
 76الحلقة  -الكتاب الناطق 
 4ج  -الرجعة عقيدة ال معنى للتشيع من دونها 

 1437شوال  10م ــ 2016/7/15الجمعة: 

يف هذه الحلقة سأمّر عىل جانب ِمن آيات الكتاب الكريم، وعىل جانب ِمن نصوص األدعية والزيارات الرشيفة ليُخربنا كّل ذلك  ✤
 عن موقع الرجعة.

 أوالً عرض �اذج ُمختارة ِمن آيات الكتاب الكريم تعكس موقعيّة الرجعة يف القرآن. ✤

 الرجعة بشكل عام].ِمن سورة البقرة [والتي تتحّدث عن  28اآلية  ■
كن {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثُّم �يتكم ثُّم يُحييكم ثُّم إليه ترجعون}. اآلية واضحة جّداً والخطاب فيها للجميع (�ُ 

نا بعد الحياة يف الدنيا، ثُّم أن ينطبق عىل كّل إنسان). كُنّا أمواتاً يف أرحام أُّمهاتنا ح� كنّا ُمضغة قبل أن تُبعث فينا الحياة..ثُّم ُ�يت
 يُحيينا (وتلك هي الرجعة). ثُّم إليه تُرجعون: ذلك يف يوم القيامة.

من سورة البقرة (يف قّصة بني إرسائيل وعودة السبع� رجالً الذين ذهبوا للميقات مع موىس وأماتهم الله بالصاعقة ثُّم  55اآلية  ■
 ك حتّى نرى الله جهْرًة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون}.أحياهم): {وإذ قُلتم يا ُموىس لن نُؤمن ل

 القرآن وأحاديث العرتة تُخربنا أنّهم ماتوا بالصاعقة، وأحياهم الله بعد موتهم، واستمرّت الحياة ح� أحياهم.

ً  72اآلية  ■ فادّارأْتم فيها والله ُمخرٌج ما  وما بعدها (قّصة البقرة وقّصة القتيل اإلرسائييل الذي رجع إىل الحياة): {وإْذ قتلتم نْفسا
كنتم تكتمون * فُقلنا ارضبوه ببعضها كذلك يُحيي الله املوىت ويُريكم آياته لعلّكم تعقلون}. كانت رجعتُه أن ُرضب بذيل البقرة.. 

م زماننا عليه السالم؟! فإذا كان ذيل بقرة ميّتة مذبوحة قادر عىل أن يبعث الحياة يف ذلك القتيل، فأين الغرابة بالرجعة عىل يد إما
 فأين الغرابة بالرجعة لهم عليهم السالم؟!

من سورة البقرة (والتي تتحّدث عن رجعة ملدينة الطاعون الشاميّة).: {أمل تَر إىل الذين خرجوا ِمن ديارهم وُهم أُلوف  243اآلية  ■
اس ولكنَّ أكرث الناس ال يشكرون}. اآلية تتحّدث عن قّصة َحَذر املوت فقال لهم الله موتوا ثمَّ أحياهم إنَّ الله لذو فْضل عىل الن

 املدينة التي كان يعرتيها الطاعون ب� فرتة وأخرى، وح� يعرتيها الطاعون كان األغبياء يفرّون منها ويرتكون أقرباءهم الفقراء.. ويف
املهم ِفراراً من الطاعون، فلّ� خرجوا إىل مسافة من مرّة ِمن املرّات اتّفق األغنياء أن يأخذوا الفقراء معهم.. فخرج أهل املدينة بك

 الطريق أماتهم الله جميعاً مع حيواناتهم، ومل يدفنهم أحد.. وبقيت عظامهم عىل الطريق. 
وبدأ الناس يكنسونها عىل جانب الطريق ألنّها كانت تُعيق املارّة.. ومرّت السنون عىل ذلك، ثّم إّن الله تعاىل بعثهم جميعاً مع 

 يواناتهم ِمن جديد! واستمرّت الحياة، وجرت القوان� والُسنن.ح

من سورة البقرة (قّصة النبي (عزير، إرميا) الذي مات مع ح�ره ثُّم بُعث ِمن جديد مع ح�ره ومع طعامه بعد مئة  259اآلية  ■
الله بعد موتها فأماته الله مائة عاٍم ثّم بعثه  من السن�) ! {أو كالذي مرَّ عىل قريٍة وهي خاويٌة عىل ُعروشها قال أ�َّ يُحيي هذه

