة ِف ىذا اعبزء، والكتاُب الَّذي بٌن فدّي ىو اعبزء اؼبرقَّم وىي أوَّ

اؼبهدّي صلواُت ا وسَلمُو عليو، وىي من ِضمِن اؼبوسوعة اغبدفثيَّة الكبًنة )عوامل العلوم واؼبعارف 
يخ عبد ا البحراين رضبة ا عليو، قطعًا الوقت َّل فك اً واألحوال( للشَّ في ألن أقرأ عليكم روافًة طوفلة ِجدَّ

، فأفن ىو الوقت الَّذي يبكنين أْن أقرأ روافًة ّٔذا 26تبدأ من أوائل الكتاب وتستمّر إيف صفحة رقم 
 اغبجم؟!

سوا جنباِت ىذه  إيباضاٌت أو ومضاٌت آخذىا من الرّْوافِة، ومن خَلِل ىذه اإليباضات يُبكنكم أْن تتلمَّ
اكمُة تُعَقد ألجل أْن فرى النَّاس ما الَّذي جرى، ما حقيقُة اؼبشروع اإلبليسّي ِف مواجهِة ااكمة، ىذه ا
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ياطٌن..!! ذُه وطبَّقُو على أرض الواقع أعداؤىم من بين البشر فُعينهم ِف ذلك الشَّ د والَّذي نفَّ  آل ؿُبَمَّ
ثَُو عن  ل بعد أْن وُبدّْ ادق للمفضَّ َتطهًن َمسجد النَّيّب وإخراِج قَ تَ َلِة الزَّىراِء وما هبري ُُثَّ فَقوُل إماُمنا الصَّ

َهاَت  :قَاَل اْلُمَفضَّل - )األّول والثاين( عليهما يَا َسيِّدي َذِلك آِخُر َعَذاِبِهَما؟ فَ َقال اإِلَماُم الصَّاِدُق: َىي ْ
بعد عملية التطهًن، ُىناك َرجعٌة ؽبم ِعند َتطهًن  فهناك َردٌَّة ؽبم أخرى - يَا ُمَفضَّل، َواهلِل لَيُ َردُّنَّ َولَُيْحَضُرنَّ 

ٌد َرُسول  اؼبسجد النَّبوّي، وبعد ذلك ُىناك رجعٌة أخرى، والرَّجعة ىذه تكون دبحضر السيّْد األكرب وىو ؿُبَمَّ
ِمِنين َوفَاِطَمُة َوالَحَسِن ولََيْحُضَرنَّ الَسيُِّد اأَلْكَبر ُمَحمٌَّد َرُسول اهلل َوالصِِّديُق اأَلْكَبر َأِميِر اْلُمؤْ  - ا

ُة ِإَماٌم بَعَد ِإَمام وَُكلُّ َمن َمَحَض اإِلْيَمان َمْحَضًا أو َمَحَض الُكْفَر َمْحَضًا َولَيُ ْقَتَصنَّ   َوالُحَسين واألَِئمَّ
ُهَما ِلَجِميِعِهم ل والثَّاين - مِّن ْ ُهما أي من األوَّ ن ْ َيوٍم ولَيلة أَْلَف قَتَلة  حتَّى أنَّهَما ليُ ْقَتََلِن ِفي ُكلِّ  - مّْ

  .َويَ ُردَّان ِإَلى َما َشاَء رَب ُُّهَما
ون من  ل عن أولئك الَّذفن سًنتدُّ ُث ال ُمفضَّ ادق صلواُت اِ وسَلُمو عليو وُبدّْ وِف َجانٍب آخر، إماُمنا الصَّ

ِة صلواُت اِ وسَلمُو عليو ُعوَن أَْلف ِمن َأْصَحاِب َأْرب َ  - جيش اغَبسيّن وىبرجون على اإلمام اغُبجَّ
ا ليست من شؤونات الرَّجعة، إيف  - اْلَمَصاِحَف اْلَمْعُروُفوَن بِالزَّيِديَّة َّل أُرفد أْن أقف عند ىذِه النُّقطة ألَّنَّ

ادق صلواُت اِ وسَلمِو عليو: ثُمَّ َيْظَهر الُحَسيُن ِفي ِاثْ َني َعَشر أَْلف ِصدِّيق  -أْن فقول إماُمنا الصَّ
ادق؟ُُثَّ  - ِاثْ َنين َوَسْبِعيَن رَُجًَل َأْصَحابَُو َيوَم َكْرَبََلءوَ  فَ َيا َلِك ِعْنَدَىا ِمْن َكرٍَّة  -  ماذا فقول إمامنا الصَّ

ىنا تبدأ الرَّجعُة ِف أَزىِر مظاىرِىا، حٌن فرِجُع اغُبَسٌُن صلواُت اِ وسَلمُو عليو  - َزْىَراء َورَْجَعٍة بَ ْيَضاء
  .ى النَّاس قبَل فوم القيامةاغباكُم عل

ثتنا بأّن اغباكم فيها ىو اغُبَسٌن  - ىناك حكومٌة على النَّاس، وىي حكومة اؼبعاد الدنيوّي، والرّْوافات حدَّ
ِك ِعْنَدَىا ثُمَّ َيْظَهر الُحَسين ِفي ِاثْ َني َعَشر أَْلف ِصدِّيق َوِاثْ َنين َوَسْبِعيَن رَُجًَل َأْصَحابَُو َيوَم َكْرَبََلء فَ َيا لَ 

َوتُ ْنَصب َلُو  ِمن َكرٍَّة َزْىَراء َورَْجَعٍة بَ ْيَضاء، ثُمَّ َيخُرُج الصِِّديُق اأَلْكَبر َأِمير اْلُمِؤِمِنين َعليُّ ابُن أَِبي طَاِلب
َورُْكٌن  - ر ِف البحرفنَوَىجَ  - رُْكٌن بِالنََّجف َورُْكٌن ِبَهَجر - أفَّة قُ بَّة؟ - الُقبَُّة بِالنََّجف، َوتُ َقاُم َأرْكاَنُها

َعاء الَيَمن َورُْكٌن بَِأْرِض ِطْيَبة وآلو، ىذه ىي الُقبَّة وِطيبة ىي اؼبدفنة، مدفنُة النَّيّب صلَّى اُ عليو  - ِبَصن ْ
َعاِء الَيَمن َورُْكٌن َوتُ ْنَصب َلُو الُقبَّة بِالنََّجف، َوتُ َقام َأرْكاَنُها رُْكٌن بِالنََّجف َورُْكٌن ِبَهَجر  - العلوفَّة َورُْكٌن ِبَصن ْ

َوَلَكأَنِّي أَْنظُُر  - وركٌن بأرِض طيبة وىي مدفنُة النَّيّب َصلَّى ا عليو وآلو - بَِأْرِض ِطْيَبة َوِىي َمِديَنُة النََّجف
ل ُمراد من الُقبَّة وليس مصابيح ىذه الُقبَّة، اؼبراد من الُقبَّة بِناء َعايل َفسيح وسيع، ىذا ا - ِإَلى َمَصابِيِحَها

كل الَّذي فُعَرف اآلن ِف األبنية، الُقبَّة ىي الِبناء العايل الَوسيع الَفسيح الَّذي َتعلو ُسُقوفوُ   - اؼبراد ىذا الشَّ
ِمن الشََّمِس ُتْشِرُق ِفْي السََّماِء َواأَلْرض َكَأْضَواِء  - مصابيح ىذِه الُقبَّة - َوَلَكأَنِّي أَْنظُُر ِإَلى َمَصابِيِحَها
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ا تتناسب مع عامل الرَّجعة - َوالَقَمر ث  - َفِعْنَدَىا - أفَّة قُ بَّة؟ وكيف ستكون؟ إَّنَّ الرّْوافة ؾبملة وىي تتحدَّ
َلى السََّرائِر ثُمَّ َيْخُرُج الَسيُِّد اأَلْكَبر ُمَحمٌَّد َرُسوُل اهلِل  - عن مراحل ُتطَوى وتأِت بعَدىا مراحلُ  َفِعْنَدَىا تُ ب ْ

بُوه َوالشَّاكُّوَن ِفيو َوا َقُو َواْسُتْشِهَد َمَعو َوَيحَضُر ُمَكذِّ لرَّادُّوَن ِفي أَْنَصارِه َواْلُمَهاِجرِين َوَمن آَمَن ِبو َوَصدَّ
ُهم َعَليو َوالَقائُِلوَن ِفيِو أَنَُّو َساِحٌر وََكاِىٌن َوَمْجُنون َونَاِطٌق َعِن ال َهَوى َوَمن َحارَبَُو َوقَاتَ َلُو حَ  تَّى يَ ْقَتصَّ مِّن ْ

ٍت َوقت، بِال َحّق َوُيَجاَزوَن بَِأفْ َعاِلِهم ُمْنُذ َوْقِت َظَهَر َرُسوُل اهلِل ِإَلى ظُُهوِر اْلَمْهِدّي، َمَع ِإَماٍم ِإَمام َوَوق
ق معىن ىذه اآلفة - َوِيحقُّ تَأِويل َىَذِه اآليَة   :فعين ىنا فتحقَّ

 ًَُٔشَُِ اٌْإَسْضِ فِِ ٌَيُُْ ًََُّٔىَِّٓ ۞ ٌَّزَِّٓ اعْزُضْعِفٌُا فِِ اٌْإَسْضِ ًََٔدْعٍََيُُْ ؤَئَِّّخً ًََٔدْعٍََيُُُ اٌٌَْاسِثِنئَُشِّذُ ؤَْ ََُّّّٔٓ عٍَََ اًَ}

َل: َوَىاَمان؟ َقاقَاَل اْلُمَفضَُّل يَا َسيِِّدي: َوَمن ِفْرُعوُن  {فِشْعٌََْْ ًَىَبَِبَْ ًَخُنٌُدَىَُّب ِِنْيُُ َِّب وَبٌُٔا َّحْزَسًَُْ
أي ىل  - َرُسوُل اهلل َوَأِميُر اْلُمِؤِمِنين َيُكونَاِن َمَعو؟ : يَا َسيِّدياْلُمَفضَُّل: قُلتُ  أَبُو َبْكٍر َوُعَمر، قَالَ 

فكونان مع القائم صلواُت ا وسَلمُو عليو؟ ألنَّنا ِف مرحلة ااكمة وَلسنا ِف مرحلة الرَّجعة ِف الدولة 
ومّر  - اأَلْرَض ِإي َواهلل َحتَّى َما َورَاَء الَقاف أفَ َقال: َواَلبُدَّ َأْن َيطَ  - َفعليّّ لُو كرَّاٌت وكرَّاتالعلوفّة، 

جبُل القاف ؿبيٌط بالعامل الدنيوّي وما ىو جببٍل من تُراب،   .اغبدفث عن جبل القاف وىو خارج األرض
، وكما مرَّ اغبدفُث عن ُمدٍن وعن حضاراٍت زبتلُف كما مرَّ اغبدفث عن حدفٍد ما ىو كحدفِدنا ِف الدنيا

اأَلْرَض ِإي َواهلِل َحتَّى َما َورَاَء الَقاف ِإي َواهلِل َوَما  أَواَلبُدَّ َأْن َيطَ   - عن حضارة األرض وشؤوَّنا الُُتابّية
ِف الظَلم، حينئٍذ ِف الظُُّلمات أي ِف ىذا الفضاء، فنحُن إذا خرجنا من األرض سندخُل  - ِفي الظُُّلَماتِ 

وء ابوس ربت الِغَلف الغازي ال ُمتَِّجو إيف األرض ِعرب  ستكون الظُّلمات، وما نَراُه من ََّناٍر فهذا ىو الضَّ
مس وفدخل ِعرب طبقات الغَلف الغازي، وإذا ما ربرَّرنا من  قيقة حينما فأِت ضوء الشَّ ىذِه الَفلُتة الدَّ

اأَلْرَض ِإي  أَواَلبُدَّ َأْن َيطَ   - ودخلنا ِف األجواء اؼبفتوحة فهناك الظَلم األرض وفَلِكها وغَلِفها الغازيّ 
َقى َموِضُع َقَدمٍ   ِإالَّ َواهلِل َحتَّى َما َورَاء الَقاف ِإي َواهلِل َوَما ِفي الظُُّلَماِت َوَما ِفي َقعِر الِبَحار َحتَّى اَل يَ ب ْ

يَن الَواجِ أَوطَ   َب هلِل تَ َعاَلى، ثُمَّ َلَكأَنِّي أَْنظُُر يَا ُمَفضَّل ِإلَيَنا َمَعاِشَر األَِئمَِّة َوَنحُن بَيَن َيَدي ه َوَأقَاَما ِفيِو الدِّ
نَا َرُسوِل اهلِل َنْشُكو ِإلَيِو َما نَ َزَل بَِنا ِمن األُمَِّة بَ ْعَده َوَما نَالَنا ِمن التَّْكِذِيِب َوالرَّدِّ َعلَ  َنا َوَلْعنِ َجدِّ َنا يَنا َوَسب ِّ
نَا ِإَلى َداِر َوَتْخِوِيِفَنا بِالَقْتل َوَقْصِد َطَواِغيِتِهم الُواَلة أِلَُمْورِِىم ِإيَّانَا ِمن ُدوِن األُمَّة بِتَ ْرِحيِلَنا َعن َحَرمِ   َجدِّ

َزَل ِبُكم ِإالَّ َما نَ َزَل ِبَجدُِّكم ُمْلِكِهم َوقَ ْتِلِهم ِإيَّانَا بِالسَِّم َوالَحْبس، فَ َيْبِكي َرُسوُل اهلل َويَ ُقول: يَا بَِنيَّ َما ن َ 
َلُكم ثُمَّ تَ ْبَتِدُئ فَاِطَمة َوَتْشُكو َما  - فَ ُهو َقد َقَضى َمسُموماً، َصلَّى ا َعَليو وآلو، ظَبَُّو الَِّذي ظَبَّو - قَ ب ْ

َها َوَمْشيَ َها ِإلَيو ِفي َمْجَمٍع ِمن ال ُمَهاِجرِيَن  -  بكرإيف أيب - نَاَلَها ِمن أَِبي َبْكٍر َوُعَمر َوَأْخَذ َفَدٍك مِّن ْ



  11/ ج لمتََّشي ع َمْعَنى ال د وِنَها ِمنْ  َعِقيَدة   ،الرَّجَعة  : 33 الَحَمَقة   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

ث  َواألَْنَصار َوِخطَابَها َلُو ِفي َأْمِر َفَدك َوَما َردَّ َعَليَها ِمن قَ ْوِلو ِإنَّ األَنِْبَياء اَل تُ ْوَرث أو )اَل تُ َورِّ 
َىاِتي َصَحيَفَتِك الَِّتي ذََكرِت َأنَّ أَبَاِك  َواْحِتَجاَجَها ِبُقوِل زََكرِيَّا َوَيحيى َوِقصَِّة َدُواد َوُسَليَمان َوَقوَل ُعَمر 

َها َوَنْشَرُه َلها َعَلى ُرُؤوِس اأَلْشَهاِد ِمن قُ َريش  َكَتبَ َها َلِك، َوِإْخَراَجَها الصَِّحيَفة َوَأْخَذُه ِإيَّاَىا مِّن ْ
َوَتِمزِيَقُو ِإيَّاَىا َوبَُكاَءَىا  - ِف صحيفة رسول  - َواْلُمَهاِجرِين واألَْنَصار َوَسائِر الَعَرب َوتَ ْفَلُو ِفيَها

  .ىذا ُكلَُّو سُيعَرُض ِف ىذِه ااكمة - َورُُجوَعَها ِإَلى قَ ْبِر أَبِيَها َرُسوِل اهلِل بَاِكَيًة َحزِيَنةً 
كل اإلصبايّل فااكمُة ستعِرُض اغبقيقَة كما جرت، وُصور األشياِء ؿبَ  َنت بالشَّ فوظٌة وقطعًا اؼبطالب ُىنا بُ ي ّْ

ُث عن  ِف ىذا الوجود، ما من شيٍء إَّلَّ وىو وؿبفوظ، وآفاُت الكتاِب الكرًِن وكلماُت اؼبعصومٌن ُكلُّها تتحدَّ
ىذه اغبقيقة، ُكلُّ األشياِء ؿَبفوظٌة ِف ىذا العامل والكتاُب اعبامع َّل َفُتُك وَّل فُغادُر َّل صغًنًة وَّل كبًنًة، وىذا 

ِف اؼبعاد الدنيوّي ِف الرَّجعة، وكتاٌب فتجلَّى ِف اؼبعاد األخروّي ِف القيامة، الكتاُب كتاٌب فتجلَّى وفظهُر 
وؽبذا الكتاِب ظهوٌر ِف ىذه اكمة الَّيت ستجري ِف اؼبقطع اؼبهدوّي وىي حالٌة برزخّيٌة بٌن الرَّجعِة وبٌن 

داء ا وألولياء ا، َحيُث ذبري الظهور اؼبهدوّي، فهي جامعٌة للدولة اؼبهدوفِّة وجامعٌة غبالة الرَّجعِة ألع
ُ اغبقائق وفرى النَّاُس وَترى اػبَلئُق صبيعاً ما الَّذي جرى.  ااكمة وتتبٌنَّ

ل فَ ُقول - قَالَ   - اخضلَّت أي تبلَّلت سَباماً  - فَ َبَكى الصَّاِدُق َحتَّى ِاْخَضلَّت ِلْحَيُتُو بِالدُُّموع - اْلُمَفضَّ
 - َحتَّى ِاْخَضلَّت ِلْحَيتُو بِالدُُّموع، ثُمَّ قَال: اَل قَ رَّْت َعيٌن اَل تَ ْبِكي ِعند َىَذا الذِّكر قَال: فَ َبَكى الصَّاِدقُ 

