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  اء ريا زه

حَمنِ  بِسِم هللاِ  ِحيم الرَّ   الرَّ

بَ الٌم عَ سَ  يُؤتَ مِ   الَِّذياِب هللا  لى  يَ لَ إِ   الَِّذيجِه هللاِ  ى وَ لَ الٌم عَ ، سَ ىنهُ  األَ تَ يِه  هُ  الٌم  ، سَ اءيَ ولِ وجَّ
  .اءالسَّمَ رِض وَ األَ  ينَ ِل بَ تَِّص مُ ـال بِ بَ ى السَّ لَ عَ 

أنَّنا على أبوابِ  أِلُج في حديثي إذ  ماٍت  وقلُب شهِر رمضان    ،انشهِر رمض  من دوِن ُمقدِّ
القد القدِر عنواٌن ورمٌز إلمامِ رليلةُ  ةِ   ، وليلةُ   وسالمهُ   هللاِ   ن صلواتُ سَ بن الحَ   زماننا الُحجَّ

عنوانهُ عليه الفضائية  القمر  شاشة  على  برنامج  لي  سيكوُن  رمضان  شهر  ليالي  في   ، :
  ..)ان األمان يا صاحب الزماناألم(

ألتقطَ   أريدُ   في وقفتي هذهِ  المضامين    أن  ووامضة من  سأتناولها في  الَّتي  لقطاٍت سريعةً 
الَّتي المطالب    األحاديِث وعن هذهِ   البرنامج كي يكون حديثي بمثابة إعالٍن عن هذهِ هذا  

في   األمان(سأطرحها  الزمان)  األمان  صاحب  مُ   يا  الشَّ العنوان  التوقيع  من  ريف  قتبٌس 
يدِه وعليه    وسالمهُ   إمام زماننا صلواُت هللاِ   كتبهُ   الَّذي إسحاق    الَّذيبخّطِ  إلى  بن وصل 
د  يعقو محمَّ الثاني  السفير  العمريعثمان    بنب عن طريق  سعيد  (وإِنِّي    ،بن  فيه:  وجاء 

 دهُ ونحن نقرأُ ردِّ نُ   الَّذيألماٌن ألهل األرض وهو المضموُن    وإني  ض)رْ األَ   لِ ألَماٌن ألَهْ 
الفرج:   أدعية 

َصاِحبَ ( الدعاء    يَا  هذا  نُسخ  بعض  في  األََمان)  األََماَن  األََماَن  َمان  تعرفونهُ:   الَّذي الزَّ
دُ يَا َعِليُّ يا َعِليُّ  في بعض نُسخِه بعد أن نقول: (  إِلَِهي َعُظم البََالء َوبَرح الَخفَاء)( يَا ُمَحمَّ

دُ) الصيغة   َمان) يرد   َصاِحبَ   يَافحين نصل نقول: (  ،سمعتم بها  ،تعرفونهاالَّتي  يَا ُمَحمَّ الزَّ
   .األََماَن األَماَن األََمان): (في الدعاء

البرنامج لهذا  العنوان  هذا  أخذت  الزمانحين  صاحب  يا  األمان  (األمان  أُ :  إنني   شيرُ ) 
  .انيانوباألمان الثانية إلى أمان دُ  ،باألمان األولى إلى أمان ديننا

وسورة   الكريم  الكتاب  آيات  إلى  نعود  نعودحينما  أن  أردنا  إذا  تحفظونها   إلى   العصر 
القسم   معنى  في  الطاهرة  العترة  البسملةفتتحُ تُ   الَّذيحديث  بعد  الصورة  به    ﴾ َواْلعَْصرِ ﴿:   



 

- 6  - 

  عليه عصرُ   وسالمهُ   هللاِ   عليهم إنَّه عصُر قيام القائم صلواتُ   هللاِ   واألحاديث عنهم صلواتُ 
 أقف طويالً عند هذه النقطة. وال أريد أن    ،هز بُز بما يتميّ يتميّ   الَّذي، هذا العصُر  ظهوره

نَساَن لَِفي ُخْسٍر﴾   ۞﴿َواْلعَْصِر    ؟ي تالهُ ذهذا اليمين وهذا القََسُم ما ال ى سائر ما جاء  إل  إِنَّ اْإلِ

  .ريفةفي السورة الشَّ 



                                                                                                       صلوات هللا عليه  المهدوي المبارك الميالد

 السويد

- 7  - 

   !؟..الُخسراُن في أّيِ جهٍة من جهاِت حياة اإلنسانهذا الُخسُر وهذا 

  ، وإنَّا إذ نطلبَ ! وأخرى يُصيبه الخسران في دُنياهصيبه الُخسراُن في دينهِ اإلنسان تارة يُ 
إنَّا نطلب أماناً    األمان من إمامِ  وإِنِّي ألََماٌن ِألَْهِل يقول: (   الَّذيهو    ،نيانالديننا ولدُ زماننا 