قال كم لبثَت قال لبثُت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثَت مائة عام فانظْر إىل طعامك ورشابك مل يتسنَّه وانظْر إىل ِح�رك ولنجعلك 
 أنَّ الله عىل كّل يشٍء قدير}. مفصلّة يف الروايات.آية للناس وانظْر إىل العظام كيف نُنشزُها ثمَّ نكسوها لْح�ً فل�َّ تب�َّ له قال أعلم 

ِمن سورة البقرة وهي اآلية التي تيل آية (ُعزير، إرميا) ُمبارشة: {وإذْ قال إبراهيم رّب أر� كيف تُحيي املوىت قال أومل  260اآلية  ■
عْل عىل كّل جبل منهنَّ ُجزءاً ثمَّ ادعهنَّ يأتينك تُؤمن قال بىل ولكن ليطمنئَّ قلبي قال فُخذ أربعًة ِمن الط� فرصُهن إليك ثمَّ اج

سعياً واعلم أّن الله عزيز حكيم}. اآلية تتحّدث عن رجعة لطيور ُمختلفة يف الشكل واألحجام.. أخذها إبراهيم فذبحها وخلط لحم 
عدة في� بينها، ثُّم طلب ِمن هذه الطيور جبال ُمتبا 10الطيور املُختلفة، ثُّم هرسه مِبهراس! ثُّم قّسمها إىل أجزاء ووضعها عىل رؤوس 

 أن تعود، وكان قد وضع رؤوس الطيور ب� أصابعه، فكانت أجزاء كّل ط� تلتحق برأسه حتّى تكاملت!

من سورة آل عمران والتي تتحّدث عن عودة الحياة للموىت عىل يد نبي الله عيىس: {ورسوالً إىل بني إرسائيل أّ� قد  49اآلية  ■
يٍة من ربّكم أّ� أخلُق لكم ِمن الط� كهيئة الط�} إىل أن تقول اآلية {وأُحيي املوىت} فقد أحيى املوىت وأخرجهم ِمن قبورهم.. جئتكم بآ 

ل وهذا املعنى نفسه تُؤكّده سورة املائدة يف قوله تعاىل {إذْ قال الله يا عيىس ابن مريم اذكْر نعمتي عليَك وعىل والدتَك} إىل أن تقو 
 وإذ تُخرج املوىت بإذ�}، فتلك رجعة بيد عيىس ُخرج الناس ِمن قبورهم!اآلية {

من سورة الكهف {ولبثوا يف كهفهم ثالَث مائة سنَ� وازدادوا تْسعا}. أهل الكهف رجعوا جميعاً، وكلبهم رجع معهم  25اآلية  ■
أّن أهل الكهف ناموا، فأّي نوم هذا الذي يستمّر  أيضاً.. فل�ذا تستغربون أّن آل محّمد عليهم السالم يرجعون؟! وحتّى لو قُلنا

 لقرون؟! عل�ً أّن القرآن الكريم يقول {بعثناهم} والبعث يكون بعد املوت.. أّما الذي يكون بعد النوم هو االستيقاظ.

ن يُكّذب بآياتنا فهم يُوزعون}، اآلية 83اآلية  ■ تتحّدث عن حرش ُجزيئ، وهذا  من سورة النمل {ويوم نحُرش ِمن كّل أُّمٍة فوجاً ِممَّ
 الحرش الجزيئ يكون يف الرجعة.. أّما يف القيامة فالحرش يكون حرش للجميع وليس حرشاً لفوج من الناس،

 من سورة الكهف: {ويوم نُسّ� الجبال وترى األرض بارزًة وحرشناهم فلم نُغادر منهم أحداً}. 47وهو الذي أشارت له اآلية 



من  47من سورة النمل {ويوم نحُرش ِمن كّل أُّمٍة فوجاً} وجاؤوا باآلية  83م السالم عن الرجعة جاؤوا باآلية فح� ُسئل األمئة عليه
 سورة الكهف: {وحرشناهم فلم نُغادر منهم أحداً} فهو حديث األمئة، وليس استنتاج من املُفّرسين ك� يقول الشيخ الوائيل.

