
 74الحلقة   -الكتاب الناطق 
 2ج  -الرجعة عقيدة ال معنى للتشيع من دونها 

 1437شوال  8م ــ 2016/7/13االربعاء: 

يف الحلقة املُتقّدمة سلّطت الضوء عىل خصائص العقل الُعَمري وذكرُت أهّم خصائصه الواضحة يف كُتب الحديث والتأريخ والِس�  ✤
عند القوم.. وح� تحّدثُت عن خصائص العقل الُعمري وقرأُت النصوص والحقائق ِمن ُكتب املُخالف� مل يكن حديثي ِمن باب 

يثي تقريراً لعقائدهم ونقالً لِ� يقولون (فال شأن يل بهم).. ومل يكن حديثي ُمحاكمة لُعَمر بن الخطّاب، االحتجاج عليهم، ومل يكن حد
 أنا ال أُحاكمه.. 

 إذا كان ُهناك ِمن ُحكم أنا آخذه ِمن أمئتي.. لذلك قُلت بأّ� سأتناول خصائص العقل الُعَمري بعيداً عن ُحسن النية وُسوء النية.

املُؤسسة الدينية حالها يكشف عن تأثُّرها بالعقل الُعَمري فلم يكن ِمن قصدي أن أقول أّن عل�ءنا ومراجعنا  ح� قلُت بأنّ  ✤
ُعَمريّون .. كان قصدي أنّني أدرس خصائص العقل الُعَمري يف كُتب املُخالف�. (وقفة استعراض رسيع لخصائص العقل الُعَمري التي 

 ذُكرت يف الحلقة السابقة).
صائص للعقل الُعَمري ح� أبحث عنها يف عقل النُخبة الشيعية، بغّض النظر عن ُحسن النيّة وسوء النيّة عندهم.. فإّ� أجد هذه الخ

وفّرة هذه الخصائص تتجّىل وتظهر يف عقل النُخبة، وهذا ما يظهر يف الكُتب واألسفار والُزبُر، وما أعرفه ِمن املُعايشة وِمن الوثائق املُت
 قافة الشيعية.يف ساحة الث

هذه الخصائص الُعَمرية التي تفّشت يف عقل النُخبة الشيعية هي التي قادت إىل االستخفاف بعقيدة الرجعة! فعقيدة الرجعة  ✤
 عن آل محّمد عليهم السالم ال يصح التشيّع بدونها، وهذا ما سيتجّىل لكم ِمن املطالب التي سأتناولها يف الحلقات القادمة.

 طالب التي سأتناولها:ِمن هذه امل ■
موقع عقيدة الرجعة عند آل محّمد عليهم السالم يف منهج الكتاب والعرتة.. وحينئٍذ سيتجّىل لكم أهّمية هذه العقيدة ومعنى قويل 

 أّن (الرجعة عقيدة ال يصحُّ التشيّع ِمن دونها)
 عتقد بها فإّن ذلك ال يُؤثّر عىل دينه وال عىل تشيّعه!بين� عل�ؤنا ومراجعنا يقولون أّن الرجعة سواء اعتقد بها الشيعي أو مل ي

وهم ال يعلمون أنّهم بهذا الكالم يقدحون يف بيعة الغدير! وما ذلك إّال لجهلهم بحقائق الكتاب والعرتة، وألنّهم كرعوا يف الِفكر 
 لهم، فهم يُفكّرون بهذا الذوق الًعَمري!املُخالف واملُعاند ألهل البيت، وألّن خصائص العقل الُعَمري هي التي اصطبغْت بها عقو 

لرمّبا ِمن أدّل األدلّة عىل أهميّة عقيدة الرجعة هو هذا الَعداء السافر وهذه الحملة الشعواء والحرب الطاحنة والسيوف  ✤
زاً يف حملتهم هذه املشهورة عند النواصب عىل عقيدة الرجعة! فكلّ� حملوا عىل التشيّع وعىل الشيعة جعلوا (الرجعة) عنواناً بار

 ويف تشه�هم بالعقائد الشيعية. (راجعوا كتب القوم، وتصفحوا الشبكة العنكبوتية وستعرفون هذه الحقيقة).