االتجاهات  األَْرض) جميع  في  والمضامينأماٌن  المعاني  جميع  في  أماٌن  يُمكن الَّتي  و  ،، 
 ونحُن وهذا المعنى لن يتحقق إالَّ   )أمان الديِن والدنيا(وجٍز في  لإلنسان أن يُجملها بشكٍل مُ 

مُ   نقفُ  كلمٍة  فناء  الحوائج صلواتُ في  باب  يقول  ،عليه  وسالمهُ   هللاِ   وجزة إلمامنا  : حين 
،  وبعد ذلك يأتي انتظار الفرج  ، أوالً   اِْنتَِظاُر الفََرج) المعرفةُ   (أَْفَضُل الِعبَادَاِت بَعدَ الـَمعِرفَةِ 

، إليها  ما أشرتُ الَّتي  العصر في تفاصيلها    ثت عنه سورةُ تحدّ   الَّذيالفرج هو هذا    وانتظارُ 
اعتمدتُ  للسورةِ   وإنَّما  الواضحة  و  على حفظكم  المجمللمضامينها  ما جاء    فكلُّ   .بالنحو 

يقعُ  العصِر  العنوان  في سورة  هذا  عنوان  ،تحت  الفرج  :تحت  الفرجِ    ،انتظار  وبانتظار 
    معنى األمان.يتحققُ 

   :ُل فقرةٍ في انتظار الفرجوّ أ

ً وردت أ   وسالمهُ   هللاِ   فاإلمام صلواتُ   ، بن يعقوبفي نفس التوقيع في توقيع إسحاق    يضا
هةٌ وجّ هي مُ الَّتي  ، في نفِس رسالة اإلمام  أن نُكثر من الدعاء بتعجيل الفرجعليه يأمرنا ب

 ً  ، بن يعقوب في القرن الثالث الهجريالرسالة وصلت إلى إسحاق    صحيح هذهِ   ،لنا جميعا
الرسالة   ،نعيَّ ن أو بشخص مُ عيَّ عيَّن أو بمكاٍن مُ الرسالة ليست خاصةً بزماٍن مُ   ولكنَّ هذهِ 

ً وجّ مُ  جميعا إلينا  ههةٌ  وأكثروا  ة:  ،  الُحجَّ اإلمام  خّطِ  في  جاء  الدَُّعاِء (كذا  ِمن  وأَْكثُِروا 
    .بِتَْعِجيِل الفََرج)

الدعاء من دون عمٍل كالقوس بال وتر فإنَّ  العترة   ،وبحسب قوانينهم  يقول صادق  هكذا 
(  وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ  َعَمل  عليه:  دُوِن  ِمن  وهُ الدَُّعاُء  َوتَر)  بَِال  يأتيَكالقَوِس  القانون    نا 

البُ مُ  العمل  أن  من  وُمبيِّناً  ثاً  يدعو    دَّ تحدِّ حين  فالداعي  الدعاء،  نوع  نفس  من  يكون  أن 
المعنى    ناسبُ يُ   من عملٍ   دَّ بالشفاء من مرٍض البُ  الشفاء يدعو به  الَّذيهذا  ، فحين يطلب 

وأعتقد أنَّ األمر يُمكن   ، الشفاء  أن يسعى في أسبابِ   هذا الدعاء عليهِ   ناسبُ يُ   الَّذي   العملُ 
ال   وأنا  األخرى  الحاالت  جميع  على  نطبقهُ  أطيلَ أن  أن  المعاني  أريد  وبعض   الحديث 

المطالبواضحةٌ   أكرر  أن  أريد  وال  األمرُ   ،لديكم  يأتي  بتعجيل   فحين  بالدعاء  باإلكثار 
ال نفس  بنفِس   ت حثٌّ ودفعٌ وقالفرج هو في  االتِّ   للعمل  فرج اتِّ   بنفِس   ، جاههذا  تعجيل  جاٍه 

  . عليه وسالمهُ  هللاِ  إمامنا صلواتُ 
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في سورةِ  نقرأُ  المائدفي اآليةِ   ،المائدة  حين  الثالثة من سورة  يَئَِس    :ة  َكفَُرواْ الَّذي﴿اْليَْوَم  َن 
تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن﴾ بن أحاديث العترة الطاهرة عن جابٍر  في    ،في أحاديثنا  ِمن ِدينُِكْم فَالَ 

العلوم صلواتُ   ،لجعفيايزيد   باقر  العياشي  ةُ ايوالرو  ،عليه  وسالمهُ   هللاِ   عن  تفسير   :في 
يَئَِس   تَْخَشْوُهْم﴾الَّذي﴿اْليَْوَم  فَالَ  ِدينُِكْم  ِمن  َكفَُرواْ  الباقر    َن  من  (:  يقولإمامنا  ن الَّذيالمراد 

هُ  أُ كفروا  بنو  ً و  ة)ميَّ نا  أُ   ،مصداق  اذه   قطعا إالَّ ميَّ فبنو  هم  ما  الشجرة  ة  تلك  من  ثمرة   
القُ تحدّ الَّتي  الملعونة   عنها  الكريث  الصحيفة  الَّتي  و  م رآن  يوم  في  جذورها    الَّذي نبتت 

