
 79الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 7ج  -الرجعة عقيدة ال معنى للتشيع من دونها 

 1437شوال  13م ــ 2016/7/18االحد: 

 يف هذه أرسم لوحة ِمن خالل (زيارة أيب الفضل العبّاس) يفوح منها عبُق الرجعة الُحسينية. ✤

 يف زيارة أيب الفضل العبّاس عليه السالم نُخاطبه ونحن نقف يف محرضه الرشيف: ✤
كم، جئتك يا ابن أم� املؤمن� وافداً (ولعن الله َمن حال بينك وب� ماء الُفرات، أشهُد أنّك قُتلَت مظلوماً وأّن الله ُمنجٌز لكم ما وعد 

إليكم وقلبي ُمسلّم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونُرصيت لكم ُمعّدة حتّى يحكم الله وهو خ� الحاكم�، فمعكم معكم ال مع عدوكم 
 إّ� بكم وبإيابكم من املؤمن� ومبَن خالفكم وقتلكم ِمن الكافرين)

 صلوات الله عليه: وقفة عند بدايات حكاية قمر الهاشمي� ✤

أم� املؤمن� عليه السالم أعّده لنرصة الحس� يف مرشوعه العاشورايئ.. فسيّد األوصياء أراد أن يشرتك يف عاشوراء بشكل ُمبارش  ■
 ِعرب نارص للحس� عليه السالم يُعّده إعداداً خاّصاً.

العرب...) أراد أن يُلفت أنظارنا إىل أنّه يُريد أن يُعّد نارصاً سيّد األوصياء ح� قال لعقيل (انظر يل امرأة ولدتها الفحولة ِمن  ■
 للُحس� عليه السالم بشكل خاص، وأنّه هو الذي بدأ يُهيء املُقّدمات لوجود هذا النارص، وِمن هذه املقّدمات زواجه بأّم البن� عليها

 أة ولدتها الفحولة...)السالم! هذا هو السبب الذي جعل سيّد األوصياء يقول لعقيل (انظر يل امر 
فهي تهيئة ُمقّدمات إلعداد نارص عمالق للمرشوع العاشورايئ، ال ك� يُشاع عىل ألسنة ُخطباء املنرب وأجوبة املراجع ِمن أّن سبب 

 طلب سيّد األوصياء عليه السالم ِمن أخيه عقيل أن يختار له امرأة ولدتها الفحولة هو :

 ساب، وأم� املؤمن� أراد أن يُبّ� للناس أن نحرتم أصحاب العلم!أّن عقيل كان عاملاً بعلم األن ●
والقائلون بذلك يغفلون عن تلك الرواية يف حديث أهل البيت عليهم السالم التي تقول أّن رسول الله صّىل الله عليه وآله ِح� دخل 

هذا عّالمة (نّسابة)، فقال: ذلك علٌم ال ينفع  املسجد ذات يوم، ورأى الناس تحّف بشخص عامل باألنساب، فح� سأل عنه قيل له:
 ِمن علمه وال يرضُّ َمن جهله!

والبعض يقول أّن سبب طلب سيّد األوصياء من عقيل هو: ألجل أن يُبّ� لنا أنّه البّد ِمن السؤال عن نسب املرأة [ابنُة َمن وِمن  ●
املؤمن كُفؤ املؤمنة، واملؤمنة هي كُفؤ املؤمن.. ونسبُنا الحقيقي أي عائلة هي]. يف ح� أن منطق أهل البيت عليهم السالم هو أّن 

 هو االنتساُب إىل والء عّيل عليه السالم، ك� يقول إمامنا الصادق عليه السالم (وواليئ إىل عّيل أحّب إّيل ِمن انتسايب إليه).
 هم السالم يف الحديث).(واملُشكلة هي أّن عل�ءنا ومراجعنا وُخطباءنا ال يعرفون ذوق أهل البيت علي

مرشوع الحس� مرشوع عمالق يحتاج إىل نارص عمالق يتوازى تعملُقه مع تعملُق هذا املرشوع.. والذي يتوّىل إعداد هذا النارص  ✤
وعه العمالق وتهيئة املقّدمات له هو سيّد األوصياء عليه السالم.. فأّي ناٍرص عمالق هذا الذي أعّده الكرار لنرصة الحس� يف مرش 

 العاشورايئ العمالق؟!