إنّني أتحّدث عن حرب كالمية، وعن حملة ِفكرية ودعائية وإعالنية وإعالميّة.. عل�ً أنّني ال أستدّل عىل حقيقة الرجعة ورضورتها  ■
ي عىل هذه القضية، ستتبّ� لكم الحقائق ِمن خالل الكتاب والعرتة وأنّه� قد جعال الرجعة عقيدة ال يصّح التشيّع يف املُعتقد الشيع

 ِمن دونها.. بين� عل�ؤنا ومراجعنا األعّم األغلب منهم استخّفوا بها كث�اً :

 فمنهم َمن مل يهتم بها أصالً ومل يُرش إليها ال ِمن قريب وال ِمن بعيد ! ●

وِمنهم َمن انتهج اسلوب التأّول الفاسد لعقيدة الرجعة، فقال: أّن الرجعة هو ُحكْم إمام زماننا، وهي تعني أّن الُحكم يعود إىل  ●
آل محّمد عليهم السالم! [وهذا القول شيطا� بامتياز فهو ال يُنكرها، ولكنّه أنكر كّل الحقائق التي تحّدث عنها أهل البيت يف 

فالقائلون بهذا القول يُتابعون الشيطان، يُخالفون حديث أهل البيت الواضح والرصيح، ويستعملون أساليب موضوع الرجعة]. 
 التثويل املغناطييس لتضييع الحقائق، ويُضلّلون الشيعة!

ضون عنه) عل�ً أنّني ال أُيسء الظن بعل�ئنا ومراجعنا ولكن أقول: هم يف خدمة الشيطان! فهناك منطقان (منطق آل محّمد يُعر 
 فيكون منطقهم هو منطق الشيطان (يعني لساناً ناطقاً عن إبليس) ألّن الذين ينطقون عن الله هم آل محّمد عليهم السالم فقط.

وهناك صنف آخر يقولون أّن الرجعة صحيحة وتحّدث عنها األمئة، ولكنّها ليست مهّمة يف االعتقاد بها، فالشيعي شيعي سواء  ●
تقد، بين� األمئة يشرتطون يف التشيّع االعتقاد بالرجعة (وهذا الصنف لعلّه أخطر ِمن األصناف السابقة.. ألّن هؤالء اعتقد بها أو مل يع

رمّبا يرتكسون مع الشياط� أكرث، ألّن التلبيس اإلبلييس يف هذا الفكر تلبيس شيطا� واضح، والدهاء اإلبلييس يف عرض عقيدة الرجعة 
 ِمن عرضها باألسلوب السابق (وهو التأّول). بهذا األسلوب أكرث وأكرث

كث� ِمن العل�ء مل يفهموا معنى الرجعة.. فقالوا أّن معناها هو رجوع بعض األموات إىل الحياة.. وهذا ال �ثّل معنى الرجعة،  ■
 وإّ�ا هو شأن ِمن شؤوناتها التي هي عىل الحاشية.

 لعميق مضام� الكتاب والعرتة. الرجعة قضيّة كب�ة جّداً ستأيت تفاصيلها وفقاً 



سنة.. يف مثل هذا اليوم هّدم الوهابيّون أعداء آل محّمد القباب  93هـ قبل 1344اليوم هو الثامن من شهر شوال.. يف سنة  ✤
بقيع بكّل تفاصيله، الرشيفة يف البقيع وهّدموا األرضحة املُباركة ألمئتنا عليهم السالم، وآلل رسول الله ِمن أع�مه وأقربائه وصحابته وال

 صادق العرتة ] صلوات الله عليهم أجمع�. -باقر العلوم  -زين العباد  -ولكن العنوان األهم هو [ الحسن املُجتبى 
 هدموا قِبابهم وأرضحتهم وما تركوا لهم أثراً إّال هذه اآلثار التي نراها اليوم، التي تُسّمى آثار!

ولكن ليس ِمن الوهابية، ولكن ِمن عل�ئنا ومراجعنا.. فقد ُهدمت هذه العقيدة ومل نفس اليشء جرى عىل عقيدة (الرجعة)  ●
 يبَق منها ِسوى آثار!