طُ تحوّ  عملي  برنامجٍ  إلى  السقيفةبِّق  ل  يوم  في  الواقع  أرض  الصحيفة  على  بين  فما   ،
الملعونة   الشجرة  تلك  نبتت  أُ تحدّ الَّتي  والسقيفة  بنو  الكريم  الكتاب  عنها  من ميَّ ث  ثمرةٌ  ة 

شير إلى يُ   ي كلمات المعصومين هو عنوانة فميَّ بني أُ   يردُ ذكرُ   ، وحينَ ثمار تلك الشجرة
  ن كفروا الَّذيهؤالء    َكفَُرواْ ِمن ِدينُِكْم﴾َن  الَّذي﴿اْليَْوَم يَئَِس  :  ة، اآلية واضحةميَّ ما وراء بني أُ 

بذاتهم وبعينهم   السورةالَّذيهم  السابعة والستين من نفس  فاآلية   ،ن جاء ذكرهم في اآلية 
المائدةالَّتي   سورة  من  الثالثة  هي  إليها  اآلية    ،أشرت  سورة  في  من  والستين  السابعة 
أُن:  المائدة َما  بَلِّْغ  ُسوُل  الرَّ أَيَُّها  ُ ﴿يَا  ّ َو ِرَسالَتَهُ  بَلَّْغَت  فََما  تَْفعَْل  لَّْم  َوإِن  بَِّك  إِلَْيَك ِمن رَّ ِزَل 

النَّاِس  ِمَن  ثُ يَْعِصُمَك  اْلَكافِِريَن﴾  ؟ماذا تقول اآلية  مَّ ،  اْلقَْوَم  يَْهِدي  الَ   َ ّ اآليةُ هي هي،    إِنَّ 
    المضمون هو هو.

ما   تتمِة  مع  نستمر  أن  أردنا  مإذا  المائدةاقتطفته  من سورة  الثالثة  اآلية  يَئَِس    :ن  ﴿اْليَْوَم 
تِي َن َكفَُرواْ ِمن ِدينُِكْم فَالَ تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعمَ الَّذي
ً َورَ  ِدينا اِإلْسالََم  لَُكُم  ت  ﴾ِضيُت  في  نستمر  أن  أردنا  أنَّ إذا  أعتقد  اآلية  عبائر  المعاني تمِة   

  .صلةتّ تطابقة ومُ واضحة ومُ 

يَئَِس   ِدينُِكْم﴾الَّذي﴿اْليَْوَم  ِمن  َكفَُرواْ  يقول    َن  الباقر  أُ   الَّذيإمامنا  بنو  هم  متى  ميَّ كفروا  ة، 
اليأسصيبهُ يُ  يقول  ؟م  الباقر  إنَّ إمامنا  يُ :  اليأس حينَ صيبهُ ما  إمامناظُ   م  حين ظهور    ،هور 

    .يأسلم ا صيبهُ عليه يُ  سالمهُ و  هللاِ  صلواتُ  المهديّ 

الماضي بالفعل  جاءت  اآلية  تالحظون  يَئَِس    :وإذا  َكفَُرواْ الَّذي﴿اْليَْوَم  بوإنَّ   ﴾َن  يُعبَُّر  ذا هما 
ؤكدةً قطعيةً وكأنَّها مُ   ة تكون في المستقبل حينما تكونالتعبير في أساليب العرب عن قضيَّ 

يَئَِس  :  وقعت! اآلية هكذا قالتقد   َكفَُرواْ الَّذي﴿اْليَْوَم  ﴿اْليَْوَم فكأنَّ األمر قد وقع وتحقق    ﴾َن 
  . َن َكفَُرواْ﴾الَّذييَئَِس 
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َم أَْكَمْلُت ﴿اْليَوْ :  ة اآلية الثالثة من سورة المائدة والمعنى هو هو إذا أردنا أن نستمر في بقيّ  
ِدينَُكمْ  نُ   ﴾ لَُكْم  إلى  نعود  الغدير  حين  بيعة  فإنَّ الَّتي  صوص  وأحاديثنا  رواياتنا  في  وردت 

البيعةُ   ،ة المعصومين إلى إمام زمانناالبيعة كانت على والية أمير المؤمنين وباقي األئمَّ 
أوّ  ثُ كانت مع رسول هللا  البيعة على والية سيِّد األوصياء   مَّ الً  المؤمنين وكانت  أمير  مع 

عليه، هذا المعنى: أكملُت لكم    وسالمهُ   هللاِ   والطاهرين من ولدِه إلى إمام زماننا صلواتُ 
نعمتي أتممت عليكم  بهذهِ دينكم،  إالَّ  يتحقق  دينا، ال  لكم اإلسالم  الكاملة   ، رضيُت  البيعة 

