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 احللقة االوىل

 مستخرجات اجلفر العلوي وعصر الظهور الشريف / اجلزء االول
 

هذه الـحلقة السادسة ، هم صلوات اهلل وسالمه عليهـسالٌم من اهلل عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمان
الـمتابعون لقناة ، الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  جنا الـحجةـوالعشرون من برنام

يعلمون بأن هذا الربنامج هو  األلكرتونـيلفضائية الـمودة الفضائية وكذلك الزائرون لـموقع قناة الـمودة ا
ي الروايات واألحاديث ـي بيان معانـالقسم األول من حلقات هذا الربنامج كانت تدور ف، برنامٌج أسبوعي

تعاىل لشيخنا الـمجلسي رضوان اهلل  ارحار األنو ـمن كتاب بالتـي كنت أقتطفها من الـجزء الثاين والـخمسني 
ي تناول التوقيعات ـمن حلقات هذا الربنامج ف الثانـيهذه الـمطالب بدأ القسم  يـم الكالم فـعليه وبعد أن ت

وال زالت ( مام النعمةـكمال الدين وت)ي كتابِه ـشيخنا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه فالشريفة التـي رواها 
وأيضًا كانت ، فقنا لذلكبعد شهر رمضان إن و  ىـالـحلقات مستمرًة سنتواصل معها إن شاء اهلل تعال

الـحلقاُت الـمتأخرة من هذا الربنامج تتضمن اإلجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا من ُمـحبـي أهل بيت 
اليوم الـحلقة السادسة والعشرون وغداً وبعد غد حلقات متتالية ألن الـموضوع ، العصمة صلوات اهلل عليهم

ي حياة ـما هو الـموضوع األهم فـمية بل ربـي غاية األهــحلقات فموضوعنا الذي نتناوله يف هذه ال، استثنائي
  :من اليوم هي جواٌب لسؤال   اً هذه الـحلقاُت ابتداء، الظهور الشريف :ُمـحبـي أهل البيت

  ؟ي عصر الظهورـهل نـحُن ف
األمر أطلُب ي بداية ـى لكننـي فـى جواب هذا السؤال وبنحو  من التفصيل إن شاء اهلل تعالـستستمعون إل

ي الـمهدويني الـمنتظرين إمامهم الذين يراقبون شاشة قناة الـمودة ـي وأبنائي وبناتـي وأخواتـوألتمُس من إخوان
ما تكون طويلة بعض الشيء ـن حلقات هذا الربنامج ربألألتمس منهم الصرب َعّلّي ويشاهدون هذا الربنامج 

ي ـوكذلك هناك حشٌد من الـمعلومات الكثريِة ف،  أتعبكملئالمكن ـوإن كنُت أحاول أن أختصرها قدر ما أت
 مي عصر الظهور أـهل نـحُن ف، ميةـي غاية األهـموضوٌع حساٌس ف، مية الـموضوعـطوايا هذا الربنامج أله

 ! ؟نـحُن يف عصر  آخر
ي ـغريي أن نأتي أو من ـي ال يتوقُع أحٌد منـيعن، ملُك أحٌد اإلجابة القطعية على هذا السؤالـقطعًا ال ي
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ى الـحقيقة أو ـتوصلنا إلالقرائن هي التـي ، ي القرائنـفما البحُث سيكون ـال لبس فيه وإنبدليل  قطعي  واضح  
من ، ي ضمن الـحديِث عن هذا الـموضوع سأجيُب على أسئلة  كثريةـوف، ى مكان  قريب  من الـحقيقةـإل
  .ي هذه الـحلقاتـها فـي بيانـمسائل أخرى سيأت عن الـجفر العلوي وعن، ملتها أسئلٌة عن الـجفرـج

أعتقد أن  ؟هتُم بـهذا الـموضوعـِلماذا ن ؟ي هذا الـموضوعـِلماذا نبحُث ف :هاـأريُد بيانى التـي ـالنقطة األول
ما القضية ـى إجابة  مفصلة وإنـحتاجون إلـوأحباب أهل البيت ال يمنتظري اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

ي أهل البيت ـحبيٌب ينتظُر حبيبه وأعتقد أن هذه اإلجابة كافية ووافية لـمنتظري إمامهم ولـمحبواضحة 
صلوات اهلل والـجواب من كلمات أهل بيت العصمة ي بعض التفاصيل ـولكن أنا سأجيب سأدخل ف

منا ي شئون إمامنا ونبحُث عن ظهور إماـنـحُن نبحُث عن إمامنا ونبحُث ف، معنيـوسالمه عليهم أج
ي عقيدتنا بل هي القضية ـي حياتنا وفـصلوات اهلل وسالمه عليه ألن هذه القضية هي القضية الـمركزية ف

حوٌب بفنت  صوممسبوٌق بفنت وامتحانات وظهورُه الشريف ، ي هذا الوجود بـحسب ما نعتقدـالـمركزية ف
مع من سيكون ، وِلذا يلزُم على الـمؤمن أن يتبصر وأن يعرف طريقه وأن يعرف أين يضُع قدمه وامتحانات

الشيخ الـمفيد ، ى الشيخ الـمفيد من الناحية الـمقدسةـالرسالة التـي جاءت إل، ومع من سوف ال يكون
ي الـملف ـ فوصلتُه أكثر من رسالة وسنتحدث عن هذا الـموضوع إن شاء اهللى عليه ـرضوان اهلل تعال

ال يشتبه على بعض الـمشاهدين فيعتقد بأن هذا الربنامج هو الـملفُّ الـمهدوي الذي أُعِلَن عنه ، الـمهدوي
الـملفُّ الـمهدوي سيأتينا إن شاء ، الـحسن العسكري إمام زماننابن  هذا الربنامج هو برنامج الـحجة، سابقاً 

مثابة مقدمة  للملف الـمهدوي الذي هو زبدُة ُكل الـملفات ـقات بي األيام القادمة وهذه الـحلـى فـاهلل تعال
حدث إن شاء اهلل بشيء  من البيان بشيء  من التوضيح عن الرسائل ـي الـملف الـمهدوي سأتـف، الـمتقدمة

ي أحد ـى ما جاء فـي هذه الـحلقة أشري إلـفي ـلكننمن الناحية الـمقدسة ى الشيخ الـمفيد ـي وصلت إلـالت
  ؟ماذا كتب إمامنا الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه للشيخ الـمفيد، هذه الرسائل

مؤسسة  894 :مة اهلل عليه وهذا هو الـجزء الثامن صفحةـهذا هو كتاب االحتجاج لشيخنا الطربسي رح
وصلت ي أحد الرسائل التـي ـفى الشيخ الـمفيد ـإماُم زماننا يكتُب إل، األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان

والبحُث عن إمامنا وعن ظهورِه شيٌء يـَُقرِّبُنا  - ما يـَْقُرب به من َمحّبِتناـمنكم ب ىء  فليعمل كل امر  :إليه
 -يا شيعة أهل البيت  - منكم ىء  فليعمل كل امر  - ـي قلوبناحبتِه صلوات اهلل عليه فـإليهم وُيشدُد من م

مَّ يقول إمامنا صلوات اهلل عليه وهنا ـثُ  - يُدنيه من كراهتنا وُسخطناما يـَْقُرب به من َمحّبِتنا ويتَجنَُّب ما ـب
أو ُفجأة حين ال تنفعُه توبة وال يُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة  ةفإنَّ أمرنا بغَتًة ُفجاء :موطن الشاهد

 ةَتًة ُفجاءفإنَّ أمرنا بغ -موطن الشاهد هنا  - مةـواهلل يُلهُمكم الُرشد ويلطُف لكم فـي التوفيق برح
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ى الشيخ ـاإلمام يكتُب إل، ي معصيةـحوبة يعن - حين ال تنفعُه توبة وال يُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة
فإنَّ أمرنا  -مكن أن يتحقق الظهور من خالل هذه القاعدة ـوالذي يهذا القانون هذه القاعدة  الـمفيد

عالمات أو قد تكون هناك عالمات ولكنها ال مكن أن يكون ظهور اإلمام من دون ـي - ةبغَتًة ُفجاء
ى االبتعاد عن إمام زماننا ـتستبنُي للكثريين أو قد تكون هناك عالمات ولكن الشبهات تقوُد الناس إل

بغتًة إذا كان أمُر اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - ةفإنَّ أمرنا بغَتًة ُفجاء -سالمه عليه  و صلوات اهلل
أن وبوجوب الـمحبة والوالء ويـجُب علينا بوجوب العقيدِة وبوجوب الشريعة ى الـمنتظرين إذاً يلزُم عل ُفجاءه

  .نبحث بقدر ما نتمكن عن إمامنا وشؤونِه وعن ظهورِه الشريف
ي  ـنتوقع ظهورُه الشريف ف، ي كل آنـحن نتوقُع ظهورُه الشريف فـحدثنا بشكل  صريح  وواضح نـالروايات ت
ي أول ـي يوم الـجمعة وهذا هو مفاتيح الـجنان فـها فـيستحب أن يُزار بي زيارتِه التـي ـنقرأ ف، معةـكل ج

  :ي زيارة يوم الـجمعة نـخاطب إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهـف، ي زيارات األيامـالـمفاتيح ف
عقيدتنا ، الـمتوقع فيه ظهورك - هذا يوُم الـُجمعِة وهو يومك الـمتوقُع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين

ي ـي كل مـحرم ألن موعدنا معُه فـأن نتوقع ظهورُه ف، معة وهذه زيارتهُ ـي كل جـملي علينا أن نتوقع ظهورُه فـتُ 
ي كل عاشر  ـف، صلى اهلل عليه وآله وسلمحانة رسول اهلل ـي اليوم الذي ُذِبح فيه ريـمن مـحرم فاليوم العاشر 

مع ي كل لـحظة  لنا موعد انتظار  ـبل فنتظار  مع إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه من مـحرم لنا موعد ا
، ي الرسالة التـي وصلت إليه من الناحية الـمقدسةـكما قال لشيخنا الـمفيد ف  ةاإلمام فإن أمرنا بغتًة ُفجاء

 ؟همـرواياتحدثنا ـمعني ماذا تـصلوات اهلل وسالمه عليهم أج الروايات عن أهل بيت العصمة
أقرُب ما يكون  :عمر عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قالبن  عن الـمفضل، يـغيبة الشيخ النعمان عن

ي ـها العصابة لقلة عددها فـما يُقال لـوإني الشيعة ـي األُمَّة يعنـي الطائفة يعنـالعصابة يعن - هذه العصابة
إذا افتقدوا  - ؟متـى - وأرضى ما يكون عنهم أقرُب ما يكون هذه العصابة من اهلل -ذلك الزمان 

ألننا  - ي ذلك يعلمون ويوقنونـمكانه وهم فـُحجَّة اهلل َفُحِجَب عنهم ولـم يظهر لـهم ولـم يعلموا ب
ى يقني بفضل  ـى معرفة  وإلـإلمان بسواد  على بياض والذي يتحول شيئًا فشيئًا ـاإلي، آمنا بسواد  على بياض

أقرُب ما يكون هذه العصابة من اهلل وأرضى ما  -وبتسديد  من إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
مكانه وهم ـإذا افتقدوا ُحجَّة اهلل َفُحِجَب عنهم ولـم يظهر لـهم ولـم يعلموا ب - ؟متـى - يكون عنهم

أنَّه  - ؟ماذا يوقنون - ويوقنون -بوجودِه ويعتقدون به  - يعلمون -مع كل هذه الظروف  - فـي ذلك
فعندها توقعوا الفرج صباحًا  -إذا كانت األُمَّة بـهذه الـحالة  - لـم تَبُطل ُحجَُّة اهلل وال ميثاقه فعندها

لـم يعلموا ، لـم يظهر لـهم، ُحِجَب عنهم، شيعته افتقدوا إمامهم، وشيعتُه يعيشون هذه الـحالة - ومساءً 
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ما كلنا نعلم بذلك نـحُن أشياُع عليٍّ كلنا نعلم ونوقن بأن ُحجَّة اهلل ،  ومع ذلك يعلمون ويوقنونمكانه ـب
إذاً ، مساءً ًا و اإلمام يقول إذا كان الشيعة بـهذا الـحال فعندها توقعوا الفرج صباح، وال َبُطل ميثاقهَبطُلت 

 ي كل عاشر  من الـمحرم بل أن نتوقعـمعة فـي كل جـف آداُب أئمتنا تعاليم أئمتنا تطلب منا أن نتوقع الفرج
فإن أمرهم بغتًة ي رسالة اإلمام عليه السالم للشيخ الـمفيد ـي كل لـحظة كما فـالفرج صباح مساء بل ف

  .ةُفجاء
يرويها عن ، ي الغيبةـى عليه فـي رضوان اهلل تعالـالـجعفري يرويها الشيخ النعمان الرواية التـي يرويها أبو هاشم  

علي الرضا عليهما السالم فجرى ذكر السفياني وما جاء بن  ُكنَّا عند أبي جعفر  ُمـَحمَّد :إمامنا الـجواد
هل  - ؟هل يبدو هلل في الـمحتوم :فقلُت ألبي جعفر  عليه السالم أمرُه من الـمحتومأن في الرواية من 

إن القائم من  :فقال، فنخاف أن يبدو هلل في القائم :قلنا له، نعم :قال -ي ـي السفيانـيبدو هلل ف
، حدث البداء فيهاـمكن أن يـحتـى الـمحتومة منها ي إذًا ُكلُّ العالمات - الـميعاد واهلل ال ُيخِلُف الـميعاد

ي ـي األشخاص فـمكان فـي الـي الزمان فـفحدث البداء فيها فتتغري هذه العالمة ـمكن أن يـفال تقع وي
مكن أن يـحدث فيه البداء فكل العالمات ـيي الذي هو من أهم العالمات ـإذا كان السفيان، األوصاف
، فقط اإلمام ظهور اإلمام - إن القائم من الـميعاد :الرواية تقول، مكن أن يـحدث فيها البداءـاألخرى ي

م ـثبوقت  للظهور أن األئمة أخربوا ولذلك عندنا روايات مكن أن يـحدث فيه البداء ـحتـى زمان الظهور ي
  .مكن أن يـحدث فيه البداءـلو ُأخربنا به اآلن يحتـى وقت الظهور ، حدث فيه البداء

أما ، إال أن يقول لنا بأن هذا الوقت هو من الـميعادوأخربنا بوقت الظهور ى إمام زماننا ـلو كان لنا طريق إل
القضية الوحيدة ، هي خاضعة للبداءفحتـى هذه اإلخبارات خربنا بأنه من الـميعاد ـإذا أخربنا من دون أن ي
اإلمام صلوات ، ظهور اإلمام، ألنه من الـميعاديوم القيامة ال يـحدث فيه البداء ، الثابتة كثبات يوم القيامة

ومن هنا إذا  ، لبداءفيمكن أن يـحدث فيه اأما الوقت اهلل وسالمه عليه من الـميعاد ظهورُه من الـميعاد 
ي يوم ـما كان ظهورُه فـفلربإذًا يـجُب علينا أن نبحَث عن اإلمام وعن ظهورِه كانت القضيُة بـهذا الشكل 

حتـى الـمحتوم من إذا كانت العالمات خاضعًة للبداء ، ي مثل هذه الساعةـما كان ظهورُه فـولربغد 
ي هذا الـمطلب إذاً لـم تبقى ـوعندنا رواياٌت عديدة فخاضعاً للبداء وإذا كان وقت الظهور أيضاً العالمات 

بقيُة األشياء ، حقيقة برنامج اإلمام حقيقٌة ثابتة، إال حقيقة واحدة ثابتة هو اإلماُم وظهورُه حقيقُة ظهوره
  .حكومة بـحكم البداءـممتحركة 

مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ  فَلَمَّا نَسُواْ} :اآلية الرابعة واألربعون من سورة األنعام

فَلَمَّا }قلُت هذه اآلية هي الرابعة واألربعون من سورة األنعام  - {بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ
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ماذا  {يْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَنَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَ
الدرجات  ـي بصائرإمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه والرواية ف ؟ي معنـى هذه اآليةـيقول أئمتنا ف

 :عن اإلمام الباقر -ي جعفر  الصفار من أصحاب إمامنا الـحسن العسكري صلوات اهلل عليه ـلشيخنا أب
اإلمام يفسر  - يعني قيام القائم {حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ} :وأما قولهُ 

  .القائم ي قيامـيعن -اآلية ويفسر البغتة بقيام القائم 
متى  :قيل له يا رسول اهللعن إمامنا الرضا عن النبي صلى اهلل عليه وآله  :ورواية عن شيخنا الصدوق
 -ي يوم القيامة ـالساعة يعن - َمثـََله َمثُل الساعة :فقال صلى اهلل عليه وآله ؟يـخرج القائم من ذريتك

 - ثـَُقلت في السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتةَمثَلُه َمَثُل الساعة التـي ال ُيجليها لوقتها إال هو 
مكن ـي، معنيـي وأهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـي كلمات النبـي واضحٌة فـوهذه الـمعان

ي األعظم لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطول ـليه النبإأن ال تتحقق العالمات الـمعنـى الذي أشار 
حينما تكون قضية ، ي من دون عالماتـوخرج الـمهدي صلوات اهلل وسالمه عليه يعناهلل ذلك اليوم 

مور الظهور بـهذا الفهم وبـهذا التصور سيكون البحث عنها من األمور الالزمة بل من األمور الواجبة من األ
  .التـي تقع فـي غاية الضرورة

عن ي مروية ـي غيبة النعمانـالرواية جاءت ف ،معنيـالرواياُت عن أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أج
وحتـى مع  - ينادي مناد  من السماء :معت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولـس:أعين يقولبن  زرارة

مع العالمات لنفرتض أن العالمات تتحقق ماذا يقول ، االحتمال األول من دون العالمات، العالمات
لو  ، من دون العالمات وتقدم الكالم فيه ةيكون الظهور بغتًة ُفجاءتمال أن اح :هناك احتماالن ؟األئمة

ينادي مناد   :معت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولـس :أعين يقولبن  زرارة، كان الظهور مع العالمات
َفَمن يُقاِتُل الـمهدي  :قلتُ ، من السماء إن فالنًا هو األمير وينادي مناد  إن عليًَّا وشيعته هم الفائزون

ينادي  - إن الـمهدي هو األمريالـحسن بن  ي إن الـحجةـإن فالنًا يعن ؟الـمنادي ماذا يُنادي - ؟بعد هذا
وينادي مناد  إن عليًَّا وشيعته  -الـحسن هو األمري بن  إن الـحجة - مناد  من السماء إن فالنًا هو األمير

إذا كان هذا البيان يُنادى به من السماء أوالً  - ؟َفَمن يُقاِتُل الـمهدي بعد هذا :قلتُ ، هم الفائزون
وُيشخَُّص الطريق والدين بأن دين شيعة عليٍّ هو الـحق ، الـحسنبن  ُيَشخَّص من هو األمري وهو الـحجة

وشيعتُه  -ي الروايات ـُمراد فالناً هو عثمان مذكور ف - إن الشيطان يُنادي إن فالناً  :فقال -هم الفائزون 
، عفانبن  ي وقد يُراد منه عثمانـعنبسة السفيانبن  قد يراد منه عثمان - ي أميةـهم الفائزون لرجل  من بن
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ي ـإن الشيطان يُنادي إن فالنًا وشيعتُه هم الفائزون لرجل  من بن :فقال - الـمعنيان يُفهمان من الروايات
ي ـي عند الصباح ونداٌء أيضًا من السماء يأتـمانـماوٌي رحـإذا كانت القضية هكذا نداٌء س - :قلتُ ، أمية

 - ؟فمن يعرف الصادق من الكاذب :قلتُ  -الناس تسمع الصوت من جهة السماء ، يـولكنه شيطان
يعرفُه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون  :قال - ؟ميز بني الصادق والكاذبـمن هو الذي يتمكن أن ي

كلما ،  كالم أهل البيت،  كالمكم نور  - أنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم الـمحقون الصادقون
يعرفُه الذين كانوا يروون  :قال - ها قوٌل بليٌغ كاملـى الزيارة الـجامعة الكبرية ألنـذهبنا بعيدًا رجعنا إل

من خالل  ؟كيف يعلمون بذلك،  يعلمون بوقوعِه قبل أن يقع - حديثنا ويقولون أنه يكون قبل أن يكون
ويعلمون أنهم هم الـمحقون  - ي ظهورهِ ـوالبحث فمن خالل البحث عن شئون اإلمام حديث أهل البيت 

مسكون بأهل البيت أشد التمسك هؤالء هم هم ويتـملكون اليقني بعقيدتـهؤالء الذين ي - الصادقون
  .الذين سيعرفون الصادق من الكاذب

عند ، َمسلمة أو ُمسلمة الـجريريبن  منـعن عبد الرح :يـي الكافـي فـيرويها الشيخ الكلينرواية ثانية 
ي ـيعن - يوبـخونا ويكذبونا :قلُت ألبي عبد اهلل عليه السالم :َمسَلمة الـجريري قالبن  منـعبد الرح

ي عند الصباح وصيحة الباطل عند ـصيحة الـحق يعن - أنَّا نقول أن صيحتين تكونان -الـمخالفني لنا 
قلت: ما  ؟فماذا تردون عليهم :قال ؟من أين تُعرف الـُمِحقَُّة من الـُمبِطلة إذا كانتا :يقولون -الـمساء 

إن اهلل ، من كان يؤمن بها من قبل - إذا حدثت - قولوا يصدق بها إذا كانت :قال، نرد عليهم شيئاً 
 - {أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَهِدِّيَ إِالَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} :عزَّ وجل يقول

بأهل البيت وعارفاً ها من قبل إذا لـم يكن متمسكًا ـكيف يؤمن ب  -يصدق هبا من كان يؤمن هبا من قبل 
  .بـحديث أهل البيت

ما صيحتان صيحٌة في أول الليل ـه :معُت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولـس :م يقولـسالبن  هشام
، واحدٌة من السماء وواحدٌة من إبليس:فقال ؟كيف ذلك  :قلت :في آخر الليلة الثانية قال وصيحةٌ 

الرواية يرويها  - مع بها قبل أن تكونـيعرفها من كان س :فقال ؟وكيف تُعرُف هذه من هذه :فقلت
معت وُكتبت عن إمام ـلفت وجُ ـي أي من أفضل كتب الـحديث التـي غيبتِه وغيبة النعمانـي فـشيخنا النعمان

ي تتضمن ـي السنني الـماضية وهناك الكثري من األشرطة التـوقد شرحتُه ف، زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
موقع قناة ـلـهذا الكتاب ولألحاديث الشريفة الواردة فيه موجودة على موقع واحسيناه الـملحق بشروحًا 

  .الـمودة الفضائية على االنرتنيت
عن هذه الرواية منقولة ، ي كتابه عقد الدررـحدثهم يوسف الشافعي فـميرويـها رواية يرويها الـمخالفون 
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تعبري موجود عند العرب ، يـُمقبلة يعن - كجباه البقر  هذه ِفتٌن قد أضلت :اليمان يقولبن  حذيفة
هذه ِفتٌن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثُر  -يستعملونُه أن هذه الِفنَت مقبلة بوضوح وبشدة 

 .الذي يعرفها قبل ذلك فهو ال يهلك - الناس إالَّ من كان يعرفها قبل ذلك
ي هذا الـموضوع وألن نقف ـي تدفعنا ألن نبحث فـهي التي وهذه الـمضامني ـهذه الـحقائق وهذه الـمعان

  ؟ال ي عصر الظهور الشريف أوـهل نـحُن ف :طويالً عند هذا السؤال
ي أول كالمي بأننا ـقلت ف، بعد هذه الـمقدمة أول قرينة من القرائن أو أول جهة من جهات البحث

أن نستكشف النتيجة ى أن نعرف الـحقيقة ـي تقودنا إلـي هذا الـموضوع من جهة القرائن التـسنبحُث ف
ي ـي هذه األيام وخصوصًا فـهو ما يدور الكالم حوله فالـحديث عنها  ـي أريدى التـالقرينة األول، الواضحة

هناك رسائل كثرية انتشرت على أجهزة ، ي األوساط الشيعية قضية الـجفرـما يدور فـاألوساط السنية أكثر م
رسائل ، كثرية انتشرت على الـمواقع الـمختلفة والـمنتديات الـمختلفة على االنرتنيتالـموبايل وكذلك بيانات  

ي قابل ـالـموبايل الـمسجات هذه وبيانات االنرتنيت تتضمن الـحديَث عن وقائع وأحداث وقعت أو ستقع ف
د يسأل سائٌل ما ق، مأخوذة من الـجفر العلويها منقولٌة ـاأليام كما تقول هذه الرسائل وهذه البيانات بأن

 ؟ هو الـجفر
ي هذه الـحلقة نتناول الرسائل والبيانات والـموضوعات ـنـحُن ف، ي حلقة يوم غدـالـجواُب الـمفصَُّل يأتينا ف

ى ـإن شاء اهلل تعال عما قيل عن الـجفر وما هو الـجفرالـحديث عن الـجفر و ، ي ترتبط بـهذه الـمسألةـالت
الرسائل ، هذه رسالة من الرسائل :مثاًل على سبيل الـمثال، لـهذا الـموضوعحلقة يوم غد تكون مـخصصًة 

، ي صلب الـموضوعـي بـمثال وبعد ذلك أدخل فـأنا آت، عديدة وكثرية التـي انتشرت على أجهزة الـموبايل
صاحُب  - هذه كانت أكثر انتشاراً من غريها أيام الثورة الـمصرية ثورة الشباب الـمصري، مثاًل هذه الرسالة

مصر عالمة العالمات وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد إن خرج من 
ي قباب السحاب أو أتوه ـالـحكم فاعلم أن الـمهدي سيطرُق أبوابكم فقبل أن يقرعها طيروا إليه ف

القوم وستتضح بعض  ى عند كبارـهذه رسالة وأثارت تساؤالت كثرية حت - زحفًا وحبوًا على الثلج
 - صاحُب مصر عالمة العالمات -أقرأ الكالم مرة ثانية ، ىـي الـحلقة اآلتية إن شاء اهلل تعالـالـحقائق ف

ي هذا ـمنا السياسي فـي عالـي أقوى العالمات وبالـحساب السياسي ثورة مصر هي عالمة العالمات فـيعن
هل توقع أحٌد من الـمحللني من السياسيني داخل مصر أو خارج مصر من أن األمر سيحدث بـهذا ، اليوم

ي يوم  من األيام ستنفجر ـنعم السياسيون كانوا يتوقعون أن األمور ف، هذه الكيفيةـهذه الصورة وبـالشكل وب
مصر عالمة العالمات  صاحبُ  - ةجاء األمر بغتة ُفجاءي مصر لكن ال بـهذه الكيفية وبـهذه السرعة ـف
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، مهـي أول اسـحمد يعنـرأسه م - وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد
  ؟دويغري أسم الـجد ما الـمرا، سم الوسطيـي االقلبُه حسن يعن

مبارك ي ـحمد حسنـي بعض األحيان يقولون مـي مبارك فـسم الـمعروف حسنالـمصري الـمخلوع اال الرئيس
ى مواقع االنرتنيت لبحث عن ـاآلن إذا تدخلون إل، أبداً  ؟جدُه مبارك، يـمه حسنـحمد وأبوه أسـمه مـوأس

حمد ـمه مـمية أسـي الوثائق الرسـالرئيس الـمصري في الـكتب والـمصادر ـسرية الرئيس الـمصري أو تبحثون ف
سم وإال اال الناس أن أسم جدِه هو مباركُغريِّ اسم جدِه ضاع فصار الـمعروف عند ، ي سيد مباركـحسن

صاحُب مصر عالمة العالمات  -ي سيد مبارك ـحمد حسنـالـحقيقي للرئيس الـمصري الـمخلوع هو م
وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد إن خرج من الـحكم فاعلم أن 

ي قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على ـه فالـمهدي سيطرُق أبوابكم فقبل أن يقرعها طيروا إلي
  ؟الـخالصة ما هي، ي الـمضمونـها وقريبة منها فـماثلة لـهذه الرسالة وهناك رسائل أخرى م - الثلج

تتضمن الـحديث عن أن الـمهدي صلوات اهلل ، ها من الـجفر العلويـيقال بأن، رسائٌل على الـموبايل
، من هنا تبدأ رحلتنا مع موضوع الـجفر - الـمهدي سيطرُق أبوابكمن إ - وسالمه عليه على األبواب
حن يف ـي اإلجابة على سؤال هل نـي وبقيُة الـحديِث فـوغدًا نتناول القسم الثاناليوم نتناول القسم األول 

الذي أنتشر على أجهزة الـموبايل  ؟هذا النص من أين ُأِخذ، ي األيام الـمتتاليةـتأتينا أيضًا ف ؟عصر الظهور
من أين ُأِخَذ هذا النص فانتشر على أجهزة الـموبايل ، ي الوسط الشيعيـما فـي أكثر منه مـي الوسط السنـوف

أيُّ  نقلوه من هذا الكتاب  ،هذا النص الذين نقلوه، وعلى الـمواقع وعلى صفحات االنرتنيت والـمنتديات
، هذا هو الكتاب، مؤلفه السيد علّي عاشورـل ،الـجفُر األعظمالزمان ماذا قال عليٌّ عن آخر  ؟كتاب  

 ؟متـى حدثت الثورة، 7002هذا الكتاب الذي بني يدي طبعة مؤسسة الرافد للمطبوعات الطبعة الثانية 
مطبوع ى قبل هذا التأريخ ـي الطبعة األولـي طبعتِه الثانية يعنـالكتاب هذا ف، 7022ثورة مصر حدثت 

ماذا قال عليٌّ عليه  :ي طهران الكتابـهذه الطبعة طُبعت فطبعة دار الرافد للمطبوعات ، 7002 :سنة
طبعًا الـموجود ، 2 :ي صفحةـهذا الكالم الذي قرأتُه موجود ف، السالم عن آخر الزمان الـجفُر األعظم

قلبُه  -نا قبل قليل ن قرءحـن - إن خرج من الـحكم - ما موجود فيه، 2 :ي صفحةـفي هذه الطبعة ـف
ي وزعت على الـموبايل وعلى ـي الرسالة التـمكتوب ف - حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد إن خرج

إن خرج فاعلم أن  :موجود 2 :ي صفحةـف - إن خرج من الـحكم -االنرتنيت ونُقلت من هذا الكتاب 
ي نفس ـف 330 :ي صفحةـوموجود النص أيضًا ف، 2 :ي صفحةـهذا ف - الـمهدي سيطرُق أبوابكم

ي هذا الكتاب ـفالنص موجود ف - إن خرج فاعلم أن الـمهدي سيطرُق أبوابكم :الكتاب أيضًا موجود
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طبعة دار الرافد مؤسسة للسيد علي عاشور  ،الـجفُر األعظمماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان  :ـي كتابف
ي ـوموجود ف 2 :ي صفحةـموجود فهـجري  2874، ميالدي 7002:الرافد للمطبوعات الطبعة الثانية سنة

  جاء به صاحُب هذا الكتاب؟ أينمن  ؟من أين نقل هذا النص، نفس هذا النص 330 :صفحة
صاحب هذا الكتاب نقل هذا النص من كتاب  ، ى النهايةـحن قلنا نريد أن نتتبع القضية من البداية إلـن

الـمفاجأة للكاتب الـمصري ، هو كتاب الـمفاجأة الـمصدر، الـمفاجأة :الكتاب اآلخر هو هذا كتاب، آخر
  هذه صورته، ي خلفية كتاب الـمفاجأةـهذه صورتُه موجودة ف، حمد عيسى داودـوالصحفي الـمصري م

النص إذاً الذي انتشر على ، هذا هو كتاب الـمفاجأةحمد عيسى داود ـكاتب وصحفي مصري معروف م
، ماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان :من كتاب السيد علي عاشوروعلى االنرتنيت مأخوٌذ أجهزة الـموبايل 

ي عرضتها ـهذه الطبعة الت، حمد عيسى داودـللصحفي الـمصري م الـمفاجأة :هذا الكتاب نقل عن كتاب
ي مصر مكتبة مدبويل ـى طُبعت فـالطبعة األول، ى من الكتابـقبل قليل  عليكم هذه هي الطبعة األول

ي إيران عن ـهذه الطبعة هي طبعة دار الـمحبني ف، ىـالطبعة هي صورة عن الطبعة األولالـمعروفة ولكن هذه 
بعد ذلك طُبع هذا  ـيانتشارات مكتبة مدبول، يـي مصر طباعة مكتبة مدبولـفي طُبعت ـى التـالطبعة األول
من االنرتنيت ى أخذت الطبعة الثالثة ـى هذه الطبعة األولـدة طبعات أنا هنا أخذته إضافة إلالكتاب ع

  .ي هذا الصندوقـوالكتاب موجود على االنرتنيت هذه الطبعة الثالثة كاملة موجودة ف
ي ـي مصر وفـي معروفة فـمكتبة مدبول، ي الـجهة التـي نشرتـي الصغري يعنـهذه الطبعة الثالثة مكتوب مدبول

افغانستان وإذا تالحظون على الصورة ي هوة ـومكتوب هنا الطبعة الثالثة بعد سقوط أمريكا فالقاهرة 
، ي الغالفـي نيويورك أحداث الـحادي عشر من سبتمرب فـتالحظون على الصورة االنفجار الذي حدث ف

ي أغسطس ـي فـي الشهر الثامن يعنـصدرت ف ؟ى متـى صدرتـالطبعة األول، ىـي الطبعة األولـألن الـمؤلف ف
ى ما ـوذكر نصوصاً منقولة عن الـجفر العلوي فيها إشارة إلادثة ي قبل وقوع الـحـيعن، 7002 :ي آب سنةـف
ى هذه وكما قلت الطبعة ـهاية الطبعة األولـى نـإذا نذهب إل، ي الواليات الـمتحدة األمريكيةـحدث فـي

ى آخر الطبعة ـإذا نذهب إل، ي إيرانـى أعيد طباعتها فـي مصر وهذه صورة عن الطبعة األولـى كانت فـاألول
م ـهجري وت 2877 :ي أول ربيع األول سنةـى االنتهاء منه فـحمد اهلل تعالـمَّ بـت ؟ى ماذا قال الـمؤلفـاألول

  .ى آخر الكالمـويليه بإذن اهلل إل 7002 :ي الـحادي عشر اغسطس سنةـالفراغ من مراجعته ف
ي قبل حدوث الواقعة ـن،يع 7002 :ي الـحادي عشر من أغسطس سنةـم الفراغ منه فـي هذا الكتاب تـيعن

ي الـحادي عشر من ـم فـي الـحادي عشر من سبتمرب والكتاب تـها حدثت فـبشهر تقريبًا أو بالضبط ألن
ى ألجل أن أتأكد ـأنا أخذت الطبعة الثالثة ألجل الـمقارنة مع الطبعة األول، ي الشهر الثامنـأغسطس يعن



 1ح  ملّف الظهور والجفر 

01 

وهذه الطبعة ألجل التدقيق ي الطبعة الثالثة ـموجودة فوالنصوص الـي هذه الطبعة ـمن النصوص الـموجودة ف
، وبكاملها طبعة كتاب الـمفاجأةهذه الطبعة مسحوبة من االنرتنيت ، موجودة هنا كما تالحظونبكاملها 

ي كتابِه الـمفاجأة ـحمد عيسى داود فـمن أين جاء م، طبعة كاملة وقد دققتها مع هذه النسخة الـموجودة
  :حدثت عنها الصحافة على سبيل الـمثالـي نقلها مؤلٌف آخر ومؤلفون آخرون وتـالتبـهذه الـمعلومات 

 ،989 :ي العددـصوت األُمَّة وهذا اإلصدار الثان :ي غاية االنتشار هذه صحيفٌة مصرية معروفةـالـموضوع ف
ي ـف، ي شهر رجبـ, هذه الصحيفة ف6/7022/  24هجري  2837السبت السادس عشر من رجب 

ي  ـمعجزات اإلمام علي ف :عنوان الـمقال، التاسعة وهي هذه من صحيفة صوت األمة الـمصرية الصفحة
الصفحة ، ي الـمشير حسين طنطاوي حكم مصرـي مبارك وتولـكتاب الـجفر تنبؤ بسقوط الرئيس حسن

ط ي الوسـة تأثريها ففوكان لـهذه الصحي، بكاملها تتحدث عن هذا الـموضوع كاتب الـمقال شريف علي
، ي قبل شهر تقريباً ـيعن، ي السادس عشر من شهر رجبـالـمصري كما قلت هذا العدد هو العدد الصادر ف

ـي اليوم السادس عشر من شهر رجب ي اليوم السابع عشر من شهر شعبان والـجريدة صادرة فـحن اليوم فـن
ي أقرأ بعض ـلكننالـمقال طويل ال يسع الـمجال لقراءته وإن كان الـمقال كله مهم ، قرأ بعض الـمقاطعأ

  :الـمقاطع
ى اندالع تلك الثورة ـي الـجفر عن ثورة تونس تلك الـجملة البسيطة اليت أشارت إلـفمن أغرِب ما ورد ف

، من الـجفر العلويهذه الـجملة نُقلت ، ي صفرـوالثورة حدثت ف ،ي صفر يأتيك من تونس الخبرـف :وهي
ي الكتب ـحن اآلن مع ما نُِقَل وما ذُكر فـن، ىـي يوم غد إن شاء اهلل تعالـسنتحدث عن الـجفر العلوي ف

ي الـجفر عن ثورة تونس تلك الـجملة ـفمن أغرِب ما ورد ف ،ي وسائل اإلعالم منقواًل عن الـجفر العلويـف
ي شهر ـأي أنه ف ،ي صفر يأتيك من تونس الخبرـف :وهيى اندالع تلك الثورة ـالبسيطة اليت أشارت إل

وإذا  :ي الكالم عن مصرـتـم يأثُ  ،ي تونس وقد حدث بالفعلـصفر املوافق لشهر يناير حيدث حادث جلل ف
وغارت السماء لكنانتها  -ومصر تسمى مصر الكنانة  - فاضت اللئام بأرضها وغارت السماء لكنانتها

د الكذب وصار الَعفاف أو الِعفاف عجبًا فُزلِزل زلزالها أو فَزلزَل زلزالها وبعبعدما غار الصدُق وفاض 
رهج له وال حس بعدما كان ملء السمع والبصر أسمه معروف دهر  قام لـها قائمها صاحٌب ال 

وبالُحسن موصوف ينشل مصر من شجرة الحنظل ومن ألف عين له نداٌء كرائحة الثوم يخرُج وسيده 
ال اليهود على الكنانة صيال كلب  عقور فيوقظ الصحابي أهلها من سبات  ويبعثهم بهوان بعدما ص

كاتب الـمقال شريف ،  هم الذين كتبوا الـمقال - اهلل بعث األموات فلكل أجل  كتاب ولكل غيبة  أياب
ى الـمشري حسني طنطاوي حينما ـعلي يفسر هذا النص حول مصر فيما حدث من األحداث ويشري إل
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ي ليس له ضوضاء إعالمية وال ـال رهج له يعن - ام لـها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حسق :يقول
مرات صحفية وسابقًا حينما كان ـال يعقد مؤت، ي حسني طنطاويـيتحدث كثرياً وهذه الصفات واضحة ف

ينشل  - :م يقولـث - قام لـها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حس -ال يتحدث كثرياً  كانوزيراً للدفاع  
ومن ألف عني  - ومن ألف عين -يفسر شجرة الـحنظل بالنظام السابق  - مصر من شجرة الحنظل

مد عز الـمطلعون على السياسة الـمصرية يعرفون كم  ـمد وعني عز وأحـمد عز ألف أحـها رمٌز ألحـيقول بأن
من ألف عني أيضاً مصر انتشل  إن هذا الرجل ،مصري الشعب الـمصري القضية معروفةـكان يعبث ويلعب ب

 :ى أن يقولـإل ،ى أمحد عز والذي تتأكد هويتُه بندائِه الذي له رائحة الثوم أي الرائحة الكريهةـإشارة إل
مد ـحاكمة أحـم ،فليس أوضح وأبني من قضية حماكمته :يقول ،أي ألف عني - يخرج هو وسيدُه بهوان

ي  ـويستمر ف - هوانـخرج وسيدُه بـي - هوانـالُسلطة بي مبارك وخروج االثنني من ـحاكمة حسنـعز وم
  :كالمِه هناك كالم كثري مثالً 

، ي حرب  وحرب وما كان منصوراً ـيحكم مصر رجٌل يكنى ناصر يدعوه العرب شجاع العرب واهلل ف
 ويريد -ى حرب شهر رمضان ـفكأنه يشريون بذلك إل - ي أحب شهورهِ ـويريد اهلل لـمصر نصرًا له حقًا ف

فأرضى مصر ربُّ البيت والعرب  :ى أن يقولـإل - ي أحب شهورِه وهو لهـاهلل لـمصر نصرًا له حقًا ف
ويدور زماٌن على ، بأسمر سادا أبوه أنور منه لكنه َصاَلَح لصوص الـمسجد األقصى بالبلد الـحزين

خلطًا صالـحاً ويـمحو اهلل الـخاسر بالظافر ويغدر الغادر ويُلِحُد فيها أقوام يفجر فيها الفاجر الكنانة 
ي الـحديث ـي الكالِم وفـويستمر ف - وتروح الـمفاتيح لـحسنوهو على كرسي جيشِه يقتلُه قاتل وسيئًا 

  .عن أحوال مصر
ي هي منقولٌة من كتاب الـمفاجأة وإن لـم يذكر الصحفي هنا شريف علّي بأنه نقلها من  ـوكل هذه الـمعان

ها مأخوذة من الـجفر العلوي ولكن ال يوجد مصدر آخر نقل عن الـجفر العلوي ـالـمفاجأة قال بأنكتاب 
هذا الصحفي ، إال هذا الكتاب هو كتاب الـمفاجأة ولو كان هناك مصدر آخر ألشار إليه هذا الصحفي

ينا مصدرًا نقَل عن ملك بأيدـنـحُن اآلن ال ن، مأخوذة من الـجفر العلويبأن هذه الـمعلومات  :أيضًا قال
ي أنه ال توجد كتب مطبوعة نقلت عن ـهذا ال يعن، وهو كتاب الـمفاجأةإال هذا الـمصدر الـجفر العلوي 

على ، حدث عن هذه الـمعلوماتـي أتـالـجفر العلوي موجودة كتب أخرى نقلت عن الـجفر العلوي لكنن
الـجزء األول ، يـجانـللسيد إبراهيم الـموسوي الزني عشرية ـثناإلكتاب عقائد اإلمامية   :سبيل الـمثال مثالً 

موجود هذا النقل من كتاب ، 720 :الصفحة، هذه صورة عن عنوان الكتاب، بريوت لبنانمؤسسة الوفاء 
وستأتي اليهوُد من الغرب إلنشاء دولتهم بفلسطين قال الناس يا أبا الـحسن  :الـجفر مثالً هذه السطور
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 - اك تكون مفككة القوى مفككة الُعرى غير متكاتفة وغير مترادفةأجاب آنذ ؟أنى تكون العرب
 -ي الكالم عن هذا الـموضوع ـمكن أن تستخرج بعض النصوص من الـجفر سيأتـالذي يبدو وكأنه رواية وي

 - ال حتـى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحالمها :قال ؟أيطوُل هذا البالء :ثُم ُسِئل
حتـى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت  -خلصت من حكم الـحاكمني ـي تـأطلقت العرب أعنتها يعن

إليها عوازم أحالمها عندئذ يُفتح على يدهم فلسطين وتخرج العرب ظافرة وموحدة وستأتي النجدة 
وأيُّ معركة  من العراق ُكِتَب على راياتها القوة وتشترُك العرُب واإلسالُم كافة لتخلص فلسطين معركة

وستفعل  :ي الدماء ويمشي الجريح على القتيل ثم قال عليه السالمـي ُجل البحر تخوض الناس فـف
الـحرُب  - ي الرابعةـوف -ي ثالثة حروب مع إسرائيل ـستفعل العرب ثالثًا أي ستدخل ف - العرب ثالثاً 

 -، 23ي ـالـحرب الثالثة كانت ف، 62ي ـالـحرب الثانية كانت ف، 84ي ـى مع إسرائيل كانت فـاألول
فيرفرف على رؤوسهم ي نفوسهم من الثبات واإليمان ـي الرابعِة يعلم اهلل ما فـوستفعل العرب ثالثًا وف

هذا النص منقوٌل  - ي فلسطينـوأيُم اهلل يُذبحون ذبح النعاج حتى ال يبقى يهودٌي ف :النصر ثم قال
، 2380 :العرفان اللبنانية نقلت عن كتاب الـجفر العلوي الـمطبوع سنةجلة ـجلة العرفان اللبنانية ومـمن م

الـجفران األكرب واألصغر جاء هذا ، مُه الـجفران األكرب واألصغرـي كتاب  أسـهذا الكالم أيضاً جاء مذكوراً ف
  .مع إضافات  أخرى 89و 84:ي صفحةـالكالم منقوالً ف

ـي  نفس الكالم الذي مرَّ فنقالً عن الـجفر العلوي ، 89، 84 :صفحة، الوقت ال يكفي ألن نقرأ كل شيء
مرادي أن الكالم ، جلة العرفان لكن مع إضافات  آخرىـي عشرية منقواًل عن مـثنكتاب عقائد اإلمامية اإل

ي كتب أخرى بالـحقيقة من ـوعلى رسائل الـموبايل وحتـى ف ي الصحف وعلى االنرتنيتـالذي جاء منقوالً ف
خالل التتبع ليس لـهذا الكالم الذي أُثري اآلن إال هذا الـمصدر وهو كتاب الـمفاجأة للصحفي الـمصري 

هو يقول نقل هذا الكالم عن كتاب  ؟حمد عيسى داود من أين جاء بـهذا الكالمـم، حمد عيسى داودـم
,  67 :صفحة، الـجفر العلوي الذي نقل منهووضع صورًة موجودة لبعض صفحات كتاب الـجفر العلوي 

ي كتاب الـمفاجأة هي صفحات من كتاب الـجفر العلوي ـهذه الصفحات بـحسب ما جاء ف، 68، 63
مؤلف الكتاب إعالمي مصري وصحفي ، وقفة قصرية مع مؤلف الكتاب، الذي نقل منه مؤلف الكتاب

وأنا من خالل كتبه أنه صاحب ثقافة واسعة ب والدراسات والذي يبدو من ـجموعة غفرية من الكتوله م
مكن أن أقرأُه بـحسب ـي ال أكتفي بكتاب  واحد لذلك حاولت أن أقرأ ما أتـنـي إذا قرأت لـمؤلف  فإنـعادت

وما ُكِتب عنه ي االنرتنيت ـتتبعُت ما كتبُه هذا الـمؤلف ف، الوقت وبـحسب ما تصل إليه يدي من الـكتب
هذا الكتاب مسادة السرية  :هذه مـجموعة من كتبِه مثالً ، مكن أن أطالعه من كتبهـوحاولت أن أطالع ما أت
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هذا الكتاب اليهودي التائه ودائرة ، هذا الكتاب على عتبات الفاتيكان وعتبات أخرى، من كتب الـمؤلف
ية ُمسخت القرية اليت كانت حاضرة البحر القر ي ـيتحدث عن القرية التهذا الكتاب القنبلة ، برمودا

الدجال على  حتالحظون مكتوب الـمسيهذا الكتاب ما قبل الدمار يتحدث عن الدجال ، اليهودية
  .وعنده كتب أخرى أيضاً ، األبواب

ي لكتبه ـمن خالل مطالعتهناك تـحت يدي كتب أخرى لـهذا الـمؤلف أنا جئت بنماذج وإال أيضًا 
والـخربة ي الـمطالعة ـالـخربة الطويلة ف، ما كتبهُ ي صدق الرجل من خالل ـأنا ال أشك فولكتاب الـمفاجأة 

، وقراءة ما وراء السطوروقراءة ما بني السطور جعل اإلنسان يتمكن من قراءة السطور ـتي التحقيق ـالطويلة ف
ي ـحدث عن قناعتـأنا أت، يـي الشخصية وأنتم لستم ملزمني بأن تقبلوا قناعتـحدث عن قناعتـأنا أت

ي القراءة والكتابة والتأليف والتحقيق ـي من خالل التجربة الطويلة لعقود  عديدة فـأعتقد بأنالشخصية 
لقراءة السطور وما بني السطور وما وراء السطور هذا ي من الـخربة ـوالـمتابعة لكل صغرية  وكبرية أنه صارت ل

فإن ُه هذا الكاتب ما أستنتجُه من خالل قراءة ما كتب، ي نفسي أنتم لستم ملزمني بذلكـما أعتقدُه ف
ي إيصال الـمعلومات ـالرجل صادٌق وصريٌح ف، الكاتب ال يريد أن يُوصل معلومًة خاطئة من خالل كتبه

جفُر عليٍّ صلوات مُه الـجفُر العلوي ـوهو فعاًل قد نقَل هذه الـمعلومات من كتاب  أسي نقل الـمعلومات ـوف
ى تأن  حتـى ـاصربوا َعَليَّ الـمعلومات كثرية ومرتابطة وبـحاجة إلي أول الـحديث ـأنا قلت ف، اهلل وسالمه عليه

 :ي كتابهِ ـحمد عيسى داود فـلنرى ماذا يتحدث م، شف الـحقائقكنست
حمد ـالـمؤلف م - وُأْشِهُد اهلل أنَّ أهل العلم الثقات ممن أعرفهم :يقول ؟ماذا يقول 323 :ي صفحةـف

ى اإلمام الـحسن ـها إلـأسرتُه معروفة بانتساب، ى اإلمام الـحسنـيعوُد إلٌي مصرٌي وَنَسبُه ـهو سنعيسى داود 
وُأْشِهُد اهلل أنَّ أهل العلم الثقات ممن أعرفهم أو تتلمذت عليهم  -السبط صلوات اهلل وسالمه عليه 

ملُك هذا ـهو يتحدث عن رجل  يعرفُه ي - ومما سافرُت من أجله بالدًا وقطعت له أالف األميال
وقد سافر إليه وقطع مسافات شاسعة ونقل هذه الـمعلومات من ذلك الكتاب كما يقول هو ب الكتا

ي ـحدودة وهذه القضية معروفة فـملك هذا الكتاب أعطاه فرصًة مـويتضح من كالمه بأن هذا الرجل الذي ي
  .ي جو علم الـجفرـهذه األجواء ف

أسراٌر ملكوتية وإشراقاٌت  :هذا الكتاب، حينما نذهب إىل هذا الكتاب :ي مثاًل على سبيل الـمثالـيعن
ي كانت ـالسيد مصطفى الـخمين، يـابن السيد روح اهلل الـموسوي الـخميني ـللسيد مصطفى الـخمين عرفانية

هذا الكتاب هو طبعة دار الـمحجة ، 9 :صفحة، عنده اهتمامات بعلم الـجفر وبعلوم الـحروف واألوفاق
وهذه القضية  - وقال العالمة الـمجلسي :يقول 9 :صفحة، ميالدي 7009ى ـالطبعة األول، ضاءالبي
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وقال العالمة  -ما جئُت بـهذا الكتاب كشاهد  من الشواهد ـي أكثر من كتاب إنـمعروفة ومذكورة ف
 رحمه اهللعن شيخه ومالذه البهائي الـمجلسي رحمُه اهلل إنه كان يصر شديداً أن يتعلم الجفر الجامع 

ي الـحديث عنه ـهم إطالع واسع بعلم الـجفر وسيأتـالشيخ البهائي معروف من العلماء الذين كان ل -
إنه كان  -حمد باقر ـالشيخ مالعالمة الـمجلسي صاحب البحار ، ي يوم غدـبعض الشيء إن شاء اهلل ف

مه وآخر األمر ماَت أن يعلّ يصر شديدًا أن يتعلم الجفر الجامع عن شيخه ومالذه البهائي وهو يأبى 
ي أجواء علم الـجفر قضية ـفقضية التكتم وقضية السرية ، هذه قضية معروفة - ولم يتمكن من إرضائه

على كتاب الـجفران الذي عرضتُه قبل قليل ي هذا الكتاب  ـمعروفة بني أصحاب هذا االختصاص حتـى ف
  .الشاشة

ي يوم غد إن شاء اهلل تعاىل ـوسأتكلم عن هذا الكتاب في مقدمة الكتاب دراسة وتـحقيق هاشم عثمان ـف
ى األستاذ عبد العزيز سيد األهل معلقاً ـي رسالتِه اليت وجهها راشد حدرج نزيل دكار السنغال إلـلكن ف -

راشد ، كتاب لعبد العزيز سيد األهلهذا   - حممد اإلمام الصادق عليه السالمبن  جعفرفيها على كتابِه 
ي هذه الرسالة تطرق فيها السيد حدرج ـف ،لة يعلق فيها على كتاب عبد العزيز سيد األهلحدرج يرسل رسا

لقد شاهدُت مع إخواننا السنغاليني ومن الذين  ،ى كتاب الـجفرـواآلن لنرجع إل :ى كتاب الـجفر ومما قالهـإل
ما يزيد عن عشرين عامًا لقد شاهدنا معه كتاب الـجفر ونسبوه لإلمام علّي ي مكة الـمكرمة ـسكنوا ف

 - وهذا الكتاب موجوٌد فيه ما كان وما يكون حىت تقوم الساعة، للهجرة 2380 :والكتاب طُبع سنة
مرة يقول إنه اشرتاه من ، وقد سأله الرجل من أين لك هذا الكتاب مرة - ي من األحداث الـمهمةـيعن

أجاب الرجل أنه لـم ة يقول من هندي وقد بذلنا كافة الـجهد حىت نقدر عليه من مال  ومن غريِه عجمي ومر 
  .يعطي أحداً كتابُه ما دام حي ألنه على حد قولِه ال يقدر أن يفارقُه يوٌم واحد

أعدنا عليه وقد حضر من لبنان العاِلَمني الـجليلني الشيخ حممد عياد والشيخ رضا فرحات وعندما مسعوا به 
فإذا ، ى أحد  أبداً ـكان جوابُه أنه ال يريد أن يسمع مثل ذلك حىت إنه لـم يسلمه إل،  ي أي مثن  كانـالطلب ف

إمنا قال وأوصى أوالدُه بأن ، أراد أحٌد اإلطالع عليه جيب أن يكون عنده وال يسمح بـخروج الكتاب أبداً 
من  هإمنا إليكم ما حفظت، والعمر بيد اهللل الشيخوخة ي كامـوالرجل اليوم فالكتاب يكون يل بعد وفاتِه 

أي الـجفر ويذكر كالمًا نقلُه من كتاب الـجفر شبيه بالكالم الذي قرأتُه قبل قليل الذي ذكرُه  -الكتاب 
ي أجواء علم ـمرادي أن جو السرية جٌو معروف ف، ي عشريةـي عقائد اإلمامية االثنـي فـجانـالسيد الزن

وُأْشِهُد اهلل أنَّ أهل  -من كتابِه الـمفاجأة  94 :ي صفحةـحمد عيسى داود فـى ما ذكره مـإلأعود ، الـجفر
العلم الثقات ممن أعرفهم أو تتلمذت عليهم ومما سافرُت من أجله بالدًا وقطعت له أالف األميال 
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أكد لي أن ما  ي الحواضر والبوادي متنقاًل بالطائرات عابرًا الجبال والبحار واألنهار والمحيطاتـف
عليٍّ كرَّم اهلل وجهه يضغُط على بن  تواترناه في عائلتنا آل محمد داود العايد من نسل سيدنا الحسن

بكل ما والباطنة وأسرارِه الغيبية أن سيدنا ُمَحمَّدًا صلى اهلل عليه وآله أغدق من علومه الظاهرة 
حتى يوم القيامة وأن سيدنا عليًَّا َلغََّز هذه العلوم بالرموز ي العالم ويقع في دنيا اهلل ـيحدث ف

كالذرة الصغيرة تحوي التفجيرات ي قلب قليل  ـواختزل كثيراً فواألشكال الـخاصة والـحروف الـمقطعة 
وليس ما لإلمام عليٍّ كرَّم اهلل وجهه ي الجفر الجامع ـوأن الـمجمع عليه أن هذا العلم ُسجِّل فالهائلة 

ي كتيب طُبع بالشام وتداولته األقطار فإنه ليس بشيء  من ـبخط يد  من عبارات وأشعار فشاع 
ي عدة مجلدات  خطيرة وهائلة وأن هذا العلم مما خصَّ به سيدنا عليًَّا كرَّم اهلل ـفالـحقيقة الـمجموعة 

ي نطفة ـالساري فارتشف قطرات من مدد النور المحمدي وأبنائُه من بعده وممن لم ينله منهم وجهه 
ي األصالب الزاكية واألرحام الطاهرة هذه القطرات ال تلبث أن تتفجر ـمتنقلة دائمًا فـال آل البيت

ي عقِل ونفِس وروِح وكل كياِن ابن آل البيت الشريف ما التزم بطهارة ـباألنوار والـمعارف الدينية ف
ل وحب الخالئق وإضمار عز وج قدره من ضرورة إجالل اهللاألصل وعرف لـهذا الشرف الرفيع 

 .والفرائضلتزام بمكارم األخالق الـخير واال
نقلُت ما  -ي صفحات ـيعن -انتهى رٌق ى هنا ـوإل :بعد أن ينقل كالمًا يقول، 927 :ي صفحةـويقول ف

مكنت ـما ت -ى هنا انتهى رٌق نقلُت ما أمكن نقله ـوإل :ما يقولـمام شيء وإنـم ينقل تـهو ل - أمكن نقله
 .ألن صاحب الكتاب أعطاه له مدة قليلةمن نقلِه 
 -ي صفحة ـيعن - ى هنا انتهى رقٌ ـوإل :927 :ي صفحةـهذا الكالم ف، 822 :ي صفحةـوكذلك ف

بعد أن ينقل صفحات ومقاطع من الـجفر  - بعد هذا :يقول ،822 :ي صفحةـف - نقلُت ما أمكن نقله
ي نقلِه وواضح ـالرجل صادق ف - اللغز بما ال أفهم من الرمزبعد هذا أجد سطورًا شديدة  - :يقول

بعد هذا أجد سطورًا شديدة اللغز بما ال أفهم من الرمز ولم أجد سعًة من الوقت أو الجهد  -صدقه 
بعد هذا أجد سطورًا شديدة اللغز بما ال أفهم من الرمز  -منتبهون لكالمه  - إال ألنقل ما هو واضح

وقت أو الجهد إال ألنقل ما هو واضح حيث غير مسموح  لي ال بصورة وال بمزيد ولم أجد سعًة من ال
حيث غير  -ال أجاز له أن ُيصور على الكتاب وال أعطاه وقت طويل  ي صاحب الكتابـيعن - وقت

كأن نفس  -ي ـي صاحب الكتاب يراقبنـيعن - مسموح  لي ال بصورة وال بمزيد وقت فالعين ترقبني
إال ما فاتني أنقلها بحرفها  - ي من البشارةـبشريات يعن - ووجدت هذه البشريات، صاحبها تقول كفى

من كثير فقرات وردود تساؤالت حول ذات النبوءات لم أرى ضرورة لنقلها سوى بعض عبارات 
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ى آخر ـإل - وينتكس المنكوسهذه اإلشارات ي ُعجالة ـأقتطفت منها فوأسماء شديدة الوضوح 
وهو يتحدث عن حدث فيها الـمؤلف ـي تـما أنا اآلن أتتبع األماكن التـإن، هاـقراءتي على ـالكالم نأت
  .الذي نقل عنه وكيف نقلالـمصدر 

جد أنه ينقل ـن 323 :ى صفحةـحينما نذهب إل، 323 :ي صفحةـوكذلك أيضًا ف، 823 :ي صفحةـف
بعدما تقوم جناحُه األيمن مصر مدٌد وسند ممسوكٌة بيد الـمؤمن وتغدو للمهدي  :نصًا ناقص يقول

ي أصل الـمخطوط عبارات ـهكذا ف :يقول ي الـحاشيةـيضع نقاط ويضع ف، م يضع نقاطـث - ... جموع
  .غير موجودة

ففي هذه األنوار من جفر موالنا  :يقول بعد أن ينقل مقاطع من الـجفر العلوي يقول 823 :ي صفحةـف
 ى موالنا سيدنا محمدـإل - متلك هذا الكتابـمن ي - يمتلكهسيدنا علّي كرم اهلل وجهه وقد نسبُه من 

خبايا سافرت إليها أميااًل وعبرت لها بـحارًا حتى نزلُت رضي اهلل عنهم أجمعين علي بن  الـحسنبن 
أكتفي بالـحرفين األولين من أسمه ميم نون على شيخ  لعهد اهلل معه ، ضيفًا فأكرمني بقراه على شيخ  

، راه وكرامته تعزُف على وتر  واحد أنُه من آل البيتعلى مسمى وكالمُه وأخالقُه وقِ  وجهُه واهلل أسمٌ 
ي فؤادِه لعدُت بُخفي ُحنين لكن اهلل أكرم وأعز وأجل من أن ـولوال أن نثر اهلل عزَّ وجل مـحبتي ف

ألن  تةي محاولة  مستميـوطار بين السحاب وعبر األمواج ف وركب له األسبابيمنع عبدًا أراد حقًا 
وهي أن ولي اهلل يقدم ألُمَّتِه ما يمهد للعقول والقلوب واألرواح والنفوس أن تعقل حقيقًة ال ريب فيها 

  .ي زمن  معدود ووقت  معدود أظلنا زمانه وما أنشرُه فيه بيانهـالـمهدي قادٌم ف
الـمصدر الذي نقل منه  عنحمد عيسى داود ـحدََّث فيها الـمؤلف مـتقريبًا هذه الـمواطن الـمهمة التـي ت

عباراتُه  ،وذكرت بعض األمثلة أنه نقل الكالم ناقصًا ألنه كان الكالم ناقصاً ها ـي نقل بـوعن الكيفية الت
نقل نصوصًا كثرية أحاول أن أقرأ ما  ؟ي كتابه الـمفاجأةـفحمد عيسى داود ـماذا نقل م، ي الـمصدرـناقصة ف

وثورة  :هو َعنون بـحسب عنوان مؤلف الكتاب ،323 :صفحةـي مثاًل ف :مكن من قراءتِه عليكمـأت
ثورة الـحجارة  -  ي جفر موالنا اإلمام علّي كرَّم اهلل وجهه مبشرة بـخروج اإلمام الـمهديـالـحجارة ف

من رجال بـحر الَخَزر يوم يحرقون الـمسجد يأخذ ويٌل للعرب  -ي فلسطني ـيقصد انتفاضة الـحجارة ف
ى ـتهبُط إللوال صخُب البوق يمأل آذان الناس وصوٌر بالسحاب ويبغضهم الروم مائُه من بحر الروم 

وصوٌر بالسحاب  - ي التلفزيون واضح الكالمـالسحاب يعنب صورٌ  - فيصدقون فتنتهاي بيوتهم ـالناس ف
فويٌل للعرِب ويبنون من أجلِه الهيكل ي بيوتهم فيصدقون فتنتها ويعلو َعَلُم الدجال ـى الناس فـتهبُط إل

باجتماعهم على باطلهم وتخاذل العرب لقوم عليهم وليظهرن هؤالء على العرب جتماع لمن أهوال  وا
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ي  ـفحتى يستعبدونهم كما يستعبد الرجل عبداً والقوي فيهم يخاُف حرباً حتى يقوم الباكيان عن حقهم 
وأيُم اهلل لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم  ،كل شعاب أراضي العرب الباكي لدينِه والباكي لدنياه

اهلل لهم بشرِّ حجر عليهم يشدُخ رؤوس اليهود صبياٌن يحملهم اهلل عليهم كيف يشاء ينبعون من كل 
تزول رؤوٌس بسببهم  إنه لشرُّ يوم  لهممسجد األقصى والذي خلق ُمَحمَّدًا خير البشر ـجبل  عند ال
ومهاناً  - وتنقُض الِفَتن ويدخل الغضُب ُكلَّ بيت حتى يخرج من الحكِم ُمهانًا أبو سالمويُهاُن كبار 

  ؟مه أبو سالمـأبو سالم هل هو أس
حتى يخرج من الحكِم ُمهانًا أبو سالم وُمهانًا الـممسوس  - ؟ى السالمـأو أنه أبو سالم الذي يدعو إل

وقبلهم تزول ملوٌك ظن القوم أنهم خالدون من الشيطان وُمهانًا الـمحتمى من دون اهلل بعرَّاف الجان 
حتى يملك األرض لطوَّل اهلل ذلك اليوم فوالذي خلق الحب وبرأ الَنْسَم لو لم يبقى من الدنيا إال يوم 

ُمَحمَّد وهو ُمَحمَّد العمل يمأل األرض عداًل وقسطا كما ُملئت جوراً ير خلق اهلل رجٌل من آل خ
ي البحر فطئوه على رأسه حتى يزول آخر نـََفس  له ـوإذا رأيتم الرجل قبله من بني أمية غرق ف، وظُلماً 

واحد لبغى  إال رجلٌ  -ي أمية ـأي من بن - فوالذي خلق الحب وبرأ الَنَسَم لو لم يبقى منهم إال رجل
آل بيتنا كيدًا ولبغى لدين اهلل عّز وجل شرًا أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعلنوا على الدنيا 

وعند الوقت أعلنوا على الدنيا األمارات  -مٌع ألمارة واإلمارة وهي العالمة ـاألمارات ج - اإلمارات
الناس أال فاعلموا أن قبلُه صبر وأمٌر ُتجيشون  ما َعلموصاحب القلم ومن كتم واستنفروا أهل العلم 

 وبفهر أوالد آدمشعب  بأيديهم الحجر يضربون به كالمطر  ارُمر ودماٌء تسيل بالـمسجد األقصى وصغ
ناعقي الضالل رؤوس الخزر ويهود العرب وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم  -الفهر هو الفأس  -

ويبدو النجُم من ِقَبل الـمشرق وُيشِرُق َقمرُكم  ء فيتحول الـحال ويدنو التمحيص للجزاء وكشف الغطا
أي  بثق ينبثق الفرات - ي النيلـي الفرات وخوٌف فـُكمل شهرُه وليلة تمامه أال فاعلموا أن قبلُه بثٌق ف

ي النيل الرحيب وتبدأ ـي الفرات وخوٌف فـأال فاعلموا أن قبلُه بثٌق ف -ينفتق الفرات يكون فيه فيضان 
وقلوبكم من اإليمان َخرِبة إال  وقتٌل مساجدكم يومئذ  مزخرفة، ي صفر وموٌت وقتلُ ـف حرٌب أو فتنةٌ 
قليٌل فقهاٌء منهم تبدو ِفَتٌن وفيهم تعود فإذا استبان ذلك وشرٌّ من تحت ظل السماء من رَِحَم اهلل 

واعلموا أنكم إن أطعتم طالع أصحاب الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول اهلل فراجعوا التوبة 
الثقل الفادح عن  وُكفيتم مؤونة التعسف والطلب ونبذتمواستشفيتم من البكم فتداويتم من الصمم 

 - وفارق العصمة وسيعلم الذين ظلموا أي ُمنقَلب  ينقلبونعد اهلل إال من أبى الرحمة األعناق وال يُب
ي هذا ـأنا أحاول أن اقرأ ما جاء منقواًل فالوقت ال يكفي ألن نقف عند كل عبارة وأن نشرح كل عبارة 
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 .ىـي يوم غد إن شاء اهلل تعالـحدث عن الـجفر فـى أتـمن الـجفر العلوي حتالكتاب 
ي ـف ي األرض مثلهاـوللمهدي آيٌة من السماء جلية وف -أيضاً ينقل عن الـجفر العلوي ، 386 :صفحة
ٌة أو ُمدالٌة بالخمس ورجفاٌت وناٌر وخسٌف وطمس،  السوية اهلل بعض بالد الُترك هذا  يهدّ ، كٌف ُمدالَّ

لها ثم ويٌل لحرستا وي -ي الشام ـحرستا بلدٌة ف - ، ثم ويٌل لحرستاويزلزلها زلزالها ِلما أهانوا كتاب ربها
فهو وال ينالُه رجالها ثم ويلها والعراق ينحسر الفرات عن كنزها من كل لون  تكنُز أو ُتكنَـُز حصبائها 

ي نظرة حراسها ـومغاراتها بسر  فوخبا جبالها وحده يعرف خبئها للمهدي وكنوز مصر وإهراماتها 
فيعرف من عند الروضة والبيت الـحرام من بين القبر والـمنبر ويُرِجُع الـمهدي البصر كرتين وكرتين 

ي أصحاب ـقبل الكهف يعن - ى قبل الكهف ويا لكهف مستقرهاـختم الـمقدس وبابها والقبلة األول
ي ـي سورة الكهف وتمام رايتِه فـفوللمهدي آيٌة عظيمة ورؤى عليمة  -خرجون معُه ـفهم يالكهف 

وسعها ويوسع اهلل له حمل النفس ويبسط تكليفها الصف ويعقل الـمهدي ذاته ال يكلف اهلل نفسًا إال 
يقوم لها فلهم فاعتادوها  تيفهم خفايا ُتصِلح أخطاًء ِجسامًا وخطايا ِعظامًا وقع فيها القوم وتماد

ى قضية إخراج ـتالحظون هناك إشارات إل - ويذمونه أوسع الذم ولوال سيُف اهلل معه ألسالوا منه الدم
ويُرِجع الـمهدي البصر كرتين وكرتين  -ي الـمدينة َلمَّا يـخرج اإلمام ـوالطاغوت فجبت ـقضية ال، الصنمني

  :ى أن يقولـإل - من بين القبر والـمنبر من عند الروضة والبيت الـحرام
 - يفهم خفايا ُتصِلح أخطاًء ِجسامًا وخطايا ِعظامًا وقع فيها القوم وتمادت لهم فاعتادوها فيقوم لها

ي الكهف سُر ـمونه أوسع الذم ولوال سيُف اهلل معه ألسالوا منه الدم وهو الولي وفويذ -ليصلحها 
ى حين بيت ـي محضن النائمين ببقية معبد  إلـُمجَهٌل في غار الجبل ـالفتية وآية عيسى وآية موسى ف

سوريا  إنطاكياةي الـمآل وتنام ـوالعبد منتظٌر له مقاٌم ومقال وآه لو علمتم من ذا ذو القرنين فالـمقدس 
ن الُترك يفتُح اهلل أعجَب الَعْرك وتـَْقِبل الروم بعو على السر قريب البحر وتُعَرُك الشام أعجب الَعَرك أو 

ي دين اهلل أفواجًا دون سالح وال تجمع له الـجند والـجيش إال ـللمهدي الـمفتاح فتدخل الروم ف
الـمرسوم فال تنهزم له راية للمهدي فيها رُِقم أسُم اهلل كيدًا له بعدما َعِلَم   شياطين الروم وفتنُة الدجال

فإن الكهف بحُر األعظم يجمع اهلل له الرقيم والَرقم وتقوم قيامٌة تعجب لها األمم وإن تسألوني 
من نقطة  الـحمد هلل الذي أنزل على عبدِه الكتاب ومدد البحر ينفُذ وال ينفُذ الكهف بالـمدد الـمدد 

حني ي يوم غد ـوهذا ما سأبينُه إن شاء اهلل فبعض الكالم تالحظونُه غري مفهوم  - اولم يجعل له ِعوج
 .الـحديث عن الـجفر العلوي

بعدما تواخى صحابي مصر يعيد لها الصحابة بأنوارها ويرسوا بها على برها  - 327 :ي صفحةـف
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اللئاُم بأرضها غارت السماُء وإذا فاضت إال من رحم ربها الناس على الفجور وتهاجروا على الدين 
تالحظون هذا الكالم  - لكنانتها بعدما غار الصدُق وفاض الكذب وصار الِعفاُف عجبًا فُزلزل زلزالها

وبعد دهر  قام لـها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حس بعدما كان  -نفسُه الذي مرَّ منقواًل يف الـجريدة 
عيٌن  ومن عين  ينشل مصر من شجرة الـحنظل وصوف أسمه معروف وبالـحسن م السمع والبصر ءمل

ومن عين  عيٌن له نداء  -ي الطبعة ـي الـجريدة ومن ألف عني ويبدو أن هنا خطأ فـالـمذكور ف - له نداء
صيال كلب  عقور فيوقظ بعدما صال يهوٌد على الكنانة يخرج وسيدُه بهوان  مبغوض كرائحة الثوم

يفلق من سبات  ويبعثهم اهلل بعث األموات فلكل أجل  كتاب ولكل غيبة  إياب الصحابي أهلها 
مصٌر مدٌد  :م يقولـث - وليجمع شمله وليقوم بقدرهليصدق رائٌد أهله  صحابي مصر األمر فلق الخرزة

الكالم غري   - . ونُقاط.. وسند ممسوكٌة بيد الـمؤمن وتغدو للمهدي جناحُه األيمن بعدما تقوم جموع
 .ى موضع  آخرـأنتقل إل، ملون من كثرة القراءةـما تـي حديثِه ربـويستمر ف كامل

يقولون ويلحد فيها أقوام يفجر بها الفاجر ويغدر الغادر ويدور زماٌن على الكنانة  :326 :ي صفحةـف
الظافر بإن هي إال أرحاٌم ُتدَفع أو َتدَفع وأرٌض تُبَلع أو تَبَلع وما يهلكنا إال الدهر ويمحو اهلل الـخاسر 

ترى ما ترى الكنانة و خلط صالحًا وسيئًا يقتله قاتٌل وهو على كرسي جيشه وتروح الـمفاتيح لـحسن 
الـموت غبارًا نثرًا ويذرون بالذاريات ينثرون بأرضها ي السر من يهود  يبغون لجندها الهالك ـحرب ف

 ي الـجنة نهرًا أستودعُه اهلل مصرـحتـى نيلها ابنُه األول كان يفخر أنه أطاع نبيًا أخبر أن ف، لياًل وظهراً 
 الـحديث عن قضية الـمواد الـمسرطنة - فلم يبدل أو يسيء به شرًا يريد يهود سكب الوباء به سكباً 

يريد يهود سكب الوباء به سكبًا وُتمأل الطرقات نسوة عاريات ونصف  - مصر ها إسرائيل يفـي نشرتـالت
وتكثر الـمساجد ويزيد يرى الفاجر منهن ما يشاء ونساء مؤمنات قانتات صالحات  عاريات وكاسيات

وينقص الراكع بها والساجد ويطوي أهل الكنانة القلوب على الصالح فيغير اهلل ما تبعوا نداء حيَّ 
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي } الفالح واقرءوا إن شئتمعلى 

برازخ من  يكرمهم اهلل بوفادتهم آل البيت، هم خيٌر من غيرهم من العرب هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ{
هِه ي سيما وجـمن ُيخرج سيف النبي من غمده ترى نعت الصالح فـوعزة لح منها كرامة تفو الـجنة 

 .}وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{ ي غلواء محنتهِ ـوتظهر دولتُه وبيت الـمقدس ف
ي ـشراذمة عرب تـختلف ُحَجُجهم حتـى ففياعجبًا وما لي ال أعجب من  :820 :ي صفحةـوأيضًا ف
. الـمعروف عند .. وال يعفون عن ون بعمل ولي وال يؤمنون بغيبوال يعتدّ ال يقتفون أثر النبي دينهم 
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رَِحم والـمنكُر عندهم ما إال من اهلل وال ُيسمُح عندهم بصدق الكلم ُحكامهم ما يُمسك الـحكم 
كل امرئ  منهم إمام ،  من شعوبهم يضربون بها شعوبهميجمعون العسكر ، والقول ما قالواأنكروا 

تأتيهم مزمومًة مرحولة فيبتلي بعضهم بالـموت األحمر وبعضهم ِفَتٌن كقطع الليل الـُمظلم ، نفسه
فطوبى يومئذ  لذي ر ويظهر شر نسل  ال سقاهم اهلل الـمطر ع األغبر وثلث بزيت  أسود ال ُيحسبالـجو 

يريد القدس يمهد للمهدي قد وتجنب ما يرديه حتى يخرج صحابي مصر قلب  سليم  أطاع من يهديه 
يُظهرون خبء برجال علم  يعلمون الناس ما لـم يعلموا فواه ِسِبَقه أو قد َسَبقُه ظهور الـمهدي على األ

، سمعوا مايقيم اهلل بهم الـحجة على من قرءوا وكان لهم آذاٌن تسمع و ، من َجِهلواـالعالمات ل
والـجاهل الذي ال يتعلم وال يـحاول يُبغُض من عبادِه الـمجادل بالباطل ى ـاهلل تبارك وتعالواعلموا أن 

نا فإنه من استبدل بفال تزولوا عن الـحق ووالية أهل الـحق ويبغض الـمتلون وكاتم الـحق وهو يعلم 
إن و اهلل وإن لمحبينا أفواجًا من رحمة ، هلك ومن اتبع أثرنا َلِحق ومن سلك غير طريقنا غرق

وال يهتدي من ال يضل من اتبعنا ي أمرنا الرشد ـطريقنا القصد وف، مبغضينا أفواجًا من عذاب اهللـل
أي ال تتخلفوا عنا  -فَحِذروا الناس ال تخلَّفوا عنا ، أنكرنا وال ينجو من أعان علينا وال من أعان عدونا

أي على ُمـَحمَّد  وآل  - من آثر الدنيا علينا فإنهلـمطمع  دنيا بـحطام  زائل  عنكم وأنتم تزولون عنه  -
وخوفوهم اهلل ، ي جنب اهللـيا حسرتاه على ما فرطُت فَعظُمت حسرته وقال مع من قال  -ُمـَحمَّد 

قال اهلل عّز ، ي غفلة الدنياـى دينكم يبلى وأنتم فـإل رونت أماانتبهوا من رقدتكم فقد انقضت فترتكم 
هذا الكالم  - {إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ الَ تُنصَرُونَوَالَ تَرْكَنُواْ } :ذكره

 .من كتاب الـمفاجأة 822، 820 :ي صفحةـف
من فيصل  بين وينتكس الـمنكوس ينكسون عند اليهود  :822 :ي صفحةـسطور ف، 827 :ي صفحةـف

ي معراج النبي الـمعظَّم سيدنا ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله ـَلمَّا تكلم فعبد اهلل يستشهد ، والباطلالـحق 
جند  :827 :ى أن يقول يف صفحةـإل، هذا كالٌم غري واضح، هو مكتوب صلى اهلل عليه وسلم - وسلم

وصدق ي األرض الـمباركة َلمَّا قادهم أحمد ـمصر يكسرون رقبة إسرائيل الكذاب ويثقبون السد ف
ي يد سادات أنور سنوات وأظلم سنوات ويقضي ـفوضع يدُه فُمـَحمَّد وجرب النعجة أن يكون أسدًا 
وألسنتهم تكون نارًا على بعض  ي وجوه بعض ـويبصق بعضهم فاهلل أمرًا وتنفصم عرى بيوت العرب 

ُغرفًا ممزقة تكون بيوت العرب قبل الـمهدي ، اي رق  منشور يفرح له قلُب إسرائيل ورأسهـف
ويؤتمن ربيب يكذب فيهم الكذاب ويخون الـخائن ي وقت  واحد ـكلهم يتكلمون فوالـمالبس مهتكة  

يطيُر  وال يمكُث فوق األرض ي كل مكان ـورأٌس كبير تتردد رائُه ف -ي الذي تربيه النساء ـيعن - النساء
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زمانه أمر الـمسجد األقصى يشتد وليس ليهودي عهد ي عهد  وهدنة ـي بر فـكالطير وال يرسو ف
صاحب ، وتكون القدُس ناراً مريم بن  كما تنبأ عيسىوُتكسَُّر الـجباُل أحجاًر تدخل دور اللصوص  

ويغير أسم  قلبُه َحسن ورأسه محمدأو لها أمارات ته عجٌب لها إمارات وآيمصر عالمة العالمات 
ي ـإن خرج من الـحكم كما هو ف أيضاً ما موجود - مهدي سيطرق أبوابكمـال إن خرج فاعلم أنالـجد 

إن خرج فاعلم أن الـمهدي سيطرق أبوابكم فقبل أن يقرعها  - ي بيانات االنرتنيتـأو فرسالة الـموبايل 
 .أو أتوه زحفاً وحبواً على الثلج ي قباب السحابـطيروا إليه ف

والرضوان إال تجار الدين يرون منه مواقع لبيعة الـمهدي بالرضا تزحُف أمم العرب  :ي الـجفر أيضاً ـوف
من أين تأتيهم  جاٌر للدينـفهم تمواقع أقدامهم ال يعرفون حقائق الدين ي يرون من الدين ـيعن - أقدامهم
مواقع أقدامهم تزحُف أمم العرب لبيعة الـمهدي بالرضا والرضوان إال تجار الدين يرون منه  -البصرية 

ال أمثال جبال تهامة ي كتابِه ويخالفه بعض أمراء يكنزون من هذا الذهب والدنانير ـمنعهم اهلل البصر ف
 هذا ما كنزتم ألنفسكم وظهورهمي أخراهم تكوى بها وجوههم وجنوبهم ـوفي دنياهم ـينفعهم ف

وعضوا لرجال قبضوا على كراسي الـُملك والويل يومئذ  من الـمهدي وجندِه ، فذوقوا ما كنتم تكنزون
ي عمان ـوفالخليج لقاء العجم أمراٌء الويل لهم إن لم يدفعوها للمهدي  وعندعليها حتى الـموت 

وأهل ، ي رجالهم ونسائهم خير إال من نسى اهللـي بلدهم خير وفـرجاٌل ينتظرونه قبل زمانه بأزمان ف
وقفزات يريد أعداء اهلل منع قدرهم الـمالحم لهم زئير  يـاليمن يُمنهم بيعة الـمهدي منهم رجاٌل ف

 .827 :ي صفحةـهذا ف - مما تمطرهم السماءفويٌل لهم 
ي زمانه ـيزيدهم دينًا وثراًء وفي شوق ـأهُل ُعمان يبايعون الـمهدي وهم إليه ف :829 :ي صفحةـف

نسائهم صالحات ورجالهم ِسماح مؤمنوهم يزيدون ُيخرُج كنوزًا ما كان الظن يرقى أي مراقيه إليها 
وال يسلط وقلوبهم بين مخصب  وُمجِدب وبالدهم تخصب بدعوة النبي ويضمحُل الـمضمحلون 

يكونون أمراء ُنجباء وجيراٌن لهم متفرقون عليهم عدو إال منهم حتى يكفيهم اهلل برجال  منهم 
ظُلمًا وجورًا وِفتنًا كقطع الليل وتمتلئ األرض حولهم يجتمعون على رجل  يأمنون معه على أنفسهم 

أمراء مردة  - وُعرفاء َفَسقةوأُمناء َخونة  دةوأمراء َمرَ حتى يدخل كل بيت  خوف أو حرب أو فتنة 
العرفاء هم الذين يكونون أقل درجة ، ى األمراءـوكالء إلأمناء األمناء هم الذين يكونون ، مع أمريـواضح ج

وال تزاُل يفشو الربا والزنا وتكتفي نساٌء بنساء ورجاٌل برجال  -عرفاء َفَسقة وهم الَشرِطة و من األمناء 
جندهم فهم خير أن يكسر عدوهم وهو من خارجهم ومنهم ويزيد مبسوطة ألهل مصر دعوة النبي 

ى فجارهم ـوهداية ما لم يمل أبرارهم إلأجناد األرض وألهل عمان بدوام الـهدى فهم أهل إيمان 
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ومن أهل بحرين بينهم ، فيقول لهم صدقتم بـها ولستم بها كاذبين فرهم فينفروانيستويأتيهم الـمهدي 
 خيُر من ركب اإلبل ونساء مدينة النبيذوو قلوب  ترى بنور اهلل ونساٌء على قدم  صديقية نساء مكة 

  .829 :ي صفحةـهذا ف -
أصحاب بالل  :ي الـجفر العلويـأيضًا فوهنا الـحديُث عن أفريقيا  879و  874 :ي صفحةـأيضًا ف

بالـحب أصحاُب آدم فيهم سر اإليمان ُخبئ يوقظُه الـمهدي من أرض السودان تخرج له رايات البيعة 
وتدعوه األحباش فيلبي وعند جبل  شعوب الـُحطمة ةوالطاعة ما ذاع له إذاعة وتجد عنده الحكم

وهو هنا  - العظيم األخدودجونا الـمخيف وشجٌر كثيق أسمه منجروف وُيسلم هلل شعوٌب عند 
ي ـألن هذه الـمواصفات موجودة فالـمؤلف ذكر قرائن تشرح هذه الـمقاطع عن بالد أفريقيا والدول األفريقية 

العظيم وأرض  األخدودوُيسلم هلل شعوٌب عند  - ندهاجااًل للوقوف عـوال أجد مختلفة ـدول أفريقية م
مه بلد األربع ممالك وبعضهم ال ُيسالم وُيشِرُق الدين من ـبار ويسال جبال البركان وبلٌد سماه الفرس

الذي لم يلد ولم يولد ولم جديد على بلد  بساحل  يمشي مع بحر العرب ألف ميل وتؤمن باهلل األحد 
تُرى ، عيون -سط أفريقيا او أها سواحل على البحر ـي ليس لـيعن - ال شواطئ لهايكن له كفوًا أحد بالٌد 

ما ـرب - تصرع الناس كأنها أكذوبةمن عيون  تحيط بها يابٌس بال ماء من كل الـجهات عندهم ذبابة 
ى ـموت ينام حتـى يـيصيبُه مرض النوم حتي حني تقرص اإلنسان تعُض اإلنسان ـهي ذبابة التيسي تيسي الت

عندهم ذبابة تصرع الناس كأنها أكذوبة وهي من جند اهلل يسلطه اهلل على من يشاء كيف  -موت ـي
وتؤمن باهلل الواحد األحد الفرد الصمد بالد األحجار الكريمة وبالٌد قممها تجلس عليها ، يشاء

الـجدال وجزائر وبالد تجار العاج وبنين ُيسلمون هلل بإحسان  -وهذه بلدان أفريقية معروفة  - األسود
وامرأة على أخرى وال يفلت من يد الـمهدي بالد بحر العرب وال كل عجيبة القمر َعَلٌم على واحدة 

مراكب تسبُح ي مثل الفضة ـمن يعطي وجهه للبحر الـمحيط يأتيه الـمهدي من البحر ومن السماء ف
فمنهم من يؤمن بقلبه ومنهم من يجحد ي السماء وتمُر مرَّ السحاب يُعلُِّم اهلل اإلنسان ما لم يعلم ـف

ى عذاب اهلل والـمهدي يملُك وال يقسو ـي غضب اهلل ويموت دائمًا إلـم ال يفهم يعيُش فومهما تعلّ 
 .879، 874 :هذا صفحة - ى عدلِه يهفوـرباح إلبن  فكل من ترونه مثل بالل

 الـمهدي الهواء ال بسحر  وال بفتنة يركب :ي جفر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهـف 822 :ي صفحةـف
ي أسباب ـويرقى في بحر السماء ـعين بل بعلم  يعرفُه من سبقوه فيعمل منه أمثال الـجبال تسبح ف