 يف هذه الحلقة سأسلّط الضوء عىل عقيدة الرجعة يف أجواء عل�ئنا ومراجعنا الكبار. ✤

 [االعتقادات] للشيخ الصدوقوقفة عند أقدم الكُتب التي تحّدثت عن الرجعة ِمن كُتب عل�ئنا الكبار، وهو كتاب  ■
تحت عنوان: االعتقاد يف الرجعة يقول (اعتقادنا يف الرجعة أنّها حق) ثُّم بعد ذلك دخل يف تفاصيل الحديث، إىل أن قال يف آخر 

 أُبّ� فيه كيفيتها والداللة عىل صّحة كونها إن شاء الله)الكالم. (وسأجرّد يف الرجعة كتاباً 

العقائد الشيعية يف زمن الشيخ الصدوق مل تكن قد قُّسمْت إىل األصول الخمسة، فلم يكن التأثر بالفكر األشعري واملُعتزيل والِفكر  ●
 ان الشيخ الطويس بدأت هذه التقسي�ت).الشافعي قد انترش انتشار واسع ك� كان عليه الحال يف زمن الشيخ الطويس.. ِمن زم

الكتب التي ذكرت مؤلّفات الشيخ الصدوق ذكرت أّن له كتاب اسمه (الرجعة).. لكنّه مل يقع يف أيدينا، رمّبا الكتاب موجود لكنّني  ●
أنّه حاول أن يُورد شواهد ما رأيته يف أّي مكتبة ِمن املكتبات الشيعية ومل أسمع به. غاية ما تحّدث عنه الشيخ الصدوق عن الرجعة 

 ِمن القرآن والروايات تُش� إىل إمكانية رجوع األموات إىل الدنيا.

 .[أوائل املقاالت يف املذاهب واملُختارات] للشيخ املفيدوقفة عند كتاب آخر ِمن كُتبنا العقائدية القد�ة وهو كتاب  ■
آن (واتّفقْت اإلمامية عىل وجوب رجعة كث� من األموات إىل الدنيا قبل يقول فيه تحت عنوان: القول يف الرجعة والبداء وتأليف القر 

 يوم القيامة، وإن كان بينهم يف معنى الرجعة اختالف) وهو كالم ُمتضارب وُمضطرب.
جوع الحكم ألنّه يقول أّن الجميع اتّفقوا عىل عودة األموات، ولكن بينهم اختالف.. يف ح� أّن هناك َمن يقول أّن معنى الرجعة هو ر 

 آلل محّمد عليهم السالم (يعني معنًى آخر للرجعة) فكيف يكون هناك اتّفاق بينهم عىل رجعة األموات؟!
فهناك تضارب يف قول الشيخ املفيد.. ولكن باملُجمل هو أثبت الرجعة ومل يتحّدث أكرث ِمن ذلك، فقط سطر ونصف يف كتابه أوائل 

 خرى ليست ذات أهميّة بنحو أوسع وأكرب!املقاالت.. بين� تحّدث عن موضوعات أُ 

] وقد أشار فيه إىل تصحيح االعتقادوقفة عند كتاب آخر للشيخ املفيد طُبع مع كتاب [أوائل املقاالت] يف جلد واحد وهو كتاب [ ■
رجع إىل الدنيا عند قيام الرجعة يف سطرين أو ثالثة.. يقول فيه وهو يتحّدث عن إمامنا الصادق: (وقال عليه السالم يف الرجعة: إّ�ا ي

القائم َمن َمحض اإل�ان محضاً أو محض الكفر محضاً، فأّما ما سوى هذين فال رجوع لهم إىل يوم املآب) فهو أثبت الرجعة هنا 
 بشكل ُمجمل.

ة ِمن قيام ولده إن ] للشيخ املفيد.. يقول فيه (وليس بعد دولة القائم ألحد دولة إّال ما جاءت به الرواياإلرشادوقفة عند كتاب [ ■
 شاء الله، ومل ترد به عىل القطع والثبات، وأكرث الروايات أنّه لن �َيض مهدي هذه األّمة إّال قبل القيامة بأربع� يوماً) فال وجود

 للرجعة يف حديث الشيخ املفيد يف هذا الكتاب.. مع أّن روايات الرجعة باملئات، وسنأيت عىل ذكرها.

 جمع وتحقيق وتقديم الشيخ محّمد رضا األنصاري القّمي. -وهو من جزئ� [عقيدة الشيعة] انه وقفة عند كتاب عنو  ■
يف هذا الكتاب قام املؤلّف بتأصيل وتوثيق للعقائد الشيعية ِمن خالل ذكره وجمعه لسبع� رسالة عقائدية، ومن جملة هذه الرسائل 

 والكتب كُتب الصدوق واملفيد التي قرأت لكم منها.