العبارة   يَئَِس    :العبائر  تسبق هذهِ تي  الَّ والمعنى هو هو في  ِدينُِكْم﴾ الَّذي﴿اْليَْوَم  ِمن  َكفَُرواْ    َن 
 هللاِ   ظهور إمام زماننا صلواتُ ب   هذه المعاني لن تكتمل ولن تتحقق على أرض الواقعِ إالَّ 

  .عليه وسالمهُ 

من   ، والدعاء ال معنى لهُ ل فقرةٍ فيه الدعاءتظار الفرج أوّ ، وانوظيفتنا نحُن انتظار الفرج
 في السليمة لن تتحقق إالَّ   ، والمعرفةُ تحقق من دون معرفة سليمة ، والعمل لن يدون العمل

لدنيا ترك الوديعة وترك  ا  وآله حين غادر هذهِ   عليهِ   ى هللاُ صلَّ فنبيُّنا    ،فناء الكتاب والعترة
العنوانين هذين  في  محصوراً  والعترة(  :المصدر  هذهِ   )الكتاب  أنَّ  من  وأعتقد   المعاني 

  .ج أن أقف عندها طويالً ة ال أحتايعيَّ البديهيات في ثقافتنا الشِّ 

األمان إلى  األمان    ،أعود  إما  الَّذيألنَّ  من  عملنطلبهُ  إلى  يحتاُج  اآلخر  هو  زماننا  ، م 
حين   (يا صاحب الزمان األمان األمان)  :ناجي إمام زماننانُ هذا من الدعاء ونحن    أفليسَ 

ومنا  ناجيهنُ  دعاٌء  هو  عملهذا  إلى  بحاجٍة  الدعاء  وهذا  يتحققُ جاةٌ  لن  إالَّ   ،  أن األماُن   
هذهِ نظِّ نُ  كُ   ف  من  يُ لِّ العقول  ما  ومُ   زماننا،  إمام  ساحة  عن  الحديثِ بعدنا  (ختصر  َطلَُب : 

  . البَيت ُمَساِوٌق ِإلْنَكاِرنا)الـَمعَاِرف ِمن َغيِر َطِريِقنَا أَْهلِ 

ل حديثي قلِّب أحاديث العترة الطاهرة وأن نبدأ من البدايات مثلما قلت في أوّ إذا أردنا أن نُ 
ثت عنه في  تحدّ   الَّذيناك بمثابة إعالٍن لهذا البرنامج  نا ومن هُ هي لقطاٌت ألتقطها من هُ 

  !شكلتنا الحقيقية هي في المشروع اإلبليسي، إذا أردنا أن نعود إلى البدايات مُ ل كالمي أوّ 
كتاب   قيسليم  سُ (في  األوصياء    )بن  سيِّد  عن  األوّ والرواية  الخليفة  صعد  على حين  ل 

ُل من بايعه إبليس جاء في صورة  الرواية عن سيِّد األوصياء أوّ   ،اسبايعه النّ المنبر كي يُ 
وللحديث   )بن قيسليم  سُ ( في كتاب    لةٌ فصّ الرواية مُ   ،في صورة رجٍل كبير وبايعه  ،شيخ

نا ما قلت هي لقطات من هُ ، مثلأقف عند كل صغيرةٍ وكبيرة  ريد أننا ال أتفصيل وأنا هُ 
   ناك.ومن هُ 
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 ) كامل الزيارات(تبنا في  اد في أوثق كُ لٍة عن إمامنا السجَّ فصّ واألمر هو هو في روايٍة مُ 
رحمةُ  قولويه  ابن  مُ   ،عليه  هللاِ   لشيخنا  السجَّ فصّ الرواية  واإلمام  يتحدّ لة  عن اد  فيها  ث 

متى إبليس  في  صيحة  م؟  المحرَّ من  العاشر  سنة  ،اليوم  أيَّة  الحادية وفي  السنة  في  ؟ 
الشُّ  سيِّد  مقتل  يوم  في  يعني  أنَّهُ   ،هداءوالستين  كُ   من  واجتمعت  صيحةً  جنودِه صاح  لُّ 

 ً يعني ما ُكنّا   من بني آدم الطلبة في هذا اليوم!  لقد أدركنا  :وقال لهم  ،وأقاموا احتفاالً   ،فرحا
  ،نطلبهُ 

 الحديث   من بني آدم الطلبة في هذا اليوم!، لقد أدركنا   من بني آدمريد أن ننتقم بهِ ما ُكنّا نُ 
نا وجزة من هُ ٌت وامضة مُ صيل وإنما هي لقطاام التففي مق  فيه تفصيل وأنا كما قلُت لستُ 

   ناك.ومن هُ 

 -اسة من النّ عصابة يعني القلّ -صابة  العُ   : دونكم هذهِ الصة القول ماذا قال لهم؟ قال لهمخُ 
ث عن شيعتهم  يتحدّ   ،صابةدونكم هذه العُ   -شير إلى العترة الطاهرةيُ -صابة  عُ ال  دونكم هذهِ 