من كل هذه األرض من كل أهل األرض أياماً وال السماوات واألرضين ويعرف من اهلل ما لم يعلم أحٌد 
وحوضاً بحوض وتؤمُن ا وتحتها شبراً بشبر وذراعاً بذراع تمر أياُم اهلل حتى يقطع كل األرض من أعاله
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أمم  -صلى اهلل عليه وآله وسلم مكتوب هنا صلى اهلل عليه وسلم  - باهلِل ورسولِه صلى اهلل عليه وسلم
ليس بعيدًا عن بلد مجمع ي بلد كنيسة الـمسيحيين ـهاجرت إليها خالئُق كثيرة فأراضي واسعة 

جمُع البحرين ـي هي مـهذه قطعة األرض الت وهي أسرتاليا - الـمحيطين باألرضالبحرين العظيمين 
هو هنا  - ي بلد كنيسة الـمسيحيينـف -حيطني ـجمع الـمحيطني أكرب مـم، العظيمني الـمحيطني باألرض

ى ذلك ـتشري إلألنه سيأتينا ذكر قرائن ي يوردها قرائن مهمة جدًا أشار إليها ـى نيوزلندة والقرائن التـيشري إل
ي نيوزلندة توجد مدينة معروفة ـف - ي بلد كنيسة الـمسيحيينـف :نالحظ هذه الكلمة، وأوضح هذه القرائن
  .مها أي مدينة الكنيسةـوهنا ترج Christchurchمن مدن نيوزلندة 

ي ـف ي مدينة الـمسيح أو مدينة الـمسيحيني مثل ما جاءـيعن Christchurch حن إذا نريد أن نرتجمـن
أي مدينة الكنيسة  Christchurchمها أي مدينة الكنيسة ـمها بدقة ترجـي الـمؤلف لـم يرتجـيعن النص
أو كنيسة الـمسيح مثل ما  ما كنيسة الـمسيحينيـليست مدينة الكنيسة وإن Christchurchلكن 

وتؤمُن باهلل ورسولِه  -ي بلد كنيسة الـمسيحيني ـي النص الـمنقول من الـجفر العلوي فـمنقولة ف موجودة
ليس ي بلد كنيسة الـمسيحيين ـفصلى اهلل عليه وآله أمم أراضي واسعة هاجرت إليها خالئق كثيرة 

ي أرض  تسمى ـفوتعظم راية الـمهدي عالياً بعيدًا عن بلد مجمع البحرين العظيمين الـمحيطين باألرض 
يرقى الـمهدي أسبابها دهم جباٌل عظيمة تشطر بلأرُض األوك أهلها أعاجم فيهم خير يقرءون الكتاب 

 - منطقة نيوزلندة كثرية الـجزائر - ي بحريها وهي فوق المئاتـفويفتُح كل الـجزائر الكبيرة والصغيرة 
ي زمن  ـوال ينام إال ف الذي يستيقظ قروناً  -اليابان  - ي بلد الزالزلـأطيب عترتنا وأبر ذريتنا فويقوم 

بسبب صحف عدله وجوههم كالـمجان الـمطرقة ومثلهم بالُد َولي آُل البيت فيعرُف أكثرهم فضله 
وزمانًا وهان سم ملكها كوريو ترى الظلم أهوانًا وبالد وراء البحر األصفر أسمها كاالصين البعيدة 

بزمن  ليس  هذه قبل قيام ولينا  رتكميي جز ـيتعلمون اإلسالم فنهرها الرجل الصنم الـمعبود من دون اهلل 
من ويغر الدجال بالـخبز والذهب إال من رحمُه اهلل لكن أكثرهم يركبون ركب الـمسيخ الدجال كبيرًا 

قومًا كأن وجوههم الـُمجان الـُمطرقة يزرعون كثيراً أُرزاً ليس عنده حكمة من بالد الـحكمة كأني أراهم 
ويصنعون آلة الـموت األسود ي الـمجروح على الـمقتول يمشيكون عندهم استحرار قتل حتى وحبًا 

 -ي الكتابة ـوهنا انقطاع ف - إالمثل بلد الزلزال الذي ال ينام والـموت األحمر وال يرون ريحها الكريه 
علم الغيب فضحك عليه السالم وقال يا بني قد ُأعطيت يا أمير الـمؤمنين فقال رجٌل من آل البيت 

  :ي كالمِه فيقولـى أن يستمر فـإل - إنما هو تعلم من ذي علمليس هو بعلم غيب 
ى الشام ـفيهزمهم ثم يسيُر إلى نوع  من الُترك ـفواهلل إنه لقادٌم وإن أول لواء يعقدُه الـمهدي يبعثُه إل
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يبعث بعوث ، ي الصينـى حيث قال جدُه صلى اهلل عليه وآله تعلموا ولو فـفيفتحها وله بعوُث ود  إل
وهناك يروح قبلُه بزمان ِقَبُل الـمهدي رجال ميم ورجال نون ورجال حاء ورجل البحر  موفيهود 

حتى يرفع  يناديذوقون البالء زمنًا يقترب من خروج مهتـجدون حجرًا عجيبًا فيه كالم لكن مسلميها 
 ءأسمهم خام باحق رجال ولكنه يغزو الهند والتبت ويعيد العدل ويكلم الناس بالعدل رايًة كبيرًة هناك 

فاء نان أهلكهم الوثن والقتل والظلم ويخاطب بالـحق بالداً تقول ما يهلكنا إال الدهر أسمهم كلمتان 
لكن الشعب يعبد  -تاي هو تايلند  - ومثلهم شعب أسمهم تاي يسبق الـمهدي إليه مسلمون كثيرون

مثل ذي الخلصة ثالثة حروف مثل ُهبل والنصُف األسفل من هذا البلد يرفع راية اإلسالم قبل  صنماً 
ي األرض يرون موتًا وذبحًا وهواًل حتى يخرج إليهم ولي اهلل ـالـمهدي بزمان لكنهم مستضعفون ف

ين فيكونون جنودًا ُيحبون الـحق ويحبهم الـحق وينقذ الـمهدي من القتل والظلم مستضعفين آخر 
ومن مثُل حرف شين ي بالد  عندها جبٌل كبير ـفكأهل الصفا أو أهل الصفة يوحدون اهلل لكنهم فقراء  

والكاذبين على اهلل ُيحرفون سليمان عن موضعه وترسوا مراكب وأقرب سفينة ِقَبل اد الوثن ظلم ُعبّ 
الطائرة وأهلها طيبون  الـمهدي عند أرض نخيل  ومياه  وتالل أسمها سنغافور يركب لها الـمهدي جبالهُ 

ي أرض السند ـفويُعز اهلل بالـمهدي مستضعفين كثيرين ي اإلسالم ـيحبون السالم ويرونه حقاً فهادئون 
ويناُل ذبحهم قاتل اسمه ابن سنك وقد سبقُه الدين منصورًا بصوت  طائر  غرَّد لهم بالقرآن والهند 

واد وال َحَزن وال عال وال  الفال يبقى سهٌل وال جبل و بعُث الـمهدي أهل نيبال بين ثنايا أوعر الـجبال 
 وال بالد صحرا أو بالد شجر إال وللمهدي بها بعوث أو سبح - ي أرض صعبةـَحزن يعن -بالد 

فال يأبى إال رجٌل سيسمع فمن صدق َسِلَم وَغَنم ومن كذبُه جادلُه بأعذب الـحجة والكلمة وضيافة 
 .َسَلمي آخرِه ـفال ربح دنياه وال فأو عبٌد حقت عليه الكلمة ابن مريم 

وواهلِل لو شئُت أن أسمي أعداء الـمهدي بأسمائهم  :ي الـجفرـأيضًا ف 909 :ي صفحةـويأتينا كذلك ف
فيُبَعُث به الدين ألومأت ، لسميت وأن أومئ إليهم بأعيانهم يوم يبعثُه اهلل فيبعث به الدين ألومأت

مكتوٌب هنا  - ألُمَّة حبيب اهلل ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وسلمفاعلموا معاشر الناس أنه هدية اهلل 
 قد نصبه لكم ولياً فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه واعلموا أن اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم 

وعلى األعجمي والعربي ر وللدين إمامًا فرض طاعتُه على البادي والـحاضوعلى األرض ملكًا وخليفة 
والسند أال أنه سيٌد على العجم والديلم ويتبعُه منكم ويحاربه ُكثُر وُيحاربُه ُكثر ويتبعُه من األولين ُكثُر 

 - ى األوربينيـجليز وإلـى اإلنـى األمريكان واألجلس يشري إلـاألمارك يشري إل - واألمارك واألجلسوالهند 
أمره ملعوٌن من خالفه مرحوٌم  نافذٌ  واألبيض واألسود جاٌد قولهُ واألمارِك واألجلس والصغير والكبير 
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اللهم والي من وااله وعادي من عاداه وانصر ، من سمع منه وأطاعـمن تبعُه وصدقه قد غفر اهلل له ول
هلل عزَّ وجل نور من اال، من نصره وأخذل من خذله والعن من أنكره واغضب على من جحد حقه

ي حكمِه يهدي اهلل به ويأخذ بحق اهلل من كل خلق اهلل وبكل حقٍّ هو آلل البيت ـوفمسلوٌك فيه 
مين والغاصبين والـمعاندين والـمغضوب ـواآلثمين والخائنين والظالويجعلُه اهلل حجًة على الـجاحدين 

ولـم ‘ راية  له مرفوعة ولم يكن اهللحتى ال تخلو أرض اهلل من مين ـعليهم والضالين من جميع العال
ي األرض إال واهلل ـليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما من قرية  ف يكن اهلل

إني أبين لكم وأفهمكم يبعث اهلل معشر آل البيت ، مصدقها وعده عطاًء بإيمان أو إهالكًا بتكذيب
غالب كل قبيلة من أهل و فاتُح الحصون مين ـالـمنتقم من الظال إال أنهمن ذمُه اهلل ولعنه ـمهدينا عدواً ل

مشيٌد ألمر اهلل آياته فافهموا إنه رشيٌد سديد ، الشرك وهاديها لدين اهلل وال غالب له وال منصور عليه
 ويقذف باطنها نارًا وترمي السماء شهبًا وجبااًل وُنحاسًا وحديدًا ويلٌ  زلزااًل عظيمايزلزل اهلل له األرض 

بالجانب الغربي من مشرق اإلسالم يرى أهل الـمغرب هوالً  - ؟من هم الـمكذبون - يومئذ  للمكذبين
 وُتخِرُج العذراء من خدرها وتسمع الجن واإلنس قرقعة وصدامًا تهتز له الدوائر وتنحرف الـمحاور

طبعًا هو  - رجالهاوُتحشُد نسائها وتهرُب وتنثقُب طبولها وُتصم أسماعها ي جوفها ـويبكي الـجنين ف
ي طبعت بعد أحداث الـحادي عشر من سبتمرب الـمؤلف يقول الكالم هنا عن ـي الطبعة التـفي كتابِه ـف

  .أحداث الـحادي عشر من سبتمرب
هي الواليات الـمتحدة األمريكية ي غرب الـمشرق اإلسالمي ـألنه يقول أن الـمراد من هذه الـجهة الواقعة ف

يعين أهل  - يومئذ  للمكذبين بالجانب الغربي من مشرق اإلسالم يرى أهل الـمغربويٌل  :هكذا يقول
تهتز له الدوائر  -انفجاراً  - وتسمع الجن واإلنس قرقعة وصداماً  -خيفاً ـشيئاً م - هوالً  -تلك الـجهة

ا قسمها كمحاور الـخري والشر  ـم - وتنحرف الـمحاور -حاور الناس ـدوائر الدول م - وتنحرف الـمحاور
ي ـتهتز له الدوائر وتنحرف الـمحاور وتخرج العذراء من خدرها ويبكي الجنين ف -ي وقتِه ـبوش ف

فقد أعذر اهلل لألرض إعذارها جوفها وتصم أسماعها وتنثقُب طبولها وُتحشُد نسائها وتهرب رجالها 
}يَا أَيُّهَا النَّاسُ  :إن شئتم وأنذرها إنذارها وبدا النجم الثاقب يرونه أهل الـمشارق والـمغارب واقرءوا

 وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ وَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ * وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَ
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ُكلُّ  - هنالك يخنس الـمجادل شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِريِ{
هنالك يخنس الـمجادل الكذاب ويتحير أولوا  -هناك قراءتان  ريد تُقرأ وكل شيطان ُمريدشيطان  مَ 

يمحو اهلل بالـمهدي كل الـهرج والـمرج ومن بايع ، األلباب فال تشكوا وال تجحدوا فقد جاءكم الفرج
صحابِه األرض وألي وقت  واحد ليٌل أو نهار وُتطوى له ـي كل زواياها فـفإنما يبايع اهلل تراُه األرض ف

تعلم أنه جاء زمُن ي جحرها ـن األرض ويخفض له كل مرتفع  حتى النملة فيرفع اهلل له كل منخفض  م
وجيوش ولو كانت وراء الباب بحاٌر وأنهار وما يكون من باب  مغلق إال يفتحُه اهلل للمهدي ، ولي اهلل
ال تعرفون مثلُه اليوم أترون النسر والصقر والبوم وكل الطير مثلها  سالح -وقعقعُة  - وقعاقع

أترون النسر والصقر والبوم وكل  -هذه أسـماء الطائرات  - تقذُف السحاب نارًا وأهواالً وبأسمائها 
تقذُف السحاب ناراً  -اء الطيور ـمـحمل أسـمائها والطائرات تـمثلها وبأس - الطير مثلها وبأسمائها

وأهوااًل وما كان من سحاب  صعب فيه رعٌد وبرق فصاحبكم الـمهدي يركبه يعلمُه اهلل فوق ما تعلمه 
ودعاوى رؤوس على أبواب جهنم وكالٌم ي الكتاب ـويكذب الكذاب فالذي عنده علٌم من الكتاب 

 - عالم الـجديد وما هو بجديدويرون الـمتكلم به وقائٌل يقول الي كل مكان ـكثير يسمعُه الناُس ف
وقائٌل يقول العالم  -القارة األمريكية الشمالية والـجنوبية ي الواليات الـمتحدة األمريكية ـيعنم الـجديد ـالعال

الـجديد وما هو بجديد وداع  من أرض  يقال لها الـجديدة وما هي بجديدة لكنها قديمة سكنها 
ي ـكم مدينة ف  - سكنها أصحاُب الوجوه الـحمراء -هنود الـحمر ـال - أصحاُب الوجوه الـحمراء

  ؟الواليات الـمتحدة مسبوقة بكلمة نيو
ي ـمي الـجديد اآلن كل شيء  فـي الواليات الـمتحدة األمريكية مسبوقة بكلمة نيو والنظام العالـمدن كثرية ف

وقائٌل يقول العالم  -مي الـجديد ـالعالالـمدن الـجديدة النظام األرض الـجديدة ، أمريكا يُقال له جديد
الـجديد وما هو بجديد وداع  من أرض  يقال لها الـجديدة وما هي بجديدة لكنها قديمة سكنها 
أصحاُب الوجوه الـحمراء وأسم الرجل منهم أحمر يعرفهم بعوٌث يسلم ملوكهم هلل يعبرون بحر 

وال يقلع جذورها ولكن ـمسيخ الدجال التي يحرق فروعها الالظلمات ويزرعون الشجرة الطيبة 
ذلياًل يعيش ليعلم أنُه مقهوٌر يحارُب من األرض العظيمة كل بذور  غرسها صالحون إال ما شاء اهلل 

فيعلم أقوامًا ال ، م أقوامًا ال يتأثملكنه جلَّ جالله ُيضل من يشاء فيعلّ وكذاب وأن األمر هلل جميعًا 
مس العورة وعمل صنم  لها يسيرون وراء كذاب إسرائيل ـمن ليتأثم أحدهم من الذنب وال يتحرج 
ى جهنم يركب مركب ملوك وأمراء جعلوهم حكامًا على رقاب ـويكون منهم أئمة الضاللة والدعاُة إل

فأكلوا بهم الدنيا واهلل لو شئُت لسميتهم بأسمائهم وآل فالن وآل النون وآل العود والـمتبرك 
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مصر والقاذف بالكالم والصادم بالنار والفاتن بالفتن ومنهم الـملُك والَقيُل متـمتيمن والـمتعرف والـوال
ويعوُد مع ي زمنهم يضيُع الـمسجد األقصى ـوالزعيم ف والرأس والوالي -ي سلطان ـقيل يعن - واألمير

قبله لقاضي إسرائيل مع قاضي القدس لكن إسرائيل تعلو بالفساد وجمع ابن مصر صحابي مصر 
والنفير والنار والعرب ُغثاء كغثاء السيل كما أخبر رسول اهلل فيخرج صاحب مصر من خفاء  وصمت  

والديُن  الدنياو يمهد للمهدي وإنما الناس مع الـملوك وينادي بالثأر الثأر طويل ويفتح كهف األسرار 
ى لهم حتى يخرج لهم مهدي آل البيت بعدما يزلزل اهلل أرض الـحمر الـمسروقة مع الغرباء فطوب

ي ـمن تحنف في نجوم خمسين ليست فو  لويتمنى الناس العدل ويُعلي اهلل شأن ُمَحمَّد ُيظِهُر بال
ي خطوط الدرع تبلعهم جميعاً ـلكن نجمة بني إسرائيل المرسومة فالسماء إنما هي باألرض العظيمة 

د اآلخرة لهم الذي يسوءون فيه وجوه كل العرب وتبكي أمٌَّة خالفت رسولها وأطفأت بيدها زمان وع
وال ، لتنتظرهُ مريم بن  مصباحها وال تتفرق األرض الـجديدة وما هي بجديدة وإنما تعتصم بالـمسيح

لتنتظرُه مريم بن  وما هي بجديدة إنما تعتصم بالـمسيح -تبقى متوحدة  - تتفرُق األرض الـجديدة
جل تدجياًل ويكذبون على اهلل فما اتخذ اهلل من ولد  وما كان معُه من إله ولكن الكذاب الدجال يدّ 

الـمدائن الـخمسني الواليات  - ويربط الـمدائن الـخمسينويزين القواطع الـخمسين بزهرة الـحياة الدنيا 
ويسمونها بالُد  مينـظاللوعلوًا لي األرض ـبحبل بني إسرائيل اآلتي من حبل صهيون يبغي الفساد ف -

ي ـأمشاج يعن - وبني إسرائيل يجمع أمشاج الناس على لغتهماألمارك ويكون قائدها مع بني إسحاق 
يجمع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم بدعوتهم وتتم ببالد  -الذين كونوا أمريكا األخالط الـمختلفة 

األمارك الفتنة بعدما ُنشرت النعمة أو بعدما َنشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم الدنيا 
ي مدائنها وأزقتها وشعب شعابها وهتك عرضها ويظهُر عندهم دين جداول نعمتها ورتع إبليس فـ

ي خضرة ـي النعمة غارقين وفـلعطشى العيش فيصبحون فالظهيرة وغرور وسراُب  تشهواإبليس 
ى كنف  ـإلي ظل سلطان خبيث وأوتهم الـحال ـعيشها فكهين بعلومهم فرحين قد تربعت األمور لهم ف

راغٌب ال ذاهب فهم ُحكاٌم على أطراف األرض يعرفون ما يجري فيها للدنيا فقط مطالب غير غالب 
البحار كاألعالم وجوار  بتكون لهم عيوٌن تتلصص من فوق السحاب و ي مسارات الطول والعرض ـف

وترمي كالقصِر لَـَهباً ، بهيئة ماء  وتراب تنشر نشراً وترمي كالَقَصر وترمي كالقصِر لـْهباً يخزنون النار بها 
ُتهلك بشرًا وتهدد غضبًا الـمستضعفين ، وتفرُق األمر فرقًا أو ِفرقًا وتطمس الـخير طمسًا فتنًة وقدراً 

فيلعنهم بما عصوا وكانوا غير مسلم  أو مسلمًا حقًا ويجعل اهلل حجتُه على بالد األمريك ي األرض ـف
ُعتوًا وُغلوًا وال ينتهون وتعلو إسرائيل برجال  منهم ي األرض يفرحون ـوال عن منكر  يتناهون وفيعتدون 
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منهم األشد ي األرض ـيبغون الفساد ف -العرش األبيض هو البيت األبيض  - يملكون العرش األبيض
من هو أشد منه أولم يعلم أن اهلل قد أهلك من قبلُه من القرون بغيًا على من يقول ُمَحمٌَّد رسول اهلل 

من فوق السحاب ي بالد األمريك ـوينزل الـمهدُي ف وال ُيسأل عن ذنوبهم الـمجرمونوأكثر جمعاً قوة 
هدا ي الظالم كالقمر والنجوم ويهد اهلل بالد األمريك ـي بضع قباب من نور الشمس لها نوٌر فـف

الـجديد أسٌم كثيٌر عندهم ويبقى  ،بالدًا وشعوباً ي أمواهها ـي جوفها والطوفان فـتأكل األرض فوخسفا 
ي ـأمر اهلل قرونُه فبالكذب والذهب تضيُع هباًء منثورا منهم جديٌد وجديٌد وُجدد عبرٌة لـمن يصنُع 

لكان منتهاه كقارون وهو من قوم موسى فال تعجبون فإسرائيل فتنُة ولوال ميعاُد اهلل الـجهد والتعب 
فما كان له من فئة  ينصرونه من دون اهلل وما  ي باقي زمنها الـممتد فخسفنا به وبدارِه األرض ـاألرض ف

ى األرض فمثلُه َمَثُل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ـكان من الـمنتصرين ويـخلد الكذاب الدجال إل
ويقُص أهل الكتاب ، هم يتفكرونعلذلك َمَثُل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص تتركه يلهث 

الـحق أنه ولكن علمنا من الكتاب ى أقاصي األرض ـبحر ومن آخر األرض إل إلـى أنه يملُك من البحر
ن األرض ثوب الباطل ويرفع سيف الـحق ولوال وعُد اهلل لقتلُه الغم حتى يخلع الـمهدي مال يظهر 

ومن أدنى ى البحر الصغير ـبخروج مهدي آل بيتنا فيملك الـمهدي بالـحق وللحق من البحر الكبير إل
تؤذن ال ، ويُذُل اهلل األمريك كلهمي أسباب السماوات واألرض ـى أقصى األرض ويرقى فـاألرض إل

مريم بن  مخالفًا إال منتظروا الـمسيح لـها منـهموال يبقى ي كل أرضهم ـمحمد رسول اهلل ف إله إال اهلل
، من صانع العجلومن طابت لهم الـخديعة يعاهدون الـمهدي عهدًا ويجزي اهلل الـمفترين ي عدلها ـف

وكذلك نجزي ي الـحياة الدنيا ـإنَّ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضٌب من ربهم وذلة ف تقرأزُلَـٌم 
ويسير الرعب بين يدي مهدينا ال يلقاه عدٌو إال هزمهم بإذن أيام الغضب يحوطها العجب و الـمفترين 

ينشدون ن وال  قلوبهم محشوة إيمانًا حشو الرمانة من الحب فتخرج إليه أربعون راية من أربعي اهلل
األرض األم  - فيملك األرض األملى من عاداهم العدل والصدق فيدفعون له الوالية وينصرهم اهلل ع

فيملك األرض األم كلها وما بعدها  -ها باألرض األم ـهم يسمون، ي الواليات الـمتحدةـمراد منها يعن
كلقمة ي قلب الـماء  ـوأبنها التائه ف -جاه كندا ـجاه الشمال باتـبات - ي جبال  عظيمة الثلوجـألف ميل وف

فيملك األرض األم كلها وما بعدها ألف  -أبني معناها ى هذه الكلمة ـوسأعود إل - الـخبز الـمحبوبة
ي أهل ـيعن - أهلها، ي قلب الـماء كلقمة الـخبز الـمحبوبةـي جبال  عظيمة الثلوج وأبنها التائه فـميل وف

ليس   -قبيل واحد  - فيهم خيٌر كثير وهم قبيل -ي هي كلقمة الـخبز الـمحبوبة ـهذه الـمنطقة الت
من قوس قزح تنبع ال إله إال اهلل  -ختلفة ـفيها شعوب مباعتبار أن األرض األم  - كأخالط األرض األم
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ي أرض  ـيرفعون منارًة فوبيت الـمقدس قوٌم من مصر ويسبق منادي السماء بالـمهدي قلوبهم بُيسر 
منادي السماء بالـمهدي قوٌم ي الـجود أسمها حروف قبيلة كندا ،، ويسبق ـواسعة الـخير كأنها النهر ف

ي أرض  ـيرفعون منارًة ف - ؟أين يقطنون، مصريون وفلسطينيون - من مصر وبيت الـمقدس يرفعون منارةً 
أسمها حروف قبيلة كندا فيها كنوٌز  -أرض كثرية الـخريات  - ي الـجودـواسعة الـخير كأنها النهر ف

أسمها حروف قبيلة   -ها قبيلة ُكندة ـئل العرب يُقال لحروف قبيلة كندا هو عندنا قبيلة من قبا - عظيمة
وهي قبيلٌة فُتقرأ ِكندة وتُقرأ ُكندة ماء الكوفة ـأسٌم من أسوهناك من يقرئها ِكندة وإن كان ِكندة  - ُكندة
أرضها مقطعة مثل قواطع أسمها حروف قبيلة ُكندة فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بالد األمريك  -عربية 
ى ـإلما اإلشارة ـجدون ربـم - ي مجدونـف ي كل اتجاه  تذهب بعدما يـحاربون الـمهديـاألمريك فبالد 

وال يذهب عنهم الورع  -ي فلسطني ـجدو فـي وادي مـفي يتحدث عنها اإلسرائيليون ـجدون التـمعركة هرم
وعند قوم   -هنا مكتوب وآله وسلم  - إال بعد الفتِح من رجال آل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم

وأوسط بالد األمريك ى الوادي الـمالح ـيقال لهم األزتك يكوُن للمهدي رايات هدى ويغدو إل
ي جبال ـى جيرانهم فـونور إلويكون له بعوث هدى الكثيرين جدًا يومئذ  باألرض ويتركهم وما يختارون 

ي بحر  كبير بين البحرين ـوقبائل الجزائر الكثيرة في الشاطئ الغني ويعرفه كل شعوب ـوفالبركان 
وال لكن أخالقهم تعصي البتول الذين يعبدون العذراء وكنوزهم عذراء عند بالد األمريك الـمحيطين 

ي جزائر  ـفحتى ُيشرق أمر اهلل وال يمضي ساعة الليل والنهار ، حتى ُيشرقيمضي ساعة الليل والنهار 
  :إن شئتمكثيرة وناس كثيرة واقرءوا 

}هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  :واقرءوا إن شئتم }وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا{

ي األرض  ـم اهلل فويعلم شعوباً وقبائل ذرأهيعلمهم الـمهدي قرآن اهلل  عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ{
يهود يحارب النور الـحق فيها ي بالد جوينات وغرناطات ـكثيرين كالحب ذي العصف والريحان ف

الذين يهديهم اهلل لنورِه وأمره واهلل غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال وعبدة الصليب أعاجيب 
هر ـن - يدعو للحق فيها مغاليسأسمه أمازون وال غالب ألمر اهلل عند قوم  لهم نهٌر عظيم ، يعلمون

وال غالب ألمر اهلل عند قوم  لهم نهٌر عظيم أسمه أمازون يدعو للحق فيها  -ي الربازيل ـاألمازون ف
اللعبة  - ي أرضهم فقرًا وال يعلو لهم أسٌم إال باللعبة السارحةـمغاليس والظلم يفتُن ظهرًا ينشُر ف

وال يعلو لهم أسٌم إال باللعبة السارحة  -مُه بكرة القدم ـيعلو أسإن هذا البلد ، ي كرة القدمـالساحرة يعن
ويعزفون الـمعازف أضعاف بيضة نعامة كرة من جلود ينصبون ألجلها الرايات مثل يمرح رجالها خلف 
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  :واقرءوا إن شئتم، ويرقصون رقص األحباش
ي األموال واألوالد كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباتهُ ثم ـإمنا احلياة الدنيا هلو ولعب وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ ف}

أصحاب بواكي ويكون القوم هؤالء  {وكان اهلل على كل شيء مقتدراًيهيج فرتاه مصفراً ثم يصري حطاماً 
ي أرض االستواء وأرض مثل ـوفي أرض اإلسراء ـفالذي يعزُه اهلل ومصائب يدفعها بيعتهم لولي اهلل 

أوصافها جنوبية ـهذه بلدان أمريكا ال - وهي أرض النهر الـمزداناآلنك واألرض التي ال ساحل لها 
ولو كان باهلل يؤمنون وبالد نهر الفضة وكل جيرانهم  - واضحة ما عندي وقت أن أقف عند كل كلمة

يحمل لهم النور وكأني أرى كل أرض  ال تعبد بقالع  من نور لهبط عليه الـمهدي رجٌل في جحر ضب 
تمام يقضي اهلل على يديه فيصلي خلف مهدينا منتظرون وأقلون البن مريم وهلل هم مسلمون اهلل 

والعمل فإن تكفروا بما يرضي اهلل عنكم من القول استبشروا وبشروا بكل أرض اهلل اإليمان واإلسالم 
بإمرة والتسليم عليه ى بيعتِه ومواالتِه ـوالسابقون إلي األرض جميعًا فلن يضر اهلل شيئا ـومن فأنتم 

  :يقول - وهو وليكم بعد اهلل ورسوله وآل بيتِه صلى اهلل عليه وسلمفقد فازوا فوزاً عظيما الـمؤمنين 
ى ـهذه الكلمة بـحاجة إلقلت ، مام التفاصيلـم ينقل تـوإال ل -ى هنا انتهى رٌق نقلُت ما أمكن نقله ـوإل

م الـحديث عن ـي يوم غد وأتـالبقية إن شاء اهلل أكملها ف، بقيت عندنا بقية والوقت سار بنا كثرياً توضيح 
وإال فتتمة الـحديث عن الـجفر تكون إن شاء اهلل ي يوم غد ـأكملُه فالـجفر إذا استطعت أن أكمل الكالم 

  .ي الـحلقة الثالثةـف
وما فيملك األرض األم كلها  :يتحدث عن الواليات الـمتحدة األمريكيةهنا وهو يتحدث عن األرض األم 

ى ـما إشارة إلـي جبال عظيمة الثلوج ربـوف، جاه كنداـبات - بعدها ألف ميل في جبال عظيمة الثلوج
األرض األم كلها وما فيملك  -تحدث عن أم يابن األم هو ، ملك أيضًا أبنها التائهـاألسكا وأبنها وي

تعبري  - ي قلب الماء كلقمة الخبز الـمحبوبةـي جبال عظيمة الثلوج وأبنها التائه فـبعدها ألف ميل وف
قال بأن الـمراد ، صاحب الكتاب قال وقوله دقيقحمد عيسى داود ـهو م ؟ميل جداً لكن ما معناهـي جـيعن

، نوهنولو ـقال هو الـمقصود منها هي جزائر هاواي والي قلب الـماء كلقمة الـخبز الـمحبوبة ـوأبنها التائه ف
  ؟معنـىـكيف استخرج هذا ال،  منفصلةلكنها بعيدة جزر صغرية هي تابعة للواليات الـمتحدة األمريكية 

هو ذكر ، جزائر الساندوجـأسم هذه اجلزائر تسمى بكلقمة الـخبز الـمحبوبة ،  جزر الساندوجـها معروفة بـألن
 نوهنولو ـيعين هاواي أو جزر الي أن قولُه وابنها التائه يف الـمياه كلمة الـخبز الـمحبوبة ـويقين :هذا الكالم قال

ي ـأسم معروف ف، وهو جزر الساندوجم شاع مسمى عنها وال يزال يتداوله البعض ـي التاريخ القديـيقول ف



 1ح  ملّف الظهور والجفر 

11 

هذه الـجزر الصغرية ، جليزيةـي الـمراجع اإلنـي الـمراجع الغربية وفـفلقضية أنا تتبعت حقيقة هذه ا، التاريخ
 ةمأخوذة من نفس لغة أهل الـمنطقهاواي هو هذه التسمية ، جموعة جزرـم نوهنولو ـجزر هاواي وجزر ال

  :هاواي يقولونجليزية ـي القواميس اإلنـي نصاً فـهاواي يعين تعن، هنولونو أيضاً ـوال
 God brith into the open space مة ـهذه الرتج، ي الفضاء الـمفتوحـفهي ـيعين النَـَفُس اإلل

ي الـمكان اآلمن الـمكان الـمستور لكن ـيعن  Place of shelter هنولونوـوال، جليزية لكلمة هاوايـاإلن
حار ـجيمس كوك ب، جزائر الساندوجـماها بـأول من أكتشف هذه الـجزائر هو س، حليةـهذه تسميات م

ي اليوم الثامن ـميالدي بالضبط ف 2224 :ي سنةـفي أكتشف هذه الـمنطقة ـي ومستكشف بريطانـبريطان
 2224 :ي اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاين سنةـف، عشر من شهر كانون الثاين من شهر يناير

جزر  Sandwich islandsاها ـمـهذه الـجزر وسأكتشف هذه الـمنطقة ي جيمس كوك ـالبحار الربيطان
  ؟ماها بـهذه التسميةـِلماذا س، الساندوج

جون مونتيغو كان ، هو جون مونتيغومول هذه الرحلة ـم، مول الرحلة االستكشافيةـهذه التسمية مـماها بـس
ي منطقة ـالـمعنـى لساندوج الكلمة األصلية ساندويك وهي ف، ي بريطانياـحاكم منطقة تسمى ساندوج ف

وقريبة تبعد حدود مئة ميل من مدينة لندن ي الـجنوب الشرقي ـي تقع فـالت (كنت)مدينة ، حالياً  (كنت)
ي مدينة  ـفاآلن منطقة ساندوج موجودة ، ميل 28ما بينها وبني ميناء الدوفر حدود ، من ميناء الدوفر

مثالً  وهذه صورة حديثةمنطقة ساندوج ـمة لـمثاًل هذه صورة قدي، هذه صورة من هذه الـمنطقة، َكنت
ميل من ـوهذا منظر ج، ي مدينة َكنتـي منطقة ساندوج فـهذه بوابة معروفة ف Barbican gate :هذه

من نفس هذه صورة أخرى أيضًا ، ي منطقة ساندوج هذه صورةـي مدينة كنت فـف stour ،stourهر ـن
ساندويك ، كلمات التينيةى  ـساندويك وتعود أصول الكلمة إلها ـم لـاألسم القديمنطقة ساندوج ، الـمنطقة

ى ـتبدلت كلمة ساندويك إلمرور الزمن ـوبوهي منطقة ساحلية  يعين القرية الرملية sand villageي ـتعن
  ؟أما ما هي عالقة ساندويج بالـخبزساندويج 

، لجون مونتيغو الذي كان إير مُه قبل قليل ـوالذي ذكرت أسحاكم هذه الـمنطقة حاكم منطقة ساندوج 
ي هذه الـمنطقة درجة ـدرجة من درجات النبالء كان إيرل في ـيعنهو منزلة اجتماعية أو منزلة حكومية  رلإي

كان مغرماً ،  ي هذه الـمنطقةـدرجة من درجات النبالء ف، مثالً  من درجات النبالء مثل ما نقول مثاًل دوق
ذلك يأمر خدمُه بأن يأتوه بقطع جد له وقتًا للطعام لـهار يلعب قمار وما كان يـليل ن، بالقمار مقامر

ى ال ينقطع عن مواصلة اللعب لعب القمار ـحظة وأخرى حتـحشى باللحم بني لُـ يخفيفة من الـخبز 
يضًا كان ـخه بأنه أي تأريـويذكرون فهاره ـليله ونهذه األمور ـواالنشغال بشرب الـخمور والنساء كان مشغول ب

ال خية ـهذه قضايا تأريمن أتباع حركة ُعباد الشيطان على أي حال ي ـمن مؤسسي حركة الدين الشيطان
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ى الـمدينة ـميت ساندويج نسبًة إلـس طعمةحشى باللحم واألـي تـفسميت لفائف الـخبز الت، هاـعالقة لنا ب
ما أنتقلت ـوإن، ال توجد فيها داللة على الطعامجليزية ـوإال ال توجد داللة لكلمة ساندويج هذه الكلمة اإلن

فصارت ساندويج انتقلت هذه ي كانت ساندويك ـالتمن أسم الـمنطقة من منطقة ساندويج التسمية 
أنتشرت هذه الطريقة من ي كان يأكلها جون مونتيغو ـالـمحشوة باللحم التهذه لفافات الـخبز ـالتسمية ل

  .الطعام فسميت ساندويج
حكمها هذا الرجل ـي يـسم الـمنطقة التساندويج تيمناً باـماها سجيمس كوك الذي أكتشف هذه الـمنطقة 

هذه الـمنطقة ساندويج بسبب ـلمة ـفكانت التسمية القديجون مونتيغو باعتبار أنه هو الذي موَّل الرحلة 
حولت كلمة ساندويج ـوتالذي موَّل هذه الرحلة االستكشافية ي ـالربيطان لار وهذا النبيالعالقة بني هذا البحّ 

للخبز قطع الـخبز الـمحشوة باللحم أو بأي ، لـهذا النوع من الطعام ؟عنوان اآلن معروف ألي شيء  صارت 
ألنه بعيد عن  - ي قلب الـماءـوأبنها التائه ف :ي الـجفر العلويـميل هنا فـنوع  آخر من األطعمة والتعبري ج

ها ـألن ؟بوبة لـماذاـحـهي لقمة خبز لكنها م - كلقمة الـخبز الـمحبوبة -يدة عجزائر جزائر بـأمريكا هذه ال
 ليس هم يعين من جنس  واحد، هؤالء هم قبيل - أهلها فيهم خيٌر كثير وهم قبيل -حشوة باللحم ـم

ي ـالت - وهم قبيٌل ليس كأخالط األرض األم -ي الواليات الـمتحدة األمريكية ـأخالط كما هو الـحال ف
  .إذا صحت هذه الشروح وصحت هذه البياناتهي الواليات الـمتحدة األمريكية 

ي ال أملُك الـحقيقة وقتاً أن أقطع الربنامج ـلكننالوقت طال بنا وأتعبتكم كثرياً مع اعتذاري من طول الوقت 
، ى حلقات كل حلقة ساعةـقد يقول البعض ِلماذا ال يقطع الربنامج إل، ى حلقات لكل حلقة ساعة مثالً ـإل

ممنا بقية ـى اآلن ما أتـإل، أجعل الربامج دائمًا طويلة ًا لكثرة مشاغلي لذلك أناالـحقيقة ال أملك وقت
ونتحدث عن حقيقة ي يوم غد نُكمل ماذا قال الـجفر العلوي ـفبقية الـحديث إن شاء اهلل ، الـحديث

بانتظارِه صلوات أبوابكم ونـحن خربنا بأن الـمهدي على األبواب سيطرُق ُـ يوالـجفر العلوي  ،الـجفر العلوي
  .اهلل وسالمه عليه

  :نفس الـموعد وبرنامجي نفس الوقت نفس الشاشة ـميعاً لقاءنا غداً يتجدد فـأسألكم الدعاء ج
دمتم على واليته وأصبحتم وأمسيتم الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه بن  الـحجة
  .ي أمان اهللـحبته صلوات اهلل عليه أسألكم الدعاء فـعلى م



 

 

 احللقة الثانية

 مستخرجات اجلفر العلوي وعصر الظهور الشريف / اجلزء الثاني

 
سالٌم من اهلل عليكم ورحـمٌة وبركات أيها الـمنتظرون إمامهم أحباب عليٍّ وآل علّي، الـحلقُة السابعُة 
والعشرون من برنامـجنا الـُحجَُّة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، والـحديث فـي 

 عشرون جواباً لسؤال  يهمنا جـميعاً: هذه الـحلقة يأتـي تِباعاً للحلقة الـمتقدمة وهي السادسة وال
 هل نَـحُن فـي عصر الظهور؟

آخُر شيء  كنُت منشغالً بِه فـي الـحلقة الـماضية النصوص التـي نقلها الكاتب مـحمد عيسى داود فـي كتابِه 
جفر الـمفاجأة من كتاب جفر عليٍّ من الـجفر العلوي، بقيت لدينا بقية أُتـمها ثـم أعرُج للحديث عن الـ

 العلوي.
يـجمُع الروم راياِت غدر  لولدنا فـي الـجفر العلوي:  984هذا هو كتاب الـمفاجأة بني يدي الصفحة: 

الـمهدي لكن اهلل عزَّ وجل راعيه وهو يدُه التـي يبطش بها يستدرج اهلل له الروَم من أساء منهم وخان 
إشارة إلـى  -  غضبُه يوم وادي مجدواألمانة ومن أحسَن أحسن اهلل له ُيجازون بنياتهم ويسلط اهلل

على جمع  مهزوم  يولون الُدبُر بعدما يعذبهم اهلل شهرًا بالـموت  -هرمـجدون، وادي مـجدو فـي فلسطني 
الـموت األحـمر يُقال لـموت القتل بالسيف للقتل باآلالت الـحادة والـحارة  - األحمر والـموت األسود

بعدما  -، فلربـما يكون موتًا باألوبئة بالغازات السامة وبغري ذلك والـموت األسود هو موت األمراض
يعذبهم اهلل شهرًا بالـموت األحمر والـموت األسود بأيديهم زرعوه وبدمائهم أكلوه فأكلهم وتتغير 
األرض من دمائهم طيوٌر كالجبال ترمي بالنار وبيوٌت من زُبر الـحديد لها طاقاٌت وثقوب ترمي قدر 

لـها طاقات وثقوب طاقات يعنـي فتحات  - ميل وربع ميل هم صنعوها ويسلطها اهلل عليهمميل  ونصف 
وبيوٌت من زُبر الـحديد لها طاقاٌت وثقوب ترمي قدر ميل  ونصف ميل وربع  -هذا الـمراد من الطاقات 

 - عجيبة ميل هم صنعوها ويسلطها اهلل عليهم ويُنِذُر الروم بإطالق سراح موت  فّتاك محبوس بقنينة  
ويُنِذُر الروم بإطالق سراح موت  فّتاك محبوس بقنينة   -الروم يُنذرون استعمال هذا النوع من السالح 

أسمُه الصارخ له صوت الزلزال ويأكل  -يهددهم الـمهدي بسالح  - عجيبة فينذرهم الـمهدي سالحاً 
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رض تـخرُج من مكمن  ومخبأ وتطيُر هام البشر كقذف البركان لـمن رأى البركان ناراً هائلة من باطن األ
لـهذا السالح  - فـي السماء عاليًا جدًا ثم تهبُط بموت  ينزُع الناس كأنهم أعجاُز نخل  منقعر، وله نارٌ 

ال تُبقي وال تذر يُنادي على الروم أنها لّواحٌة لـمن َغدر فيطلُب َمِلُك الروم الـهدنة ويأبى الـمهدي  -
ح الـمهدي على العطاء وال يبقى فـي بلد الروم أسيٌر أال خرج وَعلموا لو إال أن يدخل بلده فُيصالـ

غدروا هّدها عليهم وجعل أعاليها أسافلها، ويقيم الـمهدي بأنطاكيا سنة ثم يسير ومن تبعه على الروم 
ه ال بدعوة  من صالحيهم وانتقاماً ممن قتلوا له رجاالً فال يمرون على حصن  من بلد الروم إال قالوا علي

 .989صفحة:  984هذا فـي صفحة:  - إله إال اهلل فتتساقط حيطانه
وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً أيضاً نقاًل عن الـجفر العلوي:  602فـي صفحة: 

عظيمة أسمها صارخ ويهددون أعداء اهلل بـمعادن كثيرة أخالطاً مثل الدائرة وأشكال كثيرة سهام طول 
سهام طول الـجبال فـي قلبها  -هل هناك وصف أدق من وصف الصواريخ بـهذه الصورة  - الـجبال

لهٌب يخترٌق األرض ويفسد الـماء والـهواء وال يترك حيًا إال أكله كالـحمم يتركُه يغدو رمادًا تذروه 
ن الرياح إن لم تدفنوه وتطلب نساء اليهود الزوج فال يجدونه إال من خارج يهود وال يكون عشرو 

امرأة أمام قّيم  واحد يجتمعون فـي خلة  من األرض يُذلهم اهلل ويضرب عليهم الهوان والـمسكنة فال 
تثور لهم ثائرة إال طعناً فـي الظهر ينتظرون الدجال وهو شرُّ غائب يُنتظر ألوٌف منهم يؤمنون لـهم عقٌل 

  ودين يغدون فـي يوم  وليلة مع سلطان الـمهدي.
والذي فلق الـحبة وبرأ الَنَسم رايٌة هلل معها راياٌت ال ُتطوى صفحة من الـجفر العلوي: وأيضاً فـي نفس ال

منُذ ُنِشرت بأمر اهلل ورجال كأن قلوبهم أصلُب من الـحديد لو حملوا على الـجبال ألزالوها ال 
ن الـمهدي يقصدون براياتهم وسالحهم بلدًة ليهود  إال خّربوها كأن على مراكبهم العقبان تطير ُيحبو 

ِلُمَحمَّد  -مكتوب هنا وآله وسلم  - أكثر من أنفسهم ُحبَّ أصحاب ُمـَحمَّد  صلى اهلل عليه وآله وسلم
هذا فـي صفحة:  - صلى اهلل عليه وآله وسلم يـحفون به يقونُه بأنفسهم يوقنون أن اهلل فاتٌح له ما أراد

602 . 
 الـمهدي تسابيح تتنزل لها األمالُك الغالُ  يرزق اهللأيضًا فـي الـجفر العلوي:  679فـي صفحة: 

الشداد ال يُعلمها إال ُمَعلٌِّم من اهلل أو ال يعلمها إال ُمَعلٌَّم من اهلل يفتح بها قسطنطينية ورومية وبالد 
الصين ويفتح الـمدينة الرومية بالتكبير فـي سبعين ألفًا من الرجال ال يخافون فـي اهلل لومة الئم 

آن ومائهم تسبيح اهلل تحملهُم قباٌب تطيُر فـي الـهواء وأربعمئة مركب من شواطئ طعامهم القر 
الـمسلمين يقبض اهلل تعالـى لهم الريح فال يكوُن إال يوماً، فال يكوُن إال يومين وليلتين حتى يحُط 
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راهبًا كبيراً  فإذا رآهم أهل رومية أحدروا إليهم -يعنـي على باب الـمدينة الرومية الكبرية  - على بابها
عنده علٌم من أسفار خبيئة فإذا أشرف على الـمهدي أحنـى رأسه وقال: والذي أرسلك بما جئت به 
إن صفتك التـي هي عندي أراها فيك وأنت صاحُب رومية، ولو جاءني غيُرك ما أسلمُته الـمفتاح وإن 

ُب لها من رأى أو سمع لك كنوزًا عندنا فيغضب عليه قومه ويسأل الراهب الـمهدي مسائل يُعجِ 
فيقول له الـمهدي بعد ُحسن الـجواب ارجع فيقول: كيف أرجع وأنا أشهُد أن ال إله إال اهلل ُمـَحمٌَّد 
رسول اهلل فيكبر الـمسلمون ثالث تكبيرات فتكون كالرملة على نشز ويفتحها اهلل لوليه وعدًا ناجزاً 

 حضر أوانه. 
هي الصفحة األخرية التـي يـختم الـمؤلف   630و  679صفحة: وآخر شيٌء ذكرُه هي هذه السطور فـي 
 كتابُه بـها، ماذا يقول الـجفُر العلوي؟ 

فتنحدر رؤوس أقوام  للمهدي من كل بالد الروم ويقرأ عليهم كالم وحي اهلل إلـى عيسى عليه السالم 
فتكون ليلة اإلسالم من صحائف خبيئة ُخزانة يهدي اهلل مهديه إليها دون هادي من اإلنس أو الـجن 

واإليمان تُروى خبرها أو َتروي خبرها كل بالد اهلل فـي األرض يرون الـمهدي وجدالُه بالـحسنـى أهل 
فيدخل ألوُف  -يعنـي ماليني  - الكتاب فـي ساعة  واحدة فيدخل ألوُف ألوف فـي دين اهلل أفواجاً 

كبس عليه الكابوس، ُيشِرُب اهلل حبُه القلوب   ألوف فـي دين اهلل أفواجاً وال يبقى على الناقوس إال من
 - فلوال الصالة ما وقف عن خطاب الناِس حتـى وراء الـجبال والبحار يراهم ويرونه كأنه ال مانع بينهم

فلوال الصالة ما وقف عن خطاب الناِس حتـى وراء الـجبال  -هو دائمًا فـي حديث  متواصل  مع الناس 
ال مانع بينهم ويتوجُه إلـى األفاق ال يتجبر جباٌر على قوم  إال َهلَك على  والبحار يراهم ويرونه كأنه

مكتوٌب هنا صلى اهلل عليه وآله  - يديه وال تكون مدينة وطأها وربِّ ُمَحمَّد  صلى اهلل عليه وآله سلم
أهل  عبدُه ذو القرنين إال وطأها الـمهدُي بعز عزيز وذل ذليل، ويشفي اهلل عزَّ وجل قلوب -وسلم 

اإلسالم فيتعلمون من أسرار القرآن وأنوار الـحروف ما يبني مدنًا من علوٌم ال تعلمونها كان يظن أهل 
كان يظن أهل أوروب أن فيهم العلم فيندمون على ما فاتهم  -يبدو اإلشارة إلـى أوربا  - أوروب

نور الـحق زمنا ويبعُث ويسجدون هلل عزَّ وجل بالتوبة عما حاربوا الـمهدي عليه فمنعوا أوالدهم 
الـمهدي إلـى أمرائِه بسائر األمصار والبالد بالقرآن وُخلق سيدي ولد آدم ُمـَحمَّد صلى اهلل عليه وآله 

وبالعدل بين الناس من آمن منهم ومن كفر ما ساَلم وعاهد حتـى ترعى  -مكتوب وآله وسلم  - وسلم
صلى اهلل عليه وآله  -مكتوب صلى اهلل عليه وسلم  - الشاة والذئُب فـي مكان  واحد فورب ُمـَحمَّد  

وسلم إن الصبي ليلعُب بالـحية والعقرب ال تضرهم بشيء ويذهب الشر ويبقى الـخير ويزرع اإلنسان 
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ويزرع اإلنسان ُمدًا فُيخرج اهلل له سبعة أمداد سبعمئة حبة واهلل  -الـُمد يعنـي ثالثة أرباع الكيلو  - ُمداً 
}كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن  واقرءوا إن شئتم: أكبر وأكثُر خيراً 

وتُقَبُل الناس على الديِن والتعبد وصالة الـجماعة وتطول األعمار بالبركة وتؤدى األمانة  يَشَاءُ{

}إِنَّمَا يُرِيدُ ار وتُنبُذ األشرار وُتِحبُّ الناُس ُكل آل البيت وتحمل األشجار ضعف حملها، وتُبقى األخي

فواهلل الذي بعَث ُمـَحمَّدًا صلى اهلل عليه وآله  اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرياً{
حتى ال يبقى حجٌر إال سجد هلل فما  بالحق بنا يفتح اهلل الدنيا باإلسالم -مكتوب وآله وسلم  - وسلم

تقولون فـي عقول  تعقل فواهلل الذي ال إله إال هو بنا يختم اهلل وبنا يمحو اهلل ما يشاء وبنا يُثبت وبنا 
يدفع اهلل عن كل بني آدم الزمان الَكِلب وبنا يُنزُِّل الغيث فال تهجروا ولي اهلل وادعو اهلل له فإنه 

فِه وليبلغن ديُن سيدنا أو سيد ولد آدم ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم يحمل ثقل الـجبال على كت
من   630تـمَّ الكالُم فـي آخر صفحة  وهي صفحة:  - ما يلُج الليل والنهار ولتعلمن نبأُه بعد حين

 كتاب الـمفاجأة مـما نقله مؤلف الكتاب عن كتاب الـجفر العلوي.
شرح  وإلـى بيان ولكن الوقَت ال يكفي لذلك، ربـما طولت عليكم  الـحقيقة أن هذه النصوص بـحاجة إلـى

بعض الشيء فـي قراءة ما جاء منقواًل من الـجفر العلوي فـي هذا الكتاب، السبب أن هذه النصوص تفرد 
بـها هذا الكتاب لوحدِه، لـحد اآلن بـحسب علمي ال يوجد كتاٌب آخر نقل عن الـجفر العلوي هذه 

تٌب أخرى عديدة نقلت نصوصًا وقالت بأن هذه النصوص منقولة عن الـجفر العلوي النصوص، عندنا ك
لكن ألن هذه النصوص ليس فيها ما يتطابق والزمان الذي نـحن فيه، ألن الـموضوع فـي أصله ليس عن 
الـجفر، الـموضوع فـي أصلِه هو الـحديُث عن عصر الظهور وجاء الكالُم عن الـجفر وعن النصوص 

لة من الـجفر العلوي ألنـها تشرُي إلـى أن هذا العصر هو عصر الظهور، بعد أن قرءنا هذه النصوص الـمنقو 
وكان البعض منها ليس مفهومًا وكان البعض منها ناقصًا وقد صرَّح مؤلف الكتاب بذلك كانت هناك 

نقلها  عبارات ساقطة وكانت هناك عبارات غري مفهومة وكانت هناك بعض الـمطالب لـم يتمكن من
بتمامها كما صرَّح الـمؤلف ألنه قد أُعطي وقتًا مـحدوداً، ال أستطاع أن ُيصور الكتاب بكاملِه وإنـما صّور 
بعض صحائفِه كنموذج وهذه الصحائف عرضتها عليكم فـي يوم أمس وسأعرضها مرة ثانية، وذكر ما 

ي قرأتـها تشري إلـى هذه الـحقيقة، إلـى أي تـمكن من ذكرِه فـي كتابِه هذا، بالـُمجمل النصوص الـمتقدمة التـ
حقيقة؟ إلـى حقيقة أننا نعيُش فـي عصر الظهور لكن من دون تـحديد  لوقت  معني  ليوم  معني  لسنة  معينة 

 بالـجملة النصوص تشري إلـى هذه الـحقيقة، اآلن لنتسائل مـجموعة من األسئلة أجيب عليها. 
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 نصوٌص حديثية أم نصوٌص جفرية؟ هذه النصوص هل هيالسؤال األول: 
الـجواب: فـي كتب الـحديث الـمعتربة عندنا وفـي مصادر الـحديث الـموجودة عندنا، مصادر الـحديث 
الـمعتربة عندنا هي الكتب األربعة: الكافـي، الفقيه، التهذيب، االستبصار، وما جاء بعد هذه الكتب من 

اسُتدرك عليها مثل وسائل الشيعة للحر العاملي ومثل كتاب الـجوامع التـي جـمعت الكتب األربعة وما 
الوافـي فـي شرح الكافـي للفيض الكاشانـي وأيضًا جامع من الـجوامع الـحديثية الـمهمة، ومثل كتاب 
مستدرك الوسائل للمحدث النوري ومثل كتاب جامع أحاديث الشيعة كتاٌب كبري ُجـمع تـحت إشراف 

وان اهلل تعالـى عليه، هذه جوامع حديثية، أيضًا كتب الشيخ الصدوق مثل السيد حسني الربوجردي رض
التوحيد، مثل كمال الدين وتـمام النعمة، الـخصال، معانـي األخبار وغري ذلك من كتبِه الـمعروفة، مثل كتب 
الشيخ الـمفيد اإلرشاد، االختصاص، األمالـي، الـمجالس وكذلك كتب الشيخ الطوسي وأضراب هؤالء 

ألعالم مثل ابن قولويه كذلك مثل الشيخ النعمانـي بن أبـي زينب النعمانـي وأضرابـهم من علماء الـحديث، ا
يُلحُق بذلك أيضًا بـحاُر األنوار، عوالـم العلوم، الـمستدركات على بـحار األنوار ما جاء فـي نـهج البالغة 

 ـمعتربة والـمعروفة لدينا. والـمستدركات على نـهج البالغة هذه هي الكتب الـحديثية ال
هذه النصوص التـي جاءت فـي كتاب الـمفاجأة نقاًل عن الـجفر العلوي ال وجود لـها فـي كل كتب 
الـحديث هذه، وهذه حقيقة علمية أقولـها عن علم  وعن يقني  بذلك، يعنـي هذه النصوص التـي جاءت 

بدول العالـم الـمختلفة وما يتعلق بالعالـم الـجديد  مذكورة هنا خصوصاً ما يتعلق بالعصر الـحاضر وما يتعلق
وما يتعلق بأنواع األسلحة ووسائل النقل وغري ذلك واآلالت الـحربية ووسائل الطريان ما جاء مذكوراً بشكل  
مفصل فـي هذه النصوص اليت نُقلت من الـجفر العلوي، فـي هذه الكتب الـحديثية الـمعتربة التـي أشرُت 

ـها عن يقني  هذه الكتب بأجـمعها خلية من هذه النصوص، لذلك ال يـمكن أن نقول بأن هذه إليها أقول
 النصوص نصوص حديثية موجودة فـي كتبنا فـي كتب الـحديث الـمعتربة والـمعروفة لدينا هذا أوالً.

 هل هذه النصوص جفرية؟ وما الـمراد من النصوص الـجفرية؟ثانياً: 
عن النصوص الـحديثية، النصوص الـجفرية لـها لـحنها ولـها طريقتها الـخاصة، النصوص الـجفرية تـختلف 

مثل ما علماء الـحديث نتيجة الـخربة الـمتواصلة والبحث والـحفظ والقراءة والتحقيق فـي كتب الـحديث 
كل  يـمتلكون القدرة على تـمييز النصوص الـحديثية من غريها، لكل معصوم  لـحٌن خاص به، كما أنَّ ل

كاتب  ولكل شاعر  لـحٌن خاص بِه، لكل معصوم  لـحٌن خاص به، اللحن العلوي يـختلف عن اللحن 
الـحسينـي فـي الكالم، مراد من اللحن هو النَـَفس نـََفُس الـمتكلم، نـحُن اآلن مثاًل إذا أردنا أن نـجمع 

ها إلـى آخرها وبعض الـُخَطب أبداً، الـُخَطب العلوية نـجد بعض الـُخَطب النَـَفس العلوي واضح فيها من أولـ
منقولة عن أمري الـمؤمنني لكنها خليٌة من النَـَفس العلوي ألن الذي نقلها نقلها بالـمعنـى لـم ينقلها بالنص 
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وبعض الـُخطب نـجد فيها النَـَفس العلوي واضحًا وفـي مقاطع منها يغيُب هذا النَـَفس الشريف ألن الذي 
نها كما قالـها سيُد األوصياء والقسُم اآلخر نقلُه بالـمضمون بالـمعنـى وهذا نقل الـخطبة نقل قسمًا م

يـحدُث كثرياً فـي الـُخَطب الطويلة وحتـى فـي األدعية ولذلك تتعدد الُنسخ، نـحُن اآلن إذا نذهب إلـى كتب 
مصدر من الـمصادر أزيد األدعية نـجد اختالفًا فـي الُنسخ واختالفًا فـي الزيارات، نفس الزيارة نـجدها فـي 

من مصدر  آخر بسطور وفـي بعض األحيان حتـى قد تصل القضية إلـى صفحة وأكثر من ذلك، فهناك 
لـحٌن للحديث هذه القضية أنا أقولـها بـحسب خربتـي وتعاملي الطويل لعقود  مع حديث أهل البيت ال 

ل هذه النصوص واضح فيها أنـها أجد لـحن حديث أهل البيت فـي هذه النصوص، هناك سطور فـي داخ
نصوص مقتطفة من أحاديث أهل البيت، إما اقتطفت وأُدِخلت فـي ضمن النصوص الـجفرية وإما أنـها 
استخرجت من الـجفر وذلك مـمكٌن أيضاً، ألن علم الـجفر يـمكن أن تستخرج منه النصوص الشرعية 

 أيضاً. 
ينـي فـي كتابه أسرار ملكوتية وإشراقات عرفانية عن الشيخ ما ينقلُه على سبيل الـمثال السيد مصطفى الـخم

البهائي، والشيخ البهائي من الذين ُعِرف عنهم القدرة الـهائلة فـي علم الـجفر، ينقل عن الشيخ الـمجلسي 
وهذا هو مصطلح عن علم الـجفر سنأتـي على بيانه  - إن لي الـجفر الـجامععن الشيخ البهائي بأنه قال: 

كتاب معروف   - إن لي الـجفر الـجامع على وجه التمكن من إخراج قواعد األحكام للعالمة -أيضًا 
من كتب العالمة الـحلي قواعُد األحكام كتاٌب معروف، الشيخ البهائي هنا يقول: إنـي أتـمكن فـي التعامل 

لعالمة يـمكنه أن مع علم الـجفر من استخراج تـمام هذا الكتاب وهو كتاٌب كبري كتاب قواعد األحكام ل
يستخرجُه، واستخراجُه من علم الـجفر قطعًا ال يعنـي أن جـميع ما فـي قواعد العالمة قواعد األحكام 
للعالمة هو مطابق للواقع، ألن الذين يتعاملون مع علم الـجفر إنـما يستخرجون ما هو موجوٌد على األرض 

ـي اللوح الـمحفوظ سنأتـي على بيان حقيقة علم وفـي بعض األحيان يـمكن أن يستخرجوا ما هو موجوٌد ف
الـجفر فـي هذه الـحلقة ولكن نأتـي على بيان الـمطالب بالتسلسل، إذًا هذه النصوص نصوٌص ليست 
حديثية غري موجودة فـي كتب الـحديث وهذه قضية قطعية، أي واحد يراجع كتب الـحديث التـي أشرُت 

فة بني علمائنا فإنه لن يـجد هذه النصوص، هذه نصوص جفرية وقلُت إليها الـمجموعات الـحديثية الـمعرو 
بـحسب خربتـي ال ألـمس فيها اللحن الـمعصومي هذه قضيٌة أنا أعتقدها أنتم لستم ملزمون أن تعتقدوها 
ألن هذه النتيجة معتمدة على خربة  شخصية والـخربة الشخصية أنتم تقييمها راجٌع إليكم تقبلون ما تنتجُه 

الـخربة أو ترفضونه، أما القضية األولـى قضية قطعية هذه النصوص غري موجودة فـي كتبنا الـحديثية هذه  هذه
 نصوٌص جفرية ُأِخذت من كتاب الـجفرز 

الكالم هنا: ما هو الـجفر؟ وما هو الـجفُر العلوي؟ فـي البداية سنأخذ جولة فـي الكتب التـي تـحدثت عن 
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عتقدُه وما أعرفُه، على سبيل الـمثال: صاحب الكتاب، َلمَّا نفتح الصفحة الـجفر وبعد ذلك أبني ما أ
األولـى بعد الغالف هناك دائرة، دائرٌة جفرية يريد أن يقول بأن هذه الدائرة دائرٌة جفرية من شئونات علم 

مصورة فـي   الـجفر وهو يرمز بذلك إلـى حقيقة الـمعلومات الـموجودة فـي هذا الكتاب وهذه الدائرة موجودة
كتب تتحدث عن علم الـجفر هذه الدائرة، وكذلك صوَّر صورًا وعلق عليها نـماذج من مـخطوطات من 
أخطر الـمخطوطات بالكرة األرضية ثالث صفحات هذه صفحة هنا، صفحة ثانية، وصفحة بعدها ثالث 

ر العلوي الذي نقل صفحات ويـمكن أن تُقرأ الكتابة واضحة فيها وهي صفحاٌت ُأِخذت من كتاب الـجف
منه، الـمؤلف نقل من الـجفر العلوي ثـم وضع لنا هذه الدائرة الـجفرية ووضع لنا صورًا من الكتاب الذي 

 نقل منه والـمؤلُف صادٌق فـي ذلك. 
لكن هل أن هذه الصفحات هي من كتاب الـجفر العلوي األصلي؟ وهل أن هذه الدائرة هي من كتاب 

هنا يأتـي سؤال، أصاًل هل هناك كتاب أسـمه كتاب الـجفر العلوي؟ يعنـي هل الـجفر العلوي األصلي؟ 
هناك كتاٌب كتبُه سيد األوصياء أو أمالُه على أحد أسـمُه الـجفر العلوي؟ الـجواُب كال، ال تستغربوا، أنا هنا 

ب منقولة من الـجفر ال أنفي صحة الـمعلومات الـموجودة فـي الكتاب أبداً، الـمعلومات الـموجودة فـي الكتا
العلوي وهذه الصورة هي صورٌة جفرية الدائرة، والصور للكتاب الذي نقل منه الـمؤلف صور صحيحة، إذاً  
كيف يكون األمر؟! ستتضح الصورة شيئًا فشيئاً، حتـى الـجريدة التـي عرضتها بني أيديكم يوم أمس 

هذه الـجريدة ماذا وضعت من صورة؟ إذا تالحظون الـجريدة الـمصرية صوت األُمَّة فـي الصفحة التاسعة من 
الصورة الـموجودة فـي الوسط، الصورة الـموجودة فـي الوسط تالحظون هنا صفحة من كتاب  قديـم مكتوب 
وهنا صورة لدائرة، صورة لدائرة فـي أعلى هذا القسم من الصفحة، هنا صورة لدائرة وهنا صورة لصفحة  من  

ل الكالم الـموجود فـي الـجريدة ليس صحيحًا أبدًا هو نفس الكالم الـموجود فـي  كتاب  قديـم، أنا ال أقو 
 كتاب الـمفاجأة، تتساءلون إلـى أين أريد أن أصل؟! 

ستتضح الصورة شيئًا فشيئًا ألن مسألة الـجفر مسألة عويصة وكل الذين كتبوا عن الـجفر إنـما كتبوا فـي 
جفر، النصوص التـي نقلها مـحمد عيسى داود فـي الـمفاجأة نقلها دائرة  تدوُر حول الـجفر فـي فلك الـ

بأمانة ونقلها من كتاب  هو الـجفر العلوي منسوٌب إلـى سيد األوصياء، حني أقول منسوٌب إلـى سيد 
األوصياء ألنه لـم يكن قد صدر منه بشكل  مباشر، وال يعنـي ذلك أن الـمعلومات ليست صحيحة ألنه 

رة شيئًا فشيئاً، لكن الـمؤلف وربـما الـمؤلف يعلم بذلك أو ال يعلم ال أدري، الـمؤلف ستتجلى لكم الصو 
نقل لنا دائرة جفرية فـي أول الكتاب كرمز  يشري إلـى مصدر الـمعلومات ثـم صّور لنا صورًا لصفحات  

أيضًا صّور لنا مكتوبة مكتوبة بـخط اليد ويـمكن أن تُقرأ، نفس الشيء هنا فـي الصحيفة صاحب الـمقال 
صفحًة من كتاب  قديـم وصّور صورة دائرية فيها معلومات توجد مثل هذه الصور فـي الكتب التـي تتحدث 
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عن علم الـجفر، مثاًل هذا كتاٌب )حقيقة الـجفر عند الشيعة( لـمؤلف معاصر للشيخ أكرم بركات كتاب 
كن كل ما فيه ال عالقة له بعلم الـجفر، جـميل، حقيقة الـجفر عند الشيعة كتاٌب جـميل ونافع ومفيد ل

الـمؤلف تتبع كلمة الـجفر فـي اللغة، تتبع كلمة الـجفر فـي الـمعاجم اللغوية فـي كتب التأريخ فـي أقوال 
العلماء ثـمَّ تناول الروايات التـي وردت عن أهل البيت ودخل فـي بـحث مواريث النبوة ودالئل اإلمامة حبـٌث 

ئدي لكن ال عالقة له بـموضوع الـجفر العلوي وحني يصل فـي حديثِه إلـى الـجفر جـميل وبـحٌث عقا
العلوي فهو ال يُفِصُح عن شيء  ألنه ال يـملك معلومات  واضحة عن الـجفر العلوي لذلك إذا أراد باحث 

بعيد عن أن يبحث عن الـجفر العلوي مثاًل فـي هذا الكتاب فإنه سيجد أن هذا الكتاب يبحُث فـي فـََلك  
 مركز الـجفر العلوي. 

هذا كتاٌب آخر، وقلت الكتاب نافع والـمعلومات الـموجودة فيه صحيحة والنصوص التـي ذكرها منقولة من  
كتبنا الـمعتربة علينا أن نشخص األمور بدقة وأن نضع األمور فـي نصابـها الصحيح، كتاب الـجفر عند 

حُث فـي فلك بعيد عن الشيعة كتاٌب نافع جدًا ومفيد ومنقول من مصادر معتربة لكن هذا الكتاب يب
الـجفر العلوي الذي يتحدث عنه الـمتحدثون بأنه من خالله نستطيع أن نصل إلـى كثري  من الـحقائق الغائبة 
عن أذهاننا، مثاًل هذا كتاٌب آخر كتاب )سلوا أمري الـمؤمنني( لـمؤلفه أبو الفضل الكاشانـي وهو كتاٌب 

وينتهي فـي  399ريًا يبدأ هذا الفصل من صفحة: جـميل أيضًا عن سيد األوصياء خصص فصاًل كب
، الباب الـخامس أسرار الـجفر، تـحدث عن الـجفر العلوي ولكن ال عالقة لكل ما جاء فـي 890صفحة: 

هذا الباب بالـجفر العلوي مع أن الـمعلومات الـموجودة فـي هذا الباب معلومات نافعة ومفيدة وهو أساساً 
على كتاب الـجفر للشيخ أكرم بركات العاملي، هذا كتاٌب نافع أنا ال أنتقصُه  أعتمد فـي أكثر معلوماته

ولكن هو يبحث فـي موضوع  بعيد  عن النقطة والـمركز األساسي لـموضوع الـجفر العلوي، وكتاب سلوا أمري 
الذي الـمؤمنني ألبو الفضل الكاشانـي كتاٌب نافع جدًا ومفيد مشحون بالـمعلومات وحتـى هذا الفصل 

خصصه الباب الـخامس أسرار الـجفر فيه معلومات قيمة وجاء أيضًا باستخارة  جفرية من االستخارات 
 الـمعروفة الـمتناقلة بني علماء الشيعة ولكن الـمعلومات الـموجودة إنـما هي تدور فـي فلك الـجفر العلوي. 

ان، الـجفُر األكرب الـجفُر األصغر، كذلك أيضًا إذا أردنا أن نذهب إلـى كتاب  آخر وهو كتاب الـجفر 
الكتاب بتحقيق هاشم عثمان مقدمة رائعة كتبها الـمحقق ولكن أيضًا تدور فـي فلك الـجفر العلوي، 

صفحة كتاب أصالً، مقدمة الـمحقق هاشم عثمان هذا الكتاب من  223مقدمة كبرية يعنـي تصل إلـى 
مقدمة للـمحقق تصل إلـى صفحة:  7007ـى سنة: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات الطبعة األول

، ومقدمة جـميلة مشحونة بالـمعلومات النافعة ولكنها تدور من بعيد  حول الـجفر العلوي، ثـم بعد 223
ذلك يورد كتابني الكتاب األول كتاب الـجفر الـجامع والنور الالمع ألمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه 
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لكتاُب أيضًا إذا أردنا أن نسرب غوره لو كان هناك وقت لقرأت نصوصًا من هذا عليه هذا الكتاب، وهذا ا
الكتاب، هذا الكتاُب أيضًا يشتمل على رموز ورسوم جفرية من هذا النوع وقبل قليل رأينا الدائرة الـجفرية، 

وقفُت عندها توجد كثري من الدوائر تسمى بالدوائر الـجفرية مثل هذه، هذه النقوش، لو كان هناك مـجال ل
وشرحتها، هذا كما قلنا ما ُعنونه هذا الكتاب كتاب الـجفر الـجامع والنور الالمع الـمنسوب ألمري الـمؤمنني 
والذي ذُِكر أسـمه فـي البداية قال الشيخ كمال الدين أبو سالـم مـحمد بن طلحة وهذا هو تقريبًا أشهر  

 تاب كتاب الـجفر الـجامع والنور الالمع. كتاب فـي الـجفر منتشر فـي الوسط السنـي هذا الك
كتاب ثانـي أسـمُه )الدر الـمنظم فـي السر األعظم( أيضًا جاء مذكوراً هنا، الدر الـمنظم فـي السر األعظم 
أيضًا لنفس الـمؤلف كمال الدين أبو سالـم مـحمد بن طلحة وهو يشبه النسخة األولـى كثرياً أيضًا هو فيه 

م والنقوش الـجفرية، يعنـي هذا الكتاب عبارة عن ثالثة كتب الـمقدمة التـي كتبها هاشم من الدوائر والرسو 
عثمان وهي مقدمة عن الـجفر والكتاُب الثانـي وهو الـجفُر الـجامع والنور الالمع والكتاب الثالث وهو الدر 

من مقدمة الكتاب، هذه  الـمنظم والكتابان الـجفر األكرب والـجفر األصغر هـما لـمؤلف  واحد كما يبدو
الكتب كلها أيضاً إنـما هي تبحُث فـي ميدان  بعيد  عن مركز الـجفر العلوي فلربـما يأتـي من يطّلع على هذه 
الكتب ويقرأ هذه الكتب لكنه صدقونـي لن ينال شيئاً حقيقياً من هذه الكتب، فيها معلومات نافعة ولكن 

  لن ينال شيئاً من حقيقة الـجفر العلوي.
هناك كتٌب أخرى مثالً: هذا الصندوق أنا وضعت فيه نسختان مصورتان لكتابني من كتب الـجفر، النسخة 
األولـى من هذا الكتاب وهو أيضًا مكتوب عليه الـجفر الـجامع والنور الالمع، الـمفروض أن تكون هذه 

تشابه فـي هذه الصور التـي النسخة مثل هذه النسخة لكنها تـختلف، هناك اختالف بنّي، قد يوجد بعض ال
تالحظونـها ولكن هناك اختالف لو أردنا أن نقوم بعملية تطبيق للمتون فهناك اختالف، هذه نسخة، 
وهذه أيضًا هي تدوُر فـي ميدان  بعيد  عن الـجفر العلوي وفـي كل هذه الكتب توجد نصوص منقولة عن 

هذا يـحتاج إلـى أسابيع، هذه طبعٌة أخرى الـجفر الـجفر العلوي لكننـي لو أردُت أن اقرأ كل النصوص ف
الـجامع أيضاً، هذا مأخوذ أيضًا من مكتبة فارس حسن الساعدي، الكتاب فـي البداية وهو مطبوع طباعة 
حديثة فهذه صفحات من الكتاب، أيضًا يـختلف عن النسخ األخرى العنوان نفس العنوان والـمؤلف نفس 

أنا أوردُت ُكلَّ هذه النماذج ألجل أن نصل إلـى نتيجة أن ما يقال فـي هذه الـمؤلف لكن الُنسخ تـختلف، 
الكتب ليس هو الـجفر العلوي بالنحو الـحقيقي وإنـما هذه الكتب حتـى لو كانت نافعة فهي تدور حول 

 الـجفر العلوي. 
العلوم، دوائر العلوم  لربـما من الكتب الـمهمة فـي هذا الباب الكتاب الذي هو دوائر العلوم، كتاب دوائر

هذا الكتاب للمريزا اإلخباري رضوان اهلل تعالـى عليه، الـمريزا اإلخباري الذي حكم بعض العلماء بقتلِه 
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قُتل، وربـما تـحدثُت عنه فـي برنامج ملفُّ العصمة الشيخ كاشف الغطاء رحـمة اهلل عليه فـي العبقات 
عن مقتلِه بعدما أفتـى الشيخ موسى كاشف الغطاء بقتلِه، العنربية فـي الطبقات الـجعفرية وهو يتحدث 

هو  - كما وجدتهُ الشيخ مـحمد حسني كاشف الغطاء يقول وهو يتحدث عن تأريخ مقتله فيذكر يقول: 
بخط بعض تالميذِه وُمريديه على كتاب  من مصنفات أستاذِه وهو كتاب  -الشيخ كاشف الغطاء 

فيه لكل علم  باب وهو كتاٌب فيه جداول العلوم  -رية األلباب هذا هو الكتاب ذخ - ذخيرُة األلباب
ويذكر ما كتبه تلميذُه على هذا  - خصوصًا الرياضية منها كعلم الـحروف والـجفر والرمل وما أشبهها

قال: وهو من مصنفات العالمة الـجامع لـجميع العلوم الـجلية والـخفية محمد بن عبد  -الكتاب 
إلـى آخر ما قالُه من الكالم، وبالـمناسبة الـمريزا اإلخباري أرَّخ لـمقتلِه  - النيشابوري النبي بن عبد الصانع

 قبل أن يُقتل. 
هناك وثائق موجودة عند أحفاد الـمريزا اإلخباري رحـمة اهلل عليه من جـملتها رسالة من الشيخ أحـمد 

وقد أرَّخ ذلك بـحساب  -قبل أن يقتل  اإلحسائي ينذرُه بأنه سُيقتل ومن جـملتها ما أرخُه لقتل نفسهِ 
لو حسبناها بـحساب األبـجد بـحساب الـُجمل الكبري يأتـي تأريخ الوفاة سنة:  - األبجد صدوٌق ُغِلب

والعبارة واضحة تشري إلـى مظلومية هذا الرجل يعنـي هو حدد تأريخ قتلِه قبل  - صدوٌق ُغِلب - 2737
رة الـمريزا اإلخباري تشري إلـى ذلك، استخراجه لـمثل هذه الـمعلومات أن يُقتل، هناك وثائق موجودة عند أس

قطعًا انتفاعه من علم الـجفر ومن العلوم الـمرتبطة بـهذا العلم، هذا الكتاب دوائر العلوم كتاٌب لـّخَص فيِه 
دة العلوم الغريبة وعلوم أخرى جعلها فـي شكل دوائر لكن مع األسف النسخة هذه وهي النسخة الوحي

الـموجودة يعنـي ال تـخلو من أخطاء، قطعاً األخطاء ليست من الـمؤلف، الـمؤلف كان خبرياً جداً فـي هذه 
العلوم، تالحظون الصور، هذه هي جداول من هنا تبدأ، جداول الـحروف والـحساب والدوائر الـجفرية فـي 

 ـخطاطني. هذا الكتاب لكن كما قلت هذه النسخة ال تـخلو من أخطاء، أخطاء ال
من خالل تدقيقي فـي النسخة عثرُت على بعض األخطاء وواضح هذه األخطاء أن الذي كتبها فارسٌي 
فاختلطت عليه الـحروف فبدل مواضع الـحروف خصوصًا وجدُت أن عنده اشتباه بني حرف الطاء والتاء 

تباه من هنا حصل وفـي مواطن وألن الُفرس ال يلفظون الطاء يلفظونـها بشكل  ُيشابه التاء فيبدو أن االش
أخرى أيضاً لكن هذا كتاٌب ُكِتَب حول الـجفر لو أردنا أن ندقق فيه كاتبُه عالـٌم بـهذا العلم لكنه ما كشف 
عن أسرار علم الـجفر وإنـما فقط وضع بعض الـمعلومات التـي تشكل البدايات أو األسس أو األصول 

تفاصيل هذا العلم ال يـمكنه أن يفهم ماذا جاء فـي هذه  لـهذا العلم وهي غري واضحة الذي ال يعرف
الدوائر وفـي هذه الرموز وهي بالـمرة أيضاً غري واضحة بسبب الطباعة الرديئة، كتاٌب آخر وهو كتاب السيد 
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مصطفى الـخمينـي رضوان اهلل تعالـى عليه )أسرار ملكوتية وإشراقات عرفانية( هذا الكتاب فـي أوائله قسٌط 
س به تـحدث فـي مطالب تتعلق باألوفاق واألرقام ولـها مساٌس بعلم الـجفر وأشار إلـى علم الـجفر ومع ال بأ

ذلك أيضًا هذه الـمطالب التـي تـحدث عنها السيد مصطفى الـخمينـي هي فـي حاشية علم الـجفر وليس 
 فـي الـمركز. 

كتاب الـجفر من أكثر الكتب التـي مرَّ هناك كتاٌب للسيد حيدر الـحسينـي ربـاما هو من أكثر الكتب  
ذكرها تـحدََّث فـي علم الـجفر ولكنه أيضًا تـحدث فـي علم الـجفر تالحظون الدائرة الـجفرية موجودة على 
الغالف، السيد حيدر الـحسيين من العلماء الـمعاصرين من تالمذة السيد الكشمريي عبد الكرمي 

 تعالـى عليه، أيضًا ما ذكرُه السيد حيدر الـحسينـي تـحدث فـي الكشمريي العارف الـمعروف رضوان اهلل
جوانب من علم الـجفر ال فـي مركز العلم وإنـما فـي تفاريع العلم، علُم الـجفر له أنظمة حرفية، وسآتـي على 

 الصورة اإلجـمالية لعلم الـجفر، له أنظمة حرفية. 
ر هناك: النظام األبـجدي وهو معروف والنظام األبـجدي هناك أنظمة األنظمة العشرة األساسية لعلم الـجف

للعلم هو أربعة أنظمة: هناك النظام األبـجدي الكبري والصغري ما يسمى بـحساب الـُجمل الكبري وبـحساب 
الـُجمل الصغري ولكل حساب من هذين الـحسابني هناك صنفان من الـحساب مشرقٌي ومغريب، يعنـي 

ن هو الـحساب الكبري هو الـمعتمد فـي علم الـجفر وفـي أكثر العلوم التـي تدور الـحساب األبـجدي وإن كا
حول هذه الـمطالب، فالـحساب األبـجدي عبارة عن ُجـمل كبري مشرقي وُجـمل كبري مغربـي، وُجـمل صغري 

 مشرقي وُجـمل صغري مغربـي أيضاً. 
وعندنا النظام األبتثي، وعندنا النظام األيقغي، وعندنا النظام األهطمي، وعندنا نظام كذلك النظام 

 األسحتـي، وعندنا كذلك نظام األدكظي، واألجنذي، واألسبعي، والسمعنـي، واألسغنـي. 
والـحسابات هذه الُنظم األساسية تتشكل فيها الـحروف وتـختلف الـحسابات واألرقام فيها، هذه األرقام 

هي األصلية األنظمة األصلية، ما تـحدث عنه السيد حيدر الـحسينـي هنا تـحدث عن دوائر متفرعة مثل 
الدائرة األنسغية األوكغية كذلك األجهزية األمرصية األبـهشية وغريها هذه دوائر متفرعة عن األنظمة الـحرفية 

ل الـجداول الـجفرية لكن يبقى هذا الكتاب كتاب والرقمية األساسية التـي تكون أساسًا وقانونًا لتشكي
الـجفر للسيد حيدر الـحسينـي ربـما أكثر من بقية الكتب تـحدث عما يتعلق بالـجفر ولكن لو رجعتم إليه 
أيضًا كتاٌب نافع ومفيد جداً، كتاب الـجفر للسيد حيدر الـحسينـي لكن لو رجعتم إليه أيضًا لن يعطيكم 

 ر العلوي. صورة واضحة عن الـجف
هذا كتاٌب آخر أيضًا وهو معروٌف عند الـمشتغلني فـي هذه الـمطالب )شـمُس الـمعارف الكربى( شـمس 
الـمعارف الكربى كتاٌب مؤلٌف على الذوق الـمخالف ألهل البيت هذه الطبعة مؤسسة النور للمطبوعات 
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كرُه اإلمام جعفُر الصادق وما بعدها: فصٌل فـي معرفة الـجفر الذي ذ  362من صفحة:  7006سنة: 
طبعًا ما مذكور من أرقام، أرقام خاطئة غري صحيحة، األرقام الـموجودة هنا والكتاب  -رضي اهلل عنه 

بشكل عام من أولِه إلـى آخرِه األرقام الـموجودة فيه غري صحيحة لذلك من يريد أن يعتمد عليه وهو كتاب 
من يريد أن يرجع إلـى األرقام الـخطأ من الـمطبعة يبدو وإال مـخالف ألهل البيت فـي منهجِه وطريقته لكن 

ليس من الـمؤلف، األرقام الـموجودة أمامي أرقام خاطئة حني دققت النصوص كل األرقام أرقام خاطئة غري 
صحيحة، وهو مع ذلك يتحدث فـي دائرة ليست قريبة من الـجفر العلوي، يعنـي ال يعطيك معلومات أكثر 

ت التـي مرت فـي الكتب السابقة، هذه نـماذج هناك كتب أخرى أيضًا ولكن هذه نـماذج من الـمعلوما
مـختلفة منها ما هو لـمؤلف  شيعي منها ما هو لـمؤلف  غري شيعي منها ما هو لكتاب متخصص يف العلوم 

ما كان الغريبة مثل شـمـس الـمعارف مثل كتاب دوائر العلوم ومنها ما هو غري متخصص فـي ذلك، منها 
 الـحديث فيه فـي دائرة اللغة وعلم الـحديث وغري ذلك. 