 وقفة عند بعض العبارات ِمن زيارة سيّد األوصياء عليه السالم املُطلقة، نقرأ فيها: ✤
(السالم عىل أيب األمئة، وخليل النبّوة، واملخصوص باألخّوة، السالم عىل يعسوب الدين واإل�ان، وكلمة الرحمن، السالم عىل ِميزان 

 سيف ِذي الجالل، وساقي السلسبيل الزالل) هذا السيف الذي يتجّىل فيه أجّل الجالل.األع�ل، وُمقلّب األحوال، و 
 الباري تعاىل له سيف.. وهذا السيف يتجّىل فيه كّل جالله تعاىل.. هذا السيف هو عّيل صلوات الله عليه.. فأّي عّيل هذا؟!

 عّيل ساقي السلسبيل الزالل.. والعبّاس هو الساقي امللكويت النوري.
 عّيل سيف ذي الجالل.. والعبّاس سيُف سيِف ذي الجالل! هو السيُف العاشورايئ الربويب.

 (فسيُف ذي الجالل، وساقي السلسبيل الزالل هو الذي يُعّد هذا النارص العمالق! فأي نارص هو العبّاس؟!

 وقفة عند زيارة أُخرى ِمن زيارات سيّد األوصياء عليه السالم.. نقرأ فيها: ✤
 م عىل نعمة الله عىل األبرار، ونقمتِه عىل الفّجار)(السال 

� نِعمة الله ونِقمة الله تُِعّد لعاشوراء نِعمة ونِقمة.. نعمة آلل حس�، ونقمة عىل آل أيب ُسفيان! فأّي إعداٍد هذا؟ وأّي نارص للحس
 الحس� هو العارف لعّيل عليه السالم.يحمل هذه املواصفات، يُعّده عّيل بهذه املواصفات؟! عّيل هو الذي يعرف الُحس�.. و 

فعيلٌّ العارف للحس� يُعّد هذا النارص لهذا املرشوع العمالق.. فالبُّد أن يكون هذا النارص سيفاً ِمن سيوف ذي الجالل.. والبّد أن 
 طالب عليه السالم).يكون ساٍق للسلسبيل الزالل يف الدنيا واآلخرة (فنحن نتحّدث عن سّقاء آل الحس�، عن سّقاء آل أيب 

بعد أن قىض الهاشميون واألنصار، وقف العبّاس ب� يدي سيّد الشهداء ُمستأذناً، فقال له الحس�: يا أخي إذا أنت خرجَت وقُتلَت ✤
 يتفرّق عسكري، ويتبّدد شميل!



نفهُمه؟ ماذا بقي ِمن عسكر الحس� عليه تعب� (يتبّدد شميل) ُ�كن أن يكون له عّدة معاٍن.. أّما تعب� (يتفرّق عسكري) فكيف 
السالم غ�ُ العبّاس؟! فالعبّاس هو عسكُر الحس� عليه� السالم وهو جيش الحس�! فعٌيل أعّد للمرشوع العاشورايئ عسكراً كامالً.. 

 ق عسكري!أعّد له قّوة عسكرية كاملة.. ولهذا قال له سيّد الّشهداء هذه العبارة: إذا أنَت خرجَت وقُتلَت يتفّر 

 ح� أِذن الحس� عليه السالم للعبّاس بالخروج قال له: إذا كان كّال والبُد.. فاطلب لهؤالء الِصبية ماًء.. وخرج العبّاس يُنّفذ هذه ✤
 املأموريّة، ويطلب املاء ألطفال الحس� عليه السالم.. فهذه كانت مأموريّة أيب الفضل.

ريد، فك� تصف كُتب السّ� واملقاتل كان هّم العبّاس بعد أن مأل الِقربة باملاء أن يُوصل مل يقاتل العبّاس عليه السالم ك� يُ  ✤
 الِقربة إىل خيام الُحس�.. لكّن الّلوحة الُحسينية البُّد أن يبقى أطفال الحس� ُعطاىش.. هكذا أراد الُحس�!

 ماؤها، وِشفاه عبّاسية ذابلة ِمن العطش، و�يناً قُطعْت قريباً ِمن فإّن اللوحة العاشورائية لن تكتمل إّال بهذا املشهد: (قِربة يُراُق 
 املرشعة، وش�ٌل قُطعْت يف مكان آخر ب� النخيل، والراية هناك وقعت، والعمود عىل رأسه .. وحكاية العبّاس طويلة)!!