الكتاب إالَّ ليؤمننَّ به قبْل موته ويوم القيامة يكوُن عليهم شهيدا}. يعني أّن أهل الكتاب  من سورة النساء: {وإْن ِمن أهل 59اآلية  ■
 -ك� يعتقدون  -(جميعاً) سيؤمنون بعيىس املسيح قبل موته، وهذا ال يحصل إّال يف الرجعة.. فإّن عيىس يف بعثته قبل أن يقتلوه 

ّال القليل ِمن بني إرسائيل ِمن أهل الكتاب.. بين� اآلية تتحّدث عن إ�ان الجميع وقبل أن يُرفع إىل الس�ء ك� نعتقد مل يُؤمن به إ
 به قبل موته.. وهذا ال يكون إّال يف الرجعة.

 ِمن سورة األنبياء: {وحرام عىل قريٍة أهلكناها أنَّهم ال يرجعون} هذه اآلية تتحّدث عن قانون ِمن قوان� الرجعة وهو: 95اآلية  ■
لتي نزل عليها العذاب لن تعود يف الرجعة.. أّما يف يوم القيامة فالجميع يرجعون، وِمن هنا أُّمة النبي األعظم صّىل الله أّن األمم ا

 عليه وآله مل ينزل عليها العذاب، ألنّهم س�جعون (َمن محرض الكُفر محضاً، وَمن محض اإل�ان محضاً س�جعون).

 ا أمتّنا اثنت� وأحييتنا اثنت� فاعرتفنا بذنوبنا فهل إىل خروجٍ ِمن سبيل}.ِمن سورة غافر: {قالوا ربّن 11اآلية  ■
 املوتة األوىل يف الحياة األوىل، واملوتة الثانية يف الحياة الثانية يعني بعد الرجعة.

ِمن سورة غافر: {إنّا لننُرص رُسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد} يوم يقوم األشهاد إشارة إىل القيامة..  51اآلية  ■
 وأّما النرصة للذين آمنوا يف الدنيا فتكون يف الرجعة.. واإلمام الصادق عليه السالم يقول: والله إنّها يف الرجعة.

رواية عن اإلمام الصادق يف هذه اآلية، فإّن اآلية تقول {إنّا لننُرص رُسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا} فأين تحّقق وحتّى لو مل ترد 
 النرص للرسل وللذين آمنوا يف الحياة الدنيا؟!

صالحاً في� تركت كال إنّها والتي بعدها ِمن سورة املؤمنون: {حتّى إذا جاء أحدهم املوت قال رّب ارجعوِن * لعيل أعمُل  99اآلية  ■
 كلمة هو قائلها وِمن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون} يقول {رّب ارجعوِن} ألنّه ملّا دخل عامل املوت عرف القوان�، وعرف أّن ِمن ُجملة

لمة هو قائلها وِمن ورائهم برزخ قوان� عامل املوت هو إمكان الَعودة.. ولهذا اآلية مل تقل أنّه ال ُ�كن الرجوع.. وإّ�ا قالت {كال إنّها ك
 إىل يوم يبعثون}، يعني أنت ال تستحق الرجوع، ألنّنا لو أرجعناه لرجع إىل حالته األوىل.. وليس الرجوع أمر محال وغ� ممكن.

القائل بهذا القول {قال : إذا كان الذين يرجعون يف الرجعة هم الذين محضوا اإل�ان، والذين محضوا الكُفر.. أليس قد يقول قائل ●
 رّب ارجعوِن * لعيل أعمُل صالحاً في� تركت} هو ِمّمن محضوا الكُفر؟

: الذين يرجعون هم الذين محضوا الكُفر يف مواجهة أهل اإل�ان.. فهناك َمن محض الكُفر وعاش بعيداً عن الذين محضوا الجواب
جعوا. الذين يرجعون هم الذين محضوا الكُفر يف مواجهة الذين محضوا اإل�ان، ومل يدخل معهم يف عناد ومواجهة، فهؤالء لن ير 

 اإل�ان.