كل هذه الكتب التـي مر ذكرها يعنـي اآلن لو أراد إنسان أن يأخذ كتاب الـمفاجأة باعتبار فيه حديث عن 
الـجفر العلوي ونصوص منقولة وصور من الكتاب وشـمس الـمعارف الكربى وكتاب الـجفر للسيد حيدر 

رار ملكوتية وإشراقات عرفانية للسيد مصطفى الـخمينـي ودوائر العلوم هذا الكتاب للمريزا الـحسينـي وأس
اإلخباري وكذلك كتاب الـجفران وسلوا أمري الـمؤمنني وكتاب الـجفر والكتب التـي كانت موجودة هنا فـي 

رًا فـي هذه الصحيفة الصندوق الـجفر الـجامع والدر الـمنظم وكتب أخرى أيضًا أشرت إليها وما جاء مذكو 
لو أردنا أن نـجـمع كل هذه الـمعطيات فإننا لن نصل إلـى صورة واضحة عن الـجفر العلوي كما قلت قبل 
قليل هل الـجفر العلوي كتاب؟ قلت ال الـجفر العلوي ليس بكتاب وإنـما هناك كتب مـختلفة قال مؤلفوها 

أُلـهم هذا الكتاب إلـهاماً وبعضهم قال بأنه رأى النـبـي بأن هذا الكتاب هو الـجفر العلوي بعضهم قال بأنه 
أو رأى أمري الـمؤمنني فـي الـمنام وعلمه قواعد معينة وعلـى أساسها ألف هذا الكتاب وبعضهم نقل من  
كتاب  فقال بأن هذا الكتاب هو الـجفر العلوي كما هو الـحال فـي كتاب الـمفاجأة هل ما فـي هذه 

ئة أن ال أقول هكذا النصوص التـي جاءت فـي هذه الكتب ال أقول بأنـها لـم تكن الكتب معلومات خاط
 منقولة من الـجفر العلوي أو ليست لـها صلة بالـجفر العلوي ولكن ما هو الـجفر العلوي؟ 

لربـما أفضل عبارة وجدتـها فـي الكتب قيلت عن الـجفر العلوي هو ما ذكره الشيخ اإلحسائـي فـي شرح 
ة الـجامعة الكبرية عبارة من سطر  واحد لكنها قد تكون أوضح من غريها هذا هو الـجزء الثانـي مكتبة الزيار 

ِة ِعْندَُكمْ عند شرحه لعبارة:  240العذراء صفحة:  والـجفر الذي  -يعدد الـمواريث ويقول  ،َوميراُث النُّبـُوَّ
ف الـمرموز الذي بيننا وقيل غيره وهو عند فيه علوم األنبياء والـمرسلين والـمشهور أنه الكتاب الـمعرو 

يعنـي  - الكتاب الـمعروف الـمرموز الذي بيننا -عّرف كتاب الـجفر بأنه كتاٌب مرموز  - صاحب األمر
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هناك كتاٌب مرموز كتاٌب رمزي مرموز يعنـي كله رموز يعنـي ال توجد فيه نصوص هو هذا الكتاب الذي 
ا هذا الكتاب الـمرموز هل كتبه سيد األوصياء بيده؟ إذا كان هناك عندنا  يقال عنه الـجفر العلوي السؤال هن

كتاب مرموز يسـمـى بكتاب الـجفر العلوي هل كتبه بيده؟ هل أماله علـى أحد؟ هل عّلم أحدًا بذلك؟ 
 الـجواب ال، ال يوجد كل ذلك إذاً ما هو الـجفر العلوي؟ 

أن نقول عن شيء  هو علم وأن نقول عن شيء  هو كتاب وليس كتاب فارٌق بني  هو علمٌ  الـجفر العلوي:
قد يكتب العلم فـي الكتاب ولكن العلم شيء والكتاب شيء نـحن ال نـملك كتاباً اسـمه الـجفر العلوي ال 
نـملك كتاباً هكذا ال يوجد كتاب اسـمه الـجفر العلوي، حني أقول نـحن ال نـملك أتـحدث عن شيعة أهل 

بًا اسـمه الـجفر العلوي وإنـما نـملك علمًا يعلم به البعض اسـمه علم الـجفر، الـجفر البيت ال نـملك كتا
 العلوي، ما هو علم الـجفر ما هي صورته، ما هـي هيئته، كيف هو؟ 

علم الـجفر أواًل ما معنـى كلمة الـجفر وسآتـي علـى بيانـها بعد قليل، الـجفر تعنـي الـجلد جلد الـحيوان 
ل له الـجفر الـجلد الذي يدبغ ويـهيأ للكتابة عليه يسـمـى بالـجفر علـى أي حال  الـجفر هو الـمدبوغ يقا

عنواٌن لعلم  من خالل هذا العلم تستكشف الكثري من الـحقائق أنا أتـحدث عن الـجفر العلوي الذي وصل 
 إلـى شيعة عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه قلت هو ليس بكتاب وإنـما هو علم. 

جفر العلوي هو علم  يـختلط فيه ما عالقة له بالـحروف وما عالقة له باألرقام هو هندسٌة من نوع  الـ
آخر، الـجفر العلوي هو عبارة عن خريطة  كبيرة هذه الـخريطة الكبيرة تُقّسم إلـى خرائط هذه الـخرائط 

الـحاضر أو فـي  يـمكن من خاللـها أن نصل إلـى معرفة أحداث  إن كانت فـي الـماضـي أو فـي
 الـمستقبل. 

 أقّرب الـمعنـى بـحسب ما يقوله هم علماء الـجفر، خرائط علم الـجفر أو جداول علم الـجفر ما هـي؟ 
علم الـجفر ينقسم إلـى أربعة أقاليم يعنـي الذي يكون عالـمًا بعلم الـجفر البد أن يعرف بأن هناك أربعة 

، إقليم الشرق، إقليم الغرب، هناك أربعة أقاليم اإلقليم الشـمالـي أقاليم: إقليم الشـمال، إقليم الـجنوب
 الـجنوبـي الشرقـي الغربـي. 

كل إقليم  من هذه األقاليم مقسٌم إلـى سبع مـمالك، كل إقليم مقسم إلـى سبع مـمالك هذه الـحاسبة 
مـمالك نضرب أربعة فـي أمامـي استعني بـها علـى حساب األرقام، قلت أقاليم أربعة فـي كل إقليم سبع 

 248يكون عندنا  74فـي  74مدينة نضرب  74فـي كل مـملكة من الـمـمالك هناك  74سبعة يساوي 
مدينة كل مدينة فيها  74مدينة، قلت هو أربع أقاليم كل إقليم سبع مـمالك وكل مـملكة هـي عبارة عن 

بيت يكون  74ة، كل مـحلة فيها مـحل 72997مـحلة يكون عندنا  74فـي  248مـحلة إذا نضرب  74
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 .  7894678وكل بيت يسكن فيه أربع أنفار يكون الناتـج عندنا  628696عندنا الناتـج 
هذا هو علم الـجفر وتلك قواعد جداوله ربـما يعجبكم أن ترون هذه الـجداول، هذه جداول علم الـجفر 

ات التلفزيون هذا اإلقليم األول واإلقليم وهذا هو الـجفر العلوي وربـما يعرض هذا ألول مرة  علـى شاش
الثانـي وهذا اإلقليم الثالث والرابع قلت هناك أربعة أقاليم اآلن إذا نتصفح هذا الكتاب هذه هي جداول 
الـجفر العلوي هذا هو الـجفر العلوي ليس كتاباً، كله جداول هذه هي جداول الـجفر العلوي هذا هو 

يقي فـي هذين الكتابني نفس الشيء جداول هنا أيضًا من أوله إلـى آخره، الـجفر العلوي فـي وجهه الـحق
 248إلـى آخر صفحة  فيه هو كله جداول، الـجفر العلوي هو هذا جداوٌل من أوله إلـى آخره هناك عندنا 

 74مدينة،  74جدول يعنـي عندنا أربع أقاليم، أربعة أقاليم كل إقليم فيه سبع مـمالك فـي كل مـملكة 
 74إذا نضرب 74وفـي كل مـملكة  74دينة يعنـي صفحة فإذا كان عندنا أربع أقاليم فـي سبع مـمالك م

سطر يعنـي مـحلة يعربون عن السطر  74فـي كل جدول وهو يـمثل الـمدينة موجود  248، 74فـي 
ت خانة بي 74سطر موجود، فـي كل سطر  72997الناتـج  74فـي  248بالـمحلة أو بالـحي فإذا ضربنا 

خانة، خانة هذا الـمربع الصغري يعنـي فـي كل الكتاب  628696يكون عندنا  74موجود إذا ضربنا فـي 
خانة موجودة فـي هذا الكتاب كل خانة موجود فيها أربعة حروف يعنـي إذا ضربنا فـي  628696عندنا 

 الـجفر العلوي. حرف هذا هو عدد الـحروف الـموجودة فـي جداول  7894678أربعة يطلع عندنا 
كل خانة من هذه الـخانات فيها أربع حروف منظمة ومنسقة علـى أسس وقواعد ال يـمكن أن تـجد خانة 

حرف إذا  7894678تشبه خانة إذا وجدت خانة فـي هذه الـخانات فـي هذا العدد من الـحروف 
من األمكنة النتائج التـي وجدت تشابه فـي خانة من الـخانات فإن النتائج ستكون خاطئة فـي أي مكان 

ستستخرج من هذه الـجداول ستكون خاطئة يعنـي مثاًل لنفرض مثاًل خطأ ذبابة ووقعت علـى حرف التاء 
فجعلت منه ثاء بسبب فضالت الذبابة أو نقطة حرب وجئت فقرأتـها أنت ثاء أو فـي الطباعة مثاًل لو 

يم تكون خاء أو الـحاء تكون جيم فإن ذلك يؤدي طبعت فإن ذلك سيؤدي، العني تكون غياً مثاًل أو الـج
 إلـى اختالل فـي النتائج التـي تستخرج من هذه الـجداول، إذاً ما هو الـجفر العلوي؟ 

الـجفر العلوي هو منظومة متألفة من عدة أشياء أوالً: جداول الـجفر وهـي هذه، جداول الـجفر هذه هي 
جفر العلوي هذه الـجداول البد أن تكون صحيحة البد أن جدول هي جداول الـ 248الـموجودة بيننا 

تكون منسقة بشكل صحيح وهذه الـجداول التـي أمامـي بـحسب ما دققتها جداول مضبوطة جداً هذا أوالً 
البد من وجود الـجداول وال يكفـي أنك تـمتلك الـجداول، امتالك الـجداول ال يوصلك إلـى شيء كمن 

يوتر الـهارد وير هو ال يـملك السوفت وير ال يـملك الربمـجيات الربامج الـمشغلة مثاًل عنده جـهاز الكمب
للـجهاز ماذا ينتفع من الـجهاز؟ البد أن يكون هناك السوفت وير هذه الـجداول لو كانت صحيحة ودقيقة 



 2ح  ملّف الظهور والجفر 

10 

ا ينتفع وعلـى أتـم وجه ويـملكها شخص ال ينتفع منها البد من وجود الـمحرك اآللية التـي من خاللـه
اإلنسان فيستخرج الـمعلومات من هذه الـجداول وإال الـجداول لوحدها ال تكفـي وإن كان نفس نظم 

 الـجداول وترتيبها يـحتاج إلـى علم كيف تنظم الـجداول؟ 
جداول بـهذه األعداد الـمليونية من الـحروف تـحتاج إلـى جهد  جهيد إلـى عمل متواصل، السيد مصطفـى 

لـمَّا زرته ووجدت عنده بعض  -نقل عن أحد علماء الـجفر وهو يعرفه ينقل عنه يقول الـخمينـي ي
التـي إذا كان صرف عـمره الشريف فـي تأليف العلوم الظاهرة ربـما بلغت  -فـي علم الـجفر  -مـخطوطاته 

 220ر واحد من مؤلفات الـمجلسـي بـحار األنوا -مصنفاته حسب ما قال بـمقدار مصنفات الـمجلسـي 
مـجلد يعنـي هو يعتقد أنه لو صرف جهدًا علـى جـمع الـحديث وتأليف الكتب فـي العلوم الظاهرة كما 

 220ينقل السيد مصطفـى الـخمينـي أللف كتبًا بقدر الشيخ الـمجلسي، واحد من مؤلفاته بـحار األنوار 
 ي علم الـجفر هو وجود الـجداول. جلد هناك مؤلفات كثرية أخرى عند الشيخ الـمجلسـي، فإذاً أول شيء فـ

وثانياً: البد من وجود اآلليات والطرق والوسائل، الـمعرفة بقواعد وقوانني للتعامل مع هذه الـجداول 
الستخراج الـمعلومات وال يوجد أحد على حد علمـي أنه قادر علـى أن يستطيع أن يستـخرج كل شيء  من 

طول التاريخ كل واحد يعرف مـجموعة من القواعد مـجموعة من هذه الـجداول ألنه كل الـمتخصصني علـى 
 القوانني بـحسب الـخربة والـممارسة فـي استـخراج الـمعلومات من هذه الـجداول علـى سبيل الـمثال مثاًل: 

ابن عربـي مـحيي الدين ابن عربـي العارف الصوفـي الـمعروف كان من الـمطلعني علـى هذه العلوم ومن 
بأسرار هذه العلوم عنده طرقه وأساليبه فـي التعامل مع هذه الـجداول الشيخ البهائـي أيضًا وربـما  العارفني

الشيخ البهائـي تـميز بأسلوبه فـي التعامل مع الـجفر العلوي بـنحو  أعمق وأدق من اآلخرين الـمريزا اإلخباري 
لـمؤرخون عنهم كل واحد يـمتلك أسلوباً أيضاً وغريهم نـماذج عديدة من الذين كانت لـهم خربة وتـحدث ا

يعنـي النتيجة التـي يستخرجـها زيد ال تكون بالضبط مثل النتيجة التـي يستخرجـها بكر أقرب القضية بـمثال 
يعنـي اآلن إذا عندنا جـهازان كمبيوتر نفس النوعية ونفس السوفت وير نفس الربامج موجودة فـي الـجهازين 

ـي بشخصني خربتـهما مـختلفة فـي التعامل مع جـهاز الكمبيوتر ومع الربامج ونفس الكفاءة ولكن نأت
الـموجودة ونطلب منـهم بعض الـمسائل التـي نريد أن نستخلصها أن نستفيدها أن نستخرجـها أن نرتبـها من 

مشروع  خالل جـهاز الكمبيوتر والربامج الـموجودة فيه سوف ال ينتج االثنان نفس الناتج يعنـي لو طلبنا
معني من الـمهندس األول ونفس الـمشروع نطلبه من الـمهندس الثانـي جـهاز كمبيوتر واحد وبرامج موحدة 
سيختلف الناتج الذي يستخرجه كل مهندس  عن اآلخر، القضية بالضبط يعنـي مثاًل األسلوب الذي 

اإلخباري أو غريه أو العالـم  يستعمله الشيخ البهائـي يـختلف عن األسلوب الذي يستعمله مثاًل الـمريزا
الذي تـحدث عنه زين العابدين األبـهـري العالـم الـجفري الذي تـحدث عنه السيد مصطفـى الـخمينـي عالـم 
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معروف متخصص فـي هذه العلوم هو عالـم إيـرانـي زين العابدين األبـهري توفـي قبل أربعني سنة أكثر من 
اصة فـي لتعامل مع هذه الـجداول لذلك ما ُيستـخرج من نتائج من أربعني سنة، فكل واحد عنده طريقة خ

الـجفر ليس بالضرورة أن تكون متطابقة ومتوافقة عند الـجميع ألنه نـحن ال نـملك طريقة واحدة الستخراج 
 الـمعلومات العامل الذاتـي للشخص أيضاً له مدخلية الـحالة النفسية للشخص أيضاً لـها مدخلية. 

 أن نتوسع فـي هذه القضية لنعرف بالضبط ما هو الـجفر العلوي، الـجفر العلوي إذاً: اآلن قبل 
 أواًل: هو جداول مبنية علـى أساس  هندسي  معني. 

 وثانياً: قواعد وأساليب للتعامل مع هذه الـجداول الستخراج الـمعلومات. 
 وثالثاً: هناك تفريعات لـهذه الـجداول هذه التفريعات هـي التـي فـي الغالب ُتذكر فـي الكتب الـجفرية. 

اآلن مثاًل هذه الكتب التـي أشرت إليها قبل قليل وعرضت بعضها علـى شاشة التلفزيون ما ذكر فيها من 
لم الـجفر وهناك مستخرجات معلومات هذه معلومات تقع فـي حواشي الـجفر تفريعات وهـي ملحقٌة بع

علم الـجفر، مستخرجات علم الـجفر هـي هذه التـي جاءت فـي كتاب الـمفاجأة يعنـي كتاب الـمفاجأة 
حني نقل الـمؤلف عن كتاب  مكتوب صورة الكتاب مكتوبة ونقل نصوص مكتوبة فهو ما نقل عن أصل 

من جداول الـجفر فهناك جداول  الكتاب، كتاب الـجفر هو هذا وإنـما نقل من مستخرجات  أخذت
الـجفر وهناك أسلوب التعامل مع جداول الـجفر وهناك حواشـي الـجفر كالتـي جاءت مذكورة فـي هذه 
الكتب وهناك مستـخرجات الـجفر، مستخرجات الـجفر هي هذه النصوص التـي نقلها صاحب كتاب 

بيل الـمثال مثاًل نصاً من مستخرجات ابن الـمفاجأة أو النصوص التـي كتبت فـي النصوص األخرى علـى س
وهو يتـحدث عن إمام زماننا  366عربـي، وذكر هذا النص فـي الفتوحات الـمكية فـي الـجزء الثالث الباب 

 ماذا يقول؟ 
ويدعو إلـى اهلل بالسيف فمن أبـى قتل ومن نازعه خذل ُيظهر من الدين ما هو الدين عليه فـي نفسه 

 صلـى اهلل عليه وسلم لـَحكم به يرفع الـمذاهب من األرض فال يبقـى إال الدين ما لو كان رسول اهلل
الخالص أعدائه مقلدة العلماء أهل االجتهاد لِـَما يرونه من الـحكم بـخالف ما ذهبت إليه أئمتهم 
 فيدخلون كرهًا تـحت حـكمه خوفًا من سيفه وسطوته ورغبًة فيما لديه يفرح به عامة الـمسلمين أكثر

هذا نصٌّ مستخرٌج استخرجه ابن عربـي ومذكور فـي الفتوحات الـمكية وكذلك فـي كتبه  - من خواصهم
األخرى وربـما ذكره فـي كتب  أخرى بصيغة  أخرى تـختلف ألنه نفس الـمستخرج يـمكن إذا أعاد استخراج 

ص جفرية مستغلقة إلـى الـمسألة أكثر من مرة يـمكن أن تـخرج إليه فـي أكثر من نص وهناك عندنا نصو 
اآلن لـم يستطع علماء الـجفر أن يصلوا إلـى نتيجتها، هم استخرجوها استخرجوا النص من الـجداول 
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الـجفرية لكنهم ال يستطيعون تفسريها علـى سبيل الـمثال حتـى فـي كتاب الـمفاجأة هناك نصٌّ ذكره فـي 
ومًا تـمامه فـهذا خروج اإلمام ويوم تبلغ نقطة عندما يبلغ بسـم اهلل الرحـمن الرحيم ي - 297صفحة: 

هذا النص معروٌف بني علماء الـجفر نصٌّ لـم يستطع أحد أن  - الباء دورتـها ولب جوهرها تكون البيعة
يعرف أسراره وأن يصل إلـى نتيجته ألنه يـحدد زمان الظهور بنـحو  دقيق لذلك ال يستطيع أحد أن يعرف 

عندما يبلغ بسـم اهلل الرحـمن الرحيم يوماً  -حل هذا اللغز وضعوا له حلواًل لكنـها ليست حلواًل حقيقية 
 ه فـهذا خروج اإلمام ويوم تبلغ نقطة الباء دورتـها ولب جوهرها تكون البيعة.تـمام

هناك نصٌّ آخر منقوٌل عن اإلمام الـحسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه منقول فـي كتاب الدرة 
الباهرة من أصداف الطاهرة من األصداف الطاهرة من تأليفات قطب الدين الكيدري، كلمة منقولة عن 

قد صعدنا درى الـحقائق بأقدام النبوة والوالية ونورنا سبع طرائق  -ام الـحسن العسكري يقول اإلم
بأعالم الفتوة والـهداية ونـحن ليوث الوغى وغيوث الندى وفـينا السيف والقلم فـي العاجل ولواء 

الكرم فالكليم  الـحمد والعلم فـي اآلجل أسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين ومصابيح األمم ومفاتيح
أُلبس حلَة االصطفاء أو حلُة االصطفاء لـِما عهدنا منه الوفاء وروح القدس فـي جنان الصاغورة ذاق 
من حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردئًا وصونًا وعلـى الظلمة إلباً 

وسينفجر لـهم ينابيع الـحيوان بعد  -قت الظهور يشري إلـى و  - وعونا وسينفجر لـهم ينابيع الـحيوان
وضعوا لـها شروحًا كثرية ولكن ما صولوا  - لظى مـجتمع النيران لتمام الروضة والطواسين من السنين

وسينفجر لـهم ينابيع  -إلـى ذلك هذه حقائق لن تتضح إال فـي ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
الـجفريون وضعوا لـها حلوالً  - يران لتمام الروضة والطواسين من السنينالـحيوان بعد لظى مـجتمع الن
 ولكنهم ما وصلوا إلـى الـحقيقة. 

إذًا الـخالصة التـي نصل إليها أن الـجفر جداوٌل لـها هندستها الـخاصة وقواعد وقوانني ُتستخرج وهذه 
مثل قواعد الرياضيات الستخراج الـمعانـي الـجداول إنـما يكتبها الـمتخصصون فـي علم الـجفر وهناك قواعد 

والـمطالب هناك عملية تسـمى بعملية االستنطاق استنطاق الـحروف وهـي التـي من خاللـها ُتستنطق 
حروف هذه الـجداول فتستـخرج الـمعلومات، الـمعلومات التـي تستخرج هـي مستخرجات الـجفر وهـي فـي 

ل هذا منقوٌل من الـجفر العلوي وإال فليس هناك من كتاب  فـيه الغالب التـي يكون الـحديث عنها ويقا
 نصوص يسـمـى كتاب الـجفر العلوي. 

جدول كما أريتكم الصور فـي هذه  248الـجفر العلوي هو علٌم وقلنا بأن عدد جداول هذا العلم 
وكما قلت قبل قليل  الـجداول، فـهذه هي جداول الـجفر العلوي الـحقيقية الـتـي تستخرج منها الـمعلومات
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بأن الـمعلومات الـمستخرجة أواًل للعامل الذاتـي للشخص مدخلية فـي تـحديد نوع الـمستخرج ولقابليته فـي 
التعامل مع الـجفر كما قرأنا قبل قليل كيف أن الشيخ البهائـي يقول إن لـي من التـمكن علـى أن استخرج  

يعنـي من هذه الـجداول وإال كيف يستخرج قواعد العالمة  كتاب قواعد العالمة الـحلـي من كتاب الـجفر
الـحلـي إذا كان هو كتاب حديثـي، اتضحت لكم الصورة قبل قليل قرأت كالم الشيخ البهائـي وكنت 
متعمداً فـي قراءتـه كي أشري إلـى هذه الـحقيقة كيف يستخرج قواعد العالمة من كتاب  حديثـي يتـحدث عن 

لزمان يعنـي لو كانت هذه النصوص الـموجودة فـي كتاب الـمفاجأة عن زماننا هو هذا حوادث فـي مستقبل ا
 الـجفر العلوي كيف تستخرج منها قواعد فقهية مثاًل؟ 

ال يـمكن ذلك وإنـما تستخرج القواعد الفقهية وسائر أبواب العلوم األخرى من خالل هذه الـجداول هذه 
علق بالـماضـي كشف حقائق فـي الـماضـي كشف حقائق فـي الـجداول يـمكن أن يستخرج منها ما يت

الـحاضر أو كشف حقائق فـي الـمستقبل قطعاً ما يقع فـي الـمستقبل فهو خاضٌع للبداء أيضاً هذه الـجداول 
ال تـخرب عن اللوح الـمحفوظ قد تكون بعض الـمعلومات تكون واقعة قطعًا والبد أن تقع كظهور اإلمام 

و من الـميعاد وحقائق أخرى فيخرب عنها الـجفر لكن بالـجملة هذا الكتاب يـمثل ما يـمكن عليه السالم فه
أن يسـمى بلوح الـمحو األحداث يـمكن أن تتغري حتـى لو أخربنا فإن هذه اإلخبارات خاضعة للبداء ومرت 

يستطيع أن يستخرجه علينا الروايات فـي الـحلقة الـماضية كيف أن العالمات الـمحتومة خاضعة للبداء ما 
هذا الكتاب هو أن يستخرج لنا الـمحتوم من األحداث والوقائع سواء كان ذلك يتعلق بظهور إمام زماننا أو 
بـحياتنا الشخصية أو بـحياة اآلخرين األحداث بشكل عام هذا الكتاب هو صورٌة رمزيٌة لـما يـجري من 

تصوير الـحرفـي هناك عالقة بني الـحروف واألرقام أحداث ووقائع وهذه األحداث والوقائع صورة بـهذا ال
 وبني الكائنات هناك ترابط. 

هناك علٌم واسع اسـمه علم الطالسم، علم الطالسم علٌم واسع من العلوم الغريبة وهو علٌم علمه اإلمام 
الصادق لـجابر بن حيان البعض يتصور أن علم الطالسم هو هذه الرقع أو الرقى التـي تكتب بشكل 
مربعات أو دوائر توضع فيها أسـماء غريبة أو أرقام أو حروف، علم الطالسم علٌم واسع، علم الطالسم  
كلمة الطالسم كلمة غري موجودة فـي لغة العرب موجود عندنا الفعل طلسم موجود هذا الفعل يعنـي اكفهر 

س لطلسم وإنـما يقال فالن طلسم وجهه يعنـي وجهه مكفهر وجهه عبوس لكن الطالسم هي جـمٌع لي
جـمٌع لِطلِّسم مشددة الالم وهـي فـي أصلها طَلَّسم ولكن ثقل الكلمة قيل ِطلِّسم كسرت الشدة ِطلِّسم أو 
طَلَّسم إذا قلبت فإنـها تعطينا كلمة مسلط علم الطالسم علٌم يـحاول أن يصل إلـى التسلط علـى ما وراءيت 

ـمثال هناك عالـم يسـمـى بعالـم الـمثال هناك عالـم يسـمـى بعالـم الـمادة أليس هناك عالَـم يسـمـى بـعالـم ال
األشباح نـحن مثاُل حينما نقرأ فـي مفاتيح الـجنان حني نذهب إلـى زيارات سيد الشهداء صلوات اهلل 
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أظلة العرش  - َعْرشَأْشَهُد َأنَّ َدَمَك َسَكَن ِفـي الـُخْلد َواْقَشَعَرْت َلُه َأِظَلُة ال -وسالمه عليه فنقرأ مثاًل 
عالـم األظلة والذي قد يعرب عنه بعالـم األمثلة نـحن مثاًل حينما نقرأ فـي األدعية الـمستحبة التـي تقرأ فـي 
ليلة النصف من شعبان من جـملة األدعية التـي تقرأ فـي ليلة النصف من شعبان الدعاء الذي كان يقرأه 

 ه فـي هذه الليلة فيقول: رسول اهلل صلـى اهلل عليه وآله فـي سجود
سوادي وخيالـي الـخيال هنا إشارة إلـى تلكم األظلة إلـى  - َسَجَد َلَك َسوادي وَخَيالـِي وآَمَن َلَك ُفؤاِدي

عالـم يسـمـى بـعالـم األشباح فـي الروايات وهو عالـم األمثلة باصطالح الفالسفة علـم الطالسم علٌم يتعامل 
فيما بني الـمادة وما بني عالـم األشباح مبنـيٌّ علـى أي أساس؟ مبنـيٌّ علـى أساس أن  مع هذه الـمرحلة الواقعة

هناك عالقة ذاتية فيما بني األسـماء ومسـمياتـها حينما يسـمـى الشيء بـحجر أو هذا الشيء بشجر هناك 
لغات ألن األصل فـي عالقة ذاتية بني هذه التسـميات وبني مسـمياتـها وهذا ليس خاصاً بلغة العرب بكل ال

اللغات وفـي الـحروف األصوات والعالقة التـي تربط بني األسـماء والـمسـميات من جهة األصوات ال من 
جهة الـحرف الذي يتخذ شكاًل معينًا فـي لغة من اللغات ولذلك أنا وصلت إلـى هذا الـمطلب ال أريد 

 اب  ينتفع منه؟ الـحديث عن علم الطالسـم والذي قد يقول قائل فـي أي ب
ينتفع منه كما فـي شفاء األمراض ينتفع منه مثاًل فـي تركيب مركبات كيميائية جديدة وغري ذلك، هناك 
مـجموعة من الرسائل كتبها جابر بن حيان الكوفـي فـي هذا العلم أنا رأيتـها مـخطوطة وقرأت بعضًا منها 

ومات الـمحدودة التـي تقال مثالً عن بعض األحراز وربـما طبعت ال أدري علم الطالسم ليس هو هذه الـمعل
أو بعض الرقع أو بعض األشكال التـي توجد فـي كتب األدعية هذه من تفريعات علم الطالسم من حواشـي 
علم الطالسم علٌم يتناول طبائع األشياء ويـحاول دراسة ما وراءيت ... فـي الربزخ الواقع فيما بني الـمادة 

الـم األشباح مرادي أن األسـماء لـها عالقة ذاتية بـمسـمياتـها وعلـى هذا األساس ركب علم وعالـم األمثلة ع
الـجفر فستخرج الـمعانـي واألشياء من هذه الـحروف هناك اشتباه كبري يـحدث وموجود هذا فـي الكتب 

ـي كتب التأريخ مثالً وتالحظون أنا أورد هذا الـمثال حتـى تالحظون كيف تشوه الـحقائق اآلن إذا تقرءون ف
ذهبتـم إلـى كتاب الـمسعودي علـى سبيل الـمثال أو حتـى غري الـمسعودي فـي كتب الـمؤرخني وحتـى فـي  
 كتب شرح الـحديث حينما يتـحدثون عن تركيبة أبـجد هوز مثالً ماذا يقول الـمسعودي فـي مروج الذهب؟ 

ز وحطّـي ملكني بأرض الطائف ونـجد وكان كِلُمن يقول: كان أبـجد ملكًا مكرمًا بالـحجاز وكان هوّ 
 –هذا الرتكيب أبـجد هوز حطي كلمن صعفص قرشْت إلـى آخره  -وصعفص وقرشت ملوكًا بـمصر 

يقول: كان أبـجد ملكًا مكرمًا بالـحجاز وكان هّوز وحطّـي ملكني بأرض الطائف ونـجد وكان كِلُمن 
ك، هذه حقائق شوهت مقصود من هذه األسـماء أن ملوك وإلـى غري ذل -وصعفص وقرشت ملوكاً بـمصر 

هذه األقاليم أال قلت قبل قليل فـي علم الـجفر عندنا أقاليم وهذه األقاليم تقسـم إلـى مـمالك!! نـحن عندنا 
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يقسم عالـم الـجفر كأن هذه خريطة، كأن هذه خريطة لعالـم الدنيا فقسموا الدنيا إلـى أربعة أقاليم وقسـموا  
قليم إلـى سبع مـمالك والـملوك فـي هذه األقاليم هم أبـجد هّوز حطي كلمن هذه الـحقائق شوهت كل إ

فـجعل وكأن أبـجد هوز ملوك موجودون علـى األرض ومذكور هذا فـي كتب التأريخ وكثري من الـحقائق 
ه الـحقيقة أي تشوه وتتبدل وتتقلب الـمعلومات أنا تـحدثت عن هذه القضية أواًل، أواًل كي تتضح هذ

 حقيقة؟ 
الكثري يتـحدثون علـى الفضائيات وكثري يكتبون وهذه نـماذج من هذه الكتب وكثري يتـحدثون يتكلمون عن 
علم الـجفر بشيء  ال صلة له بعلم الـجفر ربـما بعض هؤالء الذين أشرت إلـى كتبهم عندهم إطالع علـى 

وم التـي تعارف بني أصحابـها أن يـُخفوا هذا العلم فما علم الـجفر لكنهم باعتبار أن هذا العلم من العل
أرادوا أن يكشفوا عن بعض الـحقائق ربـما بعض هؤالء لكن فـي الغالب أغلب هذه الكتب الذين تـحدثوا 
عن الـجفر هم ال يعرفون شيئًا عن الـجفر، الـمشكلة هنا أن الـمتحدثني يتـحدثون عن أشياء ال علم لـهم 

 يـملكون علمًا فـي الـجفر فيتـحدثون عنه ويعطون صورة أخرى غريبة ال عالقة لـها بعلم بـها مثل ما ال
الـجفر حينما يتـحدثون عن أهل البيت واهلل هم ال يعرفون ماذا يتـحدثون عن أهل البيت يلصقون األمور 

قضية أنا ال يهمنـي تلصيقاً ويعطون للناس صورة مشوهة غري حقيقية، كل هذا أنا أريد أن أصل إلـى هذه ال
الـحديث عن الـجفر وال أريد كذلك أن أوحي اآلخرين بأنـي عالـٌم بـهذا العلم لست عالـماً بـهذا العلم كل 

 ما عندي معلومات علـى مستوى الثقافة العامة أريد أن أصل إلـى هذه الـحقيقة: 
ان يتـحدثون عن الـجفر يضطرون أن الذين يتـحدثون عرب الفضائيات فـي الوسط الشيعي وفـي بعض األحي

بسبب سؤال أو بسبب أن رواية من الروايات تشري إلـى ذلك فيتـحدثون بشيء ال وجود له بأشياء ال 
حقيقة لـها مثل ما هم يـجهلون فـي هذا الباب واهلل يـجهلون فـي الـحديث عن أهل البيت، ألن هناك 

ي أوساطنا ال يعلم الناس، معرفة أهل البيت يـمكن أن حقيقة البد أن تعرف الـمنهج العلمـي الـموجود فـ
يعرف الناس ويعلم الناس مثاًل األحكام الشرعية صحيح يـمكن أن يعلمهم أشياء أخرى لكن الـمنهج 
الـموجود ال يعرف الناس بأهل البيت وال يوصل دارسيه أيضًا إلـى معرفة أهل البيت مثل ما يـجهلون فـي 

ي معرفة أهل البيت والذي يتسـمر أمام الفضائيات ويستـمع إلـى متـحدث يتـحدث هذه األمور يـجهلون فـ
عن الـجفر وكأنه عالـٌِم به هو جاهل  به لكن الـمستمع ال يعرف مثل ما يرى هذا يتـحدث هنا وهو جاهٌل 

يه هو بـهذا األمر حينما يتـحدث الـمتحدث عن أهل البيت أو عن اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمه عل
جاهٌل أيضًا والناس تصدق وهذه هي الـحقيقة، وهناك مطالب أخرى يـمكن أن أشري إليها ولكننـي الوقت 

 يـجري سريعاً وأنا ال أريد أن أطيل أكثر فـي هذه التفاصيل الـخالصة التـي أريد أن أصل إليها ما هي؟ 
نية علـى هندسة معينة علـى أساس معني الـخالصة علم الـجفر عبارة عن منظومة متألفة أواًل من جداول مب
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وثانيًا من قوانني يعرفها الـمتعامل مع هذه الـجداول علـى أساسها يستـخرج الـمعلومات والـمعلومات 
الـمستخرجة تـختلف باختالف األشخاص الـخلفية النفسية الـخلفية العلمية اإلطالع علـى اللغة له مدخلية  

مثل الذي يتعامل مع اإلنرتنت يـمكن لإلنسان أن يعرف اآللية والتقنية فـي  كبرية مثل ما اآلن آتـي بـمثال
التعامل مع اإلنرتنت لكنه قد ال يـملك الثقافة الستخراج معلومة معينة، ألن استخراج الـمعلومة الـمعينة من 

أن الشخص يكون  اإلنرتنت تـحتاج فضاًل عن معرفة الـمواقع والتقنية التـي يـمكن استعمالـها تـحتاج إلـى
عنده إطالع باللغة وإطالع بالـمعلومات وإطالع بأسـماء العلماء والباحثني وإطالع بطرق البـحث حتـى 
حينئذ  حينما يريد أن يطلب شيء ويريد أن يضع شيء فـي حقل البـحث والتـحقيق يضع الشيء الـمناسب 

واحد منهما أن يستـخرج موضوعًا أو  يـمكن أن نأتـي بشخصني ويـجلسان علـى اإلنرتنت ونطلب من كل
بـحثًا فـي مسألة  ما سنجد أن هناك فرقًا كبريًا فيما يستـخرجه هذان الشخصان، الـخلفية النفسية حالة 
التعلق بالعلم صفاء النية ولذلك نـحن نـجد أن الـمستخرجني من الشيعة يستخرجون أشياء تتناسب 

 لسنة يستـخرجون أشياء تتناسب والعقيدة السنية. والعقيدة الشيعية وأن الـمستخرجني من ا
القضية متـحركة لكن ال يعنـي أنه ليست هناك من ضوابط هناك ضوابط ولكن قد ال يصل كل إنسان  وكل 
باحث  فـي هذا العلم إلـى تلك الضوابط لذلك الـمساحة مفتوحة ولكل عالـِم  من العلماء أسلوبه فـي 

اك أسلوب يـمكن أن نسـميه كالسيكي يعرفه الـجميع وهناك لكل واحد التعامل مع هذه الـجداول هن
أسلوبه الـخاص وكلما كان الباحث شديد الذكاء شديد النبوغ يـمتلك إطالع فـي الرياضيات يـمتلك 
إطالعًا واسعًا فـي اللغة يـمكن أن يبتدع طرقًا جديدة فـي التعامل مع هذه الـجداول الـجفرية الـمعلومات 

تخرجة غري مـحدودة يـمكن أن يستـخرج اإلنسان الكثري والكثري من الـمعلومات لكن ال يوجد هناك الـمس
ضمان علـى أن هذه الـمعلومات غري خاضعة للبداء، الـمعلومات الـمستخرجة كلها خاضعة للبداء ألن 

 ضٌع للبداء. أعلـى ما يـمكن أن يستـخرج هو فـي أفق الـمحتوم وما كان فـي أفق الـمحتوم فهو خا
الدعاء يرد البالء ويرد القضاء ولو أبرم إبرامًا اإلبرام أكثر من الـمحتوم يـمكن أن يستخرج الـمستخرج شيئاً 
فـي حال شخص  معني ولكن بالدعاء يتغري فما يستخرج من الـمعلومات إنـما هو واقٌع تـحت سلطة البداء 

ني لالستـخراج وهناك تفريعات وحواشـي هذه التـي مرت فهناك جداول إذًا فـي الـجفر وهناك قواعد وقوان
اإلشارة إليها فـي بعض هذه الكتب وهناك مستخرجات ومن هذه الـمستخرجات النصوص التـي قرأناها 
هذه استخرجت وخلطت بعض األحيان مع نصوص روائية وحديثية إلـى أين نصل إلـى أي نتيجة؟ نصل 

لـجفرية هي واقعة فـي حد البداء يعنـي هي ال تقع فـي حد اليقني إلـى هذه النتيجة أن الـمستخرجات ا
يـمكن أن تتغري ليست فـي حد الـميعاد ولكن مع ذلك النصوص الـمستخرجة سواًء التـي نقلها صاحب  
كتاب الـمفاجأة أو النصوص األخرى الـموجودة فـي الكتب األخرى والتـي ما قرأتـها لضيق الوقت كلها 
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 الـحقيقة وكذلك خربة الـخرباء فـي علم الـجفر تشري إلـى هذه الـحقيقة:  تشري إلـى هذه
أننا فـي عصر الظهور لكن هذه النتيجة نتيجٌة ظنية هـي قرينة، نـحن قلنا ونـحن نبـحث هل نـحن فـي عصر 

عصر الظهور  الظهور أم فـي عصر  آخر نـجمع القرائن القرينة األولـى علم الـجفر، علم الـجفر يقر بأننا فـي
هناك مالحظة مهمة البد أن أشري إليها الـمالحظة الـمهمة أن الكثري مـمن له إطالع بعلم الـجفر إن كان 
بالـجملة أو بالتفصيل يسـمون هذا الـجفر يسـمونه بالـجفر األكرب، هذا الـجفر ليس هو بالـجفر األكرب هذا 

وهي فـي حواشي هذا الـجفر كتب عليها بأنـها  هو الـجفر األصغر تالحظون كتب علـى بعض هذه الكتب
هل هناك  240الـجفر األكرب، الـجفر األكرب جداوله لو حول إلـى جداول جداوله تبلغ إلـى األلف وهذا 

 من أحد  يـملك جداول الـجفر األكرب؟! 
 وسالمه بـحسب علـمي ال أعتقد أن أحدًا يـملك هذا الـجفر، هذا الـجفر جفٌر أهل البيت صلوات اهلل

عليهم أجـمعني يعطون من يريدون أن يعطوه ولكن بـحدود كل شيء  موجوٌد فـي الروايات نتصفح الروايات 
الواردة عن أهل بيت العصمة، قبل قليل  أردت أن أشري إلـى دعاء  هذا الدعاء فيه إشارة إلـى ما أشرت إليه 

معروف بدعاء السيفي الصغري أو دعاء القاموس فـي علم الطالسم قبل أن أذهب إلـى الروايات الدعاء الـ
ماذا يقول هذا الدعاء؟ وهذا الدعاء من جـملة األدعية الـمرتبطة بعلم الطالسم والذي قلت هو علٌم يبـحث 

 فـي التسلط الـخفـي علـى الـمرحلة الـموجودة ما بني الـمادة وعالـم األشباح عالـم األمثلة: 
بَـْحِر َأَحِديـَْتك َوَطْمطَاِم َوْحَدانَِيِتك َوَقوِنِـي ِبُقَوِة َسْطَوِة ُسْلطَاِن فـَْرَدانَِيِتك َحتَـى  ربِّ َأْدخْلنِـي ِفـي لُـجّْ 

ِتك َأْخُرَج ِإلَـى َفَضاِء ِسَعِة رَْحـَمِتك وفـِي َوْجِهـي َعاَلَماُت بـَْرِق الُقْرِب من آثَاِر ِحـَمايَِتك َمِهْيَبًا بِـَهْيبَ 
َزًا ِبِعنَ  َلِة ايَِتك ُمَجِلاًل ُمَكرَِمًا بِتَـْعِلْيِمك َوتـَزِْكَيِتك وأَلَِبْسنِـْي ِخَلَع الِعَزِة والَقُبول َوَسْهل لِـي َمَناِهَج الُوصْ َعزِيـْ

َيا وَداِر الَقَرار  َوارزْقنِـي والُوُصول َوَتِوْجنِـي بَِتاِج الَكَرامة والَوقَار وأِلّف بَِينِـي وبـََيَن َأْحَباِئَك فـِي َداِر الُدنـْ
َقاُد لِـي الُقُلوُب َواأَلْرَواح َوتَـَخَضُع َلَديَّ النـُُفوُس َواألْشَباح يَا مَ  ْن َذَلْت ِمن نُوِر اْسـِمَك َهْيَبًة َوَسْطَوًة تـَنـْ

اًل ُمتَجلِ  -إلـى آخر الكالم تالحظون الدعاء يشري إلـى تعليم  إلـهـيٍّ ال تعليم  بشري  - َلُه رِقَاُب الـَجَباِبَرة
َوارزْقنِـي ِمن نُوِر اْسـِمَك َهْيَبًة  -إلـى أن يقول  - ُمَكرَِمًا بِتَـْعِلْيِمك َوتـَزِْكَيِتك وأَلَِبْسنِـْي ِخَلَع الِعَزِة والَقُبول

َقاُد لِـي الُقُلوُب َواأَلْرَواح َوتَـَخَضُع َلَديَّ النـُُفوُس َواألْشَباح عالـم ما  فـي عالـم األشباح فـي - َوَسْطَوًة تـَنـْ
بني عالـم األمثلة وما وراء الـمادة ولذلك هذا الدعاء معروف من أدعية علم الطالسم وهناك أدعيٌة أخرى 

 وله شروطه وخصائصه ودالالته مـجرد مثال أو نـموذج أردت اإلشارة إليه لـما تقدم. 
جنبية يـمكن أن ترتجم هذه سؤاٌل قد يطرأ هنا هذه الـجداول باللغة العربية ما هو الـحال مع اللغات األ

الـجداول إلـى اللغات األجنبية يـمكن أن نستخرج الكالم من الـجداول العربية والـمستخرجات ترتجم 



 2ح  ملّف الظهور والجفر 

19 

ويـمكن أن نـحول الـجداول إلـى اللغات األجنبية اليهود يـمتلكون هذه الـجداول قد يـمتلكون بعضها 
د اليهود لغة اليهود أصاًل اللغة العربية مبنية علـى النظام يـمتلكون كلها هذه قضية من العلوم الـمعروفة عن

األبـجدي نـحن اآلن فـي الـمدارس ندرس النظام األبتثـي ألف، باء، تاء، ثاء فـي بالد العرب بينما علم 
الـجفر يعتـمد علـى النظام األبـجدي ال علـى النظام األبتثـي من تفريعات علم الـجفر يـمكن االستفادة من 

لنظام األبتثـي واألنظمة األخرى التـي أشرت إليها قبل قليل مثل األيقغي واالغطمي وإلـى آخره بينما اليهود ا
اللغة العربية أصاًل مبنية علـى النظام األبـجدي وحينما يدرسون اللغة العربية حتـى للمبتدأين يدرسون األرقام 

لغة العربية عدد حروف هذه اللغة اثنان وعشرون حرف الـخاصة بالنظام األبـجدي فـي اللغة العربية لكن ال
اللغة العربية أكمل اللغات، لذلك الرتقيم يصل إلـى أربع مئة يعنـي إذا أرادوا أن يذهبوا  74ال يصل إلـى 

البد أن يـجـمعوا حرفني فالـجداول ستتغري من أربعة حروف إلـى حروف أخرى أنا آتيكم  600إلـى الرقم 
ثال هذه نفس الـمؤسسة وهذه كتب للتعليم االبتدائي للغات يعنـي اآلن حينما نذهب إلـى علـى سبيل الـم

هذا مثاًل تعليم اللغة اليونانية للعرب حينما نستخرج الـحروف ما توجد فيها أرقام حروف اللغة اليونانية 
ني ال توجد هناك أرقام نفس الكتاب نفس الـمؤسسة، هذا مثاًل تعليم اللغة الفرنسية للعرب أيضًا للـمبتدئ

للـحروف ألنـهم ال يهتـمون بـهذه القضية بينما حينما نأتـي إلـى تعلم اللغة العربية وهذا هو للـمبتدئني أيضاً 
نـجد أنـهم فـي أول صفحة يضعون الـحروف بالنظام األبـجدي ومع األرقام نفس النظام األبـجدي الـموجود 

وهو الـحرف الثانـي والعشرون من حروف اللغة العربية يـمكن  800الرقم فـي اللغة العربية لكنه ينتـهـي ب
ذا   ولكن نـحتاج حتـى يـمكن تـحويله إلـى اللغة اإلنـجليزية بل يـمكن إدخال هذه الـجداول إلـى الكمبيوتر إ

نـجليزية أبـجد كان هناك مـمن يـمتلكون الـخربة العالية فـي هندسة الكمبيوتر يـمكن تـحويلها إلـى اللغة اإل
يعنـي بنوع من  76ومـمكن تبديل بعض الـحروف حروف اللغة اإلنـجليزية  dو Gو Bو Aنأتـي بالـحرف 

 التجديد فـي هذه الـجداول ويـمكن أن تستـخرج منها ألن هذا العلم ليس خاصاً بلغة العرب. 
بية تكون أكثر دقة من بقية اللغات لكن اللغة العربية هي أكمل اللغات والـمعانـي الـمستخرجة باللغة العر 

قلت بأن هذا هو الـجفر األصغر والـجفر األكرب ألف جدول الـمعلومات الـمستخرجة من الـجفر األكرب 
هي معلومات تأتـي من لوح اإلثبات وذلك أمٌر خاصٌّ بأهل البيت يهبون من يشاؤون من أسراره القضية 

سـمى بعلم الـمنايا والباليا الذي علمه لـميثم التـمار لرشيد الـهجري التـي نعرفها فـي أيام سيد األوصياء ما ي
ولغريهم ولـحبيب بن مظاهر خواص األمري أصحاب األمري الذين علمهم علم الـمنايا والباليا هذا هو 

رجة الـجفر األكرب، الـجفر األكرب علٌم فـي درجة لوح اإلثبات أما هذا الـجفر وهو الـجفر األصغر علٌم فـي د
لوح الـمحو هو خاضٌع للبداء علم الـمنايا والباليا الذي علمه سيد األوصياء لـِمثيم ولغريه هو ذلك من 
الـجفر األكرب والـجفر األكرب جداوله وألواحه نوريه ليس مكتوب علـى الورق له ألواٌح نورية جداوله األلف 
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ل الدين وتـمـام النعمة هذا هو كتاب الشيخ جداوٌل نورية ألواٌح نورية مثاًل حينما نقرأ فـي كتاب كما
 الصدوق كمال الدين وتـمام النعمة رواية جـميلة جداً طويلة أخذ منها موطن الشاهد: 

عن َسدير أو ُسدير الصيرفـي قال: دخلت أنا والـمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب علـى 
لسًا علـى التراب وعليه ِمسٌح خيبري مطوق بال موالنا أبـي عبد اهلل الصادق عليه السالم فرأيناه جا

 وعليه ِمسٌح خيبري مطوق -مسح يعنـي ثوب متواضع الثوب الذي يلبسه الزهاد ثوب متواضع  - جيب
فرأيناه جالسًا علـى التراب وعليه ِمسٌح  -الـِمسح الـخيربي يعنـي هو ثوب يصنع من الشعر متواضعًا  -

ثوب متواضع جداً ماذا، لـنرى   - مين وهو يبكي بكاء الوالة الثكلـىخيبري مطوٌق بال جيب مقّصر الكَ 
يعنـي ليس له فتحه فقط  - مطوق بال جيب -ثوب من الشعر  - ِمسٌح خيبري -كيف هذا الثوب 

مقّصر  -فتحة مدورة، الـجيب هي فتحة الصدر فتحة مدورة يعنـي ما فيه أي شيء من صفات األناقة 
اإلمام البس هذا الثوب  - مقّصر الُكمين وهو يبكي -ردن يعنـي أردانه قصرية الُكم هـي ال - الُكمين

وهو يبكي بكاء الوالة الثكلـى ذات الكبد الـحرى  -الـمتواضع الـمصنوع من الشعر جالس علـى الرتاب 
الدموع فـي عارضيه وأبلـى  -فـي جانـيب وجهه  - قد نال الـحزن من وجنتيه وشاع التغيير فـي عارضيه

 يـخاطب من؟  - سيدي -اإلمام الصادق يقول  - وهو يقول -مـحجريه يعنـي عينيه  - مـحجريه
وهو يقول سيدي غيبتك نفت رقادي وضّيقت علي مهادي وابتزت منـي  -يـخاطب اإلمام الـحجة 

 راحة فؤادي، سيدي غيبتك أوصلت مصابـي بفجائع األبد وفقد الواحد بعد الواحد يفنـى الـجمع
والعدد فـما أحس بدمعة  ترقـى من عينـي وأنين  يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا إال 
ُمّثل بعينـي عن غوابر أعظمها وأفضعها وبواقي أشدها وأنكرها مصائب مـخلوطة بغضبك ونوازل 

لـخطب معجونة بسخطك، قال ُسدير: فاستطارت عقولنا ولـهًا وتصدعت قلوبًا جزعًا من ذلك ا
وظننا أنه سـمٌت  -يعنـي صفة  -الـهائل الذي يتـحدث عنه اإلمام والـحادث الغائل وظننا أنه سـمٌت 

لـمكروهة  قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا ال أبكـى اهلل يا ابن خير الورى عينيك من أية حادثة  
تـم قال: فزفر الصادق عليه تستنزف دمعتك وتستـمطر عبرتك وأية حالة  حّتمت عليك هذا الـمأ

السالم زفرًة أنتفخ منها جوفه وأشتد منها خوفه وقال: ويلكم نظرت فـي كتاب الـجفر صبيحة هذا 
اليوم وهو الكتاب الـمشتمل علـى علم الـمنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلـى يوم القيامة 

هذا كتاب الـجفر، الـجفر األكرب وهو ليس   - ه عليهم السالمالذي خص اهلل به مـَُحمَّداً واألئمة من بعد
نظرت فـي كتاب الـجفر  -اإلمام يقول  - وتأملت منه -كتاباً مكتوباً علـى ورق، كتاٌب نوري يعرفه أهله 

صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب الـمشتمل علـى علم الـمنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون 
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 . لقيامةإلـى يوم ا
نفس الكتاب الذي حّدث منه ِميثم التـمار الـمختار، ِميثم التـمار كان مـسجونًا فـي سـجن ابن زياد 
والـمختار أيضًا ِميثم قال للـمختار أنا سيخرجوننـي فـي اليوم الفالنـي فـي الساعة الفالنية ويصلبوننـي 

قتلة الـحسني وأخربه بكل الذي فعله الـمختار ويقتلوننـي أما أنت ستبقـى وستـخرج وستقتل كذا وكذا من 
لذلك هذه الثقة العالية عند الـمختار بنفسه هو بسبب الـمعلومات التـي حّصل عليها من ِميثم التـمار، 
الثقة العالية بالربنامج الذي قدم عليه الـمختار أحد أسباب هذه الثقة وإن كان الـمختار شخصية جرئية 

سباب التـي جعلته علـى ثقة عالية بنجاح برنامـجه هـي إخبارات ِميثم التـمار وشجاعة ولكن من أهم األ
رضوان اهلل تعالـى عليه وِميثم كان ينظر فـي صفحات النور من صفحات الـجفر األكرب ال هذا الكتاب 

 الـجفر األصغر. 
والباليا والرزايا  نظرت فـي كتاب الـجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب الـمشتمل علـى علم الـمنايا

وعلم ما كان وما يكون إلـى يوم القيامة الذي خص اهلل به مـَُحمَّدًا واألئمة من بعده وتأملت منه مولد 
قائمنا وغيبته وإبطائه وطول عمره وبلوى الـمؤمنين فـي ذلك الزمان وتولد الشكوك فـي قلوبـهم من 

سالم من أعناقهم التـي قال اهلل تقدس ذكره طول غيبته وإرتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة اإل
يعنـي الوالية فأخذتنـي الرقة واستولت عليَّ األحزان، فقلنا يا ابن  }وكل إنسانٍ ألزمناه طائره فـي عنقه{

ثـم الرواية يبدأ اإلمام  - رسول اهلل كّرمنا وفّضلنا بإشراكك إيانا فـي بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك
الرواية طويلة ال أجد وقتاً  390،  349،  344،  342ويلة موجودة علـى صفحة: يـحدثه الرواية ط

لقراءتـها، كمال الدين وتـمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان اهلل تعالـى عليه، إذا نذهب إلـى بصائر 
 الدرجات ماذا يقول إمامنا الصادق؟ 

صعِب مستصعٌب شريٌف كريـٌم ذكواٌن ذكيٌّ عن أبـي الصامت قال أبو عبد اهلل عليه السالم إن حديثنا 
إذا كان  - وعرٌّ ال يـحتمله ملٌك مقرب وال نـبـيٌّ مرسل وال مؤمٌن مـمتحن، قلت: فـمن يـحتمله؟

قلت: فـمن يـحتمله جعلت  –حديثكم ال يـحتمله ال نـبـيٌّ مرسل وال ملٌك مقرب وال مؤمٌن مـمتحن 
ل الـجفر األكرب هو داخٌل فـي هذه الدائرة ليس مكتوبًا علـى كما قلت قبل قلي  - فداك؟ قال: من شئنا

ورق هذا الـمكتوب علـى ورق بشكل  مرموز الذي قال عنه الشيخ اإلحسائـي وهو الكتاب الـمرموز فـي 
الـجزء الثانـي من شرح الزيارة الـجامعة الكبرية قال: وهو الكتاب الـمرموز، الكتاب الـمرموز هو هذا، هذا 

جعلت فداك؟ قال:  -الـجفر األكرب  - فـمن يـحتمله -لـى علم الشيخ اإلحسائـي بـهذا الكتاب يدلك ع
أمثال ِميثم أمثال حبيب رشيد الـهجري وأمثال غريهم ومن أمثالـهم قد يوجد فـي زماننا حينما  - من شئنا
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ي ال أشخص الدرجات وال أقول قد يوجد فـي زماننا من أمثالـهم ال أقصد بدرجة ِميثم وبدرجة حبيب فإننـ
 أعرف الدرجات لكن أقول هناك فـي زماننا مـمن تطلع إلـى هذه الـحقائق. 

هذه حادثة معروفة ينقلها السيد الـخوئـي رضوان اهلل تعالـى عليه وهذا الكتاب من إصدارات مكتب الشيخ 
ينقل  930ـهجت صفحة: بـهجت الـمرجع الشيعي الـمعروف رضوان اهلل تعالـى عليه فـي مدرسة الشيخ ب

حادثة عن السيد الـخوئـي بعد أن تعرف علـى الشيخ بـهجت فـي النـجف وطلب منه أن يعرفه علـى السيد 
علي القاضـي الطباطبائـي العارف الـمعروف والسيد الـخوئـي طلب من السيد علـي القاضـي الطباطبائـي أن 

سلوك أعطاه برنامج معني لـمدة أربعني يوم السيد يعلمه أن يعطيه برنامج ذكر وبرنامج عمل عبادي لل
الـخوئـي يقول ُكشف لـي كل مستقبلي رأيت حياتـي من بدايتها إلـى نـهايتها من ذلك اليوم الذي أنا كنت 
فيه إلـى اللحظة التـي نودي علـى منارة الـحضرة العلوية بأن السيد الـخوئـي قد توفـي هو يقول: حصلت لـي 

ياتـي الـمستقبلية إلـى لـحظة الـموت فرأيت نفسـي علـى الـمنرب وأنا أّدرس الفقه واألصول ثـم مكاشفة إلـى ح
رأيتها جالسًا فـي الدار والناس يرتددون علي ويستفتونـي فـي الـمسائل الشرعية ورأيت نفسي بعدها إماماً 

إلـى مكان سـمعت فيه صوتاً  كمرآة تسري أمامـي حتـى وصلت  -وحاالت كثرية مـختلفة  -لصالة الـجماعة 
من أعلـى الـمنارة يقول: إنا هلل وإنا إليه راجعون أنتقل إلـى جوار ربه الكريـم آية اهلل العظمـى السيد أبو 

 القاسم الـخوئـي ثـم انتهت تلك الـمكاشفة ورجعت إلـى وضعي العادي. 
نه ليس تـحت يدي الـمصادر وإال هناك هذا ليس غريبًا هناك حوادث كثرية أنا ال أريد أن أشري إليها أل

حوادث من مثل هذه كثرية وأعمق وأقوى من هذه أنا علـى علم وإطالع بـها وعلـى علم بصدقها وبتحققها 
 قلت فـمن يـحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا -ولكننـي ال أملك مصادر مكتوبة لذلك ال أشري إليها 

ر األكرب وأنا هنا ال أقصد أن هذا من الـجفر األكرب وإنـما هذا هناك من الشيعة من يطلعون علـى الـجف -
مثال أقرب فيه معنـى الـجفر األكرب وإال اإلطالع علـى الـجفر األكرب يـحتاج إلـى مراتب عالية جداً ، جداً، 

؟ ال يـحتمله ملٌك مقرب وال نـبـيٌّ مرسل وال مؤمٌن مـمتحن قلت فـمن يـحتمله جعلت فداك -جداً هنا 
لذلك عندنا حديث أيضًا موجود فـي بصائر الدرجات الـحديث عن اإلمام الباقر ينقله  - قال: من شئنا

فلذلك الذي  - حديثنا ال يـحتمل أحٌد من الـخالئق أمره بكامله -الـمفضل أشري إلـى موطن الشاهد 
جري وأمثال هؤالء إنـما يتجلـى حتـى ألصحاب الدرجات العالية من مثل سلمان من مثل ِميثم ورشيد الـه

البد أن يعطـى له بالـحد  - حديثنا ال يـحتمل أحٌد من الـخالئق أمره بكامله حتـى يـحده -بـحسبهم 
الـمناسب له، النـبـي صلـى اهلل عليه وآله ما كلم الناس قط علـى قدر عقلهم أهل البيت كذلك البد أن 

ـى لـهم من الـجفر األكرب بعطاء  ومنحة  من اإلمام تكون القضية بـحدود ذلك الـمخلوق حتـى ما يتـجل
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 الـمعصوم كان سلمان مـحدثاً، كيف كان مـحدثاً يا ابن رسول اهلل؟ 
كان مـحدثًا عن إمامه، مـحدث أي يصله الـمدد النوري الفيض النوري وذلك هو جزٌء من الـجفر األكرب، 

فـمن  -تـجلـى شيٌء منها ألوليائه كما قال الـجفر األكرب حالٌة خاصٌة بالـمعصوم لكن يـمكن أن ي
ال  -وهؤالء من شئنا البد أن يكون بـحسبهم كما يقول هذا الـحديث  - يـحتمله؟ قال: من شئنا

البد له من وضع  - بكامله حتـى يـحده -أمر حديث أهل البيت  - يـحتمل أحٌد من الـخالئق أمره
ض من يسـمي هذا الـجفر بالـجفر األعظم، الـجفر األعظم حدود بـحسبه، أما الـجفر األعظم ويشتبه البع

ذلك جفٌر خاٌص بأهل البيت وال تستطيع الـخالئق وال أصحاب األئمة وال األنبياء أن يصلوا إليه الذي إليه 
 الـحديث: 

عن أبـي الصامت قال: سـمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: إن من حديثنا ما ال يـحتمله ملٌك 
فقط، فقط خاص  - ال نبـيٌّ مرسل وال عبٌد مؤمن قلت فـمن يـحتمله؟ قال: نـحن نـحتملهمقرب و 

بأهل البيت ذلك هو الـجفر األعظم والذي إليه اإلشارة أيضًا فـي بصائر الدرجات وردت اإلشارة إليه فـي 
صلوات اهلل  يعنـي اإلمام الكاظم - عن نُعيم بن قابوس قال: قال لـي أبو الـحسن -بصائر الدرجات 

 -عليٌّ، عليٌّ أكبر  -اإلمام الكاظم  - عن نعيم بن قابوس قال: قال لـي أبو الـحسن -وسالمه عليه
وهو هذا الـموجود فـي البـحار أيضاً،  - عليٌّ ابنـي أكبر ولدي -هنا يبدو خطأ فـي الطبع عليٌّ أكرب ابنـي 

لـي أبو الـحسن عليٌّ ابنـي أكبر ولدي وأسـمعهم قال  -موضوعة كلمة أكرب قبل ابـنـي خطأ فـي الطباعة 
هذا  - لقولـي وأطوعهم ألمري ينظر فـي الكتاب الـجفر معـي وليس ينظر فيه إال نـبـيٌّ أو وصي نـبـي

يعنـي إال مـَُحمَّد صلـى اهلل عليه وآله وإال مر عليننا قبل  - وليس ينظر فيه إال نـبـي -هو الـخاص بـهم 
قال لـي أبو الـحسن عليٌّ ابنـي أكبر ولدي وأسـمعهم  -م ال يـحتمله األنبياء الـمرسلون قليل بأن حديثه

ينظر فـي الكتاب الـجفر معـي وليس ينظر فيه إال نـبـيٌّ  -اإلمام الرضا يعنـي  - لقولـي وأطوعهم ألمري
 . أو وصي نـبـي

الذي أشار إليه اإلمام الصادق فـي حديث  فهناك الـجفر األعظم اإلشارة إليه بـهذا وهناك الـجفر األكرب 
كمال الدين بأنه نظر فـي كتاب الـجفر كتاب الـمنايا والباليا والذي كان يُطلع أمري الـمؤمنني بعضًا من 
أصحابه علـى بعض  من أسراره واإلطالع هنا ليس باإلخبار اللسانـي يـمكن أن يكون باإلخبار اللسانـي 

رية كان سلمان مـحدثاً عن إمامه، قد يأتـي سؤاٌل عن ما جاء فـي الروايات فـي وإنـما الـحديث عن قضية نو 
موضوع الـجفر، الـجفر األبيض والـجفر األحـمر والـجفر الذي هو جلد ثور  فـي روايات أهل البيت صلوات 

غد الـحلقة القادمة اهلل وسالمه عليهم أجـمعني ربـما أتناوله أتناول هذا الـمطلب إن شاء اهلل تعالـى فـي يوم 
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 أتناول فيها شيئاً من هذا الـمعنـى إلـحاقاً وتوضيحاً لـمعنـى الـجفر. 
إذًا اآلن تولدت عندنا صورة مـجملة، صارت عندنا صورة مـجملة عن معنـى الـجفر وصارت عندنا صورة 
عن أن الـجفر هذا الذي بني أيدينا هو الـجفر األصغر، وهناك جفٌر أكرب اآلية القرآنية فـي سورة فصلت 

رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ }سَنُفيها إشارة واضحة إلـى الـجفر األكرب وهـي اآلية الثالثة والـخمسون 

اآلية لـها وجوه وجه من وجوهها هو تلكم اإلراءة النورية فـي األنفس وفـي األفاق  حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ{
ألؤلئك الذين  ما يسـمـى بعلم الـمنايا والباليا واآلجال حيث تتـجلـى الـحقائق فـي األنفس وفـي األفاق

}سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ يتواصلون مع األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني 

والـحق قضية نسبية التعلق فيها والرجوع إليها ألن الـحق ال يـملكه إال اإلمام الـمعصوم  لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ{
 وسالمه عليه والزيارة الـجامعة واضحة أن الـحق معهم وفيهم وبـهم ومنهم وإليهم الـحق لـهم صلوات اهلل

 -وإليهم صلوات اهلل عليهم فما يتـجلـى من الـحق ألولياء أهل البيت إنـما هو بـحسبـهم كما قالت الرواية 
ى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ }سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّ من شئنا

بـهذا القدر لـهذا اليوم أكتفـي من الـحديث فـي هذه الـحلقة من برنامـجنا الـحجة بن الـحسن  -شَهِيدٌ{ 
حلقة يوم غد أتـمُّ ما بقـي من  العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه إن شاء اهلل تعالـى فـي

 توضيحات  وإضافات  وتعليقات  عن الـجفر العلوي. 
أسألكم الدعاء جـميعًا أتـمنـى لكم ليلة هانئة تصبـحون علـى مودة الـحجة بن الـحسن رزقنا اهلل وإياكم أن 

 عاء جـميعاً فـي أمان اهلل. تتكحل نواظرنا بالنظر إلـى وجهه الشريف أسألكم الد
  



 

 

 احللقة الثالثة

 مشروع الكتاب والعرتةاملشروع االبليسي يف مواجهةِ 
 

سالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علّي أسعد اهلل أوقاتكم وفقنـي اهلل وإياكم 
لـمعرفة ُمـَحمَّد  وآل ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني، الـحلقة الثامنُة والعشرون من برنامـجنا 

ه عليه، هذه الـحلقاُت كما قدمُت فيما مضى الـحجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالم
 من حديث هي جواٌب لسؤال  يشغُل الكثري مـمن أحبَّوا أهل البيت: 
 هل نـحُن فـي عصر الظهور؟

 وقلُت فـي بداية الـحديِث من أننا سنبحُث األمر من جهات  مـختلفة علنا نستكشُف الـحقيقة.
فر العلوي وما وصل بأيدي الناِس من مستخرجات  من نصوص  الـجهة األولـى التـي بدأنا منها البحث الـج

من كالم  جيء بِه من الـجفر العلوي، الكالُم فـي الـحلقتني الـماضيتني كان يدوُر فـي هذه األجواء والشيُء 
الذي نستخلصُه مـما تقدم أن مستخرجات الـجفر العلوي تشري إلـى أن هذا العصر هو عصر الظهور لكن 

و التحديد الزمانـي، نـحن ال نوقت وإنـما نتحدُث عن هذا الـمعنـى باإلجـمال وبالـجملة ال على نـح
وسيستمُر البحُث فـي هذه الـجهات التـي ترتبُط بـموضوعة أو بـموضوع ظهور إمام زماننا صلوات اهلل 

 وسالمه عليه، فـي حديثي فـي يوم أمس بقيت بقية سؤاالن:
تـحدثُت عنه تـحت عنوان الـجفر العلوي مع الروايات التـي تتحدُث عن السؤال األول: ما عالقُة ما 

 مواريث النبوة ودالئل اإلمامة والتـي من جـملتها الـجفر األبيض الـجفر األحـمر؟
الـجواُب: ال عالقة بـما تقدم من حديث  مع مواريث النبوة ودالئل اإلمامة وذلك أن مواريث النبوة ودالئل 

اصٌة بـهم صلوات اهلل عليهم، تـحدثُت فـي يوم أمس عن الـجفر األصغر وعن الـجفر األكرب اإلمامة أموٌر خ
وعن الـجفر األعظم وقلُت بأن الـجفر األعظم هو من مـختصاتـهم حينما قالوا نـحن نـحتملُه والـجفُر األكرب 

من شئنا كما مرَّ علينا فـي هو من مـختصاتـهم ولكنهم إذا شاءوا إن يهبوا أحدًا شيئًا منه وهبوه فقالوا 
رواياتـهم وأحاديثهم ولكن حديثنا عن الـجفر مل يكن ال عن الـجفر األكرب وال عن الـجفر األعظم وإنـما  
كان الـحديُث فـي الـمستخرجات التـي استخرجت من الـجفر األصغر والـجفر األصغر ليس هو من مواريث 

تـحدثت عن جفر  أبيض وعن جفر  أحـمر تتحدُث فـي جهة  أخرى  النبوة ودالئل اإلمامة فإن الروايات التـي
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غري الـجهة التـي تـحدثُت عنها فـي قضية الـمستخرجات والنصوص التـي ُأِخذت على أساس قواعد وقوانني 
معينة تستخرج من جداول ُهندست ضمن هندسة  معينة تعتمد علم الـحروف وعلم األرقام وتقدم الكالم 

 ك أنا سأورد رواية واحدة أقرئها من بصائر الدرجات وأكتفي بـها.فـي كل ذلك لذل
قال: دخلُت على أبي عبد اهلل عليه السَّالم فقلت لُه: هذا هو بصائر الدرجات والرواية عن أبـي بصري ، 

أبو بصري يسأُل اإلمام الصادق  - إني أسأُلَك ُجِعلُت ِفداَك عن مسألة  ليس ها ُهنا أحٌد يسمع كالمي
دخلُت على أبي عبد اهلل عليه السَّالم فقلت لُه:  -كنه يريُد أن يسأل سؤااًل بـحيث ال يسمعُه أحد ول

 -كأنه يتساءل أو يستفسر   - إني أسأُلَك ُجِعلُت ِفداَك عن مسألة  ليس ها ُهنا أحٌد يسمع كالمي
ثُمَّ  -يت يعنـي ُحجرة ثانية ب - فرفَع أبو عبد اهلل عليه السالم سترًا بينـي وبين بيت  آخر فاطّلع فيه

كان هناك ستار فيما بني غرفتني الغرفة التـي كان يـجلس فيها   - قال: يا أبا ُمـَحمَّد سل عمَّا بدا لك
 اإلمام الصادق وأبو بصري وغرفة أخرى. 

بيني  فرفَع أبو عبد اهلل عليه السالم ستراً  -ألن أبا بصري طلَب هذا األمر ال يريد أن يسمع أحٌد كالمه 
سل عمَّا بدا لك قال:  -وهي ُكنيُة أبـي بصري  - وبين بيت  آخر فاطلع فيه ثُمَّ قال: يا أبا ُمـَحمَّد

قلُت: ُجِعلُت ِفداك إنَّ الشيعة يتَحدَّثون أنَّ رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله َعلَّم عليًَّا عليه السالم باباً 
اهلل عليه السالم: يا أبا ُمـَحمَّد َعلَّم واهلل رسول اهلل عليَّاً ألَف يُفَتُح منه ألُف باب ،قال: فقال أبو عبد 

َنَكَت  - باب  يُفَتُح لُه من كلِّ باب  ألُف باب، قال: قلُت له: واهلِل هذا لعلم فَنَكَت ساعًة فـي األرض
ن أو عود أو شيء ساعًة فـي األرض أي َنَكَت األرَض بيدِه مثاًل أو بشيء  كان يـحملُه بيده مثاًل خيزرا

يعنـي ليَس األمر متوقفًا على هذا  - فَنَكَت ساعًة فـي األرض ثُمَّ قال: إنه لعلم وما هو بذلك -آخر 
ثُمَّ قاَل: يا أبا ُمـَحمَّد وإنَّ عندنا الـجامعة وما يُدريهم ما الـجامعة، قال: قلُت: ُجِعلُت ِفداك  -فقط 

ن ذراعًا بذراع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وإمالٌء من فَلق  وما الـجامعة؟ قال: صحيفٌة طولـها سبعو 
يعين من صريـح   - وإمالٌء من فَلق  فيه -من فلق فيه يعنـي من فم رسول اهلل  - فيه وخُط عليٍّ بيمينه

ليه وإمالٌء من َفلق  فيه وخُط عليٍّ بيمينه فيها ُكلُّ حالل  وحرام وُكلُّ شيء  يـحتاُج الناُس إ -كالمِه 
 -األرش يعنـي التعويض الدية ألي خدش  أو َخَدش  صغري  - حتى األرش فـي الـَخَدش أو فـي الـَخْدش

ضرب بيدِه مثاًل على رجلِه  - حتى األرَش في الـَخْدش وضرب بيدِه إلّي فقال: تأذُن لي يا أبا ُمـَحمَّد
قال: قلُت:  -تأذُن يل أن أضربك  - وضرب بيدِه إلّي فقال: تأذُن لي يا أبا ُمـَحمَّد -على ظهرِه 

يعنـي حىت هذا لو  - ُجِعلُت ِفداك إنَّما أنا لك أصنع ما شئت، قال: فـََغمَزني بيده قال: حتى أرَش هذا
 -أن إنسان َغَمَز إنسانًا آخر حتـى األرش الّدية لـهذه الَغمزة الصغرية مذكورة فـي هذه الصحيفة الـجامعة 
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كأنَّه ُمْغِضب يعنـي أظهر َغضَبُه ألولئك   - ُه ُمْغِضٌب، قال: قُلُت: ُجِعلُت ِفداكفقال: حتى أرَش هذا كأنَّ 
الذين يتحدثون عن علم أهل البيت دون معرفة  أو ُيشككون فـي علمهم صلوات اهلل عليهم من أعدائهم أو 

ذا واهلل العلم، قال: كأنَُّه ُمْغِضٌب، قال: قُلُت: ُجِعلُت ِفداك ه -حتـى من أشياعهم فـي بعض األحيان 
هذا الـجفر  - إنَُّه َلِعلم وليس بذلك، ثُمَّ َسَكَت ساعة ثُمَّ قال: إنَّ ِعندنا الـجفر وما يُدريهم ما الـَجفر

مسك يعنـي جلد  - إنَّ ِعندنا الـجفر وما يُدريهم ما الـَجفر مسك شاة -غري الـجفر الذي تـحدَّثُت عنه 
 - : قلُت: ُجِعلُت ِفداَك ما الـجفر؟ قال: وعاٌء أحـمر أو أَدٌم أحـمرمسُك شاة أو جلُد بعير، قال -

فيِه ِعلُم النبيين والوصيين، قلُت: هذا واهلِل هو العلم، قال: إنَُّه َلِعلم وما هو بذلك،  -أدم يعنـي جلد 
ما ُمصَحف فاِطمة، ثُمَّ َسَكَت ساعة، ثُمَّ قال: وإنَّ عندنا َلُمصحف فاِطمة عليها السَّالم وما يُدريهم 

قال: مصحٌف فيه مثُل قرآِنُكم هذا ثالث مرات واهلِل ما فيِه من قرآِنُكم حرٌف واحد إنَّما هو شيٌء 
إنَّما هو شيٌء أمالها اهلل  -أمالها يعنـي أملى فاطمة  - أمالها اهلل وأوحى إليها قال: قلُت: هذا واهلل
قال: إنَُّه َلِعلم وليس ِبذاك، قال: ثُمَّ َسَكَت ساعة ثُمَّ  وأوحى إليها قال: قلُت: هذا واهلِل هو العلم،

قال: إنَّ ِعندنا َلِعلُم ما كاَن وما هو كائن إلـى أن تقوَم الساعة، قال: قلُت: ُجِعلُت ِفداك هذا واهلِل هو 
ال: ما يـحدُث الِعلم، قال: إنَُّه َلِعلم وما هو ِبذاك، قال: قلُت: ُجِعلُت فداَك فأيُّ شيء  هو الِعلم؟ ق

 يعنـي كل شيء.  - بالليل والنهار األمُر بعَد األمر والشيُء بعَد الشيء إلـى يوم القيامة
الـحديُث فـي هذه الرواية وفـي غريها بـما يُناسب عقل الـُمخاطب، الـحديث عن مراتب علمهم ومن ُجـملة 

رواية ما جاء الـحديُث عن الـجفر وذلك غري الـجفر مواريث النبوِة ودالئل اإلمامة التـي ُأشرَي إليها فـي هذه ال
الذي تـحدثنا عنه والذي قلُت بأنَُّه هو منظومٌة متألفة من جداول لـها هندستها الـخاصة وقواعد معينة يُنتفُع 
منها وبواسطتها أن ُتستخرج الـمعلومات إضافة إلـى تفريعات  وقواعد جانبية تكوُن ُملحقة بتلك الـجداول 

زء الرابع هو الـمستخرجات التـي ُتستخرُج من تلكم الـجداول، هذه الـمنظومة بـمجموعها هي الـجفُر والـج
 الذي نـحُن نتحدث عنه والذي ُعِرَف بنَي الناس بالـجفر العلوي، هذا السؤال األول.

ي ترتبط باألحداث أمَّا السؤاُل الثانـي وهو ما هو السر فـي قضية الـحروف؟ وأن الـمعانـي والـمضامني التـ
والـحوادث أو بـمختلف الـمعلومات ُتستخرُج وفقاً لقواعد معينة من هذه الـجداول التـي ُهنِدست فـي سياق  
معني وفقاً لنظام  حروفـيٍّ معني ولكل الـجزئيات األخرى التـي أشرُت إليها فيما تقدم من كالمي فـي الـحلقة 

علم الطالسم وقلُت بأن الطالسم هي جـمٌع ِلِطلَِّسم وفـي األصل هو الـماضية، أشرُت إلـى موضوع  يرتبُط ب
ِطلََّسم بالالم الـمفتوحة ولكنها ُتكسر للتخفيف وهو مقلوب لكلمة ُمَسلَّط، كلمة ُمَسلَّط إذا قُِلبت تكون 

يدرس خصائص  طَلََّسم وألن فـي ذلك ثقل فـي اللفظ يُقال ِطلَِّسم، يعنـي أنَّ علَم الطالسم هو العلم الذي
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األشياء ألجل التسلُّط على خصائصها، خصائص األشياء هناك خصائص كيميائية فـي الـجانب الطبيعي 
 علم الكيمياء يتناولُه ولكن للمادة ما ورائيات. 

ما ورائية الـمادة الـمرتبطة بعامَل أشباح األشياء بعامل األمثلة وقد أشرُت بشكل  سريع مثاًل ِلما جاء فـي دعاء 
َسَجَد َلَك َسوادي وَخَيالـِي وآَمَن النبـي صلى اهلل عليه وآله وسلم فـي ليلة النصف من شعبان فـي سجودِه: 

هناك خياٌل وهو غرُي السواد وذلك الذي يرتبط بـما ورائية عامل الطبيعة، وأيضاً ما أشرُت إليِه  - ِبَك ُفؤاِدي
قنـي ِمن نُوِر اسـمك َهيَبًة َوَسطوًة تَنَقاُد ِلي الُقُلوُب َوارزُ فـي دعاء القاموس أو دعاء السيفي الصغري: 

األشباح ما ورائيات النفوس ما ورائيات الـمادة، فـي هذا  - واأَلرواح وَتْخَضُع َلدَي الُنفوُس واألشَباح
عالقة لـها الِعلم أساٌس أو قاعدٌة بأن األسـماء األلفاظ ترتبط مع مسمياتـها ارتباطًا ذاتيًا وهذه القضية ال 

بنوع اللغة ألن القضية مرتبطة باألصوات، واألصوات هي موحدة عند كل بنـي البشر، قد تكون هناك لغة 
أوضح من لغة كما قيل لغُة العرب، اللغة العربية ألنـها أوضُح فـي مـخارجها من سائر اللغات األخرى ولكن 

واطن نُطق معينة والناُس كلهم ُيصدرون هذه اللغاُت هي اللغات هي أصواٌت لـها مـخارج معينة ولـها م
األصوات غايُة ما فـي األمر أن هذه األصوات تـختلف ترانيمها من لغة  إلـى لغة لكنها تعوُد إلـى مقامات  

 واحدة وإلـى جذور  واحدة. 
ة هذه األصوات ترتبُط بـما حولـها من موجودات  ولكل موجود أسم، ومن جـملة تفاريع ما جاء فـي قص

من جـملة تفاريِع هذا التعليم هو ما يرتبُط بـهذه الـحقيقة، فإنَّ هذه  }وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا{آدم: 
األسـماء هي مظاهر ألسـماَء أكرب لألسـماء الكربى واألسـماء الكربى هي مظاهر للحقيقة الكربى الـحقيقة 

لكيميائية للمواد الـُمحـَمَّدية هناك ترابط فيما بني هذه األشياء، هناك الطبائع الكيميائية للمواد والطبائع ا
ترتبط باألسـماء وباألصواِت التـي تتعلُق بـهذه الـمواد، أنا هنا ال أريُد أن أُثِبَت صحة هذه الـمعانـي أو عدم 
صحتها إنَـّما أريد أن أُقـَرَِّب هذه الـمعانـي حتـى تتضح الصورة من جهة عالقة الـحروف وعالقة الكلمات 

األصوات وهي األصل فـي تكون الكلمات وفـي تكون األلفاظ ترتبط  وعالقة األسـماء بـمسمياتـها، هذه
ارتباطًا ذاتيًا هناك تفاعل بني هذه األصوات وبني األشياء الـمحيطة بـها، وال تعجب أن يكتشف العلماء 

عاً هذه الـحقيقة مثاًل من أنَّ هناك أنواعًا من األنغام الـموسيقية تؤدي إلـى شفاء بعض األمراض وهناك أنوا
من النغمات الـموسيقية تؤدي إلـى سرعة نـمو النباتات وهناك أنواعاً من األنغام الـموسيقية تؤدي إلـى جودة 
إنتاج األشجار من الفواكه والثمار وإلـى غري ذلك، الـمسألة مسألة واسعة، قضية األصوات وقضية األمواج 

 الصوتية لـها تأثرٌي فيما حولـها من األشياء. 
قرآُن الكرمي حني يـخاطب اإلنسان فـي قضية الوالدين وال تقل لـهما أف  وأئمتنا يقولون بأنه لو  ولذلك ال
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كان هناك كلمة أصغر من هذه الكلمة لذكرها القرآن، القضيُة قضية الصوت، البحث هنا أعمق من قضية 
لـها تأثري، حني األدب، قضية التأدب هذه مـحفوظٌة فـي مقامها ولكن هناك قضيُة الصوت، األصوات 

يتحدث القرآن عن أن أنكر األصوات هو صوت الـحمري صوت الـحمار وفـي رواياتنا الشريفة األئمة 
يقولون إن اهلل أجل من أن يـخلق خلقًا مثَّ يستنكُر عليه، اهلل هو أعطاُه هذا الصوت، فإن اهلل أجل من أن 

إنَّ اهلل أجلُّ من ذلك، قال هي أصواُت أعداء أهل  يـخلق خلقاً هو خلقُه بـحكمتِه مثَّ يستنكر على حكمتهِ 
البيت فـي نار جهنم، إنَّ أنكر األصوات لصوت الـحمري، وهذه األصوات الـحمريية أيضًا لـها تأثريات ولـها 
نغمات فـي العامل الدنيوي ولذلك من استمع إلـى ناطق  فقد َعَبَده فإن كان الناطق ينطُق عن الشيطان فقد 

الشيطان وإن كان الناطق ينطُق عن اهلل فقد َعَبَد اهلل واالستماُع هنا فـي أصلِه ليس فقط إلـى األلفاِظ َعَبَد 
 والـمعانـي وإنـما فـي أصلِه إلـى جذور األلفاظ والـمعانـي وهو األصوات وهذه قضيٌة عميقة. 

التوحيد بني يدي لشيخنا  على سبيل الـمثال الرواية فـي كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، وها هو كتاب
يعنـي يـحيـى  - عن جعفر بن يـحيى الـُخزاعي عن أبيه قال: دخلُت مع أبي عبد اهللالصدوق بسندِه: 

 قال: دخلُت مع أبي عبد اهلل عليه السالم على بعض مواليه يعودهُ  -الـخزاعي دخل مع اإلمام الصادق 
دخلُت مع أبي عبد اهلل عليه  -كان مريضًا   - فرأيُت الرجل ُيكِثُر من قوله آه -بعض أشياعِه  -

فرأيُت الرجل  -يعودُه ألنه كان مريضاً زيارة الـمريض يقال لـها عيادة  - السالم على بعض مواليه يعودهُ 
بدل أن تقول آه، آه  - فقلُت: يا أخي أذكر ربََّك واستغث به -لشدة مرضِه  -ُيكِثُر من قوله آه أللـمه

يا أخي أذكر ربََّك واستغث به، فقال أبو عبد اهلل عليه السالم: إنَّ آه  -ذا اللفظ تكرر هذا الكالم ه
وآه هو صوٌت، وهذا  - أسٌم من أسـماء اهلل عزَّ وجل فمن قال آه فقد استغاث باهلل تبارك وتعالـى

فرع والـحديث الصوت هو فـي أصله الـجذر الذي تتكون منه كلمة هو والتـي تتفرُع منها كلمة اهلل، هذا الت
هنا ليس عن االشتقاقات اللغوية لفظة اهلل واضح ومعلوم أنـها مشتقة من كلمة أَلَه أو وله وهذه قضايا 
معروفة فـي كتب اللغة وفـي كتب التفسري الـحديث هنا عن قضية  أبعد ألن اهلل الالم األولـى والالم الثانية 

ذلك هو آه الـهاء التـي تـخرُج من عميِق أعماق اإلنسان، قال  هي الٌم مشددة الٌم تعريفية، اهلُل وُهْو وجذرُ 
 . إنَّ آه أسٌم من أسـماء اهلل عزَّ وجل فمن قال آه فقد استغاث باهلل تبارك وتعالـىإمامنا الصادق: 

 وليس غريباً أن تـجد أنَّ فـي كتب اليهود فـي كتب النصارى يف كتب اليهود مثالً أنه من أسـماء اهلل سبحانه
وتعالـى ياه أو يهوا وهذه تتوحد فـي جذورها مع هذا االسم آه والذي هو فـي أصلِه الـهاء وهناك بـحٌث 
يتعلق بعلم الـحروف وبعلم األرقام يتفرع على هذا الـمطلب أنا ال أريد الـدخول فيه، هذه األصواُت التـي 

هذه الـحروف لـها دالالت ولـها معانـي تتجلى فـي حروف  فتكون الـحروف بـمثابة أسـماء  لتلك األصوات، 
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مضامني كثرية، مرَّ علينا قبل قليل من أن النبـي صلى اهلل عليه وآله َعلََّم عليًَّا ألف باب  من العلم ينفتُح له 
من كل باب  ألُف باب وفـي بعض الروايات ألُف ألف باب واألعداد هنا أعداُد الكثرة ال على نـحو 

ح فيه إشارة إلـى مسألة الـحروف، أمل تتحدث الروايات عن أن األسم األعظم يتألف الـحصر، هذا االنفتا 
 من ثالثة وسعبني حرف، وهذه الـحروف هي صور ورموز وتنزالت وتـجليات. 

