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  ُُاالحتضار،َُمحّطةُ ُفيُالكالمُ َُمرُ ُالبعيد..ُالَطريقُهذاَُمحّطاتُ ُفيُيَتواصلُ ُالحديث

هوقَُمحّطةُ و وح،ُز  ّطلَع،َُهولُ ُوَمحّطةُ ُالر  ُ)وْحشةُبعناوينهاُالقبرُوَمحّطةُالم 

سائلةُالقبر،ُضْغطةُالقبر، وازيُالوسيعُالفسيحُ ُالبرزخُعالمُ ُالقبر،ُم  ُالعالمُلهذاُالم 

 .فيه(ُنحنُ ُالذي

 ُفيُأطر موضوٌعُواسٌعُكبيٌرُجدّاًُتحدّثت  الخامسة :ُالرجعة..ُوالرجعةُ  ُالَمحّطةُ  افه 

ُفيُع ْمقهاُوتفاصيلها.ُ ُأنّنيُماُحدّثت كمُشيئاًُعنُالرجعة  ُأجزاء،ُوأناُأشعر  فيُتسعة 

ُبرنامجٍُتلفزيونّيٍُليَسُم خص صاًُل موضوعُ  دود  بح  ُمنهُ  ولكنُهذاُه وُالذيُأتمّكن 

ُ ُوي هيّئ  ُالذيُي وَضع  سافر[ُوالدليل  ُالم  الرجعة..ُفموضوع ُالبرنامجُه وُ]دليل 

ساف وجزاًُم ختصراًُللم  أنُيكوَنُم   .رُالب دُ 

  

 السادسةُ:ُأشراطُالساعة  المحّطةُ 
  

 ُن كلماتهمُالشريفةُوبيّنْتُالكثيرُم  هم،ُوموضوٌعُتحدّثْتُعنهُ  ُم  ع نواٌنُقرآنيٌّ

 .التفاصيل

 نُالبسملةُبعد18ُُاآليةُفي حّمدُس ورةُم   :م 

 {راط ها*ُفأنّىُله مُإذاُجاَءته مُفهلُينظ رونُإاّلُالساعةُأنُتأتيه مُبغتةًُفقدُجاَءُأش

 .{ذكراه م

 ٌُصريحة ُالقيامة..ُاآليةُ  منهاُيوم  رادُ  ه ناُالم  ُالساعة،ُالساعةُ  ُعنُأشراط  الحديث 

ُوع نواٌنُتحدّثْتُعنهُ”..ُالساعة“واضحةٌُفيَُطْرحُهذاُالع نوانُ هذاُع نواٌنُقرآنيُّ

ُوالعترةُالطاهرةُ ُالنبي   .”عليهمُالسالم“كلمات 



 ُالعربُتعنيُالعالمة..ُاألش راط ُفيُل غةُالعرب:ُجْمٌعُل َشَرط،ُوالَشَرطُفيُل غة 

ُالقيامة ُالساعة..ُإنّهاُعالئم ُيوم  ُتعنيُعالمات   .فأشراط ُالساعة 

 عقدّةٌُإذاُماُأردناُأنُنتوّغلُفيها محّطةٌُم   .هذه ُالمحّطةُ 

 ● بشكٍلُإجماليُأقول: 

 ُخالفينُوالتيُنَقَلَها ُالم  حدّثوناُفيُأحاديثهمُه ناكَُخْبٌطُفيُأحاديث  أيضاًُع لماؤناُوم 

ُزمانناُوماُبيَنُبعضُوقائعُالظ هورُوبعضُ وَخْلٌطُواضٌحُماُبينَُعالئمُظ هورُإمام 

ُوماُبينُأشراطُالساعة  .وقائعُالرجعة 

 ُُوالف تنُفيَُعْصر ُبالمالحم  برةُفيُالش ؤونُالَمهدويّةُ)ماُيَتعلّق  ُالخ  َمنُكاَنُيمتلك 

ُالظ هور،ُوماُيَرتبط ُبوقائعُالظ هورُالغي ُوعالئم  ُالظ هور  ُبإرهاصات  بة،ُوماُيَتعلّق 

نُالمالمحُ  خذْتُم 
ُتفاصيالًُأ  نُتفاصيلُووقائعُالرجعة،ُفإن  وكذلَكُماُبأيديناُم 

بطْتُفيُ ُوخ  الرجعة  نُوقائعُ  هورُوم 
الظ  نُوقائعُ  هورُوم 

ُالظ  نُعالئم  والف تنُوم 

ُعنُأ ُهذاُالَخْبطُوالَخْلطُفيُأحاديثُت خبر  ُالساعة..ُلذاُلنُأدخَلُفيُمناقشة  شراط 

خالفين ُالم   .أحاديث 

 ُ ُك ت بناُالحديثيّةُهيُاأل خرىُمألىُبأحاديث  خالفينُألن  ُالم  ُإلىُأحاديث  وإنّماُأشرت 

ُالساعة..ُحتّىُفيُالك ت بُالعقائديّةُالتيُأشارْتُإلىُ خالفينُفيماُيَرتبط ُبأشراط  الم 

نُك ت بُ م  ُفإنّهمُرجعواُإلىُهذاُالَخْبطُوالَخْلطُالذيُأخذوهُ  ُالساعة  أشراط 

ُمراجعناُالكبارُالنواصب..ُوه نُأن  ُالثقافةُالشيعيّةُم  ذه ُقضيّةٌُمعروفةٌُفيُساحة 