هـ وهي فرتة زمانية عقائدية مهّمة جّداً.. فنحن نستطيع ِمن خالل  10هـ إىل القرن 2سائل التي جمعها املؤلّف تبدأ ِمن القرن الر  ●
 دراسة هذه الرسائل أن نستنتج تصّوراً عاماً عن الطريقة التي فكّر بها عل�ؤنا ومراجعنا ِعرب تلكم القرون.

مل أجد ذكراً لعقيدة الرجعة إّال يف الكتب التي أرشُت إليها (كتاب االعتقادات للشيخ الصدوق،  ِعرب كّل هذه الرسائل التي تصّفحتها ●
 وكتاب أوائل املقاالت للشيخ املفيد). بقيّة الرسائل السبع� مل يَرد فيها ِذكر ال ِمن قريب وال ِمن بعيد!

 )(وقفة قص�ة فيها استعراض ألس�ء العل�ء الذين ألّفوا هذه الرسائل

كّل هؤالء العل�ء الذين هم ِمن الطراز األّول كتبوا يف العقائد الشيعية، ومل يكتبوا يف الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد.. وهي  ●
 عقيدة أساسية عند أهل البيت عليهم السالم! فل�ذا يفعل مراجعنا وعل�ؤنا هكذا ؟

 يقرؤوا األدعية والزيارات يف شهر رجب وشعبان وشهر رمضان؟! أمل يقرأ هؤالء العل�ء الزيارة الجامعة الكب�ة؟! أمل
 كُتب حديث أهل البيت عليهم السالم وزياراتهم وأدعيتهم مشحونة شحناً بعقيدة الرجعة.. فأين هؤالء العل�ء ِمن عقيدة الرجعة؟!

ن األمئة يف بيان العقائد، ومل تُرش هذه الرواية قد يقول قائل أّن الجزء األّول ِمن كتاب [عقيدة الشيعة] ذكر فيه املؤلّف حديثاً ع ●
 إىل الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد! 



أّن التقص� ِمن املؤلّف، فقد جاءنا برواية هي عبارة عن رسالة كتبها اإلمام الرضا عليه السالم لل�مون ذكر فيها العقيدة وأقول: 
يُتوقّع أن يكتب اإلمام الرضا كّل التفاصيل يف رسالة موجزة يُبّ� فيها العقيدة  الشيعية (وهي رسالة عبارة عن صفحت� تقريباً). فهل

 الشيعية لل�مون؟!

الرواية األخرى التي أوردها صاحب كتاب [عقائد الشيعة] هي رواية سأل فيها عبد العظيم الحسني اإلمام الهادي عليه السالم  ●
 .. عن تفاصيل املعتقد الشيعي ومل يُرش إىل الرجعة

: أنّنا ال نعرف الظرف الذي حدث فيه هذا الكالم .. والروايات ال تُفهَم بهذه الطريقة، البُّد أن نجمع كّل يشء يتعلّق باملوضوع، وأقول
 فنحن عندنا مئات من األحاديث تتحّدث عن الرجعة وسأذكر لكم التفاصيل يف الحلقة املقبلة.

 يف الدراسات الحوزوية طالب العلم ح� يدرس عقيدته هناك كتابان لتدريس العقيدة: ✤

 .. (وقفة قص�ة لبيان قّصة هذا الكتاب، وملاذا ُسّمي بهذا العنوان).األّول : كتاب (النافع يوم الحرش يف رشح الباب الحادي عرش)  ■
بعيد ألنّه رشح للباب الحادي الذي أضافه العالّمة الحّيل ِمن عنده لكتاب  هذا الكتاب ال يُوجد فيه ذكر للرجعة ال ِمن قريب وال ِمن

 (منهاج الصالح واختصار املصباح) ومل يذكر العالّمة الحّيل يف هذا الباب الذي أضافه أي ذكر لعقيدة الرجعة!
 كتاب مصباح املُتهّجد الذي اخترصه لذلك رشح هذا الكتاب ال وجود فيه لعقيدة الرجعة.. مع أّن األدعية والزيارات املوجودة يف

 العالّمة الحّيل هذه األدعية والزيارات مليئة بعقيدة الرجعة!

.. وهو كتاب يُعطي الطالب عقيدة جافّة ميّتة ال روح فيها وال الثا� : كتاب [كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد] للعالمة الحّيل  ■
وال يُوجد يف هذا الكتاب أيضاً ذكر للرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد! وهذا هو الكتاب  معنى فيها؛ ألنّه مستند إىل علم الكالم.