 : هل هناك َمن َمَحض اإل�ان ومل يكن يف مواجهتِه َمن َمَحض الكُفر؟وقد يسأل سائل ●
 : هذا ليس موجوداً.. فاإل�ان يدفُع للعمل، والعمل يجعل اإلنسان يف مواجهة الكفر والكافرين.الجواب

أن تعرفوا أّن كم كب� ِمن اآليات وردت فيها أحاديث عن أهل البيت تُفّرس تلك اآليات بالرجعة.. وهناك آيات أخرى نحن البّد  ✤
 نستطيع أن نفهمها أنّها يف الرجعة ِمن خالل قواعد التفس� العاّمة التي وضعها أهل البيت عليهم السالم.

 وكذلك فّرسوا لنا كّل آية بخصوصها.. ولكن مل تصل إلينا كّل الروايات. فإّن أهل البيت وضعوا قواعد لتفس� آيات القرآن،

 للحّر العاميل صاحب الوسائل. -مثال ذلك: كتاب [اإليقاظ ِمن الهجعة بالربهان عىل الرجعة]  ●
 ان معناها،آية تتحّدث عن الرجعة، وذكر معها الروايات واألحاديث التي جاءت عن أهل البيت عليهم السالم يف بي 64أورد 

 عىل سبيل املثال قوله تعاىل يف سورة إبراهيم {وذكّرهم بأيّام الله}.
ة يُورد الحّر العاميل رواية عن أهل البيت عليهم السالم تقول: (أيام الله ثالثة : يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة)، والكّر 

نا الكرّة وعندنا األوبة وعندنا الرجعة.. (وسيأيت بيانها يف األيّام القادمة بنحو املذكورة يف الرواية هي عنوان ملقطع ِمن الرجعة.. فعند
يستطيع  ِمن التفصيل). فاألمئة يُبيّنون لنا ذلك.. وإّال فالّلغة ال تُع� عىل ذلك وال تُوضح ما هي أيّام الله.. والقضيّة ليست عقلية حتّى

 تأريخي حتّى نعرفه ِمن كُتب التأريخ.. فاألمئة هم الذين ُيبيّنون لنا هذه األيام. اإلنسان أن يُدركها بعقله.. وال املوضوع موضوع
 ومن هنا تالحظون أهميّة الرجعة، يوم القيامة عنوان قائم برأسه، ويوم الرجعة عنوان قائم برأسه، ويوم القائم عنوان قائم برأسه.

ث عنها.. يف ح� أّن موضوع الرجعة ورد فيه عدد هائل ِمن اآليات..ك� الكث� ِمن املوضوعات ال توجد آية واحدة يف القرآن تتحدّ  ✤
أورد الحر العاميل يف كتابه.. ولذلك يقول يف آخر الكتاب: (فهذا ما خطر بالبال، واقتضاه الحال ِمن الكالم يف إثبات الرجعة، ودفع 

ة وأدلّتها ك� رأيت، فإنّها وصلْت إىل حّد التواتر، بل شبهاتها عىل ضعفها وعدم رصاحتها يف إبطال الرجعة، وقّوة أحاديث الرجع
 تجاوزته مبراتب، فأوجبْت القطع واليق�).

 فالحر العاميل وصلت عقيدته يف الرجعة إىل حّد القطع واليق�، ثُم يُبّ� لنا سبب ذلك فيقول:



ما يزيد عىل ست�ئة وعرشين، وال أظّن شيئاً ِمن مسائل  ِمن األحاديث واآليات واألدلّة -أي هذا الكتاب  -(فقد ذكرنا يف هذه الرسالة 
االُصول والفروع يُوجد فيه ِمن النصوص أكرث من هذه املسألة)، فكيف ال تكون الرجعة يف مقّدمة العقائد ولها املوقعيّة األوىل، 

 املعصومون عليهم السالم بهذه الكرثة؟!وكيف ال تكون أصًال ِمن أصول عقائدنا وقد تحّدث عنها القرآن بهذه الوفرة، وتحّدث عنها 
هم أين عل�ؤنا ومراجعنا ِمن هذا الكم الهائل ِمن اآليات؟! أال يتدبّرون فيها؟! أمل يقرؤوا هذا الكم الكب� ِمن أحاديث أهل البيت علي

 دعية والزيارات؟!السالم؟! حتّى لو قبلنا أنّهم مل يقرؤوا هذا الكم الكب� ِمن أحاديث أهل البيت.. أمل يقرؤوا األ 