ثْلُهذهُالموضوعات..ُفك ت بُالشيخُ خالفينُفيُم  نُالم  حدّثونُينقلونُم  وحتّىُالم 

ُصغيرةٍُوكبيرةٍُ أنُأ ناق َشُك ل  نُهذه ُاألحاديث،ُوأناُالُأ ريدُ  الصدوقُفيهاُوفيهاُم 

ُإلىُهذاُألنّكمُست واجهونُهذه ُالمطالبُإذاُتَرتبط ُبهذاُالموضوع..ُإنُّ ماُأشرت 

حدّثينا  .رجعتمُإلىُك ت بُمراجعناُوك ت بُم 

 ● ٍُُأوالًُولكنُبتفسيرُعلّي التيُأتّبعهاُفيُفَْهمُدينيُوعقيدتيُتبدأُبالق رآن  المنهجيّةُ 

ُعليهاُعقيدتيُوفَْهميُل ق رآنيُومنهاُ التيُبَنيت  أستنبط ُوآلُعلّي..ُهذه ُالمنهجيّةُ 

ُالكتابُوالعترة التيُوجدت هاُفيُفناء   .أحكاَمُديني..ُهذه ُالمنهجيّةُ 



  ُُنفسه همُالن وريُالذيُيَشرح  ُالعترة..ُكالم  ُالثانيُفيُهذه ُالمنهجيّةُه وُحديث  والرقم 

اعتماداًُقطعيّاًُ ُقواعدُالفَْهمُالتيُب يّنْتُفيَُطواياَُحديثهم،ُإنّنيُأعتمدُ  نُخالل  ُم  بنفسه 

َطبهمُوكلماتهمُالشريفة..ُك امالًُعلىُأدعيتهمُوزياراتهمُورواياتهمُوأحاديثهمُوخ 

دينيُوعلىُأساسهاُأبنيُمنظومةُتفكيريُوعقلي  .منهاُأخذُ 

 ُ نُالسادسة ُُالَمحّطة  .الساعةُأشراطُ ُالطويل:ُهذاُوَسفَرناَُطريقناَُمحّطاتُ ُم 

 ُ ُالك برى،ُوأشراط هاُعالئمها.ُسأ القيامة  هّمةُالتيُإنّهاُساعةُ  لّخصُلكمُالعناوينُالم 

ُتحَتُهذاُالعنوان:ُأشراط ُالساعة  .تقع 

 ُ،ُالعترة يث  تابعتيُآلياتُالكتابُوحد  نُخاللُم  أشراط ُالساعةُي مكننيُأنُأ لّخصهاُم 

ُواالختصار ُاإليجاز  نُأّولُالبرنامجُأنّنيُفيُمقام  ُلكمُم  ثلماُق لت   .وم 

  ● ُنُشرطٍُُأّول ُفيَُمرحلٍةُ: هوُالساعةُأشراطُم  ُاألرض،ُوهيُستكون  ُدابّة  ظ هور 

ُ ُالساعة،ُفَهذه ُالَمحّطات  ُأشراط  ُوبداية  ُالرجعة  ُمرحلة  برزخيٍّةُماُبيَنُنهاية 

حّمديّةُ ُالم  ثلماُحدّثتكمُيومُأمسُعنُتماهيُجنانُالدولة  ُفيماُبينها..ُم  تتواصل 

ُاآلخرةُفيُذلكُالعطاءُ ُالَمجذوذ..ُكماُالع ظمىُمعُجنانُالبرزخُومعُجنان  غير 

ُفيُآياٍتُمنُس ورةُهود ُعنُهذه ُالحقيقة   .عبَّرُالق رآن 

  ●نُالثانيُالشرط جتمعُالبشري..ُ: الساعةُأشراطُم  واإلفسادُفيُالم  ُالفسادُ  انتشار 

ُالقيامةُ ُالنبّيُوالعترة ُالطاهرةُُ–فإن  ُُ–كماُفيُأحاديث  الُتَقوم ُإاّلُعلىُشرار 

ُالخلقالَخْلق..ُفالم جتمعُ رار  ُش  جتمع   .ه وُم 

  ●نُالثالثُالشرط ُيأجوجُومأجوج..ُإنّهمُيأكلوَنُ: الساعةُأشراطُم  ُأقوام  ظ هور 

 .الناس،ُيأكلوَنُالبشر

  ●نُالرابعُالشرط ُالكونيّةُواالرتجاجاتُ: الساعةُأشراطُم  التغيّرات  بدايةُ 

ُط قدّمةًُوتَمهيداًُلمرحلة  ُم  ُواالهتزازاتُالكونيّةُالتيُتكون  ُوللتغيّرات  ّيُالكون 

ُعنهاُ}يومُنطويُالسماءُ ُاستعداداًُل محّطاٍتُأ خرىُسيأتيُالحديث  ُالهائلة  الكونيّة 

 .كطّيُالسماءُللك تب{

 )أشراطُالساعة هّمةُفيُهذه ُالمحّطةُ)محّطةُ  ُالم  ُهيُالعناوين   .فهذه ُالعناوين 

 — ًُ هّمةًُجدّا أنُنعرَفَُمسألةًُم   :الب دُ 



  ُنُم نَُوصلتناُم  نُثقافتهم،ُم  ُم  ُومعارف،ُووصلناُالكثير  حّمٍدُمعارف  حّمٍدُوآلُم 

نّاُأنُنتثقَّفُبها،ُأنُنتعلّمها،ُأنُ نَُمعرفتهمُالتيُي ريدونُم  ْلمهم،ُم  نُع  حديثهم،ُم 