دفقة  ث عن مظلومّيتهم وعن الَّذي َجرى عليهم، وعن الَّذي جرى على الصّْ ادق قد ربدَّ ألنَّ اإلمام الصَّ
فَ َبَكى الصَّاِدُق َحتَّى  - عن ُكلّْ ىذه اؼبطالب الطاىرة بُكلّْ التفاصيل، لذلك بكى، وَّل ؾباَل للحدفثِ 

َطويََلً، ِاْخَضلَّت ِلْحَيُتُو بِالدُُّموع، ثُمَّ قَال: اَل قَ رَّت َعيٌن اَل تَ ْبِكي ِعند َىَذا الذِّكر، َوَبَكى اْلُمَفضَُّل ُبَكاًء 
ُكلُّهم موجودون وصوُر  - ؟أَلَْعَظُم ِمن َيوِم ِمْحَنِتُكمثُمَّ قَال: يَا اْبَن َرُسوِل اهلِل ِإنَّ َيوَمُكم ِفي الِقَصاص 

ث وتعرض  اؼبصائب موجودة، بل اؼبصائب ىي كحاؽِبا وكحقيقِتها تُعَرُض بٌن أفدفهم، الزَّىراء واقفة تتحدَّ
 شكواىا ِف ىذِه اكمة كي تعرَف اػبَلئُق من أفن بدأت اؼبشكلة، وما ىو اؼبشروُع اإلبليسي لتدمًِن حياة

يَا اْبَن َرُسوِل اهلل ِإنَّ َيوَمُكم ِفي الِقَصاص أَلَْعَظُم  - اإلنسان، وكي فعرَف النَّاس بأنَّ عدوَُّىم ىو إبليس
َوِإن َكاَن يَوُم  - ؿبنتُنا ىناك ِف كربَلء - فَ َقاَل َلُو الصَّاِدق: َواَل َكيَ ْوِم ِمْحَنِتَنا ِبَكْرَبََلء ؟ِمن َيوِم ِمْحَنِتُكم

 َفِة َوِإْحَراق الَباب َعَلى َأِميِر اْلُمْؤِمِنين َوفَاِطَمة َوالَحَسِن والُحَسين َوزَيْ َنب َوأُمِّ ُكلثُوم َوِفضَّة َوقَ ْتلِ السَِّقي
ار،  - ُمِحِسن بِالرَّْفَسة أَلَْعَظم َوَأَمّر أِلَنَُّو َأْصُل َيوِم الَعَذاب اإلمام ىنا فُعربّْ عن فوم فاطمة، عن فوم الدَّ

  .أصُل فوم العذاب بأنَّوُ 
وما اؼبراد من فوم العذاب؟ اؼبراُد من فوم العذاب ىو فوم الرَّجعة، فهو فوُم العذاِب على أعداِء ا، ىذا ِف 
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أِلَنَُّو َأْصُل َيوِم الَعَذاب، ثُمَّ قَاَل  - ال َمعاِد الدنيوّي، وفوم القيامة فوم العذاب أفضًا ِف ال َمعاد األخرويّ 
اً؟ َّلبُدَّ  - يَا َمواَلَي َما ِفي الدُُّموع؟ فَ َقاَل: َما اَل ُيْحَصى إَذا َكاَن ِمن ُمِحق   اْلُمَفضَّل: قَّ وكيف فكون ؿبُِ

أْن فكون عارفاً، وكيف فكون عارفاً؟ َّلبُدَّ أن تكون معرفُتُو صحيحًة،وكيف تكون معرفُتُو صحيحًة؟ َّلبُدَّ أْن 
افية، وما ىي ال افية؟ ىي القرآُن والعُتةُ فستقَي من العيوِن الصَّ   .عيون الصَّ

افية، من الكتاِب والعُتة ثُمَّ قَاَل: يَا َمواَلَي َما ِفي  - َّلبُدَّ أْن تكون اؼبعارُف من ىنا، من العيون الصَّ
 َقوِلِو تَ َعاَلى:الدُُّموع؟ فَ َقاَل: َما اَل ُيْحَصى إَذا َكاَن ِمن ُمِحّق، قَاَل اْلُمَفضَُّل: يَا َمْواَلي َما تَ ُقوُل ِفي 

ة فعين أعداَءىم، وىذا  - قَال يَا ُمَفضَّل: تَ ُقوُل الَعامَّة ﴾إَُِّ رَٔتٍ لُزٍَِذْثِ ۞ ًَإِرَا اٌٌَّْْءًُدَحُ عُئٍَِذْ﴿ العامَّ
يعة، أنتم تقولون ىكذا، وأنا من صبلتكم، أنا ىنا َّل أستثين  أفضًا ىو قوُلكم أنتم الَّذفن تقولون كبُن الشّْ

فعين اؼبوءودة  - قَال يَا ُمَفضَّل: تَ ُقوُل الَعامَُّة ِإنَّها ِفي ُكلِّ َجِنيٍن ِمن َأْواَلِد النَّاس يُ ْقَتُل َمْظُلوَماً  - نفسي
ة، فعين  الَّيت نعرفها، البنات الَلِت كان العرب فذحبوَّنّن، فدفنوَّننَّ وُىنَّ على قيِد اغبياة، اإلمام فقول: الَعامَّ

ِفي ُكلِّ َجِنيٍن ِمن َأْواَلِد النَّاس يُ ْقَتُل َمْظُلوَماً، قَال ال ُمَفضَّل: نَ َعم يَا َمْواَلي َىَكذا يَ ُقول ِإنَّها  - أعداَءنا
 - ىذه اآلفة ىي لنا خاصَّة - َأْكثَ ُرُىم، قَال: َويْ َلُهم، ِمن أَْيَن َلُهم َىِذه اآليَة؟ ِىي لََنا َخاصًَّة ِفي الِكَتاب

َوِإنَّما ِىي ِمن  ﴾لًُ ٌَّب ؤَعْإٌَُىُُْ عٍََْْوِ ؤَخْشاً إٌَِّب اٌٌََّْدَّحَ فِِ اٌْمُشْثََ﴿ُو مِّنَّا، َوقَال اهلُل تَ َعالى: َوِىي ُمْحِسٌن أِلَنَّ 

إَُِّ ثِ ۞ حُ عُئٍَِذْدًََّإِرَا اٌٌََّْ﴿اؼبوءودة ىي من أظباء اؼبودَّة، وِف قراءُتم عليهم السَلم:  - َأْسَماِء ال َمَودَّة

ُرنَا يَا ُمَفضَّل؟  - ﴾لُزٍَِذْرَٔتٍ  َفِمن أَيَن ِإَلى ُكلِّ َجِنيٍن ِمن َأْواَلِد النَّاس؟ َوَىل ِفي اْلَمَودَِّة َوالُقْرَبى َغي ْ
َذا َواْلَمْوُءوَدُة َواهلِل ُمْحِسٌن أِلَنَُّو مِّنَّا اَل َغير، َفَمن قَاَل َغيَر ىَ  - وفستمّر اإلمام - قَاَل: َصَدْقَت يَا َمْواَلي

بُوه  وفستمرُّ اغبدفث.  - َفَكذِّ
ُر الُقرآن  اً، وىي أنَّ الَّذي فُفسّْ ىذه الكلمة ماذا تعطينا؟ ىذه الكلمة تُعطينا قاعدة، قاعدة واضحة كبًنة ِجدَّ

ة اٌب بنصّْ األَِئمَّ اب، وكذَّ بُوه - بغًِن حدفِثهم فهو كذَّ ِف  ىذِه اؼبضامٌن وردت - َفَمن قَاَل َغيَر َىَذا َفَكذِّ
ُر ىذه اآلفات بغًِن  روافاِت تفسًِن الُقرآن ِف معىن اؼبوءودة، ِف معىن اؼبودَّة فيهم، اإلمام فقول: الَّذي فُفسّْ
اً، ىذه القاعدة احفظوىا ِف أذىاِنكم: أيُّ شخٍص، أيُّ مرجٍع  ة ِجدَّ بوه، وىذه قَاعدٌة ُمهمَّ تفسًنِنا ىذا فكذّْ

ا، أيُّ خطيٍب من خطبائِنا، أيُّ إعَلميٍّ من إعَلِمّيينا، أيُّ قناٍة فضائّيٍة، من مراجِعنا، أيُّ فقيٍو من فقهائِن
ك، أخوك، صدفُقك، أيُّ واحٍد  ، أيُّ ُمعلٍّْم ِف اَّلبتدائّية، أبوك، جدُّ ، أيُّ ُمدرٍّْس حوزويٍّ أيُّ ُمدرٍّْس جامعيٍّ

اب،   اب،كذَّ ر لك الُقرآن ِبغًِن حدفِث أىِل البيِت فهذا كذَّ ابفُفسّْ اب، كذَّ َفَمن قَاَل َغيَر َىَذا  - كذَّ
بُوه اب،  ُق )الِكتاب والِعُتة لن ففُتقا(وىذا ىو منط - َفَكذِّ ا كذَّ ا شيطان، وإمَّ إذا فرَّقَت بينهما فأنت إمَّ
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ا غيّب، وإّما، وإّما، ؼباذا تُفرّْق بٌن جزأفن َّل فَنفكُّ أحدنُبا عن اآلخر؟ لْن ففُتقا رغ ا أثول، وإمَّ أنِفَك  موإمَّ
ٍد اغبوضَ  وأنِف اعبميع   .حَّتَّ فَرَدا على ؿُبَمَّ

إذًا اكمة مبنّيٌة على ىذه القاعدة، على ىذه الّروح، على ىذا الفهم، على ىذه الثَّقافة..!! إيف أْن فقول 
ادق من ىناك، اإلمام  الرّْوافة طوفلة أنا فقط أقتطُف شبرًة من ىنا وشبرةً  - َأْحَسْنَت يَا ُمَفضَّل - إماُمنا الصَّ
َأْحَسْنَت يَا ُمَفضَّل َفِمن أَْيَن قُ ْلَت ِبَرْجَعِتنا َوُمَقصَِّرُة ِشيَعِتَنا تَ ُقول: َمَعنى الرَّْجَعِة أْن يَ ُردَّ  - فقول للُمفضَّل

نْ َيا َوَأْن َيْجَعُلُو ِلْلَمْهِديِّ  ىم فَقولون ّٔذا. اإلمام فقول ومرَّ علينا كَلُم اؼبراجع الكبار و  - اهلل ِإلَيَنا ُمْلَك الدُّ
رَة ِشيعِتنا، ىم رة..!بأّن ىؤَّلء ُمَقصّْ  رَة، ُمَقصّْ ة قالوا بأّن ال ُمَقصّْ ة وماذا قالوا، األَِئمَّ ! انتبهوا لكَلم األِئمَّ

أَْيَن  قَال الصَّاِدُق: َأْحَسْنَت يَا ُمَفضَّل َفِمن - أعداؤنا! ترفدون أن تكونوا منهم؟ براحِتكم، الطرفُق مفتوح
َوُمَقصَِّرُة ِشيَعِتَنا تَ ُقول: َمَعنى الرَّْجَعِة أْن يَ ُردَّ اهلُل ِإلَيَنا ُمْلك  - كيف اعتقدت بذلك؟ - قُ ْلَت ِبَرْجَعِتنا

نْ َيا َوَأْن َيْجَعُلُو ِلْلَمْهِديِّ  َنا ال ُمْلَك َحتَّى يُ َردَّ َعَليَنا؟ - اإلمام فقول - الدُّ مَّت ُسِلبنا  - َوْيَحُهم َمَتى ُسِلب ْ
  .اؼبلَك، إذا اغبدفث عن ىذه اػبَلفة الدنيوفة العارضة فهذه ألجل النَّاس

َنا ال ُمْلَك َحتَّى يُ َردَّ  - اؼبلُك اغبقيقّي َّل يبكن أْن فنفّك عنهم وَّل يبكن أْن ُفسَلب منهم َوْيَحُهم َمَتى ُسِلب ْ
 - َواَل ُتْسَلُبونَو أِلَنَُّو ُمْلُك الُنبُ وَّة َوالرَِّساَلِة َوالَوِصيَِّة َواإِلَماَمة َعَليَنا؟ قَال اْلُمَفضَّل: اَل َواهلِل َما ُسِلْبُتُموه

ىذه  - قَاَل الصَّاِدُق َعَليِو السََّلم - فهل يبكن أْن ُفسَلَب ِمنهم ُملُك النُبُ وَِّة والرّْسالِة والوصيَِّة واإلمامة؟
اً  ة ِجدَّ ادقىنا فُ َبيُنها اإلمام  قاعدة ُمِهمَّ  - يَا ُمَفضَّل َلو َتَدبَّر الُقْرآَن ِشيَعُتنا َلَما َشكُّوا ِفي َفْضِلَنا - الصَّ

بأيّْ طرفقٍة فتدبَّرون الُقرآن؟ حبسِب ىذه اؼبناىج الَّيت تُعَرُض على الفضائّيات، أم حبسِب تفاسًِن مراجِعنا؟! 
م سيبتعدون عن أىِل البيت مَلفٌن  يعّي، إذا كان ّٔذِه الطرفقة فإَّنَّ نٌن الضوئية كما ىو اآلن اغباُل الشّْ السّْ

يعّي وَّل عَلقَة ؽبا بأىِل البيت! ثقافُة أىِل البيِت الُقرآنّيُة ُموَدعةٌ   الثَّقافُة الُقرآنّيُة ثقافٌة ناصبّيٌة ِف الوسط الشّْ
م قبل قليل ِف تفسًن اؼبوءودة، اإلمام ماذا قال لل مفضل؟ قَال: أي ِف حدفِثهم، نفس الكَلم الَّذي تقدَّ

بوه ر اؼبوءودة بغًن تفسًننا وبغًن روافاتنا فكذّْ ة تسري على ُكلّْ الُقرآن، إذاً أنتم !واحد فُفسّْ ! وىذه قاعدة عامَّ
ابٌن  ابٌن، وأنتم فا أصحاَب اغُبسينيَّات تأتون باػبطباء الكذَّ ابٌن، ربت َمنابر الكذَّ ذبلسون ِف َمنابر الكذَّ

رون القُ  ابٌن، الَّذفن فُفسّْ رآَن بغًِن طرفقِة أىل البيت، وأنتم فا طََلبَة اغبوزِة ذَبلسون ِف دروِس ُمدرّْسٌن كذَّ
ابون! خطباء   ابون، مراجع كذَّ واؼبراجع الَّذفن كتبوا تفاسًَن للُقرآن من غًِن حدفِث أىِل البيِت ىؤَّلء كذَّ

ابون، ابة! َخَدَمُة حسٌٍن ولكنَّهم كذَّ ابون! حسينّيات كذَّ م ففّسرون الُقرآن بطرفقِة النَّواصب،  كذَّ ؼباذا؟ ألَّنَّ
ة ىكذا فقولون وَلسُت أنا اب، األَِئمَّ ر الُقرآن بطرفقِة النَّواصب فهو كذَّ يعُة الُقرآَن  ،والَّذي ففسّْ َلو تدبَّرِت الشّْ

ت ِف فضِل أىِل البيت،  ن الُقْرآن َلم يَ تَ َنكَّب )َمْن َلم يَ ْعِرف َأْمَرنَا مِ حبسِب منهِج أىِل البيِت َلَما شكَّ
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  .، ىذا سيَ َقع ِف الِفنتالِفَتن 
د، إْن َشاء ا تعايف إذا سنحت  د، وِلذوِق آِل ؿُبَمَّ إذاً اػبطوة األويف: أْن نعرف الُقرآن وفقًا ِلمنهِج آِل ؿُبَمَّ

د، بياناٌت حبسب الفرصُة ِف األفَّام القادمة، من برامج قناة الَقَمر برنامج )قُرآَّنم(، ِإنَُّو قُر  ٍد وآل ؿُبَمَّ آن ؿُبَمَّ
ما فسنُح آّال ِف َتفسًِن الكتاِب الكرًن على َضوِء حدفِثهم، وِوفقًا لذوِقهم صلواُت اِ وسَلمُو عليهم 

ىذِه ُصورة موجزة عن ااكمة الَّيت ستجري ِف مقطع  أصبعٌن، فَنحُن ِمنُهم وإليهم، وكَبُن ِإليِهم َوِمنُهم.
ولة اؼبهدوفَّة ِف َمرحلِة الظهور، ؿباكمة تفصيلّية لكنَّين أشرُت إليها إشارات حبسب الظهور  اؼبهدوّي، ِف الدَّ

 !!اؼبطالب اؼبتبقيَّة َبٌَن فديّ  وقت الربنامج وحبسبِ 
رففِة الَّيت تَنقُل لكم جانبًا من قوانٌِن مرحلة الرَّجعة ِف حياة  العامل آخذكم اآلن ِف جولٍة بٌن أحادفِثهم الشَّ

الدنيوّي، وأحادفث زُبربكم عن جانٍب من شؤونات مرحلة الرَّجعة، ألنَّين ِف اغبقيقِة َّل أستطيع أْن ُأَسلّْط 
وء على صبيع األحادفث واآلفات فذلك وبتاُج إيف وقٍت طوفل، وقد حاولُت َقدَر اإلمكان أْن أختصَر  الضَّ

فيِو َخَلل وبنحٍو َّل فكوُن فيِو َتطوفل، َحاولُت اإلهباز اؼبطالب وأْن أعرضها بٌن أفدفكم ِبشكٍل َّل َفكوُن 
ن، مع اغِبفاِظ على التفصيل اؼبهّم بقدِر ما أسبّكن أفضاً، فهذه جولٌة بٌن أحادفث الرَّجعة  بقدر ما أسبكَّ

 اخُتُت ؾبموعًة منها أقرأُىا عليكم من كتاِب )ـبتصر بصائر الدرجات(:
فعين اإلمام الباقر صلواُت اِ  - اب َعن ُزرَارَة، قَاَل: َكرِْىُت َأْن َأْسَأل أَبَا َجْعَفرالرِّوايُة َعن َعلي  اْبِن رِئَ 