على سبيل الـمثال: الرواية أيضًا فـي توحيد الشيخ الصدوق عن اإلمام الرضا عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل 
ألٌف باٌء تاٌء ثاٌء، األلُف أالء اهلل والباُء بـهجُة اهلل، والتاُء تـمام ي معانـي الـحروف قال: وسالمه عليه فـ

األمر بقائم آل ُمـَحمَّد  صلى اهلل عليه وآله والثاُء ثواُب الـمؤمنين على أعمالـهم الصالـحة، جيٌم حاٌء 
ـمذنبين والـخاُء ُخمول ذكر أهل الـمعاصي خاء فالـجيُم جـماُل اهلل وجالل اهلل والـحاء ِحلم اهلل عن ال

ويستمُر فـي بياناتِه سيُد األوصياء إلـى آخر الـحروف الرواية طويلة يـمكنكم أن  - عند اهلل عزَّ وجل
صاٌد ضاد فالصاُد من صادق الوعد فـي حـمل الناس على الصراط وحبس الظالـمين عند  -تراجعوها 

الرواية وغريها هناك باٌب فـي كتاب التوحيد  - ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّدالـمرصاد والضاُد ضلَّ من َخالَف 
أسـمه باب تفسري حروف الـمعجم يعنـي ألف باء تاء ثاء هذه التـي تسمى حروف الـمعجم يعنـي النظام 

يضاً األبتثي فـي ترتيب الـحروف، وباٌب بعدُه أيضًا باُب تفسري حروف الـُجَمل يعنـي النظام األبـجدي أ
هناك مـجموعة من الروايات فـي تفسري معنـى أبـجد هوز حطي كلمن إلـى آخر ما جاء فـي النظام 

 األبـجدي. 
وكل هذه الروايات إنـما هي إشارات بيانات تقريبية إلـى أن هذه الـحروف هي بوابات، هذه الـحروف هي 

ورد، الكيبورد وهناك الـمفاتيح وبالـمناسبة مفاتح، هذه الـحروف بالضبط يـمكن أن أقربـها بـمثال مثل الكيب
الـمفاتيح أيضاً ُتكتُب عليها حروف نـحُن كيف ندخل إلـى داخل الـكمبيوتر؟ من طريق الـحروف الـمكتوبة 
على مفاتيح لوحة الـمفاتيح، هذه الـحروف بـمثابة مفاتيح لوحة الـمفاتيح، هذه الـمفاتيح فـي نفسها ال 

وصلنا إلـى علم  موجود  داخل جهاز الـكمبيوتر أو على شبكة االنرتنيت، معلومات تـحمل علمًا إنـما تُ 
موجودة داخل الـجهاز أو على شبكة االنرتنيت، كيف ندخل إليها كيف نصل إليها؟ من خالل هذه 
الـمفاتيح الـموجودة على لوحة الـمفاتيح، هذه الـحروف بـمثابة الـمفاتيح، من يستطيع أن يعمل على 

تيح لوحة مفاتيح الـكمبيوتر يستطيع أن يصل إلـى الـمعلومات إذا كان يتعامل مع هذه الـمفاتيح مفا
بالشكل الصحيح، الـحروف الـموجودة فـي جداول الـجفر هي مثل هذه الـمفاتيح من يستطيع أن يتعامل 

كما قلُت هذه معها بالشكل الصحيح يستطيع أن يصل إلـى الـمعلومات وأن يستخرج الـمعلومات ولكن  
الـمعلومات هي فـي حد لوح الـمحو يعنـي أنـها خاضعة للبداء يـمكن أن تتغري ويـمكن أن تتبدل وال يعنـي 
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أنَّ اإلنسان إذا استخرج معلومًة من هذه الـجداول فإنه قد وصَل إلـى النهاية فـي تـحصيل الـمعلومة ألن 
ك الشخص بـحسب ثقافة ذلك الشخص يـختلف االستخراج من شخص  إلـى آخر بـحسب علم ذل

بـحسب الـحالة النفسية وبـحسب القواعد التـي يستعملها فـي استخراج الـمعلومات وال أريد أن أتـحدَث 
أكثر حول هذا الـموضوع، نعم فـي نـهاية هذه الـحلقات سيكون لـي هناك حديث فـي تلخيص ما مرَّ من 

ماننا صلوات اهلل وسالمه قد أورد بعضًا من النماذج واألمثلة الكالم فيما يتعلق فـي موضوع ظهور إمام ز 
والنصوص من الـمستخرجات الـجفرية، إذًا الـجهُة األولـى وصلنا إلـى نـهاية الكالم فيها وهو الـحديُث عن 
الـجفر العلوي، الـحديُث عن الـمستخرجات وعن النصوص الـجفرية والتـي ُتشري إلـى أن هذا العصر هو 

 هور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه.عصر ظ
الـجهة الثانية التـي أِلُج إليها والتـي أبـحُث من خاللـها مسألة ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
هي الروايات واألحاديُث التـي وردت عن النبـي واآلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني، أحاديُث أهل 

نا فيها وَحّدثونا عن إمام زماننا وعن ظهورِه، هناك مـجاميع كثرية من كلمات أهل البيت البيت التـي أخربو 
فـي كتب الـحديث عندنا تُنبئنا وتـُخربنا عن شؤون إمام زماننا وعن الظهور والـمالبسات الـمحيطة بـهذا 

ظهور يـحتاُج إلـى تفصيل  الربنامج الكبري، أنا هنا ال أريد الـحديث عن العالمات فالـحديُث عن عالمات ال
طويل، والـحديُث عن عالمات الظهور يـحتاج إلـى قواعد معينة فـي البحث أنا ال أريد الدخول إليها اآلن 
لكننـي أوجه النظر إلـى مسألة  مهمة قد تكون جزءًا من عالمات الظهور لكنَّ البحث هنا ال يدور حول 

عالمات مـحتومة أو غري مـحـتومة قطعًا أهُم العالمات عالمات الظهور حول عالمات  عامة أو خاصة، 
هي العالمات الـمحتومة، العالمات الـمحتومة إنـما ُيستفاُد منها إذا ما وقعت إذا مل تقع فلن أستفيد منها 
فـي إثبات أن هذا العصر هو عصر الظهور، يعنـي حني الـحديث عن الصيحة، الصيحة ما وقعت فحينما 

عن الصيحة فأيُّ شيء  سأنتفُع من ذلك فـي حديثي فـي جهات  أريُد من خاللـها أن أريد أن أتـحدث 
 أستكشف أنَّ هذا العصر هو عصر الظهور أو ليس بعصر الظهور. 

قطعًا الـحديث عن الصيحة هنا ال ينفع، الـحديث عن قتل النفس الزكية ال ينفع ألن هذا الـحدث مل يقع 
واضح حينئذ  أن العصر هو عصر الظهور، السؤال منشأه أساسًا ألننا ما وإذا وقع فحينئذ  صار عالمة و 

شاهدنا وما وقعت العالمات الـحتمية لذلك نـحن ال نعلم هذا العصر هو عصر الظهور أم هو عصٌر آخر، 
إذاً أين سيكون البحث فـي روايات وأحاديث أهل البيت؟ البحث يكون فـي الـجهات الفاعلة العناوين التـي 

حدث عن جهات أو شخصيات أو جـماعات فاعلة فـي مسرح األحداث، عندنا مـجموعة من العناوين تت
 نتحدث عن هذه العناوين:

 العنوان األول: الدجال.
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 العنوان الثاين: الـخراسانـي.
 العنوان الثالث: السفيانـي.
 العنوان الرابع: اليمانـي.

هذه العناوين هي العناوين الـمهمة التـي لو فهمنا الروايات التـي تدور حول هذه العناوين يـمكننا أن 
 نستكشف أن هذا العصر هو عصر الظهور أو ليس بعصر الظهور. 

أبدأ اليوم بالعنوان األول، العنوان األول الدجال وهو من أكثر العناوين التـي تـحدثت عنها الروايات وحينما 
ول الروايات هنا ُأشري إلـى روايات الـمخالفني وإلـى رواياتنا، قطعًا روايات الـمخالفني تـحدثت واهتمت أق

بشكل  واسع فـي قضية الدجال، نـحُن فـي رواياتنا ليس هناك من اهتمام  واسع فـي قضية الدجال وسيتضح 
من الدجال؟ الدجاُل عنواٌن كبري ستتضح  الـموضوع أكثر، ِلماذا نـحُن مل نـهتم بقضية الدجال؟ وما الـمراد

الصورة شيئًا فشيئًا من خالل البحث ومن خالل تتبع كلمات الـمعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم 
أجـمعني وال أعتقد أن الـحلقة فـي هذا اليوم تكفي للحديث عن الدجال سأتـحدث وبقية الكالم يأتينا فـي 

 حلقة يوم غد إن شاء اهلل تعالـى.
أواًل لنلقي الضوء على معنـى كلمة الدجال، الدجال فـي اللغة ماذا تعنـي؟ ألننا إذا عرفنا معنـى الدجال فـي 
اللغة سنستكشُف أشياء حول هذا العنوان، الدجال فـي اللغة من الَدَجل، الَدَجل فـي لغة العرب فـي أصلها 

ج البعري إذا أصابُه الـجرب أنـها تطلي بدنُه بالقري هي طالء البعري بالقطران يعنـي بالقري، العرب كانت تعالـ
بالقطران، الذي يقوم بـهذه العملية قطعاً ليس كل شخص البد أن يكون له خربة يعنـي بـمثابة البيطري فـي 
زماننا هذا يُعالـج احليوانات، الذي يقوم بعملية طالء البعري بالقطران يسمى دجال هو هذا الدجال، 

وم بعملية طلي البعري إلشفائه أو لعالجِه أو لتضييع جربه أو لـمنع انتشار جربِه بـحيث الدجال الذي يق
ينتشر ويسبب العدوى لبقية الـِجمال فُيطلى بالقطران، ِلماذا ُسـمي الذي يقوم بـهذا العمل دجال؟ ألن 

ي جرب البعري قيل له الَدَجل فـي لغة العرب هي التغطية، َدَجَل الشيء يعنـي غطاه فقيل لـهذا الذي يغط
دجال والعملية عملية تدجيل ودجل، عملية تغطية، فهو هنا يغطي مرض البعري، يغطي عيب البعري 
بالقطران ولذلك نـهر دجلة قيل له ِدجلة ويقال أيضًا َدجلة، قيل له نـهُر ِدجلة كما فـي كتب التأريخ وفـي  

ضان، يفيض على جانبيِه فيغطي األرض التـي حوله كتب اللغة ألن نـهر دجلة كثري الـماء وهو كثري الفي
فألنه يغطي األرض التـي حوله يعنـي هو يَُدجُِّل األرض قيل له دجلة، نـهر دجلة بسبب كثرة مياهِه وكثرة 

 فيضانِه فيفيض مائُه على جانبيه فُيغطي األراضي على جانبيه تتغطى بالـماء فقيل له نـهر دجلة. 
العرب أسٌم من أسـماء الذهب، أقول دجَّلُت سيفي أو دّجلُت ِغمد سيفي حينما  الدجاُل أيضًا فـي لغة

أغلف ِغمد سيفي بالذهب، لذلك الدجال هو من أسـماء الذهب والدجاُل من أسـماء ماء الذهب حينما 
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نطلي شيئًا بالذهب فإننا قد دجلناه بالدجال، الدجاُل من أسـماء ماء الذهب، ألن ماء الذهب حينما 
طلى به شيء سُيخفي الشيء تـحتُه، إذًا الدجال هو الذي يـُخفي شيئًا ويُظِهر شيئًا والذي يُظِهرُه أجـمل يُ 

من الذي يـُخفيه، حينما يأتـي الدجال فيطلي البعري األجرب فإن هذا القطران أفضل من الـجرب فإنه قد 
هب فإننا قد غطينا شيئاً أقل ثـمناً من ماء غطى شيئاً معيباً، وحينما نغلف شيئاً بالذهب أو نطلي شيئاً بالذ

الذهِب أو من الذهب، إذاً عملية التدجيل هي عملية تغطية ولذلك يُقال للكذاب عند العرب دجال، من 
معانـي الدجال الكذاب ِلماذا؟ ألن الكذاب يغطي الـحقيقة يغطيها بكالمِه فُيقال له دجال، إذاً اتضحت 

باطن، له شيٌء واضح وهذا الشيء الواضح غري الشيء الـمخفي، هذا هو  الصورة الدجال له ظاهٌر وله
 الـمعنـى اللغوي لكلمة الدجال.

أما فـي الـحديث، فـي الـحديث حينما نريد أن نبحث عن كلمة الدجال فـي روايات أهل البيت دعنـي من 
طلق على مصاديق كثرية، فـي روايات الـمخالفني اآلن، فـي روايات أهل البيت الدجال هو أسٌم وعنواٌن يُ 

روايات أهل البيت الدجال أُطِلَق على مـخلوق  عندُه من القدرات من األوصاف وسنأتـي على ذكرِه، هذا 
الذي له عنٌي واحدة يسري معُه جبٌل من نار وجبٌل من ثريد التفاصيل الـمذكورة فـي الروايات، هذا الذي له 

وأمثال هذه الـمعانـي، هناك مـخلوق له قدرات هائلة أُطلق عليه فـي حـمار مسري خطوتِه مثاًل سبعون ميل 
الروايات دجال، وأُطلق الدجال أيضًا على أشخاص آخرين يكونون سببًا النـحراف األُمَّة، وأُطِلَق الدجال 
 على مـجموعة  مـمن يدعون التشيع والوالء لعليٍّ وآل علّي، الدجال إذًا هو عنواٌن متحرك ليس شخصاً 
واحدًا ليس مصداقًا واحداً، الدجال عنوان متحرك، تارًة يُطلق على من يّدعون الوالء ألهل البيت وأخرى 
يُطلق على ناصبـي من النواصب وأخرى يُطلق على ُقدرات وقوى هائلة ستكون فـي يوم  من األيام وربـما 

 إشارة إلـى حضارة  من الـحضارات إلـى دولة من الدول وغري ذلك. 
الدجال عنوان متحرك، الذي يريد أن يـحصر الدجال بـمعنـًى واحد مشتبه ال يـملك إطالعًا على  إذاً 

حديث أهل البيت، حديث أهل البيت يُطلق الدجال على أكثر من معنون، عنوان أُطلق على أكثر من 
و يـمتلك هذه معنون، أهُل البيت صلوات اهلل عليهم مل يولوا الدجال اهتمامًا كبريًا الدجال الذي ه

القدرات الـهائلة، الـمخالفون اهتموا بـهذا الدجال، فـي حديث أهل البيت ال يوجد هناك اهتمام لـهذا 
الدجال بشكل  واضح، أصاًل فـي روايات أهل البيت هناك تـحذير من شيعة  ومن موالني ألهل البيت تكون 

الـحلقة القادمة ال أعتقد أن الوقت يكفي إليرادها فتنتهم أشد من فتنة الدجال وستأتينا الروايات ربـما فـي 
فـي هذه الـحلقة، أصاًل التحذير فـي روايات أهل البيت من شيعة  من أُناس يدعون التشيع والوالء ألهل 
البيت هؤالء أكثر خطراً من الدجال وستأتـي الروايات، الروايات حذرت من هذا الدجال الذي يـملك قدرة 

 فني جعلوا ُجل اهتمامهم فـي هذه القضية ِلماذا؟ كبرية لكن الـمخال
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قضية سياسية أرادوا أن يـجعلوا الدجال عنوانًا واحد هو هذه الـجهة التـي تـملك هذه القدرات الـهائلة 
وحاولوا أن يـجعلوا الدجال مـحصوراً فـي القضية اليهودية وحاولوا أن يركزوا على أن الدجال مل يكن قد رأى 

نة ولن يدخل مكة والـمدينة أيضاً ألن الـمشكلة بدأت فـي الـمدينة وفـي مكة، قضية االنـحراف مكة والـمدي
أين كانت؟ فـي مكة والـمدينة، هذا الرتكيز على أن الدجال ال يدخل مكة والـمدينة وما دخل مكة 

مة دجال، قد والـمدينة، ربـما يكون دجال من الدجالني أو دجال من الدجاجلة كما يـجمعُه البعض كل
يكون دجال من الدجالني ال يدخل مكة والـمدينة أمَّا الرتكيز على عنوان  واحد وهو ذلك الدجال الذي 
يـملك قدرات هائلة والذي يبدو دولة من الدول الكربى حضارة من الـحضارات الكربى الرتكيز على هذا 

ًا فشيئاً، من خالل البحث فـي إخفاء لقضية الدجال ألن الدجال عنوان متحرك ستتضح الصورة شيئ
روايات الـمخالفني وفـي رواياتنا ومن خالل البحِث فـي عقيدة أهل البيت فـي قرآنـهم فـي كتابـهم وفيما جاء 
من العرتة الطاهرة الدجال عنوان متحرك والدجال ليس هو بشخص  واحد وليس هو بـمصداق  واحد، 

بليسي هو مشروع الدجال، إذاً الدجال ليس بشخص، الدجال الدجال فـي أصلِه هو إبليس، الـمشروع اإل
مشروع وهذا واضح من خالل تفحص اآليات وكذلك تفحص الروايات الدجال مشروع وهذا الـمشروع له 
فروع كثرية وله مصاديق كثرية وله أُناس كثريون يـخدمون هذا الـمشروع، الدجال هو الـمشروع الذي ُوضع 

 ل إبطال الـمشروع الـمهدوي، الـمشروع الـمهدوي هو الـمشروع اإللـهي. ألجل أي شيء ؟ ُوضع ألج
حينما نذهُب إلـى القرآن الكرمي إلـى سورة الـِحجر لندقق النظر فـي هذا الـمشهد الذي ترسـمه اآليات 

لنا مشهداً: القرآنية فـي سورة الـحجر من اآلية الثامنة والعشرين إلـى اآلية الرابعة واألربعني، اآليات ترسم 
فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ }وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَ

  بَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ{.لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَآلئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِالَّ إِبْلِيسَ أَ

ما قالت اآلية: إال إبليس أبـى  }إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ{العبارة جداً جـميلة العبارة القرآنية 

ى أَن }إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَأن يكون من الساجدين ألن الساجدين كانوا مالئكة وإبليس ما كان من الـمالئكة 

بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِ

كَ أاَلَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * }قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَِعناد واضح، عناد مع اهلل سبحانه وتعالـى  مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ{

جِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَ
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يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ رَبِّ بِمَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى 

  أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَ{.

}قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي  هذا هو برنامج الدجال، أُزينّن، التزيني شيء يـُخفي شيئًا ورائهُ 

والغواية كذلك، الغواية إرشاٌد بكذب  وبـحيلة   }وَألُغْوِيَنَّهُمْ{تزيني، ُأخفي شيئاً وراء هذا التزيني  األَرْضِ{
الدجال، مشروع  وبـخـُداع، الغواية هو الـُخداع والـُخداع ما هو؟ إظهاُر شيء  وإخفاُء شيء  آخر وهذا هو

الْمُخْلَصنِيَ  }قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعنِيَ * إاِلَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُالدجال من هنا بدأ 

بـحسب القراءة الـموجودة فـي الـمصحف وبـحسب قراءة الكافـي عن  * قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ{

القضية رجعت إلـى عليٍّ صلوات اهلل  }قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم{اإلمام الصادق عليه السالم: 
شيء  وسالمه عليه، إذًا برنامج الدجال بدأ من هنا: ألزيننَّ، ألغوينـَُّهم، تزيني، هناك شيء ظاهري وتـحتهُ 

}إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ * قَالَ هَذَا آخر، غواية ُخداع، هناك شيء ظاهري وتـحت الـُخداع شيٌء آخر 

قَالَ هَذاَ صِراطُ ، وقراءة الصادق فـي الكافـي: صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌقراءة الـمصحف:  صِرَاطٌ عَليَّ مُسْتَقِيمٌ{

 . عَليٍّ مُسْتَقِيم
هذا الـجزء الرابع من تفسري الربهان لسيدنا هاشم البحرانـي رضوان اهلل تعاىل عليه ينقل عن الكافـي بسندِه: 

 .}قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم{ عن هشام بن الـحكم عن أبي عبد اهلل عليه السالم:
وسالمه عليه قال سألتُه عن  عن أبي حمزة الُثمالي عن أبي عبد اهلل صلوات اهللوينقل رواية أخرى: 
قال:  -بـحسب القراءة الـمعروفة فـي الـمصحف  - }قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ{ قول اهلل عزَّ وجل:

قال:  -عليٌّ، انتبهوا إلـى جواب اإلمام الصادق  - هو واهلِل عليٌّ، هو واهلِل الـميزاُن والصراُط الـمستقيم
 واهلِل الـميزاُن والصراُط الـمستقيم. هو واهلِل عليٌّ، هو

ينقل رواية من مناقب أمري الـمؤمنني البن شاذان، كتاب معروف بالـمناقب الـمئة أو بـمئة منقبة ألمري 
الـمؤمنني البن شاذان، الـمنقبة الـخامسة والثمانون، عن إمامنا الصادق عن آبائِه عن أمري الـمؤمنني قال: 

ى النبي صلى اهلل عليه وآله فقال: إنَّك ال تزاُل تقول لعليِّ بن أبي طالب أنَت قام عمر بن الـخطاب إل
هذا اإلشكال هَو هو،  - مني بـمنزلة هارون من موسى وقد ذكر اهلل هارون فـي القرآن ولـم يذكر عليَّاً 
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 -نفس الكالم اآلن األسالف واألحفاد نفس الكالم يقولونه، األسالف كانوا يقولون اآلن األحفاد يقولون 
إنَّك ال تزاُل تقول لعليِّ بن أبي طالب أنَت مني بـمنزلة هارون من موسى وقد ذكر اهلل هارون فـي 

يعنـي ما  - القرآن ولـم يذكر عليَّاً فقال النبي مـخاطباً ُعمر: يا غليظ يا إعرابي إنََّك ما َتسمُع ما يقول:

إذا كان اهلل ذكر هارون فـي القرآن فقد  - عَليٍّ مُسْتَقِيم{ }هَذاَ صِراطُ -تسمع ما يقول اهلل فـي القرآن 

 - } هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم { يا غليظ يا إعرابي إنََّك ما َتسمُع ما يقول: -ذكر عليَّاً فـي هذه اآلية 

م{ ، }قَالَ هَذَا صِرَاطٌ }قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيإشارة إلـى اآلية الكرمية التـي مرت علينا قبل قليل: 

وحتـى لو قرئناها بقراءة الـمصحف ونـحُن نقرأها بقراءة الـمصحف ألن األئمة أمرونا قال  عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ{

 }قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ{إمامنا الصادق وقال إمامنا الباقر أئمتنا قالوا أقرءوه كما يقرئه الناس 
 يم عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليه وال غري علّي. فالصراط الـمستق

من الغاوين من  - وِينَ}قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَا

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ  -ن الذين َخدعوا أيضًا الغواية وقلنا الغواية الـُخداع، من الغاوين من الذين ُخِدعوا وم

}قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ إذاً القضيُة تبدأُ من هنا:  أَجْمَعِنيَ * لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ{

لـهم من فوق، ولذلك العقيلة فـي خطبتها التـي خطبتها فـي قصر  تزيني سأطلي األمر ذهباً  لَهُمْ فِي األَرْضِ{
يزيد لعنة اهلل عليه وهي تتحدُث عن بنـي أمية وعن السقيفة، يزيد ما هو إال ثـمرة من ثـمار السقيفة، 

الـملعونة السقيفة شجرة خبيثة أثـمرت فكانت ثـمرتـها الـخبيثة ثـمرتـها الـملعونة هذه الشجرة الـملعونة ثـمرتـها 
يزيد، لذلك العقيلة صلوات اهلل عليها فـي وصفها لبنـي أمية وللحال الذي كانت عليه األُمَّة كفضة  على 
ملحودة، ملحودة قرب، وماذا يوجد فـي القرب جيفة وهناك فضة ُوضعت على هذا القرب، ذلك هو الربنامج 

وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَ* إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ * قَالَ هَذَا  }ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِالدجالـي مشروع الدجال 

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ  -صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ *

، كيف  أَجْمَعِنيَ{ هذا الكالم نفسُه، تالحظون أن الصورة تتحدث عن برنامج الدجال ويأتـي ذكر عليٍّ
؟ كيف جاء ذكر الصراط الـمستقيم؟ الصراط الـمستقيم عليٌّ هذا من بديهيات الكتاب  جاء ذكُر عليٍّ

نا الصادق قال: الكرمي فـي فكر أهل البيت فـي فكر العرتة الطاهرة، مرَّ علينا كيف أن اإلمام يُقسم إمام
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هذا من أصول العقيدة التـي تنتمي إلـى العرتة الطاهرة والتـي تنبُع من  - عليٌّ واهلِل هو الِصراُط الـُمْسَتِقيم
عيون العرتة الطاهرة الصافية، هذا قانوٌن فـي الكتاب الكريـم، إذا أردت أن تفهم القرآن هناك قواعد أولـى 

اط الـمستقيم إنَُّه عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليه، فهنا نالحظ فـي هذا هذه القواعد أينما جاء ذكُر الصر 
 الـمشهد أنَّ الصراط الـمستقيم فـي مواجهِة هذا الربنامج هذا الـمشروع، أي مشروع؟ 

إذاً هناك  ذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ{}ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ ، إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ * قَالَ هَ

إذاً هناك  }إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ{برنامٌج أسـمُه الصراُط الـمستقيم وهناك برنامٌج أسـمُه برنامج الغاوين 
سـمُه مشروعان هناك مشروٌع ينتمي إلـى عليٍّ أسـمُه الصراط الـمستقيم وهناك مشروٌع ينتمي إلـى إبليس أ

مشروع الغاوين جـمٌع لغاوي والغاوي هو الدجال الـُمغطي، الغاوي من الغواية من الـخديعة، الـمغطي الذي 
 يغطي الـحقائق بشيء  آخر فُيخفي العيوب.

}إِذْ قَالَ فـي سورة ص من اآلية الـحادية والسبعني إلـى آخر آية فـي السورة وهي اآلية الثامنة والثمانون: 

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ لْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِنيٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * رَبُّكَ لِ

نَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَ

 العالون هم عليٌّ وآُل علّي، إمامنا الرضا يقول: نـحن العالون.  أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ{
من هم العالون الذين مل يشملهم حكم السجود؟! كل أهل السماء صدر عليهم الـحكم بالسجود آلدم 

جاء ذكُر  }أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ{ما ُحِكَم عليها بالسجود وهم العالون لكن هناك مـجموعة 
عليٍّ هنا، يعنـي فـي تلكم اآليات السابقة فـي سورة الـحجر جاء صراُط عليٍّ مستقيم، الصراُط العلّي، وهنا 

 . عليٌّ وآُل عليّ  }أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ{الـحديُث عن العالني 

 عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ }قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِنيٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ

رِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ * قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَ

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ  -برنامج الغواية، برنامج الدجل  - أَجْمَعِنيَ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ  -ثُـمَّ يأتـي الكالُم عن األجر  - تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِنيَجَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن 
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الـحديُث عن األجر، النبـي صلى اهلل عليه وآله عن أي أجر  سأل؟  الْمُتَكَلِّفِنيَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ{

}قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِنيَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ ح معروف الـمودَّة األجُر واض

تالحظون الربنامج واضح هناك الربنامج اإلبليسي برنامج الدجل وهناك الربنامج  *وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِنيٍ{
وي الصراط الـمستقيم، القضيُة من هنا بدأت وهنا تدور وهنا مربط الفرس، لذلك البُحُث فـي آيات العل

الكتاب وفـي كلمات الـمعصومني يُنبئنا عن هذه الـحقيقة عن أي حقيقة؟ عن حقيقة أن الدجال مشروع 
ادة وليس شخصاً، الدجال عنوان يقع تـحت هذا العنوان دول، حكومات، حضارات، خلفاء، ق

عسكريون، فقهاء، شعراء، الدجال مشروع وهو الـمشروٌع اإلبليسـي وله أناٌس ودوٌل تطبقه عرب التأريخ منذ 
زمان النـبـي صلـى اهلل عليه وآله وإلـى يومنا هذا، لكن البداية الرسـمية متـى كانت؟ البدايُة الرسـميُة كانت من 

 للدجال. سقيفة بنـي ساعدة، هناك كانت البداية الرسـمية 
نـحن علـى سبيل الـمثال حني نذهُب إلـى أدعية شـهر رمضان فـي األدعية النـهارية، هذا هو مفاتيح الـِجنان 

الَلَُّهمَّ َصلِّ َعلَـى مـَُحمَّد  وآِل مـَُحمَّد الطبعة الـمعروفة الـمخطوطة بـخط اليد:  703عندي صفحة: 
هذه الوسائل الشيطانية فـي العمل فـي الغواية فـي التزيني،  - يم َوَهْمزِهَوَأعْذنِـي ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجـ

 - َوَأعْذنِـي ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجـيم َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثهِ  -ألزيننَّ ألغوينَّ هذه العملية عملية التـدجيل 
ْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثِه َونـَْفِخِه وَوْسَوَسِتِه َوتـَْثبِيِطِه َوهَ  -هذه كلها تـحتاج إلـى شرح لكننـي ال أملك وقتاً لشرحها 

َنِتِه َوَشرَِكِه َوَأْحَزاِبِه َوأتْـَباِعِه وَ  أْشَياِعِه َوَأولِياِءِه َوُشرََكائِِه وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوَحَبائِِلِه َوُخَدِعِه َوَأَمانِّيِه َوُغرورِِه َوِفتـْ
 يُّ برنامج  هذا؟ أ - َوَجـِميِع َمَكاِئِدهِ 

برنامج واسع، برنامج كبري، فيه مؤسسات، فيه حضارات، فيه دول، فيه فقهاء، فيه خطباء، علماء، كل 
َوَأعْذنِـي ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجـيم  -شيء  فيه، فيه تكنولوجيا، فيه كل شيء، هذه وسائل الشيطان 

َنِتِه َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثِه َونـَْفِخِه ووَ  ْثِبيِطِه وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوَحَبائِِلِه َوُخَدِعِه َوَأَمانِّيِه َوُغرورِِه َوِفتـْ ْسَوَسِتِه َوتـَ
وعنده شركاء أيضاً  - َوَأْحَزاِبِه َوأتْـَباِعِه َوأْشَياِعِه َوَأولِياِءِه َوُشرََكائِهِ  -بعد ذلك تأتـي الـمؤسسات  - َوَشرَِكهِ 

يعنـي هناك له أتباع وأحزاب وأولياء وعنده شركاء، شركاء يعنـي هم متساوون معه فـي  - ِدهِ َوَجـِميِع َمَكائِ  -
يعنـي ال تنتـهـي العناوين هنا عند هذه العناوين وإنـما  - َوَجـِميِع َمَكاِئِدهِ  -التـخطيط وفـي الربمـجه، مث 

 ر رمضان. العناوين مفتوحة وجـميع مكائده، هذه عناوين إبليس فـي أدعية شـه
لنأتـي إلـى عناوين السقيفة بداية الـمشروع الدجالـي، الـمشروع الذي كان فـي مواجهة الصراط الـمستقيم، 

هذه الطبعة طبعة دار إحياء الرتاث العربـي  760هذا هو بـحار األنوار الـجزء الـخامس والثمانون، صفحة: 
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مسة قنوت أمري الـمؤمنني الـمعروف بدعاء الطبعة الثالثة الـمصححة، الـحديث رقم خـ 2943سنة: 
الصنمـني وورد فـي الروايات إن الداعـي به كالرامـي مع النـبـي صلـى اهلل عليه وآله فـي بدر  وأُحد  وحنني بألف 
ألف سـهم، الذي يقرأ هذا الدعاء إن كان فـي قنوت الصالة كان قنوتًا ألمري الـمؤمنني وأصحاب الـخربة 

ية يعرفون بأن هذا القنوت هو من أصح القنوتات التـي وردت عن األئمة، إذا كان اآلن فـي كتب األدع
بعض الناس اآلن يشككون فيه هذه قضية راجعة لـهم، مثل ما رأيت فـي كتابات بعض العلماء بأن هذا 

أنك ليس الدعاء مل يكن قد أورده الشيخ الـمجلسي، وأقول لـهذا العامل لـهذا الكاتب لـهذا الـمتحدث ب
علـى علم  بـما جاء فـي البـحار لذلك تقول هذا الكالم، أنت ربـما رجعت إلـى كتاب الدعاء فـما وجدت 
هذا الدعاء، لكن هذا مذكور فـي قنوتات الصالة، هذا هو كتاب الصالة فـي باب القنوتات الطويلة ذكره 

دي النسخة األصلية والنسخة الـمكتوبة الشيخ الـمجلسي نقاًل عن البلد األمني، البلد األمني موجود عن
بـخط اليد، لكننـي ما جئت به جئت بالبـحار حتـى إذا كان بعض الـمشاهدين مـمن يسـمع من مثل هذا 
الكالم يرى بأن الدعاء موجود فـي كتاب بـحار األنوار، أنا هنا ال أريد أن أقرأ الدعاء بكامله وإنـما أشري 

 أت فـي دعاء شـهر رمضان، ماذا صنعت السقيفة؟ إلـى موطن الـحاجة مثل ما قر 
الـخطاب مع اهلل سبحانه وتعالـى  - َخاَلَفا َأْمَرك َوأَنَكَرا َوْحَيك -رموز السقيفة ماذا فعلوا؟  - َخاَلَفا َأْمَرك

َعاَمك َوَعَصَيا َرُسوَلك َوقـَلََّبا ِديـَْنك وَ  - التـحريف  - َحرَّفَا ِكَتاَبكَخاَلَفا َأْمَرك َوأَنَكَرا َوْحَيك َوَجَحَدا إنـْ
َوَحرَّفَا ِكَتاَبك َوَعطَّاَل أْحَكاَمك  -الـمعنوي ليس التحريف اللفظـي، الطامة الكربى فـي الـتحريف الـمعنوي 

 - ا ِعَباَدكَوأَْبَطاَل فـََرائَضك َوأْلَحَدا فـِي آيَاِتك َوَعاَديَا أُولِياَئك وَوالََيا َأْعَداَئك َوَخرَّبَا ِباَلَدك وَأْفَسدَ 
َخاَلَفا َأْمَرك  -تالحظون الفقرات أكثر من الفقرات الـموجودة فـي الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل 

الَ َوأَنَكَرا َوْحَيك َوَجَحَدا إنـَْعاَمك َوَعَصَيا َرُسوَلك َوقـَلََّبا ِديـَْنك َوَحرَّفَا ِكَتاَبك َوَعطَّاَل أْحَكاَمك َوأَْبطَ 
َحَدا فـِي آيَاِتك َوَعاَديَا أُولِياَئك وَوالََيا َأْعَداَئك َوَخرَّبَا ِباَلَدك وَأْفَسَدا ِعَباَدك، فـََقْد َأْخَربَا فـََرائَضك َوألْ 

 اَل أْهَلهَواْسَتئصَ بـَْيَت النُُبوة َوَرَدَما بَابَه َونـََقَضا َسْقَفه َوأْلحَقا َسـَمائه بَِأْرِضه َوَعالِيُه ِبَساِفِله َوظَاِهَرُه بَِباِطِنه 
َواْسَتئَصاَل أْهَله َوأبَاَدا أْنَصارَه َوقـََتاَل أْطَفاَله َوأخَلَيا ِمْنبَـَرُه ِمن  -وأي استئصال  أكثر من قتل فاطمة  -

َوِمْنَبر  َعْن ُكِل ُمْنَكر  أَتـَُوه َوَحقٍّ َأْخَفوه  -مث يتـحدث الدعاء  - َوصِيه وَوارِثِه َوَجَحَدا نـُبـَُوتَه َوأْشرََكا ِبرِبِهَما
صادق طردوه يعنـي أبا ذر،  - َعَلوه َوُمَناِفق  َوَلُوه َوُمؤِمن  َأْرَجوه وَولِـيٍّ آذوه َوَطرِْيد  آَوُوه َوَصاِدق  َطَرُدوه

ُمؤِمن  ُكِل ُمْنَكر  أَتـَُوه َوَحقٍّ َأَخَفوه َوِمْنَبر  َعَلوه َوُمَناِفق  َولَّوه وَ  -وطريد آووه يعنـي مروان بن الـحكم وأبوه 
هذه العبارات بـحاجة إلـى شرح وهناك وقائع تأريـخية موجودة فـي كتب التأريخ فـي كتب القوم  - َأرَجوه

ُكِل ُمْنَكر  أَتـَُوه َوَحقٍّ َأْخَفوه َوِمْنَبر  َعَلوه  -واضحة تشري إلـى هذه الـمعانـي، هذه الـمعانـي تشري إليها 



 3ح  ملّف الظهور والجفر 

81 

وه وَولِـيٍّ آذوه َوَطرِْيد  آَوُوه َوَصاِدق  َطَرُدوه وََكاِفر  َنَصُروه َوإَمام  قـََهُروه َوَفرض  َوُمَناِفق  َوَلُوه َوُمؤِمن  َأْرجَ 
لَُّسوه َغيَـُروه َوأَثر  أْنَكُروه َوَشرٍّ أْضَمُروه َوَدم  أراُقوه َوَخَبر  َبْدُلوه َوُحْكم  قـَلَُّبوه وَُكْفر  أْبَدُعوه وَكِذب  دَ 

يء  اقْـَتطَُعوه َوُسْحت  َأَكُلوه َوُخْمس  اْسَتَحُلوه وبَاِطل  أَسُسوه َوَجُور  َبَسطُوه َوظُْلم  َوإِرث  َغَصُبوه َوِفـ
هلل  - َنَشُروه وَوعد  أْخَلُفوه َوَعْهد  نـََقُضوه َوَحاَلل  َحرَُّموه َوَحَرام  َحلَُّلوه َونَِفاق  أسَُّروه َوَغْدر  أْضَمروه

تَـُقوه  -لـى عليٍّ وآل علّي أنت يا علّي كل هذا الظلم جرى ع َونَِفاق  أسَُّروه َوَغْدر  أْضَمروه َوَبْطن  فـَ
وَصكٍّ َمَزقُوه  -هذا الصك الذي كتبه مـَُحمٌَّد صلـى اهلل عليه وآله لفاطمة  - َوِضْلع  َكَسُروه وَصك  َمَزُقوه

 َمام  َخاَلُفوه.َوَشْمل  َبَددوه ّوَذلِيل  أَعزوه َوَعزِيز  أَذُلوه َوَحقٍّ َمَنعوه وإ
 ذاَب ُمـــِحــــبُّـــــــوَك ِمــــَن االنــتـــظــــــــــــار  يا قَـَمر التَـّم إلـى ما الِســـرار 
 كالَشمِس َضاءْت بَعد طول استتار  َمتـى نـََرى َوْجَهـــَك ما بَيـنَـنَــــا 
 كـالــمــــاِء صـــاف  لـونـهـــا وهـي نـــــــار    َمتـى َنرى بِيَضـَك َمْشحـوذًة 
 بـالـنـصــــر تــعـــــدوا فــتــثــيـــــر الـغــبـــــــــار  َمتـى نَـرى خيـلك ُمـوســــومـًة 
 ذاَب ُمـــِحــــبُّــــــــوَك ِمــــَن االنــتـــظـــــــــــار  يا قَـَمر التَـمِّ إلـى ما الِســـرار 

تَـُقوه َوِضْلع  َكَسُروه وَصكٍّ َمَزُقوه َوَشْمل  َبَددوه ّوَذلِيل  أَعزوه َوَعزِيز  أَذُلوه َوَحقٍّ وَ   َغْدر  أْضَمروه َوَبْطن  فـَ
ام  ْرحَ َمَنعوه وإَمام  َخاَلُفوه ..... ِبُكِل آيَة  َحَرُفوها َوَفرِيَضة  تـَرَُكوها َوُسنَّة  َغيَـُروَها َوَأْحَكام  َعطَُلوَها َوأَ 

َنة  أَْنَكُروَها َلة   َقطَُعوَها َوَشَهاَدات  َكَتُموَها َوَوِصية  َضيـَُّعوَها َوأََيَمان  َنَكُثوَها َودَعوًى أَْبطَُلوَها َوبـَيـْ َوِحيـْ
عه من العقبة التـي أرادوا قتل النـبـي الـحادثة معروفة بعد رجو  -َأْحَدثُوَها َوِخيانَة  أوَرُدوَها َوَعَقَبة  أرتـََقوَها 

دباب هـي جـمٌع لدبة أو جـمٌع لدبابة وهـي األحجار الكبرية أو ما صنعوه  - َوِدبَاب  َدْحَرُجوَها -تبوك 
بـحسب ما جاء فـي كتب التأريخ جاءوا بكرات  من جلود  مصنوعة من جلود الـحمري وحشّوها حصًى 

هذه التفاصيل مذكورة فـي كتب التأريخ ووضعوها فـي طريق ناقة النـبـي كـي تعثر فيها وتسقط فـي الوادي، 
أزياف جـمٌع  - َوِدبَاب  َدْحَرُجوَها وَأْزيَاف  َلزُِموَها -وما عندي وقت أن أدخل فـي كل هذه التفاصيل 

لزيف، إشارة إلـى الزيف وهذا هو الدجل، أزياف إشارة إلـى الزيف وأنا هنا ال أريد أن أشرح الدعاء ربـما 
هذا هو جزٌء من برنامج الدجال، مصداٌق من  - وَأْزيَاف  َلزُِموَها َوأَمانة  َخانُوَها -نشرحه فـي وقت  آخر 

مصاديق خريطة الدجال لذلك نـحن إذا أردنا أن نشّخص من هو الدجال وما مشروع الدجال علينا أن 
جان برنامج الكتاب نسأل أهل البيت، النـبـي صلـى اهلل عليه وآله خلَّف فينا الكتاب والعرتة، هناك برنامـ

والعرتة وبرنامٌج آخر هو برنامج الدجال، الربنامج الـمخالف للكتاب والعرتة هو هذا برنامج الدجال، أنا 
 أريد أن أسأل فاطمة هل هناك من أحد  يستطيع أن يبني لـي من هو الدجال أفضل من فاطمة؟! 
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 أريد أن أسأل أم الـحسن والـحسني عن برنامج الدجال، من هو الدجال؟ 
فاطمة تبني لنا، خطبة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها ال تُْدَرس بشكل  دقيق، خطبة الزهراء خطبٌة لبيان 

وضح برنامج الدجال، خطبة توضح الـخطوط العامة لربنامج الصراط الـمستقيم لربنامج الكتاب والعرتة وت
الـخطوط العامة لربنامج الدجال، الفتنة التـي كان الـنبـي صلـى اهلل عليه وآله كما فـي روايات القوم بأنه كان 
يـخاف علـى األُمَّة أشد الـخوف أخوف ما يـخاف علـى هذه األُمَّة من أي شيء ؟ من فتنة الدجال، فاطمة 

 صلوات اهلل عليها هي التـي تقول: 
َعُل َما  أيُـّها الَناْس: اْعَلموا أَنّـي فَاِطمة وأَبـي مـَُحمَّد َأقوُل َعودًا وِبدوًا وال َأقوُل ما أقول َغلطًا وال أفـْ
َعُل َشَططَاً  ونـحن نسمع لفاطمة، ماذا تقول فاطمة؟  - اْعَلموا أّني فَاِطمة -تتـحدث عن عصمتها  - َأفـْ

 ودًا وِبدوًا وال َأقوُل ما أقوُل َغَلطًا وال أفعُل ما أفعل َشَططَاً اْعَلموا أَنّـي فَاِطمة وأَبـي مـَُحمَّد َأقوُل عَ  -
لـحرب رسول  - ُكلمَّا َأوَقدوا نَارًا للـحربِ  -ماذا تقول أم الـحسن؟ أشري إلـى مقاطع فالـخطبة طويلة  -

نَـَجم  - شيطانكلما أوقدوا نارًا للـحرب أطفأها اهلل أو َنَجَم قرن ال -اهلل، تتـحدث عن أيام رسول اهلل 
كلما أوقدوا نارًا للـحرب أطفأها اهلل أو َنَجَم قرن الشيطان أو فغرت فاغرٌة من  -يعنـي ظهر َعال وتبني 

فال  -قذف عليًَّا  - َقَذَف أخاه فـي لـهواتـها -ماذا يفعل مـَُحمٌَّد صلـى اهلل عليه وآله؟  - الـمشركين
ـهبـها بسيفه َمكدودًا فـي ذات اهلل مـجتهدًا فـي أمر اهلل ينكفئ حتـى يطأ جناحها بأخـمصه ويُـخمد ل

قريباً من رسول اهلل سيداً فـي أولياء اهلل ُمَشمِّراً ناصحاً مـُِجدًا كادحاً ال تأخذه فـي اهلل لومة الئم، وأنتم 
لعقبة الِدباب التـي َدحرجوها وا - فـي رفاهية  من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر

تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون األخبار وتـَْنكصوَن عند النزال  -التـي ارتقوها التـي أشار إليها الدعاء 
ظهر فيكم  -يعنـي فـي شـهادته  - وتفرون من القتال فلمَّا أختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه

 بدأ الربنامج الدجالـي يظهر بوضوح.  - َحَسَكُة النفاق
بداية الربنامج الدجالـي كانت فـي يوم الرزية، فـي يوم رزية الـخميس حني قالوا بأنه يـهجر ولكن الربنامج 
بشكل  عملـي بدأ فـي سقيفة بنـي ساعدة، وهنا تتـحدث فاطمة عن هذا األمر، وأنتم بالـخيار فاطمة 

غري فاطمة، فاطمة هـي التـي تقول: وآخرون، أسـماء كثرية يتـحدثون تتبعون من؟ تتبعون فاطمة أو تتبعون 
صار َسـِمالً  - َظَهر فيكم َحَسكُة النفاق وسـُمَل جلباب الدين -يعنـي بعد شـهادة النـبـي  - َظَهر فيكم

الغاوون الذين أشار إليهم إبليس ،كاظم  - وسـُمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين -صار رثاً مـمزقاً 
خامل األقلين  -ظهر  - وَنَطَق كاظم الغاوين ونـََبغ -فـي أمره اآلن نطق الغاوين الكاظم الذي كان يـخ

وأطلع  -بدأ الربنامج  - وهدر فنيق الـُمبطلين فـخطر فـي عرصاتـكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه
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هذه كلمات فاطمة وفـي أحرج أوقات حياتـها، هذه الكلمات قالتـها فاطمة  - الشيطان رأسه من مغرزه
خر أيام حياتـها وفـي أحرج اللحظات، فـي أحرج لـحظات الفتنة هذه الكلمات البد أن نقف عليها فـي آ
هاتفاً  -إلـى أي شيء  يريد؟ ألزيننَّ لـهم، ألغويّنهم  - وأطلع الشيطان رأسه من َمْغَرزِِه هاتفًا بكم -بدقة 
بدأ الربنامج الدجالـي،  - ينفألفاكم لدعوته مستجيب -فماذا كان حالـهم؟ هكذا تصف فاطمة  - بكم

ثُنا عن األُمَّة فـي ذلك  هذه فاطمة تقول هذا ليس مراسل لصحيفة أو لقناة فضائية وال مؤرخ، فاطمة تـُحدِّ
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفًا بكم فألفاكم لدعوته ُمستجيبين وللغرة فيه مالحظين  -الوقت 

 - م فألفاكم ِغضاباً فوسـمتم غير إبلكم ووردتـم غير مشربكمثـم استنهضكم فوجدكم ِخفافاً واحَشَمكُ 
فألفاكم  -العبارات بـحاجة إلـى شرح وهذه أمثلة عربية معروفة وكنايات لكنها تشري إلـى ضاللـهم بالنتيجة 

لدعوته مستجيبين وللغرة فيه مالحظين ثـم استنهضكم فوجدكم خفافا واحشمكم فألفاكم غضابا 
الـجرح واسع بسبب  - م ووردتـم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيبفوسـمتم غير إبلك

إلـى اآلن ما دفن النـبـي بدأ  - والـجرح لـمَّا يندمل والرسول لـمَّا يُقبر -ماذا؟ بسبب شـهادة النـبـي 
رح لـمَّا والـج - هذا والعهد قريب والكلم رحيب والـجرح لـمَّا يندمل والرسول لـمَّا يقبر -الربنامج 

 يندمل، أيُّ جرح؟ 
والـُجرح لـمَّا يندمل  -هذا جرح النـبـي، جرح قلب النـبـي، جرح كبد النـبـي من السم الذي سقوه إياه 

ابتدارًا زعمتم خوف  -أنتم سارعتم قلتم نـحن نعقد السقيفة لدفع الفتنة  - والرسول لـمَّا يُقبر ابتداراً 
 . أال فـي الفتنة سقطوا وإن جـهنم لـُمحيطٌة بالكافرينماذا تقول لـهم فاطمة؟  - الفتنة

هذه بيانات فاطمة، هذه الـخطبة ما قالتـها فاطمة نص يـحفظ ويقرأ علـى الـمنابر أو يكتب فـي الكتب، 
هذا قانون يـجب أن نبـنـي حياتنا علـى هذا القانون، يـجب أن نبـنـي عقيدتنا علـى هذا القانون، هذا القانون 

مـي، فاطمة دفعت حياتـها ألجل هذا القانون، فاطمة كسروا أضالعها وأسقطوا جنينها قتلوها ألجل الفاط
هذا القانون، هذا قانون قيمته دم فاطمة، فاطمة هنا تشخص لنا الربنامج، تشخص لنا الـحقيقة، من هو 

رزه هاتفًا بكم وأطلع الشيطان رأسه من مغالدجال ومن هو الصراط الـمستقيم، ما معنـى أن تقول: 
، ما معنـى هذا؟ اآليات التـي مرت علينا فـي سورة الـِحجر التـي تلوتـها علـى فألفاكم لدعوته مستجيبين

هناك  }ألُزَيِّنَنَّ لـَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْـمَعِنيَ * إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ{مسامعكم قبل قليل: 
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً  -مـجموعة غاوية، فاطمة تتـحدث عن هذه الـمجموعة مـجموعة، 

أما حينما استنهضكم رسول اهلل يا  - ِبُكم فألفاكم لدعوته ُمستجيبين، ثـم استنهضكم فوجدكم خفافاً 
واضح، أما هنا مع أيـها الذين آمنوا ما لكم اثاقلتم، الـخطاب فـي سورة التوبة مالكم اثاقلتم، التثاقل 
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 الشيطان كانوا خفافاً. 

 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى األَرْضِ{،حني نذهب إلـى سورة التوبة: 
خفافاً، أال فـي الفتنة سقطوا وإن فوجدكم  -الشيطان  - ثـم استنهضكمفاطمة هنا تبني هذه الـحقيقة: 

. ثـم تلتفت إلـى األنصار باعتبار األنصار كانوا قد بايعوا رسول اهلل علـى أن جـهنم لـمحيطٌة بالكافرين
ينصروا رسول اهلل وأن ينصروا أهل بيته، البيعة التـي بايعوه البيعة األولـى حتـى حينما كان فـي مكة، بعد أن 

فاطمة تـخاطب األنصار، هذا   - ونكصتـم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمانهم: تؤنب األنصار تقول لـ
كالم فاطمة، هذا ليس كالم فقيه من الفقهاء من عامة الفقهاء، هذا كالم الزهراء تـخاطب األنصار: 

ونكصتـم  -فاطمة هنا حكمت عليهم بأنـهم مشركون  - ونكصتـم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان
من بعد العهود التـي  - اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان بؤسًا لقوم  نكثوا أيـمانـهم من بعد عهدهمبعد 

ونكصتـم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان بؤساً  -أعطيتموها لرسول اهلل أن تدافعوا عنه وعن عرتته 
أرى أن قد أخلدتـم إلـى أال وقد ثـم تستـمر فاطمة فتقول:  - لقوم  نكثوا أيـمانـهم من بعد عهدهم

أال وقد أرى أن قد أخلدتـم إلـى الـخفض وأبعدتـم من هو أحق  -إلـى الراحة، ألزينن لـهم  - الـخفض
وأبعدتـم من هو أحق بالبسط  -أنتـم أخلدتـم إلـى الـخفض ال تريدون التعب  - بالبسط والقبض

أال وقد أرى أن قد أخلدتـم  - عليه من هو الذي أحق بالبسط والقبض؟ عليٌّ صلوات اهلل -والقبض 
إلـى الـخفض وأبعدتـم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتـم بالدعة ونـجوتـم بالضيق من السعة 
فـمججتـم ما وعيتـم ودسعتـم الذي تسوغتـم فإن تكفروا أنتـم ومن فـي األرض جـميعا فإن اهلل لغنـيٌّ 

 وتستـمر فاطمة فتقول:  - حـميد
والَغدرة التـي  -خذلوها  - ُت ما قُلُت هذا علـى معرفة  منـي بالـخذلة التـي خامرتكمأال وقد قُل

استشعرتـها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيض وخور القناة وبثت الصدر وتقدمة الـحجة 
فدونكموها فاحتقبوها َدِبرت الظهر نقبت  -يعنـي احـملوها علـى ظهوركم  - فدونكموها فاحتقبوها

الـخف باقية العار موسومًة بغضب الـجبار وشنار األبد موصولًة بنار اهلل الـموقدة التـي تطلع علـى 
يعنـي هذا الربنامج الذي أنتم عليه، هذه مواصفات الربنامج وهو برنامج الدجال، هذه  - األفئدة

ر موسومًة بغضب فدونكموها فاحتقبوها َدِبرت الظهر نقبت الـخف باقية العا -مواصفات الربنامج 
الـجبار وشنار األبد موصولًة بنار اهلل الـموقدة التـي تطلع علـى األفئدة، فبعين اهلل ما تفعلون وسيعلم 

وأنا ابنة نذير  لكم بين يدي عذاب  شديد فاعملوا إنا ثـم تقول:  - الذين ظلموا أي منقلب  ينقلبون
عليه، هو هذا الربنامج برنامج الصراط الـمستقيم ننتظره صلوات اهلل  - عاملون وانتظروا إنا منتظرون
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 - وأنا ابنة نذير  لكم بين يدي عذاب  شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون -والدجال 

 متـى؟  - }هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ{ –هناك تتبني الـحقائق 
وانتظروا إنا منتظرون، ثـم تقول فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها بعد الذي جرى ما جرى عليها واشتد بـها 
الـمرض األيام األخرية من حياتـها، مـجموعة من نساء الـمهاجرين واألنصار جئن لزيارة فاطمة فسألن 

 فاطمة كيف أصبحتـي؟ 
قاليًة لرجالكم  -قالية يعنـي مبغضة هاجرة  - ليًة لرجالكمقالت: أصبحت واهلل عائفًة لدنياكم قا

كالذي يلفظ النوى، اإلنسان حينما يأكل التـمرة ال يرتك النوى ألنه ال فائدة   - لفظتـهم بعد أن عجـمتـهم
 -شنأتـهم وجدتـهم فـي صورة  شانئة بغيضة حقرية  - لفظتـهم بعد أن عجـمتـهم وشنأتـهم -منها يلفظها 

هذا  - فُقبحًا لفلول الـحد وَخَطل الرأي وزلل األهواء -بعد أن امتحنتـهم  - هم بعد أن سبرتـهموشنأتـ
 -فلول الـحد يعنـي السيوف الـمثلمه الـمفللة التـي ال تضرب  - فقبحًا لفلول الـحد -هو برنامج الدجال 

هذا كالم عن الـمهاجرين  - مفُقبحًا لفلول الـحد وخطل الرأي وزلل األهواء وبئسما قدمتم لـهم أنفسه
الزهراء تـخرب بأن اهلل سخط عليهم، الزهراء التـي يرضى اهلل لرضاها  - أن سخط اهلل عليهم -واألنصار 

 ويغضب لغضبها، الزهراء التـي هي حجٌة علـى الـحجج. 
نفسهم أن سخط وبئسما قدمتم لـهم أ -هذه أحكام واقعية الزهراء تنبئ عن هذه األُمَّة البائسة التعيسة 

 -يعنـي وضعتها فـي أعناقـهم  - اهلل عليهم وفـي العذاب هـم خالدون، ال َجَرَم واهلل لقد قلدتـهم ربقتـها
وال تـجد عبارات أقسـى من هذه العبارات  - وَشنَـَنُت عليهم غارها فجدعًا وعقرًا وسحقًا للقوم الظالـمين

 - وم الظالـمين ويـحهم أنـى زحزحوها عن رواسـي الرسالةَفْجدعًا وعقرًا وسحقًا للق -فـي كالم العرب 
ويـحهم أنـى زحزحوها عن رواسـي الرسالة وقواعد النبوة والداللة ومهبط الوحـي  -عن عليٍّ تتـحدث 

ويـحهم أنـى  -الطبني يعنـي الـحاذق الـخبري الالئق الـجدير  - األمين والطبين بأمر الدنيا والدين
الرسالة وقواعد النبوة والداللة ومهبط الوحـي األمين والطبين بأمر الدنيا والدين  زحزحوها عن رواسـي

نقموا واهلل منه  -أي شيء  نقـموا منه؟  - أال ذلك هو الـُخسران الـمبين، وما نقـموا من أبـي الـحسن
ل واهلل لو تكافوا نكير سيفه وقلة مباالتـه بـحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنـمره فـي ذات اهلل عّز وج

لو تكافوا عن زمام  يعنـي عن حبل  عن أمر ، لو امتنعوا عن هذا األمر  - عن زمام  نبذه رسول اهلل ألعتلقه
واهلل لو تكافوا عن زمام  نبذه رسول اهلل ألعتلقه ولسار بـهم  -لو تركوا الربنامج كما رسـمه رسول اهلل 

عبارات بليغة جدًا ال أجد وقتاً  - ِلم خشاشه وال يكل سائرهال َيكْ  -يعنـي سريًا لينًا  - سيرًا سجحا
ال يكلم خشاشه وال يكل سائره وال يتعتع راكبه وألوردهم منهاًل نـميرًا فضفاضًا تطفح  -لشرحها 
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ضفتاه وال يترنق جانباه وألصدرهم بطانًا ونصح لـهم سرًا وإعالنا قد تـحّير بـهم الغَـيُّ غير متحل  منه 
 بغـمر الـماء وردعه شرر الساغب ولُفِتحت عليهم بركاٌت من السـماء واألرض وسيأخذهم بطائل إال

ولُفِتحت عليهم بركاٌت من السـماء واألرض وسيأخذهم  -يعنـي هناك برنامج  - اهلل بـما كانوا يفسدون
جبك اهلل بـما كانوا يفسدون أال هلمَّ فاسـمع وما عشت أراك الدهر الَعجب وإن تعجب فقد أع

إلـى أي سناد  استندوا وعلـى أي  -لـمن أرجعوا األمر؟  - الـحادث ليت شعري إلـى أي سناد  استندوا
عماد  اعتـمدوا وبأي عروة  تـمسكوا وعلـى أية ذرية  أقدموا واحتنكوا لبئس الـمولـى ولبئس العشير 

الذنابا الريش الذي فـي ذيل الطائر، والقوادم  - وبئس للظالـمين بدال، استبدلوا واهلل الُذنابَا بالقوادم
الكاهل هو  - استبدلوا واهلل الذنابَا بالقوادم والعجز بالكاهل -الريش الذي يكون فـي مقدم الطائر 

فرغمًا لـمعاطس قوم  يـحسبون أنـهم يـحسنون صنعا أال أنـهم هم الـمفسدون ولكن ال  -أعلـى الكتف 
يـَْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يـُتََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدَِّي ِإالَّ َأن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف يشعرون، ويـحهم َأَفَمن 

هذه الكلمة جدًا مهمة هذه الكلمة األخرية فـي خطبتـها التـي خطبتها فـي  - َتْحُكُموَن أما لـعمر إلـهك
لقد لقحت  -يعنـي الربنامج برنامـجهم َكُمل  - حتأما َلعـُمر إلـهك لقد لق -نساء الـمهاجرين واألنصار 

لقد لقحت السقيفة خرج الربنامج فنظرٌة انتظروا ريثـما تنتج، هو هذا الناتج الذي بني  - فنظرٌة ريثما تنتج
ثُنا عن برنامج الدجال.   أيدينا إلـى اليوم، هذه فاطمة تُـحدِّ

ـخفيه فأن تـجعل الدجال مـحصورًا فـي شخص  له هذا الربنامج الذي تـحاول روايات الـمخالفني أن تُ 
مواصفات، هذه الـمواصفات ال تنطبق علـى الشخص العادي وإنـما قد تكون دولة من الدول فضاًل عن 
أساطري أضافوها فـي كتبهم وإسرائيليات حشوها فـي رواياتـهم، هذا االهتمام بقضية الدجال وتشخيصه فـي 

طمس لـهذه الـحقائق وهذا هو فعل الدجال، الدجال ماذا؟ يغطـي، يغطـي  جهة معينة فـي جهة اليهود هو
 األمور. 

هذا هو نـهج البالغة كالم عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه لنتصفح نـهج البالغة الشريف فماذا يقول سيد 
 - عطهوأاألوصياء؟ فـي عهده لـمالك األشرت وهو يكتب لـمالك األشرت بـخصوص تعيني الُقضاة يقول: 

 وأعطه من الـمنزلة لديك ماال يطمع فيه غيره من خاصتك -لـهذا القاضـي الذي تعينه يا مالك قاضيًا 
اغتيال يعنـي أن  - ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر فـي ذلك نظرًا بعيداً  -ألي شيء ؟  -

لـماذا هو يوصـي مالك بـهذه الوصية  ثـم يبني األمري - فانظر فـي ذلك نظرًا بليغاً  -يشوهوا سـمعته عندك 
يعنـي من هم األشرار؟ الذين سبقوا عليّاً النـبـي،  - فإن هذا الدين قد كان أسيرًا فـي أيدي األشراريقول: 

أبو بكر، عمر، عثمان من هم األشرار الذين كان الدين أسري عندهم؟ قطعاً النـبـي خارج بالدليل ال يـمكن 
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فإن هذا الدين قد كان أسيرًا فـي يدي األشرار يُعمل فيه بالـهوى  -لوصف أن يدخل فـي مثل هذا ا
فإن هذا الدين قد كان أسيرًا فـي أيدي األشرار  -الكالم ال يـحتاج إلـى تعليق  - وتطلب به الدنيا

الك هذا هو عهد األمري لـمالك األشرت، وأيضًا فـي عهد األمري لـم - يُعمل فيه بالـهوى وتطلب به الدنيا
يعنـي الذين كانوا قبلك قبلنا كانوا أشرار،  - إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً  -األشرت 

إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيرًا ومن شركهم فـي اآلثام فال  -تالحظون نفس الكالم 
لربنامج الذي كان يعمل فـي هذا تقييم عليٍّ ل - يكونن لك بطانًة فإنـهم أعوان األَثـََمة وإخوان الظلمة

إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً ومن شركهم فـي اآلثام فال يكونن لك بطانًة  -وسط األُمَّة 
  فإنـهم أعوان األثـمة وإخوان الظلمة.

مان وماذا يقول عليٌّ فـي نـهج البالغة؟ فـي رسالته التـي وجهها ألهل مصر الذين قتلوا وشاركوا فـي قتل عث
من عبد اهلل عليٍّ أمير الـمؤمنين إلـى القوم الذين غضبوا  -بن عفان الذين ظهروا علـى عثمان بن عفان 

يتـحدث عن  - هلل حين ُعصيَّ فـي أرضه وُذِهَب بـحقه فضرب الـجور سرادقه علـى البر والفاجر
ـمؤمنين إلـى القوم الذين غضبوا هلل من عبد اهلل عليٍّ أمير ال -الربنامج الذي كان معموالً فـي أيام عثمان 

حين ُعصيَّ فـي أرضه وُذِهَب بـحقه فضرب الـجور سرادقه علـى البر والفاجر والـمقيم والضاعن فال 
هذا كالم عليٍّ هؤالء الذين يريدون أن يذهبوا بكم إلـى  - معروٌف يستراح إليه وال منكٌر يتناهـى عنه

والكالم  34الم فاطمة بأيـهم تأخذون؟! هذا فـي الكتاب الـمرقم: طريق  آخر فـهذا كالم عليٍّ وهذا ك
 السابق كان من عهد األمري لـمالك األشرت وهو معروف.

فدع عنك قريشًا وتركاضهم فـي الضالل وتـجوالـهم فـي الشقاق من رسالة  كتبها األمري إلـى أخيه عقيل: 
 -، الـحزب الذي حاربه واغتصب منه الـخالفة وهو يتـحدث عن الـحزب القرشـي - وجـماحهم فـي التيه

َفدع عنك قريشاً وتركاضهم فـي الضالل وتـجوالـهم فـي الشقاق وجـماحهم فـي التيه فإنـهم قد اجـمعوا 
علـى حربـي كإجـماعهم علـى حرب رسول اهلل صلـى اهلل عليه وآله وسلم قبلـي فجزت قريشًا عنـي 

ال يأتـي أحد فيقول الكالم عن معاوية فقط  - ـي سلطان ابن أمـيالـجوازي فقد قطعوا رحـمي وسلبون
فدع عنك  -الـحديث عن الـمتقدمني وعن الـمتأخرين أيضًا  - وسلبونـي سلطان ابن أمـي -الـحديث 

قريشًا وتركاضهم فـي الضالل وتـجوالـهم فـي الِشقاق وجـماحهم فـي التيه فإنـهم قد اجـمعوا علـى 
علـى حرب رسول اهلل صلـى اهلل عليه وآله وسلم قبلـي فجزت قريشاً عنـي الـجوازي  حربـي كإجـماعهم

من كتابه إلـى أخيه  36هذا الكالم فـي الكتاب الـمرقم:  - فقد قطعوا رحـمي وسلبونـي سلطان ابن أمـي
 عقيل.
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ا عن أصناف الناس واألمري صلوات اهلل وسالمه عليه يتـحدث فيه 720وهذا الكالم من الـخطبة الـمرقمة: 
يعنـي بقوا بعد النـبـي من صحابة النـبـي ألنه  - ثم بقوا بعده فتقربوا إلـى أئمة الضاللة -بعد النـبـي 

 وقد سأله سائٌل عن أحاديث البدع وعما فـي أيدي الناس من اختالف الـخبر -يتـحدث عن أصناف 
وقد سأله سائٌل  -فـي زمن األول والثانـي والثالث يعنـي البدع التـي كانت موجودة بعد رسول اهلل، يعنـي  -

ثم  -إلـى أن يقول  - عن أحاديث البدع وعما فـي أيدي الناس من اختالف الـخبر فقال عليه السالم
فتقربوا إلـى  -من هم أئمة الضاللة؟  - فتقربوا إلـى أئمة الضاللة -بعد النـبـي من الصحابة  - بقوا بعده

عاة إلـى النار بالزور والبهتان فولوهم األعمال وَجعلوهم ُحكامًا علـى رقاب الناس أئمة الضاللة والدُ 
هذا هو الربنامج الذي كان  - فأكلوا بـهم الناس وإنّـما الناس مع الـُملوك والدنيا إال من َعصم اهلل

، حتـى يأتـي من يقول فيقول بأن عليًا كان ثم  -وزيراً للـجماعة  موجوداً بعد رسول اهلل وهذا هو تقييم عليٍّ
بقوا بعده فتقربوا إلـى أئمة الضاللة والدعاة إلـى النار بالزور والبهتان فولوهم األعمال وجعلوهم 

 حكاماً علـى رقاب الناس فأكلوا بـهم الدنيا وإنـما الناس مع الـملوك والدنيا إال من عصم اهلل.
 ، مئة وخـمسون: 290فيقول فـي الـخطبة الـمرقـمة: ويستـمر كالم سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه 

حتـى إذا قبض اهلل رسوله صلـى اهلل عليه وآله رجع قوٌم علـى األعقاب وغالتـهم الُسُبل واتكلوا علـى 
حتـى إذا قـََبَض اهلل رسوله صلـى اهلل عليه  -يعنـي غري رحم رسول اهلل  - الوالئج ووصلوا غير الرحم

ى األعقاب وغالتـهم الُسبل واتكلوا علـى الوالئج ووصلوا غير الرحم وَهجروا وآله رجع قوٌم علـ
 -من هم هؤالء؟  - السبب الذي أُِمروا بـمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه فـي غير موضعه

 قد ماروا فـي الـحيرة وَذهلوا فـي -يعنـي فـي ضاللة  - معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب  فـي غَـمرة
هذا هو الربنامج  - السكرة علـى ُسنة  من آل فرعون من ُمنقطع  إلـى الدنيا راكن أو مفارق  للدين مباين

معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب  فـي  -الذي كان يعمل فـي األُمَّة برنامج الدجال، كيف وصفهم؟ 
فرعون من منقطع  إلـى الدنيا راكن أو غَـمرة قد ماروا فـي الـحيرة وَذهلوا فـي السكرة علـى سنة  من آل 

 مفارق  للدين مباين.
أين الذين زعموا أنـهم الراسخون فـي العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا : 288مث يقول فـي الـخطبة: 

اهلل ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا ُيستعطى الـُهدى وُيستـجلـى العمـى إن األئمة من 
إلـى أن  - ُغِرسوا فـي هذا البطن من هاشم ال تصلح علـى سواهم وال تصلح الوالة من غيرهم قريش  

هذه فـي الـخطبة السابعة  - أما إنه -يقول وهو يـخربهم عن معاوية ثـمرة السقيفة الواضحة الـجلية البينة: 
 - رجٌل رحب البلعوم أما إنه َسَيظهر عليكم بعدي - 92والـخمسني من كالم  له مرقم تـحت الرقم: 
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مندحُق  -وهو معاوية معروف  - أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوم -يعنـي واسع البلعوم 
مندحق يعنـي أن بطنه مندفعة أمامه بـحيث تكاد أن تسقط األرض لذلك بعض الـمؤرخني  - البطن

الن معه بطنه، وهذا هو أثر دعاء النـبـي يذكرون بأن معاوية كان قد َشغَّل معه غالمني فـي آخر عمره يـحم
أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوم مندحق  -صلـى اهلل عليه وآله حني قال ال أشبعك اهلل 

هذا  - فاقتلوه -يقول  - ويطلب ما ال يـجد -أي شيء يـجده يأكله ماكنة  - البطن يأكل ما يـجد
تقتلوه، النـبـي قال اقتلوه إذا رأيتم معاوية علـى منربي فاقتلوه  ولكنكم لن - ولن تقتلوه -الرجل اقتلوه 

ولكن ما قتلوه، هذه ثـمار السقيفة، هذه السقيفة وثـمارها فـي نظر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه وهو هذا 
 ي: برنامج الدجال الواضح حني يقول سيد األوصياء فـي تأبينه للزهراء بعد أن دفنها وهو يـخاطب النـبـ

َنبُِّئك ابَنُتك بِتَضافُر أُمَِّتَك علـى َهضِمها األُمَّة تضافرت اجـتمعت علـى هضمـها، األُمَّة ما  - وَستـُ
اجتـمعت علـى أن تُعني فاطمة وعلـى أن تؤاسـي فاطمة اجتـمعت علـى أن تـهضم فاطمة، تُعسًا لـهذه 
األُمَّة، هذه أُمَّة الدجال، هذا برنامج الدجال، األُمَّة التـي تتضافر على أن تـهضم فاطمة صلوات اهلل عليها 

نفس الـخطاب الذي وجهُه الـحسني يا أشياع آل أبـي  - َنبُِّئك ابَنُتك بِتَضاُفر أُمَِّتَك علـى َهضِمهاوَستُـ  -
َنبُِّئك ابَنُتك بِتَضاُفر أُمَِّتَك علـى َهضِمها فَأْحِفها السؤال واستخبرها  -سفيان هؤالء أشياع الدجال  وَستـُ

 -نفس الكالم الذي قبل قليل أشارت إليه الزهراء  - رالـحال هذا ولم َيُطل العهد ولم َيخلو منَك الذك
 هذه كلماُت عليٍّ وكلمات الصديقة الكربى.  - هذا والعهد قريب والرسول َلمَّا يُقبر والـجرُح َلمَّا يندمل

أما إذا ذهبنا إلـى كتاب ُسليم بن قيس أبـجد الشيعة الذي من ليس عندُه فـي بيتِه هذا الكتاب فما عندُه 
رار آِل ُمـَحمَّد  شيء، هذا الكتاب يشّخص لنا برنامج الدجال بوضوح، هذه الطبعة هي الطبعة من أس

 ، ُسليم يروي يقول: 496بتحقيق الشيخ مـحمد باقر األنصاري وهذا هو الـجزء الثانـي صفحة: 
يات أنصتوا هذه كلمات جدًا مهمة ربـما ال يذكرها أحد على الفضائ - وقد َسِمعُت عليًَّا عليه السالم

لـهذه الكلمات ربـما ال تـجدون وقتاً ألن تقرءوا كتاباً مثل هذا الكتاب، هذه كلمات عليٍّ وهذه األحداث 
ُسليم يقول: وقد َسِمعُت عليًَّا عليه السالم أحداث جدًا مهمة يـجب على الشيعي أن يطلع عليها، 

فـي اليوم الذي قُِتل فيه عثمان كان األمري  - يروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليِه وآله يوم قُِتل عثمان
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: إنَّ التقيَة من ديِن اهلل وال دين لـمن ال يروي عن النبـي وهو يقول: 

إذاً عندنا برنامج إبليس، دولة إبليس  - تقية له واهلِل لوال التقية ما ُعبَد اهلل فـي األرض فـي دولة إبليس
لوال التقية ما ُعبَد اهلل فـي األرض فـي دولة إبليس، فقال له رجٌل:وما دولة إبليس؟ قال: إذا  واهللِ  -

هنا ينتصر الربنامج اإلبليسي على الربنامج اإللـهي  - ُوّلي الناس إمام ضاللة  فهي دولة إبليَس على آدم
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الـحجر ويف آيات سورة ص، الربنامج اآلدمي، نفس القصة التـي مرت علينا قبل قليل فـي آيات سورة 
إنَّ التقيَة من ديِن اهلل وال دين لـمن ال تقية له واهلِل لوال  -برنامج الدجال وبرنامج الصراط الـمستقيم 

التقية ما ُعبَد اهلل فـي األرض فـي دولة إبليس فقال له رجٌل:وما دولة إبليس؟ قال: إذا ُوّلي الناس أو 
ولة إبليَس على آدم وإذا َوليَـُهم إماُم ُهدى فهي دولة آدَم على إبليس، َولـَي الناس إمام ضاللة  فهي د

 -أمري الـمؤمنني  - ثُم َهَمس -وُهم خرية أنصارِه  - يقول: ثُمَّ َهَمَس إلـى عّمار وُمـحمَّد بن أبـي بكر
قُِبَض نبيكم فـي  فقال: ما زِلُتم منذُ  -وهو يسمع  - إلـى عّمار وُمـحمَّد بن أبـي بكر هـمسًة وأنا أسـمع

وهنا الـخطاب ليس لعمار ولـُمحـمَّد بن أبـي بكر وإنـما  - دولة إبليس بترككم إياَي واتباعكم غيري
ما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم فـي دولة إبليس  -اخلطاب للذين تركوا عليَّا، إياكي أعنـي واسـمعي يا جارة 

أشرُت إليِه فـي أول كالمي بأن تفعيل الربنامج الدجالـي  هذا هو معنـى ما - بترككم إياَي واتباعكم غيري
 فـي أُمَّة النبـي بدأ من سقيفة بنـي ساعدة.

وما بعدها،  924نذهب إلـى موطن  آخر يف صفحة، لنذهب إلـى النص الذي جاء مذكورًا فـي صفحة: 
فقال عليٌّ عليه السالم:  -طويلة  أيضاً الرواية برواية ُسليم بن قيس أخذ ما أحتاجُه من الكالم وإال الرواية

يعين من بايع أبا بكر ألن الكالم  - يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول اهلل؟
فقال عليٌّ عليه السالم: يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر  -السابق عن بيعة أبـي بكر 

يعنـي فـي سقيفة بنـي  - إالَّ أني رأيته فـي ظُلَّة بنـي ساعدةرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟ قلُت: ال، 
يعنـي حني ُخِصمت األنصار حنَي استطاعوا أن يغلبوا بـُحجَِّتهم  - حيَن ُخِصمت األنصار -ساعدة 

وكان أول من بايعُه الـمغيرة بن شعبة ثُم بشير بن سعيد ثم أبو عبيدة الـجراح ثم عمر  -ُحجَّة األنصار 
 - خطاب ثم سالم مولـى أبي ُحذيفة ومعاذ بن جبل، قال عليه السالم: لسُت أسألك عن هؤالءبن الـ

فقال عليٌّ عليه السالم: يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول اهلل  -اإلمام سألُه 
األنصار وكان أول من صلى اهلل عليه وآله؟ قلُت: ال، إالَّ أني رأيته فـي ظُلَّة بنـي ساعدة حيَن ُخِصمت 

بايعُه الـمغيرة بن شعبة ثُم بشير بن سعيد ثم أبو عبيدة الـجراح ثم عمر بن الـخطاب ثم سالم مولـى 
أبي ُحذيفة ومعاذ بن جبل، قال عليه السالم: لسُت أسألك عن هؤالء ولكن هل تدري من أول من 

ولكني رأيُت شيخًا كبيرًا يتوكأ على عصاه  قلُت: ال، -َلمَّا صعد أول واحد - بايعُه حيَن صعَد الـمنبر
 -يعنـي واضحة جدًا  - بين عينيه سجادة شديدة التشمير -يعنـي أثر سجود  - بين عينيه سجادة

يعنـي بايعُه وخّر يعنـي نزل وهو يبكي هذا الشيخ، ماذا  - صعد الـمنبر أول من صعد وخرَّ وهو يبكي
شيخًا كبيرًا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة  قلُت: ال، ولكنـي رأيتُ  -يقول سلمان؟ 
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وهو يبكي ويقول: الـحمُد هلل الذي لم يُمتنـي حتـى  -نزل  - التشمير صعد الـمنبر أول من صعد وخرَّ 
الصراع  - يوٌم كيوم آدم -هذا الشيخ  - رأيُتك في هذا الـمكان أبسط يدك فبسط يدُه فبايعُه ثم قال:

ثُمَّ قال: يوٌم كيوم آدم، ثُمَّ نزل فخرج من  -بني إبليس وآدم، هذا هو إبليس الرواية تبني بعد ذلك 
الـمسجد، فقال عليٌّ عليه السالم: يا سلمان أتدري من هو؟ قلُت: ال، لقد ساءتنـي مقالتُه كأنه 

الم: فإن ذلك إبليس لعنُه اهلل، شامٌت بـموت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، قال عليٌّ عليه الس
أخبرني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إنَّ إبليَس ورؤساء أصحابه َشِهدوا َنصَب رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله إياَي يوم غدير ُخم بأمر اهلل وأخبرهم بأني أولـى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهُد 

َمَردُة أصحابِه فقالوا: إنَّ هذه األُمَّة أُمَّة مرحومة معصومة فما لَك الغائب فأقبَل إلـى إبليس أبالستُه و 
وإمامهم بعد نبيهم فانطلق إبليس   -إلـى من يفزعون  - وال لنا عليهم من سبيل وقد ُأْعِلموا مفزعهم

 كئيباً حزيناً. 
وقال يبايع الناس أبا قال أمير الـمؤمنين عليه السالم: أخبرني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بعد ذلك 

تـخاصمهم بـحقنا وحجتنا ألن الـمهاجرين  - بكر في ظُلَّة بنـي ساعدة بعد تـخاصمهم بـحقنا وحجتنا
ثُمَّ  -قالوا بأن العرب ال تقبل أن يكون حاكمًا على الناس وخليفة لرسول اهلل إال من قومِه ومن قبيلته 

إبليس في صورة شيخ  كبير  مشمر يقول كذا وكذا  يأتون الـمسجد فيكون أول من يبايعُه على منبري
ثم يـخرج فيجمع أصحابُه وشياطينه وأبالستُه فيخرون ُسجدًا فيقولون يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي 
أخرجت آدم من الـجنة، فيقول: أيُّ أُمَّة  لن َتضَل بعد نبيها كال زعمتم أنَّ ليس لـي عليهم سلطان وال 

نعت بـهم حين تركوا ما أمرهم اهلل به من طاعتِه وأمرهم به رسول اهلل وذلك سبيل فكيف رأيتموني ص
الكالم واضح والقضية ما  - }وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِنيَ{قولُه تعالـى: 

 ضحة فـي كل هذه القضايا.تـحتاج إلـى شرح وهذه مالمح الربنامج الدجالـي وا
وجـميع تلك الفرق فرقة فيقول:  23عن افرتاق األُمَّة إلـى  606إلـى أن يتحدث األمري فـي صفحة: 

 - االثنتين والسبعين هم الـمتدينون بغير الـحق الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليس وأوليائه
وجـميع تلك الفرق االثنتين  -مكان  هو هذا برنامج الدجال تالحظون بصمات الدجال فـي كل

والسبعين هم الـمتدينون بغير الـحق الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليس وأوليائه هم أعداُء 
اهلل تعالـى وأعداُء رسولِه وأعداُء الـمؤمنين يدخلون النار بغير حساب بُراٌء من اهلل ومن رسوله نسوا اهلل 

به وَعَبدوا غير اهلل من حيُث ال يعلمون وهم َيحسبون أنهم ُيحِسنون  ورسوله وأشركوا باهلل وكفروا
ُصنعا يقولون يوم القيامة واهلِل ربنا ما ُكنا مشركين يـحلفون له كما يـحلفون لكم ويـحسبون أنهم على 
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 شيء إال إنهم هم الكاذبون.
لمان الفارسي يقول: إذا  عن ُسليم بن قيس قال: سـمعُت سآخر كالم  أقرئه من كالم ُسليم بن قيس، 

وزَُفر هو أسم الثانـي فـي روايات أهل  - كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزمومًا بزمام  من نار ويؤتى بُزَفر
ويؤتى ِبُزفر مزمومًا بزمامين من نار فينطلُق إليه إبليس فيصرخ ويقول: ثكلتك أُمَُّك من أنت؟  -البيت 

أنا مزموٌم بزمام  واحد وأنت مزموٌم بزمامين فيقول: أنا الذي أُِمرُت أنا الذي فتنُت األولين واآلخرين و 
الربنامج الدجالـي هذه رموزُه وهذه خطوطُه، وهذه القضية ليست بعيدًة حتـى  - فُأِطعت وأمَر اهلل فـَُعصي

 عن كتب القوم. 
ة ُأشري إليها بشكل  هذا هو صحيح مسلم، طبعة دار صادر والرواية تلوتـها على مسامعكم فـي برامج سابق

طبعة دار صادر  8993سريع موجودة فـي باب حكم الفيء، بـحسب هذه الطبعة الـحديث الـُمرقم: 
ميالدي، الرواية طويلة، كالم عمر بن الـخطاب مع العباس بن عبد الـمطلب  7008بريوت الطبعة األولـى 

بن أبـي طالب فـي أبـي بكر وعمر، الرواية  وسيد األوصياء، ما يهمنـي هو ما قاله عمر فـي بيان رأي عليّ 
موجودة فـي صحيح مسلم، عمر يقول للعباس وألمري الـمؤمنني والذي يهمنـي هو قول أمري الـمؤمنني، عمر 

 يقول: 
فجئتما تطلب  -يعنـي العباس وعلّي  - فلمَّا توفـي رسول اهلل قال أبو بكر: أنا ولي رسول اهلل فجئتما

ك ويطلب هذا ميراث امرأتِه من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول اهلل ما نورث ما ميراثك من ابن أخي
 فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً  -يعنـي العباس وعلي، هذا رأيكما فـي أبـي بكر  - تركنا صدقة، فرأيتماه

ذبًا آثمًا غادراً فرأيتماه كا -هذا رأُي عليٍّ فـي أبـي بكر بنقل عمر بن الـخطاب فـي صحيح مسلم  -
ثم  -هذا رأُي عمر ال عالقة لنا برأي عمر، نـحُن نأخذ رأي عليٍّ  - خائنًا واهلل يعلم إنه لصادٌق بار

يعنـي هذا رأُي  - توفـي أبو بكر وأنا وليُّ رسول اهلل ووليُّ أبي بكر فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائناً 
سند  صحيح وفـي صحيح مسلم، عليٌّ يرى فـي أبـي بكر بأنه  عليٍّ فـي عمر، هذا الكالم ينقله عمر ب

كاذب آمث غادر خائن ورأيه فـي عمر بأنه كاذب آمث غادر خائن، عمر يقول عن نفسِه واهلل يعلم إنـي 
لصادق هذا رأيُه يف نفسِه، نـحُن نأخذ رأي عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ورأُي عليٍّ إنـما هو يتحدث عن 

ط التـي أشرُت إليها فـي هذه النصوص الكثرية التـي تلوتـها على مسامعكم والتـي تـحدد لنا هذه الـخطو 
 معامل الدجال. 

كما قلت الدجال مشروع وهذا الـمشروع له مؤسسات وله أشخاص خلفاء ودول فـي زماننا وفقهاء 
ع له فروع وفروعُه  وعلماء ورجاالت كثريون، الدجال ليس هو شخص واحد وإنـما مشروع وهذا الـمشرو 
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 كثرية جداً ومؤسساته كثرية جداً.
بقية الـحديث تأتينا إن شاء اهلل تعالـى فـي الـحلقة القادمة، أعوُذ باهلل من شر الدجال ومن فتنة الدجال 
ومن شر الدجالني ومن فتنة الدجالني أسأل اهلل سبحانه وتعالـى التوفيق لـي ولكم فـي خدمة إمام زماننا 

 ن الـحسن أسألكم الدعاء جـميعاً فـي أمان اهلل. الـحجة ب
  



 

 

 احللقة الرابعة

 شيعي عسكري سياسي مشروعٌ واخلراساني األشكال متعدد ابليسي مشروعٌ الدجال

 
سالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علي، أسعد اهلل أوقاتكم وفقنـي اهلل وإياكم 
لـخدمة إمام زماننا الـحجة بن الـحسن صلوات اهلل وسالمه عليه، الـحلقة التاسعة والعشرون من برنامـجنا 

والكالُم فـي مـجموعة هذه الـحلقات  الـحجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه،
 الـمتوالية جواٌب لسؤال  يرتدُد فيما بيننا: 

 هل نـحُن فـي عصر الظهور؟
وقد وقع الـحديُث فـي جهات  من البحث تقدم الكالم فـي الـمستخرجات الـجفرية ثـم وصلنا إلـى جهة  

صلوات اهلل عليهم، وكان الـحديُث فـي يوم ثانية الـمرويات واألحاديث التـي وردتنا عن أهل بيت العصمة 
أمس عن الدجال، وبينُت معنـى الدجال لغًة وقلُت بأن الدجال هو مشروٌع فـي مواجهة الـمشروع اإللـهي 
الذي عربت عنه اآليات الصراُط الـمستقيم، هناك مشروع الدجال وهناك مشروع الصراط الـمستقيم 

 هذا الـموضوع واليوم أتـم من حيُث انتهيت. وتـحدثُت بـحسب ما سنح به الوقت فـي
الدجاُل مشروٌع فـي مواجهة مشروع الكتاب والعرتة، الدجال ليس شخصًا واحداً، الدجال ليس دولًة 
واحدة هذا الرتكيُز فـي روايات الـمخالفني على جهة  واحدة على شخصية  واحدة اسـمها الدجال القضية 

فـي الـجمع بني آيات الكتاِب وبني ما ورد من روايات  حقيقة األمر،قضية سياسية ولـحرف األذهان عن 
أهل البيت وأيضًا ما نأخذه بنظر االعتبار مـما خطط له الـمخالفون الـمدرسة الـمخالفة ألهل البيت التـي 
خططت لـحرف األذهاِن باتـجاه  آخر، من كل هذه الـمعطيات الدجاُل ليس مـحصوراً فـي مصداق  واحد، 

دجاُل األخطر بـحسب كلمات أهل البيت، الدجال األخطر هو الـمشروُع الـمقصُِّر والـمنتقُص من أهل ال
البيت فـي الوسط الشيعي، الدجاُل الشيعي هو أخطر الدجالني، حينما أتـحدث عن الدجال الشيعي 

وعات أتـحدث عن مشروع ال أتـحدث عن شخص، هذا الـمشروع يتحرك فـي أشخاص يظهُر فـي مـجم
 فـي جهات مـختلفة، الدجاُل الشيعي هو أخطُر الدجالني، أئمتنا هم حدَّثونا وأخربونا عن ذلك. 