َلُإلينا قّرراًُأنُيص  ّماُكانُم   .نعرفها..ُوضاَعُكثيٌرُأيضاًُم 

 نَُحديثهمُوكالم ُالذيُوَصَلُإليناُه وُوصلناُكثيٌرُوعظيٌمُووفيٌرُم  هم..ُوالُتَنسواُأن 

بع ق ولهمُه م..ُفه مُ ْلمهمُه م،ُوالُعالقةَُلهُ  بع  ستوىَُمداركناُوع ق ولنا..ُالُعالقةَُلهُ  بم 

عليهم“ي قسمونُباهللُأنّهمُماُكلّموناُقّطُعلىُقَْدرُع قولهمُه مُ ُهللاُ  ه مُ”..ُصلوات 

 .كلّموناُبك ّلُذلكُقْدرُع قولنا

 ُُعدداًُوَمضموناً..ُوهذا ْلمُفيُأحاديثهمُالهائلة  ُوالع  ُوالَمعرفة  نُالثقافة  ُم  ُالهائل  الكمُّ

ُالَمعصوميّةُالهائلة؟ ْلماًُبهذه ُالَموسوعة  ُأنُي حيَطُع  نّاَُمنُيستطيع   !َمنُم 

 َُْلماًُبك ّلُتلَكُالحقائقُوبك ّلُتلَكُاألسرارُالتيُبيّنوهاُل ُأنُي حيَطُع  نّاُيستطيع  ناَُمنُم 

ثلماُقاَلُسيّدُاألوصياءُلك ميل:ُ)ياُ نهاُبقَْدرُماُنَستطيع..ُم  م  ب َحَسبنا..ُإنّناُنأخذُ 

ُهذه ُالقلوبُأوعيةُوخيرهاُأوعاها..(  .ك ميل..ُإن 

 ُُق لوبناُووعّيُع قولنا..ُوَمَعُك ّلُذلَكُفإنّني بقَْدرُماُنَستطيع..ُبقَْدرُوعاية  فإنّناُنأخذُ 

ُماُأ ُالقليلُمنهُبينُأيضاًُحينماُأعرض  نُمعارفهمُإنّنيُأعرض  نُقليٍلُم  م  خذتهُ 

ُقوانينُ ْكم  ُقواعدُاإلعالم،ُبح  ْكم  ُأساليب ُالعرض،ُبح  ْكم  ،ُبح  كمُالوقت  أيديكم.ُ)بح 

كٌمُغالٌبُقاهر..( ْكمُالوقت..ُح   البرامجُالتلفزيونيّة..ُوهكذا..ُوح 

 ُ ًُُسأقرأُللتذكرة نُبعضا  .”سالمالُعليهم“ُالشريفةُأحاديثهمُم 

 ُالنعمة[ُوتمامُالدينُ]كمالُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُاألوصياءُسيّدُحديثُعندُوقفة

  )26:(البابُمنُ(1)ُالحديث321ُُصفحةُ–ُالصدوقُللشيخ

 (ُُبنُأبيُطالب ُأميَرُالمؤمنينُعلي  ”ُعليهُالسالم“عنُاالصبغُابنُن باتةُقال:ُأتيت 

:ُيا ُفيُاألرض،ُفقلت  تفّكراًُينكت  م  ُُفوجدتهُ  تفّكراًُتنكت  أميَرُالمؤمنينُماليُأراَكُم 

ُفيهاُوالُفيُالد نياُيَوماًُقّط،ُ فيُاألرضُأرغبَتُفيها؟ُفقال:ُالُوهللا ،ُماُرغبت 

ُ نُولدي،ُه وُالمهديُّ ُمنُظهريُالحاديُعشرُم  ُفيُمولوٍدُيكون  ولكنُفّكرت 

حيرةٌُوَغيبة، ُلهُ  لئْتَُجوراًُوظلماً،ُتكون  ُفيهاُأقوامُُيَمألهاُعدالًُكماُم  يَضلُّ

ُهذاُلكائن؟ُفقال:ُنعمُكماُأن هُ  :ُياُأميَرُالمؤمنينُوإن  ويهتديُفيهاُآخرون،ُفقلت 



ُهذه ُاأل ّمةُمعُإبرارُهذه ُ ْلمُبهذاُاألمرُياُأصبغ،ُأولئَكُخيار  مخلوقُوأنّىُلَكُبالع 

ُله ُ ماُيشاءُفإن  ُهللاُ  :ُوماُيكونُبعدُذلك؟ُقال:ُثم ُيفعل  ُإراداٌتُوغاياٌتُالعترة،ُقلت 

 .(ونهايات

 ُعنُزمانُالغَيبةُوبعدُذلَكُماُيتفّرع ُعلىُالظ هورُوإلىُالرجعة  .الحديث 

 ● ُُفي إراداٌتُوغاياٌتُونهايات(ُفماُيقع  ُلهُ  ماُيشاءُفإن  ُهللاُ  قوله:ُ)قال:ُثم ُيفعل 

ُالبداء..ُوكذاَكُما قانون  ُاألعظم..ُإنّهُ  ُللقانون  ُيَخضع  هوُفيُتفاصيلُُتفاصيلُالغَيبة 

 .الظهورُالشريف،ُوفيُتفاصيلُالعَْصرُالَمهدوّيُاألّولُوحتّىُفيُتفاصيلُالرجعة

 ُُعن نُالص ورُوالمطالبُوالمعلومات  ُأنُنستشرَفُالكثيرُم  رغمُأنّناُنستطيع 

بشيٍءُإذاُ ُذلكُالُي عَدُُّ ُالكثيرة ُالوفيرة ُبينُأيديناُإاّلُأن  ُالن صوص  نُخالل  ُم  الرجعة 