 السؤال الذي يُطرح ُهنا: ✤
هكذا تكون نرصته بهذه الصورة املوجزة ؟ أن يخرج إىل النهر، و�أل الِقربة، هل إعداُد عّيل عليه السالم لنارص عمالق ينُرص حسيناً، 

 وال يُقاتل، وتُقطع �ينه وِش�له، وتراق الِقربة ؟!
 (عل�ً أنّه لو مل يكن مشغوالً بالِقربة لَ� استطاعوا أن يقطعوا �ينه وِش�له.. ولكنّه كان مشغوالً بالِقربة)!

املقاتل صار جسده كالُقنفذ ِمن كرثة السهام.. والسبب: ألنّه ما كان يتّقي السهام.. بل يتلّقى السهام العبّاس ك� تصفه كُتب  ■
ا بجسده الرشيف ِحفاظاً عىل القربة أداًء لل�مورية، وتسلي�ً ألمر القائد أمر اإلمام املعصوم.. وإّال ما قيمة الِقربة، وما قيمة هذ

 هذا املقدار القليل ِمن املاء ألطفال الحس�؟! املاء القليل؟ ماذا ُ�كن أن يصنع
أطفال الحس� عليه السالم البُّد أن يعطشوا وتلتهب أكباد بُنيّاته ِمن الظ� .. فهذا جزء ِمن الّلوحة الحسينية التي رسمها سيّد 

تّى تشتعل هذه الجذوة الحسينية الشهداء ملرشوع عاشوراء، حتّى تصل الهداية إلينا نحن الذين نُسّمى أنفسنا بالُحسينيّ�، وح
 املُتّقدة يف أفئدتنا وأكبادنا ! 

فهل جزينا ُحسيناً عىل هذه النعمة؟ جزاؤه الذي أعطيناه هو تحطيُمنا لحديثه صلوات الله عليه بقاذورات ونجاسات علم الرجال 
 الناصبي، وقاذورات ونجاسات الفكر املخالف!!

 ً   وُمصاناً ركضت الخيول بحوافرها عىل صدر الحس� الرشيف!!!هذا الحديث الذي ألجل أن يبقى محفوظا

العبّاس عليه السالم ح� خرج إىل املرشعة مل يُقاتل إّال بحدود الِحفاظ عىل القربة فقط.. يعني قاتل بنسبة قليلة ِمن قّوته التي  ■
ن صور الوفاء، واملواساة.. ولكنّها ليسْت هي النرصة أعّدها سيّد األوصياء عليه السالم.. فأين النرصة إذن؟! هذه الّلوحة هي صورة مِ 

التي أرادها عّيل وأعّد لها وهيّأ لها.. النُرصة التي أعّدها سيّد األوصياء للمرشوع الحسيني العمالق تظهر وتتحقق يف الرجعة. (يف 
 رجعة العبّاس) فاملرشوع الُحسيني مل يكتمل لحّد اآلن.. الزالت حلقاته ترتا.

لُحسيني� يف هذا العرص حلقة ِمن حلقات هذا املرشوع.. واملظاهر الُحسينية ِعرب التأريخ حلقات صغ�ة ِمن حلقات هذا وجود ا ■
املرشوع. زيارُة األربع� بكّل هذه العظمة هي حلقة صغ�ة ِمن حلقات هذا املرشوع الحسيني.. والصيحة يف شهر رمضان والخسف 

هذا هو تاج الحلقات  -إمام زماننا  -حلقات املرشوع الُحسيني.. وإماٌم يُبايع ب� الركن واملقام يف البيداء، هي حلقات أُخرى ِمن 
 كلّها، وعُ� القالدة يف املرشوع الحسيني. والرجعة هي الجوهرة الكب�ة للمرشوع الحسيني.

 م)وقفة عند مقطع ِمن دعاء اليوم الثالث ِمن شهر شعبان (يوم ميالد الحس� عليه السال ✤
 (قتيل العربة وسيّد األُرسة املمدود بالنُرصة يوم الكرّة..)

الذي مّد الحس� بالنرصة يوم الكرّة هو عّيل عليه السالم.. هو الذي مّد الحس� بهذا النارص العمالق الذي ُ�ثّل عسكر الحس� عليه 
 السالم.. ُهنا ِمن هذه العبارات يفوح عَبَق العبّاس عليه السالم.