 األهم يف دراسة العقائد الشيعية ويف حوزتنا العلمية واملؤسسة الدينية!

شيطان.. فالشيطان  ح� أقول عن الباب الحادي عرش أنّه منطق شيطا� ألنّه يخلو ِمن ذكر الرجعة هذا ال يعني أّن العالّمة الحّيل  ●
 ينطق عىل ألسنتنا، ويُوسوس لنا، ويُوظّفنا.. وهذا أحد أسباب حاجتنا للمعصوم.

 هناك كُتب أخرى ألس�ء بارزة يف الواقع الشيعي، منها: ✤

 .. يقول املؤلّف:[أصل الشيعة وأصولها] للمرجع الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاءوقفة عند كتاب  ■
وال إنكارها بضار، وإن كانت رضورية  -يعني أنت شيعي ِمن دون أن تعتقد بها -بالرجعة يف مذهب التشيع بالزم (وليس التدين 

 عندهم، ولكن ال يُناط التشيّع بها وجوداً وعدماً، وليسْت هي إّال كبعض أنباء الَغيب، وحوادث املستقبل، وأرشاط الساعة مثل:
خروج السفيا�، وأمثالها من القضايا الشائعة عند املسلم� وما هي من اإلسالم يف يشء، نزول عيىس من الس�ء، وظهور الدّجال، و 

 خروجاً منه، وال االعرتاف بها بذاته دخوالً فيه، وكذا حال الرجعة عند الشيعة. -أي اإلخبارات  -ليس إنكارها 
 يهودية ظهرْت يف التشيّع..)وعىل فرض أنّها أصل ِمن أصولهم، فهل اتّفاقهم مع اليهود بهذا يوجب كون ال

%.. والذي يقوله مرجع من كبار مراجع الطائفة! واألنىك ِمن 100كالم يف غاية الخطورة، ويُخالف دين آل محّمد عليهم السالم  ●
 % !100كّل هذا أّن مراجع الشيعة يقبلون هذا الكالم وهو كالم شيطا� 

اإل�ان بيوم القيامة، وليس ك� يقول الشيخ كاشف الغطاء أنّها إخبارات وتنبّؤات اإل�ان بالرجعة عند أهل البيت عليهم السالم ك ●
 عن يشء ُمستقبيل!

 أيضاً يقول الشيخ كاشف الغطاء (وحديث الطعن بالرجعة كان دأب عل�ء السنّة ِمن العرص األّول حتّى هذه العصور) ●
 ه صّحة القول بالرجعة، وليس لها عندي ِمن اإلهت�م قْدٌر صغ�ٌ أو كب�)!!إىل أن يقول: (وأنا ال أريد أن أثبَت يف مقامي هذا وال غ� 

 !! أّن الرجعة ال تُساوي عنده ِفلساً وهناك كالم نُقل عن الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء أنّه قال: 
 ِمن القرآن!! ودامئاً هذه العبارة ينقلها العل�ء والُخطباء عىل املنابر ويف الدروس الحوزوية وكأنّها آية

 الشيخ كاشف الغطاء رجل يهذي وينطق الشيطان عىل لسانه وهو يهذي، فل�ذا يكون كالمه نّص ُمقّدس؟!

وقفة عند كتاب [عقائد اإلمامية] للشيخ محّمد رضا املُظّفر.. الذي قال عنه السيّد الخويئ يف رصاط النجاة ِح� ُسئل عنه قال أنّه  ■
 من هذا الربنامج). 66كتاٌب نفيس (راجع الحلقة 

 مّ� جاء يف هذا الكتاب [عقائد اإلمامية] تحت عنوان: عقيدتنا يف الرجعة، جاء فيه:
ي تذهب إليه اإلماميّة أخذاً مبا جاء عن آل البيت عليهم السالم أّن الله تعاىل يُعيد قوماً ِمن األموات إىل الدنيا يف ُصورهم (إّن الذ

دي آل التي كانوا عليها، فيُعّز فريقاً ويذّل فريقاً آخر، ويُدين املُحّق� ِمن املبطل� واملظلوم� منهم ِمن الظامل� وذلك عند قيام مه
 د عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم.محمّ 