اليوم   ، فقد أدركنا في هذاةُ نحُن قد فرغنا منهم كون بهم دونكم هؤالء، البقيّ ن يتمسّ الَّذيعن  
   ريدهُ! ا نبغيه ونُ نّ كُ  الَّذيمن بني آدم ذلك األمر  الطلبةَ 

ز وآلةٌ فعّلها المشروع  هذا العنوان رم  )ةميَّ بنو أُ (  :وكلماتهم واضحةٌ من أنَّ هذا العنوان
   :فة الكالم واضح صريحير، في روايتهم الشَّ اإلبليسي

    !من أنَّ أبا ُسفيان حارب المصطفى

ً ومن أنَّ معاوية حارب    ! عليَّا

   سناً وُحسيناً!ومن أنَّ يزيد حارب حَ 

واياتفي    ،فياني وهو من ساللتهمالسُّ   ومن أنَّ  من ساللة    فياني الشخص هوعندنا السُّ   الّرِ
السُّ يزيد تحدّ فيانُي  ،  يزيد  ثنا عنه كشخإذا  فهو من ساللة  السُّ بن معاويةٍص  قطعاً  فياني ، 

 ! فياني امتدادات اجتماعية وسياسية وإعالميةالسُّ   !فياني ثقافةٌ السُّ   فياني فكٌر!! السُّ مشروعٌ 
البُ السُّ  المشاريع  قطعاً  ولكن  واحد  بشخٍص  ليس محصوراً  ،  رموز  لها  كوني   أن  دَّ فياني 

، هذا هو المشروع اإلبليسُي في  نة في شخوصعيَّ ن تنحصر في عناوين مُ أ  دَّ الثقافات البُ 
بدة ما كان  ، المشروع المهدويُّ هو زُ وآله  عليهِ   ى هللاُ لنبيِّنا صلَّ ظم  واجهة المشروع األعمُ 

، ريده رسول هللا هو المشروع المهدويّ بدة ما كان يُ آله زُ   عليهِ   ى هللاُ رسول هللا صلَّ   يريدهُ 
لُّ ّلِ األطهاِر وإذا ما أطلنا الوقوف عند الطفوف كُ بفاطمة ومروراً بكُ   ابين بدءً وكلُّ القرا
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القرا تمثّ تلك  المشروع بين  لهذا  وقوٍد  زيِت  خزان    ُل 
  ى هللاُ ريدهُ سيِّد الكائنات صلَّ ما كان يُ   ة بدكما قلت قبل قليل هو زُ   الَّذي  للمشروع المهدويّ 

  . ةميَّ وسائل إبليس بنو أُ ، هؤالء هم وآله عليهِ 

واياتفي  حين نقرأُ     :الّرِ

وتدبّ  عندها  وقفنا  ما  إذا  كالمي روايةٌ  كل  لتلخيص  مثاالً  منها  أنتفع  أن  يُمكنني  فيها  رنا 
هذ  الَّذي وقفتي  في  الرِّ هذكرتهُ  الشَّ ،  يذكرها  كتابه  يخ  واية  في   ثُ تتحدَّ   (الغيبة)الطوسي 
السُّ الرو مجيء  عن  العراق اية  إلى  قوّ فياني  وينشر  الكوفة  وإلى  رحبة  ،  في  ،  الكوفةاتِه 
الكوفةُ   ،ُث عن الكوفة هذا العنوانحين نتحدَّ   ، نحنُ ةبة يعني الساحة المفتوحة الكبيرالرح

ومُ  البلدة فقاطعة كبيرةبلدةٌ  الكوفة  الحديُث عن  تُ الَّتي  ، فإذا كان  الكوفة سمّ كانت قديماً  ى 
اتّ  بالنَّ وسّ سعت تواآلن  الكوفة جف ومناطق أخرىعت واختلطت  الحديُث عن  ، وإذا كان 

المنطقة   فتلك  ً الَّتي  المقاطعة  إداريا تقع  أكانت  الخالفة  تنصبه  واٍل  والية  تحت  كانت   يَّاً 
قاطعة كبيرة إدارياً تقع تحت والية واٍل ناك مُ ، هُ ة أو غير ذلكاسيَّ العبّ   ،ةمويَّ األُ   ،الخالفة

الخليفةيُ  قبل  تُ هذهِ   ،نصب من  المقاطعة  الكوفسمّ   تُ ةى  ما   سمِّ   ،قُطر  ، ِوالية   ،ى َواليةسمّ ، 
تكون محناك مّ ، هُ شئت إدارياً  كبيرةٌ  يُ قاطعةٌ  بحكومة واٍل  الخليفةعيّ كومةً  يُقال والٍ نه   ، ،  

   ة.همَّ العبارات ليست مُ  ،ما شئت سمِّ  ،أمير ،قال عامل يُ 

نتحدَّ  البلدة  وحين  الكوفة  عن  مصر    يُقالالَّتي  ث  الكوفة،  مصر  عن  ُمّصرت  أنَّها  من 
    رت في زمان الخليفة الثاني.صّ مُ الَّتي ، والكوفة بلدة