 ِمن جديد عند هذه الفقرات ِمن زيارة أيب الفضل العبّاس عليه السالم (للتفكّر والنظر إليها بع� القلب والوجدان)وقفة  ■
وافداً (ولعن الله َمن حال بينك وب� ماء الُفرات، أشهُد أنّك قُتلَت مظلوماً وأّن الله ُمنجٌز لكم ما وعدكم، جئتك يا ابن أم� املؤمن� 

لّم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونُرصيت لكم ُمعّدة، حتّى يحكم الله وهو خ� الحاكم�، فمعكم معكم ال مع عدوكم إليكم، وقلبي ُمس
 إّ� بكم وبإيابكم من املؤمن� ومبَن خالفكم وقتلكم ِمن الكافرين)

 املاء، وماء الفرات، والعطش.. الصورة الواضحة يف املشهد الحسيني. ●

 أنّك قُتلَت مظلوماً) هل هناك ِمن قُتل بظلم كهذا القتل الذي قُتل به أبو الفضل؟قول الزيارة (أشهُد  ●
 املستويات:الّعباس عليه السالم مل يُربِز ِمن قّوته شيئاً..وإّ�ا حاول أن يُحافظ عىل القربة حتّى قُتل.. ولهذا قُتل العبّاس مظلوماً بجميع 

 هر املُطهّر ابن الطاهرين).قُتل مظلوماً بالعنوان العقائدي (فهو الطا• 



وقُتل مظلوماً بالعنوان العسكري (فهو ُ�ثّل عسكر الحس� عليه السالم، ومل يُربز ِمن قّوته يشء! وإّ�ا قاتل بشكل محدود مبقدار • 
 الِحفاظ عىل القربة)

ن كّل ناحية، وعمود الحديد عىل رأسه، وقد وقُتل مظلوماً باملستوى اإلنسا� (قطعوا �ينه، قطعوا ش�له، والسهام ترشقه كاملطر مِ • 
رضبوه بكّل آلة يف أيديهم واحتوشوه ح� رأوه مشغوالً بحفظ القربة ليُوصلها إىل خيام الحس�)!! لهذا جاء هذه العبارة (أشهُد أنّك 

ته العسكرية بهذه املأمورية.. وماء قُتلَت مظلوماً) ُمبارشًة بعد ذكر ماء الفرات.. ف�ء الفرات هو مأمورية العبّاس! وهنا تحّجمت قوّ 
 الفرات هو الذي دافع عنه العبّاس حتّى لقي ما لقي، وكان الظلم اإلنسا� ح� قتلوه بتلك الطريقة البشعة.

ة ح� قول الزيارة (ونُرصيت لكم ُمعّدة) يعني نرصيت ُمعّدة وأنا يف هذا الحال، وهي نُرصة معنوية، ونُرصيت الجسديّة املاّدية ُمعدّ  ●
ً دعو  ً كفني شاهراً سيفي ُمجرّداً قنايت ُملبّيا ة ترفُّ رايتك يا أبا الفضل، إذا رجعُت معك يا أبا الفضل.. (فأخرجني ِمن قربي مؤتزرا

 الداعي يف الحارض والبادي، الَّلهم أر� الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة منّي إليه)
 رشيدة. هنيئاً لهذا الذي يرجع يف زمان الُحّجة بن الحسن عليه السالم ويطول به الُعمر.. فأع�ُر الراجع� فطلعُة العبّاس أيضاً طلعةٌ 

 تطول إىل زمان أيب الفضل العبّاس صلوات الله عليه.

 قول الزيارة (فمعكم معكم ال مع عدوكم) معكم معكم اآلن، ومعكم معكم يف الرجعة، ومعكم معكم يف كّل حال من األحوال. ●
الء وهذه املعيّة ال عالقة لها باآلخرة، هذه املعيّة باختياري ؛ ألنّه يف القيامة الكُربى ال يُوجد هناك اختيار أن يكون اإلنسان مع هؤ 

 ختيار يف الدنيا، ولذا أقول بأّن الرجعة يف الدنيا، ال ك� يذهب بعض عل�ئنا أّن الرجعة خارج عامل الدنيا.أو مع أولئك.. اال 