ا وال يرجع إّال َمن علْت درجته يف اإل�ان أو َمن بلغ الغاية ِمن الفساد، ثّم يص�ون بعد ذلك إىل املوت، وِمن بعدِه إىل النشور، وم
مل يصلحوا باالرتجاع فنالوا مْقَت  يستحقونه ِمن الثواب أو العقاب، ك� حىك الله تعاىل يف قُرآنه الكريم متني هؤالء املُرتجع� الذين

 الله أن يخرجوا ثالثاً لعلّهم يصلحون {قالوا ربنا أمتنا اثنت� وأحييتنا اثنت� فاعرتفنا بذنوبنا فهل إىل خروج من سبي}



ه إّال قليلون نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إىل الدنيا، وتظافرت بها األخبار عن بيت العصمة. واإلماميّة بأجمعها علي
منهم تأّولوا ما ورد يف الرجعة بأّن معناها رُجوع الدولة واألمر والنهي إىل آل البيت بظهور اإلمام املنتظر، ِمن دون رجوع أعيان 
 األشخاص وإحياء املوىت).. إىل أن يقول يف نهاية البحث: (وعىل كّل حال فالرجعة ليست ِمن األصول التي يجب االعتقاد بها والنظر
فيها، وإّ�ا اعتقادنا بها كان تبعاً لآلثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السالم الذين ندين بعصمتهم ِمن الكذب، وهي ِمن 

 األمور الَغيبية التي أخربوا عنها، وال �تنع وقوعها).

ري ُمتداول يف الوسط الثقايف الشيعي، ] وهو كتاب ِمن جزئ� ملرتىض العسكعقائد اإلسالم من القرآن الكريموقفة عند كتاب [ ■
وكذلك يف الوسط الحوزوي.. املؤلّف يف هذا الكتاب يستخرج عقائد اإلسالم ِمن القرآن، ولكنّه مل يُرش يف هذا الكتاب إىل عقيدة 

 رجعة ليست ِمن العقائد!!الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد! مع أّن األمئة فّرسوا العرشات ِمن اآليات القرآنية يف الرجعة! وكأّن ال

] وهو كتاب فتاوى للسيّد الخويئ وتلميذه 2وقفة عند سؤال وّجه للسيّد الخويئ يف كتاب [رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات: ج ■
 امل�زا جواد التربيزي.

 نّص السؤال: ما املقصود بالرجعة، وهل يجب اإل�ان بها؟ ●
 ارق الدنيا إليها قبل يوم البعث األكرب ولكن ليست ِمن الرضوري الذي يجب االعتقاد به.: املقصود منها رجوع بعض َمن فالجواب

 إذا كان مثل هذا الجواب يصدر ِمن مرجع الطائفة، فهل يُتصّور أن يعبأ الشيعي بعقيدة الرجعة بعد هذا الجواب؟!
ضاً كذلك! عل�ً أنّني ال أستغرب ِمن جواب السيّد الخويئ هذا، رأي الشيخ التربيزي أيضاً كذلك ألنّه مل يُعلّق.. وكالم بقيّة العل�ء أي

فقطعاً لن  -وبقية املراجع هم عىل هذا الرأي أيضاً  -فالسيّد الخويئ ال يشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد الحب ألهل البيت 
 يشرتط يف الشيعي ِمن عاّمة الشيعة أن يكون ُمعتقداً بالرجعة!

 عل�ء واملراجع يف العقيدة منطق شيطا�، فهل سيكون منطقهم يف الفتاوى واألحكام الرشعية منطق رح��؟!إذا كان منطق ال ●

الدين الزهرايئ (دين محّمد وآل محّمد) له أصل واحد فقط (الحّجة بن الحسن) عليه السالم.. ولهذا األصل فروع، وهذه الفروع  ✤
ن جملة هذه األصول التي هي ِمن فروع األصل األكرب هي عقيدتنا يف الرجعة.. هذه هي شؤونات هذا األصل (شؤونات اإلمامة).. مِ 

 هي منهجيّة أهل البيت عليهم السالم، وما هو يف كُتب عل�ئنا كُلّه هراء.

 ... تحت عنوان (الرجعة أسئلة وأجوبة)األنوار اإللهية يف املسائل االعتقادية] للم�زا جواد التربيزيوقفة عند كتاب [ ■

 : ما هي عقيدتنا يف الرجعة؟1نص السؤال  ●

 الجواب: هي ِمن املُسلّ�ت عندنا وقد دلّت عليها الروايات وفيها الصحاح، والله العامل. ○

 : هل يصّح عّد الرجعة ِمن أصول املذهب؟2نص السؤال  ●

 ُمعتربة فيها، ك� ال يبعد تواترها إج�الً، والله العامل.، ولكنّها ثابتة يقيناً لوجود أخبار ليست الرجعة ِمن أصول املذهبالجواب:  ○
 (كّل هذا كالم شيطا�.. األسئلة شيطانية واإلجابات كذلك).