 .أنُنقيسُاأل مورُبمقياسُالحقيقةُأردنا

 ُالبداء قانون  ماُيشاء(ُإنّهُ  ُهللاُ  :ُ)ثم ُيفعل   .فقوله 

 ُ نُفَْهمه  ُماُتتمّكنَُمداركناُم  وبلسان  داراةُ  ُالم  إجماليّة..ُإنّهاُت حدّثناُبلسان  الروايةُ 

ُماُبيَنُاآلياتُ  عطيات  نُالم  م  نُالغَورُفيُأبعاده ..ُقَْطعاًُبماُنَجمعهُ  وتفسيرها..ُُوم 

نُعلّيٍُ ُوتفسيرهاُبقواعدُالفَْهمُم  بتفسيرُعلّيٍُمعُاألحاديثُواألدعيةُوالزيارات 

 .”عليهمُالسالم“وآلُعلّيٍُ

 [6جُاألنوار:ُ]بحارُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُاألوصياءُسيّدُحديثُعندُوقفةُ

  )10:(الحديثُ 312ُُصفحة

 (ٍُُلعلّي ؤمنينُأخبرنيُ”:ُعليهُالسالم“عنُعبدُهللاُبنُالحارث،ُقال:ُقلت  ياُأميَرُالم 

موكولُإليه،ُ ْكرهُ  نُاألحداثُبعدُقائمكم؟ُقال:ُيابنُالحارثُذلَكُشيٌءُذ  ُم  بماُيكون 

ُرسولُهللاُ ُأنُالُأ خبرُبهُإاّلُالحسنُوالحسين”ُصل ىُهللاُعليهُوآله“وإن   .(عهدُإلي 

 ● ُ:موكولُإليه(ُأيُإلىُالقائمُعليهُالسالم..ُقوله ْكرهُ  )يابنُالحارثُذلَكُشيٌءُذ 

ُتفاصيلُاأل مورُه وُالذيُي قّررها..ُه وُالذيُي جريُالمجاري  .ألن 

 ُتحّركاتُبيده ُوالم  تحّرٌك..ُالثوابت  ُمنهاُماُهوُثابٌتُومنهاُماُه وُم  عليهُ“األمور 

ُوتحّركتُُكماُنقرأُفيُالزيارةُالجواديّة:”ُالسالم )وبهمُسكنْتُالسواكن 



ُإماَمُزمانناُ ُن خاطب  ُالشريفةُون حن  تحّركات(ُوكماُنقرأُفيُزيارة ُالن دبة  عليهُ“الم 

)فماُشيٌءُمنّاُإاّلُوأنتمُلهُالسببُوإليهُالسبيل(ُوكماُنقرأُفيُالزيارةُ”:ُالسالم

ُشيٍءُلكم(ُوكذلكُنقرأُفيها:ُ)إيابُ  ُك لُّ ُإليكمُوحسابهمُُالجامعةُالكبيرة:ُ)وذل  الَخْلق 

 .عليكم(

 ● ُُأنُالُأ خبرُبهُإاّلُالحسنُوالحسين(ُإنّها ُرسولُهللاُعهدُإلي  قوله:ُ)وإن 

ُماُوصلُ ُوعظمة  ُشيئاً..َُمعلومات ناُقليلةٌُجدّاًُرغمُسعة  ُالُنعرف  أسرارهم..ُنَحن 

الُشيءُبالنسبةُلهم عظيٌمُبالنسبةُإلينا،ُوإنّهُ   .إلينا..ُإنّهُ 

 ًُُجميلةُرواية  :الحليُُّس ليمانُبنُلحسنُالدرجات[ُبصائرُ]م ختصرُكتابُفيُجدّا

 (ُُعندُأبيُعبدُهللا ذاَتُيوٍمُفقالُلي:ُياُ”ُعليهُالسالم“عنُكاملُالتّمار،ُقال:ُك نت 

ُمخلوقونُُ–كامل،ُاجعلواُلناُربّاًُنَؤوبُإليهُ وق ولواُفيناُماُشئتم،ُقال:ُُ–يعنيُنحن 

ُلكمُربّاًُ :ُنجعل  بونُإليهُونقولُفيكمُماُشئنا،ُقال:ُفاستوىُجالساًُفقال:ُماُفقلت  تؤ 

ُمعطوفة ناُإاّلُألٌفُغير  ْلم  نُع  ماُخرَجُإليكمُم   .(عسىُأنُتقولوا..!ُوهللاُ 

 ُهذهُاأللفُالغيرُالمعطوفةُوالتيُضيّعناُماُضيّعناُمنهاُوأسأناُماُأسأناُفيُالتعامل

ُإلىُماُُمعها..ُالُحفظناهاُوالُفهمناهاُكماُي ريدون ومعُذلكُفإنّناُحينماُننظر 

عندنا،ُفإنّناُإذاُحذفناُأحاديثكُياُصادقُالعترةُالُبقيُالُديٌنُوالُف قهٌُوالُعقيدة..ُ

 .دينناُوعقيدتناُأخذناهاُمنكُصادقُالعترةُالطاهرة

 ● ُُمعطوفة(ُالخطُُّالذيُكان ناُإاّلُألٌفُغير  ْلم  نُع  ماُخرَجُإليكمُم  قوله:ُ)وهللاُ 