هذا هو الـجزء الـخامس والسبعون من بـحار األنوار والرواية ينقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابِه صفاُت 
نا الرضا صلوات اهلل وسالمه الشيعة كتاٌب معروٌف من كتب الشيخ الصدوق، الرواية عن الوشاء عن إمام
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 عليه، ماذا يقول إمامنا الثامن؟ 
إنَّ ِممَّن يتخُذ مودتنا أهل البيت َلمن هو أشُد فتنًة على شيعتنا من الدجال، فقلُت: يا ابن رسول اهلل 

األمر بـماذا؟ قال: بـمواالة أعدائنا وُمعادة أولياءنا، إنَُّه إذا كان كذلك أختلط الـحقُّ بالباطل واشتبه 
 . فلم يُعرف مؤمٌن من منافق

الرواية واضحة وصريـحة تشري إلـى أن أخطر مصاديق الدجالني وأخطر جهة فـي الـمشروع الدجالـي الكبري 
الذي هو فـي مواجهة مشروع الكتاب والعرتة هو الدجاُل الشيعي، أعيد قراءة الرواية مرة ثانية ألهـميتها، 

نَّ ِممَّن يتخُذ مودتنا أهل البيت َلمن هو أشُد فتنًة على شيعتنا من إإمامنا الرضا يـحدُث الوشاء: 
هذه العالمة والـميزة أنتم طبقوها، هل هناك فـي واقع الـحياة  -الدجال، فقلُت: يا ابن رسول اهلل بـماذا؟ 

عادة قال: بـمواالة أعدائنا ومُ  -الشيعية من ينطبق عليه هذا الوصف أو ال؟ هذه القضية راجعة إليكم 
كيف يتم   - أولياءنا، إنَُّه إذا كان كذلك أختلط الـحقُّ بالباطل واشتبه األمر فلم يُعرف مؤمٌن من منافق

األمر؟ بـمواالة أعدائهم ومعاداة أوليائهم فيؤدي إلـى اختالط الـحق بالباطل واشتباه األمر، القضيُة قضيُة 
لفكري والـمنهج العلمي والـمنهج العقائدي، هنا يتفشى العقيدة قضيُة الفكر وقضية العلم، قضيُة الـمنهج ا

 مشروُع الدجال وهنا يبدأُ الدجاُل يتحرك فـي الوسط الشيعي. 
الرواية عن إمامنا الـحسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه وهذا هو الـجزء الثانـي من بـحار األنوار 

ميالدي فـي صفحة:  2943رتاث العربـي لسنة: بـحسب طبعة مؤسسة الوفاء والتـي هي طبعة دار إحياء ال
 والرواية طويلة أخذ منها موطن الشاهد وربـما قرأتـها عليكم فـي برامج سابقة:  44

فَأمَّا َمن َكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله َفِللَعواِم َأن 
فَأمَّا َمن   -هذا القسم من الرواية معروف وربـما أكثُر طَلبة العلم فـي حوزتنا العلمية يـحفظونه  - يـَُقلِّدوه

 - َكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله فَِللَعواِم َأن يـَُقلِّدوه
َفِللَعواِم َأن يـَُقلِّدوه َوَذِلَك لب هو هذا الذي يُذكر، نقرأُ البقية من الرواية: البقية من الرواية ال ُتذكر فـي الغا

يعنـي هذه األوصاف تنطبُق على البعض، بينما حني  - ال َيكوُن إالَّ بَعض فـَُقهاء الشيَعة اَل جـميَعُهم
نفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه فَأمَّا َمن َكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا ل -يُطلق الكالم فقط هذه العبارة 

تعطي إيـحاء بأنَّ الـجميع يـحملون هذه األوصاف، ال أدري  - ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله َفِللَعواِم َأن يـَُقلِّدوه
أمَّا َوَذِلَك ال َيكوُن إالَّ بَعض فـَُقهاء الشيَعة اَل جميَعُهم ف -لـماذا تُقتطع البقية التـي هي توضح الـمعنـى 

 - َمن رَِكَب من القباِئح والفواِحِش مراِكَب َفَسقِة فُقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنَّا شيئًا وال كرامة
وإنَّما َكثـَُر التخليُط فيما يُتَحمَُّل عنَّا أهل البيت لذلك ألن  -الذين يتشبهون بالـمخالفني ال تقبلوا منهم 
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نُه بأسرِه لـجهلهم ويضعون األشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم الَفَسَقَة يتحمَّلوَن عنَّا فُيَحرِّفو 
وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجّروا من عرض الدنيا ما هو زاُدهم إلـى نار جهنم، وِمنُهم قوٌم 

ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا فيتعلمون  -من هؤالء الناس من هؤالء الُفقهاء  - ُنصاب
 - وينتقصون بنا عند ُنصابِنا -تكون لـهم وجاهة  - الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بعض علومنا

 -يقولون بأن هذه عقائد العوام عقائدنا نـحُن تـختلف  - ثُمَّ ُيِضيفوَن إليِه أضعافه -إذا ما التقوا بـهم 
وجهون به عند ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيت

شيعتنا وينتقصون بنا عند ُنصابِنا ثُمَّ ُيِضيفوَن إليِه أضعافُه وأضعاَف أضعافه من األكاذيب علينا التي 
هؤالء الفقهاء  - نـحن بُراٌء منها فيقبلُه الـمستسلمون من شيعتنا على أنَُّه من علومنا فَضلَّوا وأَضّلوا

 وا، وهم يـخلطون حديَث أهل البيت بفكر الـمخالفني. العلماء الـخطباء الـمتحدثون فضّلوا وأضلّ 
فَضلَّوا وأَضّلوا وُهم أضرُّ على ُضعفاء شيعتنا من جيش يزيد الرواية تتحدث عن هذه الـمعانـي، وتستمر: 

من؟  - عليه اللعنة على الـحسين بن علّي عليهما السالم وأصحابِه فإنهما يسلبونهم األرواح واألموال
الناصبون  -علماء السوء  - وهؤالء -الـحسني وأصحاب الـحسني األرواح واألموال  جيش يزيد يسلب

الـمتشبهون بأنهم لنا ُموالون وألعدائنا ُمعادون يُدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فُيضلونهم 
مثلون هؤالء الذين هم أشد فتنة من الدجال، هؤالء الذين هم يـ - ويـمنعونهم عن قصد الـحق الـمصيب

مشروع الدجال فـي الوسط الشيعي الذين يتظاهرون بالـمظهر الشيعي وهم يدوفون الُسم بالعسل، والعالئم 
ال َجَرم  -التـي تشرُي إلـى هذه الـحقيقة واضحة فـي وسطنا لـمن أراد أن يبحَث عن الـحقيقة، تستمر الرواية 

يريد إال صيانة دينِه وتعظيم وليِه لـم يتركُه فـي يد هذا أنَّ من َعِلَم اهلل من قلبِه من هؤالء العوام أنه ال 
فال َجَرم أنَّ من َعِلَم اهلل من قلبِه من هؤالء العوام  -يعنـي الفقيه الـمتلبس الكافر  - الـمتلبس الكافر

يِّض له أنه ال يريد إال صيانة دينِه وتعظيم وليِه لـم يتركُه فـي يد هذا الفقيه الـمتلبس الكافر ولكنُه يـُقَ 
مؤمنًا يقُف به على الصواب ثُمَّ يوفقُه اهلل للقبوِل منه فيجمع اهلل له بذلك خير الدنيا واآلخرة ويـجمُع 

الرواية التـي نقلها الوشاء عن إمامنا الرضا والتـي تلوتـها على  - على من أضله لعن الدنيا وعذاَب اآلخرة
الرواية، هؤالء الفقهاء الذين هم أضرُّ على الشيعة من مسامعكم قبل قليل معناها بشكل  تفصيلي هي هذه 

جيش يزيد على الـحسني وأصحابه ألنـهم يسلبون عقائد الشيعة ُيشوهون عقائد الشيعة ومالمُح هذا األمر 
واضحٌة فـي وسطنا الشيعي، أبـحثوا عن هذه القضية فـي كل اتـجاه ستجدونـها، الدجاُل الشيعي موجوٌد 

أتـحدُث عن الدجال ال أتـحدُث عن شخص  بعينِه أتـحدُث عن مشروع  فكري ربـما يتمثل  فيما بيننا وحني
بشخص  معني، بـمجموعة  معينة، بـمؤسسات معينة، فـي كتاب  معني، فـي اتـجاه  معني، فـي فضائيات  
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ُث عن مشروع  معينة فـي أي شيء  آخر أنا ال أحدُد شيئًا هنا وال أريد أن أشري إلـى جهة  بعينها أتـحد
دجالـي فـي الوسط الشيعي تـحدث عنه األئمة بأنه أشُد فتنًة من الدجال الـمعهود فـي األذهان وإال هو 

 هذا جزٌء من مشروع الدجال. 
لكن ألن الدجال ُعِهَد فـي أذهان الناس بسبب الضخ من دولة السقيفة على أن الدجال هو مـخلوق 

 ذلك من أوصاف جعلوها فـي جهة  معينة وفـي زاوية معينة لذلك يـمتلك قدرات معينة يهودي إلـى غري
الرواية قالت بأنه أشد فتنة من الدجال ألن الُسلطة آنذاك لكثرة الضخ اإلعالمي جعلت من الدجال معنـًى 
معينًا معهودًا فـي أذهان الناس وإال مشروع الدجال موجود يف مـختلف الـجهات وأخطرُه مشروع الدجال 

 .الشيعي
َمن َشرُّ خلق اهلل بعد إبليس وفرعون  - 49الرواية فـي صفحة:  - ُسئَل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
يعنـي الذين جلسوا فـي مـحلكم، صاروا أئمًة إما فـي الـحكِم  - ونـمرود وبعد الـمتسمين بأسـمائكم

إبليس وفرعون ونـمرود وبعد  َمن َشرُّ خلق اهلل بعد -والسياسة أو صاروا أئمًة فـي الدين والفقه 
هؤالء  - الـمتسمين بأسـمائكم وبعد الـمتلقبين بألقابكم واآلخذين ألمكنتكم والـمتأمرين فـي مـمالككم

شرُّ الـخلق إبليس فروعن نـمرود والذين غصبوا حق أهل البيت، فمن شرُّ الـخلِق بعد هؤالء، النبـي يقول: 
وَن لألباطيل الكاتـمون للحقائق وفيهم قال اهلل عزَّ وجل أولئك يلعنهم العلماُء إذا َفَسدوا ُهم الـُمظِهر 

هذه مالمُح الـمشروع الدجالـي فـي الوسط الشيعي واضحة وبينة،  - اهلل ويلعنهم الالعنون إال الذين تابوا
يدة فـي  لذلك هذا الـمشروع سيتجلى وتظهر آثارُه فـي ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، الروايات عد

 كتب الـحديث. 
الرواية مثاًل فـي منتخب األنوار الـمضيئة للمحدث السيد علي بن السيد عبد الكريـم النيلي الـحلي، فـي 

إذا ظهَر القائُم على نـجف الكوفة خرج إليه قـُرَّاُء أهل منتخب األنوار الـمضيئة الرواية عن اإلمام الباقر: 
قهم وأطراف رماحهم فيقولون ال حاجة لنا فيَك يا ابن فاطمة قد الكوفة قد علقوا الـمصاحف في أعنا

 جربانكم فما وجدنا عندكم خيراً أرجعوا من حيُث جئتم فيقتلهم حتـى ال يبقى منهم ُمخبر.
، فـي إرشاد الشيخ الـمفيد طبعة بريوت 298و  293فـي منتخب األنوار الـمضيئة للسيد النيلي صفحة: 

إذا قاَم القائُم سار إلـى الكوفة فيخرج منها عن اإلمام الباقر عليه السالم:  368األعلمي صفحة: 
ن حيُث جئت ال بضعة عشر ألف نفس يدعون البُترية أو الَبترية عليهم سالح فيقولون له أرجع م

حاجة لنا فـي بنـي فاطمة، فيضُع فيهم السيف حتـى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة فيقتل بها  
 كل منافق  مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتلها حتى يرضى اهلل عز وجل. 
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ذكرها  وأيضاً  42، حديث: 334والرواية أيضًا فـي بـحار األنوار فـي الـجزء الثانـي والـخمسني صفحة: 
، 26صفحة:  93، فـي بـحار األنوار جزء:920السيد ُمـحمَّد الصدر فـي تاريخ ما بعد الظهور صفحة: 

سائُر  - سائُر العسكر -يبايع اإلمام  - عن الـمفضل بن عمر عن إمامنا الصادق عليه السالم: ويبايعهُ 
الـحسني إال أربعين ألفاً  ويبايعُه سائر العسكر الذي مع -العسكر الذي هو مع السيد الـحسنـي 

أصحاب الـمصاحف الـمعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إال سحٌر عظيم فيختلط العسكران 
فُيقِبُل الـمهدُي عليه السالم على الطائفة الـمنحرفة فيعضهم ويدعوهم ثالثة أيام فال يزدادون إال 

يقول ألصحابِه ال تأخذوا الـمصاحف ودعوها تكون طغيانًا وكفرًا فيأمر بقتلهم فُيقتلون جـميعًا ثُمَّ 
 عليهم حسرًة كما بدلوها وغيروها وحرَّفوها ولـم يعملوا بـما فيها.

ويسيُر إلـى الكوفة أيضًا فـي بيان األئمة للشيخ زين العابدين النجفي وفـي الكتاب الـمبني أيضاً، الرواية: 
ية شاكين فـي السالح أو شاّكيَن فـي السالح قـُرَّاُء فيخرج منها ستة عشر ألف من البُترية أو الَبتر 

قرعوا جباههم إما الـمراد يعنـي قرعوا جباههم بالسجود أو  - القرآن فقهاٌء في الدين قد قرعوا جباههم
قرعوا جباههم وَشمَّروا ثيابهم وَعمَُّهم النفاق وكلهم يقول:  -قد قـَرَّعوا جباههم أي قد حلقوا شعورهم 

مة أرجع ال حاجة لنا فيك فيضُع السيف فيهم على ظهر النجف عشية االثنين من العصر با ابن فاط
 - إلـى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فال يفوت منهم ُجل وال ُيصاُب من أصحابِه أحد دمائهم

ت عنهم الرواية قـُرَّاُء القرآن فقهاُء فـي الدين   ـى اهلل تعالـى.دمائهم قرباٌن إل -دماء هؤالء الذين َعربَّ
ويسيُر إلـى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفًا من : 787فـي دالئل اإلمامة للمحدث الطربي صفحة: 

إلـى غري ذلك مصادر عديدة وكثرية كلها  - البُترية شاكين في السالح قـُرَّاُء القرآن فقهاُء في الدين
عن قـُرّاء أصحاب الـمصاحف هؤالء  تتحدث عن هذا الـمضمون، تتحدث عن فقهاء فـي الدين، تتحدث

هم الذين يعرتضون على اإلمام ويقفون فـي وجهِه وتسميهم الروايات بالُبرتية أو الَبرتية، الُبرتية أو الَبرتية أسٌم 
لطائفة من الزيدية قطعًا فـي زماننا هذا وال حتـى فـي الـمستقبل ستكون هناك طائفة من الزيدية بـهذا العدد 

 ومن قـُرّاء القرآن فـي النجف وفـي الكوفة وفـي العراق، من هم الُبرتية؟ من ُهم الَبرتية؟ من الفقهاء 
الـحديث:  736لنذهب إلـى رجال الكشي، هذا هو رجال الكشي يـحدثنا عن الَبرتية أو الُبرتية، صفحة: 

لـحداد عن سدير قال: دخلُت على أبي جعفر  ومعي سلمة بن كهيل وأبو الـمقدام ثابت ا، 879
وسالم بن ابي حفصة وُكثير  النواء وجـماعة معهم وعند أبي جعفر  عليه السالم أخوُه زيٌد بن علّي 
عليهم السالم فقالوا ألبي جعفر : نتولى عليًَّا وحسنًا وُحسينًا ونتبرُأ من أعدائهم، قال: نعم، قالوا: 

يد بن علّي قال لـهم: أتتبرءون من نتولى أبا بكر  وعمر ونتبرأ من أعدائهم، قال: فالتفت إليهم ز 
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قالوا: نتولى أبا بكر  وعمر ونتبرأ من  -ألن فاطمة من أعدائهم ماتت وهي ُمعادية لـهم  - فاطمة؟!
أعدائهم، قال: فالتفت إليهم زيد بن علّي قال لهم: أتتبرءون من فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئذ  

 . ُسموا الَبترية أو البُترية
رتية أو الُبرتية هم الذين برتوا عقيدة أهل البيت وعملية البرت بدأت من فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها، البَ 

أعيد قراءة الرواية وإن قرأتـها أكثر من مرة لكن القضية فـي غاية األهـمية، الباحث عن الـحق وعن الـحقيقة 
ام: نتولـى عليًَّا وحسنًا وُحسينًا ونتبرُأ من قالوا لإلمعليه أن يدقق النظر فـي كل صغرية  أو كبرية، 

أعدائهم، قال: نعم، قالوا: نتولـى أبا بكر  وعمر ونتبرأ من أعدائهم، قال: فالتفت إليهم زيد بن علّي 
إذًا البرتية أو  - قال لـهم: أتتبرءون من فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئذ  ُسموا الَبترية أو البُترية

هي هذه ذيول الدجال ذيول الفكر الـمحارب والـمناقض لفكر الكتاب والعرتة، البرتيُة فـي زماننا ماذا  الُبرتية
يفعلون؟ البرتية فـي زماننا يدافعون عن أعداء أهل البيت بعناوين مـختلفة، تارة بعناوين الوحدة اإلسالمية 

ـي زماننا هم الذين يبرتون مقامات أهل وأخرى بعناوين أخرى، بعناوين التشكيك فـي الروايات، البرتية ف
البيت، ما الفارق بني قوم  برتوا الـمقامات الدنيوية من أهل البيت واغتصبوها وبني قوم  برتوا الـمقامات 
الغيبية ألهل البيت؟! هذا برٌت وهذا َبرت، هؤالء هم البرتية، أمرُي الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه فـي 

 نورانية ماذا يـخاطب سلمان الفارسي وأبا ذر؟ حديث الـمعرفة بال
يا سلمان ويا ُجندب، قااًل: لبيك يا أمير الـمؤمنين صلوات اهلل عليك، قال عليه السالم: من آمن ِبما 

من آمن ِبما قُلُت وصدََّق ِبما  -وحديُث الـمعرفة بالنورانية حديٌث ُمفعم بالـمقامات الغيبية  -قُلُت 
وشرحُت وأوضحت ونورُت وبرهنت فهو مؤمٌن مـمتحٌن أمتحن اهلل قلبُه لإليمان وشرح بينُت وفسرُت 

صدرُه لإلسالم وهو عارٌف مستبصر قد انتهى وبلغ وُكُمل، ومن َشكَّ وَعَنَد وَجَحَد ووَقَف وتـحير 
علية فهو مقصر وناصب، من شكَّ فـي هذه الـمقامات ال - فهو ُمَقصٌِّر وناصب -فهو ماذا؟  - وارتاب

ألهل البيت، من عاند فيها، هناك منهجان: هناك منهٌج واضٌح يتتبُع حديث أهل البيت ويـجعل من 
حديث أهل البيت ميزاناً، وهناك منهٌج يـجعل من استحسانات  وتذوقات  عقلية  خرقاء يستنتجها الناُس من 

هل البيت بصلة ويـجعلون من كل أنفسهم ومن خالل تـجاربـهم ومن خالل تأثرهم بأفكار  ال تَـمُت إلـى أ
ذلك ميزانًا فـي بوتقة  للمخالفنَي يصهرون كل ذلك ويقولون بأنه من موازين أهل البيت، فـي هذه الـجهة 
يتحرُك الدجال ويتحرُك مشروع الدجال وإال لـماذا قال إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه ما قاله فـي 

الدجال، ينتحلون مودة أهل البيت مُث يوالون أعداء أهل البيت هو هذا  أن من شيعتنا من هو أشد فتنًة من
الذي قاله إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه فـي الرواية التـي قرأتـها على مسامعكم قبل قليل من الـجزء 
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لـمصداُق الـخامس والسبعني من بـحار األنوار لشيخنا الـمجلسي رضوان اهلل تعالـى عليه، إذًا هذا هو ا
 األول من مصاديق مشروع الدجال وهو الدجال األخطر الدجال الشيعي.

الـمصداق الثانـي أو الساحة الثانية التـي يتحرك فيها الدجال هو الدجال الناصبـي هو دجال السقيفة حيُث 
قيس، بنحو   تقدم الكالُم فـي الروايات واألخبار واألحاديث اليت تلوتـها على مسامعكم من كتاب ُسليم بن

سريع أمر عليها ألجل أن يرتابط البحث، أمرُي الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه يـخاطب عمار بن ياسر 
خطاب  - ما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم فـي دولة إبليس بترككم إياي وإتباعكم غيريومـحمد بن أبـي بكر: 

من  496صفحة:  - ياي وإتباعكم غيريمنُذ قُِبَض نبيكم فـي دولة إبليس بترككم إ -للمسلمني 
 الـجزء الثانـي بتحقيق الشيخ مـحمد باقر األنصاري.

وجـميع تلك الِفَرق االثنتين والسبعين هم الـمتدينون بغير الـحق وكذلك ما أشار إليِه فـي قضية الِفَرق: 
ء رسولِه وأعداُء الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليَس وأوليائه هم أعداء اهلل تعالى وأعدا

 الـمؤمنين يدخلون النار بغير حساب. 
وأيضاً ما ذكرُه من أن إبليس هو أوُل من بايع الـخليفة األول حينما صعَد على الـمنرب: وقال له وهو يبكي: 
الـحمُد هلل الذي لـم يُمتني حتـى رأيُتَك في هذا الـمكان أبسط يدك فبسط يدُه فبايعُه ثم قال: يوٌم  

اجتمع له أصحابُه والتفصيل قرأته على مسامعكم، وبعد ذلك بعد أن بايع الـخليفة األول:  -م كيوم آد
من األبالسة والشياطين وَخرَّوا له ُسجدًا وهم يقولون: يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي أخرجت آدَم من 

مىت قالوا له بأنه  - طانالـجنة، فيقول: أيُّ أُمَّة  لن تضل بعد نبيها: كالم زعمتم أن ليس لي عليهم سل
فقال األبالسُة  -ليس لك عليهم سلطان؟ فـي بيعة الغدير كما يقول أمري الـمؤمنني حني حضر إبليس 

إلبليس: إنَّ هذه األُمَّة أُمَّة مرحومة معصومة فما لَك وال لنا عليهم سبيل وقد ُأْعِلموا مفزعهم وإمامهم 
لكنه بعد ذلك تـحدى هذا األمر وكان الذي كان فقال ألصحابِه  - بعد نبيهم فانطلق إبليُس كئيبًا حزيناً 

 ما قال، إبليُس فـي هذه القضية متواجٌد دائماً فـي هذا الـخط.
، هذا الـحديث ما قرأتُه فـي الـحلقة الـماضية، أمري الـمؤمنني يكتب كتابًا إلـى 266أيضًا فـي صفحة: 

أما بعُد موز الـمشروع الدجالـي، أمرُي الـمؤمنني كتَب إليِه فقال: معاوية بن أيب سفيان إلـى رمز  واضح  من ر 
فقد قرأُت كتابك فكثر تعجبي مـما خطت فيه يدك وأطنبت فيه من كالمك ومن البالء العظيم 

يتكلُم أو ينظر فـي عامة أمرهم أو  -مثل معاوية  - والـخطب الـجليل على هذه األُمَّة أن يكون مثلك
وابُن من تعلم وأنا من قد علمت وابُن من قد علمت  -أنت تعرف نفسك  - تعلمخاصتِه وأنت من 

يعنـي عمر بن  - وسأجيبك فيما قد كتبت بـجواب  ال أظنك تعقلُه أنَت وال وزيرك ابن النابغة َعمر
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غة ال أظنك تعقلُه أنَت وال وزيرك ابن الناب -العاص، أمه النابغة معروفة عاهرة من العواهر الـمشهورات 
فإنَّه هو الذي أمرك بـهذا الكتاب وزينُه  -َمَثٌل عربـٌي معروف  - َعمر الـموافُق لك كما وافَق َشنٌّ طبقة

وحضركما فيه إبليس  -يعنـي أن إبليس حاضٌر معهم أيضاً  - لك وحضركما فيه إبليس وَمَردُة أصحابهِ 
الـي مشروع السقيفة، قد يقول قائٌل بأنَّ إبليس موجوٌد فـي كل جهاِت الـمشروع الدج - وَمَردُة أصحابهِ 

هذا الكالم خرافة إبليس يأتـي فيبايع الـخليفة األول، إبليس يأتـي فـي بيعة الغدير ويـخرج حزينًا كئيباً، إبليس 
مع مردتِه يكون حاضراً عند معاوية وعند َعمر بن العاص هذه خرافات الشيعة، فماذا يصنعوا فيما جاء فـي  

ـي كتب التأريخ فـي كتب السري فـي كتب التفسري وأن آتـي هنا بنماذج ال على سبيل كتب القوم ف
 االستقصاء وإال لو كان األمر على سبيل االستقصاء الحتجُت إلـى مكتبة  كاملة أضعها هنا بني أيديكم. 

نواف الـجراح على سبيل الـمثال مثاًل: هذا تأريخ الطربي هذا هو الـجزء األول دار صادر بريوت بتحقيق 
َلمَّا اجتمع القرشيون فـي دار الندوة يتشاورون فيما ، 389ميالدي، فـي صفحة:  7003الطبعة األولـى 

بينهم فـي أمر ُمـَحمَّد  صلى اهلل عليه وآله، فلمَّا جاءوا إلـى دار الندوة فاعترضهم إبليُس فـي هيئِة 
أوه واقفًا على بابها قالوا من الشيخ؟ قال شيٌخ شيخ  جليل عليه بٌت له فوقف على باب الدار فلمَّا ر 

من نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن ال يعدمكم منه رأٌي وُنصح 
إلـى آخر التفصيل إلـى أن اتفقوا على قضية أن يـجمعوا من كل القبائل  - قالوا أجل فادخل فدخل معهم
النبـي صلى اهلل عليه وآله وكان هذا الرأي بـموافقة إبليس القصة مفصلة،  من كل بطون القبائل رجااًل لقتل

يعنـي إبليس كان معهم فـي الـمؤتـمر الذي عقدوه لقتل النبـي صلى اهلل عليه وآله وهذا هو تأريُخ الطربي، 
لى اهلل عليه ألن مشروع إبليس هو فـي مواجهِة مشروع الكتاب والعرتة وسيُد هذا الـمشروع هو ُمـَحمٌَّد ص

 وآله. 
هذا الكالم نفسُه موجوٌد فـي كتاب الكامل فـي التأريخ وهذا هو الكامل فـي التأريخ البن األثري، قبل 
الكامل كان بيدي تأريُخ الطربي تأريخ األمم والـملوك الذي قرأُت منه قبل قليل قصة إبليس فـي دار الندوة، 

خ وهذا هو الـمجلد الثانـي طبعة دار الكتب العلمية فـي صفحة هذا هو تأريُخ الكامل، الكامل فـي التأري
فاجتمعوا فـي دار الندوة وهي دار ُقصي ابن كالب وتشاوروا فيها فدخل ، فـي أول الصفحة: 3رقم: 

معهم إبليس فـي صورة شيخ وقال أنا من أهل نجد سمعُت بخبركم فحضرُت وعسى أن ال تعدموا 
إلـى آخر القصة، فإبليس موجود وظهر لـهم واشرتك معهم فـي دار الندوة بتصريح تأريخ الطربي  - مني رأياً 

والكامل فـي التأريخ وبقية كتب التأريخ الـموجودة عندهم وكتب السرية النبوية الـموجودة عندهم وكتب 
مهمة والـمواطن الـمهمة الـحديث الـموجودة عندهم، فإبليس كان حاضراً، إبليس يـحضر فـي الـمواقف الـ
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حضر فـي يوم التخطيط لقتل النبـي صلى اهلل عليه وآله كما تالحظون فـي تأريخ الطربي وتأريخ ابن األثري 
 وحضر كذلك فـي يوم بدر فـي صورة سراقة بن مالك.

وتعليق هذا تفسري الطربي، الـجزء التاسع والعاشر، تفسري الطربي طبعة دار إحياء الرتاث العربـي بضبط 
}وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ، فـي ذيل اآلية الثالثني من سورة األنفال: 766مـحمود شاكر، فـي صفحة: 

أنَّ نفرًا من قريش من أشراف كل : 762إلـى آخر اآلية، فـي صفحة:  لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ{
ندوة فاعترضهم إبليس فـي صورة شيخ  جليل فلمَّا رأوه قالوا: من أنت؟ قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار ال

 إلـى آخر الكالم، وتـحدث معهم واتفقوا على قتل النبـي صلى اهلل عليه وآله وسلم.  - قال شيٌخ من نجد
امنة فـي ذيل اآلية الث 78وأيضاً فـي نفس الكتاب، هذا هو فـي الـجزء التاسع، فـي الـجزء العاشر، صفحة: 

}وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ انتبهوا لآلية  }وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ{واألربعني من سورة األنفال: 

اآلية جاءت فـي سياق واقعة بدر، إذا ترجعون إلـى القرآن تـجدون بأن اآلية جاءت فـي سياق  أَعْمَالَهُمْ{

ءتِ الْفِئَتَانِ نَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَا}وَإِذْ زَيَّواقعة بدر 

فـي كتب التفسري  هُ شَدِيدُ الْعِقَابِ{نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّ
فـي كتبنا أيضاً الشيعية والسنية بأن إبليس تراءى للقوِم فـي صورة سراقة بن مالك َلمَّا رأى الـمالئكة فر من 

إنـي أرى  رَى مَا الَ تَرَوْنَ{}فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَساحة الـمعركة 
أتى الـمشركين إبليس فـي صورة سراقة بن مالك بن جعشم الـمالئكة قد نزلوا، فـي ذيل هذه اآلية: 

الكناني الشاعر ثم الـمدلجي فجاء على فرس  فقال للمشركين ال غالب لكم اليوم من الناس فقالوا 
كما فـي اآلية،   الِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ{}وَقَالَ الَ غَ ومن أنت؟ فقال: أنا جاركم ُسراقة

هذا عن السدي هذا عن عروة  - قد أتوكم لنصرتكم، َلمَّا أجمعت قريش -قبيلة كنانة  - وهؤالء كنانة
فكاد  -يعنـي من الـحرب  - َلمَّا أجمعت قريش الـمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر -بن الزبري 

ذلك أن يثبطهم فتبدى لهم إبليس فـي صورة سراقة بن جعشم بن مدلجي وكان من أشراف بني كنانة 
هذا فـي تفسري الطربي جامُع  - فقال: أنا جاٌر لكم من أن تأتيكم ِكنانة بشيء  تكرهونُه فخرجوا ِسراعاً 

 البيان.
دم من ابن كثري، ابن كثري جاء بعدُه، ابن  أيضًا فـي تفسري ابن كثري وهو تفسري القرآن العظيم، الطربي أق
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من  76وهذا هو الـجزء الثالث والرابع من طبعة الـمكتبة التوفيقية فـي صفحة:  228كثري توفـي سنة: 

وكَ أَوْ }وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُالـجزء الرابع، فـي ذيل اآلية الثالثني التـي مرت علينا: 

أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار : 76إلـى آخر اآلية صفحة:  يُخْرِجُوكَ{

}وَإِذْ زَيَّنَ وكذلك فـي ذيل اآلية  -إلـى آخر الكالم  - الندوة فاعترضهم إبليس فـي صورة شيخ  جليل

عن ابن عباس: أن : 83فـي صفحة:  كُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ{لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ غَالِبَ لَ
فلمَّا حضر القتال  -إلـى آخر الكالم  - إبليس خرج مع قريش فـي صورة سراقة بن مالك بن جعشم

ن هذا فـي تفسري ابن كثري، تفسري القرآ - ورأى الـمالئكة نكص على عقبيه وقال إني بريٌء منكم
 العظيم. 

كذلك فـي الدر الـمنثور وهذا هو تفسري الدر الـمنثور ربـما ما عرضُت على الشاشة تفسري القرآن العظيم 
هذا هو تفسري القرآن العظيم البن كثري، هذا هو تفسري الدر الـمنثور وهذا هو الـجزء الرابع للسيوطي، 

فـي ذيل اآلية:  82اآلية الثالثون فـي صفحة: رُواْ{}وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَاآلية:  86صفحة: 

}وَإِذْ اآلية:  69إلـى آخر الكالم، وكذلك فـي صفحة:  واعترضهم إبليس فـي صورة شيخ  جليل ...

وإبليُس قد تصور فـي صورة سراقة اآلية الثامنة واألربعون من سورة األنفال:  زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ{
إلـى آخر الكالم، هذه نـماذج وإال لو أردُت أن أتتبَع كتب التأريخ وكتب الـحديث عند  جعشم ...بن 

 مـخالفي أهل البيت الحتجت كما قلُت قبل قليل إلـى مكتبة  كبرية أجلبها معي إلـى هنا.
ى اهلل عليه وآله إذاً إبليس فـي كل الـمواقف الـحساسة مثل ما كان الـموقف فـي دار الندوة لقتل النبـي صل

وسلم كان إبليس موجوداً، مثل ما كان الـموقف حساس فـي قضية بدر وبدر هي يوُم الفرقان، يوم الـحق 
اليوم الذي ظهر فيه الـحق وزهق الباطل كان إبليس موجودًا أيضاً، نفس الشيء فـي يوم بيعة الغدير كان 

لروايات ِلماذا رواياتـهم صحيحة ورواياتنا ليست إبليس موجوداً مثل ما روت هذه الكتب روت كتبنا هذه ا
صحيحة، مثل ما روت كتبهم روت كتبنا والرواية فـي كتبنا عن عليٍّ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
فكان إبليس حاضراً وكان حزينًا كئيباً وكذلك َلمَّا كان يوم السقيفة يوماً مهمًا كان حاضراً إبليس وَلمَّا كان 

ية يوماً مهمًا كان حاضراً إبليس وأنا هنا ال أريُد أن أتتبَع كل هذه القضايا لكن هذه نـماذج وأمثلة يوُم معاو 
 واضحة، األمكنُة واألشخاُص الذين يعملون فـي خدمة إبليس حيُث يتحرُك مشروع الدجال. 
ي الـخطورة هو قلُت بأن الـمشروع األخطر هو مشروع الدجال الشيعي فـي الوسط الشيعي، الذي يليه فـ
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مشروع الدجال الناصبـي مشروع السقيفة، إذا أردنا أن نتصفح الروايات التـي وردت عن أهل البيت صلوات 
 76اهلل وسالمُه عليهم أجـمعني نـجد مثاًل على سبيل الـمثال: ما جاء فـي رجال الكشي صفحة: 

ذر يقول وهو متعلٌق بـحلقة باب  عن حذيفة بن ُأسيد قال: سـمعُت أباالـحديث الثانـي والـخمسون: 
أبو ذر هذا الذي قال عنه النبـي األعظم صلى اهلل عليه وآله: ما أقلت الغرباء وال أظلت  - الـكعبة

الـخضراء )ما أظلت الـخضراء يعنـي السماء وال أقلت الغرباء يعنـي األرض( أصدق ذي لـهجة  من أبـي ذر 
أنا ُجندب بن جنادة لـمن عرفني وأنا  -ماذا يقول؟  - الكعبة يقول: رأيتُه وهو متعلٌق بـحلقة باب -

 - أبو ذر لـمن لـم يعرفني، إني سـمعُت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول: من قاتلني فـي األولـى
 من قاتلني -فـي األوىل متـى؟ يعنـي فـي بدر  فـي ُحنني  فـي معارك رسول اهلل، من قاتل رسول اهلل فـي حياتِه 

فـي  - فهَو فـي الثالثة -يعنـي قاَتَل عليَّاً قاَتَل َحَسناً وُحسيناً، قاَتَل أهل البيت  - فـي األولـى وفـي الثانية
فـي الثالثة يعنـي فـي زمان إمامنا الـحجة صلوات اهلل وسالمه  - من شيعة الدجال -الثالثة ماذا يكون؟ 

كان فـي زمان رسول اهلل وجهادُه الثاين كان فـي زمان عليٍّ   عليه، ألن مشروع الكتاب والعرتة جهادُه األول
والـحسن والـحسني الـجهاُد بالسيف وجهادُه الثالث هو فـي زمن اإلمام الـحجة فـي زمِن إمام زماننا صلوات 

 - ةوفـي الثاني -فـي زمان النبـي  - من قاتلني فـي األولـىاهلل وسالمه عليه، أبو ذر ينقُل عن رسول اهلل: 
من قاتلني فـي  -يا علّي إنَّك سُتقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، الثانية القتاُل على التأويل 

فهَو فـي الثالثة من شيعة الدجال إنـما َمَثُل أهل  -على التأويل  - وفـي الثانية -على التنزيل  - األولـى
 لُـجَِّة البحر من ركبها نـجا ومن تـخلف عنها غرق أال هل بلغتبيتي في هذه األُمَّة َمَثُل سفينُة نوح في 

 يقول النبـي صلى اهلل عليه وآله وينقُل عنه أبو ذر الغفاري.  -
فإذًا هناك حركٌة للدجال، حركُة الدجال فـي األولـى كانت مع النبـي صلى اهلل عليه وآله حني اجتمعوا فـي 

نت بدر وكان إبليس هناك وحني كان الغدير وكان إبليس هناك وفـي دار الندوة وكان إبليُس هناك وحني كا
الثانية كان إبليُس فـي السقيفة وفـي الثالثة يكون إبليُس فـي مواجهة إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، 
اآلن الـمشروع األخطر هو مشروع إبليس فـي الوسط الشيعي يأتـي بعدُه فـي اخلطورة هو مشروع إبليس 

 شروع السقيفة، يأتـي بعدُه فـي الـخطورة هو مشروع إبليس فـي الوسط اليهودي. م
الدجال الذي هو فـي الثالثة، الدجال اليهودي هو هذا الذي تـحدثت عنه الروايات عن أهل بيت العصمة 

مه عليه وعن النبـي صلى اهلل عليه وآله، على سبيل الـمثال: الرواية عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسال
عينُه اليمنـى والرواية ينقلها شيخنا الصدوق فـي كتابِه كمال الدين وتـمام النعمة فـي وصف الدجال: 

هذه  - مـمسوحة والعين األخرى فـي جبهتِه ُتضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقٌة كأنها مـمزوجٌة بالدم
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اليمنـى مـمسوحة والعين األخرى  عينهُ  -ما هي بأوصاف بشرية، هل يوجد بشر عينُه بـهذا الشكل؟! 
فـي جبهتِه ُتضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقٌة كأنها مـمزوجٌة بالدم بين عينيه مكتوٌب كافر يقرأُه ُكلُّ  

يـخوُض البحار وتسيُر معُه الشمس بين يديِه جبٌل من دخان  -األُمي كيف يقرأ؟!  - كاتب  وأُّمي
 - عام يـخرُج حين يـخرج من قحط  شديد تـحتُه حـماٌر أقمروخلفُه جبٌل أبيض يُري الناس أنه ط

خطوة حـمارِه ميل ُتطوى له األرض منهاًل منهاًل ال يـمُر بـماء  إال غاَر  -الـحمار األقمر يعنـي األبيض 
إلـى يوم القيامة يُنادي بأعلى صوتِه ُيسمُع ما بين الـخافقين من الـجِن واإلنس والشياطين يقول: إليَّ 

إلـى آخر ما جاء فـي الرواية، الرواية طويلة  - وليائي أنا الذي خلَق فسوى وَقدََّر فهدى أنا ربكم األعلىأ
 -هذا جاء فـي خطبة البيان الـمنقولة عن سيد األوصياء  - ثُمَّ يسيُر وبين يديه جبالن جبٌل من اللحم -

الثريد فيكون خروجُه فـي زمان قحط   ثُمَّ يسيُر وبين يديه جبالن جبٌل من اللحم وجبٌل من الـخبز
وأمثال ذلك من  - شديدثُمَّ يسيُر الـجبالن بين يديه وال ينقُص منه شيء فُيعطي ُكلَّ من أقرَّ له بالربوبية

 الـمعانـي هذا هو الدجال الثالث. 
الـحديث هنا عن ِقوى وعن حضارة وعن دول ليس الـحديث عن شخص  بعينِه، بـحسب روايات أهل 

بيت هذا أقل خطورة، الـخطر األول فـي الـمشروع الذي يسرُي فـي الوسط الشيعي يأتـي بعدُه فـي الـخطورة ال
دجاُل السقيفة مشروع السقيفة يأتـي بعدُه فـي الـخطورة هذا الـمشروع، هذا الـمشروع لقوى ودول تتفرعن 

الـمتحدة األمريكية وقد يكون هذا الكالم فـي هذا العالـم وتـملك القدرة، قد يؤولـها البعض فـي الواليات 
صحيحًا وقد ال يكون صحيحًا قد يكون فـي قوى أخرى تظهر فـي مستقبل األيام ال علم لنا بذلك ولكن 
بـحسب التأريخ لـم تأتـي قوة هائلة كالقوة الـموجودة فـي الواليات الـمتحدة األمريكية وال توجد قوة اآلن 

يها هذه األوصاف كما تتوفر فـي الواليات الـمتحدة األمريكية، قد يكون هذا على الكرة األرضية تتوفر ف
الكالم من جهة تأويلِه فـي الواليات الـمتحدة األمريكية صحيحًا وقد ال يكون صحيحًا لكنه مشروٌع 
يهودي، الـمشروع اليهودي هو الـمشروع الثالث الذي يكون فـي مواجهة مشروع الكتاب والعرتة، إذاً 

دجال يتحرك على أكثر من جهة يتحرك فـي الوسط الشيعي، يتحرك فـي وسط السقيفة ويتحرك فـي ال
الوسط العالـمي عن طريق الـمشروع اليهودي، الـموضوع واسع وال يـمكنين أن ألـملم أطرافُه فـي هذه 

نـما الدجال الُعجالة، أنا أخذت مناذج، أردُت أن أبني مقصودي من أن الدجال ليس شخصًا بعينِه وإ
مشروع يـخدمُه أالف األشخاص وآالُف الـمؤسسات وآالف وآالف من الناس ماليني من البشر تـخدم 

 هذا الـمشروع. 
لربـما أفضل رواية وجدتـها فـي كتب الـمخالفني فـي موضوع الدجال الرواية التـي جاءت فـي سنن ابن ماجة 
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بسندِه:  8092، الـحديث:892العلمية، فـي صفحة:  هذا هو سنن ابن ماجة، الـجزء الرابع دار الكتب
قال:  -هو كتب صلى اهلل عليه وسلم  - عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى اهلل عليه وآله

 - ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل
ستقاتلون جزيرة العرب  -لـى أن الدجال ليس شخصاً، الدجال أرض دولة بالد وكأن الكالم هنا يشري إ

ذكر العرب وذكر الروم  - فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل
وذكر الدجال هذه شعوب أمم ليست شخصًا واحداً، هذه أمم عندها مشاريع وهذه دول ومساحات من 

ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون  -شاسعة  األرض
 الرواية طبعاً موجودة فـي صحيح مسلم.  - الدجال فيفتحها اهلل

هذا هو صحيح مسلم لكن فيها شيء من التغيري، وصحيح مسلم صحيح البخاري أكثر الكتب تـحريفاً، 
ي هذين الكتابني تكون أكثر تـحريفاً، أكثر الكتب تـحريفاً للحديث هو البخاري عادًة األخبار الـموجودة فـ

ويأتـي بعدُه مسلم لذلك القوم يعتربون البخاري هو أصح الكتب وهذه قضية طبيعية الراغب عن أهل 
اهلل البيت مارق كلما كثرت شدة رغبتِه عن أهل البيت كلما اشتد مروقُه فحينما يشتُد مروقُه بدرجة  أشد 

سبحانه وتعالـى ُيضله فيجد أن الصحة فيما هو أشُد ضالاًل لذلك القوم يتمسكون بالبخاري ألن البخاري 
أبعد الكتب عن النبـي وعن أهل البيت، ما فيه وال رواية عن اإلمام الصادق، هذه الـميزة التـي تـميز 

ًا ولذلك الرواية موجودة فـي صحيح البخاري فتجعل له هذه الـمنزلة عند القوم وهو أكثر الكتب تـحريف
تغزون جزيرة العرب فيفتحها مسلم فـي باب ما يكون من فتوحات الـمسلمني قبل الدجال، نفس السند: 

صار مذكر، كل  - اهلل ثم فارس فيفتحها اهلل ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل ثم تغزون الدجال فيفتحُه اهلل
العرب فيفتحها اهلل ثم فارس فيفتحها اهلل ثم تغزون الروم  تغزون جزيرة -الكلمات السابقة مؤنثة 

الدجال الوحيد هو الذي يُفتح لوحدِه، الرواية الصحيحة  - فيفتحها اهلل ثم تغزون الدجال فيفتحُه اهلل
إذا كانت هذه الروايات  - ثُمَّ تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل -هي الـموجودة فـي سنن ابن ماجة 

أعبُأ بـها لكننـي أوردتـها أردُت أن أقول بأن جـميع روايات الدجال الـموجودة فـي كتب صحيحة، أنا ال 
الـمخالفني روايات مضطربة وقضية الوضع والـخرافة والدس واضح فيها ومـحاولة حشد الروايات فـي جهة  

بـحسب فكر واحدة وهو الـحديث عن الدجال اليهودي بينما الدجال اليهودي هو أقل الدجالني خطرًا 
أهل البيت أشد الدجالني خطرًا الدجال الـمتحرك فـي الوسط الشيعـي الدجال الفكري الذي يريد أن 

 يـحرف الذهنية الشيعية عن العقيدة الشيعية. 
الـمشكلة نـحن فـي الوسط الشيعـي عندنا منهجان، عندنا من الـمفكرين من العلماء سـمي ما شئت ما 
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يد أن يـحدد أهل البيت وفقًا لـِما هو يريد، هو يـحدد أهل البيت، هو يـحدد تعطـي من األوصاف من ير 
لـهم الصالحيات الـمنازل الـمقامات وفقًا لـِما يعجـبه ويقع ذلك تـحت قانون العقل، أن جنابه وفقًا لعقله 

ـم يـحددون ال يقبل هذا األمر ويقبل ذلك األمر، وهناك منهج آخر وهو منهج أهل البيت أن أهل البيت ه
لنا ما هـي صالحياتـهم ما هـي منازلـهم ما هـي مقاماتـهم، الدجال من أين يأتـي؟ يأتـي من هذه الثغرة فيبدأ 
مشروعه الدجالـي فـي الوسط الشيعـي، وهو أخطر الـمشاريع بالنسبة لعقيدتنا فـي أهل البيت، ويأتـي بعده 

إنـما كان الـمشروع اليهودي أقل خطرًا ألنه واضح مشروع السقيفة ويأتـي بعده الـمشروع اليهودي، 
منكشف، الـمشروع مشروع السقيفة أكثر خطرًا من الـمشروع اليهودي ألنه ملبس بعناوين وبأسـماء 
وانتـماءات إلـى النـبـي صلـى اهلل عليه وآله، أما الـمشروع الشيعـي فـهو مشروٌع ينساب فـي الظالم من 

كما قالت الرواية قبل قليل إنـهم أضر علـى ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد علـى   الصعوبة أن يـميزه الناس
 الـحسني وأصحابه. 

من روايات وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني، هذا هو الـجزء السابع والعشرون من 
س من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل أيُـّها النابـحار األنوار، الرواية عن النـبـي صلـى اهلل عليه وآله وسلم: 

هناك ترابط  - يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن به وإن لـم يُدركه بُعث حتـى يؤمن به من قبره
بني الـمشروع اليهودي وبني مشروع السقيفة وبني الـمشروع الناصبـي الذي يريد أن يتسرب بنـحو  خفي فـي 

من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن أيُـّها الناس  -الوسط الشيعـي 
مثل ما الروايات تقول بأن الفرح والسرور يدخل علـى قبور الـمؤمنني وأن من  - به وإن لـم يدركه بُعث

يس الـمؤمنني من يرجع فـي زمان اإلمام الـحجة، القضية فتنة الدجال تدخل فـي القبور وفتنة الدجال ل
الـمراد منـها الفتنة الـمحصورة بالـمشروع اليهودي فقط وإنـما الفتنة الكاملة الـمشروع الكامل فـي مواجهة 

ثـم قال: أيُـّها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك  -الكتاب والعرتة 
 ـى يؤمن به من قبره.حت -بُعث من قربه  - الدجال آمن به وإن لـم يدركه بُعث

هناك فـي كتب القوم روايات تـماثلـها روايات فـي كتبنا لكنـها صريـحة وواضحة تدل علـى هذا الـمقصود  
ما بين خلق آدم إلـى  -الذي أشرت إليه، مثالً: هذه الرواية موجودة فـي مصادر عديدة من كتب القوم 

أمر أكرب من الدجال ما بني خلق آدم إلـى قيام  ال يوجد هناك -قيام الساعة أمٌر أكبر من الدجال 
الساعة، فأيُّ أمر  هذا الذي تتـحدث عنه هذه الرواية؟ أنه ال يوجد أمر أكرب هل يوجد أمر أكرب من معاداة 
عليٍّ وآل علي فـي عقيدتنا هذا قد يرى اآلخرون شيئاً آخر لكننا نعرف من هو علّي ونعرف معنـى مـحاربة 

لذلك ال يوجد شيء أكرب من هذا الـمشروع وأكثر خطورة الـمشروع الذي يواجه الكتاب  الكتاب والعرتة
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والعرتة، ألنه ما من نـبـيٍّ بعث إال بنبوة مـَُحمَّد  وبوالية عليٍّ وآل علّي، القضية الكربى هي هذه، ما من نـبـيٍّ 
ون فـي مواجهة هذا الـمشروع سيكون هو بعث إال بنبوة مـَُحمَّد  وبوالية عليٍّ وآل علّي، الـمشروع الذي يك

 -ما بين خلق آدم إلـى قيام الساعة أمٌر أكبر من الدجال  -الـمشروع األخطر واألكرب فـي حياة البشرية 
إذّا قضية الدجال ليس مـحصورة فـي زمن  معني، الدجال موجوٌد بيننا، الدجال فـي مشروعه فـي الوسط 

صبـي يف مشروع السقيفة موجود وفـي مشروعه اليهودي موجود فـي ما بيننا الشيعـي موجود وفـي مشروعه النا
 ويـتـحرك فـي مـختلف جـهات العالـم.

روايٌة أخرى أيضًا فـي كتب القوم موجودة وموجود مـماثل لـها فـي رسائل الشيخ الـمفيد، عن النـبـي صلـى 
تشابه الرواية التـي قرأتـها قبل قليل  عن  - الألنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجاهلل عليه وآله: 

أخوف عندي من فتنة الدجال ولن  -يـخاطب صحابته  -ألنا لفتنة بعضكم  -الوشاء عن اإلمام الرضا 
ألنا لفتنة بعضكم أخوف عندي  -أيُّ فتنة  هذه؟ فتنة السقيفة  -ينـجو أحٌد مـما قبلها إال نـجا منـها 

أحٌد مـما قبلها إال نـجا منـها وما ُصنعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغيرٌة وال   من فتنة الدجال ولن ينـجو
يعنـي كل الفنت فـي خدمة فتنة الدجال، إذاً فتنة الدجال هـي الـمشروع الكبري،  -كبيرة إال لفتنة الدجال 

ال ولن ينـجو ألنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدج -إذاً الدجال ليس مـحصوراً فـي جهة  معينة 
فـي  -أحٌد مـما قبلها إال نـجا منـها وما صنعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغيرٌة وال كبيرة إال لفتنة الدجال 

َمسند أحـمد وفـي غريه مصادر كثرية هذه الروايات أنا أقرأها من معجـم أحاديث اإلمام الـمهدي وهذا هو 
صلوات اهلل وسالمه عليه، ونقل الروايات هذه من كتب الـجزء الثالث من معجم أحاديث اإلمام الـمهدي 

القوم وذكر الـمصادر بشكل  مفصل، الوقت ما يكفـي لقراءة أسـماء الـمصادر فأسـماء هذه الـمصادر كثرية، 
إذًا الشيء الذي نـخلص إليه أن الدجال ليس شـخصًا وإنـما هو مشروع، ولـهذا الـمشروع مؤسسات 

ون فـي خدمة هذا الـمشروع بقصد  ومن دون قصد، بسوء نية  أو بـحسن نية، هو وماليني من البشر يعمل
مشروٌع كبري، أركان هذا الـمشروع فـي الوسط الشيعـي فـي الوسط الناصبـي وفـي الوسط اليهودي والروايات 

 وع. واضحة وصريـحة وذكرت لكم نـماذج من الروايات التـي ُتشري إلـى كل جزء  من أجزاء هذا الـمشر 
الدجال أيضًا من الـمشاريع أو من الـحقائق أو من الـُمجريات التـي تكون قريبًة وحافًة بزمن الظهور، قد 
يقول قائل بأنك قلت بأن مشروع الدجال يبدأ من زمان آدم، حني قرأت اآليات التـي جاءت فـي سورة 

دجال ابتدأ من دارة الندوة ومن الـِحجر أو فـي سورة ص وقد يقول قائل بأنك تـحدثت عن أن مشروع ال
يوم السقيفة ومن يوم الغدير كل ذلك صحيح لكننا حيـنما نـبحث عن أقوى مظاهر مشروع الدجال أين 
نـجدها؟ أقوى مظاهر مشروع الدجال هـي فـي زماننا، السبب أين؟ السبب فـي أن وسائل اإلعالم، وسائل 
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الـم أصبح قرية صغرية أو أصبح كوخًا صغريًا كما يقولون، االتصال، وسائل النشر، التواصل بني البشر، الع
أصبح العالـم كوخاً صغرياً، حينما يصبح العالـم كوخاً صغرياً قطعاً إن مشروع الدجال سيكون أخطر وأخطر 
وأخطر فـي كل أبعاده، النظام الـموجود اآلن فـي الـحياة يساعد علـى انتشار مشروع الدجال بقوة  وبفاِعلية  

ئلة وهذا هو الذي يـمكن أن نتلـمسه إن كان فـي الوسط الشيعـي أو فـي الوسط الناصبـي أو فـي الوسط ها
اليهودي فـي الوسط السياسـي العالـمـي، وأأتـي أيضًا علـى تفاصيل أخرى إن شاء اهلل تعالـى فـي الـحلقات 

هذا العنوان األول من العناوين التـي  القادمة حني أجـمع أطراف الـحديث فـي نـهاية حلقات هذا الـموضوع،
 تـحدثت عنـها روايات النـبـي وأهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني.

عنواٌن آخر الـخراسانـي، الـخراسانـي قد يكون شـخصًا وهذا االحتـمال أنا ال أنفيه، قد يكون شـخصًا وقد 
وال أستطيع أن أنفيه، لكننـي من خالل  نـجد بعضًا من أوصاف هذا الشخص هذا االحتـمال قائم

تصفـحـي الروايات التـي وردت بنحو  عام فيما يتعلق بـموضوع الرايات السود وفـي موضوع بالد فارس وفـي 
موضوع الـخراسانـي وفـي موضوع شـخصيات  أخرى مثل شعيب بن صالـح ومثل السيد الـحسنـي الـحسينـي 

ي وردت فـي أحاديث النـبـي وأهل البيت والتـي تتـحدث عن شيء  يتـحرك الـهاشـمـي كل هذه العناوين التـ
فـي إيران فـي مشرق العراق، كل هذه األحاديث قد يظهر منـها وقد أفهم منـها أن هذا العنوان الـخراسانـي 
ى أو هذا العنوان الرايات السود هو عنوان لـمشروع وليس لشخص، قد ينطبق هذا الوصف الـخراسانـي علـ

أكثر من شخص، قد يكون هذا العنوان عنوانًا مـتحركًا ينطبق علـى عدة أشـخاص علـى أكثر من شخص 
كما أننـي كما قلت قبل قليل ال أستطيع أن أنفـي بأن الـخراسانـي قد يكون وصفًا لشخص  واحد، لكن 

الذي نعيش فيه، قطعاً  من خالل الـجـمع بني هذه الروايات ودراسة هذه الروايات وفقًا لـمجريات العصر
األئمة صلوات اهلل وسالمه عليـهم أجـمعني حينما يتكلمون عن حوادث فـي زماننا هذا أو فـي مستقبل 
األيام القادمة إنـهم ال يستطيعون أن يصوروا األمور للناس الذين كانوا يعيشون فـي تلك العصور فـي أيام 

 األئمة كما تـجري الـحوادث علـى أرض الواقع. 
ال يستطيع الناس أن يفهـموا قضية الـمؤسسات ونظام الـمؤسسات، ال يستطيع الناس أن يفـهموا قضية 
النظام اإلعالمـي وطبيعة التكنولوجيا فـي عصرنا الـحاضر، القضايا تُبسط وتقرب لـهم بعناوين وبصور قريبة 

ئمة، وعلـى أي حال  نـحن اآلن نلقـي من الـمفردات والـمعطيات التـي كان يتعامل معها الناس فـي زمان األ
نظرة إجـمالية ال نستطيع أن نتتبع كل الروايات وإنـما نأخذ نـماذج من الروايات التـي تـحدثت عن 
الـخراسانـي، كما قلت بأن الدجال عنوان لـمشروع كبري تتـحرك فيه جـهات كثرية فـي مواجهة الكتاب 

ه عنوان للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي فـي زمن  يُقارب زمن والعرتة، الـخراسانـي يبدو لـي هكذا أن
الظهور، عنوان للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي لذلك ستأتينا فـي الروايات أنَّ اليـمانـي رايته أهدى 
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لذلك راية  من راية الـخراسانـي، لـماذا؟ ألن اليـمانـي هو عنواٌن لـمشروع  أيضًا للـمشروع العقائدي الشيعـي،
اليـمانـي أهدى من راية الـخراسانـي ونأتـي ربـما فـي الـحلقة القادمة للـحديث عن اليـمانـي والسفيانـي ألن 
هذه هـي العناوين الـمهمة التـي نستكشف من خاللـها أننا فـي عصر الظهور أو أننا ليس فـي عصر الظهور، 

العسكري الشيعـي فـي زمن  ُمقارب  لزمان ظهور اإلمام الـخراسانـي إذًا هو عنوان للـمشروع السياسـي 
 صلوات اهلل وسالمه عليه، نأخذ نـماذج من هذه الروايات التـي تعكس هذا الـمعنـى. 

هذا الـجزء الستون من بـحار األنوار لنلقـي نظرة علـى ما جاء فـي مـجموعة من األخبار تتـحدث عن مدينة 
قم وما حواليـها، فُقم هـي عنواٌن للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي فـي هذه العصور، اآلن الـمشروع 

ران، وطهران فـي حقيقتـها هـي صورٌة السياسـي العسكري الدولـي فـي زماننا هذا عنوانه ُقم، عنوانه طه
منعكسة لُقم العاصمة الـحقيقية هـي ُقم، ومن قم بدأت الثورة ومن ُقم تولدت الـجمهورية اإلسالمية فـي 

 إيران، ومن ُقم كان كل شيء، لنقرأ فـي روايات أهل البيت ماذا ورد بـخصوص قم، علـى سبيل الـمثال: 
إن للـجنة ثـمانية أبواب وألهل قم واحٌد منـها فطوبـى اهلل وسالمه عليه: الرواية عن إمامنا الرضا صلوات 

الرواية إذا أخذناها لوحدها هكذا قد يُفهم منها أن هذا الباب من  -لـهم ثـم طوبـى لـهم ثـم طوبـى لـهم 
يُفهم هكذا من  أبواب الـجنة خاٌص بـمدينة قم الـمدينة الـجغرافية الـمعروفة، وخاٌص بأهل هذه الـمدينة، قد

هذه الرواية إذا ُأِخذت لوحدها لكن لنضع هذه الـمعلومة جانبًا ونسري فـي الروايات سيتضح لنا بأن 
الـحديث عن ُقم حديث عن مشروع كبري، عن مشروع ليس له عالقة بـمدينة قم، إنـما قم هـي الرمز 

إن للـجنة ثـمانية أبواب وألهل  -ن الشيعة والعنوان، وإنـما مشروع يتـحرك فـي كل أنـحاء العالـم حيثما كا
هناك مشروٌع يتـحرك ويـخرج من مدينة قم،  - قم واحٌد منـها فطوبـى لـهم ثـم طوبـى لـهم ثـم طوبـى لـهم

هذا الباب الذي فـي الـجنة لـهذا الـمشروع وليس لـمدينة قم الـجغرافية، لذلك مثاًل إذا أردنا أن نقرأ فـي 
 ى سبيل الـمثال: هذه الرواية علـ

الري معروفة يعنـي طهران جنوب طهران، منطقة الري اآلن فـي زماننا هـي جنوب  - عدٌة من أهل الري
يعنـي  - وقالوا -علـى اإلمام الصادق  - عدٌة من أهل الري أنـهم دخلوا علـى أبـي عبد اهلل -طهران 

هم من أهل  - مرحبًا بإخواننا من أهل قم نـحن من أهل الري، فقال:وقالوا:  -قالوا ليس لـم يقولوا 
عدٌة من أهل  -كيلو مرت   230الري، الري بعيدة عن قم، بـحسب الـجغرافيا الري تبتعد عن قم أكثر من 

الري أنّـهم َدخلوا علـى أبـي عبد اهلل وقالوا: نـحن من أهل الري فقال: مرحبًا بإخواننا من أهل قم، 
قالوا: ذلك  -يعنـي قال لـهم مرحبًا بإخواننا من أهل قم  - اد الكالمفقالوا: نـحن من أهل الري فأع

عدة مرات يقولون نـحن من أهل الري وهو  - وأجابـهم بـمثل ما أجاب به أوالً  -عدة مرات  - مراراً 
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إن هلل حرمًا وهو مكة وإن للرسول  -يقول لـهم مرحبًا بإخواننا من أهل قم لـماذا؟ ثـم يقول بعد ذلك 
يعنـي عنوان  - وهو الـمدينة وإن ألمير الـمؤمنين حرمًا وهو الكوفة وإن لنا حرمًا وهو بلدة قم حرماً 

وهو بلدة قم وستدفن فيها  -للعرتة  - وإن لنا حرماً  -لكل الشيعة ليس عنوان لـمدينة قم الـجغرافـي 
الم منه قبل أن يولد امرأٌة من أوالدي تسـمـى فاطمة فـمن زارها وجبت لـه الـجنة. وكان هذا الك

يعنـي هذا الـحديث قبل والدة اإلمام موسـى بن جعفر الـحديث عن فاطمة  - الكاظم عليه السالم
 الـمعصومة وعن زيارتـها صلوات اهلل وسالمه عليها. 

الكالم اآلن عن أن العنوان الذي جاء فـي الروايات التـي تتـحدث عن مدينة قم هو عنواٌن للشيعة، ولذلك 
بأن الرايات السود بأن الـخراسانـي مشروع عنوان ربـما ينطبق علـى شخص  فـي زمن أو علـى شخص   قلت

آخر فـي زمن  آخر، كما أننـي ال أنفـي االحتمال األول، كل هذا احتماالت، نـحن نتـحرك فـي دائرة 
حن كما قلت فـي أول القرائن، القرائن هـي ظنون قد تصل إلـى درجة االطمئنان لكنـها ليست يقينية نـ

حديثـي نبـحث فـي قرائن فـي جهات  من البـحث هذه الـجهات بدرجة القرائن، هذه كلـها أمارات، كلها 
قرائن، قد يقول قائل بأن الـخراسانـي شخص وتوجد أوصاف تدل علـى أنه شخٌص بعينه هذا االحتـمال 

نـي شخٌص واألوصاف الـموجودة تنطبق موجود وال نعرف من هو الشخص، وقد يقول قائل بأن الـخراسا
علـى السيد الـخمينـي وهذا االحتـمال قائم أيضاً، وقد يقول قائل بأن الـخراسانـي شخص واألوصاف 
الـموجودة قد تنطبق علـى السيد الـخامنئـي وهذا االحتمال قائم كل هذه االحتماالت يـمكن أن تكون، 

االحتـماالت قائمة وأنا ال أنفـي هذه االحتماالت لكننـي أقول عقاًل تقبل وأيضًا يـمكن أن تناقش، هذه 
بأننـي أتـحرك فـي جو الروايات فـي أجواء الروايات بنـحو  عام وأفهم أن أهل البيت صلوات اهلل عليهم 
حينما يتـحدثون، يتـحدثون مع الناس فـي زمانـهم بـمفردات ومعطيات هذه الـمفردات تتالئم مع زمان 

 لتـي حينما نـجمـعها يـمكن أن نستنتج منها ما هو يتعلق بزماننا. األئمة وا
كما هو الـحديث عن مدينة قم الذي يسـمع الكالم فـي رواية عن مدينة قم وكأنـها خاصة بـمدينة قم 
لوحدها، بينما حينما نتوسع فـي البـحث ونذهب فـي كل روايات أهل البيت نـجد أن قم عنوان كما فـي 

ة، يقولون نـحن من أهل الري ومرارًا واإلمام يؤكد أنـهم من أهل قم ألن القضية ليست قضية هذه الرواي
جغرافية، اإلمام هنا يريد أن يؤكد بأننـي حني أتـحدث عن قم فإننـي ال أتـحدث عن قم الـجغرافية، أتـحدث 

 عن قم الفكر، العقيدة، الـمشروع، الربنامج، الـمنهج.
والـحديث هنا عن  - إذا عّمت الباليالرواية عن اإلمام الصادق عليه السالم: حني تأتـي مثاًل هذه ا

إذا عّمت الباليا فاألمن فـي كوفة  -الباليا، الباليا التـي تكون فـي زمان  ُمقارب  لزمان ظهور اإلمام 
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 -ـى السواد السواد هو جنوب العراق الـمنطقة الـجنوبية من العراق هي التـي تسـم - ونواحيها من السواد
 -من أرض الـجبل يعنـي  - إذا عّمت الباليا فاألمن فـي الكوفة ونواحيها من السواد وقم من الـجبل

اإلمام هنا يتـحدث عن أي شيء ؟ يتـحدث عن الباليا ال فـي  - ونِعَم الـموضع قم للـخائف الطائف
الباليا عن الفنت التـي تضل الناس، بعدها الـمادي، يـمكن أن يكون فـي البعد الـمادي ولكن يتـحدث عن 

 -الـمواطن التـي يـمكن للناس أن تـحتـمـي فيها تـجد فيها طريق الـهدى أشار إلـى كوفة إلـى الكوفة وإلـى قم 
إذا عّمت الباليا فاألمن فـي كوفة ونواحيها من السواد وقم من الـجبل ونَِعَم الـموضع قم للـخائف 

شري إلـى هذه القضية، إلـى قضية الـمنهج، هناك كوفة الكوفة وهناك قم، كأن اإلمام هنا ي  - الطائف
 الـحديث عن منهج، الـحديث عن فكرة، الـحديث عن طريق ليس الـحديث عن قضية جغرافية.

عن زرارة بن أعين عن الصادق عليه السالم قال: أهل خراسان أعالمنا، وأهل قم رواية أخرى: 
وأهل هذا السواد منَّا ونـحن  -يعنـي جنوب العراق  - ، وأهل هذا السوادأنصارنا، وأهل كوفة أوتادنا

 - منهم، أهل خراسان أعالمنا وأهل قم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد منَّا ونـحن منهم
كل هذه العناوين تتـحدث عن أنصار أهل البيت وعن الـمشروع الذي يتـحرك فـي هذه الـمجاميع، القضية 

يس الـحديث فيها عن مواقع جغرافية وعن مواطن جغرافية وإنـما هذه البلدان هـي التـي يتـحرك فيها مشروع ل
أهل البيت، أهل خراسان، أهل قم، أهل كوفة، وأهل هذا السواد، هذه الـمنطقة التـي يتـحرك فيها الـمشروع 

يه، حينما أقول فـي الزمن الـمقارب لظهور الشيعـي فـي الزمن الـمقارب لظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عل
اإلمام أي فـي يوم ظهوره وإال فنحن فـي عصر الظهور، عصر الظهور هو العصر الذي يكون قريبًا من 
الوقت الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وستتجلـى لنا هذه الـمعانـي شيئًا فشيئًا إلـى أن 

 فـي نـهاية هذه الـحلقات من هذا الربنامج.نصل إلـى نـهاية الكالم 
إلـيَّ يا أبا الـحسن ثـم مثاًل حني نقرأ فـي هذه الرواية أمري الـمؤمنني يـخاطبه النـبـي صلـى اهلل عليه وآله: 

اعتنقه وقبََّل ما بين عينيه وقال يا علـّي إن اهلل عز اسـمه عرض واليتك علـى السـماوات فسبقت إليها 
سابعة فزينـها بالعرش، ثـم سبقت إليها السـماء الرابعة فزينها بالبيت الـمعمور، ثـم سبقت السـماء ال

إليها السـماء الدنيا فزينها بالكواكب، ثـم عرضها علـى األرضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ثـم 
إليها قم فزينها بالعَرب سبقت إليها الـمدينة فزينها بـي، ثـم سبقت إليها الكوفة فزينها بك، ثـم سبق 

زينها بالعرب القضية ليس الـحديث عن عنصر  فارسـي أو  - وفتح إليها بابًا أو إليه بابًا من أبواب الـجنة
عن قومية  فارسية، القضية تتـحرك فـي أفق الـمنهج، فـي أفق العقيدة، زينها بالعرب أيضًا إشارة إلـى أن 

شعر وهم من الذين خرجوا علـى الـحجاج بن يوسف الثقفـي وبعد مدينة قم أسسها العرب أسسها بنو األ



 4ح  ملّف الظهور والجفر 

001 

ذلك استقروا فـي مدينة قم، مدينة قم القديـمة ليست هـي هذه الـمدينة الـموجودة اآلن مدينة قـم القديـمة 
التـي كان يسكنها الُفرس الـمجوس ليس اسـمها قم وإنـما اسـمها كمندان وهـي قريبة من مسجد جـمكران 

ذهب إلـى تلك األصقاع، مدينة قم الفارسية القديـمة التـي يسكنـها الـمجوس هـي بعيدة عن مدينة قم  لـمن
 -الـموجودة اآلن والتـي سكنها العرب، سكنها بنو األشعر وبعد ذلك توسعت الـمدينة، علـى أي حال  

ست فـي إطار الـحديث عن إذًا القضية ليست فـي إطار الـحديث عن جغرافيا ولي - قال: فزينها بالعَرب
شعب  بعينه أهل الري هم أهل قم العرب، اهلل سبحانه وتعالـى زين قم بالعرب، قم منها يأتـي الـخراسانـيون، 
الرايات السود تأتـي من هذه الـجهة، إذًا القضية عن مشروع، إذًا القضية عن منهج وليس القضية عن 

ما هو إال رمز وليس القضية عن عنصر أو قومية معينة الـحديث مكان  جغرافـي بعينه، الـمكان الـجغرافـي 
عن شيعة أهل البيت كما مر فـي أهل خراسان أعالمنا أهل قم أنصارنا أهل كوفة أوتادنا وأهُل هذا السواد 

 منا ونـحُن منهم. 
كوفة من   عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه قال: ستـخلوهذه الرواية تتـجلـى بنـحو  أكثر: 

وهذا حدث فـي زمن البعثيني القضية واضحة لربـما من أوضح الـمصاديق،  - الـمؤمنين ويأرز عنها العلم
حدث فـي العصور السابقة أن خلت الكوفة من الـمؤمنني وأن أرز عنها العلم، ولكن لـم يـحدث كما 

يأرز عنها العلم كما تأرز الـحية ستـخلو كوفة من الـمؤمنين و  -حدث فـي زمان البعثيني فـي زمان صدام 
ثـم  -تأرز الـحية فـي جحرها أي تعيش حالة السبات فـي فصل الشتاء  - فـي جحرها ثـم يظهر العلم

يظهر العلم ببلدة  يقال لـها قم وتصير معدنًا للعلم والفضل حتـى ال يبقـى فـي األرض مستضعٌف فـي 
لباطل هذا الـمقصود من الـمستضعف، الـمستضعف فـي مستضعف الذي ال يـميز بني الـحق وا - الدين

ثـم يظهر العلم فـي  -الدين هو الذي ال يـميز بني الـحق والباطل لقلة علم  لقلة ثقافة  أو لقلة نباهة  وذكاء  
بلدة  يقال لـها قم وتصير معدنًا للعلم والفضل حتـى ال يبقـى فـي األرض مستضعٌف فـي الدين حتـى 

فـي الـحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل اهلل قم وأهله قائمين مقام الـحجة ولوال الـُمخدرات 
إلـى سائر  -أي من قم  - ذلك لساخت األرض بأهلها ولـم يبقـى فـي األرض ُحجة فيفيض العلم منه

م يبلغ إليه البالد فـي الـمشرق والـمغرب فيتم حجة اهلل علـى الـخلق حتـى ال يبقـى أحٌد علـى األرض لـ
وفـي زماننا هذا حدث، اآلن إذا تبحثون عن كل الفضائيات، كل الفضائيات كل  - الدين والعلم

الـمتحدثني يعنـي الغالب األغلب من الـمتحدثني فـي كل الفضائيات هم جاءوا من قم، الكتب التـي تؤلف 
اس خرجوا من قم وتعلموا فـي قم، وتُنشر دور النشر، أكثر الكتب التـي تنشر تأتـي من قم أو يكتبها أن

حتـى شعراء الـمنرب الـحسينـي تـجد إن أبرز شعراء الـمنرب الـحسينـي اآلن فـي الوسط الشيعـي العربـي مثاًل فـي 
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الوسط الشيعـي اإليرانـي القضية معروفة هناك، فـي الوسط الشيعـي العربـي تـجد أن الشعراء أن الرواديد 
فيفيض  -من قم أو مروا علـى مدينة قم أو تأثروا بـمدينة قم، القضية واضحة جداً الـخطباء كلهم جاءوا 

فيفيض العلم منه إلـى سائر البالد فـي  -مراد العلم، العلم الدينـي  - العلم منه إلـى سائر البالد
الدين  الـمشرق والـمغرب فيتم حجة اهلل علـى الـخلق حتـى ال يبقـى أحٌد علـى األرض لـم يبلغ إليه

والعلم ثـم يظهر القائم ويسير سببًا لنقـمة اهلل وسـخطه علـى العباد ألن اهلل ال ينتقم من العباد إال بعد 
قضية العقوبة والـحساب والعذاب والعقاب كله مقروٌن بقضية الـحجة إذا قامت الـحجج  - إنكارهم حجة
 علـى العباد. 

ة فـي هذه الرواية لكن الرواية تالحظون تتـحدث عن حقيقة  ال أريد أن أذهب إلـى كل التفاصيل الـموجود
واضحة تـحدث فـي أيامنا هذه، هذه الرواية موجودة فـي كتاب بـحار األنوار ولـم تكن هذه الرواية قد ُكتبت 

وهو ينقلها عن تأريخ قـم، تأريخ قم هذا الكتاب  2222فـي هذا الزمان، الشيخ الـمجلسـي توفـي سنة: 
بل ألف سنة، الذي ينقله الـمحدث الـمجلسـي الشيخ مـَُحمَّد باقر رضوان اهلل تعالـى عليه، يعنـي هذه أُلِّف ق

الرواية منقولة من كتاب أُلِّف قبل ألف سنة، تتـحدث عن زماننا بتفاصيل واضحة وصريـحة، أنا هنا ال أريد 
ك، تالحظون الرواية تقول أن قم تقوم أن أتـحدث عن تطبيقها علـى الواقع إنـما أتـحدث عن مشروع ُمتـحر 

فيفيض العلم منه إلـى سائر البالد فـي الـمشرق والـمغرب فيتم حجة اهلل علـى الـخلق  -مقام الـحجة 
يعنـي أن الدين فـي هذه العصور خرج من مدينة  - حتـى ال يبقـى أحٌد علـى األرض لـم يبلغ إليه الدين

كبري، أن الـخراسانـي وأن  قم انتشر من مدينة قم، هذا حديثـي عن الـمشروع، أن قضية قم عنوان لـمشروع  
الرايات السود هـي عنوان للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي فـي الزمن القريب من ظهور إمامنا صلوات 
اهلل وسالمه عليه، وقطعًا حينما يكون هناك مشروع سياسـي وعسكري قطعًا سيكون هناك مشروع فـكري 

كيف ينشأ الـمشروع السياسـي والـمشروع العسكري ألُمَّة  عقائدية، أنا قلت مشروع سياسـي وعسكري وإال  
شيعـي البد أن يكون هناك من مشروع فكري، فالـحديث عن قم وعن الرايات السود وعن الـخراسانـي 

وات اهلل حديث عن مشروع سياسـي عسكري فكري شيعـي فـي العصر القريب من زمان ظهور إمامنا صل
 وسالمه عليه.

عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه، الرواية عن عفان ولذلك نـحن نـجد مثاًل هذه الرواية:  
قلت: اهلل ورسوله وأنت أعلم  -لـم سـمي هذا البلد قم  - البصري: قال لـي أتدري لـم سـمي قم؟!

مـَُحمَّد صلوات اهلل عليه ويقومون معه قال: إنـما ُسـمـي قم ألن أهله يـجتـمعون مع قائم آل 
يـجتـمعون مع  -هذه مالمح الـمشروع القـمي، ما هي صفات أهل قم؟  - ويستقيمون عليه وينصرونه
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 قائم آل مـَُحمَّد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه.
عند اإلمام الكاظم  - كنت يومًا عند أبـي الـحسنرواية أخرى: عن صفوان بن يـحيـى بياع السابري قال: 

يعنـي منذ ذلك الزمان القميون  - فـجرى ذكر قم وأهله وميلهم إلـى الـمهدي -صلوات اهلل عليه 
فـجرى ذكر ُقم وأهله وميلهم إلـى الـمهدي  -ينتظرون الـمهدي، هذا الكالم فـي زمن اإلمام الكاظم 

انية أبواب وواحٌد منها ألهل قم وهم فترحـم عليهم وقال: رضـي اهلل عنهم، ثـم قال: إن للـجنة ثـم
الـحديث عن مشروع  يبدأ فـي قم  - خيار شيعتنا من بين سائر البالد خّمر اهلل تعالـى واليتنا فـي طينتهم

 ثـم ينتشر. 
من أهل  -عن باب الـحوائج  - عن أبـي الـحسن األولالرواية عن إمامنا موسـى بن جعفر:  قال: رجل ٌ

زبر يعين قطع  - الـحق يـجتمع معه قوٌم كزبر الـحديد ال تزلـهم الرياح العواصف قم يدعوا الناس إلـى
ال تزلـهم الرياح العواصف وال يـملون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل يتوكلون والعاقبة  -الـحديد
من أهل قم يدعوا الناس إلـ -رجٌل من أهل قم الدعوُة من هنا تنطلق من قم  - للـمتقين  ى الـحقرجل ٌ

كلمة الـحق فـي روايات أهل البيت تعنـي الكتاب والعرتة، الـحق هم عرتة النبـي صلى اهلل عليه وآله،   -
من أهل قم يدعوا الناس إلـى الـحق  -الـحق مع عليٍّ وعليٌّ مع الـحق، الـحق هو الكتاب والعرتة  رجل ٌ

 يـملون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل يـجتمع معه قوم كزبر الـحديد ال تزلـهم الرياح العواصف وال
والعاقبة  -الرواية بـحاجة إلـى شرح وذيل الرواية فيه إشارة دقيقة جدًا  - يتوكلون والعاقبة للـمتقين

العاقبة للـمتقني تشري إلـى أن ِفَتناً وأحداث ستـحدث وإال لـماذا قالت الرواية: والعاقبة للـمتقني؟  - للـمتقين
من أهل قم يدعوا الناس إلـى الـحق -ـي حال مدح  لـهذا الرجل وألنصاره ولـمشروعه الرواية ف  - رجل ٌ

من  -مشروع مـمدوح، ما هو مشروعه؟ مشروعه الـحق، فإذا كان مشروعه الـحق فهو مـمدوٌح أيضًا  رجل ٌ
م كزبر يـجتمع معه قو  -فـمدٌح للـمشروع ولصاحب الـمشروع  - أهل قم يدعوا الناس إلـى الـحق

مدٌح  - الـحديد ال تزلـهم الرياح العواصف وال يـملون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل يتوكلون
إذًا هناك ُمتقون وهناك غري ُمتقني وهذا مطلب آخر  - وعلـى اهلل يتوكلون والعاقبة للـمتقين -واضح 

 وامتحانات وتغريات وتقلبات، لست اآلن بصدد الدخول فيه، لكن واضح هناك إشارة إلـى أن هناك ِفنَت 
ولو أردنا أن نذهب أيضًا وراء هذه الفقرة ونـجمع الروايات والروايات موجودة فـي نفس هذا الـجزء وفـي 

 غريه تـحدثنا عن هذه القضية. 
 تربُة قم مقدسة وأهلها منَّا ونـحن منهم ال يريدهم جبارعلـى سبيل الـمثال مثاًل ما جاء فـي هذه الرواية: 

مثل هذه الرواية وغريها لـها عالقة بـما جاء فـي آخر  - بسوء إال ُعّجلت عقوبته ما لـم يـخونوا إخوانـهم
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هذا الـموضوع بـحاجة إلـى شرح نتناوله إن شاء اهلل فـي الـحلقات  - والعاقبة للـمتقين -هذه الرواية 
األيام مـخصصه للـجواب علـى هذا  القادمة ليس يعنـي فـي يوم غد والتـي بعدها، الـحلقات فـي هذه

السؤال: هل نـحن فـي عصر الظهور أو ال؟ أما حلقات الربنامج برنامج الـحجة بن الـحسن العسكري إن 
شاء اهلل إذا بقينا أحياء وجرت األمور بأسبابـها الـحلقات مستـمرة بعد شـهر رمضان وفـي تلكم الـحلقات 

الـمطالب ومثل هذه التفصيالت، إذًا إلـى أي شيء  نصل من خالل  القادمة إن شاء اهلل أتناول مثل هذه
التصفح فـي هذه الروايات؟ والروايات كثرية لكننـي ال أجد وقتاً ألن أتصفح كل الروايات إن كان فـي هذا 
الـجزء وفـي أجزاء أخرى، هذه نـماذج لكن هذه النماذج أعتقد أن الـُمشاهد وأن الـمستـمع لـهذه النصوص 

قرتبت عنده الفكرة أو صارت الفكرة شبه واضحة التـي أشرُت إليها من أن الـخراسانـي عنوان لـمشروع قد ا
ينطبق علـى أشخاص يـمكن أن ينطبق علـى السيد الـخمينـي فـي زمانه، السيد الـخمينـي هو جزء من هذا 

منئـي ويـمكن أن ينطبق علـى الـمشروع بل هو صاحب هذا الـمشروع، ويـمكن أن ينطبق علـى السيد الـخا
غريه فـي وقت  آخر وفـي زمن  آخر، هذا مشروع وهذه عناوين متـحركة واألصل فـي القضية هو الـمشروع، 
األصل فـي القضية ليس األشخاص ألنه يـمكن لألشخاص أن يتوفـوا أن يـموتوا، وإنـما القضية هـي قضية 

ُحّجة علـى الناس ويقوم مقام الـحجة وليس األشخاص، الـمشروع الذي يتـحرك، الـمشروع الذي يكون 
 مرت علينا الرواية قبل قليل بأن قم وأهلها، قـم كيف تكون تقوم مقام الـحجة؟ قم عنوان جغرافـي؟ 

أهل قم قطعًا الـمراد العلماء وأصحاب الـخربة، وإنـما هو عنوان لـمشروع، الـمشروع القـمـي وهو الـمشروع 
ي األصيل هو هذا الذي يكون حجة علـى اآلخرين، قطعًا وجود األشخاص، األشخاص العقائدي الشيعـ

أيضًا يـمثلون جانبًا من الـحجية لكننـي أريد أن أقول بأن الـخراسانـي والرايات السود هـي عنوان لـمشروع 
عصر ظهور يـمثل الـمشروع السياسـي العسكري ويعقبه الـمشروع الفكري الشيعـي فـي العصر القريب من 

إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، وكل ذلك إنـما هو احتماالت، أشياء تظهر من خالل النظر والتبصر 
 والتدبر فـي روايات أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني.

وتقدمت  إذا نذهب إلـى الـجزء الثانـي والـخمسني من بـحار األنوار بنحو  عام أنا شرحته وشرحت رواياته
حلقات كثرية شرحت فيها عددًا هائاًل من روايات الـجزء الثانـي والـخمسني وربـما بعض الروايات التـي 
سأذكرها اآلن هـي تـمثل جانبًا من الروايات الـتـي شرحتها، مثاًل هذه الرواية عن إمامنا الصادق ينقلها 

 عليه السالم قال: ُخروج الثالثة عن أبـي عبد اهللالشيخ الـمجلسـي عن غيبة الشيخ الطوسـي، 
ال أعيد شرح الرواية  - الـخراسانـي والسفيانـي واليمانـي فـي سنة  واحدة فـي شـهر  واحد فـي يوم  واحد

وليس فيها راية بأهدى من راية اليـمانـي  -شرحتـها فـي حينها لكن فقط أريد أن أشري إلـى هذه القضية 
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شروع اليـمانـي مشروع فكري عقائدي، مشروع الـخراسانـي مشروع سياسـي إذًا الـم - يهدي إلـى الـحق
عسكري، ألننا إذا أردنا أن نتتبع الروايات التـي تتـحدث عن الـخراسانـي سنـجد بأن الـخراسانـي هو الذي 
 سينـجد الكوفة والنـجف من سطوة السفيانـي بقواته وهو الذي سيدرك السفيانـي إلـى الـحدود السورية
العراقية ويُرجع الغنائم واألسرى كما تقول الروايات، ربـما ال تكون الـحوادث بـهذا الشكل وإنـما األئمة 
صلوات اهلل عليهم يُقرّبون الـمعانـي ألن الـحروب فـي ذلك الوقت كانت بـهذه الصورة، وإنـما يريد األئمة 

ري يـملك قوة سياسية وقوة عسكرية وقدرة دولية فـي رواياتـهم هذه يـحدثوننا من أن الـخراسانـي قائٌد عسك
 بـحيث يتـحرك من دولته إلـى دول أخرى ويدخل فـي حروب.