َها - عليو،كرىُت أن أسألُو بشكل مباشر، حتماً لظرٍف ُمعٌنَّ   فَاْحتَ ْلُت َمسأََلًة َلِطيَفة أِلَبْ ُلَغ ِبَها َحاَجِتي مِّن ْ
 خَلل ذلك اعبواب فستنتج ما فرفد، ىذا ىو ُمراده فعين فسأل عن شيء وبصل منو على جواب، ومن -
َها، فَ ُقلُت: َأْخِبرِني َعمَّن قُِتل َمات؟ - ىل الَّذي فُقَتل  - فَاْحَتلُت َمسأََلًة َلِطيَفة أِلَبْ ُلَغ ِبَها َحاَجِتي مِّن ْ

فمن  - ُت َموٌت َوالَقْتُل قَ ْتلٌ َأْخِبرِني َعمَّن قُِتل َمات؟ قَاَل: اَل، اْلَمو  - يبوت؟ ُمراُده ىل فُقال عنُو مات؟
َأْخِبرِني َعمَّن قُِتل َمات؟ قَاَل: اَل اْلَموُت َموٌت  - فُقَتُل فُقَتُل وَّل يبوت، ومن يبوت يبوت، السؤال ما ىو؟

 ﴾فَئِْ َِّبدَ ؤًَْ لُزًَِؤَ﴿ َوالَقْتُل قَ ْتٌل، فَ ُقْلُت: َما َأِجُد قَ ْوَلك َقْد فَ رَّق بَيَن الَقْتِل َواْلَموِت ِفي الُقْرآن؟ فَ َقال:

ؤَفَئِْ َِّبدَ ؤًَْ ﴿ فقال: - ين اؼبوت شيء والقتل شيء، فع﴾ؤَفَئِْ َِّبدَ ؤًَْ لُزًَِ﴿تقول َّل فوجد فرق، كيف؟  -

فَاْلَموُت َموٌت َواْلَقْتُل فَ َليَس َكَما قُ ْلَت يَا ُزرَارَة ، ﴾ًٌََئِٓ ُِّزُُّْ ؤًَْ لُزٍِْزُُْ إلٌََِ اهلل رُحْشَشًَُْ﴿َوقَال:، ﴾لُزًَِ

 إَِّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُ ثِإََّْ ٌَيُُُ اجلَنَّخَ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ﴿ قَ ْتٌل، َوَقد قَاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ:

َأفَ َرأَيَت ، ﴾وًُُّ َٔفْظٍ رَائِمَخُ اٌٌَّْْدِ﴿ فَ ُقْلُت: ِإنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقول: قَاَل:، ﴾فََْمْزٌٍَُُْ ًَُّمْزٌٍََُْ ًَعْذاً عٍََْْوِ حَمّبً
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َمن قُِتل َلم َيُذق اْلَموت؟ فَ َقال: لَيَس َمن قُِتل بِالسَّيف َكَمن َماَت َعَلى ِفَراِشو، ِإنَّ َمن قُِتل اَلبُدَّ َأْن 
نْ َيا ىذه القضيَّة، فعين من ىذا اللَّف والدوران فرفد أْن فسأل عن الرَّجعة، سؤال ُزرارة عن  - يَ ْرِجَع ِإَلى الدُّ

قد تقول ؼباذا؟ ألنَّ اغبدفث عن الرَّجعة بشكٍل َعَلين ِف تلك األزمنة كان ـُبيفاً، بسبِب التقيَّة، ألنَّ الَّذفن 
لطُة بأنَّ ُفَلنًا فتح يعُة، وِحينما تعلم السُّ ثون عن الرَّجعة ىم الشّْ ُث عن الرَّجعة سيلقى ما فلقى من فتحدَّ دَّ

لطة آنذاك فَ َقال: لَيَس َمن قُِتل بِالسَّيف َكَمن َماَت َعَلى ِفَراِشو، ِإنَّ َمن قُِتل اَلبُدَّ َأْن يَ ْرِجَع ِإَلى  - السُّ
نْ َيا َحتَّى َيُذوَق اْلَمْوت ؤمنٌن َّلبُدَّ أن فرجع ىذِه قوانٌُن الرَّجعة، َمن قُِتل من اؼبؤمنٌن، من قُِتل من اؼب - الدُّ

 ويبوت، ومن مات َّلبُدَّ أن فرجَع وفُقَتل.
ِتل َعن َصْفَواِن اْبِن َيْحَيى، َعن ِإَماِمَنا الرَِّضا، قَال: َسِمْعُتُو يَ ُقول ِفي الرَّْجَعة: َمْن َماَت ِمَن اْلُمْؤِمِنين قُ 

ؤمنٌن قبل الرَّجعة ورجع فإنّو فُقَتل ِف ىو ىذا قانون الرَّجعة، من مات من اؼب - وَمن قُِتل مِّنُهم َمات
الرَّجعة، فُقَتل ِف الكرَّات، فهناك كرَّات، ومن قُِتل منهم قبَل الرَّجعِة ورجَع فإنَُّو سيموُت ِف الرَّجعة، َّلبُدَّ 

 الرَّجعة، للمؤمن الَّذي ؿبَض اإليباَن أن َفذوَق الَقتَل وأن فذوَق اؼبوَت، فإن ذاَق اؼبوت قبل الرَّجعة فُقَتل ِف
 وإْن ذاق القتَل قبَل الرَّجعة يبوُت ِف الرَّجعة.

 - ادق، وأبو بصًن فروي عن اَّلثنٌنفعين إّما عن الباقر أو عن الصَّ  - الرِّواية َعْن أَِبي َبِصيٍر َعن َأَحِدِىَما

َوَمن َكاَن ِف َى ِذِه  - ﴾ؤَعََّْ ًَؤَضًَُّ عَجِْالً ًََِٓ وَبَْ فِِ ىَـزِهِ ؤَعََّْ فَيٌَُ فِِ آخِشَحِ﴿ ِفي َقوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ:
بعون من سورة اإلسراء، فَ ُهَو ِف اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيَلً  ، أي ِف اغبياة الدنيوفّة،َأْعَمى ، اآلفة الثَّانية والسَّ

جعة، فهو ِف اآلخرِة أي ِف من كان ِف ىذه أعَمى أي قبل الرَّ  - قَال: ِفي الرَّْجَعة - فماذا قال اإلمام؟
 الرَّجعِة أعَمى، واغبدفث عن العمى ىنا ىو عن العَمى القليّب وعن عَمى البصًنة.

 اَل َعْن أَِبي َبِصيٍر، قَال: َدَخْلُت َعَلى أَِبي َعبِد اهلل َعَليِو السَََّلم فَ ُقْلُت: ِإنَّا نَ َتَحدَّث َأنَّ ُعَمَر ابن َذرَّ 
من خَلل ىذه الرّْوافة فُفَهم أّن ُعَمر ابن َذّر   - قَاِئَم آَل ُمَحمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَليِو وآِلو َيُموت َحتَّى يُ َقاِتل

يعة تقول ىذا د، لذلك كانت الشّْ فَ ُقْلُت: ِإنَّا نَ َتَحدَّث َأنَّ ُعَمَر ابن َذرَّ اَل  - كان من أعداِء آِل ؿُبَمَّ
ادق - َصلَّى اهلُل َعَليِو وآِلو، فَ َقال َيُموت َحتَّى يُ َقاِتل قَاِئم آَل ُمَحمَّدٍ  ِإنَّ َمَثَل اْبِن َذرَّ َمَثُل  - اإلمام الصَّ

فُعَمر ابن ذّر ىذا كان من  - رَُجٍل ِفْي بَِني ِإْسَرائِيل يُ َقاُل َلو َعْبُد رَبِّو وََكاَن َيْدُعو َأْصَحابَُو ِإَلى َضََللة
يعة ُّث خرج واكبرف الضالٌّْن ومن اػبارجٌن على إماِمهم، كان من وََكاَن َيْدُعو َأْصَحابَُو ِإَلى َضََللٍة  - الشّْ

ثُوَن ِعْنَده م فعتقدون بأنَُّو ويّل من األولياء - َفَمات َفَكانُوا يَ ُلوُذوَن ِبَقْبرِه َويَ َتَحدَّ  - فلجأون إيف قربِه، ألَّنَّ
وإَذا َخَرَج  - لفتنة ىم فشُتوَّنا بأمواؽِبم وبعقوؽِبمأيُّ ِفتنٍة ىذِه؟! ىذه ا - وإَذا َخَرَج َعَليِهم ِمن قَ ْبرِه

ُفُض الت َُّراب ِمن رَأِسو َويَ ُقوُل َلُهم َكيْت وََكيت د ؽبم ضَللَتهم، أفَُّة فتنٍة  - َعَليِهم ِمن قَ ْبرِه يَ ن ْ ؟! ىذهفؤكّْ
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د ؽبم ضَلؽَبم كي فستمسكوا بو أكثر وأكثر، اإلمام فقول بإنَّ ىذا  ىذِه ُعقوبة، فهذا ىبرج ؽبم من القرب فؤكّْ
  الرَُّجل سيجري عليو نفُس الَّذي َجرى على ذلك الَّذي قال عنُو اإلمام بأنَّ اظَبو عبُد ربّْو.

 َسأَْلُت أَبَا َجْعَفر َعْن َقوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ: - أبو بصًن فقول - َوْىب ابن َحْفص النََّخاس، َعن أَِبي َبِصير

إلى آِخِر اآليَة،  ﴾ٌٍََُِِْٓ اٌُّْؤِِْننِيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُ ثِإََّْ ٌَيُُُ اجلَنَّخَ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فََْمْزٌٍَُُْ ًَُّمْزََّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ إِ﴿

َثمَّ  - ِف عامل اؼبيثاق ،﴾َّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْإِ﴿ ِف ميثاق الوَّلفة - فَ َقاَل: َذِلك ِفي اْلِميثَاق

كما ِف الكتاب الكرًن اآلن حبسب القراءة  - ﴾اٌزَّبئِجٌَُْ اٌْعَبثِذًَُْ﴿ َثمَّ قَ َرأُت: - أبو بصًن فقول - قَ َرأتُ 
 اؼبعروفة، اآلفات من سورة التوبة، اآلفة اغبادفة بعد العاشرة بعد اؼبئة والَّيت بعدىا: 

وتستمرَّ اآلفة  ﴾ِِنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُ ثِإََّْ ٌَيُُُ اجلَنَّخَ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فََْمْزٌٍَُُْ ًَُّمْزٌٍََُْإَِّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْؤْ﴿

صبع مذكر ، مرفوعة )التائبون( ﴾اٌزَّبئِجٌَُْ اٌْعَبثِذًَُْ اٌْحَبِِذًَُْ اٌغَّبئِحٌَُْ اٌشَّاوِعٌَُْ اٌغَّبخِذًَْ﴿ الَّيت بعَدىا:

حَّتَّ  - ﴾اٌزَّبئِجِنيَ اٌعَبثِذِّٓ﴿ قَال ِاقْ َرأ: - دون( مرفوعة، اإلمام ماذا قرأىا؟سامل )العابدون( أفضًا )اغبام
فستكون صبلة جدفدة استئنافّية، ولكّن اإلمام  ؛التَّائُِبون الَعابدونبدأنا اآلفة: فنحن إذا  .تكون وصفًا ؽبؤَّلء

الَّذفن فُوَصفون ّٔذه األوصاف: التَّائِِبٌَن اشُتى ا منهم أنفَسهم، ىؤَّلء ىم  قال لُو: إنَّ ىؤَّلء الَّذفن
فَ َقاَل أَبُو َجْعَفٍر َعَليِو السَََّلم: اَل تَ ْقَرأ إيَف آِخِر اآلفة، ...  ﴾اٌزَّبئِجٌَُْ اٌْعَبثِذًَُْ﴿ َثمَّ قَ َرأُت: - الَعاِبِدفن

َثمَّ قَال: إَذا رَأَيَت َىُؤاَلء ِبَهِذه اأَلْوَصاف َفِعْنَد إيَف آِخِر اآلفَة، ...  ﴾اٌعَبثِذِّٓاٌزَّبئِجِنيَ ﴿ َىَكَذا َوَلِكن ِاقْ َرأ:
ُهم أَنْ ُفُسُهم َوَأْمَواُلُهم، ثُمَّ قَالَ  اآلفات  - يَ ْعِني الرَّْجَعة - اإِلَمام - َذِلك يكونون ُىم الَِّذيَن ِاْشُترَِيت مِّن ْ

ث عن الرَّجعة َلة، َمن َماَت بُِعث َحتَّى يُ ْقَتل َثمَّ قَ  - تتحدَّ اَل أَبُو َجْعَفٍر: َوَما ِمن ُمْؤِمٍن ِإالَّ َوَلُو ِمْيَتة َوقَ ت ْ
ثت عنهم  - َوَمن قُِتل بُِعث َحتَّى َيُموت إذاً ىذه اآلفات أحُد مضاميِنها ىو ِف الرَّجعة، فهؤَّلء الَّذفن ربدَّ

ًَعْذاً  ٌُّْؤِِْننِيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُ ثِإََّْ ٌَيُُُ اجلَنَّخَ ُّمَبرٌٍَُِْ فِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ فََْمْزٌٍَُُْ ًَُّمْزٌٍََُْإَِّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ ا﴿سورُة التوبة: 

ىُُُ اٌَّزُِ ثَبَّعْزُُ ثِوِ ًَرٌَِهَ ىٌَُ اٌْفٌَْصُ عٍََْْوِ حَمّبً فِِ اٌزٌَّْسَاحِ ًَاإلِجنًِِْ ًَاٌْمُشْآِْ ًََِْٓ ؤًَْفََ ثِعَيْذِهِ َِِٓ اٌٍّوِ فَبعْزَجْشِشًُاْ ثِجَْْعِ

 نيَ اٌشَّاوِعِنيََٓ اٌغَّبئِحَِّٓ اٌْحَبِِذِّ اٌْعَبثِذجنيَاٌزَّبئِ﴿ وحبسب قراءة اإلمام الباقر: ﴾اٌزَّبئِجٌَُْ اٌْعَبثِذًَُْ۞اٌْعَظُُِْ 

، ىؤَّلء ىم الَّذفن ﴾ ٌِحُذًُدِ اٌٍّوِ ًَثَشِّشِ اٌُّْؤِِْنِنيَنيَاٌُّْنىَشِ ًَاٌْحَبفِظِ عَِٓ نيََٓ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًَاٌنَّبىَِّٓ آِِشِذِّاٌغَّبخِ
ؿبضوا اإليبان، إذا أردنا أْن نُ َعرّْف اؼباحضٌن لإليبان فهم ىؤَّلء حبسب ىذهّْ الرّْوافة وحبسب ىذا البيان وىذا 
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  .التفسًن
ر الُقرآَن بغًنِ  اٌب ذاك الَّذي فُ َفسّْ ٌاب كذَّ حدفِثهم، واِ كذاٌب، َكرُبت ِعمامُتو أم َصُغَرت، طالت غبيُتُو  وكذَّ

اً، كان قائدًا دفنّياً، أو مرجعًا تقليدفاِّ، أو َزعيمًا سياسيَّاً، أفَّاً   أم َقُصرت، َكثُرت ألقابُو أم قّلت، لَيس ُمهمَّ
ر الُقرآَن بغًِن حدفِثهم اب، ذاك الَّذي فُفسّْ اٌب كذَّ اٌب كذَّ اب، أولئك  كان، كذَّ اب كذَّ وبغًن َمنطِقهم، كذَّ

رون الُقرآَن اعتماداً  ابُون، والَّذفن فُفسّْ ابُون كذَّ رون الُقرآَن اعتماداً على تفسًِن الفخر الرَّازي ُىم كذَّ الَّذفن فُ َفسّْ
رون الُقرآن اعتمادًا على الطربّي واآلل ابون، والَّذفن فُفسّْ ابون كذَّ ابون  على تفسًِن سيّْد قطب كذَّ وسّي كذَّ

ابوان وأكثر من ذلك فَ ُهم ضاّلون  ة فقولون عنهم ىكذا، أُولئك كذَّ ابون، مهما كانت األظباء، األِئمَّ كذَّ
وُمضلّْون، وأكثر من ذلك فَ ُهم أضّر على ضعفاِء شيعِتنا من جيِش فزفد على اغُبَسٌن وأصحابو، وُىم ألعُن 

 من ِِشر.
والرِّوايُة َعْن َعبِد الرَّْحَمن اْبِن الَقِصير، َعن اإِلَماِم الَباِقر  - ات(َّل زلت أقرأ من )ـبتصر بصائر الدرج

تَلحظون ىذا التَّكرار والتأكيد على  - ﴾إَِّْ اٌٍّوَ اشْزَشٍَ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤٌََِْاٌَيُُ﴿ قَال: قَ َرأ َىِذِه اآليَة:
َتْدِري َمْن يُ ْعَنى أو َمن يَعِني؟ فقلُت: يُقاِتل ال ُمْؤِمُنون فيَ ْقتُ ُلون  فَ َقال: َىلْ  - أنَّ ىذه اآلفات ِف الرَّجعة:

َلك َويُ ْقتَ ُلون، فَ َقاَل: اَل، َوَلِكن َمْن قُِتَل ِمن اْلُمْؤِمِنين رُدَّ َحتَّى َيُموْت، َوَمْن َماَت رُدَّ َحتَّى يُ ْقَتل َوتِ 
ظباء الرَّجعة، والَكرَّة من أظباء الرَّجعة، واألوبة من أظباء الرَّجعة، الُقدرَة ىي من أ - الُقْدرَُة َفََل تُ ْنِكْرَىا