ًُ سيّدُُمعروفا الخّطُالكوفيُالذيُوضعهُ  ُاإلمامُالصادقُإنّهُ  وشائعاًُفيُزمان 

ُإمامناُالصادقُحينُيخّطونُخّطاًُك وفيّاًُفإنّهمُحينُيكتبوَنُ األوصياء.ُفيُزمان 

ُالتذييلُباتّجاه ُالشمال  .األلفُفإنّهمُي ذيّلونُاأللفُويكون 

 ُْلمهم نُع  ُالذيَُخَرجُإليناُم  نُأن  رادُاإلمامُم  لمُيخرْجُإليناُحتّىُحرٌفُواحدٌُم 

ألفُبَحَسبُالخّطُالكوفيُآنذاكُماُلمُي عطفُ ُلهُ  ُحْرفُاأللفُالُي قال  صحيح..!ُفإن 

 .إلىُجهةُالشمال



 ُْلمُحت ىُالُي مثّ لُن ْصفَُحرف..ُفأين نُالع  لكمُم  فاإلمامُي ريدُأنُيقول:ُماُأظهرناهُ 

سيّدُاألوصياءُبلسانُ ُهذاُمعُماُيقولهُ  ألَفُباٍبُنضع  ُهللاُ  التقريب:ُ)علّمنيُرسول 

ُباب( ُألف  نُك ّلُباٍبُألف  ْلمُي فتحُليُم  نُالع   .م 

 الدرجات[ُبصائرُ]م ختصرُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة: 

 (ُينُس ئ لُعنُاليومُ”ُعليهُالسالم“عنُأسدُبنُاسماعيلُعنُأبيُعبدُهللا قالُح  أنّهُ 

ف قدارهُ  م  خمسينُألفُسنة،ُقال:ُوهيُالذيُذََكرُهللاُ  قدارهُ  يُالق رآنُفيُيوٍمُكاَنُم 

ُهللاُ رسول  ُخمسينُألفُسنةُ”ُصل ىُهللاُعليهُوآله“كّرةُ  فيُكّرته  ْلكهُ  ُم  فيكون 

ؤمنينُفيُكّرتهُأربعاًُوأربعينُألفُسنة ُالم  ُأمير   .(ويَملك 

 وجزةٌ..ُبعدُعْصرُالظ هورُالقائمّيُاألّول،ُوبعدُمراحلُا لرجعةُواألوبةُص ورةٌُم 

ُالطفوفُورجعتهمُوعْصرُقائمهمُ رُاألعظمُذبيح  نتص  ُالم  تعدّدة،ُوبعدُرجعة  الم 

ُ ثلماُيَقول  َلُإلىُالكّرة ُالعَلَويّة..ُم  ُحتّىُنص  ُواألوبات  الثاني..ُتتوالىُالكّرات 

ُ ؤمنينُفيُكّرتهُأربعاًُوأربعينُألفُسنة(ُ”:ُعليهُالسالم“الصادق  ُالم  ُأمير  )ويَملك 

حّمدٌُوب حّمٍدُالع ظمى،َُمل ك هاُم  م  حّمديّة..ُإنّهاُدولةُ  الم  الدنيويّةُ  عدهاُتأتيُالجنّةُ 

ُوفاطمةُوأبناؤهما هاُعليٌّ  .ووزراؤ 

 ُدهاّمتان ُالم  ُالجنّتان  حّمديّةُإلىُأعلىُص َورها،ُوعندُذلكُتَظهر  الم  وتتسامىُالدولةُ 

بماُشاءُهللا..ُوه ناُ ُعنُالع ْمرُاالفتراضيُعندُمسجدُالكوفةُوماَُحولهُ  للحديث  نَعودُ 

ُ ُعنهاُفيُالحلقات  ُالحديث  وعنُالحّقُاالفتراضيُوعنُالتفاصيلُالتيَُمر 

حّمديّةُ الم  قدُاستوفْتُأغراضهاُول ذاُستنتهيُالدولةُ  ُالرجعةُ  ناُتكون  الماضية..ُفه 

ُال ُل طفهم..ُوارتفاع ُل طفهمُه وُاستيفاء  حّمد،ُويرتفع  ُم  ُآل  ُويَرتفع  نُالطاقة  غَرضُم 

ُالدولة ُ الجديدةُبعدُنهاية  ُفيُهذاُالعالم..ُوه ناُتبدأُالمحّطةُ  ودَعة  الن وريّةُالم 

نُ رادُم  نُهذاُالعالم..ُوالم  ُالع ظمىُوبعدُارتفاعهم،ُفإنّهمُيرتفعونُم  حّمديّة  الم 

ُتدريج ُهذاُالعالم..ُوسيرتفع  ُارتفاعهم:ُأيُارتفاع ُل ْطفهمُالذيُيَتقّوم ُبه  يّاً،ُلكن 

نُارتفاعُهذاُالّلطفُه وُارتفاعهمُه مُ ُهللاُعليهم“المرتبةَُاألولىُم   .”صلوات 

 ُن عليكمُشيئاًُم  هذاُالَمضمونُي مكننيُأنُأحدّثكمُعنهُبشكٍلُإجمالي..ُ)سأقرأُ 

 .أحاديثهم..(



 [6جُاألنوار:ُ]بحارُكتابُفيُ”وآلهُعليهُهللاُصل ى“ُهللاُرسولُحديثُعندُوقفةُ

  )26:(الحديثُ–153ُُصفحة

 (ُُوالساعةُكهاتينُ”:ُصل ىُهللاُعليهُوآله“قالُرسولُهللا ُ–وأشارُبإصبعيهُُ–ب عثت 

 .(السبابةُوالوسطىُـُثم ُقال:ُوالذيُبعثنيُبيدهُإنّيُألجدُالساعةَُبينُكتفي

 ● )سبّحتيهُ)السبابةُوالوسطى ُوالساعةُكهاتين(ُجمعُبينُم   قوله:ُ)ب عثت 

 ● ُالتنزيل..ُقوله:ُ)إنّيُألج ُفيَُمرحلة  ُعنُالبعثة  الُيتحدّث  دُالساعةَُبينُكتفي(ُإنّهُ 