األدعية والزيارات عالمة إذا مل يتّسم بها الشيعي ف� هو بشيعي! ومجالسنا وأسفارنا وفضائيّاتنا مشحونة باألدعية والزيارات.. أمل  ●
واألدعية.. وإّال لو  يقرؤوها؟ أمل يتفكّروا فيها؟ (أال ال خ� يف قراءة ليس فيها تفكّر)، ال أعتقد أّن عل�ءنا يعرفون معا� هذه الزيارات

 كانوا يعرفونها فهل يضحكون عىل الله وعىل األمئة ح� يُرّددون العبارات القائلة بالرجعة، ثُّم يُهملونها ويستخّفون بها؟!

% ! ألنّهم ال يرتكونها، ولكنّهم ال يعبؤون بها 100العل�ء يقرؤون األدعية برجاء املطلوبية.. وهي طريقة شيطانية ُمحكمة  ●
 مبضامينها!و 

تتحّدث عن موقع الرجعة يف فكر نصوص األدعية والزيارات الرشيفة يف [مفاتيح الجنان] وقفة فيها عرض لن�ذج ُمختارة ِمن  ✤
 آل محّمد صلوات الله عليهم:

 جاء فيها:�وذج من األع�ل الواردة يف شهر رجب (مقتطفات من الزيارة الرجبية الجامعة الواردة ِمن الناحية املقّدسة)  ■
 (ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتّى العود إىل حرضتكم، والفوز يف كرّتكم، والحرش يف زُمرتكم، ورحمة الله وبركاته عليكم)

 الحرش هو يوم القيامة، (والفوز يف كرّتكم) هي الرجعة.. فإّن الكرّة هي مقطع من مقاطع الرجعة.

 الدعاء الذي يُستحب قراءته يف اليوم الثالث من شعبان يوم ميالد الحس� عليه السالم)�وذج من أع�ل شهر شعبان (مقطع من  ■
أوبته،  (قتيل العربة وسيّد األُرسة املمدود بالنُرصة يوم الكرّة املُعّوض ِمن قتله أّن األمئة ِمن نسله، والشفاء يف تُربته والفوز معه يف

 يُدركوا األوتار ويثأروا الثار.) هناك كرّة وهناك أوبة وهي من شؤونات الرجعة. واألوصياء ِمن عرتته بعد قامئهم وغيبته حتّى

 �وذج من أع�ل شهر رمضان (ِمن األدعية التي تُقرأ يومياً يف شهر رمضان بعد اإلفطار) ■
ُمطلق القتل وإّ�ا القتل مع اإلمام (وليلة القدر وحّج بيتك الحرام وقتالً يف سبيلك فوفّق لنا..)، القتل الذي يتحّدث عنه الدعاء ليس 

 الحّجة عليه السالم.. وسبيل الله هم عّيل وآل عيل عليهم السالم.. هو إمام زماننا عليه السالم.
 السالم.املراد إّما أن أُدرك اإلمام عليه السالم أو أعود يف الرجعة.. وأعىل مراتب القتل يف سبيل الله هو القتل مع اإلمام الحّجة عليه 

املراد ِمن التوفيق لليلة القدر هو أن ينظر إليك إمام زمانك فيعدُّك ِمن أصحاب هذه الّليلة، يعّدك زهرائياً ؛ ألّن حقيقة ليلة  ✤
 القدر هو فاطمة.. فَمن مل يكن زهرائياً يف (ليلة القدر) فهو ليس ِمن أصحاب ليلة القدر الذين يشملهم اإلمام بتوفيقه ورعايته..

حّج كذلك قيمته هي يف أن يحظى الحاج بنظرة خاّصة من إمامه فقد ورد يف الروايات (ك�ل الحج لقاء اإلمام) وأحد معا� هذه وال
 الروايات هو أن يحظى الحاج بتوفيق ورعاية ونظرة اإلمام الخاّصة.