وايات  ،فياني يأتي إلى العراق السُّ  فياني بشخصه ال يأتي إلى العراق إذا ما عندنا السُّ   الّرِ
صلواتُ  عنهم  األحاديث  نجمع  أن  نفسه  السُّ   ،عليهم  هللاِ   أردنا  هو  في ا  الَّذيفياني  سمه 

، فحينما  اتما يرسل جيشاً يرسل قوّ ال يأتي بشخصِه إلى العراق وإنَّ   )عثمان( وايات  الرِّ 
السُّ تتحدَّ  إنَّ ث الرواية عن نزول  الكوفة  أُ   ثُ ها تتحدّ فياني أرض   عن  مرائهعن قادتِه عن 
يُ الَّذي قوّ السُّ   فينزلُ   ،لونهمثّ ن  وتنتشر  الكوفة  الرحبة  اتهُ فياني  الرحبة  ،في  من  المراد  ؟ ما 

المثال تكونربَّ   ،على سبيل  هذا على ربَّ   ،ما  أقول  قطعي  بشكٍل  هذا  أقول  أنا ال  أقول  ما 
 هذهِ   ،ى بساحة ثورة العشرينسمّ جف ما تُ ما تكون ساحة العشرين في النَّ ربَّ   ،سبيل المثال

مفتوحة ا  ،رحبة  الساحة  الساحة  الرحبة  يُ الواسعةلمفتوحة  ر،  الكوفةبحقال  في   ،ة  كانت 
ناك اتهُ في رحبة الكوفة بعد ذلك هُ ، فتنزل قوّ زمن األمير، الرحبة هي الساحة المفتوحة 
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القوّ  السُّ أوب  :اتنداء من هذه  أنَّ مٍر من  يأتينا    هُ فياني  برأس شخٍص من من  برأِس شيعيٍ 
  .وكذا شيعة علّيٍ فله كذا وكذا

يعة فلماذا هذا هم من الشِّ لّ كُ   وا؟ إذا كانيعة أو من غيرهمالكوفة من الشِّ هل  أ  :ناالسؤال هُ 
يأ تُ الكالم من  ماذا  واحٍد من شيعة علّيٍ؟!  برأٍس  الكلمات تينا  الكلمات   ؟ هذهِ شعركم هذه 

بالخوف هذهِ مُ   ،تشعر  الكلماتخيفة  الرِّ   تتحدَّ ، ألنَّ  هذهِ واية  قبل  نداٍء من  ات القوّ   ث عن 
  !فياني هم من شيعة علّيٍ عن أشخاٍص في نظر السُّ   ، وهم يبحثونحبة الكوفةتنزل رالَّتي  
البقيّ هذهِ  من  شيعة  من  الباقية  البقيّ ة  شيعة    ة؟  من  الباقية  يُ منهذه  أ؟  في  مكن  يكون  ن 

أنَّ بستقمُ  يعني  المثال  سبيل  على  مثالً  األيام  هذهِ الشِّ   ل  في  يُ   يعة  مثالً  المنطقة  هاجرون 
  ؟! ..المنطقة ماذا تقولون أنتم الوهابية تسكن في هذهِ وتأتي 

يعني   جارِه ويقول هذا من شيعة علّيٍ!  : فيقوم الرجل يقفز على بيتواية تستمر تقولالرِّ 
مُ  مُ شخّ أماكن  أشخاص  مُ عيّ صة  البقيّ حدَّ نين  هذه  الرِّ دين،  من؟  شيعة  من  الباقية  لم ة  واية 

 460ي سنة  يخ الطوسي توفّ ، الشَّ موجودة في غيبة الطوسيواية  تُكتب في يومنا هذا، الرِّ 
القديمةالرِّ   ،للهجرة المصادر  بالمناسبة مثل هذه الرِّ   ، هذهِ واية موجودة في  واية وأمثالها 

ل في فصّ المطالب بنحٍو مُ   ما أتناول هذهِ ، ربَّ ناجد أنا لسُت في مقام التفصيل هُ وايات يوالرِّ 
دعي  واية تستالرِّ   ولكن هذهِ   ،أشرت إليِه قبل قليل في ليالي شهر رمضان  الَّذيالبرنامج  

طويالً  عندها  اإلنسان  يقف  هذهِ أن  أهل  يعني  الشِّ   ،  من  هم  هل  مالبالد  ليسوا  أم  ن  يعة 
-بحثوا لنا : ايعة فلماذا تكون صيغة هذا اإلعالن بهذه الطريقةإذا كانوا من الشِّ  !؟..يعةالشِّ 

بحثوا لنا عن أّيِ شخٍص من شيعة علّيٍ وجيئونا برأسه ولكم ا  -ذامضمون اإلعالن هو ه
  ! .؟.ِه يقول هذا من شيعة علّيٍ ويقوم الرجل على جار ،من العطاياكذا وكذا 