ُ ُعنُالدولة  ُالكتابُوالعترة،ُإنّهُيتحدّث  قدّمةًُون سخْتُب َحَسبُثقافة  تلَكُكانْتُم 

ُ دّة ُكّرته  حّمديّةُالع ظمى،ُفبانتهاءُم  دّةُنبّوته ُ”ُصل ىُهللاُعليهُوآله“الم  تنتهيُم 

ُفيُهذاُال فيُالوجودُفالُتنتهي..ُفلمحّمٍدُنبّوةٍُفيُوبعثته  اُنبّوتهُ  كونُالدنيوي..ُأم 

 ..الوجودُتلكُنبّوةٌُأ خرى

 ُ حّمٍدُفيُكونناُالدنيوي،ُالسماءُالدنياُوماُد ونها..ُفإن  ُه ناُعنُن بّوةُم  إنّنيُأتحدّث 

زءُمنُالوجودُستقع  .الرجعةَُفيُهذاُالج 

 ● بعدُانتهاءَُعْصرُُقوله:ُ)والذيُبعثنيُبيدهُإنّيُألجد الساعةَُبينُكتفي(ُألنّهُ 

أشراط ُالساعة،ُوأشراط ُالساعةُهيُعالئم ُيومُ باشرةًُتبدأُ  ُم  حّمديّة  الكّرة ُالم 

ُ عليهُوآله“القيامة..ُإلىُهذاُي شير  ْلمه ُ”ُصل ىُهللاُ  ُالتقريب ُعنُع  وه وُي حدّثناُبلسان 

ُيتساوىُفيهُالماضيُ ُالذيُفيُحقيقته  حيط  ستقبل..ُففيُالعْلمُالم  والحاضرُوالم 

حاضر،ُوالُي وجدُ ماضي،ُوالُي وَجدُشيٌءُاسمهُ  الحضوريُالُي وجدُشيءُاْسمهُ 

جودَُللماضيُوالُللحاضرُوالُ ْلمهمُالح ضوريُالُو  ستقبل..ُفيُع  م  شيءُاْسمهُ 

ُإاّلُ فيُحقائقهاُالوجوديّةُاألْصل،ُوماُنَحن  ُالعلميّةُ  ستقبل..ُإنّهاُاألعيان  ُص ورةٌُللم 

ْبرُ ُعنُأعيانناُوَجواهرناُالحقيقيّةُالتيُمّرْتُع  َوٌرُتنعكس  ُص  لتلَكُاألعيان..ُنَحن 

 .مسيرةٍُطويلة

 ُيسبقُ ُرهانُكفرسيُوالساعةُ)ب عثتُ ُ”:وآلهُعليهُهللا ُُصل ى“ُيقولُآخرُحديثٍُُوفي

 .إليكم(ُلتسبق نيُالساعة ُُكانتُُْإنُُْبإذنه،ُصاحبهُأحدهما

 ● نُن قطٍةُواحدةٍُفيُقوله:ُ)كفرسيُره ُم  باق..ُفإنّهماُيَنطلقان  ان(ُأيُفرساُس 

سابقة ُالسباقُوالم  يول  ُفيهُخ  ُالذيُتَركض  ضماٍرُواحٍدُوه وُالمحلُّ  .م 



 ● ُلتسبق نيُإليكم(ُوكأنّهاُت ريدُأنُتسبقنيُإليكمُألنّهاُتأتي وقوله:ُ)إْنُكانْتُالساعةُ 

راد باشرةً..ُوليسُالم  ُم  ُالرجعة  باشرةُ ُبعدُمرحلة  باشرةُالزمانيّة،ُوإنّماُهيُم  ه ناُالم 

أشراطُالساعة،ُ ُإلىُمحّطٍةُجديدةٍُهيُمحّطةُ  المراتب..ُفبعدُالرجعةُإنّناُننتقل 

ُهللاُ ُرسول  ُيومُغدُإْنُشاءُهللاُتعالىُفحديث  ولهذهُالمحّطةُتفصيلُسيأتيناُفيُحلقة 

يتحدّثُعنُأهميُّ َثُوالساعةُكهاتين..ُإنّهُ  ب ع  ُنبّوتهُ بأنّهُ  ُاالعتقادُبالرجعة،ُوأن  ة 

حّمديّةُ الحقيقيّةُلنُتظهرُإاّلُفيُعْصرُالرجعةُالعظيمةُوبالتحديدُفيُالدولةُالم 

ُالكتابُالكريمُوأحاديثُ ُخمسينُألفُسنةُكماُحدّثتناُآيات  الخاتمةُالتيُتستمرُّ

 .العترةُالطاهرة

 ُفيُاألوصياءُسيّدُلناُينقله ُُالذيُ”وآلهُعليهُهللاُصل ى“ُهللاُرسولُحديثُعندُوقفة

ُبيأُبنُعليُُّعن )19( : )الحديث236ُُصفحةُالنعمة[ُوتمامُالدينُ]كمالُكتاب

ُألهلُأمانٌُُالنجومُ ُ”:وآلهُعليهُُ هللاُصل ى“ُرسولُ ُقالُقال:ُ”السالمُعليه“ُطالب

ُأمانٌُُبيتيُوأْهلُ ُالسماء،ُأهلُذهبَُُالنجومُ ُذهبتُُْفإذاُ–ُالد نياُالسماءُأيُ–ُالسماء