تنزل الرايات السود التـي تـخرج من خراسان إلـى رواية مثالً: عن جابر  عن أبـي جعفر  عليه السالم قال: 
لسود من يقدمها؟ يقدمها الـخراسانـي الرايات ا - الكوفة فإذا ظهر الـمهدي بَعث أو بُعث إليه بالبيعة

كما قلت قبل   - تنزل الرايات السود التـي تـخرج من خراسان إلـى الكوفة -زعيمها رئيسها الـخراسانـي 
تنزل الرايات السود التـي  -قليل الروايات تقول بأنـهم يدخلون إلـى الكوفة لنـجدة الكوفة ولنـجدة النجف 

تالحظون ال يوجد ذكٌر للنجف ألنه فـي ذلك الزمان النجف كانت  - ةتـخرج من خراسان إلـى الكوف
جّبانه خارج الكوفة كانت مقربة، لكن فـي زماننا اآلن النـجف هـي التـي صارت أصاًل والكوفة فرعاً، لذلك 

خرج تنزل الرايات السود التـي تـ -األئمة يتـحدثون بـحسب الـمعطيات والـُمفردات الـموجودة فـي زمانـهم 
يعنـي هذه قوات مـَُمّهدة قوات موطئه  - من خراسان إلـى الكوفة فإذا ظهر الـمهدي بُعث إليه بالبيعة

 هذا برنامٌج سياسـيٌّ عسكريٌّ يوطئ للـمهدي سلطانه كما جاء فـي بعض األخبار.
 -خرجوا بالـمشرق كأنـي بقوم  قد الروايُة: عن أبـي خالد  الكابلـي عن أبـي جعفر  عليه السالم أنه قال: 

واألئمة حني يتـحدثون عن الـمشرق فإما هو مشرق العراق مشرق الشيعة فـي العراق إيران أو هو مشرق 
كأنـي بقوم  قد خرجوا  -الـمدينة أيضًا إلـى جهة إيران وآذربــيجان مشرق الـحجاز يعنـي إلـى جهة إيران 

فال يُعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم علـى بالـمشرق يطلبون الـحقَّ فال يُعطونه ثـم يطلبونه 
 - عواتقهم فُيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتـى يقوموا وال يدفعونـها إال إلـى صاحبكم قتالهم شهداء

كأنـي بقوم  قد خرجوا بالـمشرق يطلبون هناك من يفسر هذه الرواية فـي الثورة اإلسالمية اإليرانية فيقول: 
 -بداية الثورة اإلسالمية فـي بداية الستينات طالبوا بالـحق فما أعطوه قُـِمعت الثورة  - هالـحقَّ فال يُعطون

وبعد ذلك بسنني لـمَّا بدأت الثورة تشتد فـي أواسط  - يطلبون الـحقَّ فال يُعطونه ثـم يطلبونه فال يُعطونه
فإذا رأوا ذلك  -ـجمعة السوداء وقُـِمعوا أيضًا وكان القمع الشديد فـي يوم ال 24السبعينات إلـى سنة: 

فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم  -يعنـي تغريت القضية إلـى كفاح  وجهاد  شديد  ُمر  - وضعوا سيوفهم
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يُعطون ما سألوا، أمريكا أخرجت الشاه من إيران وجاءت بشهبور  - علـى عواتقهم فُيعطون ما سألوا
حتـى  - فال يقبلونه حتـى يقوموا -ـحسب ما يريد الناس بـختياري ووعدوا بأنه ستكون األمور والـحكومة ب

يعنـي أن هذه الثورة وهذه الدولة مستـمرة إلـى زمان  - وال يدفعونـها إال إلـى صاحبكم -يتـم األمر لـهم 
 صاحبكم. 

هذه كلمة قالـها السيد الـخمينـي لـمَّا وصل إلـى طهران فـي اليوم األول وسألوه عدة أسئلة من جـملة 
اإلجابات التـي أجاب السيد الـخمينـي قال: نـحن هذه الدولة نُِعدُّها ونقدمـها إلـى صاحبها األصلـي على 

أما أنـي الـمهمة هنا اإلمام الباقر يقول: اإلمام يقول، القضية  - قتالهم شهداء أما أنـي -طبق  من الفضة 
يعنـي كأنه بني هذه الـحوادث وبني ظهور اإلمام  - لو أدركت ذلك ألبقيت نفسـي لصاحب هذا األمر

إذا فسرنا هذه الرواية وصح  - أما أنـي لو أدركت ذلك -ما يكون قريبًا من عـمر اإلنسان العادي 
ان، وإال يـمكن أن ال تنطبق، الشيخ الـمجلسـي نفسه فسرها فـي الدولة تفسريها فـي الثورة اإلسالمية فـي إير 

الصفوية، تـحت هذه الرواية كتب الشيخ الـمجلسـي بيان: ال يبعد أن يكون إشارة إلـى الدولة الصفوية 
شيدها اهلل تعالـى ووصلها بدولة القائم. ألنه أيضًا هناك قرائن فـي هذه الرواية استفاد منها الشيخ 

إشارة إلـى  -يعنـي هذه الرواية  -ال يبعد أن يكون  -لـمجلسـي وفسرها فـي الدولة الصفوية فـي زمانه ا
قطعًا الدولة الصفوية هـي أيضًا من الدول  -الدولة الصفوية شيدها اهلل تعالـى ووصلها بدولة القائم 

 الـُمَمّهدة. 
مخالفون كذابون الـمخالفون أعداء أهل البيت، ودعونا دعونا مـما يقوله الـُمخالفون عن الدولة الصفوية، الـ

أيضًا مـما يذكره الـمؤرخون الـمعاصرون من تـحليلهم ألوضاع الدولة الصفوية، الدولة الصفوية دولة فيها 
ظُلم الدولة فيها مفاسد هذا أمٌر ال ينكره ُمطلع علـى التأريخ لكن الدولة الصفوية هـي التـي شيدت أركان 

ـي إيران وفـي الـمنطقة، الدولة الصفوية لـها الفضل الكبري فـي تشييد أركان التشيع فـي إيران وفـي التشيع ف
العراق وفـي الـخليج، فـي إيران وفـي الـمنطقة الـمحيطة بإيران، ولوال تشييد هذه األركان ما وصل التشيع 

ن الدولة الصفوية، وسائل الشيعة أُلِّف فـي إلينا بـهذه الصورة الواضحة، أهم الكتب الشيعية أُلِّفت فـي زما
زمان الدولة الصفوية، بـحار األنوار أُلِّف فـي زمان الدولة الصفوية، الـمدرسة الفلسفية الشيعية متـى نشأت؟ 
نشأت فـي زمان الدولة الصفوية الـمدرسة اإلخبارية نشأت وتـجذرت فـي زمان الدولة الصفوية، الـمدرسة 

الـمدرسة العرفانية، هذا التنوع الفكري الـهائل نشأ فـي زمان الدولة الصفوية، أهم كتب األصولية كذلك، 
التفسري ُجـمعت فـي زمان الدولة الصفوية، الدولة الصفوية كان لـها تأثري كبري فـي تشييد أركان التشيع، هذا 

لو من الـمظالـم والـمفاسد إال ال يعنـي أن الدولة كانت خالية من الـمظالـم والـمفاسد، ال توجد دولة تـخ
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دولة الـُحّجة بن الـحسن صلوات اهلل وسالمه عليه، علـى أي حال  لو افرتضنا أن هذه الرواية تتـحدث عن 
أنا  - لو أدركت ذلك ألبقيت نفسـي لصاحب هذا األمرالـجمهورية اإلسالمية آخر الرواية يقول اإلمام: 

ديد وبـهذه الـمقاطع الزمانية التـي أشرت إليها قبل قليل وإنـما هذه الرواية ال أريد أن أفسر الرواية بـهذا التـح
هـي فـي جو الـمشروع القـمـي، هذه الرواية فـي جو الـمشروع الشرقـي اآلتـي من جهة الشرق، فـي جو 

لـموطئ مشروع الرايات السود، فـي جو مشروع الـخراسانـي، فـي جو الـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي ا
 إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه. 

الـمهدي أقبُل َجِعٌد بـخده خال يكون مبدأه من الرواية: عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه قال: 
ِقَبل الـمشرق وإذا كان ذلك خرج السفيانـي فيـملك قدر حـمل امرأة تسعة أشـهر يـخرج بالشام 

إلـى آخر  - طوائف من الـُمقيمين علـى الـحق يعصمهم اهلل من الـخروج معهفينقاد له أهل الشام إال 
يعنـي أن اإلمام مبدأ أمره يكون من قبل  -الرواية موطن الشاهد هنا: يكون مبدأه من قبل الـمشرق 

من  الـمشرق، كيف يكون مبدأ أمره؟ يعنـي أن الربنامج الـموطئ والـمـمهد لإلمام يبدأ من جهة الـمشرق يبدأ
الـمهدي أقبُل َجِعٌد بـخده خال يكون مبدأه  -جهة إيران وهذه هـي الـحقيقة وهذا الواقع الذي نعيشه 

 من قبل الـمشرق.
عن أيضًا الرواية ينقلها الشيخ الـمجلسـي عن إقبال األعمال لسيدنا ابن طاووس رضوان اهلل تعالـى عليه، 

من أن يترك األرض بال إمام  عادل، قال: قلُت له: ُجِعلُت  إمامنا الصادق قال: اهلل أجلُّ وأكرُم وأعظمُ 
ليس يرى أمة مـَُحمَّد  فرجاً أبداً  -كنية أبـي بصري   - فداك فأخبرنـي بـما أستريح إليه؟قال: يا أبا ُمـَحمَّد

 حتـى ينقرض ُملُكهم فإذا انقرض ُملكهم أتـاح -يشري إلـى بنـي العباس  - مادام لولد بنـي فالن ملك
الـُمراد من بنـي العباس ليس بالضرورة يعنـي االنتـماء العباسـي إلـى  - اهلل ألُمَّة مـَُحمَّد  برجل  منَّا أهل البيت

فإذا انقرض ُملكهم أتـاَح اهلل ألُمَّة مـَُحمَّد  برجل  منَّا  -العباس بن عبد الـمطلب وإنـما الـمنهج العباسـي 
 بالـهدى وال يأخذ فـي حكمه الُرشى واهلل إنـي ألعرفه باسـمه واسـم أبيهأهل البيت ُيشير بالُتقـى ويعمل 

هذه صفات اإلمام الـُحّجة  - ثـم يأتينا بعد ذلك الغليظ الَقَصرة -هذا الرجل يـُمّهد األمر لـمن؟  -
الـحافظ  ثـم يأتينا بعد ذلك الغليظ القصرة ذو الـخال والشامتين القائد العادل -الَقَصرة يعنـي الرقبة؟ 

الرواية هنا ما قالت يأتينا مباشرًة  - لـما استودع يـمألها عداًل وقسطا كما مألها الفجار جورًا وظلماً 
أتـاح اهلل ألُمَّة مـَُحمَّد  برجل  منَّا أهل البيت يشير بالتقـى ويعمل بالـهدى وال  -وإنـما هناك برنامج ُمـَمّهد 

ليس بالضرورة ثـم يأتينا يعنـي  - فه باسـمه واسـم أبيه ثـم يأتينايأخذ فـي حكمه الرشى واهلل إنـي ألعر 
مباشرًة وإنـما الرواية هنا تشري إلـى رمز  من رموز هذا الـمشروع الـُمـَمّهد والـموطئ إلمام زماننا صلوات اهلل 
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 وسالمه عليه. 
عن أبـي عبد اهلل عليه السالم ار، آخر رواية أقرأها الرواية التـي ينقلها الُفضيل بن يسار أو الَفضيل بن يس

الطالقان فـي إيران اسـٌم لـمنطقتني هناك منطقة فـي جهة  - قال: له كنٌز بالطالقان ما هو بذهب وال فضة
خراسان تسـمى قديـماً طالقان وأيضاً توجد منطقة فـي أفغانستان تسـمـى طالقان قديـماً، وهناك منطقة قريباً 

وفـي الغالب حينما يتـحدث عن الطالقان يتـحدث عن هذه الـمنطقة التـي تكون من قزوين تسـمى طالقان، 
له كنٌز بالطالقان ما هو بذهب  وال فضة وراية لـم تُنشر منذ طويت ورجال كأن  -قريبة من قزوين 

هذا الوصف يشبه الوصف الذي تقدم قبل قليل أنه يـخرج رجٌل من قم يدعوا  - قلوبـهم زبر الـحديد
ورجال كأن  -إلـى الـحق، الرجال الذين يقومون معه ماذا كان وصفهم؟ قلوبـهم كزبر الـحديد الناس 

قلوبـهم زبر الـحديد ال يشوبـها شكٌّ فـي ذات اهلل أشد من الـحجر لو حـملوا علـى الـجبال ألزالوها ال 
اإلمام عليه السالم يقصدون براياتـهم بلدًة إال خربوها كأن علـى خيولـهم العقبان يتـمسحون بسرج 
هؤالء رجال من  - يطلبون بذلك البركة ويـحفون به يقونه بأنفسهم فـي الـحروب ويكفونه ما يريد فيهم

رجاٌل ال ينامون فـي الليل لـهم دويٌّ  -إنتاج هذا الـمشروع، هذا الـمشروع السياسـي العسكري الفكري 
هم ويصبحون علـى خيولـهم رهباٌن بالليل ليوٌث فـي صالتـهم كدوي النـحل يبيتون قيامًا علـى أطراف

بالنـهار هـم أطوع لـه من اأَلَمة لسيدها كالـمصابيح كأن قلوبـهم القناديل وهم من خشية اهلل مشفقون 
يدعون بالشـهادة ويتـمنون أن يُقتلوا فـي سبيل اهلل شعارهم يالثارات الـحسين إذا ساروا يسير الرعب 

 ما هو شعارهم؟  - شون إلـى الـمولـى إرساالً بـهم ينصر اهلل إمام الـحقأمامهم مسيرة شـهر يـم
يالثارات الـحسني، هذا الشعار من خالله تفحصوا من الذين يـحاربون هذا الشعار فـي الوسط الشيعـي هم 
رموز الـمشروع الدجالـي فـي الوسط الشيعـي، تفحصوا من يـحارب هذا الشعار يالثارات الـحسني، هذا 
شعار الـمشروع الـمهدوي، الـمشروع الـمعارض للـمشروع الـمهدوي هو الـمشروع الدجالـي، من يـحارب 
هذا الشعار فإنه يعمل للـمشروع الدجالـي بعلم  أو من دون علم، بقصد  أو من دون قصد، بـحسن نية أو 

لرايات السود والتـي بسوء نية، هذه لـمحات من الروايات التـي تـحدثت عن الـخراسانـي، عن قم، ا
بـمجموعها تشكل لنا هذا الـمفهوم، أي مفهوم؟ تشكل لنا هذا الـمشروع السياسـي الـُمتحرك، الـمشروع 
الشيعـي الـُمـَمّهد والـموطيء إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، بـهذا تتضُح لنا الصورُة بنـحو  ُمـجمل  فـي 

 عنوان الـخراسانـي. 
دنا صورة ُمـجملة تـحت عنوان الدجال وهو الـمشروع الكبري الـمتحرك فـي الوسط الشيعـي، اآلن صارت عن

فـي الوسط الناصبـي الـمخالف ألهل البيت وفـي الوسط اليهودي. وصار عندنا صورة عن عنوان الـخراسانـي 
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ا من األفق الفكري عن الـمشروع الشيعـي الـمتحرك فـي األفق السياسـي، فـي األفق العسكري وما بعدهـم
 وهو مشروع قم الـمشروع القـمـي. 

بقـي عندنا الـحديث عن عنوان السفيانـي وعن عنوان اليـمانـي وعن الـجهات الـمتبقية األخرى من البـحث 
نأتـي عليها إن شاء اهلل فـي حلقة يوم غد وما بعدها من الـحلقات األخرى أسألكم الدعاء جـميعًا أتـمنـى 

 ق فـي خدمة إمام زمانكم صلوات اهلل وسالمه عليه فـي أمان اهلل. لكم التوفي
  



 

 

 احللقة اخلامسة

 عقائدي شيعي مشروعٌ واليماني أُموي مشروعٌ السفياني

 
سالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علّي، الـحلقة الثالثون من برنامـجنا الـحجة بن 
الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، ال زاَل الكالُم فـي هذه الـحلقات الـمتتالية يومياً 

 جواباً لسؤال: 
 هل نـحُن فـي عصر الظهور؟

فـي يوم أمس فـي الـحلقة الـماضية قد تـم فـي الـحديِث عن الـخراسانـي، بقي عندنا عنوانان فـي كان الكالُم 
الـجهة الثانية من جهات البحث، تتذكرون بأن الـجهة األولـى كانت فـي الـمستخرجات الـجفرية والـجهة 

 نوان الثانـي الـخراسانـي. الثانية كانت فـي األحاديث الـمعصومية وتناولت العنوان األول الدجال والع
العنوان الثالث السفيانـي، سأمُر على طائفة  من روايات وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم 
من خالل هذه الروايات من خالل هذه األحاديث تتجلى لنا صورة السفيانـي، كما مرَّ الـحديُث فـي 

مشروع الكتاب والعرتة وكما مرَّ الكالم فـي الـخراسانـي بأنه  الدجال ألنُه مشروٌع كبري الـمشروع فـي مواجهة
عنواٌن للمشروع السياسي العسكري الشيعي الذي يكون فـي زمان  قريب  من زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل 
وسالمه عليه، السفيانـي سواء كان هذا العنوان عنوانًا لشخص  ذكرت الروايات أوصافُه بنحو  ُمـحدد، إذا 

نا أن نرجع إلـى روايات الدجال فروايات الدجال تتحدث عن أكثر من جهة ومرَّ الكالم عن الدجال، أرد
وروايات الـخراسانـي هي األخرى أيضًا تتحدث عن أكثر من جهة، ُقم، الرايات السوداء وقادة هذا 

ًا ينطبق على أكثر من قائد  الـمشروع والـخراسانـي هناَك مشروٌع واسع فلربـما كان الـخراسانـي عنوانًا متحرك
على أكثر من شخصية وذلك أن الـمشروع القمي أن مشروع الرايات السوداء مشروٌع يطول زمانُه كما يبدو 
من الروايات ومرَّ علينا فـي الرواية التـي نقلها أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه 

مشرق إلـى أن يقول: أما أنـي لو أدركُت ذلك الستبقيت نفسي وهو يتحدث عن قوم  يـخرجون بالـ
لصاحب هذا األمر وذلك يتحدُث عن مقدار عمر اإلنسان بينما حني يكون الـحديُث عن الدجال الوقت 
مفتوح وحينما يكون الـحديث عن السفيانـي فإن مدة حكمه كما قالت الروايات إنه يـحكم بـمقدار حـمل 

شهر، ربـما ورد فـي بعض الروايات أكثر من ذلك الذي يبدو أن الـمراد من التسعة أشهر امرأة يعنـي تسعة أ
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هو مدة بقائِه ما بني دخولِه إلـى العراق وهو َحَدٌث مهم يف أحداث الظهور إلـى اليوم الذي يظهر فيه إمام 
قد تكون ما قبل زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، حني تبدأ طالئُع جيشِه تصل ويدخل فـي شهر رجب 

شهر رجب فرتة زمانية ليست بالبعيدة تبدأ طالئع جيش السفيانـي حتـى يكمل دخولُه إلـى العراق فـي شهر 
، التفاصيُل كثريٌة وعديدٌة فـي الروايات، اليمانـي أيضًا سيأتـي الـحديث عنه لذلك  رجب وعلى أي حال 

تعلق بشخص السفيانـي وبـمشروع السفيانـي سنمر بـجولة  فيما جاء فـي أحاديث أهل البيت فيما ي
 الـمشروع األموي. 

عن الـمعال بن ُخنيس عن إمامنا الصادق صلوات اهلل الـجزء الثانـي والـخمسون من بـحار األنوار الرواية: 
هذا الـخروج ربـما يُراُد منه  - وسالمه عليه إن أمر السفياني من األمر الـمحتوم وخروجه فـي رجب

الـخروج فـي الشام أنه يتولـى األمر ويتولـى الـحكم فـي دمشق فـي شهر رجب وربـما يُراد منه الدخول إلـى 
العراق، إذا كان الـخروج فـي رجب فحينئذ  الروايات التـي قالت بأنه يـحكم أكثر من سنة بثالثة أشهر أو 

رى فذلك يشري إلـى أن رجب هو بداية حكمِه فـي دمشق، أما إذا كان أكثر من ذلك فـي روايات  أخ
الـمراد من التسعة أشهر أنه تـمام حكمه فهذا يعنـي أنُه قبل شهر رجب يبدأ حكمُه بأشهر  قالئل إلـى 
ظهور اإلمام ما يصل إلـى هذه الـمدة بـحسب رواياتنا اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يكون خروجُه فـي 

اشر من شهر مـحرم وبالنتيجة أيًَّا كانت األرقام وأيًَّا كانت احلسابات السفيانـي يـخرُج فـي زمن  قريب  من الع
 . إن أمر السفياني من األمر الـمحتوم وخروجه فـي رجب -زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه 

 -يعنـي اإلمام الباقر  - ه السالم: قال أبيعن ابن أبي عمير عن ابن ُأذينة قال أبو عبد اهلل عليالرواية: 
السفيانـي ألن الروايات تـحدثنا بأنُه  - قال أمير الـمؤمنين صلوات اهلل عليه: يـخرج ابن آكلة األكباد

 -الوادي اليابس فـي بالد الشام  - يـخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس -من نسل بنـي أمية 
 - وهو رجٌل ربعة وحُش الوجه -ربعة الذي ليس بالطويل وليس بالقصري الرجل ال - وهو رجٌل ربعة

وحُش الوجه أي أن من ينظر إليه يستوحش أو أن الـمراد بأنه وحش الوجه أن فـي وجهِه من السماِت ومن 
وهو رجٌل ربعة وحُش الوجه ضخم  -الصفات التـي ُتشعر الناظر إليه وكأنه وحش ولربـما أُريَد القباحة 

هناك أثٌر فـي عينه ليس بأعور ولكن هذا األثر  - هامة بوجهِه أثر الـُجدري إذا رأيتُه حسبتُه أعورالـ
إذا رأيتُه حسبتُه أعور أسـمه عثمان وأبوه عنبسة  -الـموجود فـي عينِه الناظر إذا نظر إليه َحِسبُه أعور 

اء دمشق، أرُض قرار  ومعني من وهذا من أسـم - وهو من ولد أبي سفيان حتـى يأتي أرض قرار  ومعين
هنا الرواية  - حتـى يأتي أرض قرار  ومعين فيستوي على منبرها -أسـماء دمشق فـي كتب األخبار 

حددت لنا اسـمًا وحددت لنا أوصافًا بـخالف ما جاء مثاًل فـي الروايات التـي حتدثت عن الدجال، 
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ن جهة، حتـى لو أردنا أن نقبل بالروايات التـي الروايات التـي تـحدثت عن الدجال تـحدثت فـي أكثر م
سـمت الدجال بصائد بن الصيد أو غري ذلك فإن عموم روايات الدجال تتحرك وتتحدث عن أكثر من 
ميدان وعن أكثر من جهة وكذلك روايات الـخراسانـي ال يوجد فيها التحديد الدقيق الـموجود فـي روايات 

تـخلو من التحديد الدقيق من جهة االسم وإنـما هناك تـحديٌد فـي وصف  السفيانـي، روايات اليمانـي أيضاً 
الـمنهج ستأتينا الروايات، العنوان الذي ُحدِّد بشكل واضح بالوصف الـجسدي الواضح وباالسم وبالنسب 
هو السفيانـي، فالسفيانـي يدل على شخص  وقطعًا هذا الشخص يـمثُل مشروعًا يـمثل الـمشروع األموي، 

 ـمشروع الـمناهض للمشروع الشيعي الـموالـي ألهل البيت. ال
عن ُعمر بن يزيد قال: قال لـي أبو عبد اهلل الصادق صلوات اهلل عليه: إنك لو رأيت رواية أخرى: 

الرواية السابقة مرت علينا وحُش الوجه يعنـي من ينظر إليِه يستوحش ال  - السفياني رأيت أخبث الناس
ث متجلية وظاهرة، بعض الناس حاالتـهم الـمعنوية وحاالتـهم النفسية تتجلى على يستأنس عالئم الـخب

إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث  -وجوههم وعلى أجسادهم لشدة تلك الـحاالت النفسية ولقوتـها 
إما الـمراد إما هذا التعدد فـي األلوان إشارة إلـى تقلبِه أنه يتلون تلون الـحرباء و  - الناس أشقر أحـمر أزرق

أشقر أحـمر أرزق إشارة إلـى أوصافِه الـجسدية وعادًة األشقر يكون وصفًا للشعر واألحـمر ربـما يكون 
أشقر أحـمر أزرق يقوُل يا رّبي يا  -وصفًا للبشرة واألزرق قد يكون وصفًا للبشرة أو يكون وصفًا للعيون 

بـي يا ربـي ثـم للنار يعنـي أنَُّه يـحمل شعارات  دينية ولكن يعنـي يقوُل يا ربـي يا ر  - رّبي يا رّبي ثُمَّ للنار
 ولقد بلغ من ُخبثِه أنَُّه يدفُن أم ولد  له وهي حية مـخافة أن تدل عليه -نـهايتها أين؟ نـهايتها إلـى النار 

ن يُطلق ألن هذا الـمصطلح يـمكن أ -ولقد بلغ من ُخبثِه أن يدفُن أم ولد  -أم ولد  له يعنـي زوجة له  -
ولقد  -على الزوجة ويـمكن أن يُطلق على الـجارية التـي يـملكها الرجل كما فـي األزمنة القدمية فتلد له ولداً 

هذا هو الـمنهج األموي دفُن  - بلغ من ُخبثِه أنَُّه يدفُن أم ولد  له وهي حية مـخافة أن تدل عليه
إنك لو رأيت  -األحياء منهٌج أموٌي قديـم  األحياء، ليس ببعيد  عنا ما جرى فـي أيام صدام، دفنُ 

السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحـمر أزرق، يقوُل يا رّبي يا رّبي يا رّبي ثُمَّ للنار، ولقد بلغ من 
الروايات تشخص لنا السفيانـي بشكل  دقيق   - ُخبثِه أنَُّه يدفُن أم ولد  له وهي حية مـخافة أن تدل عليه

 وواضح. 
عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه وهو يقول: كأني  عن ُعمر بن أبان الكلبـي،الرواية: 

كأني بالسفياني أو  -هذا الرتديد قطعًا من الراوي وليس من اإلمام  - بالسفياني أو بصاحب السفياني
بصاحب كأني بالسفياني أو  -صاحب السفياين يعنـي من قادتِه يعنـي من أتباعِه  - بصاحب السفياني
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الرحبة يعنـي بالساحة فـي ساحة  - السفياني قد طرح رَحَلُه فـي رُحبِتُكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء
يعنـي برأس أحد  من شيعة علّي، كلمة الشيعة ُتطلق  - فنادى مناديه من جاء برأس شيعة عليٍّ  -الكوفة 

، الشيعة يـمكن أن تستعمل فـي على الـجمع وُتطلق على الـمفرد، يـمكن للرجل الواحد يقول أن ا شيعُة عليٍّ
فنادى مناديه من جاء برأس شيعة عليٍّ فلُه ألُف درهم فَيِثُب الـجاُر على جاره  -الـمفرد وفـي الـجمع 

فَيِثُب الـجاُر على جاره ويقول هذا منهم فُيضرب  -يَِثُب الـجار، الـجار الناصبـي  - ويقول هذا منهم
هذه مالمح لسرية السفيانـي ومالمح لنصبِه  - ألف درهم -هذا الـُمخرب  - نَقه ويأخذُعُنقه أو فَيضِرب عُ 

 ولعدائِه ألهل البيت وألشياعهم. 
 عن عمار الدهنـي قال: قال أبو جعفر : كم تعّدون بقاء السفياني فيكمالرواية عن غيبة الشيخ الطوسي، 

كم تعدون بقاء السفياني فيكم؟ قال:  -أهل الكوفة بقاء السفيانـي فـي العراق ألن عمار الدهنـي من  -
اإلمام يؤكد هذه الـحقيقة بأن  - قلُت:حمَل امرأة تسعة أشهر، قال: ما أعلمكم يا أهل الكوفة

 السفيانـي يـمكُث فـي العراق تسعة أشهر. 
و يـُخاطب الرواية طويلة أقتطف منها موطن الـحاجة، عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه وه
 ُحباب راهب مسجد براثا، راهب الـمكان الذي بُنـي فيه مسجد براثا وقصتُه معروفة، فيقول: 

ويدخُل جيُش السفياني إلـى الكوفة فال يدعون أحدًا إال قتلوه وإنَّ الرجل منهم ليمر بالدرة الـمطروحة 
هو السفيانـي وهذا هو الـمنهج هذا  - العظيمة فال يتعرض لـها ويرى الصبـي الصغير فيلحقُه فيقتله

ويدخُل جيُش السفياني إلـى الكوفة فال يدعون  -األموي، صوٌر ُتذكرنا بأيام الطفوف وبيوم عاشوراء 
أحدًا إال قتلوه وإنَّ الرجل منهم ليمر بالدرة الـمطروحة العظيمة فال يتعرض لـها ويرى الصبـي الصغير 

ان من الـمحتوم هو خاضٌع للبداء، الشيعُة األُمَُّة الشيعية إذا ولكن السفيانـي وإن ك - فيلحقُه فيقتله
سارت فـي الـمنهج الصحيح، األُمَُّة الشيعية إذا سارت فـي خدمة الـمشروع الـمهدوي فإن اهلل سبحانه 

ك بداٌء فـي وتعالـى سُيغرّي، التغيري قانوٌن ثابٌت فـي هذا الوجود، التغيري فـي التكوين، التغيري فـي التشريع، هنا
التشريع وهناك بداٌء فـي التكوين، إذا وصل اإلنسان َرِحـمـَه فإن اهلل سيغري فـي أجلِه فـي رزقِه وفـي أمور  
أخرى تتعلق بشؤون حياتِه، مثل ما هذه القضية الفردية موجودة هناك القضية التـي تعم األُمَّة، أتـحدُث عن 

أكثر تفصيل فـي الـملف الـمهدوي الذي يأتينا فـي أيام شهر هذا الـموضوع إن شاء اهلل تعالـى بشكل  
وإنَّ الرجل منهم ليمر بالدرة الـمطروحة العظيمة فال يتعرض لـها ويرى الصبـي  -رمضان الـمبارك 

الصغير فيلحقُه فيقتله فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدها هيهاَت هيهات وأموٌر ِعظام وِفَتٌن كقطع الليل 
ماذا يُتوقع؟ يتوقع  -فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدها  - حفظ عنـي ما أقول لك يا ُحبابالـمظلم فا
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فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدها هيهاَت  -الـخري يُتوقُع الفرج ولكن فـي جو  من الِفنَتِ واالمتحانات 
 اب. هيهات وأموٌر ِعظام وِفَتٌن كقطع الليل الـمظلم فاحفظ عني ما أقول لك يا ُحب

قال: قال أبو جعفر  عليه السالم: كان أميُر الـمؤمنين فـي نفس السياق روايٌة يرويها أبو حـمزة الثمالـي، 
والدجال هو السفيانـي، السفيانـي مصداٌق من مصاديق  - يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال

الدجال، قلنا بأن الدجال له برنامٌج فـي الوسط الشيعي وبرنامٌج فـي الوسط الناصبـي والوسط األموي هو 
من أراد  -أجلى مصاديق النصب والعداِء للنبـي األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم، أمري الـمؤمنني يقول: 

الذين بكوا على دم عثمان بن عفان، هذه  - يعة الدجال فلُيقاتل الباكي على دم عثمانأن يقاتل ش
القضية قضية الـَجَمل، قضية البكاء على دم عثمان، قضية قميص عثمان كلها صفحات من كتاب مشروع 

هؤالء  - من أراد أن يقاتل شيعة الدجال -الدجال فـي الوسط الناصبـي ولذلك األمري يقول هذا الكالم 
هذه  - فلُيقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان -هم شيعة الدجال من ُهم؟ 

صفحات من برنامج الدجال ومرَّ علينا فـي يوم أمس أن إبليس ومردته وأصحابه يـحضرون مـجلس معاوية 
أراد أن يقاتل شيعة الدجال من  -وهو يكتب كتاباً إلـى سيد األوصياء بـمشورة  من وزيرِه َعَمر بن العاص 

فلُيقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان إنَّ من َلقَي اهلل مؤمنًا بأن عثمان قُِتل 
وال يُدرُك الدجال، فقال رجل: يا أمير الـمؤمنين  -مكتوب:  - مظلومًا لقَي اهلل عزَّ وجل ساخطًا عليه

وال يُدرك الدجال يبدو أن نقصًا فـي الرواية وهذا النقص يتضح من بقية الرواية أو  - فإن مات قبل ذلك
أن هذه الال أضيفت إلـى الرواية ُحِشرت فـي الرواية، إما أنه والبد أن يُدرك الدجال أو وأن الال زائدة 

 - ن فإن مات قبل ذلكفقال رجل: يا أمير الـمؤمني -ويُدرك الدجال ألن آخر الرواية يبني هذا الـمعنـى 
يعنـي إن مات قبل أن يدركه، معنـى أن الال زائدة إما تـحريفًا وإما تصحيفاً، تصحيفًا يعنـي اشتباه، خطأ 

قال:  -قبل أن يدرك الدجال  - فقال رجل: يا أمير الـمؤمنين فإن مات قبل ذلك -أضيفت خطًأ 
حتـى  -قطعًا هنا الال ال معنـى لـها  - يؤمن بهحتـى ال  -أيضًا موضوعة ال  - فيُبَعُث من قبرِه حتـى
ألن واضح الرواية ليست فـي مقام الـمدح فـي مقام الذم، فالواضح أن الال األولـى  - يؤمن به وإن رَِغَم أنفه

والبد أن يُدرك الدجال، فقال رجٌل: يا أمير  -والال الثانية ُحِشرت حشراً تـحريفاً أُدِخلت فـي هذه الرواية 
 مؤمنين فإن مات قبل ذلك؟ قال: فيُبَعث من قبرِه حتـى يؤمن بِه وإن رَِغَم أنفه.الـ

قال أبو جعفر  عليه السالم: يا جابر ألزم األرض وال تـحرك يدًا وال رجاًل حتـى الرواية: عن جابر  قال: 
إلمام يـحدث ا - ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها أولـها اختالُف بين العباس وما أراك ُتدرك ذلك

أولـها اختالُف بين العباس وما أراك ُتدرك ذلك ولكن َحدِّث به من  -جابراً وهو جابر بن يزيد الـجعفي 
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بعدي عنـي ومناد  يُنادي من السماء ويـجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وتـخسف قريٌة من 
رقٌة تـمرُق من ناحية الُترك قرى الشام تسمى الـجابية وتسقط طائفٌة من مسجد دمشق األيـمن وما

ويعقبها هرُج الروم وسُيقِبل إخوان الُترك حتـى ينزلوا الـجزيرة وَسُتقِبُل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة 
فتلك السنة يا جابر اختالٌف كثير فـي كل أرض  من ناحية الـمغرب فأول أرض الـمغرب أرض الشام 

األصهب وراية األبقع وراية السفياني فيلتقي السفياني يـختلفون عند ذلك على ثالث رايات راية 
باألبقع فيقتتلون ويقتلُه السفياني ومن معُه ويقتل األصهب ثُمَّ ال يكوُن له هـمة إال اإلقباُل نـحو 
العراق ويـمر جيشُه بقرقيسا فيقتتلون بها فُيقتل من الـجبارين مئُة ألف ويبعُث السفيانُي جيشًا إلـى 

وعدتهم سبعون ألفًا فُيصيبون من أهل الكوفة قتالً  -روع أموي لقتل شيعة أهل البيت مش - الكوفة
الـمشروع السياسي العسكري  - وصلبًا وسبيًا فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من ِقَبل خراسان

 فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من قبل خراسان -بسرعة  - تطوي الـمنازل طيًا حثيثاً  -الشيعي 
هذه العبارة تطوي الـمنازل طيًا حثيثًا إما أن اإلمام يريد أن ُيشري بأن جيش  - تطوي الـمنازل طيًا حثيثاً 

الـخراسانـي يأتـي ُمسرعًا إلنقاذ أهل الكوفة إلنقاذ الشيعة فـي الكوفة أو أن اإلمام يريد أن يشري إلـى طبيعة 
ئل العسكرية التـي تطوي الـمنازل طيًا حثيثًا تتحرك اآلالت التـي يتحركون عليها يعنـي السيارات الوسا

بسرعة، فالعبارة إما اإلشارة فيها إلـى أن الـخراسانـي وصف للخراسانـي، لكيفية حركة السفيانـي وحركة 
 الـخراسانـي، والسفيانـي يقتل فـي الكوفة والـخراسانـي جاء مسرعاً لنجدة أهل الكوفة، ألن الروايات قالت: 

عملية إبادة لذلك يأتـي الـخراسانـي مسرعاً، أو قد تكون  - ن من أهل الكوفة قتاًل وصلبًا وسبياً فُيصيبو 
فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت  -هي وصف لآلليات وللوسائل التـي يتحرك بـها جيٌش الـخراسانـي 

 فٌر من أصحاب القائمن -مع القوات الـخراسانية  - من قبل خراسان تطوي الـمنازل طيًا حثيثًا ومعهم
ألن جيش الـخراسانـي فيه من قادِة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ومن خواص أصحابِه ومع ذلك فإن  -

 الراية األهدى هي راية اليمانـي. 
سألُت أبا جعفر  عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسيفاني حتـى يـخرج الرواية عن جابر  الـجعفي قال: 

حتـى  -الشيصبانـي نسبٌة إلـى الشيصبان والشيصبان هو أسٌم من أسـماء الشيطان  - قبله الشيصباني
يـخرج قبلُه الشيصباني، يـخرُج بأرض كوفان ينبُع كما ينبُع الـماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك 

ذه الرواية البعض فسَّر هذه الرواية بالزرقاوي وأمثال الزرقاوي، ربـما تنطبق ه - السفياني وخروج القائم
على الزرقاوي وعلى الوضع الـموجود بشكل  عام، على وضع القاعدة ووضع اإلرهابيني فـي العراق ووضع 

 الـمد األموي فـي العراق ووضع النواصب فـي العراق والذي جرى فـي العراق. 
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جة صلوات اهلل الـمد السفيانـي واضح فـي العراق ووصل إىل الذروة فـي هذا الزمان منذ غيبة اإلمام احل
وسالمه عليه العراق تعرض إلـى حـمالت إبادة، حينما أقول العراق تعرض يعنـي شيعة العراق، شيعة العراق 
عرب التأريخ تعرضوا إلـى حـمالت إبادة، لكن فـي زمان الغيبة لـم يكن هناك إباحة للدم الشيعي كاإلباحة 

والـمد الناصبـي، الـمد األموي والـمد الناصبـي فـي العراق  التـي حدثت فـي هذه الفرتة فـي فرتة الـمد األموي
بلغ الذورة، قد تسألنـي كيف؟ الـجواب واضح فـي سامراء، يعنـي لو كان األئمُة فـي سامراء أحياء لو كان 
 اإلمام الـهادي لو كان اإلمام العسكري لو كان اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه أال يقتلونـهم هؤالء
النواصب؟! عملية التفجري التـي حدثت فـي سامراء هي العنوان األوضح فـي بلوغ الـمد األموي والـمد 
الناصبـي فـي العراق إلـى الذروة، ومثُل هذا الـمد بـهذه الدرجة لـم يكن قد مرَّ فـي تأريخ العراق، لذلك 

حدث عن مد  ناصبـي وهذا الـمد الناصبـي الرواية بغض النظر عن تطبيقها على فالن أو غري فالن، الرواية تت
 من هم الوفد؟  - فيقتل وفدكم -من جـملة ما يفعلُه أن يقتل زوار أهل البيت 

الوفد هم الزوار كما فـي أحاديث النبـي صلى اهلل عليه وآله وسلم: الـحاُج والـمعتمر وفُد اهلل، الـحاج 
واية، ألنـهم جاءوا إلـى زيارة بيت اهلل فهم وفُد اهلل، والقادمون والـمعتمر وفَد اهلل فـي رواية ، وفُد اهلل فـي ر 

سألُت أبا جعفر   -إلـى زيارة الـحسنِي فهم وفُد الـحسني وهم وفُد أهل البيت وهم وفُد شيعة أهل البيت 
عليه السالم عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسيفاني حتـى يـخرج قبله الشيصباني، يـخرُج بأرض  

يعنـي ليس له أصل فـي العراق، هذه الـمجاميع التـي أتـحفتنا بـها البالُد  - ينبُع كما ينبُع الـماءكوفان 
العربية والبالد اإلسالمية الـمشبعة بعداء أهل البيت أتـحفت العراق وأتـحفت شيعة العراق بـهذه احليوانات 

اء يعنـي ليس لـهم جذور ليس لـهم أصول والوحوش الكاسرة التـي دخلت إلـى العراق فنبعوا كما ينبع الـم
يـخرُج بأرض كوفان ينبُع كما ينبُع الـماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني  -فـي هذه األرض 

السفيانـي كما قلت عنواٌن للمشروع األموي الـمعادي والـمناصب ألهل البيت وفـي هذا  - وخروج القائم
متنا صلوات اهلل وسالمه عليهم: إنََّك ال تـجد أحداً فـي الناس يقول أنـي الزمان يُناصب شيعتهم كما قال أئ

أبغض ُمـَحمَّداً وآل ُمـَحمَّد إنـما الناصب من نصب العداء لكم يا شيعة أهل البيت وهو يعلم أنكم تتولونا 
ت، مقدمات وتتربون من أعداءنا، أعتقد أن الـمالمح واضحة للسفيانـي ولكن السفيان البد له من مقدما

السفيانـي هو الربنامج األموي الـمشروع األموي الذي ينتشُر هنا وهناك، أنت أذهب إلـى التلفزيون وقّلب 
بالكنرتول الرموت كنرتول قـَلِّب القنوات الفضائية خصوصًا التـي يقال لـها إسالمية لرتى مالمح الـمشروع 

ية القنوات التـي تُناصُب العداء ألهل البيت تلمح األموي واضحًة جدًا وجليًة جدًا فـي القنوات الفضائ
الـمشروع األموي واضحًا جداً، أنظر إلـى العراق وما يـجري على شيعة العراق فإنَّك ستلمُح الـمشروع 
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الناصبـي، أنظر إلـى البحرين وما يـجري على شيعة البحرين فإنك ستلمُح الـمشروع الناصبـي، أنظر إلـى 
لى شيعة لبنان وهذا الـحصار العالـمي على شيعة لبنان، أنظر وأنظر فـي كل جهة  يقطنها لبنان وما يـجري ع

 شيعة أهل البيت ستجد الـمشروع السفيانـي والـمشروع األموي. 
إذًا هناك مشاريع متحركة هناك مشروع الدجال هناك مشروع الـخراسانـي وهناك مشروع السفيانـي، قد 

ذه األوصاف الـمحددة وبـهذه األوصاف التـي حددت االسم والَنَسَب والشكَل يكون السفيانـُي شخصًا بـه
والوجه والبدن وغري ذلك، لكن السفيانـي إنـما هو عنواٌن وهو خالصٌة ووالدٌة شرعية لـمشروع  أموي يتحرك 

هو وليٌد هنا وهناك، نفس الوليد إذا كان السفيانـي شخصًا حقيقيًا بـهذه الـمواصفات التـي ذُكرت هذا 
لقانون ولـمشروع ولساحة  تتحرُك اليوم فيما بيننا، إذاً هناك حركٌة وهناك نشاٌط تـحت عنوان الدجال وهناك 
حركٌة وهناك نشاٌط تـحت عنوان الـخراسانـي، وهناك حركٌة وهناك نشاٌط تـحت عنوان السفياين وإذا أردنا 

مشاريع تتحرك وبسرعة  فائقة، بقية الـحديث تأتينا إن أن ندقق فـي واقعنا وعلى األرض فإننا سنجُد هذه الـ
شاء اهلل فـي حلقة يوم غد وهي الـحلقُة األخرية التـي أجـمُع فيها خالصة الكالم من كل ما تقدم فـي 
الـحلقات الـماضية ومن كل ما سيأتـي فـي هذه الـحلقة أيضاً، الـخالصة والزبدُة تأتينا فـي حلقة يوم غد 

األخرية من مـجموعِة حلقات برنامج الـحجة بن الـحسن العسكري التـي هي فـي جواب  وهي الـحلقة
سؤال: هل نـحُن فـي عصر الظهور أم فـي عصر  غريه، إذًا صارت عندنا صورة ومالمح واضحة عن 

ر من الـمشروع السفيانـي وال أعتقد أننا بـحاجة إلـى حديث  أكثر من ذلك، إذا أردنا أن نتحدث حديثاً أكث
 ذلك فإننـي سأذهب إلـى نـهج البالغة الشريف. 

فـي نـهج البالغة تـحدث أمري الـمؤمنني بنحو  صريح  وواضح  جداً يتجلى من كلماتِه أن السفيانـي فـي هذا 
العصر وليس فـي عصر  كان قريبًا مثاًل من زمان أمري الـمؤمنني كما ذهب بعض الُشرَّاح لشرح كالم سيد 

ي أن الـحديث عن معاوية، ماذا يقول أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه؟ فـي الـخطبة األوصياء فـ
 الـحادية بعد الـمئة ماذا يقول؟ يقول: 

أمري الـمؤمنني  - وال يستهوينكم عصياني -ِشقاقي يعنـي خالفـي  - أيُّها الناس ال يـجرمنكم ِشقاقي
أموي فـي وسط  هو وسط  دجالـي من نتاج السقيفة حني أراد  عاَش فـي وسط  فـي الكوفة آنذاك فـي وسط  

أيُّها  -أن يـمنعهم من صالة الرتاويح الصالة البدعة التـي ابتدعها ُعمر بن الـخطاب تصايـحـوا واسنة ُعمراه 
حينما   - الناس ال يـجرمنكم ِشقاقي وال يستهوينكم عصياني وال تتراموا باألبصاِر عندما تسمعونُه منـي

وال تتراموا باألبصاِر عندما  -ان يعلمهم يـخطب فيهم يتغامزون فيما بينهم هـمزًا ولـمزًا واستهزاءًا به ك
تسمعونُه منـي فوالذي فلق الـحّب وبرأ الَنَسم إنَّ الذي أنبئكم بِه عن النبـي األُمي صلى اهلل عليه وآله 
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ما كذب الـُمبَـلِّغ وال َجِهَل السامع  -السامع هو الـمبلغ النيب و  - ما كذب الـُمبَـلِّغ وال َجِهَل السامع
يعنـي أن راياتِه وصلت إلـى  - لكأني أنظُر إلـى ضليِّل  قد نعَق بالشام وفحص براياتِه فـي ضواحي كوفان

فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثُقلت فـي األرض وطأتُه عّضت الفتنة أبنائها بأنيابها  -الكوفة 
وليس بعيدًا أنه يتحدث عن حزب البعث وعن اآلالم والـمظالـم والـمآسي  - مواجهاوماجت الـحرب بأ

 -ِضليِّل ُمبالغ فـي الضاللة  - لكأني أنظُر إلـى ِضليِّل   -والكوارث التـي ارتكبها البعثيون فـي شيعة العراق 
 - ضواحي كوفانوَفَحَص براياتِه فـي  -يعنـي حني تأسس حزب البعث فـي الشام  - قد نعق بالشام

فـي ضواحي كوفان فإذا فغرت فاغرته واشتدت  -يعنـي أن رايات هذا الفكر وصلت إلـى العراق 
واشتدت شكيمته وثُقلت في األرض وطأتُه عضت الفتنة  -فغرت فاغرته يعنـي فتح فاه  - شكيمته

أيام سوداء  - كلوحهاوبدأ من األيام   -فـي كل يوم حرب  - أبنائها بأنيابها وماجت الـحرب بأمواجها
وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت  -بالنسبة له هو  - ومن الليالـي كدوحها، فإذا أينع زرعه -

وهنا تالحظون  - بوارقه ُعقدت رايات الِفَتن الـمعِضلة وأقبلن كالليل الـُمظِلم والبحر الـملتطم هذا
يس فـي زمان معاوية كما شرح الشراح هذا ل - هذا وكم يـخرق الكوفة من قاصف -الوصف الدقيق 

القاصف هو الرعد، الرعد  - هذا وكم يـخرق الكوفة من قاصف -ذلك، يـخرق اخرتاق، هناك اخرتاق 
هذا النوع القاصُف العاصف هذا النوع من التعبري والنوع من  - ويـمُر عليها من عاصف -القوي الشديد 

هذا وكم يخرق الكوفة من  -ـمدفعية األسلحة الـحديثة الوصف ال يصدُق إال فـي زماننا الصواريخ ال
وعن قليل  تلتُف القرون  -وقد مرَّ ذلك على الكوفة فـي زمن البعثيني  - قاصف ويـمُر عليها من عاصف

 بالقرون وُيحَصُد القائم وُيحَطُم الـمحصود.
د الـمئة وهو يشري إلـى اإلمام الـحجة فـي نفس االتـجاه وكأنه إتـمام ِلما تقدم، الـخطبة الثامنة والثالثون بع

يعطف الـهوى على الـهدى إذا عطفوا الـهدى على الـهوى ويعطُف الرأي على القرآن إذا عليه السالم: 
وُتخِرُج له األرُض أفاليذ   -إلـى آخر ما يقول صلوات اهلل وسالمه عليه:  - عطفوا القرآن على الرأي

يتحدُث  - فُيريكم كيف عدُل السيرة وُيحيي ميت الكتاب والسنةكبدها وتلقي إليه ِسلمًا مقاليدها 
 كأني به قد نعَق بالشام وفحص براياتِه فـي ضواحي كوفان -عن اإلمام الـحجة ثُـم يشري إلـى السفيانـي: 

كأني به قد نعَق  -الكالم إذًا الـموجود فـي تلك الـخطبة هو نفس الكالم الـموجود فـي هذه الـخطبة  -
الَضروس الناقة التـي تكون  - ام وفحص براياتِه فـي ضواحي كوفان فعطَف عليها عطف الَضروسبالش

فرش  - فعطَف عليها عطف الَضروس وفرَش األرض بالرؤوس قد فغرت فاغرته -سيئة األخالق 
وبالـجثث األرض بالرؤوس باإلعدامات وبتعبري أدق بالـمقابر الـجماعية، الـمقابر الـجماعية فُرشت بالرؤوس 
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فعطَف عليها عطف الَضروس وفرَش األرض بالرؤوس قد فغرت فاغرته وثـَُقلت باألرض وطأته بعيد  -
وهذا هو  - الـجولة عظيم الصولة واهلِل لُيشردنَُّكم فـي أطراف األرض حتى ال يبقى منكم إال قليل

ردنَُّكم فـي أطراف األرض حتى واهلِل لُيش -التشريد الكبري الذي حدث فـي زمن البعثيني وفـي زمن صدام 
 ال يبقى منكم إال قليل كالـُكحِل فـي العين فال تزالون كذلك حتى تؤوب إلـى العرب عوازب أحالمها

 – حتى تؤوَب إلـى العرب عوازب أحالمها وتـخلع العرب أعنتها -وإذا نذهب إلـى روايات أخرى  -
 وها هي العرب بدأت تـخلع أعنتها. 

حتى تؤوب إلـى العرب عوازب ى فـي كلمات أخرى لسيد األوصياء فـي ُخَطب أخرى: فـي روايات أخر 
حتى تؤوب إلـى  -خلعت العرب أعنتها بدأت الدول شيئًا فشيئًا  - أحالمها وتـخلع العرب أعنتها

 - فالزموا الُسنن القائمة واآلثار البينة -متـى؟ حينما تـخلع العرب أعنتها  - العرب عوازب أحالمها
 إلـى آخر كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه. 

تالحظون الـمعانـي الـموجودة فـي هذه الـخطبة وفـي الـخطبة السابقة كلها تتحدث عن أجواء عصرنا عن 
الـمشروع السفيانـي عن الـمشروع األموي، أنا هنا ال أريد أن أطبق هذا العنوان أصاًل األمري فـي الـخطبتني 

، ما تـحدث عن شخص  أسـ مُه السفيانـي وإنـما تـحدث عن ِضليِّل  ينعق بالشام، عن عنوان  لـمشروع  أموي 
كأني به قد  -مشروع  وصفُه بأن الذي يقودُه أو يتحدث عنه أو يتحدث به هو ِضليٌِّل ينعق فـي الشام 

إلـى كلمتِه مع  وهذا التعبري تعبري نعق كأنه يريد أن يشري  - نعق بالشام وفحص براياتِه فـي ضواحي كوفان
كأن   - يا كميل، الناس ثالثة فعالـٌِم رباني وُمتَعلٌِّم على سبيل النجاة وهـمٌج رعاع أتباع كل ناعقكميل: 

العالـِم الربانـي هو  - فعالـٌِم رباني وُمتَعلٌِّم على سبيل النجاة -األمري يريد أن يشري إلـى هذه الـحقيقة 
ِه، إذا أُطلقت على بعض العلماء بعض الفقهاء بعض العرفاء هذا إطالق اإلمام الـمعصوم وال ُتطلق على غري 

مـجازي، ألن األئمة هم قالوا: نـحُن العلماء وشيعتنا الـمتعلمون، غاية ما نصُل إليه، غاية ما يصل إليه 
الـٌِم شيعة أهل البيت أن يكونوا متعلمني، هذا التقسيم الذي قّسمه سيُد األوصياء لكميل والناس ثالثة فع

ربانـي يعنـي اإلمام الـمعصوم، ومتعلٌم على سبيل نـجاة هؤالء الشيعة على اختالف مراتبهم العلمية، وهـمٌج 
 رعاع هؤالء من هم؟ 

أتباُع كل ناعق، وهذا الِضلّيل الذي ينعق هذا الِضلّيل األموي ليس مقصودًا بشخص  واحد هذا الِضلّيل 
لذي يبُث الصوت األموي الذي يرفُع النداء األموي، تارًة يُـموَُّه هذا األموي الذي يـحمُل الفكر األموي ا

النداء األموي بصبغة  شيعية كما مرَّ علينا وأخرى يُطلق صريـحًا واضحًا وهذه صفحاٌت من مشروع 
الدجال، أعتقد أن الـمالمح العامة لـمشروع السفيانـي وهو مصداٌق واضح من مصاديق مشروع الدجال 
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 ارت واضحة وبينة وجلية. الكبري ص
بقي عندنا عنوان اليمانـي، اليمانـي هو الـمشروع الشيعي العقائدُي القوي، لكن الروايات ما بينت لنا من 
هو هذا الذي يقود هذا الـمشروع، لـم تـحدد لنا أوصافُه نسبُه ما يُذكر فـي بعض الكتب من أن أسـمه 

نـي بأن أسـمه حسن أو حسني، رواية تقول بأنه َمِلٌك فـي حسن أو حسني الروايات ما تـحدثت عن اليما
صنعاء أسـمُه حسن أو حسني، الذين يشرحون أحاديث زمن الظهور يأتون بـهذه الرواية يطبقونـها على 
اليمانـي وإال روايات اليمانـي أصاًل خليٌة من األوصاف الـجسدية ومن األسـماء واألنساب، روايات اليمانـي 

ها أنه يُقِبُل من اليمن وأن رايتُه أهدى الرايات وأنه يـجُب على الـجميع أن ينصروه وأن يقفوا معه غاية ما في
هذا كل ما فـي الـحديث عن اليمانـي، لكن هناك روايٌة جـميلة تـحدثنا عن طبيعة مشروع اليمانـي بشكل  

ة قال: ذُِكر عند أبي عبد اهلل عن عبيد بن زرار  -واضح، الرواية هذه تقول، فـي غيبة الشيخ النعماين 
كاسر عينِه، كاسر عني   - عليه السالم السفياني فقال: أنى يـخرج ذلك ولـم يـخرج كاسُر عينِه بصنعاء

ذُِكر عند أبي عبد اهلل عليه السالم السفياني فقال: أنى يـخرج ذلك ولـم  -السفيانـي هو اليمانـي 
 تشري إلـى أمرين:هذه الرواية  - يـخرج كاسُر عينِه بصنعاء

األمر األول أن زمان اليمانـي وزمان السفيانـي متقاربان، واألمر اآلخر أن الرقم األول الـمضاد للسفيانـي هو 
هذا  - أنى يـخرج ذلك ولـم يـخرج كاسُر عينِه بصنعاء -اليمانـي ولذلك اإلمام يعرب عنه كاسر عينِه 

العقائدي الصريح الواضح الذي ليس فيه مـجامالت، لذلك  يكشُف عن أن الـمشروع اليمانـي هو الـمشروع
راية الـخراسانـي ما وصفت بأنـها هي الراية األهدى، راية الـخراسانـي من رايات الـهدى من الرايات 
الـمهتدية ولكن الراية األهدى هي راية اليمانـي، السبب أن مشروع الـخراسانـي مشروٌع سياسي وعسكري 

سية والـمشاريع العسكرية مشاريع تـحتاج إلـى دبلوماسية معينة تـحتاج إلـى شرائط معينة والـمشاريع السيا
يدخل فيها أُناس من اختصاصات معينة قد ال يـحملون العقيدة الواضحة والصريـحة، بينما مشروع اليمانـي 

ذلك حينما نقرأ فـي الذي ُعربِّ عنه بأنه أهدى الرايات يبدو أنه مشروٌع عقائدٌي واضٌح صريٌح جلي، ول
 الروايات التـي تتحدث مثالً عن اليمانـي:

وتشتت أمرهم حتى يـخرج عليهم الـخراساني  -الـحديث عن الـُملك العباسي  - وتشتت أمرهم
الـُملك العباسي فـي العراق ال يشرتط أن يكون منتمياً إلـى بنـي العباس، هذه عناوين تتحدث  - والسفياني

 -ألن الكالم كان، الرواية طويلة تتحدث عن الـُملك العباسي  - وتشتت أمرهم -عن سياسة ومنهج 
وهذا  -يعين الـخراسانـي  - وتشتت أمرهم حتى يـخرج عليهم الـخراساني والسفياني هذا من الـمشرق

ت  يعنـي السفيانـي، فالسفيانـي آت  من الشام والشام تقع فـي غرب العراق والـخراسانـي آ - من الـمغرب
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حتى يـخرج عليهم الـخراساني والسفياني هذا من الـمشرق وهذا  -من إيران وإيران تقع شرق العراق 
هذا  -الرواية طويلة مرويٌة عن أبـي بصري  عن أبـي جعفر  الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه  - من الـمغرب

هذا من هنا وهذا  -سباق فرسي  - من الـمشرق وهذا من الـمغرب يستبقان إلـى الكوفة كفرسي رهان
ليس الـمراد كما قلت بنـي العباس  - على أيديهما -بنـي العباس  - من هنا حتـى يكون هالُك بنـي فالن

حتـى يكون هالُك بنـي فالن على أيديهما أما إنهما ال  -بالضرورة االنتماء إلـى العباس بن عبد الـمطلب 
ثُمَّ قال عليه السالم: خروج  -يعنـي السفيانـي فـي جانب والـخراسانـي فـي جانب  - يُبقون منهم أحداً 

الـمراد خروجهم إلـى  - السفياني واليماني والـخراساني فـي سنة  واحدة  فـي شهر  واحد  فـي يوم  واحد  
خروج السفياني  -قتُه العراق وإال ليس الـمراد خروجهم يعنـي بروز أسـمائهم كل واحد له برنامـجه وله طري

واليماني والـخراساني فـي سنة  واحدة  فـي شهر  واحد  فـي يوم  واحد  ونظاٌم كنظام الـخرز يتبُع بعضُه 
هذا يعنـي أنـهم يـملكون قدرًة ويـملكون جـموعاً  - بعضًا فيكون البأُس من كل وجه ويٌل لـمن ناواهم

الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى ألنه وليس فـي  -ويـملكون ُخططًا واضحة وصريـحة 
يدعو إلـى صاحبكم يدعو بشكل  صريح وواضح، برنامـجُه برنامٌج مهدوي يدعو  - يدعو إلـى صاحبكم

فإذا خرج اليماني َحُرم بيع السالح على الناس وكل مسلم فإذا خرج اليماني  -إلـى إمام زماننا 
أن يلتوي عليه يعنـي أن يـخرج عن  - يـحل لـمسلم  أن يلتوي عليه فانهض إليه فإن رايته راية هدى وال

والطريق  - ألنه يدعو إلـى الـحق وإلـى طريق  مستقيم   -ِلماذا؟  - فمن فعل فهو من أهل النار -طاعتِه 
 الـمستقيم عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليه. 
د اهلل صلوات اهلل عليه: َلمَّا خرج طاِلُب عن هشام عن أبي عبلذلك نـحُن مثاًل نـجد فـي رواية  أخرى: 

طالب الـحق يعنـي الذين خرجوا  - الـحق قيل ألبي عبد اهلل عليه السالم ترجو أن يكون هذا اليماني؟
َلمَّا  -يـحملون السالح ضد الـحكم ضد الُسلطة ُيسمون خوارج، ُيسمون بطالب الـحق وأمثال ذلك 

 ترجو أن يكون هذا اليماني؟ فقال: ال، اليماني يتولـى عليًَّا أو خرج طاِلُب الـحق قيل ألبي عبد اهلل
إذًا أوضُح نص  من النصوص فـي قضية اليماين نٌص منقوٌل عن إمامنا  - يتوالى عليًَّا وهذا يبرأ منه
خروج الثالثة الـخراساني والسفياني واليماني فـي سنة  واحدة  فـي شهر  واحد  الصادق وهو هذا النص: 

وهذه الرواية التـي قرأتـها على  - ي يوم  واحد  وليس فيها رايٌة بأهدى من راية اليماني يهدي إلـى الـحقفـ
فإن رايتُه رايُة ُهدًى وال يـحل لـمسلم  أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار ألنه مسامعكم: 

وايات أن شخصية اليمانـي لن لكن الذي يبدو من خالل الر  - يدعو إلـى الـحق وإلـى طريق  مستقيم  
تتجلى ولن تتضح إال فـي زمن  قريب  جداً من زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه ربـما فـي أقل من 
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سنة، يعنـي حني يـخرُج السفيانـي من الشام إلـى العراق يـخرج اليمانـُي من اليمِن إلـى العراق هكذا تقول 
بل قليل فـي سنة  واحدة أن خروجهم الـخراسانـي، السفيانـي، اليمانـي فـي سنة  الروايات، مرت علينا الرواية ق

واحدة فـي شهر  واحد فـي يوم  واحد، هذا يبني لنا بأن هذه الشخصية وهذا الربنامج لن تتضح خطوطه 
روع قبل فرتة  بعيدة من زمان ظهور إمامنا ليس كمشروع الـخراسانـي وليس كمشروع الدجال وليس كالـمش

 األموي الذي بدأت معالـمه فـي كل زاوية  من زوايا حياتنا. 
تقريبًا هذه أهم العناوين وأهم الـمشاريع وأهم الشخصيات التـي تـحدثت عنها الروايات الشريفة فـي أجواء 

 ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، هذه الـجهة الثانية من جهات البحث تـمَّ الكالم فيها.
جهة الثالثة التـي أريد أن أتناولـها فـي هذه الـحلقة، اآلن تقدم الكالم فـي الـمستخرجات الـجفرية وتقدم الـ

الكالم أيضًا فـي األحاديث الـمعصومية الشريفة، الـجهة الثالثة التـي أريد أن أتـحدث عنها ما يـمكن أن 
ماع العقُل الـجمعي، هناك العقُل الفردي أصطلح عليِه بالوجدان الـجمعي، أليس يصطلحون فـي علم االجت

وهناك العقل الـجمعي، العقل الفردي هو عقُل كل شخص  عقُل كل فرد ، العقل الـجمعي هو عقل 
الـمجموعة، والـمراد من العقل الـجمعي هو ما تفكر به الـمجموعة إن كان فـي الظرف االعتيادي من قبيل 

ـي ظرف  خاص كظرف الـحرب أو ظرف األزمات، حينما تـجتمع األعراف والقواعد االجتماعية أو كان ف
 مـجموعة من الناس لتخطط ألمر  ما، بالنتيجة هناك عقٌل فردي أو فردانـي وهناك عقٌل جـمعي. 

مثل ما يـملك الـمجتمع العقل الـجمعي يـملك أيضًا الوجدان الـجمعي، الـمجتمع البشري صحيح هو 
ة من الناس لكن بالنتيجة عقل هذا الـمجتمع هو نتاج لـمجموع عقول يتألف من أفراد من أعداد كثري 

األفراد ووجدان هذا الـمجتمع هو نتاج لـمجموع وجدان األفراد، فهناك الوجدان الـجمعي، الوجدان 
الـجمعي يكون على نـحوين: هناك الوجدان الـجمعي عند كل بنـي البشر على اختالف مشاربـهم وأذواقهم 

داُن الـجمعي عند الـمؤمنني، حني أقول الـمؤمنون الـمراد أشياُع أهل البيت صلوات اهلل وسالمه وهناك الوج
عليهم أجـمعني، اإليـمان هو والية عليٍّ وتعريف اإليـمان بغري هذا التعريف جاء به الناس من عند أنفسهم، 

يف، والنبـي ترك لنا الكتاب والعرتة، ألن النبـي صلى اهلل عليه وآله هو الذي َعرََّف اإليـمان بـهذا التعر 
الكتاب والعرتة كالهـما َعرَّفا اإليـمان بوالية عليِّ بن أبـي طالب صلوات اهلل وسالمه عليه ولست بصدد 
الـحديث عن هذه الـمسألة حني أقول الـمؤمنون، الـمؤمنون بوالية عليٍّ والذي ال يؤمن بوالية عليٍّ فهو 

 هذه الربقة. خارج هذه الدائرة وخارج 
هناك الوجدان الـجمعي فـي دائرة الناس وهناك الوجدان الـجمعي فـي دائرة الـمؤمنني فـي دائرة أهل اإلميان 
إما أٌخ لك فـي الدين أو نظرٌي لك فـي الـخلق كما قال سيُد األوصياء: الناس صنفان إما أٌخ لك فـي الدين 

رٌي لك فـي الـخلق، فهناك الوجدان الـجمعي العام البشري وهم إخوة اإليـمان أولياء أهل البيت وإما نظ
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اإلنسانـي وهناك الوجدان الـجمعي اإليـمانـي، إذًا نـحُن نـملك هنا نـحوين من الوجدان الـجمعي، الوجدان 
الـجمعي اإلنسانـي والوجدان الـجمعي اإليـمانـي، الناس صنفان إما أٌخ لك فـي الدين أو نظرٌي لك فـي 

، ولذلك الـخطاب القرآنـي نـجد اآلن إذا أردنا أن نرجع إلـى القرآن ونتصفح آيات الكتاب الكريـم الـخلق
مرًة نـجد الـخطاب يا أيها الناس ربـما فـي عشرين آية أو أكثر من ذلك جاء الـخطاب والـحديث مع الناس 

ـخطاب فـي تسعني أو أكثر من ذلك، يا أيها الناس، ومرًة يكون الـخطاب يا أيها الذين آمنوا، ربـما جاء ال
يا أيها الذين آمنوا هناك خطاب، يا أيها الناس هناك خطاب يا أيها الذين آمنوا، هناك خطاب يـخاطب 
الوجدان الـجمعي اإلنسانـي وهناك خطاب يـخاطب الوجدان الـجمعي اإليـمانـي، وهذان الوجدانان يلتقيان 

فـي الـجهة اإلنسانية فإن الـمؤمنني هم بشٌر كبقية البشر ويـختلفان فـي جهة ويـختلفان فـي جهة، يلتقيان 
فـي أي جهة؟ فـي جهة ما يـحملُه عقُل الـمؤمن من معطيات على أساس هذه الـمعطيات يتكون وجدانه، 

 إلـى أي جهة  أريد أن أشري؟ 
الوجدان البشري يتحرك فـي الوجدان البشري يأتـي من جذر  اهلل سبحانه وتعالـى خلقُه فـي هذا اإلنسان، 

دائرة األمل، اإلنسان يـحمل األمل ومن دون األمل ال يـمكن أن تستمر حياة الناس واألمل له مراتب فـي 
حياة الناس، هناك األمل الذي تـمتد جذوره إلـى عقل اإلنسان يـمكن أن أسـميه باألمل العقلي، يعنـي 

ب الـماء؟ ألنه يأمل أن يسد عطشُه فـي هذا الـماء، لو لـم مثاًل: اآلن اإلنسان حينما يعطش ِلماذا يشر 
يأمل بأنه يسد عطشُه بالـماء َلما تـحرك باتـجاه الـماء وشربه، ِلماذا لـم يتحرك باتـجاه الرتاب مثاًل؟ ِلماذا 

و أنه يعلم لـم يتحرك باتـجاه مثاًل قنينة فيها دواء، هو عطشان يريد الـماء، ِلماذا تـحرك باتـجاه الـماء؟ ل
مثاًل بأن هذا الـماء الـموجود فـي اآلنية الفالنية بأنه ماٌء مسموم سيتحرك باتـجاهِه؟ أبداً ألنه يعلم بأن هذا 
الـماء سيسبب موتُه، إنـما يعلم بأن هذا الـماء الذي يروي عطشه ويكون سبباً لدوام حياتِه يتحرك باتـجاهِه 

ـجاهِه يدفعُه العقل الـمزود بالتجربة وبالـمعلومات البديهية، فهناك وهكذا فـي كل شيء  يتحرك اإلنسان بات
األمل العقلي هو الذي يدفُع اإلنسان للحركة لتكميل نواقص حياتِه وهناك األمل الذي يكون فطرياً، األمل 

ات الفطري هذا األمل الذي يدفع اإلنسان للتعلق بالـحياة، األمل العقلي يدفُع اإلنسان للتعلق بـجزئي
 الـحياة بضرورات الـحياة أما هناك أمٌل عند اإلنسان يدفعُه ألي شيء ؟ 

يتشبث بالـحياة، يعنـي اإلنسان حتـى لو يقع فـي الـمهالك وما يـملك آليات كآلية الـماء لسد العطش أو 
لفطري آلية الطعام لسد الـجوع، إنسان مثاًل فـي وسط البحر ولكنه يـملك أماًل ذلك األمل هو األمل ا

وباألمل الفطري تدوم حياة اإلنسان، وهناك أمٌل وهو األمل النفسي، األمل النفسي هذا األمل يصنعُه 
اإلنسان، اهلل سبحانه وتعالـى جعل عند اإلنسان قابلية على صناعة هذا األمل ولذلك حينما يقول النبـي 

؟ اإلنسان عنده قابلية نفسية على أن صلى اهلل عليه وآله تفاءلوا بالـخري تـجدوه، كيف يتفاءل اإلنسان
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اليسير ما يسرتـموه على أنفسكم والعسير يتفاءل على أن يصنع له أماًل، كما يقول صلى اهلل عليه وآله: 
، هناك أمور فـي الـحياة نـحُن نستطيع أن نيسرها بشكل  نفسي إلـى درجة  فـي ما عسرتـموه على أنفسكم

جاوز مشاكلُه يبدأ بِـُخداع نفسِه وفـي بعض األحيان أن اإلنسان يـخدع بعض األحيان اإلنسان ألجل أن يت
نفسه فـي شيء  َحَسن هذا أمٌر مطلوب لكن ال أن يـخدع نفسُه فـي طريق الـحق ولكن أن يـخدع نفسُه 
بأنه فـي ظرف  هو من أجـمل الظروف مع أنُه قد يكون هذا الظرف ظرف صعب على اإلنسان ولكنه 

 ويـَُقنُِّع نفسه بأن هذا الظرف ظرف مناسب له. يـخدُع نفسه 
فهناك إذًا األمل الذي تـمتد جذورُه إلـى العقل وإلـى التجربة وهناك األمل الذي تـمتد جذورُه إلـى الفطرة 
اإلنسانية وهناك األمل الذي يصطنعُه اإلنسان يصنعُه اإلنسان لدفع اآلالم الـمحيطة بِه لذلك مثاًل عندنا 

النصائح من جـملة الـمواعظ األخالقية والـمواعظ النفسية أن اإلنسان ال ينظر إلـى من فوقِه وإنـما من جـملة 
ينظر إلـى من تـحته من هو دونه، ألنه إذا نظر إلـى من فوقِه سوف يتعب سوف يفقد األمل لكن إذا نظر 

ًا هناك مرتبة أخرى من إلـى من دونِه سوف تصيبُه الراحة سوف تتفتح له أبواب األمل الصحيح وقطع
مراتب األمل وهو األمل اإليـمانـي، األمل اإليـمانـي هذا الـمعنـى الذي تـحدثت عنه أدعية أهل البيت 
صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني على سبيل الـمثال: ما جاء فـي مناجاة الراغبني، الراغبني الذين لـهم 

مل، ماذا نقرأ فـي مناجاة الراغبني الـمنقولة عن إمامنا السجاد الرغبة والراغبون هم اآلملون، الرغبة: األ
 صلوات اهلل وسالمه عليه؟ 

إلَـهي إن كاَن َقلَّ زادي فـي الـمسيِر إليك َفقد َحُسن ظَنـي بالتوكل عليك، وإن كاَن ُجرمي قد أخافنـي 
نـي لعقابك فقد آذننـي من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني باألمن من نقمتك، وإن كان ذنبـي قد َعَرض

ُحسن ثقتـي بثوابك، وإن أنامتنـي الغفلُة عن االستعداد للقائك فقد نبهتنـي الـمعرفة بكرمك وآالئك 
إلـى آخر  - وإن أوحش ما بينـي وبينَك فرُط العصيان والطغيان فقد آنسنـي بشرى الغفران والرضوان

بينـي وبينَك فرُط العصيان والطغيان فقد آنسنـي وإن أوحش ما  -الـمناجاة وهذه العبارة واضحة جداً: 
 بشرى الغفران والرضوان. 

 كذلك فـي الـمناجاة الشعبانية الـمنقولة عن سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه: 
الـجرم يـحكم على  - إلَـهي إن أخذتنـي بـجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتنـي بذنوبي أخذتك بـمغفرتك

إن أخذتنـي بـجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتنـي  -اليأس فمن أين يأتـي األمل؟ اإلنسان يسبب له 
حتـى لو أدخلتنـي النار وهذا  - بذنوبي أخذتك بـمغفرتك وإن أدخلتنـي النار أعلمُت أهلها إّني ُأِحبُّك

لي، إلـهي إن كان َصُغر فـي جنب طاعتك عملي فقد َكبـَُر فـي جنب رجائك أم -هو األمل اإليـمانـي 



 5ح  ملّف الظهور والجفر 

016 

  إلـهي كيف أنقلُب من عندك بالـخيبة مـحروماً وقد كان ُحسن ظنـي بـجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوماً.
َ لنا فـي آية  من آياتِه معنـى األمل، اآلية التـي جاءت فـي سورة الكهف الـمباركة اآلية  القرآن الكريـم بنيَّ

األجواء التـي جاءت مذكورة فـي مناجاة الراغبني  - الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{}الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ السادسة واألربعون: 

}الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ وفـي الـمناجاة الشعبانية تـجمعها هذه اآلية 

صالـحات مفسرة فـي روايات أهل البيت بوالية عليٍّ وآل علّي، والباقيات الباقيات ال رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً{
الصالـحات هي مظهر والية عليٍّ وآل علّي، ُكلُّ األعمال الصالـحة فـي الكتاب الكريـم هي أسـماءٌ وعناوين 

مال لوالية عليٍّ وآل علّي هي مظاهر، الباقيات الصالـحات عنواٌن لكل األعمال الصالـحة وكل األع
 الصالـحة فـي الكتاب الكريـم هي مظاهٌر لوالية عليٍّ وآل علّي لذلك اآلية ماذا قالت؟ 

الباقيات الصالـحات هي خرٌي ثوابًا ولكن جوهر  }وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً{
، األمل الـحقيقي فـي والية عليٍّ الباقيات الصالـحات هو خرٌي أماًل، جوهر الباقيا ت الصالـحات والية عليٍّ

صلوات اهلل وسالمه عليه وهو اإليـمان ونـحُن نتحدُث عن الوجدان اإليـمانـي، فهناك الوجداُن اإلنسانـي 
وهناك الوجداُن اإليـمانـي، حينما نبحُث فـي جنبات الوجدان اإليـمانـي نـجد أن الـمؤمنني وأن أولياء أهل 

لبيت تـهفو قلوبـهم إلمام زمانـهم وهناك إحساٌس وشعوٌر عاٌم فـي قلوب أولياء أهل البيت من أنـهم ا
يعيشون فـي عصر  قريب  من أيام ظهور إمامهم صلوات اهلل وسالمه عليه، هذا اإلحساس منشأُه من 

جُد الوجدان اإلنسانـي الذي الوجدان اإليـمانـي، أما الوجدان اإلنسانـي فإننا نتلمسُه بشكل  واضح، أيَن نـ
 يبحُث عن النهاية السعيدة ويبحُث عن األحداث األخرية فـي العالـم، على سبيل الـمثال: 

نـحُن إذا أردنا أن نلقي نظرة مثالً على الكتب الـموجودة فـي الـمكتبات، هذه نـماذج مثالً، هذا فـي الوسط 
ية العالـم هذا كتاب من الكتب الـحديث فيه عن أحداث السنـي، مثاًل هذا الكتاب أحداث النهاية ونـها

النهاية وعن نـهاية العالـم عن الدجال عن الـمهدي وعن كل الـمطالب األخرى، هذا كتاٌب آخر، هذا 
الكتاب ِلمحمد حسان، وهذا الكتاب ِلمحمد العريفي وهو نـهاية العالـم أشراط الساعة الصغرى والكربى 

ت، هذا كتاٌب آخر نـهاية البشرية فـي النصوص اإلسالمية لـهيثم هالل، هذه  مع صور وخرائط وتوضيحا
كلها فـي الوسط الـمخالف ألهل البيت، أتى أمر اهلل فال تستعجلوه من بابل إلـى بيت الـمقدس الدكتور 

ليوم الدين خالد الـحلو، رحلٌة إلـى الدار اآلخرة عبد الرحيم ماردينـي، القول الـمبني فـي األشراط الصغرى 
أيضًا يتحدث عن األحداث األخرية وعن الدجال والـمهدي أمني مـحمد جـمال الدين، حقيقة الـخرب فـي 
الـمهدي الـمنتظر لـهشام مـحمد، هذا كتاٌب آخر طلوع الشمس من مغربـها علٌم للساعة يتحدث وباألرقام 
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ووفرية فـي نفس هذه الـموضوعات  عن نـهاية األحداث األخرية، ومثل هذا الكتاب هناك كتٌب كثرية
موضوعات األرقام، هذه مـجموعة من الكتب الـمؤلفة فـي الوسط الـمخالف ألهل البيت، وكتٌب أخرى 
أيضًا مثاًل كتاب الـمفاجأة أيضًا هو فـي هذه األجواء ولنفس الـمؤلف كتاٌب عن الدجال احذروا وانتبهوا 

مـحمد عيسى داود وكتاٌب آخر له أيضاً عن الدجال اليهودي  الـمسيخ الدجال على األبواب نفس الـمؤلف
التائه ودائرة برمودة أيضاً نفس الـمؤلف مـحمد عيسى داود، كتاٌب آخر ابتالءات األمم لسعيد أيوب أيضاً 
عن الدجال وعن الـمهدي وعن أحداث آخر الزمان وكتاٌب آخر له عقيدة الـمسيح الدجال فـي األديان، 

كتاب الذي ألّفُه ونتيجة البحث اهتدى إلـى أهل البيت وركب فـي سفينة النجاة، سعيد أيوب ربـما هذا ال
 من علماء مصر الـمعروفني األجالء. 

ومـجموعاٌت أخرى تتحدث عن مستقبل العالـم من مـختلف الـجهات على سبيل الـمثال برناردلويس هذا 
سة فـي العالـم مفكر يهودي معروف فـي يتحدث عن مستقبل الشرق األوسط خبري من خرباء السيا

الواليات الـمتحدة األمريكية، انتبهوا الدجال يـجتاح العالـم، نـهاية التاريخ فـي الفكر اإلسالمي احلديث، 
نفس الـموضوعات نفس الـحديث، نـهاية أُمَّة اإلسالم للدكتور أحـمد حجازي السقا، الـمسيح الدجال 

ة بني النبوءة والسياسة، التوراة، األناجيل، نوسرتداموس، القرآن الكريـم، الـمسيح ومـملكتُه الـخفية، الـحقيق
اليهودي ونـهاية العالـم، عشرة ينتظرها العالـم عند الـمسلمني واليهود والنصارى، السفيانـي صداٌم آخر على 

لعراق من أجل الذهب وشك الظهور، العراق أرض النبوءات والِفنت قصة الذين جاءوا من السماء واحتلوا ا
والبرتول، اإلسالُم ونبوءات الـمسيح والقرن الـحادي والعشرون، أسطورة هرمـجدون والصهيونية الـمسيحية 
لـمجموعة كبرية من الـُكّتاب والـمفكرين هذا عبارة عن موسوعة هذا الكتاب لـمجموعة كبرية من األساتذة 

 والُكّتاب والـمفكرين. 
هائل فـي الوسط، خصوصًا فـي الوسط الـمخالف وتالحظون فـي الوسط الـمخالف تالحظون هذا الكم الـ

االهتمام بقضية الدجال كما مرَّ الكالم، هذا االهتمام بقضية الدجال لكثرة الروايات الـموجودة فـي كتب 
ن إذا الـمخالفني فـي موضوع الدجال والقضية قضية سياسية، الـمسألة ال تقف عند هذا الـحد، نـحُن اآل

نذهب فـي شوارع الكثري من الـمدن األوربية اآلن فـي لندن أذهب إلـى شارع أكسفورد سرتيت أو أذهب 
إىل شارع أجو رود ستجد بني الفينة واألخرى هناك من يقف ويوزع على الناس مـجانًا هذه الـمنشورات 

ث الناس عن النهاية السعيدة للعالـم على سبيل الـمثال مثل هذه الـمنشورات وهذه الـمنشورات كلها تُـِحدِّ 
وعن نزول السيد الـمسيح وبعض هذه الـمنشورات تصل إلـى البيوت، وبعض األحيان يأتون أشخاص 
يبلغون عن هذا األمر، وفـي مناطق كثرية أنا رأيت أشخاص يقفون رجال أو نساء يـمسكون بـمكربات 

م ومنهم من ال يلتفت إليهم وظيفتهم تنبيه الناس إلـى الصوت والناس تـمر فـي الشارع منهم من يلتفت إليه
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أن الـمسيح قريبًا سينزل إلـى األرض وهذه أيضًا من نفس الـمنشورات، هذا أيضًا مثاًل هذا يوزع على 
تالحظون الصورة أشخاص  He is comingالبيوت وحتـى فـي مـحطات القطارات ما هو العنوان؟ 

 يرفعون أعينهم إلـى السماء ينتظرون نزول الـمسيح، ويكتبون هنا مقاطع من الكتاب:
Jesus return well be a surprise when it happens people well be living just as 
they always have business as usual , only a few people will be being attention 
to the sins of the times. 
يريد أن يقول بأن الـمسيح إذا ما رجع ونزل إلـى األرض ستكون تلك مفاجأة، كيف تكون مفاجأة؟ ألن 
 أكثر الناس منشغلني بـحياتـهم االعتيادية، الذين يعرفون العالئم التـي تسبق نزول الـمسيح قليٌل من الناس. 