أيضاً نقرأ يف زيارة أيب الفضل العبّاس عليه السالم (فجمع الله بيننا وبينك وب� رسوله وأوليائه يف منازل املُخبت�، فإنّه أرحم  ✤
ذه يف الرجعة؛ ألّن الحديث عن اآلخرة والجنان يأيت يف مقطع آخر، يف الدعاء الذي يأيت يف آخر الزيارة الراحم�) منازل املُخبت� ه

 الذي يقول: (واحرش� معُه ومع آبائه يف الجنان، وعرّف بيني وبينه وب� رسولَك وأوليائك)
 ديث أهل البيت:هذه العبارة دقيقة جّداً يف الزيارة وال يُلتفت إليها، وهذا الّلحن واضح يف ح

 أنّه ح� يكون الحديث عن يوم القيامة يأيت الحديث أن نعرفهم يف يوم القيامة.. نحن نحتاج إىل معرفتهم يف القيامة
خر.. إذا بقينا عىل معرفة الدنيا فمعرفة الدنيا ال قيمة لها ! معرفة الدنيا تكون سبباً لِمعرفتهم يف القيامة، فمعرفتهم يف اآلخرة يشء آ 

 ين سنعرفهم يف القيامة ما عرفناهم يف الدنيا ! ألّن معرفتهم يف الدنيا ما كانت شيئاً.. لذلك نحتاج إىل معرفتهم يف اآلخرة. (والنقصالذ
 قطعاً فينا، وإّال فهم صلوات الله عليهم نور واحد).

 وقفة عند مقطع من زيارة الشهداء إلمام زماننا عليه السالم (يف زيارة الناحية املقّدسة) ✤
نقرأ فيه (السالم عىل أيب الفضل العباس بن أم� املؤمن�، املُوايس أخاه بنفسه، اآلخِذ لغدِه ِمن أمسه، الفادي له، الواقي الساعي 

بن الرقاد الجهني وحكيم بن الطفيل الطايئ) هذه هي الصورة التي جرت يوم  إليه مبائه، املقطوعة يداه، لعن الله قاتله يزيد
 عاشوراء، فعاشوراء هي األمس، وِمن هذا األمس يأخذ للغد.

 قول الزيارة (املُوايس أخاه بنفسه) قُّدمْت الغد عىل األمس ليس ُمراعاة للسجع.. بل السجع رُتّب هكذا ألجل املعنى.. ●
 ع مهّ�ً ؛ ألنّه ينظر للمعا�.. فأمس العبّاس عاشوراء، وغده هو األهم، وهو الرجعة.فاملعصوم ال يرى السج

 فالصورة الكاملة لنرصة العبّاس تتجّىل يف الرجعة.

 العبّاس يف لغة العرب هو األسد الذي تفّر منه األسود، فسيّد األوصياء مل يخرت للعبّاس هذا اإلسم ُجزافاً. ●
 لذي أعّده الكرار لنرصة الحس�.. فأّي أسد هذا؟! وأّي رجعة هذه التي ستكون للعبّاس عليه السالم؟فإذا كان هذا األسد هو ا

الروايات تُخربنا بأّن العبّاس عليه السالم سيعود بجناح�.. ومعنى عودتِه عليه السالم بجناح� يعني سيعود بقّوة ُمضاعفة  ✤
 وُمضاعفة

 السالم يف كتاب [الِخصال] للشيخ الصدوق.. يقول عليه السالم:وقفة عند رواية اإلمام السجاد عليه  ■
فلقد آثر وأبىل وفدى أخاه بنفسه حتّى قُطعت يداه، فأبدله الله به� جناح� يط� به� مع  -يعني ابن عيل  -(رِحَم الله العباس 

 اىل ملنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة)املالئكة يف الجنّة، ك� جعل لجعفر بن أيب طالب. وإّن للعباس عند الله تبارك وتع
 وقطعاً ح� يعود العبّاس يف الرجعة سيأيت بجناح�.

 قول اإلمام عليه السالم (فأبدله الله به� جناح� يط� به� مع املالئكة يف الجنّة) ●
لك الجناح�، وال �لك �يناً وش�الً هذا تصّور أّن هذين الجناح� ِمن ريش هذا تصّور سخيف.. وكذلك تصّور أن العبّاس فقط �

 تصّور غ� صحيح أيضاً.. الجناحان فيٌض يُضاف للعبّاس عليه السالم.. (فالعبّاس سيأتيهم ِمن الجّو وِمن األرض)!