 .(األرضُأْهلُذهبَُُبيتيُأهلُذهبَُُفإذاُاألرضُألهل

 ُقبلُالَخْلقُومع ّجةُ  ُالح  ّجةُفيُهذاُالوجودُه وُأن  القانونُاألْصلُفيُثقافتناُعنُالح 

ُهللاُعليهم“الَخْلقُوبعدُالَخْلق..ُلكنّهمُ قدُيَتحدّثونُعنُاألرضُبماُهيُ”ُصلوات 

ُالخطابُمعُس ّكانُاأل وّجهةُإلىُاألرضُباعتبارُأن  َملُم  رض..ُيَعنيُهذه ُالج 

 .س ّكانُاألرض

 17( الحديثُالنعمة[ُوتمامُالدينُ]كمالُكتابُفيُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة( 

: 

 (ُحّمدُبنُإبراهيمُإلىُأبيُعبدُهللا ”:ُالسالمُعليه“عنُفضيلُالرّسانُقال:ُكتََبُم 

ُالكواكَبُ”:ُالسالمُعليه“أخبرناُماُفضل كمُأهلُالبيت؟ُفكتََبُإليهُأبوُعبدُهللاُ إن 

ُماُ علْتُفيُالسماءُأماناًُألْهلُالسماء،ُفإذاُذَهبْتُن جوم ُالسماءُجاَءُأهَلُالسماء  ج 

َلُ”:ُوآلهُعليهُهللاُصل ى“وقالُرسولُهللاُُ–منُالتغيّرُوالتبدّلُُ–عدونُكانواُي و ع  ج 

ُبيتيُأماناًُأل ّمتيُفإذاُذهَبُأهلُبيتيُجاَءُأ ّمتيُماُكانواُيوعدون  .(أهل 



 ُفيُلغةُالعربُالُي وَجدُالتفريقُالفلكيُبينُالكواكبُوالنجوم،ُوإنّماُي نَظرُإلى

تأللئُالكبيرُه وُكوكب،ُ تأللئُالصغيرُهوُنجم..ُبخالفُماُيقالُفيُالم  وإلىُالم 

شتعلةُالحاّرةُالساخنةُهيُ ُاألجرامُالم  نُأن  ُالفضاءُم  ْلمُالفلكُوفيُهندسة  ع 

تجّمدةُالتيُليسْتُالهبةُوالُناريّةُهيُكواكب..ُ ُاألجرامُالباردةُالم  النجوم..ُوأن 

اُفيُل غةُالعربُفالُي وجدُفه ناكُتفريٌقُعندُع لماءُالفَلَكُبينُالكواكبُوالنجو م..ُأم 

تأللئةُالكبيرةُبغَّضُالنظرُهلُهيُفيُ هذاُالتفريق،ُفالكواكبُهيُاألجرامُالم 

 .حقيقتهاُالفضائيّةُأوُالفلكيّةُهيُناٌرُأوُهيُباردةٌُجامدة

 ● ُقوله:ُ)فإذاُذهَبُأهلُبيتيُجاَءُأ ّمتيُماُكانواُيوعدون(ُأيُإذاُماُارتفعواُبعد

فترضةُاسيتفاءُالغَُ ُالحقوقُالم  ُالعظيمة،ُواستوفيْتُك لُّ نُبرنامجُالرجعة  رضُم 

ُتدريجيّاً،ُ وارتفعُاألطهارُعنُعالمُالترابُوعنُكونناُالدنيويُوبدأُل طفهمُينسحب 

عالمُالدنياُوه وُماُد وَنُالسماءُالد نياُ ُالزوالُواالندثارُسيحكمُهذاُالعالم..ُإنّهُ  فإن 

ُوا  ..لعجائبُوالغرائببكّلُماُفيهُمنُاآليات 

 ن263ُُصفحةُفي  الحديثُ–ُالصدوقُللشيخُالنعمة[ُوتمامُالدينُ]كمالُكتابُم 

):33( 

 (ُُالسالمُالباقرُعليه“عنُأبيُحمزة،ُعنُأبيُجعفر”ُ ُفيُقولُهللاُعز  قال:ُقلت 

ُ ُشيءُويبقىُوْجهُهللاُعز  ُكلُّ ُشيٍءُهالٌكُإاّلُوجهه{ُقال:ُياُفالنُفيهلك  :ُ}كلُّ وجل 

ُوجلُ  ونَحن  ُشيٍءُهالٌكُإاّلُدينهُ  نُأنُي وَصف،ُولكنُمعناهاُكلُّ ؟ُوهللاُأعظم ُم 

وبةُ فيهمُر  أيُُ–الوجهُالّذيُي ؤتىُهللاُمنه،ُولنُيَزالُفيُعبادُهللاُماُكانْتُلهُ 

فصنَعُُ–الحاجةُ وبةُرفعناُهللاُ  فيهمُر  :ُوماُالروبة؟ُقال:ُالحاجة،ُفإذاُلمُيكْنُلهُ  قلت 

 .(ماُأحبُ 

  ُُزمانناُعنُص َُغيبةُإمام  نُهذاُالمعنىُفيُأ ف ٍقُمنُاآلفاق..ُفَإن  ُقريبةٌُم  الغَيبة  ورةُ 

ُ نُهذاُالمعنىُإْنُكانُل ع مومُالَخْلق،ُأوُكانُل خاّصة  األنظارُيَتجلّىُفيهاُشيٌءُم 

د،ُأوُكانَُ حم  نُأ ّمةُم  سلمينُالذينُيقولونُأنّناُم  ألخّصُخواّصهمُوه مُالذينُُالم 