 أوضح وأكرث زيارة تُعد عالمة ِمن عالمات الشيعي هي زيارة الحس� عليه السالم. ✤
 هر زيارات الحس� عليه السالم (زيارة وارث، وزيارة عاشوراء)أش

نقرأ: (وأشهد أّن األمئة ِمن ُولدك كلمة التقوى، وأعالم الهدى، والعروة الوثقى، والحّجة عىل أهل الدنيا، وأُشهد زيارة وارث يف  ■
تيم عميل) اإلياب هو الرجعة.. ح� يُجعل لهذا الله ومالئكته وأنبياءه ورُسله أّ� بكم مؤمن وبإيابكم موقن برشائع ديني وخوا

 املوضوع كل هؤالء الشهود (تجعل الله واملالئكة واألنبياء شهوداً يف محرض الحس�) فهل هو غ� ُمهم؟!

 يوجد موطنان يتحّدثان عن الرجعة:زيارة عاشوراء يف  ■

أرك مع إمام منصور ِمن أهل بيت محّمد صّىل الله عليه األّول (فأسال الله الذي أكرم مقامك، وأكرمني بك، أن يرزقني طلب ث ●
 وآله)، أن يرزقني ذلك يف حيايت أو يف الرجعة (ح� عوديت بعد مويت).

 الثا� (وأسأله أن يبلغني املقام املحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم). ●
يف كّل زيارات الحس� عليه السالم، ولكنّني ذكرت زيارة وارث وزيارة عاشوراء ألنّها زيارات معروفة  عل�ً أّن موضوع الرجعة موجود

 عن الجميع.

 مثال من زيارة إمام زماننا عليه السالم التي بدايتها (السالم عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه املهدي�) ■
ة هذا املقطع: (فلو تطاولت الدهور ومتادت األع�ر مل أزدد فيك إّال يقيناً، ولك ِمن املواطن التي تحّدثت عن الرجعة يف هذه الزيار 

دي وأهيل وجميع إّال حبّاً، وعليك إّال توكّالً واعت�داً، ولظهورك إّال توقّعاً وانتظاراً، ولجهادي ب� يديك إّال ترقّباً، فأبذل نفيس ومايل وول
رك ونهيك، فإن أدركُت أيّامك الزاهرة وأعالمك الباهرة فها أنا ذا عبدك املُترصّف ب� أمرك ما خوّلني ريّب ب� يديك والترصّف ب� أم

ونهيك أرجو به الشهادة ب� يديك والفوز لديك موالي فإن أدركني املوت قبل ظهورك فإّ� أتوّسل بك وبآبائك الطاهرين إىل الله 



يل كرًّة يف ظهورك ورجعًة يف أيّامك ألبلغ ِمن طاعتك مرادي وأشفي من  تعاىل وأسأله أن يصّيل عىل محّمٍد وآل محّمد وأن يجعل
 أعدائك فؤادي). الكرّة ُمرتبطة بالحروب، والرجعة بشكل عام، وهذا ما سيأيت بيانه.. فالرجعة هي كّل ديننا.

 ة.وقوله (ألبلغ ِمن طاعتك مرادي) هذا يف الرجعة، وقوله (وأشفي من أعدائك فؤادي) هذا يف الكّر  ●
 [أسلوب لف ونرش يف التعب�، ف� ذُكر يف األّول تأيت توابعه يف اآلخر، وما جاء يف اآلخر تأيت توابعه يف األّول].

يف دعاء العهد نقرأ (الَّلهم إن حال بيني وبينه املوت الذي جعلته عىل عبادك حتْ�ً مقضيا فأخرجني ِمن قربي مؤتزراً كفني  ■
الَّلهم أر� الطلعة  -هذه هي الكرّة التي تقع يف بداية الرجعة  - ُملبّياً دعوة الداعي يف الحارض والبادي شاهراً سيفي ُمجرّداً قنايت

الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة منّي إليه...). وأهل البيت عليهم السالم وّجهوا شيعتهم إىل قراءة هذا الدعاء أربع� 
 وكّل ذلك ألهميّة هذا املوضوع (عقيدة الرجعة). -صعب يحتاج إىل املراقبة واملتابعة وتنظيم الوقت وهو برنامج  -صباحاً عند الفجر 

ِمن التجارب التي ملستها، وسألُت الكث�ين ِمّمن يأتون إىل الدراسة يف الحوزات سألتهم عن حالتهم الروحانية هل هي أفضل  ✤
داً قال يل: بأّن حالته الروحانية تحّسنت عند دخوله إىل الحوزة! الجميع مّمن قبل الحوزة أم بعد الحوزة.. إىل اآلن ما سمعُت أح