ضاً موجودة في غيبة وهي أي  ،قريبة من هذا المعنى  نفس المضمون عندنا رواية أخرى
الطوسيالشَّ    ، يخ 

ظهور من  القريب  الشَّ   ،اإلمام  لوقت  ظهوره  من  القريبة  اإلرهاصات  يُقرأ   ،ريففي 
يعيتان المعروفتان في الشِّ   هاتان المنطقتان  ،قرأ كتابان في البصرة والكوفة؟ يُ كتابان أين 

يُقرأ كتابانالعراق  هذا اإلعال  ،واضح إعالم  ؛ ،  لهاوقطعاً  تأثير   ، م ال يكون من جهٍة ال 
ن في البصرة  آقرن سيُ الَّذيمون هذين الكتابين  ، ما هو مضيُقرأ كتابان في البصرة والكوفة

أنا أسأل يعني إذا كان أهل الكوفة رحلوا وجاء   قرأ كتابان بالبراءة من علّيٍ!والكوفة؟! يُ 
المنطقة أهل البصرة أيضاً رحلوا؟ وين راحت هاي الوادم؟!   سكنوا في هذهوون  الوهابيّ 
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جف والكوفة خرجوا زين أهل ؟ إذا افترضنا أنَّ أهل النَّ تاس هاي وين راحت وين ولّ النّ 
  !.؟.وا وين راحواين ولّ و البصرة

أريد أن نا ال  أنا هُ   ،طويلة  وايات تحتاج إلى وقفهالرِّ   هذهِ   ،يُقرأ كتابان بالبراءة من علّيٍ 
 مثلما  ،لفصّ ث عنها إن شاء هللا في حلقات البرنامج بشكل مُ سأتحدَّ واية  الرِّ   أقف عند هذهِ 

هي  قُ  فقط  من  لت  سريعة  البرنامجإيماضات  لالرِّ   هذهِ   ،مضمون  نحن وايات  انطبقت  و 
البَ  بقانون  الصَّ داءنؤمن  إمامنا  يقول  كما  صلواتُ ،  في   وسالمهُ   هللاِ   ادق  والرواية  عليه 

الشَّ  غالكافي  وفي  (ريف  البَدَاء)  إنَّهُ يره:  ِمن  أَفَضُل  بَِشيٍء  هللا  ُعبِد  هُ   َما  من والمراد  نا 
المعرفة لهاالعبادة  قيمة  ال  معرفة  دون  من  الطقوس  العبادة  لها  ،،  معنى  من  ال  المراد   ،

ولذا قبل قليل ذكرُت لكم تلك الكلمة   ،العبادة وجوهر العبادة هو في المعرفة  العبادة حقيقةُ 
إلمامن موسى  الموجزة  جعفرا  يعنيبن  الفََرج)  اِْنتَِظاُر  الـَمْعِرفَِة  بَعدَ  العَبَادَاِت  (أَْفَضُل   : 

  .  العبادة في المعرفة، حقيقةُ ل هو المعرفةالعبادة الرقم األوّ 

ة لماذا تحدّ مكن أن تكون وإالَّ هذه النتائج يُ فأقول ونحُن أمامنا   ا تحدّث ؟! لماذث عنها األئِمَّ
هذهِ  ة عن  الصوراألئِمَّ ويُ يُ   !؟  تكون  أن  تمكن  ال  أن  ةمكن  األُمَّ إلى  راجٌع  واألمُر   ، كون 

ة بإمكانها أن   ة بإمكانها أن تنتج سُ ر مصيرهاغيِّ تُ األُمَّ   الَّذي فياني  فيانياً أسوأ من السُّ ، األُمَّ
الرِّ تحدّ  عنه  ة    !واياتثت  ظُ واألُمَّ تمنع  أن  السُّ بإمكانها  أهور  ً فياني  الرِّ   !ساسا وايات ألنَّ 

السُّ  إن  اإلمام  تقول  الجعفري حين سأل  وأبو هاشم  المحتوم  قالافياني من  بن يا(  :لجواد 
مكن داء يُ حدُث فيه البَ المحتوُم ي،  داءفيه البَ   يحدثُ   ،نعم  :؟ قالداءيحدُث فيه البَ   ، رسول هللا

:  ، قالداُء في المهديّ نخاف أن يحدث البَ نا  إنَّ   :، صحيٌح هو من المحتوم فقالأن ال يكون
البَ ال يحدُث  ال  فيه ،    داء 

الميع  فإنَّهُ  الميعاد)من  يُخلُف  ال  وإنَّ هللا  إليها    اد  يتطّرُق  ال  ميعاد  هي  أمور  عندنا  نحن 
    داء.البَ  ق إليها غير محتومة يتطرّ داء وأمورٌ ق إليها البَ محتومة يتطرّ أموٌر و ،داءالبَ 