 .نُإنّناُشيعتهميَقولو



 ُُالّلطف،ُوإْنُكاَن نُم ستويات  ستوًىُم  م  نُش ؤونُقَْطعُ  شأٌنُم 
ُه وُه و..ُفالغَيبةُ  األمر 

ُشعاع ُالشمسُ”ُعليهُالسالم“ل طفهُ  ل  ثلماُيَص  نُالمراتبُم  ُإليناُفيَُمرتبٍةُم  ل  يَص 

عُعنُالَخْلقُع موم نُوراءُالغيوم..ُولكنُقَْطعاًُه ناكُل طٌفُقدُق ط  اً،ُعنُبنيُم 

سلمونُع موماً،ُعنُ البشرُع موماً،ُعنُبنيُالجّنُع موماً،ُعنُالذينُيقولونُإنّناُم 

ًُ  .الذينُيقولونُإنّناُشيعةٌُعموما

 ُ نُهذه ُم  نُالجهات  قاربةًُفيُجهٍةُم  نُالمعنىُماُي مثّلُص ورةًُم  ُم  ُفيُالغَيبة  فإن 

ناُالباقرُ ُعنهاُإمام  ُالتيُيتحدّث   .”لسالمعليهُا“الحقيقة 

 ● ُ ُشيٍءُهالٌكُإاّلُوجهه{ُباعتبارُأن  أبوُحمزةُالثماليُسأَلُعنُهذه ُاآلية:ُ}كلُّ

نُ خالفونُبخ صوصها،ُويقولُماُيقولُالم جّسمونُم  هذه ُاآليةُيقولُماُيقولُالم 

 .داخلُالوسطُالشيعيُبخ صوصها

 ● ُي) فصنَعُماُأحب  وبةُرفعناُهللاُ  فيهمُر  ُقوله:ُ)فإذاُلمُيكْنُلهُ  عنيُإذاُانتهىُالع ْمر 

ُاالفتراضيُواستوفيْتُاألغراض،ُوبلغناُإلىُاألهدافُ االفتراضيُوانتهىُالحقُّ

(ُهذاُه وُ فصنَعُماُأحب  وبةُرفعناُهللاُ  فيهمُر  التيُقدّرهاُبحكمته..ُ)فإذاُلمُيكْنُلهُ 

ُالقيامةَُستقومُ  ُالعظيمة..ُول ذاُفَإن  ُعندُانتهاءَُعْصرُالرجعة  علىُُالذيُسيكون 

ُ َُعْصرُالَخيرُسينتهيُبانتهاءُع مره ُاالفتراضيُب َحَسبُالطاقة  رارُالَخْلق..ُألن  ش 

 .اإليجابيّةُالتيُق دّرْتُله

 ُفي235ُُصفحةُ(14)ُالحديثُوهوُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُحديثُعندُوقفة

 :النعمة[ُوتمامُالدينُ]كمالُكتاب

 (ُُيَوماًُبالُإماٍمُقال:ُسمعته ُ”ُالسالمُعليه“عنُأبيُجعفر ُيقول:ُلوُبقيْتُاألرض 

ّجةًُفيُ ُهللاُتبارَكُوتعالىُجعلناُح  ُعذابه،ُأن  بأشدّ  منّاُلساخْتُبأهلهاُولَعذ بهمُهللاُ 

ُتسيَخُبهمُ نُأن  ُوأماناًُفيُاألرضُألْهلُاألرض،ُلمُيزالواُفيُأماٍنُم  أرضه 

ُ–مُثم ُالُي مهلهمُوالُي نظرهمُاألرضُماُد مناُبينُأظهرهم،ُفإذاُأرادُهللاُأنُي هلكه

نُبينهمُورفعناُإليه،ُثم ُيفعلُهللاُماُشاءُوأحبُ ُ–أيُالُي مهلهمُ  .(ذهبُبناُم 

 ُالعظيمة ّجةُالذيُسيتفعّلُعندُنهايةُعْصرُالرجعة   .هذاُه وُقانونُالح 



 ● ُالفيزيائ ُه ناُعنُالوجود  ُيَوماًُبالُإماٍم(ُليسُالحديث  يُقوله:ُ)لوُبقيْتُاألرض 

ُل طفَه ل  رادُلوُبقيتُاألرضُبالُإماٍمُي رس   .لإلمام..ُوإنّماُالم 

 ُفيُ(24)ُالحديث20ُُصفحةُفيُ”السالمُعليه“ُالصادقُاإلمامُحديثُعندُوقفة

 :النعمة[ُوتمامُالدينُ]كمالُكتاب

 (ُقال:ُماُزالتُ”ُالسالمُعليه“عنُعبدُهللاُبنُسليمانُالعامرّي ،ُعنُأبيُعبدُهللا

ُالحاللُوالحرامُويدعوُإلىُسبيلُهللاُاألرضُإاّلُو هللُتعالىُذكرهُفيهاُحّجةٌُيَعرف 

ُالقيامة،ُفإذاُ ُالحّجةُمنُاألرضُإاّلُأربعيَنُيوماًُقبَلُيوم  ،ُوالُينقطع  ُوعز  جل 

ُأنُت رفَعُ نُقبل  ُالتوبةُولنُينفَعُنَْفساًُإيمان هاُلمُتكْنُآمنْتُم  أغلَقُباب  ّجةُ  فعْتُالح  ر 

ّجة،ُأول ُهللاُوه مُالّذينُتقوم ُعليهمُالقيامةالح  نَُخْلق   .(ئَكُشراٌرُم 