وللِعلم، ال َمعاُد من أظباء  - َوتَِلَك الُقْدرَُة َفََل تُ ْنِكْرَىا - والنَّشرة من أظباء الرَّجعة، إذًا القدرُة ىي الرَّجعة
الرَّجعة، ىذِه ُكلَّها وردت ِف الرّْوافات وِف األحادفث، الرَّجعة، والبعُث من أظباِء الرَّجعة، واغبشُر من أظباِء 

ولردّبا فبدو من بعض الروافات أنَّ النَّواصب الَّذي ظُبُّوا بالقدرفّة إمّبا ظُبّوا بذلك إلنكارِىم القدرَة أي 
 . !!جعةإلنكارِىم الرَّ 

ثَان َجِميَعاً َعن ُمَحمَّد ابِن ُمْسِلم، َقاَل: َسِمعُت َحْمَران اْبَن َأْعَين َوأَ  ب ىو أبو اػَبطَّا - بَا الَخطَّاب ُيَحدِّ
ثَان َجِميَعًا قَ ْبَل َأْن ُيْحِدَث  - ىذا اؼبلعون األجدع األسديّ  َسِمعُت َحْمَران اْبَن َأْعَين َوأَبَا الَخطَّاب ُيَحدِّ

يِو السَََّلم يَ ُقول: َأوَُّل َمْن تَ ْنَشقُّ اأَلْرُض أَبُو الَخطَّاب َما َأْحَدث ِمن َضََلل، أَن َُّهَما َسِمَعا أَبَا َعبِد اهلل َعلَ 
نْ َيا الُحَسيُن اْبُن َعِلّي، َوِإنَّ الرَّجعة لَيَست ِبَعامَّة َوِىي َخاصَّة اَل يَ ْرِجُع ِإالَّ مَ  ْن َمَحَض َعنو َويَرِجع ِإَلى الدُّ

ؼباحضون لإليبان واؼباحضون للشرك، ىو ىذا القانون، ا - اإِلْيَمان َمَحَضًا أو َمَحَض الشِّرَك َمْحَضاً 
اؼباحضون لإليباِن إْن كانوا قُِتلوا قبَل الرَّجعِة فإَّّنم يَبوتون ِف الرَّجعِة وَّل فُقَتلون، وإْن كانوا ماتوا قبل الرَّجعة 

 فإَّّنم سُيقَتلون ِف الرَّجعة، وِف الكرَّات، والكرَّات معناىا اغبروب.
ًٌََئِٓ لُزٍِْزُُْ فِِ ﴿ ِفي، َعْن أَِبي َجْعَفٍر َعَليِو السَََّلم، ُسِئَل َعْن قَ ْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ:َعْن َجاِبر ِاْبِن يَزِيد الُجعْ 
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فَ َقاَل: يَا َجاِبر أََتْدِري َما َسِبيُل اهلل؟ قُ ْلُت: اَل َواهلل ِإالَّ إَذا َسِمعُت ِمْنك، فَ َقاَل:  ﴾عَجًِِْ اٌٍّوِ ؤًَْ ُِزُُّْ
 ِبيِل َعلي  َوُذرِّيَِّتِو، َفَمن قُِتل ِفي َواَليَِتِو قُِتَل ِفي َسِبيِل اهلل َولَيَس َأَحٌد يُِؤِمُن ِبَهِذه اآليَة ِإالَّ الَقْتُل ِفي سَ 

َلٌة َوِميَتة أَنَُّو َمن  - ىذه النَّشرة أي الرَّجعة - أَنَُّو َمن قُِتل فَ يُ ْنَشر - ىؤَّلء الَّذفن ؿبضوا اإليبان - َوَلُو قَ ت ْ
فَ ُيعربَّ عن الرَّجعة بالكرَّة، وباألوبة، وبالنَّشرة،  - ل فَ يُ ْنَشر َحتَّى َيُموت َوَمن َمات يُ ْنَشر َحتَّى يُ ْقَتلقُتِ 

يَا َجاِبر  - وبالنَّشر، وباغبشر، وبالبعث، وبالقدرة، ىذه ىي أظباُء الرَّجعِة ِف أحادفِث أىِل بيِت العصمة
إذاً  - اَل َواهلل ِإالَّ إَذا َسِمعُت مِّْنك، فَ َقاَل: الَقْتُل ِفي َسِبيِل َعلي  َوُذرِّيَِّتوِ  أََتْدِري َما َسِبيُل اهلل؟ قُ ْلُت:

، والقتُل ِف َسبيِل اِ ىو الَقتُل ِف سبيِل عليٍّ صلواُت اِ وسَلُمو عليو.   سبيُل ا ىو عليّّ
  نذىب إيف فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي ُأكَمل حدفثي.

َّب ؤَُّّيَب اٌُّْذَّثِّشُ ﴿ َجاِبر ِاْبِن يَزِيد، َعن ِإَماِمَنا الَباِقر َصَلَواُت اهلِل َوَسََلُمو َعَليو، ِفي قَ ْوِل اهلِل َعزَّ َوجَّل: َعنْ 

اؼبدثّْر عنواٌن للرَّجعة، أَّل تَلحظون كم تكلَّم القرآُن عن الرَّجعة، وكم ُجِعل ؽبا ِمن أظباء  - ﴾لُُْ فَإَٔزِسْ ۞

يَ ْعِني ِبَذِلك  ،﴾لُُْ فَإَٔزِسْ ۞َّب ؤَُّّيَب اٌُّْذَّثِّشُ ﴿ِفي قَ ْوِل اهلِل َعزَّ َوجَّل:  - !؟ومن رموز وعناوفن وإشارات

زِّشاً َٔ ۞إَِّٔيَب ٌَئِحْذٍَ اٌْىُجَشِ ﴿ ُمَحمََّدًا َصلَّى اهلُل َعَليِو َوآِلو َوِقَياَمُو ِفي الرَّْجَعة يُ ْنِذُر ِفيَها، َوِفي قَ ْوِلِو:

إَِّٔيَب ٌَئِحْذٍَ ﴿ِف نفس السورة، إذا ذىبنا إيف سورة اؼبدثّْر ِف اآلفِة اػبامسة والثَلثٌن وما بعَدىا:  - ﴾ٌٍِّْجَشَشِ

 ﴾َٔزِّشاً ۞جَشِ إَِّٔيَب ٌَئِحْذٍَ اٌْىُ﴿ َوِفي قَ ْوِلِو: - ﴾ٌَِّٓ شَبء ِِنىُُْ ؤَْ َّزَمَذَََّ ؤًَْ َّزَإَخَّشَ ۞ َٔزِّشاً ٌٍِّْجَشَشِ ۞اٌْىُجَشِ 

ِف الرَّجعة، أُرِسَل لكافَّة  - ﴾إَِّٔب ؤَسْعٍَْنَبنَ وَبفَّخً ٌٍنَّبط﴿ يَ ْعِني ُمَحمَّدًا َنِذيرًا ِلْلَبَشِر ِفي الرَّْجَعة، َوِفي َقوِلو:
اؼبضمون النَّاس ولكافَّة اػبَلئق بشكٍل ِفعليٍّ وعمليٍّ ومباشٍر إمّبا ذلك فكون ِف الرَّجعة، وىذا ىو نفس 

ق ىذا النَّصر ؟ الَّذي مرَّ اغبدفُث عنو: )اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواََّله َوَعاِد َمْن َعاَداه َواَْنُصر َمْن َنَصَره(، مَّت فتحقَّ
 فتحّقق ِف الرَّجعة.

َلواُت اهلِل َعَليو َكاَن يَ ُقول: إنَّ َأِميَر اْلُمْؤِمِنيْن صَ  - ِم الَباِقرَعْن اإِلَما - َعْن أَِبي َجْعَفٍر، َصَلَواُت اهلِل َعَليو
ثّْر أي اؼبغطَّى، ألنَّ النَّيّب صّلى اُ عليو وآلو  - ِإنَّ ال ُمَدثِّر ُىو َكاِئٌن ِعنَد الرَّْجَعة ق، واؼبدَّ ََّلبُدَّ َأْن فَ َتَحقَّ

قائِق على حقيقِتها إيف إمام وسلَّم مل فكشف اغبقائَق كاملًة، النَّيبُّ صلَّى اُ عليو وآلو وسلَّم أَوَكل كشَف اغب
َزمانِنا حيُث تُفَتُح األبواُب وترتقي العقوُل، وحيُث ىُبرِج اإلماُم حقائَق العلِم وبعد ذلك تُتقَّى البشرفُّة إيف 

ِإنَّ  - مرحلِة الرَّجعة، وتأِت عمليُة اإلنذار الُكربى والبشارُة الُكربى ِف الدولِة اػباسبة، فقول أمًُن اؼبؤمنٌن:
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ٌت؟ فَ َقال َلُو ال ُمَدثِّر ُىو َكاِئٌن ِعنَد الرَّْجَعة، فَ َقاَل َلُو رَُجٌل: يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنين َأَحَياٌة قَ َبل الِقَياَمة ثُمَّ َموْ 
راٍت واهلِل َلَكْفَرٌة ِمن الُكَفر بَعَد الرَّْجَعة َأَشدُّ ِمن َكفَ  - ىناك حياة وموت قبل القيامة - ِعْنَد َذِلك: نَ َعم

َلَها فعين أنَّ الُكفَر بعد الرَّجعِة سيكوُن لُو ؾباٌل وِمساحٌة وُفسحٌة، وَفكون أشدَّ فبَّا قَبل الرَّجعة، لكن  - قَ ب ْ
َول كما  الفارق أنَّنا ما قبَل الرَّجعة ُكنَّا ِف جولِة الباطل، وما بعَد الرَّجعِة فنحُن ِف دولِة اغبقَّ بل ِف دولِة الدُّ

واهلِل َلَكْفَرٌة ِمن الُكَفر بَعَد الرَّْجَعة َأَشدُّ  - كفُر ِف أعَلى معانيِو ُّث فنتهيمًُن اؼبؤمنٌن، فيخرج العربَّ عنها أ
َلَها   .ِمن َكَفراٍت قَ ب ْ

ادق وىذا ىو  - ِإنَّ الَِّذي يَِلي ِحَساَب النَّاس قَ ْبَل َيوِم الِقَياَمِة الُحَسيُن ابُن َعليّ  - الرّْوافة عن إماِمنا الصَّ

، اإلفاُب واغبساُب َّل حصَر لُو، ِف غبظٍة من ﴾ثَُُّ إَِّْ عٍََْْنَب حِغَبثَيُُْ ۞إَِّْ إٌَِْْنَب إَِّبثَيُُْ ﴿أحُد مصادفِق 
غبظاِت فوم القيامة، ِف موقٍف من مواقِف فوم القيامة، اغبساب ىو اآلن جاري وفبقى ومظاِىرُُه كثًنة، ومن 

ِإنَّ الَِّذي يَِلي ِحَساَب النَّاِس قَ ْبَل َيوِم الِقَياَمِة  - و ما هبري ِف الرَّجعةاغبساِب ى صُبلة مظاىِر ىذا
اغبساُب والعقوباُت ِف  - الُحَسيُن ابُن َعلّي، فََأمَّا َيوُم الِقَياَمِة فَِإنَّما ُىو بَ ْعٌث ِإَلى الَجنَِّة َوبَ ْعٌث ِإَلى النَّار

هداء، إذًا كم ىناك من ارتباٍط وثيٍق بٌن المرحلِة ال َمعاد الدنيوّي كلُّ ذلك فكو  رَّجعِة ن على فِد سيّْد الشُّ
، أنتم، أنتم الشعرء والروادفد واػبطباء، ماذا تعرفون عن وبٌن اؼبشروع اغُبسيينّ  ؟! أنا أسأُل اغبسينيٌنّْ

جعة؟! أفن أنتم؟! ِف إيّْ الرَّجعة؟! ماذا تعرفون عن العَلقِة الوثيقِة الوطيدِة بٌن اؼبشروع اغبسييّن وبٌن الرَّ 
اٍه تسًنون؟! ِإنَّ الَِّذي يَِلي ِحَساَب النَّاس قَ ْبَل َيوِم الِقَياَمِة الُحَسيُن ابُن َعلّي فََأمَّا َيوُم الِقَياَمِة فَِإنَّما  - اذبّْ

  .ُىو بَ ْعٌث ِإَلى الَجنَِّة َوبَ ْعٌث ِإَلى النَّار

ادق قَال: ُيْكَسُرون ِفي الَكرَّة َكَما  ﴾ٌَََّْ ىُُْ عٍَََ اٌنَّبسِ ُّفْزَنٌَُْ﴿ َعزَّ َوَجلَّ: ِفي َقوِل اهلل - َعن ِإَماَمِنا الصَّ
فعين إيف حقيقِتو، وىذه ىي عملّية سبهيدفّة إيف مرحلِة  - ُيْكَسُر الذََّىُب َحتَّى يَ ْرِجع ُكلُّ َشيٍء ِإَلى ِشْبِهو

قَال: ُيْكَسُرون ِفي الرَّْجَعة، ُيْكَسُرون ِفي الَكرَّة َكَما ُيْكَسُر  ﴾نٌٌََََُّْْ ىُُْ عٍَََ اٌنَّبسِ ُّفْزَ﴿ - فوِم القيامة
ر أجزاؤه وتذوب ِف النَّار - الذََّىب  - َحتَّى يَ ْرِجع ُكلُّ َشيٍء ِإَلى ِشْبِهو - كما ُفَكسر، فعين كما ُتكسَّ

 اقتطُف لكم أحادفَث زُبربكم عن فعين إيف حقيقتو، وىذِه من قوانٌن الرَّجعة، كما قلُت قبَل قليل إنَّين
  ناِت الرَّجعِة وعن بعِض قوانيِنها.ؤو ش

ادق - ُمَحمَّد ابُن عبد اهلل ابن الُحَسين قَاَل: َدَخلُت َمع أَِبي َعَلى أَِبي َعبِد اهلل  - على إمامنا الصَّ
نَ ُهَما َحِديث، فَ َقاَل أَِبي أِلَِبي َعبِد اهلل ا - َفَجَرى بَ ي ْ َما تَ ُقول ِفي الَكرَّة؟ قَاَل: َأُقوُل  - دقلإلمام الصَّ

ِبَخْمٍس  ِفيَها َما قَاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ، َوَذِلَك َأنَّ تَ ْفِسيَرَىا َصاَر ِإَلى َرُسوِل اهلل قَ ْبَل َأْن يَأَِتي َىَذا الَحْرفُ 



  11/ ج لمتََّشي ع َمْعَنى ال د وِنَها ِمنْ  َعِقيَدة   ،الرَّجَعة  : 33 الَحَمَقة   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

 - م ما جاء ِف ىذه السورةأقرأ عليكفشًن إيف اآلفات الَّيت جاءت ِف سورة النازعات،  - َوِعْشرِين لَيَلةً 

ؤَئِنَّب ٌََّشْدًُدًَُْ فِِ ﴿ - َمرُدوُدون من الَردَّة والَردَّة ىي الكرَّة والرَّجعة - ﴾َّمٌٌٌَُُْ ؤَئِنَّب ٌََّشْدًُدًَُْ فِِ اٌْحَبفِشَحِ﴿

َب ىَِِ صَخْشَحٌ ًَاحِذَحٌ ﴿ - فهناك كرَّة - ﴾لَبٌٌُا رٍِْهَ إِراً وَشَّحٌ خَبعِشَحٌ ۞ ؤَئِزَا وُنَّب عِظَبِبً َّٔخِشَحً ۞اٌْحَبفِشَحِ   ۞فَئَِّّٔ

قَاَل: َأُقوُل ِفيَها َما َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ، َوَذِلَك َأنَّ  - اإلمام ُفشًن إيف ىذِه اآلفات - ﴾فَئِرَا ىُُ ثِبٌغَّبىِشَحِ
 ِبَخْمٍس َوِعْشرِين لَيَلة، َقوُل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ:تَ ْفِسيَرَىا َصاَر ِإَلى َرُسوِل اهلل قَ ْبَل َأْن يَأَِتي َىَذا الَحْرف 

نْ َيا َوَلم يَ ْقُضوا ُذُحْوَلُهم ﴾رٍِْهَ إِراً وَشَّحٌ خَبعِشَحٌ﴿ حول ىي الثَّارات أو اغبقوق - إَذا رََجُعوا ِإَلى الدُّ  - الذُّ

أيُّ َشيٍء َأرَاَد ِبَهَذا؟  ﴾فَئِرَا ىُُ ثِبٌغَّبىِشَحِ ۞ًَاحِذَحٌ  فَئََِّّٔب ىَِِ صَخْشَحٌ﴿ فَ َقاَل َلُو أَِبي: يَ ُقوُل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ:
ُهم َوَماَتت األَْبَداُن بَِقَيت اأَلْرَواُح َساِىَرًة اَل تَ َنام َواَل َتُموت وىذا أفضاً من َقوانٌن  - فَ َقاَل: إَذا انْ ُتِقَم ِمن ْ

ُهم َوَماَتت  - الرَّجعة  .األَْبَدان بَِقَيت اأَلْرَواُح َساِىَرًة اَل تَ َنام َواَل َتُموتفَ َقاَل: إَذا انْ ُتِقَم مِّن ْ

ٌَََّْ ﴿ واآلفات الَّيت تسبقها: ﴾َّمٌٌٌَُُْ ؤَئِنَّب ٌََّشْدًُدًَُْ فِِ اٌْحَبفِشَحِ﴿اآلفات الَّيت جاءت ِف سورة النَّازعات: 

وُىناك ىزٌَّة، واغبدفث ىنا ىو عن أعداِئهم  فوم ترجف الرَّاجفة، ُىناك مطٌر وُىناك صيحةٌ  ﴾رَشْخُفُ اٌشَّاخِفَخُ
 ِف بَرىوت، ولكنَّهم وُبَشرون إيف الُكوفة، إيف النَّجف.