.. الدين اإللهي دين واحد هو ال يوجد يشء اسمه أصول املذهب، ورضوريات املذهب.. هذه عناوين صنعها الشيطان لعل�ئنا ✤
وأّما غ� هذا الدين فتلك أديان صنعها الناس لهم.. وهم أحرار في� يعتقدون، ونحن أحرار في�  دين فاطمة وأوالد فاطمة األطهار..

نعتقد.. ولهذا فإّن التعب� عن دين الزهراء عليها السالم بأنّه مذهب هذا تعب� خاطىء ألنّنا نكون بذلك قد جعلناه رأساً برأس مع 
 املذاهب األخرى.

 واضحة وفقاً ملذهب أهل البيت] للسيّد الشهيد محّمد باقر الصدر.وقفة عند كتاب [الفتاوى ال ■
السيّد الصدر وضع ُمقّدمة عقائدية لرسالته العمليّة ك� يصنع العديد ِمن العل�ء، ومل يذكر يف هذه املقّدمة العقائدية الرجعة، بل 

[املُرسل والرسول والرسالة] وهذا املُصطلح ال وجود له يف حديث بأصول جديدة يف الدين، فتحّدث عن  -عىل الذوق القطبي-جاءنا 
 العرتة!

(قراءة سطور من كتابه يتحّدث فيها عن خصائص الرسالة) ويقول يف هذه السطور أّن أحد مميزات هذه الرسالة أّن هناك أمئة!! 
 هل هذا منطق قرآ�؟!

إليك ِمن ربّك وإن مل تفعل ف� بلّغَت رسالته} أليست هذه اآلية يف بيعة يف سورة املائدة يقول {يا أيّها الرسول بلّغ ما أُنزل  ●
الغدير؟! إذا كانت هذه اآلية يف بيعة الغدير فهذه اآلية تقول أّن الرسالة ال قيمة لها ِمن دون بيعة الغدير.. وبيعة الغدير هي شأن 

 كلّهم إىل ِسمة ِمن س�ت هذه الرسالة؟! أّي هراء هذا ؟! ِمن شؤون صاحبها أم� املؤمن� عليه السالم.. فكيف يتحوّل األمئة

 السيّد الصدر يتأّول عقيدة الرجعة بأّن معناها هو رجوع الُحكم إىل أهل البيت عليهم السالم! ●

 وقفة عند كتاب [مصطفى الدين القيّم] وهو الرسالة العملية للشيخ بش� حس� النجفي. ■



العقائد الشيعية.. وذكر فيها تقسي�ت األصول الخمسة املأخوذة من األشاعرة واملُعتزلة، وقال بأّن يف مقّدمة الرسالة باب ذكر فيه 
 التوحيد والنبّوة واملعاد تُدخل املُعتِقد بها يف دائرة اإلسالم، وأّن الذي يُدخل صاحبها التشيّع هو عقيديت (العدل واإلمامة)!!

اط وامليزان والشفاعة.. ومل يذكر الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد! مع أّن الروايات ثُّم ذكر وجوب االعتقاد بعذاب القرب والرص 
 الواردة يف الرجعة هي أكرث من هذه العناوين!

 أنا أتحّدث عن عقائد وأنتم عليكم أن تُدركوا عقائدكم بأنفسكم ومُتيّزوا ب� املنطق الرح�� واملنطق الشيطا�.. املنطق الذي ✤
تاب والعرتة هو املنطق الشيطا�.. وكونوا عىل علم بأّن العقيدة التي ال تكون ثابتة عند صاحبها ينساها اإلنسان عند يُخالف الك

الذي يُقرأ عند املوت ويشتمل عىل عقائد أهل البيت عليه السالم حتّى يتذكّر امليّت عقيدته،  (دعاء العديلة)املوت!! ومن هنا ُسّمي 
ّن الروايات تقول أّن أضعف ما يكون عليه اإلنسان عند االحتضار.. وأقوى ما يتسلّط عليه الشيطان عند تلك ُسّمي بدعاء العديلة أل 