Only a few people will be being, being attention to the sins of the times. 
وإال أكثُر الناس هم غافلون عن قضية نزول الـمسيح، نفس الشيء إذا أردنا أن نذهب إلـى الـمكتبات 
الغربية فـي الواليات الـمتحدة األمريكية فـي أوربا نـجد هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا فـي العالـم 

اموس ونـجد الدراسات والتحليالت أيضاً من أكثر الكتب مبيعاً فـي العالـم حول النسخة اإلنـجليزية لنوسرتد
نوسرتداموس، ونفس الشيء إذا أردنا أن نذهب نفس هذا الكتاب هو مرتجٌم إلـى اللغة العربية ومرتجم إلـى 

ذا نـموذج وهذا لغات كثرية من اللغات العالـمية وهذه نـماذج من ترجـمات نوسرتداموس فـي اللغة العربية، ه
نـموذج وهذا نـموذج آخر أيضًا من دراسة تـحليلية وترجـمة لنبوءات نوسرتداموس لتالحظون كم هو 
االهتمام بـهذه القضية، لو دخلتم إلـى االنرتنيت وتبحثون عن نوسرتداموس إن كان باللغة العربية أو باللغة 

ـي تتحدث عن نوسرتداموس وستجدون الـماليني اهلائلة اإلنـجليزية ستجدون األعداد الـهائلة من الـمواقع الت
من زوار هذه الـمواقع ومن الـمتتبعني، من أكثر الكتب مبيعًا يف الفرتة األخرية هذا الكتاب الذي صدر 

 ما عنوانُه؟  7020سنة: 
The Twelfth Imam  اإلمام الثانـي عشر، من أكثر الكتب مبيعًا أنا بـحثت عنه فـي الـمكتبات

ربيطانية وفـي أكثر الـمكتبات الربيطانية فـي لندن مع أن الكتب األمريكية متوفرة أي مكتبة أذهب إليها ال
 يقولون الكتاب نفذ بسرعة، مكتوب على، هنا مكتوب فـي أعلى الكتاب ماذا مكتوب؟ 

يعنـي الـمؤلف الذي هو أكثر مبيعاً من مؤلفي  The new York times Best Sellerمكتوب: 
اإلمام الثانـي عشر نتحدث عن هذا  The Twelfth Imamمن ُكّتاب جريدة نيويورك تايـمز  أو

الكتاب إن شاء اهلل فـي وقت  آخر، مقصودي أننا نـجُد ذكر اإلمام فـي كل جانب فـي كل زاوية، حديثي 
الوسط األمريكي عن الوجدان اإلنسانـي هذه عالئم فـي أجواء الـمخالفني فـي أجواء غري الـمخالفني فـي 

فـي الوسط الـمسيحي فـي الشوارع يف كل مكان، الـحديث عن دجال عن عيسى عن اإلمام عن نـهاية 
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العالـم كل ذلك يرتبط بقضية اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه ألن البشرية بدأت تشعر بأن الوقت 
 ية ليست غريبة. قريب، الوجدان اإلنسانـي والوجدان اإليـمانـي كذلك وهذه القض

نـحُن ال نبنـي عليها شيئًا قطعيًا أنا قلت منُذ البداية بأننا بصدد البحث فـي القرائن التـي تشرُي إلـى أن هذا 
العصر هو عصر الظهور، نـحُن فـي رواياتنا عندنا بأن أمر الـمهدي صلوات اهلل وسالمه عليه كأمر رسول 

اهلل عليه وآله وسلم ما الـمراد من ذلك؟ الـمراد أن النبـي صلى اهلل اهلل وأنه يبدأ كما بدأ رسول اهلل صلى 
عليه وآله كانت البشارات والعالئم موجودة ربـما الكثري من الناس ال يشعرون بـها لكنها كانت موجودة، 

ـحار هناك باب كبري فـي بـحار األنوار أسـمه باُب البشائر بـمولدِه، موجود فـي الـجزء الـخامس عشر من ب
 األنوار، البشائر بـمولد النبـي األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم أذكر أمثلة من ذلك، مثاًل: 

الـملك اليمنـي الـحمريي تـُبَّع َلمَّا جاء إلـى بالد الـحجاز وَعِرَف بأن فـي هذه الـمنطقة فـي منطقة يثرب أن 
ـخزرج، األوس والـخزرج من القبائل القحطانية نبيًا سيبعث فـي آخر الزمان، ترك أبناء عمومتِه األوس وال

اليمانية وليست من القبائل العدنانية التـي تسكن فـي أصلها شـمال جزيرة العرب، القحطانيون يسكنون 
جنوب جزيرة العرب اليمن وما هو قريب من اليمن، العدنانيون يسكنون شـمال جزيرة العرب الـحجاز 

هؤالء اليمانيني باألوس والـخزرج فسكنوا فـي الـمدينة؟ تـُبَّع حني جاء وأطراف الـحجاز، من الذي جاء بـ
إلـى الـمدينة وَعِرف بأن يثرب ما كانت تسمى الـمدينة كانت تسمى يثرب وَعِرف بأن يثرب هو الـمكان 

 نصروا الذي سيهاجُر إليِه نبـُي آخر الزمان ترك أبناء عمومتِه من األوس والـخزرج لُنصرة ذلك النبـي وفعالً 
 النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم، وله أبيات يقول فيها:

 أولـــي حســـب  ومـمـــن يـَُحـمــــدِ   فلقد تركُت له بها من قومنا نفراً 
 أرجـو بـذاك ثـواب ربِّ ُمـَحمَّدِ   نفـراً يكون النصـــُر في أعقابـهـــم 

 هذا تُبٌع من التبابعة من تبابعة اليمن. 
بن ذي يزن وله حروٌب مع األحباش واألحباش احتلوا بالد العرب واحتلوا بالد اليمن ويعنـي  وأما سيفُ 

أخٌذ وجر فـي القضية إلـى أن سيف بن ذي يزن أعاد ُملك آبائِه وطرد األحباش من بالد العرب وتسّلط فـي 
قريش وكان فيهم عبد  بالد اليمن فجاءته مشايخ العرب للتهنئة ومن جـملة الذين ذهبوا لتهنئتِه وفدُ 

الـمطلب، القصة طويلة والوقُت ال يكفي لتفصيلها ودار كالٌم فيما بني سيف بن ذي يزن وبني عبد 
 الـمطلب، من جـملة ما قال له سيف بن ذي يزن: 

إين أجُد فـي الكتاب الـمكنون والعلم الـمخزون، عندُه كتاب مـخزون فـي خزائن الـملوك، إين أجُد فـي 
الـمكنون والعلم الـمخزون الذي اخرتناه ألنفسنا دون غرينا خربًا عظيمًا وخطرًا جسيمًا فيه شرُف الكتاب 

الـحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة يا عبد الـمطلب، ما هو هذا الـخرب؟ يقول: 
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كتفيه شامة كانت له اإلمامة   وجد هذا فـي هذا الكتاب اخلاص الـموجود عندُه: إذا ُولد بتهامة غالٌم بني
ولكم به الزعامة إلـى يوم القيامة، ثـم قال ابن ذي يزن: هذا حينُه الذي يولد فيه أو قد ولد فيه أمسه ُمـَحمَّد 
ميوت أبوه وأمه ويكفله جدُه وعمه، إلـى أن يقول له عبد الـمطلب: كان يل ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً 

، 244ئم قومي، القصة فيها تفصيل والكالم فيه تفصيل كثري موجود على صفحة: فزوجتُه كرمية من كرا
وأن ابن ذي يزن يـحّذر عبد الـمطلب يقول: فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإهنم له  290,  249

أعداء، وكان لليهود مـحاوالت لقتل النيب وهو فـي صباه وهذا جزٌء من مشروع الدجال ولكن فـي الـجهة 
يهودية، نـحُن قلنا الدجال له صفحات صفحٌة شيعية، صفحٌة ناصبية وصفحٌة يهودية، يقول: ولوال ال

علمي، سيف بن ذي يزن، بأن الـموت جمتاحي قبل مبعثِه لسرُت بـخيلي ورِجلي، لسرُت خبيلي وَرُجلي أو 
أن هذه الـحادثة والـحادثة خبيلي ورِجلي حتـى صرُت بيثرب دار ُملكِه ُنصرًة له، إلـى آخر الكالم، مرادي 

 التـي قبلها وحوادث أخرى هي تبشر وتُعِلم بأن النبـي صلى اهلل عليه وآله وسلم على األبواب. 
أيضًا ما جاء فـي قصة بـَحرية الراهب أو بُـحرية الراهب على قرائتـني، فـي قصة بـحرية الراهب والقصة طويلة 

رية وبني أبـي طالب، فبحرية يسأل أبا طالب: أيُّ شيء  تكون منه؟ فقط أشري إلـى ما دار من كالم  بني بَـح
فقلُت: أنا عمُه، فقال يا هذا إنَّ له أعمامًا فأيُّ األعمام أنت؟ فقلُت أنا أخو أبيه من أم  واحدة فقال 

لطعام ويأكل أشهُد أنُه ُهو وإال فلسُت حَبرية، مث قال: يا هذا أتأذن يل أن أقّرب هذا الطعام منه، ثـم يقرب ا
النبـي مع عدد  كبري من الناس مع أن الطعام كان قلياًل، أبو طالب يقول: وحبرياء قائٌم على رأس رسول اهلل 
يذُب عنه , يذب عنه ماذا؟ يعنـي يذب عنه الذباب أو الـحشرات أو أي شيء، يذب عنه ويتعجب من  

سه ويافوخه ويقول ُهَو هَو ورب الـمسيح، والناس ال كثرة الرجال وقلة الطعام وفـي كل ساعة بـحرياء يُقبُِّل رأ
 يفقهون، إلـى آخر الكالم القصة فيها تفصيل.

وأيضاً ما جاء فـي ُخَطِب قس بن ساعدة اإليادي كان يقف فـي مكة ويـخطب فـي عكاظ أيام الـحجيج: 
ا الناس أمسعوا وُعوا واحفظوا أيه -وقد مات قبل بعثة النبـي صلى اهلل عليه وآله  -أيها الناس أمسعوا وُعوا 

من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت  آت ليٌل داج ومساٌء ذات أبراج، إلـى أن يقول: يقسم باهلل 
قس بن ساعدة قسمًا برًا ال إمث فيه ما هلل على األرض ديٌن أحبُّ إليه من دين  قد أظلكم زمانه وأدرككم 

يٌل لـمن أدركُه ففارقه، ولذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أوانه طوىب لـمن أدرك صاحبُه فبايعه وو 
يقول: يرحم اهلل قس بن ساعدة إين ألرجو أن يأيت يوم القيامة أُمًَّة وحده، ومثُل هذا كثري بل حتـى فـي 

ى الشام الروايات أن النصارى كانوا يـملكون صورًة للنبـي صلى اهلل عليه وآله وحني ذهب فـي أحد أسفارِه إلـ
جاءوا بـهذه الصورة التـي عندهم يبحثون يسألون الناس حتـى دلوهم على القرشيني، قالوا أعندكم رجل هذه 
صورته فتعجب القرشيون وما كان القرشيون يعرفون الرسم من أين جاءوا بـهذه الصورة إنـها صورة ُمـَحمَّد  
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 صلى اهلل عليه وآله قالوا إنا ورثناها عن األنبياء. 
ورتُه كانت موجودة، عالئمُه كانت موجودة البشائر به كانت موجودة، هناك من الناس الـمهتمون به كانوا ص

يعلمون بأن الزمان زمانه ولكن نفس قريش ما كانت تعرف شيئًا من ذلك إال مـجموعة من الناس الذين  
ها تفاصيل لست بصدد الورود كانت لـهم عالقة مع اليهود ويتعلمون من اليهود ومن كتبهم والقضية هذه لـ

فـي كل جزئية  ويف كل صغرية، مثل ما كانت البشائر، هذه البشائر وهذه الـمعلومات تتحدث عن الوجدان 
اإلنسانـي وعن الوجدان اإليـمانـي عند الذين كانوا يؤمنوَن بدين الـمسيح حقًا وبدين الـحنفية بدين إبراهيم 

هناك الوجدان اإلنسانـي يشري إلـى مـجيء النبـي صلى اهلل عليه وآله  فكان هناك الوجدان اإليـمانـي وكان
وسلم، اآلن الوجدان اإلنسانـي نفس الشيء الوجدان اإلنسانـي والوجدان اإليـمانـي كل هذه القرائن وكل 

 هذه اإلشارات وكل هذه الكتب تتحدث عن هذه الـحقيقة عن أي حقيقة؟ 
إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وإذا سـمينا هذا العصر بعصر  أننا فـي عصر  قريب  من عصر ظهور

الظهور فإننا نقصد بذلك أن هذا العصر هو العصر القريب من زمان ومن وقِت ظهور إمام زماننا صلوات 
دمة اهلل وسالمه عليه، هناك تفاصيُل أخرى إن شاء اهلل أشرُي إلـى بقيتها وإلـى تتمة أجزائها فـي الـحلقة القا

فـي يوم غد وهي الـحلقة األخرية أسألكم الدعاء جـميعًا أتـمنـى لكم التوفيق فـي خدمة إمام زمانكم 
 صلوات اهلل وسالمه عليه فـي أمان اهلل. 

  



 

 

 احللقة السادسة

 التنبؤات املستقبليةوعلم الغيب ومراتبه 
 

سالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علّي، الـحلقة الـحاديُة والثالثون من برنامـجنا 
الـحجة الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وهي آخر حلقة  من هذه الـمجموعة التـي 

: يدور الـحديث فيها جواباً على سؤا  ل 
 هل نـحُن فـي عصر الظهور؟

إن شاء اهلل تعالـى بعد شهر رمضان إن بقينا أحياء وجرت األمور بأسبابـها تتواصُل حلقاُت هذا الربنامج 
وأتناول موضوعات  أخرى بـحول اهلل تعالـى وقوته وتوفيق  من إمام زماننا الـحجة بن الـحسن صلوات اهلل 

 وسالمه عليه.
 لظهور؟هل نـحُن فـي عصر ا

الـجواُب واضٌح من خالل الـحلقات الـماضية نعم نـحُن فـي عصر الظهور ولكن ال بالـمعنـى الساذج أن 
أحدد زمانًا معينًا أو سنًة معينة، الكالم عن عصر الظهور عن عصر  تتهيأ فيه الـمقدمات وتتكامُل فيه 

ياٌل بعد أجيال وقروٌن بعد قرون حتـى تكتمل األسس شيئاً فشيئاً وهذه قضيٌة ال تتُم فـي سنة  أو سنتني، أج
الـمسريُة البشرية لكن القرائن كلها تشرُي إلـى أننا فـي زمان  وفـي عصر  هو أقرُب ما يكون إلـى عصر الظهور 
الشريف وإال نـهج أهل البيت فـي النهي عن التوقيت وكذب الوقاتون، ليس هناك من شخص يستطيع أن 

لبعض الذين يتوهـمون بأن جداول الـجفر يـمكن أن ترشدهم إلـى زمان الظهور، يـحدد األوقات، حتـى ا
نعم يـمكن أن يستخرجوا من جداول الـجفر الصحيحة ووفقًا للقواعد الصحيحة فـي التعامل مع هذه 
الـجداول أن يستخرجوا تأريـخًا لكنه ليس تأريـخًا للظهور الشريف معروٌف بني الـمتعاملني مع جداول 

جفر أن الذي يبحُث عن تأريخ الظهور هكذا يُقال بأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يسلب منه حرفاً الـ
من الـحروف الكالم هكذا يُقال القضية ليست بـهذا الشكل وإنـما اإلنسان يقع فـي اشتباه  فـي الـحساب 

رجة من جداول الـجفر األصغر إنـما وحتـى لو فرضنا وقلنا بأنه لن يشتبه فـي الـحساب فكل النتائج الـمستخ
 هي فـي أفق لوح الـمحو ال فـي أفق لوح اإلثبات، كل القضايا خاضعة للبداء. 

وقد حدد األئمة فـي أيامهم تأريـخًا للظهور ثـم تغري هذا التأريخ أكثر من مرة بقانون البداء وبعد ذلك ما 
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فأفشيتم فتأخر، ومثُل هذه الـمعانـي يـمكننا أن نـجدها حدد األئمة ألشياعهم، وورد فـي الروايات أخربناكم 
بنحو  واضح فـي كلمات أهل البيت وال أريد الـحديث هنا عن كل شيء  يتعلُق بـموضوع الظهور، الكالُم 
، اليوم  يدوُر حول القرائن التـي من خاللـها نستكشف أننا فـي عصر الظهور، وكان البحُث فـي عدة جهات 

 لم أطراف الـحديث.أحاول أن ألـم
تـحدثُت فـي الـجهة األولـى عن الـمستخرجات الـجفرية وعلُم الـجفر تـحدثُت عنه أيضًا هو وسيلٌة من 
وسائل استكشاف الـحقائق فـي ماضي األزمان وفـي حاضرها وفـي مستقبلها ولكن بدرجة  من الدرجات، 

علم الغيب، أريد أن أقف وقفة قصرية  هو يكشُف عن الـحقائق بوجه  من الوجوه، الـحديُث هنا عن
للحديث عن علم الغيب، ما الـمراُد من الغيب؟ الغيب عنواٌن واسع لربـما هو أوسُع عنوان يف حياتنا ولرمبا 
هو أوسع عنوان يف عقيدتنا، الغيُب على مراتب، الـمرتبة األولـى وهي الـمرتبة األعظم من مراتب الغيب ما 

غيُب الغيوب وال ُمشاحة فـي االصطالح، يـمكننـي أن أصطلح عليه غيُب  يـمكننـي أن أصطلح عليه
الغيوب أو الـجفر األعظم أو الـحرُف الـمستأثر، روايات أهل البيت تـحدثنا عن أن االسم األعظم على 

أثر عند ثالثة وسبعني حرف، اثنان وسبعون عند ُمـَحمَّد  وآل ُمـَحمَّد فـي مقام النبوة الـخاتِـمة وحرٌف مست
اهلل سبحانه وتعالـى وهو غيبُه وقد أطلعهم على هذا الـحرف الـمستأثر فـي مقام الكلمة األولـى، فـي مقام 

 االسم األعظم التام، فـي الـمقام الذي تتحدث عنه كلمات أهل البيت: 
ى َوبِاسمـَِك اأَلْعَظِم اأَلْعَظِم اأَلعَظم اأَلَجلِّ اأَلكَرم اّلذي َخَلقَتُه فَاستَـَقرَّ فـي ظَلِّك َفاَل يـَخُرُج ِمنَك إلـ

هذا هو الـمقاُم األعظم، مقام االسم األعظم التام لذلك تالحظون أن الدعاء كرر لفظة األعظم  -َغيِرك 
إشارة إلـى تـمامية االسم األعظم، إشارة أن االسم األعظم  - ْعَظِم اأَلعَظمَوبِاسِمَك اأَلْعَظِم األَ  -ثالثًا 

فـي هذه الـمرتبة هو فـي تـمام تـجلياتِه وفـي أعلى رُتَبِه وفـي أكمل كمالِه وأجل جاللِه وأجـمل جـماله، 
باركة، الكالم واضح االسُم األعظم هنا فـي أعلى مراتبِه لذلك الكتاُب الكريـم كما فـي سورة الـجن الـم

اآلية السادسة والعشرون من سورة الـجن  }عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً{وصريح فـي سورة الـجن: 

ن }إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِاآلية التـي بعدها وهي السابعة والعشرون  }عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً{

وهذه هي الـمرتبة األعلى مرتبة غيب  }عَلَى غَيْبِهِ{اآلية تتحدث عن الغيب الـخاص باهلل  رَّسُولٍ{
الغيوب كما اصطلحت عليها قبل قليل وال ُمشاحة فـي االصطالح كما يقول أهل العلم، يـمكنك أن 

مرتبة االسم األعَظِم تصطلح أيَّ اصطالح  آخر، قلُت هي مرتبُة غيب الغيوب مرتبة الـجفر األعظم، 
األعَظم األعَظم، مرتبة الـحرف الـمستأثر َعربِّ ما شئت بأي نـحو  من هذه التعابري، فـي هذه الـمرتبة الغيُب 
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 }عَالِمُ الْغَيْبِ{األوسع الذي ال نستطيع أن نتصوره، هذا هو الغيُب الـخاُص باهلل الـحرُف الـمستأثر 

على مرتبة من مراتب الغيب وهي الـمرتبة  }فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ{الغيب  عالِـُم الغيب كلمة الغيب هنا كل

}فَلَا يعنـي تـمام مراتب الغيب  }عَالِمُ الْغَيْبِ{األعلى، الغيُب على مراتب، حينما تبدأ اآلية فتقول: 

الـجفُر األعظم سـمي ما هذا هو الغيب الـخاص، غيُب الغيوب، الـحرُف الـمستأثر،  يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ{
شئت، َلمَّا كان ُمـَحمٌَّد وآلُه األطهار فـي حقائقهم األولـى فـي تلكم الـمرتبة العالية فـي مرتبة االسم األعظِم 
اأَلْعَظِم األعَظم األجلِّ األكرم الذي َخَلَقُه سبحانُه وتعالـى فاستقرَّ فـي ظلِه فال يـخرج منُه من ظلِه إلـى غريِه 

ه الـمرتبة أطلعهم على غيبه على غيب الغيوب وذلك شأٌن خاٌص بـهم وال حديث لنا عن هذا فـي هذ
 الـموضوع. 

الـمرتبة الثانية من مراتب الغيب يـمكن أن أصطلح عليها غيُب االثنني والسبعني حرف، مقام النبوة الـخاتِـمة 
ُمـَحمَّد  وآِل ُمـَحمَّد فـي الـمقام الـختمي فـي الـمقام الـختمي، اهلل سبحانه وتعالـى فـي هذا الـمقام أعطى لِ 

 الـمقام األحـمدي فـي الـمقام الـمحمدي سـمي ما شئت فكلٌّ إلـى ذاك الـجمال يشري 
 وكلٌّ إلى ذاك الـجمال يشـيـرُ   عباراتنـا شتـى وُحسنك واحٌد 

يئاً يسرياً منه وما نالت الـمالئكُة إال شيئاً فـي هذا الـمقام الـمقام الغيبـي األوسع والذي ما نال األنبياُء إال ش
يسرياً منه، هذا الـمقام األوسع الذي إليِه اإلشارة فـي قولـهم صلوات اهلل عليهم حينما سألـهم السائل حني 
قال اإلمام الصادُق عليه السالم إن حديثهم إن أمرهم َصِعٌب مستصعب ال يـَحتِملُه ال نبـٌي ُمرسل وال َمَلٌك 

وال عبٌد امتحن اهلل قلبُه لإليـمان فمن يـحتملُه؟ قالوا نـحُن نـحتمله، اإلمام قال: نـحُن نـحتملُه، هذه  مقرب
الـمرتبة مرتبة الغيب االثنني والسبعينـي وهي مرتبٌة خاصة بـهم، نـحُن نـحتملُه فـي تـجلياِت هذه الـمرتبة فـي 

الـمرتبة العليا مرتبة غيب الغيوب وهي مرتبة الـحرف مقامات هذه الـمرتبة هذه الـمرتبة األوسع، قلنا 
الـمستأثر، مرتبة االثنني والسبعني هذه مرتبة ال تنالـها األنبياء وال تنالـها الـمالئكة، األنبياء عندهم حروف 
من حروف االسم األعظم وهذه الـحروف تتباين مراتبها تتباين سعتها من حرف  إلـى آخر، االثنان 

د ُمـَحمَّد  وآل ُمـَحمَّد هذا هو الـجفُر األكرب، سـمي ما شئت، من هذا الـجفر من هذا الغيب والسبعون عن
االثنني والسبعينـي أهُل البيت صلوات اهلل عليهم يـمنحون من يشاءون، قال: فمن يـحتملُه؟ قال: من شئنا، 

رَّب وال عبٌد امتحن اهلل قلبُه لإليـمان، حديثنا أمرنا َصِعٌب مستصعب ال يـحتملُه ال نبـٌي ُمرسل ال َمَلٌك ُمق
فمن يـحتملُه؟ قال: من شئنا، وهنا فـي هذه الدائرة يدخل األنبياء يدخُل األولياء، فـي هذه الدائرة تـجلياٌت 
تتجلى، فـي هذه الدائرة يدخل فيها ما جاء فـي الروايات تـحت عنوان علُم الـمنايا والباليا واآلجال، هذه 



 6ح  ملّف الظهور والجفر 

011 

 ت مصغرة من هذا العلم الواسع. صور وتـجليا
ومن مصاديق هذا الـمعنـى ما جاء فـي قصة الـخضر وموسى، العلم الذي يـحملُه الـخضر هو من تـجليات 
هذا األفق من تـجليات الـجفر األكرب، وحني اجتمع موسى مع الـخضر عليهما السالم، القصة فيها تفصيل 

ا الطائر وأخذ قطرة من ماء البحر ثـم ألقاها، الـخضر يقول فقط أشري إلـى هذا الـمشهد َلمَّا جاء هذ
لـموسى: أتعلم ماذا يريد أن يقول الطائر لنا؟ إنُه يقول: إنَّ علمكم وإن علم األنبياء وعلم الـخالئق ما هو 

ُمـَحمَّد  إال قطرة فـي بـحر علِم ُمـَحمَّد  وآل ُمـَحمَّد فـي بـحر علم وصي ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسالمه على 
 وآل ُمـَحمَّد وعلى جـميع األنبياء والـمرسلني، هذه الـمرتبة الـخاصة بأهل البيت. 

هناك غيٌب ثالث وهو الغيُب الزمانـي وهذا غيٌب مـحدوٌد فـي العالـم الدنيوي، ما يغيُب عن أذهاننا فـي 
لناس عنه حينما يقولون غيب فإنـما الزمن الـماضي فـي الزمن الـحاضر وفـي الـمستقبل، أكثُر شيء  يتحدُث ا

يتحدثون عن هذه الـمرتبة الـمتدنية التـي هي ال شيء ليست بشيء. إذا نقرأ الرواية ومرت علينا الرواية، 
بشكل  سريع أمرُّ عليها، أبو بصري يسأل اإلمام الصادق، يسألُه أن النبـي َعلََّم عليًَّا ألَف باب  من الِعلم 

ألُف باب، اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه بعد أن قال أبو بصري واهلِل هذا  ينفتُح له من كل باب
. يعنـي وما هو بشيء  يُقاُس إلـى علم أهل البيت، ألُف باب إنَُّه َلِعلم وما هو بذلكَلِعلم، اإلمام قال: 

لوم ال حصر لـها، وهذا األلف ليس للحصر، ألُف باب  من العلم ينفتُح من كل باب ألُف باب، يعنـي ع
اإلمام قال: وما هو بذلك، أبو بصير قال: وهل هناك شيٌء آخر؟ علٌم ينفتح على علم وعلى علوم، 

والقضية أبعد من مسألة التشريعات الفقهية، التشريعات  - قال: الـجامعة وقال: فيها ُكلُّ حالل  وحرام
الـجانب التشريعي والـجانب التكوينـي  وهذا يشمل - ُكلُّ حالل  وحرام -الفقهية هي جزء من العلم 

. ما هو بشيء، وقال: إنَُّه َلِعلم وما هو بذلكأيضاً، قال: إنَُّه َلِعلم، اإلمام قال صلوات اهلل وسالمه عليه: 
إن عندنا علم الـجفر ونفس الشيء وإنَّ عندنا مصحف فاطمة إلـى أن يقول: وكل ما يقول اإلمام شيء 

إنَّ عندنا َلِعلم . إلـى أن يصل فيقول: إنَُّه َلِعلم وما هو بشيءإنَّه َلِعلم، اإلمام يقول: أبو بصري يقول واهلِل 
ما كان وما هو كائن يعنـي الـماضي الـحاضر الـمستقبل قبل  - ما كان وما هو كائن إلـى أن تقوم الساعة

أبو بصري قال:  - لـى أن تقوم الساعةإنَّ عندنا َلِعلم ما كان وما هو كائن إ -هذا العالـم وبعد هذا العالـم 
ُكلُّ هذه الـمراتب واإلمام ال   - ُجِعلُت ِفداك هذا واهلِل هو الِعلم، اإلمام قال: إنَُّه َلِعلم وما هو بذلك

قال: ُجِعلُت ِفداك فأيُّ شيء  هو الِعلم؟ قال: ما يـحدُث بالليل والنهار األمر بعد األمر  -يعدها شيئاً 
إذا نأخذ الكلمة على سذاجتها فإنَّ هذا الكالم داخٌل فـي العبارة  - شيء إلـى يوم القيامةوالشيُء بعد ال

السابقة: إنَّ عندنا َلِعلَم ما كان وما هو كائن إلـى أن تقوم الساعة، أصالً تلك العبارة ربـما تكون أوسع إذا 
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ما يـحدُث  -ذا هو الِعلُم الـحقيقي ُأِخذت العبارة على سذاجتها، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه عدَّ ه
إنَّ ألن الكالم الذي قاله اإلمام:  - بالليل والنهار األمُر بعد األمر والشيُء بعد الشيء إلـى يوم القيامة

الذي يتبادر إلـى ذهن السامع إلـى ذهن أبـي  - عندنا َلِعلَم ما كان وما هو كائن إلـى أن تقوم الساعة
ى ذهن أبـي بصري قضية الـموت والـحياة واألرزاق واألعمار والـحسنات والسيئات وما بصري مثاًل يتبادر إلـ

يـجري فـي حياة الناس وحتـى فـي حياة الـحيوانات، اإلمام قال: هذا هو العلم ولكنه ما ذاك بشيء، إذاً 
 اإلمام ماذا يريد أن يقول؟ 

ألمر والشيُء بعد الشيء إلـى يوم القيامة، اإلمام إن العلم هو هذا، ما يـحدُث بالليل والنهار األمُر بعد ا
يريد أن ُيشري إلـى العلم اإلحاطي إلـى العلم الـحضوري حينما تكون الـحقائق حاضرة فـي أفق علم 
الـمعصوم، حينما يكون لعلم الـمعصوم إحاطة باألشياء، حينما يكون علم الـمعصوم فـي هذه الدرجة: 

َفِذِه وُكلُّ ِعلِمَك ناِفذ اللَُّهمَّ إنِّي أْسأَُلكَ  الـحديث يتحدث عن مراتب فـي العلم، ِعلُم  - من ِعلِمَك بأنـْ
َفِذِه وُكلُّ ِعلِمَك ناِفذاهلل ليس فيه مراتب، الدعاء هنا يقول:  اهلل  - اللَُّهمَّ إنِّي أْسأَُلَك من ِعلِمَك بأنـْ

لـمراتب فـي خلقِه وأعلى مراتب خلقِه ُمـَحمٌَّد سبحانه وتعالـى ال يوجد فـي علمِه مراتب أنفذ ونافذ، هذه ا
وآُل ُمـَحمَّد، علمهم النافذ فـي كل مكان، حركة الذرات، حركة النواة والنوية الربوتون اإللكرتون النيوترون 
وما هو أصغر من ذلك، علمهم الـمحيط بكل شيء، اإلمام يريد أن ُيشري إلـى كل شيء  فـي العالـم 

لـم األخروي فـي السماء األوىل ومن الفرِش إلـى العرش، من الفرش يعنـي من عالـم الطبيعة، الدنيوي فـي العا
اهلل سبحانه وتعالـى جعل لنا األرض فراشا، ِمهادا الـِمهاد الِفراش هي األرض، يُقال من الفرِش إلـى العرش 

ُر بعَد األمر والشيُء بعَد الشيء األم - ما يـحدُث بالليل والنهار األمُر بعد األمر والشيُء بعد الشيء -
اإلشارة إلـى حقيقة، حقيقة ثابتة يعرفها أهل الـحكمة، حقيقة ال تكرار فـي التجلي، نـحُن فـي هذا اآلن 
لسنا كنحُن فـي اآلن الذي بعده بل ال يوجد هناك مقدار زمانـي، قضية التجلي ال يـمكن أن تُـحكم بزمان، 

 فـي سورة الرحـمن، َلمَّا نأتـي ونقرأ فـي سورة الرحـمن الـمباركة: اآلية التـي تتحدث بأن اهلل 
 }كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ{ }يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ{

 اهلل سبحانه وتعالـى مقيٌد بالزمان كل يوم  هو فـي شأن؟!  هل أنَّ اهلل سبحانه وتعالـى متغري؟ وهل أن
اآلية تريد اإلشارة إلـى قضية ال تكرار فـي التجلي ألن الفيض اإللـهي ال يتكرر، التكرر فـي الفيض نقٌص 
فـي الفيض، اهلل سبحانه وتعالـى ال انقطاع لفيضِه، هذه اللحظة التـي أنا فيها وكل الوجود ليس أنا وال 

ما  -وجود نفسُه فـي اللحظة التـي بعدها، نـحُن صور، هذه الصور تتجلى من فيضِه سبحانه وتعالـى ال
هو ال تكرار فـي التجلي هو إحاطتهم  - يـحدُث بالليل والنهار األمُر بعد األمر والشيُء بعد الشيء
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بالتجليات وذلك شأٌن عظيم وذلك هو سر علمهم صلوات اهلل عليهم، إذًا هناك غيُب الغيوب وهناك 
الغيُب االثنان والسبعونـي يـمكن أن نصطلح عليِه الـجفُر األكرب، هذا الذي يتجلى منه ما يتجلى إلـى 

الـهجري وإلـى أمثال هذه الذوات الطاهرة لكن يتجلى ما يتجلى منه الـخضر إلـى ميثم التمار إلـى ُرشيد 
بـحسبهم بـحسب حدودهم، كما مرَّ علينا فـي الروايات من أنه ال يوجد مـخلوٌق يستطيع أن يُـحيَط بأمر 

 أهل البيت بكمالِه وإنـما البُد أن يُـحددُه بـحدودِه ُكلٌّ بـحسبِه. 
عاها، وإنـما يتجلى فـي كل وعاء  بِـَحَسبِه، الغيُب الزمانـي هذا هو الغيب يا كميل القلوب أوعية وخريها أو 

الذي يتحدُث عنه الناس وال يذكرون الـمراتب األعلى من الغيب التـي هي الغيُب الـحقيقي، الغيب الزمانـي 
الناس  ما غاب عن أذهاننا فـي الـماضي أو فـي الـحاضر أو فـي الـمستقبل هو هذا الذي تتحدُث عنه

وُيشكلون بأن النبـي وبأن أهل البيت ال يعلمون بِه، يا تُعسًا لـحظهم، هذه قضية يـمكن أن يُدركها 
الـمتنبئون يـمكن أن يُدركها اإلنسان بعقلِه يـمكن أن يدركها اإلنسان من طريق حسابات  معينة أال يستطيع 

الـمي وفقًا لـحسابات وتأتـي حساباتـهم مضبوطة الكثري من الـخرباء االقتصاديني أن يتنبئوا باالقتصاد الع
ودقيقة أال يستطيع الكثري من الـمحللني السياسيني أن يـُحللوا األحداث السياسية وتأتـي األحداث كما 
قالوا، وهناك من كتب وتـحدَّث قبل سنني ِطوال وبعد ذلك صدقت تـحليالتـه، ُكّتاب الـخيال العلمي ألـم 

وجيا والتطور وفقًا لـحسابات معينة وصدقت نبوءاتـهم، هذا جانٌب ضعيف من الغيب، يتحدثوا عن التكنول
الغيُب األكرب هو فـي الـجفر األكرب وفـي الـجفر األعظم لكن اإلنسان مـحدود بـما أنَُّه ال يعلم ما وراء 

اإلنسان قد بلَغ ما الـجدار فإذا كان شخص هنا جالس ويـُخرب بـما وراء الـجدار يتعجب منه ويرى بأن هذا 
بلغ، الـحافظ رجب الربسي رضوان اهلل تعالـى عليه يقول: يأتينـي من لـحيتُه نفيشة وعقلُه ريشة، وأمثال 
هؤالء ُيشككون فـي علم األئمة بالغيب فـي علم عليٍّ بالغيب وُيصدقون فوااًل من الفوالني والنماذج 

ن له يـخربهم بكالم  أو بـمكاشفة  مـحدودة يصدقون موجودة فـي حياتنا بكثرة، لو يأتيهم شخص يطمئنو 
 ويعتربون ذلك شيئاً من اإلعجاز. 

الغيُب الزمانـي هو غيُب الـماضي والـحاضر والـمستقبل فـي العالـم األرضي ألن العالـم األرضي مـحكوٌم 
تقبل، ولذلك النظرة بالزمان إذا خرجنا من األرض فإننا سوف لن نُـحكم بالزمان الـماضي والـحاضر والـمس

العميقة للزمان أن الزمان يـجتمُع فـي نقطة  واحدة الـماضي والـحاضر والـمستقبل وإنـما األحداُث هي التـي 
ُتشخُِّص الـماضي والـحاضر والـمستقبل، الـحدث الذي يقع أواًل سيكون فـي الـماضي والـحدث الذي يقُع 

ما وقع لـحد اآلن سيكون ثالثًا سيكون فـي الـمستقبل، هذه ثانيًا سيكوُن فـي الـحاضر والـحدث الذي 
الدقيقة قبل قليل كانت مستقباًل اآلن حاضر بعد دقيقة  ستكون ماضياً، حقيقة الزمان فـي نقطة  واحدة 
وإنـما األحداُث هي التـي تتحرك واإلنساُن هو الذي يتحرك هذا فـي العمق الفلسفي ال فـي القضية 
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القضية الفيزيائية الزماُن ناشٌئ من حركة األرِض ومن حركة األفالك وتلك قضيٌة بديهيٌة  الفيزيائية، فـي
 معروفة. 

جداول الـجفر تتحرُك فـي هذا األفق معتمدة على حروف  هذه الـحروف لـها عالئق وروابط حقيقية مع هذا 
ًا نـحُن نتحدث فـي مرتبة  من مراتب العالـم، الـحروف وفقًا لـهذه العلوم لـها ارتباطات مع هذا العالـم، إذ

الغيب، علُم الـجفر وربـما علوم أخرى يـمكننا من خاللـها أن نستكشف شيئًا من الـمستقبل ولكن كما 
قلُت هناك قانون البداء الـحاكم على كل هذه الـمستخرجات لذلك تـحدثُت عن هذا الـموضوع بعد أن 

ـمفاجأة ونصوصاً أخرى نقلتها من كتب  أخرى والـحقيقة أن أوردت النصوص التـي أوردها صاحب كتاب ال
الـمستخرجات كثرية لكننـي ركزُت على ما جاء فـي كتاب الـمفاجأة ألن هذا الكتاب تفرد بنقول 
وبـمستخرجات غري موجودة فـي الكتب األخرى وقطعًا الـمستخرجات غري مـحصورة فقط فـي هذا 

أخرى غري هذه الـمستخرجات لكننـي ال أوردها، ال أذكرها ألنه  الكتاب، أنا على إطالع بـمستخرجات  
ليس تـحت يدي مصادر هذه الـمستخرجات لو توفرت فـي يوم  من األيام ربـما أعرضها بني أيديكم ألننـي 
ال أريد أن أذكر شيئًا من دون أن آتـي بـمصدرِه وإال هناك مستخرجات كثرية غري هذه الـمستخرجات 

من هذه الـمستخرجات لكن نـحُن والـمصادر والكتب، أمُر مرورًا سريعًا على بعض  من  وربـما أعجب
الـمقاطع التـي جاءت مذكورة فـي كتاب الـمفاجأة، فـي الـحلقة السادسة والعشرين وهي أوُل هذه الـحلقات 

صاحب كتاب التـي تدور حول موضوع ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أنا قرأت جـميع ما ذكره 
الـمفاجأة فـي كتابِه من مستخرجات  جفرية، أنا اآلن أريد أن أمر على نـماذج منها، نـماذج من هذه 

 الـمستخرجات:
هذا هو كتاب الـمفاجأة، ما جاء فـي صفحة:  323من هذه الـمستخرجات مثاًل ما جاء فـي صفحة: 

يعنـي العالمات، األمارات  -لدنيا األمارات يقول: أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعِلنوا على ا 323
أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعِلنوا على الدنيا األمارات واستنفروا  -جـمٌع ألمارة واألمارة هي العالمة 

من له  -أهل العلم وصاحب القلم  -استنفروا كل هؤالء  -أهل العلم وصاحب القلم ومن كتَم ما َعِلم 
، من له القدرة على الكتابة ليس الـمراد الكتابة، الكتابة العادية وإنـما الـمراد الكتابة القدرة على الكتابة

وهناك من أهل العلم من يـحمل  -ومن كتَم ما َعِلم  -الذي يـملك بياناً، صاحب القلم الذي يـملك بياناً 
؟ لإلمام صلوات اهلل وسالمه تـُجيشون الناس يعنـي تـهيئون الناس لـمن -ُُتيشون الناس  -علمًا فيكتمُه 

أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعِلنوا على الدنيا األمارات واستنفروا أهل العلم وصاحب القلم  -عليه 
صرٌب وأمٌر ُمر ودماٌء تسيل  -يعنـي قبل اإلمام  -ومن كتَم ما َعِلم ُُتيشون الناس، أال فاعلموا أن قبلُه 

 -بأيديهم الـحجر يضربون به كالـمطر وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم بالـمسجد األقصى وِصغاُر شعب  
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وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم رؤوس اخلزر ويهود العرب ناعقي الضالل فيتحول احلال  -الفهر هو الفأس 
 أي أن الـمعادالت السياسية فـي الـمنطقة تتغري.  -ويدنو التمحيُص للجزاء وُكِشَف الغطاء 

أنا أقتطف مقاطع من هنا ومن هناك وإال فالنصوص قرأتـها  328ل، ماذا يقول فـي صفحة: إلـى أن يقو 
واعلموا أنكم إن أطعتم طاِلع أصحاب الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول  -فـي الـحلقات الـماضية 

الـحديث عن الـمشروع السياسي العسكري الشيعي واضح، الـمستخرجات هنا تتحدث عن  -اهلل 
ـمشروع السياسي العسكري الشيعي، وما مرَّ فـي تأريخ الشيعِة مشروع كالـمشروع اإليرانـي من الـجهة ال

السياسية والعسكرية، الدولة الصفوية مرت ومرت دوٌل أخرى ولكل زمان  خصوصياتُه، لكن إذا أردنا أن 
كم إن أطعتم طاِلع أصحاب واعلموا أن -نـجمع كل القرائن، القرائن إذا ُجـمعت بكاملها تتضح الصورة 

الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول اهلل فتداويتم من الصمم واستشفيتم من الُبكم وُكفيتم مئونة 
التعسف والطلب ونبذمت الثقل الفادح عن األعناق وال يُبعُد اهلل إالَّ من أىب الرمحة وفارق العصمة وسيعلم 

م تالحظون هنا فـي العبارات السابقة الـحديث عما يـجري فـي الكال -الذين ظلموا أيَّ منقلب  ينقلبون 
فلسطني وعن تغري الـمعادالت السياسية، الناظر إلـى األحداث فـي الـمنطقة بعد االنتفاضة انتفاضة 
الـحجارة تغريت الـمعادالت السياسية فـي فلسطني وفـي الـمنطقة بشكل  عام وهذه قضية واضحة لـمن أراد 

حداث، قد تكون بعض التغريات خفية لكن الباحث بدقة وبالتفاصيل والباحث فـي ما وراء أن يتتبع األ
الكواليس تتضح األمور بصورة واضحة والكالم عن طالع أصحاب الرايات السوداء القادمة من الـمشرق من 

 خراسان بعبارة  أخرى الـمشروع السياسي العسكري الشيعي.
مالمح هذا الـمشروع، مشروع الرايات السوداء يتحدث عن  فـي موضع  آخر وهو يتحدث عن بعض

فـي هذه  602موقفهم متـى؟ عند ظهور اإلمام فـي جو ظهور اإلمام، ماذا يقول فـي صفحة: 
ما أقرب هذه  -الـمستخرجات؟ وتـهيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون نارًا عظيمة امسها صارخ 

ولربـما لو كان الـمستخرج أستخرج  -ُج مجوع أصحاب الرايات السوداء وتـهي -الكلمة إلـى كلمة صاروخ 
النصوص بدقة لكان استخرجها صاروخ ألن الـمستخرجات الـجفرية تعتمُد فـي نتائجها على الطريقة التـي 
يُعمل فيها باالستخراج ولـهذه الطريقة مقدمات من جـملتها ذكاء الـُمْسَتعِمل لـهذه الـجداول وإحاطتهُ 

وتـهيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة امسها صارخ  -باللغة وبتفاريع أخرى من العلم 
ويهددون أعداء اهلل مبعادن كثرية أخالطاً مثُل الدائرة وأشكال   -تـهديد  -ويهددون أعداء اهلل مبعادن كثرية 

سد الـماء واهلواء وال يرتك حيًا إال أكله  كثرية، سهام طول الـجبال فـي قلبها هلٌب خيرتق األرض ويُف
كالـُحممة يرتكُه يغدو   -الـُحممة هو الشيء الـمحرتق بالنار احرتاقًا شديداً  -كالـُحممة يرتكُه يغدو رماداً 

هذه آثاُر األسلحة ربـما الكيميائية البيولوجية النووية أو أي نوع آخر من  -رماداً تذروه الرياح إن مل تدفنوه 
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ع األسلحة الـخطرية، هناك إذًا مشروٌع سياسٌي عسكرٌي شيعٌي واضح، تالحظون التعبري هنا: سهام أنوا 
طول الـجبال فـي قلبها هلٌب خيرتق األرض ويُفسد الـماء واهلواء وال يرتك حياً إال أكله كالـُحممة يرتكُه يغدو 

نيني للعلم سّكان إيران ليس كلهم من الُفرس وقضيُة الُفرس، قضية اإليرا -رماداً تذروه الرياح إن مل تدفنوه 
هناك قوميات مـختلفة ولربـما القومية الرتكية قد تكون أكثر عدداً من القومية الفارسية، إذا أردنا أن نـحسب 
، ولكن هذا الـمصطلح  الـخراسانيني بأنـهم شعٌب وقبائل تـختلف عن القبائل الفارسية، على أي حال 

 لى أهل هذه األرض. مصطلح الُفرس يُطلق ع
نـحُن إذا أردنا أن نرجع إلـى آيات الكتاب الكريـم وإلـى أحاديث أهل البيت وإلـى أحاديث الـمخالفني 
لنرتك اآلن أحاديَث أهل البيت، إذا نذهب فـي الكتاب الكريـم إلـى سورة ُمـَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وإلـى 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا د، طبعاً هي جاءت فـي سياق: اآلية الثامنة والثالثني من سورة ُمـَحمَّ 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا وتستمر اآليات:  الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ{

}وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا ية الثامنة والثالثون فـي هذا السياق إلـى أن تقول: اآل أَعْمَالَكُمْ{

}وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا هذه اآلية الثامنة والثالثون من سورة ُمـَحمَّد  أَمْثَالَكُمْ{

ال أذهب إلـى رواياتنا الشيعية ألذهب إلـى كتب الـمخالفني، هذا هو تفسري الطربي وهذا هو  أَمْثَالَكُمْ{
الـجزء الـخامس والعشرون والسادس والعشرون من تفسري الطربي، ضبط وتعليق مـحمود شاكر دار إحياء 

، تأتـي اآلية الثامنة 22ين فـي صفحة: الرتاث العربـي الطبعة األولـى، إذا نذهب إلـى الـجزء السادس والعشر 
فـي ذيل اآلية فـي  }وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{والثالثون من سورة ُمـَحمَّد: 

كان  مْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{}وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُ عن أبي هريرة َلمَّا نزلت:، 24صفحة: 
 - سلمان إلـى جنب رسول اهلل فقالوا: يا رسول اهلل من هؤالء القوم الذين إن تولينا استُبِدلوا بِنا؟ قال:

فضرب النبي على منكب سلمان فقال من هذا وقومِه، والذي نفسي بيدِه لو أن الدين  -أبو هريرة 
 من أهل فارس.  تعلق بالثريا لنالتُه رجالٌ 

فضرب على فخذ سلمان فقال: هذا وقومه ولو كان الديُن عند : 29وأيضاً نفس الكالم فـي صفحة: 
 29و 24وعدة روايات يوردها الـمفسر الطربي فـي تفسريِه فـي صفحة:  - الثريا لتناوله رجاٌل من فارس
 من الـجزء السادس والعشرين.

السابع والثامن من تفسري ابن كثري، الـمكتبة التوفيقية، راجع أحاديثهُ،  لنذهب إلـى ابن كثري وهذا هو الـجزء
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}وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا اآلية:  722أحاديثه ناصر الدين األلبانـي، فـي الـجزء السابع صفحة: 

ب بيدِه على كتف سلمان الفارسي ثم قال: فضر عن أيب هريرة ونقل نفس الـحديث:  يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{
 هذا تفسري القرآن العظيم البن كثري. - هذا وقومُه الذين يستبدل اهلل بهم العرب

وهذا الدر الـمنثور فـي تفسري القرآن بالـمأثور لـجالل الدين السيوطي، هذا هو الـجزء السابع دار إحياء 
}وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا اآلية:  888حة:ميالدي، صف 7002الرتاث العريب الطبعة األوىل 

}وَإِن تَتَوَلَّوْا نفس الكالم: عن أيب هريرة تال رسول اهلل هذه اآلية:  889فـي صفحة:  يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{

وا: يا رسول اهلل من هؤالء الذين إن تولينا استُبِدلوا بِنا ثم فقال يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{
ال يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول اهلل على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه والذي نفسي بيده لو  

 كان اإليمان منوطاً بالثريا لتناوله رجاٌل من فارس.
ـمنثور وهي من أشهر تفاسري القوم تالحظون هذا تفسري الطربي، تفسري ابن كثري وهذا تفسري الدر ال

والقضية ال تقف عند هذا الـحد، الرتمذي نفس الـمعنـى نفس األحاديث رواها فـي صحيحِه صحيح 
الرتمذي، الـحاكم النيشابوري نفس هذه األحاديث رواها فـي مستدركِه على الصحيحني، وحتـى عالِـمهم 

خبار وأيَّد ما ذكرُه الـحاكم النيشابوري من أن هذه الذهبـي فـي تلخيص مستدرك الصحيحني نقل هذه األ
الروايات صحيحة على شرط مسلم فـي صحيحِه، الطحاوي كذلك فـي كتابِه فـي مـجموعة حديثِه 
الطحاوي ذكر هذا الروايات وكذلك البغوي فـي مصابيح السنة ومصادر أخرى كثرية من كتب علماء 

ه اآلية تشري إلـى الُفرس ُتشري إلـى خراسان ُتشري إلـى إيران، الـمخالفني ذكرت هذه الروايات من أن هذ
وكانت هذه الروايات فـي الوقت الذي كانت فيِه إيران ُسنية مـخالفة ألهل البيت كانت هذه الروايات 
متداولة وموجودة فـي الكتب لكنها َلمَّا انتشر فيها التشيع وركب اإليرانيون فـي سفينة النجاة هذه 

طُِمست وُضّيعت وُغّيبت وصار الكالم أن اإليرانيني صاروا مـجوسًا وصار الـحديث عن  األحاديث
مـجوسية إيران، هذه هي القضية الواضحة، العداء ليس لإليرانيني العداء ألهل البيت، العداء ليس للفرس 

ا قباًل وأكثر أئمة العداء ألهل البيت، ألن الُفرس رَِكبوا فـي سفينة أهل البيت صار الُفرس مـجوساً، أم
الـمخالفني من الُفرس كانت هذه الروايات منتشرة وموجودة فـي كتب التفسري وفـي كتب السري وفـي كتب 
التأريخ، وهذا الكالم يؤيد هذه الـمضامني، يؤيد أن االستبدال أن الـمشروع النبوي سيكون فـي هذه 

 يني هذه حقائق واضحة وناطقة بني أيدينا. الـجهة، هذا ليس مدحاً لإليرانيني وال تقرباً لإليران
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ماذا يقول؟  630وعالئم هذا الـمشروع الشيعي فـي مستخرج من الـمستخرجات الـجفرية فـي صفحة: 
وينقل أيضاً  630ومؤلف الكتاب ُسنـي، مـحمد عيسى داود رجل سنـي، فـي هذا الـمستخرج فـي صفحة: 

أيضاً، ليس عند رجل  شيعي والكالم كله مأخوذ فـي أجواء  من كتاب  هذا الكتاب موجود عند رجل  سنـي
سنية فـي أجواء مـخالفة ألهل البيت، الـمستخرج الـجفري يتحدث عن عواقب األمور وعن نـهايات األمور 

فواهلل  يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرياً{}إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَوتُـِحبُّ الناُس ُكلَّ آِل البيت  -
بنا  -انتبهوا إلـى هذه العبارة  - بالـحق -مكتوب وآلِه  - الذي بعَث ُمـَحمَّدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم

يفتح اهلل الدنيا باإلسالم حتى ال يبقى حجٌر إال سجَد هلل فما تقولون فـي عقول  تعقل فواهلل الذي ال 
 وبنا يمحو اهلل ما يشاء ويُثبت وبنا يدفع اهلل عن كل بني آدم الزمان الَكِلب إله إال هو بنا يختُم اهلل

وبنا يُنزُِّل الغيث فال تهجروا ولي اهلل وادعوا اهلل له فإنه يـحمل ثقل الـجبال على كتفه وليبلغن دين 
 - ن نبأُه بعد حينسيدنا سيد ولد آدم ُمَحمَّد  صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يلُج الليل والنهار ولتعلم

سـمعتم هذه العبارات، أنا فقط أقرأ على مسامعكم وأذكركم ما جاء فـي الزيارة الـمطلقة األولـى من زيارات 
سيد الشهداء الـمروية فـي الكافـي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه ماذا نقرأ فـي 

 الزيارة؟ 
مرت علينا نفس الشيء  - يـُبَـيُِّن اهلل الَكِذب وِبُكم يُباِعد اهلل الَزماًن الَكِلب َمن أرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم، ِبُكم

وِبُكم يُباِعد اهلل الَزماًن الَكِلب وِبُكم فـََتح اهلل  -العبارة: وبنا يدفع اهلل عن كل بين آدم الزمان الَكِلب 
 - اء ويـُْثِبت وِبُكم يَفكُّ الِذلَّ من رِقابِناوِبُكم يَْمحو َما َيشَ  -مرت هذه العبارات  - وِبُكم َيْخِتُم اهلل
وِبُكم ُتْخِرُج األرُض ِثمارَها ِبُكم تـُْنِزُل السماُء َقطَرها وِرزَقها وِبُكم َيكِشُف اهلل الَكْرب إلـى أن تقول: 

ِجباُلها على مراسيها إرادُة وِبُكم يـُنَـزُِّل اهلل الَغيث وِبُكم ُتَسبُِّح األرُض التـي َتْحِمُل أبَداَنُكم وَتسَتِقرُّ 
أال  - الَربِّ فـي َمقاِديِر أمورِه َتهِبُط إليُكم وَتصُدُر من بيوتكم والَصاِدُر عمَّا ُفصَِّل من أحكام العباد

تالحظون الـمعانـي الـمذكورة فـي هذا الـمستخرج الـجفري هي نفس الـمعانـي الـموجودة فـي هذه الزيارة 
جفري من كتاب  يـملكُه سنـٌي مـخالٌف ألهل البيت، والـمسَتخرُِج الذي أستخرج الشريفة؟ هذا مستخرٌج 

ُسنـٌي مـخالٌف ألهل البيت والكاتُب الذي يكتب هنا سنـٌي مـخالٌف ألهل البيت، حني أقول ُمـخالٌف 
هذا الـُحّب يـُخاِلُف  ُمـخاِلٌف لـمنهج الكتاِب والعرتة، ربـما يـحمُل فـي نفسه  ُحبَّاً، ما قيمة الـُحّب إذا كان

 الـمنهج. 
ويُنِذُر ، 984فـي مقطع  من الـمقاطع من هذه الـمستخرجات وهو يتحدُث عن إمام زماننا فـي صفحة: 

ويُنِذُر الروم بإطالِق سراح موت  فتاك محبوس  بقنينة   -اإلمام  - الروم بإطالِق سراح موت  فتاك
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ويُنِذُر الروم بإطالِق سراح موت  فتاك  -كبسولة الصاروخ   وكلمة قنينة هي نفس كلمة كبسولة، - عجيبة
وتالحظون الرايات السوداء تـهدد  - محبوس  بقنينة  عجيبة فينذرهم الـمهدي سالحًا أسمُه الصارخ

فينذرهم الـمهدي سالحًا أسمُه الصارخ له صوُت  -بسالح  أيضًا أسـمُه الصارخ مرَّ علينا قبل قليل 
البشر كقذف البركان لـمن رأى البركان نارًا هائلة من باطن األرض تخرُج من  الزلزال ويأكل هام

مكمن  ومخبأ وتطيُر فـي السماء عاليًا جدًا ثم تهبُط بموت  ينزُع الناس كأنهم أعجاز نخل  منقعر وله 
م  قبل قليل إذا نرجع إلـى ما مرَّ من كال - ناٌر ال تُبقي وال تذر ينادي على الروم أنها لواحٌة لـمن غدر

لهٌب يخترق  -ما هو تأثريها؟  - وينصبون نارًا عظيمة أسمها صارخفـي وصف سالح الرايات السوداء: 
األرض ويفسد الـماء والـهواء وال يترك حيًا إال أكله كالـُحممة يتركه يغدو رمادًا تذورُه الرياح إن لـم 

 أعجاز نخل  منقعر وله ناٌر ال تُبقي وال تذر ثم تهبُط بموت  ينزُع الناس كأنهمنفس الشيء:  - تدفنوه
أنا أورد هذه الـمعلومات ألن هذه الـمعلومات قريبة من عندنا، هذه الـمعانـي موجودة فـي عصرنا إن لـم  -

 تكن بكاملها فبداياتـها موجودة، نـحُن فـي هذه األجواء التـي تتحدث عنها هذه الـمستخرجات. 
وال تتفرُق األرض ، 909مثاًل هذا النص الذي يتحدُث عن الواليات الـمتحدة األمريكية فـي صفحة: 

إنـما الناس يسمونـها جديدة ألنـها اكُتِشفت بعد ذلك وإال ما هي بـجديدة  - الـجديدة وما هي بـجديدة
وما  -ى قوتـها على وحدتـها تبقى عل - وال تتفرُق األرض الـجديدة -هي قديـمة كبقية األراضي القديـمة 

أصاًل من يقرأ التأريخ ويتابع تفاصيل نشوء  - هي بـجديدة إنما تعتصُم بالـمسيح ابن مريم لتنتظرهُ 
أمريكا، أمريكا نشأت على يد أقوام  كان قسٌم منهم يفكر بـهذه الطريقة من أن هذه األرض الـجديدة هي 

ي سينزل فيها الـمسيح، هي أرُض الـميعاد والـمسيُح ينزُل فـي أرُض الـميعاد وأن هذه األرض هي األرض التـ
هذه األرض، حني بدأت هجرة التطهرييني من الربوتستانت من بريطانيا ومن سائر بقاع أوروبا كان هناك 
قسم من الناس من الذين أسسوا أمريكا والواليات الـمتحدة األمريكية يفكرون بـهذه الطريقة وال زال إلـى 

ناك مـجموعات إنـجيلية، الـمجموعات اإلنـجيلية كثرية، ما يتحدُث عنه اإلعالم فـي زمان بوش مثالً اآلن ه
وحتـى اآلن الـمجموعات التـي تسمى بالـمجموعات الـمسيحية الـمتصهينة أو الـمجموعات الصهيونية 

بهم هؤالء يعتقدون بأن الـمسيحية الـمجموعات اإلنـجيلية البعض منهم من الذيَن بلغوا الذروة فـي تعص
الواليات الـمتحدة األمريكية هي معجزٌة إلـهية أن اهلل سبحانه وتعالـى هّيئها وأعطاها هذه القدرة الـهائلة 
التـي ما امتلكتها دولة من الدول عرب التأريخ وهذه حقيقة، القوى الـمرتاكمة الـموجودة فـي الواليات 

اهات فـي الُبعد العسكري، فـي الُبعد الزراعي، االقتصادي، الصناعي، الـمتحدة األمريكية فـي جـميع االتـج
التجاري، فـي كل جانب، العلمي، الثقافـي، األدبـي، الفنـي، فـي أي جهة  من الـجهات هناك تراكم لقوى 



 6ح  ملّف الظهور والجفر 

011 

ضخمة هائلة ما مرَّ فـي تأريخ البشرية دولة من الدول تـمـتلك هذه القدرات لذلك هناك منهم من يعتقد 
 بأن هذه معجزة إلـهية. 

وهذه الـمعجزة اإللـهية ُهّيئت الستقبال الـمسيح لتمهيد األمر للمسيح، ومن هنا نشأت العالقة بني 
الواليات الـمتحدة األمريكية وبني إسرائيل فـي جانب  منها، أنا ال أقول بأن الشعب األمريكي كلُه يفكر 

وِفَرق ومـجموعات ولن تـجَد بلدًا فـي العالـم مثل الواليات  بـهذه الطريقة أبداً، الشعب األمريكي ديانات
الـمتحدة األمريكية تـختلف فيه األذواق والـمشارب واألفكار واآلراء والنظريات، أنا ال أقول بأن الشعب 

قة األمريكي كله يفكر بـهذه الطريقة هذا أواًل، وال أقول بأن كل الـمسيحيني فـي أمريكا يفكرون بـهذه الطري
فالـمسيحيون مذاهب وكنائس واتـجاهات مـختلفة وكذلك ال أقول بأن كل اإلنـجيليني يفكرون بـهذه 
الطريقة، هناك مـجموعات ولكن هذه الـمجموعات حتـى لو كانت قليلة مـجموعات مؤثرة ألن لـها التأثري 

سط االقتصادي لـها التأثري فـي فـي الوسط اإلعالمي لـها التأثري فـي الوسط السياسي لـها التأثري فـي الو 
مفاصل القرار األمريكي هناك مـجموعات تـحمل مثل هذا التفكري بأن الواليات الـمتحدة األمريكية هي 
معجزة اهلل فـي األرض وإذا لـم تقم بواجبها فـي التمهيِد لنزول السيد الـمسيح فإن اهلل سبحانه وتعالـى 

وينهيها، وهذه الفكرة كانت موجودة فـي البداية عند مـجموعة من  سيُنزل عليها عذابًا وسخطًا يـمحقها
 التطهرييني الربوتستانت. 

وال تتفرق األرض  -من أراد أن يدرس التأريخ األمريكي هذه القضايا موجودة فـي كتب التأريخ األمريكي 
نـي يعتقدون بـهذه وهناك ناس يع - الـجديدة وما هي بجديدة إنما تعتصم بالـمسيح ابن مريم لتنتظرهُ 

ويكذبون على اهلل فما اتخذ اهلل من  -العقيدة ألنـهم يتصورون أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة 
ومن هنا يـمكن أن نتلمس حركة  - ولدًا وما كان معُه من إله ولكن الكذاب الدجال يَُدجُِّل تدجيالً 

ت الـمتحدة األمريكية ألن كل مظاهر الدجل هي الدجال اليهودي أنـها بدأت منُذ بدايات اكتشاف الواليا
مردها إلـى إبليس برنامج الدجال فـي أصلِه هو الربنامج اإلبليسي وله صور، تـحدثُت عن الدجال الشيعي 
عن الدجال الناصبـي وعن الدجال اليهودي، الدجال اليهودي دجاٌل مشرتٌك بني الـمسيحيني واليهود ولكن 

ولكن الكذاب الدجال يَُدجُِّل تدجياًل ويُزيُِّن القواطع  -تـحرك الـمسألة أصابع اليهود هي التـي 
 ويُزيُِّن القواطع الـخمسين -هو يزينها، مرَّ علينا فـي اآليات فـي سورة الـِحجر: ألَُزيِـَّننَّ هَلُْم  - الـخمسين

ين بحبل بني إسرائيل بزهرة الـحياة الدنيا ويربط الـمدائن الـخمس -القواطع الـخمسني الواليات  -
اآلتي من حبل صهيون يبغي الفساد فـي األرض وعلوًا للظالـمين ويسمونها بالد األمارك ويكون 

 -أمشاج يعنـي األصول واألعراق الـمختلفة  - قائدها مع بني إسحاق وبني إسرائيل يجمُع أمشاج الناس
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ل، النص طويل يـمكنكم أن تراجعوه إلـى أن يقو  - يجمُع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم بدعوتهم
فهم ُحكَّاٌم على أطراف األرض يعرفون ما يـجري فيها فـي مسارات إلـى أن يقول:  909فـي صفحة: 

جوار يعنـي  - الطول والعرض وتكون لـهم عيوٌن تتلصص من فوق السحاب وجوار  بالبحار كاألعالم
ذه القطع فـي العالـم فقط تـمتلكها الواليات هذه حامالت الطائرات ال توجد قطع بـحرية أكرب من ه

 -هذا الوقود النووي  - وجوار  بالبحار كاألعالم يخزنون النار بها بهيئة ماء  وتراب -الـمتحدة األمريكية 
 إلـى آخر الكالم، تالحظون كل هذه األجواء هي أجواء عصرنا. - تنشر نشراً وترمي كالقصر لـهباً 

أقوى العالمات وحسب الـمستخرج الـجفري سـّماها عالمة العالمات، فـي  إلـى عالمة العالمات وهي
آيتُه عجٌب ألن الـحَدَث  - صاِحُب ِمصر عالمة العالمات وآيتُه عجٌب لـها أمارات، 827صفحة: 

الذي صار فـي مصر هو أعجب األحداث السياسية فـي الـمنطقة وفـي العالـم، ِمصر لـها خصوصيتها، فـي 
ـها خصوصيتها، إذا أردت أن تنظر إلـى القارة اإلفريقية أبرز دولتني فـي شـمالـها مصر وفـي جنوبـها أفريقيا ل

جنوب أفريقيا، أكثر دولتني مؤثرتني فـي القارة األفريقية فـي شـمالـها مصر وفـي جنوبـها جنوب أفريقيا، إذا 
لدولة األولـى مصر، إذا أردت أن تنظر إلـى أردت أن تنظر إلـى القسم العربـي من أفريقيا شـمال أفريقيا ا

البالد العربية فمصر هي الدولة األولـى، إذا أردت أن تنظر إلـى منطقة الشرق األوسط فهي من إحدى 
الدول الكبرية الـمؤثرة وهكذا فـي حوض البحر الـمتوسط مصر لـها خصوصيتها ربـمـا كما يقول عنها أبنائها 

مصر، وحاكُم مصر لـم يتوقع أحد أن يـخرج من قصرِه ومن سلطانِه بـهذه الطريقة، إنـها أمُّ الدنيا، صاحب 
أتعلمون بأن الذين خططوا لـهذه الثورة هم أيضاً يئسوا من خروجِه حينما ألقى الـخطاب الذي تـمسكن فيه 

ثري من الذين  وتظاهر بـحبِه ِلمصر ولشعب مصر وسعى سعيًا عاطفيًا فـي الكالم، كان خطابًا عاطفياً، الك
كانوا فـي ميدان التحرير تركوا الـميدان وقالوا بأن الرجل يـحب مصر وقد وعدنا وعودًا حسنة ولذلك 
الشباب الذين هم شباب الفيس بوك القائمون على الثورة والقائمون على تلك النهضة أصابـهم اليأس، 

 ا اجلذوة متـى؟ اختلفوا فيما بينهم وتـحريوا ماذا يفعلون لكن القضية أعاد لـه
حني هجم أعوان مبارك على ميدان التحرير، الـمعركة التـي هم يسمونـها معركة الـجمل والبعض يستهزئ بـها 
يسميها معركة الـجحش، الـمعركة التـي سـميت معركة الـجمل حينما هجم أعوان مبارك من الـمخابرات ومن 

رادوا أن يفرقوا الناس وحدثت الـمعركة فـي ميدان رجال األمن على جـمل  وعلى خيول على الـحيوانات أ
التحرير، انقلبت األمور بشكل  آخر وإال ما كانوا يتوقعون أن هذا الطاغية سيسقط بـهذه السهولة، طاغية 
من أعتـى الطغاة ألنه جـمَع إلـى طغيانِه طغيان عبد الناصر وطغيان السادات وجـمع خربتـهما، لذلك ما  

هذا الطاغية سيقع، وبالنسبة لـحسنـي مبارك الذين تـحدثوا عنه بعد سقوطِه قطعًا وإال  كان أحد يتوقع أن
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فـي أيام حكمِه من يـجرؤ أن يتحدث، الذين تـحدثوا عنه بعد سقوطِه تـحدثوا عن أشياء غريبة وعجيبة فـي 
ة مشحونة بـمثل هذا حياة هذا الرجل، تـحدثوا عن عدائِه السافر لكل شيء  يرتبط باهلل، والصحف الـمصري

الكالم من أُناس  كانوا يعملون معه، تـحدَّثوا عن عداء  سافر هلل ولكل ما يرتبط باهلل لكل العناوين الدينية 
وتـحدثوا عن أن أبغض صوت إليه كان صوُت القرآن، حينما كان يسمع صوت القرآن كان يتنفر إلـى أبعد 

، حياة كلها لذائد، قّضى أكثر أوقاتِه مع فاتنات السينما الـحدود، حياة بعيدة عن الدين، بعيدة عن اهلل
الـمصرية وكانت السيارات السوداء الـمعّتمة تدخل من دون تفتيش، كل سيارة تأتـي إلـى قصرِه تُفتَّش إال 
 السيارات السوداء الـُمَعّتمة التـي تـحمل الـحسناوات حسناوات السينما الـمصرية كانت ال تُفّتش، األوامر
 من الرئيس مباشرًة، صفوة الشريف يتحدثون عنه االسم الالمع فـي النظام الـمصري، ما هي وظيفتُه األولـى؟ 

 كما يقولون هم الـمطلعون كان وزيراً للفرفشة والنعنشة بتاعة السيد الرئيس. 
وَلمَّا ذهبوا ُحسنـي مبارك ينقل أحدهم سائق من سواقِه بأنه كان راغبًا فـي أحد الفنانات الـمصريات 

إلخبارها بذلك رفضت واعتذرت بأنـها مسافرة إلـى السعودية، سافرت إلـى السعودية وبعد مدة رجعت 
فرجعت وهي مـحجبة من الفنانات الـمحجبات أخربوا ُحسنـي مبارك بذلك، قالوا له لقد عادت فالنة، هو 

اطن(، لربـما يشري، انطار يعنـي صارت )إنطار  -قال: ما تنفعنيش  -قد سـمع عنها بأنـها تـحجبت 
قنطار، قنطار هو وزن كبري من القطن، صارت )انطار اطن( ربـما يشري إلـى أنـها قد فقدت رشاقتها مثالً، 
هذه األجواء التـي كان يعيُش فيها وكان وراء كل تـجارة لتاجر هو وأوالدُه، حياة كلها طغيان، لـم يتصور 

ن سقط، وما يـجري فـي مصر تأثرياتُه ستنتشر فـي الـمنطقة إن آجاًل وإن أحد أن يسقط بـهذه الطريقة ولك
عاجالً، عرب التأريخ العربـي كل األحداث التـي جرت فـي مصر على الـمستوى السياسي، على الـمستوى 
د العسكري، على الـمستوى العلمي والثقايف، على الـمستوى األدبـي والفنـي كل التأثريات تنتشر فـي البال

صاحب مصر عالمة العالمات وآيتُه  -العربية تبدأ من مصر، البوابة إلـى التأثري فـي البالد العربية مصر 
وقلُت بأن حسنـي مبارك هو مـحمد  - عجب لها أمارات قلبُه حسن ورأسه ُمحمَّد ويغير أسم الـجد

إن  -ِه األصلي سيد حسنـي سيد مبارك، رأسه مـحمد قلبُه حسن ويغري اسم الـجد فقد حذف أسم جد
 -يعنـي إن خرج من دائرة الـحكم، إن خرج من قصرِه من سلطانِه وهو مودٌع فـي السجن اآلن  - خرج

الـمهدُي على األبواب وقد حدثت هذه العالمة عالمة واضحة  - فاعلم أن الـمهدي سيطرق أبوابكم
, وهذا الكالم موجود  7002: صريـحة وهذا الكتاب مؤلف قبل هذه األحداث، هذا الكتاب مؤلف سنة

هذا الكتاب أُلِّف حتـى قبل أحداث الـحادي عشر  - إن خرج فاعلم - 7002فـي الكتاب منذ سنة: 
خرج من حكمِه من سلطانِه  - إن خرج -أُلِّف هذا الكتاب وطُبع بعد ذلك  7002من سبتمرب، سنة: 
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باً، أنا أقول قريبًا قريبًا ويرونُه بعيدًا ونراه قريباً قريبًا قري - فاعلم أن الـمهدي سيطرق أبوابكم -من قصرِه 
فقبل أن  -هو التمهيد هو التهيؤ واالستعداد  - طيروا إليه -قبل أن يقرع األبواب  - فقبل أن يقرعها -

مستخرجاٌت جفريٌة واضحٌة  - يقرعها طيروا إليه فـي قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على الثلج
 ن أيامنا وعن زماننا وعن هذه اآلنات التـي نـحُن نعيُش فيها. جداً تتحدُث ع

أعتقد أن هذه الـمستخرجات الـجفرية ُتشرُي بشكل  واضح إلـى أن هذا العصر هو عصُر الظهور، وحني 
لو أدركُت ذلك أقول بأن هذا العصر هو عصر الظهور نـحُن فـي زمان  قريب كما فـي رواية باقر العرتة: 

. ألنه لو فكر اإلنسان فـي كل هذه الـجزئيات وشّكل منها صورة نفسي لَصاِحب َهذا األمرالستبقيُت 
واحدة يتضح األمر بأن الفرج قريب وخرُي عبادة أمتـي وأفضل عبادة أمتـي كما قال صلى اهلل عليه وآله 

ألصل إلـى خالصة  وسلم انتظار الفرج، هذه الـجهة األولـى التـي مرَّ الـحديُث عنها واآلن مررت عليها
 والـخالصة واضحة. 

الـجهة الثانية التـي تـحدثت عنها وحولـها األحاديُث الـمعصومية وتـحدثُت عن عنوان الدجال، وبيّنت بأن 
الدجال دجاٌل شيعي وذكرت ما جاء عن اإلمام الرضا بأنُه من الشيعة مـمن ينتحُل مودة أهل البيت لـهو 

سن العسكري من أن من الفقهاء من هو أشُد فتنًة من الدجال وأشرت إلـى الرواية الواردة عن اإلمام الـح
أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية على الـحسني وأصحابه مرَّ الكالُم فـي ذلك، لكن قد 
يسأل سائل بأن الدجال فـي مشروعِه األموي واضح فـي شخص السفيانـي والدجال فـي مشروعِه اليهودي 

ل الـجبارة التـي تسيطر على مصري العالـم، الـخراسانـي يـمثل واضح فـي هذه القوة الـمتفرعنة وهذه الدو 
الـمشروع السياسي العسكري الشيعي، اليمانـي شخٌص ال تتضُح صورتُه وإنـما تتضح صورتُه وتتبدى معالـم 
مشروعِه فـي زمن  قريب جدًا من الظهور ربـما فـي سنة فـي وقت ظهور السفيانـي فهو والسفيانـي كفرسي 

إذًا أين هو الدجاُل الشيعي؟! أين صورتُه؟ السفيانـي من مصاديق الدجال األموي وهذه الدول رهان، 
 الـمتفرعنة القوية هي من مصاديق الدجال اليهودي، إذاً أين هو الدجاُل الشيعي؟ 

الدجاُل الشيعي أواًل لنلقي نظرة على بعض  من عالماتِه، الدجال الشيعي هو فيما بيننا، هو الفكر 
ـمنحرف عن أهل البيت، هؤالء العلماء الـمنحرفون عن أهل البيت الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة ال

من جيش يزيد على الـحسني وأصحابه، فـي نفس الرواية التـي قرأنا منها هذه الـمضامني، اإلمام هنا يبني لنا 
 ثانـي: عالئم هؤالء الفقهاء، ما هي عالئمهم؟ هذا هو بـحار األنوار الـجزء ال

وَكَذِلَك َعَوامُّ اُمَِّتنا إذا َعرِفوا من فُقهاِئِهم الِفسَق الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلَب على حطام 
قد تكون هذه القضايا مـخفية غري واضحة، لكن هناك قضايا واضحة تأتـي الرواية على  - الدنيا وحرامها
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ا من فُقهاِئِهم الِفسَق الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلَب على وَكَذِلَك َعَوامُّ اُمَِّتنا إذا َعرِفو  -ذكرها 
قد ال تكون هذه األمور واضحة وجلية للجميع، لكن هناك عالمات واضحة  - ِحطام الدُّنيا وَحراِمها

إذا َعرِفوا من فُقهاِئِهم الِفسَق  -وبّينة يـمكن للناِس أن يستشفوها وأن يعرفوها، ما هي هذه العالمة؟ 
وإهالَك من  -يُهِلكون  - ظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلَب على ِحطام الدُّنيا وَحراِمها وإهالكَ ال

وإهالَك من يتعصبوَن عليه  -يعنـي يـحاربون من يتعصبون عليه حربًا تؤدي إلـى هالكِه  - يتعصبوَن عليه
وإهالَك من  -ذه الـمعاملة وإن كان هو يستحق أن ال يُعامل بـه - وإن كاَن إلصالح أمرِه مستحقاً 

 والترفق -وفـي نسخة  - والترفرفَ  -وماذا يفعلون؟  - يتعصبوَن عليه وإن كاَن إلصالح أمرِه مستحقاً 
 -وربـما الرتفرف أكثر وضوحًا فـي الـمعنـى، يعنـي يُدللون، من يُدللون؟  - والترفرفَ  -والـمعنـى واحد  -

ابـحثوا عن هذه  - تعصبوا له وإن كان لإلذالل واإلهانِة مستحقاً والترفرَف بالبرِّ واإلحساِن على من 
وَكَذِلَك َعَوامُّ  -األوصاف يـمكنكم أن تـجدوها، ربـما األوصاف األولـى يصعب على الناس أن يـجدوها 

 - وَحراِمهااُمَِّتنا إذا َعرِفوا من فُقهائِِهم الِفسَق الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلَب على ِحطام الدُّنيا 
وإهالَك من يتعصبوَن عليه  -ربـما هذه األمور ال يتمكن اإلنسان أن يشخصها لكن هذه القضية واضحة 

يعنـي من جـماعتهم  - وإن كاَن إلصالح أمرِه مستحقًا والترفرَف بالبرِّ واإلحساِن على من تعصبوا له
من عوامِّنا مثَل هؤالء الُفقهاء فهم مثل اليهود  وإن كان لإلذالل واإلهانِة مستحقاً َفَمن قـَلَّدَ  -الـخاصة 

 . الذيَن ذمَّهم اهلل تعالـى بالتقليد لفَسقة فقهائهم
العالئم واضحة، العالمات صريـحة فـي برنامج الدجال ولذلك هذا الربنامج سيتجلى فـي الـمجموعات 

ي وجه اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه الَبرتية أو الُبرتية التـي مرَّ الـحديُث عنها التـي تشهر سيوفها فـ
وتقاتله ويـخرجون من الـنجف من الكوفة وقد عّلقوا الـمصاحف فـي رِقابـهم الروايات هكذا قالت، قالت: 
قـُرَّاُء القرآن فقهاٌء فـي الدين، يـخرجون على اإلمام وهم الُبرتية أو الَبرتية، حني قال لـهم زيد بن عليٍّ بن 

سجاد: برتتـم أمرنا برتكم اهلل، تُعادون فاطمة، حني قالوا: بأننا نوالـي أبا بكر  وعمر ونُعادي اإلمام ال
أعدائهما، قال: تُعادون فاطمة ففاطمة من أعدائهما، برتتـم أمرنا برتكم اهلل، هؤالء الذين يبرتون الفكر 

ركوا فـي ذلك عن علم  أو عن جهل الشيعي الُبرتية هم الذين يتحرك فـي أوساطهم برنامج الدجال سواء تـح
ألنه هناك الكثريون يتحركون عن جهل  ألنـهم يستقون هذا الفكر من أُناس  يعتقدون بأن هؤالء على 
صواب، هذه القضية ستتجلى بنحو  أكثر، هؤالء سيكونون فـي ضمن جيش اإلمام الـمهدي حتـى بعد 

 ظهورِه، الروايات تـحدثنا هكذا: 
تفسري شيخنا العياشي عن اإلمام الباقر، الرواية يرويها جابر بن يزيد الـجعفي عن اإلمام هذه الرواية فـي 
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 -من حتـى إذا التقوا ؟ الرواية فيها تفاصيل أنا أشري إلـى موطن الشاهد  - يقول: حتـى إذا التقوا -الباقر 
حتـى  -ـي على أرض الشام يعنـي حتـى إذا التقى جيش اإلمام الـحجة وجيُش السفيان - حتـى إذا التقوا
يوَم األبدال ، حتـى إذا التقوا  -يعنـي التقى جيُش اإلمام وُهم يعنـي السفيانـي متـى؟  - إذا التقوا وُهم

وهذا االلتقاء سيكون فـي منطقة مرج عذراء، الـمنطقة التـي اآلن فيها مزار الشهيد  - وُهم يوَم األبدال
عالـى عليهم، فـي هذه الـمنطقة يكون اللقاء كما بينت روايات حجر بن عدي وأصحابِه رضوان اهلل ت

أخرى، اللقاء بني جيش اإلمام وبني جيش السفيانـي فـي هذه الـمنطقة فـي منطقة مرج عذراء، ولربـما اللقاء 
هنا فيه إشارة ورمزية لـهذه الدماء التـي ُسِفكت دماء ِحجر وأصحابِه ُسِفكت ألجل عليٍّ صلوات اهلل 

مه عليه، والذي ذبـحهم كان أعور أيضاً ونـحن نتحدث عن الدجال األعور، الذي ذبـحهم كان أعور وسال
هذا يوم أسـمُه يوم األبدال، ماذا يـجري فـي هذا اليوم؟ ماذا يقول  - حتـى إذا التقوا وُهم يوَم األبدال -

 إمامنا الباقر؟ 
ويـخرُج  -تقيًة دخلوا معه  - ي من شيعة آل ُمـَحمَّديقول: يوُم األبدال يـخرُج أُناٌس كانوا مع السفيان

هل تتوقع أن نواصب يلتحقون باإلمام؟!  - أُناٌس كانوا مع آِل ُمـَحمَّد إلـى السفياني فهم من شيعتهِ 
الذين يلتحقون باإلمام شيعتُه لكن االسم شيعة والباطُن هم دجالون هم من أجزاء برنامج الدجال الناصبـي 

دال يـخرُج أُناٌس كانوا مع السفياني من شيعة آل ُمـَحمَّد ويـخرُج أُناٌس كانوا مع آِل ُمـَحمَّد يوُم األب -
 - إلـى السفياني فهم فـي شيعتِه حتى يلحقوا بـهم ويـخرج ُكلُّ أناس  إلـى رايتهم وهو يوُم األبدال

رواية جابر بن يزيد  222من حديث:  66الرواية من تفسري شيخنا العياشي الـجزء األول صفحة: 
الـجعفي عن إمامنا أبـي جعفر  الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه، هذه صورة للدجال الشيعي، الدجال 
الشيعي يبقى مـختفي، متـى يظهر رأسُه؟ حني يُقِبل اإلمام إلـى النجف تـخرج الفرقة الُبرتية أو الَبرتية، حني 

ـي فتحن قلوبـهم إلـى السفيانـي فيخرجون من جيش اإلمام يذهب إلـى الشام فيكونون قريبني من السفيان
فهم شيعة السفيانـي، ويـخرجون من جيش السفيانـي فهم شيعُة آل ُمـَحمَّد  صلوات اهلل وسالمه عليهم 

 أجـمعني. 
قلت بأن الدجال أعور مـا الــمراد أعـور؟ الـدجال الشـيعي دجـال أعـور كمـا يقـول أمـري الــمؤمنني صـلوات اهلل 

مه عليــه، هــذا الــذي جــاءه فقــال: يــا أمــري الـــمؤمنني إنـــي اُِحبُّــَك وُأِحــبُّ فالنــاً وفــالن وذكــر أســـماًء مــن وســال
أعداء الزهراء، فقال: أما إنك ألعور إما أن تعمى وإما أن تُبصـر، إذا تبقـى علـى هـذه الــحالة فإنـك سـتعمى 

ِحب ومن تُبِغض، ألن الديَن هو الــُحبُّ فــي اهلل هذا الَعَور سيقودك إلـى العمى، وإما أن تُبصر فتعرف من تُـ 
والــُبغُض فـــي اهلل، الــدجال الشــيعي دجــاٌل أعــور بـــهذه الفكــرة بـــهذا الـــمضمون دجــاٌل أعــور بـمعنـــًى أبعــد مــن 
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ذلك، هناك فـي أوساطنا الشيعية ميزانـان، ميـزاٌن يصـطنعُه الـبعض مـن أنفسـهم، ميـزان مرقـع، أفكـار داخليـة، 
ـــها بأهــل البيــت، أحاديــث هــي تــذوقات خاصــة ، آراء ينقلوهــا مــن كتــب ومؤلفــات ومــن مــدارس ال عالقــة ل

أحاديــُث الـــمخالفني وحتـــى إذا أرادوا أن يـــختاروا مــن أحاديــث أهــل البيــت يـــختارون األحاديــث التـــي توافــق 
رســول اهلل إذا   أحاديـث الــمخالفني واألئمــة قـالوا بـأن الصــواب فــي خالفهـم، هــذا الـذي يسـأل اإلمــام يـا ابـن

 كان هناك حديثان وهذان الـحديثان موجودان عند الـمخالفني بأيـهما نعمل؟ 
قال: انظر إلــى أيــهما قلـوب الــمخالفني أميـل فُخـذ بالـذي يــخالف مـا تــميل إليـه قلوبــهم، يعنــي دائمـاً البـد 

مـارق خـارج بعيـد عـن دائـرة  - ِرقٌ الّراِغـُب َعـْنُكْم مـا -أن نـحافظ علـى االبتعاد عن هذا الـخط الــمنحرف 
الـــحق، فــإذا كــان بعيــد عــن دائــرة الـــحق كلمــا ابتعــدنا عنــه كلمــا اقرتبنــا مــن الـــحق، ولــذلك األئمــة قــالوا بــأن 
الصــواب فـــي خالفهــم، هــذا الـــمنهج األول الــذي يـــجمع ركامــاً مــن أفكــاره الشخصــية ومــن تـــجاربه العقليــة 

ـجريـبـي، ولـِما ورثه من بيئته وثقافته الــخاصة، ولــِما وجـده فــي الــمدارس الـخاصة، فللعقل تـجارب، العقل الت
األخــرى مـــدارس قــد تكـــون علمانيــة مـــدارس قــد تكـــون غــري علمانيـــة، مــدارس مــــخالفة ألهــل البيـــت وحتــــى 
الشيء الذي يأخذه من تفسري القرآن الشيعـي ومن حديث أهل البيت يأخـذ مـا هـو يــحبه الــمخالفون ومـن 

يبـنـي ميزاناً يقّيم به الــمعتقدات واألفكـار، هـذا الــميزان أعـور، هـذا الــميزان هـو الــميزان األعـور هـذا هـو هذا 
األعور الدجال، هذا الذي يعمـى عن أن يطلع علــى حـديث أهـل البيـت وأن يـذهب إلــى الــجانب العميـق، 

ِإنِــــْي ُمـــْؤِمٌن ِبظَـــاِهرُِكْم خاطبهم: هــذا الـــذي يأخــذ الــــجانب السطحـــي أعـــور، الــذي يــــملك العينــني الـــذي يـــ
اآلخـذ بالظـاهر فقـط الظـاهر أعـور، بــحسن نيـة، بسـوء نيـة هـو فــي خدمـة الــمشروع الدجالــي،  - َوبَـاِطِنُكم

العوار هنا، أعور أحبك يا أمري الـمؤمنني وأحب فالن وفالن، أَما إنك ألعور، األعـور الـذي يقـول لــهم إنــي 
ـــذلك أحاديـــث أهـــل البيـــت صـــلوات اهلل وســـالمه علـــيهم مـــؤمٌن بظـــاهركم وال يـــؤ  من بباطنــــهم هـــذا أعـــور، ل

 أجـمعني إن اإليـمان إيـماٌن بظاهر وباطن. 
إذا نـــذهب إلــــى بصـــائر الـــدرجات هنـــاك روايـــة طويلـــة مفصـــلة ينقلهـــا الــــمفضل بـــن ُعمـــر فــــي آخـــر بصـــائر 

ـمنقولة عـن أهـل بيـت العصـمة صـلوات اهلل الدرجات، وفـي الـحقيقة هـي من أمـهات الروايات واألحاديـث الـ
وســـالمه علـــيهم أجــــمعني، روايـــة طويلـــة جـــداً رســـالة يكتبهـــا إمامنـــا الصـــادق صـــلوات اهلل وســـالمه عليـــه إلــــى 

، فيهـا 938، 933، 937إلــى:  932وتستــمر إلــى صـفحة:  976الـُمفضل بـن عمـر تبـدأ مـن صـفحة: 
دار  قليــل  مــن هــذه الروايــة لكــن خالصــة هــذه الروايــة، هــذه تفاصــيل كثــرية ال يســع الـــمجال لقــراءة حتـــى مقــ

الرسـالة الطويلـة أن اإليــمان إيــماٌن بظــاهر  وبـاطن، مـن يـؤمن بالظـاهر لــيس علــى صـواب ومـن يـؤمن بالبــاطن 
دون الظاهر ليس علـى صواب، اإليـمان الـحق إيـماٌن بظاهر  وبـاطن، بـالعينني، مـن يـؤمن بالبـاطن فهـو أعـور 
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ِإنِــــْي ُمـــْؤِمٌن ِبظَـــاِهرُِكْم  -بالظـــاهر فهـــو أعـــور، اإليــــمان ذو العينـــني هـــو إيــــماٌن بظـــاهر  وبـــاطن  ومـــن يـــؤمن
مــن ال يكــون علـــى هــذا الـــمنهج وهــذا الـــمنهج هــو مــنهج الزيــارة الـــجامعة  - َوبَــاِطِنُكْم، ِبِســرُِكْم وَعالَنِيــِتُكمْ 

بــاطن، مـن ال يكــون علـــى هــذا الـــمنهج فهــو فـــي الـــمنهج الكبـرية، القــول البليــغ الكامــل، اإليـــمان بالظــاهر وال
األعــور وهــذا هــو الــدجال األعــور الشــيعي، ســواء كــان ذلــك بـــحسن نيــة أو بســوء نيــة بالنتيجــة سيأتـــي يــوم 

 األبدال وفـي يوم األبدال يـخرجون من جيش اإلمام إلـى السفيانـي هؤالء هم العوران. 
رون يلتحقـون بالــمبصرين والعـوران يلتحقـون بـالعوران، السفيانــي حتــى وكل جنس  الحق  بـجنسه، الذين يُبص

فـي شـكله مـا هـو أعـور لكنـه إذا نظـرت إليـه فكأنـه أعـور ألن حقيقتـه أعـور، ألـيس مـرت علينـا الروايـات يـوم 
 أمس بأن السفيانـي ليس بأعور ولكن إذا نظرت إليه حسبته أعور، هذا تـحديٌث ظاهريٌّ عن باطنه، العوران
الـــــموجودون فـــــي جــــيش اإلمــــام فـــــي يــــوم األبــــدال يلتـــــحقون بــــالعوران، والـــــمبصرون الـــــموجودون فـــــي جــــيش 
السفيانـــي يلتحقــون بالـــمبصرين يلتحقــون بصــاحب العينــني، يلتحقــون كمــا يقــول النـبـــي صلـــى اهلل عليــه وآلــه 

ل وأنــا ذو العينــني يشــري إلـــى أنــه هــو وأنــا ذو العينــني، يلتحقــون بــذي العينــني بالـــمهدي الـــمنتظر، النـبـــي يقــو 
َمـجَمع الـجمال والـجالل، عني الـجمال وعني الـجالل فهو عني الكمال، وأنـا ذو العينـني فهـؤالء الــمبصرون 

 يلتحقون بذي العينني بذي الـجمال والـجالل بإمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه. 
متـــى؟ بــدأ مــن يــوم الصــحيفة حينمــا قــالوا بــأن اإلمامــة والنبــوة ال أمــا الــدجال الناصبـــي فهــو أعــور والَعــَور بــدأ 

تـــجتمعان فـــي بيــت مـــَُحمَّد  صلـــى اهلل عليــه وآلــه، النبــوة لــه واإلمامــة لنــا وكتبــوا الصــحيفة، الصــحيفة الـــمعروفة 
ـي الـجزء الثامن فـي رواياتنا وأحاديثنا والتـي يقول عنها إمامنا الصادق، الرواية موجودة فـي الكافـي الشريف ف

قُتـــل الــــحسني يـــوم كتـــب الكتـــاب يـــوم كتبـــت الصـــحيفة، الصـــحيفة التــــي كتبهـــا أصـــحاب الســـقيفة، برنـــامج 
الســقيفة كــان مكتوبــاً فـــي حيــاة النـبـــي، كتبــوا صــحيفة واتفقــوا عليهــا وهــم الـــمعروفون فـــي رواياتنــا بأصــحاب 

اك، بـدأ العـوار مـن هنـاك، مـن أنــهم قـالوا إن الصحيفة، وهم نفسهم أصحاب السقيفة، الربنـامج بـدأ مـن هنـ
بيــت مـــَُحمَّد ال تـــجتمع فيــه النبــوة والـــخالفة واإلمامــة، بــدأ العــوار متـــى؟ بــدأ العــوار فـــي يــوم الرزيــة فـــي يــوم 
الـخميس حني قالوا حسبنا كتاب اهلل، فنظروا إلـى الكتاب وتركوا العرتة، العوار هنا، األعور الدجال الناصبـي 

ذا، حني قـال: حسـبنا كتـاب اهلل ومــَُحمٌَّد صلــى اهلل عليـه وآلـه كـان ينـادي فــي أوسـاطهم إنــي ُمــَخلٌِّف هو ه
إنـي تارٌك فيكم كتاب اهلل وعرتتـي ويـجمع بني مسبحتبه هكذا، فحني تركوا العرتة بـدأ الــمنهج األعـور، فمـن 

حســبنا كتــاب اهلل هــو هــذا عنــوان األعــور  يعمــل بالكتــاب لوحــده أعــور، العمــل الـــحقيقي بالكتــاب والعــرتة،
 الدجال الناصبـي هو هذا عوار السقيفة الواضح. 