ثتنا بتفصيٍل، أقرأُ عليكم ما جاء ِف )حبار األنوار(، فنقل لنا ىذه الرّْوافة عن كتاب زفٍد النَّرسي  الرّْوافات حدَّ
ة عن إما ادقوىو من األصول، من أصول أصحاب األَِئمَّ قَاَل: َسِمْعُتُو يَ ُقول: إَذا َكاَن َيوم  - ِمنا الصَّ

َأَمَر اهلُل رْضَوان َخاِزَن الِجَنان َأْن يُ َناِدي ِفي  - ُفِشًُن ِإيَف َعيد الفطر واألضحى - الُجُمَعة َوَيوَما الِعْيِدَين
اآلخرة، ىذا اغبدفث ىنا ىو عن اعبِنان اغبدفث ىنا ىو عن اعبِنان، ليس اعبِنان الَّيت ِف  - َأْرَواِح اْلَمْؤِمِنين

الربزخيَِّة ما بعَد اؼبوت، ُىناك جنان برزخيَّة وىي من جناِن الدنيا، وُىناك اعبنان الَّيت تتجلَّى ِف الرَّجعة، 
لّْ فاعبِناُن الربزخيَّة ىي من جناِن عامَل الدنيا، وجناُن الرَّجعة ىي من ِجناِن عامل الدنيا، ورضوان ىو َخازُِن كُ 

َأَمَر اهللُ رْضَوان َخاِزَن الِجَنان َأْن يُ َناِدي ِفي َأْرَواِح اْلَمْؤِمِنين َوُىم ِفي َعَرَصاِت الِجَنان ِإنَّ اهلل  - اعبنان:
نْ َيا ثُمَّ يََأُمُر اهلل ِرضْ  َوان َأْن يَأِتي ِلُكلِّ َقْد َأِذَن ِلُكم الُجْمَعة بِالزِّيَارَة ِإَلى َأَىالِيُكم َوَأِحبَّاِئُكم ِمن َأْىِل الدُّ

قطعًا ليس اغبدفث عن ناقة من ىذِه النّْياق الَّيت نَعرِفها، اغبدفث عن أرواح،  - ُروٍح بَِناَقٍة ِمْن نُوِق الَجنَّة
ثُمَّ يََأُمُر اهلل  - فهل األرواح حباجة إيف نِياق وأباعر؟ ولكن ىذِه َوسيلة من َوسائل اَِّلنتقال والتواصل

ٍة يَأِتي ِلُكلِّ ُروٍح بَِناَقٍة ِمْن نُوِق الَجنَّة َعَليَها قُ بٌَّة ِمن زَبَ ْرَجَدٍة َخْضَراء ِغَشاُؤَىا ِمن يَاُقوَتٍة َرِطبَ  ِرْضَوان َأنْ 
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اإلمام حٌن فصف ىذِه األشياء ّٔذِه األوصاف فُرفد أْن فقول بأنَّكم َّل تستطيعون أْن تتصوَّروىا،  - َصْفَراء
األوصاف ليست ؽبا عَلقة حبقيقِة اغبال فيما لو اطّلعنا على حقاِئق األحوال، لو لكن َّل فعين أنَّ ىذِه 

اطلعنا على اغبقائق لوجدنا أنَّ ىذه الكلمات وىذه العناوفن رموٌز ؽبا دَّللٌة ُتشًن إيف حقائِق تِلك الُنوق أو 
ا ِمن يَاُقوَتٍة َرِطَبٍة َصْفَراء َعَلى الن ُّْوِق َعَليَها قُ بٌَّة ِمن زبَ ْرَجَدٍة َخْضَراء ِغَشاُؤىَ  - َحقائق تِلك اؼبوضوعات

َعَلى الن ُّْوِق ِجََلٌل َوبَ َراِقع ِمن ُسْنُدِس الِجَنان َوِاْسَتبَ َرِقَها فَ َيرَكُبون  - ِجَلل أي َأغطية - ِجََلٌل َوبَ َراِقع
الُدّر  - الرَِّطب َتَضيُء َكَما َتِضيُء الَكَواِكب الُدرِيَّةتِلَك النُّوْق َعَليِهم ُحَلُل الَجنَّة َمتُ وَُّجون بِِتيَجاِن الدُّرِّ 

دف َفكوُن رطباً، فعين جدفداً مل فتلَّوث على َلَمَعانِو،  الرَّطب، فعين اللؤلؤ، اللؤلؤ حٌن لُبرِجُو من داخِل الصَّ
ُتِضيء الَكَواِكب الُدرِيَّة ِفي َجوِّ  َمتُ وَُّجون بِِتيَجاِن الدُّرِّ الرَِّطب ُتَضيء َكَما - ىذا اؼبراد من الُدّر الرطب

احة الَّيت فُراد ؽبم أْن هبتمعوا  - السََّماء ِمن قُ ْرِب النَّاِظِر ِإلَيَها اَل ِمَن البُ ْعد فَ َيْجَتِمُعون ِفي الَعْرَصة ِف السَّ
َرائِيل ِمْن َأْىِل السََّماَوات َأْن َيْستَ ْقِبُلوُىم ف َ  - فيها َتْستَ ْقِبُلُهم َمََلِئَكُة ُكلِّ َسَماء َوُتَشي َِّعَهم ثُمَّ يَأُمُر اهلل َجب ْ

تَلحظون؟  - َمََلِئَكُة ُكلِّ َسَماٍء ِإَلى السََّماِء اأُلْخَرى فَ يَ ْنزُِلون ِبَواِدي السَََّلْم َوُىو َواٍد ِبَظْهِر الُكْوَفة
  .نات اؼبرتبطة بالرَّجعة، صبيع الرَّاجعٌنؤو صبيع األرواح، صبيع الش

َلم، اؼبدار ىناك عند عليٍّ ِف النَّجفاؼبيع  - اُد األكرب ما بٌن رسول ا وسيّْد األوصياء ىو ِف وادي السَّ
ُروا َأَىالِيِهم فَ يَ ْنزُِلون ِبَواِدي السَََّلْم َوُىو َواٍد ِبَظْهِر الُكْوَفة، ثُمَّ يَ تَ َفرَُّقون ِفي البُ ْلَدان َواأَلْمَصار َحتَّى يَ ُزوْ 

نْ َيا َوَمَعُهم َمََلِئَكة َيْصرُِفون ُوُجوَىُهم َعمَّا َيْكَرُىون النََّظَر ِإلَيو ِإَلى َما الَِّذيَن َكا نُوا َمَعُهم ِفي َداِر الدُّ
َويَ ُزوُرون ُحَفَر األَْبَدان َحتَّى َما إَذا َصلَّى  - قبورىم الَّيت ُدِفنوا فيها - ُيِحبُّون َويَ ُزوُرون ُحَفَر األَْبَدان

ُىمالنَّاس وَ  نْ َيا ِإَلى َمَنازِِلهم ِمْن ُمَصَلَّ نَاَدى ِفيِهم  - بِاعتبار اعبمعة وباعتبار صَلة العيد - رَاَح َأْىُل الدُّ
َرائِيل بِالرَِّحيل ِإَلى ُغُرفَاِت الِجَنان فَ يَ ْرَحُلون، قَاَل: فَ َبَكى رَُجٌل ِفي اْلَمْجِلس، فَ َقال: ُجِعْلُت ِفَداك  َجب ْ

َما َحاُل الَكاِفر؟ فَ َقاَل أَبُو َعبِد اهلل: أَْبَداٌن َملُعوَّنٌَة َتحَت الث ََّرى ِفي ِبَقاِع النَّار َوَأْرَواٌح َىَذا لْلُمْؤِمن فَ 
َباِت الَخِبيثَات اْلَمْلُعونَات مركبات اػببيثات  - َخِبيَثٌة َمْسُكونٌَة ِبَواِدي بَ َرُىوت ِمْن بِْئر الِكْبرِيت ِفي ُمرَكَّ

يُ َؤدِّي َذِلَك الَفَزُع َواأَلْىَوال ِإَلى األَْبَداِن اْلَمْلُعونَة الَخِبيَثة  - اؼبركبات اػببيثة اؼبلعونة اؼبلعونات، فعين
ِعَرة َوتِْلَك َتحَت الثَّرى ِفي ِبَقاِع النَّار َفِهي ِبَمْنزَِلة النَّاِئم إَذا رَأى اأَلْىَوال َفََل تَ َزاُل تِْلك األَْبَدان َفزَِعًة زَ 

بًَة بِأَنْ َواِع الَعَذاب ِفي أَنْ َواِع اْلُمرَكََّبات اْلَمْسُخوطَاْت اْلَمْلُعونَات اْلَمْصُفوفَاِت َمْسُجونَاتٌ اأَلرْ   َواح ُمَعذَّ
َعِث قَاِئِمَنا فَ َيْحُشُرَىا اهلل ِمْن تَلَك اْلُمرَكََّبات فَ ُتردُّ ِفي ا َدان َوَذِلك ألَبْ ِفيَها اَل تَ َرى َرْوَحاً َواَل رَاَحًة ِإَلى َمب ْ

فَ ُتْضَرُب َأْعَناقُ ُهم ثُمَّ َتِصيُر ِإَلى النَّار أََبَد اآلِبِدين  - لنَّشرات ىي الكرَّات والرَّجعاتا - ِعند النََّشَرات
اِىرِين  تَلحظون ىناك تناسق واضح ِف األحادفث والرّْوافات، واألحادفث فشرُح بعُضها بعضاً. - َوَدْىَر الدَّ
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 - ﴾لٌٍُُةٌ ٌََِّْئِزٍ ًَاخِفَخٌ ۞رَزْجَعُيَب اٌشَّادِفَخُ  ۞ ٌَََّْ رَشْخُفُ اٌشَّاخِفَخُ﴿ من سورة النازعاتأعود إيف اآلفات 

ثْصَبسُىَب ؤَ ۞لٌٍُُةٌ ٌََِّْئِزٍ ًَاخِفَخٌ ﴿ - ىناك ىزَّةٌ  - ﴾لٌٍُُةٌ ٌََِّْئِزٍ ًَاخِفَخٌ﴿ - ىناك رجفة، وىناك مطر

فَئََِّّٔب  ۞لَبٌٌُا رٍِْهَ إِراً وَشَّحٌ خَبعِشَحٌ  ۞ ؤَئِزَا وُنَّب عِظَبِبً َّٔخِشَحً ۞ٌََّشْدًُدًَُْ فِِ اٌْحَبفِشَحِ مٌٌٌَُُْ ؤَئِنَّب ّ ۞ خَبشِعَخٌ

ادق؟ .﴾فَئِرَا ىُُ ثِبٌغَّبىِشَحِ ۞ىَِِ صَخْشَحٌ ًَاحِذَحٌ  ُهم َوَماَتت األَْبَدان  - فماذا قال إمامنا الصَّ إَذا اَنْ ُتِقَم مِّن ْ
ِف ىذا العذاب الَّذي مرَّت اإلشارة إليو والَّذي سيستمرُّ بعد  - بَِقَيت اأَلْرَواح َساِىَرًة اَل تَ َنام َواَل َتُموت

  ذلك إيف عذاِب فوم القيامة.
يَِلمي، َعْن أَبِيو، قَاَل: َسأَلُت أَبَا َعبِد اهلل َعن َقوِل اهلِل َعزَّ َوجَ  فعين  - لَّ َعن ُمَحمَّد اْبن ُسَليَمان الدَّ

ًَإِرْ لَبيَ ﴿اؼبضمون الَّذي ورد ِف اآلفة وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكاً، فشًن إيف اآلفة الَّيت ِف سورة اؼبائدة: 

، ﴾ُْ ُّؤْدِ ؤَحَذاً ِِّٓ اٌْعَبٌَِّنيَوُُ َِّب ٌٌَُِعََ ٌِمٌَِِْوِ َّب لٌََِْ ارْوُشًُاْ ِٔعَّْخَ اٌٍّوِ عٍََْْىُُْ إِرْ خَعًََ فِْىُُْ ؤَٔجَِْبء ًَخَعٍََىُُ ٌٍُُِّوبً ًَآرَب
ائل ىنا َّل فسأل عن نصّْ اآلفة بل عن مضمون اآلفة َوَجَعَلُكم أَنِْبَياء َوَجَعَلُكم ُمُلوَكاً، فَ َقال:  - فعين السَّ

السَََّلم، قَال: فَ ُقلُت: َوَأيُّ ُمِلٍك األَنِْبَياُء َرُسول اهلل َوِإبْ َراِىيم َوِإْسَماِعيل َوُذرِّي َُّتُو َواْلُمُلوُك األَِئمَّة َعَليُهم 
ىذا ىو اؼبلك العظيم  - فَ َقاَل: ُمْلُك الَجنَِّة َوُمْلُك الَكرَّة - ما ىو ىذا اؼبلك الَّذي أُعطيُتم؟ - ُأْعِطيُتم؟

أنبّية الَّذي أعطي ؽبم صلواُت اِ وسَلمُو عليهم أصبعٌن والَّذي َّل ُفسَلبونو كما مرَّ اغبدفث، أَّل تَلحظون 
د؟ ِف ُكلّْ َتفاصيل اآلفات، ِف ُكلّْ تفاصيل األصول  ٍد وآل ؿُبَمَّ عقيدة الرَّجعة ِف كلّْ تفاصيل فكِر ؿُبَمَّ

 العقائدفة َتظهُر لنا عقيدُة الرَّجعة.
ي - ِفي َقوِلوِ  َليُهم السَََّلم ِفي َواألَِئمَّة عَ يَعِني َأِميَر اْلُمْؤِمِنين  ﴾ًَُّشِّْىُُ آَّبرِو﴿ - فَنُقل ىنا عن تفسًن الُقمّْ

فٍََُْ َّهُ ﴿ َأي َجَحدنَا ِبما َأْشرَْكَناُىم ﴾فَئِرَا سَؤًَْىُُ لَبٌٌُا آَِنَّب ثِبهللِ ًَحْذَه ًَوَفَشَْٔب ثَِّب وُنَّب ثِوِ ُِشْشِوِني﴿ الرَّْجَعة

بًن إيف ما جاء ِف سورِة غافر، ِف اآلفة الرَّابعة والثَّمانٌن وما ُفشًن ّٔذِه التعا - ﴾َّنفَعُيُُْ إِميَبُٔيُُْ ٌََّّب سَؤًَْا ثَإْعَنَب

فٍََُْ َّهُ َّنفَعُيُُْ إِميَبُٔيُُْ ٌََّّب سَؤًَْا ثَإْعَنَب  ۞ فٍَََّّب سَؤًَْا ثَإْعَنَب لَبٌٌُا آَِنَّب ثِبٌٍَّوِ ًَحْذَهُ ًَوَفَشَْٔب ثَِّب وُنَّب ثِوِ ُِشْشِوِنيَ﴿بعدىا: 

فَئِرَا سَؤًَْىُُ لَبٌٌُا آَِنَّب ثِبهللِ ًَحْذَه ًَوَفَشَْٔب ثَِّب وُنَّب ﴿ ؛ ﴾اٌَّزِِ لَذْ خٍََذْ فِِ عِجَبدِهِ ًَخَغِشَ ىُنَبٌِهَ اٌْىَبفِشًَُْ عُنَّذَ اٌٍَّوِ

ثَإْعَنَب عُنَّذَ اٌٍَّوِ اٌَّزِِ لَذْ خٍََذْ فِِ فٍََُْ َّهُ َّنفَعُيُُْ إِميَبُٔيُُْ ٌََّّب سَؤًَْا ﴿، َأي َجَحدنَا ِبما َأْشرَْكَناُىم ،﴾ثِوِ ُِشْشِوِني
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ىذا أفضًا قانون من قوانٌن الرَّجعة وىو أّن الَّذي َّل فؤمن ّٔا قبل أْن  - ﴾عِجَبدِهِ ًَخَغِشَ ىُنَبٌِهَ اٌْىَبفِشًَُْ
َة ِف ذل حيح، فبعد أن فرى أمًَن اؼبؤمنٌن واألئمَّ ك الوقت ِف تكون، وأنَّ الَّذي مل فكن على الطرفق الصَّ

عيو من عقيدٍة ِف ذلك الوقت، ىذه ىي  عيو من إيباٍن وما فدَّ مرحلِة الرَّجعِة إذا رجع، حينئٍذ َّل فنفعو ما فدَّ
 قوانٌُن الرَّجعة وؽبا تفاصيل.