داء في غير  ؟ الفارق أن احتمال حدوث البَ الفارق بين المحتوم وغير المحتومقد تقول ما  
أ المحتومالمحتوم  في  حدوثِه  احتمال  من  البَ قوى  يحدث  وإالَّ  هذا  هو  الفارق  في  ،  داء 

  . وفي األمور غير المحتومةلمحتومة المحتوم في األمور ا 

ة  ،رمكن أن تتغيّ ل ويُ هذه الصورة المخيفة المرعبة يُمكن أن تتبدّ  ر قادرةٌ على أن تُغيِّ   األُمَّ
وهذا هو   ي بصورة أسوأ من هذه الصورة!في نفس الوقت بإمكانها أن تأتو  ،هذه الصورة
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البَ  قانون  كُ   الَّذيداء  معنى  مجموعة  الكوني  ،القوانين  لّ يحكُم  والقوانين   ،ةالقوانين 
  .داءكلها خاضعة لقانون البَ   ،رعيةالشَّ 

ما وضاعت ال أدري دة ربَّ اح نا ال نملك روايةً وأتعلمون أنَّ   ،ما فيها  الحكاية طويلةٌ وأخطرُ 
أتحدَّ  أيديناأنا  بين  الموجود  عن  تتحدَّ إنَّ   :ث  واحدة  رواية  نملك  ال  شيعة نا  نصرة  ث عن 

المه لإلمام  واحدةديّ العراق  رواية  وال  عندنا  ما  العر  !   شيعة  أنَّ  عندنا  ق االموجود 
ةسيُ  أفراد من ناك  ، هُ ث عن أفرادأنا ال أتحدّ   ،د، أفراناك أفرادنعم هُ   ،حاربون اإلمام الُحجَّ

ةاالعر الُحجَّ وايات ،  ق ينصرون اإلمام  بي  الّرِ تتحدّ الموجودة  أيدينا ما عندنا روايات  ث ن 
علماءأ كُ   نَّ  ة،  الُحجَّ اإلمام  سينصرون  موجودةالعراق  الحديث  دلُ تب  أن ،  أريد  أنا  وني 

على   لم أعثر  تب الحديثربعين سنة أنا أقلِّب كُ أنتفع أنا لم أعثر على رواية ما يقرب من أ
وايات،  رواية علم  الّرِ إن  يُ تقول  أنهم  العراق  السُّ اء  يُ فيانيبايعون  السُّ ،    ،فيانيناصرون 

يُ فياني ما نزل في رحبة الكو السُّ  وايات،  بايعونهفة إالَّ ألنَّ الجماعة  تقول هكذا ما أنا   الّرِ
واياتخالف هذه إذا يوجد شيء  ،أقول الَّذي   أنا أريد أيضاً أن أنتفع. ،رشدونيأوني دلّ  الّرِ

البرنامج: (األمان األمان يا صاحب الزمان الَّذي يبحُث عن  ولذلك عنونت هذا  األمان ) 
أن االتِّ ي   عليه  بهذا  الصحيحةجاهعمل  المعرفة  هو  األماٍن  صكُّ  الصحيحة   ،،  والمعرفة 

مُ  على  هذهِ قدِّ تحتاج  كنس  إلى  القاذوراتمة  هذهِ   ثقافة   ،  من  جاءتنا  الَّتي  القاذورات 
وايات  ، وإالَّ هذهِ نسكنقوم بعملية    ،المخالفين تحتاج إلى كنس كنس  وإذا يوجد شيء    الّرِ

تب عُت الكُ تتبّ ، أنا حين أقول لكم ذلك لقد  أرشدوني  دلوني في أّيِ مكان  لَّذي قلتهُ خالف ا
والمخطوطة أتحدّ المطبوعة  حين  بملءِ ،  أتحدُّث  وبملءِ   ث  أتحدّ   فمي  ال  هكذا يدي  ث 

ً جُ     .ذلك وني إذا توجد روايات خالف، دلّ زافا

يُ   أن يقفوا  يعةِ أال يقتضي هذا من الشِّ  أن يقفوا طويالً وأن  بينما  .؟!  .لوا أنفسهمسائطويالً 
واياتاإليرانيون لم ترد روايات فيهم بهذا الشكل بل   بنُ   الّرِ ة  وردت  الُحجَّ صرتهم لإلمام 

جداً  واضح  الخراسانيّ وبشكل  خصوصاً  والقُّميون  وايات  ،ون  جداً   الّرِ جداً  واضحة 
  . واضحة

ة َعلَيه السَّالماللَُّهمَّ يَا َربَّ    ..الُحَسين بَِحّقِ الُحَسين اِْشِف َصدر الُحَسين بِظُهوِر الُحجَّ

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

ٍد وآله األطيَ   وصلَّى هللاُ    ..رينبين األطهَ على سيِّدنا ونبيِّنا ُمَحمَّ
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 وفي الختام:
لى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص االحتفــال كمــا هــي وهــذا إالبُّد من التنبيه  

ة الكاملــة عليــه المطبــوع ال يخلــو مــن  أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقــّ
 مراجعة تسجيل االحتفال بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
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