ـــُمبتعد عــن قــوة اهلل ســبحانه  أمــا الــدجال األعــور اليهــودي، الــدجال األعــور اليهــودي هــو النــاظر إلـــى قوتــه ال
هـو هـذا العنـوان  Might is Rightوتعالـى، لربـما فـي الِشعار األمريكــي الــمعروف فــي الثقافـة األمريكيـة 
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الــحق هـو القـوة، أمـا فــي الثقافـة األمريكيـة  Right is Mightألنه الشعار الطبيعـي الـذي يقولـه العقـالء 
القوة هـي الـحق، قطعاً أنـا  Might is Right بسبب تراكم القوى الـهائلة فـي هذه البالد صار الشعار 

ال أريد أن أقول بـأن الشـعب األمريكــي كلـه يفكـر بــهذه الطريقـة أبـداً، وال أقـول بـأن جــميع الــموجودين فــي 
الـــحكومة األمريكيــة يفكــرون بـــهذه الطريقــة، مــن يعــرف األوضــاع فـــي أمريكــا فإنــه ال يقبــل هــذا الكــالم وأنــا 

الــــموجود فــــي داخـــل الواليـــات الــــمتحدة األمريكيـــة لـــيس كـــل األطـــراف أيضـــاً ال أقبـــل هـــذا الكـــالم، الوضـــع 
والـجهات تفكر بـهذه الطريقة ولكن هناك جهات هناك مراكز بـحث هناك مؤسسات معينة هنـاك مفكـرون 
يفكــرون بـــهذه الطريقــة وهــم قلــة لكــنهم بيــدهم القــرار، وإالّ الثقافــة األمريكيــة والـــحضارة األمريكيــة ال تفكــر 

الطريقــة أبــداً، ألنــه فـــي أمريكــا اآلراء والـــمدارس واألحــزاب والـــمسالك واألذواق كثــرية جــداً ال تُعــد وال  بـــهذه
وهـذا تفكـرٌي أعـور، قـد تكـون  Might is Rightتـحصـى، لكن هناك مـجموعات تفكـر بــهذه الطريقـة 

وة ولكـن أيضـاً ألنـك لـن تصـل إلــى حقـك إال بـالق Might is Right هـذه حقيقـة فــي بعـض األحيـان
Right is Might  .البد لإلنسان أن يفكر بـهذين الـمنهجني وإال سيكون التفكري أعور 

حينمــا نفكــر أن الـــحق قــوة وأن القــوة حــق يكــون هنــاك تــوازن، أمــا حينمــا نفكــر فقــط بــأن القــوة هـــي الـــحق 
الر أال يـذهب الـبعض بـأن مـا يكون هناك اختالل، القوة هـي الــحق، قـوة العسـكرة، قـوة االقتصـاد، قـوة الـدو 

موجود علـى الدوالر حينما ننظر إلـى الدوالر فــي الصـفحة األولــى ونقلـب الـدوالر خصوصـاً الـدوالر الواحـد 
إلـــى الصـــفحة الثانيـــة، اآلن إذا تنظـــرون أمـــامكم أمـــام الشاشــة علــــى الــــجانب األيســـر، فــــي الــــجانب األيســـر 

آلن تكــرب علـــى الشاشــة، تالحظــون هنــاك هــرم وفـــي أعلـــى الـــهرم هنــاك لوحــة مرســومة علـــى هــذا الـــجانب، ا
ـــُمراقبة  هنــاك عــني، هــذه العــني، هــذا الـــهرم هــو هــرم التســلط هــرم الســلطة، وهــذه العــني هـــي العــني النــاظرة ال
الرائيــة الـــُمطلعة علـــى األمــور، عــنٌي واحــدة هنــاك مــن يقــول بــأن فـــي هــذا الرمــز وفـــي هــذا الشــعار داللــٌة علـــى 
العوار فـي االقتصاد األمريكـي فــي الفكـر األمريكــي عالمـٌة علــى األعـور الـدجال األمريكــي، قـد يصـدق وقـد 
ال يصدق ولكن ال يـخلو هذا الرسم من داللة ، وال يـخلو هذا الرسم من معنــى، وأنـا هنـا ال أريـد أن أذهـب  

ن لـهذه الرمـوز شـيء مـن الـمعانــي لكـن ال إلــى كثرياً فـي قضية شرح الرموز التـي يُغالـي البعض فيها، قد تكو 
الدرجة التـي يُغالـي البعض فيها فيجعلها األساس فـي كل شيء، إذاً هذه لـمحات من الدجال، من الـدجال 
الشيعـي، الدجال الناصبـي والدجال اليهودي وهو دجال النصارى واليهود فـي نفـس الوقـت، وهـذه لــمحات 

ور هذا الـدجال، وتــحدثت عـن الـخراسانــي ومـرت علينـا أيضـاً بعـض الــُمستخرجات من معنـى العوار وأنه أع
 الـجفرية عن الـُخراسانـي لكن أهم شيء تـحدثت فيه عن الـخراسانـي واآلن أعيد الكالم بـخصوصه: 
 -انيد هذا هو الـجزء الستون مـن بــحار األنـوار الروايـة الــمنقولة عـن اإلمـام الصـادق وروي بأسـانيد بعـدة أسـ

 - ويــأزر -مكتـوب هنــا  - عــن اإلمــام الصــادق حينمــا ذكــر الكوفــة وقــال: ستـــخلو كوفــة مــن الـــمؤمنين
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وفـــي بعــض الكتــب مكتــوب يــأزر الصــحيح هــو يــأرز ألن يــأزر ال معنـــى لـــها فـــي الروايــة، يــأزر يعنـــي يــؤازر 
 -ـحية، يــأرز يعنـــي يــنكمش يســاعد يعــني، بينمــا الروايــة تريــد أن تقــول بــأن العلــم ســينكمش كمــا تــنكمش الــ

كما تنكمش الـحية وليس كما تأزر، واضـح   - كما تأرز الـحية -يعنـي ينكمش العلم  - ويأرز عنها العلم
يعنـي من خالل الطباعة أو للذي كتب النسـخة الــمخطوطة األصـلية لــم يكـن عالِــماً بـمعنــى الكلمـة فاشـتبه 

كما تأرز الـحية فـي  -يعنـي ينكمش عن الكوفة  - ز عنها العلمويأر  -عليه أن النقطة موجودة علـى الراء 
تعبـري جـداً  - ثـم يظهر العلـم ببلـدة  يقـال لــها قـم -يعنـي كأن العلماء والعلم ينكمش يـختـفـي  - جحرها

دقيق ألن الكتب موجـودة فــي النــجف، الــمدارس موجـودة فــي النجـف، والعلـم موجـود فــي األذهـان، الـذي 
م العلمــاء خرجــوا مــن النجــف أو اختفــوا ضــيعوا أنفســهم داخــل النجــف وعملــوا بالتقيــة الشــديدة انكمــش هــ

ستـخلو كوفة مـن الــمؤمنين ويـأرز عنهـا العلـم كمـا تـأرز الــحية فــي جحرهـا ثــم َيظهـر  -الـمضاعفة جداً 
ستضـعٌف فــي الـدين العلم ببلدة  يُقال لـها قم وتصير معدناً للعلم والَفضل حتــى ال يبقــى فــي األرض م

يعنـي هذه األحداث فـي زمن  قريب كمـا  - حتـى الـُمخدرات فـي الـِحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا
قلـت عصــر الظهــور مـرادي العصــر القريــب، ألـيس هــذه األوصــاف اآلن تــحدث فـــي أيامنــا هـذه ومــا حــدثت 

يعنـي أن الفكر وأن العلم ينتشـر  - الـحجة فيجعل اهلل قم وأهله قائمين مقام -فـي األزمنة القديـمة للعلم 
فيجعــل اهلل قــم وأهلــه  -مــن هــذه الـــمدينة، الـــمراد مــن الفكــر الـــمراد الفكــر الشيعـــي، الـــمراد العلــم الشيعـــي 

 قائمين مقام الـُحجة ولوال ذلك لساخت األرض بأهلـها ولـم يبقـى فـي األرض حجـة فيفـيض العلـم منـه
الد فــي الــمشرق والــمغرب فيـتم حجـة اهلل علــى الــخلق حتــى ال يبقــى أحـٌد إلــى سـائر الـب -من قم  -

علـى األرض لـم يبلغ إليه الدين والعلم ثـم يظهر القائم ويسير سبباً لنقمة اهلل وسخطه علـى العباد ألن 
ة اهلل أي بعــد إنكــارهم ُحجــ - اهلل ال ينــتقم مــن العبــاد إال بعــد إنكــارهم ُحّجــًة أو بعــد إنكــارهم حجتــه

 سبحانه وتعالـى، الرواية واضحة وصريـحة. 
رجــٌل مــن أهــل قــم يــدعو النــاس إلـــى الـــحق يـجتـــمع معــه قــوٌم كزبــر  -والروايــة الثانيــة عــن إمامنــا الكــاظم 

ـــحديد ــاح العواصــف وال  -زبــر جـــمع زبــرة أو زُبــرة وهـــي قطعــة الـــحديد الكبــرية الثقيلــة  - ال ال تزلـــهم الري
الرواية تتـحدث عن رجل من أهل  - ب وال يـجبنون وعلـى اهلل يتوكلون والعاقبة للـمتقينيـمّلون من الـحر 

قم يدعو الناس إلـى الـحق وتتـحدث عن قـم منـها ينتشر العلم، هذه األوصاف وهذه األحداث إذا أردنـا أن 
بب وجــود ننظــر إلـــى تــأريخ قــم مــا حــدث مثــل هــذا فـــي تــأريخ قــم، كــل الــذي حــدث اآلن فـــي عصــرنا بســ

الــحوزة العلميــة فــي قــم، كـل الــذي ظهــر مـن قــم، أتـدري كــم هـو عمــر الـــحوزة العلميـة فـــي قـم؟ هــذه الـــحوزة 
سـنة، اآلن  97هـجري يعنـي إلـى هـذا الوقـت عمرهـا:  2380اآلن الـموجودة، هذه الـحوزة تأسست سنة: 
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بـدايات تأسـيس الــحوزة   بالضـبط، وبالضـبط 97الناتج  2380ننقص من عندها  2837إذا نـحسب من 
كان فـي نـهايات شـهر رجب، نـحن اآلن فـي األيام األخرية من شـهر شـعبان، الشـيخ عبـد الكريــم الــحائري  

، جـاء إلـــى 72للــهجرة أيـام الــمبعث، الــمبعث يـوم  2380كـان فــي مدينـة آراك أواخـر شــهر رجـب ســنة: 
لوقــت ال يكفـــي ألن أدخــل فـــي التفاصــيل، جــاء الشــيخ زيــارة مدينــة قــم وهنــاك تفصــيل فـــي الـــموضوع اآلن ا

للـــهجرة جــاء مــن مدينــة آراك،  2380عبــد الكريـــم الـــحائري إلـــى مدينــة قــم فـــي نـــهايات شـــهر رجــب ســنة 
مدينة آراك ال تبعد كثرياً عن مدينة قم، حينمـا أقـول ال تبعـد كثـرياً يعنــي ال تبعـد مئـات الكيلـومرتات، حـدود 

كيلــو مــرت مدينــة آراك تبعــد عــن   290يبــاً أكثــر، أقــل، فـــي هــذا الـــحدود يعنـــي، أقــل مــن كيلــومرت تقر   230
 مدينة قم. 

جاء من مدينة آراك إلـى مدينة قم فــي نــهايات شــهر رجـب للزيـارة فاجتــمع عليـه أهـل قـم وكانـت الــمدارس 
ارس مدينـة قـم، السـيد الـخمينــي قليلة آنذاك، السيد الـخـمينـي ينقل الـمدرسة الفيضية التـي هـي مـن أهـم مـد

يقول لـمَّا جئنا فـي بداية تأسيس الـحوزة فـي ذلك الوقت وكان فــي شـبابه فــي أوائـل شـبابه كـان الــحشاشون 
الذين يعنـي يدمنون علـى شرب الرتياق والذين يعنـي يشـربون الغليـون اإليرانــي النارقيلـة يعنــي، كـانوا فــي هـذه 

سة خربــة والســيد الـخمينـــي مــع مـــجموعة مــن الطلبــة بتخطــيط مــن الســيد الـخمينـــي الـــمدرسة وكانــت الـــمدر 
أخرجـهم بالقوة وبعد ذلك رُتبـت الــمدرسة، الــمدرسة الفيضـية يعنــي كانـت مدينـة قـم صـغرية جـداً الــمدارس 

ـي إلـــى قــم الدينيــة كانــت مـــهملة عــدد الطلبــة قليــل، النــاس أصــروا علـــى الشــيخ عبــد الكريـــم الـــحائري أن يأتــ
وفعـــالً اســـتخار وكانـــت االســـتخارة بـــالقرآن وخرجـــت االستــــخارة تـــأمره بالـمجــــيء إلــــى قـــم وجـــاء إلــــى قـــم 

الربنـامج الـذي  2837ونــحن اآلن  2380وتأسست الـحوزة ولـها تفصيل كالم فــي تأريــخها، يعنــي سـنة: 
 2380الســيد الـخمينـــي نشــاطه؟ ســنة: جــرى فـــي قــم هــذا الربنــامج التغيــري الـــهائل بعبــارة أخــرى متـــى بــدأ 

يعنـي بقـي حدود خــمسة عشـر سـنة فــي  2399تأسست الـحوزة، الشيخ عبد الكريـم الـحائري توفـي سنة: 
 خـمسة عشر سنة وتوفـي وتأسست الـحوزة.  2399إلـى  2380مدينة قم، من 

 2340وجــــردي وتوفـــــي ســــنة: الـــــمرجعية آلــــت بعــــد الشــــيخ عبــــد الكريـــــم الـــــحائري إلـــــى الســــيد حســــني الرب 
للـــهجرة، الســيد الـخمينـــي بــدأ نشــاطه، نشــاطه السياســـي، نشــاطه الفكــري والعقائــدي، نشــاطه العرفانـــي بــدأ 

يعنـــي بعــد وفــاة الشــيخ الـــحائري بـــخمس ســنوات، بــدأ يتـجلـــى بشــكل واضــح،  2360يتجلـــى منــذ ســنة: 
ة، يعنــــي هـــذه الــــحوزة كأنــــها أسســـت ألجـــل هـــذا يعنــــي الــــمشروع القـمــــي بعـــد تأســـيس الــــحوزة بعشـــرين ســـن

الـمشروع وهنا تلحظ أصابع الـحجة بـن الــحسن العسـكري، اإلمـام الــحجة يعمـل، ويعمـل علــى مسـتويات، 
ما فائدة اإلمام حني يسألون األئمة، اإلمام ما فائدته؟ البد مـن وجـود الــُحّجة، الروايـة فــي الكافــي الشـريف  

منون شـيئاً أو زادوا شـيئاً، إذا مـا نقـص الــمؤمنون شـيئاً أتــمه اإلمـام وإذا مـا زادوا شـيئاً كـي إذا ما نقـص الــمؤ 
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حذفه اإلمام، قطعاً فـي األمـور األساسـية والضـرورية، تالحظـون أن كـل شـيء  خـرج مـن قـم، مشـروع الرايـات 
كمـا فــي الروايـة التــي   السود، مشروع الـخراسانـي، الـمشروع الشيعـي السياسـي العسكري الفكري، حجية قـم

مـرت علينــا، هــذا الرجـل الــذي يـــخرج مـن قــم فيــدعو النـاس إلـــى الـــحق البـد لــه مــن قاعـدة هــذه القاعــدة مــن 
 هيئها؟ هيئها الشيخ عبد الكريـم الـحائري من دون علم  بذلك قطعاً. 

هنـــا يبـــدأ اللطـــف الـخفــــي لإلمـــام الــــمعصوم، اإلمـــام الــــمعصوم يعمـــل فــــي مســـتوى اللطـــف الــــجلي واللطـــف 
الـخفـي، هنا يبدأ اللطف الـخفـي، أنا هنا ال أريد أن أمدح السيد الـخمينـي قـد يتصـور الـبعض أننــي أريـد أن 

الـحقيقة، أنا ال أعتقـد بـأن السـيد أمدح السيد الـخمينـي علـى حساب علماء آخرين أبداً، الـحديث حديث 
الـخمينـــي كامــل ال خطــأ عنــده وال أعتقــد بــأن مشــروع الســيد الـخمينـــي مشــروع كامــل ال خطــأ فيــه ألنــه ال 
يوجــد أحــد كامــل إال اإلمــام الـــحجة، والعلمــاء اآلخــرون حتـــى الــذين اختلفــوا مــع الســيد الـخمينـــي ال أعتقــد 

نـــي كــل مــا قــالوه هــو لــيس صــحيحاً، مســألة الـــحق والباطــل والصــواب بــأن الــذين اختلفــوا مــع الســيد الـخمي
والـخطأ قضايا نسبية، أنا أبـحث عن الـحقيقة ال يـهمنـي هذه قضـية التــحاسد بـني العلمـاء وال يـهمنــي فـالن 

 قال كذا وعالن قال كذا، أنا أبـحث عن أهل البيت، أنا أبـحث عن إمام زمانـي. 
معـي بـهذه الطريقة قم مدينة ال شيء فيها فجأًة تنشأ فيها حوزة وتنشأ بـهذه الطريقة  أنتم باهلل عليكم فكروا

يأتـي الشيخ عبد الكريـم الـحائري وباستـخارة يؤسـس الــحوزة بعـد عشـرين سـنة يبـدأ الـخمينــي يتــحرك، يأتــي 
ع آخــرين، لكــن تبــدأ تبــدأ مرجعيــة الســيد الـخمينـــي ومرجعيــة مراجــ 2340الســيد الربوجــردي ويتوفـــى ســنة: 

أحــداث  43، 47، 2342الثــورة هنــا بعــد وفــاة الســيد الربوجــردي مباشــرًة، أقــوى األحــداث كانــت ســنة: 
للـــهجرة  2340توفـــي فـــي شــوال  2340الـــخامس عشــر مــن خــرداد، فـــي هــذه الفــرتة بعــد وفــاة الربوجــردي 

،كانــت الشـــرارة  2343ـي توافـــق: والتــ 2963وبــدأت الثـــورة الـــخمينية بعـــد وفــاة الســـيد الربوجــردي ســـنة: 
خرداد، الـخامس عشر من خرداد، بدأت الثورة اإلسالمية بذلك اإلطار الواسع والواضـح، وفــي  29الكربى 

ذلـك الوقـت ُســفِّر ونفــي الســيد الـخمينــي إلــى تركيــا إلــى مدينــة بـورس الرتكيـة وبعــد ذلـك ذهــب إلــى النجــف 
السـيد الـخمينــي  2380ن احسـبوا معــي يعنــي الــحوزة العلميـة فــي قـم وبدأت الثورة تغلـي إلـى أن رجـع، اآل

، الســـيد 2360بـــدأ نشـــاطه وبـــدأ ُيشـــكِّل طالبـــه الـــذين وقفـــوا معـــه وســـاندوا الثـــورة وقـــادوا الثـــورة مـــن ســـنة: 
بل ربـما قبل ذلك، ولكن بـحسب ما هو مـذكور فــي األحـداث  2360الـخمينـي بدأ يُعد رجاله منذ سنة: 

، يعنــي الــمشروع أساسـاً لتأسـيس الــحوزة 2360ـخية أن السيد الـخمينـي بدأت معالــم مشـروعه سـنة: التأري
هـو هـذا الـــمشروع القمــي الـُمـــَمِهد، أنـتم فكــروا معــي هــذه روايـات موجــودة فــي كتــاب أُلِـّف قبــل ألـف ســنة، 

تنبــؤات متنبئــني لكــن الشــيخ تــاريخ قــم، الشــيخ الـمجلســـي ينقــل عنهــا حتـــى لــو كانــت هــذه ليســت روايــات، 
 2222الـمجلســـي كتبـــها فـــي كتابــه وهـــي موجــودة فـــي الُنَســخ الـــمخطوطة والشــيخ الـمجلســـي توفـــي ســنة: 
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سـنة مـن وفـاة الشـيخ الـمجلســي يعنــي  372إلـى اآلن، أكثر مـن ثالثــمئة سـنة،  2222وأنت أحسب من 
ة تنبــؤات متنبئــني، أقــوال فــوالني، قيلــت فـــي الزمــان هــذه الروايــات علـــى فــرض أنـــها ليســت روايــات عــن األئمــ

ســنة لـــمَّا توفـــي، كيــف تصــدق وتنطبــق بـــهذا الشــكل  372الــذي عــاش فيــه الـمجلســـي، الـمجلســـي صــار 
الواضح والصريح فـي زماننـا، وبــهذا الشـكل البـنيِّ القـوي، ألـيس هـذه قـرائن واضـحة وأدلـة واضـحة تشـري إلــى 

 ن قم وأن الربنامج بتمامه أنشئت الـحوزة ألجل هذا الرجل وألجل هذا الربنامج؟ هذا الرجل الذي يـخرج م
 60و 99، يعنـي ما بني 2399، توفـي الـحائري 2380بدأ برنامج الـخمينـي، الـحوزة  2360منذ سنة: 

دأ خــمس سـنوات بعــد وفـاة الـــحائري بعـد عشــرين سـنة مـن تأســيس الــحوزة بــدأ الـخمينــي مشــروعه، وربــما بــ
، وتـجلّــى مشـروعه بشـكل واضـح فــي سـنة: 2360الـخمينـي قبل ذلك بفرتة أيضاً ولكن مع الـمؤرخني منذ 

فـي شباط رجع السيد الـخمينـي إلـى إيران ليتجلــى مشـروعه  2929ولذلك نُفـي إلـى تركيا، وسنة:  2343
 صل فيها إلـى طهران: بشكل أوضح وبشكل جلـي جداً، وقال كلمته فـي الساعات األولـى التـي و 

نـحن نقدم هذه الدولة إلـى صاحبها األصلـي علـى طبـق  مـن الفضـة أو علــى طبـق  مـن الـذهب أو علــى 
. قــال نقــدمها علـــى طبــق  مــن اإلخــالص، أنــا اشــتبهت فـــي النقــل، اآلن تــذكرت الكــالم طبــق  مــن اإلخــالص

هـذا نـص كالمـه رضـوان  مـن اإلخـالص. نقدم هذه الدولة إلــى صـاحبها األصلــي علــى طبـق  بنصه، قال: 
اهلل تعالـى عليه، كل هذا قرائن نـحن نبـحث فـي قرائن، أنـا قلـت بأننـا ال نسـتطيع أن نقطـع وإنــما هــي قـرائن 
ولكــن تالحظــون قــرائن الواقــع يصــدقها، حينمــا تقــرأ تــأريخ وتعــرف تــأريخ حــوزة قــم بـــهذا الشــكل وأنــا بينتــه 

لتفاصــيل ومــا هــو حــال الســيد الـخمينـــي وكيــف كــان يعمــل وكيــف كــان بشــكل ســريع لــو كنــت أدخــل فـــي ا
يَُدرِّس ألتضح لكم بأن السيد الـخميـنـي كـان منـذ أول مــجيئه إلــى قـم هـو يــحمل مشـروعاً فــي داخلـه، منـذ 
ـــــى لشــــبابه منــــذ البــــدايات، لكننـــــي مــــا دخلــــت فـــــي التفاصــــيل الدقيقــــة والـــــجزئية لـــــحياة الســــيد  األيــــام األول

مينـي، الكالم لـيس منعقـداً لــهذا الــمطلب، وإال لـو أردت أن أدخـل فــي التفاصـيل وفــي كـواليس الــحوزة الـخ
العلميــة آنــذاك وفـــي تفاصــيل حيــاة الـــمراجع والعلمــاء والـــُمدرسني وكيــف نشــأت الـــحوزة والـــمدارس ستتضــح 

 . لكم صورة جلية واضحة جداً من أن هذه الـحوزة أنشئت ألجل هذا الـمشروع
ومرت علينا الروايات فـي الـخراسانـي وفـي قم، وهذه القضايا قضـايا تــحتاج إلــى إنسـان ُمنِصـف فــي البحـث 
بعيداً عن العواطف، أنا هنا ال أريد أن أؤيد شخصاً فـي إيران أو منهجـاً سياسـياً معينـاً فــي إيـران أبـداً، إيـران 

أٌ وصـواب، فيهـا حـقٌّ وباطـل كبقيـة الـدول فيهـا وفيهـا، دولة من الدول اإلسالمية فيها ظلٌم وعدل، فيهـا خطـ
ألننا ال نعتقد بدولة  معصـومة وال بــحاكم  معصـوم وال بفقيـه  معصـوم، وإنــما نعتقـد قـد يكـون الفقيـه مــخلصاً 
ولكنـه يــخطئ، وقـد يكـون العالــم مــخلصاً ولكنـه يشـتبه، وقـد يكـون ذاك وذاك والــمسئول صـادقاً ولكنـه قـد 

هذه األمور يـمكن أن تـجري، أنا هنا ال أريد أن أمـدح دولـًة أو جهـًة أو نظامـاً، أنـا أبــحث عـن  يـُخدع، كل
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إمامـي ال أبــحث عـن شـيء  آخـر ال عالقـة لــي بـأي شـيء ، مـا يقـع فــي هـذا الطريـق فإنــي أبــحث عنـه وإنــي 
هذا الـحق، وإذا وجدت بـاطالً  أدافع عنه، إذا وجدت حّقاً فـي هذا الطريق فـي طريق إمامـي فإنـي أدافع عن

فإنـي أرفض هـذا الباطـل، القضـية مـن أولــها إلــى آخرهـا مـع مــَُحمَّد  وآل مــَُحمَّد صـلوات اهلل وسـالمه علـيهم 
 أجـمعني.

قد يقع فـي هذا السياق أيضاً ما نقله الشيخ زين العابدين، الشيخ مهدي زيـن العابـدين النـجفــي رضـوان اهلل 
كتابـــه بيــان األئمــة، وهــذا هـــو الـــجزء األول مــن كتابــه بيـــان األئمــة، هــذه الطبعــة طبعـــة دار   تعالـــى عليــه فـــي

فصــل أو بـــاب   372هـــجري، فـــي صــفحة:  2879مـــيالدي،  7008الغــدير، قــم، الطبعــة األولـــى ســنة: 
ة العلميـة كامل تـحت عنوان: البيان الـخامس والعشرون من العالئم األخبار عن انتهاء الرئاسة العامـة للــحوز 

ــــمقصود انتهـــاء الرئاســـة بالــــجملة، الـــذي يعـــرف تـــأريخ  ــــنجف األشـــرف للســـيد الـخوئــــي مـــد ظلـــه، ال فــــي ال
ـــمرجعيات لـــم يشــهد النـــجف وال حتـــى قــم فـــي التـــأريخ الشيعـــي مرجعيــة كســعة مرجعيــة الســيد الـخوئـــي،  ال

 مــا كــان للســيد الـخوئـــي يــد فـــي هــذا أوســع مرجعيــة فـــي التــأريخ هـــي مرجعيــة الســيد الـخوئـــي للظــروف وإال
االتساع، الظروف السياسية والزمانية ونشوء الـجمهورية اإلسالمية والنظام البعثـي الـذي َشـرَّد الشـيعة فــي كـل 
اتـــجاه وانتشــار الـــمدارس ووســائل االتصــال والتغــري الــذي طــرأ علـــى العالـــم، كــل هــذه عوامــل بـــمجموعها مــع  

ئـــي، الســيد الـخوئـــي كــان لــه طلبــة كثــريون انتشــروا فـــي مـــختلف بقــاع العالـــم، مرجعيــة كثــرة طلبــة الســيد الـخو 
الســـيد الـخوئــــي مرجعيـــة واســـعة جـــداً مـــن أوســـع الــــمرجعيات بـــل ربــــما هــــي أوســـع الــــمرجعيات فــــي التـــأريخ 

ظور وإال نــحن ال الشيعـي ال مر مثلها وال اعتقد أنه يأتـي بعـد مرجعيـة السـيد الـخوئــي مرجعيـة بــحسب الــمن
 نعلم ماذا تـُخفـي األيام. 

الشيخ زين العابدين فـي هذا الباب، الباب طويل أنا ما أستطيع أن أقـرأ مـا جـاء فــي هـذا البـاب، وهـو أيضـاً 
أورد رســالة هــذه الرســالة جـــواب مــن الســيد الـخوئــــي بـــخط الســيد الـخوئـــي، مكتوبـــة باللغــة الفارســية، هـــذه 

السيد الـخوئـي بعض الـمعانـي التـي جاءت فـي هذا الفصل، هذا شـخص كتبهـا مـن مدينـة  الرسالة يؤيد فيها 
كرمان يسأل السيد الـخوئـي عـن صـدق بعـض الــمعلومات الـواردة فــي هـذا البـاب، السـيد الـخوئــي أيـد هـذه 

طبعـات التــي تسـبق الـمعلومات وهذه الرسالة ينشرها الشيخ زين العابدين فـي كتابـه فــي هـذه الطبعـة، ربــما ال
 هذه الطبعة ما موجودة فيها هذه الرسالة، ماذا ذكر الشيخ زين العابدين فـي هذا الباب؟ 

أن آخـــر مــــجتهد مقلـــد عـــام يكـــون فــــي  -أوالً ذكـــر روايـــة عـــن كتـــاب  مــــخطوط بأنـــه مـــن عالئـــم الظهـــور 
أبو القاسم بن السيد علـي هو السيد  -وبعده ال يكون مـجتهد مقلد عام فـي كل مكان يقلد  - النـجف

ذكر رواية عن كتاب  مـخطوط الشـيخ زيـن العابـدين، ثــم ذكـر أكثـر مـن حادثـة عـن علمـاء  - أكبر الـخوئـي
وأشخاص ُفضالء التقوا باإلمام الـحجة عياناً مباشرًة وهو أخربهم بأن مرجعية السيد الـخوئـي هـي من عالئم 



 6ح  ملّف الظهور والجفر 

068 

مة، قطعاً ال يوجد ربط بني مرجعية السيد الـخوئــي وبـني الظهـور، الظهور وال يكون ظهور إال بعد هذه العال
هـذه عالمــة مـن العالمــات، يعنــي أحــداث تأريــخيه تـــجري، ال توجـد عالقــة ال يشـتبه الــبعض فرييـد أن يــربط 
بــني ُمـــجريات مرجعيــة الســيد الـخوئـــي وبــني ظهــور اإلمــام، ال عالقــة لـــهذا الـــموضوع بـــهذا الـــموضوع، وإنـــما 
هـي عالمة من العالمات، فذكر الشيخ زين العابدين رواية وذكر نقل حادثتني ونقل مـجموعة من الـمنامات 
فـــي هــذا الـــخصوص، وذكــر أشــيئا أخــرى، خالصــة الكــالم: بــأن مرجعيــة الســيد الـخوئـــي، ونقــل هــذا الكــالم 

اهلل وسالمه عليه إنـما هو  بأن ظهور اإلمام صلواتعن السيد الـخوئـي بعد أن صدق هذه الـمعانـي قال: 
. وقطعــاً الســيد الـخوئـــي هنــا ال يـــخرب عــن الغيــب وإنـــما يـــخرب عــن الــذين أخــربوه، هــذا يكــون بعــد مرجعيتــه

مــرادي مــن نقــل كــالم الســيد الـخوئـــي بواســطة الشــيخ زيــن العابــدين، مــن يريــد أن يطلّــع علـــى هــذه التفاصــيل 
ا هـــي؟ خالصــة الكــالم أن مرجعيــة الســيد الـخوئـــي عالمــة مــن يـــمكنه أن يراجــع الكتــاب، خالصــة الكــالم مــ

العالمات من عالئم الظهور، وهذا حدٌث عشناه ورأينـاه فــي زماننـا وفــي أيامنـا، قـد نقبـل هـذا الكـالم حتــى 
لـو لــم تتضـح عنـدنا الصـورة واضـحة عـن مصـادر هــذا الكـالم بشـكل  جلـيٍّ واضـح قـد نقبلـه باعتبـار أن كثــري 

والوقــائع التــي مـرت تشــري إلــى أن هــذا العصـر هـو عصــر الظهـور وقـد تـــحققت وموجـودة فيمــا مـن األحـداث 
 بيننا فلماذا ال تكون هذه القضية صادقة أيضاً؟! 

الــجانب أو الـــجهة الثانيــة التـــي تــحدثت عنهــا وهـــي الروايــات فتـــحدثت عـن الــدجال وعــن الـُخراسانـــي وعــن 
أن أتـــحدث عــن عــدة نقــوالت وألشــخاص فضــالء وعلمــاء عــن أنـــهم رأوا  الُسفيانـــي وعــن اليمانـــي وال أريــد

شخصـاً فـــي سـوريا بـــهذه األوصـاف، ال أريــد الــدخول فــي هــذه القضـية وإال عنــدي معلومـات وتفاصــيل عــن 
هذه الـمسألة، وهذه القضية فيها نقاش يـمكن أن تناقش، يـمكن أن تقبل ويـمكن أن تـرد، ال أريـد الـدخول 

 قضية وفـي هذه التفاصيل. فـي هذه ال
إنــــما تــــحدثت فــــي اجلهـــة الثالثـــة فــــي قضـــية الوجـــدان الـجمعــــي وفــــي قضـــية الوجـــدان اإلنسانــــي وفــــي قضـــية 
الوجـــدان اإليـمانــــي ومـــا يـــدور فــــي أذهـــان النـــاس وفــــي الوســـط البشـــري، وأشـــرت إلــــى مــــجموعة مـــن القـــرائن 

موضوع مــن أن الوجــدان اإلنسانـــي والوجــدان اإليـمانـــي وأوردت مـــجموعة مــن الكتــب، تـــحدثت فـــي هــذا الـــ
يشـــري إلــــى أننـــا فــــي عصـــر  قريـــب مـــن عصـــر ظهـــور إمامنـــا صـــلوات اهلل وســـالمه عليـــه، وحـــني أتــــحدث عـــن 
الوجدان اإلنسانـي فإن الوجدان اإلنسانــي ال يتــحدث عـن اإلمـام الــحجة وإنــما يتــحدث عـن نــهاية  سـعيدة  

ألحداث الكربى التـي تغري مسرية العالـم فنـحن نـجد ما وصل إليـه الوجـدان اإلنسانــي للعالـم، يتـحدث عن ا
يُطابق مـا وصـل إليـه الوجـدان اإليـمانــي، هـذا الكتـاب كمـا قلـت أمـس كتـاب نوسـرتداموس باللغـة اإلنكليزيـة 

وه، بأنـه هـذا إلــى آخـر مـا ذكـر  The Best Sellingهو مـن أكثـر الكتـب مبيعـاً فــي العالــم وهنـا كتبـوا: 
مـن أكثـر الكتــب مبيعـاً لــمؤلفه الــذي لـه الـــخربة العاليـة فــي الـــحديث والتــحقيق عـن نوســرتداموس، مـن أكثــر 
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الكتب مبيعاً لـماذا؟ ألنه يتـحدث عن األحداث الكـربى التــي تغـري الــمسرية العالــمية، أخـذ نــماذج مـن هـذا 
ســخة الـمرتجـــمة لرباعيــات نوســرتداموس أو كتــاب الكتــاب، نـــماذج مــن نصــوص مــن هــذا الكتــاب، هــذه الن

القــرون العشــرة كمــا يســـمونه الرباعيــات أو التنبــؤات أو القــرون العشــرة أكثــر مــن اســم لـــهذا الكتــاب، لــيكن 
مـيالدي،  2999معلوماً أول طبعة طُِبع كتاب ونشر أتدري أي سنة؟ أو انتشار لـهذا الكتاب انتشـر سـنة: 

سـنة، خــمسة قـرون، قطعـاً هـو كتـب  900سـنة، قريـب مـن  900ا يقـرب مـن ، يعنـي م7022نـحن اآلن 
 ميالدي.  2999هذه التنبؤات قبل هذا التأريخ ولكن أول انتشار له بني الناس كان سنة: 

فـي القرن الثانـي، طبعاً القرن الثانـي ليس الـمراد قرن زمانـي، ال، يعنـي الفصل الثانـي، هـو قّسـم الكتـاب إلــى 
: 79 عالقـــة لــــها باألزمنـــة، يعنــــي فـــي القـــرن الثانــــي يعنــــي فــــي الفصــل الثانــــي فــــي الرباعيـــة الـمرقــــمة قــرون ال

وحينما يتـحدث عـن الرجـل الشرقــي هـو يتــحدث عـن ذلـك الـذي  - سيخرج الرجل الشرقـي من حاضرته
ســيخرج الرجــل  -اتــه ســيحكم العالـــم للــذي يعــرف طريقــة نوســرتداموس فـــي الكتابــة ولــه خــربة فـــي كــل تنبؤ 

الــــحاضرة يعنــــي العاصـــمة، فـــأي عاصـــمة  لــــهذا الرجـــل الشرقــــي؟ مكـــة عاصـــمته،  - الشرقــــي مـــن حاضـــرته
ســيخرج الرجــل الشرقـــي مــن حاضــرته وســيعبر جبــال األبنــين ليــرى  -العاصــمة اإلســالمية األولـــى مكــة 

لـــُمستخرجات الـــجفرية فـــي كتــاب ومــر علينــا فـــي ا - فرنســا، ســيعبر مــن خــالل الســـماء والبـــحار والثلــوج
الـــمفاجأة مــا يشــري إلـــى هــذه الـمعانـــي، ألنــه هنــاك مــن يقــول بــأن نوســرتداموس اســتخرج هــذه الـمعانـــي مــن 

ـــي مــن حاضــرته  -الـــجفر العلــوي مــن الـــجداول الـــجفرية، سأوضــح هــذا الـــمطلب  ســيخرج الرجــل الشرق
الســماء والبـــحار والثلـوج وسيضــرب بعصـاه كــل  وسـيعبر جبـال األبنــين ليـرى فرنســا، سـيعبر مــن خـالل

ألنــه سيبســط العــدل فـــي كــل مكــان، وسينفـــي الظلــم مــن كــل مكــان، لــيمأل األرض قســطاً وعــدالً   - النــاس
كما ملئت ظلماً وجـوراً، فكيـف يــمألها قسـطاً وعـدالً مـا لــم يضـرب بعصـاه كـل النـاس يعنــي مـا لــم يفـرض 

مـن العصـا، العصـا قـد تكـون عصـا الــُحجَّة وعصـا العلـم وقـد تكـون عصـا  قوانينه ويقيم حجته هذا الـمقصود
 وسيضرب بعصاه كل الناس. -القوة 

هانـــيبال يعتــرب العــدو األول ألوربــا القديـــمة،  - رجــٌل يحيــي آلـــهة هانـــيبال الـــجهنميةفـــي الرباعيــة الثالثــني: 
ضارة الشــرقية، الفينيقيــون فـــي أصــلهم جــاءوا مــن وهانـــيبال هــو قائــد الفينيقيــني، والفينيقيــون كــان يـــمثلون الـــح

لبنــان، الـــحضارة الفينيقيــة األولـــى كانــت فـــي لبنــان ثـــم انتقلــت بعــد ذلــك إلـــى قرطــاج أو قرطاجنــه وهـــي فـــي 
تونس، وكانت عاصمة الفينقيني الـهانيباليني كانت قرطاجنه ،كان يؤرق الـحضارة األوربية وكانت فينيقيا فـي 

ك أكثـــر تطـــوراً وأســـلحتهم أكثـــر تطـــوراً وكـــان الرومـــان وكـــان اليونـــان، اليونـــانيون يــــخافون مـــن قرطاجنـــه آنـــذا
رعـب  -يعنــي الــمخيفة  - رجٌل يحيـي آلــهة هانيبـال الــجهنمية -هانيبال لذلك هو يستعمل هذه الرموز 
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 - هانــيبال الــجهنميةرجٌل يحيـي آلــهة  -ألنه كان اإليطاليون واليونانيون مرعوبني من هانيبـال  - البشرية
يعنـي رجٌل آت  مـن الشـرق، ومـر قبـل قليـل الــحديث عـن الصـارخ، هـذا السـالح الفتـاك الـذي منـه سـيخاف 

رجـٌل يحيـي  -الروم ويطلبون الـهدنة مع اإلمام، الـُهدنة مع اإلمام مر قبـل قليـل فــي الــمستخرجات الــجفرية 
بعدئـذ  أبـداً كمـا أن الُصـحف ال تـحكــي عمـا هـو أسـوأ  آلـهة هانـيبال الـجهنمية رُعب البشـرية ال رعـب

مـن أيـن تبـدأ الــحركة؟ باتــجاه الـروم باتــجاه الشـرق  - فـي الـماضـي، ثـم سيأتـي إلـى الروم مـن خـالل بابـل
 والغرب من بابل من الكوفة. 

فــــي الكســـوف  -متــــى؟  - حينمـــا يكـــون هطـــول الــــمطر نـــادراً فــــي القـــرن الثالـــث، فــــي الرباعيـــة الرابعـــة: 
ألــيس هنــاك مــن كســوف وخســوف فـــي غــري موعدهـــما؟! ألــيس هنــاك مــن تغــري  فلكـــي عنــد  - والـــخسوف
 - حينما يكون هطول الـمطر نادراً فـي الكسوف والـخسوف لن يكونا بعيدين عن بعضهما -ظهوره؟! 

الــحدود حتــى فــي البـرد والــجفاف والــخطر حـول  -يعنـي الــخسوف والكسـوف فــي آن  واحـد متقـاربني 
 أيُّ مكان  جاء منه الوحـي؟  - الـمكان الذي جاء منه الوحـي

كــل هــذه تشــري إلـــى أي   - األميــر العربـــي، الـــمريخ، الشــمس، الزهــرة، وبــرج األســدفـــي القــرن الـــخامس: 
ه الـمعانــي شيء ؟ تشري إلـى الـحرب وإلـى القوة وإلـى السلطنة وإلــى السـطوع، هـذه كلهـا رمـوز تشـري إلــى هـذ

الـمريخ، الشمس، الزهرة، وبرج  -يعنـي يتـحرك فـي هذه األفالك  - األمير العربـي، الـمريخ، الشمس -
للبـحر ما الـمراد؟ القوة التـي تأتـي مـن جهـة البــحر وهـو سـيذكر  - األسد، سيخضع حكم الكنيسة للبـحر

من إيران فستخضع أوربا من جهة البـحر هـو يـذكر  أيضاً بأن هذه القوة ستأتـي قادمة من إيران، مليون تأتـي
 - وباتــجاه بــالد فــارس سـوف يقــوم قرابـة مليــون رجــل بغـزو مصــر وبيزنطــة -هـذا لسـت أنــا الـذي أذكــر 

بيزنطة هـي يعنـي االسـم القديـم للدولة الرومانية، وبيزنطة علــى نــحو التــحديد هــي اسـطنبول فــي يومنـا هـذا، 
الرومانية القديـمة التـي تـمتد من تركيا وحتــى مـن جهـة سـوريا إلــى اليونـان إلــى إيطاليـا  لكنه هو عنوان للدولة

األمير العربـي، الـمريخ، الشـمس، الزهـرة، وبـرج األسـد، سيخضـع حكـم الكنيسـة  -إلـى هذه الـمناطق 
األفعـى  - قيقيةللبـحر وباتـجاه بالد فارس سوف يقوم قرابة مليون رجل بغزو مصر وبيزنطة األفعـى الـح

الـحقيقية من هـي؟ بيزنطة، يعنــي هــي التــي تــحرك الوضـع، الـدول القويـة قـد تكـون أوربـا قـد تكـون الواليـات 
 الـمتحدة.

فـي البلد السـعيد مـن الــجزيرة العربيـة سـوف يولـد فـي القرن الـخامس، فـي الرباعية الـخامسة والـخمسني: 
سـوف يُقلـق بـال أسـبانيا ويفـتح غرناطـة والــجزء األغلـب مـن األُمَّـة  شخٌص ذو شأن  فـي قوانين مـَُحمَّد

 يعنـي من جهة فرنسا وأسبانيا وإيطاليا، هل هناك أوضح من هذا الكالم؟  - الليغورية من البـحر
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فـــي مـــملكة الشــخص العظــيم الــذي يـــحكم ُحكمــاً أيضـاً عنــدنا فـــي القــرن العاشــر، فـــي الرباعيـة الثـــمانني: 
أبـواب النــحاس الكبـرية يعنــي أبـواب  - قـوة السـالح سيتسـبب فــي فـتح أبـواب النــحاس الكبيـرةعظيماً ب

يتحالف الـَمِلك والدوق ويتـهدم الــميناء تغـرق السـفينة إلــى  -الدول، أبواب القواعد العسكرية الضخمة 
 ق.يعنـي بعد انتصار هذا الرجل العظيم يسود نـهاٌر رائ - القاع ويسود نـهاٌر رائق

ينتهـي عام العدد السابع األكبر سيظهر فـي زمن  تكثر فيه فـي الرباعية الرابعة والسبعني من القرن العاشر: 
وهـو العصـر الـذي ينـزل فيـه عيســى  - التسلية بالقتل ليس بعيدًا عن فترة العصـر األلفــي السـعيد العظـيم

ينتهـــي عــام العــدد  -وهـــي الرجعــة  - عنــدما يـــخرج الـموتـــى مــن قبــورهم -بـــحسب االعتقــاد الـمسيحـــي 
السابع األكبر سـيظهر فــي زمـن  تكثـر فيـه التسـلية بالقتـل لـيس بعيـداً عـن فتـرة العصـر األلفــي السـعيد 

ـــى مــن قبــورهم هــذا العصــر األلفـــي الســعيد العظــيم هــو عصــر إمــام زماننــا،  - العظــيم عنــدما يـــخرج الـموت
وآلـــه يقـــول إن للــــحق دولـــة وإن للباطـــل جولـــة، اإلمـــام الصـــادق عليـــه الروايـــات تقـــول النـبــــي صلــــى اهلل عليـــه 

الســالم يقــول، يقــول جولــة الباطــل هـــي عشــرون ألــف ســنة مــن زمــان آدم إلـــى زمــان ظهــور اإلمــام، وثـــمانون 
ألــف ســنة مــن دولــة اإلمــام إلـــى يــوم القيامــة، عمــر الــدنيا مئــة ألــف ســنة، عشــرون لدولــة الباطــل وهـــي جولــة 

لــف لدولــة الـــحق وهـــي دولــة، هــذه هـــي األلفيــة الســعيدة التـــي يعــرب عنهــا فـــي العقيــدة الـــمسيحية، وثـــمانون أ
لكـــن القضـــايا تُــــَحرِّف واألرقـــام هنـــا ليســـت علــــى نــــحو التــــحديد الرياضــــي وإنــــما لتقريـــب الـمعانــــي أن دولـــة 

 غلبة.الباطل ستكون قليلة بالقياس إلـى دولة الـحق من جهة الزمان والقوة وال
بعـد أن طـال انتظـاره فإنـه لـن يعـود آخر رباعية أقرأها من القرن العاشر وهــي الرباعيـة الــخامسة والسـبعون: 

يعنـي ما ينتظره األوربيـون، طبعـاً هنـاك عقائـد، عقائـد عنـد الربيطـانيني القـدماء بـأن الــملك  - إلـى أوربا أبداً 
ان، عقائــد عنــد االســكتلنديني عقائــد عــن االســكندنافيني آرثــر ســيعود فـــي يــوم  مــن األيــام عقائــد عنــد األلـــم

عقائــد موجــودة عنــد هــذه األمــم لـــهم رمــوز ســيعودون فـــي يــوم  مــن األيــام ويـــحكمون العالـــم، موجــودة فـــي 
ــا أبــداً  -عقائــدهم القديـــمة  ســوف يظهــر فـــي آســيا هــذا  - بعــد أن طــال انتظــاره فإنــه لــن يعــود إلـــى أورب

أيـن يظهـر؟  - فإنه لن يعود إلــى أوربـا أبـداً  -هذا الذي يـحكم العالـم  - ل انتظارهبعد أن طا -الـُمنتظر 
العصـــبة يعنــــي العائلـــة،  - أحـــد أفـــراد الُعصـــبة -مـــن هـــو؟ الحظـــوا التعبـــري  - ســـوف يظهـــر فــــي آســـيا -

 هـرمس هـو عنـوانٌ  - أحـد أفـراد العصـبة متــحدٌر مـن هـرمس العظـيم -الـمجموعة، يعنـي مــجموعة معينـة 
للــــحكيم، هـــرمس فــــي عقيـــدتنا هـــو النـبــــي إدريـــس الـــذي يســــميه الفالســـفة بــــهرمس الــــهرامسه، هـــرمس هـــو 

سـيكبر متجـاوزاً  -مـن هـو هـرمس العظـيم؟  - أحد أفراد العصبة متــحدٌر مـن هـرمس العظـيم -الـحكيم 
كلهـا أال تشـري إلــى   إن اهلل يصـلح لـه أمـره فــي يـوم  وليلـة، هـذه التنبـؤات - كل القـوى األخـرى فــي الشـرق
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نفــــس الـــــحقائق التـــــي مــــرت؟ الــــبعض يقولــــون بــــأن هــــذه التنبــــؤات مستـــــخرجة مــــن الـــــجداول الـــــجفرية هـــــي 
 مستـخرجاٌت جفرية أيضاً. 

هذه نسخٌة أخرى وفيها دراسة تـحليلية عن نوسرتدامس وعن نبؤاته وموجـودة فــي هـذه النسـخة رسـالة كتبهـا 
وكتابــه طُِبــع انتشــر يعنـــي بــني النــاس ســنة:  2966وســرتداموس توفـــي ســنة: نوســرتداموس إلـــى ولــده قيصــر، ن

يكتــب رســالة إلـــى ولــده قيصــر، أنــا كــان فـــي بالـــي أن أقــرأ حــددت تالحظــون مقــدار فـــي صــفحتني  2999
لكن أرى الوقت يـجري سريعاً، سأختصر من كالمه، هو ينصح ولده يقول له أنت إذا أردت أن تتنبـأ مثلــي 

مل األساليب الـُمَحّرمة التـي تُـحّرمها األديان وإنـما هناك أساليب معينة ينصحه، أنا ال يهمنـي هذا فال تستع
وصـلت  - لقـد تناهـت إلــيَّ الكالم، يهمنـي ما قاله عن نفسه من أين جاء بـهذه الـمعلومات، فيقول البنه: 

بـما قد ينـجم عنهـا فقـد أطعمتــها  عدة مـجلدات كانت مـخبأة طوال قرون لكن لـمَّا كنت أشك -إلـيَّ 
لكـن لــمَّا كنـت أشـك بــما قـد  -يعنـي خفت أن تقع فـي أيـدي آخـرين وتسـبب مفاسـد ومشـاكل  - النار

إلـى أن يقول، يــحدثه عـن طريقـة التنبـؤ معتمـداً علــى هـذه  - ينـجم عنها فقد أطعمتها النار بعد أن قرأتها
التنبؤات التـي كتبتـها وهـي تضم نبـوءات متواصـلة منـذ اآلن  وهذهالكتب وعلـى وسائل أخرى يقول لـه: 

ــّيض لــك أن تعــيش العمــر الـــمتوسط  -ثـــم يقــول لولــده:  - 7373حتـــى عــام:  يــا ولــدي بـــحيث إذا قـُ
 لإلنسان سوف ترى تـحت مناخك الـخاص بك وفـي سـماء مسقط رأسك األحـداث الــمتوقعة القادمـة

 التـي كتبها.  -
قة بـحاجة إلـى قراءته بكامله لكننـي ال أجد الوقت والوقت يـجري سريعاً والــحلقة طالـت بنـا هو كالم الـحقي

وربــــما أتعبــــتكم وعنـــدي بقيــــة مطالــــب وهـــذه هـــــي الـــــحلقة األخـــرية، ال أريــــد أن أعقــــد حلقـــة أخــــرى لكثــــرة 
ت كانـت لقـد تناهـت إلــى يـدي عـدة مــجلدا -مشاغلـي، لكن موطن الشاهد األهم من كـل هـذا الكـالم 

وأيضاً فـي مصادر أخرى أن هذه الكتب جاءت إليه من الشرق، من الشرق السـاحر  - مـخبأة طوال قرون
كمـــا يقولـــون فــــي الــــحضارة الغربيـــة يســــمون الشـــرق بأنـــه الشـــرق الغـــامض، الشـــرق الســـاحر، الشـــرق الــــمخبأ 

ر مـن ذلـك الشـرق الغـامض باألسرار، جاءته هذه الكتب كما يقول بعض الـمؤرخني من ذلك الشرق الساح
من ذلك الشرق الـمعبأ باألسرار ولذلك يقول البعض إنه اعتمد علـى جداول الــجفر العلـوي واستــخرج هـذه 
الـمعانـــي خصوصــاً وأن الكثــري مــن هــذه الـمعانـــي يتطــابق مــع مستـــخرجات الـــجفر العلــوي ســواء كانــت فـــي  

ا مستـخرجاتــــها لضـــيق الوقـــت، وإال هنـــاك كتـــب كثـــرية كتـــاب الــــمفاجأة أو فــــي بقيـــة الكتـــب التــــي مـــا قرئنـــ
 مشـحونة بـمستخرجات الـجفر العلوي. 

إذا نــذهب إلـــى الكتــاب الـــمقدس، وهــذا هــو الكتــاب الـــمقدس بـــجزئيه: العهــد القديـــم والعهــد الـــجديد، آيــٌة 
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 ماذا تقول اآلية؟  فـي الكتاب الكريـم فـي قرآننا وهـي اآلية الـخامسة بعد الـمئة من سورة األنبياء

}مِن بَعْدِ يعنـي الكتابة فـي الزبور، الزبور هو زبور داوود كما تعرفـون  }وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ{

والـذكر هـو القـرآن ألن القـرآن موجـوٌد عنـد مــَُحمَّد  وآل مــَُحمَّد قبـل هـذا الــخلق وقبـل هـذا العالــم،  الذِّكْرِ{

يعنـي الكتابة كانت فــي الـذكر ثــم نزلـت باعتبـار أن  }وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ{قرآن هو قلبهم ال

}وَلَقَدْ كَتَبْنَا فـِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ القرآن هو الكتاب الـمهيمن علـى كل الكتب فكل الكتب تأخذ منه 

لــماذا تشـخيص الزبـور؟ يعنــي هـذا الـمعنــى لـيس موجـوداً فــي التـوراة، لـيس  ثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِــحُونَ{ الْأَرْضَ يَرِ
مـجوداً فـي اإلنـجيل؟ الغريب مع أن الكتب حرفت لكننا لو رجعنا إلـى الزبور، الزبور موجود اآلن فـي كتاب 

 290داوود، مـــزامري داوود الغريـــب تشتــــمل علــــى  العهـــد القديــــم يسـمــــى بالــــمزامري، مـــزامري داوود هــــي زبـــور
مزمـــور، الغريـــب أن هـــذه الــــمزامري فــــي غالبــــها تتــــحدث عـــن اإلمـــام الــــحجة، تتــــحدث عـــن وراثـــة الصالــــحني 
لــــحكم األرض، أنـــا مـــا عنـــدي وقـــت أتتبـــع الــــمزامري مـــن أولــــها إلــــى آخرهـــا، استــــخرجت مــــجموعة لكننــــي 

 سأكتفـي بواحد أو اثنني. 
ـمزمور السابع والثالثون، أنا حـددت مقطـع طويـل كلـه يتــحدث عـن اإلمـام الــحجة لكـن الوقـت مـا يكفــي ال

والـــذين  -سأشـــري فقـــط إلــــى بعـــض الــــُجَمل، فــــي الــــمزمور الســـابع والثالثـــني مـــن مـــزامري داوود مـــاذا يقـــول؟ 
ألرض يرثهــــا عبــــادي مــــاذا كتبنــــا فـــــي الزبــــور مــــن بعــــد الــــذكر؟ أن ا - ينتظــــرون الــــرب هــــم يرثــــون األرض

والـذين ينتظـرون الـرب هـم يرثـون األرض،  -الصالـحون، هـذا الــمزمور السـابع والثالثـون مـن مـزامري داوود 
بعـد  -الشرير اسـٌم للشيطان اسـٌم للدجال فــي الكتـب الــمقدسة عنـد اليهـود  - بعد قليل  ال يكون الشرير

الودعـاء الـذين  - فـال يكـون، أمَّـا الودعـاء -إلــى مكانـه تنظـر  - قليل  ال يكون الشرير َتطِّلـُع فــي مكانـه
فإنـها تـمأل قسـطاً وعـداًل، هـذا هـو  - فيرثون األرض ويتلذذون فـي كثرة السالمة -هم فـي مقابل الشرير 

 الـمزمور السابع والثالثون وكل الـمزامري تتـحدث عن هذه الـحقيقة.
ــــمزمور الســـادس والتســـعون، أيضـــاً أقـــرأ مقطـــع  ــــموضوع: ال ــــمقطع كلـــه يتــــحدث عـــن هـــذا ال ـــتهج وإال ال ولتب

 - األرض لـيعجَّ البـــحر وِملئُـه ليـــجذل الــحقل وكــل مـا فيــه لتترنــم حينئــذ  كـل أشـــجار الـوعر أمــام الــرب
يعنـــي ليـــحكم  - ألنــه جــاء ليــدين األرض -وكلمــة الــرب مستـــعملة فـــي الـــحاكم  - ألنــه جــاء -لـــماذا؟ 
 -الـــرب هنـــا لـــيس هـــو اإللــــه وإنــــما الـــــحاكم  - نة بالعـــدل والشـــعوب بأمانتـــهيـــدين الــــمسكو  -األرض 

كــل مــا فيــه لتتــرنم حينئــذ  كــل و -ليـــجذل ليفـرح  - ولتبـتهج األرض لــيعجَّ البـــحر وِملئُــه ليـــجذل الـــحقل
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ألنـــه جـــاء ليـــدين األرض يـــدين الــــمسكونة بالعـــدل والشـــعوب  -لــــماذا؟  - أشــــجار الـــوعر أمـــام الـــرب
 بأمانته.

الـــرب قـــد ملـــك فلتبـــتهج األرض ولتفـــرح الــــجزائر الكثيـــرة، الســــحاب فــــي الــــمزمور الســـابع والتســـعني: 
مســرية الرعــب أمامــه ثالثــة أشـــهر،  - والضــباب حولــه، العــدل والـــحق قاعــدة كرســيه، قدامــه تــذهب نــارٌ 

 - ءت بروقـه الـــمسكونةقدامـه تــذهب نـاٌر وتـــحرق أعدائـه حولـه أضــا -يسـري الرعـب أمامـه ثالثــة أشــهر 
أشــرقت األرض بنــور ربـــها كمــا فـــي القــرآن حــني يظهــر اإلمــام، اآليــة مئولــة وأشــرقت األرض بنــور ربـــها بنــور 

أضــاءت بروقــه الـــمسكونة، رأت األرض وارتعــدت أذابــت الـــجبال مثــل الشـــمع  -الـــحجة بــن الـــحسن 
كـل هـذا   - أى جــميع الشـعوب مــجدهقدام الرب، قدام سيد األرض كلها أخبرت السماوات بعدلـه ور 

يتـحدث عن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، ولو أردنا أن نتتبع مثل هذا سنـجد الكثري جداً فـي كتب 
 اليهود والنصارى. 

هــذا هــو كتــاب العهــد الـــجديد، اإلنـــجيل، أناجيــل النصــارى، إنـــجيل لوقــا فـــي اإلصــحاح الثانـــي عشــر مــاذا 
ــــتكن أوســــاطكم مشــــدودةـحسب روايــــة لوقــــا؟ يقــــول الـــــمسيح بــــ أوســــاطكم مشــــدودة يعنـــــي تـحـــــّزموا  - ل

باألحزمــة، فــــي أمثالنـــا باللــــهجة العراقيـــة إذا يريــد شـــخص أن يعتـــرب نفســـه قـــد تـــهيأ يقـــول مـــثالً تــــحزمت لــــها 
الم يعنـــي ال تنــاموا، ال تنـاموا، وهــذا الكــ - ولــتكن أوســاطكم مشــدودة ولــتكن ُسـرجكم موقــدة -حـزامني 

لتكن أوساطكم مشدودة ولـتكن  -لنا أيضاً، هذه حقائق بغض النظر جاءت فـي إنـجيل لوقا أو لـم يأتـي 
هــذا مثــال قديـــم باعتبــار كــان  - ســرجكم موقــدة وكونــوا مثــل رجــال  ينتظــرون رجــوع ســيدهم مــن العــرس

ضي وطره ويرجع بسـرعة الذي، العريس حينما يرتك أصحابه ويدخل إلـى غرفة العروس يعنـي يدخل عليها يق
إلـى أصحابه فـي األعراف القديـمة موجودة فـي األعـراف القبليـة فهـم ينتظرونـه بعـد أن يقضــي وطـره ويرجـع، 

وكونوا مثل رجال  ينتظـرون رجـوع سـيدهم مـن العـرس حتــى إذا جـاء وقـرع  -بعد أن يدخل علـى زوجته 
ن إذا جــاء ســيدهم وجــدهم ســاهرين، الـــحق البــاب يفتحــون لــه مــن وقتـــهم طوبـــى ألولئــك الـــخدم الــذي

أقول لكم إنه يشد وسـطه ويــُجلسهم للطعـام ويـدور علـيهم يــخدمهم، وإذا جـاء فــي الهزيـع الثانــي أو 
الـهزيع من الليل يعنـي فـي القسم الثانـي مثالً فـي قسم الَسـَحر فــي الثلـث األول فــي الثلـث الثانــي  - الثالث

لثانـي أو الثالث ووجدهم علـى هذه الـحال سيدهم فطوبـى لـهم وأنتم تعلمـون وإذا جاء فـي الهزيع ا -
أنه لو عرف رب البيت فـي أية ساعة  يأتـي السارق لـم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضاً مستعدين ففـي 

ففــي السـاعة  - إنـما أمرنا بغتًة فجاءه أيهـا الشـيخ الــمفيد - الساعة التـي ال تتوقعونـها يأتـي ابن اإلنسان
إنــما أمرنـا بغتـًة فجـاءه، هـذا فــي إنــجيل لوقـا فــي اإلصـحاح الثانــي  - التـي ال تتوقعونـها يأتـي ابن اإلنسان
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 عشر. 
فـي إنــجيل لوقـا أيضـاً فــي اإلصـحاح الــحادي والعشـرين، اســمعوا مـاذا يقـول لوقـا فــي إنــجيله فــي اإلصـحاح 

فـي الشمس والقـمر والنـجوم وينال األمم َكرٌب فـي األرض وقلـٌق  وستظهر عالماتٌ الـحادي والعشرين؟ 
مــن عجــيج البـــحر وجيشــانه وتزهــق نفــوس النــاس مــن الـــخوف ومــن توقــع مــا ينــزل بالعالـــم ألن أجــرام 
السـماء تتزعزع وحينئذ  يرى الناس ابن اإلنسان آتياً فـي الغــمام فــي تــمام العـزة والــجالل وإذا أخـذت 

انتصــبوا قــائمني حــني  - األمــور فانتصــبوا قــائمين وارفعــوا رؤوســكم ألن افتــدائكم يقتــرب تـــحدث هــذه
يُذكر القائم باسـمة يستـحب أن يُقام، والرواية تقول حني يسألون اإلمام ألي أمر  يستــحب القيـام عنـد ذكـر 

وم لــه احرتامــاً وإجــالاًل، اســـمه القــائم؟ قــال: ألنــه ينظــر إلـــى عبــده ومــن شــأن العبــد إذا نظــر إليــه مــواله أن يقــ
قطعاً الـمسيحيون يفسـرون هنـا ابـن اإلنسـان بعيسـى  - وحينئذ  يرى الناس ابن اإلنسان -فانتصبوا قائمني 

الـمسيح، وهذا أيضاً لو فسرناه أيضاً فـما عيسـى إال هو فـي جو هذا الـمعنـى فـي جو ظهـور اإلمـام صـلوات 
ـــجالل وإذا  وحينئــذ  يــرى النــاس -اهلل وســالمه عليــه  ـــمام العــزة وال ــاً فـــي الغـــمام فـــي ت ابــن اإلنســان آتي

أخذت تـحدث هذه األمور فانتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسـكم ألن افتـدائكم يقتـرب وضـرب لــهم مـثالً 
قال انظروا إلـى التينة وسائر األشجار فما إن تـخرج براعـمها حتـى تعرفوا بأنفسكم من نظركم إليها أن 

 لـمَّا تبدأ التينة تُـخرج الصيف قريب، كل هذا علـى أي شيء  يدل؟  - الصيف قريب
يدل علـى أن الصيف قريب، واإلمـام يــخرج فــي سـنة  حـارة، ألـيس تقـول الروايـات بأنـه يــخرج فــي سـنة  بئـوح 
يعنـــي شــديدة الـــحر، بئــوح أو بيــوح يعنـــي شــديدة الـــحر، أنــا ال أقــول أن اإلنـــجيل يقصــد هــذا وإنـــما هــو مــن 

 واألشــجار هــذا يــدل علـــى أن الصــيف مناســبة القــول وإال اإلنـــجيل يشــري إلـــى أن حينمــا تـــخرج بــراعم التــني
انظــروا إلـــى التينــة وســائر األشــجار  -قريـب، ولكــن جــاء ذكـر الصــيف فلـــمناسبة القـول أشــرُت إلـــى الروايــة 

فما إن تـُخرج براعـمها حتـى تعرفوا بأنفسكم من نظركم إليها أن الصيف قريب وكـذلك أنـتم إذا رأيـتم 
ـــجيل حتـــى هــذه األمــور تـــحدث فــاعلموا أن ملكــوت ا ــزول هــذا ال ــن ي هلل قريــب، الـــحقَّ أقــول لكــم ل

ـــزول فاحـــذروا أن يثقـــل قلـــوبكم الُســـكر  يــــحدث كـــل شـــيء، الســــماء واألرض تـــزوالن وكالمــــي لـــن ي
 -الُســـكر والقصـــوف أن َتْســـُكر العقـــول أن تنشـــغل بأشـــياء أخـــرى  - والُقصـــوف وهــــموم الــــحياة الـــدنيا

 - صـوف وهــموم الــحياة الـدنيا فيبـاغتكم ذلـك اليـوم كأنـه الفـخفاحذروا أن يثقل قلـوبكم الُسـكر والق
ألن الذي ال يتـهيأ لإلمام زمانه لن يوفق لنصرته، الناس فـي وقت الظهور، سأتـحدث عن هذا الــموضوع إن 
شاء اهلل فـي الـملف الفاطمـي، عفواً فـي الـملفِّ الــمهدوي، وهـذا دليـٌل علــى عـدم العصـمة يالحقنـا فــي كـل 

زء  من أجزاء حياتنا، وهذا دليٌل علـى حاجتنا لـمعصوم  كامل  ُمَكمَّل  ال يـخطأ وال يشـتبه وال يتتعتـع ال فــي  ج
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كالم  وال فـي قـول، كـل هـذا وكـل حياتنـا تشـري إلــى حاجتنـا إلــى الــُحّجة بـن الــحسن العسـكري صـلوات اهلل 
 وسالمه عليه. 

اإلمـام سينقسـمون إلــى ثالثـة أقسـام: قسـٌم ينصـرونه وهـم الـذين من خـالل الروايـات الشـريفة النـاس إذا ظهـر 
علــى أي شـيء ؟  - َوَاْجَعْلنِّـْي ِمْن أَْنَصـارِِه َوَأْعَوانِـهِ نصروه فـي زمن الغيبة ولذلك نـحن نقرأ فـي أدعية الغيبـة: 

َاْجَعْلنِّــْي ِمـْن أَْنَصـارِِه َوَأْعَوانِـِه َعلَــَى وَ  -اإلمام يــحتاج أنصـار علــى غيبتـه وفــي غيبتـه  - َعلَـَى نَْأِيِه َوَغْيَبِتهِ  -
ــهِ  ــِه َوَغْيَبِت النــأي وهــو البعــد، الــذين ينصــرونه فـــي غيبتــه ينصــرونه فـــي ظهــوره وحضــوره، هنــاك مـــجموعة  - نَْأِي

 تنصره، مـجموعة تعاديه، مشروع الدجال يبدأ يشتغل بكل اتـجاهاته، السفيانــي، الـدجال اليهـودي، الُبرتيـه،
الــذين يـــخرجون فـــي يــوم األبــدال وغــريهم، وهنــاك جـــموع كثــرية وهـــي أكثــر النــاس تبقـــى نُظّــارة ال يشــرتكون، 
يعنـي الكثري من الشيعة مـمن لـم ينصر اإلمام فـي زمن الغيبـة قـد ال يكونـوا مـن أعدائـه لكـنهم سـيكونون مـن 

از يتابعون األخبـار فقـط نُظـارة ال أكثـر، ال الُنظارة من الذين يراقبون األحداث يـجلسون علـى شاشات التلف
يوفقون تكون هناك موانع تـمنعهم، ألنه البد أن تتـميز الناس ال يـمكن أن يتساوى ذلـك الـذي نصـر اإلمـام 
فـي زمان الغيبة مع ذلك الذي خذل اإلمام فـي زمان الغيبة، كيف يـمكن؟ قد ال يكون مـن أعـداءه لكنـه ال 

ـــحياة  -فـــي الُنظــارة يكــون مــن أنصــاره، يكــون  فاحــذروا أن يثقــل قلــوبكم الُســكر والقصــوف وهـــموم ال
 - الدنيا فيباغتكم ذلك اليوم كأنه الفخ ألنه يطبق علـى جـميع من يسكنون وجه األرض كلها فاسهروا

فاسهروا مواظبين علـى الصالة لكــي توجـدوا أهـالً للنــجاة مـن جــميع هـذه األمـور  -اسهروا فـي خدمته 
أليس كأنــها خالصـة لروايـات أهـل البيـت؟! ألـيس كـأن هـذه  - ـي ستـحدث وللثبات لدى ابن اإلنسانالت

 الـمعانـي خالصة ألدعية الغيبة؟! الدعاء فـي عصر الغيبة تقريباً كل مضامني معانيه فـي هذه الكلمات.
رجت منـــها كــل كــان بــودي أقــرأ نصــوص أخــرى أنــا تتبعــت هــذه الكتــب كلمــة كلمــة وجـــملة جـــملة واســتخ  

النصوص وكل الـمعانـي لكن الوقت ال يكفـي لذلك آتـي بأمثلة، آخر مثال آتـي بـه وهـو مـن رؤيـا يوحنـا فــي 
 اإلصحاح التاسع عشر، فـي اإلصحاح التاسع عشر: 

أولكـــم مــــَُحمَّد أوســـطكم  - ورأيـــت الســــماء مفتوحـــة وإذا فـــرٌس أبـــيض يدعــــى فارســـه األمـــين الصـــادق
م مـَُحمَّد، اسـمه اسـمي ،كنيته كنيتـي، إمام زماننا شبيه مـَُحمَّد  َخلقاً وُخُلقاً ومنطقاً وديناً وسنًة مـَُحمَّد آخرك

ــيض يدعـــى فارســه األمــين الصــادق وبالعــدل يقضـــي  -ومنـــهجاً  ورأيــت الســـماء مفتوحــة وإذا فــرٌس أب
ما من أحد  يعرفه إال هو، ويلبس  ويـحارب عيناه كلهب النار وعلـى رأسه أكاليل كثيرة له اسـٌم مكتوبٌ 

؟ ينشر قـميص الـحسني، أصالً الروايات تقـول فــي بعـض الروايـات عنـدنا أن  - رداءًا مـخضّباً بالدم بأي دم 
اإلمـــام لــــمَّا يصـــل إلــــى كـــربالء ينفصـــل عـــن أصـــحابه بعـــض الشـــيء ويفحـــص فــــي األرض يبــــحث، أصـــحابه 
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عل اإلمـام، أنـا قـرأت هـذا فــي روايـة مـن الروايـات فــي بعـض الكتـب ينظرون إليه والناس تنظر ماذا يريد أن يف
الـــمخطوطة وعنــدي هــذه النســخة موجــودة، فــيفحص فـــي األرض، وذكرتـــها أيضــاً فـــي كتابـــي فــنٌت فـــي عصــر 
الظهــور وذكــرت الـــمصدر الــذي نقلــت منــه، يبـــحث فـــي الــرتاب بعــد قليــل وإذا بــه يـــخرج شــيئاً مــاذا يـــخرج 

 اإلمام؟ 
رج اإلمــام فــردة نعــل علـــى ســري هــذا النعــل شــيٌء مــن دم، أثــٌر مــن دم، يـــخربهم بــأن هــذا النعــل هــو نعــل يـــخ

الـحسني، هناك كالم يدور بني الناس بأن اإلمام قد قَتل عدداً كبرياً، قال لو قتلت كل الناس بــهذا الـدم لــَما 
نعـل باقــي وهـذه الــحادثة ستــحدث ألجـل هــذه سـاووا شـيئاً، بــهذا الـدم الـمتبقــي، أثـر مـن دم  متبقـــي وهـذا ال

هـو  - عيناه كلهب النار وعلـى رأسـه أكاليـل كثيـرة لـه اســٌم مكتـوٌب مـا مـن أحـد  يعرفـه إال هـو -العربة 
مــا هــو  - ويلــبس رداءاً مـــخضّباً بالــدم واســـمه -اســـمه األعظــم هــو االســـم األعظــم، مــن يعرفــه إال هــو؟! 

وكانــت تتبعــه علـــى خيــل  بــيض جيــوش  -ســـم األعظــم كلمــة اهلل بقيــة اهلل هــو اال - كلمــة اهلل -اســـمه؟ 
السـماء البسة  كتاناً ناعماً أبيضاً خالصا ومن فمه يـخرج سيٌف مرهف ليضـرب بـه األمـم وإنـه سـيرعاها 

ـــد ــــى رداءاً  - بعصـــاً مـــن حدي ــــمقام فقـــد وصـــلنا إل ــــى آخـــر مـــا جـــاء فــــي رؤيـــا يوحنـــا، ال أطيـــل علـــيكم ال إل
 فقد وصلنا إلـى ذكر دماء  فـي كربالء إلـى حسني  وآل حسني. مـخضب،

فـــي الكتــاب الـــمقدس فـــي العهــد القديـــم وفـــي ســفر إرمـــيا هــذه العبــارات وقرأتـــها فـــي بــرامج أخــرى ســابقاً  
لكننــــي يعجبنــــي أن أقرأهـــا فــــي هـــذه الــــحلقة فــــي اإلصـــحاح الســـادس واألربعـــني مـــن ِســـفر إرمــــيا، أشـــري إلــــى 

ـــماذا أراهــم مــرتعبين ومــدبرين إلـــى الــوراءات وباختصــار ال أقــرأ الـــمقطع بكاملــه لضــيق الوقــت: عبــار   - ل
لـــماذا أراهــم مــرتعبين ومــدبرين إلـــى الــوراء وقــد تـــحطمت أبطالـــهم وفــروا هــاربين ولـــم  -حــرب طاحنــة 

لبطــل ال ينـــجو، وا -ال ينـوص أي ال يفــر  - يلتفتـوا الـــخوف حواليـــهم، يقــول الـرب الـــخفيف ال ينــوص
فــهذا اليـوم للسـيد رب الــجنود يـوم  -لـماذا؟  - فـي الشـمال بـجانب نـهر الفرات عثروا وسقطوا هناك

ألن للسيد رب الــجنود  -لـماذا؟  - نقمة  لالنتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم
ـــهر الفــرات ــد ن ـــي أرض الشـــمال عن ـي ُذبـــحت بطريقــة  مــا ذبــح أحــٌد بتلــك تلــك الذبيحــة التــ - ذبيحــًة ف

الطريقة ال قبلها وال بعدها، كلمات أهل البيت لقد قتل الــحسني قتلـًة مـا قتـل أحـٌد قبلـه وال بعـده مثـل تلـك 
 القتلة، تلك الذبيحة عند الفرات بانتظارك يا ابن الـحسن. 

 بالنصر تعدوا فتثير الغبار    متـى نرى خيلك موسومًة 
 .....................   متـى نرى وجهك ما بيننا 

ألن للسيد رب الـجنود ذبيحة عند  -فصاح الشـمر ما وقوفكم، حني وقع الـحسني، هذه ذبيحة الفرات  
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فصاح الشـمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل، حني هوى أبو عبد اهلل  -هذه الذبيحة  - نـهر الفرات
حجر علـى جبينه ثـم وقع السـهم الـمثلث فـي قلبه أعياه النزف فوقع علـى علـى الرمال بعد أن صكه الـ

 األرض، فصاح الشـمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته السـهام والرماح احـملوا عليه. 
 مـن كـل جــانب  أتـــوا إلـيـــه    وا أســـفـاه حـمـلـــوا عـلـيـــه 
 بضربة  كبا لـها علـى الثرى   قد ضربوا عاتقه الُمطهرا 

وضربه زرعة بن شريك علـى كتفه األيسر ورماه الـحصني فـي حلقه وضربه آخر علـى عاتقه وطعنه سنان بن 
أنس فـي ترقوته ثـم فـي بوانـي صدره، بوانـي صدره فـي أضالعه، فـي نفس الـمكان الذي ُكسر من صدر 

سني، وطعنه سنان بن أنس فـي ترقوته ثـم فـي بوانـي صدره، الزهراء مثل ما كسروا صدرها كسروا صدر الـح
 وكانت هذه أشد الطعنات علـى الـحسني، ثـم رماه بسـهم  فـي نـحره وطعنه صالـح بن وهب فـي جنبه. 

وأقبل الفرس يدور  -فرس الـحسني  -يا بقية اهلل والقصة طويلة ماذا أقرأ وماذا ال أقرأ؟! وأقبل الفرس يدور 
لطخ ناصيته بدمه، فصاح ابن سعد  دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول اهلل فأحاطت به حوله وي

الـخيل، ابن سعد مهتم لفرس  ألنه من جياد خيل رسول اهلل ورسول اهلل يقتلونه أمامـهم سيدوسونه بعد قليل 
ال ابن سعد دعوه بـحوافر الـخيول، فأحاطت به الـخيل فجعل يرمح برجليه حتـى قتل عددًا من الرجال ق

 للنظر ماذا يصنع، فلما أمن الطلب أقبل نـحو الـحسني يُـمرِّغ ناصيته بدمه ويشمه ويصهل صهيالً عالياً. 
قال أبو جعفر  الباقر: كان يقول الظليمة الظليمة من أمة  قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نـحو الـمخيم بذلك 

 نبـي أخـي يا حسني نور عينـي يا حسني. الصهيل وخرجت العقيلة متوجهة إلـى التل الزي
 زيـنـب علـى التــل أوجـبـت    طلعت من الـخيمـــة تعــدي 
 يو روحك الطيبــة اظهـرت    صاحت يابو الشيـمة عدل 
 واسرع ترى سكينة انولت   انــــجـــانــــك حـــيٍّ انــــتـــهـــض 
 يــــــه الـحـمـيـــــــه ســــــورتوبــ   لـمــــن ســــمعهــا ابـــن النفـــل 
 وجروح جســمـه اتـســايـلت    قـــــــام وعــلــــى وجـــــــه وقــــــع 

فنادى الـمنادي فيهم نادى ابن سعد انزلوا إليه وأرحيوه فبدر إليه شـمٌر فرفسه برجله، وفـي بعض كتب  
وجلس علـى صدره وقبض علـى شيبته الـُمقدسة الـمقاتل وتفل فـي وجهه، فرفسه برجله وتفل فـي وجهه 

وضربه بالسيف اثنتـي عشرة ضربة واحتز رأسه الـمقدس، هذه الذبيحة التـي عند الفرات التـي يتـحدث عنها 
سفر إرميا إنه الـحسني، سيدي يا بقية اهلل عيوننا علـى الدرب ُمنتظرة وآذاننا تنتظر اللحظة التـي نسمع فيها 

تك الشريف منادياً يالثارات الـحسني، فننادي معك بقلوبنا وألسنتنا وأبداننا وجوارحنا صوت أصحابك وصو 
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 وجوانـحنا يالثارات الـحسني ...
 تبقـى إلـى يــوم الـمعـــاد مغيبـــا   يا غائباً عن أهله أتعود أم 
 فنقول أهالً بالـحبيب ومرحبـا   يا ليت غائبنا يعود ألهله 

تام هذه الـحلقات التـي تـحدثت فيها عن عصر ظهورك وإن كانت هناك بقية أخرى  سيدي يا بقية اهلل خ
كان بودي أن أشري إليها إن شاء اهلل أتناولـها فـي الـملفِّ الـمهدوي فـي أيام شـهر رمضان الـمبارك، أعود 

 فأقول سيدي يا بقية اهلل ختام قولـي ... 
 العالـميـن خـــرابُ  وبينـي وبيـن  فليت الذي بينـي وبينك عامٌر 
 وليتك ترضـى واألنام غضاُب    وليتك تـحلـــوا والـحيـــاة مريـــرٌة 

أغثنـي أدركنـي بك صلنـي عنك ال تقطعنـي يا بقية اهلل، وأما أنتم أيُّها الـمنتظرون إمام زمانكم أسألكم 
عليه، أوقات سعيدة وشـهر  الدعاء وفقنـي اهلل وإياكم لـخدمة الـحجة بن الـحسن صلوات اهلل وسالمه

 رمضان إن شاء اهلل مقبل عليكم باليـُمن والربكة، فـي أمان اهلل. 
  



 

 
 وفي الختام :

ال بُــّد مــن التنبيــه الــى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا المطبــوع ال 
فمــن أراد الدقّــة الكاملــة عليــه مراجعــة تســجيل البرنــامج يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
 

ـــــحلقة ال وىلاحللقــــة اال الربنــــامج  مــــن ونعشــــر ة والدســــاسمــــن ملــــف الظهــــور واجلفــــر هــــي ذا ــــا ال
 الـمسلسل احلجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 

الربنـامج الــمسلسل  مـن ونعشر ة والبعاسن ملف الظهور واجلفر هي ذا ا الـحلقة الة منياثاحللقة ال
 احلجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 

الربنـامج الــمسلسل  مـن ونعشـر ة والمنـاثة من ملف الظهور واجلفـر هـي ذا ـا الــحلقة اللثاثاحللقة ال
 احلجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 

الربنـامج الــمسلسل  من ونعشر ة والسعاتة من ملف الظهور واجلفر هي ذا ا الـحلقة البعار احللقة ال
 احلجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 

الربنـامج الــمسلسل احلجـة مـن ذا ا الــحلقة الثالثـون  سة من ملف الظهور واجلفر هيمااحللقة اخل
 بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 

الربنــــامج مــــن احللقــــة السادســــة مــــن ملــــف الظهــــور واجلفــــر هــــي ذا ــــا الـــــحلقة احلاديــــة والثالثــــون 
 الـمسلسل احلجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 
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