أحاديث املالحم  غريب جّداً ما يقوله بعض عل�ئنا ومراجعنا ِمن أّن الرجعة ِمن قبيل اإلخبار باملُغيّبات، وِمن قبيل ما جاء ِمن ✤
 والفنت وأرشاط الساعة، والحديث عن الدجال وأمثال ذلك.

 الرجعة عند أهل البيت ليست ك� يقولون، فهذا املنطق منطٌق فاسد ومنطٌق شيطا� أحمق وخبيث جّداً..



 املُشكلة أّن كبار عل�ئنا حتّى األحياء منهم يُرّددونه يف أجوبتهم، ومجالسهم!
يت بالضبط كيوم القيامة! الرجعة قيامة يف العامل الدنيوي.. والقرآن ك� عّرب عن القيامة باملعاد، عّرب أيضاً عن الرجعة عند أهل الب

 الرجعة باملعاد.. فهناك معاد يوم القيامة، وهناك معاُد الرجعة.

 يف حديث أهل البيت عليهم السالم.ِمن سورة القصص {إّن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إىل معاد} وتفس�ها  85وقفة عند اآلية  ■
فقال : رحم الله جابراً بلغ ِمن فقهه أنّه كان  -أي جابر الجعفي -(عن ح�د عن حريز عن أيب جعفر عليه السالم أنّه ُسئل عن جابر 

يكون كاإلعتقاد يعرف تأويل هذه اآلية {إّن الذي فرض عليك القرآن لراّدك إىل معاد} يعني الرجعة) فاإلعتقاد بالرجعة يجب أن 
 بيوم لقيامة

اإلخبار عن الّدجال واألمور األخرى هي شأن من شؤونات الرجعة، موضوع الرجعة موضوع كب�.. عل�ؤنا يأخذون لقطة جانبية  ✤
 من الرجعة فيجعلونها يف قامئة برأسها، ثّم يقيسون الرجعة عليها!!

النواصب يُؤمنون به فيجعلونه عنوان برأسه، ويقيسون الرجعة عليه وال يقيسونها  عل�ً أّن عل�ئنا يذكرون الدجال أكرث ِمن غ�ه ؛ ألنّ 
 باملعاد، برغم أّن املعاد هو عنوان قائم برأسه، أّما الدجال فهو جزء ِمن أجزاء الرجعة!!

ا أنّه إىل معاد القيامة، وأّما يف تفس� عىل بن إبراهيم (وأّما قوله {إّن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إىل معاد} فإّن العامة روو  ✤
 الخاّصة  فإنّهم رووا أنّه يف الرجعة) .

وح� سألوا اإلمام الباقر عليه السالم عن منزلة جابر، اإلمام عليه السالم جعل ميزان األعلمية هو املعرفة بأرسار الرجعة، وذكر   ●
 هذه اآلية { إّن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إىل معاد } وأنّها يف الرجعة.

دنيوي، واالعتقاد بها كاالعتقاد باملعاد األُخروي، والذي يدّل عىل الذي تلّخص ب� أيدينا اآلن وصار واضحاً هو أّن الرجعة معاد  ✤
هذا كرثة اآليات القرآنية التي فّرسها أهل البيت عليهم السالم يف الرجعة وشؤوناتها وتفاصيلها، وكرثة ذكرها يف الزيارات واألدعية، 

 (كدعاء العهد وغ�ه..) فضالً عن الروايات الكث�ة جّداً.. وحتّى الطقوس التي وردت عنهم صلوات الله عليهم ألجل أن ينالها اإلنسان
 فالرجعة عقيدة ثابتة ال معنى للتشيّع من دونها، وبعبارة موجزة: الرجعة هي املعاد الدنيوي بنّص القرآن وحديث العرتة.

 الذي بقي عندنا بعد هذه الحلقات التي اشتملْت عىل: ✤
 يدة الرجعة.عرض للتأريخ العلمي ب� عل�ئنا لعق• 
 وكذلك بيان أهّمية الرجعة وتشخيصها يف ثقافة الكتاب والِعرتة.• 
 وذكر تفصيالت كث�ة تُعطي ُوضوحاً وجالًء وبياناً لعقيدة الرجعة.• 

 الذي بقي عندنا اآلن هو أن نتناول تفاصيل الرجعة.. والدخول يف هذه التفاصيل يحتاج إىل مقّدمة.
 ل الدخول يف عنوان: تفاصيل الرجعة][وقفة عبارة عند ُمقّدمة قب