الّلحظة!! فإّن الشيطان عند تلك الّلحظة يُنسيه عقائده، ألنّه سيشغله بأشياء وأشياء، ويُهيّج عنده عواطف ومشاعر، ويُهيّج عنده 
 عقائده !! مخاوف ووحشه ويُصيبه الذهول فيغفل عن

 قّصة يذكرها الشيخ الغزّي (عن البّقال الذي غادر الحياة وعىل لسانه األرقام والحسابات ومعادالت البقالة البائسة)!! ✤

 وقفة عند كتاب [املسائل اإلسالميّة] وهو الرسالة العملية للسيّد محّمد الش�ازي ■
 ألصول الخمسة، ومل يُرش إىل عقيدة الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد!يف مقّدمة الرسالة هناك فصٌل يف العقائد تحّدث فيه عن ا

 مع أنّه ذكر أمور كث�ة ليست ُمهّمة!!

 ]4وقفة عند تفس� السيّد محّمد الش�ازي [تقريب القرآن إىل األذهان: ج ■
تعاىل {ويوم نحرش ِمن كّل أّمة فوجاً مّمن عند أهم آية يف القرآن التي جعلها أهل البيت عليهم السالم دليالً عىل الرجعة وهي قوله 

يُكّذب بآياتنا فهم يُوزعون} هذه اآلية يف ثقافة أهل البيت هي أهم آية يف االستدالل عىل الرجعة.. وح� يُوردها أهل البيت عليهم 
قفاً ِمن مواقف يوم القيامة السالم يتحّدثون عن الرجعة. ولكن السيّد الش�ازي فّرسها بالذوق املُخالف ألهل البيت، فجعلها مو 

 وأجواء يوم القيامة!! ومل يُرش إىل الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد! وإّ�ا أشار إىل ظهور اإلمام الحّجة واعتربه مصداق من مصاديق
 معنى اآلية! وهذا الَفهْم هو فهم خاطىء للرجعة!

 و الرسالة العملية للسيّد صادق الش�ازيوقفة عند كتاب [الرسائل اإلسالمية مع املسائل الحديثة] وه ■
أيضاً هو يذكر نفس الكالم الذي ذكره الّسيد محّمد الش�ازي يف األصول الخمسة.. ومل يذكر عقيدة الرجعة ال ِمن قريب وال ِمن 

 بعيد! وهكذا بقيّة املراجع عىل اختالف مشاربهم!!

 ) يُعلن فيه بأنّه ال يدري هل الرجعة رضورية أو غ� رضورية!الحيدريالسيّد ك�ل فيديو ألحد مراجعنا املعارصين ( :1مقطع  ★
 فهل ُ�كن ملرجع شيعي يُقلّده الناس ال يدري هل أّن الرجعة ِمن الرضوري أو ليست ِمن الرضوري؟!

 عل�ً أّن املنطق الذي نطق به السيّد ك�ل الحيدري هو منطق الجميع !

يُجيب فيه عىل سؤال أحد املُخالف� بشأن بعض الروايات املُتعلّقة بشؤونات الرجعة، ويُضّعف  الوائيلفيديو للشيخ  :2مقطع  ★
روايات أهل البيت ويهذي يف جوابه ويستشهد بهذيان الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء ح� قال أّن أخبار الرجعة ال تساوي 

 مه وكأّن هذا الهذيان آية ِمن القرآن!!عنده فلساً.. والشيخ الوائيل يستشهد بكال 

 يقول فيه بعدم وجود مكانة للرجعة يف ِفكرنا ! الوائيلفيديو للشيخ  :3مقطع  ★

يقلّل فيه من شأن عقيدة الرجعة ويقول أنّها نشأت من تفس� وجمع آليات من القرآن، وأنّها  الوائيلفيديو للشيخ  :4مقطع  ★
 ا ِمن ُمتبنّيات املذهب!!ليست من رضوريات اإلسالم، وإ�ّ 

يكرر فيه نفس الكالم السابق ويُش� إىل أّن عقيدة الرجعة هي عقيدة فهمها بعض املُفّرسين ِمن  الوائيلللشيخ  فيديو: 5مقطع  ★
 آيات القرآن!! وكالمه يكشف عن جهل بحديث أهل البيت عليهم السالم.

 سأبّ� لكم موقع الرجعة عند آل محّمد يف حلقة يوم غد. ✤
 