ْحَخَ ثِبٌْ﴿ َعْن َجِميل اِبن َدرَّاج، َعن اإِلَماِم الصَّاِدق، ِفي قَ ْوِلو تَ َعاَلى:  ﴾حَكِّ رٌَِهَ ٌََُّْ اٌْخُشًُجٌَََِّْ َّغَّْعٌَُْ اٌصَّْ
بعة واألربعٌن ماذا اآلفات الَّيت ِف سورة ق، من اآلفة اغبادفة واألربعٌن إيف اآلفة الرَّا - قَاَل: ِىي الرَّْجَعة

 ۞ حَكِّ رٌَِهَ ٌََُّْ اٌْخُشًُجٌَََِّْ َّغَّْعٌَُْ اٌصَّْْحَخَ ثِبٌْ ۞ًَاعْزَِّعْ ٌَََّْ ُّنَبدِ اٌُّْنَبدِ ِِٓ َِّىَبٍْ لَشِّتٍ ﴿ - تقول اآلفات؟

ِف الرّْوافات عن  ،﴾ٌَََّْ رَشَمَّكُ اٌْإَسْضُ عَنْيُُْ عِشَاعبً رٌَِهَ حَشْشٌ عٍََْْنَب َّغِريٌ ۞إَِّٔب َٔحُْٓ ُٔحِِْْ ًَُِّْٔذُ ًَإٌَِْْنَب اٌَّْصِريُ 

ق األرض ِف الرَّجعة ق ىو تشقُّ ة ىذا التشقُّ ىنا ظبيت  ،﴾رَشَمَّكُ اٌْإَسْضُ عَنْيُُْ عِشَاعبً رٌَِهَ حَشْشٌٌَََّْ ﴿ ،األَِئمَّ

فالرَّجعة َحشٌر، والرَّجعة َنشٌر، والرَّجعة بَعٌث، والرَّجعة َحياٌة بعَد  ،﴾رٌَِهَ حَشْشٌ عٍََْْنَب َّغِريٌ﴿ ،الرَّجعة باغبشر
  .موت، والرَّجعة َمعاٌد دنيوّي، والرَّجعة َكرٌَّة، والرَّجعة أَْوبةٌ 

ُكّل ىذِه الَعناوفن واإلشارات وردت ِف الكتاب الكرًن، ووردت ِف أدعيِتهم وِف زفاراُِتم وِف روافاُِتم، 
وىناك تفاصيل أخرى كثًنة َّل فكفي الوقت لبياَِّنا بكلّْ دقائِقها وجزئّياُِتا، لكنَّين َأِعدُكم إْن شاء ا تعايف 

زّي، الربنامج اؼبركزّي األسبوعّي للقناة سيكوُن ِف شؤوِن إماِم إْن َسَنحت الفرصة ِف برناؾبنا األسبوعي اؼبرك
زماننا صلواُت ا وسَلمُو عليو، والرَّجعُة ىي من شؤوناِت إماِم زمانِنا، سيكون اغبدفث عن ىذِه التفاصيل 

 م. وعن ىذِه اعبُزئّيات ِف ذلك الربنامج إن ُوفّْقُت لذلك. أذىب إيف فاصل وبعد الفاصِل أعوُد إليك
مة وِف  مت ِف اغبلقاِت ال ُمتقدّْ اػُبَلصُة الَّيت يُبكنين أْن َأضعها َبٌن أَفدفكم بعَد ُكلّْ ىذِه الَبيانات الَّيت تقدَّ

رففة فيما  ىذه اغبلقة بشكل موجز وسرفع: ثْت عنها َكلماُُتم الشَّ ؾُبرفات أىّم اغبوادث والوقائع الَّيت رَبدَّ
رفف وِف َشهِر صُبادى فرتبط بالرَّجعِة، وبالَكرَّة ، وباألوبة، وبسائر اؼبصطلحات األخرى، قبَل الظهور الشَّ

رفف حبسب التقاوًن اؼبتعارفة اآلن عندنا، حبسب التقوًن اؼبتعارف أنَّ  نة الَّيت َتسبُق الظهور الشَّ الثَّانية ِف السَّ
نة تبدأ ِف َشهِر ؿبرَّم، ِف شهِر صُبادى الثَّانية قبل ؿُبرَّم  نة السَّ القادم، ُمرادي ؿُبرَّم القادم ؿُبرَّم القادم للسَّ

القادمة الَّيت فكوُن فيها ظهور اإلمام، َمطٌر َغزفٌر َوَوفًن ىبتلُف عن ُكلّْ َمطٍر رآُه النَّاس فنَسِكُب ىذا اؼبطر 
النَّجِف  على أرِض النَّجف، فيخرُج األخياُر من قبورِىم وبملون السيوَف على عواتِقهم َفسًنون ِف ِسَككِ 

 والكوفة.
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ل صُبادى الثَّانية إيف اليوم العاشر  ُر النَّاس بكرَِّة أمًِن اؼبؤمنٌن، اؼبطر فبدأ من أوَّ وَصيحٌة ِف َشهِر رجب تُبشّْ
ُر بكرَّة عليٍّ وِف اليوم الثَّاين صيحُة إبليس الَّيت تكوُن َسبباً لفتنة  من شهر رجب، وَصيحٌة ِف شهر رجب تُبشّْ

يحُة الُكربى ِف  ُيصّدقون الثَّانيَة وفرفضون األويف.الكثًنفن ف وتتوايف األحداث إيف صيحة شهر رمضان، الصَّ
اليوم الثَّالِث والعشرفن من َشهِر رمضان ِف فوم اعبمعة عند الفجر، إيف أْن َفظهر إماُم زمانِنا صلواُت اِ 

اغبون من اؼبؤمنٌن لُنصرتُِو ىبرجون من ربت الثَّرى وسَلمُو عليو وفَرَتفَع نداؤه بٌن الرُّكِن واؼبقام، وفبدأ  الصَّ
ُر اؼبسجَد النبويَّ من قَ تَ َلِة الزَّىراء ووُبَاَكمون  شيئًا فشيئاً، أفواج بعد األفواج، وفتَّجُو اإلماُم إيف اؼبدفنة فُطهّْ

عٌة عرفضٌة وىي الَّيت أشرُت ؿُباَكَمًة ـُبتصَرة، التفصيل مذكور ِف الرّْوافات وبعد ذلك تكون ىناك ؿباكمٌة واس
ل ىذه اغبلقة.  إليها ِف أوَّ

وىناك ؾبموعات كمجموعٍة ذكَرُتا الرّْوافات  !ُىناك من األموات األخيار تنشقُّ األرض عنهم فيعودون!
وىي ؾبموعة السبعة والعشرفن، ىؤَّلء ىُبرُِجهم اإلماُم بنفسِو، وىم آّموعة الَّيت فيها سلمان ومالك األشُت 

مان منشورًا لإلماِم ! ًُن ىذه األظباء!وغ ٌد وعليّّ صلَّى ا عليهما وآؽِبما حاضران ِف جبل رضوى فُقدّْ ؿُبَمَّ
ة ِف ! اؼبهديّْ الذي فأخذ اؼبنشوَر وبعد ذلك فُعِلُن نداَءه بٌن الرُّكِن واؼبقام! ة حاضرون، حضور األئمَّ األِئمَّ

مات  البُدَّ من الرَّجعة، نظاُم اإلمامة سيختلف، ليس كنظام اإلمامِة )ىذه اؼبرحلة اعبدفدة، ِف مرحلة ُمقدّْ
ابقة، إذ سيكونون موجودفن ولكن ُكلُّ إماٍم نَاطٍق والبُدَّ من إماٍم صامتٍ  ة السَّ ( كما مرَّ ِف حياة األَِئمَّ

 ! واحٍد منهم فكوُن موجوداً حبسِب كرَّتِو!
 ظهوٌر للقضاِء على الَشّر.  ؛والكرَّةُ ، ىي أعلى مراتب الرَّجعة ؛ُىناك كرَّات وىناك أوبات: األوبةُ 

والرَّجعة: ِمساحٌة واسعٌة تلتقي فيها ُكلُّ اغبضارات والعوامل والشعوب واألمم الَّيت تعيش ِف ىذا الفضاء 
ل، كبُن ن ُ  ُر بطرفقٍة الفسيح، سنتواصل معهم، العقول تُتقَّى، والعلوم واؼبعارف تتَِّسع، الثَّقافات تتبدَّ َفكّْ

هادة ومشارُب الغيب، ُنَلقي  أخرى، الذَّكاُء ِف أعلى مستوفاتِو ننظُر إيف األمور فتساوى عندنا مشارُب الشَّ
ثنا أنَّ اإلماَم  اؼبَلئكَة ونستمُع إيف أحادفِثهم وأخبارِىم، قد فتعّلمون مّنا وقد نتعلَّم منهم، الرّْوافات رُبدّْ

 !!شيعتِو، كَبُن أمام عامٍل جدفد لى اؼبَلئكِة منفَنِصُب ُقضاًة وأُمراَء ع
هداء، وفكوُن عليّّ َحاضرًا وتبدأ  فقٌن ومع الشُّ ل ىبرج اغُبَسٌُن مع الصدّْ وبعد مرحلة اغبكم اؼبهدوّي األوَّ

ة، كما مرَّت الرّْوافة بأّن اغُبَسٌن ى و الَّذي اؼبرحلة اغُبسينيَُّة وفَبقى ىو اغباكم على النَّاس اغبكومة العامَّ
ٍة وباسُبها إماُمها. ا ِف فوِم القيامِة َفُكلُّ أُمَّ وتُتقَّى الرَّجعُة ِف كرَّاُِتا وأوباُِتا  وُباسب النَّاَس قَبَل فوِم القيامة، وأمَّ

َول تأِت الدولُة اػباسبُة جنَُّة َعدن، فتتحوَُّل اغبياُة إيف ج َول، وبعَد دولِة الدُّ نٍَّة دبعناىا حَّتَّ نصَل إيف دولِة الدُّ
ٍد صلَّى ا عليو وآلو مّدُُتا طبسون ألف سنة، وبعَدىا فرتفُع األطهاُر وبعَد األطهاِر  الكامل، وَدوَلُة ؿُبَمَّ

اعِة ُُثَّ فوُم القيامِة.  أشراطُ   السَّ
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ٌص َسرفٌع وُموجٌز عن أحداِث الرَّجعة، صحيٌح أنَّين أغمضُت عن كثًٍن من التفاصيل ألنَّ  ين أردُت ىذا ُملخَّ
لة الَّيت فتشعَُّب فيها  أْن أنقل لكم صورًة، َّل ىي بال ُمجملة حبيث تضيُع ُكلُّ التفاصيل، وَّل ىي بال ُمفصَّ
اغبدفث كثًناً وكثًناً وكثًناً وتكثُر اغبلقات، ومع ذلك فاغبلقات كانت كثًنًة وما ىي بالقليلة، لكنَّين حاولُت 

ن كي أضَع بٌن أفدفكم ماذا فقول الكتاُب والعُتُة عن ىذه  اإلهباز وحاولُت اَّلختصاَر بقدِر ما أسبكَّ
ٍد َصلواُت اِ وسَلمُو  فنيَُّة ال ُمجانِفُة وال ُمناِفرة واؼبضادَُّة ؼبنهِج آِل ؿُبَمَّ ستُنا الدّْ العقيدة، وماذا تقول مؤسَّ

 .نذىب إيف فاصل وبعد الفاصِل أعود إليكم َكي ُأكِمل اغبدفث عليهم أصبعٌن.
تاِن أرفُد أْن ُأشًن إليِهَما وأَُِّنِي اغبََلَقة:  نقطتاِن ُمِهمَّ

ًا بٌن اؼبشروع  النُّقطة األولى: رففة، ُىناك تراُبٌط ِمفصليّّ واضٌح ِجدَّ من خَلل عرِض ىذِه األحادفث الشَّ
التدب َُّر ِف اؼبوضوِع ُأشًُن إيف َمَلمح ىذا الُتابط اؼبفصلّي بشكٍل سرفع وأترك ! ! العاشورائي وبٌَن الرَّجعة

عاء اؼبروّي عن إماِمنا اغَبسن الَعسكرّي والَّذي فُقَرأ ِف اليوم الثَّالث من شهر شعبان  إليكم: مرَّ علينا ِف الدُّ
َرة، سيِّْد األسرة، اؼبمدود  هداء، مرَّ علينا الُتاُبط واضحًا ِحٌن َكان اغبدفُث عن قَتيل الَعب ْ ِف وَّلدِة سيِّْد الشُّ

ض عن قَتلِو، ِبرجَعِتو َورجعِة أوَّلدِه وأوليائِو لكي بالنُّ  ض عن قتلِو، بأيّْ شيء؟ ال ُمعوَّ صرة فوَم الَكرَّة، َواْلُمعوَّ
ن؟ ما ىو الثَّمن؟ وما  فأخذوا الثَّار، فالدعاء بٌنَّ بأنَّ الرَّجعَة ىي ِعَوٌض من ا ِلقتِل اغُبَسٌن، من ىو ال ُمَثمّْ

ُن ىو ا! واْلُمْثَمن ىو قَتُل اغُبَسٌن! والثَّمن ىو الرَّجعة! ىو ال ُمْثَمن؟ اْلُمثَ   مّْ
ن وَصاِحُب الثَّمن ىو ا،  د؟ فاْلُمَثمّْ إذًا كم ىي قيمة الرَّجعة عند ا؟ وكم ىي قيمة الرَّجعة عنَد آل ؿُبَمَّ

قَتُل اغُبَسٌن،كم شَبَنُو؟ ا هبعل لُو ِعوضاً ىو الَّذي فدفُع الثَّمن، وىو الَّذي شَبَّن ىذا اْلُمْثَمن، اْلُمْثَمن ىنا 
م، فَدُم اغُبَسٌن َّل شَبَن لُو! وحَّتَّ قتُل اغُبَسٌن َّل شَبَن لُو من منظورِنا  شَبنًا للقتل أي لعملّية القتل وليس للدَّ

ا أنَّ ا سبحانو وتعايف جعَل َلُو عطاًءا، ما ىو ىذا العطاء؟ ىو ُكلُّ َشيء،  فالرَّجعُة ُمرتبطٌة بكلّْ ادود، أمَّ
َشيء، مرتبطٌة باآلخرة واآلخرة تعين ُكلَّ شيء، فالرَّجعُة ِعَوٌض من ا ِلقتِل اغُبَسٌن، ومرَّ ُكلُّ َذِلك َعَلينا، 

ثُ  هداء وُبدّْ ، ومرَّت علينا الرّْوافة وفيها سيُّْد الشُّ  والرَّجعُة أساٌس ومضموٌن ُبيِن عليِو اؼبشروُع العاشورائيُّ
م فُقَتلون  أنصارَُه عن قَتِلهم وعن رجعِتهم، وكيف أنَّ َرسول ا صلَّى اُ عليو وآلو قد عِهَد لُو بذلك، أَّنَّ
مة، وَّل ؾباَل إلعادُِتا  وبعد ذلك فَرجُعون مع ُكلّْ تلك التفاصيل الَّيت مرَّت اإلشارة إليها ِف اغبلقة اؼبتقدّْ

اً: من أنَّ الَّذي فلي ِحساب النَّاس قَبل فوم وذكرِىا مرًَّة أخرى، ومرَّت علينا ق بل قليل الرّْوافة الواضحُة ِجدَّ
ا ِف فوم القيامة فبعٌث إيف اعبنَِّة أو بعٌث إيف النَّار، فالَّذي فلي ِحَساب النَّاس، واؼبراد  القيامة ىو اغُبَسٌن، أمَّ

رورة أن فَِقف ال ُمحَ  اَسُب أمام ال ُمَحاِسب! الَّذي فَلي ِحساَب ىنا من اغِبساب ِبكلّْ أبعاده، ليس بالضَّ
النَّاس قبَل فوِم الِقيامة ىو اغُبَسٌن، وىذه القضيَّة مرتبطة بنفس اؼبشروع العاشورائي واؼبوضوُع ُمرتبٌط بقتل 

هداء وبالتعوفض اإلؽبي، إيف غًِن ذلك من اإلشارات والرموز والتفاصيل الَّيت َوردت ِف زفارات سيّْ  د سيّْد الشُّ
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هداء وأشرُت إيف بعضها، كما ِف زفارة وارث، وكما ِف زفارة عاشوراء وِف كثًٍن من زفاراتِو، أو ما مرَّت  الشُّ
اإلشارة إليو ِف زفارِة أيب الَفضل العبَّاس ورجعِة أيب الفضل العبَّاس صلواُت اِ وسَلمُو عليو، وما مرَّ من 

  اؼبطالِب ِف ىذا اعبّو.
د؟! والسؤال الَّذي فطر  َّللِة ومن األنبيَّة ومن اَّلىتمام عند آل ؿُبَمَّ ح نفسُو ىنا: إذًا َكم للرَّجعة من الدّْ

ون بالَّذي فهتمُّ بِو أىُل  يعة هَبهلون َعقائَدىم وَّل فَهتمُّ والسؤال اآلخر الَّذي فطرُح نفسو أفضاً: ؼباذا الشّْ
ابو  ابون، كذَّ يعة كذَّ ابون ىم واعبالسون ربت البيت؟ َّلبّد من القول ىنا أّن الشّْ ن، فصعدون على اؼبنابر، كذَّ

ابون، ىكذا نقول ابون، وأنا معكم، كذَّ ابون، كذَّ ابون، أنتم أفضًا كذَّ َعتُ َنا ِمنَّا) :اؼبنابر كذَّ كما قالوا  - ِشي ْ
َنِتَنا يَ ْفرَ  - صلواُت اِ وسَلمُو عليهم أصبعٌن َعتُ َنا ِمنَّا ُخِلُقوا ِمْن فَاِضِل ِطي ْ ُحوَن ِلَفَرِحَنا َوَيحَزنُوَن ِشي ْ

َورَأَِيي َلُكم تَ َبع وقَ ْلِبي َلُكم ُمَسلِّم، َورَأَِيي َلُكم فعين أنَّ َعواِطفنا َمعُهم، لُباطبهم ِف الزّْفارات: ) - (ِلُحْزنَِنا
ابون، لُباطبُ ُهم ِف الزّْفارات: إنَّنا نُؤِمن دبا آمنُتم ِبو وَنكُفرتَ َبع ابون كذَّ ابون   (، كبن كذَّ دبا َكَفرمت بو، كذَّ

ون بعقيدِة الرَّ  يعة كذلك فلماذا َّل فهتمُّ ابون، لو كان الشّْ ل ىؤَّلء جعة الَّيت ؽبا ىذه األنبيَّةكذَّ ؟! وأوَّ
ابٌن ىم مراجعنا وكبُن معهم، نعم أّوؽبم مراجُعنا وُعلماؤنا وخطباؤ  ماذا تستنتجون من كلّْ ىذه  !!ناالكذَّ

 ؟! يت ما تلوت عليكم إَّلَّ بعَضهالَّ اآلفات والرّْوافات وا
الوقت َّل فكفي، تَلحظون ىذه اغبلقات فقد وصلنا اآلن إيف اغبلقِة اغبادفة عشرة، ىذِه اغبلقة ىي اغبلقة 
اغبادفة بعد العاشرة، واؼبوضوع بُكلِّْو عن الرَّجعة، تناولُت اؼبطلَب َّل بكلّْ تفاصيلِو الدقيقة، وَّل بكلّْ 