 ح� يأيت الباحث ليبحث يف عقيدة الرجعة ويُحاول أن يجمع املُعطيات، فهل يستطيع فعًال أن يصل إىل صورة حقيقية كاملة؟! ✤
 باعتقادي أنه لن يستطيع ذلك لسبب�، أو لعائق�:

العقل البرشي الذي  يف مقطع الرجعة أعىل بكث� ِمن مستوى: أّن الرجعة ح� تحدث.. فإّن ُمستوى العقل البرشي  1العائق  ■
يه نحن عليه اآلن، وبالتايل فإّن طريقة التفك�، املفردات، الثقافة، املعلومات، كّل هذا سيكون ُمختلفاً باملرّة عن الحال الذي نحن عل

هو الحال يف يوم اآلن.. فاملستوى العقيل الذي نحن عليه اآلن ال ُ�كنّنا ِمن اإلدراك الحقيقي الكامل للذي ستكون عليه الرجعة، ك� 
القيامة، (فنحُن ال نستطيع أن نتصّور عىل وجه الحقيقة ماذا سيجري يف يوم القيامة وإّ�ا �تلك صور تقريبية ومقطعية) والرجعة 

 باملثل أيضاً، فنحن �تلك عن الرجعة صور مقطعية جانبية فقط.

 جعنا وُمحّدثينا بروايات الرجعة، وضاعْت الكتب والروايات..سببُها عدم اهت�م عل�ئنا ومرا: هناك حلقات مفقودة.. 2العائق  ■
 ! 620برغم أنّه قد وصلتنا املئات من األحاديث.. حتّى أّن الحر العاميل يف كتابه يقول أنّه جمع أكرث من 

كننا ذلك ِمن خالل بيانات ولكن ُرغم هذين العائق� هذا ال يعني أنّنا ال نستطيع أن نرسم صورة عن الرجعة بتفاصيلها ومراتبها.. �ُ 
 آل محّمد صلوات الله عليهم، وما وصل إلينا ِمن رواياتهم بهذا الخصوص.

وقفة عند مجموعة ِمن األحاديث تُخربنا عن أشياء موجودة حولنا ولكنّنا ال نراها! يف مرحلة الرجعة س�اها وس�ى أضعاف  ✤
 أضعافها..

 م مع صالح بن سعيد يف [الكايف الرشيف]وقفة عند حديث اإلمام الهادي عليه السال  ■
فقلت: ُجعلت فداك، يف كّل األمور أرادوا إطفاء  -أي اإلمام الهادي عليه السالم  -(عن صالح بن سعيد، قال: دخلت عىل أيب الحسن 

ت يا بن سعيد، ثّم أومأ والتقص� بك حتّى أنزلوك هذا الخان األشنع خان الصعاليك، فقال: ها هنا أن -يُش� إىل العبّاسي�  -نورك
بيده، فقال: انظر، فنظرت، فإذا أنا بروضات آنقات، وروضات بارسات، فيهنَّ خّ�ات عطرات، وولدان كأنهّن الّلؤلؤ املكنون، وأطيار، 

 لصعاليك)، لسنا يف خان ا-أي حارض ومنذ زمن طويل  -وظباء، وأنهار تفور، فحار برصي وحرست عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد 



 ] (وروايات  ابن عبّاس هي إّما عن رسول الله، أو عن أم� املؤمن� عليه السالم)57وقفة عند رواية ابن عبّاس يف [بحار األنوار : ج ■
 (سبع أرض� يف كّل أرض نبي كنبيّكم، وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيىس كعيىس) هذه عوامل من حولنا.

]: (عن إمامنا الصادق قال: قال أم� 55ة صادق العرتة عن جّده سيّد األوصياء عليه� السالم يف [بحار األنوار : جوقفة عند رواي ■
املؤمن� عليه� السالم: هذه النجوم التي يف الس�ء مدائن مثل املدائن التي يف األرض، مربوطٌة كّل مدينة إىل عمود ِمن نور، طول 

 مأت� وخمس� سنة) يعني أّن هذه الس�وات مألى بالحضارات والدول واملخلوقات! ذلك العمود يف الس�ء مس�ة