 سألتهم يقولون بأّن حالتنا الروحيّة ساءْت بعد دخول الحوزة، أُصبنا باإلدبار، وبالجفاء، وبالقسوة والِغلظة!!
 واملعاندة آلل محّمد صلوات الله عليهم.وتلك هي حقيقة بسبب تلك الواردات التي ترد عليهم ِمن تلك العيون الكدرة الجافية 

يف دعاء الندبة نقرأ (هل إليك يا بن أحمد سبيل فتُلقى، هل يتّصل يومنا منك بِعدٍة فنحظى، متى نرد مناهلك الرويّة ف�وي،  ■
ء النرص تُرى، أترانا متى ننتقع ِمن عذب مائك فقد طال الصدى، متى نُغاديك ونراوحك فنقّر عيناً، متى ترانا ونراك وقد نرشَت لوا

 نحفٌّ بك وأنت تؤم املأل..).
 وكل هذه العبارات، ودعاء الندبة بكلّه يُش� إىل الرجعة.. فكّل املضام� إذا مل تتحقق يف حياتنا، فإنّنا نرجو تحّققها يف الرجعة.

ه وأشهدكم أّ� مؤمٌن بكم ومبا آمنتم به، كافٌر يف الزيارة الجامعة الكب�ة نقرأ: (بأيب أنتم وأّمي وأهيل ومايل وأُرسيت، أُشهد الل ■
هذه دولة الُدَول وأرقاها  -بعدوكم ومبا كفرتم به..) إىل أن تقول: (مؤمن بإيابكم، مصّدق برجعتكم، ُمنتظر ألمركم، ُمرتقب لدولتكم 

 وأن نكفر مبَن يكفر بها. ). هذه ِمن جملة منظومة اإل�ان التي يجب أن نؤمن بها-دولة عّيل التي يكونون فيها جميعاً 
إىل أن تقول الزيارة: (وجعلني مّمن يقتص آثاركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويُحرش يف زمرتكم، ويَكّر يف رجعتكم، وُ�لّك 

ً برؤيتكم، بأيب أنتم  -أي أيّام الله الثالثة  -يف دولتكم، ويُرشّف يف عافيتكم، وُ�كّن يف أيّامكم وأمي ونفيس وأهيل وتَقّر عينه غدا
 ومايل، َمن أراد الله بدأ بكم، وَمن وّحده قبِل عنكم، وَمن قصده توّجه إليكم..).

اقتصاص آثار أهل البيت يف أدّق معانيه هو ما تُش� إليه (قّصة سيّد األوصياء مع سل�ن وأيب ذر).. ح� كان سيّد األوصياء �دح 
سل�ن، فأخربه اإلمام أن يرجع و يتتبّع آثار األقدام، فلم يجد أبو ذر أثراً لقدم سل�ن،  سل�ن، وسأل أبو ذّر سيّد األوصياء عن رسّ 

فقط رأى آثار أقدام أم� املؤمن� عليه السالم وأقدامه.. فأخربه سيّد األوصياء أّن سل�ن يضع قدمه يف موضع آثار أقدام سيّد 
 ة (يقتّص آثاكم).األوصياء.. وتلك رمزية تُش� إىل املعنى الدقيق لعبار 

هذا الحوض يف دَولة الدول  -يف دعاء وداع األمئة عليهم السالم نقرأ: (والسالم عليكم، وحرش� الله يف زمرتكم، وأورد� حوضكم ■
 وأرضاكم عنّي، ومكّنني يف دولتكم، وأحيا� يف رجعتكم، وملّكني يف أيّامكم وشكر سعي لكم..)-يف دولة عّيل يف الدنيا 

 أنقلكم اآلن إىل كالم عل�ئنا ومراجعنا لرتوا الفارق ب� كالمهم وب� منطق أهل البيت عليهم السالم. ✤

 الشيخ املفيد: ■

 يف كتابه [أوائل املقاالت] تحّدث عن الرجعة يف سطر ونصف، وقد مّر علينا ذلك يف الحلقات السابقة. ●
ة يقولون بالرجعة (التي هي مبعنى عودة بعض األموات إىل الحياة قبل يوم الشيخ املفيد باملجمل ثبّت أّن قسم كب� ِمن الشيع

 القيامة يف الدنيا).