ثُتكم بظواىر الرّْوافات، مل أذىب إيف بواطنها كثًناً، تشعُّباتو، ومل أذ ىب غائرًا بعيدًا ِف بواطن الرَّجعة، حدَّ
يء ِف بعِض ِجهاٍت من ىذه اغبلقات إيف بياناٍت فيها شيء من الُعمق، وإَّلَّ الكَلم   ا ِمْلُت بعض الشَّ ُردبَّ

، وىناك الكثًن والكثًن من اآلفات والرّْوافات ما ُكلُُّو ِف مستوى الِعبارة وما خرجت إيف اإلشارة إَّلَّ ُلَماماً 
أشرُت إليها لضيق الوقت،كلُّ ذلك َفكِشُف عن أنبيَّة َعقيدة الرَّجعة ِف ثقافة أىل البيت، ِف الُبعد اؼبعرِّف، 

فنيَُّة ب سُة الدّْ د َّل للعقل الَّذي تبنيو اؼبؤسَّ أفكارِىا النَّاصبية، إذاً وِف التكوفن العقلّي للعقل الَّذي فرفدُه آُل ؿُبَمَّ
ٍد ِحيُثما فَفرحون، وربزنون حيُثما  يعة، أفن أنتم عن َىذه العقيدة إذا كنتم تفرحون آلِل ؿُبَمَّ أفن أنتم أفُّها الشّْ
وبزنون، وُتتّمون حيثما فهتّمون، أفن ىو اىتماُمكم بعقيدة الرَّجعة وماذا تعرفون عنها؟! وأنتم أنتم، أنُتم 

؟! وأنتم تَلحظون أنَّ اؼبشروع العاشورائّي ، ما شاء ا، أيُّ ُحسينّيٌنون أنفَسكم باغُبسينيٌّْنالَّذفن ُتسمُّ 
ُروحُو عقيدُة الرَّجعة، وأساُسُو عقيدُة الرَّجعة، ما جرى ِف سنة إحدى وستٌن ىو بّوابة للرَّجعة، بّوابة صغًنة، 

ُق ِف الرَّجعة، فماذا تعرفون عن الرَّجعة أنتم الَّذفن نافذة صغًنة، واؼبشروع اغُبسيين بكلّْ تفاصيلِو فتحقَّ 
و  !! اغُبسيينُّ ىو الَّذي فعرُف اؼبشروَع اغُبسيين، وكيف تعرفون اؼبشروع ن أنفسكم باغبسينيٌن؟! فا مهزلةُتسمُّ
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َّلِد اغُبسييّن؟ من ُخطباء فنقلون لكم من سيّْد قطب؟! أم تعرفون اؼبشروع اغبسييّن من حدفِث اغُبسٌِن وأو 
جاد  اغُبَسٌن؟! ىذِه الرّْوافات ُكلُّها الَّيت تلوُتا على مسامعكم ىي من حدفِث أوَّلد اغُبَسٌن، من حدفِث السَّ
ادِق والرّْضا، ىذا حدفُث أبناِء  جاد والباقِر والصَّ ادق والرّْضا، أكثر ىذه الرّْوافات كانت عن السَّ والَباقر والصَّ

َعو من ولدِه من أصحاِب اؼبشروع، ىؤَّلء ىم أصحاب اؼبشروع، َّل تعرفون اغُبَسٌن! تعرفون اغُبَسٌن ومشرو 
اغُبَسٌن من مراجع َفكرعون ِف الفكر النَّاصيب، حَّتَّ لو صبغوا أنفَسهم بصبغٍة ُحسينيٍَّة أو غًنىا، من أيّْ 

ا لكم أنتم أفُّها لوٍن من األلوان، بأيّْ َلوٍن َفصبغون أنفسُهم، ىذِه ىي اغبقيقة، وىذا ىو الواقع، وأقوؽب
بُوين ولو بُِلقمة! حَّتَّ لو   بُوين، َكذّْ عراء، والروادفد، واػبطباء، وأصحاب اغُبسينيَّات، َكذّْ اغبسينّيون، أنتم الشُّ

بوين ولو بُِلقَمٍة فزفدفّة!!  كانت ىذه اللُّقمة فَزفدفّة، َكذّْ
ًٌََمَذْ ؤَسْعٍَْنَب ﴿ :ورِة إبراىيم ِف اآلفة اػباِمسةالَّيت أحببت أْن ُأشًن إليها: ما جاء ِف سُ  :المسألُة الثَّانية

َُّبدِ إٌََِ اٌنٌُّسِ أقاصيُص األنبياء وأحادفُث األَُمم ِف الكتاب الكرًن  ﴾ٌُِعََ ثِأَّبرِنَب ؤَْْ ؤَخْشِجْ لٌََِْهَ َِِٓ اٌظٍُّ

ًٌََمَذْ ﴿ اغِبكمِة منها ىو اَّلعتبارلَيست للُمتعة وليست لإلّطَلع التأرىبّي، فهي مبنّيٌة على حكمٍة، وأدىن 

ًَرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ اٌٍّوِ ﴿ إخراج من الظُّلمات إيف النُّور ﴾ؤَسْعٍَْنَب ٌُِعََ ثِأَّبرِنَب ؤَْْ ؤَخْشِجْ لٌََِْهَ َِِٓ اٌظٍَُُّّبدِ إٌََِ اٌنٌُّسِ

ر  ﴾إَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓبدٍ ٌِّىًُِّ صَجَّبسٍ شَىٌُسٍ رُىم، ذَكّْ ر بأفَّام ا ىو من ذكّْ ُىم بأفَّام ا، ؼباذا؟ ألنَّ ىذا الَتذكُّ

اً للُخروج من الظُّلماِت إيف النُّور، تنتبهون لآلفة؟ اآلفات  ﴾ًٌََمَذْ ؤَسْعٍَْنَب ٌُِعََ ثِأَّبرِنَب﴿ العوامل اؼبساعدة ِجدَّ

َُّبدِ إٌََِ﴿ مع موسى، ما اؼبطلوب؟ ىذا أوًََّّل ُىناك موسى َنيبّّ من أويل العزم  ،﴾اٌنٌُّسِ ؤَْْ ؤَخْشِجْ لٌََِْهَ َِِٓ اٌظٍُّ

  نيبّّ من أويل العزم ومعُو اآلفات، ما ىو اؼبطلوب منو؟ ﴾ًٌََمَذْ ؤَسْعٍَْنَب ٌُِعََ ثِأَّبرِنَب﴿ ومعُو آفات

 بعد اإلخراج من الظُّلمات إيف النُّور، وألجِل فعين ﴾ؤَْْ ؤَخْشِجْ لٌََِْهَ َِِٓ اٌظٍَُُّّبدِ إٌََِ اٌنٌُّسِ ًَرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ اٌٍّوِ﴿
اغِبَفاظ على ىذِه الُنورفَّة الَّيت َخرجوا إليها، فهم وبتاجون إيف تذكًٍن حَّتَّ َّل فعودوا إيف ظُلماُِتم. ما ىو ىذا 

ما فقولون ِف كتب  ما ىي أفَّاُم ا؟ ما ىي ىذِه األفَّام؟ سيقولون لكم ﴾ًَرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ اٌٍّوِ﴿ التذكًن؟
ولكْن أفَّاُم ا ، التفسًن وَّل شأَن لكم دبا فقولون، سيقولون لكم مثًَل: أفَّام اعبهاد، أفَّام العمل اإلسَلمي

ىذه ىي األفَّام، ِف معىن ىذه اآلفة، ِف معىن  - أيَّاُم اهلل َعزَّ َوَجلَّ َثَلثة - ىي كما فقول إماُمنا الباقر:
ىذِه ىي أفَّام ا الَّيت  - أيَّاُم اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َثَلثة: َيوُم الَقاِئم، وَيوُم الَكرَّة، َوَيوُم الِقَياَمة - ىذه اآلفات:
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روىا فسوف فعودون إيف حالِة الظُّلمِة الَسابقة. م إذا مل فتذكَّ َر قوَمُو ّٔا، ألَّنَّ  فأمُر ا نَبيَّو ُموسى أْن فُذكّْ
فاناِت األخرى وليس ِف الدفن ُىناك َقضيَّة فعرفها  اعبميع: ُكّل الَّذفن َفدرسون مسألة فوم القيامة، حَّتَّ ِف الدّْ

ى مثًَل: بيوم الدفنونة عند النصارى، وسائر األمم  اإلسَلمّي فقط، ليس عند اؼبسلمٌن فقط، ما ُفسمَّ
ى بتسميات ـبتلفة ِف ـبتلف ال ثَّقافات والدفانات، الَّذفن األخرى، فوم العدالة، فوم الدفنونة، ما ُفسمَّ

 :َفدرسون اغِبكمة من ىذِه اؼبعرفة، من َمعرفِة فوم القيامة، َمن معرفة فوم الدفنونة، ماذا فقولون؟ فقولون
)النَّفس البشرفة إذا ما ارتكز ِف مرتكزاُتا أنَّ فومًا سَيجري فيو ما هبري من التَّفاصيل وُباَسُب فيو اإلنساُن 

لُ  ىذا عند اإلنسان وازعاً، وىذا الوازع َفدفُعو إيف الطَّاعة ويبنعُو عن اؼبعصية(، إذًا ىناك  على عملو سُيشكّْ
وُق والوجداُن. ل، وىذه القضيَّة موجودة عند اعبميع وىي قضيَّة منطقّية فقبلها العقُل وفقبلها الذَّ  وازع فتشكَّ

رىم بأفَّ   ﴾ًَرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ اٌٍّوِ﴿ام ا وليس بيوٍم واحد وحبسب منطق الُقرآن: الُقرآن فرفد من موسى أْن فُذكّْ
ادق ىي: ، ويوُم القيامة ،ويوُم الكّرة: يوم الرَّجعة ،َيوُم الَقائم وأفَّاُم ا حبسب َمنطق الباقر ومنطق الصَّ

ُل وازعًا مؤثّرا، َّل كالوازع ل فقط من  فالتذكًن ّٔذه األفَّام سُيشكّْ التذكًِن بيوِم القيامة، لكن الَّذي فتشكَّ
يعي ىي أنَّ علماَء الشيعة ربَّوا النَّاس فقط على ذكِر فوِم القيامة، وذلك كما فعل  اؼبشكلة ِف الواقع الشّْ

  .النَّواصُب ِف الثَّقافة النَّاصبّية خبَلِف الُقرآن
ث عن أفَّام وليس عن فوٍم واحد:  ، بعد اإلخراج من الظُّلمات إيف النور، ﴾اٌٍّوًَِرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ ﴿فالقرآن فتحدَّ

د  ل واليوم الثاين مضموَُّنما فرتبط بآل ؿُبَمَّ رىم بأفَّام ا وليس بيوٍم واحد، والنَّواصُب ألنَّ اليوم األوَّ ذكّْ
ربوا ُكلَّ َمن بشكٍل َعَلينٍّ وواضٍح فقد حذفوا اليومٌن، وإَّلَّ اآلفاُت َواضحٌة آفاُت الرَّجعة، حذفوا اليومٌن، وحا

ليل  زوا على األفَّام الثََّلثة والدَّ ُة ركَّ زوا على فوِم القيامة فقط، بينما األِئمَّ فَعتقد بالرَّجعة على طول التأرفخ، وركَّ
على تركيزىم ىذِه الَكثرة اْلُمتكاثرة والوفرة اؼبتوافرة ِف األدعية وِف الزّْفارات وِف الرّْوافات وِف التفسًن الُقرآين، 

 وَّلحظتم مباذج وأمثلة كثًنة على ذلك وبقي األكثر ومل فسع الوقت لعرضِو. 
زوا على فوم القيامة زوا على ىذا، والنَّواصب ركَّ ة ركَّ زوا مثل النَّواصب  ،األِئمَّ علماؤنا ومراجعنا ماذا فعلوا؟ ركَّ

ز على فوِم القيامة، وذَبد الفضا ز على فوم القيامة، والَّذفن فقط على فوِم القيامة، فتجد اؼبنابر تُركّْ ئيات تُركّْ
زون على فوم  زون على فوم القيامة، ِف الدروس ِف اؼبدراس وِف اغبوزات فُركّْ رون الُقرآن ِف الكتب فُركّْ فُ َفسّْ

زون على فوم القيامة، زون على فوم القيامة، اؼبراجع ِف رسائلهم العملية فُركّْ  القيامة، ِف الربامج التلفزفونية فركّْ
يعّي أن  ة روافات الرَّجعة مل فوجبوا على الشّْ واإليبان ُمشُتٌَط باإليباِن بيوِم القيامة، حَّتَّ الَّذفن قالوا بصحَّ
ند أساسًا كذلك روافات الرَّجعة! ذوٌق ناصيبّّ واضٌح  فعتقد ّٔا! روافاُت الغيبة وشؤون الظهور ضعيفة السَّ

أقول لكم وأنتم قلّْبوىا، َّل َتقبلوا قويل، قلّْبوىا ِف أذىانكم  أصيٌل، فكٌر ناصيبّّ أصيٌل، لذلك أقول لكم،
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روا،  وراجعوا األدعية والزّْفارات، ؼباذا ىذا اإلغباح على الرَّجعة وعلى الكرَّة وعلى األوبة؟ راجعوا ذلك وَفكّْ
يها فارجعوا إيف اؼبصادر كي راجعوا اغبلقات ودق ُّْقوا ِف اآلفات والرّْوافات الَّيت تلوُُتا عليكم، وإذا َشَكْكُتم ف

دوا منها. وأقوؽبا لكم وانطَلقًا من منطِق الكتاب العُتة: أّي مرجع وبدثكم عن فوم القيامة فقط  تتأكَّ
ث عن فوم القيامة فقط فهذه أصوٌل ناصبيةّّ!  فحدفثُو ناصيبّّ! وأّي عال ٍِم فكتب لكم أصوَل الدفن وفتحدَّ

ثكم عن التو  بة والذّْكر والعبادة واػبوف فقط من فوِم القيامِة فهي فضائّيٌة ناصبّيٌة! وأّي ِمنرب وأّي َفضائّيٍة رُبدّْ
ثكم عن فوِم القيامِة فقط فهو ِمنرٌب ناصيبّّ! وأّي حدفث عن فوم القيامة دبعزٍل عن فوم القائم وفوم  وبدّْ

 الرَّجعة فهو حدفٌث ناصيبّّ! 
روا أفَّام ا ترفدون اػب ﴾ًَرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ اٌٍّوِ﴿ روج من الظُّلمات إيف النُّور والبقاء ِف النُّور؟ إذًا َّلبُدَّ أْن تتذكَّ

ل: فوم القائم، واليوم الثَّاين: فوم الرَّجعة وىو من شؤونات القائم، واليوم الثَّالث: فوم  الثَلثة، اليوم األوَّ
كرًن، ىذه ىي اآلفة اػبامسة من سورة إبراىيم، أنا أقرأ لكم من الكتاب ال .القيامة، ىذا ىو منطُق الُقرآن..

سِ﴿ أعيُد قراءَُتا عليكم َُّبدِ إٌََِ اٌنٌُّ  وبعد اإلخراج إيف النُّور ﴾ًٌََمَذْ ؤَسْعٍَْنَب ٌُِعََ ثِأَّبرِنَب ؤَْْ ؤَخْشِجْ لٌََِْهَ َِِٓ اٌظٍُّ

إَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓبدٍ ﴿ دَّلئل، اغبدفُث عن أفَّاِم ا ىو دَّلئل:آفات أي  ﴾ًَرَوِّشْىُُْ ثِإََّّبَِ اٌٍّوِ إَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓبدٍ﴿

 ، ما ىي ىذه األفَّام أَفُّها القرآن؟ ﴾إَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓبدٍ ٌِّىًُِّ صَجَّبسٍ شَىٌُس﴿ ،﴾ٌِّىًُِّ صَجَّبسٍ شَىٌُس
اْستَ ْنِطُقوه َوَلْن يَ ْنِطَق ال لنا: )الُقرآن صامت، الُقرآن أخرس َّل فستطيع أْن فتكلَّم، واإلمام أمًن اؼبؤمنٌن ق

َىَذا ِكَتاُب (، القرآن أخرٌس صامٌت، اإلمام ىكذا قال وَلسُت أنا، أمًُن اؼبؤمنٌن ِف َّنج البَلغة قال: )َلُكم
رفف - اهلل الَِّذي بَيَن الَدف ََّتين ث عن اؼبصحف الشَّ موه، حاولوا أْن استنطقوه، كلّْ  - اْستَ ْنِطُقوه - فتحدَّ

ا وبتاج إيف تَ ْرصُبان وأنت ُتسلّْم ولْن يَنطَق لكم - لَّموا معوتتك (، إنَُّو لن فنطق، "لن" بالنَّفي التأبيدّي، وإمبَّ
(، فا تراصبَة كتاِب ا، ىؤَّلء ىم الُتاصبة، نسأؽبم: أفُّها السَََّلُم َعَليُكم يَا تَ َراِجَمَة َوِحي اهللعليهم فتقول: )

ادق، ما ىي أفَّام ا؟ ىم فقولون:الباقر، أفُّها   الصَّ
وىذا ىو آّلَّد الرَّابع من )الربىان ِف تفسًن الُقرآن( للسيّْد ىاشم البحراين، ُمثَ ىنَّ اغبَنَّاط فَنقل عن الباقر 

ادق فوُم القائِم وفوُم الَكرَِّة  - أَيَّاُم اهلِل َثََلثة: َيوَم يَ ُقوم الَقاِئم، َوَيوُم الَكرَّة َوَيوُم الِقَياَمة - وفنقل عن الصَّ
ىذه ىي أفَّاُم ا، وإذا وجدمت أحداً ففصُل فيما بينها فإنَُّو ناصيّب، فكرُه ِفكٌر ناصيب! َّل أقصد  :وفوُم القيامة