 وقفة عند حديث جميل بن درّاج مع اإلمام الصادق عليه السالم والتي ينقلها الشيخ املجليس عن كتاب التوحيد ■
أيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله  (عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله : هل يف الس�ء بحار؟ قال: نعم، أخرب�
 صّىل الله عليه وآله: إّن يف الس�وات السبع لبحاراً ُعمق أحدها مس�ة خمس�ئة عام)

 وقفة عند حديث اإلمام الرضا عليه السالم مع عبيد الله الدهقان وهي منقولة عن [ُمنتخب البصائر] ■
 حسن الرضا عليه السالم قال: سمعته يقول: (عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن أيب ال

إّن لله خلف هذِه النطاق ُزبرجدة خرضاء منها اخّرضْت الس�ء. قلُت: وما النطاق؟ قال: الحجاب، ولله عّز وجل وراء ذلك سبعون 
 ألف عامل أكرث ِمن عدد الجن واإلنس، وكلّهم يلعن فالناً وفالناً) 

 ضمون معنى الحياة املُنترش يف هذه املجرّات ويف الس�ء الدنيا التي هي س�ؤنا.لعّل املراد ِمن اخرضار الس�ء هو م

 وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع عبد الله بن سنان يف كتاب [بصائر الدرجات] ■
مدينة يف الشام  -بُرصى ، فقال يل: حوٌض ما ب� -حوض آل محّمد  -(عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الحوض 

 -إىل صنعاء، أتحبُّ أن تراه؟ قلُت: نعم جعلُت فداك، قال: فأخذ بيدي وأخرجني إىل ظهر املدينة، ثّم رضب رجله  -آثارها يف سوريا 
 بيه بالجزيرة،فنظرُت إىل النهر يجري ال يُدرك حافّيته إّال املوضع الذي أنا فيه قائم، فإنّه ش -يعني رفس األرض رفسة خفيفة برجله 

وهذه تعب�ات العاجز  -فكنُت أنا وهو وقوفاً، فنظرت إىل نهر يجري جانبه ماء أبيض ِمن الثلج، وِمن جانبه هذا لنٌب أبيض من الثلج 
. من ويف وسطه خْمر أحسن ِمن الياقوت، ف� رأيُت شيئاً أحسن ِمن تلك الخمر ب� الّلنب واملاء، فقلُت له: جعلُت فداك. -عن التعب�

 أين يخرج هذا ومجراه؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله يف كتابه أنهار يف الجنة، عٌ� من ماء، وعٌ� ِمن لنب، وعٌ� ِمن خمر تجري
ُت يف هذا النهر، ورأيُت حافّيته عليه� شجر فيهنَّ ُحور ُمعلّقات، برؤوسهنَّ شعر ما رأيُت شيئاً أحسن منهنَّ وبأيديهنَّ آنية ما رأي

آنية أحسن منها ليسْت ِمن آنية الدنيا، فدنا ِمن إحداهنَّ فأومأ بيده تسقيه، فنظرُت إليها وقد مالْت لتغرف ِمن النهر ف�ل الشجر 
� معها، فاغرتفت ثمَّ ناولته فرشب، ثمَّ ناولها وأومأ إليها ف�لْت لتغرف ف�لْت الشجرة معها فاغرتفْت ثمَّ ناولته فناولني فرشبُت ف

 أيُت رشاباً كان ألَ� منه وال ألّذ منه، وكانْت رائحته رائحة املسك، فنظرُت يف الكأس فإذا فيه ثالثة ألوان ِمن الرشاب، فقلُت له:ر 
ارْت جعلُت فداك ما رأيُت كاليوم قط، وال كنُت أرى أنَّ األمر هكذا، فقال يل: هذا أقّل ما أعّده الله لشيعتنا، إّن املُؤمن إذا توّىف ص

ُروحه إىل هذا النهر، ورِغب يف رياضه، ورشبت ِمن رشابه، وإّن عدّونا إذا تُوّيف صارْت روحه إىل وادي برهوت فأخلدْت يف عذابه، 
 وأُطعمْت ِمن زقومه، وأُسقيْت ِمن حميمه، فاستعيذوا بالله ِمن ذلك الوادي)

كانت هذه الصور يف عامل الربزخ، فكيف نستطيع أن نتصوّر الرجعة هذه املعا� يف عامل الربزخ.. والرجعة تأيت ما بعد الربزخ.. فإذا 
 يف أعىل مراتبها يف الدولة املُحّمدية األخ�ة؟!

 