 ويف كتابه [تصحيح االعتقاد] قال أّن َمن َمَحض اإل�ان وَمَحض الكُفر س�جعون إىل الحياة يف زمن قيام القائم عليه السالم. ●

 ويف كتابه [اإلرشاد] مل يُرش للرجعة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد! ●

ويف رسالته العملية [املقنعة] يذكر يف بدايتها العقائد الواجبة التي يجب عىل الشيعي االعتقاد بها ومل يُرش إىل الرجعة ال ِمن  ●
 د، وهذه الحالة صاحبت الجيل األّول ِمن مراجعنا.قريب وال ِمن بعيد! ونستنتج ِمن ذلك عدم الوضوح يف الرؤية عند الشيخ املفي

 (�اذج من عل�ء املدرسة اإلخبارية). ★

كالمه واضح يف كتابه أّن الرجعة قد بلغت عنده مبلغ القطع واليق�.. ولكن كل الذي تحّدث عنه هو إثبات الحّر العاميل:  ■
 الرجعة.. وقبول املضام� باملُجمل (املنهجية اإلخبارية).

 حديث ألهل البيت يف الرجعة. 162]ذكر فيه 53يف [بحار األنوار: جالشيخ املجليس  ■

 حديث. 232ِمن عوامل العلوم وصلت إىل  4تلميذ املجليس: األحاديث التي ذكرها عن الرجعة يف الجزء  -الشيخ عبد الله البحرا�  ■



 الدنيا وهو يف أحاديثهم ال يَرتاب فيه املؤمن بتلك األخبار، ولكنه يقول يف آخر الفصل: (والذي ينبغي للمؤمن اعتقاد رجعتهم إىل
وإّ�ا عّربُت بلفظ (ينبغي) دون لفظ الواجب اتّقاًء ِمن خالف بعض العل�ء يف ذلك من أن املراد بالرجعة قيام القائم والحق أن 

القرآن ونص نحو خمس�ئة حديث ُروي عنهم..  رجعتهم حق بنص األخبار املُتكرّثة، ودعوى أنّها إخبار آحاد غ� مسموعة بعد ظاهر
 ولو مل يكن إّال إنكار املخالف� الذي يكون الرشد يف خالفهم لكفى)!!

 وهذا هراء وكالم هزيل.. فإّن العامل الذي يُخالف آل محّمد عليهم السالم هو يف أحسن أحواله بهيمة (لوال آل محّمد لكنتم كالبهائم)

 را� (ولو مل يكن إّال إنكار املخالف� الذي يكون الرشد يف خالفهم لكفى)قول الشيخ عبد الله البح ●
هذا صحيح، وأنا أضيف عىل كالمه دليل آخر وأقول: أّن أدّل دليل عىل صّحة الرجعة وأهّميتها وأنّها يف الصف األّول ِمن العقائد هو 

لية الذين أهملوها ومل يعبؤا بها، ألنّهم نهجوا منهجاً ناصبياً يف تشكيك عل�ئنا ومراجعنا فيها.. خصوصاً مراجع وعل�ء املدرسة األصو 
 التعامل مع حديث أهل البيت (قبوالً ورفضاً وفه�ً)!

 دور عل�ء الشيعة اإلخبارين يف حفظ الدين (ح� حفظوا حديث العرتة). ✤

 ح� أتناول عقيدة الرجعة من جميع جوانبها فذلك لعّدة أمور: ✤

رفوا كيف ُمحقْت هذه العقيدة، وكيف تعامل عل�ء الشيعة ومراجع الشيعة مع حديث العرتة ومحقوه ودّمروه.. حتّى تعأوالً:  ●
 وسبب الرتكيز عىل هذه القضيّة هو أنّه لعّل املؤسسة الدينية أو مرجعاً ِمن املراجع يلتفت ويُعيد النظر وينتبه لهذه القضيّة ويدقّق

 فيها.

 موقعية الرجعة يف ثقافة الكتاب والعرتة.أن تعرفوا ثانياً:  ●

 أن تعرفوا تفاصيل عقيدة الرجعة.ثالثاً:  ●
 