ّب وُموايل ألىل البيت ولكنَُّو ُمشَبٌع بالفكر النَّاصيب، كما ىو حال  خص شيعّي ؿبُِ ا الشَّ خص ردبَّ الشَّ
سة  بَّة ألىل البيت رُباول أن تقُتب من أىِل البيت، ولكنَّها ُخِدعت اؼبؤسَّ سة شيعيَّة ؿبُِ فنيَّة، فهي مؤسَّ الدّْ

بالفكِر النَّاصيّب، وىذه عَلمٌة واضحٌة، ىذه عَلمٌة من عَلئِم الكتاِب والِعُتة، ىذِه العَلمة ضعوىا أماَم 
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تكم، ىذا اؼبنهج أعينكم، وواِ لو تعلَّقُتم ّٔذا اؼبنهج، فهذا اؼبنه ج فقودكم إيف اؽباوفة، وفُِبعدكم عن أئمَّ
ُز على فوِم القيامِة دوَن الُتكيِز على فوِم القائم وفوِم الكرَّة. منهُج أىِل البيت ىو ىذا الذي تذكره  الَّذي فُركّْ

ُل واآلخر ىو إماُم زمانِنا، وَّلبُدَّ أن فكون اغبدفُث دائمًا عنو فقط،  فاألصل ىو، وفوم الروافات، واألوَّ
ناتو، ىذه ىي شؤوناُتم وىذا ىو ُملُكهم، أمل أقرأ ؤو ناتِو، وفوم القيامة أفضًا من شؤو الرَّجعة ىو من ش

ائل عن ُملِكهم؟ قال: الرَّجعة واعبنَّة! ىذا ىو ُملُكهم، وىذه ىي شؤوناُتم،  ا سأَلُو السَّ عليكم الرّْوافَة َلمَّ
(، البدافة والنّْهافة َوَمْن َقَصَدُه َتوجَّو ِإلَيُكم - بدأ بكم وَخَتم بكم - َدَأ ِبُكمَمْن َأرَاَد اهلل بَ األصُل ُىم: )

  ىي عنَدىم.
اً  ة ِجدَّ اً، ُمهمَّ ة ِجدَّ وأنا متأّكد أّنكم َّل  ،إذا ذىبنا إيف سورة اعباثية، ِف اآلفة الرَّابعة بعد العاشرة، آفة ُمهمَّ

ا ترجعون إيف كتب التفسًن تعرفون معناىا، من أفن تعرفون معناىا  وأنتم َّل تعرفون حدفَث أىل البيت؟! ردبَّ
رون لكم اآلفاِت بطرفقِة النَّواصب، أو تستمعون  لعلمائِنا ومراجِعنا الكرام فُهم فغرفوَن من النَّواصب، وفُفسّْ

منهم، من  للخطباء الكبار وىم أفضًا فنقلون لكم من النَّواصب، سأقرأ لكم اآلفة وأنقُل لكم التفسًنَ 
الذفن آمنوا ىم كبُن؟ َّل أدري، اػبطاُب ىو للَّذفن  ﴾لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا﴿ :األطهار، اآلفُة الرَّابعة بعد العاشرة

أنتم َّل ما معىن ىذه اآلفة؟ أنتم قولوا، تعرفون الُقرآن؟  ﴾لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا َّغْفِشًُا ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِ﴿ آمنوا
تعرفون الُقرآن، استنطقوا الُقرآن، أنتم الَّذفن تقولون نستنطُق الُقرآن، استنطقوه ماذا فقول لكم الُقرآن، 
ثون عنو، إذًا نعود إيف الُتاصبة، نسأُل الُتاصبة ماذا  واألمًُن قال: لن فنطَق لكم! فالُتاصبُة ىم الذفن فتحدَّ

ثنا داود ابن كثًن عن اإلمام فقولون؟ نسأل تُرصُبان الُقرآن؟ من ىو؟  د نسألو، وبدّْ ادق َجعفُر ابن ؿُبَمَّ الصَّ
ادق ِف معىن ىذه اآلفة أفَّاُم  ﴾لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا َّغْفِشًُا ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِ ٌَِْدْضَُِ لٌَِْبً ثِّب وَبٌُٔا َّىْغِجٌَُْ﴿ :الصَّ

ادق:ا عرفناىا، الرّْوافة ىنا أف ُفشًن إيف ىذه  - قَاَل: أَيَّاُم اهلل اْلَمْرُجوَّة - ضًا موجودة عن اإلمام الصَّ

ابع من ﴾لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا َّغْفِشًُا ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِ﴿اآلفة:  ادق؟ ىذا ىو آّلَّد السَّ ، ماذا فقول اإلمام الصَّ

ماذا فقول صادُق  ،﴾لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا َّغْفِشًُا ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِ﴿ :القرآنتفسًن الربىان، الربىان ِف تفسًن 
؟  ُر القرآِن اغبقيقيُّ  العُتِة ترصباُن الُقرآِن اغبقيقيُّ وُمفسّْ

 - لَقاِئم َوَيوُم الَكرَّة َوَيوُم الِقَياَمةَيوُم ِقَياِم ا - ما ىي فا َترصُبان القرآن؟ - أَيَّاُم اهلل اْلَمْرُجوَّة َثََلثَة - فقول

: لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا َّغْفِشًُا ﴿ ترصبان الُقرآن ىكذا فقول، إذاً اآلن ِقسٌم من اآلفة تُرِجَم لنا، َترصَبُو اؼبُتجُم اغبقيقيُّ

ة َثََلثَة: َيوُم ِقَياِم الَقاِئم َوَيوُم  أَيَّامُ  -اؼبُتجم فقول صلواُت ا عليو: ﴾ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِ اهلل اْلَمْرُجوَّ
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والرّْوافة فنقلها الَسيّْد ىاشم البحراين عن تأوفل اآلفات، تأوفل اآلفات الظَّاىرة ِف  - الَكرَّة َوَيوُم الِقَياَمة
ث شرف الدفن اَّلسُتابادي النَّجفي رضبُة اِ عليو.  مناقب العُتة الطاىرة للُمحدّْ

ادق، اإلمام ﴾لًُ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا َّغْفِشًُا ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِ﴿ا معىن م ثُنا عن اإلمام الصَّ ؟ داود ابن كثًن وُبدّْ
ادق؟ كَلٌم فأِت كالعسل: - ُقل لِّلَِّذينَ  - فُبٌنّْ اؼبعىن:  ُقْل لِّلَِّذيَن َمنَ نَّا َعَليِهمِ  - ماذا فقول اإلمام الصَّ

أي قد َغطُّوا عيؤَّم، وَغطُّوا   - ِبَمْعرِفَِتنا َأْن يُ َعرُِّفوا الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمون فَِإَذا َعرَُّفوُىم فَ َقد َغَفروا َلُهم
كفَرىم، َغَفر أي غطَّى، فُقال لغطاء الرأس ال ِمغَفر واْلِمغَفرة، ىذا الَّذي فُلَبس ِف اغبرب، اػبوذة فُقال ؽبا 

قال: صبٌع َغفًن، ؼباذا؟ لكثرة النَّاس فضيُع الشخُص فيما بينهم، حٌن ترفد أن تبحث عن ال ِمغَفر، وفُ 
  .شخٍص ِف عشرات اآلَّلف فذلك من الصعوبة، فإنَّ ىذا اعبمع قد غطَّى بعُضهم بعضاً، صبٌع غفًن

أي َغّطوا  - ْعَلُمون فَِإَذا َعرَُّفوُىم فَ َقد َغَفروا َلُهمُقْل لِّلَِّذيَن َمنَ نَّا َعَليِهِم ِبَمْعرِفَِتنا َأْن يُ َعرُِّفوا الَِّذيَن اَل ي َ 
نَقَصُهم، َغّطوا ِشرَكُهم، َغّطوا ُكفَرُىم، َغّطوا ُذنُؤَّم، َغّطوا حالَة النَّصِب عنَدىم، َغّطوا حالَة اَّلبتعاِد عن 

َمن ُىم؟  ﴾لًُْ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا﴿ إماِمهم، اآلفة واضحة فا صباعة، اآلفة واضحة تدبَّروا فيها، ىذا ىو قرآُنكم:
اإلمام فقول: الَّذفن فعرفوننا، من ىم الَّذفن فعرفون أىَل البيِت؟ ىم الَّذفن وبملون ثقافَتهم، من أفن نأخذ 
ثقافتهم؟ من ابن عريّب؟ من الصوفّية؟ أم نأخذ ثقافَتهم من سيّْد قطب؟ أم من األشاعرة؟ أم من اؼبعتزلة؟ 

ِف قذارات علم الرجال النَّاصيّب؟ أو ِف قذرات علم الكَلم النَّاصيّب؟ أو ِف قذارت علم  أفن قبد ثقافَتهم؟
 األصول النَّاصيّب؟ أو ِف قذارات قواعد التفسًن النَّاصبيَّة؟ أو ِف قذارات قواعد اَّلستنباط النَّاصيب؟ 

ُف الُقرآَن بالُقرآِن وحبدفِثهم، ونعرف ُىنا ثقافُتهم ِف نفِس الُقرآن، وِف نفِس حدفِثهم، منهجهم ىو أنَّنا نَعرِ 
حدفَثهم بالُقرآِن وحبدفِثهم، َّل فنفكُّ قُرآَُّنم عن حدفِثهم وَّل فنفكُّ حدفثُهم عن قرآَِّنم، وحدٌة متكاِملٌة 

أي  - ﴾َّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوِغْفِشًُا ٌٍَِّزَِّ﴿ للَِّذيَن َمنَ نَّا َعَليِهِم ِبَمْعرِفَِتَنا ﴾لًُْ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا﴿ -وبناٌء متكاِمٌل:
ة، ىذِه فُ َعلّْموََّنم أْن فَرجوا أفَّاَم ا، ما ىي أفَّاُم ا؟ أفّاُم اِ ىي فَوم القائم، وفوُم الكرَّة والرَّجعة، وفوُم القيام

ادق قال: ) ُة َثََلثَةَوأَيَّاُم اهلل اْلَمْرجُ ىي أفَّاُم ا اؼبرجوَّة بنصّْ عبارة اإلمام الصَّ  ﴾لًُْ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُا﴿ - (:وَّ

فُ َعلُّْموَّنم، فُرِشُدوََّنم، حِبيث أنَّ معرفَة ىِذه  - ﴾غْفِشًُا ٌٍَِّزَِّٓ ال َّشْخٌُْ ؤََّّبََ اٌٍَّوَِّ﴿ للَِّذيَن َمنَ نَّا َعَليِهِم ِبَمْعرِفَِتَنا
  التعليم فكون سبباً ؼبغفرِة حالِة أولئك.ىذا  العقائد تكون َسبباً ألْن فُغَفَر ؽبم، فَغفروا أي أنّ 

؟! إذاً فا شيعة أفن أنتم عن ىذا لكرًن وِف منطِق العُتة الطاىرةإذاً، كم لعقيدة الرَّجعة من أنبيٍَّة ِف الكتاب ا
د؟! أفن أنُتم عن ق، وأفن أنُتم عن ىذه الثَّقافةاؼبنط ٍد وآِل ؿُبَمَّ ة؟ الُقرآن ؟! ُتسّمون أنُفَسكم ِشيعثقافِة ؿُبَمَّ
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فقول إنَّكم َّل تَ ْرُجوَن أفَّاَم ا، والَّذي َّل فَرجوا أفَّاَم ا ىل ىذا ِشيعّي؟ ىل ىذا ُمؤِمن؟ أنَت لسَت مؤمناً 
إذا ُكنَت َّل ترجوا أفَّاَم ا، وكيف ترجوىا وأنَت ذَبَهُلها؟! ما ىو أنَت مسخرة، ما ىو أنَت َمضَحكة! أنَت 

ة فا عزفزي وحبييب! مسخرة أنت! أنا أقصد أنت أنت صاحب الشهادات، مسخرة ومضحكة! أنت مهزل
اعُر اغُبسيينُّ الرَّادود، أنتم مهزلة! مهزلة ومسخرة أنُتم ! دبنطق الُقرآِن  ُف اإلعَلمّي الشَّ أنت األكاديبيُّ ال ُمثقَّ

عقيدِة الرَّجعِة ِف منطِق الكتاِب  من ىنا تتجلَّى لنا أنبيةُ  والعُتة كيف ترجون أفَّام ا وأنتم َّل تعرفوََّنا؟!
ٍد صلواُت ا وسَلمو عليكم ٌق ِبَرْجَعِتُكم آَل ؿُبَمَّ  أصبعٌن(. والعُتة: )ُمْؤِمٌن بِإفَاِبُكم ُمَصدّْ

 يَا َغائَِباً َعْن َأْىِلِو أَتَ ُعوُد َأمْ 
 

َقى ِإَلى يَوِم ال َمَعاِد ُمَغيََّبا   تَ ب ْ
اعر ىكذا فقول سيّْدي فا   ابَن رسوِل ا، ولكْن ما أنت بغائٍب، أنت حاضٌر وأنت موجود، فعقيدِت الشَّ

اعر َل َعن ِغَياِبك وَعن َعوَدِتكفيك ىي ىذه: )مَّت ِغْبَت َحَّتَّ َأْسأَ  !!( أنا الَّذي ِغبُت عنك، لكن الشّْ
 ؟! وُد أَْم(، مَّت فعوُد ىذا الغائبفقول: )فَا َغائَِباً َعْن َأْىِلِو أَتَ عُ 

 َت َغائِبَ َنا يَعوُد أِلَْىِلوِ يَا لَي
 

 فَ نَ ُقوُل َأْىََلً بِالَحبيِب وَمرَحباً  
ٌق ِبَرْجَعِتَكم، أعيُش على ىذه العقيدة، وأنتظُر مضموَن ىذه  - فا ابن رسول ا - ُمؤمُن بِإفَاِبُكم  ُمصدّْ

أِكرُّ َعَلى َىِذِه العقيدة، وإْن مل أكّر أُبْ َعُث العقيدة، وأموُت على ىذِه العقيدة، وإذا َمَننَت َعَليَّ ِبَكرٍَّة فإيّن 
ال َموُت الَّذي َجَعلَتُو َعَلى ِعَباِدك َحْتَماً  - إمام زماين - اللَُّهمَّ ِإْن َحاَل بَ ْيِني وبَيَنوُ على ىذه العقيدة: )

َدًا قَ َناِتي ُمَلب ِّيًَّا َدعوة الدَّاِعي في الَحاِضِر َمْقَضيًَّا فَأْخرِْجِني ِمن قَ ْبِري ُمْؤَتِزرًَا َكَفِني َشاِىَرًا َسْيِفي ُمَجرِّ 
َرَجو والَبادي، اللَُّهم َأرِِني الطَّْلَعة الرَِّشيَدة والُغرَّة الَحِميَدة واْكُحل نَاِظَريَّ بَِنَظَرٍة ِمنِّي ِإلَيو وَعجِّل ف َ 

َهَجو رفف، الكلمات وَسهِّل َمْخَرَجو َوَأوِسع َمن ْ يعّي (، ُدعاء العهد الشَّ واضحة، فقط ىذِه اعُبمل تكفي الشّْ
رفف لو  َدليًَل ودليًَل ودليًَل ودليًَل وَّل حاجَة لكلّْ كَلمي ىذا، فقط ىذه الكلمات ِف ُدعاء العهد الشَّ

 وقَف عندىا لكفتُو دليًَل ودليًَل ودليًَل ودليًَل.
َم َغٍد وبعَد َغد، بعد فومٌن نفس ىذه آخر حلقٍة من ؾبموعة حلقات الرَّجعة، الربنامُج فتوقَّف فومٌن فو 

ى الوضوح واغبقيقة كما  اشة الَقمُر الفضائية، نفُس اؼبوعد، بٌث ُمباشر، الكتاُب النَّاطق، برنامٌج فتقصَّ الشَّ
فوم غد  ،فوم غد الربنامج فتوّقف دفد ىو: )حدفٌث عن الزَّىراء(...عّودُتكم، أعود إليكم ِف ُعنواٍن ج

بت بعدُه األحد فوم اَّلثنٌن عائٌد إليكم إْن شاء ا ت  . عايف ِف عنواٍن عن الزَّىراء..السَّ
وا أنفسهم )زىرائيُّون(، أقول للزَّىرائيٌّْن من أبنائي وبناِت وفبَّن فرفد  وأقوُل ألبنائي وبناِت فبَّن فُعِجُبهم أْن ُفسمُّ

مة: ىل تُرفدون  أن تعرفوا معىن )زىرائيُّون(؟ ِف اغبلقات القادمة، وأقوؽبا لكم أنُتم فقط، أن فتَِّسم ّٔذه السّْ
 واحدًة من اغبلقات القادمة...  هبُب عليكم وجوباً َزىرائيَّاً أْن َّل تُفوّْتوا ثانيةً 
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 .وأَْترُكُكم ِف رَِعافَِة الَقَمر..، ألقاكم فوَم اَّلثنٌن، نفُس اؼبوعد
شِْٔذ وِ ؤَخِْهَ احلُغَني إوْشِف اٌىَشْةَ عَْٓ ًُخٌُىِنَب ًًَُخٌُهِ ُِشَبىِذِّنَب ًَُِزَبثِعِْنَب عٍَََ االِْٔزََّب وَبشِفَ اٌىَشْةِ عَْٓ ًَخْ

 ثِحَكِّ ؤَخِْهَ احلُغَني...

  .يف ؤَِبِْ اهلل.. .ؤَعْإٌَُىُُ اٌذُّعَبء خَِّْعبً..
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 :وفي الختام
نص  وص البرن  اما كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  وع ال ال بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل 

يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  اما 
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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